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األيتام والثورة السورية

“ألم يجدك يتيًما فآوى”

اليتيم السوري: بين الواقع المرير والمستقبل المجهول

هل أصبحت »دبي« الحصن األخير للمال األسود؟

مسألة »الِقَيْم« و»يوُم اليتيم«

ال ُيتَم بعد الِحلم

جنة ولكن...

أفكار غيرت العالم ... بوادر التفكير في بابل ومصر

 200  ألف يتيم في المحرر، واقع حزين ومستقبل مجهول!

هل الحيوية والعمالة القوية في االقتصاد تخفف من التضخم؟

إقرأ في هذا العدد

د.م. محمد مروان الخطيب

د -معتز محمد زين 

د_ زكريا مالحفجي

ياسر الحسيني 

عبد الباسط حمودة

محمد ياسين نعسان

أحمد إسماعيل

د. محمد جمال طحان

فيصل عكلة

محمد آجات 

2022/4/15YIL 7 - SAYI    150 السنة السابعة ــ العدد

أثناء 
السير في 
القدس....

طه كلينتش
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الرئيس التركي أردوغان: ال تدعوا الكتب تنقص 
 من حقائبكم أو من على مكاتبكم

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitapları 
çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizden internet, sosyal 
medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan 
kopmamalarını istiyoruz. Mesela kağıda basılı kitapları 
çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin.” dedi.       

قــال الرئيــس الرتكــي أردوغــان: »نريــد أن يظــل شــبابنا علــى اتصــال ابحليــاة الواقعيــة أثنــاء 
اســتخدام اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي واجملــاالت املماثلــة. علــى ســبيل املثــال ، ال 

تدعــوا الكتــب املطبوعــة تنقــص مــن حقائبكــم أو مــن علــى مكاتبكــم«.

23
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علي محمد شريف
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Dünya Yetimler Günü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 
gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atarken bir taraftan da ülkeyi kalkındırma ve 
güçlendirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması için 
yürüttüğü diplomasi trafiği ile atılan adımların anlatıldığı “Türkiye’nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok 
Yönlü Diplomasi” kitabı hazırladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Özellikle Erdoğan’ın başkanlığı döneminde NATO üyesi 
egemen devletler arasında en egemen devlet Türkiye oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Türkiye artık egemen güçlerin kurduğu oyunda 
rol alan değil, oyun kuran bir ülke. Küresel anlamda da barışın ve adaletin güvencesi old-
uğumuzu elimizi uzattığımız her coğrafyada hissettiriyoruz.” dedi.

قــال انئــب الرئيــس فــؤاد أوقتــاي: »بينمــا نتخــذ خطــوات جــادة إلهنــاء التوتــر بــن روســيا وأوكرانيــا مــن  طــرف  ، 
فــإان نواصــل أيًضــا جهــودان لتطويــر وتقويــة البــاد«. 

أعــدت إدارة االتصــاالت كتــاب »مســامهة تركيــا يف االســتقرار: دبلوماســية متعــددة األوجــه مــن أجــل الســام« ، 
حيــث مت فيــه شــرح احلركــة الدبلوماســية للرئيــس أردوغــان واخلطــوات املتخــذة لضمــان الســام بــن أوكرانيــا وروســيا.

قــال املتحــدث ابســم الكرملــن دميــري ابســكوف ، » أصبحــت تركيــا  - خــال رائســة أردوغــان    خاصــة 
- الدولــة األكثــر ســيادة بــن الــدول األعضــاء يف الناتــو ذات الســيادة«.

قــال مديــر االتصــاالت يف الرائســة الركيــة ألتــون ، »تركيــا مل تعــد دولــة تلعــب دورًا يف اللعبــة الــي أنشــأهتا القــوى الســيادية ، 
بــل هــي صانــع ألعــاب. حنــن نشــعر أبننــا ضمــان الســام والعدالــة ابملعــى العاملــي. ، يف كل منطقــة جغرافيــة نتواجــد فيهــا ». 

نائب الرئيس التركي أوكتاي: نتخذ خطوات جادة إلنهاء التوتر بين روسيا وأوكرانيا

صدور كتاب »مساهمة تركيا في االستقرار: دبلوماسية متعددة األبعاد من أجل السالم« 
لمديرية االتصاالت في الرئاسة التركية.

الكرملين: أصبحت تركيا الدولة األكثر سيادة بين الدول األعضاء في الناتو خالل رئاسة أردوغان

تقييم »قوة استقرار تركيا« من قبل مدير االتصاالت الرئاسية التركية ألتون

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya ile Ukrayna arasında 
yaşanan gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Türkiye’nin 
İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Diplomasi” kitabı

Kremlin: Erdoğan’ın başkanlığı döneminde NATO üyesi devletler 
arasında en egemen devlet Türkiye oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan ‘Türkiye’nin 
istikrarlaştırıcı gücü’ değerlendirmesi

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen, Türkiye’nin kargaşa dönemlerinde proaktif, insani ve 
girişimci dış politika izlediğini ve sürdürülebilir barış ve kalkınma hedefi için adil bir dünya 
düzeninin kurulması gerektiğine inandığını belirtti.

صــرح ســفري تركيــا يف بكــن أونــن : أن تركيــا تتبــع سياســة خارجيــة اســتباقية وإنســانية ورايديــة يف أوقــات االضطــراابت وتؤمــن 
بضــرورة إقامــة نظــام عاملــي عــادل مــن أجــل حتقيــق الســام والتنميــة املســتدامن.

سفير بكين أونين أكد على أهمية الدبلوماسية اإلنسانية وريادة األعمال في األزمات.

Pekin Büyükelçisi Önen, krizlerde insani ve girişimci diplomasinin 
önemini vurguladı

SMDK Kayıp ve Tutuklular Kurulu Başkanı Yasir el-Ferhan, “ Sözde yasayla, suçlandığı tutuk-
lular dosyasının üzerini kapatmayı amaçlayan Esed, hem hükümetler ve halkları kandırıp 
hem de uluslararası topluma hesap vermekten kaçmayı hedefliyor.” dedi.

وقــال ايســر الفرحــان ، رئيــس جملــس إدارة املفقوديــن واملعتقلــن يف االئتــاف الوطــي للمعارضــة 
وقــوى الثــورة الســورية إن األســد يهــدف مــن  خــال  مــا يســمى  مبلــف قانــون  املعتقلــن املتهمــن 

خــداع احلكومــات والشــعوب وجتنــب املســاءلة أمــام اجملتمــع الــدويل.. » 

 حقوقيون  يعتقدون  أن األسد سن قانون التعذيب لـ‹تجنب المالحقة القضائية ›

Hukukçular, Esed’in işkence yasasını ‘yargılanmaktan kurtulmak’ için 
çıkardığını düşünüyor
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Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Deniz Feneri 
Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, bu ramazanda da ma-
zlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine el uzatacak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, “Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç” kampanyasıyla ramazanda, 
Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen 
ve Afganistan’da ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımları ulaştıracak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin to-
praklarında ve Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşimcilerin eylemlerinin kınandığı tasarı da 
dahil Filistin lehinde sunulan 3 karar tasarısını kabul etti.

Suriye’de 11. yılını geride bırakan savaşta teröristlerin döşediği kara mayınları yüzünden 
697’si çocuk en az 2 bin 821 sivil can verdi.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam’ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesi-
nin Duma ilçesinde kimyasal silahla 78 sivili öldürdüğü katliamın üzerinden 4 yıl geçerken, 
saldırıya tanıklık eden siviller katliamı hafızlarından silemiyor.

ســتقوم العديــد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ، وخاصــة اهلــال األمحــر الركــي ، ومؤسســة الداينــة الركيــة  ، ومؤسســة 
IHH لإلغاثــة اإلنســانية ، ومجعيــة دنيــز فنــري ، ابلتواصــل مــع احملتاجــن يف املناطــق اجلغرافيــة املضطهــدة يف رمضــان  

ومــد يــد العــون هلــم .  

ســتقدم مجعيــة األطبــاء العامليــن مســاعدات غذائيــة للمحتاجــن يف بنجاديــش وتنزانيــا والصومــال وتشــاد 
ولبنــان وبنــن وفلســطن وابكســتان والســودان وســوراي واليمــن وأفغانســتان خــال شــهر رمضــان بعنــوان 

“األرض مليئــة ابألمل ، جائعــون ملعروفــك  “ .

تبــى جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ثاثــة قــرارات لصــاحل فلســطن ، مبــا يف ذلــك القــرار 
الــذي يديــن تصرفــات املســتوطنن اليهــود يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية ، 

ومرتفعــات اجلــوالن.

لقــي مــا ال يقــل عــن 2821 مدنيــاً ، بينهــم 697 طفــًا ، مصرعهــم بســبب األلغــام األرضيــة الــي زرعهــا 
اإلرهابيــون يف احلــرب الــي تســتمر منــذ 11 عامــاً يف ســوراي.

4  ســنوات مرت على اجملزرة الي قتل فيها نظام بشــار األســد 78 مدنيا ابلســاح الكيماوي يف حي دوما مبنطقة الغوطة الشــرقية 
شرقي العاصمة دمشق ، وما زال  املدنيون الذين شهدوا اهلجوم ال يستطيعون حمو املذحبة من ذاكرهتم.

يد المساعدة من قبل منظمات المجتمع المدني  ستالمس القلوب الحزينة في رمضان

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يتبنى قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطينحملة من قبل جمعية األطباء العالميين  »األرض مليئة باأللم ، جائع من أجل عملك الخير » 

حطمت األلغام التي زرعتها التنظيمات اإلرهابية في سوريا حياة آالف العائالت

ال تزال مذبحة األسد باألسلحة الكيماوية في دوما حية في الذكريات

STK’lerin yardım eli ramazanda mahzun gönüllere dokunacak

Yeryüzü Doktorlarından “Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç” 
kampanyası

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki ve Filistin lehindeki karar tasarılarını kabul etti

Suriye’de terör örgütlerinin döşediği mayınlar binlerce ailenin hayatını kararttı

Esed’in Duma’daki kimyasal silahlı katliamı hafızalarda canlılığını koruyor

ABD yönetiminin bölgedeki müttefiklerine yönelik tutumundaki değişiklikler ve İran 
nükleer dosyasına ilişkin taviz vermeye hazır görüntüsü, Orta Doğu’da Washington’un yer 
almadığı yeni ittifakların inşasını gündeme getiriyor.

دفعــت التغــريات يف موقــف اإلدارة األمريكيــة جتــاه حلفائهــا يف املنطقــة واســتعدادها لتقــدمي تنــازالت فيمــا يتعلــق ابمللــف النــووي اإليــراين اىل  
بنــاء حتالفــات جديــدة يف الشــرق األوســط بــدون واشــنطن.

البحث عن تحالف جديد في الشرق األوسط بدون الواليات المتحدة هو على جدول األعمال

Orta Doğu’da ABD’nin yer almadığı yeni ittifak arayışları 
gündemde
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Arap ve Uluslararası Yetimler Günü’nde bu yıldönümüyle bir du-
rup Suriye’deki yetim gerçeğine ışık tutmaya çalışıyoruz.  Esad 
rejimi ve onun İranlı ve Rus destekçilerinin, Beşar Esad’ın zul-
müne  başkaldıran Suriye halkına karşı yürüttüğü kirli savaştan 
sonra ebeveynlerinin ölmesi yüz binlerce yetimin oluşmasına 
sebep oldu. 
Bu, ülkeyi ve altyapısının %65’inden fazlasını tahrip etti. 
Yetim gününde, yetimlerin yanında olmak için uzun süredir 
emek veren ve onu çektiği acıların bir kısmından kurtarmak 
için ciddi bir çaba gösteren şahsiyetlerin yanındayız. Suriye’nin 
kuzeyinde yetimlerle çalışmış ve halen çalışmakta olan ve on-
lara destek olan aktivist Sayın Raed Zain’e sorduk : Dünya Yetimler Günü’nün yıl 
dönümü geçti. Bu vesileyle Suriyeli yetimler nasıl yaşıyor?
_ Genel olarak Güvenli Bölgedeki yetim sayısı konusunda tahminleriniz nele-
rdir? 
Bununla birlikte artan yetim sayısı sorununun  dernekler aracılığıyla çözülme-
sine yönelik planlama çözümleri var mı? Sizce yetim sadece anne ve baba mı, 
yoksa yerine getirilmesi gereken başka bir şey mi var? 
deki hükümetlerin yanı sıra çoğu kuruluşun  tembelliğini ve yetim çocuklar so-
rununa ciddi bir ilgi göstermemelerini neye bağlıyorsunuz?
  Esad suç rejiminin kasıtlı ihmalinden bahsetmiyorum bile.
Bay Raed Zein, Işrak’a şunları vurguladı: “Kurtulmuş Kuzey’in yetimleri acı verici 
ve sürekli kanayan yaralardır ve onlar için bir istatistik belirlemek zordur.
Esadcı ve Rus suçluluğu yüzünden sürekli artıyorlar. Jericho’daki sivillerin bom-
balanmasından sonra yetmişten fazla yetimin bir günde geçimini sağlayan-
larını kaybettiğini hatırlıyorum. Sayıları uzun zamandır yüzbinleri buluyor ve 
birçok yönden yoksun bırakıldılar. Ebeveynlerinin birinden veya her ikisinden 
yoksun olmanın yanı sıra bir akıl hocası yokluğu. 
Diğer çocuklarla yeterli eğitim ve sağlık hizmeti eksikliğini ve yiyecek, giyecek 
vb. Temel ihtiyaçların güvence altına alınmasının zorluğunu paylaşırlar. 
Sonra, “Ne yazık ki, yetimler için şu ana kadar kapsamlı, radikal bir çözüm yok. 
Onlara yardım etmek en iyi ihtimalle vasilerine aylık bir miktar para vermekten 
öteye geçmiyor ki bu da pek yeterli değil.  Kendilerine tahsis edilen ve %1- 2’den 
fazlasını kapsamayan bazı basit eğitim projeleri dışında, birçoğu bu miktarı 
kendilerine garanti edecek bir şey bulamıyor.  Anne babası vefat etmiş yetim-
ler sorununun yanı sıra çalışmak için bir ebeveyni kaybeden yetimler vardır.  
Babası yıllar önce tutuklanmış veya ebeveynleri boşanmış olanlar gerçek ye-
timlerden daha fazla olabilir ve diğer birçok vakada Onlara baktiklari nadiren 
görülür. 
Aslında organizasyonlarin bu soruna karşı net bir başarısızlığı var. Belki de ih-
malin nedenlerinden biri, işin uzmanlık ve  süreklilik gerektirmesinden ötürü bu 
tür projelerle uğraşmanın zorluğudur. Bundan genellikle kısa projelerde hızlı ve 
kolay kârlar bekleyen kuruluşlar tarafından kaçınılır.

يف يــوم اليتيــم العــريب والعاملــي نتوقــف مــع هــذه الذكــرى وحنــاول تســليط 
الضــوء علــى واقــع اليتــم يف ســورية، بعــد حــرب قــذرة خاضهــا نظــام األســد 
ومــن يدعمــه مــن فــرس وروس، ضــد أهــل ســورية الذيــن انتفضــوا ضــد طغيــان 
واســتبداد بشــار األســد. ممــا أنتــج مئــات اآلالف مــن األيتــام بعــد قتــل آابئهــم 
البــاد وبنيتــه التحتيــة بنســبة  وأمهماهتــم. وهــو مــن دمــر الوطــن وخــرب 
فاقــت 65 ابملئــة منهــا. يف يــوم اليتيــم نقــف مــع شــخصيات طاملــا عملــت 
مــن أجــل الوقــوف إىل جانــب اليتيــم ويف حماولــة جــادة النتشــاله مــن بعــض 
مــا حــاق بــه مــن عــذاابت وآالم. الناشــط األســتاذ رائــد زيــن هــو أحــد الذيــن 
عملــوا ومازالــوا مــع األيتــام ونصــرة هلــم يف الشــمال الســوري ســألناه وقلنــا 

لــه: - متــر ذكــرى اليــوم العاملــي لليتيــم. كيــف يعيــش أيتــام ســورية يف هــذه املناســبة؟_ وماتوقعاتكــم 
ــا؟._ وهــل مــن حلــول ختطيطيــة حلــل معضلــة تزايــد أعــداد  ــام يف احملــرر عموًم حلجــم وعــدد األيت
األيتــام، مــن خــال مجعيــات تعــى بذلــك؟ وبرأيكــم هــل اليتــم هــو يتــم األب واألم فقــط أم هنــاك 
يتــم آخــر؟ .وإالم تعــزون التكاســل وعــدم االهتمــام اجلــدي مبشــكلة األطفــال األيتــام مــن قبــل 
معظــم املنظمــات وكذلــك احلكومــات يف احملــرر؟. انهيــك عــن اإلمهــال املتعمــد مــن قبــل نظــام 

اإلجــرام األســدي.؟
حيــث أكــد الســيد رائــد زيــن إلشــراق أن: »أيتــام الشــمال احملــرر هــم اجلــرح املــؤمل الدائــم النــزف، 
ويصعــب حتديــد إحصائيــة هلــم، فهــم يف زايدة دائمــة بســبب اإلجــرام األســدي والروســي، أذكــر 
بعــد إحــدى جرائــم قصــف املدنيــني يف أرحيــا ســجل أكثــر مــن ســبعني يتيًمــا فقــدوا معيلهــم يف يــوم 
واحــد،  أعدادهــم مبئــات اآلالف منــذ فــرتة طويلــة، يعانــون مــن احلرمــان أبشــكال متعــددة،  فهــم 
ابإلضافــة إىل حرماهنــم مــن أحــد الوالديــن أو كامهــا وابلتــايل غيــاب املرشــد واملوجــه، يشــاركون 
بقيــة أطفــال احملــرر ابحلرمــان مــن خدمــات التعليــم والصحــة املناســبة، وصعوبــة أتمــني احلاجيــات 
األساســية مــن غــذاء ولبــاس وغريهــا.« مث قــال » لألســف ال حلــول جذريــة متكاملــة حــى اآلن 
لأليتــام، فمســاعدهتم يف أحســن األحــوال ال تتجــاوز تقــدمي مبلــغ مــايل شــهراًي للوصــي عليهــم 
ال تــكاد تســد الرمــق، والكثــري منهــم ال جيــد ذلــك املبلــغ الكفالــة هلــم، ابســتثناء بعــض املشــاريع 
التعليميــة البســيطة الــي ختصــص هلــم وال تغطــي أكثــر مــن نســبة واحــد إىل اثنــان ابملئــة منهــم. 
ابإلضافــة إىل مشــكلة األيتــام الذيــن مــات أحــد والديهــم يوجــد األيتــام الذيــن فقــدوا أحــد الوالديــن 
عمــًا، وهــؤالء قــد يزيــد عددهــم علــى األيتــام احلقيقيــني، ممــن اعتقــل والدهــم قبــل ســنوات 
طويلــة أو حــدث طــاق بــني والديهــم وســافر أحــد الوالديــن وحــاالت كثــرية غريهــا، فهــؤالء اندرًا 
مــا يلتفــت إليهــم أحــد لريعاهــم. واحلقيقــة أن هنالــك تقصــري واضــح مــن املنظمــات جتــاه هــذه 
املشــكلة ولعــل مــن أســباب التقصــري صعوبــة التعامــل مــع هكــذا مشــاريع إذ حتتــاج إىل خــرات 
مميــزة واالســتمرارية يف العمــل، وهــذا عــادة مــا تبتعــد عنــه املنظمــات الــي تبحــث عــن الربــح الســريع 

الســهل يف مشــاريع قصــرية.«

Raed Zain: Yetimler için henüz kapsamlı bir çözüm yok 
رائد زين: ال حلول جذرية متكاملة لأليتام حتى اآلن
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Nisan ayının başlangıcıyla birlikte Uluslararası ve Arap Yetimler Günü, Su-
riyelilerin bu vesileyle  bir Suriyelinin babasini   yada  annesini   veya ikisini  
kaybederek  geliyor.
Bir de bundan daha büyük bir şeyleri var, belki de en büyük yetimlik, Suriye 
vatanını kaybetmesi.
Suriye halkının yarısı vatansız kaldı.
Beşar Esad’ın devam eden öldürmelerinin bir sonucu olarak, dünyanın dört 
bir yanında yerinden edilmiş insanlar haline geldiler. 
Beşar Esad, önceki nesillerin başaramadıklarını başarmak için ciddi bir gi-
rişimde bulunarak, barışçıl bir şekilde sokaklara çıkmayı düşündüklerinde, 
halkını cinayetle karşıladı.
Halk, bir baskı makinesinin ve Esad terörizminin değil, özgürlük , haysiyet ,  
adaletin, hukukun ve anayasanın hakim olduğu bir devlet istiyordu  .
Dünya Yetimler Günü’nde Suriye halkı bir durgunluk içinde duruyor; Daha 
özgür bir hayata ve Esad rejiminin olmadığı bir Suriye hayal ediyor ve  on-
ları öksüz bir gelecek bekliyor.
Giderek artan yetim sayısı, Suriyelilerin yükü yüzbinlere ulaşmış, Allah ve iyi 
insanlardan  başka yardımcı bulamamışlar.
Esad rejiminin Suriye’de ve Suriye halkına yaptıkları çok büyüktür.
Esad rejiminin Suriye halkına elleriyle yaptığı katliamlarda Suriyelilerin 
kanının bulunması kadar elem verici bir şey yoktur
Ancak en büyük acı ve öksüzlük Suriyelilerin yerlerinden arap ülkelerine 
yada uluslararası devletlere sürgün edilmesidir. Suriye’de yapılan katliam-
lar Esed’in barışçıl bir politika izlememesi askeri çözümü tercih etmesi 
ve Rusya ve İran gibi devletlerden  milisler edinmesi ve benzeri sebepler 
çözümün önündeki en büyük engel olmuştur.
Bu bağlamda Esed rejiminin ısrarlı bir şekilde barışçıl politika izlememesi 
ve Suriye’nin her tarafında yıkıcı bir politika izlemesi Suriye’nin tekrardan 
dirilmesini engelliyor. 
Bu rejim siyasi sebepler nedeniyle insanları hapse atıyor ve Suriye içine ve 
dışına göçlere neden oluyor
Bu rejim yetim sayısını hala artırıyor ve hatta yetimlere uzanan elleri işkenc-
eye maruz bırakıp onları engellemek için her yolu deniyor
İdlib’de ve tüm kuzey Suriye’de halen devam eden bir katliamda, on bir 
yıldır Suriyelilerle karşı karşıya geldiği Suriye ekonomisinin, ülkeyi buna iten 
kötüleşen koşullarından bahsetmiyorum bile.
Belki de rejiminin ve güvenlik araçlarının gurur duyduğu bu terör başarısı, 
Suriye’de çok sayıda yetim biriktiriyor ve zorla yerinden edilmeyi tüm 
uluslararası hukuk ve ahlaki standartlarda çağın suçu haline gelen bir 
konu haline getiriyor.
Bu, Ruslardan ve İranlılardan destek bulsa veya tüm Suriyelilere karşı çıkar-
ları kendi çıkarlarıyla örtüşen bazı Arap ülkeleri bulsa bile, onu yeniden 
yüzdürmeyi veya geri dönüştürmeyi çok zorlaştırıyor; Onunla yeniden nor-
malleşme konusuna açılıyorlar ve on yıl önce bahsi geçmeyen bir konu 
yeniden ele alınmaya başlandı.
Suriyeli yetim gününde, Suriye rejiminin halkına karşı yaptığı tüm terörü, 
şiddeti, insan özgürlüklerine el konulmasını ve bunu söyleyenlerin sürekli 
tutuklanmasını  engelleyemiyor ve   Suriyelilerin  “ yok”demesinden  başka 
yapabileceği bir şey yoktur..
Bütün bunlar, Suriyelileri Esad’ı ve beraberindekileri süpürme konusunda 
daha ısrarcı olmaya itiyor ve onu ülkenin ve halkın zorlayıcı hükümdarı 
olarak kabul etme ve onu geri dönüştürmeye yönelik herhangi bir girişim 
için hiçbir umut kalmadı.
Dünya bu konuda hemfikir olsa bile Suriyelilerin aldığı karar nettir. Suriye’de 
zorbalık  ve baskıcı bir  sistemin kabul edilemeyeceği, er ya da geç bu rejim 
ortadan kaldırılacaktır.
Yetim çocuklarımıza da bu güven verilmelidir, çünkü Esad rejimi onları 
anasız, babasız ve çoğu durumda, zorla yerinden edilmelerinin bir sonucu 
olarak öksüz bırakmıştır.
Esed rejiminin on bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı, Suriye’deki Suriyelilerin 
anavatanını boşaltmak ve onların yerine Suriye’ye getirdiği İranlı, Pakistan-
lı, Afgan, Iraklı ve Lübnanlı mezhepçi milisleri suriyeye yerleştirip suriyelile-
rin yerini almak için çaba gösterdiği bir politikadır.

يصادف مع بداايت شهر نيسان/إبريل يوم اليتيم العاملي والعريب، وللسوريني يف هذه املناسبة حيز 
كبري من اليتم ومعاانة فقدان األب واألم ، كما لديهم ما هو أكر من ذلك، لعله اليتم األكر، 
وهو فقدان الوطن السوري، حيث أضحى ما ينوف عن نصف الشعب السوري با وطن، يهيمون 
على وجوههم يف كل أصقاع املعمورة، نتيجة استمرار املقتلة األسدية الكرى، الي قابل هبا بشار 
األسد شعبه يوم فكَّر هذا الشعب ابخلروج سلمًيا إىل الشوارع يف حماولة جدية إلجناز ما عجزت 
عن إجنازه أجيال سبقت، وهو الوصول إىل دولة احلرية والكرامة، دولة املواطنة، ويف جمتمع يسوده 

العدل والقانون والدستور وليست آلة القمع واإلرهاب األسدي.
يف يوم اليتيم  العاملي يقف الشعب السوري حبالة وجوم متطلًعا حنو حيوات أكثر حرية، وحنو واقع 
سورية با آل األسد، وابجتاه واقع ال يُتم فيه أبًدا، فقد أثقلت أعداد األيتام املتصاعدة اضطراًدا 

كاهل السوريني، لتصبح مبئات اآلالف، با معيل وال نصري إال هللا، و بعض أهل اخلري.
ال غرو أن ما فعله نظام العصابة األسدية يف سورية والشعب السوري الكثري الكثري، وما أنتجت 
يديه امللطخة بدماء السوريني هو أكثر وأشد صعوبة، لكن اليتم األكر كان بتهجري السوريني 
واألكثر  مضاضة،  األشد  وهو  والعاملية،  اإلقليمية  الدول  وإىل كل  سورية،  خارج  إىل  القسري 

صعوبة واألكثر مرارة.
وعدم  التمنع  على  وإصراره  السورية،  اجلغرافيا  امتداد  على  مقتلته  يف  األسد  نظام  وابستمرار 
الولوج بشكل حقيقي يف أية عملية سلمية حنو االنتقال السلمي، كما نصت على ذلك قرارات 
األمم املتحدة، واإلمساك خبياره يف احلل العسكري واألمين، يساهم بشكل مباشر مع كل الذين 
إيرانية وروسية، يف  الدنيا، ومن جيوش  بقاع  ميليشيات طائفية استقدمها من كل  يدعمونه من 
اإلجهاز على كل مامح أي حل سياسي يف سورية، ويفعل ذلك بشكل عملي يف جلم كل أنواع 
الوطن السوري على وقع ماهيات جديدة ال  إنتاج  تعيد  بناء سورية على أسس حديثة،  إعادة 
تقبل العسف والقتل واالعتقال، فهو )أي هذا النظام( ما برح ينتج حاالت وحاالت جديدة من 
االعتقال السياسي املستمر، ويهجر املزيد من السوريني، سواء كنازحني يف الداخل السوري، أو 
الجئني يف دول العامل. ويراكم أعداد األيتام ويرفع حجم الدمار وتكلفة إعادة اإلعمار يف سورية 

الي جتاوزت حسب تقديرات أممية عتبة 450 مليار دوالر يف أقل تقدير. 
اليتم األكر لكل السوريني حى من هؤالء الذين يسمون أنفسهم حاضنته  إنه ينجز حالة من 
الشعبية أو الطائفية، فقد انهلم ما انهلم من القتل والعسف، انهيك عن أحوال االقتصاد السوري  
مقتلة  السوريني يف  احلادية عشرة من مواجهته  إليها، خال سنواته  الباد  الذي دفع  املتدهور 

مازالت مستمرة يف إدلب وكل الشمال السوري.
ولعل هذا اإلجناز اإلرهايب الذي تفتخر به أدواته العصاابتية وأدواته األمنية، هو الذي يراكم أعداد 
األيتام يف سورية، وجيعل من التهجري القسري مسألة ترتقي ألن تكون جرمية العصر بكل املقاييس 
القانونية الدولية، واألخاقية، وهو ما جيعل إعادة تعوميه أو تدويره مسألة يف غاية الصعوبة حى 
لو وجد من يدعمه من روس وإيرانيني، أو عثر على بعض الدول العربية الي تتاقى مصاحلها 
مع  مصاحله ضد السوريني كافة. فيفتحون ملسألة إعادة التطبيع معه، ووصل ما انقطع منذ عشر 

سنوات خلت.
يف يوم اليتيم السوري ال ميلك اإلنسان السوري إال القول إن كل ما فعله النظام السوري من 
إرهاب ضد شعبه وما عمل عليه من عنف ومصادرة حرايت البشر واعتقال مستمر لكل الذين 
قالوا له ال. إن كل ذلك يدفع السوريني ليكونوا أكثر إصرارًا على كنس األسد ومن معه، وال أمل 
أبًدا يف القبول به كحاكم قاهر للباد والعباد، وألي حماولة إلعادة تدويره، حى لو اجتمع العامل 
على ذلك فقرار السوريني واضح وانصع، أنه الميكن أن يكون نظام العصابة والقتل مقبواًل يف 

سورية، وسوف يتم كنسه عاجًا أو آجًا .
وهو ما جيب أن َيطَمئنَّ إليه أطفالنا األيتام أيًضا، حيث كان نظام األسد السبب يف جعلهم أيتاًما 
با أب أو أم، وبا وطن يف كثري من احلاالت، نتيجة إجبارهم على التهجري القسري، وهي سياسة 
طاملا عمل عليها نظام األسد منذ أحد عشر عاًما ونيف، إلفراغ الوطن السوري من السوريني 
وليستبدهلم ابمليليشيات الطائفية اإليرانية والباكستانية واألفغانية والعراقية واللبنانية، الي أتى هبا 

إىل سورية، واشتغل على إحاهلا حمل السوريني.

