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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde ve insan hak-
larını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 104. yılı 
dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Avrupa Parlamentosundaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki, Türkiye’nin göç 
ve güvenlik alanlarında AB’nin vazgeçilmez ortağı olduğunu, bu konularda iş birliği kurul-
masının üyelik müzakerelerine olumlu etkisi olabileceğini söyledi.

Suriye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda, 
insani yardımlar, uyum, göç, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

قال وزير اخلارجية ، جاويش أوغلو :  »إن اليوانن تواصل سياســة الرتاجع اليت تنتهك القانون الدويل وتنتهك 
حقوق اإلنسان«. 

شــارك الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان - عــر حســابه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي -  الذكــرى 
104 لوفــاة الســلطان عبــد احلميــد الثــاين. 

قــال -  رئيــس جمموعــة الصداقــة بــن االحتــاد األورويب وتركيــا يف الرملــان األورويب-  جزارجنكــي :  إن تركيــا 
شــريك ال غــى عنــه لالحتــاد األورويب يف جمــاالت اهلجــرة واألمــن ، وأن إقامــة تعــاون بشــأن هــذه القضــااي ميكــن 

أن يكــون لــه أتثــر إجيــايب علــى مفاوضــات العضويــة.

وانقــش االجتمــاع -  الــذي عقــد مــع  منظمــات  اجملتمــع  املــدين   العاملــة يف ســوراي ودول أخــرى-  املســاعدات اإلنســانية 
واالندمــاج واهلجــرة واملشــاكل امليدانيــة ومقرتحــات احللــول.

وزير الخارجية جاويش أوغلو: اليونان تواصل سياستها في التراجع عن القانون الدولي.

الرئيس التركي أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبدالحميد الثاني

 ال غنى عنه في األمور المتعلقة بأمن االتحاد األوروبي.
ٌ

ا للخبراء :  تركيا شريك
ً

وفق

التقى وزير الداخلية )صويلو( مع ممثلي منظمات المجتمع المدني  في االجتماع 
التشاوري للهجرة. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan uluslararası hukuka 
aykırı şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. 
Abdülhamid Han’ı andı

Uzmanlara göre Türkiye, AB’nin güvenliğini ilgilendiren konularda 
vazgeçilmez ortak

İçişleri Bakanı Soylu, STK temsilcileriyle Göç İstişare 
Toplantısı’nda bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve 
Irak’ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.

قال -  مدير وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة - فالدمير فورونكوف:  إن هناك ما بن 6000 إىل  10000  
منتســب ملنظمة داعش اإلرهابية يف ســوراي والعراق.

األمم المتحدة: هناك 6000 إلى 10000 داعشي  في سوريا والعراق.

BM: Suriye ve Irak’ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ’lı var

Milli Savunma Bakanlığı, yılbaşından itibaren yapılan 18 operasyonda 316, 
24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil olmak 
üzere 33 bin 584 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

أفــادت وزارة الدفــاع الوطــي ، أبنــه مت حتييــد 316 إرهابيــاً عــر  18 عمليــة منــذ بدايــة العــام  حــى اليــوم.  
كمــا مت حتييــد 33 ألفــاً و 584 إرهابيــاً منــذ 24 متــوز 2015 ، مبــا يف ذلــك مشــال العــراق وســوراي.

 في 18 عملية منذ بداية العام
ً
 وزارة  الدفاع الوطني  :  تم تحييد 316 إرهابيا

MSB: Yılbaşından itibaren yapılan 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi
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Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşlarınca kış mevsiminde Suriye’nin İdlib kenti kır-
salında yaşayanlar için başlatılan kampanyalarla toplanan yardımlar, soğuk hava ve 
zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin dertlerine derman oluyor.

Suriye’nin kuzeybatısında büyük hastanelere tıbbi desteğin kesildiği İdlib 
ilinde sağlık sektörü durma noktasına gelirken, aileler çocuklarını tedavi ede-
cek hastane bulmakta büyük zorluk yaşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 
ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz 
hale getirildiğini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’de donma tehlikesi geçiren çocuklara ve ailelere yöne-
lik yardımlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs 
olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına 
karşı “Kış Kartalı” hava harekatı icra edildiğini açıkladı.

بــدأ  محلــة   املســاعدات الــيت أطلقتهــا املنظمــات غــر احلكوميــة يف شــانلي أورفــا لســكان أرايف إدلــب الســورية خــالل 
فصــل الشــتاء ، والــيت تعــاجل مشــاكل الســورين الذيــن يكافحــون مــن أجــل البقــاء يف الطقــس البــارد والظــروف الصعبــة .

توُقــف القطــاع الصحــي يف حمافظــة إدلــب -  بعــد  انقطــاع الدعــم الطــي عــن املستشــفيات الكبــرة يف 
مشــال غــرب ســوراي   حيــث  تواجــه العائــالت صعوبــة كبــرة يف العثــور علــى مستشــفى لعــالج أطفاهلــم.

أفادت وزارة الدفاع الوطي – أهنا اســتطاعت  حتييد 28 إرهابًيا  الذين حاولوا مهامجة منطقة درع الفرات،  
وإرهابيًــا واحــًدا مــن حــزب) البــككا  / الياجبــا (  الذيــن كانــوا يســتعدون للهجــوم علــى منطقــة نبــع الســالم.

تواصــل-  مؤسســة الداينــة   الرتكيــة  )TDV(  - تقــدمي املســاعدات  لألطفــال واألســر املعرضــة خلطــر 
الصقيــع  يف ســوراي.

أعلنت وزارة الدفاع الوطي عن   تنفيذ عملية »نســر الشــتاء« اجلوية ضد أعشــاش اإلرهاب يف مناطق ديريك،  وســنجار وكركاك 
اليت يســتخدمها اإلرهابيون كقواعد يف مشال العراق وســوراي.

 المنظمات اإلغاثية   تنظم حمالت الشتاء لتدفئة أهل إدلب

تحييد 29 إرهابيا في منطقتي درع الفرات ونبع السالمال يمكن عالج األطفال في إدلب بسبب انقطاع الدعم الطبي الدولي

 مؤسسة  الديانة التركية  :   حملة   من أجل لعائالت المعرضة لخطر البرد في سوريا

أعشاش اإلرهاب تضرب بـ »نسر الشتاء«

Yardım kuruluşlarının kış kampanyaları İdlib halkının içini ısıtıyor

Uluslararası tıbbi desteğin kesildiği İdlib’de çocuklar tedavi edilemiyorFırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

TDV, Suriye’de soğukta donma tehlikesi altındaki aileler 
için seferber oldu

Terör yuvaları ‘Kış Kartalı’ ile vuruldu

ABD askerlerinin İdlib’de düzenlediği operasyonunun en yakın görgü tanıklarından İdlib-
li anne, “Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar. Bu sırada bize bazı kişileri sormaya 
başladılar. Çocuklarımı almasınlar diye öylesine cevap verdim.” dedi.

قالــت  الوالــدة اإلدلبيــة-  وهــي مــن أقــرب شــهود العيــان علــى عمليــة اجلنــود األمريكيــن يف إدلــب - :  »أخــذوا أطفــايل مــي وقيّــدوا 
يــدّي ، ويف غضــون ذلــك بــدأوا يســألوننا عــن بعــض األشــخاص. أجبــت -  بشــكل عرضــي -  حــى ال أيخــذوا  أطفــايل ». 

المرأة التي شهدت العملية التي نفذتها الواليات المتحدة في إدلب: أخذوا أطفالي مني وكبلوا يدي

ABD’nin İdlib’de düzenlediği operasyonun görgü tanığı 
kadın: Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar
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الربيع العربي

إشراقات

Arap Baharı’nın kıvılcımları 4 Ocak 2011’de, Sidi Bu Zeyd Belediye yetkililerinin sebze 
ve meyva sattığı arabasına el koymasını protesto etmek amacıyla Tunus vatandaşı 
Muhammed el-Buazizi’nin kendisini ateşe vermesiyle başladı.
Tunus’un tüm şehirlerinde halk gösteriler yapmaya başladı ve bu gösteriler her ala-
na yayıldı. Gösterilerde onur ve demokrasi talep edilirken, yıllardır süren yolsuzluğun, 
baskı yönetiminin ve tek bir kişi ile ailesi ve ona yakın olanların Tunus yönetimi ve 
servetini elinde bulundurmasının sona ermesi isteniyordu. Gösterilerin başlangıcın-
dan iki hafta sonra Zeynelabidin bin Ali rejimi devrilmişti.
Siyasi ve toplumsal katılım talebiyle gerçekleştirilen gösteriler Libya, Mısır, Suriye ve 
Yemen’e yayılırken, Mısır’daki protestolar sonucunda Hüsnü Mübarek rejimi devrildi.
Libya’da Kaddafi rejimi devrilirken, Kaddafi de öldürüldü. Yemen’de ise Ali Abdullah 
Salih rejimi devrildi ve bölgesel güçlerin de katıldığı bir iç savaş başladı.
Suriye’de de aynı yönelimle ve daha büyük bir birlik içerisinde diktatör rejime karşı 
devrim başladı. Ancak Suriye’de devrime kalkanlara karşı büyük bir savaş başlatıldı 
ve bir milyon fazla Suriyeli katledilirken, milyonlarca Suriyeli yurtlarından oldu. Suriye 
şehirlerinin çoğu ise harabeye döndü.
Suriye devrimi, sınırlarının koruyucusu olan katil Esed rejiminin başta kalmasını istey-
en İsrail’in iradesinin uygulayıcısı olan dünya ülkelerin kendisine savaş açması ned-
eniyle, suikasta uğradı.
Suriye devrimi Arap Baharı devrimlerinin anasıdır ve her Arap Baharı devrimcisi için 
sıkı sıkıya bağlı oldukları bir semboldür.
Arap Baharı devrimlerinin başlamasından yıllar sonra, devrimler sonucunda orta-
ya demokratik siyasal rejimler, ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınma çıkacağını 
düşünenlerin hayalleri buhar olup uçtu.
Bu nedenle Arap Baharı devrimlerinin ikinci dalgası Sudan, Cezayir, Irak ve Lüb-
nan’da kendisini gösterdi ve böylece Arap dünyasında demokrasi ve özgürlüğün 
geleceğine olan güven tazelendi.
Devrimin kıvılcımları Pers İran rejimine de ulaştı. İşte şimdi İran’ın çoğu kentinde 
reform ve hükümetin yanlış siyasal yönelimlerinin düzeltilmesi talebiyle gösteriler 
düzenleniyor. İran yönetimi, dört Arap başkentinde (Şam, Bağdat, Beyrut ve Sana) 
yönetimin dizginlerini elinde bulunduruyor.
Arap toplumlarındaki zulme uğrama ve geleceğe dair korku hisleri, ayrıca 2011’deki 
devrimlerin başlamasından sonra daha da kötü hale gelen ekonomik koşullar, 
halkın sivil bir isyan başlatması ve zalim ve zorba yönetim gruplarının değişmesini 
talep etmesi sonucunu doğurmuştur.
Yolsuz yöneticilerin yönettiği Arap devletleri, sayısı 100 milyonu geçen genç nesiller-
in taleplerini karşılayamamış, bu nedenle gençler de yoksulluk, işsizlik ve dışlanmay-
la karşı karşıya kalmıştır. Geçtiğimiz birkaç yıl zarfında bu devletler toplumlarının 
ekonomik kalkınma açmazını çözememiş ve idari yapılarındaki yolsuzluğa son 
verememiş, bilakis sorunları giderek kötüleşmiştir. Bu nedenle halklar zulüm, yolsu-
zluk ve zorbalığın devam ettiğini gördükçe devrime kalkmıştır. 
Patlayan bir volkanı söndürmek imkansızdır. Aynı şekilde halkların devrimleri de 
durdurulamaz. Zira devrim bir düşüncedir ve düşünceler ölmez. Bu yüzden büyük 
Suriye devrimi ölmemiştir ve işte Lübnan, Sudan ve Irak’ta yeniden doğmaktadır. 
Bu devrim, halklarını aç bırakma üzerine kurulu diktatör Arap siyasal rejimine karşı 
başlayan bir devrimdir.
Devrimler başarıya ulaşacak ve halklarının paralarını çalarak Batılı bankalarda birik-
tiren ve böylece Batı’nın da refahının artmasında da payı olan rejimler devrilecektir.

انطلقت شرارة الربيع العريب يف الرابع من يناير/ كانون الثاين من عام 2011، بعد وفاةاملواطن 
السلطات  على مصادرة  احتجاجاً  النار يف جسده،  أضرم  الذي  البوعزيزي(  التونسي )حممد 

البلدية يف مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها اخلضار والفواكه لكسب رزقه.
االحتجاجات الشعبية اندلعت يف كل مدن تونس وحفزت قطاعات اجتماعية واسعة، للمطالبة 
وأسرته  واحد  واستفراد شخص  واالستبداد  الفساد  من  سنوات  وإهناء  والدميقراطية  ابلكرامة 
واملقربني منه ابلسلطة والثروة يف تونس، بعد أسبوعني من االحتجاجات سقط نظام زين العابدين 

بن علي.
وامتدت عدوى االحتجاجات املطالبة بتوسيع جمال املشاركة السياسية الشعبية لتشمل كال من 
ليبيا ومصر وسوراي واليمن، وتطورت االحتجاجات الشعبية يف مصر لتطيح بنظام حسين مبارك.

ويف ليبيا اهنار نظام العقيد القذايف بعد مقتله، ويف اليمن سقط نظام علي عبد هللا صاحل واندلعت 
حرب أهلية شاركتفيها قوى اقليمية. 

الديكتاتوري يف سوراي، حيث دارت  النظام  الثورة على  فيه  نفسه وحبدة أكرب ذهبت  االجتاه 
حرب ضارية على الشعب الثائر قتل فيها أكثر من مليون سوري وشرد املاليني وحتولت معظم 

مدن سوراي إىل ركام.
تعرضت الثورة السورية لالغتيال بسبب حماربتها من قبل كل دول العامل تنفيذاً إلرادة إسرائيل 

ابإلبقاء على النظام األسدي اجملرم احلارس حلدودها.
الثورة السورية أم ثورات الربيع العريب وهي األيقونة اليت يتمسك هبا وحيملها كل ثوار الربيع 

العريب.
بعد سنوات من انطالق ثورات الربيع العريب تبخرت أحالم كل من كان يعتقد أن نتائجها ستأيت 

أبنظمة سياسية دميقراطية وأمن قومي وابزدهار اقتصادي.
ولبنان،  والعراق  واجلزائر  السودان  يف  العريب  الربيع  من  الثانية  املوجة  ثورات  انطلقت  لذلك 

وأعادت الثقة من جديد يف مستقبل الدميقراطية واحلرايت يف العامل العريب. 
شرارة الثورات أصابت النظام اإليراين الفارسي، وها هي املظاهرات تعم أغلب املدن اإليرانية 
مطالبة ابإلصالح وتصحيح املسارات السياسية اخلاطئة حلكومة إيران اليت أسهمت ابستيالئها 

على مقاليد احلكم يف أربع عواصم عربية )دمشق - بغداد- بريوت - صنعاء(.
الشعور ابلظلم واخلوف من املستقبل يف اجملتمعات العربية، وظروفها االقتصادية اليت أضحت 
أسوأ مما كانت عليه قبل اندالع الثورات عام 2011، دفعت الشعوب إلعالن عصياهنا املدين 

واملطالبة بتغيري الزمر احلاكمة املستبدة الظاملة.
الدول العربية من خالل حكامها الفاسدين أصبحت عاجزة عن تلبية مطالب مواطنيها من فئة 
الشباب والذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، الذين يعانون من الفقر والبطالة والتهميش، 
فعلى مدى السنوات املاضية مل تتمكن هذه الدول من حل معضلة التنمية االقتصادية جملتمعاهتا 
وقطع دابر الفساد يف هياكل إداراهتا بل إن مشاكلها تفاقمت، لذلك الشعوب تثور ضد كل ما 

تراه استمراراً للظلم والفساد واالستبداد.
الربكان يستحيل إمخاده، وكذلك ثورات الشعوب ألن الثورة فكرة والفكرة ال متوت، هلذا مل متت 
الثورة السورية العظيمة فهي تولد يف لبنان والسودان والعراق، إهنا الثورة ضد النظام السياسي 

العريب الدكتاتوري الذي يتبع سياسة جتويع الشعوب.
ستنجح هذه الثورات وستطيح ابألنظمة اليت تسرق أموال شعوهبا لتكدسها يف البنوك الغربية 

واليت ينعكس عائدها على رفاهية الغرب.  

صبحي دسوقي

Subhi DUSUKİ

Arap Baharı

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni 

YÖNETİM YERİ

Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep

BASKI yeri

TANITIM AJANS

İstanbul

Tel: 05360636055

Twitter: GazetesiIsrak

Facebook: Işrak gazetesi 

صحيفة إشراق

www.israkgazetesi.com

israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televizyon

İletişim A.Ş.
İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Yayın Müdürü

Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına

Mehmet Fatih EMİNOĞLU

Subhi DUSUKI
Muhammed Semir Abras
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi

رئيس التحرير

مدير التحرير

رئيس القسم السياسي

رئيس القسم الثقافي

اإلخراج الفني

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص

أحمد مظهر سعدو

علي محّمد شريف

عبدالناصر سويلمي

Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Müdürü

Siyasi Bölüm Başkanı

Kültür Bölüm Başkanı

Sayfa Editörü

Subhi Dusuki

Muhammed Semir Abras

Ahmed Mazhar Saadu

Muhammed Ali Şerif

Abdulnasser SUOILMI



5

ي
س

سيا
م ال

س
ت الق

مقاال

Suriyeli gençler, ülkeyi ve halkını sürekli bir Esad cinayetine sürükleyen Esad zulmünden 
kurtuluş arayışıyla dünyanın dört bir yanında dolaşıyorlar.
Zalim rejim, on bir yılı aşkın bir süredir, bir vatandaşlık devleti, bir özgürlük ve haysiyet 
devleti inşa etmek için başta Esad faşistlerine karşı ayaklanan gençler olmak üzere tüm 
Suriye halkını öldürüyor ve taciz ediyor.
Görünen o ki, Suriye gençliğinin Esad zulmünden aldığı pay, soykırım ve katliamlardan 
en büyük payı onlar aldığı ve rejimin on binlerce (Sezar) resmi süslenene kadar Suriye 
ulusunun en iyi gencini hapishanelere attığı için çok daha büyüktü.
 Esed rejimi, güvenlik güçleri, çeteleri ve dünyanın dört bir yanından oluşturduğu veya 
getirdiği tüm milisler, Esed rejiminin sağır edici bir sessizliği içinde çeşitli işkenceler ve 
kutsallıkları ihlal ederek tutuklulara ve kuşatılanlara karşı ahlaksız nefretlerini sürdürüyor-
lar. 
Dünya ,14 küsur milyonun Zorla yerinden edilmiş veya iltica edilmiş kişilerin çoğunun yer 
aldığı, öldürmeleri, tutuklamaları, zorla kaybetmeleri ve zorla yerinden edilmeleri izley-
enmeye  devam ediyor Bunların en büyük kısmı, güvenlik ve öldürmeden arınmış bir ge-
lecek arayan, baskının, öldürmenin, kutsallıkların ihlal edilmediği medeni bir yaşam, kimy-
asalların olmadığı ve özgürlükten mahrum bırakılmadığı bir yaşam arayan Suriyeli genç 
neslindendi.  Elli yıl ve daha uzun bir süre önce Esad ailesinden kaçırılan Suriye vatanın-
daki tüm insanlığın çalınmasıdır. Esad’ın baskısından kaçan Suriyeli gençlerin sorunu, ge-
leceğin kapılarını kendilerine nadiren açık bulmalarıdır.
Türkiye dışında çevredeki Arap ve İslam ülkelerinin kapıları hala yüzüne kapalı, enerjisini 
patlatan, baskıdan ve baskıdan uzak daha iyi bir yaşam kurmaya yer açan yaratıcı bir 
hareket arayan bir göçmendir. Ülkelerin ve insanların başını aşan istismar.
Bu mazlum Suriyeli genç, elini tutacak ve genç bir gelecek inşa etmesinin yolunu açacak 
birine ihtiyaç duyuyor.
Çünkü her türlü açıklığın ve fedakarlığın içinde yattığı geleceğin her zaman temel 
dayanağı ve araçları gençliğin olduğunun bilincindeyiz.
Belki de Suriyeli gençlerin yeniliklerinin anlamını takdir eden herhangi bir özgürlük or-
tamının mevcudiyeti, daha parlak yaşamlar için umut verecek ve tüm konuyu, önce ken-
dini ve sonra insanlığı inşa etme sürecine katkıda bulunan ciddi yaratıcı çalışmalardan 
başka hiçbir şeyi çarpıtmayan yapısal sapmalara yönlendirecektir. ikincisi.
Bugün Suriyeli gençlerin sorunu, önlerinde net bir gelecek, net bir yol ve önümüzdeki gün-
lerde daha geniş ve kendinden emin binalara başlayıp biten yolların olmamasıdır.
Bu durum, genç erkekler ve kadınlar da dahil olmak üzere Suriyeliler arasında ufukları 
açık bir gelecek olmadığı için pek çok umutsuzluk ve umutsuzluk vakası bırakıyor. Suri-
yeli genç, daha geniş ve diğerine daha açık olana ulaşmak için araştırma, çaba ve emek 
veriyor.
Belki de Suriye meselesinin son zamanlarda tanık olduğu küreselleşmiş terkedilme duru-
mu, büyük kaybın büyüklüğünü ve ciddiyetini göstermekte ve öndeki açmazın açılması 
olasılığı konusunda hem yakın hem de uzak Arap, İslami ve küresel endişenin boyutunu 
göstermektedir. Suriyelilerden.
Ama Suriyeli genç geri çekilecek mi yoksa umutsuzluğa mı kapılacak? Darboğazdan çık-
mak için çaba sarf etmeden gerçeğe güvenmek mümkün müdür?
15 Mart 2011’de yola çıkan Suriyeli gençlerin hiçbir şeye yenik düşmemeleri de mümkün 
mü?Zorla yerinden edilme ve zor sığınma koşulları onları gerilemeye, gerilemeye, koşul-
lara teslim olmaya itebilir mi?
Ben öyle düşünmüyorum ve nasıl ki en üstte ve en başta gençlik olmak üzere popüler bir 
mayalanma hali bulamadığımız gibi, Suriyeli gençlerin dinçliğinin, farkındalığının ve kabili-
yetlerinin de eksilebileceğini veya solabileceğini görmüyorum. Birleşmiş Milletler’den ve 
başka bir şey değil. Suriye gençliği, tüm engelleri aşmayı ve tüm engelleri aşmayı hedefle-
meden önce çabalayan ve hareket eden yanan bir yuvaydı, hala da öyle.Özgürlüğe doğ-
ru ilerleyen ve gençliklerinin en değerli kanını özgürlük sunağında ödeyenler, şehitleri bir 
milyonu geçmiştir.
Özgürlük ve haysiyet fikrinin gerçekleşmesine ve Suriye vatanının bilim, bilgi ve düşünc-
eye dayalı yeni temeller üzerinde, demokrasi ve asil insani değerlere ve gerçek vatan-
daşlık durumuna dayalı olarak yeniden inşa edilmesine kadar asla geri adım atamaz. ve 
Suriye’nin özgürlüğü ve demokrasisi adına, Esad ailesi, tiranlık, aslan ya da başka bir şey 
olmadan herkesi bir araya getiren bir toplumsal sözleşme inşa etmek.

يهيم الشباب السوري يف  كل جغرافيا العامل ، حبثًا عن خالص من احلكم الطاغويت األسدي الذي أغرق 
البالد والعباد يف حالة من املقتلة األسدية املستمرة، فمنذ ماينوف عن أحد عشر عاًما، يعمل نظام 
الفاشسيست  انتفض يف وجه  االستبداد قتاًل وتنكياًل، بكل الشعب السوري وخاصة الشباب الذي 

األسدي، من أجل بناء دولة املواطنة، دولة احلرية والكرامة.
ويبدو أن نصيب الشباب السوري من العسف الطغياين األسدي كان أكرب بكثري، فقد انهلم النصيب 
غياهب  يف  السوري  الوطن  شباب  خرية  النظام  وزج  واجملازر،  اجلماعية  اإلابدة  عمليات  من  األكرب 
السجون، حىت ابتت عشرات األالف من صور )قيصر( تزينها صور الشباب/ الشهداء حتت التعذيب، 
ونظام األسد وأجهزته األمنية وعصاابته وكل امليليشيات اليت شكلها أو استجلبها من بقاع العامل متارس 
حقدها الفاجر على املعتقلني واحملاصرين مبمارسة شىت أنواع التعذيب وانتهاك احلرمات، وسط صمت 
مطبق من )العامل املتحضر( الذي يتفرج على املقتلة واالعتقال واالختفاء القسري، والتهجري القسري 
حيث يتجاوز عديد الذين مت هتجريهم قسراًي نزوًحا أو جلوًء ال 14 مليواًن ونيف، وكانت النسبة األكرب 
منهم من جيل الشباب السوري الباحث عن األمان واملستقبل اخلايل من القتل، واملتطلع حنو مدنية 
أو استالب  للحرية  للحرمات، حياة بال كيماوي وال سلب  انتهاًكا  قتل وال  فيها وال  حياتية ال قهر 

لالنسانية كلها يف الوطن السوري املخطوف من آل األسد منذ مخسني عاًما وأكثر.
إال  أمامه  مفتوحة  املستقبل  أبواب  أنه الجيد  األسد  ظلم  من  اهلارب  السوري  الشباب  عند  املشكلة 
ماندر، إذ أنه خال تركيا فإن أبواب الدول العربية واإلسالمية احمليطة، مازالت موصدة يف وجهه، وهو 
مهجًرا يبحث عن حراك إبداعي يفجر طاقاته، ويفسح اجملال لبناء حياة أفضل، تكون  خالية من القهر 

والعسف الواقع فوق رؤوس البالد والعباد.
هذا الشباب السوري املظلوم حيتاج ملن مُيسك بيده ويفتح اجملال أمامه كي يبين املستقبل الشبايب، ألننا 
ندرك أن الشباب كانوا دائًما عماد املستقبل وأدواته اليت تكمن فيها كل أنواع التفتح والعطاء، ولعل 
أكثر إشراقًا،  الشبابية ستعطي األمل حبيوات  السورية  تقدر معىن االبداعات  أية أجواء حرايتية  توفر 
وحتيل املسألة برمتها إىل منعرجات بنيوية التلوي عل شيء إال العمل اجلاد املبدع، الذي يساهم يف عملية 

بناء النفس أواًل مث اإلنسانية اثنًيا.
املعامل وال طريق سالك، وال وجود ألية  أمامه واضح  اليوم أن ال مستقبل  السوري  الشباب  إشكالية 
مسارات تبدأ مث تنتهي إىل بناءات أرحب وأكثر ثقة ابلقادم من األايم، وهذا مايرتك الكثري من حاالت 
اليأس والتيئيس بني ظهراين السوريني، ومنهم الشباب والشاابت، حيث ال مستقبل آبفاق مفتوحة بل إن 
التطلع إىل اآلن القريب يرينا بوضوح أن اآلفاق مابرحت مسدودة، رغم كل حماوالت الشباب السوري 

املعطاء حبثًا وجهًدا وعماًل دؤواًب وصواًل إىل ما هو أرحب وأكثر انفتاًحا على اآلخر.
ولعل حالة التخلي املعومل اليت تشهدها املسألة السورية مؤخًرا تشري إىل حجم وفداحة اخلسارة الكربى، 
وتبني مدى االنشغال العريب واإلسالمي والعاملي القريب والبعيد، عن إمكانية فتح النفق املسدود أمام 
السوريني، ولكن هل يرتاجع الشباب السوري أو ييأس؟ وهل ميكن الركون إىل الواقع دون بذل اجلهود 
للخروج من عنق الزجاجة؟ وهل ميكن أيًضا أن يرتاجع الشباب السوري الذي خرج يف 15 آذار / 
مارس 2011 ال يلوي على شيء، هل ميكن أن جتعله ظروف التهجري القسري واللجوء الصعب أن 
يتقهقر أو يرتاجع وينتكس ويسلم للظروف؟ أان ال أعتقد ذلك، وال أرى أن عنفوان ووعي وقدرات 
الشباب السوري ميكن أن ختبوا أو تضمحل، كما ال ميكن أن جند حالة الغليان الشعيب وعلى رأسها 
وأوهلا الشباب ميكن أن تعود اهلوينا أو أن تنزوي وراء اجلدار، أو إىل جانبه،  ابنتظار الفرج، الذي قد ال 
أييت من األمم املتحدة وال سواها. إن شباب سورية كانوا وما يزالون بؤرة مشتعلة ومتوقدة تصبوا وتفعل 
قبل أن تصبوا حنو النصر على كل املعوقات، وجتاوز كل العثرات، فمن يتحرك ابجتاه احلرية ويدفع أغلى 
ماميلك من دماء الشباب على مذبح احلرية، الذين جتاوزت أعداد شهدائه املليون، والميكن أن يرتاجع 
يوًما حىت حتقيق فكرة احلرية والكرامة، وإعادة بناء الوطن السوري على أسس جديدة ،تتكيء إىل العلم 
واملعرفة والفكر إىل الدميقراطية والقيم اإلنسانية النبيلة، وإىل دولة املواطنة احلقة وبناء العقد االجتماعي 
الذي جيمع اجلميع من أجل سورية احلرية والدميقراطية، بال آل األسد وبال أي طغيان أسدي أو سواه.