En Büyük Yetimlik

Siyaset Bölüm Başkanı

رئيس القسم السياسي

الُيتم األكبر

أحمد مظهر سعدو 

Ahmed Mazhar SAADU



6

ت
مقاال

احلــل  وإنســداد  الســورية،  الثــورة  انطاقــة  علــى  عامــاً  عشــر  أحــد  مــرور  بعــد 
السياســي للقضيــة الســورية، تتكشــف املزيــد مــن املآســي الــي خلفهــا بطــش 
املآســي  هــذه  وإحــدى  هلــا،  الداعمــة  الدوليــة  واألطــراف  األســدية  العصابــة 
اإلنســانية، هــي األيتــام الذيــن فقــدوا آابءهــم إمــا نتيجــة استشــهادهم يف غياهــب 
معتقــات العصــاابت األســدية أو نتيجــة القصــف اهلمجــي الــذي كانــت تتعــرض 

لــه التجمعــات الســكانية املنتفضــة علــى العصابــة املغتصبــة للســلطة.
وإن كانــت ال تتوفــر حاليــاً أي إحصائيــات عــن عــدد األيتــام منــذ بدايــة الثــورة 
السورية حىت اترخيه، بسبب  تعّدد القوى املسيطرة على األرض، ابإلضافة إىل 
النــزوح والتهجــري واللجــوء، إال أن بعــض اإلحصائيــات )مؤسســة األيتــام الركيــة( 
العصابــة  اخلــارج عــن ســيطرة  الســوري  الشــمايل  أنــه يتجمــع حاليــاً يف  بينــت 
احلاكمــة أكثــر مــن 1.2 مليــون طفــل يتيــم يف الشــمال الســوري ال حيصلــون 
علــى خدمــات الرعايــة واإلغاثــة املطلوبــة يف جمــاالت التعليــم والعــاج النفســي. 
كمــا أعلنــت وزارة العائلــة والسياســيات االجتماعيــة الركيــة يف عــام 2019 عــن 
وجــود أكثــر مــن 2100 عائلــة تركيــة تنتظــر دورهــا لتبــّي أطفــال ســورين أيتــام. 
وذكــرت الــوزارة حينهــا أّن أطفــااًل ســورين أيتامــاً يؤخــذون بطريقــة ســرية إىل 

بلــدان غربيــة أو خُيتطفــون هبــدف التبــّي.
مــن هنــا تتكشــف املأســاة احلقيقيــة لليتيــم الســوري يف مناطــق النــزوح داخــل 
يســد  معيــل  بــا  ممــن  األيتــام  الاجئــون  يواجــه  حيــث  اللجــوء  ودول  الوطــن 
احتياجاهتــم معــاانة مضاعفــة، بــدءاً مــن افتقادهــم ملــن يســتطيع أتمــن احتياجاهتــم 
املعيشــية األساســية وصــواًل إىل اعتبارهــم مــن بعــض اجلهــات مصــدراً للتكســب 
واملتاجــرة، إضافــة إىل عمــل العديــد مــن اجلهــات إىل اقتاعهــم مــن جذورهــم عــر 
اإلختطــاف والتهريــب إىل بلــدان أخــرى هبــدف التبــي أو أشــياء أخــرى. إضافــة 
إىل كل ذلــك فــإن الكثــري مــن األيتــام جيــدون أنفســهم مضطريــن إىل التوجــه 
لســوق العمــل بعــد أن أصبحــوا هــم الســند واملعيــل بعــد حتملهــم مســؤولية إعالــة 
عوائلهــم، فيمــا مــا يزالــوا هــم بعمــر الطفولــة. حيــث ابت مشــهد عمالــة األطفــال 
الســورين يف مشــال غــرب ســورية واضحــاً بشــكل كبــري، إذ أن معظــم املعامــل 

والــورش الصناعيــة أضحــت تشــغل األطفــال بنســب كبــرية.

الــي قامــت هبــا عصــاابت األســد  وإن كانــت احلمــات العســكرية الوحشــية 
علــى صحــة األطفــال وخاصــة  كبــرياً  أثــراً  قــد تركــت  لــه  املســاندة  واألطــراف 
 Save the( األيتــام مــن الناحيــة النفســية، وتقــدر منظمــة أنقــذوا الطفولــة
صدمــات  مــن  ويعــاين  ســيكر  ســورية  يف  القــادم  اجليــل  أن   )Children
نفســية وعصبيــة، إذ أن معظــم األطفــال حاليــاً يف مناطــق النــزوح يعانــون مــن 
جــراح نفســية يصعــب دملهــا، ومــن ضغــط عصــي، وأصبــح الكثــري منهــم أكثــر 
عدوانيــة. فمــن الطبيعــي أن يــرك اليتــم آاثراً ســلبية علــى الطفــل بدايــة حياتــه، 
فتجربــة فقــد أحــد الوالديــن أو كامهــا مــن أقســى التجــارب علــى الطفــل، وجتعلــه 
يشــعر ابلضعــف والوحــدة وفقــدان األمــان، وكلمــا كان الطفــل صغــرياً زادت 
وطــأة احلــدث عليــه، وخاصــًة يف فقــدان األم والــي تــازم الطفــل يف فــرة طفولتــه 

وتعمــل علــى رعايتــه.
اليتيــم احتياجــات تزيــد عــن احتياجــات الطفــل العــادي،  وحيــث أن للطفــل 
وحيتــاج لتوفرهــا وإشــباعها مثــل احلاجــات الغذائيــة والصحيــة والنفســية والربويــة 
واالجتماعيــة، وإن كانــت مســؤولية إشــباع تلــك احلاجــات ورعايــة الطفــل اليتيــم 
تقع أواًل على عاتق األســرة الراعية له، إذ حتتاج تلك األســرة إلمكانيات مادية 
وتوعويــة حباجــات الطفــل اليتيــم ومعرفــة األزمــات النفســية الــي ميــر هبــا وطريقــة 
التعامــل معهــا. ويف الدرجــة الثانيــة تقــع مســؤولية عــاج ورعايــة الطفــل اليتيــم 
علــى اجملتمــع احمليــط، إذ أن اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه الطفــل اليتيــم يســاعد يف 
ختفيــف األزمــات عنــه، وتقــع علــى عاتــق الدولــة الراعيــة أو اجلهــات املســيطرة 
إحــداث مؤسســات متخصصــة برعايــة وأتهيــل العائــات الــي ترعــى الطفــل 
اليتيــم، وأتهيــل املشــرفن العاملــن يف جمــال رعايــة الطفــل اليتيــم، وهــذا مــا يفتقــده 
يتيــم الثــورة الســورية إذ إننــا نعيــش يف ظــل غيــاب كامــل ملثــل هــذه املؤسســات، 

وإمهــال مــن قبــل الــدول الراعيــة نتيجــة كــر حجــم املأســاة الــي نعــاين منهــا.
اليتــم، فقــد عمــدت األداين  الــي تشــكلها ظاهــرة  وحلجــم املأســآة اإلنســانية 
عنايــة  ابليتيــم  اإلســام  اعتــى  حيــث  اإلســامية،  الداينــة  وخاصــة  الســماوية 
خاصــة، بســبب احلرمــان والضعــف واالنكســار الــذى يعيشــه بعــد فقــد معيلــه، 
وكى ال يكون األمر حمل جدل أو أتويل، فقد نص ســبحانه وتعاىل على ذلك 

صراحــة ىف كتابــه العزيــز ىف غــري موضــع، وصــار اإلحســان لليتيــم والتحذيــر مــن 
املســاس حبقوقــه قــرآاًن يتلــى إىل يــوم القيامــة، ومــن هــذه اآلايت الســماوية الــي 
حتصــن حقــوق األيتــام وتثمــن مــن ثــواب رعايتهــم وحســن إدارة شــؤوهنم )َوآتُــواْ 
أَْمَواهَلُــْم ِإىَل أَْمَواِلُكــْم  لُــواْ اخْلَِبيــَث اِبلطَّيِّــِب َواَل أَتُْكلُــواْ  اْليـََتاَمــى أَْمَواهَلُــْم َواَل تـَتـََبدَّ
ِإنَّــُه َكاَن ُحــواًب َكِبــريًا( كمــا توعــد مــن يســيئ إىل اليتيــم ويتجــى علــى حقوقهــم 
ـَـا َيُْكلُــوَن يف بُطُوهِنِــْم اَنرًا  وممتلكاهتــم )ِإنَّ الَِّذيــَن َيُْكلُــوَن أَْمــَواَل اْليـََتاَمــى ظُْلًمــا ِإنَّ

َوَســَيْصَلْوَن َســِعريًا(.
ُبشــرايت  الكــرمي  القــرآن  محــل  لليتيــم،  واإلحســان  العــون  يــد  مــد  ىف  وترغيبــاً 
أمواهلــم  املقصريــن وآكلــى  وتوعــد  إليهــم،  اليتامــى واحملســنن  لكافلــى  عظيمــة 
ظلًمــا ابلوعيــد الشــديد، وكفــى كافلهــم شــرفاً أن يكــون رفيــق النــى ىف اجلنــة، 
وبئــس ســالب حقهــم مــآاًل مــن اخللــود ىف النــار. ومــن األمــور الافتــة أن أكــر 
تكــرار للفــظ اليتيــم يف القــرآن الكــرمي جــاء يف ســورة النســاء، حيــث ذَُكــر اليتامــى 
بلفــظ اجلمــع مثــاين مــرات، ولعــلَّ يف ذلــك إشــارة إىل قــول )اللَّهــم إين أحــرج حــق 
لــه  الضعيفــن: اليتيــم واملــرأة(، كمــا يف ذلــك إشــارة أيضــاً إىل مقــدار مــا تتحمَّ

النســاء مــن تعــٍب وشــدَّة يف رعايــة األيتــام بعــد فقــدان الــزوج.
إال أننــا ابلرغــم مــن كل ذلــك مازلنــا نعيــش تقصــرياً كبــرياً يف معاجلــة مأســاة 
األيتــام يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة عصــاابت األســد، إذ أننــا نفتقــد إىل 
العمــل املؤسســايت املنظــم، ومجيــع املشــاريع تقــوم علــى مبــادرات فرديــة ترعاهــا 
جهــات تؤمــن املــوارد املاديــة الازمــة والكــوادر البشــرية الــي تديــر هــذه املشــاريع 
وفقــاً ملنهجيــات احلــاالت اإلســعافية، دون خطــة واضحــة ومنهجيــة عمــل معــدة 
مث  العلــن  إىل  تظهــر  املشــاريع  مــن  فالعديــد  العلميــة،  واملعايــري  لألســس  وفقــاً 
ختتفــي، لكــون الرعايــة والدعــم مصــدره شــخصي، كمــا أن فكــرة املشــاريع تتــم 
مــن خــال مبــادرات فرديــة مل تنشــئها مؤسســات طاملــا افتقدهتــا الثــورة الســورية 
منــذ انطاقتهــا، ممــا جيعــل مــن ظاهــرة اليتــم حلقــة ضمــن حلقــات فقــدان العمــل 
املؤسســايت يف الثــورة الســورية، ويبقــى أيتامنــا كمــا مؤسســاتنا عرضــة للتجــاذابت 
الدوليــة واإلقليميــة وللصراعــات بــن التيــارات الــي تعصــف ابهليــاكل الــي حتــاول 

تصــدر الثــورة ومصــادرة قرارهــا.

د.م. محمد مروان الخطيب

األيتام والثورة السورية

كاتب وأكاديمي سوري 

رمضــان جديــد حيــُل علــى الســورين منهــم مــن يف الداخــل ومنهــم مــن 
يف دول الشــتات علــى مــدى عشــِر ســنوات اختلفــت أجــواء الشــهر 
الكــرمي بــن الســورين اليــوم، منهــم مــن يقيــم حتــت ســقف بيتــه أو يف 
بلــٍد حيفــظ لــه كرامتــه، ومنهــم مــن يقيــم داخــل خيمــٍة ملفوفــة أبكيــاس 

انيلــون ال تقيــه بــرد الشــتاء وال حــر الصيــف. 
حيــل شــهر رمضــان هلــذا العــام وســط ظــروٍف معيشــية خانقــة علــى 
اخلــارج،  يف  هــم  ومــن  الداخــل  يف  مــن  أبكملهــم  الســورين  مجيــع 
اختلــف رمضــان احلــايل عــن الســنوات الســابقة اختافــاً اتمــاً بســبب 
كثــرة مصاعــب احليــاة إذ جيــد املواطــن نفســه حماصــراً بغــاء املعيشــة 
واألجــور املتدنيــة الــي ال تســد جــزءاً مــن مصاريــف احليــاة اليوميــة.

اســتعداداٌت متواضعــة يفرضهــا الواقــع املعيشــي هلــذا العــام هــذا الواقــع 
الــذي مل يتخلــف كثــرياً عــن األعــوام الســابقة بــل كان أكثــر صعوبــًة مل 
خيتلــف ســوى شــيء واحــد مزيــداً مــن الغــاء والــذي انعكــس بشــكل 
الــي  املــواد الغذائيــة والســلع  ســلي علــى تفاصيــل احليــاة وال ســيما 

كانــت يف متنــاول اجلميــع
طقــوٌس رمضانيــة اعتــاد الســوريون عليهــا وإن بــدت هــذا العــام علــى 
مــروراً  والتمــور  املعروفــة  الرمضانيــة  ابملشــروابت  بــدءاً  عادهتــا  غــري 
ابملعــروك الســوري الــذي يعتــر أهــم ركائــز املائــدة الســورية يف رمضــان، 
وصواًل إىل زينة رمضان ولو كانت بنســبة متواضعة هلذا العام بســبب 

ارتفــاع أســعارها
اختصــرت غالبيــة العائــات هلــذا العــام الكثــري مــن لوازمهــا الضروريــة يف 
رمضــان إال أهنــا حتــاول جاهــدة إىل اليــوم احلفــاظ علــى تقاليــد رمضــان 

املعتادة الي اعتاد عليها الشــعب الســوري يف بلده األم ســورية.
العشــر ســنوات ماضيــة  الســورييون خــال  أزمــات متعــددة عاشــها 
منهــا احلــرب علــى بادهــم وتفشــي مــرض كــوروان واألزمــة الروســية 
األوكرانيــة األخــرية كلهــا أثــرت عليهــم وعلــى معيشــتهم وغــريت مــن 
عاداهتــم يف هــذا الشــهر الكــرمي فاليــوم كل أســرة ســورية ويف كل بيــت 
فقــدت عزيــزاً هلــا علــى مائدهتــا الرمضانيــة إمــا شــهيداً أو مغــرابً وعلــى 

الرغــم أبن الداخــل الســوري يعيــش علــى أمــوال املغربــن إال أن هــذه 
األمــوال مل تعــد تكفــي وال تعــد حــًا وســط الغــاء الفاحــش واجلنــوين 
حبــد تعبــري النــاس فاألســعار يف ســورية تــوازي األســعار خارجهــا بــل 
يف بعــض املناطــق مثــل دمشــق وحلــب تكــون أعلــى فاللــرية الســورية 
اهنــارت مؤخــراً مقابــل الــدوالر األمريكــي الــذي الــذي أثــر ســلباً علــى 
لتقاريــر منظمــاٍت دوليــة فــإن العائلــة  حيــاة املواطــن الســوري ووفقــاً 
الســورية حتتــاج اليــوم إىل 5 أضعــاف رواتــب الفــرد لتعيــش حيــاة عاديــة 
إذ حــذر برانمــج الغــذاء العاملــي أبن %90 مــن الســورين معرضــن 
خلطــر اجلــوع وهــم حتــت خــط الفقــر وهــو أعلــى رقــم مت تســجليه منــذ 

عشــر ســنوات. 
الصيــام  شــهر  املبــارك  رمضــان  شــهر  عظيــم  شــهٍر  يف  اليــوم  إننــا 
والصدقــات واإلحســان شــهٌر تفتــح فيــه أبــواب الســماء وتضاعــف فيــه 
احلســنات وتغفــر فيــه الســيئات وجُتــاب فيــه الدعــوات فأملنــا الوحيــد 
أن حيمــل رمضــان هلــذا العــام الفــرج والفــرح والســرور جلميــع الســورين.

آالء العابد   
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حيفــظ التاريــخ يف صفحاتــه أمســاء ال حصــر هلــا لشــخصيات ولــدت 
بصمتهــا  تركــت  مــن عمرهــا  األوىل  الســنوات  تيتمــت يف  أو  يتيمــة 
على اجملتمعات البشــرية وغريت مســار التاريخ اإلنســاين. شــخصيات 
احملليــة ودوهلــا  أثــر كبــري ال ميحــى علــى جمتمعاهتــا  هلــا  عظيمــة كان 
الوطنيــة وأحيــااًن علــى البشــرية مجعــاء. نذكــر منهــا: ســيد اخللــق حممــد 
صلــى هللا عليــه وســلم، البخــاري، الشــافعي، أمحــد بــن حنبــل، ابــن 
اجلــوزي ، الغــزايل ، املتنــي ، الشــيخ أمحــد ايســن، جنكيــز خــان، 
ســتالن، نيلســون مانديــا، بيــل كلينتــون، مجــال عبــد الناصــر، ايســر 

عرفــات. اخل والقائمــة ال تــكاد تنتهــي.
لكــن وابملقابــل فــإن الكثــري مــن األيتــام – الذيــن مل يكــن هلــم ذكــر يف 
صفحــات التاريــخ – أجلأهتــم ظــروف اليتــم والفقــر وفقــدان  الرعايــة 
واإلمهــال إىل مســالك اجلرميــة واالدمــان والرزيلــة وعاشــوا علــى هامــش 

احليــاة والتاريــخ.
فمــا هــو العامــل األهــم يف متايــز املســار بــن اجملموعــة األوىل والثانيــة 
. إن فقــدان الرعايــة والعنايــة مــن أحــد الوالديــن أو كليهمــا للطفــل 
الصغــري يشــكل عامــًا مهًمــا مــن عوامــل تكويــن شــخصيته وصقلهــا 
ــا مــا يتعــرض اليتيــم – بغيــاب الرعايــة البديلــة  ورســم مســتقبلها، فغالًب
- إىل ضغوطــات نفســية واجتماعيــة وماليــة تؤثــر علــى نظرتــه لذاتــه 

ت
مقاال

اليتيــم تعريًفــا: هــو مــن فقــد أابه وهــو مل يبلــغ احللــم،أي تــرىب طفــًا دون 
أابه، وقــد حضــت الشــرائع الســماوية علــى اإلحســان إىل اليتيــم وحفــظ 
حقوقــة ـــويف ســورة الضحــى يف القــرآن الكــرمي يقــول هللا تعــاىل “فأمــا اليتيــم 
فــا تقهــر “ ونعــرف مجيًعــا أن الرســول الكــرمي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم 
عــاش وتــرىب يتيًمــا حــىت أن والــده تــويف قبــل والدتــه وعــاش برعايــة جــده 
وعمــه اللــذان أحســنا إليــه  أميــا إحســان وعــاش معــززًا مكرًمــا، ولكــن فقــد 
األب ليــس ابلشــيء القليــل فــاألب هــو عمــاد األســرة وهنــاك مــن اليتامــى 
مــن العــم لــه وال جــد فتكــون حياتــه مــن الصعوبــة مبــكان، وهــذا يســتحق 
منــا كل رعايــة ومحايــة خصوًصــا وهــو طفــل مل يبلــغ احللــم وكانــت الوصيــة 
األساســية يف القــرآن الكــرمي “وال تقربــوا مــال اليتيــم إالّ ابلــي هــي أحســن 
حــىت يبلــغ أشــده “ صــدق هللا العظيــم  وهــذه وصيــة أخــرى إذا اتبعــت 
أمــوال  مــن  تعــي أن االقــراب  بعــض حزنــه ويتمــه وهــي  اليتيــم  ســتعوض 
اليتيــم تكــون بتنميتــه وحفظــه وصونــه حــىت يبلــع اليتيــم أشــده أي يصبــح 
رجــًا يســتطيع التصــرف أبموالــه بشــكل ســليم بعــد أن تــرىب الربيــة الصاحلــة، 
وهبــذه الكلمــات القصــرية يف القــرآن الكــرمي نكــون قــد أنشــأان مــن اليتامــى 
أعضــاء صاحلــن يندجمــوا يف اجملتمــع ويســامهوا بتنميتــه وتقدمــه، ألن العكــس 
ســيأيت ابملشــاكل الــي ال تعــد وال حتصــى فــإذا مل نــرع اليتيــم ســنخلق ظواهــر 

ســيئة يف اجملتمع فســيكون هناك املشــردون وأطفال الشــوارع الذين ميارســون 
العائلــة  علــى  ينعكــس   وهــذا  الســوء  رفــاق  ويرافقــون  الوضيعــة  األعمــال 
واجملتمــع بشــكل ســيء، مــن تعاطــي املخــدرات والســرقات والشــذوذ ويف 
نــرى هــذه الظواهــر واضحــة  البلــدان  مراكــز رعايــة األحــداث يف خمتلــف 
للعيــان، لقــد مــرت  اجملتمعــات القدميــة مبراحــل صعبــة حــن كانــت تنشــب 
احلــروب ويقتــل الرجــال وتســى النســاء واألطفــال الذيــن يكــون مصريهــم إمــا 
اخلدمــة يف بيــوت  املتنفذيــن أو اخلدمــة يف اجليــش الــذي يربيهــم تربيــة معقــدة 
جتعــل منهــم وحوًشــا القلــوب هلــم وقــد مــرت بــادان حبــاالت مثــل هــذه يف 
عهــود خمتلفــة آخرهــا كانــت ظاهــرة املماليــك الــي عانــت منهــا البــاد الشــيء 
الكثــري وكانــت منافيــة لتعاليــم القــرآن والشــريعة الــي أوصــت إبكــرام اليتيــم 
وورعايتــه وصــون كرامتــه، وعلــى مســتوى األســرة الصغــرية تتفتــت العائلــة 
بفقدان األب وخصوًصا بزواج األم من رجل اثن وكان هذا الرجل اليرعى 
أنثــى،  أم  ذكــرًا كان  اليتيــم  عنــد  املشــكلة كبــرية  تكــون  اليتيــم وهنــا  حــق 
واألمثلــة يف هــذه احلــاالت كثــرية وحمزنــة، ولكــن إذا كان هــذا الرجــل الثــاين 
يعتــر اليتيــم مــن ذكــر أو أنثــى كأوالده فهنــا ســيكون قــد قــام بواجبــه جتــاه 

اليتيــم ورعــى فيــه حــق هللا واجملتمــع.
إن رعايــة اليتيــم وصــون حقوقــه التنعكــس إجيابيًــا علــى اليتيــم فقــط، بــل 

تنعكــس علــى كل اجملتمــع ابالنســجام والصــاح. وإذا نظــران إىل حياتنــا 
الســورية بعــد أن أوغــل النظــام بــدم الســورين، فنحــن نــرى الويــات مــن 
أعــداد الحتصــى مــن اليتامــى واملفقوديــن دون رعايــة مــن أحــد وكل يــوم 
ال  يــراع حرمــة  مل  فالنظــام  عقــل،  مااليتصــوره  املآســي  مــن  ونــرى  نســمع 
ليتيــم وال لغــريه، فقتــل اآلابء وصــادر أمــوال اليتامــى وتركهــم للتشــرد والفاقــة 
وحنــن نــرى حياهتــم يف املخيمــات داخــل ســورية وخارجهــا فــا تعليــم وال 
حــىت  الرعايــة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  وال  معقــول   لبــاس  وال  غــذاء صحــي 
ابحلــد األدىن وحــىت مــا ييت مــن مســاعدات ضئليــة هلــذه املخيمــات تســرق 
النظــر إىل حرمــة ودون نظــرة  املنتفعــن واملتنفذيــن دون  مــن سلســلة مــن 
إنســانية حلالــة هــؤالء اليتامــى وحــىت مــن بقــي حتــت ســيطرة النظــام ويعيــش 
يف قــراه ومدنــه فليــس حالــه أبحســن فالغــاء الرهيــب وعجــز النظــام وفســاده 
وانتشــار احلرميــة واملخــدرات بشــكل مل يعرفــه اجملتمــع الســوري ســابقا تزيــد 
مــن معــاانة البشــر وتزيــد مــن الثــراء الفاحــش ألزالمــه وحماســيبه عــل حســاب 

هــذا الشــعب املســكن.
فلنرفــع شــعار فأمــا اليتيــم فــا تقهــر والقهــر يشــمل فقدانــه لــكل مســتلزمات 
حياتــه مــن مــأكل وملبــس وتعليــم وصحــة وغريهــا. أعــان هللا ســورية وشــعبها 

وأحســن ليتامــى الشــعب الســوري املنكــوب.

محمد عمر كرداس

فأما اليتيم فال تقهر

كاتب سوري

وتفاعلــه مــع حميطــه، وتقــود اليتيــم إىل أحــد اجتاهــن : إمــا أن تنمــو 
يف داخلــه حالــة مــن التحــدي للظــروف الــي عاشــها ينشــأ عنهــا إرادة 
ذاتــه  إثبــات  البحــث عــن  داخليــة صلبــة وطمــوح كبــري يدفعــه حنــو 
أمــام نفســه وأمــام اجملتمــع الــذي أاتح لغــريه مــن األطفــال مــا حرمــه 
منــه. األمــر الــذي يفجــر يف داخلــه طاقــة ضخمــة تســاعده علــى قهــر 
الظــروف وشــق طريقــه حنــو التميــز واالجنــاز علــى مســتوى اجملتمــع .