Sığınma Ülkelerinde Suriyeli Gençler: Beklentilerin Kapanması

Siyaset Bölüm Başkanı
رئيس القسم السياسي

الشباب السوري في بالد اللجوء: انسداد اآلفاق

أحمد مظهر سعدو 

Ahmed Mazhar SAADU
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إذا كان الشــباب يف العــامل العــريب ويف املنطقــة يعيشــون حتــدايت كثــرة 
أمامهــم، فأمــام الشــباب الســوري حتــدايت وأعبــاء مضاعفــة يف ســنوات 
احلــرب واللجــوء والنــزوح، وأحيــاانً اللجــوء املتكــرر مــن مــكان آلخــر 
حيتّــم  وهــذا  مفقــود،  شــبه  االســتقرار  معــى  فيصبــح  يتكــرر،  ومايــزال 
قضــااي كثــرة علــى الشــباب مــن فهــم واقــع اللجــوء ومعرفــة ثقافتــه ولغتــه، 
بظــل  لــه  الواقــع  هــذا  وَتقبّــل  الواقــع،  هــذا  مــع  واالندمــاج  والتعايــش 
محــالت ُتشــن ضــد الالجئــن، والدراســة والعمــل وفــرص العمــل مقــروانً 
أبعبــاء إضافيــة فــال أحــد ميتلــك داراً أو أرضــاً يف بلــد جلوئــه إال نــدرة 
قليلــة، واألجــور هــي دون أجــور املواطــن األصلــي والتهديــد ابلرتحيــل 
ألدىن خطــأ قانــوين هــو شــبح يالحــق اجلميــع، فضــاًل عــن أتمــن شــيء 
حلياتــه ومســتقبله وتكويــن أســرته، وبنفــس الوقــت ينتظــره يف بلــده شــبح 

اخلدمــة اإللزاميــة لــدى النظــام الــيت تلقــي جبثــث الشــباب بشــكل شــبه 
يومــي يف املــوت دون معرفــة علــى يــد مــن وملــاذا، وأن هــؤالء عليهــم أن 
ميوتــوا ليبقــى احلاكــم الــذي صــور نفســه للنــاس أنــه والوطــن شــيء واحــد، 
حياتــك  متضــي  أو  املــوت(،  املخابرات)أقبيــة  أقبيــة  شــبح  ينتظــره  أو 
علــى طوابــر لــوازم احليــاة األساســية، فتجــاوز كل ذلــك واإلصــرار علــى 
التعايــش والبقــاء ســواء يف الداخــل أو دول اللجــوء  الســيما وحتقيــق 
النجاحــات وإثبــات الــذات رغــم كل تلــك الظــروف جمتمعــة، هــو كفــاح 
الكبــرة والــيت حتتــاج  الطاقــات  بظــروف صعبــة، وتلــك  كبــر وجنــاح 
االندمــاج والتعايــش يف اجملتمــع اجلديــد والظــروف اجلديــدة، واالخنــراط 
واالهتمــام يف الشــأن العــام لبلــده فانعزاهلــا حُمــال فــكل النتائــج والظــروف 
تنعكــس عليــه بشــكل أو آبخــر، فنتائــج السياســة ســتقع علــى اجلميــع 

انزح والجــئ، وخــالص اجلميــع هــو ابخلــالص. 
وهــذا حيتــم علــى املؤسســات الســورية السياســية واجملتمعيــة، أن تلعــب 
التواصــل  لتثبيــت  الشــباب ومتكينــه ومســاعدته  دوراً يف الرتكيــز علــى 
والتأثــر والفاعليــة يف مســرح األمــواج املتالطمــة يف بــالده، فمســاعدته 
علــى الدراســة والعمــل ومتكينــه مــن فهــم الواقــع السياســي والتأثــر فيــه 
للواقــع واملســتقبل، وهــذه الطاقــات هــي الــيت حتــرر وهــي  مهــم جــداً 
الــيت تديــر وتبــي وهــي رصيــد مهــم ال ينبغــي نســيانه أو الغفلــة عنــه 
أو جتاهلــه، فاملتغــرات السياســية حتتــاج إىل طاقــات تســتفيد منهــا أو 
تواجههــا أو تغرهــا، ورايح التغيــر هــي عــر ســواعد شــبابية مــامل تســعى 
للتغيــر لألفضــل عــر تلــك الطاقــات فالتغيــر ســيأيت كمــا جتــري رايح 

املصــاحل الدوليــة. فالشــباب ال يســتحقون لفتــة بــل كل االهتمــام .

د- زكريا مالحفجي

الشباب السوري وتحديات دول اللجوء

كاتب سوري

كانــت تركيــا مــع بدايــة الثــورة الســورية املــالذ اآلمــن للعديــد مــن العائــالت 
الــيت هربــت مــن بطــش عصــاابت األســد، ومــع اســتمرار ممارســات األســد 
ماليــن،  األربعــة  حــوايل  إىل  تركيــا  الالجئــن يف  عــدد  القمعيــة وصــل 
يف نســبة هــي األعلــى لعــدد الالجئــن يف أي دولــة جمــاورة. وإن كان 
الالجــئ منــذ بدايــة وصولــه مل مينــح حــق اللجــوء كمــا هــو ُمعــرف يف 
القانــون الــدويل وذلــك حبكــم القانــون املعمــول بــه يف تركيــا، فــإن الالجئــن 
حصلــوا بدايــة علــى مميــزات كثــرة، تضاءلــت مــع إزدايد األعــداد وطــول 

فــرتة اللجــوء.
ولعــل مــن أهــم القضــااي الــيت عــاان منهــا الشــباب الســوري الالجــئ إىل 
تركيــا كانــت بدايــة قضيــة التعليــم، حيــث تصــدت هلــذه املهمــة منظمــات 
اجملتمــع املــدين الســوري وعملــت علــى إنشــاء مــدارس متــت تغطيــة نفقاهتــا 
كاملــة مــن قبــل مترعــن، ولكــن مســتوى التعليــم مل يكــن هنالــك مــن 
حيــث  املؤقتــة  الســورية  احلكومــة  قيــام  حــى  يتابعــه،  أو  عليــه  يشــرف 
التعليــم ولكــن قصــر  الوليــدة اإلمســاك مبلــف  حاولــت هــذه احلكومــة 
العمــر الفاعــل هلــذه احلكومــة الــيت مل جتــاوز العــام الواحــد، إضافــة للحــد 
مــن دورهــا يف املــدارس الــيت كانــت منتشــرة علــى األراضيــة الرتكيــة جعــل 
مســتوى التعليــم متبايــن بــن املناطــق املختلفــة علــى األرض الرتكيــة وأيضــاً 
للجهــة املمولــة هلــا وملــدى متابعتهــا للمســتوى  بــن كل مدرســة وفقــاً 

التعليمــي ومقــدرة الــكادر التدريســي العلميــة.
مماذكــر أعــاله تتضــح األســباب الــيت جعلــت املســتوى العلمــي واملعــريف 
للطــالب الســورين يف تركيــا متواضعــاً نســبياً، واإلشــكال الــذي جعلهــم 
يف صفــوف متأخــرة عــن إمكانيــة اللحــاق بنظرائهــم األتــراك، إىل اللحظــة 
الــيت قوضــت اإلدارة الرتكيــة أي دور للمــدارس الســورية وحولــت مجيــع 
املــدارس الرتكيــة، ولكــن لألســف دون مرحلــة  الطــالب الســورين إىل 
متهيديــة تتيــح هلــؤالء الطــالب عمليــة اســتيعاب اللغــة الرتكيــة ممــا يســهل 
عليهــم اإلندمــاج املعــريف والعلمــي واجملتمعــي، انهيــك عــن موجــات التنمــر 
الســورين  إجتــاه  الرتكــي  اجملتمــع  تســود يف خمتلــف شــرائح  الــيت كانــت 
نتيجــة الصــراع السياســي بــن املــواالة واملعارضــة للحــزب احلاكــم، حبيــث 
حمــل  عامــة،  الســورين  والالجئيــن  الســوريون خاصــة  الطــالب  أصبــح 

جتــاذب بــن خمتلــف هــذه التيــارات املتحكمــة ابلسياســة العامــة واملعارضــة 
هلــا. ابلرغــم مــن مجيــع هــذه الصعــوابت فــإن الشــباب الســوري قــدم نتائــج 
جيــدة ومتيــز العديــد منهــم يف اجلامعــات الرتكيــة متخطــن الصعــوابت 
الــيت تواجــه أي طالــب أجنــي يقتحــم غمــار التحصيــل العلمــي يف البلــد 
املضيــف، وابلرغــم مــن اإلرث الــذي حيملــه جيــل شــباب الثــورة الــذي 
يعــاين مــن سلســلٍة طويلــٍة مــن األزمــات والضغوطــات املرتاكمــة اترخييــاً، 
هــذه األزمــات املتالحقــة الــيت تنســكب علــى حياتــه مــن كل حــدٍب 
وصــوب. فهــو مــازال حيمــل اإلرث الــذي تعــود عليــه جيــل ماقبــل الثــورة 
أبن التحصيــل العلمــي هــو اخليــار األجنــع لنيــل احــرتام اجملتمــع وضمــان 

مســتقبل آمــن.
إال أن احليــاة اإلقتصاديــة يف تركيــا تتمايــز عــن غرهــا مــن بلــدان اإلقتصــاد 
احلــر يف كوهنــا البلــد الــذي تؤمــن فيهــا الدولــة للمواطــن أدىن مســتوى مــن 
الضمــان اإلجتماعــي واإلقتصــادي بــن دول اللجــوء األجنبيــة الــيت توجــه 
إليهــا النازحــون الســوريون اهلاربــون مــن املقتلــة األســدية. فلألســف بعــد 
معــاانت الكثــر مــن العائــالت الــيت هاجــرت واســتقرت يف تركيــا كبلــد 
جلــوء مل يكــن نصيــب أبنائهــا بعــد كل اجلهــود الــيت قدموهــا يف حتصيلهــم 
العمــل، إن كان مــن  فــرص  العلمــي، مل يكــن هلــم نصيــب مقبــول يف 
انحيــة كوهنــم الجئــن يتــم إســتغالهلم أبجــور )يف حــال توفــر فرصــة عمــل( 
الــذي يســعى أصحــاب  الضمــان اإلجتماعــي والصحــي  وإن كان يف 
العمــل للتالعــب ابلقوانــن للحيلولــة دون تســجيلهم كعمــال نظاميــن، 

ممــا حيرمهــم مــن معظــم حقوقهــم.
أمــام هــذه الصعــاب جيــد الســوريون يف تركيــا أنفســهم خــارج شــرعة األمــم 
املتحدة اليت نصت أبن التعليم هو حق من حقوق اإلنســان، فنجد أن 
الالجــئ الســوري املكافــح للوصــول إىل التحصيــل العلمــي يواجــه جمموعــة 
التحصيــل  الفــرص جتعــل مــن حتقيقــه  مــن الصعــوابت وانعــدام تكافــؤ 
العلمــي املنشــود ثــورة حبــد ذاهتــا. انهيــك عــن إمكانيــة حتقيــق فرصــة عمــل 
تتناســب مــع حتصيلــه العلمــي وكفاءتــه، كل ذلــك جعــل اجليــل الشــاب 
الســوري الالجــئ يف تركيــا يصــاب بــردات فعــل متباينــة، فبعضهــم مييــل 
إىل اهنيــار منظومــة االنتمــاء وفقــدان األمــل والالمبــاالة مبصــر الوطــن، 

كــرد فعــل لعــدم االكــرتاث مبســتقبلهم ورغباهتــم، ليــس مــن اجلهــات الــيت 
يفــرتض أهنــا متثلهــم مــن قــوى الثــورة واملعارضــة، إمنــا مــن اجملتمــع الــدويل 
الــذي تنــص قوانينــه علــى إاتحــة الفرصــة للالجئــن الناجــن مــن احملرقــة 
اللجــوء،  األســدية أن حيصلــوا علــى فرصتهــم يف حيــاة كرميــة يف دول 

ولكــن يبــدو أن تركيــا ماتــزال متأخــرة قليــاًل يف هــذه املســألة.
من هنا يعاين العديد من الشــباب الســورين النازحن يف تركيا من الندم 
لعــدم مواصلــة طريــق هجرهتــم إىل بلــدان أخــرى حيــث يتمتــع أخوهتــم 
الســوريون حبقــوق اللجــوء مبــا فيهــا مــن ضمــان اجتماعــي واقتصــادي 
وفقــاً لقوانــن األمــم املتحــدة. وهــذا إن دل فإمنــا يــدل علــى عــدم متكــن 
مؤسســات الرعايــة الرتكيــة مــن احلصــول علــى التفاعــل اإلجيــايب للســورين 
مــع احليــاة يف اجملتمــع الرتكــي والتمهيــد الندماجهــم يف اجملتمــع وتفعيــل 
مهاراهتــم احلياتيــة والتقــرب مــن شــخصيتهم اإلنســانية متهيــداً إلشــعارهم 
ابملواطنــة احلقيقيــة يف وطنهــم الثــاين املضيــف، حيــث يفــرتض أن يكــون 
الــدول  حتــاول  إذ  عامليــاً،  بــه  معرتفــاً  كونيــاً  مفهومــاً  املواطنــة  مفهــوم 
املتحضــرة إرســاءه بوســائل عــدة، ولعــل أكثرهــا أمهيــة التعليــم، فذلــك 
مــرّده دور الرتبيــة والتعليــم يف بنــاء اإلنســان كــي يكــون فاعــاًل مبدعــاً يف 
حياتــه الفكريــة واالجتماعيــة، وقــادراً علــى التكيــف االجتماعــي ككل 

متكامــل، وال ســيما مفهومــات العيــش املشــرتك.
مــن هنــا نــرى املــأزق الــذي يعيشــه الشــباب يف تركيــا مــن انعــدام اإلندمــاج 
اجملتمعــي والشــعور ابلتنمــر بعــد طــول هــذه الفــرتة مــن العيــش يف تركيــا، 
ومــا نشــهده يف الفــرتة األخــرة مــن حمــاوالت جــادة للســلطة التنفيذيــة 
مــن حبــث عــن حلــول ملشــكلة اإلندمــاج اجملتمعــي لشــرائح واســعة مــن 
الالجئــن الســورين، مــن خــالل دورات ختصصيــة إمنــا هــي دليــل علــى 
الشــعور ابلتقصــر الــذي جــرى يف هــذا اإلطــار، ومــا ينقــص هــو العمــل 
لتثبيــت  تفعيــل دورهــا  علــى  واملعارضــة  الثــورة  قــوى  مــن خــالل  اجلــاد 
الشــباب مــا أمكــن علــى حــدود الوطــن، فالطيــور إن هاجــرت ســيصعب 
إعادهتــا إىل أعشاشــها، وتــرز احلاجــة إىل تفعيــل هيئــات اجملتمــع املــدين 
الســورية الــيت طــال غياهبــا يف دول املهجــر لتفعيــل دورهــا وحماولــة والســعي 
حلــل مشــاكل الشــباب الســوري يف تركيــا قبــل أن يســبق الســيف العــذل.

د. محمد مروان الخطيب

مستقبل الشباب السوري في تركيا

كاتب وباحث سوري
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انطلقوا إىل حيث خيتفي خطر االعتقال واحلصار والقصف بكل اجتاه 
حيقــق هلــم ذلــك دون دراســة اخليــارات واالحتمــاالت واإلمكانيــات. 
منهــم مــن مل يتســن لــه إمتــام دراســته اجلامعيــة ومنهــم مــن ترتبــت عليــه 
عقــوابت مغــادرة وظيفتــه احلكوميــة دون تقــدمي اســتقالته واعتــر حبكــم 

املســتقيل وتلقائًيــا حرمانــه مــن أمالكــه. 
آمــاًل أن  مــرة أخــرى  يلقاهــم  مــى  يــدري  اترًكا وراءه أســرة وأهــاًل ال 
يســتقدمهم إىل حيــث يســتقر إذا هتيــأت لــه الظــروف . هاربــون مــن 
وطــن منهــك ممــزق يســر إىل مصــر جمهــول يئســوا أن يكــون هلــم دورًا 
يف إنقــاذه بعــد أن تقاذفتــه القــرارات الدوليــة وجتاهلــت مطالــب أبنائــه.

مــن هنــا بــدأت التغريبــة الســورية تنســج قصــص الشــباب الســوري يف 
مهجــره حيــث البدايــة مــن الصفــر أو رمبــا حتــت الصفــر بقليــل ملعظمهــم.

أغلــب الشــباب كان هلــم جتربتــن يف اهلجــرة : اهلجــرة إىل تركيــا ومــن مث 
االنطــالق منهــا إىل اوراب. 

أمــا مــن بقــي يف تركيــا فقــد اضطرتــه الظــروف إىل العمــل لســاعات 
طويلــة وبيئــة عمــل تشــكل ضغطًــا إضافيًــا عليــه فكثــر مــن الشــبان أهنــوا 
عملهــم و مل يتقاضــوا أجورهــم أو خبســوا جهودهــم وأجــروا علــى عمــل 
إضــايف وال حــول هلــم وال قــوة مــن دون إذن عمــل يتهــرب الكثــر مــن 

أصحــاب املعامــل والورشــات مــن منحهــم إايه وابلتــايل ال حيصلــون علــى 
التأمــن )الســيكورات( وهــي مــن أبســط احلقــوق .

واالندمــاج يف اجملتمــع الرتكــي ضمــن قوانــن تعتــره حبمايــة مؤقتــة أمــر 
صعــب وتعتــر اللغــة مــن أهــم حتدايتــه .

أمــا عــن القــرارات املتغــرة مــن فــرتة ألخــرى فتســبب إرابًكا كبــرًا فــإذن 
الســفر للتنقــل بــن الــوالايت حيــد مــن فرصــه يف إجيــاد عمــل أو بيئــة 
تناســبه خيتارها للعيش والعمل والتهديد املســتمر ابلرتحيل عند ارتكابه 
ملخالفــة مــا جيعلــه يتنــازل عــن أمــور هــي مــن حقــه و تزيــد مــن األعبــاء 

النفســية . 
غــالء األســعار وارتفاعهــا املطــرد مــن إجيــارات املســكن وكلفــة املــأكل 
وامللبــس جيعلــه عرضــة للخــوف الدائــم مــن فقــد عملــه واالنتظــام بعمــل 

ال حيبــه وال يتناســب مــع إمكانياتــه فاالختيــار هنــا رفاهيــة مفقــودة.
جناحــات  حيققــوا  أن  الشــبان  مــن  الكثــر  اســتطاع  ذلــك  ومــع كل 
ملفتــة يف الناحيــة الدراســية واملهنيــة والتجاريــة وحــى اجملتمعيــة رغــم كل 

التحــدايت. 
احملــن  طياهتــا  يف  حتــوي  جديــدة كمــا  جمتمعــات  إىل  اهلجــرة  لكــن 
والتحــدايت فإهنــا تصقــل اإلنســان وتزيــد مــن خراتــه و تضيــف إليــه 

العديــد مــن املهــارات كاكتســاب اللغــة وتعلــم مهنــة جديــدة واالطــالع 
املختلفــة. والثقافــات  املتعــددة  العيــش  وأســاليب  طــرق  علــى 

أمــا مــن فشــل يف االندمــاج ومواكبــة احليــاة يف تركيــا فاختــذ طريقــه يف 
املاديــة  امليــزات  مــن  مبزيــد  يطمــح  حيــث  إىل  اثنيــة  هجــرة  البحــر يف 
والدراســية وأيخــذ حقــوق الالجــئ وحيصــل علــى املزيــد مــن االســتقرار 

وامليــزات. 
ورغــم ذلــك مل يســلم الالجــئ يف أوراب مــن تبعــات اختــالف اجملتمعــات 
واخلــروج مــن أطــر األســرة ومســلمات القيــم فيهــا مــن ديــن وعــادات ال 
بــد مــن أن تتأثــر بعمليــة االندمــاج يف اجملتمعــات الغربيــة فالتعليــم وطرائــق 
الرتبيــة ختتلــف، ممــا جيعــل لديــه قلــق مــن ســوق أطفالــه ابجتــاه ال يرضــى 
عنــه ورمبــا تســلبه القوانــن يف بعــض األحيــان أطفالــه وتضمهــم إىل دور 

الرعايــة دون رمحــة. 
توجهاتــه  اختــالف  علــى  الســوري  اإلنســان  جنــد  اهلجرتــن  ويف كلتــا 
وإمكانياتــه يفتــش عــن حيــاة تضمــن لــه وألطفالــه نوًعــا مــن االســتقرار 
وإن كان فيهــا الكثــر مــن املخــاوف والتوجســات وعــن قلبــه تنظــر إىل 
وطنــه اجلريــح متمنيــة لــه الشــفاء فــال راحــة إال ابلعــودة إىل وطــن حيقــق 
الشــروط اإلنســانية للعيــش وال يبخــل علــى أبنائــه أببســط حقوقهــم.  

الهجرة القسرية واالندماج في المجتمعات الجديدة للشباب 
مرغمين على الرحيل 

ياسمين العقاد   

كاتبة وإعالمية سورية

البلــدان يســتحقون االحــرتام  بــن  ممــا ال شــك فيــه أن مجيــع األشــخاص الذيــن يتنقلــون 
الكامــل حلقوقهــم اإلنســانية وكراماهتــم وبشــكل خــاص فئــة الالجئــن، فهــم جمموعــة حمــددة 
وحمميــة يف القانــون الــدويل ألن الوضــع يف بلداهنــم األصليــة جيعــل مــن املســتحيل ابلنســبة 
هلــم الذهــاب إليهــا، وإن تســميتهم ابســم آخــر ميكــن أن يعــّرض حياهتــم وأمنهــم للخطــر. 
إذ مت االعــرتاف ابلفــارق املهــم بــن الالجئــن واملهاجريــن مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة يف إعــالن نيويــورك بشــأن الالجئــن واملهاجريــن؛ خاصــة وأن هنــاك عشــرات املاليــن 
منهــم حــول العــامل يف مؤشــٍر صــارخ علــى فشــل السياســات العامليــة املتبعــة هبــذا الصــدد 

وبشــكل حمــدد حنــو فئــة الشــباب. 
تواجــه فئــة الشــباب الســوري معوقــات كثــرة، وتــكاد تكــون عقبــات مانعــة مــن تقدمــه حنــو 

األفضــل، ســواء يف بــالد اللجــوء أو حــى يف ســورية نفســها.
وقــد أثــر جلــوء الســورين علــى شــرائح كثــرة يف اجملتمعــات املضيفــة خاصــة علــى الشــباب، 
جلهــة املنافســة علــى فــرص العمــل، فضــاًل عــن أتثــرات اجتماعيــة وقيميــة، وأخــرى علــى مــوارد 

ومرافــق تلــك اجملتمعــات. 
يؤكــد خــراء وخمتصــون أن أي هجــرة داخليــة أو خارجيــة هــي األســاس يف إحــداث التغيــر 
جبميــع الصعــد اجتماعيــاً أو ثقافيــاً أو قيميــاً ويتســاءلون: فكيــف إذا كانــت هــذه اهلجــرة هبــذا 
احلجــم وهــذا الكــم اهلائــل مــن الســورين الذيــن جلــأوا إىل البلــدان املضيفــة كمــالذ آمــن هلــم 

مــن األخطــار الــيت تتهددهــم داخــل بالدهــم خاصــة بعــد 2011. 
يعــاين الشــاب املوجــود يف تركيــا، مثــاًل، مــن مشــاكل غــالء املعيشــة، وعــدم وجــود أي دخــل 
أو مــردود يعينــه لُيكمــل طريقــه إىل النجــاح، فهــو يعمــل لســاعاٍت طويلــة ومتعبــة يقضيهــا 
يف املعامــل واملخــازن وأعمــال البنــاء وغرهــا مــن األعمــال الــيت حتتــاج جملهــوٍد جســدي جبــار 
يتحمل فيها قســوة هذا العمل، وبرواتب زهيدة ال تؤمِّن له ســوى طعامه وشــرابه ومســكنه، 
وإن بقــي لــه فبقــااي مــن قطــع نقديــة حديديــة، وأن عــدًدا كبــرًا مــن الشــباب اجلامعيــن اضطــر 
للجــوء إىل هــذه األعمــال لعــدم وجــود فــرص أخــرى تتيــح هلــم العمــل يف جماالهتــم، إضافــة إىل 
ضيــف هــي مــن الفئــات املســتهدفة يف أتثرهــا بوجــود الســورين، 

ُ
أن فئــة الشــباب يف البلــد امل

ألن حالــة اللجــوء الســوري ســوف تزامحهــم يف قطــاع العمــل وأيضــاً يف قطــاع العلــم والدراســة 
نتيجــة الضغــط علــى املرافــق العامــة خاصــة التعليميــة، وكذلــك أتثرهــا علــى منظومــة التقاليــد 

والقيــم االجتماعيــة يف تلــك الدولــة.
لقــد كانــت هــذه األعمــال مدمــرة لقــدرات عــدد كبــر مــن الشــباب ومواهبهــم، فهــي قتلــت 
جســدهم وعقلهــم، إضافــة إىل وقتهــم، ليعــود الشــاب ال ينظــر عــن ميينــه وال مشالــه، ألن 
أنظــاره وعقلــه متوجهــان إىل ســريره، ليأخــذ قســطاً مــن الراحــة ويعــود لعملــه جمــدداً يف صبــاح 

اليــوم التــايل.
وتواجــه الشــباب أيضــاً مشــاكل الســكن، إذ يعتمــد حــوايل %80 مــن الشــباب الســورين 
علــى مــا يعــرف ابلســكن الشــبايب والــذي جيمــع عــدداً مــن الشــبان يف منــزل واحــد، ومــن 
مناطــق خمتلفــة وجنســيات متعــددة أيضــاً، وذلــك بســبب الســعر الرخيــص، فهــذه املشــكلة 
تعيقــه مــن أن يتقــدم يف مســرته حنــو النجــاح، لعــدم توفــر البيئــة املناســبة لإلبــداع، خاصــة 
إن كان شــاابً فنيــاً أو خمــرايً أو مــن الشــباب العاملــن يف جمــال التكنولوجيــا، أو هندســة 
الصــوت واملونتــاج مثــاًل، أو حــى الفــن والغنــاء والشــعر.. إخل، إضافــة إلحــدى أهــم املشــاكل 
مــن  ال  تركيــا،  املوجــودة يف  اجلهــات  أيِّ  مــن  واخلــرات  املواهــب  هــذه  تبــي  عــدم  وهــي 
اجلهــات الســورية املســؤولة، وال مــن اجلهــات الرتكيــة املســؤولة عــن جناحــات الشــباب، فهــي 
ال تســتطيع أن تقــدم أبســط احلاجــات الالزمــة هلــم، حــى أهنــم ال يســتطيعون تبــي هــذه 
املواهــب الــيت تضيــع ُســدى فــال أحــد يكــرتث لوجودهــا مــع أهنــا تتبخــر مــع مــرور الزمــن إذا 

مل يتــم العمــل عليهــا.
ولكــّون الالجئــن الســورين يتســمون حبرفيــة ومهنيــة عاليــة فهــم األكثــر قابليــة لفــرص العمــل 
املتاحــة، فضــاًل عــن قبوهلــم احلــد األدىن مــن األجــور؛ فــكل هــذا تــرك أثــراً واضحــاً يف التنافســية 
التأثــرات  الشــباب ابلبلــد املضيــف، فضــاًل عــن  العمــل لصاحلهــم علــى حســاب  بســوق 
االجتماعيــة والقيميــة الــيت محلهــا الســوريون إىل مناطــق جلوئهــم ممــا تــرك أثــراً واضحــاً ابت 
ملموســاً يف توجهات وأخالقيات وقيم بعض الشــباب يف تلك املناطق، وأن وجود ثقافات 
فرعيــة قادمــة مــن خــارج احلــدود وتالقحهــا مــع ثقافــات فرعيــة قائمــة أصــاًل فيهــا أحــدث 