الكراهيــة واحلقــد علــى اجملتمــع  تتنامــى يف داخلــه مشــاعر  وإمــا أن 
الــذي أاتح لغــريه مــن األطفــال مــا حرمــه منــه. األمــر الــذي يعزلــه 
ــًدا فيبــدأ ابخلــوف مــن اجملتمــع وينتهــي ابحلقــد  ــًدا روي عــن اجملتمــع روي
عليــه وحماولــة االنتقــام منــه عــر اجلرميــة أو الســرقة أو حتــدي عاداتــه 

قيمــه. وخمالفــة 
ال شــك أن للظــروف احمليطــة والبيئــة االجتماعيــة الــي نشــأ فيهــا اليتيــم 
والعوامــل الذاتيــة املرتبطــة بطبيعتــه وخصائــص ذاتــه وينيتــه النفســية دور 
كبــري يف املســار الــذي يســلكه: التميــز واالجنــاز أو اجلرميــة واالنتقــام. 
لكــن هنــاك عامــل حمــوري مهــم للغايــة ويــكاد يكــون العامــل احلاســم يف 
حتديد املســلك الذي ينتهجه اليتيم يف حياته. أال وهو وجود الكافل 
الــذي قــرر يف أعماقــه اعتبــار هــذا اليتيــم واحــًدا مــن أوالده واعتبــار 
جناحــه وحتقيــق طموحاتــه هدفًــا اســراتيجًيا مــن أهــداف حياتــه. إن  
بــه  وتعتــي  اليتيــم  الطفــل  ترعــى  أمينــة  عــدم وجــود جهــة  أو  وجــود 
وهتتــم ملشــاعره وأحاسيســه ومتهــد لــه طريــق النجــاح واالجنــاز ومتســح 
أبصابــع اللطــف واحلــب علــى العقبــات الــي تواجهــه فتزيلهــا وعلــى 
القيــود الــي تعيــق حركتــه فتحطمهــا وعلــى احلفــر الــي تعــرض طريقــه 
فردمهــا هــو احملــدد األهــم للطريــق الــي ســيختارها اليتيــم عنــد وصولــه 
إىل التقاطــع اخلطــري الــذي يفــرق بعــده الطريــق أمامــه ابجتــاه التميــز 

واالبــداع أو االحنــراف واجلرميــة. مــن أجــل ذلــك قــال رســول هللا صلــى 
وأشــار   “ اجلنــة  يف  اليتيــم كهاتــن  وكافــل  أان   “ وســلم:  عليــه  هللا 
إىل الســبابة والوســطى، ويف روايــة أخــرى: “ كافــل اليتيــم - لــه أو 
لغــريه – أان وهــو كهاتــن يف اجلنــة “ .. إن اســتحقاق هــذه املنزلــة 
الســامية لكافــل اليتيــم يعــود إىل أمهيــة اختيــار أحــد املســارين علــى 
حيــاة اليتيــم ومســتقبله ومصــريه وانعــكاس ذلــك علــى حميطــه وجمتمعــه 
وأمتــه. فاملســألة ليســت جمــرد أتمــن احتياجــات وإنــا حتديــد مســارات. 
املســألة ليســت جمــرد تلبيــة ضــرورات مرحليــة تؤمــن لــوازم احلاضــر وإنــا 

التوجيــه حنــو خيــارات اســراتيجية  ترســم معــامل املســتقبل.
شــخصًيا أعــرف العديــد مــن األمثلــة ألشــخاص كبــار النفــوس تكفلــوا 
أيتاًمــا – هلــم أو لغريهــم. قريبــن أو بعيديــن - دون ضجيــج وأمنــوا 
هلــم لــوازم النجــاح مــن وراء ســتار حــىت أوصلوهــم إىل نقطــة االســتقرار 
والتــوازن واالعتمــاد علــى الــذات. فمــا أعظــم هــؤالء ومــا أثقــل أعماهلم، 

ومــا أمجــل الديــن الــذي شــكل الدافــع هلــم هلــذا العمــل . 
يف يــوم اليتيــم العاملــي أختــم مقــايل برســالتن: األوىل لليتيــم: أن اجعــل 
يتمــك مطيــة لبلــوغ أهــداف عظيمــة وحتقيــق غــاايت نبيلــة. وتذكــر أن 
الشــدائد هي مصانع االبداع واالجناز، وأن هللا تعاىل الذي آوى نبيه 
ال يــرك مــن توجــه إليــه وطلــب منــه واعتمــد عليــه. أثبــت ملــن حولــك 

أن اليتــم دافــع للحركــة واالجنــاز وبلــوغ القمــم . 
الثانيــة لــكل مــن يقــدر علــى كفالــة يتيــم : هــو ابب عظيــم مــن أبــواب 
اخلــري يف الدنيــا واآلخــرة. امحــد ربــك علــى مــا أنعــم عليــك وشــارك يف 
اســتقرار جمتمعــك وحتقيــق درجــة مــن التكافــل فيــه عــر العنايــة بيتيــم. 
مهــد الطريــق أمامــه لتحقيــق طموحاتــه وأمــام ذاتــك لرفقــة الرســول 

األكــرم صلــى هللا عليــه وســلم يف اجلنــة.

»ألم يجدك يتيًما فآوى«

د معتز محمد زين 

كاتب وطبيب سوري 
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ت
مقاال

اليتيــم الســوري الشــرحية الكبــرية ممــن حلقهــا أكــر الضــرر يف احلــرب الــي 
يشــنها النظــام علــى شــعبه. فهــذه الشــرحية فقــدت األب راعــي األســرة 
والــذي يعوهلــا ويؤمــن حاجاهتــا، فــكان الفقــد لــألب مــع النــزوح واللجــوء 
فــكان العــذاب والضريبــة أكــر مــن جمــرد الفقــد، فهــذه الشــرحية الــي تعيــش 
ضنــك العيــش هــم مســتقبل هــذه البلــد، املســتقبل اجملهــول كيــف ســيكون 
وكيــف ســيكون هــؤالء، يف ظــل جتــاذب األفــكار املنحرفــة واجلماعــات 

ســواء األيديولوجيــة أو عصــاابت اإلجــرام أو غريهــا.
فنحــن أمــام طاقــة بشــرية كبــرية مهــددة بواقعهــا ومســتقبلها، وأان ال أرى 
أن هــذه مســألة إنســانية معنيــة هبــا املؤسســات اإلنســانية فقــط، بــل حتتــاج 
الركيــز واالهتمــام مــن ســلطات الواقــع، فمســتقبل نرقبــه يعــم فيــه الســلم 
واألمــن حيتــاج أســباب لذلــك، وحنــن أمــام طاقــة بشــرية مهــددة ابجملهــول. 
منــذ عشــر ســنوات وإىل اليــوم أان مــن املتطوعــن يف هــذا امليــدان حلمايــة 
األيتــام مــن املخاطــر الــي حتــدق هبــم مــن كل جانــب، وعاينــت القهــر 
الــذي حيملــه هــؤالء، وحتوهلــم لنجاحــات كبــرية جملــرد وجــدوا االهتمــام 
والرعايــة اجليــدة، وحنــن يف ذكــرى يــوم اليتيــم العــريب والعاملــي، البــد مــن 
وقفــة وحملــة أمــام هــذه املســؤولية العظيمــة املنوطــة بنــا الســيما وعــدد األيتــام 

يف ســورية حســب اليونيســيف قــد جتــاوز املليــون يتيــم.!!
كمــا أوضــح حبــٌث لعــام 2017، أجرتــه منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
)يونيســف(، أن حنو مليون طفل ســوري فقدوا أحد والديهم أو كليهما. 
العلميــة  البحــوث  وحبســب  يتيــم،  ألــف   200 حنــو  إىل  ارتفــع  والرقــم 
والدراســات احلديثــة، فــإن هــذه الكارثــة تعــد أكــر مــن املســألة الســورية 

ذاهتــا. حيــث ذكــر التقريــر: “بعــد ســنوات مــن الصــراع واالضطــراابت؛ 
إىل  ابلنســبة  العــامل  يف  املناطــق  أخطــر  أحــد  اآلن  تعــد  ســورية  فــإن 
حياهتــم،  فقــدوا  األطفــال  “آالف  أن  التقريــر  وأضــاف  األطفــال”. 
وأطرافهــم، وأشــقاءهم وشــقيقاهتم وأصدقاءهــم، ومــن يقدمــون هلــم الرعايــة 
ومنازهلــم واســتقرارهم، إىل جانــب كل أوجــه طفولتهــم ابلفعــل” وحيظــى 

القليــل جــًدا مــن هــؤالء األطفــال برعايــة متكاملــة.
 يف حــن أشــارت )يونيســف( بتاريــخ 2017 إىل نــزوح حنــو 8 آالف 
طفــل، وحيديــن، مــن دون مرافقــن مــن أســرهم، مــن أصــل مليــون طفــل 
قــد نزحــوا إىل دول اجلــوار، وتبــذل اجلمعيــات اخلرييــة واملنظمــات اإلغاثيــة 
جهــوًدا جبــارة لرعايــة األيتــام ويبقــى %90 مــن األطفــال خــارج الرعايــة 

الكاملــة ونســبة %20 تتلقــى رعايــة جزئيــة. 
املســلحة  واملواجهــات  احلــروب  فاتــورة  الســورين  اليتامــى  آالف  يدفــع 
املســتمرة يف ســورية مرتــن، مــرة عندمــا يفقــدون آابءهــم، ومــرة أخــرى 
عندمــا ال تســتطيع املؤسســات احلكوميــة واألهليــة املتخصصــة اســتيعاهبم؛ 
األمــر الــذي جيعــل معــاانة اليتيــم ال تتوقــف عنــد فقــدان األب أو األم، 
وإنــا متتــد طــوال احليــاة، وأذكــر مــرة التقيــت مــع شــبان يف ســن املراهقــة 
دون العشــرين ســنة، فســألت كــم منكــم يعــرف أن يقــرأ ويكتــب فــكان 
اجلــواب: أربعــة فقــط يقــرأ ويكتــب مــن أصــل أكثــر مــن 35 مــن الشــبان 

احلاضريــن.!! 
جيمــع اخلــراء االجتماعيــون واملهتمــون بشــؤون الطفــل أن ال حــّل ميكــن 
أن ينهــي اجلرميــة املســتمرة يف حــق األطفــال الســورين ســوى إهنــاء األزمــة 

مصاحلــه  مقابــل  بــه  ابلقيــام  الــدويل  اجملتمــع  يتباطــأ  مــا  وهــو  الســورية، 
ومشاريعه. وبسبب احلرب يف الباد، فإن العديد من األطفال السورين 
ليســوا بصحبــة أســرهم، إمــا بســبب اعتقــال أحــد الوالديــن أو بســبب 
الطاق أو إعادة زواج الوالدين أو تشــرد الطفل، خال اللجوء وفقدانه 
عائلتــه. وقــد اضطــرت العديــد مــن األســر إىل اهلــروب مــن منازهلــا بشــكل 
متكــرر، لفــرات زمنيــة متفاوتــة. ويف الواقــع فــرت بعــض األســر يف ســورية 
مــا يصــل إىل 25 مــرة بســبب الوضــع األمــي والعســكري والبحــث عــن 
األمــان واخلدمــات؛ مــا جعــل هــذه األســر معرضــة خلطــر االنفصــال عــن 
بعضهــا. وكانــت أكثــر أســباب انفصــال األطفــال عــن أســرهم وبقائهــم 
الطــاق )3(  الوالديــن )2(  أســرية هــي: )1( وفــاة أحــد  دون رعايــة 
الفقــر واألســباب االقتصاديــة )4( جتنيــد األطفــال اإلجبــاري )5( زواج 
الطفلــة )6( اللجــوء إىل أماكــن أكثــر أمنًــا )7( اختطــاف الطفــل )8( 
اختفــاء الطفــل وضياعــه )9( العنــف األســري وهــروب الطفــل )10( 

عــدم التماســك العائلــي وتشــتت األســرة )11( اعتقــال الطفــل.
البــد مــن تضافــر جهــود اجلميــع، أمــام هــذه الكارثــة اإلنســانية الــي هتــدد 
الواقــع واملســتقبل وهــذا جيــل كامــل ينشــأ بعيــًدا عــن االهتمــام وأحيــاانً 
عــن التعليــم والرعايــة والتوجيــه ليكــون هــؤالء أدوات بنــاء وســلم وليســوا 
أدوات هــدم وجهــل، فقــد ال يتنبــه اليــوم الكثــري هلــذا اخلطــر وهــذه املأســاة 
اإلنســانية الكبــرية، وإمهــال هــذه الشــرحية هــو هــدم هلــذا اإلنســان وهــدم 
احلاضــر واملســتقبل فخدمــة األيتــام مــن أعظــم األعمــال والقــرابت الدينيــة، 

وأنبــل األعمــال االجتماعيــة واإلنســانية. 

د. زكريا مالحفجي

اليتيم السوري:
بين الواقع المرير والمستقبل المجهول

كاتب سوري

منــذ بدايــة الربيــع العــريب الــذي انطلــق مــن تونــس يف هنايــة عــام 2010  
ليشــمل ليبيــا ومصــر واليمــن وســورية وبشــكل أقــل دراماتيكيــة يف العــراق 
ولبنــان والســودان، أخــذت بعــض الــدول يف املنطقــة تلعــب دوراً اســتقطابياً 
متعــدد األوجــه فمنهــا مــن كان حاضنــة ملعارضــة البلــد الــذي اجتاحتــه أمــواج 
التســوانمي الشــعي ومل تنجــز الثــورة أهدافهــا بعــد، مثــل املعارضــة الســورية 
واليمنيــة وقــد انضمــت إليهــا املعارضــة املصريــة بعــد جنــاح الثــورة املضــادة 
الــي جــاءت ابجلنــرال السيســي ليعــود حكــم العســكر يف مصــر مــن جديــد 

2014عــام . 
العربيــة حيــث  فــكان مــن حصــة دولــة اإلمــارات  املــايل  أمــا اإلســتقطاب 
جلــأت إليهــا رؤوس األمــوال واألرصــدة املشــبوهة وبــدا ذلــك جليــاً يف احلالــة 
الســورية، فكانت معظم الشــخصيات املرتبطة ابلفســاد األســدي من رجال 
أعمــال وعوائــل مســؤولن يف الســلطة األســدية وفنايــن قــد نقلــوا نشــاطهم 
إىل ديب ولعبــوا دوراً كبــرياً يف متويــل النظــام اجملــرم يف دمشــق وآلتــه احلربيــة 
املتوحشــة يف مواجهــة الشــعب الســوري األعــزل فجميعنــا يعلــم أبن بشــرى 
األســد شــقيقة اجملــرم بشــار وأرملــة اجلنــرال آصــف شــوكت الــذي اغتيــل يف 
عمليــة تفجــري “خليــة األزمــة” يف بــداايت الثــورة الــي انطلقــت مــن درعــا 
منتصــف شــهر آذار/مــارس 2011، وكذلــك أرصــدة رامــي خملــوف وأوالده 
الــذي عملــت “أمســاء األســد” علــى تنحيتــه جانبــاً ومصــادرة مجيــع ممتلكاتــه 
يف ســورية مبــا فيهــا شــركة اإلتصــاالت “ســرييتيل” ، وهنــاك املليــارات غــري 
الثــاث  الســنوات  خــال  األمــارات  إىل  لبنــان  مــن  هربــت  الــي  املنظــورة 

املاضيــة بعــد أن تبــّن أن لبنــان ذاهــب إىل حالــة مــن اإلفــاس علــى مجيــع 
األصعــدة لــن يســتطيع انتشــاله منهــا حــىت البنــك الــدويل بســبب اإلســتعصاء 

السياســي واملــوت الســريري ملــا يعــرف ابتفــاق الطائــف.
 18 يف  العربيــة  األمــارات  دولــة  إىل  اليتيمــة  األســد  بشــار  زايرة  جــاءت 
آذار/مــارس املنصــرم والــي مل أجــد تفســرياً هلــا وخاصــة أهنــا كانــت ســريعة 
وبــا هــدف “معلــن” مقنــع، وضمــن أجــواء ختلــو مــن الروتوكــول حــىت 
أن البعــض حتــدث عنهــا بســخرية وأبن اللقــاء مــع حممــد بــن زايــد جــرى 
يف اهلــواء الطلــق يف مــرآب الســيارات. وحــده صديقــي الــذي قــدم تفســرياً 
يبــدو أنّــه أقــرب إىل املنطــق حــن أســّر يل أبّن الــزايرة كانــت مــن أجــل أن 
حيــّول عــدة مليــارات لصــاحل بوتــن لتمويــل حربــه ضــّد أوكرانيــا، ومثــل هــذه 
املبالــغ الضخمــة ال ميكــن حتويلهــا إال إذا حضــر ووقــع شــخصياً علــى أمــر 

الصــرف أو التحويــل.
ظلّــت ديب الاعــب األكثــر إشــكالية ووقاحــة يف التدخــل بشــؤون املنطقــة 
مــن ليبيــا ودعمهــا الاحمــدود للجنــرال املتقاعــد حفــر وصــواًل إىل اليمــن 
وانقاهبــا علــى حليفهــا الســعودي، ولكــن يبقــى ارتباطهــا ابحللــف اإليــراين 
الســوري الروســي هو األقوى واألكثر هتديداً ملنطقة الشــرق األوســط برّمته، 
واألمــر الافــت هــو جرأهتــا الامتناهيــة يف حتــدي العــامل أمجــع يف كســر طــوق 
العزلــة عــن النظــام الســوري اجملــرم وبــداًل مــن املطالبــة مبحاســبته عمــدت 
إىل فتــح ســفارهتا بدمشــق متهيــداً إلعــادة تســويقه مــن جديــد مــن خــال 
جامعــة الــدول العربيــة واملطالبــة بعودتــه إىل حضنــه العــريب، ضاربــة عــرض 

احلائــط آبالم مايــن الســورين ومعاانهتــم يف الداخــل أو يف بــاد اللجــوء 
إســرائيل  فعلــت  مثلمــا  البــاد  مــن  وطردهــم  ممتلكاهتــم  علــى  واإلســتياء 
ابلشــعب الفلســطيي مــن قبــل، وهاهــي هتــرول للتطبيــع معهــا وتدعــوا ابقــي 
الــدول العربيــة لإلنضمــام إىل قطــار التطبيــع الــذي يقــود قاطرتــه حممــد بــن 
اليــوم  الروســية   األوليغارشــية”  زايــد وحبمــاس غريــب. هتبــط طائــرات “ 
2022/04/09 يف مطــار ديب اهلاربــة مــن العقــوابت الغربيــة، الــي مل جتــد 
هلــا ملجــًأ آمنــاً غــري تلــك األمــارة الشــاّذة الــي نّصبــت نفســها أو أّن “ هنــاك 
مــن نّصبهــا” لتكــون وكــراً لــكّل اخلارجــن عــن القانــون مــن مافيــات الســاح 
ومافيــات اإلجتــار ابملخــدرات أو ابلبشــر أو بــكّل مــا ال خيطــر ببــال بشــر. 
كّل ذلــك يبــدو أنّــه حيصــل مبباركــة الصهيونيــة العامليــة الــي حتمــي مشــايخ 
األمــارات مــن أي عواقــب مســتقبلية لــكّل هــذه املمارســات الــي جتعلهــا 
تبــدو كآلــة عماقــة لغســيل األمــوال، ومطبــخ متقــدم للدســائس واملؤامــرات 

علــى شــعوب املنطقــة.
هبطــت طائــرات األوليغــارش الــروس يف نفــس الوقــت الــذي هبطــت فيــه 
طائــرة رئيــس الــوزراء الريطــاين “ بوريــس جونســون” يف مطــار كييــف ليــزور 
بريطانيــا  أبّن  هنــاك  مــن  للعــامل  وليعلــن  “زيلينســكي”  األوكــراين  الرئيــس 
عــدم  الســاح لضمــان  مــن  يلــزم  مــا  بــكل  أوكرانيــا  تزويــد  علــى  ســتعمل 
تعّرضهــا للغــزو مســتقبًا. ومبعــى آخــر فــان جونســون يعــّر عــن نّيــة الغــرب 
أبن جيعــل مــن أوكرانيــا أكــر قاعــدة عســكرية للناتــو علــى حــدود روســيا. 

ذلــك الــذي كان خيشــاه بوتــن وقــد جعلــه قيــد التحقيــق حبماقتــه.

ياسر الحسيني 

هل أصبحت »دبي« الحصن األخير للمال األسود؟

كاتب وإعالمي سوري
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مقاال

مازلنــا يف نفحــات شــهر الصــوم الفضيــل، الــذي يصــادف يف 15 
منــه بــكل عــام يــوم اليتيــم يف عاملنــا اإلســامي، تلــك املناســبة الــي 
هتــدف إلدخــال البهجــة والســرور إىل قلــوب األيتــام إذ صــار هــذا 
اليــوم عيــداً هلــم، لاســتمتاع أبوقاهتــم، يف عــامٍل يعــاين أزمــة خطــرية 
يف الِقَيــْم، وخاصــة األخاقيــة منهــا، الــي جتتــاح العــامل كلــه، مبــا فيهــا 
مجيــع البلــدان العربيــة؛ ودون الدخــول يف اترخييــة هــذا العيــد- عامليــاً 
وإســامياً وعربيــًا- فإهنــا ألمهيــة ابلغــة أن يقــوم املفكــرون واملثقفــون 
واإلعاميــون وقــادة املؤسســات املدنيــة العربيــة واإلســامية مبواجهــة 

تلــك األزمــة الــي تكــون علــى أشــدها مــع اليتامــى.
وتعتر األسرة العمود الفقري لتأهيل األفراد على املستوايت النفسية 
االجتماعيــة، الثقافيــة واألخاقيــة منــذ الســنوات األوىل للميــاد بنــاًء 
علــى مهامهــا الربويــة جتــاه األبنــاء؛ إذ تتجلــى أهــم وظائفهــا النفســية 
يف إشــباع احلاجــات العاطفيــة عــن طريــق العاقــات الوجدانيــة وتوفــري 
األمــن والطمأنينــة، كشــرط أساســي يســاعد علــى التبلــور اإلجيــايب 

للمامــح األوىل لشــخصية الطفــل.
علــى هــذا األســاس يتحقــق اســتقرار اخلليــة األســرية عــن طريــق ضمــان 
وظيفيتهــا وفاعليتهــا االجتماعيــة بعيــداً عــن عوامــل التشــتت األســري 
املتمثلــة يف فقــدان أحــد الوالديــن أو كامهــا معــاً، مــن خــال وضعيــة 
الطــاق، اهلجــر، الوفــاة، احلــرب، احلريــق، حــوادث املــرور، يف احلــج، 
أو يف جمــزرة.. إخل ومــا أكثرهــا كلهــا يف أايمنــا ابلداخــل والشــتات 
الســوريّن، ابعتبــار أن التشــتت األســري هــو ذلــك اخللــل أو االحنــال 
الــذي قــد يصيــب العاقــات والروابــط القائمــة بــن الوالديــن أو بينهمــا 
وبــن أبنائهمــا، نتيجــة عجــز أحــد هــذه األطــراف الثاثــة عــن القيــام 
ابلــدور الــذي يتوجــب عليهــم القيــام بــه، ســواء كان ذلــك بشــكٍل 
إرادي أو قســري ممــا جيعــل مــن األبنــاء الضحيــة األكثــر تضــرراً مــن 

جــراء وضــع هــذا التشــتت املأســاوي.
أجرهتــم  اليتامــى  األطفــال  مــن  ومعتــرة  كبــرية  أعــداداً  هنــاك  وإن 
ظــروف الفقــدان الــذي تعرضــوا لــه إىل توجيههــم حنــو دور الرعايــة الــي 
يف الغالــب ال تضمــن التأهيــل النفســي لليتامــى املتواجديــن- وقــد 
بينــت بعــض الدراســات وجــود عاقــة طرديــة بــن وجــود األطفــال 
يف دور األيتــام واإليــواء واضطــراب الصحــة النفســية لديهــم حيــث 

أن 86 ٪ مــن املؤسســات ال تلــي حاجــات األطفــال النفســية علــى 
اختافهــا، األمــر الــذي ســاعد علــى ظهــور العديــد مــن املشــكات 
النفســية لديهــم- علــى هــذا األســاس تبقــى مســألة أتهيــل مؤسســات 
دور الرعايــة لأليتــام مــن حيــث تكويــن املربيــن واملختصــن النفســانين 
مــن أجــل التأطــري والرعايــة للطفــل اليتيــم، ضــرورة ملحــة وحتــٍد جيــب 
أن ترفعــه مجيــع القطاعــات واملؤسســات ذات الصلــة، خصوصــاً بعــد 
األرقام املخيفة املسجلة من السورين، حول أعداد األطفال اليتامى 
الذي بلغ عدداً يصعب إحصائه يف ظل الظروف الي يعيشــوهنا با 
مــأوى أو رعايــة وهــم عرضــة ألعــىت أنــواع التشــرد واخلــوف واحلرمــان.
أمــام هــذا الوضــع تبقــى األســرة البديلــة- ابعتبارهــا تكفــًا أســراًي- 
هــي املنفــذ الوحيــد واملنقــذ لوضعيــة الطفــل اليتيــم إذا توفــرت فيهــا 
املعاملــة املتوازنــة اإلجيابيــة عــر أتهيلهــا لذلــك ممــا يســمح ابالســتثمار 
العائقي والنفســي للطفل لتحقيق ذاته؛ ابعتبار أن التنشــئة األســرية 
يف مرحلــة الطفولــة مبثابــة احلجــر األســاس لضمــان النمــو الســليم للفــرد 
علــى املســتوى النفســي واالجتماعــي لبنــاء شــخصية متوازنــة خاصــة 
يف وســط أســري، مــن خــال أبعــاده العائقيــة والوجدانيــة ومــدى 

اســتقراره اجتماعيــاً واقتصــادايً.
لألطفــال  األســري  التكفــل  عمليــة  تكتســي  األســاس  هــذا  علــى 
اليتامــى أمهيــة ابلغــة، العتبــارات عــدة متعلقــة ابخلصــوص ابلتداعيــات 
معاشــه  علــى  اليتــم  وضعيــة  تفرزهــا  أن  ميكــن  الــي  واالنعكاســات 
الصحــة  علــى  األســري  التشــتت  انعكاســات  مــن  واحلــد  النفســي، 

النفســية هلــذا اليتيــم وِقيَــْم اإلنســان عامــة.
وحتتــل مســألة الِقيَــْم األخاقيــة والســلوكية واالجتماعيــة حيــزاً كبــرياً 
الفقهــي،  والــراث  النبويــة  واألحاديــث  الكــرمي  القــرآن  يف  وابرزاً 
فاإلســام هــو عقيــدة وشــريعة وأخــاق، ولألخــاق مركزيتهــا يف هــذا 
الديــن، وألن الــراث اإلســامي مكــوِّن أساســي واترخيــي لثقافــة مجيــع 
ــْم هتــم اجلميــع مســلمن ومســيحين وأتبــاع  املســلمن، فــإن هــذه الِقَي
أيــة داينــة أخــرى؛ فالشــريعة اإلســامية تضــع األيتــام يف مكانــة ومنزلــة 
إىل رعايتهــم والقيــام علــى قضــاء حوائجهــم  خاصــة وتدعــو دائمــاً 
وتقــدمي كل أشــكال الرعايــة هلــم، للتخفيــف عنهــم وإشــعارهم ابحلــب 
واحلنــان الــذي يفتقدونــه، وذلــك ابعتبارهــم جــزءاً ال يتجــزأ مــن نســيج 

اجملتمــع، ولــذا ينبغــي علينــا أن ُنشــعر اليتيــم بوجــودان ورعايتنــا- ليــس 
يف يومــه فقــط- بــل يف كل أايم العــام. 

لنأخــذ بعضــاً مــن اإلشــارات إىل الِقَيــْم الــي يذخــر هبــا القــرآن الكــرمي 
واألحاديــث النبويــة فنجــد مــدى تنوعهــا وتفاصيــل تطبيقاهتــا خاصــة 

مــع األيتــام، وجــاء ابلقــرآن الكــرمي: 

ُه  َأُشــدَّ يـَبـْلُــَغ  َحــىتَّ  َأْحَســُن  ِهــَي  اِبلَـّـِي  ِإالَّ  اْلَيِتيــِم  َمــاَل  تـَْقَربُــوا  ﴿َواَل 
َوأَْوفُــوا اْلَكْيــَل َواْلِميــزَاَن اِبْلِقْســِط اَل ُنَكلِّــُف نـَْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها َوِإَذا 
ــِه  ــوا َذِلُكــْم َوصَّاُكــْم ِب ـُـْرىَب َوِبَعْهــِد اللَِّ أَْوُف ــْو َكاَن َذا قـ ــوا َوَل ــْم فَاْعِدُل قـُْلُت
ــُروَن﴾ ]األنعــام: 152[، و ﴿فََأمَّــا اْلَيِتيــَم فَــَا تـَْقَهــْر﴾  َلَعلَُّكــْم َتذَكَّ
]الضحى: 9[، و ﴿َواَل تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَِّي ِهَي َأْحَسُن َحىتَّٰ 
ُه ۚ َوأَْوفُــوا اِبْلَعْهــِد ۖ ِإنَّ اْلَعْهــَد َكاَن َمْســُئواًل﴾ ]اإلســراء:  يـَبـْلُــَغ َأُشــدَّ

،]34

ابإلضافــة إىل كثــري مــن اآلايت الــي أشــار هللا ســبحانه وتعــاىل فيهــا 
لليتيــم، وحــّذر مــن اإلســاءِة إليــه، كمــا أن رســول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، قــد 
لــه ابجلنــة، حيــث  جــاراً  يكــون  أن  علــى  يتيمــاً  يكفــل  مــن  عاهــد 
ــبَّابِة  يقــول )ملسو هيلع هللا ىلص(: )أان وَكافــُل اليتيــِم يف اجلنَّــِة َكهاتــن، وأشــاَر ابلسَّ
بيَنهمــا شــيئاً(، وهــذا دليــٌل واضــٌح علــى عظمــة  والُوســطى، وفــرََّج 
األجــر الــذي ينالــه مــن حُيســن إىل اليتيــم، ويعّوضــه عــن فقــدان والــداه 
أو أحدمهــا، وجيــر كســر قلبــه، ويعينــه علــى حوائــج الدنيــا، وإدخــال 
البهجــة والســرور يف نفســه، ومحايتــه مــن االضــراابت النفســية، ودعمــِه 
بشــكٍل مســتمر ومســاندته وإعطائــه احلريــة يف التعبــري، ومناقشــته يف 

أمــور احليــاة، ســواٌء كانــت شــخصية أو عامــة.
صحيٌح أن اإلنسان حيتاج إىل والديه ليشعر ابلدفء واألمان ويتعلم 
منهــم املزيــد مــن اخلــرات يف احليــاة، وهــذا مــا يفتقــده اليتيــم ويبحــث 
عنــه يف أقاربــه ويف حميطــه االجتماعــي، ولكــن الكثــري، الكثــري، منهــم 
يتخطــى هــذا الشــعور ويتحلــى ابلصــر والســعي للنجــاح يف احليــاة، 
وحيقــق جناحــات كــرى يف حياتــه ويصبــح مــن املشــاهري واملبدعــن 
و»جــون  مونــرو«  »مارلــن  مثــًا  ومنهــم  أكثرهــم؛  ومــا  املعروفــن 

لينــون« و»ســتيف جوبــز« و»بيــب روث« و»إدجــار آالن بــو«.