ثقافــة جديــدة مبالمــح قيميــة واضحــة يلمســها املوجــودون يف هــذه املناطــق.
وللحــد مــن أثــر ذلــك جيــب الســعي اجلــاد واملخلــص مــن قبــل اجلميــع- مؤسســات حكوميــة 
عمليــة  برامــج  وتنفيــذ  وصياغــة،  لوضــع،  ومجعيــات-  دوليــة،  منظمــات  وغــر حكوميــة، 
وواقعيــة إلحــداث التكيــف واالندمــاج املطلــوب والــكايف، هبــدف التقليــل مــا أمكــن مــن 
التأثــرات الســلبية اجلانبيــة علــى الالجئــن الســورين وعلــى اجملتمــع املضيــف يف آٍن معــاً. 
ويف الداخــل الســوري، فــإن املشــاكل ال تعــد وال حتصــى، وهــي حتيــط ابلشــباب مــن كل 
تســود كل  وإرهابييــه  النظــام  ميليشــيا  لســيطرة  اخلاضعــة  املناطــق  ففــي  وصــوب.  حــدٍب 
احلــاالت عــدا احليــاة الكرميــة، يف جــو مــن انعــدام ســبل العيــش كلهــا، فــال مــاء وال كهــرابء 
وال خبــز مــع انتشــار الفاقــة واالعتقــال والقتــل، وأمــام تعميــم ثقافــة التبعيــة واللــف والــدوران 
والنهــب واالغتصــاب وقطــع األرزاق واجلرميــة املنظمــة بــكل اجملــاالت، وعلــى األخــص خدمــة 
امليليشــيا اإلرهابيــة وتغطيــة هنبهــا وأاتواهــا، فضــاًل عــن فــرض توزيــع حشيشــة الكيــف رغــم 
أنــف الشــباب ليعيشــوا وميولــوا آلــة القتــل جلميــع ميلشــيا االحتــالالت املتعــددة؛ أمــام ذلــك 
جلــأ املاليــن مــن الشــباب للهــروب بنفســه واللجــوء مهاجــراً للــدول احمليطــة واملضيفــة وفــاراً 
مــن أتديــة اخلدمــة العســكرية ومــن املــوت جوعــاً وقهــراً، لكــي ال يســاهم بقتــل أهلــه بتوجيــه 
مــن ميليشــيا اســتحضرها نظــام اجلرميــة القابــع بدمشــق فقــط هلــذا الغــرض فضــاًل عــن محايتــه 

مــن الســقوط القــادم. 
ويف املناطــق املســماة حمــررة تنعــدم أيضــاً أقــل ســبل احليــاة، فضــاًل عــن االفتقــار للمــواد األوليــة 
يف كثــر مــن اجملــاالت، يف جمــاالت الطاقــة والكهــرابء واألدوات اإللكرتونيــة، وانعــدام املــواد 
األوليــة للكثــر مــن اجملــاالت: الطبيــة، واملخابــر، وجمــاالت األحبــاث العلميــة، فضــاًل عــن 

سياســة كــم األفــواه والتعــدايت الــيت متارســها ُســلطات األمــر الواقــع.
كمــا وتواجــه الشــباب املوجــود بتلــك املناطــق مشــاكل القصــف الدائــم، واالشــتباكات الــيت 
ال تتوقــف يف كثــر مــن األحيــان، ويف أحايــن أخــرى يكــون الشــاب جمــراً أن يبايــع فصيــاًل 
مــا وينضــوي حتــت محايتــه، كــي ال يتــم االعتــداء عليــه مــن فصائــل أخــرى عاملــة يف نفــس 

املنطقــة، إىل أن يقضــي هللا أمــراً كان مفعــواًل.
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ت
تقارير ومقاال

ليــس هنــاك الجــئ يف كل أصقــاع األرض ســعيد بلجوئــه، مــن الالجــئ السياســي إىل 
الالجــئ االجتماعــي وإىل كل أنــواع اللجــوء، فعــادة يكــون اللجــوء قســراًي يف حالــة 
اللجــوء السياســي ويف حالــة اهلــروب مــن القمــع واحلــروب، أمــا أنــواع اللجــوء األخــرى 
فغالبًــا مــا تكــون النســداد آفــاق العيــش الكــرمي بغــرض البحــث عــن  حيــاة أفضــل، 
وهكــذا كان اللجــوء يف أوائــل القــرن العشــرين مــن املنطقــة العربيــة وخاصــة بــالد الشــام 
إىل األمريكتــن، وقــد مسيــت هجــرات كوهنــا مل تكــن قســرية، أمــا اللجــوء الــذي ســنتكلم 
عنــه هنــا فهــو اللجــوء القســري وخاصــة مــن ســورية نتيجــة احلــرب الظاملــة الــيت شــنها 

نظــام العصابــة يف دمشــق علــى الشــعب الســوري.
البــد أن ننــوه أواًل أن ســورية يف العصــر احلديــث ومنــذ بدايــة القــرن املاضــي، اســتقبلت 
علــى مــدى نصــف قــرن الكثــر مــن موجــات اللجــوء مــن يــوانن وأرمــن وشــركس نتيجــة 
احلــروب يف تلــك املناطــق، وكانــت املوجــة الكــرى الــيت اســتقبلتها ســورية عــام 1948 
عندمــا اســتولت العصــاابت الصهيونيــة علــى فلســطن العربيــة بدعــم عاملــي وارتكبــت 
املذابــح مــع طــرد الســكان العــرب الذيــن انتشــروا يف خمتلــف األقطــار وكان لســورية 
نصيــب مــن هــؤالء الالجئــن الذيــن اســتقبلوا ابلرتحــاب والتعاطــف يف بلدهــم ســورية، 
وكانــوا يعاملــون معاملــة املواطــن يف كل منــاح احليــاة، والننســى إخوتنــا العراقيــن الذيــن 
أتــوا بعــد الغــزو األمركــي لبلدهــم وأيًضــا اللبنانيــون بعــد حــرب العــام 2006 الذيــن 

احتضناهــم يف بيوتنــا علــى الرحــب والســعة.
يف 18 آذار/ مــارس 2011،انطلقــت الثــورة الســورية مــن درعــا ضــد نظــام البغــي 
والتســلط الــذي كان جيهــز نفســه جيــًدا هلــذا اليــوم بعــد أن شــهد ثــورات تونــس ومصــر 
وليبيا، وكيف بدأت إبزاحة الطغاة، فكان تعامله ســريًعا ووحشــًيا ضد الثورة الســلمية 
الــيت رفعــت شــعارها كثــورة تطالــب ابحلريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة املفقــودة يف 
ظــل نظــام فاســد ومســتبد، ومنــذ اليــوم األول ســقط الشــهداء وبــدأ القصــف املدمــر 
للمســاكن واملــدارس واجلوامــع دون متيــي، ومــع امتــداد الثــورة زاد النظــام إجرامــه وعنفــه، 
وعندمــا فشــل يف وأد الثــورة اســتنجد ابملليشــيات اإليرانيــة املتواجــدة يف لبنــان والعــراق 

وغرهــا مث اســتنجد بروســيا املتجــذرة ابإلجــرام ضــد شــعوهبا وجراهنــا.
هــذا اإلجــرام أطلــق موجــة مــن النــزوح واللجــوء هــي األكــر يف العصــر احلديــث، فقــد 

مشلــت بــن انزح إىل املناطــق الــيت بقيــت خــارج ســيطرة النظــام والجــئ خــارج البــالد 
أكثــر مــن نصــف الســكان.

    يف البدايــة كان اللجــوء بشــكل رئيســي إىل البلــدان اجملــاورة كاألردن ولبنــان وتركيــا 
التأشــرات  يتطلــب  متاًحــا  ومل  البدايــة  ذلــك يف  وقــد كان  العــراق،  ومصــر ومشــال 
واملوافقــات إىل أن تعقــدت األمــور بعــد ذلــك عندمــا أصبــح اللجــوء إىل أوراب هــو 
املقصــد، وهنــا أصبــح املــوت غرًقــا ســائًدا بشــكل كبــر فقــد ابتــز املهربــون وعصــاابت 
االجتــار ابلبشــر الكثــر مــن هــؤالء الالجئــن وكثــر منهــم ابتلعتهــم ميــاه البحــر وشــكلت 

مآســي وأحــزان وقصــص مؤملــة.
لبنــان لكــون الطبقــة احلاكمــة  بــه يف  منــذ البدايــة مل يكــن الالجــئ الســوري مرحبًــا 
متحالفــة مــع النظــام بشــكل أو آبخــر  فحــرم الجئــو لبنــان مــن كثــر مــن حقوقهــم 
الــيت وفرهتــا هلــم األمــم املتحــدة، ومــع أن الكثــر مــن الالجئــن الســورين يف األردن 
وضعــوا يف خميمــات وصحــاري األردن املمتــدة فــكان وضعهــم أفضــل قليــاًل مــن لبنــان، 
ويف مصــر عومــل الســوري كابــن بلــد لــه حقــوق املواطــن املصــري ومل يكــن هنــاك أي 
خميمــات وكانــوا موضــع ترحــاب مــن احلكومــة والشــعب ومتيــزوا بعملهــم وكانــت هلــم 
مصانــع ومشــاريع كانــت حمــل تقديــر املصريــن مجيًعــا واتبــع الطــالب منهــم دراســته 

واخنــرط ابحليــاة العامــة.
يف تركيــا كان العــدد األكــر مــن الالجئــن حبجــم يقــدر بنصــف العــدد الكلــي مــن 
الالجئــن وكانــوا موضــع ترحــاب مــن احلكومــة واحلــزب احلاكــم ولــو أن بعــض أحــزاب 
الشــباب  غالبيــة  أن  ومــع  اجملــال،  هــذا  يف  احلكومــة  سياســة  ضــد  املعارضــة كانــت 
الالجئــن إىل تركيــا كانــوا يعتروهنــا معــرًا إىل أورواب، إال أن سياســة االغــالق الــيت أخــذ 
هبــا االحتــاد األوريب بعــد تلــك املوجــة، دفعــت الذيــن بقــوا يف تركيــا إىل التأقلــم مــع هــذا 
الوضــع ولــو أن الكثــر مــازال يتطلــع إىل اهلجــرة إىل أوراب كــون تركيــا تؤمــن هلــم فقــط 
احلمايــة املؤقتــة وهــي أقــل مــن ماحيصــل عليــه الالجــئ يف أوراب، وهــذا مل مينــع الســورين 
يف تركيــا مــن االنغمــاس يف اجملتمــع وتعلــم اللغــة الرتكيــة وأتســيس مشــاريع وأعمــال 
تغنيهــم عــن املســاعدات، والشــك أبهنــم يالقــون الصعــوابت املعروفــة مــن بروقراطيــة 
بــدون موافقــات معقــدة،  التنقــل   الدوائــر احلكوميــة وبــطء اإلجــراءات وصعــوابت 

الكثــر مــن الســورين حصلــوا علــى اجلنســية ولكــن البعــض يقــول أهنــا غــر خاضعــة 
لقانــون ويبــدو أن التقييــم الوحيــد يعــود لدوائــر وزارة الداخليــة.

الظواهــر الســلبية الــيت نراهــا يف عالقــة الســورين ابألتــراك تعــود برأينــا إىل ســببن رئيســين 
أوهلمــا أن األتــراك اليعرفــون إىل اآلن ملــاذا حنــن يف تركيا،اليعرفــون مــاذا فعــل النظــام 
بشــعبه حــى يهاجــروا بتلــك الكثافــة فهــم معتــادون علــى رؤيــة العــريب كســائح ميكــث 
أايًمــا معــدودة أو مالــك لعقــار كأثــرايء اخلليــج ومل يعــرف العــريب كعامــل وكصاحــب 
حمــل أو مصنــع أو طالــب مــن الروضــة وحــى اجلامعــة. وطبًعــا هــذا التقصــر يقــع علــى 
عاتــق الســورين بتوضيــح مــا حصــل والينفــي ذلــك مســؤولية احلكومــة أيًضــا يف هــذا 
اجملــال مــع أن الكثــر مــن الــوالايت حتــاول ذلــك  بعــد أن صنــف الرئيــس الرتكــي رجــب 

طيــب اردوغــان الســورين كاألنصــار.
بعــض اســتطالعات الــرأي وصمــت الســورين أبهنــم كســاىل وأهنــم قليلــي النظافــة وهــذا 
التعميــم برأينــا فيــه ظلــم كثــر فلــم يكــن الســوري يف أي يــوم مــن األايم كســواًل ولكــن 
ماعــاانه الســورين وقلــة فــرص العمــل توحــي أبن هنــاك كســاىل ولكننــا مــع األســف 
نــرى الســوري يف بلــد اهلجــرة األوربيــة ينشــط ويعمــل وجيتهــد ويتميــز  بنفــس الوقــت 
نــراه يف الشــمال الســوري اخلــارج عــن ســلطة النظــام وحتــت ســلطات أمــر واقــع علــى 
اهلامــش اليهمهــا إال مصاحلهــا وامتيازاهتــا ال ترقــى إىل مــا يطلــق عليهــا مــن تســميات 
وهــي النســخة األخــرى مــن النظــام وكان حــظ الســوري يف الداخــل بــن حكومتــن 
ال فــرق بينهمــا إال اإلســم وكان األحــرى هبــذه املناطــق التوجــه حنــو التنميــة وتعظيــم 
قــوة العمــل وجتعــل منهــا مثــااًل حيتــذى لســورية احلديثــة إال أن ماحصــل هــو العكــس 
متاًمــا مــع حجــم املســاعدات اهلائــل الــذي ترصــده الــدول املاحنــة والــيت تصــرف دون 

حســيب أو رقيــب.
فلنعمــل علــى اســتمرار الثــورة لتصــل ألهدافهــا ولنتذكــر أن أمــركا بثورهتــا علــى الريطــاين 
املســتعمر مل تصــل اىل أهدافهــا بعشــر ســنوات وأن الثــورة الفرنســية اســتمرت ألجيــال 
حتقيــق  حــى  مســتمرة  ثورتنــا  فلتكــن  اليــوم.  نــراه  مــا  إىل  مبجتمعهــا  وصلــت  حــى 
األهــداف ولــو طــال الزمــن فالثــورات الكــرى وثورتنــا واحــدة مــن تلــك الثــورات تســتحق 

التضحيــات الــيت تقــدم مــن أجلهــا.    

محمد عمر كرداس

السوريون الشباب في بلدان اللجوء:
مشاكل ال تنتهي

كاتب سوري

مايقــرب مــن مخســة ماليــن شــخص يف الشــمال الســوري مهــددون بكارثــة صحيــة بســبب 
توقــف الدعــم عــن أكثــر مــن مثانيــة عشــر مشــفى ومركــز طــي مشــال ســورية يف ظــل تفشــي 
الــوابء وحاجــة املرضــى للعنايــة الطبيــة الالزمــة وخاصــة أصحــاب األمــراض املزمنــة. خالــد 
الدغيــم انزح مــن ريــف معــرة النعمــان يقــول: “ابت العــالج حلــم لنــا وألطفالنــا وهــو مــن 
أبســط احلقــوق الــيت يتمتــع هبــا أي مواطــن يف أي دولــة ابلعــامل، كنــت أعمــل ُمــدرس يف 
الســعودية ولســت مواطــن ســعودي وحبــوزيت )دفــر صحــة( وأقــوم مبراجعــة أي مركــز طــي أبي 
وقــت لتطبيــب واســتالم الــدواء الــالزم، أمــا يف الوقــت احلــايل فــال أســتطيع احلصــول علــى 
أكثــر مــن ظــرف واحــد مــن دواء الضغــط الدائــم، وأنتظــر ســيارة العيــادة املتنقلــة الــيت أتيت 

إىل املخيــم مــرة كل أســبوع”.
مجيــع دول العــامل رفعــت اجلاهزيــة ابملشــايف وتســتعد ملواجهــة املتحــور اجلديــد “أو ميكــرون” 
بينمــا توقــف الدعــم عــن أغلــب املشــايف يف الشــمال الســوري الــيت كانــت ابألصــل ال خُتــدم 

مجيــع املرضــى وأغلــب أنــواع الــدواء غــر موجــودة فيهــا.
مديــر مشــفى الرمحــة يف دركــوش الدكتــور أمحــد غنــدور يقــول: “مشــفى الرمحــة مــن أهــم 
املشــايف يف الشــمال الســوري بســبب موقعــه االســرتاتيجي ويقــدم اخلدمــات اجملانيــة ألكثــر 
خيمــات، وهــو مــن أكثــر مــن مثانيــة 

ُ
مــن 750 ألــف إنســان قســم كبــر منهــم يعيــش يف امل

عشــر منشــئة طبيــة مت إيقــاف دعمهــا يف الفــرتة األخــرة”.
أضــاف غنــدور: “حنــن مســتمرون بتقــدمي اخلدمــات للســكان يف الشــمال الســوري ونتمــى 
أن يعــود الدعــم يف أقــرب فرصــة وتوفــر مجيــع احتياجــات املرضــى لكــن أي مشــفى ال 

تســتطيع االســتمرار ابلعمــل فهــي حتتــاج للوقــود لتشــغيل مولــدات الديــزل وأتمــن األدويــة 
ومــواد خمريــة ولــوازم صحيــة”. املمــرض إبراهيــم اخلضــر )36 عامــاً( يوافــق الدكتــور غنــدور 
مبــا قــال، لكــن يوجــد الكثــر مــن املمرضــن غــر قادريــن علــى مواصلــة العمــل التطوعــي 

ألكثــر مــن شــهرين أو ثالثــة أشــهر يف حــال وجــود كلفــة تشــغيلية للمشــفى.
كمــا يوجــد بعــض املتدربــن وهــم ابألصــل يعملــون بشــكل تطوعــي لكــن ال مُيكــن االعتمــاد 

عليهــم يف احلــاالت احلرجــة.
يقــول إبراهيــم: “أعمــل يف مشــفى الرمحــة بدركــوش ويف مشــفى اهلانــد أبرمنــاز، وقــادر 
علــى العمــل بــدون مقابــل، لكــن يف حــال توقــف مشــفى اهلانــد عــن العمــل فــال أســتطيع 

االســتمرار بــدون مقابــل يف كليهمــا”.
خالد الشــلح ُمهجر من معرة النعمان ويقيم يف جنديرس مشال ســورية يقول: )قبل توقف 
مشــفى الرفــاه عــن العمــل ذهبــت زوجــيت ملراجعــة طبيــب األطفــال وبعــد فحــص الطفــل 
ذهبــت إىل صيدليــة املشــفى فلــم جتــد إال نــوع واحــد مــن الــدواء الــذي وصفــه الطبيــب 
وابقــي ثالثــة أنــواع ينبغــي علينــا شــرائها مــن الصيدليــات اخلارجيــة وأبســعار مرتفعــة، وبعــد 
توقــف الدعــم عــن املشــفى ســوف تكــون كارثــة علــى ســكان املنطقــة، أكثرهــم انزحــن وغــر 
قادريــن علــى االســتطباب املأجــور وخاصــة أصحــاب األمــراض املزمنــة”. أحــد املمرضــن يف 
مشــفى وســيم حســينو مبدينــة كفرختــارمي يقــول: “تركــت العمــل ابملشــفى فــور انتهــاء عقــد 
العمــل وتوقــف املشــفى ألنــي ال أســتطيع العمــل بــدون أجــر وســوف أحبــث عــن فرصــة 
عمــل يف مشــفى مدعــوم ألســتطيع مســاعدة أيب وأمــي فإهنــم يقيمــون معــي بنفــس املنــزل 

وال يوجــد أي مدخــول غــر الراتــب الــذي كنــت أتقاضــاه مــن املشــفى”. احلــارس علــى 
الرئيســي مبشــفى إدلــب الوطــي مجــال األمحــد ســوف يتابــع العمــل لعلــه يعــود الدعــم بعــد 
شــهر أو شــهرين وســوف حيــاول أن يعيــش مببلــغ 150 دوالر يتقاضاهــا مــن راديــو فــرش 

بــدون أن يقــرتض.
هنــاك محلــة لتوجيــه أنظــار العــامل علــى واقــع القطــاع الطــي يف الشــمال الســوري احملــرر والــذي 
يعــاين مــن انقطــاع الدعــم وشــح اإلمكانيــات بعــد توقــف الكثــر مــن اجلهــات الداعمــة 
عــن دعــم هــذا القطــاع املعــي بتأمــن العــالج بتأمــن العــالج والعمليــات والرعايــة الصحيــة 

الالزمــة الــيت تعتــر مــن أبســط حقــوق اإلنســان.
علــى صفحتــه الشــخصية يســاند عبيــدة دنــدوش )36 عامــاً( هاشــتاغ ادعمــوا مشــايف 
الشــمال قائــاًل: “يف هــذه الظــروف اجلويــة الــيت يعيشــها الشــمال الســوري والفقــر الــذي 
حيــول بينهــم وبــن احلصــول علــى التدفئــة املناســبة مــا يســبب هلــم الكثــر مــن األمــراض 
ليصارعــوا األمل دون رعايــة صحيــة مناســبة بعــد توقــف دعــم الكثــر مــن املشــايف تضامنــوا 
معنــا وســاندوان”. أمــا املمــرض رامــي الفــارس يرفــض فكــرة اهلاشــتاغ ويقــول ســاخراً أعتقــد 
أن صيغــة اهلاشــتاغ )ادعمــوا مشــايف الشــمال( هــي صيغــة مغلوطــة وفيهــا مــا فيهــا مــن الــذل 
، حــى أن اهلاشــتاغ بــال فائــدة. فــأىّن لــك أن ترتجــى الدعــم مــن جمتمــع دويل، أقــل مــا ميكــن 
أن يوصــف ابملنافــق يعــرف متامــاً تفاصيــل الوضــع يف الشــمال احملــرر ويباركــه، يبــارك مرضنــا 

وفقــران وجهلنــا وتشــريدان ويبــارك موتنــا. فكأننــا بذلــك نطلــب الدبــس!!!

عمر علي الحسين

الشمال في خطر 
لتوقف الدعم عن المشافي والمراكز الطبية

 صحافي سوري 
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ت
مقاال

الســوريون املهاجــرون كانــوا أمــام خياريــن أحالمهــا مــر، بــن أن يبقــوا يف بالدهــم أو 
أن يهاجــروا، فقــد فرضــت عليهــم اهلجــرة فرًضــا ُوأكرهــوا عليهاإكراًهــا، فهــم كانــوا أمــام 
خياريــن ال اثلــث هلمــا أحالمهــا م مــر، وبــن أن يبقــوا يف بالدهــم، ويتعرضــوا للمــوت، 
وأللــوان مــن تعذيــب واعتقــال وتشــريد، وحرمــان ألقــل مقومــات احليــاة الضروريــة، 

وبــن أن يهاجــروا.
فنصــف الشــعب الســوري أو رمبــا أكثــر فرضــت عليهــم اهلجــرة إن داخليــة بنزوحهــم إىل 
مناطــق أخــرى مــن ســورية يف الشــمال الســوري اتركــن مدهنــم وقراهــم وبيوهتــم، والقســم 
اآلخــر فرضــت عليــه اهلجــرة إىل بلــدان أخــرى كالجئــن يف دول اجلــوار الســوري أو 
اهلجــرة حنــو أورواب، وأمــركا وكنــدا وســواها، فقــد انقســم الســوريون بــن الجئــن يف 

املنــايف وانزحــن يف ســورية.
الشــافعي وحّضنــا علــى  اإلمــام  إليهــا  الــيت دعــا  الســفر واهلجــرة  العيــش اجلميــل يف 
الرتحــال هــو للســفر الطوعــي يف األحــوال الطبيعيــة، وليــس يف ظــروف الكــوارث كالــيت 
مــرت ومتــر علــى الشــعب الســوري الــذي تعــرض جملــازر وأهــوال طيلــة 11 ســنة مل 

يتعــرض فيهــا شــعب مــن قبلــه ورمبــا لــن يتعــرض هلــا شــعب أييت مــن بعــده.
فموجــات هتجــر الســورين مــن وطنهــم غــر مســبوقة جعلــت الســورين عرضــة للمــوت 
علــى طــول املســافة والطريــق الــيت مــروا بــه منــذ اللحظــة الــيت فكــروا هبــا ابهلجــرة حــى 
النقطــة الــيت وصلــوا إليهــا يف نزوحهــم وجلوئهــم واســتقرارهم يف منافيهــم الــيت قــدر هللا 

هلــم أن يســتقروا فيهــا.
ال شــك أن للهجــرة جوانــب مظلمــة وســوداوية قامتــة وحزينــة يف أغلبهــا، ورمبــا اجلانــب 
احلســن فيهــا يتمثــل أن املهاجريــن الســورين يف كل الــدول الــيت وصلــوا إليهــا برعــوا 
حبركيــة  يتمتعــون  بطبيعتهــم  فالســوريون  بــه،  عملــوا  جمــال  ونشــطوا يف كل  وأتقلمــوا 
و”ديناميكية”ورؤيــة أفقيــة ملــا جيــري مــن حوهلــم، فاهلجــرة كانــت خيــارًا صعبًــا يف وطــن 
حيكمــه نظــام اســتبدادي جمــرم، قاتــل، وقــف يف وجــه طموحاهتــم وآماهلــم ومــا يتطلعــون 
إليــه يف وطــن تســوده احلريــة والعدالــة االجتماعيــة. فالســوريون كعطــر العــود مل يعــرف 
نظــام القتــل واإلجــرام قيمتــه، فقــد جعــل نظــام أســد عطــر العــود الــذي ميثلــه الســوريون 
نــوع مــن احلطــب يف بالدهــم ماعــرَف قيمتهــم إال الــدول الــيت هاجــروا إليهــا ولــوال إذ 
ذاك ملــا فتحــت الــدول أبواهبــا وحدودهــا أمامهــم. فقــد عرفــت بلــدان جلــوء الســورين 
معدهنــم ومــدى نشــاطهم فاهلجــرة يف بعــض األحيــان تصــب يف جمــال االبــداع . إبــداع 
الســورين وتفوقهــم يف البلــدان الــيت وصلوهــا كان دوهنــا مصاعــب وأخطــار وعراقيــل 
فطريقهــم مل يــُك مفروًشــا ابلــورود والرايحــن، صعــوابت وعراقيــل ومتاعــب مردهــا أهنــم 
أصبحــوا يف بــالد جديــدة حتكمهــا قوانــن خمتلفــة عــن القوانــن الــيت عهدوهــا يف ســورية، 
ورمبــا اختــالف الثقافــات والعــادات واملــوروث الشــعي واحلضــاري واألعــراف الــيت نشــأ 
عليهــا الســوريون ختتلــف ابعتبــار أن العــرف هــو مصــدر مــن مصــادر القانــون والتشــريع، 
فمــا تعــارف عليــه النــاس يف بلــد رمبــا يكــون منكــرًا وجمهــواًل يف بلــد آخــر وحيــث أن 

األمــر كذلــك فــإن األعــراف ختتلــف مــن بلــد آلخــر وابختالفــه ختتلــف الكثــر مــن 
عــادات وتقاليــد وحــى قوانــن دول اللجــوء وهنــا تكمــن الصعــوابت وتظهــر .

علــى الرغــم مــن هــذا التبايــن فقــد اســتطاع الســوريون جتــاوز هــذه الصعــوابت، واندجمــوا 
بســرعة قياســية يف البــالد الــيت جلــأوا إليهــا، وأصبحــوا قريبــن ومســتوعبن للمجتمعــات 
اجلديــدة الــيت حلّــوا هبــا، وعرفــوا فيهــا مــا املطلــوب منهــم ومــا هــي حقوقهــم وواجباهتــم، 

تشــهد علــى ذلــك تصرحيــات كثــرة ملســؤولن يف البــالد الــيت جلــأ إليهــا الســوريون.
فعلــى مســتوى التعليــم والتحصيــل العلمــي فقــد أبــدع الســوريون وتفوقــوا علــى أقراهنــم 
الطــالب مــن مواطــي الــدول الــيت جلــؤا إليهــا، وحققــوا اجنــازات يف جمــال حتصيلهــم 
العلمــي إن كان علــى املســتوى االبتدائــي يف التعليــم أو علــى مســتوايت جامعيــة ذات 

اختصاصــات عاليــة.
ففــي تركيــا علــى ســبيل املثال-وهــذا ينطبــق علــى غرهــا مــن الــدول الــيت جلــأ إليهــا 
الصناعيــة  النهضــة  يف  فاعــل  وبشــكل  يســامهوا  أن  الســوريون  اســتطاع  الســوريون- 
والتجاريــة ويكونــوا شــركاء إلخوهتــم األتــراك ويســامهون يف ردف الصناعــة والتجــارة.

فهذه هي الســيدة فاطمة شــاهن رئيســة بلدية غازي عنتاب تشــيد ابلســورين،ودورهم 
يف تنشــيط االقتصــاد الرتكــي، وأبن الســورين أســهموا وبشــكل كبــر يف دعــم االقتصــاد 
الســورين  الالجئــن  مــن  الكثــر  وتقــول:” أبن  اخلارجيــة  التجــارة  وتنشــيط  احمللــي، 
تعلمــوا التحــدث بثــالث لغــات مكنهــم بشــكل كبــر يف التجــارة الدوليــة، وتنشــيطها، 
وإنشــاء أســواق جديــدة يف غــازي عنتــاب مث قالــت :” إن الالجئــن الســورين ســامهوا 
بتشــييد منشــآت صناعيــة جديــدة جنبًــا إىل جنــب مــع األتــراك وهــو مــا جعــل غرفــة 
جتــارة وصناعــة الواليــة تنشــىء هلــم مكتبًــا فيهــا. وختمــت شــاهن أن:” للالجئــن 
التعليــم والرعايــة الصحيــة فهــم مل يهاجــروا مــن بالدهــم طواعيــة  الســورين احلــق يف 
بــل أجــروا علــى ذلــك للحفــاظ علــى حياهتــم بعــد تعرضهــم للقصــف بكافــة صنــوف 

األســلحة”.
مــا قالتــه الســيدة فاطمــة شــاهن قالــه غرهــا مــن املســؤولن األتــراك، وهــم يشــيدون 
ابلســورين ويثنون عليهم وقاله املســؤولون يف األردن ومصر والعراق ولبنان فالســوريون 

يف حلهــم وترحاهلــم يبدعــون.  رمبــا يكــون مــن أبــرز الصعــوابت وأشــدها أتثــرًا علــى 
الســورين اجلانــب االقتصــادي واملعيشــي ففــي مجيــع بلــدان اللجــوء خــال أورواب جيــد 
الســورين ورب األســرة صعوبــة يف أتمــن نفقــات أســرته مــن دفــع إجيــار البيــت الــذي 

يســكنه مــع عائلتــه وملحقاتــه مــن فواتــر املــاء والكهــرابء.
مــا جيعــل رب األســرة يضطــر إىل العيــش الكفــاف وهــذا مــا يدفعــه ألن خيــرج أبنائــه مــن 
املــدارس ليكونــوا لــه عــواًن علــى ســد احتياجــات األســرة، األمــر الــذي يزيــد مــن نســب 
األميــة بينهــم حيــث ينقطــع الكثــر مــن الطــالب عــن املــدارس مــا جيعلهــم فريســة وصيــًدا 
ســهاًل لوحــش اجلهــل واألميــة، فــرب األســرة إن وجــد عمــاًل فســيكون لدفــع اإلجيــار 
ومتطلباتــه وال يبقــى لــه هــذا- إن تبقــى- فائــض ليلتفــت إىل ســد حاجيــات أطفالــه، 
وهــذا مــا يدفــع أبعــداد املتســربن مــن الطــالب يف مــدارس أماكــن تواجــد الالجئــن 
الســورين يفــوق أعــداد املواظبــن علــى الدراســة، ورمبــا يضــاف إىل هــذه الصعــوابت 
الــيت تواجــه الســورين تنامــي التطــرف والتنمــر علــى الســورين ودعــوة بعــض اجلهــات 
غــر املســؤولة ذات الطابــع العنصــري إىل كراهيــة الالجئــن، ومنهــم الســورين وبــث 
نزعــات التطــرف الــيت تــؤرق الســورين يف بلــدان جلوئهــم، طبًعــا احلــال لــن يكــون أفضــل 
فيمــا لــو فكــر الالجئــون الســوريون أن يغــروا وجهــة هجرهتــم فالصعــوابت موجــودة يف 
حلهــم وترحاهلــم ويف مجيــع حمطــات هجرهتــم إن فكــروا ابهلجــرة اثنيــة إىل بــالد أخــرى 
وهــي مكلفــة مــاداًي، وطريقهــا حمفــوف ابملخاطــر والعقبــات واهلجــرة دوهنــا ومــا دوهنــا.

مــا يضيــف إىل هــذه الصعــوابت عامــل آخــر يتعلــق ابلســورين أنفســهم مــن الذيــن 
وصلــوا أورواب، فالبعــض منهــم ولــدى وصولــه مل يســتطع االندمــاج بشــكل كبــر خاصــة 
أن هــذا البعــض قــد فهــم وبشــكل خاطــىء مفهــوم احلريــة يف هــذه اجملتمعــات وقــد 
رأينــا بعــض الظواهــر األســرية والعائليــة الــيت طفــت علــى الســطح نتيجــة عــدم الفهــم 
الصحيــح ملفهــوم احلريــة فالبعــض فهــم احلريــة علــى أهنــا هــي والتحلــل والالمبــاالة صنــوان 
وكان مــن نتائــج هــذا الفهــم وقلــة االنضبــاط والوعــي أن أدى إىل نتائــج كارثيــة أفضــت 
لتفــكك بعــض أســر املهاجريــن وتشــردها يف دول اللجــوء واألمثلــة حــول هــذا ابتــت 

كثــرة أكثــر مــن أن يشــار إليهــا.

جهاد األسمر

السوريون الشباب في دول اللجوء
بين األلم واألمل

محاٍم وكاتب سوري

ال يكفــي أن ختــرج هنــا وهنــاك “قصــة جنــاح” لنقــول أبن الشــباب الســوري ـ الــذي 
فــّر مــن أتــون احلــرب الدائــرة يف ســورية ـ قــد ابتــت أبــواب املســتقبل املشــرق مفتوحــة 
أمامــه علــى مصراعيهــا، ليحقــق طموحاتــه وأحالمــه الــيت ســلبها منــه النظــام وقــد 
كان ينــوي ســلب حياتــه أيضــاً. فهنــاك يف بــالد اللجــوء مــا أربــك هــذا الشــباب 
وجعلــه كــزورق صغــر تتالعــب بــه األمــواج وتتقاذفــه دومنــا دفــة توجهــه أو جمــداف.

فعلــى حــن غــرة ودومنــا متهيــد مســبق وقــف أمــام جبــل مــن التحــدايت، وعليــه 
اجتيازها كلها أبســرع وقت ممكن وإاّل سيســقط على وجهه مســحوقاً حتت عجلة 
احليــاة الــيت لــن تتوقــف وتنتظــره كــي يلتقــط أنفاســه. وأوىل تلــك التحــدايت كانــت 
اللغــة، فاملعــروف عــن الشــباب الســوري يف أغلبــه أنــه يتقــن اللغــة اإلنكليزيــة، فــكان 
مــن ســوء حظّــه أو أهّنــا جــزء مــن احلــرب عليــه أن الــدول الــيت تتحــدث اإلنكليزيــة 
هــي أقــل الــدول الــيت اســتقبلته، فيمــا كانــت ابقــي الــدول الــيت تتحــدث بلغــات غريبــة 
عــن الشــباب الســوري هــي األكثــر اســتيعاابً لــه، ليتحــول يف ليلــة وضحاهــا إىل 
شــباب أّمــي يتلّمــس طريقــه كاألعمــى فيســر ببــطء شــديد يف زمــن ســريع يســحق 

كّل مــن الجياريــه ابلســرعة.
كان البــّد مــن الشــباب الســوري أن يدفــع ســنوات أخــرى مــن عمــره يف تعلــم اللغــة 
اجلديــدة، قبــل أن يدخــل يف مســاره الطبيعــي علــى مقاعــد الدراســة أو يف ســوق 
العمــل. ويف احلالتــن يبــدو يل ضحيــة مؤامــرة كــرى حــى لــو أخــذت طابعــاً إنســانياً 

لتظهــر تلــك الــدول وكأهّنــا “املخلّــص”، وأهّنــا قّدمــت طــوق النجــاة عــن طيــب 
خاطــر وتكبــدت جــراء ذلــك أعبــاًء ماديــة تقــدر ابملليــارات وكأهّنــا فجــأة أصبحــت 

أشــبه جبمعيــات خريــة الترجتــي مــن هــذا العمــل ســوى رضــى هللا !!.
عشــرات اآلالف مــن شــبابنا املتعّلــم انقطعــت مســرة التعليــم ابلنســبة هلــم ووجــدوا 
أنفســهم يقفــون أمــام آلــة يف معمــل، أو مغســلة  للســيارات أو للصحــون يف أحــد 
املطاعــم  ســاعات طويلــة ليعــود يف آخــر اليــوم منهــك مــن التعــب، فيســتلقي علــى 
اســفنجته يف غرفــة يشــاركه فيهــا مثانيــة آخريــن أو أكثــر، قــد ال خيتلــف املشــهد عــن 
الزنزانــة الــيت هــرب منهــا ســوى أّن مفتاحهــا بيــده وليــس بيــد الســّجان. غابــت 
يكــون  قــد  أخــذ شــكاًل آخــر  الــذي  الســّجان،  يغــب  الزنزانــة ولكــن مل  طقــوس 
صاحــب املنــزل أو صاحــب العمــل أو جمموعــة مــن املتنّمريــن الذيــن يقفــون عنــد 
انصيــة الشــارع لتقفــز صــورة احلاجــز األمــي إىل ذهــن ذلــك الشــاب الــذي أصبــح 
حيمــل صفــة الجــئ وكأهّنــا رخصــة لآلخــر أبن ميــارس عليــه نزواتــه الصبيانيــة الــيت قــد 

تصــل إىل حــد إزهــاق روحــه دومنــا خشــية مــن العقــاب.
مل تكــن املشــكلة يف قوانــن البلــد املضيــف بقــدر ماهــي يف جهــل الالجــئ بتلــك 
القوانــن الناجــم عــن عــدم معرفتــه ابللغــة مــن انحيــة، وســوء اســتخدام تلــك القوانــن 
مــن قبــل أصحــاب النفــوس الضعيفــة كســالح يشــهرونه بوجــه الالجــئ هلضــم حقوقــه 
وهــذا ماجعــل مســألة االندمــاج تســر ببــطء شــديد لوجــود عــدة عوامــل لعــّل أمههــا 

هــو العامــل النفســي عنــد الطرفــن وخاصــة يف تركيــا بوجــود معارضــة وضعــت كل 
ثقلهــا حملاولــة إقنــاع مناصريهــا أبّن كّل املشــاكل االقتصاديــة الــيت يعــاين منهــا املواطــن 
الرتكــي هــي بســبب وجــود الالجئــن الســورين، وأّن أول إجــراء ســيعملون عليــه 
يف حــال فوزهــم ابالنتخــاابت ضــّد حــزب العدالــة والتنميــة، هــو إعــادة الالجئــن 
إىل بلدهــم والتخلّــص مــن عبئهــم املــادي الــذي أرهــق اقتصادهــم، رغــم أّن تلــك 
األحــزاب تعلــم احلقيقــة ولكّنهــا تغفلهــا يف خطاهبــا ملناصريهــا ألنــه ال ســبيل هلــا 
للفــوز ابالنتخــاابت إاّل تلــك الروايــة العاريــة عــن الصحــة والــيت فّندهــا يف أكثــر 
مــن مناســبة ويف لقــاءات تلفزيونيــة عــدة وزيــر الداخليــة الرتكيــة )ســليمان صويلــو(.

يبقــى حــظ الالجئــن الســورين العاثــر يالحقهــم أينمــا وجــدوا، فالبلــد املضيــف 
الوحيــد الــذي ثقافتــه منســجمة مــع ثقافــة اجملتمــع الســوري جنــد فيــه املعارضــة تعــادي 
املضيفــة يف أورواب حيــث االندمــاج  الــدول  أغلــب  املعارضــة يف  وجــوده بعكــس 
هنــاك يعــي التخلّــي عــن الثقافــة الــيت حتملهــا لصــاحل ثقافــة اجملتمــع الغــريب املتناقضــة 
مــع ثقافــة الشــرق حــول العالقــة األســرية واحلــرايت الشــخصية، األمــر الــذي جيعــل 
العائلــة الســورية أمــام حتــّد رهيــب مل تعهــده مــن قبــل قــد يــؤدي إىل تفككهــا يف 
ظــّل قوانــن تســاعد علــى ذلــك وحتــت ظــروف اســتثنائية وضغــوط نفســية هائلــة 
تعيشــها معظــم العوائــل الــيت وجــدت نفســها فجــأة كنبتــة اقتلعــت مــن أرضهــا وابتــت 

جذورهــا يف اهلــواء.

ياسر الحسيني 

طاقة شبابية مهدورة في بالد اللجوء

كاتب سوري



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, 
fiziksel olarak yaşıtlarından geride kalan çocukların belirli becerileri kazanması ve geliştirme-
si için özel sınıfların açılışını yaptı.
TİKA, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 
Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezindeki Ali Bin Ebu Talip 
İlkokulunda, fiziksel destek ve rehabilitasyon amacıyla iki sınıfı eğitime kazandırdı.
Uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, gelişim geriliği, 
kas hastalıkları ve Down Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim görecek.
TİKA ayrıca Azez’e bağlı Akterin beldesinde de “atölyeler sokağı” adı verilen boya ve hijyen 
üretim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan atölyede üretilen boya ve hijyen malzemeleri, 
ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu.
Açılışlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kamil Kolabaş, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Meh-
met Emin Akkurt, TİKA ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bölge halkının ileri gelenleri 
katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kolabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “TİKA 
olarak Azez ve Akterin’de engelli sınıfı ve sanat sokağını hizmete açtık. Engellilere yönelik 
hizmetlerin yanı sıra boya ve hijyen imalatı yaparak bölge halkına sunuyoruz.” dedi.
TİKA, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, yak-
laşık 150 ülkede bölge halklarına hizmet götürüyor.

افتتحــت وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكيــة) تيــكا( فصــواًل خاصــة يف منطقــة أعــزاز يف مشــال ســوراي لألطفــال الذيــن 
يتخلفــون جســداًي عــن أقراهنــم الكتســاب مهــارات معينــة وتطويرهــا.

تعاون )تيكا ( مع مديرية الرتبية الوطنية مبحافظة كيليس
أدخــل فصلــن يف التعليــم لغــرض الدعــم املــادي وإعــادة التأهيــل يف مدرســة علــي بــن أيب طالــب االبتدائيــة يف مركــز 

منطقــة اعــزاز الواقعــة يف األراضــي الســورية عــر كلــس.
ســيحصل الطالب الذين يعانون من إعاقة جســدية وأتخر يف النمو وأمراض العضالت ومتالزمة داون على تعليم 

جمــاين يف فصــول ُمعــدة خصيًصــا مــن قبــل خــراء.
كما افتتحت تيكا أيًضا ورشة إلنتاج الطالء والنظافة تسمى “شارع الورش” يف بلدة أكترين يف أعزاز.

كمــا مت تقــدمي  مــواد الطــالء والنظافــة الــيت مت إنتاجهــا يف ورشــة العمــل ، والــيت أقيمــت ابلتعــاون مــع مديريــة الرتبيــة 
الوطنيــة مبحافظــة كيليــس ، لســكان املنطقــة جمــااًن.

وقــد حضــر االفتتاحــات مستشــار وزارة الثقافــة والســياحة كامــل كــوالابش ، ومديــر الرتبيــة الوطنيــة يف مقاطعــة كيليــس 
حممــد أمــن أكــورت ، وممثلــو )تيــكا ( ومنظمــات اجملتمــع املــدين ، ووجهــاء ســكان املنطقــة.

افتتحنــا فصــاًل  الثقافــة والســياحة :-يف تصريــح ملراســل AA  -)تيــكا ( ،  قــال  كــوالابش ، مستشــار وزارة 
دراسًيالذوي االعاقة  وشارعا فنًيا يف أعزاز و اكرتين . ابإلضافة إىل خدمات ذوي اإلعاقة  ، نقوم إبنتاج الطالء 

ومنتجــات النظافــة وتقدميهــا ألهــايل املنطقــة “
تقــدم )تيــكا ( خدماهتــا لشــعوب املنطقــة يف حــوايل 150 دولــة ، خاصــة يف آســيا الوســطى والبلقــان وأفريقيــا وشــرق 

آســيا وأمريــكا الالتينيــة.

 خاصة لتعليم األطفال من ذوي اإلعاقة  في سوريا
ً
TİKA, Suriye’de Engelli Çocukların Eğitimi İçin Özel Sınıflar Açtı)تيكا ( تفتتح فصوال

Suriye’nin El-Bab şehrinde faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür Merkezi’nde birçok alan-
da eğitimler ve seminerler verilmeye devam ederken 09 Şubat Çarşamba günü şair Samir 
Dweik tarafından “ Şiir ve Şair” konulu seminer düzenlendi.
El-Bab Anadolu Kültür Merkezinde eğitim gören öğrenciler, eğitimciler ve çok sayıda davetli-
nin katıldığı “ Şiir ve Şair” seminere ilgi yoğundu. Seminer sonunda şair Samir Dweik kaleme 
aldığı şiir dinletisiyle program sona erdi.

Çocuklarımız soğuk gecede titriyor
Çığlık ile soğuktan inilti çığlık attı
Para ve savurganlıkla kör olduk
Ey dini dolar olan millet, ibadet ettiğiniz insanlar öldü, şan ve şeref öldü
Alacakaranlıktan soğuk gecede herkes aç
Ve insanlar kanayan son damarlardır
Ve sefil ekmek ağızlardan kapılır
Göz yummak için çok mu sıcak?
Çadırların üstünde zulüm çağında vatanım?
Bütün halklar uygarlıklarında barışçıldır.
Kudüs yağmalandı, Levant ve Necef.
Toprağı işgal ettiler, haksızlık ve adaletsizlik geldi?

Samer Dweik

عقدت ندوة حول “الشــعر والشــاعر” للشــاعر مسر دويك يوم األربعاء 9 شــباط؛ حيث تســتمر الدورات التدريبية 
والندوات يف العديد من اجملاالت يف مركز األانضول الثقايف الذي يواصل نشــاطه يف مدينة الباب الســورية.

جذبــت نــدوة “الشــعر والشــاعر” الــيت حضرهــا الطــالب واملعلمــون والعديــد مــن الضيــوف الذيــن درســوا يف مركــز 
البــاب األانضــويل الثقــايف اهتمامــا كبــرا. واختتــم الرانمــج يف ختــام النــدوة إبلقــاء قصيــدة للشــاعر مســر دويــك.

أطفالنا يرجتفون يف الليل البارد
صرخ أنني من الربد يف جوف الصراخ 

أصبحنا عميا للمال واهلدر
اي أمة دينها الدوالر، مات الناس الذين تعبدوهنم ، مات اجملد

اجلميع جائع يف ليلة الشفق الباردة
والناس هم آخر عروق تنزف

واخلبز  البائس  خيتطف من األفواه
هل اجلو حار جدا للتغاضي عنه؟

وطين يف عصر االضطهاد فوق اخليام؟
كل الشعوب مساملة يف حضارهتا.

هنبت القدس والشام والنجف.
احتلوا االرض فجاء الظلم والظلم؟

سامر دويك

“ AKM Seminerlerinde bu hafta»الشعر والشاعر« في ندوات )مراكز األناضول الثقافية ( هذا األسبوع Şiir ve Şair” konuşuldu. 
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مت عقــد االجتمــاع الرابــع “.مــن لقــاء “املســتقبل املشــرتك” الــذي ينظمــه مركــز خدمــات اهلجــرة ابلتعــاون 
مــع حمافظــة غــازي عنتــاب وبلديــة غــازي عنتــاب ووقــف بلبــل زاده ،  بدعــم مــن اجلاليــة الســورية  وابهتمــام 
كبــري مــن منظمــات اجملتمــع املــدين   يف جمــال الدراســات الســورية ، وذلــك يــوم األحــد 6 شــباط يف بلديــة 

غــازي عنتــاب الكــربى،  قاعــة مؤمتــرات )تشــاتني امياتــش(

وقــد حضــر االجتمــاع  كل  مــن  عمــدة بلديــة غــازي عنتــاب فاطمــة شــاهني ، ومستشــار الرئيــس ايســني 
أكتــاي ، ورئيــس وقــف بلبــل  زاده ، تورغــاي الدمــري ، ومديــر إدارة اهلجــرة اإلقليميــة فاتــح عينــه ، وممثلــون 

عــن حمافظــة غــازي عنتــاب ، ابإلضافــة إىل ممثلــني عــن منظمــات  اجملتمــع املــدين   الســورية وقــادة الــرأي.

شاهني : اجلغرافيا شخصية.
قالــت رئيســة بلديــة غــازي عنتــاب الكــربى فاطمــة شــاهني يف الربانمــج الــذي بدأتــه بكلمــات التهنئــة: “ 

يقــول ابــن خلــدون: اجلغرافيــا قــدر.”  ، وأقوهلــا:” هــي الشــخصية”.
 لدينا مسؤوليات كبرية يف بناء الشخصيات ، خاصة مع زايدة املهاجرين يف مدننا يف مناطقنا اجلغرافية. 
هنــاك منــوذج يســمى “منــوذج غــازي عنتــاب” يف موضــوع اهلجــرة. أود أن أشــكر وقــف بلبــل زاده،  ومجيــع 

مؤسســاتنا علــى االســتمرار الناجــح هلــذا النمــوذج يف مدينتنــا.
 

 أكتاي. مل نصمت  أمام الظلم.
قــدم أكتــاي -  بعــد إلقــاء كلمــات التحيــة -  عرضــا حــول موضــوع “مســتقبلنا املشــرتك”، فقــال  : “  
قبــل احلديــث عــن مســتقبلنا املشــرتك ، جيــب أن نتحــدث عــن اترخينــا املشــرتك ؛ “لدينــا اتريــخ حافــل ابألمل 
واملصاعــب. قبــل 500 عــام ، كان األتــراك يف طليعــة عمليــة إعــادة اإلعمــار يف ســوراي ، قاتلنــا علــى 

اجلبهــات مــع املســلمني مــن مجيــع أحنــاء العــامل.  

و اضــاف : يف املاضــي مل تكــن لدينــا مطالــب خمتلفــة. كانــت مصــر وســوراي وتركيــا دائًمــا شــركاء يف 
نفــس اهلــدف. مل نســتطع أن  نلتــزم الصمــت حيــال الفظائــع الــيت ارتكبهــا النظــام مؤخــًرا ورحبنــا هبــذه 
اهلجــرة األخويــة. اضطــر أكثــر مــن 10 ماليــني شــخص إىل اهلجــرة. يف البدايــة اســتضفنا العديــد منهــم يف 
املخيمــات. حنــن نعمــل علــى إنشــاء منظمــة حلقــوق الالجئــني ومراقبــة االنتهــاكات يف تركيــا،  حنــن حباجــة 

إىل إبــالغ النــاس وتوعيتهــم  .

بعــد الكلمــة ، أجــرى أعضــاء منظمــات اجملتمــع املــدين وقــادة الــرأي تقييمــات حــول الربانمــج. وفيمــا يلــي 
بعــض النقــاط البــارزة مــن مالحظــات االجتمــاع. 

قــال اختصاصــي التطويــر االســرتاتيجي فــادي وائــل : “حنــن شــركاء يف املــكان والزمــان. حنــن حباجــة إىل 
إنشــاء مشــروع إعالمــي مشــرتك. مــن أجــل مســتقبل جيــد ، جيــب أن نســتعد ملســتقبل متكامــل مــع خطــة 

لوضــع مــا نناقشــه هنــا. كمــا أننــا حباجــة  إىل خطــة للمسلســالت مــن إحيــاء التاريــخ املشــرتك “.

ــا علــى مــن ســفينة واحــدة ، وهــي أداة. كيــف اصــل  ــوان أنن ــر: “نعلــم مــن العن وقــال احملامــي علــي الزي
اىل اهلــدف؟ حنــن حباجــة إىل القناعــة، واالســتقرار ، والعدالــة ، والتعامــل مــع املخــاوف ، والقضــاء علــى 
الفروقــات بــدًءا مــن مصاحلنــا املشــرتكة، وإقامــة حــوارات بــني النخــب ، للوصــول إىل القواعــد ، جيــب أن 

حنــاول إنتــاج قيــم مشــرتكة نــروج هلــا يف جمتمعاتنــا وعائالتنــا “.
قــال الصناعــي عبــد الغفــور عصفــور:” علــى الرغــم مــن كل الظــروف ، هنــاك 470 ألــف مواطــن ســوري 
يف غــازي عنتــاب وال يوجــد بطالــة. تطــورت العديــد مــن الصناعــات يف غــازي عنتــاب. علــى ســبيل املثــال، 
مت نقــل صناعــة األحذيــة إىل الدرجــة األوىل. هنــاك صناعــات منقرضــة تنتعــش. جيــب مســاعدة الســوريني 

يف تصاريــح العمــل واإلقامــة”

 انعقاد  اجتماع »المستقبل المشترك« الرابع 
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‘‘ORTAK GELECEK’’ Toplantısının 4.sü Yapıldı.
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bülbülzade Vakfı iş birliğinde 
Göçmen Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Ortak Gelecek” toplantısının 4. 
sü Suriye çalışmalarına yönelik hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının yoğun ilg-
isiyle 6 Şubat Pazar günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans 
Salonunda Suriye Topluluğu’nun desteğiyle yapıldı. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin Aktay, Bülbülzade 
Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, Gaziantep Valiliği 
temsilcilerinin yanı sıra Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri 
katıldı. 
 
Başkan Şahin; Coğrafya Karakterdir.
Selamlama konuşmalarıyla başlayan programda Başkan Şahin; ‘’İbn Haldun, 
‘‘Coğrafya Kaderdir’’ diyor bende karakterdir diyorum. Coğrafyalarımızda şehirlerim-
izde özellikle göçmenlerin artmasıyla beraber şahsiyetlerin inşasında bizlere büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Göç meselesinde ‘‘Gaziantep Modeli’’ diye bir model var. 
Şehrimizde bu modelin başarıyla sürdürülmesinde başta Bülbülzade Vakfı’na ve tüm 
kurumlarımıza teşekkür ediyorum ‘’ dedi.

Aktay; Zulümlere Sessiz Kalamazdık.
Selamlama konuşmalarının ardından bir ‘‘Ortak Geleceğimiz’’ temalı sunum 
gerçekleştiren Aktay; Ortak geleceğimizden bahsetmeden önce ortak tarihimizi 
konuşmak gerektiğini belirtirken; “Acılar ve zorluklarla dolu tarihimiz var. Bundan 

500 yıl önce, Türkler Suriye’nin imar sürecinde en baştaydı, cephelerde her bir 
yerden gelen Müslümanlarla birlikte, savaştık. Geçmişte bizlerin farklı talepleri yoktu. 
Mısır, Suriye, Türkiye hep aynı amacın ortaklarıydı. Son zamanlarda rejimin uyguladığı 
zulümlere sessiz kalamazdık, kalmadık ve bu göçü kardeşçe karşıladık. 10 milyon-
dan fazla insan göç etmek yer değiştirmek zorunda kaldı. Başlarda kamplarda pek 
çoğunu ağırladık, misafir ettik. Türkiye’de mülteci hakları örgütü kurmak ve ihlalleri 
izlemek için çalışıyoruz. İnsanları bilgilendirmemiz gerekiyor.” dedi.
Konuşmanın ardından sivil toplum dernekleri üyeleri ve kanaat önderleri programa 
dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantı notlarından bazı satırbaşları ise şöyle;
Stratejik Gelişim Uzmanı Fadi Fael; “Biz uzayda ve zamanda ortağız. Ortak medya 
projesi oluşturmamız gerekiyor. İyi bir gelecek için burada tartıştıklarımızı ortaya 
koymak için bir planla entegrasyonlu bir geleceğe hazırlanmalıyız. Ortak tarihi can-
landıracak diziler için de bir plana ihtiyacı var” dedi.
Avukat Ali Al-Zeer; “Tek bir gemide olduğumuzu başlıktan anlıyoruz ve bu bir araç. 
Hedefe nasıl ulaşırım? Memnuniyete, istikrara, adalete, korkuları hesaba katmaya 
ve ortak çıkarlarımızdan başlayarak eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. 
Elitler arasındaki diyaloglar, kurallara ulaşmak için toplumlarımızda ve ailelerimizde 
teşvik ettiğimiz ortak değerleri üretmeye çalışmalıyız” dedi.

Sanayici Abdel Ghafour Asfour; “Tüm şartlara rağmen Gaziantep’te 470 bin Suriye 
vatandaşı var ve işsizlik yok. Gaziantep’te birçok sanayi gelişmiştir. Örneğin ayakkabı 
sektörü birinci kategoriye taşındı. Yeniden canlanan soyu tükenmiş endüstriler var. 
Suriyelilere çalışma ve oturma izinlerinden yardım açılmalıdır” dedi.