مسألة »الِقَيْم« و»يوُم اليتيم«

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Hayata Dokun Yetim Derneği tarafından düzenlenen, yetim ailelerinin katıldığı iftar programı 
14 Nisan günü Bülbülzade Vakfı merkezinde yer alan Davut Özgül Konferans salonunda 
yapıldı. Çocukların oyunlarıyla başlayan etkinlikte şarkı ve türkülerin söylenmesiyle de ile 
eğlenceli anlar yaşandı.
Gerçekleştirilen iftar organizasyonunda konuşan Hayata Dokun Yetim Derneği Başkanı 
Yunus Atilla Hamallar, “Etkinliğimize katılarak bizi onurlandıran tüm misafirlerimize yürek 
dolusu teşekkür ederim. Yüce Rabbim hepimizi birbirimize emanet etmiştir. Siz bize emanet-
siniz biz size emanetiz. Bundan önce Bülbülzade vakfı çatısı altında yaptığımız birçok etkinlik 
ve organizasyonu Hayata Dokun Yetim Derneği olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

مت تنظيــم برانمــج اإلفطــار الــذي نظمتــه مجعيــة ملــس احليــاة والــذي حضرتــه عائــات األيتــام ، يف 14 أبريــل يف 
قاعــة مؤمتــرات دواد أوزغــول يف وقــف بلبــل زادة . يف لقــاء اإلفطــار الــذي بــدأ أبلعــاب األطفــال ، كانــت هنــاك 

حلظــات ممتعــة مــع غنــاء األغــاين الشــعبية.
ويف حديثــه خــال لقــاء اإلفطــار ، قــال رئيــس مجعيــة ملــس احليــاة لأليتــام  ، يونــس أتيــا هامــاالر ، “أود أن 
أشــكر مجيــع ضيوفنــا الذيــن كرمــوان مــن خــال املشــاركة يف هــذا اللقــاء. لقــد ائتمننــا هللا تعــاىل علــى بعضنــا 
البعــض. أنــت مؤمتنــون علينــا ، وحنــن مؤمتنــون عليــكك. ســنواصل تنفيــذ العديــد مــن الفعاليــات واللقــاءات الــي 

ســنعقدها حتــت مظلــة وقــف بلبــل زادة ابســم مجعيــة مجعيــة ملــس احليــاة لأليتــام”.

  Hayata Dokun Yetim Derneği İftar Organizasyonunda Yetim Aileler ile Buluştu لقاء عائالت األيتام في اإلفطار الذي أقامته جمعية لمس الحياة لأليتام

Hayata Dokun Yetim Derneği, Gaziantep’te ihtiyaç sahibi yetim ailelere yönelik yardım or-
ganizasyonlarına devam ediyor. Dernek, Ramazan ayında gerçekleştirdiği giyim yardım-
ları ile yüzlerce ailenin giyim ihtiyaçlarını gideriyor. Ramazan ayı dolayısıyla çocukların 
yeni kıyafetlerle bayramı yaşaması için yapılan organizasyonda aile bireyleri kıyafetlerini 
seçerek almanın mutluluğunu yaşadılar. Yardımlar, Karagöz’deki yardım mağazasında ih-
tiyaç sahiplerine elden teslim edildi.

عنتــاب. غــازي  مدينــة  يف  احملتاجــة  األيتــام  لعائــات  اخلرييــة  محاهتــا  لأليتــام  احليــاة  ملــس  مجعيــة   تواصــل 
تلــي اجلمعيــة احتياجــات املابــس ملئــات عائــات األيتــام مــن خــال التــرع ابملابــس للمحتاجــن خــال شــهر 
رمضــان. يف الفعاليــة الــي أقيمــت إلســعاد األطفــال مــن خــال دخــول العيــد مبابــس جديــدة ضمــن الترعــات 
خــال شــهر رمضــان ، حظــي االطفــال بســعادة اختيــار مابــس العيــد بنفســهم. ومت أيضــا تســليم املســاعدات 

ابليــد للمحتاجــن يف مقــر متجــر املســاعدات يف كاراغــوز.

  Hayata Dokun Yetim Derneği’nden Yetim Ailelere Giyim Desteği جمعية لمس الحياة لأليتام تدعم أسر األيتام بمالبس العيد 
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Uluslararası film festivallerinde birçok başarıya elde eden ve Vakfımızın da çekimlerine katkı-
da bulunduğu Yönetmen Derviş Zaim’in “Flaşbellek” isimli filmi bugün gösterime girdi.
Bülbülzade Vakfının senaryosundan prodüksiyonuna kadar birçok alanda katkıda bulun-
duğu, Yönetmen Derviş Zaim’in Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun meydana ge-
tirdiği dönüşüm hikayesini konu alan “Flaşbellek” isimli sinema filmi bugün gösterime girdi. 
Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı “Flaşbellek” filminde, Esad rejimi-
nin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedire-
memesi ile gelişen olayları konu ediniyor. Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle 
dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam 
Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.
Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un ve kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in yaptığı film, 
2019’da Gaziantep ve Konya’da çekildi. Film, son olarak New York Bağımsız Sinema Festiva-
li’nde ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü aldı. Daha önce de ABD’nin Arizona eyaletinde düzen-
lenen ve ülkenin en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen 27. Sedona Uluslararası Film 
Festivali’nde “En İyi Uluslararası Film” ödülünü kazanmıştı. “Flaşbellek”, 2020 yılında Fransa’da 
düzenlenen 42. Cinemed Festivali’nde uzun metraj filmler için verilen Genç Jüri Ödülü’nü de 
elde etmişti. Montpellier Corum sanat kompleksi içindeki ödül törenine bir video mesajıy-
la katılan Derviş Zaim, konuşmasında filmin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için 
karşılıklı anlayışın ilerlemesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtmişti. 
Festival süreçlerini tamamlayan film bugün itibari ile sinema salonlarında izleyicilerle buluştu. 
Film Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır, Antalya ve Bursa’daki sinemalarda 
izlenebilecek.  

يعــرض فيلــم املخــرج درويــش زعيــم “ ســواقة الذاكــرة”  الــذي حقــق جناحــات عديــدة يف املهرجــاانت الســينمائية 
الدوليــة وســاهم يف تصويــره وقــف بلبــل زادة.

وقــد  مت اليــوم عــرض الفيلــم الــذي حيمــل عنــوان “ ســواقة الذاكــرة” ، والــذي يــدور حــول قصــة رحلــة املخــرج درويــش 
زعيــم  الــي  امتــدت   مــن ســوراي إىل تركيــا ، والــذي  ســامهت فيــه مؤسســتنا مــن خــال   العديــد مــن اجملــاالت مــن 
الســيناريو إىل اإلنتــاج.  يــروي اإلنتــاج املشــرك لـــ TRT - ســواقة الذاكــرة-  بعــد حصــده  جوائــز  مــن العديــد 
مــن املهرجــاانت الــي حضرهــا -  قصــة األحــداث الــي تكشــفت عندمــا مل يتمكــن شــاب خــدم مصــورًا يف جيــش 
نظــام األســد مــن اســتيعاب  وحتمــل   مــا شــاهده. وقــد  شــارك يف اإلنتــاج الدرامــي  كل  مــن  صــاح بكــري وعلــي 
ســليمان وحســام تشــادات وســارة الدبــوش وحممــد رفقــي ، وهــم ممثلــون مشــهورون يف ســينما الشــرق األوســط ، لفتــوا 

االنتبــاه عــر  حياهتــم املهنيــة الدوليــة.
 مت  تصويــر  الفيلــم  الســينمائي  الــذي أخرجــه  أنــدرايس ســنانوس  وحــرره  أيلــن زوي تينيــل يف غــازي عنتــاب وقونيــا 
يف عام 2019.  وقد  حصل الفيلم مؤخًرا على جائزة “أفضل فيلم دويل” يف مهرجان نيويورك لألفام املستقلة. 
وســبق أن فــاز الفيلــم  جبائــزة “أفضــل فيلــم دويل” يف مهرجــان ســدوان الســينمائي الــدويل الســابع والعشــرين ، الــذي 

أقيــم يف واليــة أريــزوان األمريكيــة ، ومت عرضــه كواحــد مــن أرقــى جوائــز الســينما يف البــاد. 
كمــا فــاز فيلــم “ ســواقة الذاكــرة “  جبائــزة جلنــة التحكيــم الشــبابية لألفــام الروائيــة يف مهرجــان جنمــاد  الثــاين 
واألربعــن الــذي أقيــم يف فرنســا عــام 2020. وقــد صــرح درويــش زعيــم ، الــذي حضــر حفــل توزيــع اجلوائــز يف جممــع 
مونبلييــه كــوروم الفــي عــر رســالة فيديــو ، أنــه يمــل أن يســاهم الفيلــم يف تعزيــز التفاهــم املتبــادل ليــس فقــط ابلنســبة 

للســورين ولكــن أيًضــا للبشــرية مجعــاء.  
وســيبدأ  عــرض  الفيلــم الــذي أكمــل مشــاركاته يف املهرجــاانت  ، يف دور العــرض اعتبــارًا مــن اليــوم.و ســيعرض الفيلــم 

يف دور الســينما يف أنقرة واســطنبول وإزمري وإســكي شــهري وسامســون وداير بكر وأنطاليا وبورصة. 

Derviş Zaim’in Flaş Bellek Filmi Gösterime Girdiإطالق فيلم سواقة الذاكرة لدرويش زعيم

Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Azez, Cerablus ve El Bab Anadolu Kültür Merkez-
inde, Suriye Koordinasyon Birimi tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik, “ Suriye’nin 
Geleceğinde Eğitim ve Eğitimcilerin Rolü” konulu konferans programı düzenlendi. Video Konfer-
ans yöntemiyle 30 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen programa Prof. Dr. Bekir Berat Özipek 
konuşmacı olarak katıldı. Gerçekleştirilen programda, Eğitimde çeşitlilik ve çoğulculuk üzerinde 
durulması, Bölgelerde eğitimin geliştirilebilmesi için bir araya gelinmesi, toplantılar yapılması ve 
tecrübelerin paylaşılması konuları konuşuldu. Programdaki konuşmasında zor zamanların insan-
larda yeni ufuk açtığını ifade eden Prof. Dr. Özipek, “Her insanın bir derdi olmalı. Ancak o zaman 
ortaya güzel şeyler çıkar” dedi.
Programda aynı zamanda farklı kültürlerin bir araya gelmesi ile farklı zenginliklerin artmaya 
başladığı, karma ortamlar oluşturularak pekiştireçler öğrencileri her zaman verilmesi ve öğren-
cilerle her zaman iyi örneklerin paylaşılması gerektiği konuları konuşuldu.

نظمــت وحــدة التنســيق يف ســوراي مؤمتــرا حــول “التعليــم ودور الربويــن يف مســتقبل ســوراي” للطــاب واملعلمــن يف مراكــز 
األانضــول الثقافيــة  يف اعــزاز وجرابلــس والبــاب  التابعــة لوقــف  بلبــل  زاده. وقــد أ.د. بكــري بــريات أوزبــك كمتحــدث يف  

الرانمــج الــذي أقيــم يــوم األربعــاء 30 مــارس  عــر طريقــة الفيديــو كونفرنــس.  
وقــد متــت  - يف الرانمــج الــذي عقــد - مناقشــة موضوعــات الركيــز علــى التنــوع، والتعدديــة يف التعليــم ، وااللتقــاء 
لتحســن التعليــم يف املناطــق ، وعقــد االجتماعــات وتبــادل اخلــرات. وقــد قــال أ.د. أوزبــك - يف حديثــه يف الرانمــج-    
معــراًب عــن تلــك األوقــات العصيبــة الــي تفتــح آفاقًــا جديــدة للنــاس:  “جيــب أن يكــون   لــكل شــخصهم . عندهــا  عندهــا  

فقــط ســتحدث األشــياء اجليــدة “.
يف الوقت نفسه ، متت مناقشة أن الثروات املختلفة بدأت تزداد مع التقاء الثقافات املختلفة ، وأنه جيب إنشاء بيئات 

خمتلطة وجيب دائًما تقدمي املعززات للطاب  كما جيب دائًما مشــاركة النماذج   اجليدة مع الطاب.

تمت مناقشة »دور التعليم والمعلمين في مستقبل سوريا« في  مركز 
األناضول  الثقافية

AKM’lerde “ Suriye’nin Geleceğinde Eğitim ve Eğitimcilerin Rolü” 
konuşuldu 
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Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Yurtdışı Eğitim-Öğretim Genel Müdürü Cemal Yıldız, Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve beraberlerindeki heyet, Cerablus Anadolu Kültür Merkezimizi ziyaret etti.  
Gerçekleştirilen ziyaret sırasında güvenli bölgelerde eğitim, sanat ve kültür hizmeti veren Anadolu Kültür 
Merkezlerimizin çalışmalarını yakından inceleyen Cemal Yıldız ve Yasin Tepe, Kültür merkezlerimizde 
gerçekleştirilen akademik destek programları, meslek edindirme kursları ve atölyeleri, sanat akademisi, 
siyaset ve sivil toplum akademisi faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı. 
Ayrıca heyete Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD ve Bülbülzade Vakfı iş birliğiyle güvenli bölgelerde gerçekleştir-
ilen “805 Okula İyilik Kütüphanesi” projesi hakkında da bilgiler verildi. 
Bu minvaldeki faaliyetlerin arttırılması gerektiği gündem edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Suriye 
içerisinde böyle kıymetli çalışmaların yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kültür 
Merkezi eğitimcilerini tebrik etti. 

قام وقد مكون من  مجال يلدز  املدير العام للتعليم العايل يف اخلارج  التابع  لوزارة الربية الوطنية ، ومدير الربية الوطنية 
يف مقاطعة غازي عنتاب ، ايسن تبة  ومرافقوه   ، بزايرة مركزان  األانضول  الثقايف يف جرابلس.

وقــد قــام مجــال يلــدز وايســن تبــة  - خــال الــزايرة  - بتفحــص  أنشــطة مراكــزان األانضــول الثقافيــة  ، والــي توفــر خدمــات 
التعليم والفنون والثقافة يف املناطق اآلمنة ، وتلقيا معلومات شــاملة حول برامج الدعم األكادميي والدورات املهنية وورش 

العمل وأكادميية الفنون والسياســة وأنشــطة أكادميية غري حكومية تقام يف مراكزان الثقافية. 
ابإلضافــة إىل ذلــك ، اطلــع الوفــد علــى مشــروع “ مكتبــة اخلــري “ الــي مت توزيعهــا علــى 805 مدرســة يف املناطــق احملــررة 
، والــذي مت تنفيــذه ابلتعــاون مــع وزارة الربيــة الوطنيــة  , ورائســة إدارة الكــوارث والطــوارئ،  ووقــف بلبــل زاده ، وقدمــت 

لــه املعلومــات .
  ويف هــذا املنــوال وضعــت  ضــرورة زايدة األنشــطة علــى جــدول  األعمــال  . كمــا هنــأ مديــر الربيــة الوطنيــة يف احملافظــة 

ايســن تبــة مــدريب املركــز الثقــايف معــراب عــن ارتياحــه إلجــراء مثــل هــذه الدراســات القيمــة يف ســوراي.

Anadolu Kültür Merkezlerine Ziyaretزيارة مراكز األناضول  الثقافية 

Göçmen Hizmetleri Merkezi, “Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” birçok sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinin katılımıyla 29 Mart Salı günü Bülbülzade vakfı merkezinde bulunan 
Davut Özgül Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Göçmen Hizmetleri Merkezi yet-
kilileri, Bülbülzade Vakfı Göç Çalışmaları ilgili birimleri, Yunus Emre Enstitüsü, Horan Derneği, 
Şafak Derneği, Ataa Derneği,  Önder Derneği, Sened Derneği, Orange Derneği temsilcileri ve 
Gaziantep Suriye Topluluğu, A.S.U. Derneği sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda konuşan  Bülbülzade vakfı  başkanı Turgay Aldemir, “ Sorumluluk 
verilen insanlarız, geleceği şekillendirmek ve umutları yeşertmek için çalışıyoruz.  Sivil Toplum 
kuruluşlarımızın her biri ortak geleceğe katkı sağlayan, kardeşliğe katkı sağlayan beraber 
çalışma eğilimi içinde olan kurumlar. Daha fazla güveni ve huzuru tesis etmeye çalışıyoruz. 
Göç çalışmalarımızı daha üst bir noktaya taşımak için valilik, belediye ve vakıf olarak üçlü 
protokolle Göçmen Hizmetleri Merkezi’ni kurduk” ifadelerini kullandı. Toplantıda Göçmen 
Hizmetleri Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Göçmen Hizmetleri Merkezi Müdürü 
Remzi Yılmaz, “Merkezin altyapısı hazırlanıyor. İstişareler, toplantılar yapıyor, projeler üzerinde 
çalışıyoruz. Bir taraftan da sahada faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bundan sonra-
ki süreci sizlerle hızlandırarak sosyal uyumu ve birlikte yaşamayı güçlendirmeyi hedefliyoruz” 
diye konuştu. Yunus Emre Enstitüsü Suriye Koordinatörü Fikret Çıtlak, 17 Eylül 2020 yılından 
beri de Suriye’de eğitimler verdiklerini ifade etti. Çıtlak, “Türkçe eğitimi konusunda verdiğimiz 
hizmetlerin yanı sıra bu eğitimler için yardım isteyen kurumlara da destek veriyoruz. Kültür 
sanat atölyelerinde hat, tezhip, mozaik, resim, photoshop eğitimleri veriliyor. Bu topraklarda 
1000 yılı aşkındır aynı güneşin altında ısındık, aynı yağmurla ıslandık. Kültürlerimiz birbirine 
çok benziyor. Bunları bir yana koyalım. Asıl yapmak istediğimiz ne? Yangınları beraber söndür-
meliyiz. Sıkıntılar bizim heyecanımızdan çalmamalı. El ele vererek projelerimizi yapabiliriz. Bir-
birimize katkı sunarak yol alabiliriz” diye konuştu. Toplantıda konuşan Şafak Derneği Tem-
silcisi Arif Razzuk, “Kaderimiz, coğrafyamız, tarihimiz ortak, geleceğimiz de ortak. Hatalara 
tahammül etmek gerek. Göçmen Hizmetler Merkezinin insanlara her alanda yardım etmesi 
lazım. Suriyelilerin problemini çözmek için masada beraber sorumluluk almalıyız. Bir insanın 
üretmesi için huzuru ve yemeği sağlanmalı. İyi üretim de iyi uyum sağlar” ifadelerini kullandı. 
Toplantıda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren A.S.U. Derneği Temsilcisi Mün-
zir Sellal, “Güvenli bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Anadolu kültür merkezlerini kullanıyoruz. 
Geri dönüşe teşvik ediyoruz,  hem burada hem güvenli bölgede toplantılar yapıyoruz, Suriye 
gelecek anayasası ve toplumun geleceği için çalışıyoruz. Beraber çalışmak için hazırız” diye 
konuştu. Toplantı dernek yetkililerin çalışma alanlarının brifingi ve ortak projeler hakkında 
değerlendirmelerinin neticesinde sona erdi.

عقد  مركز خدمات اهلجرة  “اجتماع التقييم العام واالستشارة” يف قاعة املؤمترات )  داود  اوزغول  (  يف غازي عنتاب 
وذلك  يوم الثااثء ، 29 آذار ، مبشاركة ممثلن عن العديد من منظمات اجملتمع املدين.

وقد  حضر اللقاء مسئولو مركز خدمات اهلجرة والوحدات املعنية بدراسات اهلجرة يف مؤسسة بلبل  زاده ومعهد يونس 
امري ومجعية حوران ومجعية شفق ومجعية عطاء، ومجعية الرواد  ، مجعية سند ، وممثلو مجعية أورانج واجلالية السورية يف غازي 

  .A.S.U  .عنتاب ،  و مبشاركة مسئولو مجعية
ويف حديث له    يف االجتماع ، قال رئيس وقف بلبل زادة ، تورغاي الدمري : “حنن أانس تتحمل املسؤولية ، وحنن نعمل 
على تشكيل املستقبل ورفع اآلمال. كل من منظماتنا غري احلكومية هي مؤسسات تساهم يف املستقبل املشرك وتساهم 
يف بناء األخوة ومتيل إىل العمل مًعا. حناول إرساء املزيد من الثقة والسام. لقد أنشأان “مركز خدمات اهلجرة “ بروتوكول 
لدينا إىل مستوى أعلى “. وقال  ثاثي األطراف مثل احلاكم والبلدية واملؤسسة من أجل نقل  مستوى جهود اهلجرة 
مدير مركز خدمات اهلجرة ، رمزي يلماز ، يف تقدمي معلومات حول أنشطة مركز خدمات اهلجرة يف االجتماع  “جيري 
إعداد البنية التحتية للمركز. نعقد االستشارات واالجتماعات والعمل على املشاريع. من انحية ، نواصل تنفيذ أنشطتنا 
يف امليدان.و حنن هندف إىل تعزيز التماسك االجتماعي والتعايش من خال تسريع العملية التالية  معا “. صرح منسق 
معهد يونس إمره يف سوراي )فكرت تشيتاك( أبهنم يقدمون تدريبات يف سوراي منذ 17 سبتمر 2020.و قال تشيتاك: 
“ابإلضافة إىل اخلدمات الي نقدمها يف جمال التعليم الركي ، فإننا ندعم أيًضا املؤسسات الي تطلب املساعدة يف هذه 
التدريبات.  وحنن نقدم دورات تدريبية يف فن اخلط واإلضاءة والفسيفساء والرسم والفوتوشوب يف ورش عمل ثقافية وفنية. 
لقد مت لفحتنا   حرارة تلك  الشمس ألكثر من 1000 عام يف هذه األراضي ،و تبللنا بنفس املطر. ثقافاتنا متشاهبة 
جدا. دعوان جنمعها مًعا. ماذا نريد حقا أن نفعل؟ جيب أن نطفئ احلرائق مًعا. جيب أال تسرق املشاكل محاسنا. يدا بيد ، 
ميكننا القيام مبشاريعنا. ميكننا املضي قدما من خال املسامهة بن  بعضنا البعض “. وقال ممثل مجعية شفق ، عارف رزوق 
، متحداًث يف االجتماع: “مصريان وجغرافيتنا واترخينا مشرك ، ومستقبلنا مشرك أيًضا. جيب حتمل   األخطاء. و  على   
مركز خدمات اهلجرة مساعدة الناس يف مجيع اجملاالت. جيب أن نتحمل املسؤولية مًعا على الطاولة حلل مشكلة السورين. 

جيب توفري السام والطعام  لكي ننتج اإلنسان ، كما أن اإلنتاج اجليد يوفر  تكافا  جيدا “.
 وقال  ممثل مجعية A.S.U الذي قدم   معلومات حول العمل الذي أجنزوه يف االجتماع منذر سال : “حنن  ننفذ  
اعمال يف املنطقة اآلمنة. حنن نستخدم مراكز األانضول الثقافية .   حنث  على العودة ، ونعقد اجتماعات هنا ويف املنطقة 
اآلمنة ، ونعمل من أجل الدستور املستقبلي لسوراي ومستقبل اجملتمع السوري  أيضا . حنن على استعداد للعمل مًعا. وانتهى 

االجتماع عقب إطاع مسؤويل اجلمعية على جماالت العمل وتقييمهم للمشاريع املشركة.

 Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” Yapıldı“عقد »اجتماع التقييم العام واالستشارة«
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مل تغــرّي احلــرُب املعلنــة علــى الســوريني الثائريــن الرافضــني حلكــم النظــام املافيــوّي األســدّي مــن 
واقــع اليتــم الــذي يعيشــونه بــكّل مــا يكتنفــه مــن أمل ومعــاانة وبــؤس، فمنــذ أن فقــدوا آابءهــم 
املؤسســني للدولــة الســورية وغــاب، ألســباب خمتلفــة، َمــن َخَلفهــم مــن الرجــاالت والقامــات 
الوطنيــة عــن ممارســة دوره يف كافــة املياديــن السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغريهــا، حّولــت 
الســلطة االنقابيــة اجملرمــة وطنهــم إىل معتقــل كبــري ترتــع يف زواريبــه أجهــزة القمــع والنهــب 

والفســاد، والتدمــري املمنهــج واملنظــم لــكّل مــا مّت بنــاؤه مــن مؤسســات الدولــة احلديثــة.
نعــم. ميكــن لشــعٍب هــو ابــن التاريــخ واجلغرافيــا األزليــني أن يغــدوا يتيمــاً حــني يفيــق مــن صدمــة 
الفقــد فــا جيــد أثــرًا لتارخيــه احلقيقــي، ويكتشــف أنــه أمســى غريبــاً يف بيتــه احملتــّل، نكــرة بــا اســم 
أو انتمــاء، ليــس مثـّـة مــكان يف أرضــه خليمــة تــؤوي جســده املدّمــى، وال حــى حلفــرة تضــّم أشــاء 

جثتــه البــاردة.
لقــد نّصــب الطاغيــة ذاتــه املتجــرة وصيــا علــى الســوري امليّتــم، واســتخدم مجيــع أدواتــه القهريّــة 
ــه يف  ــه، وســحق إرادت ــه وتطبيــع عبوديّت حبقــه فلــم يــدع وســيلة إال واتبعهــا يف ســبيل تزييــف وعي
احلريــة واالنعتــاق مــن براثنــه الســاّمة القاتلــة، لكنّــه الســورّي كان عصيّــاً علــى الرتويــض والتدجــني، 
وأثبــت مناعــة ضــّد فــريوس اخلنــوع، وبراعــة يف التمــّرد علــى مناهــج الطغيــان واالســتبداد، فكانــت 
لفشــل كل حمــاوالت تغيــري الطبيعــة اإلنســانية اخلــرّية، واســتبداهلا ابلقيــم  ثورتــه درســاً عمليّــاً 

الدونيــة املتوحشــة.
مــا حصــل يف ســورية أن الثــورة هدمــت أســوار امليتــم، ونســفت أعمــدة هــذا املعتقــل الكبــري 
املســّمى عريــن األســد، لكــن الوحــوش البعيــدة والقريبــة، يف هــذه الغابــة املظلمــة الــي آل حــال 
العــامل إليهــا، مل تكــن لتبــّدد اليتــم الــذي يكابــد أملــه وعذاابتــه الســورّي املقهــور، ومل تســع كل 
املنظمــات واهليئــات األمميــة ملســاعدته علــى بلــوغ احلِلــم وصــواًل لتحقيــق احلُلــم، بــل كانــوا مجيعــاً 
عــوانً للطغيــان يف تعميــق حالــة اليتــم ومــا تســتدعيه مــن ضيــاع وتشــّرد وإحســاس ابحلاجــة والفقــد، 
وشــركاء يف املكــر واخلديعــة والغــدر حبلــم الســورّي يف التغيــري، ويف بنــاء بلــده علــى أســس احلريــة 
والعدالــة واملواطنــة وحقــوق اإلنســان، فــزاد تشــرذم الســوريني واتهــت بوصلــة الكثرييــن منهــم، 
وغــاب املشــروع الوطــيّن التحــّرري بــني عجــاج االحــرتاب البيــين والغبــار الســام الناجــم عــن 

االقتتــال علــى غنيمــة الســلطة ومــا متنحــه مــن الثــروة والقــوة.
تتداخــل عناصــر الوجــع الســورّي املزمــن وتتعــّدد مســارات ملحمتــه الرتاجيديــة ضمــن حبكــة 
متقنــة قــد تفضــي هناايهتــا املفتوحــة إىل العديــد مــن النتائــج املتضــادة وفقــاً ملــا تســتقّر عليــه رؤيــة 
مؤلفيهــا الكثــر، لكــّن مــا ابت حبكــم املؤكــد أن الصــورة الورديّــة للوطــن احللــم، الــي خــّط ألواهنــا 
الزاهيّــة رّواد الثــورة الســوريّة األوائــل، قــد بــدأت ابلتــآكل، وأّن نســيجها املخّضــب ابلــدم خيشــى 

عليــه مــن االضمحــال حتــت طبقــات مــن وحــل اخلديعــة والغــدر.
مــا ســبق ليــس مقدمــة لتريــر اإلخفاقــات املتكــررة والفشــل احملتمــل، كمــا أنّــه ال يدخــل يف ابب 
الــراثء لثــورة جتّســد احللــم ابخلــاص وقــد أضحــت دريئــة وحيــدة يصــّوب إىل قلبهــا املرجفــون محــم 
حقدهــم وغدرهــم، ويقذفهــا األغــرار بوابــل عجزهــم وتواكلهــم، لكــّن األحــام العظيمــة ال متــوت 
إمنــا تنبــت هلــا أجنحــة كــي ترفــرف وتعلــو علــى رغبــات الصاغريــن، واحللــم ابحلريــة أبعــد مــن أن 

تطالــه نرياهنــم البائخــة أو أن تنــال منــه ســهام حججهــم املتهافتــة.
لقــد طــال أمــد التيــه والضيــاع وآن للســورّي أن خيــرج مــن النفــق املظلــم الــذي قــاده إليــه َوْهــُم 
اليتــم ومــا يســتدعيه مــن الذلّــة واملســكنة، واســتثمرت علــى ضعفــه دوٌل وقــوى وشــخصيات 
انتهازيــة، هبطــت مبظــات رماديّــة مــن مســاء ال لــون هلــا، فاحلريــة ال تكــون إالّ ابلتحــّرر مــن عقــدة 
اخلــوف واالضطهــاد، وابلتمــّرد علــى األوصيــاء الذيــن حيولــون دون بلوغــه عتبــة احلِلــم، ولــن 
يتحقــق االنتصــار علــى الطغيــان وداعميــه بغــري وحــدة الثــوار واالرتــكاز إىل دالّــة الثــورة ومــا تؤكــد 
عليــه مــن ثوابــت قيميــة ووطنيــة وإنســانية، ومــا تفرضــه مــن جتــّرد والتــزام ابألهــداف الســامية 

والغــاايت النبيلــة الــي انطلقــت مــن أجلهــا.