4.’’Ortak Gelecek’’ Toplantısı Düzenlendi
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توصــف اجملتمعــات العربّيــة ابجملتمعــات الشــابّة أو رمّبــا الفتّيــة، فبحســب النســخة العربيــة مــن 
التقريــر اإلقليمــي حــول حالــة الســكان للعــام 2011 فــإّن نســبة الشــباب ممــن هــم دون 
اخلامســة والعشــرين تشــكل ســبعني يف املائــة مــن إمجــايل عــدد الســكان البالــغ أكثــر مــن ثالمثائــة 

وســبعة وســتني مليــوانً. 
تبــدو هــذه األرقــام، مبــا ينبغــي أن حتملــه مــن مؤشــرات إجيابيــة ومبــا تنطــوي عليــه مــن فرضيــات 
نظريّــة، صحيّــًة ومبّشــرة ألّي جمتمــٍع يســعى إىل النهــوض والنمــّو واالزدهــار، فمــا الــذي ميكــن 
أن تنتظــره مــن جمتمــع شــاّب، كحــال اجملتمــع الســورّي، يزخــر ابلقــوة والطاقــة وميتلــك أســباب 
ــه الالحمــدودة يف  ــه الوفــرية وإمكانّيات العلــم واملعرفــة وأدواهتمــا، ويطمــح لتســخري قــواه وثروات

البنــاء والتنميــة...؟؟
املنطــق اجملــّرد عــن ســياقات الواقــع املظلــم وتعقيداتــه ســيقول ابلتأكيــد: إّن مســتقباًل عظيمــاً 
ينتظــر هــذا اجملتمــع، وأن الشــمس ستشــرق يف قلــب أبنائــه وسينتشــر نورهــا يف الســفوح 
والــذرى، فقــد أخــذ الشــباب املــزّود بقيــم العلــم واملعرفــة دورهــم إىل جانــب آابئهــم املؤسســني، 
أصحــاب التاريــخ واجملــد واخلــربة واحلكمــة، يف قيــادة دولتهــم احلديثــة احملّصنــة، وإدارة شــؤون 

مؤسســاهتا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة املختلفــة.
لكــّن الواقــع الكارثــّي املفجــع ســيدحض هــذه الصــورة الورديّــة املتخّيلــة لوطــن ُمتخّيــٍل، جــّل 
مواطنيــه يف طــور الشــباب املتخيّــل، وســينفي إمكانيّــة ختيّــل وجــوده أيضــاً، فاجملتمعــات العربيّــة، 
والســورّي فيهــا ومنهــا، ليســت يف احلقيقــة أكثــر مــن جماميــع عدديّــة مــذّررة أشــبه برمــال صحراِء 
بلداهنــا، ميتــّد ويزحــف التصّحــر فيهــا ال ليقضــم الباقــي مــن تربتهــا وأخضرهــا الكامــد فحســب، 
بــل ومــا تبقــى مــن عقــول أبنائهــا وأرواحهــم التائهــة، كذلــك فــإّن دوهلــا ومدهنــا »امللحيّــة« 
آخــذة يف الــذوابن واالضمحــالل بفعــل املــاء اآلســن املتســّرب مــن مطابــخ فســادهم وأوكار 
دسائســهم القــذرة علــى شــعوهبم، انهيــك عــن الــزالزل والفيضــاانت والعواصــف، مــا ظهــر منهــا 

ومــا ســيظهر ليجتــاح جذورهــا املهرتئــة النتنــة عّمــا قريــب.
لقــد عملــت أنظمــة الطغيــان علــى إجهــاض أّي مشــروع هنضــوي فلجــأت إىل قمــع القــوى 
تصفيتهــا، وعلــى  واألحــزاب والتيــارات الفكريــة والسياســية املعارضــة، وهلهلتهــا ومــن مثّ 
الذمــم  الثقافــة واإلعــالم وشــراء  منابــر  واحتــكار  والتعليميــة،  الرتبويــة  املؤسســات  ختريــب 
الرخــوة، وترهيــب وتغييــب النخــب احلقيقيــة املؤثــرة بغيــة تزييــف الوعــي وتشــويه التاريــخ 
ورمــوزه، ونســف القيــم واملبــادئ وإفــراغ املفاهيــم اإلنســانية والوطنيــة مــن مضامينهــا الســامية، 
والنهــب  الســلب  اخلــرّية، وعلــى  الطبيعــة  عــن  تنبــو  شــعبوية  شــعارات ومقــوالت  وترســيخ 
وإفقــار اجملتمــع، وتكريــس الــرداءة وتعزيــز بــىن التخلــف واألمّيــة واجلهــل، وعمــدت إىل هــدم 
ثقافــات اخلــوف وتســّول احلقــوق  الفــرد واجملتمــع، وإىل زرع  املؤسســات الضامنــة حلقــوق 
واســتجداء املغتصــب، وإىل العبــث واملتاجــرة ابلقضــااي الكــربى لإلنســان يف العدالــة واحلريــة 

والكرامــة واألمــن.
لقــد آلــت البــالد إىل أن تكــون ميتمــاً راّثً، وابت الشــباب املضيّــع الغريــب يتيمــاً حمرومــاً 

الوطــن.  ومظلومــاً يف دارٍة َخربــٍة يســّموهنا 
يف أتــون هــذه الكيــاانت الســرطانية القابضــة علــى عنــق الســلطات واألوطــان، ويف ظــّل بــالٍد 
حّوهلــا الطغــاة إىل مــا يشــبه املــزارع واملداجــن، تتــواىل وهتــرم أجيــال الشــباب بــال اتريــِخ وال 
مرجعيّــات، ال تعــرف ســوى الصنــم األحــد أابً ورمــزاً ومفكــراً وبطــاًل وأّواًل يف كّل املياديــن، فــال 
جتــد فضــاءاً يبلــور أحالمهــا، وال انظمــاً يســتوعب طاقاهتــا الثــّرة أو يوجــه نشــاطاهتا اخلاّلقــة 

املبدعــة. 
يف اجملتمعــات العربيــة تســتأصل مكامــن الرفــض والثــورة يف عقــول الشــباب، وتدّجــن بكافــة 
الوســائل واألدوات القهريّــة إىل احلــّد الــذي يفقــدون فيــه تعلقهــم ابألرض، وأبّي شــعور ابهلويّــة 
ــة واالنتمــاء، فــإذا مــا داهــم بعضهــم الوعــي أو عضتــه أنيــاب احلاجــة واجلــوع لــن جيــد  الوطنّي
بــّدًا مــن اهلــروب مــن هــذا الســجن، ولــن يربطــه ابمليتــم الــذي ولــد وعــاش فيــه أّي رابــط ســوى 
ــة مــا حتــرتم إنســانه ومتنحــه  قيــد العجــز عــن املغــادرة، أو احلصــول علــى أتشــرية دخــول لدول

األمــن والســالم والطمأنينــة. 

الشباب اليتيم

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

أان مل أكن أعرف أين سأموت
وأان ما زلت يف بداايت السؤال عن املوت

وأان ما زلت ال أفّكر فيه 
طاملا أخي األكرب على قيد احلياة

اسألوا عين 
كنت يف اخلامسة حني مات جدي

وجدوين يف آخر الليل 
أحاوُل تكسري األريكة الوحيدة 

ألهنا كانت مغَتساًل
لعجوٍز يريّب لنا القطط

وينثر للطري على بياض الثلج حباتِ احلنطة 
فأتذّكر شاماِت وجه العّمِة العانس
وهي تلّف وجهي يف زمهرير كانون

أحاول أبصابَع مرجتفٍة خلَع املسامري الصدئة
لتخرج هذه اخلشبة من فناء الدار

وكنت أعرف أنه ال حيبين 
ألين ابُن كّنته الغريبة

ولكين ال أريده أن ميوت
وكّل ظيّن 

أن هذه الواقفة على أربٍع من خشب 
كما يف احلكاايت

شّدته من ظهره األحدب 
وسحبت من أظافر قدميه الروح

اسألوا عين 
أخذت ِصفرا يًف الوظيفة الشهريّة

يف ماّدة علم األحياء
أليّن مل أصطد جرادًة 

وألصقها ابلصمغ على دفرٍت بال عشب
وُأغمي علّي مّرات يف دروس اجملهر 

حيث ُتشّرح أرنٌب أو ضبٌّ أو ضفدع
اسألوا عين 

مل أكن يف جنازٍة أبداً 
فما زلت، وأان ميت اآلن، ال أطيق الرّتف

اسألوا عين 
املظاهرات اليت بال دبكة ال أكون فيها

فأان عّلمت ابن أخيت، على كتَفي هاتني،
كيف يراقص األرَض قبل احلبو

اسألوا عين 
الرصيَف الذي نقطت عليه دماُء صديقي 
كيف كنت أدعوه ليختبئ خلف ظهري 

فال تفضحنا، إن رأته، جنوُم الظهر
فتصرخ يف املغيب املتعب لألخذ ابلثأر؟

أان مل أكن أعرف 
أّن كل الذين ال يريدون املوت ماتوا.

عبد السالم حلوم

شاعر سوري

نجوى الميت
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مخاضات مجتمع من رحم الحرب

مجيعنــا يالحــظ التغــري احلاصــل علــى املســتوى االجتماعــي، 
فنحــن نعيــش حالــة جديــدة مل يعشــها جمتمعنــا مــن قبــل، وأكثــر 
مــا نلحــظ هــذا األمــر عندمــا نســتمع ألحاديــث كبــار الســّن 
خباصــة عندمــا يســرحون يف ماضيهــم ونلمــس حالــة احلنــني 

لتلــك األايم الــيت بــدأت تتالشــى يف أايمنــا هــذه. 
يف  احلاصلــة  للتحــوالت  موضوعيــة  قــراءة  مــن  البــد  وهنــا 
هــي األســباب والنتائــج واحللــول  مــا  نعــرف  جمتمعاتنــا كــي 

التحــوالت.  هــذه  عــن  الناجتــة  للمشــكالت 
تقليديــة  إىل  اجملتمعــات  تصنيــف  ميكننــا  الصــدد  هــذا  ويف 
وحداثويــة، والبــد مــن معرفــة جمتمعنــا ضمــن هــذه التصنيفات، 
التصنيفــات  هــذه  عــن  نبــذة صغــرية  مــن  البــد  هــذا  وقبــل 

وإجيابيــات.  ســلبيات  مــن  وخصائصهــا 
ــة الــيت كانــت ســائدة يف بــالدان  ــة االجتماعي ــا يذكــر احلال كلن
قبــل بضــع ســنوات، وهــي احلالــة التقليديــة للمجتمــع العــريب 
الــذي يســتند إىل األعــراف والتقاليــد والديــن )طبعــاً الديــن 
مفهــوم  هــو  الثقــايف كمــا  االجتماعــي  املــوروث  مبعــىن  هنــا 
ابلنســبة للمجتمــع وليــس الديــن بنصوصــه القرآنيــة والنبويــة(، 
فــكان اجملتمــع يف بــالدان يعيــش حالــة التشــاركية بــكل تفاصيــل 
احليــاة، مبعــىن أن اجملتمــع التقليــدي هــو جمتمــع تشــاركي بــكل 
مــن تربيــة األبنــاء وصــواَل للعالقــة  تفاصيــل احليــاة انطالقــاً 
واحلــي  اجملتمــع  مســؤولية  هــي  الرتبيــة  فتكــون  الزوجيــة، 
أن  يريــد  الــذي  فالولــد  فقــط،  الوالديــن  وليــس  واألقــارب 
يدّخــن عليــه التخّفــي مــن النــاس مجيعــاَ وليــس األهــل فقــط 
ــه ســيلقى رفضــاَ عامــاَ علــى ســلوكه هــذا، وابملقابــل أنــت  ألن
غــري قــادر علــى تعليــم طفلــك ســلوكاً تعتقــد أنــه جيــد وانفع إن 
كان جمتمعــك ال يــراه كذلــك. فهــذا اجملتمــع التقليــدي الــذي 
يعيــش علــى كثــري مــن الرتاحــم والتســامح والتشــارك وقليــٍل 
مــن اخلصوصيــة والذاتيــة واالســتقاللية، فاألفــراح واألحــزان 
ليســت شــخصية بــل هــي مجاعيــة، ومصيبــة الفــرد هــي مصيبــة 
أهــل احلــي والقريــة، وابملقابــل أنــت ال متلــك خصوصيــة احليــاة 
األســرية، وأفــكارك اخلاصــة ليــس هلــا مــكان يف هــذا اجملتمــع 
إال يف عقلــك، فأنــت جــزء مــن فكــر اجتماعــي وجيــب عليــك 
أن تعيــش وفــق هــذا الفكــر وإال ســتكون شــاّذاً يف جمتمــع ال 

يقبــل اخلــاص واملخالــف.
بينمــا اجملتمــع احلداثــوي الــذي ظهــرت مالحمــه يف اجملتمعــات 
تســميته  ميكــن  مــا  وهــو  الصناعيــة،  الثــورة  بعــد  األوروبيــة 
)جمتمــع تعاقــدي(، قائــم أساســاً علــى فكــرة التعاقــد السياســي 

الــيت أنتجهــا مفكــرو الغــرب يف بدايــة عصــر النهضــة، هــذا 
اجملتمــع احلداثــوي يناقــض أغلــب خصائــص اجملتمع التقليدي، 
فهــو جمتمــع ال يتبــىن فكــرة التشــاركية اجملتمعيــة بــل احليــاة فيــه 
قائمــة علــى تعاقــد بــني طرفــني بــدل التشــارك، فالبــد مــن 
وجــود عقــد ولــو كان شــفهياَ يف كل التعامــالت احلاصلــة بــني 
األفــراد وحتديــد تفاصيــل العمــل مــن أجــور ومــدة زمنيــة ومــا 
يرتتــب عليهــا مــن أضــرار يف حــال إخــالل أحــد األطــراف 
ببنــود العقــد، كأن أتيت بورشــة إصــالح ملنزلــك فالبــد مــن 
حتديــد كل تلــك الشــروط قبــل البــدء يف العمــل، بينمــا يف 
اجملتمــع التقليــدي يكــون األمــر أبســط مــن ذلــك حيــث كلمــة 
ــا(، تكفــي لتكــون عقــد بــني طرفــني.  )لــن خنتلــف، ليــس بينن
فاجملتمــع احلداثــوي جمتمــع فــرداين تطغــى عليــه صبغــة األان 
والتخصصيــة املقيتــة حيــث ال يُعــىن إال مبــا هــو جمــال ختصصــه 
فقــط، بينمــا التقليــدي طاغيــة عليــه العموميــة املفرطــة، فهــو 
يُعــىن بــكل شــؤون العــامل ويهمــل التخصــص، فصاحب البقالية 
يتحــدث بشــكل يومــي عــن السياســة الدوليــة والشــعر والفقــه 
وكل مــا خيطــر يف البــال، وقــد قــرأت ذات مــرة عــن جرميــة قتــل 
وســلب يف مدينــة نيويــورك حدثــت أمــام عــدة أشــخاص ومل 
تُبلــغ الشــرطة إال بعــد مضــي حــوايل عشــرين ســاعة فــال أحــد 

يريــد التدخــل مبــا ال يعنيــه.
هنــا تســتطيع أن تعيــش خصوصيتــك وأفــكارك وســلوكياتك 
دون أي تدخــل مــن اجملتمــع، وابملقابــل لــن تلقــى الدعــم منــه 
بنفــس الوقــت ألن مصيبتــك هــي أمــر خــاص بــك كمــا هــي 

أفــكارك ومعتقداتــك. 
الســؤال الــذي يتبــادر للذهــن اآلن، أيــن جمتمعنــا اليــوم مــن 

هــذه التصنيفــات؟ 
وهل ال زلنا جمتمع تقليدي أم انتقلنا جملتمع حداثوي؟ 

يف احلقيقــة اجتاحتنــا احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة القادمــة مــع 
اآللــة والتكنولوجيــا الغربيــة الــيت ُفرضــت علــى كل شــعوب 
العامل حبكم القوة االقتصادية والسياسية والعلمية والعسكرية 
والثقافيــة، ومبــا أننــا جمتمــع مل ينتــج احلداثــة وإمنــا هــو مســتورد 
هلــا، وككل شــيء ال ينتجــه اإلنســان بنفســه بــل يســتهلكه 
فقــط يكــون التعامــل معــه بشــكل غــري مكتمــل وغــري منســجم، 
كالــدواء املوصــوف بــدون تشــخيص ودراســٍة للحالــة فقــد 
ينتــج أعــراض جانبيــة تكــون أصعــب مــن املــرض االساســي.  
هــذه احلداثــة كانــت عامــاًل كبــريًا يف تشــويه البســاطة جملتمــع 
تقليــدي بســيط يعيــش الفطــرة أكثــر مــن الثقافــة املكتســبة، 

وقــد يكــون العكــس صحيحــاَ فلــم ال نكــون حنــن مــن شــّوه 
تلــك احلداثــة القادمــة مــن اآلَخــر إلينــا؟! 

رمبا.. وقد تكون حالة جدلية أيضاً وليس أحادية التأثري. 
فاليــوم نالحــظ فقــداانً للتشــاركية الرتامحيــة إىل حــدٍّ كبــري يف 
جمتمعنــا خالفــاً ملــا كان عليــه يف الســابق، والذهــاب ابجتــاه 
التعاقديــة احلداثويــة الفردانيــة، ابملعــىن األصــح إننــا مل خنــرج 
مــن التقليــدي بشــكل كامــل ومل ننتقــل للحداثــوي بشــكل 
واضــح، لقــد فقــدان التشــاركية يف التعاضــد والرتاحــم ولكننــا مل 
نفقدهــا يف جمــال مراعــاة اخلصوصيــة الفرديــة والفكريــة، وقــد 
اجتاحتنــا املشــكالت النفســية الناجتــة عــن احلداثــة دون أن 

ــة الــيت هــي مــن مفرزاهتــا أيضــاً. ــة املادي ــا الرفاهي تصلن
قــد تكــون احلالــة الــيت نعيشــها طبيعيــة لفــرتة خمــاض لــوالدة 
جديــدة وخاصــة جملتمعــات خارجــة مــن حــروب أهنكتهــا علــى 

مجيــع الصعــد. 
والتقليــد  احلداثــة  بــني  الضائعــة  االجتماعيــة  احلالــة  هــذه 
الــيت نعيشــها اليــوم أنتجــت فكــراً ووعيــاً عالقــاً بــني القــدمي 
واحلديــث يف التعاطــي مــع كل القضــااي الــيت تواجــه جمتمعنــا، 
البعــض يشــخص املشــكلة بعبــارة بســيطة جــداً وهــي أننــا مل 
نصــل إىل هــذه احلالــة إال بعــد أن ابتعــدان عــن الديــن، ولكــن 

هــل كنــا جمتمــع إســالمي قبــل أن نبتعــد عنــه؟ 
الفكريــة  التيــارات  بــني  جيمــع  دائمــاً  اإلســالم كديــن كان 
اجتاهــاً  تتبــىن  ال  خاصــة  توليفــة  لنفســه  وجيعــل  املتعارضــة 
فتعاليــم  هتــّم اإلنســان،  الــيت  القضــااي  النظــر إىل  واحــدًا يف 
اإلســالم أتــت واضحــة حيــث أراد بنــاء جمتمــع متكامــل ال هــو 
ابلتقليــدي وال هــو ابحلداثــوي أيضــاً، بــل هــو كالمهــا معــاً يف 
اإلجيابيــات، فمثــاًل )إذا قيــل لكــم ارجعــوا فارجعــوا( حداثــة 
الواحــد(  )املؤمنــون كاجلســد  وأيضــاً  خصوصيــة،  واحــرتام 
تشــاركية تقليديــة يف التناصــر والتعاضــد، وأيضــاً )إذا تداينتــم 

بديــن فاكتبــوه( تعاقديــة حداثويــة.
إن الثــورات دائمــاً مــا ختلــف بعدهــا حالــة مــن فقــدان البوصلــة 
علــى مجيــع الصعــد، ألن األنظمــة الــيت كانــت حتكــم بــالد 
تلــك  تفقــد  وعندمــا  واحــد  بلــون  احليــاة  صبغــت  الثــورات 
األنظمــة ســلطتها يصبــح اجملتمــع منفتحــاً علــى كل األلــوان 
األخــرى، فيصــاب اجملتمــع بنــوع مــن عمــى األلــوان املؤقــت 
ريثمــا يســتطيع العــودة لتشــكيل رؤيــة واضحــة مــن جديــد، 
إىل  الضائعــة  املرحلــة  تقــود  لكــي  النخبــة  دور  أييت  وهنــا 

االنفــراج والرؤيــة الواضحــة ملــا جيــب أن نكــون عليــه.
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َمــْن  ــة  فثمَّ الرَّْمــِل  ذاكــرِة  مــن  ُخُطواتــِك  أحمــو 

. . . يتبُعهــا

عطُرِك يفضُح َمْسعاَي...

وأعواُد النَّرجِس، 

والرَّحْياْن

سيَِّديت!! 

الرَّمُل حُياصُرين 

ســاللِة  وأحــالَم  أغــاينَّ،  العشــِق  أعمــاِق  يف  يــزرُع 

أســاليف

أان وارثـُُهُم املنبوُذ، وحامُل أوزاَر األمِس

وما َرَسَم الدَُّم يف تلَك الودايْن

سيِّديت!!

كنُت ُأطارُد أشتاَت الوْقِت

ُأغازُل بعَض الفتياِت

وأمضي حيُث الّرِيُح ُتالعُب شىتَّ األغصاْن 

- )إنَّ َمليَكَك مقتوٌل

وغالَلَك تنهُبها الفئراْن(

قاَل الراوي، وَسَكتُّ

فال مخَر وال أمَر، وسيفَي مرهوٌن منُذ زماْن

وعلى أبوايب سيَّاٌف يتوعَُّد ابلقتِل...، وسجَّاْن

- )إنَّ مليَكَك مقتوٌل...( 

- ماذا؟!!

- )وغالَلَك....(

- كيَف؟!..

ويغلُق )طاولَة الزَّْهِر( صديقي

- هو أثُرَك

- ليَس بثأري

فأان الضَّائُع يف أعصاِب األرِض

ْوُد القابُع يف العتمِة... أان الدُّ

آالُف الطُّرقاِت تروُح أبشالئَي حنَو احلزِن

وال زغرودَة ِعْشٍق خُتْرُِجين 

من ُشْرنـَُقِة اللَّوِن الواحِد....

- ليَس بثأري 

ــُر مــن َعبَــٍث كنّــا  ال شــيَء لــديَّ هنــا، إالّ مــا أتذكَّ

نتقاَسَــُه

وبقااي حلٍم ظلَّ َمعي، رُْغَم ِعواِء اللَّيِل، 

ودمدمِة األحزاْن...

ال مخَر

وال أمَر 

وال أثَر

وكيَف...

فهناَك على الصَّخرة ما تركْت فأُسَك والسَّْيْف 

واألعمــُق ِمــْن ذلــك مــا يف َصــدرَي ِمــْن َأَســٍف أو 

ِمــْن )َحْيــْف(

، وال املقتوُل أيب لسُت امللَك الضَّالَّ

فأان النافذُة امللقاُة على َكِتِف الشَّْوِق

ويف جسدي حفنُة قمٍح 

ُمْضَغُة عشٍق أهتجَّى ما يف معجِمها ِمْن ألواْن 

فلقد َدفـََنْت ُأمي فيها جزءاً ميّن...

)حبَل السُّرَِّة(، 

)شيئاً آخَر( ...

واحتفلْت ابألْمِر كثرياً وابتهَج اجلرياْن

عفوًا...

أيَـُّتها الصَّحراُء

سألتحُف الصَّْمَت بعينيِك، وأحفُظ سرِّي

لتظلَّ حرويَف يف زاويٍة خضراَء من الوقِت

بعيداً عن جرذاِن األرِض

وعن نريوَن، وأيب هلٍب...

وتظلَّ بعيداً عن بطِش السُّلطاِن وأذانِب السُّلطاْن

عفواً أيَّتها الصحراُء

سأحمو ما أخشى أْن يـُْرِشَد جاّلدي...

كي يبقى احُلبُّ 

ويبقى اخِلْصُب

ونبقى مَعُه يف أيِّ َمكاْن.

عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

ليل
ّ

 الض
ُ

ُه الَمِلك
ْ
ل

ُ
ْم َيق

َ
ما ل

الي نجيب كيَّ

مخَبأ

كاتب وشاعر سوري

وديــع ووديعــة زوجــان مــن نــوع خــاص، إهنمــا يتشــاجران كثــريًا، لكــنَّ شــجاَرمها ممــزوج 
خبفــة الظــل، وينتهــي دائمــاً ابلضحــك! يتــدىلَّ القمــر مــن سائــه أحيــاانً حنــو شــباكهما 
ليتابــع شــيئاً مــن نزاعهمــا احللــو، ويعايــَن شــكليهما املتناقضــني املتنافريــن، فهــي سينــة 

للغايــة، وهــو حنيــف للغايــة!
يف الســنوات األخــرية قلــب الزمــن هلمــا وجهــه، فجــَرْت يف بلدمهــا أمــوٌر ســيئة، مث 

افتقــرا، مث جــاءت حكايــة كــوروان، وقــد علَّــَق عليهــا وديــع ُمغنِّيــاً:
- على دلعوان وعلى دلعوان

 ما كان انقصنا غري الكوروان
مع كوروان َكثـَُر تساقط املوتى، فقالت وديعة:

- عزرائيل يشتغل ساعات إضافية!
وقال وديع:

-  غيَـَّر املوىل موعَد القيامة، الظاهر أهنا ستقوم بعد أسبوعني يف الكثري!
وذاَت يــوم محــي ابزار املــوت، فرحــل عــن الدنيــا مخســٌة مــن أقارهبمــا خــالل أســبوع 

واحــد!
اضطرب وديع، وهو شديد اخلوف من املوت، هرول إىل زوجته قائاًل:

 - أبوس يَدِك اي وديعة تدبَّري يل خمبًأ من هذا اللئيم الذي حيصد       
 األرواح، أسرعي أرجوِك.

رغم مرارة املوقف ابتسمت الزوجة، قالت:
 - أين أخبُِّئَك اي روحي؟ على السقيفة؟ يف الرباد؟ يف خزانة املالبس؟!

مــا جــرى عندئــٍذ كان غريبــاً جــدًا، كأنــه مــن عــامل األســاطري، وهــو مــا جعلــين أكتــب 
هــذه القصــة: شــرَد وديــع بعــد ســؤال زوجتــه، مث أجاهبــا وكأنَّ صــواتً جمنــوانً دخــل إىل 

رأســه:
 - قابض األرواح َمَلٌك كرمي، وهو خيجل من العري والعراة.   

 اسعــي.. املســألة بســيطة: كلمــا شــعران ابخلطــر نذهــب إىل غرفــة النــوم، ونغــرق يف 
وضــع محيمــي، كأننــا مازلنــا يف شــهر العســل!

تعجبــت الزوجــة مبقــدار تعجــب قــارئ قصــيت اآلن، مث وافقــت، فهــي متعطشــة إىل 
ــا أبمــٍر لطيــف  احلــب، وقــد أضاعــاه يف زواريــب العمــر وراتبــة األايم! يف البدايــة أحسَّ
كان جيــب عــدُم التفريــط بــه، مث اكتشــفا حــالوة احلــب واحلنــان. قلبهــا جبانــب قلبــه 

كوردتــني متجاورتــني، يقــول هلــا بعينيــه:
 - اي سالم!

فتقول بعينيها: 
- اي سالم!

نزاعاهُتمــا اليوميــة صــارت خلــف ظهريهمــا، صــارت قطعــًة مــن املاضــي، وكمــا تنبــت 
زهــرٌة مــن زاويــة صخــرة نبــت هلمــا مــن صخــرة عمريهمــا زمــٌن خــاص عــذب خــارَج 
زمــن النــاس، حــىت إهنمــا نســيا مســألَة كــوروان نفَســها! مــرَّ قطــار األايم وصــل إىل عــام 
2040 ومهــا علــى مــا يــرام! وصــل إىل 2050، 20٩0، مثّ إىل ٣000، جــاءت 
جوائــُح جديــدة ومهــا أبلــف خــري، ألــِف خــري، ومــن ال يصــدِّق فلينتظــر قــدوَم ذلــك 
الزمــن لريامهــا فيــه، وعليــه أال ينســى كــي يعرَفهمــا وديعــة سينــة للغايــة، ووديــع حنيــف 

للغايــة.         
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عبد الغني عون

قصيدتان

شاعر سوري

وطين...
                                      

لَك أنتمي 
عيناَي خضراوان كالزيتون

ويداَي منجُل قمحَك املطحون
هامي كسرٍو حول مدرسة الصغار

ودموُع أجفاين املطر
وأان وأنَت 

لَكم ركضنا حتت أغصان الشجر
ال شيَء يفىن، 

قد ُيساقطنا اخلريف على الرصيف
نعوُد يغسلنا الوطر

ال شيَء يُنسى 
فالرباعُم منذ أن ولدت 

مييُس هبا الَزَهر
لو غرّيوا ثوبك أو شّدوا 

على عينيك أقنعة الضياع فال ضرر
لو كّبلوك بكّل هذا احلقد

واستعَدوا عليك جحافَل الغرابن أو وغَد البشر 
لو لّطخوك بكّل أوحال الشتاء املنتظر

ستعوُد ابحلريّة الشّماء 
كالفجر املضّمِخ ابلشرر.

أين أنت؟

ذكراييت تنبُش يف ماضيَك حلنا
فأغّنيه وتنهلُّ دموعي 

هل عرفَت اللحَن يوماً 
كيف ختنُقُه الدموع؟
هل لبسَت احلزن َ 

مثلي كغمامات الشتاء
وتنّفسَت بقااي الكربايء

حني حاولَت إىل البيِت الرجوع؟
ال تقل يل إّن صويت صار كالغرابِل 

خُمرتَقاً آبالف الثقوب
وأان عن نغمة احلّب اليت عّلمتين إنشادها

حّقاً وصدقاً ال أتوب
أان أنساٌم من النغماِت حتلو أن تذوب
عّلين أنشُر يف وهم املسافات الطيوب

وعن احلّب حبييب ال أتوب.