الثورة هدمت أسوار الميتم
ي

م الثقاف
س

الق

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

من هنا مرَّ الرصاص

من بني ساقـنَْي تسرعان إىل مفرق العمر 

ألطفال كزغب الدرّاق

من حدقات جنود مّتسخني ابخلوف 

وبقع البواي املكبوبة على أكياس الرمل 

من لفافة سطح علبة السردين

املفتوحةِ على زنخ نوابت املساء 

من بني آخر حرفـنَْي 

من رسالة منّقطٍة ابلنبض على شاشة جّواٍل أخرس 

من بني جنحي فراشة عالقة أبسنان اجلعبة

من بقااي عّش يف أطول شجرات احلديقة

من طحال جورية مل تتّوْج موعداً قبل الفحص 

من بني خشبات األجبور املرتوك جانباً 

من فردة حذاء مل تنقلْب على فرار صاحبها الكهل 

من حيث تبدأ ابمليل 

غّرُة العشب الذي خّلد رائحَته يف كمشات البابونج

من اليوم الزائد يف شباط الكابس على صدر آذار

من شقوق شفتني معضوضتني ابلندم 

من عروة الثدي يف قميص املرضعة 

من ثقب احللق يف أذن طفلة جاءت بعد وحم على التفاح

من الثقب الوحيد برئة الناي

من بني إصبعي إشارة النصر

من العني العوراء يف نظّارة املؤرّخ

من بني الورقتني األوليني يف امللزمة األخرية 

لرواية مل تنتِه لكاتٍب مغمور

من صمام األمان بدوالب النجاة ملهاجر يف البحر

من مشتِل الوردة 

يف ضفرية البنت الناجحة يف امتحان الربيع

من بني ضلَعي الورب اخلامس للعاشق

من اخلريطة املطوية كبوق 

ومّر من حتت إبط الغيم.

سالم حلوم

شاعر سوري

وهكذا دواليك ....
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ي
م الثقاف

س
الق

محمد ياسين نعسان

كاتب وباحث سوري

ال ُيتَم بعد الِحلم

عبد القادر حمود

ر...
َ

قمٌر آخ

شاعر وكاتب سوري

ببطٍء...

ببطٍء شديٍد

تسيُل احلروُف

ومتتدُّ أسرارُها يف الزَّماْن

ساماً 

دموَع الّثكاىل...

أننَي اجلياِع

وما ترَك الوحُل يف َجَسِد الوقِت

ما َرَسَم احلزُن قرَب الّشفاِه...

وما أطلَقْتُه خياُم اهلواْن

يهلُّ اهلاُل..

يهلُّ مبيعاِدِه، وتدوُر رَحى األمنيات

تدوُر مبا ُأوتَِيْت من جنوٍن...

تدوُر..

تدوُر...وأتيت سنوَن

ومتضي سنوْن

قُِّب وأْنَلُف شيئاً فشيئاً أحاجي الرتَّ

والدَّوراْن

***

وترفُع نظرهَتا للسماْء

فتاٌة بعْمِر النَّدى

يبزُغ الوعُد من وجنتيها

وينداُح فيها املَدى

)اي إهلي!!...

رغيٌف جيوُب دروَب الفضاْء

رغيٌف كقبلِة ُأّمي...

أراُه هناك...

أراُه...

بكلِّ وضوٍح حتفُّ ِبِه هالٌة من ضياْء(

أراُه......

.....

وقْيَل هلا: 

)إنَُّه البدُر يف ليلِة الّنْصِف( 

قْيَل...

فناَمْت...

ويف مقلتيها بقااي )بكاْء(

***

ساماً 

عيوَن الصَّغريِة...

اي قمراً يقُف اآلَن خْلَف ابِب انتظاْر

تدغدُغُه الرََّقصاُت

وُتْطِلُق ألوانَُه حيُث ال برَد

ال جوَع

ال قتَل...

ال... ال دماْر

ساماً...

ساماً حبيبَة قليب

سامًا

سيأيت الرَّغيُف...

وجتري السَّواقي...

وتضحُك للعيِد، لألمنياِت...

غاْر عيوُن الصِّ

ساماً...

غاْر ساماً عيوُن الصِّ

ال رضــاع بعــد فطــام وال يتــم بعــد حلــم، هكــذا كان هنــج نبينــا يف بنــاء الشــخصية املؤمنــة، 
فــأول صــدام لإلنســان مــع مشــقات هــذه احليــاة هــو الفطــام، هــذه اللحظــة الــي تُعتــر املكــون 

األول لشــخصية الطفــل، ووضعــه وجهــاً لوجــه أمــام حتــدايت الواقــع القاســي.
احلِلــم هــو بدايــة تشــكل الوعــي، وفيزيولوجيــاً هــو بدايــة القــدرة علــى اإلجنــاب، ومبعــى أوســع 
هــو بدايــة القــدرة علــى االنتــاج وعلــى التحــول مــن العائــل للمعيــل ومــن الســلب إىل اإلجيــاب 

ومــن املنفعــل إىل الفاعــل ومــن املتلقــي إىل املعطــي.
فمــن غــري املعقــول أن تكــون يتيمــاً وأن تكــون قــد صــرت يف دور األب الــذي ينبغــي أن 
يكــون كافــًا وليــس مكفــواًل، وناحــظ )الــا( هنــا انفيــة )للجنــس( وليســت انهيــة )ال يتــم( 
مبعــى نفــي احلــدوث للفعــل وليــس النهــي عنــه، إن اســتمر اليتــم بعــد احللــم فهــذا األمــر منــاٍف 

للطبيعــة البشــرية ويكــون قــد صــار للحالــة املرضيــة. 
يف كثــري مــن األمــور مــا ينطبــق علــى اإلنســان الفــرد ينطبــق علــى اجملتمعــات البشــرية الــي هــي 
عبــارة عــن جممــوع األفــراد، وهــذا مــا أقــر بــه »هربــرت سبنســر« عندمــا شــبه اجملتمــع ابلكائــن 
احلــي يف النمــو والتطــور، وكذلــك فعــل قبلــه ابــن خلــدون عندمــا شــبه الدولــة ابإلنســان يف 

والدهتــا ونشــأهتا وقوهتــا وشــيخوختها ومــن مث موهتــا.
فهل اليتم يصيب اجملتمع كما هو اإلنسان الفرد؟

لقــد وصفــت ثــورة احلريــة يف ســوراي أبهنــا ثــورة يتيمــة، مبعــى أهنــا وحيــدة ال معيــل هلــا وال 
كفيــل، فمــن الناحيــة األدبيــة هــذا الوصــف جائــز فهــو معــر عــن حالــة مــا، ولكــن مــن 
الناحيــة الفكريــة الفلســفية هنــاك إشــكال ال بــد مــن إيضاحــه، ففــي اآلدب دائمــاً مــا حيــاول 
وصــف الواقــع الكائــن بصيــغ مجاليــة مــن خــال انزايحــات وصــور فنيــة وتشــبيهات، بينمــا 
يف الفلســفة يكــون األمــر أكثــر جفافــاً وصداميــة فهــي حتــاول تفســري الواقــع الكائــن ووصفــه 

لتقــدمي صيغــة ملــا ينبغــي أن يكــون. 
نعــم .. لقــد بــدأت ثورتنــا يتيمــة ولكــن املشــكلة هــي اســتمرار الشــعور ابليتــم بعــد بلوغهــا 
احللــم، فاليتــم حالــة واقعيــة عندمــا تفقــد األســرة أحــد أركاهنــا، ولكــن تكمــن املشــكلة 
ابلتحــول الــذي ينقــل هــذة احلالــة إىل ســاحة الشــعور فيصبــح اليتــم متازمــة شــعورية مرضيــة 
جتعــل اإلنســان متخبطــاً يف موقفــه جتــاه األخريــن وقضــااي العــامل، وتتحــول تدرجييــاً لعقــدة 
الضحيــة الــي تعــاين منهــا جمتمعــات العــامل الثالــث عمومــًا، ومــن األمثلــة علــى هــذا التشــوش 
مواقــف الكثرييــن مــن قضــااي العــامل وانعكاســاهتا علــى واقــع ثورتنــا، فمثــًا الحظنــا يف اآلونــة 
ــا، فاألصــوات تعالــت  األخــرية مــن املوقــف جتــاه احلــدث األهــم يف الغــزو الروســي ألوكراني
ابلدعــاء )اللهــم اضــرب الظاملــني ابلظاملــني وأخرجنــا مــن بينهــم ســاملني غامنــني( ويف ذات 

الوقــت نلــوم العــامل بكاملــه ألنــه ختلــى عنــا!!.
أان الاســتطيع أن أفهــم كيــف لنــا أن نطلــب مــن العــامل إنصافنــا يف حربنــا وحنــن ندعــوا عليــه 

يف وجهــه ابلدمــار يف حربــه؟!
مثلنــا كمثــل رجــل يغــرق ويطالــب النــاس إبنقــاذه ولكنــه يتوعدهــم إبغراقهــم بعــد أن ينجــو 
مــن الغــرق، إنــه الشــعور ابليتــم بعــد بلــوغ احلِلــم، إنــه اليتــم الــذي حتــول إىل متازمــة الضحيــة 

الــي تطالــب العــامل بتخليصهــا مــن ذاّبحهــا وهــي تتمــى لــه الذبــح.
عندمــا يســتمر الشــعور ابليتــم بعــد احللــم يصبــح مــرراً لــكل أخطائنــا ولــكل عثراتنــا، حــى 

ختلفنــا هــو نتيجــة يتمنــا، فنحــن مظلومــون وعلــى اآلخريــن أن يقومــوا إبنصافنــا.
الــرؤاي صحيحــة  تصبــح  الكافــل، عندهــا  لشــعور  املكفــول  مــن شــعور  ننتقــل  احلــل أبن 
ونســتطيع أن نعــرف كيــف نعــاجل أحوالنــا ونــرى العــامل مــن عــني النــد والقــوي، ال مــن عــني 
الفقــري املتكــر، فــأان وكافــل اليتيــم يف اجلنــة  كهاتــني )وأشــار إىل أصبعيــه( عليــه أفضــل 

الصــاة والتســليم ، فهــو أرادان كفــاء وليــس مكفولــني علــى الــدوام. 
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ت نقدية
ي - متابعا

م الثقاف
س

الق

أحمد إسماعيل

جنة ولكن...

قاص وكاتب سوري  

دخــل املكتبــة ليــًا، احلنــني يشــتعل يف كل مــكان، احليطــان تصــور 
براعــة اللحظــات الــي كان يقــف جبانبهــا، الرفــوف ال يــزال عالقــا 
فيهــا بصمــات أصابعــه، الكتــب حتلــق برائحتــه يف ســكون املــكان، 
ميــرر حســام أصابــع كفــه علــى أمســاء الكتــب لعلــه يعثــر علــى 
شــيء مميــز بينهــا، هــو حائــر ألن والــده املتــوىف منــذ أربعــة أايم كان 
مدمنــا علــى القــراءة والكتابــة منــذ فــرتة طويلــة جــدًا، وال خيــرج 
إال للضــرورة القصــوى، وحــني خيــرج ال حيــّس بــه أحــد، ويوبــخ 
أي شــخص يقــرتب منــه أو مــن اببــه، بكــت أم حســام طويــا 
وغــادرت إىل بيــت أهلهــا مــع حســام وماتــت هنــاك حبســرهتا قبــل 

عــام، كل شــيء يثــري  فضــول اجلميــع حــول عزلتــه..
هكذا كان حيدث حسام نفسه...

اقــرتب أكثــر ببصــره مــن الكتــب ميــين نفســه أبن يشــده أحــد 
عناويــن الكتــب، لكنــه مل جيــد أي روايــة أو ديــوان شــعر أو قصــص 
أو كتــب علميــة، بعــض الكتــب مكتوبــة أبحــرف التينيــة قدميــة، 
والبعــض اآلخــر دفاتــر مكتوبــة خبــط يــد والــده علــى األرجــح، ومبــا 
أن الغمــوض حييــط ابملــكان، فتــح حســام أحــد الدفاتــر،  وجــد 
فيهــا رمــوزاً وأشــكاال غريبــة وكتــاابٍت و أرقامــاً ال يعــرف مــا الرابــط 
بينهــا، أغلــق حســام الدفــرت لعــدم فهمــه ابحملتــوى، مث أمســك آخــر 
لكنــه تفاجــأ بنفــس الكتــاابت، قلــب صفحاتــه ســريعا ونتيجــة ملــا 
أصابــه مــن إحبــاط رمــى الدفــرت علــى الطاولــة الــي كان يكتــب 
عليهــا والــده، ومشــى ابجتــاه البــاب يريــد اخلــروج وقبــل وصولــه 
البــاب، خطــرت علــى ابلــه فكــرة، ســأل حســام نفســه بصــوت 

خافــت: ملــاذا ال أحبــث يف دروج الطاولــة ؟
ثــاث  يبحــث بداخلهــا، مل جيــد ســوى  اندفــع ابجتاههــا وأخــذ 

عليهــا مكتــوب  مرقمــة  ورقــات صغــرية 
1_ احذر االقرتاب من الكتب

تســتطيع  املكتبــة،  داخــل  املخبــأ  الصنــدوق  يف  مــا  خــذ   _2
الوصــول إىل الصنــدوق عنــد إخراجــك للكتــاب الثالــث علــى 

الثالــث. الــرف  مــن  ميينــك 
3_ الشيفرة 8791

كانــت الدهشــة متــأل وجــه حســام ممــا قــرأ، وحــى يزيــل دهشــته 
أســرع بتنفيــذ مــا علــى األوراق...

فتــح حســام الصنــدوق لكــن الدهشــة زادت حــني وجــد الصندوق 

الضخــم والــذي يشــبه غرفــة صغــرية مكعبــة طــول أحــد أضاعهــا 
تامــس  واجملوهــرات  الذهبيــة  النقديــة  والقطــع  تقريبــًا،  مــرتان 
حــى فــم الكيــس الــذي وضعــت فيــه، ومبجــرد مامســة حســام 
حلــواف الكيــس، أحســت القطــع أن مــن واجبهــا االندفــاع يف 
صــار كاجملنــون  ابجتاهــه،  غزيــر  فاندفعــت كنهــر  حســام،  وجــه 
يضحــك... يرقــص... ميســك بعضــاً مــن القطــع وجيعلهــا تتســاقط 
فــوق رأســه، بعــد دقائــق هــدأ حســام وأخــذ يتأمــل مــا حولــه، 
الذهــب واجملوهــرات،  مــع  تســاقطت عليــه  نظــره ورقــة  جــذب 
أمســكها حســام مســتغراب وقرأهــا: ابــين الغــايل حســام بعــد أخــذك 
مــا يف الصنــدوق إايك أن تبقــي شــيئاً مــن هــذه املكتبــة، أحرقهــا 
وســافر خــارج البــاد، إايك مث إايك أن تطيــل البقــاء هنــا، إن كنــت 

حتبــين حبــق نفــذ مــا يف الوصيــة فــورًا.
ســؤال عميــق يتســلل إىل ذهــن حســام ويقــف يف مقدمــة األفــكار 

الــي تبحــث عــن إجــاابت.. 
ســؤال مل يــرض بوضــع الســكون، خــرج علــى لســان حســام بــكل 
مــا ميلــك حيويــة ودهــاء، مــادام أيب يوصيــين حبــرق كل شــيء... ملَ 

ملْ حيرقــه بيديــه وقبــل وفاتــه؟!
أشــياء  عــن  يبحــث  الطاولــة  حنــو  يتجــه  مث  قدميــه  علــى  يقــف 
تســاعده علــى اســتيعاب األمــر، فتــش فــوق الكتــب الــي فــوق 
الطاولــة وبعــد حبــث ليــس ابلقليــل وجــد ورقــة داخــل أحــد الكتــب 
مكتــوب عليهــا أبحــرف عربيــة، قرأهــا حســام لكنــه مل يفهــم شــيئا، 
قرأهــا مــرة اثنيــة واثلثــة مل يفهــم شــيئًا، أحــس ابلتعــب والنعــاس 
لدرجــة أن عينيــه مل تعــد قــادرة علــى البقــاء مفتوحــة، تــرك حســام 
نــوم عميــق، بعــد ســاعات  جســده يفــرتش املــكان، و غــط يف 
طويلــة فتــح عينيــه ببــطء، مث دقــق النظــر يف كــف يــده، اســتغرب 
وجــود خــامت عليــه نقــوش أبحــرف اســم والــده، مســحها بكــم 
قميصــه، فخــرج مــن داخلهــا دخــان مــا لبــث أن تشــكل منــه مــارد 
ــه املــارد حــى يبعــث يف نفــس حســام الطمأنينــة  ضخــم، رحــب ب
قائــا : أهــًا بســيدي اجلديــد، تلفــت حســام حولــه مــع كثــري 
مــن اخلــوف فلــم جيــد ســوى نفســه، نظــر إىل املــارد وهــو يرتعــش 

وســأله: هــل تقصــدين أان؟
جييب املارد: وهل هنا أحد سواك هههههههه ابلطبع أنت.

يندهــش حســام مــن املشــهد، يــزول اخلــوف، مث يتخيــل أنــه ميكــن 

أن يصبــح أغــى، فاملــارد ميكــن أن حيضــر لــه أي شــيء مــا دام 
ســيده.

مل يــرتدد الشــاب الثاثيــين وعلــى الفــور ســأله هــل ســتنفذ كل مــا 
أطلبــه وأمتنــاه.

أجــاب املــارد نعــم لــك أمنيــة واحــدة أســتطيع حتقيقهــا لــك بشــرط 
أن ال حتــب أحــدا غــريي، و تلبــس اخلــامت كعقــد شــراكة أبــدي 

بيننــا.
فكــر حســام قليــًا مث قــال: ومل ال أان موافــق لــن أحــب أحــدا 
غــريك، ســر املــارد بذلــك وقــال: تســتطيع أن تطلــب أمنيتــك.

أزهــرت أســارير وجــه حســام وقــال: أريــد قصــرا مــن ذهــب يكــون 
فيــه الطعــام والشــراب ســهل املنــال يف جزيــرة ال يصــل إليهــا أحــد. 
وخــال حلظــات محــل املــارد حســام مــع كيــس الذهــب إىل قصــر 

الذهب.
تــرك حســام النقــود بعــد وصولــه علــى األرض، و بــدأ الطــواف 
والتجــوال يف القصــر بصحبــة املــارد، كان الذهــول ياحــق كل 
الذهــب  مــن  وأاثثهــا  واســعة   الغــرف  حســام،  يدخلــه  مــكان 
والنبــااتت،  األشــجار  أنــواع  مــن كل  فيهــا  احلديقــة  اخلالــص، 
تتدفــق  انفــورة  هنــا  منهــا،  يتدفــق  مبــا  خمتلفــة  انفــورات  وفيهــا 
منهــا العصائــر، وإىل مســافة ليســت بعيــدة انفــورة يتدفــق منهــا 
العســل، وعلــى مســافات متســاوية تتــوزع انفــورات يتدفــق منهــا 
املــاء العــذب الرقــراق، كل هــذا الــرتف واجلمــال بعــث احلــب يف 
قلــب حســام وأصبــح يشــارك املــارد يف كل شــيء يفكــر بــه، بــل 
وفــوق ذلــك بــدأ يفعــل مــا يثــري استحســان املــارد، يرقــص معــه، 
يغــين معــه، يتبــادالن النــكات املضحكــة حــى يبقــى الفــرح مازمــا 

وجودمهــا.
اســتمرت هــذه احلالــة فــرتة تقــارب الشــهر، امللــل بــدأ يتســرب إىل 
حســام، حــاول إخــراج اخلــامت مــن يــده فلــم يفلــح، أحــس حســام 
أخــريًا أن احلــب ال يشــبه األشــياء الــي يقــوم هبــا، وأنــه حيتــاج 
لبشــر مــن جنســه يبادهلــم احلــب احلقيقــي، هــو حباجــة ألصدقــاء... 
لزوجــة... ألطفــال... ألقــرابء وجــريان. قســاوة الشــرط الــذي 
وضعــه املــارد جعلتــه يصفــع وجهــه مــرارا، ويف كل مــرة يصيــح 
ابكيــاً كيــف تركــت الغبــاء والطمــع يســيطران علــّي رغــم إحلــاح 

والــدي يف الوصيــة.
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ما الذي جتنيه من نسخ دفاترَك القدمية
أو من نشر قمصان الغسيل طويلِة األكماِم  

فوق رؤى احلباْل؟
ملاذا ال حتاول أن ترى األشياء من منظار من ماتوا 

ومن ضاعوا 
ومن عجنوا حكاايهم آبهات العياْل؟

أرأيَت كيف تبّدل احلاُل على وقِع خطا اجلنِد وصيحات الرجال؟
كّنا معاً لكّنهم خدعوا جفوَن الشمِس  

واستخفوا وراء الكيِد 
واستحلوا سوار القيِد 

أو سرقوا فضاءات احلرام مع احلاْل؟
_قد كان هذا... اي حرام، 

مثّ أصبح بيته أكواَم ماْل
ِأن خاض أفانني احتياْل _ ذلك الشيُء جتّلى جنُمُه من بعد 

_أو ذلك املتخُم ابلبلِع على شدقيه آاثُر الضحااي 
واليتامى واجلياع 

تراه ممدوَح اخلصاْل
_ ذلك القصُر هناك، 

مل يكن قد شّرف األرَض وأعطاها مفاهيَم اجلمال
قبل أن يستيقظ املارُد يف مّحى صراع البغِي

يف وجه البغاْل
هكذا احلاُل، أانٌس يُدفنون لدى مواجهٍة، وقوٌم يقبضون 

وليس يُعسرهم حُماْل
ال تقل: كيَف؟ 

دماُء الناس مزرعٌة وبستاٌن
وغانيٌة وشيطاٌن، 

ومن أقواهتم، من صرهم 
من غربة الوجع املمّض على كواهلها اجلباْل

من وحل كانوَن ومن برد سجاِف اخليمة احلبلى آبالم ثقاْل
من ذلِّ حاويٍة يُنّقب جوفها طفٌل أو امرأٌة 

أو الغضُب املخّزُن يف تباريح السؤاْل
من حزن ختياٍر ومن هبجة أطفاٍل 

ومن سَقٍم أبكناِف الشماْل
من كوِم أقواٍل وأفعاٍل أبردية الضاْل

ُمْت أنَت 
كي حتيا العناكُب والثعالُب والعضاءاُت وأشباُه الرجال ... 

فلَم السؤال؟

عبد الغني عون

شاعر سوري

ّ
لماذا ال تكف
عن السؤاْل؟

د. محمد جمال طحان

أفكار غيرت العالم 

بوادر التفكير في بابل ومصر

كاتب وباحث سوري

يف أواســط األلــف األّول قبــل امليــاد، ظهــر يف اهلنــد القدميــة كتــاب )الفيــدا(، أي كتــاب املعــارف، وهــو 
مؤلَّــف ديــين يضــّم عــددًا مــن اآلراء واألفــكار الفلســفية عــن اإلنســان واألخــاق والعــامل.