ِإْن ِجْئَت َتطُلُب ِعْلما

َيُشدُّ َسْعَيَك َعْزمًا

فاْبَدْأ أبِي ِكَتاٍب

ِفيِه املَقاِصُد تـُْرمى

فالصُّوُص مازاَل مُيِلي

ما مَيْألُ الَقْلَب َغمَّا

َيكوُن يوماً ِحَصااًن

وسائَر الُعْمِر قـَْزماَّ

ابَع الِبالَد ِبِفْلٍس

وأْشَبَع الَقوَم ُسْقماَّ

يَِنقُّ ِمْثَل ُغراٍب

والَوْجُه يـَْرَشُح ُلْؤماَّ

ً فكيَف أَتَْمُن ِصالَّ

مازاَل يَنُفُث َسَّا؟

َلْن َيْسَتِخفََّك َعْطَفًا

ماداَم للشَّْعِب َخْصَماَّ

هذا املَُعْصِفُر يـَبـَْقى

يف َصْحوِة احلَقِّ أْعَمـى

ابَع الثَـرى ِلُعداٍة

فال تـَُرْم فيِه ُغْنماَّ

َمْن انزََع الَعْيَش ذياًل

َجنَـى املطاِلَب َذمَّا

أتى َكُحْلٍم ُمرِيٍع

وانزََع احلُْكَم َومْهَاَّ

هذي َحقيقُة قـُْفٍل 

أعيا على الِفْكِر فـَْهَما

ِلْلَحقِّ َعْزٌم َمِكنٌي

والظُّْلُم َيْسُقُط َرْغماَّ.

فاضل السفان

شاعر وكاتب سوري
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ُشــغف لــؤي منــذ طفولتــه ابلفنــون وبــدأ بعــض التجــارب الفنيــة 
الثانويــة  أهنــى دراســته  احلاديــة عشــرة.  البســيطة طفــاًل يف عمــر 
وتوجــه إىل دمشــق لدراســة احلقــوق عــام 1٩54، مــا لبــث أن عــاد 
إىل مدينتــه حلــب بعــد عــام واحــد اتركاً دراســة القانــون ليتوظــف 
كاتبــًا يف املعتمديــة العســكرية. تلقــى الدعــم واملســاندة يف بدايــة 
مشــواره مــن األســتاذين الكبرييــن وهــيب احلريــري وفاتــح املــدرس، 

واســتمرت صداقتــه معهمــا حــىت أواخــر أايمــه. 
رومــا  أكادمييــة  يف  اجلميلــة  الفنــون  لدراســة  عــام 1٩56  أوفــد 
للفنــون اجلميلــة بعــد فــوزه مبســابقة أقامتهــا وزارة املعــارف. تفــوق 
مــن  الفنيــة  مــن اجلوائــز عــن مشــاركاته  العديــد  إيطاليــا وانل  يف 
أمههــا اجلائــزة األوىل يف مســابقة سيســيليا التابعــة ملركــز العالقــات 
اإليطاليــة العربيــة يف رومــا، كمــا انل امليداليــة الذهبيــة لألجانــب 
يف مســابقة رافينــا اإليطاليــة عــام 1٩5٩. مثــل ســوراي إىل جانــب 
الفنــان فاتــح املــدرس يف معــرض بينــايل البندقيــة عــام 1٩60. 

بــدأ بتدريــس مــادة الرتبيــة الفنيــة يف اثنــوايت دمشــق بعــد خترجــه مــن 
أكادمييــة الفنــون يف روما-قســم الزخرفــة، مث درس يف املعهــد العــايل 

للفنــون وكليــة الفنــون اجلميلــة بدمشــق. أقــام معرضــا حتــت عنــوان 
)يف ســبيل القضيــة( يف املركــز الثقــايف بدمشــق عــام 1٩67 متنقــال 
بــه يف عــدد مــن احملافظــات الســورية قــدم خاللــه ثالثــني عمــاًل فنيــا 
تعــرض هلجــوٍم شــديد مــن  منفــذًا ابلفحــم، إال أن معرضــه هــذا 
بعــض النقــاد يف الصحافــة لعجزهــم عــن فهــم جتربــة الفنــان وشــعور 
بعضهــم ابالســتياء مــن جناحــات كيــايل املســتمرة. أثــر هــذا احلــدث 
أتثــرياً كبــريًا علــى الفنــان لــؤي ووقــع يف نفســه موقعــاً ســيئاً دفعــه 
العتــزال الفــن والتدريــس قرابــة العــام ليعــود للعمــل اثنيــة هبمــة، 
لكــن مــا لبــث أن عــاد إىل حالــةٍ مــن احلــزن واالكتئــاب بعــد وفــاة 
والــده.  بقــي يشــارك يف النشــاط الفــين بعــد إحالتــه إىل التقاعــد 
املبكــر نتيجــة وضعــه الصحــي عــام 1٩71. أقــام العديــد مــن 
املعــارض يف بــريوت ودمشــق. عــرض بعضــاً مــن أعمالــه مــع الفنــان 
فاتــح املــدرس يف )أســبوعي الثقافــة العربيــة( يف مونرتايل-كنــدا 
عــام 1٩76، كمــا أقــام معرضــاً مشــرتكاً مــع الفنــان فاتــح يف ذات 

الفــرتة يف صالــة املتحــف الوطــين يف مدينــة حلــب.
بــرع الفنــان لــؤي كيــايل بتنــاول الطبيعــة الصامتــة ومشــاهد تلمــس 

النظــري، كمــا  املعــاانة اإلنســانية إبحســاس عــاٍل وإبــداع منقطــع 
مــرت جتربــة كيــايل  الفحــم.  البورتريــه واســتخدام  حلــق يف رســم 
مفعــم  أســلوب  مــن  فانتقــل  متنوعــة  وحتــّوالت  عــدة  مبراحــل 
أســلوٍب مشــحون ابلغضــب أحيــاانً  ابلعواطــف والرومانســية إىل 
)معلوال-ماســح  لوحــات  أعمالــه  أهــم  مــن  واحلــزن.  وابخلــوف 
األحذيــة -الثــكاىل(، تــويف عــام 1٩78 إثــر ســقوط لفافــة تبــغ 
علــى فراشــه واحــرتاق غرفتــه يف مدينــة حلــب، ليــرتك شــخوصه 
حنيلــًة متعبــة صامتــة يف لوحاتــه، وحــزانً عميقــا يف قلــوب مــن عــرف 

املبــدع. الفنــان  وأحــب ذاك 
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Kuzey Doğu Düşünce Merkezi

Haseke Sanayi Hapishanesinin Olayları
أحداث سجن الصناعة في الحسكة

مركز الفكر الشمال الشرقي

DEAŞ, 20/01/2022 Perşembe akşamı Haseke/ Gevran “ Sanayi Hapishanesini hedef alan geniş 
çaplı nitelikli bir saldırı başlattı. Bu saldırı, 23 Mart 2019’da Deyrizor/Bağuz kasabasındaki son 
kalelerinin düşmesinden bu yana DEAŞ’ın kuzey Suriye’deki en büyük operasyonu olarak kabul 
ediliyor. Bu saldırıdan altı ay önce başlayan ve özellikle Gevran mahallesi başta olmak üzere 
cezaevine yakın mahallelerde YPG, hapishaneye saldırı hazırlığı suçlamasıyla çok sayıda baskın 
yaparak sivil insanları tutuklamıştı. Bundan dolayı örgüt unsurları hapishanede birçok ayaklan-
ma gerçekleştirmişti.  
Ayrıca, hapishaneden kaçma girişimleri gerçekleşiyordu fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu-
rada belirtmekte fayda var ki, dört ay önce koalisyon 08/08/2021 tarihinde 5 Iraklı DEAŞ üye-
sini hapishaneden Şeddadi’ye koalisyon uçaklarıyla transfer etti. Birbirini takip eden bu olaylar, 
örgütün eski duvarları yıkma stratejisini yeniden uygulamadaki ısrarını gösteriyor.  DAEŞ,  2013’te 
olduğu gibi, Suriye ve Irak’ın geniş alanlarını kontrol altına almadan kısa bir süre önce yaptığı gibi 
hapishanelere saldırılar düzenlemeye ve örgüt mensuplarını kaçırmaya stratejisini izliyor. 
DAEŞ, hapishanede bulunan silah deposunu kontrol edebilmek, yüzlerce mahkûmu özgürleştire-
bilmek ve hapishanenin büyük bir bölümünü kontrol edebilmek için iki bubi tuzağı ve 12 sız-
ma girişimi gerçekleştirerek hapishaneyi çevreleyen güvenlik bariyerlerini her iki taraftan da 
aşarak saldırısını bir hafta boyunca sürdürdü. Saldırının bilançosu; yüzlerce DAEŞ üyesinin firar 
etmesi, yüzlerce tutuklunun öldürülmesinin yanı sıra birçok SDG militanın öldürülmesi şeklimde 
gerçekleşti.  Aynı zamanda Gevran ve El-Zohour mahallelerindeki evlerin yıkılmasına ve sivil Ara-
pların yerlerinden edilmesiyle sonuçlandı.
Bölgeyi kontrolü elinde tutan YPG’nin bölgeyi kaybetme noktasına geldiği bir güvenlik zafiye-
ti yaşamasına neden oldu. Fakat YPG, bu saldırıdan koalisyonun hava desteğiyle galip gelerek 
yeniden büyük maddi ve manevi kazanımlar elde etti.
Saldırının yansımaları: YPG, saldırı sırasında ve sonrasında ortaya çıktı ve askeri zafiyetin ne ka-
dar büyük olduğu anlaşıldı. İlk kez cezaevine giren ve çeşitli nedenlerle gözaltına alınan çocuk-
ların sayısını itiraf etmeye ve açıklamaya zorlandığı için çelişkili bilgi ve ifadeler verdiği belli oldu.
Birleşmiş Milletler İnsani İhtiyaçları Değerlendirme Programına göre hapishanede ayrı bir binada 
yaşayan 12 ila 17 yaşları arasında yaklaşık 700 erkek çocuk bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de, bazıları 12 yaşından büyük olmayan çocukların akıbetiyle 
ilgili endişelerini dile getirmiş ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmuştur.
Saldırının başında YPG’nin firar eden mahkûmların olmadığını açıkladı. Ancak YPG arama baha-
nesiyle cezaevine yakın ve uzak bölgelerini karış karış taradı. Firarilerin sayısı hakkında yaptıkları 
açıklamda tutarsızlıkları olup firar edenlerin çok olduğunu açığa çıkmıştır.      Ayrıca ölenlerin 
sayısına gelince; her iki taraftan gelen saldırının ciddiyeti ve hapishane binalarının bombalan-
ması, yıkılması ve operasyonların sona ermesinden sonra 374 mahkûmun öldüğünü anlaşılmıştır. 
SDG, yerel ve uluslararası aktörlerden saldırıyı kendi siyasi çıkarına dönüştürmeye çalışarak 
DAEŞ ile mücadelesi için uluslararası destek talep etti. SDG bu bahaneyle uluslararası standart-
larda belirlenmiş cezaevleri inşa etmek istemektedir. Suriye rejimi, SDG’ye muhalif Arap mahal-
lelerinde demografik yapıyı değiştirme yoluna gidiyor.   Örgütün geneline yönelik savaşı ve hap-
ishaneye yönelik saldırıyı büyük bir bahane olarak kullanarak Arap bölgelerindeki insanları sınır 
dışı etmeyi amaçlamaktadır.
Suriye rejimi kontrolü altındaki güvenli bölgenin özelikle rejimin bulunduğu bölgelerin DEAŞ’ın 
eline geçmesinden endişeleniyor. 
Uluslararası koalisyon,  müttefiki olan SDG’yi savunmak için hava desteği sağlayarak saldırıyı 
kontrol altına aldı.  Uluslararası koalisyon,  SDG’yi doğrudan suç ortaklığı olmakla veya  ih-
malkarlıkla suçlamadı ve bunula ilgili herhangi bir tahkikat da yapılmadı. DEAŞ SDG’nin güvenlik 
güçlerine nasıl sızıldığını ve cezaevi içinde ve dışında bu sızma nasıl gerçekleştiğini sorgulamadı.
Saldırının Irak’taki yansıması: Irak saldırıdan çok etkilendi ve saldırı onlar tarafından izlendi. 
Çünkü saldırı Irak’taki büyük çaplı saldırılarla aynı zamana denk geldi ve bu da 2013’te hapishan-
elere yapılan saldırı olaylarını hatırlattı. DEAŞ unsurlarının ve liderlerinin benzer bir saldırıyla ayrıl-
masıyla başlayan Irak, Suriye-Irak sınırı boyunca, özellikle Haseke bitişik bölgelerde, Suriye’den 
kaçan liderlerin olası sızmalarını önlemek için Irak güvenlik ve askeri olarak seferber oldu. 
Suriye/Haseke’den çok sayıda kaçan insanın Irak’a gelme olasılığı da vardır. Irak hükümeti 
SDG’nin kontrolü altındaki bölgeyi etkileyen güvenlik dengesizliğinin boyutunun farkındadır. 
Sanayi hapishanesinin tanık olduğu şey, bölgedeki olaylarda bir dönüşüm ve çatışmanın yeni 
bir aşamasına geçişi olarak kabul ediliyor. Hapishaneye yapılan saldırı, zamanlama ve yön-
tem açısından SDG için sürpriz olmadı.  SDG’nin şeffaf olmaması,  bölgedeki tüm ilgili tarafları 
endişelendirmektedir. Bu durum bölgedeki siyasi sahneyi bulanıklaştırıyor.
DEAŞ, yaşaması ve diriltilmesi için uygun koşullar sağlandığı takdirde, klinik ölüm durumunun de-
vam etmeyeceği mesajını aktörlere bu şekilde iletmiş olmaktadır. 

اخلميــس  يــوم  مســاء  الدولــة  تنظيــم  شــن  النوعــي  إىل  الكمــي  اهلجــوم  مــن  الدولــة  لتنظيــم  حتــول  يف 
20\1\2022 هجومــاً واســعاً اســتهدف ســجن الصناعــة »الثانويــة الصناعيــة« يف حــي غويــران مبدينــة 
احلســكة، والــذي يعــد أكــر عمليــة لتنظيــم الدولــة يف مشــال ســوراي منــذ ســقوط آخــر معاقلــه يف بلــدة الباغــوز 

مبحافظــة ديــر الــزور يف 23 مــارس/ آذار 201٩ 
 و قــد ســبق هــذا اهلجــوم مقدمــات و ارهاصــات كثــرة  بــدأت قبــل ســتة أشــهر، متثلــت بكثــرة املدامهــات 
و االعتقــاالت بتهمــة اإلعــداد للهجــوم علــى الســجن يف األحيــاء القريبــة مــن الســجن و خاصــة حــي 
غويران.  ختللها  أكثر من عصيان  قام به عناصر التنظيم داخل السجن ، ابإلضافة  حماوالت متواضعة 
للهــروب مــن داخــل الســجن  انتهــت ابلفشــل. واجلديــر ابلذكــر هنــا أن  التحالــف قبــل أربعــة أشــهر  قــام 
بنقــل 5عراقيــن مــن موقــع ســجنهم  مــن غويــران إىل الشــدادي بطــران للتحالــف بتاريــخ 8\8\2021

توضــح تلــك املقدمــات و األحــداث الــيت تلتهــا إصــرار التنظيــم علــى إعــادة تطبيــق اســرتاتيجيته القدميــة يف 
هــدم األســوار، الــيت تعتمــد علــى مهامجــة الســجون و هتريــب عناصــر التنظيــم املتواجديــن فيهــا، كمــا حــدث 

يف عــام 2013 قبــل فــرتة قصــرة مــن ســيطرهتم علــى مســاحات واســعة مــن ســوراي و العــراق.
شــن التنظيــم هجومــه خمرتقــاً احلواجــز األمنيــة احمليطــة ابلســجن مــن كل جانــب ابســتخدام مفخختــن و 12 
انغماســي ليتمكــن مــن الســيطرة علــى مســتودع لألســلحة داخــل الســجن و حيــرر مئــات االســرى و يســيطر 
علــى أجــزاء واســعة مــن حميــط الســجن ملــدة أســبوع . و أســفر اهلجــوم عــن فــرار املئــات مــن عناصــر التنظيــم 
و مقتل املئات من املســاجن  ابإلضافة ملقتل العشــرات من قوات قســد و تدمر منازل يف أحياء غويران 
وحــي الزهــور و نــزوح الســكان العــرب . هــذا فضــاًل عــن  الفوضــى األمنيــة الــيت عمــت املنطقــة وأظهــرت 
قســد مبوقف الفاقد للســيطرة ابملقابل ظهر التنظيم مبظهر املنتصر و حقق مكاســب معنوية ومادية كبرة.

والتصرحيــات  واملعلومــات  العســكري،  التعامــل  جهــة  مــن  ضعيفــة  وبعــده  اهلجــوم  أثنــاء  قســد  ظهــرت 
املتضاربــة، حيــث اضطــرت لالعــرتاف و الكشــف عــن أعــداد األطفــال املوجوديــن داخــل الســجن ألول 
مــرة و احملتجزيــن ألســباب خمتلفــة، فبحســب برانمــج األمــم املتحــدة لتقييــم االحتياجــات اإلنســانية( يضــم 
الســجن حــوايل 700 فــى تــرتاوح أعمارهــم بــن 12 و17 عاًمــا، يقيمــون يف مبــى منفصــل عــن الرجــال 
األكــر ســًنا(، كمــا أعربــت منظمــة اليونيســف التابــع لألمــم املتحــدة، عــن قلقهــا علــى مصــر األطفــال 

الذيــن ال يزيــد عمــر بعضهــم عــن 12 عامــاً داعيــة إلطــالق ســراحهم.
وكان التضــارب يف املعلومــات واضحــاً أيضــا مــن حيــث عــدد الفاريــن مــن الســجن الذيــن نفــت قســد فرارهــم 
يف بدايــة اهلجــوم، لتعــود ومتشــط املناطــق القريبــة والبعيــدة مــن الســجن حتــت ذريعــة البحــث عــن فاريــن، 
وكذلــك كانــت أعــداد القتلــى غــر متســقة مــع شــدة اهلجــوم مــن الطرفــن والقصــف والتدمــر الــذي حلــق 

أبنيــة الســجن لتكشــف بعــد انتهــاء العمليــات عــن 374 قتيــاًل مــن املســاجن وفــق روايتهــا
حــاول الفاعلــن احملليــن والدوليــن املتواجديــن شــرق الفــرات االســتفادة مــن اهلجــوم و  و حتويلــه خلدمــة 
أجندهتا السياســية فقســد طالبت ابملزيد من الدعم الدويل يف حماربتها للتنظيم، وبناء الســجون املخصصة 
ومبواصفــات دوليــة و ابملقابــل فقــد تبــى النظــام الســوري الروايــة الــيت تتهــم قســد ابلســعي للتغيــر الدميغــرايف 
يف األحيــاء العربيــة املناوئــة لقســد، مســتغلًة احلــرب علــى التنظيــم عمومــاً واهلجــوم علــى الســجن كذريعــة 
كــرى لرتحيــل أبنــاء املناطــق العربيــة، ومل خيــف النظــام الســوري ختوفــه مــن إطــالق يــد التنظيــم يف املنطقــة 

الــيت يتواجــد هبــا النظــام علــى شــكل مربعــات أمنيــة حماصــرة.
أمــا التحالــف الــدويل فقــد وضــع التحالــف ثقلــه يف احتــواء اهلجــوم، مســخراً ترســانته العســكرية للدفــاع 
عــن حليفتــه قســد، وإعالمــه لــرد أي هتمــة بتواطــئ قســد املباشــر أو تقصرهــا، أو هتــم الفســاد الــيت دفعــت 

الخــرتاق صفــوف قســد األمنيــة خــارج وداخــل الســجن.
أمــا العــراق فقــد كان العــراق املتأثــر و املراقــب األكــر ابهلجــوم، لتزامــن اهلجــوم مــع هجمــات واســعة يف 
العــراق، ممــا اســتعاد ذكــرى أحــداث اهلجــوم علــى الســجون 2013، الــيت بــدأت خبــروج عناصــر وقيــادات 
التنظيــم هبجــوم مشــابه، لذلــك اســتنفر العــراق جهــوده األمنيــة والعســكرية علــى طــول احلــدود الســورية 
مــن  اهلاربــة  للقيــادات  تســرب حمتمــل  ملنــع أي  احملاذيــة حملافظــة احلســكة  املناطــق  العراقيــة، وخاصــة يف 
الســجن، واحتمــال توافــد أعــداد كبــرة مــن الفاريــن ابجتــاه العــراق، و هــذا يــدل أيضــاً علــى أن احلكومــة 

العراقيــة تــدرك حجــم اخللــل األمــي الــذي أصــاب املنطقــة الــيت تقــع حتــت ســيطرة قســد
تعتــر مــا شــهده ســجن الصناعــة حتــواًل  يف أحــداث املنطقــة و انتقاهلــا ملرحلــة جديــدة مــن الصــراع. و رغــم  
أن اهلجــوم علــى الســجن مل يكــن مفاجئــاً مــن حيــث التوقيــت واألســلوب، إال أنــه أربــك املشــهد السياســي 
يف املنطقــة، فلــم تكــن قســد علــى مســتوى احلــدث مــن حيــث الشــفافية الــيت تعــد مطلبــاً دوليــاً يهــم كل 
األطــراف يف مثــل تلــك احلــوادث.  وعلــى مســتوى تنظيــم الدولــة فقــد أوصــل التنظيــم رســالته للفاعلــن بــكل 
احرتافيــة أبنــه علــى قيــد احليــاة وأن حالــة املــوت الســريري لــن تســتمر يف حــال توفــر ظــروف مواتيــة إلنعاشــه.
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6 Şubat 2022 Pazar günü Türkiye’nin Gaziantep ilinde ikamet eden Suriyeliler, 
Türkiye’de akademisyen olan sosyoloji profesörü Yasin Aktay ile önemli bir to-
plantı gerçekleştirdiler.
Yasin Aktay, Türkiye’de  Suriye halkıyla entegrasyon ilişkisinin köprülerini kurma 
bağlamında en önde gelen Türk akademik ve siyasi figürlerden biridir .
Bu dost Suriye-Türk toplantısına  katılan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, önemli bir konuşma yapmıştır.
Anadolu Platformu ve Bülbülzade Vakfı başkanı Sayın Turgay Aldemir, An-
tep’teki Göçmenlik müdürü  Suriye toplumunun  başkanı ve üyeleri de katıldı.
Davet Suriye toplumu adınaydı ve birçok Türk ve Suriyeliler seminere iştirak et-
tiler,
Samimiyet, sevgi ve etkileşim ortamında konuşan Sayın Aktay, kendisine 
göre başta Gaziantep olmak üzere ve Suriyelilerin bulunduğu tüm beldele-
rde yaşanan büyük ekonomik gelişmeye katkıda bulunan Suriyeli kardeşlerle 
sürdürülebilir bir bağ kurma arzusunu dile getirdi.
Türkiye’nin ekonomik durumuna yön veren ve Türkiye’nin AKP döneminde tanık 
olduğu daha fazla gelişme, kalkınma ve harekete sözle değil, sayılarla katkıda 
bulunan ticari ve endüstriyel alanda aktif olduklarını belirtti.
Aktay ile  dinleyiciler arasındaki bu zengin diyalogda Aktay,      Suriye gerçeği 
ve Suriyelilerin istenmeyen bazı engeller nedeniyle çektikleri acılarla ilgili daha 
fazla konuşmacıyı dinledi.
Bazı vakaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın   
Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki Türk politikasına açık bir şekilde saldır-
mak için Türkler veya diğerleri arasında sınırsız ırkçılık ortaya çıktı.. 
İki saatten fazla süren toplantıda, Aktay tartışılmadı hiç bir konu  bırakmayıp, 
konuşmak isteyeni de , samimi ve her zamanki tavrıyla dinlediği için dinleyicil-
erle  faydalı bir  diyalog kurdu.
Dürüst, açık ve şeffaftı. Hiçbir hatayı savunmaya çalışmadı . Türk toplumsal ve 
ulusal gerçekliğini çok nesnel bir vizyon içinde, Türkleri ve Suriyelileri birleştiren, 
tarihsel ilişkiyi gösteren açık ve net bir şekilde incelemek için hiçbir çabadan 
kaçınmadı. 
Suriyeliler tarafından Çanakkale’de  yapılan büyük fedakarlıklara ve insan  kay-
bına  işaret ederek, Halep, İdlib ve Tüm Suriye illerinden katılanların  , işgalciler 
karşısında Türkiye ve milleti için canını feda ettiğini   belirtti. 
Eğitimli bir adam olan, Suriyeli göçmenlere olan sevgisi ve ortak tarihe olan 
bağlılığı ile tanınan Yassin Aktay , Suriyelilerle yaptığı tüm konuşmalarda, soh-
bete anlayış ve bilgiyle yaklaşıp, samimi  bir muhabbet kuruyor.
Toplantının başlığı “Ortak Geleceğimiz” idi.  Sayın Turgay Demir tarafından aynı 
önemli konu Urfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te düzenlenen bir dizi semin-
er kapsamında yer alıyordu.
Bütün bunlar, bugünümüze ve geçmişimize bağlı olan tuzaklardan, engellerden 
ve eksikliklerden kurtulmak için Suriye ve Türk halkı arasında özdeş bir farkın-
dalık ve tam entegrasyon durumuna yol açmaktadır.
Yasin Aktay, Suriyeli ve Türk iki kardeş halk arasındaki kardeşlik bağlarının 
güçlenmesine, ortak meselelerine hizmet etmek ve geleceği yeni bir gündem 
ile belirlemeye, gerçekten ve içtenlikle katkıda bulunan çok faydalı bir görüşme 
gerçekleştirdi.
Ayrıca Suriyeli katılımcılar,bu ilişkinin inşasının öneminin bilincinde olarak ve 
pratik araçlar ile faydalı verilerden yararlanarak,tarihte  kesintiye uğrayan 
bağları yeniden  bağlamanın ve iki kardeş arasındaki uyumu yeniden sağla-
manın temel gereklilik olduğunu anladılar.
Engellemeye çalışanlar olsa da tüm katılımcılar  söylemek istedikleri nesnel be-
lirleyicilerle ortaya çıktılar ve gelecekteki ortak çıkarlarımız için iki halkın  ihti-
yaçlarını karşılayabilecek kapasitede fikir ve eylemleri sundular.
Hiç kimse,kardeş sevgisinin sağlam bağlarına ve hepimizi  dünyanın bu 
coğrafyasında birleştiren İslam’ın derinliğine engel olamaz.

توافــد الســوريون الذيــن يقيمــون يف واليــة غــازي عينتــاب الرتكيــة يــوم األحــد اتريــخ 6 شــباط/ فرايــر 2022 
إىل لقــاء مهــم مــع الســيد ايســن أكتــاي /أســتاذ علــم االجتمــاع يف جامعــات تركيــا، وهــو الشــخصية الرتكيــة 
األكادمييــة والسياســية األبــرز، ضمــن حالــة مــد جســور العالقــة االندماجيــة مــع الشــعب الســوري املتواجــد 

علــى األراضــي الرتكيــة.
شــاركت يف هــذه اللمــة الســورية الرتكيــة الــودودة، الســيدة فاطمــة شــاهن رئيســة بلديــة غــازي عنتــاب، حيــث 
ألقــت كلمــة مهمــة، وحضــر الســيد تورغــاي الَدمــر رئيــس منــر األانضــول، ووقــف بلبــل زادة وكذلــك الســيد 
مديــر اهلجــرة يف عينتــاب، ولفيــف مهــم مــن اجلاليــة الســورية رئيســها وأعضائهــا، حيــث كانــت الدعــوة 

ابمسهــا، والكثــر مــن الوجــوه العنتابيــة الرتكيــة والســورية.
وضمــن أجــواء الــود واحملبــة والتفاعــل حتــدث الســيد أكتــاي مبــداًي رغبتــه الدائمــة يف وصــٍل مســتدام مــع 
األخــوة الســورين الــذي يســامهون حســب مــا يــرى يف النهضــة االقتصاديــة الكــرى الــيت تعيشــها واليــة وبلديــة 
غــازي عينتــاب، بــل وكل الــوالايت الــيت يتواجــد فيهــا الســوريون، وهــم النشــطاء التجاريــون والصناعيــون، 
الذيــن يقدمــون للحالــة االقتصاديــة الرتكيــة الكثــر الكثــر، ويســامهون ابألرقــام وليــس ابلــكالم مبزيــد مــن 

التطــور والنهضــة واحلــراك، الــذي تشــهده تركيــا يف ظــل حــزب العدالــة والتنميــة.
يف هذا احلوار الثري بن أكتاي واحلضور اســتمع ســيادته إىل املزيد من املتحدثن مبا خيص الواقع الســوري 
ومعــاانة الســورين جــراء وجــود بعــض املعوقــات غــر املقصــودة، ونتيجــة بعــض حــاالت متظهــر العنصريــة 
املنلتــة مــن عقاهلــا لــدى نفــر مــن األتــراك أو ســواهم، يف حماولــة واضحــة لالنقضــاض علــى السياســة الرتكيــة 

الــيت يقودهــا حــزب العدالــة والتنميــة، بقيــادة الســيد رجــب طيــب أردوغــان رئيــس اجلمهوريــة.
علــى مــدى أكثــر مــن ســاعتن كان اللقــاء مفيــًدا وحــواراًي بــن اوكتــاي واحلضــور حيــث مل يــرتك مســألة 
واملعهــودة. وكان  الصادقــة  إليــه اببتســامته  واســتمع  إال  التحــدث  يريــد  مــن  يــرتك كل  إال وانقشــها، ومل 
صرحيًــا وواضًحــا وشــفافًا مل حيــاول الدفــاع  أبــًدا عــن أي خطــأ ومل أيل جهــًدا يف تشــريح الواقــع اجملتمعــي 
والوطــي الرتكــي ضمــن رؤيــة موضوعيــة غايــة ابلصراحــة والوضــوح، مبينًــا العالقــة التارخييــة الــيت جتمــع األتــراك 
والســورين منــذ زمــن طويــل، مشــرًا إىل اإلشــرتاك ابلــدم والتضحيــات الكــرى الــيت قدمهــا الســوريون، ومــا 
يشــهد علــى ذلــك هــو وجــود األعــداد الكبــرة مــن أمســاء الشــهداء يف مقــرة )جنــق قلعــة(، مــن كل مــن حلــب 

وإدلــب وكل احملافظــات الســورية، الذيــن ضحــوا مــن أجــل تركيــا واألمــة يف مواجهــة الغاصبــن.
ايســن أكتــاي الرجــل املثقــف كان حمــاورًا ابقتــدار، ومتنــاواًل للحديــث برويــة ومعرفــة، وصادقًــا يف كل حديثــه 
مــع أهلــه مــن الســورين، حيــث يُعــرف عنــه حمبتــه للســورين املهاجريــن، وتعلقــه ابلتاريــخ املشــرتك واملســتقبل 
املشــرتك. حيــث كان عنــوان اللقــاء )مســتقبلنا املشــرتك( وأييت ضمــن سلســلة مــن النــدوات ســبق وأن أقامهــا 
الســيد تورغــاي الَدمــر حــول نفــس العنــوان املهــم، يف كل مــن أورفــا، وكهرمــان مرعــش، وعينتــاب. كل ذلــك 
وصــواًل إىل حالــة مــن الوعــي املطابــق واالندمــاج الكلــي بــن الشــعب الســوري والرتكــي، خالًصــا ممــا يعلــق 

حباضــران وماضينــا مــن عثــرات وتعثــرات وهنــات.
ــا يف متتــن أواصــر  ــا وصدًق لقــد كان اللقــاء مــع ايســن أكتــاي غايــة يف الفائــدة والوضــوح، مبــا يســاهم حًق
العالقــة االخويــة بــن الشــعبن الشــقيقن الســوري والرتكــي، خدمــة لقضاايمهــا املشــرتكة وحنــو إعــادة رســم 

مالمــح املســتقبل علــى أســس جديــدة ومتجــددة.
كمــا أدرك احلضــور مــن الســورين أمهيــة بنــاء هــذه العالقــة وضرورهتــا املركزيــة لوصــل مــا انقطــع يف ظــروف 
اترخييــة أخــرى، وإلعــادة اللحمــة بــن الطرفــن الشــقيقن، ضمــن وعــي أمهيــة ذلــك ورســم أدواتــه العمليــة 

علــى معطيــات مفيــدة هلمــا.
وقــد خــرج احلضــور وكل املشــاركن مبحــددات موضوعيــة أرادت أن تقــول: إن مســتقبلنا مجيًعــا، واملســتقبل 
املشــرتك املتالقــح األفــكار واألفعــال ســيكون أكثــر عمًقــا وأكثــر قــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الشــعبن مــن 
أجــل املصلحــة املشــرتكة القادمــة،  مهمــا حــاول البعــض تعويــق حركتهــا. ومــن يفعــل ذلــك ســيكون غــر قــادر 
علــى االعاقــة ملــا يوجــد مــن كــم كبــر ومتــن مــن أواصــر احملبــة األخويــة وعمــق اإلســالم الــذي جيمعنــا مجيًعــا 

علــى هــذه األرض وهــذه البقعــة اجلغرافيــة مــن العــامل.

Yasin Aktay ile önemli bir görüşme
ياسين أكتاي واللقاء األهم

İŞRAK
إشراق
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Gaziantep’teki Suriyeli toplumu ve Göç Hizmetleri Merkezi, Sosyoloji Profesörü Yasin 
Aktay ile bir diyalog semineri düzenlendi. Sempozyuma Suriyeli işadamları, yazarlar, 
edebiyatçılar, plastik sanatçılar, medya uzmanları, doktorlar, mühendisler, avukatlar 
ve öğretmenlerden oluşan seçkin bir grup katıldı. Toplantı, algılarımızı, endişelerimizi 
ve fikirlerimizi tanımakla başlayan sorularımız ve sorunlarımız hakkında olumlu tartış-
ma ve gerçekçi düşünme için bizi sanal ağ dünyasından gerçek dünyaya kaldırma fır-
satıydı.
Yasin Aktayın, makale ve kitaplarında -bildiğim kadarıyla- genel faaliyetinin odak nok-
tasını akademik, siyasi ve sosyal olarak temsil eden üç ana konuya odaklanmaktadır.
İlk konu üniversitelerin rolü ve oynamaları gereken rolün önemidir. Önceki yüzyıllarda 
gelişme ve yaratıcılık için gerekli iken , bugün – ne  yazık ki- bunların büyük bir kısmı  
sadece aracı merkezler haline gelip  gelişmeyi tehdit edebilir. Adalet ve Kalkınma Par-
tisi’nin üniversitelerin iyileştirilmesi ve artırılmasındaki rolüne de atıfta bulunmaktadır. 
Kurallar, seçkinler ve otorite arasında genişleyen uçurumu azaltmak için gerçek bir 
aktör olmanız gerektiğini ve bunun için herkesin ciddi bir çaba göstermesi gerektiğini 
ve en büyük yükün akademisyenlere düştüğünü vurguluyor.  İkinci konu ise, yanılsama 
ve yersiz abartıya dayalı siyaseti ve gerçekte hiçbir yetkisi olmayan, krizleri daha da 
alevlendiren ve yalnızca yıkım getirecek olan yanılsamalara dayalı politikaları reddet-
mesidir.  Öte yandan, toplumu parçalanmayı çağrıştıran, inatçı sorunlara karşı durup, 
bu konulara yönelmeyi engellemeye kararlı ve tereddütsüz  bir  Ayrıca haklara, toplu-
ma ve devlete saygı gölgesinde  her türlü siyasi seçeneğin caiz olduğuna inanıyor.
Üçüncü konu, İslam’ın evrenselliğine yaptığı vurgudur, çünkü İslam, inanmayanları bile 
kucaklayan kapsamlı bir dindir.Muhammed’in mesajı tüm insanlar  için bir rahmettir. Bu 
nedenle, insan çeşitliliği bir felaket  değil, bir fırsattı.
Görüşmede Yasin Bey, önemsediği şeylerin genel çerçevesinden sapmadı.Göçün 
olumlu bir faktör ve herhangi bir toplumun ilerlemesi için ana unsur olduğunu vurgu-
ladı.  Gördüğümüz  kadarıyla  Amerika, yalnızca koşullarını iyileştirmek isteyenler için 
bir mıknatıstır. 100 yıl önce tek millettik. Sonra mezarlıklarımızda bile tarihimiz paylaşıl-
sa da tek bir topluluk olmamaya mecbur bırakıldık.
Komplekslerimize farklılaşma yerleştirdiler.
Muhalefet partileri de seçim amaçlı mültecilere saldırıyor.
Bir sosyolog olarak ona göre  mülteciler olumlu bir rol oynuyor ve rakamlar bunu 
gösteriyor.Bu  konuda hala    Mültecilerin ve göçmenlerin haklarının savunucusu ol-
makla suçlanıyor. Vatandaşlık herkesin  hakkıdır . Sadece   bazı  insanlara  özel   değildir.
Buradaki  krizin,  faydasız  bilgi birikimi  ve gerçek  bilimin terkedilmesinden dolayı old-
uğu    görülür  Şu anda Türkiye’de bir mülteci hakları örgütü kurmak ve ihlalleri izlemek 
için çalışıyor..
Bugün benzeri görülmemiş bir deneyim yaşıyoruz .Yeni bir sosyolojiye veya bununla 
başa çıkmak için yeni bir yola ihtiyacımız olabilir. Albert Camus,“Bugünün dünyası, 
dünyaya tamamen sahip olamamanın ızdırabını yaşıyor” diyor. Bu  ancak  işbirliği 
yoluyla  gerçekleşir. İşbirliği teselli  değil,  gerçek  faaliyetlerdir . Bu akan zamanda or-
tak bir gelecek inşa etmek için  örnek  bir yaşama ulaşabiliriz. Büyük sosyolog Sigmund 
Baumann’ın sözleriyle: “Bir dünya, koşullara ve baskılara göre şeklini değiştirir.”der.

رعــت اجلاليــة الســورية يف غــازي عينتــاب ومركــز اهلجــرة للخدمــات نــدوة حواريــة مــع أســتاذ علــم االجتمــاع  
الروفســور ايســن أكتاي  مع خنبة ســورية من رجال أعمال وكتاب وأدابء وفنانون تشــكيليون وإعالميون، 
أطبــاء ومهندســون وحمامــون ومعلمــون، كان  اللقــاء فرصــة النتشــالنا مــن عــامل الشــبكة االفرتاضيــة إىل عــامل 
الواقــع للنقــاش االجيــايب والتفكــر الواقعــي  يف قضــاايان ومشــاكلنا والــيت تبــدأ مــن خــالل التعــرف علــى 

تصوراتنــا ومهومنــا وأفــكاران. 
يركــز الســيد ايســن أكتــاي يف مقاالتــه وكتبــه - حســب اطالعــي-  علــى ثالثــة قضــااي رئيســة، وهــي متثــل 

حمــور نشــاطه العــام، أكادميًيــا وسياســًيا واجتماعًيــا. 
القضيــة األوىل هــي دور اجلامعــات، وأمهيــة الــدور الــذي جيــب أن تقــوم بــه، كانــت يف القــرون الســابقة حاجــة 
للتطويــر واإلبــداع بينمــا اليــوم ابت قســم كبــر منهــا عبــارة عــن مراكــز وســيطية  وهــذا مــا يهــدد التطــور، 
كمــا يشــر لــدور حــزب العدالــة والتنميــة يف حتســن وزايدة اجلامعــات، ويؤكــد علــى أن تكــون فاعــاًل حقيقيًــا 
لتقليــص الفجــوة الــيت تتســع بــن القواعــد والنخــب والســلطة  وهــذا يتطلــب  جهــد حقيقــي مــن اجلميــع ويقــع 

العاتــق األكــر علــى األكادمييــن ذاهتــم.
القضيــة الثانيــة هــي رفضــه للسياســة القائمــة علــى الوهــم والتضخيــم الــذي ال مــرر لــه، ورفــض السياســات 
الــيت تقــوم حــول أوهــام ال ســلطة هلــا ابلواقــع والــيت تزيــد مــن األزمــات أكثــر، وهــي لــن جتلــب ســوى الدمــار. 
وابملقابــل هــو يطالــب احلــزم ودون تــردد والوقــوف بوجــه القضــااي املصطنعــة ومنــع أي حمــرك هلــا بدوافــع 
تدعــو لتفكيــك اجملتمــع واضطرابــه. كمــا أنــه مؤمــن أبن أي خيــار سياســي مبــاح يف ظــل احرتامــه للحقــوق 
واجملتمــع والدولــة. القضيــة الثالثــة هــي أتكيــده علــى عامليــة اإلســالم، فهــو الديــن الشــامل احلاضــن للجميــع 
حــى الذيــن ال يؤمنــون بــه، فالرســالة احملمديــة هــي رمحــة للعاملــن مجيُعــا. وهلــذا فقــد كان التنــوع االنســاين 
فرصــة وليــس نقمــة.  مل خيــرج الســيد ايســن خــالل اللقــاء عــن اإلطــار العــام الهتمامتــه  وأكــد علــى أن 
اهلجــرة  هــي العامــل االجيــايب واحملــرك األساســي لنهــوض أي جمتمــع، ومــا أمــركا هــي أمــركا الــيت نراهــا إال 
ألهنــا عنصــر جــذب للراغبــن يف حتســن أوضاعهــم.  ولقــد كنــا قبــل 100 عــام   أمــة واحــدة.  مث فُــرض 
علينــا أن ال نكــون جمتمًعــا واحــًدا،   مــع أن اترخينــا مشــرتك حــى يف مقابــران.  لقــد قامــوا بــزرع التفريــق يف 
جممعاتنــا. واألحــزاب املعارضــة هتاجــم  الالجئــن لغــاايت انتخابيــة.  ابلنســبة لــه  كرجــل  علــم اجتمــاع  يــرى  
أبن الالجئــن يلعبــون دورًا إجيابيًــا  واألرقــام تشــر إىل ذلــك. وأنــه هــو تعــرض الهتامــات كونــه كان ومــا يــزال 
مدافًعــا عــن حقــوق الالجئــن واملهاجريــن، ففكــرة املواطنــة للجميــع وليســت حكــرًا علــى أحــد دون غــره، 
ويــرى هنــاك أزمــة مــن خــالل تراكــم يف املعلومــات وتتجاهــل يف العلــم احلقيقــي. ويعمــل حاليًــا علــى  تشــكيل 

منظمــة حلقــوق الالجئــن يف تركيــا ومراقبــة االنتهــاكات.  
نعيــش  اليــوم  جتربــة غــر مســبوقة، وحنــن حباجــة رمبــا لعلــم اجتمــاع جديــد أو طريقــة جديــدة للتعامــل معهــا.  
يقــول البــر كامــو “ العــامل اليــوم  يعــاين مــن عــدم  امتــالك العــامل امتــالكاً اتمــاً “ ورمبــا مــن خــالل التعــاون، 
والتعاون يعي التعاطف ال املواســاة، نصل  للتعايش األمثل لبناء مســتقبل مشــرتك  يف هذا الزمن الســائل، 

علــى حــد قــول عــامل االجتمــاع الكبــر زيغمونــد ابومــان   عــامل يغــر شــكله حســب الشــروط والضغــوط.
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متكــن الشــيخ رائــد صــالح، رئيــس احلركــة اإلســالمية يف الداخــل الفلســطيي وأحــد أشــهر القــادة الفلســطينين، األحــد املاضــي، 
مــن دخــول املســجد األقصــى، وســط القــدس احملتلــة، بعــد إبعــاد قســري عنــه ملــدة 15 عاًمــا. ويف هــذا الســياق، قــال حمامــي 
الشــيخ صــالح »خالــد زابرقــة«، يف منشــور عــر صفحتــه الرمسيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«: »بعــد أكثــر 
مــن 15 عاًمــا مــن اإلبعــاد القســري عــن املســجد األقصــى، الشــيخ رائــد صــالح يتمكــن مــن دخــول املســجد األقصــى«. 
وأضــاف: »اختلطــت مشــاعر األمل والســعادة، لقــد واجــه الظلــم لفــرتة طويلــة جــًدا، ودفــع مثنًــا ابهظًــا ملقاومتــه الظلــم الــذي 

متارســه إســرائيل«.
ودخــل الشــيخ صــالح املســجد األقصــى، عــر ابب األســباط ابلتزامــن مــع توقيــت إقامــة صــالة املغــرب، ليتجمــع عشــرات 
املصلــن الســتقباله والرتحيــب بــه داخــل املســجد. وتــداول مئــات اآلالف مــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي صــورًا ومقاطــع 
فيديــو لــزايرة صــالح ألقصــى حتــت عنــوان »حــارس القــدس والوصــي عليهــا«، وعــروا عــن فرحتهــم بعــودة رائــد صــالح للمســجد 

األقصــى.
ولــد الشــيخ رائــد صــالح يف مدينــة »أم الفحــم«، الــيت تعتــر اثين أكــر املــدن الفلســطينية يف الداخــل، بعــد الناصــرة، وذلــك 
يف العاشــر مــن نوفمــر/ تشــرين األول عــام 1٩58، ودرس املرحلتــن األساســية والثانويــة يف مــدارس أم الفحــم، وحصــل علــى 
شــهادة الثانويــة العامــة عــام 1٩76، وانل درجــة البكالوريــوس يف الشــريعة اإلســالمية مــن كليــة الشــريعة يف جامعــة اخلليــل عــام 
1٩80. عمــل والــد الشــيخ رائــد صــالح كضابــط شــرطة، منــذ بــدء فــرتة االنتــداب الريطــاين، واســتمر يف ذات العمــل ملــدة 

طويلــة.
عــاش الشــيخ رائــد ونشــأ يف أايم عصيبــة وقاســية، حيــث شــهد احتــالل إســرائيل لبعــض األراضــي الفلســطينية والــيت كانــت 
مدينــة »أم الفحــم« إحداهــا. ونشــأ صــالح يف بيــت متديــن، وأتثــر يف بدايــة شــبابه بعــدد مــن رمــوز مجاعــة اإلخــوان املســلمن 
يف فلســطن، مثــل الشــيخن أمحــد ايســن وحممــد فــؤاد أبــو زيــد، ونشــط يف اجملالــن الدعــوي واالجتماعــي، وبــرز يف العمــل 

املؤسســي والنقــايب.
بــدء رائــد صــالح حياتــه النضاليــة مبكــرًا وشــارك يف الكفــاح ضــد االحتــالل اإلســرائيلي منــذ ســنوات دراســته االبتدائيــة. وخــالل 
دراســته يف اجلامعــة، أصبــح أحــد األمســاء البــارزة يف »احلركــة اإلســالمية الفلســطينية 1٩48«.كان الشــيخ رائــد صــالح، مــن 
األعضــاء اهلامــة يف »احلركــة اإلســالمية يف الداخــل الفلســطيي«، والــيت أتسســت علــى يــد عبــد هللا منــر درويــش )1٩48-

2017(، بدايــة الســبعينيات مــن القــرن املاضــي.
ركــزت احلركــة اإلســالمية الــيت كان رائــد أحــد أعضائهــا، خــالل عملهــا علــى جعــل الفلســطينين الذيــن يعيشــون يف األراضــي 

احملتلــة مــن قبــل إســرائيل، يتحركــون كالقلــب الواحــد قــدر اإلمــكان، ال ســيما يف جمــال املســاعدة االجتماعيــة والتضامــن.
ترشــح رائــد صــالح ملنصــب رئيــس بلديــة أم الفحــم عــام 1٩8٩، وجنــح يف تلــك االنتخــاابت بنســبة تفــوق 70% ليصبــح رئيًســا 
للبلديــة وهــو يف ســّن 31 عاًمــا، مث خــاض االنتخــاابت للمــرة الثانيــة عــام 1٩٩3، وجنــح بنســبة تزيــد عــن 70% كذلــك، وللمــرة 
الثالثــة عــام 1٩٩7 وحصــل علــى نســبة عاليــة أيًضــا، وهــو مــا أثبــت أحقيتــه بذلــك وأظهــر استحســان الفلســطينين للحركــة 
الــيت ينتمــي إليهــا. ويف عــام 2001، قــدم رائــد صــالح اســتقالته مــن أجــل التفــرغ لرائســة مؤسســة األقصــى إلعمــار املقدســات 

اإلســالمية، وهــي هيئــة أهليــة هتــدف للحفــاظ علــى املســجد األقصــى.
واختذ الشيخ رائد صالح هذا القرار بعد هذين املوقفن:

املوقف األول يف عام 1٩٩6، حن انقسمت »احلركة اإلسالمية الفلسطينية 1٩48« إىل جناحن، »مشال« و »جنوب«، 
وذلــك بعــد قــرار رئيســها الشــيخ عبــد هللا منــر درويــش، خــوض انتخــاابت الكنيســت اإلســرائيلي، وهــو مــا رفضــه رائــد صــالح، 
وتــرأس علــى إثــره مــا عــرف بـ«احلركــة اإلســالمية- اجلنــاح الشــمايل«. وكان رائــد صــالح وأصدقــاؤه يــرون أبنــه لطاملــا مل تتغــر 

سياســة االحتــالل اإلســرائيلي، فــإن العمــل يف الرملــان لــن يفيــد الفلســطينين أبي شــيء.
أمــا املوقــف الثــاين فــكان يف 28 ســبتمر / أيلــول عــام 2000، حــن دخــل رئيــس وزراء االحتــالل اإلســرائيلي آنــذاك »أرييــل 
شــارون« إىل املســجد األقصــى يف حركــة اســتفزازية، وهــو مــا دفــع رائــد صــالح إىل تــرك منصبــه والقتــال والكفــاح مــن امليــدان.

واقتنــع الشــيخ رائــد صــالح بعــد هــذا احلــدث، الــذي أدى إىل انــدالع االنتفاضــة الثانيــة، بضــرورة تضافــر اجلهــود لتعبئــة الــرأي 
العــام الفلســطيي. وبعــد ذلــك، تعمــدت إســرائيل مضايقــة الشــيخ رائــد بســبب مواقفــه املشــرفة والشــجاعة، حيــث قــام االحتــالل 
اإلســرائيلي بســجن صــالح مــرات عديــدة بتهمــة »التحريــض علــى العنــف«، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه مل يكــن جيتمــع ابلنــاس 

وخيطــب هبــم إال مــن خــالل خطــب اجلمعــة والــدروس الدينيــة.
ويف نوفمر/ تشــرين الثاين عام 2015؛ حظرت حكومة االحتالل اإلســرائيلية احلركة اإلســالمية، بدعوى “ممارســتها ألنشــطة 

حتريضيــة ضــد إســرائيل«.
تتكون فلسطن اليوم من أربعة أجزاء: القدس والضفة الغربية وغزة والفلسطينيون الذين يعيشون يف إسرائيل.

وبينمــا حتــاول إدارة االحتــالل اإلســرائيلي الفصــل بــن الفلســطينين الــذي يعيشــون يف هــذه األجــزاء األربعــة جلعلهــم غــر قادريــن 
علــى التجمــع يف املســتقبل، أصبــح رائــد صــالح قــدوة للجميــع ورمــز الكفــاح املشــرتك وهــزم اجلــدران الســميكة الــيت أنشــأها 

االحتــالل، عــن طريــق الــكالم واالبتســام فقــط، دون أن ميســك ســالًحا أو حجــرًا واحــًدا.
حى بعض اإلسرائيلين يعرتفون أبن صالح ال يستحق االهتامات بـ »التحريض على العنف« أبي شكل من األشكال.

إن القضيــة الفلســطينية، الــيت مضــى عليهــا تقريًبــا قــرن مــن الزمــان، ســتدخل التاريــخ بعــدد األســاليب والطــرق املختلفــة الــيت مت 
تطويرهــا وتنفيذهــا ضــد االحتــالل اإلســرائيلي.

ــا لدرجــة أنــه جيــب دراســته بشــكل عميــق وموســع لالســتفادة منــه  ويعتــر اخلــط الــذي ســار عليــه رائــد صــالح اســتثنائًيا ورائًع
قــدر املســتطاع.

Filistin’in en tanınmış liderlerinden Şeyh Râid Salâh, İsrail’in sürekli engelle-
meleri sebebiyle ziyaret edemediği Mescid-i Aksâ’ya, tam 15 yıl sonra nihay-
et ayak basabildi. Pazar akşamı, yanında küçük bir grupla birlikte Aksâ’nın 
tarihî kapılarından Bâbu’l-Esbât yoluyla külliyeye giriş yapan Salâh, namazın 
ardından coşkulu bir kalabalıkla buluştu. “Kudüs Muhafızı” unvanıyla bilinen 
Salâh’ın Aksâ ziyaretine ait fotoğraf ve videolar, sosyal medyada da yüzbin-
lerce kişi tarafından paylaşıldı. Râid Salâh’ın avukatı Hâlid Zabarka, “Acı ve 
mutluluk birbirine karıştı. Kendisi çok uzun süre adaletsizlikle karşı karşıya 
kaldı. İsrail’in sergilediği haksızlıklara direndiği için, büyük bir bedel ödedi” 
şeklinde konuştu.
İsrail vatandaşı Filistinlilerden (“48 Arapları” da denir) olan Şeyh Râid Salâh, 
1958’de Hayfâ’daki Ummu Fahm kasabasında dünyaya geldi. Babası, İngiliz 
mandası döneminde başladığı polislik mesleğini sonrasında da sürdürmüştü. 
Nüfusunun tamamı Filistinlilerden oluşan Ummu Fahm, İsrail’in kuruluşunun 
akabinde bu yeni devletin sınırları içinde kalmış, ancak Filistin’in diğer 
parçalarıyla duygusal bağlantılarını koparmamıştı. Râid Salâh, işte böyle bir 
atmosferde yetişti.
Daha ilkokul çağlarından itibaren aktif bir mücadele hayatının içine giren Râid 
Salâh, üniversite yıllarında “1948 Filistin İslamî Hareketi”ne katılarak buranın 
önde gelen isimlerden birine dönüştü. Resmî adı “İsrail İçindeki İslâmî Hare-
ket” olan teşkilât, 1971’de Abdullah Nimr Dervîş (1948-2017) tarafından kurul-
muştu. Hareket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma başta olmak üzere, İsrail 
sınırları içinde yaşayan Filistinlilerin mümkün olduğunca tek yürek halinde 
hareket etmelerini sağlamaya odaklanmıştı. Ancak birçok yerdeki ayrışma 
ve kutuplaşmalar, 1948 Filistin İslâmî Hareketi’nin de yakasını bırakmayacaktı.
Râid Salâh, 1989’da Ummu Fahm belediye başkanlığına adaylığını koydu ve 
yüzde 70 gibi bir oranla kazandı. Bu yalnızca onun başarısı değil, mensup old-
uğu harekete Filistinlilerin gösterdiği teveccühün de bir işaretiydi. Salâh 1993 
ve 1997 seçimlerini de açık ara kazanmak suretiyle gücünü pekiştirirken, 
2001’de başkanlık yarışından çekildi. Bu tavrında, birbirine yakın zamanlarda 
gerçekleşen iki hadisenin etkisi vardı:
1948 Filistin İslâmî Hareketi, teşkilâtın yönetim kadrosunun İsrail parlamento 
seçimlerine katılma kararı alması üzerine, 1996’da “kuzey” ve “güney” olmak 
üzere iki kanada ayrılmıştı. Râid Salâh ve arkadaşları, İsrail’in işgal politikası 
değişmediği sürece, parlamentoda görev yapmanın Filistinlilere herhangi bir 
fayda sağlamayacağını savunuyordu. Tam aksini düşünen merkezî yönetim 
seçimlere iştirak edince, Râid Salâh, hareketin kuzey kanadının doğal lider-
ine dönüştü. Aslında sadece kuzey kanadın da değil, teşkilâtta kim kaldıysa 
hepsinin.
Râid Salâh’ı belediye başkanlığını bırakarak sahada aktif mücadeleye sevk 
eden diğer gelişme, 28 Eylül 2000’de dönemin muhalefet lideri Ariel Şaron’ın 
Mescid-i Aksâ’ya gerçekleştirdiği provokatif ziyaretti. İkinci İntifada’nın pat-
lak vermesine yol açan bu olay, Salâh’ı Filistin kamuoyunu harekete geçirmek 
için yoğun bir çaba göstermek gerektiğine ikna etmişti.
Bundan sonra sadece cuma hutbeleri, vaazlar ve sohbetler yoluyla halka 
hitap etmesine rağmen, “şiddeti kışkırttığı” suçlamalarıyla İsrail tarafından 
sürekli yargılanma ve hapsedilme süreci başlayacaktı. İşgal yönetimi, 2015’te 
Râid Salâh’ın liderlik ettiği hareketin bütün faaliyetlerini durdurarak teşkilâtı 
yasakladı.
Daha önce yine bu köşede müstakil yazı konusu ettiğim üzere, Filistin bugün 
dört parça: Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve İsrail içinde yaşayan Filistinliler. İsrail, 
bu dört parçanın birbirinden ayrılması ve gelecekte bir araya hiç gelememesi 
üzerine projeler geliştirirken, Râid Salâh’ın eline tek bir taş dahi almadan, sa-
dece konuşarak ve gülümseyerek, işgalin araya çektiği kalın duvarları aşan 
ortak bir sembole dönüştüğü görülüyor. Salâh’ın “şiddeti kışkırtmak” itham-
larını hiçbir şekilde hak etmediğini, bazı İsrailliler bile itiraf ediyor üstelik. 
Bir asrı geride bırakmaya doğru ilerleyen Filistin meselesi, İsrail işgaline karşı 
geliştirilen çok çeşitli yöntem ve çözüm önerileriyle de tarihe geçecek. Râid 
Salâh’ın çizgisi, tüm bunların içinde ayrı ve geniş bir parantez olarak incelen-
meyi gerektirecek kadar sıra dışı ve dikkat çekici. 