وبقــي )الفيــدا( كتــاابً مقّدســاً حــى ظهــور )اجلاينيــة( يف القــرن الســادس قبــل امليــاد، وهتــدف التعاليــم 
األخاقيــة للجاينيــة وتعــين )املنتصــرون(، هتــدف إىل تبيــني الســبل إىل انعتــاق الــروح اإلنســانية مــن الشــهوات 
اجلاحمــة الــي يســّببها اجلهــل ابحليــاة. إن الســبب الرئيســي يف تبعيــة الــروح يعــود إىل انقيادهــا للرغبــات 
والشــهوات اجلاحمــة بســبب اجلهــل ابحليــاة. لذلــك البــد مــن املعرفــة الــي -وحدهــا- تســتطيع حتريــر الــروح 
مــن أســر املــادة. أمــا شــرط املعرفــة احلّقــة فيقــوم علــى الثقــة بشــخص املعلــم، ويف الســلوك القــومي وذلــك ال 

يتــم إالّ ابلزهـــد.
      بعــد ذلــك ظهــرت الداينــة البوذيــة بــني القرنــني الســادس واخلامــس قبــل امليــاد، وترّكــزت أهــم 
موضوعاهتــا علــى أن: احليــاة مــألى ابلعــذاب واألمل، وأن هنــاك أســباابً لظهــور العــذاب، وهنــاك إمكانيــة 
لوقــف العــذاب. فــكان هــدف املعرفــة لديهــا هــو ختليــص اإلنســان مــن أملــه وعذابــه. ويطلــق البوذيــون 
علــى حالــة اخلــاص مــن العــذاب اســم )النرفــاان( أي )االنطفــاء( وهــي حالــة انعتــاق مــن كل مــا جيلــب األمل 

والعــذاب. 
تـــا البوذيــة انتشــار اليوغــا وتعــين أتّمــل الــذات أو الرتكيــز عليهــا. يــرى أصحاهبــا أن اإلميــان ابهلل شــرط 

ضــروري للنجــاح يف العمــل الــذي يهــدف إىل ختلّــص اإلنســان مــن العــذاب.
واخلــاص ال يكــون إالّ ابلزهــد وابلتمّســك ابملبــادئ األخاقيــة الســامية. ويف ســبيل ذلــك ابتدعــت اليوغــا 
رايضــة تســاعد اإلنســان علــى تنظيــف فكــره مــن أدران العــامل اخلارجــي، وذلــك ابلتوّجــه إىل الــذات والتحــّرر 

مــن قيــود العــامل. وقــد أثبــت العلــم احلديــث أمهيّــة رايضــة اليوغــا ومتارينهــا ونظامهــا الغذائــي.
ال نريــد التوّســع يف األفــكار الــي نطرحهــا يف هــذه احللقــة، وإمّنــا نعــرض هلــا بســرعة متهيــداً لاكتشــافات 
العلميــة الاحقــة الــي حيلــو للغــرب تصويرهــا علــى أهنــا مــن فعــل عقــل غــريب بــدأ مــن اليــوانن، وبــدأ مــن فــراغ.
ابلتســاوق النســيب مــع الفكــر اهلنــدي نــرى هنــاك تطــوراً كبــريًا ســبق التفكــري اليــوانين وكان مصــدره اببــل 

ومصــر.
يف اببــل ومصــر تطلّــب تطــّور الزراعــة توســيع دائــرة املعرفــة الســتخدامها عمليّــاً. ومــن أجــل حســاب منســوب 

ميــاه النيــل تطــّور علــم الفلــك عنــد املصريــني.
ووضــع البابليــون أســس اجلــر واهلندســة، وصاغــوا تقوميــاً يعتمــد علــى رصــد حركــة الشــمس والقمــر والنجــوم، 
واخرتعــوا النظــام الســتيين يف احلســاابت، مــا يــزال مســتعمًا حــى اآلن، وهــو تقســيم الســاعة إىل ســتني 

دقيقــة، والدقيقــة إىل ســتني اثنيــة. هــذا يف األلــف الثالثــة قبــل امليــاد.
وتشــري طــرق احلســاب الــي كانــت تُعّلــم يف مصــر إىل املســتوى العاملــي الــذي بلغتــه املعرفــة يف بــاد وادي 
النيــل، حيــث حــّدد املصريــون طــول الســنة بـــ 365 يومــاً وربــع اليــوم، كمــا أحــرزوا جناحــات هاّمــة يف جمــال 

الرايضيــات.
واآلاثر األدبيــة الفرعونيــة تــرى أن الكائنــات احليــة تتولــد مــن املــاء البــارد، وأن اهلــواء ميــأل الفــراغ وحيضــر يف 
األشــياء كّلهــا …، وهــذا مــا تعّلمــه الفيلســوف اليــوانين طاليــس عــن قدمــاء املصريــني والبابليــني، فافــرتض 

أن املــاء أصــل األشــياء وعّلتهــا... 
ويف الصــني بــرزت تعاليــم كونفوشــيوس وأّكــدت املدرســة الكونفوشــية أن القــدر حيكــم حيــاة النــاس، وأن 

النــاس يتمايــزون مــن خــال تربيتهــم، وكــي نعــرف اجلديــد البــد مــن دراســة القــدمي.
وأحــد أتبــاع كونفوشــيوس يــرى أن اإلنســان خــرّي بطبيعتــه، تازمــه منــذ الــوالدة خصــال أربــع هــي: التــأمّل 
آلالم اآلخريــن، والشــعور ابخلجــل، والتواضــع، والقــدرة علــى التمييــز بــني احلــق والباطــل. وأن التأثــري الّســيء 

للمجتمــع هــو الــذي يفســد هــذه اخلصــال.
وهكذا جند أّن احلضارة اليواننية متأخرة ابلقياس إىل حضارة مصر وباد ما بني النهرين. 

كان املصريــون مزارعــني لذلــك حاولــوا التوّصـــل إىل أكــر قــدر مــن املعــارف الفلكيــة الــي تســاعدهم علــى 
التنبــؤ بفيضــان النيــل، واســتحدث الكهنــة طريقــة الكتابــة ابلصــور.

أما يف باد ما بني النهرين فقد كان السومريون الذين اشتهروا ابلكتابة املسمارية، مث تلتهم اإلمراطورايت 
الســامية الكــرى الــي رّكـــزت جهدهــا علــى الســعادة يف هــذا العــامل، لذلــك اعتنــوا بتســجيل حــركات النجــوم 

ومبمارســة الســحر والتنجيم.
وقــد اســتفاد اإلغريــق مــن اببــل وإيــران ومصــر وفينيقيــا مبجــاالت خمتلفــة منهــا الرايضيــات والفلــك واجلغرافيــا 

والقيــاس والتقومي.
وبــني القرنــني الســابع والســادس قبــل امليــاد ظهــر مفّكــرو اليــوانن واجتهــدوا يف البحــث عــن العلــة األوىل 
لألشــياء، فكيــف فعلــوا ذلــك ...؟ هــذا مــا ســنعرفه يف احللقــة القادمــة مــن مقاالتنــا عــن أفــكار غــرّيت العــامل.
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الفــن  قامــات  أهــم  مــن  نبعــة  نذيــر  الفنــان  يعــّد 
املــزة  حــي  نشـــأ يف  والعــريب.  الســوري  التشــكيلي 
ذائقتــه  منــت  حيــث  دمشــق  يف  اجلميلــة  وبســاتينه 
الفنيــة وتطــورت إىل حــبٍّ طفــويل لأللــوان واخليــوط 
حياتــه  ســنني  بقيــة  الشــغف  هــذا  رافقــه  امللونــة، 
الطبيعــة واإلنســان.  فنــان  نبعــه  نذيــر  منــه  ليصنــع 
أتثــر نذيــر يف بداايتــه ابلفنانــني حممــود جــال وانظــم 
اجلعفــري، واثبــر علــى زايرهتمــا لتعلــم أصــول الرســم 
العميقــة.  الفنيــة  جتارهبمــا  مــن  مســتفيدا  وقواعــده 
قســم  القاهــرة  جامعــة  يف  اجلميلــة  الفنــون  درس 
التصويــر الزيــي بعــد حصولــه علــى منحــة دراســية 

وختــرج منهــا عــام 1959. 
عــاد إىل ســوراي ليعمــل مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة 
يف بعــض املــدارس، مث مدرســا يف كليــة الفنــون يف 
ــة  دمشــق حــى عــام 1971 حــني شــد الرحــال اثني
إلكمــال دراســاته الفنيــة يف األكادمييــة العليــا للفنــون 
جائــزة  علــى  حــاز  ابريــس.  يف  )بــوزار(  اجلميلــة 
دراســته  انتهــاء  بعــد  ابريــس  يف  العليــا  األكادمييــة 
فيهــا. كان فنــاان اجتماعيــا نشــيطا تربطــه صداقــات 
عميقــة مــع العديــد مــن الفنانــني خاصــة الفنــان مروان 
قصــاب ابشــي حيــث اعتــاد االثنــان الذهــاب دائمــا 
ملمارســة الرســم يف الطبيعــة اخلابــة احمليطــة بدمشــق.

ابتكــر نبعــة أســلوبه اخلــاص وطــوره مــن خــال جتاربــه 
واألســطورة  التقليديــة  الفنــون  موظفــا  الشــخصية 
بــني  أســلوبه  منوعــاً  الشــعبية،  واملاحــم  القدميــة 
حلركــة  انتســب  والتجريديــة.  والســرايلية  الواقعيــة 
فتــح )أكــر فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية( 
يف بدايــة أتسيســها وصمــم شــعارها إضافــة إىل عــدد 

الســوري  التشــكيل  يقّســم متابعــو  مــن ملصقاهتــا. 
نبعــة  نذيــر  الفنــان  أعمــال  والدارســني  النقــاد  مــن 
واألســلوب،  ابملوضــوع  خمتلفــة  جمموعــات  إىل 
علــى  )دمشــقيات(  جمموعــة  يف  مثــًا  ركــز  حيــث 
الــرتاث الدمشــقي مــن مشــغوالت يدويــة ومشــاهد 
أمــريات،  أو  يقفــن كملــكات  لنســاء  استشــراقية 
حماطــات أبجــواء دمشــقية دافئــة حيــث الزخــارف 
املوســيقية  واآلالت  والــورود  امللــون  والزجــاج 
املشــهد  هــذا  إىل  املــرأة  انتمــاء  مؤكــدًا  واحللــي، 
اجلمــايل واعتبارهــا جــزءا منــه. يف جمموعــة أخــرى مــن 
األعمــال أطلــق عليهــا اســم )املــدن احملروقــة( يقــدم 
نبعــة مــدان عربيــة مثــل بــريوت وبغــداد وبعــض املــدن 
الســورية مســتحضرا حلظــات مريعــة تلــت قصفهــا 
واحــرتاق أبنيتهــا اتركا شــهداءها يهيمــون يف فضــاء 
لوحــة تشــهد علــى وحشــية مــا تعرضــت لــه تلــك 
املــدن اجلميلــة الوادعــة. أمــا جمموعــة أعمالــه األخــرية 
األســلوب  عليهــا  يطغــى  الــي  )جتليــات(  فكانــت 
يف  ريشــته  اتركا  الواقعيــة  عــن  مبتعــدا  التجريــدي 
حالــة تــداٍع حــّر معــّرة عــن مكنــوانت نفســه دومنــا 

قيــوٍد أو حــدود.
نصــف  قرابــة  نبعــة  نذيــر  الفنــان  جتربــة  اســتمرت 
قــرن مــن الزمــان قــدم خاهلــا الكثــري مــن األعمــال 
مــن  عــدد  يف  املعــارض  مــن  الكثــري  يف  مشــاركا 
العواصــم العربيــة واألوربيــة. مت تكرميــه مبنحــه وســام 
االســتحقاق الســوري عــام 2006. رحــل نبعــه عــن 
عاملنــا عــام 2016 لتنتهــي جتربــة فنــان مميــز ورائــد 
النهضــة يف  جيــل  أو  الثــاين  اجليــل  رواد  أهــم  مــن 

الســورية. التشــكيلية  احلركــة 

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

نذير نبعة )1938-2016(

كاتب سوري
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كثرية هي املنظمات واجلمعيات املنتشرة يف احملرر والي هتتم برعاية 
األيتام  من  جيش  احتياجات  أمام  عاجزة  تقف  ولكنها  األيتام، 
الروسي ومسامهة  القتل األسدية مبساعدة الطريان  الذي خلفته آلة 
مليشيا حزب هللا اإليرانية، ووفق إحصائية  لفريق )منسقو االستجابة 
سورية  غرب  مشال  مناطق  يف  األيتام  األطفال  عدد  بلغ  السريعة( 
)198,6٣2(طفًا دون سن الثامنة عشرة، فيما وصل عدد النساء 

األرامل دون معيل إىل 46,892(امرأة.
يف  الداان  مدينة  يف  األيتام  لرعاية  دار كنف  زارت  إشراق  صحيفة 
الشمال السوري والتقت مديرها أنس البكور وسألته عن اخلدمات 

الي توفرها الدار فأجاب:
أتسست كنف قبل مخس سنوات تقريًبا الستقبال األيتام من سن 
ست سنوات حىت السابعة عشر، وترعى اآلن أكثر من 2٣0 طالب 
وتقدم هلم الرعاية الربوية التعليمية ابإلضافة لإلحتياجات األساسية 
من طعام وشراب وملبس ورعاية صحية، إضافة إىل أتمن نشاطات 
ترفيهية ورحات إىل املنتزهات واملاهي وتعليمهم السباحة وركوب 
اخليل واإلهتمام ابجلانب التقي مثل احلاسوب، أي حتاول الدار أن 
تقدم هلم مشروع تربوي متكامل، كما تقوم كنف بتوصيل الطاب 

إىل ذويهم يف العطل.
أضاف مدير دار كنف أن املدرسة تقدم خدمات التعليم للطاب 
إضافة  الربية  منهاج  وفق  وذلك  واإلعدادية  اإلبتدائية  ابملرحلتن 
إىل مواد شرعية وتعليم القرآن الكرمي، والركيز على البناء اجلسدي 
والربية الرايضية للطفل ألمهيتها يف بناء الشخصية والتقليل من وقع 
األب  فقدان  بسبب  هلا  يتعرض  الي  والنفسية  العاطفية  الصدمات 

وتداعيات احلرب.

عن آماهلم يف املستقبل واحللول املمكنة لتحسن حالة األيتام قال 
السيد أنس: لقد أمست مشكلة األيتام مشكلة شاقة وكبرية جًدا 
يف احملرر وكنف وغريها من احملاضن الربوية ال تستطيع حتمل سوى 
اجلزء البسيط من املشكلة، وهندف إىل استنساخ مشروع أكر ملعاجلة 
مشكلة األيتام عر تضافر جهود اجلهات الرمسية واخلاصة واستنفار 
املنظمات واجلمعيات لرعاية األيتام حىت ال نركهم لإلحنراف، علًما 
أن غالبية األموال الي تنفق يف الشمال تذهب للخدمات األساسية 
النقص  لتعويض  والربوية  التعليمية  الرعاية  إىل  اليتيم  حاجة  وتغفل 
الذي تولد عن غياب األب وأملنا ابهلل كبري يف فرة اهلدوء احلالية 
أن تفتح مشاريع جديدة على منوال كنف للمساعدة يف التخفيف 
من املشكلة، مع ماحظة أن تكون هناك مركزية لرعاية األيتام رعاية 

شاملة من مجيع النواحي الربوية واإلجتماعية واإلقتصادية.
الدار  مدير  رأي  األيتام، حسب  رعاية  تواجه  الي  الصعوابت  عن 
قال: قد يكون اجلانب األمي الضعيف أحد أهم الصعوابت إضافة 
إىل املال الذي يعتر عصب املشاريع احليوية يف الربية والتعليم وخاصة 
مشاريع رعاية األيتام، مع نقص واضح يف الكوادر الربوية الي متلك 
العلم واملعرفة األكادميية يف اختصاصات تربية اليتيم من كافة النواحي 

النفسية والربوية والعقدية الي متس حياته املستقبلية.
خال جتوالنا يف دار األيتام التقينا الطفلن حسن)12سنة( وأخيه 
حسن:  فأجاب  حكايتهما  عن  سألنامها  و  عمار)10سنوات(، 
على  تعرفا  وأهنما  سنوات  عدة  منذ  الدار  هذه  يف  يعيشان  أهنما 
جمموعة كبرية من األصدقاء، ويذهبان ابلعطلة إىل بيت جدمها حيث 

يعيشان بعد استشهاد أبيهما وزواج أمهما.     
الشمال  األيتام يف  سبيل  تعرض  الي  الصعوابت  البحث يف  وعن 

احملرر سألنا الناشط يف األعمال اإلنسانية  سعد الدين اليحىي فقال: 
قد يكون أمل التهجري كسائر الناس هو األبرز، لكنه مع اليتيم كان من 
غري أب أو أم، إضافة إىل عدم االهتمام ابلتعليم إلنشغال بعضهم 
نزواًل  أمهم  من  األوالد  يُنزع  األم  زواج  وعند  العيش،  لقمة  بتأمن 
عند عادات الناس مع أن األصلح له ان يبقى مع أمه وخصوًصا إذا 
كان الزوج ممن يطلب تربية األيتام، واحملاكم اآلن تنظر يف األصلح 
إليها، وفصل األبناء عن أمهاهتم يف سن معن  إذا ختاصموا  لليتيم 
يف بعض دور اإليواء وابلتايل قد يتعرض اليتيم ألخطار رفقة السوء 

أومنزلقات الفساد.
وعن جتربته مع األيتام واحللول املمكنة قال اليحىي: من خال جتربتنا 
معاقن  وفيها  أيتام  فيها  مستورة  بيوت  وجدان  اإلنساين  العمل  يف 
مجعية  رمبا كفتهم  احلياة،  مقومات  ألدىن  يفتقدون  أرملة،  وتعيلهم 
سكنهم لكن بقى لديهم الدواء واللباس، واحلل يكون بتكليف جلان 
من كل بلدة حبصر أصحاب احلاجات ومنهم األيتام ضمن سجات 
أصحاب  واهتمام  واملنظمات  اجلمعيات  على  وعرضها  ومستوايت 
ابتزاز  تلك األسر وعدم  احلقيقية عند  املشاكل  اإليواء مبعاجلة  دور 
األمهات، ومحل املسؤولية من اجلميع حلماية األيتام ومن ال ويل هلم 
من الوقوع يف مستنقعات الفساد األخاقي واإلجتماعي، حيث يقع 
فيها بعض من له ويل أمر ومن عنده من يتابعه فكيف مبن ال ويل 
له، وأن حتمل احلكومات املوجودة  يف احملرر مسؤوليتها جتاه هؤالء 

األيتام ابلتعليم والتطبيب واحلماية وجعلهم أولوية.
األيتام يف جماالت عديدة،  ُتطرح ملساعدة  الي  األفكار  كثرية هي 
ولكن الكل يقف عاجًزا أمام توفري حنان األم وحدب األب الذي 

فقدوه منذ نعومة أظافرهم.

صحافي سوري

 200  ألف يتيم في المحرر،
واقع حزين ومستقبل مجهول!

فيصل عكلة
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Suriye’nin kuzeyindeki kamplardan birinde beş kardeşine bakan on yaşını doldurmamış o küçük 
kızın görüntüsü yaklaşık iki yıldır hafızamda duruyor. O zaman 6 yaşındaki kızımın anneliğini tam  
olarak gözümün önüne  getirdim ve yeniden videoyu onunla beraber izlemeye karar verdim. Belki 
Suriye’dekilerin sıkıntılarını ona canlı bir şekilde tanıtabilirdim.
Savaş sırasında yerinden edilen ve  anne babasını kaybeden çocuk  Bayan Süleyman, beş çocuğa 
bakmak, beslemek ve çamaşırlarını yıkamak zorunda kalan öksüz bir anne rolünde kendini bulsa 
da halinden memnun , mutlu görünmektedir.
Bayan Süleyman Halep kırsalındaki Darat Azza’daki mütevazı çadırından çıkar ve masum bir 
gülümsemeyle sırtlardan korktuğunu  ifade eder.
Isınmak için teneke kullanıyoruz ,odun olmadığı için evdeki ıvır zıvırları yakıyoruz, fakat  çabuk 
sönüyor yeniden yakıyoruz.” 
Kızımdan , Bayan’a herhangi bir sempati ifadesi görmedim, bu yüzden onun bir tepki  vermesi için 
duygularını açığa çıkartmaya karar verdim.
Ona biraz daha baskı yaparsam  şöyle diyeceğini hissettim:
Anne ! Sen bana bu kadar önem vermene rağmen (BAYAN)benden daha mutlu yaşıyor.
Çocuklar geniş bakış açılarıyla her zaman bizi şaşırtmıştır Diğer yandan biz onca kitap telif etmem-
ize rağmen zihnimizi evcilleştirmemize rağmen ufkumuz sınırlı kalıyor.
Gazeteler, dergiler ve araştırma merkezleri, çocukları ve yetimleri ilgilendiren Her fırsatı kolluyorlar. 
Her fırsatı istismar edip bu öksüz çocukları onlara iyi bir ortam sağlamak Vâdi ile reklamlar araştır-
malar ve tavsiyeler yayınlamak için işe koyuluyorlar
Genellikle kimse bu önerilere itibar etmez, ancak  bu iş yerel medyanın çıkarlarına hizmet ettiği için 
bu çalışmalardan  memnun  olup gurur duymaktadırlar 
Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla dolu olan sosyal medya ve televizyon kanalları hepsi 
çocukları korumanın öneminden bahsediyor. Fakat biz biliyoruz ve onlar da biliyorlar ki kimse bize 
yardım etmek istemiyor.
Ve çadırlarımız Bayan gibi kalabalık. Ve yetimleri kurtarmayı kendine görev edinmiş tüm dernek ve 
kuruluşların, yetimliğin en önemli fiziksel ve psikolojik özelliklerimizden biri olan, en önemli fiziksel ve 
psikolojik özelliklerimizden biri haline geldiği Suriye ölümünün ilk günleriyle birlikte tüm enerjilerini 
tükettiklerini.
“Yetimler Günü” etkinliği 1 Nisan’da sona eriyor.
Bayan, çadırında kalır ve “yalnız sırtlan” korkusuyla boğuşur.
İplerini birbirine doladı ve kardeşlerinin omuzlarını okşadı, ondan her şeyini çalan ve ona sırtlanlarla 
on yaşında yüzleşecek gücü veren yeni bir hayatın haberini verdi.
Bayan’ın deneyimi, tüm acımasızlığıyla, kendilerini ve çocuklarını yetimlikten kurtulduklarına, o bi-
reysel hayatta kalma ve sanrısal duyguya inanan başkalarının deneyimlerinden çok daha iyi olabilir.
Sürgünlerinden ve nerede olurlarsa olsunlar Suriyelilerin konuşmalarını Bayan’ın kendi korkularına 
ve acılarına benzer korkulara sürüklemek.
Türkiye’den genç bir Suriyeli, mühendislik fakültesinden yeni mezun olmasına ve nispeten istikrarlı 
bir hayat sürmesine rağmen, “Kırıldık” diyor.
Türkiye’nin prestijli bir üniversitesinden felsefe doktorası olan bir başka Suriyeli de, “Onurumuz 
yaralanıyor... Filozof, düşünür, büyük adam çıkarmayacağız” diyor.
Bir anlık dürüst duruş, aramızdaki ortak noktaları ortaya çıkarıyor, bu yüzden fildişi kulelerimizden ve 
“uzmanlık” sandalyelerimizden atlıyoruz ve Danimarkalı yetkililerin ikametinin iptal edildiğini bildird-
iğinde bayılan Şamlı annenin sahnesi olan dedikodudan korkumuzu ifade ediyoruz. aylar önce izin 
verdiğini ve Güvenli olarak sınıflandırıldığı için Şam’a dönmesi gerektiğini, gerçekliği küçülttüğünü ve 
bizi söylemlerden ve teorilerden uzaklaştırarak gerçek imajımızın önüne koyduğunu söyledi.
Yetim çocuklar için bu kadar keder ve ağıtlar, onların adlarına yalvarışlar yeter, onlardan ders alalım 
ve dertlerine saygı duyalım.

ال تــزال صــورة تلــك الفتــاة الصغــرية الــي مل تتجــاوز العاشــرة مــن عمرهــا وترعــى إخوهتــا اخلمســة يف 
أحــد خميمــات الشــمال الســوري عالقــة يف ذاكــريت منــذ حنــو عامــن، شــعرُت حينهــا أبمومتهــا املكتملــة 
وتعّمــدت أن أشــاهد الفيديــو مــرة اثنيــة علــى مــرأى ابنــي ذات األعــوام الســتة يف حمــاواليت الدؤوبــة 

لتعريفهــا ابملعــاانة الســورية واملأســاة الــي يعيشــها أقراهنــا.
بيــان ســليمان الطفلــة الــي نزحــت خــال احلــرب ومــات والداهــا فوجــدت نفســها أمــاً يتيمــة خلمســة أبنــاء 

عليهــا أن هتتّــم هبــم وتطعمهــم وتغســل ثياهبــم ومــع ذلــك تبــدو ســعيدة.
تطــّل بيــان ســليمان مــن خيمتهــا املتواضعــة يف دارة عــزة بريــف حلــب معــرّة اببتســامة بريئــة عــن خوفهــا 
مــن الضبــاع تســقط عنهــا مامــح قهــر األمهــات، وتكمــل حديثهــا.. “ســّحاب اخليمــة ال يعمــل نربطــه 
ابخليــط.. ليــس لدينــا مــال لشــراء مدفــأة.. نضطــر إلشــعال بقــااي احلاجيــات يف التنكــة لكنهــا ســرعان 

مــا تنطفــئ فنعــاود إشــعاهلا”.
مل أَر أّي نظــرات تعاطــف مــن ابنــي مــع بيــان فقــررت أن أســتثري مشــاعرها ليكــون جواهبــا.. أمــي بيــان 
ســعيدة وتريب أخوهتا ملَ احلزن؟ وشــعرت أني لو ضغطت عليها أكثر قليًا ســتقول: “أمي بيان ســعيدة 
أكثــر مــي علــى الرغــم مــن أنــك تغدقــن علــّي بوابــل مــن االهتمــام والرعايــة، ورمبــا ســتكون يف املســتقبل 

أفضــل ممـّـن يــراتدون املــدارس ويعيشــون حيــاة طبيعيــة”.
أفقنــا وفقــر رؤيتنــا فعمليــة  الزاويــة األخــرى وحُيزنــك ضيــق  التقــاط  يُفاجئــك األطفــال بقدرهتــم علــى 

الرويــض الــي خضعنــا هلــا طيلــة ســنن عمــران ُكتــب هلــا النجــاح.
إصــدار  علــى  األحبــاث  الصحــف واجملــات ومراكــز  تتهافــت  واليتامــى  هتتــم ابلطفــل  مناســبة  يف كل 
دراســات وأرقــام وتوصيــات لدعــم هــؤالء األطفــال األيتــام وتوفــري بيئــة جيــدة هلــم، عــادة ال يكــرث 
أحــد هلــذه التوصيــات، تتناقلهــا وســائل اإلعــام احملليــة معتــدًة بنتاجهــا وشــاعرة برضــى اتم عــن “زخــم 
احملتــوى”، فيمــا تصخــب شاشــات “السوشــيال ميــداي” والقنــوات التلفزيونيــة ابملرشــدين االجتماعيــن 

وأخصــاء علــم النفــس يتحدثــون مجيعهــم عــن أمهيــة محايــة الطفولــة!
يعــرف هــؤالء وحنــن نعــرف أيضــاً أن ال أحــد يريــد مســاعدتنا وأن خيمنــا مكتظــة بـــمثل بيــان، وأن كل 
اجلمعيــات واملنظمــات الــي محلــت علــى عاتقهــا إنقــاذ األيتــام، اســتنفذت طاقاهتــا مــع أول أايم املــوت 

الســورية حينمــا صــار اليتــم ثيمــة متيــزان وأحــد أبــرز خصائصنــا الفيزايئيــة والنفســية.
تنتهــي مناســبة “يــوم اليتيــم” األول مــن نيســان، تبقــى بيــان يف خيمتهــا تصــارع خماوفهــا مــن “الضبــاع 
لوحدهــا”، تشــبك حباهلــا وتربــت علــى كتــف إخوهتــا معلنــة جولــة جديــدة مــع حيــاة ســلبتها كّل شــيء 

ومنحتهــا قــوة جماهبــة الضبــاع يف العاشــرة.
جتربــة بيــان وبــكل قســاوهتا قــد تكــون أفضــل بكثــري مــن جتــارب آخريــن اعتقــدوا أهنــم جنــوا أبنفســهم 
وأببنائهــم مــن اليُتــم تلــك النجــاة الفرديــة وشــعورها الواهــم، لتســوقك أحاديــث الســورين مــن منافيهــم 
وأينمــا وجــودوا إىل خمــاوف مماثلــة ملخــاوف بيــان وأوجــاع حتاكــي أوجاعهــا “حنــن مكســورو اخلاطــر” 
يقــول أحــد الشــبان الســورين مــن تركيــا علــى الرغــم مــن أنــه ختــرج حديثــاً مــن أحــد كليــات اهلندســة ويعمــل 

ويعيــش حيــاة مســتقرة نســبياً.
فيمــا يعــّر ســورّي آخــر حاصــل علــى دكتــوراه يف الفلســفة مــن أحــد جامعــات تركيــا العريقــة “حنــن 
جمروحــون بكرامتنــا.. لــن ننتــج فاســفة وال مفكريــن وال عظمــاء”. حلظــة وقــوف صادقــة مــع الــذات 
تكشــف قواســم مشــركة بيننــا فنهــوي مــن أبراجنــا العاجيــة وكراســي “التخّصــص” ونعــّر عــن خوفنــا 
بعيــداً عــن الثرثــرة، فمشــهد تلــك األم الدمشــقية الــي أُغمــي عليهــا عندمــا أبلغتهــا الســلطات الدناركيــة 
إبلغــاء تصريــح اإلقامــة اخلــاص هبــا منــذ أشــهر وأبنــه يتوّجــب عليهــا العــودة إىل دمشــق كوهنــا ُصنفــت 
آمنــة، خيتــزل الواقــع ويضعنــا أمــام صورتنــا احلقيقيــة بعيــداً عــن اخلطــاابت والتنظــري. كفــاان حــزانً وعويــًا 
علــى األطفــال اليتامــى كفــاان تســّواًل ابمسهــم فلنتعلّــم منهــم وحنــرم ُمصاهبــم، فلنتواضــع أمــام صرهــم 

وجســارهتم، ونُفشــي هلــم أبننــا حنــن أيضــاً خنشــى الضبــاع لكننــا خنشــى االعــراف أكثــر.

Alaa Awad

Sırtlanlardan biz de korkarız
ا نخشى الضباع
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تبحــث دوائــر املعارضــة يف تركيــا عــن إجابــة لعــدم أتثــري املشــاكل االقتصاديــة وزايدة تكاليــف املعيشــة وضعــف القــوة الشــرائية 
بشــكل كاٍف علــى خيــارات الناخبــن.

قبــل أن تبــدأ حــرب أوكرانيــا كان هنــاك اخنفــاض ملحــوظ يف أصــوات احلــزب احلاكــم، وهــو مــا انعكــس علــى زايدة آمــال 
املعارضــة بشــكل كبــري. علــى الرغــم مــن زايدة الضغــط علــى االقتصــاد بعــد بــدء احلــرب أبوكرانيــا، لكــن اجلميــع تفاجــأ بتحــول 
كبــري مثــري لاهتمــام يف ســلوك الناخبــن، حيــث توقــف الراجــع الــذي طــرأ علــى العدالــة والتنميــة احلاكــم، بــل وحقــق زايدة 
بنســبة ٣ درجــات عــن معّدلــه الــذي كان موجــوًدا. بطبيعــة احلــال أنتــج هــذا الوضــع خيبــة أمــل مــن كافــة األبعــاد ابلنســبة 

للمعارضــة. وارتفعــت صيحــات احلــرية والتعجــب مــن بعــض احلســاابت املعروفــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ففــي مثــل هــذه البيئــة الــي تشــهد ارتفاًعــا يف التضخــم، ملــاذا حــدث هــذا التحــول بينمــا كان مــن املفــرض أن تراجــع أصــوات 

العدالــة والتنميــة بشــكل أكــر مــع مــرور الوقــت؟
مبا أننا حناول اإلجابة عن هذا السؤال، فيجب أخذ األسباب غري االقتصادية بعن االعتبار:

1- تزايد املخاوف األمنية عقب اندالع احلرب
2- تزايد الشعور ابحلاجة إىل قيادة قوية يف األوقات الصعبة، وااللتفاف حول حكومة مستقرة.

٣- اســتدعاء ســريع للذاكــرة للتجــارب االســتثنائية الــي عاشــتها تركيــا خــال الســنوات العشــر املاضيــة مــع رد فعــل جتــاوب 
ســريع، وتوجــه املخــاوف حــول املســتقبل.

لكن هل ميكن أن يكون املوضوع مقتصًرا على ذلك فحسب؟
لنطرح سؤااًل أكثر وضوًحا:

هل ميكننا إعطاء أمثلة من داخل ديناميكيات االقتصاد لشرح هذا الوضع؟
ُتظهر بعض األرقام يف املؤشرات االقتصادية أن هذا ممكن نعم. على سبيل املثال، أرقام البطالة املعلنة حديثًا.

أداء مذهل يف التوظيف
لنقم برحلة صغرية إىل ما قبل فرة الوابء الي تسببت أبضرار جسيمة لاقتصاد العاملي.

وفًقــا لألرقــام الــي أعلنــت عنهــا هيئــة اإلحصــاء الركيــة فقــد بلــغ معــدل البطالــة يف تركيــا 1٣.7٪ مطلــع عــام 2019، بلــغ 
معــدل البطالــة للشــباب فيهــا 25٪ مــن اجملمــل الكلــي للبطالــة.

خــال االنتخــاابت احملليــة الــي انعقــدت يف مــارس/آذار 2019، جنــد أن نســبة البطالــة ارتفعــت يف هــذا الشــهر مــن العــام 
ذاتــه لتصــل إىل ٪14.1.

مث بــدأ الــوابء، فتوقفــت احليــاة لبعــض الوقــت يف مجيــع أحنــاء العــامل، وكذلــك ركــدت االقتصــادات. حــىت وصلنــا اليــوم إىل العــام 
2022. بســبب بدء احلرب يف أوكرانيا رفع البنك االحتياطي أســعار الفائدة خال فراير/شــباط ومارس/آذار املاضين.

الافت يف األمر هو أن معدل البطالة حسبما أعلنته هيئة اإلحصاء الركية يف مارس/آذار 2022، اخنفض إىل ٪10.7.
يستمر قطار اإلنتاج السريع يف الصناعة

دعوان نلقي نظرة على مؤشرات الصناعة املعلن عنها حديثًا:
وفًقــا الســتطاع رأي أجرتــه بلومــرغ، بينمــا كان مــن املتوقــع أن يبلــغ اإلنتــاج الســنوي يف الصناعــة 7.5٪ فقــد حقــق قفــزة 

نوعيــة غــري متوقعــة وبلــغ ٪1٣.٣.
هنــاك أرقــام أخــرى أيًضــا. بينمــا كان عــدد العاطلــن عــن العمــل يف 2019 يبلــغ 4 مايــن و650 ألــف، اخنفــض هــذا العــدد 

ليصبح ٣ ماين و579 شخًصا يف فراير/شباط 2022.
هذا يعي أن العدد اإلمجايل للعاطلن عن العمل اخنفض أبكثر من مليون شخص.

ارتفاع معدالت البطالة يعي ركوًدا يف االقتصاد.
إن ســيكولوجية عــدم القــدرة علــى شــراء اخلبــز ختتــف عــن ســيكولوجية اخنفــاض ميــة اخلبــز ذاتــه، فاخنفــاض القــوة الشــرائية 
ســببه التضخــم وليــس اإلنتــاج. تصــر أحــزاب املعارضــة الركيــة وكذلــك االقتصاديــون احملســوبون عليهــا علــى أن الســبب 
احلقيقــي وراء مشــاكل وأزمــات االقتصــاد هــو اإلدارة املوجــودة يف احلكــم. لكنهــم ال يتحدثــون أبــًدا عــن الــدور احلاســم لعوامــل 
أخــرى مثــل الــوابء أو احلــرب. يقولــون إنــه ال ميكنــك حتقيــق هــدف عجــز احلســاب اجلــاري اخلــاص بــك، لكنهــم يتجاهلــون 
حقيقيــة أن ذلــك ال عاقــة لــه ابألداء االقتصــادي، بــل الــزايدات غــري العاديــة يف تكاليــف الطاقــة الــي نعتمــد علــى اخلــارج 

للحصــول عليهــا.
حســب بيــاانت البنــك املركــزي فقــد ارتفــع عجــز احلســاب اجلــاري مبقــدار 5.15 مليــار دوالر خــال فراير/شــباط املاضــي. 
ليبلــغ عجــز احلســاب اجلــاري علــى مــدار 12 شــهرًا خلــت 21.845 مليــار دوالر، والســبب الوحيــد هنــا هــو الــزايدات 

الفلكيــة يف أســعار الغــاز الطبيعــي والنفــط.
الصــرف حتــت  مثلمــا وضعــت ســعر  التضخــم  تركيــا »ســتتغلب علــى  أن  يومــن،  قبــل  أردوغــان  الركــي  الرئيــس  أوضــح 

الســيطرة«.
حينما ننظر إىل األشــهر األربعة املاضية، ميكن أن نرى بوضوح أن ترتيبات الودائع احملمية ابلعملة قد حالت دون حدوث 
صدمات يف أسعار الصرف. يف 20 ديسمر/كانون األول وصل الدوالر إىل 18.50 لرية وأسوأ من ذلك حىت، ومل يكن 
أحد يســتطيع التنبؤ ألي مدى ميكن أن يصل إليه الســقوط احلرب للرية الركية. لكن هذا الســقوط وقف عند حد معن، 

بســبب السياســة املالية الي اتبعتها احلكومة وهتدف إىل محاية وتعزيز قيمة اللرية الركية يف البنوك.
ومع ذلك حدث تطوران مهمان أثّرا على ارتفاع الدوالر، مها: 

1- اندالع احلرب األوكرانية املفاجئ يف 24 فراير/شباط 2022،
2- وبدء بنك االحتياطي الفيدرايل يف تنفيذ الزايدة املتوقعة على سعر الفائدة.

لكــن ختيلــوا لــو أن سياســة تعزيــز قيمــة اللــرية الركيــة مل تكــن موجــود اليــوم، فــإىل كــم كان ســيصل الــدوالر مــع هذيــن التطوريــن 
األخريين؟

Muhalif çevrelerde ekonomideki sorunların, hayat pahalılığının artmasının, satın alma gücünün 
zayıflamasının seçmen tercihlerini neden yeterince etkilemediği sorusuna cevap aranıyor.
Ukrayna savaşı öncesi, iktidar cephesinin oylarında gözle görülür bir azalma trendi vardı ve bu 
durum, muhalefetin umudunu ciddi biçimde artırmıştı. Savaş başladıktan sonra ekonomi üze-
rindeki baskı daha da artmasına rağmen, seçmen davranışında enteresan bir dönüşüm oldu 
ve AK Parti’nin oylarındaki gerileme durduğu gibi, 3 puanlık bir artış bile oldu. Bu durum doğal 
olarak muhalefet cephesinde tam bir hayal kırıklığı üretti. Bazı bilinen sosyal medya hesap-
larından ‘anlayamıyorum’ çığlıkları yükseldi. Böylesi bir enflasyonist ortamda, iktidar cephesi-
nin oyları gün gün erimesi gerekirken, hatta hükümet ‘paldır küldür’ gitmesi gerekirken, neden 
böyle oluyordu?
Sorunun cevabı olması hasebiyle ekonomi dışı bazı faktörlerden söz edilebilir:
-Savaş patlayınca, güvenlik kaygılarının öne çıkması,
-Zor zamanlarda güçlü liderlik, istikrarlı hükümet etrafında kümelenme duygusunun öne çık-
ması,
-Türkiye’nin son 10 yıl içinde yaşadığı olağandışı tecrübelerin doğal bir refleksle hızlıca hatırlan-
ması, yarınlara dönük korkuların depreşmesi vs.
Peki mesele bundan ibaret olabilir mi?
Daha pırıltı bir soru soralım: Bu durumu izah etmek için ekonominin kendi dinamikleri içinden 
de örnekler vermek mümkün olabilir mi?
Ekonomik verilerle ilgili bazı rakamlar, evet bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.
Örneğin, daha yeni açıklanan işsizlik rakamları…
İSTİHDAMDA YAKALANAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Dünya ekonomisi üzerinde ağır tahribatlar üreten Pandemi döneminin öncesine küçük bir yol-
culuk yapalım.
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de işsizlik oranı 2019’da yüzde 13,7 olarak ortaya çık-
mıştı.
Genç işsizlik oranı ise, yüzde 25’leri bulmuştu.
31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı dönemde Mart 2019 işsizlik verileri yüzde 14,1 olarak açıklan-
mıştı.
Sonra pandemi başladı. Bir süre dünyanın her tarafında hayat durdu, ekonomiler durdu.
Ve 2022’ye geldik. Şubat ve Mart aylarında Ukrayna’da savaş çıktı, FED faiz artırdı.
Bu ortamda TÜİK’in Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı.
Bu verilere göre işsizlik oranı, yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.
SANAYİİDE DE GÜÇLÜ ÜRETİM TRENDİ SÜRÜYOR
Bağlantılı olarak yeni açıklanan Sanayii verilerine bakalım:
Bloomberg’in anketine göre sanayideki yıllık üretim yüzde 7,5 beklenirken, gerçekleşme 
beklentilerin neredeyse iki katı olarak karşımıza çıktı. (Yüzde 13,3) Bir rakam daha verelim.
2019’da, işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak ölçülürken, Şubat 2022’de bu sayı 3 milyon 579 
milyon olarak açıklandı. Bu durum, toplam işsiz sayısında bir milyonu aşan bir azalma olduğu 
anlamına geliyor. İşsizliğin yüksek çıkması, ekonomik durgunluk anlamına gelir.
İnsanların evine ekmek götürememesinin getirdiği psikoloji ile, eve götürdüğü ekmeğin azalmış 
olmasının (Enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi) getirdiği psikoloji aynı değildir.
Birinde yılgınlık, bedbinlik vardır.
Diğerinde tahammül etme çabası ön plana çıkar.
Türkiye’de muhalefet partileri ve muhalif kampta yer alan ekonomistler, ekonomide yaşanan 
sorunların sadece yönetim kaynaklı olduğu yönünde ortak bir dil kullanıyorlar.
Pandemi, savaş gibi faktörlerin belirleyici rolünü hiç dillendirmiyorlar.
Cari açık hedefini hani tutturamadınız diyorlar.
Ama bunun ekonomik performansla ilgisinin olmadığı, dışarıya bağımlı olduğumuz enerji mali-
yetlerindeki olağandışı artışlarla ilişkili olduğu gerçeğini örterek bunu dillendiriyorlar.
(Merkez Bankası verilerine göre Şubat ayında cari açık 5, 15 milyar dolar arttı. 12 aylık cari açık 
21 milyar 845 milyon dolar oldu. Bu artışın tek gerekçesi doğalgaz, petrol fiyatlarındaki as-
tronomik artışlar) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, “Kuru nasıl 
kontrol altına aldıysak, enflasyonun da üstesinden geleceğiz” dedi.
Geride kalan yaklaşık 4 aylık döneme baktığımızda, kur korumalı mevduat düzenlemesinin, kur 
şoklarının önüne geçtiğini net şekilde görebiliyoruz.
20 Aralık’ta dolar 18,50 seviyelerini görmüştü ve daha kötüsü Türk Lirasının ‘serbest düşüş’ 
halinin nereye kadar nasıl ilerleyeceğini kimse öngöremiyordu.
Bu arada iki kritik gelişme olmasına rağmen, doların frenlenebilmiş olması önem taşıyor.
1-24 Şubat’ta Ukrayna savaşının birden bire patlaması
2-FED’in beklenen faiz artışını uygulamaya başlaması.
Bir de şöyle düşünmek lazım:
Kur korumalı mevduat düzenlemesi hayata geçirilmemiş olsaydı, bu iki kritik gelişme karşısın-
da dolar acaba nasıl bir refleks verirdi?

Ekonomideki canlılık ve güçlü istihdam enflasyon yükünü azaltıyor mu?
هل الحيوية والعمالة القوية في االقتصاد تخفف من التضخم؟

Mehmet Acet
محمد آجات 

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Türkçe ي
ترك

حنــن حباجــة كبــرية إىل التفكــري يف الكيفيــة الــي جيــب أن ننظــر هبــا إىل »العــامل اإلســامي«. فعندمــا ال يتــم تطويــر 
هنــج مناســب، ال تظهــر النتائــج اإلجيابيــة واملرضيــة.

جيب علينا أن ننظر إىل العامل اإلسامي مبحبة
جيــب أن تكــون نقطــة البدايــة دائًمــا احملبــة، ومــن املســتحيل التعمــق يف تفاصيــل هــذه األراضــي مــا مل تكــن حمبوبــة 
بعمــق وحبــب حقيقــي. ال جيــب أن يبــدأ بدافــع فضــول مستشــرق ومعرفــة جافــة، بــل بعاقــة حمبــة انبعــة مــن القلــب 
كاملــة وصادقــة. وإذا مت إمهــال هــذه النقطــة املهمــة، فــإن كل مــا يتــم فعلــه بعــد ذلــك ســيبقى ابلتأكيــد غــري مكتمــل 

وانقص.
جيب علينا النظر إىل العامل اإلسامي بشعور من االنتماء

يف حديثــن منفصلــن، يذكــر النــي صلــى هللا عليــه وســلم، »أعضــاء جســد اإلنســان« و«لبنــات البنــاء«، كأمثلــة 
أثنــاء وصــف العاقــة بــن املســلمن. فعندمــا يشــتكي عضــو يف اجلســم، يكــون املســلمون قريبــن مــن بعضهــم 

البعــض، متاًمــا كمــا تتأثــر األعضــاء األخــرى مــن هــذا األمل.
وابملثــل، تعتمــد قــوة املبــى علــى طوبــه الــذي ميســك ببعضــه البعــض إبحــكام للحفــاظ علــى هــذا املبــى متماســًكا، 

وجيــب أن يكــون املســلمون أيًضــا علــى اتصــال وثيــق، لكــي يســامهوا يف بقــاء األمــة اإلســامية علــى قيــد احليــاة.
و«الشــعور ابالنتماء« أمر مهم جدا عند النظر إىل اجلغرافيا اإلســامية. وســيعرف املتحدث أنه عندما يتحدث 

عــن العــامل اإلســامي، فإنــه يتحــدث أيًضــا عــن نفســه.
جيب علينا النظر دون حتّيز

قــد تكــون التحيــزات )أبشــكاهلا الســلبية أو اإلجيابيــة( أكــر عقبــة أمــام إدراك أي شــيء بشــكل صحيــح. وعندمــا 
يتعلــق األمــر ابلعــامل اإلســامي، مــن الضــروري التخلــص مــن األفــكار املســبقة اإلجيابيــة وكذلــك األفــكار املســبقة 
الســلبية الــي ميكــن تعريفهــا بســهولة. وتعــد أنــاط الســلوك مثــل حنــت كل تطــور إىل اجلانــب الــذي نريــده أن يفــوز 
بــه، وإضفــاء الطابــع املثــايل علــى حــركات معينــة يف خمتلــف البلــدان العتبارهــا شــبه خاليــة مــن اخلطيئــة، ومــلء 

قائمــة األبطــال دائًمــا ابألمســاء األجانــب هــي األمثلــة الرئيســية علــى التحيــزات اإلجيابيــة.
جيب علينا النظر بواقعية

صحيــح أنــه ال ميكــن للمــرء أن يعيــش ويســتمر يف احليــاة دون أن حيلــم. ولكــن عندمــا يتــم املبالغــة ابألحــام 
يصبــح النــاس غــري قادريــن علــى الركيــز علــى مهــام اليــوم ومــا ميكنهــم القيــام بــه. يف هــذه احلالــة نســتطيع أن نقــول: 
نعــم ألحــام اليقظــة، ولكــن ال للنظــر إىل اجلغرافيــا اإلســامية مــن انفــذة اخليــال فقــط. حــىت لــو كانــت احلقائــق 
تزعجنــا وال حنبهــا، جيــب أال نفقــد النظــرة الواقعيــة. خــاف ذلــك، فــإن تصوراتنــا وآرائنــا حــول اجلغرافيــا ســتكون 

جمــرد ختمينــات ورغبــات.
جيب علينا النظر استناًدا للمعلومات

كشــعب يعيــش يف تركيــا، رمبــا نكــون األمــة األكثــر كثافــة عاطفيــة عنــد النظــر إىل العــامل اإلســامي. لذلــك ال 
ينقصنــا االنفعــال والشــعور عنــد التعامــل مــع األمــور. لكــن املشــاعر الــي ال متتلــئ ابملعلومــات األساســية تقــود 
النــاس فقــط إىل الشــعارات واحلماســة. جيــب أن ندّعــم هــذه اإلمــكاانت العاطفيــة ابملعرفــة، وأن نكــون قادريــن 
علــى النظــر إىل جغرافيتنــا بشــكل واقعــي وبطريقــة موجهــة حنــو املعرفــة، بعاطفــة عميقــة وشــعور ابالنتمــاء. يتطلــب 

اقراحــي املثابــرة والعمــل املنضبــط مــدى احليــاة. نعــم، إنــه متعــب، لكــن ليــس لدينــا خيــار آخــر.
جيب علينا احرتام التنوع

نظــًرا ألن اجلغرافيــا اإلســامية حتتــوي علــى األماكــن الــي حدثــت فيهــا مجيــع القصــص املهمــة ونقــاط التحــول 
يف اتريــخ العــامل، فإهنــا تتضمــن أيًضــا تنوًعــا هائــًا. لذلــك، مــن الضــروري التخلــص مــن التوحيــد والغمــوض ومــد 
البصــر مــن وجهــة نظــر اجلغرافيــا. ابإلضافــة إىل االقــراب مــن منظــور شــامل يــدرك وحيتــوي علــى مجيــع العناصــر الــي 
تتكــون منهــا اجلغرافيــا اإلســامية جبميــع ألواهنــا وأنواعهــا، ومينحهــا القيمــة الــي تســتحقها كأجــزاء مــن اجلغرافيــا، 

ويضعهــا مجيًعــا يف الســياق ... هــذا مــا جيــب أن يُفعــل
جيب علينا النظر بشمولية

هنــاك عائــق آخــر حنتــاج إىل التخلــص منــه وهــو تلخيــص العــامل اإلســامي ابحلكــم العثمــاين فقــط. إن ذكــرايت 
اإلمراطوريــة العثمانيــة، الــي حكمــت مــا يقــرب مــن 600 عــام يف وســط العــامل اإلســامي، واالنتصــارات املبهــرة 
الــي حققتهــا املســجلة ابلتاريــخ، مليئــة أيضــا ابألمثلــة الــي جتعــل البشــرية أبكملهــا تنبهــر. ومــع ذلــك، فــإن اتريــخ 
اإلســام ال يقتصــر علــى اإلمراطوريــة العثمانيــة. ســيكون مــن ســوء احلــظ احلقيقــي أن العيــون، املبهــرة مــن روعــة 
اإلمراطوريــة العثمانيــة، مغلقــة متاًمــا أمــام العناصــر األخــرى يف احلضــارة اإلســامية. أولئــك الذيــن يركــزون فقــط 
علــى اإلمراطوريــة العثمانيــة لــن يتمكنــوا مــن رؤيــة الصــورة كاملــة، ويف الواقــع، ال ميكنهــم حــىت فهــم اإلمراطوريــة 

العثمانيــة.

“İslâm dünyası” diye bir coğrafya var madem, o zaman bu dünyaya nasıl baka-
cağımıza da kafa yormak gerek. Usulünce yaklaşım geliştirilmediğinde, ortaya 
pek müspet neticeler de çıkmıyor zira. İslâm dünyasına:
- Muhabbetle bakmalı 
Coğrafyamıza yaklaşımda, başlangıç noktamız her zaman muhabbet ol-
malıdır. Bu topraklar hasbî bir sevgiyle ve derinden sevilmedikçe, detayları-
na nüfuz etmek de imkânsızdır. Oryantalist bir merak saikiyle ve kuru bilgiyle 
değil, tamamen ve gönülden gelen bir yakınlıkla işe başlanmalıdır. Bu önemli 
nokta ihmal edilirse, sonrasında ne yapılırsa yapılsın, muhakkak eksik ve ku-
surlu kalacaktır. 
- Aidiyet hissederek bakmalı 
Hz. Peygamber, iki ayrı hadisinde, Müslümanların birbiriyle ilişkisini anlatırken 
bir vücudun organlarını ve bir binanın tuğlalarını misal olarak zikreder. Vücut-
taki bir organ rahatsızlandığında, diğerleri bu acıya ve hastalığa nasıl katılırsa, 
Müslümanların da birbirine yakınlığı bu seviyede olacaktır. Keza, bir binanın 
sağlamlığı, tuğlalarının birbirini sıkıca kavramasına ve hep birlikte o binayı 
ayakta tutma gücüne bağlıdır. Müslümanlar da aynı şekilde sımsıkı irtibatta 
olacaklar, ümmet binasını ayakta tutacaklardır. İslâm coğrafyasına bakışta, 
“aidiyet hissi” çok hayatîdir. Bu, yorumlara ve değerlendirmelere insaf katacak, 
konuşan kişi İslâm dünyasından bahsederken aynı zamanda kendisinden de 
bahsediyor olduğunu bilecektir.
- Önyargısız bakmalı 
Önyargılar (olumsuz veya olumlu biçimleriyle), herhangi bir şeyi doğru algıla-
manın önündeki belki de en büyük engeldir. İslâm dünyası söz konusu olduğun-
da, tanımı kolayca yapılabilecek olan olumsuz önyargıların yanı sıra, olumlu 
önyargılardan da arınmak gerekir. Her gelişmeyi kazanmasını istediğimiz tara-
fa yontmak, çeşitli ülkelerdeki belli hareketleri idealleştirerek adeta günahsız 
addetmek, İslâm’ın en doğru formlarının daima uzaklarda yaşandığını düşün-
mek, kahramanlar listesini sürekli yabancı isimlerle doldurmak gibi davranış 
kalıpları, olumlu önyargılara verilebilecek başlıca örneklerdir. 
- Gerçekçi bakmalı 
İnsan hayal kurmadan yaşayamaz ve hayata tutunamaz, doğru. Ancak ha-
yaller fazla kaçırıldığında, bu defa insan günün vazifelerine ve yapabileceği 
şeylere odaklanamaz hale gelir. O halde şöyle diyebiliriz: Hayal kurmaya 
evet, ancak İslâm coğrafyasına sadece hayal penceresinden bakmaya hayır. 
Gerçekler canımızı sıksa ve hoşumuza gitmese de, gerçekçi bakışı yitirmemek 
durumundayız. Aksi halde, coğrafyaya dair algılarımız ve kanaatlerimiz sa-
dece zanlardan ve temennilerden ibaret kalır.
- Bilgi eksenli bakmalı 
Türkiye’de yaşayan insanlar olarak, İslâm dünyasına bakışta belki de duygu 
yoğunluğu en yüksek milletiz. Dolayısıyla, meseleleri ele alırken duygu ve his 
eksiğimiz yok. Fakat altı bilgiyle doldurulmayan duygular, insanları sadece slo-
gana ve hamasete sürükler. Bu duygu potansiyelini mutlaka bilgiyle destekle-
meli, coğrafyamıza derin bir muhabbet ve aidiyet hissi içinde, gerçekçi ve bilgi 
eksenli bakmayı başarabilmeliyiz. Teklifim, ömür boyu devam edecek bir ısrar 
ve disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Evet yorucu, ama başka çaremiz de yok.
- Çeşitliliği görerek bakmalı 
İslâm coğrafyası, dünya tarihine dair bütün önemli hikâyelerin ve dönüm nok-
talarının yaşandığı mekânları barındırdığı için, aynı zamanda muazzam bir 
çeşitliliği de içerir. Dolayısıyla, coğrafyaya bakışta tek tipçilikten, at gözlüklerin-
den, hipermetropluktan kurtulmak gerekiyor. Bütün renkleri ve çeşitleriyle, İs-
lâm coğrafyasını oluşturan unsurların tümünü kavrayan ve kapsayan, hepsine 
coğrafyanın parçaları olarak hak ettikleri değeri veren ve tamamını bağlam 
içinde yerlerine oturtan, kuşatıcı bir bakışla yaklaşmak… Yapılması gereken bu.
- Bütüncül bakmalı 
Üstteki maddeyle bağlantılı olarak, kurtulmamız gereken bir başka hand-
ikap da, coğrafyaya “Osmanlı-merkezci” bir yaklaşım geliştirmek. Bugünkü 
İslâm dünyasının merkezinde, 600 yıla yakın hüküm süren Osmanlı İmpara-
torluğu’ndan geriye kalan hatıralar ve tarihin kaydettiği safahat, tüm insan-
lığın göğsünü kabartan numunelerle doludur. Ancak İslâm tarihi Osmanlı’dan 
ibaret değildir. Osmanlı’nın ihtişamıyla kamaşan gözlerin, İslâm medeniyetinin 
diğer unsurlarına tamamen kapanması, gerçek bir talihsizlik olacaktır. Çünkü 
Osmanlı’yı doğru anlamak, onu İslâm tarihi içindeki yerine ve bağlamına 
oturtmakla mümkündür. Sadece Osmanlı’ya odaklananlar resmin tamamını 
göremeyeceği gibi, aslında Osmanlı’yı bile kavrayamazlar. 

Taha Kılınç 

İslâm dünyasına nasıl bakmalı?
كيف يجب النظر إلى العالم اإلسالمي؟

طه كلينتش

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar



23

Türkçe ي
ترك

وجــدت الــدول نفســها ســواء علــى صعيــد السياســات أو التموضعــات أمــام اختبــار حقيقــي مــع بــدء الغــزو الروســي ألوكرانيــا. 
ويبــدو أن الــدول الغربيــة مل تكــن مســتعدة مبــا يكفــي ملثــل هــذا اهلجــوم، بعــد أن كانــت ُتظهــر دعًمــا ألوكرانيــا منــذ البدايــة ضمــن 

موقــف عدائــي ضــد روســيا وكأهنــا حتــرض األخــرية علــى غــزو كييــف.
ليــس مــن الواضــح بعــد فيمــا لــو كان عــدم اســتعداد الــدول الغربيــة انبًعــا مــن عجزهــا عــن التنبــؤ بســلوك موســكو، أو مــن الثقــة 

املفرطــة مبــا قــد تــؤدي إليــه أفعاهلــا هــي.
علــى أي حــال، كانــت هنــاك نزعــة توســعية لروســيا آخــذة يف الظهــور منــذ ســنوات، ويف املقابــل كانــت وعــود غربيــة توحــي 
ابلوقــوف إىل جانــب كييــف مهمــا كلــف األمــر. لكــن مبجــرد أن طــرق الــروس أبــواب أوكرانيــا ابلفعــل وجــد العــامل الغــريب نفســه 

يف حــرية مــن أمــره وبــدا مرتبــًكا بشــأن مــا جيــب فعلــه حيــال هــذه »املفاجــأة«.
كذلــك الناتــو أوضــح علــى لســان أكــر مســؤوليه أنــه ال يســتطيع أن يكــون جــزًءا مــن هــذه احلــرب، وســيكتفي مبراقبــة مــا جيــري. 
وعلــى الرغــم مــن توســات الرئيــس األوكــراين زيلينســكي عجــزت الــدول األوروبيــة عــن فــرض حظــر جــوي يف مســاء أوكرانيــا. 
أورواب ختشــى مــن أن تصيبهــا األضــرار الــي قــد تنجــم عــن أي حتــرك ضــد روســيا، فبقــدر مــا ســيصيب األخــرية ســيصيب أورواب 
كذلــك. ســيما وحنــن يف عــامل متشــابك للغايــة ال يــكاد يشــعر فيــه أحــد ابالســتقالية جــرّاء االعتمــاد املتبــادل، لدرجــة يصعــب 

فيهــا اختــاذ خطــوة أو الــرد علــى خطــوة أخــرى.
ولو اختذ أحد ما خطوة )هجومية( ســرعان ما ســيدرك بعد أشــواط من اخلســارة أن التوقف عند نقطة ما والرجوع حنو اخللف 

سيكون رحًبا/مصلحة حبد ذاته، وبذلك ترسخ فكرة السام وأتخذ طابًعا أكثر جاذبية.
رمبــا يبــدو يف الوهلــة األوىل أن روســيا متتلــك زمــام املبــادرة ابملطلــق حينمــا أقدمــت علــى غــزو أوكرانيــا، لكنهــا اآلن يف وضــع 
تــدرك فيــه أن التوقــف عنــد هــذا احلــد والرجــوع مــن حيــث أتــت ســيكون أكثــر رحبًــا هلــا مــن االســتمرار وحتمــل مزيــد مــن اخلســائر.
لكنهــا تبحــث اآلن عــن مكســب حيفــظ مــاء وجههــا ويســمح هلــا أن ترجــع، مثــل تقــدمي تنــازالت مــن كييــف حبيــث ختــرج روســيا 
»منتصــرة« مــن هــذه املعادلــة. ولذلــك أعلــن وزيــر اخلارجيــة الروســي ســريغي الفــروف أن إهنــاء احلــرب ممكــن بشــرط إبعــان 
أوكرانيــا احليــاد وتغيــري بعــض سياســاهتا. يف األصــل مل تكــن روســيا حباجــة لــكل هــذه الفوضــى مــن أجــل حتقيــق هــذا املكســب. 
هــل كان هــذا املكســب يســتحق كل مــا بذلتــه حــىت اآلن مــن جنــود وجهــود وأمــوال واعتبــار؟ ابلطبــع مل يكــن يســتحق، لكننــا 

نكــرر مــا قلنــاه ســابًقا مــن أن احلــروب ال تصــدر دائًمــا عــن قــرارات عقانيــة تعتمــد علــى املنطــق واملصــاحل.
ميكننــا ابلفعــل أن نتوقــع مــن اآلن تضعضــع القــدرات احلربيــة »اهلائلــة« لروســيا بعــد هــذا اهلجــوم. وعلــى صعيــد آخــر بــدأت دول 
أورواب منــذ اآلن ابلفعــل يف البحــث عــن بديــل للغــاز الروســي، وهــذا ســيقضي علــى امتيــازات روســيا يف هــذا اجملــال علــى املديــن 

املتوســط والبعيــد. أمــا بوتــن فــإن شــخصيته القياديــة الــي حافــظ عليهــا لســنوات ســتكون عرضــة لنــدوب عميقــة لــن متحــى.
نتيجــة لذلــك، فــإن مجيــع قــادة ودول العــامل أمــام اختبــار حقيقــي، ويف خضــم ذلــك تســطع جنــوم وأتفــل أخــرى. ويف احلقيقــة بــرز 
الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان الــذي اتبــع سياســة متوازنــة منــذ بدايــة األمــر، مــن خــال التميــز الــذي أظهــره يف ضــوء 
السياســة العامليــة بفضــل خرتــه وحنكتــه. إن النجــاح يف البقــاء علــى احليــاد يف هــذا النــوع مــن احلــروب يعتــر مهــارة كبــرية حبــد 
ذاتــه. مل ينجــح أردوغــان يف جمــرد احليــاد فحســب، بــل مل ميتنــع عــن انتقــاد سياســات الــدول الغربيــة إزاء روســيا بشــكل صريــح 
وشــديد، علــى الرغــم مــن أن تركيــا عضــو يف الناتــو. ويف املقابــل مل يــردد يف إخبــار بوتــن شــخصًيا أنــه ضــد سياســات الغــزو 

الروســي ألوكرانيــا، وأن وحــدة األراضــي األوكرانيــة ال ميكــن املســاومة عليهــا.
مل يتوقــف األمــر يف كا املوقفــن عنــد الــكام فحســب، فبينمــا رفــض العقــوابت ضــد روســيا، حتولــت مســريات بريقــدار الركيــة 

الــي اشــرهتا أوكرانيــا مســبًقا؛ إىل رمــز للمقاومــة ضــد روســيا.
علــى الصعيــد الدبلوماســي، شــهد منتــدى أنطاليــا قبــل أســبوعن حــراًكا دبلوماســًيا كبــريًا مجــع طــريف الصــراع وجًهــا لوجــه، ومجيــع 
الــدول ذات الصلــة أيًضــا. ويف غضــون أايم قليلــة فقــط عقــب ذلــك، أصبــح التحــرك الدبلوماســي املذهــل ألردوغــان حديــث 
العــامل وحمــط اهتمامــه، ورأينــا كيــف حتولــت تركيــا إىل نقطــة تتقاطــع عندهــا االتصــاالت والقنــوات بشــكل أكــر بــن روســيا 
وأوكرانيــا. لكــن بينمــا يتابــع الــرأي العــام العاملــي هــذا التحــرك عــن كثــب ابهتمــام وتقديــر كبرييــن، كيــف ينعكــس ذلــك علــى 

الــرأي العــام يف تركيــا؟
نشــر الكاتــب الركــي يف صحيفــة »حرييــت«، عبــد القــادر ســلفي، نتائــج اســتطاع أجــري يف شــهر فراير/شــباط املنصــرم، 
صــدرت عــن مؤسســة »أريــدا« )AREDA( لألحبــاث مؤخــرًا. يشــري االســتطاع أن 47٪ مــن املشــاركن صّوتــوا ألردوغــان 
يف اإلجابــة علــى ســؤال »مــن هــو القائــد الــذي ميكــن أن يديــر تركيــا بشــكل أفضــل فيمــا لــو تعرضــت هلجــوم علــى غــرار 
أوكرانيــا؟«، وهــي نتيجــة تــرك حيــزًا كبــريًا مــن الفــرق بــن أردوغــان وأكــر منافســيه يف تركيــا. لكــن الافــت يف األمــر هــو 
ــا شاســًعا بــن  نتيجــة اســتطاع جــرى يف مــارس/آذار اجلــاري بعــد احتــدام اهلجــوم الروســي علــى أوكرانيــا، ويكــن أن نــرى فرًق

االســتطاعن خــال أقــل مــن شــهر.
فعلــى ســبيل املثــال، بينمــا صــّوت 57.8٪ يف فرايــر علــى ســؤال »كيــف تقيّــم سياســة تركيــا حيــال اهلجــوم الروســي علــى 
أوكرانيــا؟«؛ أبهنــا »انجحــة«، ارتفــع هــذا املعــدل إىل 69.9٪ يف اســتطاع مــارس. كمــا أن 89.4٪ مــن املشــاركن قالــوا أن 
»علــى تركيــا أن ال تغــري سياســتها احلياديــة يف هــذا الصــراع«. أمــا عــن »كيــف ســتؤثر هــذه احلــرب علــى قــوة تركيــا اإلقليميــة 
والعامليــة؟«؛ قــال 46.4٪ مــن املشــاركن أهنــا »ســتزيد مــن قوهتــا«، رأى 24.8٪ أهنــا »ســتقلل مــن قوهتــا«، إضافــة إىل ٪28.8 

قالــوا أن ذلــك لــن يزيــد أو ينقــص مــن قــوة تركيــا.
وحــول الــزايرات الــي قــام هبــا العديــد مــن قــادة وممثلــي الــدول حــول العــامل إىل أنقــرة مؤخــرًا، رأى 60.1٪ مــن املشــاركن أن هــذه 

التطــورات »تشــري إىل أن تركيــا ابتــت قــوة فاعلــة يف السياســة اخلارجيــة«.
ويف حــن أن 66.4٪ يعتقــدون أن منتــدى أنطاليــا الدبلوماســي يســاهم يف صــورة تركيــا علــى املســتوى الــدويل، قــال 44.6٪ أن 
أردوغــان وحــده علــى مســتوى عاملــي قــادر علــى حــل األزمــة بــن روســيا وأوكرانيــا. بيــد أن ٣.1٪ فقــط رأوا أن إبمــكان الرئيــس 
األمريكي جو ابيدن حل هذه األزمة. وبطبيعة احلال يرى 42.5٪ من املشــاركن أن بلدي الصراع روســيا وأوكرانيا »ميكنهما 

حــل األزمــة فيمــا بينهمــا أبنفســهما عــر حــل مشــرك«.
هذه النتائج تعتر درجات حقيقية هلذه األزمة الي متّر كاختبار للجميع.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi karşısında bütün dünya ülkelerinin siyasetleri de konumları 
da liderleri de tam bir sınavla karşı karşıya kalmış oldular. Baştan itibaren Ukrayna’ya verdikleri 
destekle, Rusya’ya karşı sergiledikleri hasmane tutumla adeta Rusya’yı bu işgale tahrik eden Batı 
ülkeleri böyle bir saldırı karşısında tam anlamıyla hazırlıksız yakalanmış bir görüntü veriyorlar. Bu 
hazırlıksızlık Rusya’nın davranışlarını öngörememekten mi yoksa kendi davranışlarının neye yol 
açabileceği konusunda aşırı bir özgüvenden mi kaynaklanıyor hala anlaşılabilmiş değil. 
Neticede yıllardır göstere göstere gelen bir Rusya yayılmacılığı var ve buna karşı Ukrayna’ya her 
ihtimalde yanında olacağına dair hissettirilen vaatler var. Ancak Rusya kapıya dayandığında bu 
kadarını da hiç beklemediğini şaşkınlıkla açığa vuran ve bu şaşkınlıkla ne yapacağı konusunda 
eli ayağı birbirine dolaşmış bir Batı dünyası var. NATO en yetkili ağızlardan bu savaşın parçası ola-
mayacağını ve olan biteni izlemekle yetineceğini açıkça beyan etti. Avrupa, Zelenski’nin bütün yal-
varmalarına karşılık Ukrayna hava sahasını uçuşa kapatamadı bile.  Atılacak her adımın muhtemel 
zararlarının sadece Rusya’yı değil kendini de vuracağından korkuyor Avrupa. Esasen dünyanın 
bu kadar içiçe geçtiği, herkesin herkese bağımlı hale gelmiş olduğu bir dünyada adım atmak da 
atılan adımlara cevap vermek de çok zor. Biri bir adım atmışsa, zararın neresinden dönülürse 
kar olacağı fikri hemen gelip yerleşiyor ve barış fikri daha cazip hale geliyor.  Belki Rusya attığı 
ilk adımla bütün inisiyatifin sahibi gibi görünüyor ama onun için de şu anda zararın neresinden 
dönerse kendisi için daha karlı olacak bir noktada. Ancak bu dönüş için de zevahirini kurtaracağı 
bir kazanç, zafer diye sunabileceği bir taviz peşinde. Dışişleri Bakanı Lavrov o yüzden Ukrayna’nın 
tarafsız kalacağını ilan etmesi ve bazı kanunlarını değiştirmesi karşılığında savaşı bitirebileceğini 
ilan etti.  Aslında bu kazanım için ortalığı bu kadar yıkması gerekmiyordu. Bu kazanımı elde etmek 
için harcadığı onca askerine, emeğine, parasına ve itibarına değer miydi? Değmezdi elbet ama 
tekrarlamak gerekirse savaşa karar veren şey her zaman akıl ve çıkarların rasyonel bir muhase-
besi olmuyor. Rusya’nın bu saldırıyla birlikte efsanevi savaş kapasitesinin caydırıcılığını daha da 
azaltmış olacağını bile öngörebiliriz. Avrupa’nın Rus gazına alternatif arayışına gireceği ve bunun 
da orta ve uzun vadede Rusya’yı gaz tedarikinde alternatifsiz olma konumundan düşüreceğini za-
ten şimdiden görebiliyoruz. Putin’in yıllardır sürdürdüğü karizmatik liderliğinin de derin ve kapan-
maz bir çizik alacağını da. Neticede bütün ülkeler ve liderler imtihan altında ve süreç bazılarını 
parlatıyor bazılarının yıldızını söndürüyor. Nitekim sürecin başından beri tutarlılığını sürdüren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tecrübesi ve sağduyusuyla dünya siyasetinde ortaya koy-
duğu farkıyla öne çıkmış oldu.  Böyle bir savaşta tarafsız kalmayı başarmak başlı başına büyük 
bir maharettir, o bunu başarmakla kalmadı, Türkiye NATO üyesi olduğu halde Batı ülkelerinin 
Rusya’ya karşı politikalarını açıktan ve en ağır şekilde eleştirmekten geri durmadı. Buna mukabil 
Rusya’nın işgalci politikalarını da asla onaylamadığını ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden taviz 
verilemeyeceğini de bizzat Putin’e söylemeyi ihmal etmedi. Üstelik her iki tavrı da sözde kalmadı. 
Rusya’ya karşı ambargo tarzı yaptırımların gereksiz olduğunu ilan ederken Ukrayna’ya daha önce 
satılmış olan Bayraktar SİHA’ları Rusya’ya karşı direnişin sembolü haline gelmiş durumda. Antalya 
Diplomasi Forumu hem doğrudan tarafları hem de bütün ilgili ülkeleri bir araya getiren müthiş bir 
diplomasi trafiğine sahne oldu. Sadece birkaç gün içinde Erdoğan’ın sergilediği başdöndürücü 
diplomasi trafiği bütün dünyanın ilgi odağı oldu. Şimdi Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında iletişim 
ve kanallarının en çok kesiştiği adres haline geldi.
Bu durum dünya kamuoyunda yakından ve büyük bir takdirle izlenirken bunun, 
TÜRKİYE KAMUOYUNA YANSIMALARI NASIL OLUYOR? 
Geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Selvi, Prof. Dr. Ömer Çaha koordinatörlüğünde AREDA Araştırma 
kuruluşunun şubat ayı araştırma sonuçlarını yayınlamıştı. Orada bile henüz savaş başlamamış 
olduğu halde ‘Türkiye, Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda ülkeyi en iyi yönetebi-
lecek lider kim?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 47’si Erdoğan’ı işaret ederek en yakın aday-
larıyla çok açık ara fark ortaya koymuştu.  Aynı kuruluşun tam da savaşın başlayıp bütün sıcak-
lığıyla devam ettiği esnada yapılmış Mart ayı araştırması da elime ulaştı. Bir aylık arada bariz bir 
farkın ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz.  Mesela, “Rusya’nın Ukrayna saldırısı karşısında Tür-
kiye’nin gösterdiği performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Türkiye’yi başarılı bulduğu 
yönünde cevap verenlerin oranı Şubat ayında yüzde 57,8 iken, Mart ayı araştırmasında bu oran 
yüzde 69,9’a çıkmış durumda. Ankete cevap verenlerin yüzde 89,4’ü “Rusya Ukrayna savaşında 
Türkiye’nin tarafsızlık politikasını değiştirmemesi gerektiği” yönünde görüş bildirmiş.
Bu savaşın Türkiye’nin bölgesel ve küresel gücünü nasıl etkileyeceği sorusuna ise ankete katılan-
ların yüzde 46,4’ü “gücünü artıracağı” yönünde, yüzde 24,8’i ise “gücünü azaltacağı” yönünde 
görüş bildirmiş. Yüzde 28,8’i ise gücünü değiştirmeyeceğini söylemiş. Son dönemde birçok dev-
let liderinin veya temsilcisinin Ankara ziyaretlerini ise yüzde 60,1 oranında katılımcı “Türkiye’nin 
dış politikasında belirleyici güç olduğunu gösteren gelişmeler” olarak değerlendirmiş.  Antalya 
Diplomasi Forumunun uluslararası ölçekte Türkiye’nin imajına katkı sağladığını düşünenlerin 
oranı yüzde 66,4 olarak yansırken, katılımcıların yüzde 44,6’sı Rusya-Ukrayna sorununu dünyada 
ancak Erdoğan’ın çözebileceğini ifade etmiş. Onu en yakın takip eden Joe Biden’ın sorunu çö-
zebileceğine inananların oranı sadece yüzde 3,1. Tabii “sorunu iki ülkenin kendi arasında çözüm 
bularak çözebileceği” düşüncesi ise yüzde 42,5 tarafından paylaşılmış.
Bu sonuçlar bir imtihan gibi yaşanan kriz esnasında hak edilen gerçek notlardır. 

Rusya-Ukrayna savaşı herkes için bir imtihan
الحرب الروسية األوكرانية: اختبار للجميع
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أشــارت مجيــع الــدول الواقعــة يف دائــرة النفــوذ الروســي بوضــوح اتم إىل أن “القــوة العســكرية اهلائلــة ملوســكو” ال 
ميكــن أن جتعلهــا تنحــي ابســتخدام األســاليب التقليديــة

مــع انســحاب القــوات الروســية مــن ضواحــي العاصمــة كييــف، بــدأ مســار احلــرب يف أوكرانيــا ابلتغــري. وأججــت 
الصــور البشــعة القادمــة مــن بوتشــا املشــاعر املعاديــة لروســيا يف مجيــع أحنــاء العــامل، مــا جعــل احلملــة الــي تتهــم الرئيــس 
الروســي فادميــري بوتــن ابرتــكاب جرائــم حــرب تلتهــب وتكتســب زمخــاً. ويف الوقــت نفســه، أصبــح مــن الواضــح 
ابلفعــل أن بعــض الســيناريوهات الــي أُطلقــت عنــد بدايــة الغــزو الروســي يف 24 فراير/شــباط لــن تتحــول إىل حقيقــة 
واقعــة إذ مل نعــد نســمع عــن احتماليــة الغــزو الروســي لكييــف وإســقاط أوكرانيــا أو إســقاط حكومــة الرئيــس فولودميــري 
زيلينســكي أو حــىت احتمــال ســيطرة موســكو علــى األراضــي األوكرانيــة إىل الشــرق مــن هنــر دنيــر وابلتــايل تقســيم 

البــاد إىل قســمن.
وتركــز التســاؤالت حاليــاً علــى مهمــة القــوات الروســية يف املناطــق الشــرقية واجلنوبيــة ألوكرانيــا بعــد أن أعــادت متركزهــا 
مــع إعــان موســكو أن املرحلــة األوىل مــن العمليــة قــد اكتملــت. فهــل ســيكون هنــاك احتــال حمــدود لتوحيــد شــبه 

جزيــرة القــرم وإقليــم دونبــاس، أم أن غــزواً أكثــر مشــواًل ســوف يقطــع اتصــال كييــف ابلبحــر األســود؟
لقــد أدت العقــوابت االقتصاديــة الشــديدة الــي فرضهــا التحالــف الغــريب والدعــم القــوي للجيــش األوكــراين، إىل 
جانــب األداء الضعيــف للجيــش الروســي واملقاومــة الشرســة للقــوات املســلحة األوكرانيــة والســكان املدنيــن، إىل 
تغيــري مســار احلــرب وخصوصــاً مــا تداولتــه وســائل اإلعــام يف بدايتهــا عــن التفــوق الروســي النوعــي. واضطــر بوتــن 
العتبــارات عســكرية إىل تقليــص الصــراع كجــزء مــن اســراتيجية جديــدة. ولــو فشــل الرئيــس الروســي يف إعــان 
االنســحاب مــن ضواحــي كييــف لــكان مــن املمكــن أن تكلــف مغامرتــه يف أوكرانيــا أكثــر ممــا تكبدتــه روســيا جــراء 

الكارثــة الــي حلــت هبــا يف أفغانســتان. 
تنظــر واشــنطن إىل قــرار الكرملــن ابالنســحاب مــن ضواحــي كييــف حبجــة اســتكمال “املرحلــة األوىل” مــن العمليــة، 
علــى أنــه “هزميــة اســراتيجية”. وابلرغــم مــن التأكيــد علــى أن احتــال بوتــن ألوكرانيــا كان ســوء تقديــر اســراتيجي 
خطــري، إال أن مــا حــدث حــىت اآلن ال يــرر هــذا الوصــف. فروســيا مل تتخــل عــن هدفهــا املتمثــل يف تشــكيل خــط 
بــن دونبــاس وشــبه جزيــرة القــرم وحــىت أوديســا يف األجــزاء الشــرقية واجلنوبيــة مــن أوكرانيــا. وأدرك وزيــر اخلارجيــة 
األوكــراين دميــرو كوليبــا أن القتــال ســيكون أكثــر شراســة يف تلــك املناطــق بقولــه إن “احلــرب الفعليــة” علــى وشــك 
البــدء “يف اجلنــوب ويف دونبــاس”. وشــهد هــذا البيــان علــى ثقــة أوكرانيــا املتزايــدة بقدراهتــا، مــا يشــري إىل أن الغــرب 
أعطاهــا وعــوداً بتوفــري دعــٍم عســكرٍي إضــايف لكييــف. ومــع ذلــك، يبــدو مــن املســتبعد أن يلغــي بوتــن مهمــة الســيطرة 
علــى دونبــاس وتوحيدهــا مــع شــبه جزيــرة القــرم أو يوقفهــا. وهــذا يؤكــد علــى توفــر كافــة األســباب لتوقــع قتــال عنيــف 

حــول دونبــاس، حــىت لــو اســتمرت املفاوضــات.
مــن الواضــح أن الكرملــن يســتطيع تســويق ســيطرته علــى مناطــق معينــة علــى أهنــا “انتصــار” يف اجلبهــة الداخليــة. 
لكــن الســؤال األهــم هــو مــا إذا كان إبمــكان روســيا ختفيــف الضغــط املفــروض عليهــا حاليــاً مــن خــال تقليــص 
عملياهتــا. وهــل تســتطيع كســر العزلــة الــي فرضهــا الغــرب عليهــا؟ وهــل مبقــدور موســكو إرغــام األوروبيــن علــى 
االمتثــال لقرارهــا ببيــع الغــاز الطبيعــي مقابــل الروبــل؟ مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن عــدداً كبــرياً مــن دول العــامل، 
ابســتثناء الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب، مل يفــرض عقــوابت عليهــا، األمــر الــذي مــن شــأنه أن ميّكــن موســكو 

أن تســتخدم قرارهــا يف تقليــص العمليــة، كميــزة هلــا.
ومــع ذلــك، صــار العــامل بعــد هــذه احلــرب يــرى القــوة العســكرية الروســية مــن منظــور خمتلــف، إذ بــدا أداء اجليــش 
الروســي فيهــا دون املســتوى املطلــوب مــن حيــث الفعاليــة القتاليــة وحقــوق اإلنســان. كمــا أن مجيــع الــدول الواقعــة يف 
دائــرة النفــوذ الروســي أشــارت بوضــوح مطلــق إىل أن “القــوة العســكرية اهلائلــة ملوســكو” ال ميكــن أن جتعلهــا تنحــي 

ابســتخدام األســاليب التقليديــة.
ويبقــى الســؤال األكثــر إحلاحــاً هــو مــا إذا كان قــرار تقليــص العمليــات العســكرية سيســاهم يف جنــاح املفاوضــات 
الدبلوماســية. وهــل يســتطيع بوتــن االنســحاب مــن أوكرانيــا دون االســتياء علــى أي قطعــة أرض؟ وهــل مــن احملتمــل 

أن يتخلــى زيلينســكي عــن دونبــاس ورمبــا مناطــق أخــرى بعــد شــبه جزيــرة القــرم؟
لعل تطورات جديدة يف ساحة املعركة وعلى طاولة املفاوضات جتيب عن تلك األسئلة.

Rus güçlerinin Kiev çevresinden çekilmesi ile savaşın seyri değişiyor.
Bir yandan Buça’dan yansıyan görüntüler dünya kamuoyunda Rus karşıtı algıyı 
güçlendiriyor.
Rus lider Putin’i savaş suçlusu gören kampanyanın hızlanması şaşırtıcı olmaz.
Diğer yandan ise 24 Şubat’ta Rus işgali başladığında konuşulan senaryolardan 
bazılarının gerçekleşmeyeceği artık netleşti.
Kiev’in düşürülerek Zelenski yönetiminin değiştirilmesi ve Dinyeper Nehri’nin 
doğusunun kontrolünü ele geçirerek Ukrayna’yı ikiye bölme ihtimalleri gün-
demden düştü.
Şimdi zihinlerdeki soru ilk etabın tamamlandığı argümanıyla yeniden konumla-
nan Rus güçlerinin doğu ve güneydeki hedefinin tam olarak ne olduğu.
Kırım ile Donbas’ı birleştirecek bir işgal mi yoksa Odessa’yı da içerecek şekilde 
Ukrayna’nın Karadeniz ile kıyısını ortadan kaldıracak daha geniş bir işgal mi?
Batı ittifakının ağır ekonomik yaptırımları, verilen güçlü askeri yardım, Rus or-
dusunun operasyonlarındaki zafiyetler ve Ukrayna ordusu ile halkının ortaya 
koyduğu direnç bu savaşın seyrini değiştiren önemli faktörler.
Bununla birlikte Putin, yeni bir strateji ile savaşın ölçeğini daralttı.
Askerî açıdan bu revizyona mecbur kaldı.
Bu kararı almasaydı, Ukrayna macerası Rusya için Afganistan faciasından daha 
kötü bir yere gidiyordu.
Bakalım, Putin’in savaşta ölçek daraltması dünya kamuoyunun Ukrayna’ya 
odaklanmasını dağıtabilecek mi. 
“İlk etabı tamamladık” diyerek Kremlin’in Kiev çevresinden çekilme kararı 
Washington’da “stratejik yenilgi” olarak karşılandı.
Putin’in Ukrayna işgali ile ciddi bir stratejik hata yaptığı kanaati devam etse de 
henüz “stratejik yenilgi” tanımlaması isabetli görülmüyor.
Zira Rusya, hâlâ Ukrayna’nın doğusunda ve güneyinde Donbas’tan Kırım’a ve 
hatta Odessa’ya bir hat oluşturmaktan vazgeçmiş değil. Bu bölgelerde savaşın 
daha ağır geçeceğini Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “güneyde ve Donbas’ta 
asıl savaşın başlamak üzere olduğu” açıklamasıyla dillendirdi.
Bu açıklama Ukrayna’nın artan özgüvenini gösteriyor. Batı ülkeleri Kiev’e ask-
eri yardımlarını daha da artıracaktır. Ancak Putin’in Donbas’ı alarak Kırım ile 
birleştirme amacından vazgeçmesi de pek mümkün görünmüyor. O halde 
müzakereler devam etse bile Donbas çevresinde çok sert çatışmalar beklen-
meli. 
Elbette Kremlin, kontrolünde tuttuğu bölgeleri rahatlıkla kendi iç kamuoyuna 
“zafer” olarak satabilir.
Peki ölçeği daraltarak üzerindeki baskıyı rahatlatabilir mi?
Batı ittifakının “izolasyonunu” hafifletebilir mi? Doğalgazı Avrupa ülkelerine ru-
ble ile satma kararını kabul ettirebilir mi?
ABD ve AB dışındaki dünyanın büyük kısmının yaptırımlara katılmadığı hatır-
lanırsa ölçek daraltmanın Moskova tarafından kullanılabileceği açık.
Ancak Rusya’nın askeri gücünün artık dünya kamuoyunda farklı bir noktaya 
geldiği de malum. Rus ordusunun savaştaki performansı hem insan hakları 
hem de etkinlik açısından sınıfta kaldı.
“Büyük askeri gücü” ile en azından konvansiyonel yollarla ülkelere boyun eğdi-
remeyeceği tüm Rus nüfuz alanındaki ülkeler tarafından not edildi.
Peki savaşın ölçeğinin daralması müzakerelerden sonuç alınmasını getirir mi? 
Putin, bir toprak kazanımı sağlamadan Ukrayna’dan çekilebilir mi? Zelenski, 
Kırım’dan sonra Donbas’ı (ve başka bölgeleri) bırakabilir mi?
Anlaşılan bu sorular eşliğinde cephe ve masa yeni gelişmelere gebe.

كيف بدأ مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في التغير؟
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