Taha Kılınç

Kudüs Muhafızı
حارس القدس والوصي عليها

طه كلينتش

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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Türkçe ي
ترك

تــزدان تركيــا جبميــع مدهنــا. ومــا جتســده كل مدينــة مــن مدننــا مــن تعايــش وثقافــة حضريــة يعكــس يف الواقــع طموحــات 
الدولــة ورونقهــا ويعتــر صــورة مصغــرة عنهــا. فاملدينــة مــا هــي إال مــرآة تعكــس اجملتمــع الــذي يعيــش بداخلهــا، فرتســم الصــورة 

الكاملــة عــن مشــاعر ونــوااي وجــودة هــذا اجملتمــع وتعرضهــا كلوحــة أمــام مــرأى الناظريــن.
ابلطبــع، هــذا ليــس شــيًئا ميكــن أن نصبــغ عليــه املثاليــة علــى الــدوام. ومــع وجــود مالمــح مجيلــة للغايــة ميكــن أن نعجــب هبــا 
ونعــر عنهــا بفخــر ملــا تســتند إليــه مــن عمــق فلســفي وإحســاس ابملبــدأ، فــإن املدينــة ليســت ذلــك فحســب، وليســت مــكااًن 
يعكــس جــودة النــاس الصحالــن ونواايهــم احلســنة فقــط. فاملدينــة تعكــس كل مــا بداخلهــا حنــو اخلــارج دون مواربــة أو تســرت.

غالًبــا مــا ينطلــق مؤرخــو احلضــارة مــن نقطــة االنعــكاس هــذه، ومــا يرافقهــا مــن عمليــات وحمــاوالت ترميــم إىل يومنــا هــذا، 
ومعظــم مــا ينســبونه هلــذه اآلاثر مــن عمــق فلســفي هــو يف الواقــع جمــرد قــراءة تتســق مــع الصــورة الــيت تعكســها املدينــة.

والرتميــم هنــا ال يعــي إعــادة اإلنتــاج دون تغيــر، بــل يعــي إعــادة أتســيس احلاضــر مــن خــالل قراءة/رؤيــة جديــدة. وال يتناقــض 
هذا مع نســب اجلمال واألصل للحضارات املاضية، حيث أن جزًءا من ذلك يتعلق بطبيعة أســلوب التفكر البشــري.

يف هــذا الســياق يُنظــر إىل »غــازي عنتــاب« الرتكيــة كمدينــة راســخة يف مفهــوم احلضــارة، ذات هويــة وثقافــة، وال شــك أن 
هــذه امليــزات جتعــل منهــا مدينــة فريــدة للغايــة. ومــن خــالل هــذه امليــزات ابلــذات ســامهت غــازي عنتــاب يف تنميــة تركيــا 

وتطويرهــا، ولعبــت دورًا نشــطًا يف األداء احلضــري لرتكيــا.
وعلــى الرغــم مــن أهنــا ميــزات أصيلــة لكــن جيــب تقييمهــا علــى أســاس ترابطــي بينهــا وبــن العديــد مــن املــدن األخــرى، مثــل 

بورصــة وقونيــة وقيصــري وغرهــا.
إن امليــزات الثقافيــة والروحيــة القادمــة مــن أعمــاق التاريــخ تنصهــر مــع مبــادرة إنســان هــذه املدينــة وتلتقــي مــع خصائــص 

رّوادهــا، لتشــكل منوذًجــا فريــًدا امســه »غــازي عنتــاب«.
أمــا امليــزة اإلضافيــة الــيت اختصــت هبــا املدينــة، فهــي اســتقباهلا موجــات كبــرة مــن الالجئــن الســورين، ســيما وأهنــا مدينــة 

قريبــة مــن احلــدود ممــا جيعلهــا بوابــة رئيســية للوافديــن مــن ســوراي.
غــازي عنتــاب وحلــب تعتــران اترخييًــا مدينتــان قريبتــان مــن بعضهــا أشــد القــرب لدرجــة أنــه يصعــب التفريــق أو الفصــل 
بينهمــا، جتمــع بينهمــا العديــد مــن القواســم املشــرتكة للمــدن، فضــاًل عــن تنــوع البشــر، وتشــابه االقتصــاد والثقافــة والكثــر 
الكثــر. وكمــا أن قلعــة غــازي عنتــاب تعتــر نســخة مصغــرة عــن قلعــة حلــب، فــإن مجيــع مــا حــول هاتــن القلعتــن اللتــن بنيتــا 

فــوق تــل داخــل كل مدينــة علــى حــدة، قــد ســار ويســر يف اجتــاه واحــد ضمــن طــور التاريــخ.
نعــم ابلطبــع هنــاك اختــالف كبــر اآلن، لكــن مــع ذلــك فــإن هاتــن املدينتــن وعلــى الرغــم مــن احلــدود والفواصــل حافظتــا 

طيلــة اترخيهمــا علــى حركــة املواصــالت والتجــارة فيمــا بينهمــا دون انقطــاع.
ــا للغايــة عــن بقيــة املــدن األخــرى يف مســألة اســتقبال الســورين  وهلــذا الســبب جســدت مدينــة غــازي عنتــاب مثــااًل خمتلًف
واســتضافتهم. فقــد شــكل قســم مــن هــؤالء املهاجريــن قــوة يف ســوق العمــل. وكمــا قلنــا ســابًقا؛ تتميــز غــازي عنتــاب جبذهبــا 
ملختلــف موجــات اهلجــرة مــن شــى املناطــق داخــل تركيــا وخارجهــا، وجناحهــا يف دمــج هــذه اهلجــرات مــع املدينــة. ولقــد 

زادت مــن معيــار هــذه التجربــة الفريــدة مــع قــدوم الســورين إليهــا خــالل الســنوات األخــرة.
إضافــة لذلــك، فــإن هــؤالء املهاجريــن الســورين ليســوا جمــرد عّمــال فحســب، بــل فيهــم جتــار وأصحــاب أعمــال ومشــاريع 
وصناعيــون وغرهــم. وابلطبــع ســامهت هــذه احلركــة بلفــت أنطــار رجــال أعمــال مــن مــدن عــدة مثــل إســطنبول وقونيــة وبورصة 
وابلتــايل منــو ســوق العمــل يف هــذه املــدن. وهنــاك العديــد مــن األمثلــة الــيت تؤكــد ذلــك، وتدلــل علــى أن مســامهة الســورين 

ليســت مقتصــرة علــى هــذا اجلانــب فحســب.
بعبــارة أخــرى ال تقتصــر مســامهة الســورين علــى مــا يــراد تصويــره مــن العمالــة الرخيصــة أو حفنــة مــن املســتثمرين ورجــال 
األعمــال، بــل هنــاك العديــد مــن الســورين الذيــن يعملــون كمستشــارين وخــراء يف جمــال التجــارة الدوليــة أو حــى شــركاء 
حقيقين يف شــى الشــركات الرتكية، مما جعلهم جســرًا كبرًا بن هذه الشــركات والعامل العريب أبكمله على صعيد التصدير 

والتبــادل التجــاري.
ويف هــذا الســياق، جنــد أن الســورين يشــكلون نســبة مهمــة للغايــة يف األرقــام املســجلة مؤخــرًا علــى صعيــد التبــادل التجــاري 

بــن تركيــا ودول الشــرق األوســط والعــامل العــريب
وكمثــال بســيط علــى ذلــك، بينمــا كان رواد التجــارة يف دمشــق وحلــب وإدلــب علــى ســبيل املثــال يقيمــون عالقاهتــم التجاريــة 
مــع العــامل انطالقًــا مــن مدهنــم، فإهنــم اآلن يواصلــون هــذه العالقــة مــن داخــل تركيــا، ويبنــون جســورًا تعمــل بكثافــة بــن 
الصناعيــن ورجــال األعمــال األتــراك مــن جهــة، وعــامل األعمــال يف شــى الــدول اإلســالمية مــن جهــة أخــرى. وعــالوة علــى 

ذلــك فــإن هــذه احلركــة آخــذة يف النمــو واالزدهــار يوًمــا بعــد يــوم.
ولذلــك فــإن مدينــة غــازي عنتــاب هبــذه التجربــة الفريــدة تســتحق ابلفعــل دراســة معمقــة مــن قبــل علمــاء االجتمــاع األتــراك 
ومقارنتهــا مــع مــدن أخــرى شــبيهة هلــا يف هــذا اجلانــب. وابلطبــع ال تســتقيم املقارنــة هنــا مــن خــالل امليــزات اإلجيابيــة 

فحســب، بــل كذلــك مــن خــالل وضــع اليــد علــى املشــاكل والنواقــص ونتائــج ذلــك علــى الصعيــد االجتماعــي.
مالحظــة: »خــالل املقــال الســابق الــذي نشــر اإلثنــن املاضــي 7 فراير/شــباط 2022، حتــت عنــوان )جيــب النظــر إىل 
تركيــا والعــامل مــن »غــازي عنتــاب« أيًضــا( حينمــا حتدثــت عــن أرقــام البطالــة يف غــازي عنتــاب، اســتخدمت عبــارة: »معــدل 
البطالــة فيهــا يــكاد يكــون عنــد مســتوى الصفــر«، وألنــي مل تتــح يل الفرصــة لتوثيــق ذلــك عــر االعتمــاد علــى األرقــام احلقيقيــة 
يف هــذا اجلانــب، فأعتقــد أهنــا كانــت عبــارة متســرعة. ورمبــا مــا دفعــي الســتخدامها مــا اســتمعت إليــه مــن شــكاوي العديــد 
مــن أرابب الصناعــة هنــاك، مــن كوهنــم ال يعثــرون علــى عمــال للتشــغيل. وإال فــإن معــدل البطالــة ال ميكــن أن يكــون صفــرًا 

يف أي اقتصــاد حــول العــامل«.

Türkiye bir bakıma şehirleriyle Türkiye’dir. Şu veya bu dönemde her bir şehrimizin ortaya 
koyduğu birlikte yaşama ve kent kültürü ülke olarak öne sürdüğümüz bütün iddialarımızın 
da somut ürününü ve tezahürünü ortaya çıkarıyor. Şehir, kelimenin tam anlamıyla da, bir 
toplumun içindeki bütün duyguları, niyetleri, kaliteyi bir ürün olarak “teşhir” ediyor.
Öyle çok idealize edeceğimiz bir şey değil bu elbet. Bazen çok mükemmel, hayran-
lık duyacağınız, gururla ifade edebileceğiniz, felsefi bir derinliğe, ilkesel bir duyarlılığa 
dayandığını gördüğünüz çok güzel ürünler de çıkabiliyor. Ama şehir sadece iyi insanların, 
iyi niyetlerinin dışa vurduğu bir yer olmuyor. Bir bakıma içerde ne varsa dışa da o vuruyor 
teşhir oluyor, şehir oluyor.
Genellikle medeniyet tarihçilerinin dışa vuran, bugünümüze kadar restore edile edile ge-
len eserlerden yola çıkarak, bu eserlere atfettikleri felsefi derinliklerin çoğu yakıştırma 
okumalar oluyor. Restore etmek eseri olduğu gibi yeniden üretmek değil, aslında belli bir 
yorumla günümüzde anlamını baştan kurmak şeklinde oluyor. Geçmiş medeniyetlere at-
fedilen güzelliklerin önemli bir kısmının nostaljiyle alakalı olması insanın düşünme tarzının 
doğal bir sonucu gibi.
Gaziantep’in medeniyet anlamında da oldukça köklü, kimlik ve kültür sahibi bir şehir ol-
ması onu hiç kuşkusuz çok özel kılıyor. Bu özellikleri onun Türkiye’nin genel kalkınmasın-
da, gelişiminde ve medeniyet performansında aktif bir rol almasını sağlıyor. Elbette bu 
itibarla özgün olsa da kategorik olarak Bursa, Konya, Kayseri gibi diğer şehirlerimizin 
yanında değerlendirilmesi gereken özellikleri var. Tarihin derinliklerinden gelen kültürel 
ve manevi özellikler şehir insanının inisiyatif alan, girişimci karakteriyle buluşuyor ve orta-
ya müstesna bir Gaziantep modeli çıkıyor.
Bu modelin ilave bir özelliği son zamanlarda almış olduğu yoğun Suriyeli göçünün zat-
en ilk karşılama kapısı olması. Tarihsel olarak Gaziantep ve Halep hem şehir olarak hem 
insan çeşitliliği itibariyle ve hem de ekonomik ve kültürel olarak ayrıştırılamayacak bir 
yakınlığa sahip olmuştur. Gaziantep Kalesi, Halep Kalesi’nin küçük ölçekli bir kopyası 
gibi ve şehir içindeki tepede kurulu kalenin etrafında gelişen her iki şehir tarihte aynı is-
tikamette gelişmiştir. Şimdi elbette ciddi bir fark oluşmuş durumda. Ama Suriye’de cum-
huriyet sonrası dönemde araya konulan sınırlara rağmen iki şehir arasındaki ulaşım ve 
alışveriş hiçbir zaman tamamen kopmamıştır.
O yüzden Gaziantep şehrinin Suriyeli göçmeni kabullenişi, elbette hiç sorunsuz değil, 
ama başka şehirlerin kabullenişinden çok daha farklı tecrübelere sahne oluyor. Gelen 
göçmenin bir kısmını işgücü olarak değerlendiriyor. Daha önce de değindiğimiz gibi, 
Gaziantep bölgenin diğer şehirlerinden eskiden beri ciddi göç almakta ve bu göçü çok 
başarılı bir biçimde şehirle bütünleştirmektedir. Şimdi ise Suriye’den gelenlerle biraz da o 
tecrübenin tekrarını yaşamaktadır.
Ayrıca gelenler sadece niteliksiz işgücü değil, yine daha önce de değindiğimiz gibi, ciddi 
bir işveren, sanayici ve tüccar tabaka da var. İşin bu kısmını anlattığımızda başka şehirle-
rden, mesela İstanbul, Konya, ve Bursa’dan arayıp izlenimlerini aktaran iş adamları da 
oluyor. Benzer çok sayıda gözlemimi de teyit eden bu izlenimlere göre Suriyelilerin tek 
katkısı bu da değil.
Yani sadece ucuz veya elverişli emek veya bazılarının iş adamı ve yatırımcı olması da 
değil. Halihazırda birçok şirkette danışman veya uluslararası ticaret uzmanı veya ticaret 
ortağı olarak çalışan Suriyeliler Türk firmaların bütün Arap dünyasına ihracatının da en 
işlek köprüsünü oluşturmak üzere networklarıyla birlikte geliyorlar, bu iş networklarını 
Türkiye’nin toplumsal sermayesine katıyorlar.
Türkiye’nin Ortadoğu ve Arap ülkelerine ticaretinde son zamanlarda kaydedilmiş olan 
rakamlarda çok önemli bir payı oluyor bunların. Halep, Şam, İdlib ticaretinin önde gelen-
leri, daha önce kendi şehirlerinden dünyayla olan irtibatlarını şimdi Türkiye üzerinden 
kurmuş ve Türk sanayici ve iş adamlarıyla Müslüman ülkelerin iş dünyası arasında yoğun 
olarak işleyen köprüler inşa etmiş durumdalar. Üstelik işin bu kısmı her geçen gün daha 
da gelişme eğilimi içinde.
Aslında Gaziantep tecrübesi tam da bu yönleriyle, diğer benzer kategorideki şehirlerimi-
zle birlikte sosyologlarımızca daha yakından incelenip modellenmeyi fazlasıyla hak edi-
yorlar. Elbette sadece olumlu özellikleriyle değil, şehirleşme kültürümüzde kaydettiğimiz 
sorunlarımızla, kusurlarımızla ve bunların toplumsal sonuçlarıyla birlikte.
NOT: “Türkiye’ye ve dünyaya Gaziantep’ten de bakmak lazım” başlıklı önceki yazımda 
işsizlik rakamları ile ilgili olarak kullandığım “fiili işsizlik neredeyse sıfıra yakın” ifadesi, 
gerçek rakamları teyit etmeye fırsatım olmadığı için kendimce ihtiyat payını da içerdiğini 
düşündüğüm bir ifade olmuştur. Dinlediğim çok sayıda sanayicilerin çalışacak eleman 
bulamadıkları yönündeki şikayetlerinden hareketle kullanılmış bir ifadedir. Elbette hiçbir 
ekonomide işsizlik “sıfır” olmuyor, olamıyor. 

Yasin Aktay

Gaziantep modeli
غازي عنتاب نموذًجا
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برهان الدين دوران

يف حماولــة لكبــح التحــركات الغربيــة، ال زال الرئيــس الروســي يكثــف احملــاداثت مــع الصــن وتركيــا وســط التوتــرات علــى 
األوكرانيــة. الســاحة 

يف رحلــة عودتــه مــن أوكرانيــا أثنــاء حديثــه إىل جمموعــة مــن الصحفيــن كنــت واحــداً منهــم، انتقــد الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان الغــرب بســبب “العرقلــة” بــداًل مــن املســامهة يف حــل ســلمي لألزمــة األوكرانيــة. وأتكيــداً علــى اســتعداد تركيــا 
للتوســط يف احملــاداثت الــيت رحــب هبــا الرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلينســكي، ســلط أردوغــان الضــوء علــى أمهيــة الــزايرة 
املقبلــة للرئيــس الروســي فالدميــر بوتــن. وأشــار الزعيــم الرتكــي أيضــاً إىل أن إدارة الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن مل تتــَن “هنجــاً 
إجيابيــًا”، مؤكــداً أن أورواب تُركــت بــدون زعيــم قــادر علــى حــل أزمــة أوكرانيــا بعــد تقاعــد املستشــارة األملانيــة أجنيــال مــركل.

وأييت اهتــام أردوغــان للغــرب بـــ “إعاقــة” اجلهــود اجلاريــة قبــل زايرة نظــره الروســي إىل تركيــا كخطــوة هامــة ذات دالالت 
واضحــة، كونــه يدعــم وحــدة أراضــي أوكرانيــا بقــدر إدراكــه ملخــاوف موســكو األمنيــة. ويهــدف أردوغــان كرئيــس لرتكيــا أواًل 

وكحليــف للناتــو يتعــاون مــع روســيا يف العديــد مــن اجملــاالت اثنيــاً، إىل إرســاء أساســات احلــل الســلمي.
عيون العامل على بوتن

يعلــم اجلميــع أن الكــرة ابتــت اآلن يف ملعــب بوتــن الــذي ميكنــه حماولــة إهنــاء األزمــة مــن خــالل التحــدث مــع األوكرانيــن 
مباشــرة إذا خلــص إىل أنــه لــن تكــون هنــاك صفقــة كبــرة مــع الغــرب. ويف ظــل هــذه املعطيــات ســيعمل عــرض الوســاطة 

الرتكــي.
ويف يــوم حفــل افتتــاح دورة األلعــاب األوملبيــة الشــتوية يف بكــن، أصــدر بوتــن بيــاانً مشــرتكاً مــع الرئيــس الصيــي شــي جــن 
بينــغ، أعلنــا فيــه أن عالقتهمــا الثنائيــة “متفوقــة علــى أي حتالــف سياســي - عســكري يف ســنوات احلــرب البــاردة”. وأضــاف 
الزعيمــان أن صداقتهمــا “ال تعــرف حــدودًا” وأوضحــا أهنمــا خيططــان للعمــل معــاً يف العديــد مــن اجملــاالت، مبــا يف ذلــك 

الفضــاء وتغــر املنــاخ والــذكاء الصناعــي وضوابــط اإلنرتنــت.
ويف الوقــت الــذي أيــدت فيــه موســكو واتيــوان املوقــف الصيــي بشــأن االتفاقيــة األمنيــة الثالثيــة AUKUS، أيــدت بكــن 
املطلــب الروســي بـــ “ضمــاانت أمنيــة يف أورواب”. ويشــر هــذا التقــارب بــن روســيا والصــن الــيت تشــهد توتــرات مــع الــوالايت 

املتحــدة، إىل أن تغيــرات كبــرة ميكــن أن حتــدث وســط “منافســة القــوى العظمــى” احلاليــة.
فهل تتجه روسيا والصن حنو التكتل؟

املتحــدة واالحتــاد  الــوالايت  الصــن وروســيا تشــكيل كتلــة جيوسياســية ضــد  يتعــن علــى  الراهنــة،  الظــروف  ابلنظــر إىل 
األورويب، ابلرغــم مــن وجــود مناطــق معينــة مــن التنافــس بــن البلديــن، تــرتاوح مــن الرتكيبــة الســكانية إىل جمــاالت النفــوذ. 
ومــن الواضــح أن إدارة ابيــدن دفعــت بكــن وموســكو إىل التقــارب مــن خــالل مواجهتهمــا يف نفــس الوقــت، لكــن روســيا 
ونظــراً لعــدم قدرهتــا علــى احلصــول علــى ضمــاانت مــن الــوالايت املتحــدة وحلــف مشــال األطلســي، لعبــت للتــو الورقــة األكثــر 

اســرتاتيجية واقرتبــت مــن الصــن.
بعبــارة أخــرى، رد الكرملــن علــى هتديــدات الغــرب بفــرض عقــوابت شــديدة ونشــر قــوات عســكرية وتســليم أســلحة متفوقــة، 
مــن خــالل اختــاذ خطــوة جتدهــا واشــنطن أكثــر إاثرة للقلــق: أال وهــي تعزيــز التعــاون مــع الصــن املنافــس الوحيــد للــوالايت 

املتحــدة يف معركــة اهليمنــة العامليــة.
وبذلــك يكــون بوتــن قــد اختــذ اخلطــوة األخــرة وســط اجلــدل العاملــي الــذي أشــعلته أزمــة أوكرانيــا، والــيت وابعــرتاف اجلميــع، 
مــن غــر املرجــح أن جتعــل الــوالايت املتحــدة وحلــف مشــال األطلســي يرتاجعــان. وقــد يرقــى تســليم أورواب للنفــوذ الروســي 
إىل حــد الرتاجــع التــام عــن حماولــة إدارة ابيــدن “اســتعادة القيــادة العامليــة”. ومــع ذلــك، فــإن تقــارب الصــن وروســيا قــد 
يقــوض أيضــاً املصــاحل األمريكيــة علــى املــدى املتوســط والطويــل. وابلطبــع، ال ميكــن علــى وجــه الدقــة معرفــة مــا حــدث يف 
املفاوضــات بــن بوتــن وشــي بشــأن األزمــة األوكرانيــة، إال أنــه ال يوجــد ســبب لالعتقــاد أبهنمــا اتفقــا علــى صفقــة، حتصــل 

مبوجبهــا روســيا علــى أوكرانيــا، والصــن علــى اتيــوان.
الشــيء الوحيــد الواضــح اآلن هــو أن بوتــن اقتطــع حيــزاً إســرتاتيجياً لنفســه وســط توتــرات مــع الــوالايت املتحــدة وحلــف 
مشــال األطلســي، ابلرغــم مــن أن الصــن ليســت يف وضــع ميكنهــا مــن تقــدمي دعــم ملمــوس ملخــاوف روســيا األمنيــة يف أورواب.

يف الوقــت نفســه، حيتــاج الرئيــس الروســي إىل مبــادرات جديــدة يف األزمــة األوكرانيــة، مبــا يف ذلــك عــرض الوســاطة الرتكــي. 
ومــع حتذيــر كييــف مــن االجنــراف وراء تصرحيــات الغــرب، فقــد تســهل أنقــرة جهــود موســكو إلجيــاد طــرق جديــدة إلهنــاء 

األزمــة.
وميكن أن تكون بل جيب أن تكون، زايرة الرئيس الروسي املرتقبة إىل تركيا اخلطوة األوىل حنو حل سلمي يف أوكرانيا.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev dönüşünde arasında olduğum gazetecilerle sohbetinde 
Batı’nın Ukrayna krizinde çözüme katkı yerine “çomak” soktuğunu söyledi. Türkiye’nin 
arabuluculuk teklifini yineleyen Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin buna hazır 
olduğunu söylerken Rus lider Putin’in ziyaretini çok önemsediğini vurguladı. Erdoğan, 
Biden yönetiminin krizin çözümünde olumlu yaklaşım sergilemediğine ve Merkel’in gidişi-
yle Avrupa’da Ukrayna krizine çözüm getirecek lider kalmadığına işaret etti.
Erdoğan’ın “Batı’nın çomak soktuğu” eleştirisini Putin’in ziyareti öncesi seslendirmesi an-
lamlıydı. Bence Erdoğan, Türkiye’nin hem Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek veren 
hem de Rusya’nın güvenlik kaygılarını anlayan bir yerde olduğu mesajını veriyor. Hem Batı 
ittifakının üyesi hem de Rusya ile geniş işbirliği olan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak Er-
doğan barışçıl çözüme fırsat üretmeye çalışıyor.
Bu konuda kritik karar Putin cenahında. Putin, Batı ile büyük pazarlık arayışında bir sonuç 
alamadığını görürse krizi Ukrayna ile çözmeye yönelebilir. İşte bu yeni aşamada Türki-
ye’nin arabuluculuğu önerisi işe yarar.

PUTİN’İN ÇİN HAMLESİ 
Dün Putin ile Çin lider Şi Cinping, Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış gününde ortak bir bildiri 
yayımladılar. İki lider yeni ilişkilerinin “ Soğuk Savaş döneminin herhangi siyasi-askeri itti-
fakından üstün” olduğunu açıkladı. Dostlukta “sınır” tanımadıklarını uzay, iklim değişikliği, 
yapa zekâ ve internetin kontrolü dahil birçok alanda birlikte çalışmayı planladıklarını ilan 
ettiler.
Moskova, AUKUS ve Tayvan konusunda Pekin’e destek verdi. Pekin de NATO’nun genişle-
mesine karşı çıkarak Moskova’nın Ukrayna krizi bağlamında talep ettiği “Avrupa’daki 
güvenlik garantilerine” arka çıktı. ABD ile gerilimde olan Rusya ve Çin’in bu yakınlaşması 
mevcut büyük güç rekabetini dönüştürecek sinyaller veriyor.

RUS-ÇİN YAKINLAŞMASININ ANLAMI 
Bu yakınlaşma henüz ABD ve AB karşısında jeopolitik bir blok olmaktan uzakta. Elbette 
Rusya ve Çin arasında demografiden nüfuz alanlarına kadar önemli rekabet konuları var. 
Yine de Biden yönetiminin Çin ve Rusya’yı birlikte karşısına almasının bu iki ülkeyi birbirine 
yaklaştırdığı görülüyor. ABD ve NATO’dan istediği güvenceleri alamayan Putin, elindeki en 
stratejik kartı oynuyor ve Çin ile yakınlaşıyor.
Yani Batı’nın “ağır yaptırım” ve “asker ve silah gönderme” tehdidine karşı Washington’un 
en hoşuna gitmeyecek şeyi yapıyor. ABD’nin hegemonya mücadelesinde tek rakibi olan 
Çin ile işbirliğini genişletiyor.
Böylece Ukrayna krizinin tetiklediği küresel tartışmada Putin yeni bir hamle yapıyor. Bu 
hamlenin ABD ve NATO’ya geri adım attırması zor. ABD’nin Avrupa’yı Rusya’nın nüfuzuna 
bırakması, Biden yönetiminin “küresel liderliğe geri dönme” politikasına tam bir elveda 
olur. Ancak Çin ile Rusya’yı yakınlaştırmak da orta ve uzun vadede ABD çıkarları için ciddi 
bir kayıp demek. Putin’in Cinping ile Ukrayna krizine dair somut hangi pazarlığı yaptığını 
bilemeyiz. “Ben Ukrayna’yı, sen Tayvan’ı al” aşamasında olduklarını hiç sanmıyorum.
Şurası net, Putin, ABD ve NATO ile geriliminde kendine stratejik bir alan açtı. Bununla bir-
likte Çin, Rusya’nın Avrupa’daki güvenlik kaygılarına somut destek verebilecek bir nok-
tada değil. Ve Putin’in Ukrayna krizinde Türkiye’nin arabuluculuğu dahil yeni arayışlara 
ihtiyacı var. Kiev’i “Batı’nın gazına gelmemesi” yönünde uyaran Ankara, krizden çıkışta ara 
formüllerin bulunmasında Moskova’ya da kolaylaştırıcı katkıda bulunabilir. Putin’in Türkiye 
ziyareti, Ukrayna krizinde çözüme giden ilk adım olabilir, olmalı.
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Batı’nın soktuğu ‘çomak’ Putin’in stratejik kartı

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar


