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الرئيس أردوغان :لقد أنقذنا مئات اآلالف من
األرواح في المياه المظلمة.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce canı
karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık
قــال الرئيــس أردوغــان إن اجليــش الرتكــي قــوة عســكرية تنفــذ أوســع عمليــات إغاثــة إنســانية
يف العــامل يف العديــد مــن األماكــن إىل جانــب الدفــاع عــن الوطــن  ،وأضــاف مبينــا « :لقــد أنقــذان
أرواح مئــات اآلالف مــن األرواح يف امليــاه املظلمــة».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun, vatan savunması
yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım
operasyonları yürüten bir askeri güç olduğunu belirterek “Yüz
binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.” dedi.

 11عام ولم يأتي العيد

11 yıl geçti ve hala bayram gelmedi

إقرأ في هذا العدد
“الملف السوري” في السياسة التركية
ً
«الظاهرة االحتفالية باألعياد» ..الفطر نموذجا
متى ستعود للعيد بهجته في بالدنا
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 األجيال القادمة لن ترى المنظمات اإلرهابية:وزير الداخلية صويلو

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör
yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor
 يتــم حتطيــم أعشــاش اإلرهــاب واحــدة،  «مــع عمليــة قفــل املخلــب، قــال زيــر الدفــاع القومــي خلوصــي أكار
.».تلــو األخــرى

İçişleri Bakanı Soylu: Bizden sonraki nesiller terör örgütü
görmeyecek
Haber İstasyonu المرصد اإلخباري

 تم تحطيم أقفال اإلرهاب الواحدة تلو األخرى، »القفل- مع عملية «المخلب:وزير الدفاع التركي أكار

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek
tek parçalanıyor.” dedi.

 ســيعرفون الســام. «لــن تــرى األجيــال القادمــة منظمــة إرهابيــة:قــال وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو
.» وســيعرفون تركيــا العظيمــة القويــة، واألخــوة والرقــي والغــى
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecekler. Huzur, kardeşlik, yükselme ve zenginlik bilecekler, büyük ve güçlü
Türkiye bilecekler.” dedi.

المؤتمر السادس حول دعم سوريا سيعقد في بروكسل

 الصورة القوية لتركيا في األزمة الروسية األوكرانية مصدر فخر لنا: كورتلموش

Brüksel’de Suriye’ye destek konulu konferansların 6’ncısı düzenlenecek

Kurtulmuş: Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koyduğu
güçlü profil bizler için iftihar vesilesidir

. مايو املؤمتر السادس حول دعم سوراي10  و9 سيعقد يف العاصمة البلجيكية بروكسل يومي

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Suriye’ye destek konulu konferansların 6’ncısı 9-10 Mayıs’ta
yapılacak.

 «إن صــورة تركيــا القويــة والرائــدة يف األزمــة الروســية،  كورتوملــوش، قــال انئــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة
.» والوظيفــة القياديــة العامليــة الــي قدمهــا رئيســنا هــي مصــدر فخــر لنــا، األوكرانيــة
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koymuş olduğu güçlü ve öncü ülke profili, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu küresel liderlik fonksiyonu bizler için iftihar vesilesidir.” dedi.

الخطر الذي ينتظر فلسطين والقدس والمسجد األقصى

ً
 ألفا20 سترتفع سعة « مراكز الترحيل « في تركيا إلى

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı bekleyen tehlike

Türkiye’nin “geri gönderme merkezleri” kapasitesi 20 bine çıkacak

 يف الشــرق األوســط2011  بعــد العــودة إىل نظــام مــا قبــل عــام،أصبحــت فلســطني اآلن أكثــر عزلــة
.  يف ظــل قيــام العــرب بتطبيــع العالقــات مــع (إسـرائيل) مــن خــال اتفاقيــة إبراهيــم،
Orta Doğu’da 2011 öncesi düzene dönülmesinin ardından, Abraham Anlaşması ile Arapların
İsrail ile ilişkileri normalleştirdiği bir ortamda Filistin artık daha da yalnız.

 أن طاقــة مراكــز،  املديــر العــام ملكافحــة اهلجـرة غــر النظاميــة وشــؤون الرتحيــل مبديريــة إدارة اهلجـرة، صــرح رمضــان ستشــلمش
.  حيــث يتــم تنفيــذ إجـراءات ترحيــل املهاجريــن غــر الشــرعيني، . أل ًفــا يف مايــو20 الرتحيــل ســتصل إىل
Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan
Seçilmiş, ülke genelinde düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapıldığı geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin mayısta 20 bine ulaşacağını belirtti.
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قدم الهالل األحمر التركي مساعدات ألكثر من  6.7مليون شخص محتاج خالل الحرب األهلية في سوريا

األطفال األيتام في سوريا يعيشون مع ألم انعدام الوالدين

Türk Kızılay, Suriye’deki iç savaşta 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıkampanyası

Suriye’de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin uçak ve füze saldırılarıyla yetim ve öksüz
bıraktığı on binlerce çocuk, anne baba hasretiyle büyüyor.

رســم اهلــال األمحــر الرتكــي  -الــذي يندفــع ملســاعدة املدنيــن يف ســوراي  ،مــع اســتمرار احلــرب
األهليــة -االبتســامة علــى وجــوه أكثــر مــن  6.7مليــون حمتــاج وذلــك يف خمتلــف اجملــاالت مثــل الغــذاء
واملــاء واملــأوى والصحــة والتعليــم .

المرصد اإلخباري Haber İstasyonu

عش ـرات اآلالف مــن األطفــال  ،الذيــن تيتم ـوا ج ـراء اهلجمــات اجلويــة والصاروخيــة لنظــام بشــار األســد
وأنصــاره الداعمــن لــه يف ســوراي  ،يكــرون مــع الشــوق إىل آابئهــم.

İç savaşın devam ettiği Suriye’deki sivillerin gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi çeşitli alanlarda yardımına koşan Türk Kızılay, 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin yüzünü
güldürdü.
ما يقرب من نصف المتضررين من القنابل العنقودية في العالم هم من األطفال.

ً
الشيء الوحيد الذي تنتظره لسيدة البالغة من العمر  85عاما التي ضحت بأبنائها

Dünyada misket bombalarından zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

الخمسة في الحرب في سوريا هو باب منزلها.

Suriye’de 5 oğlunu savaşa kurban veren 85 yaşındaki kadının
tek beklentisi, evine bir kapı

قالــت عائشــة صابــر  ،الــي تعيــش يف منــزل مــن غرفتــن بــا ابب وال انفــذة  ،ومغطــى ابلشــظااي« :أان خائفــة
جـ ًـدا يف املنــزل لوحــدي .ليــس لــدي ابب .تدخــل الــكالب .أان حباجــة إىل ابب  ،ولكــن ال أحــد يســاعدين «.

Kapısı ve penceresi olmayan, şarapnellerle kaplı iki odalı evde yaşayan Ayşe Sabır, “Evde
tek başıma çok korkuyorum. Kapım yok. Köpek girdi içeri. Kapı lazım ama kimse yardımcı
olmuyor.” dedi.

ال تـزال القنابــل العنقوديــة  ،املعروفــة ابســم «قنابــل داخــل قنبلــة» واحملظــورة مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة  ،هتــدد حيــاة
األطفــال علــى وجــه اخلصــوص.
“Bomba içinde bomba” olarak bilinen, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan
misket bombaları özellikle çocukların yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor.

تتواصل أعمال التنظيف في هاتاي الكتشاف بقايا تلوث البحر الناشئ عن مصادر سورية

الطحان  ،الشاب السوري الذي ضبط مهاجم مترو األنفاق في نيويورك :ال استطيع النوم بسبب المشاهد

Hatay’da Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarının
temizlik çalışmaları sürüyor

New York’taki metro saldırganını yakalatan Suriyeli genç
Tahhan: Sebep olduğu görüntüler beni uyutmamıştı

تتواصــل أعمــال التنظيــف  ،الــي بــدأت مــع وجــود بقــااي التلــوث الناجــم عــن تســرب النفــط مــن ســوراي العــام املاضــي  ،مـرة أخــرى
علــى ســاحل ســامانداغ يف هــااتي.
Hatay’ın Samandağ sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin kalıntılarına tekrar rastlanılması üzerine başlatılan temizlik
çalışmaları sürüyor.

قــال زكـراي الطحــان ( 21عامــا) مــن أصــل ســوري  ،الــذي تعــرف علــى فرانــك جيمــس  ،املشــتبه بــه يف اهلجــوم املســلح يف مــرو أنفــاق نيويــورك
 ،وأبلــغ الشــرطة ابحلادثــة  ،أنــه عندمــا رأى املشــتبه بــه « ،قــام بربــط (صــور املصابــن يف مــرو األنفــاق) بضحــااي احلــرب يف بــاده «.
New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı Frank James’i teşhis ederek polise ihbar
eden Suriye asıllı Zakaria Tahhan (21), zanlıyı gördüğünde “metroda yaralanan insanlarla
ülkesindeki savaş mağdurları arasında bağ kurduğunu” söyledi.
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“الملف السوري” في السياسة التركية

’Siyasetin ‘ Suriye meselesi
برهان الدين دوران
تركي Türkçe

DURAN BURHANETTİN
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

حظــي جمتمــع الالجئــن الســوريني ومســألة اهلجـرة غــر الشــرعية ابهتمــام متجــدد يف األســابيع األخــرة .وتتفــق احلكومــة واملعارضــة
بشــكل أساســي علــى ضــرورة العمــل علــى قضيــة املهاجريــن غــر الشــرعيني مــن أفغانســتان وابكســتان وإيـران والعـراق وبعــض الــدول
األفريقيــة مــن انحيــة الدفــاع عــن حــدود األمــة ومنــع اهلجـرة غــر الشــرعية .ويف الواقــع ،أعلــن املســؤولون احلكوميــون أن الســلطات
قامــت برتحيــل مهاجريــن غــر شــرعيني وأنــه يف حالــة عــدم اختــاذ االحتياطــات الالزمــة ،ميكــن أن يصــل عــدد مــن تســتضيفهم تركيــا
إىل  10ماليــن مهاجــر غــر شــرعي اليــوم .ومــن املســتحيل علــى تركيــا أن تضــع حـاً دائمـاً للمشــكلة نظـراً ملوقعهــا اجلغـرايف وحتوهلــا
األخــر مــن بلــد عبــور إىل وجهــة اســتقرار .بــل علــى العكــس متام ـاً ،فــإن البــاد مضط ـرة للتعامــل مــع اهلج ـرة غــر النظاميــة علــى
املــدى القصــر واملتوســط والطويــل.
لكــن مســألة الالجئــن الســوريني الذيــن وصــل عددهــم إىل مــا يقــارب  3.77مليــون نســمة حســب البيــاانت الرمسيــة ،خمتلفــة بعــض
الشــيء .فاملوضــوع ابلتأكيــد ســيكون أحــد أهــم امللفــات يف انتخــاابت  2023كمــا كان عــام  .2018وال يـزال مســتقبل الســوريني
الذيــن فــروا مــن قمــع نظــام بشــار األســد وظلـوا حتــت احلمايــة املؤقتــة يف تركيــا ،يثــر نقاشـاً عامـاً متعــدد األبعــاد حــول مــن يتحمــل
مســؤولية «سياســة البــاب املفتــوح» الــي طبقتهــا تركيــا يف البدايــة ودور تركيــا يف احلــرب الســورية وطريقــة وتوقيــت عــودة الالجئــن
وأتثــر املشــاعر املعاديــة لالجئــن علــى سياســات احلــزب ومســألة كراهيــة األجانــب.
تنتقــد املعارضــة بشــكل متكــرر االســتجابة السياســية األوليــة حلكومــة حــزب العدالــة والتنميــة للحــرب الســورية واملتمثلــة علــى وجــه
التحديــد بـ»سياســة البــاب املفتــوح» جتــاه طالــي اللجــوء .وبغــض النظــر عــن اجلانــب اإلنســاين هلــذه السياســة ،يتهــم املنتقــدون حــزب
العدالــة والتنميــة بشــيء أكثــر جديــة كمــا فعــل رئيــس حــزب الســعادة تيمــال كرام ـوال أوغلــو الــذي وظــف مزاعــم حــزب الشــعب
اجلمهــوري حــن ادعــى أن تركيــا هــي الــي زعزعــت اســتقرار ســوراي .ومــن الواضــح أن هــذا االدعــاء يتجاهــل حقيقــة أن تركيــا حاولــت
العمــل مــع األســد يف مــارس/آذار وأغســطس /آب  .2011كمــا أنــه جتاهــل العنــف الــذي بــدأ بعــد أن اعتقــل نظــام األســد عــدداً
مــن طــاب املــدارس االبتدائيــة كتبـوا شــعارات مناهضــة للحكومــة علــى اجلــدران يف مدينــة درعــا ،ممــا أســفر عــن استشــهاد واحــد
منهــم يف املعتقــل.
ومل تدعــم تركيــا املعارضــة لفــرة طويلــة ،بــل قامــت حبـ ّـث األســد علــى تنفيــذ إصالحــات لتعزيــز األمــن واالســتقرار يف ســوراي .كمــا
أبــدت احلكومــة الرتكيــة احرتامهــا لوحــدة أراضــي ســوراي لدرجــة أهنــا مل تشــن أيــة عمليــات عــر احلــدود حــى عــام  ،2016عندمــا
ســيطرت اجلماعــات اإلرهابيــة مثــل داعــش وي ب ك/يب كا كا علــى أجـزاء كبــرة مــن األراضــي .وبذلــك يتضــح أن حجــة املعارضــة
أبن تركيــا مل تكــن لتســتقبل هــذا العــدد الكبــر مــن طالــي اللجــوء لــو مل تصطــدم احلكومــة بنظــام األســد ،منفصلــة عــن الواقــع وغــر
متوافقــة مــع الوضــع اإلنســاين .وابلنظــر إىل املاضــي ،ميكــن للمــرء أن جيــادل أبنــه كان مــن األفضــل لرتكيــا إنشــاء مناطــق آمنــة مبعــى
أوســع يف ذلــك الوقــت .ومــع ذلــك ،هنــاك حقيقــة أخــرى وهــي أن مجاعــة غولــن اإلرهابيــة منعــت هــذه اخلطــوة .ليــس مــن املســتغرب
أن ينتقــد حــزب الشــعب اجلمهــوري وحــزب جيــد واحلــزب االشـراكي سياســة حــزب العدالــة والتنميــة يف ســوراي مبــا يف ذلــك معاملتــه
لطالــي اللجــوء ،فقــد اعتــادوا علــى انتقــاد كافــة السياســات األخــرى الــي اعتمدهتــا احلكومــة علــى مــدى العقديــن املاضيــن .ومــع
ذلــك ،فــإن هــذه القضيــة متثــل هلــم مشــكلة خطــرة ،حيــث لعــب رئيســا حــزب املســتقبل وحــزب الدميقراطيــة والتقــدم ،اللــذان جيلســان
حــول املائــدة املســتديرة للمعارضــة اليــوم ،أدواراً هامــة يف سياســة تركيــا يف ســوراي يف ذلــك الوقــت .وسـواء اهتــم قــادة املعارضــة تركيــا
ابلتدخــل يف الشــؤون الداخليــة لســوراي أو تســاءلوا عــن ســبب قبــول البــاد هلــذا العــدد الكبــر مــن طالــي اللجــوء ،فــإن رئيــس الــوزراء
الســابق أمحــد داود أوغلــو ووزيــر االقتصــاد الســابق علــي ابابجــان ،الذيــن مهــا مــع املعارضــة اآلن ،ميكنهمــا اإلجابــة علــى تلــك
األســئلة مبــا ال يقــل عــن اإلدارة احلاليــة.
وغــي عــن القــول أن «طاولــة الســتة» اخلاصــة ابملعارضــة ســتجد صعوبــة يف وضــع أجنــدة مشــركة .إذ مــن الغريــب أال يتســاءل املــرء
كيــف ينــوي قــادة املعارضــة انتقــاد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة دون تشـويه مسعــة شــركائهم احلاليــن .والواقــع أن هــذا التناقــض
ال يقتصــر علــى امللــف الســوري بــل يتعلــق األمــر ابلعديــد مــن اجملــاالت األخــرى ،مبــا يف ذلــك خمتلــف قضــااي السياســة اخلارجيــة
واخلصخصــة.
وحقيقــة أن قيــادة حــزب الشــعب اجلمهــوري الــي كانــت تتعهــد إبعــادة الســوريني «علــى الفــور» حــال فوزهــا ،بــدأت تقــول اآلن إن
العمليــة ستســتغرق عامــن ،هــي عالمــة علــى أهنــم أصبحـوا أكثــر منطقيــة .وال شــك أن احلكومــة واملعارضــة حتتاجــان إىل االتفــاق
علــى سياســة مماثلــة فيمــا يتعلــق هبــذه القضيــة الدائمــة .كمــا أن احلكومــة تتحــدث عــن «عــودة» جمتمــع الالجئــن منــذ عــام .2018
وختدم سياســة إنشــاء مناطق آمنة يف ســوراي اليت يعود اترخيها إىل عام  ،2016أجندة مكافحة اإلرهاب وكذلك إعادة الســوريني
إىل أوطاهنــم .وحتتفــظ تركيــا حاليـاً بتواجــد عســكري يف حمافظــة إدلــب الســورية واملناطــق اآلمنــة ،حيــث تُبقــي قواهتــا حـوايل  5ماليــن
ســوري داخــل حــدود بالدهــم .ويف الوقــت نفســه ،عــاد حـوايل  500ألــف طالــب جلــوء طواعيــة مــن تركيــا إىل ســوراي.
وختامـاً فــإن مســألة طالــي اللجــوء ال ميكــن معاجلتهــا إال مــن خــال دمــج سياســات «االنســجام» و»اإلعــادة إىل الوطــن» .بينمــا
لألســف ،يدعــي البعــض بشــكل بعيــد عــن املنطــق والفطـرة الســليمة ،أن حــزب العدالــة والتنميــة اســتخدم الســوريني مــن أجــل إجنــاح
«اهلندســة االجتماعية اإلســامية».
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Son haftalarda ülkemizde yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göç konuları yeniden öne çıktı. Afganistan, Pakistan, İran, Irak ve bazı Afrika ülkelerinden
gelen düzensiz göçmenlerle ilgili iktidar ve muhalefetin yaklaşımı temelde benzer: ‘ Sınırların titizlikle korunması ve illegal göçün engellenmesi.’ Nitekim iktidar
yetkilileri kaçak göçmenlerin yurtdışı edildiğini ve önlem alınmasaydı 10 milyonu
bulacağını açıklıyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve transit ülke olmaktan
hedef ülke konumuna geçmesi sebebiyle bu sorundan kurtulması mümkün
değil. Aksine kısa, orta ve uzun vadeli olarak düzensiz göç ile mücadele etmek
zorunda. Sayıları 3 milyon 768 bin olarak açıklanan Suriyeli sığınmacılar meselesi ise biraz daha farklı bir konu. Bu konu kuşkusuz 2018 seçimleri gibi 2023
seçimlerinin de ana başlıklardan birisi olacak. Esed rejiminin zulmünden kaçan
ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geleceğinin ne olacağı
konusu çok yönlü bir kamusal tartışma üretiyor: İlk başta uygulanan açık kapı
politikasının sorumluluğu, Suriye iç savaşında Türkiye’nin rolü, sığınmacıların
nasıl/ne zaman gönderilebileceği, göçmen karşıtlığının parti siyasetine etkisi ve
yabancı düşmanlığı konusu.
AK Parti iktidarının Suriye iç savaşı başladığında yürüttüğü politika sıklıkla muhalefet tarafından eleştiriliyor. İlk yıllarda sığınmacılara “açık kapı” uygulaması
hedef alınıyor. Bu politikanın insani boyutu bir kenara bırakılarak AK Parti iktidarına daha ileri giden bir suçlama da yöneltiliyor. En son SP Genel Başkanı
”Karamollaoğlu, CHP’ye benzer bir dil kullanarak “Türkiye’nin Suriye’yi karıştırdığı
iddiasını seslendirdi. Bu iddia, Türkiye’nin Mart ile Ağustos 2011 arasında Esad ile
süreci yönetmeye çalıştığı gerçeğini yok sayıyor. Suriye’de silahlı şiddetin Esad
rejiminin Deraa’da iktidar aleyhine duvara slogan yazan ortaokul öğrencilerini
tutuklaması ve birisini öldürmesiyle başladığını unutuyor. O dönemde Esad’a reform yaparak istikrarı ve güvenliği korumasını tavsiye eden Türkiye uzun süre
muhalefete (ÖSO) destek vermedi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne öylesine saygılı oldu ki, ancak DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerinin saha kontrolünden sonra
2016’da askeri operasyon düzenlemeye başladı. Muhalefetin kullandığı “Esad rejimi ile bozuşmasaydınız bu kadar sığınmacı gelmezdi” cümlesi gerçeklere aykırı
ve insani düzlemden kopuk. Bugünden bakılınca Türkiye’nin şimdiki güvenlik bölgelerini (daha geniş haliyle) o zaman kurması daha iyi bir yoldu denilebilir. Gerçi,
FETÖ belası varken bunun yapılamadığı başka bir gerçek.
CHP, İP ve SP’nin AK Parti’nin yirmi yıllık iktidarının diğer politikaları gibi Suriye
(sığınmacılar dahil) politikasını da eleştirmesi sürpriz değil. Ancak tam bu noktada ciddi bir sorun var. 6’lı masada oturan GP ve DEVA genel başkanları o döne”min Suriye politikasında önemli yeri olan isimler. İster “Türkiye Suriye’ye karıştı
deyin, ister “Neden sığınmacılar alındı” deyin bu sorulara iktidar kadar yanınızda
oturan Davutoğlu ve Babacan da cevap vermek durumunda. 6’lı masanın ortak
bir program oluşturmakta zorlanacağı açık. Hatta AK Parti iktidarını eleştirirken
masa ortaklarına değmeden nasıl yapacakları da ayrı bir mesele. Bu çelişki Suriye politikasıyla sınırlı değil. Dış politikanın birçok konusundan özelleştirmeye
kadar birçok alanda...
CHP’nin Suriyelileri geri gönderme konusunda “Hemen göndereceğiz” yerine “2
yıl içinde” demeye başlaması bir makulleşme belirtisi. Türkiye’nin bu uzun vadeli
ortak sorununda iktidar ve muhalefetin benzer politikalara varması gerekiyor.
İktidar 2018’den itibaren “geri dönüş” politikasını dillendiriyor. 2016’da başlayan
güvenli bölge kurma politikası hem terörle mücadeleye hem de Suriyelilerin
geri dönüşüne hizmet ediyor. Türkiye halen İdlib ve güvenli bölgelerdeki askeri
varlığı ile yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi kendi ülkelerinde tutuyor. 500 bin sığınmacı
da gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar meselesi “uyum ve geri dönüş” politikalarının entegrasyonu ile sağlanabilir. Bu konuyu tartışırken sağduyumuzu
kaybetmeyelim. Son sığınmacı tartışmalarında AK Parti’nin Suriyelileri “İslamcı
bir toplum mühendisliği projesi” olarak kullandığını söyleyen bile çıktı, hayret ki
hayret.
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العيد لدى السوريين :المزيد من القهر واأللم

رئيس القسم السياسي

يلج يف داير السوريني ،وداير كل املسلمني عيد الفطر املبارك ،بعد شهر
الصيام ،وصوم رمضان ،بينما ما يزال الوضع يف سورية على حاله ،تلفه
الكثري من املآسي ،ليس أوهلا هتجري قسري ملا يزيد عن نصف الشعب
السوري ،واستمر ًارا للمقتلة األسدية ،اليت مل تربح املكان ،ومل تغادر
األرض السورية .بل قد تشتد يف العيد ،كما عودان نظام الفاشيست
األسدي .ضمن هذه املعطيات يعيش الشعب السوري عيده ،ويف
سياق العسف والقهر حياول كل السوريني اخلروج من عنق الزجاجة دون
أية آفاق مستقبلية واضحة هلذا اخلروج وجتسيداته على أرض الواقع ،مع
ذلك حيتفل السوري بعيد الفطر وحياول أن يتجاوز كل أنواع السلب
والقهر الذي يطاله وحيياه يف يومياته اآلنية.
مع دخول العيد أرادت صحيفة (إشراق) أن تسأل بعض السوريني
واملهتمني بقوهلا :يقبل علينا عيد الفطر وقد تتابعت وتالحقت حاالت
القهر املعيشي واإلنساين لدى الشعب السوري.
يف هذا العيد املبارك كيف ترون واقع السوريني؟ وإىل أين هي ذاهبة
أوضاعهم برمتها؟
حيث أجابت الفنانة السورية نسيمة
ضاهر بقوهلا « :أعتقد أن السوريني
نسوا معىن وطعم العيد ،إهنم يعيشون
كفاف يومهم ،ورمبا أقل بكثري،
يتحايلون على اجلوع واملرض ،وال
أحد يستطيع أن خيمن إىل أين
ستصل احلال ابلسوريني إن مل حتدث
معجزة توقف كل هذا الذل والقهر
نسيمة ضاهر
والفقر ،فقط معجزة إهلية ختلص
السوريني من اهلاوية اليت ستطبق
آجل وهي مسالة وقت النتزاع حالوة الروح ».وقد
عاجل أو ً
عليهم ً
قالت ذلك السيدة نسيمة وغمام الدموع تسيطر على عيوهنا.
عامل الدين اإلسالمي الدكتور حممد حبش قال  « :ال شك أن عيد
الفطر هو يوم لألمل ويوم للفرح والسرور بعد أايم الصيام أيضاً،
بعد أايم العناء اليت يكابدها الناس بكل أتكيد النستطيع أن حنمل
الناس على الفرح وهم يشعرون ابلقهر والظلم ولكن يف هذه احلالة

الفرح واألمل الذي مينحه عيد الفطر
هو لون من بناء اإلرادة ولون من
اإلحساس بنهاية العذاابت وتوقع
اجلميل لذلك يبادر الناس إىل الفرح
بعيد الفطر ،وابلطبع عيد الفطر هو
مناسبة أرادت من خالهلا الشريعة
أن متنح الناس فرصة اإلحساس
ابلسعادة والراحة ،وصدقة الفطر اليت
د حممد حبش
توزع قبل هذا اليوم هدفها هو إغناء
سائر الناس عن املسألة يف يوم العيد،
يعين هي تطلب حىت من الغين والفقري الكبري والصغري والرجل واملرأة
حىت أفقر الناس جيب أن خيرج صدقة الفطر وجيب أن يعتاد أن يكون
ولو يف العام مرة واحدة معطيا ً وليس آخذاً ،ومطلوب من الناس
أن يبحثوا عن الفقراء ملساعدهتم بكل أتكيد إن عناءان من املظامل
اليت ترتكب حبق هذا الشعب املظلوم ال جيوز أن حتول دون إعطاء
هذا الشعب نفسه جرعة األمل جرعة الرضى مبشيئة هللا عز وجل
والبحث عن املستقبل اجلميل .كلنا أمل أن تكون األعياد القادمة مومسا
ًإلصالح القلوب واخلروج من العناء واألذى الذي نواجهه ونكابده،
كلنا أمل أن يكون يف األعياد القادمة مساحة للفرح ،وأن ينتهي الظلم
الذي عاىن منه هذا الشعب السوري لسنني طويلة».
من جهته فقد قال الكاتب السوري
الفلسطيين عبد الكرمي حممد «مل
يشهد التاريخ اإلنساين مثيالً ملعيشة
شعبنا يف سورية ،خاصة وأنه يفتقد
إىل كل مقومات احلياة ،حىت
االقتصاد املنزيل مل يعد جيدي نفعاً يف
مواجهة األزمة املعيشية ولو جزئياً،
ألن الناس تفتقد إىل املدخرات حىت
عبد الكرمي حممد
البسيطة لتكون منطلقاً للولوج حنو
مثل هذه االقتصادات البسيطة .وقد
ال نذيع سراً إذا ما قلنا ،أن اجملتمع السوري يف ظل األزمة القاتلة ،يتجه
إىل أبعد ما يسمى ابلثورة املطلبية ،أي أن القادم ينذر بفلتان أمين غري

مسقوف ،لتغيب معه ما تبقى من شبكة األمان االجتماعي على كل
املستوايت االجتماعية واالقتصادية واألمنية.
بدوران ال نرى أية حلول تلوح يف األفق القريب ،يف ظل وجود نظام
حتول إىل عصابة طائفية مقيتة ،تفتقد إىل أية مشاريع وطنية ،ابملقابل
افتقادها لثقة املؤسسات اإلقليمية والدولية ،األمر الذي سيلحق
ابملواطن السوري املزيد من األزمات .األايم القادمة حسب املعلومات
اليت حبوزتنا ،ستكون مفاجئة ،وستحمل معها أشكاالً صراعية مل تكن
ابحلسبان ،مبا يف ذلك االهنيارات اليت ستلحق مبراكز قوة النظام السوري
األمنية والعسكرية».

تقارير وتحقيقات

أحمد مظهر سعدو

السيد نعمان حالوة املدرس والناشط
السوري قال إلشراق « يطل العيد
على الشعب السوري هذه السنة
واملواطن مثقل هبموم ومصاعب
معيشية قياسية مقارنة ابلسنوات
املاضية _أكثر بؤساً وشقاءً _وهذا
ما يفقد العيد أجواء البهجة والفرح
اليت من املفرتض أن متيزه عن ابقي
نعمان حالوة
أايم السنة.
واملستلزمات
فأسعار السلع
األساسية سجلت أرقاماً مفجعة يف اآلونة األخرية حيث أن الراتب
الشهري ملوظف حكومي ميكن أن يؤمن لعائلة االحتياجات الغذائية
ملدة يومني أو ثالثة على أحسن تقدير انهيك عن مستلزمات احلياة
األساسية األخرى.
والنظام السوري من جهته مل أيخذ دوره يوماً كعامل على مصاحل شعبه
بل على العكس يسهل على املسؤولني الكبار واملقربني منه جبشعهم
ومطامعهم التحكم بلقمة عيش ذلك املواطن الرازح حتت سطوة هذه
الطغمة احلاكمة وما يزال على مدى أكثر من نصف قرن بسياساته عرب
تدمري الركائز اليت يقوم عليها البلد من الناحية االقتصادية والسياسية
واالجتماعية.
واحلال هذه جيتهد املواطن السوري يف الداخل ليجد حالً ملا استحكم
من األزمات اخلانقة دون جدوى وهذا ما جيعل فكرة السفر خارج البلد
وحيدا ملا يعانيه».
واهلروب إىل واقع أفضل يظن أهنا حالً ً
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مقاالت

عبد الباسط حمودة
كاتب سوري

لــكل الشــعوب أعيادهــا :دينيــة ،وطنيــة ،اجتماعيــة؛ فعيــد الفطــر يعقــب شــهر
رمضــان ويرتبــط بفرائــض دينيــة إســامية ،كمــا عيــد األضحــى الــذي يعقــب يــوم
عرفــة ختامـاً لشــعرية احلــج ،مث ابقــي األعيــاد األخــرى :املولــد النبــوي -عاشــوراء-
والدة -ختــان -خطوبــة -زواج -عيــد امليــاد -رأس الســنة امليالديــة -رأس الســنة
اهلجريــة -احلــج -النجــاح يف االمتحــاانت -صــوم األطفــال ألول مــرة ...إخل،
ومــا مييــز هــذا النمــط مــن األعيــاد الدينيــة -كمــا كل األداين -أبهنــا أعيــاد حمبــة
وتكافــل ،ومســاعدة للمحتاجــن؛ ومــا زكاة الفطــر قُبيــل صــاة عيــد الفطــر ،وتوزيــع
األضاحــي يف عيــد األضحــى إال تعبـراً معيــارايً وغــر وحيــد عــن هــذه املساع ــدة.
إهنــا أعيـ ٌـاد اجتماعيــة أيضـاً ابجتمــاع النــاس للتـزاور واملعايــدة واللقــاءات األسـرية؛
فمنــذ عقــود كان العيـ ُـد بســيطاً جــداً ،فمعظــم النــاس -خاصــة األطفــال -ال
يلبســون اجلديــد إال فيــه ،لقلــة ذات اليــد ،واجتماعهــم للمعايــدة يف اجلامــع غالبـاً،
أو يف اهل ـواء الطلــق ألداء بعــض الرقصــات الشــعبية وللمعايــدة العامــة أيض ـاً؛
والتجمــع علــى مائــدة اإلفطــار يــوم العيــد ،أو يف أوقــات أخــرى ،والتجمــع للذهــاب
ملعايــدة أقارهبــم وكبارهــم مبنازهلــم كخصيصــة اجتماعيــة .بينمــا يف زماننــا هــذا حتــول
العيــد ،وإىل حـ ٍـد كبــر ،حلالــة فرديــة بــدل احلالــة اجلماعيــة ،حيــث لــكل فـ ٍـرد ،أو
ـكل العيــد املختلــف عــن غــره ،وحتــول ملشــكلة أسـرية ،كجـ ٍـزء يســر مــن
عائلــة شـ ُ
مشــاكل خطــرة فرضهــا التشــرد واحلاجــة واللجــوء ،فض ـاً عــن القتــل واالعتقــال
واحلــرق والفاقــة وانتهــاك احلقــوق الفرديــة والوطنيــة ،فــكل فـ ٍـرد يف األســرة يريــد قضــاء
العيــد حســب رغبتــه ،والطامــة الكــرى الــي أفقــدت العيــد بريقــه -فضـاً عــن أهنــا
ميــزة مبثــل ظــروف التباعــد واللجــوء للســوريني وغريهــم -هــي وســائل التواصــل
فرحهــم املالبــس اجلديــدة كمــا كانــت تفرحنــا
االجتماعــي؛ أمــا األطفــال فلــم تعــد تُ ُ
منــذ عقــود! ،فمهمــا كان احلــزن شــديداً ،والقتــل واالعتقـ ُـال ســائداً يف ســورية
وفلســطني والعـراق واليمــن ..إخل ،فليكــن العيــد حالـةُ حتـ ٍـد وفــرح ورقــص وطــرب،
ـب ديــي جنــدد بــه أنفســنا ،لنعــود أقــوى ممــا كنــا ،وإال سيســتبد
ـرح يف العيــد واجـ ٌ
فالفـ ُ
بنــا احلــزن مــن كثــرة املآســي ،وســتضعف مهمنــا عــن أداء أمــور دنيــاان «فــإن القلــوب
إذا َكلـ ْـت َع ِميـ ْـت».
يعتــر االحتفــال ابألعيــاد مــن القيــم الثابتــة للحيــاة االجتماعيــة ،فللعيــد نكهــة

خاصــة ،يدفـ ُـع النــاس إىل التوقــف عــن العمــل والقيــام أبعمــال غــر جمديــة علــى
الصعيــد املــادي؛ إنــه يدفــع النــاس إىل التمتــع ابحليــاة واالحتفــال ابلعالقــات
االجتماعيــة خــارج إطــار العالقــات االقتصاديــة ،لذلــك فالشــحنة املعنويــة الــي
يتمتــع هبــا العيــد حاجــة إنســانية يشــعر النــاس عفــوايً بضــرورة التمســك هبــا ،وأن
ظاهــرة االحتفــال ابألعيــاد وختليدهــا ،تعــد حمطــة اجتماعيــة ونفســية وثقافيــة
ضروريــة يف حيــاة العائلــة الــي تعلــن مــن خالهلــا انتماءهــا الديــي العقائــدي ،ألن
أغلــب هــذه األعيــاد طبعــت العائلــة نفســها بطابــع ديــي مقــدس ،وأن حمافظــة
العائلــة علــى الظاهــرة االحتفاليــة ابألعيــاد -ماضي ـاً وحاض ـراً واإلص ـرار عليهــا-
مرتبطــة يف أبعادهــا االجتماعيــة والثقافيــة مبرجعيــة دينيــة وذلــك ملــا يصاحــب هــذه
املمارســة مــن أعمــال خرييــة اجتماعيــة مجاعيــة ،فاالحتفاليــة فرصــة إىل اللقــاء
والتقــارب والتماســك االجتماعــي مــن جهــة ،وفرصــة إلثبــات الــذات اجلماعيــة
وإثبــات اهلويــة الثقافيــة مــن جهـ ٍـة أخ ــرى.
احلديــث عــن العائلــة والظاهــرة االحتفاليــة ابلعيــد ،يتعــدى يف حقيقــة األمــر اجلــرد
اإلحصائــي لــكل األعيــاد ومــا يصاحــب كل عيــد مــن حتض ـرات ماديــة ومعنويــة
كالطبــخ اخلــاص ،أي كل عيــد ختصــص لــه مأك ـوالت وأطبــاق خاصــة ،وكــذا
اللبــاس التقليــدي حيــث أنــه لــكل مناســبة لبــاس خــاص هبــا ،وكذلــك الطقــوس
واملعتقدات ذات الصلة بكل عيد ومناســبة ،وصوالً لذلك الســر الروحي والثقايف
واالجتماعــي الــذي جعــل العائلــة تصــر وتؤكــد علــى هــذه االحتفاليــة وهــذا التعلــق
هبــا علــى مــر الســنني وصمودهــا رغــم الصعــوابت املاديــة ورغــم دخــول ممارســات
احتفاليــة جديــدة يف ثقافتهــا؛ فلقــد ظلــت العائلــة متــارس احتفاليتهــا وتكيــف
ماضيهــا حباضرهــا ،بــكل مــا حيملــه مــن دالالت دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة ونفســية،
ألن العيــد يصبــح مناســبة اجتماعيــة ومـرآة تنعكــس فيهــا طموحــات وأمــاين اجملتمــع
ويبقــى االعتبــار الديــي قائم ـاً ،ولكــن أمهيــة العيــد للمحتفلــن بــه يتبلــور حــول
قضــااي اجتماعيــة وليــس حــول قضــااي روحانيــة وحســب؛ هنــا يصبــح لــكل عيــد
معـ ًـى اجتماعي ـاً ممي ـزاً ،وكأين ابألعيــاد أتيت لتشــد أواصــر هــذه املؤسســة األ َُس ـريّة،
ففــي العيــد جتتمــع العائلــة ،تشــرب وأتكل ،جتمــع صغارهــا بكبارهــا يف إطــار
بروتوكــول معــن مــن ال ـزايرات ،وللعيــد كذلــك معـ ٍـان اجتماعيــة كتضامــن ع ــام.
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ميــر علــى الســوريني عيــد الفطــر احلــادي عشــر بعــد انطالقــة الثــورة الســورية ،مــع ازدايد القلــق مــن انسـداد األفــق
للحــل السياســي للقضيــة الســورية ،وتعقــد أوضــاع غالبيــة الالجئــن منهــم يف داخــل الوطــن وخارجــه ،ومتــزق إحــدى
مؤسســات الثــورة الــي كانــت تتنطــح إىل التمثيــل السياســي الرمســي للحاضنــة الشــعبية للثــورة بعــد مــا مســي حبملــة
إصالحــات طــال انتظارهــا وتعــددت الغــاايت منهــا ،وأتــت كالعــادة لتحــدث انشــقاق ضمــن صفــوف مدعــي
التمثيــل السياســي لثــورة انطلقــت مناديــة إبهنــاء احتــكار الســلطة واملطالبــة ابلتـداول الدميقراطــي الســلمي هلــا .وإن
كانــت األحـداث علــى الســاحة الدوليــة تعطــي مؤشـرات علــى وجــود أزمــة اقتصاديــة عامليــة بعــد الغــزو الروســي
لألراضــي األوكرانيــة ،عقــب بدايــة خــروج الع ـامل مــن أزمــة الكــوروان الــي عصفــت ابالقتصــاد العاملــي وأدت إىل
تراجــع النمــو يف أكــر اقتصــادايت الع ـامل ،إال أن هــذه األزمــة كان هلــا االنعــكاس املضاعــف علــى الالجئــن
الســوريني يف الداخــل الســوري وخارجــه ،بــدءاً مــن التناقــص الكبــر يف فــرص العمــل نتيجــة تراجــع الدعــم الــدويل
للمشــاريع التنمويــة إضافــة ملوجــة اجلفــاف الــي تضــرب املنطقــة للســنة الثانيــة علــى التـوايل ،مث جــاءت األزمــات
الداخليــة لــدول اللجــوء الــي وجــدت أطـراف هــذه األزمــات يف الالجئــن الســوريني الورقــة األمثــل لتعليــق فشــلها
يف حــل مشــاكلها الداخليــة ،وتعليــق كل عثراهتــا علــى مشــجب اســتمرارية وجــود الالجئــن الســوريني يف بلدهــا
دون أفــق لعودهتــم الكرميــة إىل وطنهــم .وإن كانــت األعيــاد عــادت تتســم ابلنســبة للســوريني ابحلركــة االقتصاديــة
العاليــة إذ أن اجلميــع كان يدخــر وفقـاً إلمكانياتــه املاديــة هلــذه الفرصــة يف إدخــال البهجــة لعائلتــه مــن خــال توفــر
احتياجاتــه الســنوية مــن مالبــس وحــى مقتنيــات منزليــة ،إال أن األوضــاع االقتصاديــة وحــاالت النــزوح مل تعــد

توفــر هــذه الرفاهيــة لغالبيــة الســوريني يف مناطــق اللجــوء كمــا يف املناطــق حتــت ســيطرة عصــاابت األســد ،فاألزمــة
االقتصاديــة الــي يعانيهــا الســوريون يف مناطــق النــزوح ضمــن أرض الوطــن أو يف دول اجلـوار جعلتهــم ليــس أفضــل
حــاالً مــع غالبيــة الســوريني الذيــن مــا زالـوا يف املناطــق الــي هــي حتــت ســيطرة عصــاابت األســد ،وال يســتثىن مــن
ذلــك ســوى جمموعــات ضئيلــة ميكــن تصنيفهــا ضمــن املســتفيدين مــن اســتمرارية الوضــع القائــم أو جتــار احلــروب.
وإن كان نســبة مــن الســوريني الذيــن آثــروا ركــوب البحــر واللجــوء إىل الــدول األوربيــة الــي اعتربهتــم الجئــن عليهــا
ضمــن القوانــن الدوليــة الــي متنحهــم مميـزات الســكن اجملــاين والضمــان الصحــي والضمــان االجتماعــي وتغطيــة فـرة
اندماجهــم ضمــن جمتمعاهتــا ،وهــذه الشـرحية الــي قطعــت معاانهتــا مــع السـواد األعظــم مــن الســوريني الذيــن آثــروا
البقــاء علــى حــدود وطنهــم أو ضمنــه والتشــبث أبمــل العــودة إىل مدهنــم وحياهتــم ،فــإن هــذه الشـرحية وبعــد ظهــور
ح ـوايل مخســة ماليــن الجــئ أوك ـراين يف أورواب خــال الشــهرين املاضيــن ،إضافــة إىل حمــاوالت بعــض األنظمــة
إعــادة تعـومي نظــام عصــاابت األســد ،فــإن مظاهــر القلــق علــى اســتمرارية تنعمهــا بوضعهــا احلاليــة بـدأت توضــع
عليــه الكثــر مؤشـرات انعـدام الدميومــة.
وإن كانــت فـرة األعيــاد عامــة وعيــد الفطــر خاصــة فرصــة هامــة إلعــادة جتديــد أواصــر صلــة الرحــم جلميــع املســلمني
عامــة وللســوريني خاصــة ،فــإن أعيــاد الســوريني مــا بعــد الثــورة وخاصــة يف الســنوات األخـرة قــد زادت مــن صعوبــة
أتديــة هــذه الطقــوس للســورين عامــة ،فــإن عمليــات التهجــر القسـرية الــي تعــرض هلــا الســوريون علــى مـدار أحـداث
الثــورة قــد شــتت العائــات الســورية بــن داخــل أراضــي الوطــن وخارجــه ،وبــن مناطــق ســيطرة عصــاابت األســد

والكشــف عمــا تغطيــه بنيــة العائلــة الداخليــة مــن رمــوز وعالمــات ذات صلــة
هبويتهــا الثقافيــة واالجتماعيــة كجــزء مــن الرتكيبــة الشــاملة للمجتمــع الــذي تنتمــي
إليــه ،يتجلــى مبــدى تعلــق احتفــال العائلــة ابألعيــاد واعتبارهــا جــزءاً ال يتجـزأ مــن
كياهنــا الروحــي والثقــايف واالجتماعــي والعقائــدي .فهــل ظلــت العائلــة حمافظــة
معوضـةً
علــى العــادات والتقاليــد املوروثــة؟ وهــل فقــدت عاداهتــا وتقاليدهــا املوروثــة ّ
إايهــا بعــادات وتقاليــد جديــدة؟ ملــاذا؟ وكيــف؟ وهــل ُوفقــت العائلــة ابحملافظــة علــى
موروثهــا ابلرغــم مــن اكتســاب عــادات وتقاليــد جديــدة؟ وكيــف؟
إن العائلــة قــد تعرضــت لتطــورات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة عميقــة أكســبتها
عــادات وتقاليــد جديــدة ،مــع زمـ ٍن وطـ ٍـرح سياسـ ٍي واجتماعــي وثقــايف واقتصــاد ٍي
جديــد ،غــر أن هــذه التطــورات والتغـرات ظلــت عاجــزة يف أن تصيــب -بعـ ُـد-
مظاهــر الثقافــة املتمثلــة يف بعــض العــادات والتقاليــد اللصيقــة للــذات ،حيــث ظلــت
العائلــة حمتفظــة وحمافظــة عليهــا معتــرًة إايهــا جــزءاً مــن كياهنــا الروحــي والعقائــدي
أمر ســيء ومرفوض
األمر الذي أدى هبا إىل تقديســها واعتبار عدم االحتفاء هبا ٌ
اجتماعيـاً وثقافيـاً وحــى عق ــائدايً.
إن الرتكيبــات االجتماعيــة عديــدة ومتنوعــة ومتفاوتــة الدرجــة واملســتوى يف عالقاهتــا
ابجملتمــع ككل ،غــر أن العائلــة (األســرة) تعتــر مــن أهــم هــذه الرتكيبــات والــي
تشــكل املنبــع لكثـ ٍر منهــا كـ(املدرســة -املؤسســة ...إخل) ،وذلــك لطابعهــا املميــز
بش ـرايً وثقافي ـاً واجتماعي ـاً وبيولوجي ـاً ،ولدورهــا األساســي واحلســاس يف احل ـراك
اجملتمعــي وتغيــر اجتاهــه ،ابعتبــار أن العائلــة -بــكل مــا حتملــه مــن دالالت خمتلفــة-
هــي اخلليــة القاعديــة والنـواة املنتجــة للمجتمــع ولكيانــه الروحــي وامل ــادي.
ففــي هــذا العصــر ،الفائــق التطــور ابلعلــم والتكنولوجيــا ،ال ميكــن أن يُعفــى املســلم
املخاطــب دائم ـاً بــكالم هللا وآايتــه املســطورة واملنثــورة يف الكــون ،مــن مســؤولية
حتمــل عــبء أعمالــه ،ونق ــد ذاتـ ِـه ،وحميطــه االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي،
هبــدف التغيــر لألفضــل .فنحــن يف عصــر الفضائيــات واأللـواح احملفوظــة والقنـوات
األثرييــة والســيربانية الــي ال تتوقــف عــن كل أن ـواع التخاطــب والرتاســل ،بــل
وتكشــف أيضـاً املســتور واملتـواري ومــا ُتفــي النفــوس ومــا جيــول يف الضمائــر ومــا
خيطــر علــى الب ــال.
ومناطــق ســيطرة قــوى األمــر الواقــع ،ممــا أضــاف علــى مشــاكل الســوريني االقتصاديــة ونكبتهــم يف هتجريهــم مــن
منازهلــم ومدهنــم تشــتيتهم وتدمــر العالقــات االجتماعيــة الــي كانــت إحــدى املميـزات األساســية للعائــات الســورية
عامــة والــي تســتثمر مناســبة شــهر رمضــان املبــارك واألعيــاد عامــة وعيــد الفطــر خاصــة لتوثيــق هــذه العالقــات
االجتماعيــة وتوطيدهــا.
وتضــاف إىل تشــتت العائــات بــن مناطــق النــزوح واللجــوء ،والــي حتــرم الكثــر مــن العائــات الفرحــة الكاملــة
بقــدوم عيــد الفطــر ،أن الكثــر مــن هــذه العائــات إمــا لديهــا شــهيد أو فقيــد أو عاجـزاً نتيجــة األعمــال العســكرية
لعصــاابت األســد والقــوى املســاندة لــه .ومــع ذلــك فــإن الكثــر مــن العائــات حتــاول جاهــدة إبقــاء الفرحــة يف
نفــوس أطفاهلــا ألن هــذه املناســبات هــي الفســحة الوحيــدة املمكــن اســتثمارها إلشــاعة نــوع مــن البهجــة واملســاعدة
يف نفــوس أطفــال ســورية الذيــن افتقــدوا الكثــر مــن الســعادة يف أايم طفولتهــم .كمــا افتقــدوا منازهلــم ومدهنــم وقراهــم
وأصدقائهــم وأقرابئهــم ،والبعــض يفتقــد عائلتــه .وقــد اعتــاد الســوريون علــى غــدر عصــاابت األســد يف أايم عطلــة
األعيــاد ،والعديــد مــن اجملــاز ارتكبتهــا عصــاابت األســد يف هــذه املناســبات لتذكرهــم إبجرامهــا لكوهنــم قــد خرجـوا
علــى ســطوة هــذه العصابــة ،وطالب ـوا حبيــاة ح ـرة كرميــة بعي ـداً عــن ســطوة هــذه العصابــة وإجرامهــا .وإن كانــت
املناطــق اخلارجــة عــن ســطوة هــذه العصابــة ال تنعــم ابألمــن واألمــان الكافيــن ،وذلــك بســبب حتــول قــوى األمــر
الواقــع املســيطرة علــى هــذه املناطــق إىل أمـراء حــرب يتنازعــون علــى املغــامن ،ويســقط جـراء ذلــك املزيــد مــن الشــهداء
واجلرحــى نتيجــة أفعاهلــم املشــينة ،ونتيجــة حتوهلــم مــن قــوى ثــورة إىل متقاتلــن علــى الثــروة .وإن كانــت مناســبات
عيــد الفطــر مدعــات لتذكــر أايم الثــورة الــي كان ينتهــز فيهــا ثـوار الســلمية جتمعهــم ليعلنـوا للعـامل ولعصــاابت األســد
إصرارهــم علــى متابعــة النضــال لتحقيــق حلمهــم بدولــة احلريــة والكرامــة ،وإهنــاء دولــة مامســي بســورية األســد ،فــإن
حلمهــم يصــدم بقــوى األمــر الواقــع الــي حولــت ه ـذا احللــم إىل مصــدر لالســرزاق ،فصحيــح أن الثــورة ليســت
طريقـاً حمفوفـاً ابلــورود ،وإمنــا هــي صــر علــى املــكاره وتضحيــة بــكل غــال ومثــن ،ولكــن حتــول املناطــق اخلارجــة عــن
ســيطرة عصــاابت األســد إىل كنتـوانت ألمـراء احلــرب ،يفــرض إعــادة توصيــف الثــورة وإعــادة تفعيلهــا وإعادهتــا إىل
سـرهتا األوىل ،فالثورة جيب كالشــجرة أن تكون أوراقها متجددة ،تتســاقط منها األوراق الصفراء املريضة ،وتبقى
اخلضـراء الالمعــة .وهـذا مــا يفــرض علــى الثـوار مناقشــته يف اجتماعاهتــم هبــذه األعيــاد ،فالثــورة ليســت جمــرد حماولــة
ايئســة ،يقــوم هبــا جمموعــة مــن النــاس ،لتغيــر واقــع فاســد ،وحاكــم مســتبد ،فــإن انتصــرت جنحــت ،وإن أجهضــت
مخــدت وانتهــت ،وإمنــا الثــورة الســورية نضجــت بفعــل الزمــن ،وال أحــد يســتطيع إيقــاف الزمــن.

متى ستعود للعيد بهجته في بالدنا
مقاالت

محمد عمر كرداس
كاتب سوري

عيد أبية حال عدت ايعيد __ مبا مضى أم أبمر فيك جتديد
أما األحبة فالبيداء دوهنم___ فليت بينك بيد دوهنا بيد
بيتــان مــن الشــعر للشــاعر العــريب الكبــر أيب الطيــب املتنــي قاهلمــا يف بدايــة قصيــدة
طويلــة كأهنمــا قيــا ليصــورا حالتنــا الــي نعيشــها اليــوم وقــد عاشــها الشــاعر وعاشــتها
األمــة يف ظــل القهــر والظلــم واالســتبداد املســتمر منــذ مئــات الســنني عــدا عــن
فرجات نعمت فيها األمة ابلراحة واألمان ،وحنن يف ســورية ويف ظل ســلطة الظلم
طعمــا للعيــد
والقهــر والفســاد واالســتبداد ومنــذ أكثــر مــن نصــف قــرن ال نعــرف ً
كمــا كان ،فالعيــد فــرح لألطفــال ال يســاويه فــرح دون أن يعلم ـوا شــيئًا عنــه ،إالّ
أنــه املالبــس اجلديــدة واملأكـوالت اللذيــذة واأللعــاب الــي تدخــل البســمة والفرحــة
إىل قلــوب األهــل قبــل األطفــال بفــرح أطفاهلــم وســرورهم ،فالعيــد عنــد األطفــال
ميتــد منــذ ش ـراء املالبــس اجلديــدة الــي حيتفــظ هبــا حــى يــوم العيــد إىل أايم العيــد
يومــا كانـوا يســمونه جحــش العيــد وهــو احليـوان الصابــر الــذي
وال مانــع مــن متديــده ً
ســيزيل آاثر العيــد ويرحلهــا حــى العيــد القــادم .أمــا العيــد أو األعيــاد عنــد الكبــار
فهــي تتنــوع بــن أعيــاد دينيــة وغــر دينيــة ،وإذا كنــا هنــا خنــط هــذه الســطور مبناســبة
عيــد الفطــر الســعيد وهــو أحــد عيديــن دينيــن عنــد املســلمني فــا ننســى إخ ـوان
أيضــا يف هــذه الفــرة فعيــد مبــارك
لنــا يف الوطــن مــن املســيحيني الــي أتيت أعيادهــم ً
هلــم وألمتنــا آملــن أن يكــون بشــرى خــر علــى هــذه األمــة لتتخلــص مــن طغاهتــا
جحيمــا مقابــل ســلطة التــدوم وزعامــة
ومفســديها الذيــن دمــروا حياهتــا وجعلوهــا ً

تــزول بزواهلــم.
حنــن املســلمون حنتفــل بعيــد الفطــر الــذي أييت بعــد صيــام شــهر رمضــان شــهر
الرتاحــم واملــودة والصدقــات ليكــون صلــة للرحــم وفرحــة للجميــع وغالبــا يكــون
أيضــا بعيــد األضحــى والــذي أييت
تعزيـ ًـزا لصلــة الرحــم ولقــاء األصدقــاء ،وحنتفــل ً
أيضــا مــن األركان
ـة
ـ
ي
الضح
ـون
بعــد فريضــة احلــج وبعــد املناســك األساســية لتكـ
ً
والــي وجــدت للتواصــل وإلطعــام مــن ليــس بقــادر ماليًــا.
األعيــاد جــاءت للفــرح ولكننــا يف ســورية ويف الكثــر مــن الــدول العربيــة واإلســامية
يومــا بعــد يــوم غــر ذات معــى نتيجــة القهــر والظلــم واحلــروب يف اليمــن
تصبــح ً
ولبنــان والعـراق والقائمــة تطــول ،ومل حيســب الكثــر منــا أن يعيــش هلــذ الزمــن الــذي
أيضــا املتنــي يف بيــت مــن أبيــات قصيدتــه العصمــاء عندمــا قــال:
خلصــه ً
ما كنت أحسبين أحيا إىل زمن __ يسيء يب فيه كلب وهو حممود
متامــا أمــام أعــن جمتمــع دويل يناصــر الظــامل ومييــز بعنصريــة بــن
هــذا هــو زماننــا ً
إنســان وآخــر حــى يف اللجــوء ويف املســاعدات األساســية الــي ال يســتغىن عنهــا
يف احليــاة.
نظــام الســفاح يف ســورية وحلفــاؤه مــن اجملرمــن مــن إيرانيــن وأذانهبــم وروس
ومرتزقتهــم مل يكتف ـوا بــكل هــذه الســنوات ومل يشــبعوا مــن دمــاء الســوريني فهاهــم
يســتمرون ابلقتــل والتدمــر يوميًــا مــع صيحــات هنــا وهنــاك لعــودة الالجئــن إىل
بلدهــم الــذي يعتربونــه ًآمنــا وهــذا يعــي أول مــا يعنيــه تســليمهم للســفاح ليكمــل هبــم

مــا بــدأه مــع مئــات آالف الســوريني خــال عشــر ســنوات مضــت مــن قتــل واعتقــال
أول أن يطبــق قـرار جملــس األمــن الــدويل
وإخفــاء ،فعلــى مــن ينــادي بعــودة الالجئــن ً
الــذي ينــص علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة تقصــي نظــام الفســاد والتســلط
أول حيــث ســورية اآلن ختضــع الحتــاالت متعــددة علــى
وإقامــة نظــام وطــي ً
نظامــا غريبًــا عــن بلــده وحيتــل كمــا الباقــن جــزءً مــن
ـح
ـ
ب
أص
رأســها النظــام الــذي
ً
الوطــن يعــاين فيــه املواطــن شــى أنـواع القهــر والظلــم واجلــوع وفقــدان األمــن واألمــان.
الفقــر الــذي يعــاين منــه الشــعب الســوري بكافــة فئاتــه عــدا شــرذمة النظــام
وأزالمــه يف الوطــن واملنــايف وحــال البلــد الــذي وصــل إليــه يف ظــل التدمــر والنهــب
والفســاد لــن تكــون أبـ ًـدا بلـ ًـدا آمنًــا إالّ بوقــوف اجملتمــع الــدويل ومــن يدعــون أهنــم
أصدقــاء ســورية حبــزم لتطبيــق الق ـرارات الدوليــة الــي وحدهــا متهــد لعــودة مــن نــزح
ومــن هجــر وغيــب عــن بلــده وال ننســى املعتقلــن الذيــن جيــب أن يكــون ملفهــم
هــم واملختفــون والذيــن استشــهدوا يف معتقــات النظــام أول امللفــات الــذي جيــب
أن ننتهــي منهــا إىل األبــد.
يف هــذه احلــال ســيعود للعيــد معنــاه وســتكون لنــا أعيــاد وأفـراح بعــد نصــف قــرن مــن
تغييــب األعيــاد والبشــر ومقاديــر األمــة فــإىل هــذا احلــن حنــن منتظــرون ونتمــى أن
يكــون ،إن غـ ًـدا لناظــره قريــب.
ابرك هللا بســورية احلــرة األبيــة وأبعيادهــا اجلميلــة وأعــان شــعبها وخلصهــا مــن زمــرة
املافيــات املتحكمــة فيهــا لتعــود منــارة لشــعبها واملنطقــة العربيــة.

االختيار
محمد أمين الشامي
كاتب سوري

ِّاتــاذ الق ـرار هــو عمليّــة ( )processيف طبيعتــه ،عمليّــة اختيــار بــن أمريــن أو
حلَّــن أو وضعــن قائمــن ،أو هــو مقــدرة ( )abilityيف جوهــره ،مقــدرة علــى
انتقــاء األنســب أو األهــون أو األقــل ضـ ًـررا .وتقــوم عمليــة ِّاتــاذ القـرار علــى أســس
ال ميكــن جتاوزهــا للوصــول إىل حتديــد األصلــح مــن املتاحــات املطروحــة أمــام صانــع
القـرار ،أو املســؤول .ومــن هــذه األســس:
 حتديــد ماهيّــة املشــكلة الَّــي تعرتضــه ،أو التَحــدي الَّــذي يواجهــه ،أو الفرصــةالَّــي يفــرض بــه اقتناصهــا.
 وضع قائمة ابخليارات املتاحة. تقييــم ســلبيّات وإجيابيّــات كل اختيار/ق ـرار النتقــاء األنســب ،أي حســابالتَّبعــات والتَّكلفــة املرتتِّبــة علــى ِ
أيضــا.
كل اختيــار علــى حــدة ،والعائــد املتوقَّــع ً
ّ
الصيغــة النِّهائيــة للقـرار ملــداورة أي مفاجــآت
 حســاب حجــم املرونــة املطلوبــة يف ّقــد تطـرأ خــارج دائــرة التَّوقُّعــات.
 وضــع تقييــم تصـ ُّـوري ملــا ســينتج عــن القـرار بعــد نشــره علــى املــأ وتنفيــذه ،مــعرســم خطَّــة ط ـوارئ لتــايف القصــور النَّاجــم عــن عوامــل تدخــل يف صناعــة الق ـرار
مثــل العاطفــة أو االســتعجال أو التَّقصــر يف مجــع املعلومــات والبيــاانت َّاللزمــة
لتدعيمــه.
هبــذا تصبــح عمليّــة صنــع القـرار ،أو اخلطـوات التَّفاعليّــة الّــي تســبق مرحلــة ِّاتــاذه،
إحــدى مدخــات هــذا القـرار.
وعــادة مــا يبــى ِّاتــاذ الق ـرار علــى أحــد العاملــن التّاليــن :احلــدس أو املنطــق.
السادســة ،أو الفراســة ،أتيت من خالل اخلربة الطَّويلة النّامجة
فاحلدس ،أو ّ
احلاســة ّ
عــن سلســلة مــن التَّجــارب واملعــركات الَّــي تبلــور شــخصيّة املــرء وتش ـ ِّكل بنيتــه
الفكريـّـة واإليديولوجيّــة وتعـِّـزز قناعاتــه ونفســيّته .بينمــا يقــوم املنطــق علــى حســاب
احلقائــق واملعطيــات املتوافــرة املتَّصلــة ابلقضيّــة الَّــي تســتلزم ِّاتــاذ القـرار بعــد رســم

مالحمــه وتصـ ُّـور تبعاتــه وانعكاســاته ،مــع ختمــن رد الفعــل عليــه للعمــل علــى قيــاس
هــذا الـ َّـرد وتقييمــه وااللتفــات إىل ضبــط حركتــه .و َّإن تضافــر هذيــن العاملــن،
أي ق ـرار أو تبـ ّـي اختيــار مــا.
احلــدس واملنطــقً ،معــا هــو األســلم ِّ
التــاذ ِّ
إذن ،وبنــاء علــى مــا تقــدَّم ،يقــوم صنــع القـرار علــى احلــدس ،وهــو ابلتَّعريــف “نــوع
مــن املعرفــة الّــي ال تســتخدم املنطــق واالختصــاص” ،أو هــو نــوع مــن الشــعور
واإلحســاس؛ واملنطــق ،الَّــذي هــو “دراســة مناهــج الفكــر وطــرق االســتدالل
املاديـّـة ،أو هــو شــكل مــن
َّ
الســليم” ،أو هــو املعاجلــة العقليــة والتَّكيــز علــى احلقائــق ّ
أشــكال العقالنيّــة البحتــة يف التّعاطــي وحســب .ومــن خــال تلــك املعرفــة وهــذه
ال ّدراســة جيــرح املســؤول ذلــك “االنتقــال املعــريف” الَّــذي هــو القـرار .وابلتّــايل مــن
يتل ّقــف منعكســات هــذا الق ـرار يصنَّــف علــى أنـَّـه منفعل/متأثـِّـر نتيجــة تالقــي/
صــدام العاطفــة (احلــدس) مــع العقــل (املنطــق) ،أي لقــاء املتنافســن .فكيــف
الســليم بعيـ ًـدا عــن هــذه املؤثِّـرات؟
الســبيل ،واحلــال هــذه ،إىل الوصــول إىل القـرار َّ
َّ
هنــا يــرز دور الضَّمــر ليشـ ِّكل البعــد الثّالــث ،أو العامــل املـوازن ،يف عمليّــة صنــع
كل خط ـوات العمليّــة ،بــدءًا
الق ـرار .ينبغــي أن يكــون أتثــر ّ
الضمــر ً
ملموســا يف ِّ
مــن احلافز/اهلــدف وصـ ًـول إىل العزم/التَّنفيــذ .لكـ َّـن أتثــره أكثــر مــا يتجلّــى عنــد
دراســة النَّتائــج املتوقَّعــة وحتليــل التَّبعــات املرتتِّبــة علــى هــذا الق ـرار ،وعنــد مرحلــة
ِ
الضاغــط يف
ّاتــاذه .مــن انفــل القــول َّإن عوامــل عــدَّة ميكــن أن يكــون هلــا أتثريهــا ّ
ِ
السياســي .وهنــا
هــذه املرحلــة حتديـ ًـدا مثــل العامــل االقتصــادي أو االجتماعــي أو ّ
الصانــع ،أو املســؤول ،الــدَّور األخطــر يف
يلعــب التّـوازن النفســي وبعــد النَّظــر عنــد ّ
توظيــف عامــل الضَّمــر ،إىل جانــب اســتيعاب نتائــج حتليــل املعلومــات والبيــاانت
واملعطيــات املتاحــة ،ودراســة البدائــل املطروحــة ،لتنفيــذ عمليَّــة االختيــار ،ومــن مثَّ
الوصــول إىل مرحلــة ِّاتــاذ الق ـرار .ولعـ َّـل أخطــر الق ـرارات هــي تلــك الَّــي تصطبــغ
ِ ِ
السياســيّة.
ّ
ابلصبغــة ّ

َّإن ِّاتــاذ القـرار بنــاء علــى ضغوطــات معيَّنــة مــن مجاعــات حمــدَّدة ،مثــل مجاعــات
املعارضــة أو اجلماعــات املناهضــة لسياســات بعينهــا مثـ ّـا ،كتقنــن املثليــة أو زواج
القاص ـرات أو اســتقبال ّاللجئــن مــن جهــة معيَّنــة دون جهــة أخــرى ،كمــا رأينــا
أوروبيًّــا يف احلالــة األوكرانيــة مقارنــة مــع احلــاالت األفريقيــة او الشــرق أوســطية،
ـدرج الطَّــرف اآلخــر يف رفــع
ـؤدي إىل نتائــج ال حتمــد عقباهــا مثــل تـ ُّ
ميكــن أن يـ ّ
الصانــع يف شــبكة التَّناقــض مــع
ســقف ضغوطــه اعتمـ ًـادا علــى سياســة اصطيــاد ّ
َّ
حجة له .كما َّأن األمر
حجة عليه بعد أن كانت ّ
قرارات ســابقة اتذها لتصبح ّ
قــد يدفــع ابحللفــاء أو احملس ـوبني عليــه ،أو حـ ّـى مــن كان ـوا يف كنفــه وج ـواره ،إىل
الض ّفــة األخــرىَّ ،
ضفــة املناهضــن أو املعارضــن أو املعاديــن ابملعــى
االنتقــال إىل ِّ
احلــريف للكلمــة ،ممـّـا جيعــل األمــر يتحـ َّـول إىل ســاح يف يــد منافســيه للربهنــة علــى
ســوء تقديــره وقراراتــه وسياســاته.
ِ
مرج ًحــا يف معادلــة احلــدس/
عنــد هــذه النُّقطــة حتديـ ًـدا ،يظهــر الضَّمــر عامـ ًـا ّ
املنطــق الَّــي ينطلــق منهــا فعــل الق ـرار ،صناع ـةً وتنفي ـ ًذا .فلــو َّأن أورواب اعتمــدت
الضَّمــر اإلنســاين كمــا َّتدعــي يف تعاملهــا مــع ّاللجئــن ،بغــض النَّظــر عــن بشـرهتم
أو أصلهــم أو دينهــم ،ملــا قوبــل ســلوكها ابســتهجان مــن بعــض أبنائهــا املنصفــن،
حجــة تغليــب املصلحــة يف هــذه احلالــة
انهيــك عــن غريهــم .ولــو ســاق أحدهــم ّ
الشــخصيّة أو احلزبيّة على حســاب البلد ككل.
لتحول األمر إىل التماس النَّفعيّة َّ
َّ
ِ
خنتتــم ابلقــول َّإن اعتمــاد العاطفة/احلــدس منفـ ًـردا يف ّاتــاذ الق ـرار قــد يوصــل
إىل تشـ ُّـوش يف التَّطبيــق ،كمــا َّأن اعتمــاد العقل/املنطــق البحــت يف ِّاتاذهــا قــد
يرفــع عنهــا مســة اإلنســانيّة .وللحيلولــة دون الوقــوع يف هــذا التٍّيــه أييت عامــل
الضَّمــر ليجمــع اخلصمــن ًمعــا ،كمــا أســلفنا ،وهــو مــا قــد يصــل ابلق ـرار إىل
الســامة ،ويوصــل صانعــه إىل ســدَّة الطُّمأنينــة ويكســبه ثقــة أتباعــه واحـرام
ض ّفــة َّ
خصومــه مرغمــن.
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مقاالت

َ
ُ
ٌ ّ
حال عدت يا عيد؟
عيد بأية ٍ
جهاد األسمر
كاتب ومحامي سوري

مل ميــر علــى الشــاعر العــريب املتنــي الكثــر ممــا مــر علــى شــعب ســورية
العظيمــة ليقــول عيــد أبي حــال عــدت اي عيــد مبــا مضــى أم ألمــر
فيــك جتديـ ُـد؟ فإثنــا عشــر عيـ ًـدا للفطــر مــرت علــى الشــعب الســوري
منــذ انطــاق الثــورة الســورية عــام  ،2011واملواطــن الســوري عــاش
ويعيــش خالهلــا س ـواء يف املناطــق الــي ختضــع لســيطرة الث ـوار أو
املناطــق الــي مازالــت تئــن حتــت ســيطرة النظــام مــن صعــوابت غــر
مســبوقة ،وغريبــة كل الغرابــة عمــا ألفــه الشــعب الســوري مــن عــادات،
وأســاليب وطقــوس حيــاة ،مل يكــن ليعرفهــا مــن قبــل .فعلــى الرغــم مــن
هــذه الصعــوابت حيــاول الشــعب الســوري مــا اســتطاع أن يتكيــف
معهــا ليعيــش احلــدود الدنيــا مــن طقوســها الــي اعتــاد عليهــا وخاصــة
قــي األعيــاد حمــاوالً أن يبتهــج ويفــرح بقــدوم أعيــاد الفطــر اإلثنــا عشــر
ـبيل.
الــي مــرت عليــه يف ســي الثــورة مــا اســتطاع إىل ذلــك سـ ً
العيــد هــذه الســنة كمــا يف ســنوات الثــورة الســابقة حيــل مــع اســتمرار
القصــف واحلصــار علــى مناطــق ســيطرة الث ـوار يف مشــال ســورية أو
غريهــا مــن املناطــق الــي يســيطرون عليهــا ،يف ظــل وضــع أقــل مــا يقــال
عنــه أنــه مأســاوي وذلــك يف ظــل االهنيــار الس ـريع واملتواصــل للــرة
الســورية وتــدين القــوة الش ـرائية هلــا وارتفــاع األســعار بشــكل جنــوين
يف الداخــل إن يف مناطــق ســيطرة النظــام أو مناطــق ســيطرة الث ـوار
يرافقهــا انقطــاع املــاء والكه ـرابء وشــح احملروقــات يضــاف إىل ذلــك
ندرة فرص العمل وشــحها يف ظل االهنيار االقتصادي الذي تعيشــه
علــى وجــه اخلصــوص مناطــق ســيطرة النظــام.

فقــدوم العيــد أصبــح ميثــل حمنــة مريــرة وقاســية ميــر هبــا املواطــن الســوري،
صعــوابت وعقبــات وقــف املواطــن الســوري عاجـ ًـزا حياهلــا بعــد أن
أعيتــه احللــول الــي جيهــد أن جيــد حـ ًـا هلــا ويبتــدع كمــا يف أعيــاد فطــر
الســنوات الســابقة حلـ ًـول هلــا ولكــن ومــع مــرور الســنوات العجــاف
وقــف املواطــن الســوري عاجـ ًـزا حللهــا بعــد أن اتســع الفتــق علــى
الراتــق.
عيــد الفطــر كغــره مــن األعيــاد ميــر حبرقــة وم ـرارة علــى الشــعب
الســوري ،فمنهــم الــذي فقــد ابنتــه ،وابنــه ،وزوجتــه ،وأقاربــه ومنهــم
مــن يقبــع يف ســجون نظــام أســد ،يضــاف إليــه أن قصــف النظــام
والط ـران الروســي ملناطــق الث ـوار أفقــد النــاس شــغف الشــوق ليــوم
العيــد وفرحتــه ،فكثــرون ابت ـوا ال أيمنــون علــى خــروج أطفاهلــم يــوم
العيــد خوفًــا عليهــم مــن قذيفــة طائشــة ،أو غــارة لط ـران المتيــز بــن
طفــل وكبــر وام ـرأة وشــيخ.
عيــد فطــر الســوريني رمبــا أييت ولكــن مــع وقــف التنفيــذ ،فصيــام
الســوريني ليــس بشــهر واحــد فقــط وينقضــي ،كمــا ينقضــي عنــد
غريهــم ،صيامهــم ممتــد إىل األجــل الــذي يســقط فيــه النظــام وليــس
إىل األجــل الــذي يـُـرى فيــه هــال شــهر شـوال بــل ميتــد إىل اكتمــال
العــدة الــي يســقط فيهــا النظــام الــذي حرمهــم مــن فرحــة العيــد ابرتفــاع
أســعار كل شــىء مــن م ـواد غذائيــة ومالبــس الــي حرمــت األطفــال
ـرب األســرة الســورية مهــه توفــر أضــر
مــن أن يرتــدوا اجلديــد فيــه ،فـ ُّ
الضــرورايت ألسـرته مــن غــذاء ودواء أمــا أن يلتفــت إىل لبــاس العيــد

ـودا ضمــن
ألس ـرته فبــات هــذا مــن أكمــل الكماليــات ومل يعــد موجـ ً
ـزن وأملــا
برانجمــه فهــو أي  -رب األســرة -ابت لديــه العيــد حرقــة وحـ ً
وقهــرا علــى مــن فارقــه مــن أهلــه مــن معتقــل ،وشــهيد ،ومهجــر ،ليــأيتً
ً
أوجاعــا مل يعــد يقــوى علــى مواجهتهــا مــن أعبــاء
ـه
ـ
ي
عل
ـف
ـ
ي
ويض
ـد
العيـ
ً
هــم توفــر مالبــس العيــد وحل ـواه الــي اعتــاد أن يدخلهــا علــى أهــل
بيتــه يف هــذه املناســبات مــن “ ب ـرازق وغريبــة ومعمــول وس ـواها.
الســوريون منــذ ســنوات مل يعــرف الفــرح والبهجــة طري ًقــا إليهــم
فاألوجــاع واألح ـزان واحلرمــان والبــؤس والتشــرد والســجون والقتــل
واملــوت ابت كل ذلــك يســكنهم ليــل هنــار ،وابتــت األفـراح واملسـرات
صعبة املنال فهم يطاردونه على أمل أن ميسكوا هبا ولكن مطاردهتم
عاما
للمسـرات ولألفراح ابت كمن يطارد خيط دخان .فإثنا عشــر ً
والســوريون يف حالــة صيــام ومل يفطــروا بعــد علــى اإلفطــار الــذي
يشــتهون ويرغبــون بســقوط مــن جعــل صيامهــم ميتــد إىل مــا امتــد
إليــه ،فهــل ســتكون أعيــاد الســوريني القادمــة خمتلفــة عمــا ســبقها مــن
األعيــاد ،أم أهنــم ســيكررون مــا قالــه املتنــي:
جتديد؟
عيد مبا مضى أم ألمر فيك ُ
عيد أبية حال عدت اي ُ

تحضيرات خجولة للعيد في مخيمات إدلب
سونيا العلي
صحافية سورية
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اضطــرت مســاح العبــد هللا( 31عاماً)النازحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان
إىل خميــم بلــدة حزانــو بريــف إدلــب الشــمايل ،لبيــع الســلة اإلغاثيــة الــي
حصلــت عليهــا مــن إحــدى اجلمعيــات اخلرييــة لش ـراء ل ـوازم إعــداد
كعــك العيــد ألطفاهلــا األربعــة ،وعــن ذلــك تقــول“ :يعــود عيــد الفطــر
علينــا وســط مآســي التهجــر وأزمــات النــزوح ،ولكنــي أحــاول أن أبــث
الفرحــة يف نفــوس أطفــايل رغــم ظــروف احليــاة الصعبــة الــي حتاصـران يف
هــذه املخيمــات ”.
وتبــن أن زوجهــا مصــاب ابحلــرب وعاطــل عــن العمــل ،لــذا تعتمــد يف
أتمــن نفقــات املنــزل علــى عملهــا املتقطــع ضمــن الورشــات الزراعيــة.
وتلفــت العبــد هللا أن إدلــب تشــتهر مبجموعــة مــن احللــوايت واملعجنــات
اخلاصــة ابلعيــد ،منهــا الغريبــة وال ـرازق واملعمــول ،ولكــن هــذه األن ـواع
تقتصــر علــى ميســوري احلــال ،وليســت يف متنــاول الفق ـراء الذيــن ال
ميلكــون كلفتهــا بســبب ارتفــاع أســعار املـواد األساســية مــن زيــت ومســن
وطحــن ،إىل جانــب ارتفــاع ســعر أســطوانة الغــاز .
وتتذكــر العبــد هللا ملــة األهــل واجل ـران أثنــاء صناعــة الكعــك واملعمــول
قبــل النــزوح فتقــول“ :كنــا نذهــب يومي ـاً يف األايم األخــرة مــن شــهر
رمضــان إىل منــزل إحــدى اجلــارات أو القريبــات ،نتســاعد ونتســامر
أثنــاء العمــل حــى ننتهــي مــن إعــداد الكعــك وســط أج ـواء مــن الفــرح
والتفــاؤل  .وتشــر أهنــا تتطلــع إىل عيــد ،تعــود فيــه إىل بيتهــا وتنتهــي
معــاانة النــزوح ومصاعبهــا.

حيــل العيــد علــى العوائــل الســورية يف خميمــات مشــال غــرب ســورية،
يف ظــل غــاء املعيشــة وآالم النــزوح وف ـراق األهــل ،وظــروف احلــرب
القاســية الــي فرضــت هتجريهــم مــن قراهــم ومدهنــم ،يف وقــت تفــرق مشــل
عائــات كثــرة ،وفقــدت أخــرى الســند واملعيــل.
خدجيــة الضعيــف( 35عامـاً) انزحــة مــن ريــف مدينــة سـراقب إىل خميــم
يف بلــدة كللــي بريــف إدلــب الشــمايل ،مل تتمكــن مــن حتضــر احللــوايت
اخلاصــة ابلعيــد هــذا العــام ،وعــن ســبب ذلــك تقــول“ :يرتبــط العيــد
لدينــا بطقــوس وأجـواء خاصــة منهــا مالبــس العيــد واحللــوايت ،ولكــن
الفقــر وغــاء األســعار وقلــة فــرص العمــل حــرم أوالدي مــن الفرحــة
والســعادة هــذا العيــد ”.
وتلفــت أهنــا فقــدت زوجهــا منــذ ثــاث ســنوات ،ويضطــر ولدهــا البالــغ
مــن العمــر  16عام ـاً للعمــل يف العتالــة مقابــل  30لــرة تركيــة يومي ـاً،
وهــو مبلــغ زهيــد مقارنــة ابلغــاء وارتفــاع األســعار وصعوبــة أتمــن
املصاريــف اليوميــة .
وتلفــت أهنــا حتــزن حــن تشــاهد نظ ـرات القهــر واحلرمــان يف عيــون
أطفاهلــا ،ولكــن “ليــس ابليــد حيلــة” حبســب قوهلــا .
كمــا حــرم ارتفــاع أســعار األلبســة الكثــر مــن النازحــن يف إدلــب مــن
شـراء املالبس ألوالدهم وســط غياب الرقابة وحتكم التجار ابألســعار.
أمحــد الشــحود( 42عامـاً) النــازح مــن بلــدة تلمنــس إىل خميــم يف مدينــة
أطمــة احلدوديــة مــع تركيــا ،مل يشــر مالبــس العيــد ألوالده اخلمســة،

وعــن ســبب ذلــك يقــول“ :أحتــاج ملبلــغ  150دوالر أمريكــي كحــد
أدىن لش ـراء مالبــس العيــد ألوالدي ،وهــو مبلــغ مل أمتكــن مــن أتمينــه،
علم ـاً أن أســعار املالبــس ارتفعــت بنســبة  100%عــن موســم العيــد
الســابق ”.
ويلفــت الشــحود أن غــاء املعيشــة واألزمــة االقتصاديــة الــي تعيشــها
البالد ،بعد اخنفاض غري مســبوق يف ســعر اللرية الرتكية مقابل الدوالر
األمريكي ،صعب حياهتم أكثر وجعل الفرحة بقدوم العيد غري ممكنة.
مــن جانبــه وليــد املصطفــى ( 46عامـاً) مديــر خميــم يف بلــدة كفرعــروق
يتحــدث إلشـراق عــن معــاانة النازحــن يف املخيمــات ابلقــول“ :معظــم
العائــات يف املخيمــات الميلكــون املــال لشـراء حاجيــات العيــد ،لذلــك
اقتصــر األمــر علــى ش ـراء بعــض أن ـواع احللــوايت البســيطة ،ويف أفضــل
األحـوال قطعــة مالبــس ألطفاهلــم هبــدف إســعادهم صبــاح العيــد ”.
أمــا األسـواق فتتوفــر فيهــا مجيــع البضائــع إال أن احلركــة الشـرائية ضعيفــة
بســبب عــدم توفــر املــال عنــد األهــايل ،ابإلضافــة إىل ارتفــاع األســعار
وتفاوهتــا مــن ابئــع آلخــر ،وضعــف القــدرة الشـرائية ،وعجــز الكثــر مــن
العائــات عــن شـراء املالبــس ألطفاهلــا.
ويشــر أن أج ـواء العيــد تقتصــر علــى أداء الصــاة وزايرة مــن تبقــى
مــن األهــل ،بعــد تشــتت أف ـراد األســرة الواحــدة بــن املخيمــات ودول
اللجــوء .وخيتــم حديثــه ابلقــول“ :يتحقــق عيــد النازحــن يف املخيمــات،
ابلعــودة إىل منازهلــم وقراهــم الــي نزح ـوا منهــا”.

فيصل عكلة
كاتب سوري

يبــدأ اإلســتعداد إلســتقبال العيــد مــن ليلــة القــدر حيــث يتوافــد
النــاس كبريهــم وصغريهــم إىل املســجد بعــد اإلفطــار لينضم ـوا لقافلــة
املعتكفــن ،ويف هــذه الليلــة ميتلــئ املســجد ،بعــد صــاة العشــاء
تتوســط املصلــن فرقــة البلــدة مــن املنشــدين مــن أيب مجيــل إىل حــج
راجــح وغريهــم ولِتصــدح أصواهتــم ابلصــاة علــى الرســول الكــرمي
وآلــه وصحبــه ويبــدأ احلضــور بــذرف دمــوع احلــزن مــع أنشــودة وداع
رمضــان:
اي شهران هذا مين عليك السالم ،اي هامشي منا عليك السالم.
يف األثنــاء يكــون املختــار قــد دار علــى احلضــور ومجــع يف حرجــه
بعــض األم ـوال وينتقــل علــى جنــاح الســرعة مــع عــدد مــن األطفــال
إىل دكان فاضــل إلحضــار الراحــة والبســكويت والفســتق واملصــاص
ويوزعوهنــا علــى احلضــور هنايــة احلفــل ويتــم إيقــاظ بعــض األطفــال
الذيــن غلــب عليهــم النعــاس وهــم ينتظــرون حلظــة توزيــع احللــو ويكــون
اخلتــام دعــاء الشــيخ أبن تكــون هــذه الليلــة ليلــة مغفــرة وقبــول
للصائمــن!
ويف األايم األخــرة مــن شــهر رمضــان متــأ خالــي قفتهــا املزركشــة
طحينًــا مــن عــن( اجلكــوز) وتنثرهــا يف (طشــت) النحــاس وتســكب

فوقهــا عــدة طاســات مــن املــاء و(تلوشــه )مــع بعــض قبــل أن تضيــف
لــه التوابــل وترتكــه قليـ ًـا ليَختمــر.
ترتبــع خالــي علــى املصطبــة البيضــاء وأمامهــا (جونيــات) القــش
قطعــا صغــرة
وحوهلــا عـ ً
ـددا مــن بنــات الــدار واجلــارات وتقتطــع خالــي ً
مــن العجــن توزعهــا عليهــن ليصنعــن منهــا فتائــل طوالنيــة مث يقطعنهــا
إىل قطــع متســاوية قبــل حتويلهــا إىل دوائــر ،وترصــف الكعــك علــى
شــكل دوائــر متحــدة املركــز يف اجلونيــة قبــل تصليــة التنــور.
توضــع جونيــات الكعــك علــى مصطبــة التنــور لتتعانــق رائحــة الشــمرا
والكزبــرة واليانســون وجــوزة الطيــب مــع دخــان التنــور ولِيمــأ عبريهــا
األجـواء وتــروح خالــي تلصــق الكعــكات هبمــة ونشــاط داخــل عــن
التنــور وقــرب مجـرات احلطــب املتلئلئــة ،ومــا يزيــد مــن العجــن حتولــه
خالــي إىل عــدد مــن (البحبوحــات) املــدورة واملقرمشــة والــي كنــا حنــن
الصغــار ننتظرهــا قبــل أن ينفــض عــرس الكعــك!
يف اجلامــع الكبــر نتحلــق حــول احلــاج راجــح ونــردد خلفــه تكبـرات
العيــد بنغمــة دافئــة وحزينــة وبصوتــه املبحــوح ،جتعــل أهــل البلــدة
يتقاطــرون إىل املســجد وينهــي تلــك التكب ـرات ابلدعــوة لصــاة
العيــد:

تقارير وتحقيقات

عيدنا ،أيام زمان!

ســبحان ذي احلجــج القاطعــة ،ســبحان ذي األن ـوار الســاطعة،
ســبحان مــن أنــزل العــادايت و القارعــة  ...صــاة عيــد الفطــر
جامعــة ،الصــاة جامعــة.
وبعــد صــاة العيــد كنّــا حنــن الصغــار نقــف علــى ابب اجلامــع علــى
شــكل صفــن متوازيــن وقــد رتبنــا أنفســنا ترتيبًــا تنازليًــا حســب
الطــول ،الكبــر منــا يقــف يف أول الصــف آمـ ًـا يف حصــة األســد مــن
العيــدايت الــي ننتظــر احلصــول عليهــا و حنــن نردد(عيدكــن مبــارك
عمــي) ،ومنـ ّد يــدان حنــو األعلــى لنسـلّم علــى املصلّــن وعيوننــا ترتكــز
علــى ال َك َمــر( اليطــق ) املربــوط فــوق (القنبــاز) املرتامــي األط ـراف،
وأيتينــا الــرد :عليــك أبــرك العيــاد.
ـرا يف
يــرد الرجــل وهــو حيــاول فتــح أحــد اجليــوب مــن يطقــه ويفشــل كثـ ً
الوصــول إىل اهلــدف وهــي النقــود املعدنيــة ويفتــح موقــع النقــود الورقيــة
والــي يســميها الكــدش ،ويعــود ليــرم اليطــق ربــع دائــرة ليصــل إىل
الفراطــة وميــد يــده وخيــرج القطــع النقديــة مــن فئــة الفرنــك والفرنكــن
ونــص الفرنــك وهــو املفضــل عنــده ويناولــي إايه بعــد أن يفركــه ابهبامــه
والســبابة وكأنــه يشــك أن يكــون قــد علــق معــه قطعــة أخــرى أو أنــه
يودعــه الــوداع األخــر.
إثــر فــض صــاة العيــد تبــدأ رحلــة الــدوران علــى منــازل األق ـرابء
واجل ـران ،نقــف علــى البــاب وننــادي( :عيدكــن مبــارك اي أهــل
البيــت) وجنلــس إىل مائــدة مبســوطة قــرب البــاب وفيهــا (طشــت)
رز حبليــب أو(الــزردا) الــي تقتصــر علــى الــرز واملــاء ،وكنــا نعــرف
منــازل العوائــل امليســورة والــي تطبــخ رز (مفلفــل) ومرقــة الفاصوليــاء
ونتعمــد الدخــول إليهــا لتنــاول بضــع لقيمــات منهــا.
قبيــل أذان الظهــر نتوجــه بِغلّتِنــا إىل الــدكان ونشــري بضــع أكعــاب
مــن النمــورة أو اهلريســة امللونــة وغــزل البنــات ،ونعــود أدراجنــا وحنــن
نركــب البــاص وهــو خيــط طويــل جيمــع شــعثنا ونتنافــس علــى مــن هــو
الشــوفري ومــن املعــاون ومــن يســتلم إطــاق صــوت الزمــور.
ِ
ـتمع أليب محــدو وهــو يســرد
يف املســاء وعلــى املصطبــة نتحلــق لنسـ َ
ســرة مــن ســر الســابقني ونذهــب إىل فراشــنا وحنــن حنلــم أن نكــر
يومــا ونعطــي العيديــة للصغــار!
ً
صغارا!.
بقينا
ليتنا
ً
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‘‘ZZhhn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan
Yaşayan Neşrryat Surrye Projess’’

مت تنظيــم زايرة إىل مركــز جرابلــس األانضــول الثقــايف مــن قبــل أعضــاء جلنــي هيئــة امل ـرأة واملســاعدة التابعتــن
لوقــف بلبــل زادة .
مت خــال الـزايرة تقــدمي معلومــات عــن مراكــز األانضــول الثقافيــة .بعــد ذلــك قــام أعضــاء اهليئــة الذيــن حضــروا
حفــل توزيــع الشــهادات الــذي أقيــم للطلبــة الذيــن خترجـوا يف دورة اللغــة الرتكيــة ومت تســليم الشــهادات للطــاب
الناجحــن .وبعــد حفــل توزيــع الشــهادات  ،مت تســليم معونــة املالبــس لأليتــام  ،لتنتهــي الـزايرة بعــد ذلــك.

المساعدات الرمضانية في مراكز األناضول الثقافية

حتمــل مراكــز األانضــول الثقافيــة األمــل إىل موائــد العديــد مــن العائــات مــن خــال املســاعدات الرمضانيــة
الــي مت تنفيذهــا يف مشــال ســوراي ابلتعــاون مــع إدارة الك ـوارث والط ـوارئ واهلــال األمحــر.
إن ثقافــة التعــاون والتضامــن  ،وهــي عنصــر ال غــى عنــه يف احليــاة االجتماعيــة يف اجملتمعــات اإلســامية ،
متنــح األمــل للعديــد مــن العائــات مبناســبة شــهر رمضان,وهلــذا الغــرض  ،تســتمر املســاعدات الرمضانيــة يف
مشــال ســوراي ابلتعــاون مــع إدارة الكـوارث والطـوارئ واهلــال األمحــر ومركــز األانضــول الثقــايف .مــع املســاعدات
املقدمــة خــال شــهر رمضــان  ،يتــم الوصــول إىل العائــات احملتاجــة يف البــاد وخارجهــا  ،يف املناطــق اجلغرافيــة
املضطهــدة واملظلومــة يف العــامل اإلســامي.

Bülbülzade Vakfının bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Yardım Komisyonu üyeleri tarafından, Cerablus Anadolu Kültür Merkezine ziyaret düzenledi.
Gerçekleştirilen ziyaret sırasından Anadolu Kültür Merkezleri hakkında bilgilendirmelerde
bulunuldu. Daha sonra Türkçe kursundan mezun olan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine katılan komisyon üyeleri başarılı olan öğrencilere sertifika takdiminde bulundu. Sertifika töreninin ardından yetim öğrencilere yönelik kıyafet yardımında bulunulurken
öğrencilerle yapılan hasbihal sonucu ziyaret sona erdi.

بلبل زادة ...منبر الشام

هيئة المرأة والمساعدات تقوم بزيارة مركز جرابلس األناضول الثقافي

Kadın ve Yardım Komisyonumuzdan Cerablus Anadolu Kültür Merkezine Ziyaret

Anadolu Kültür Merkezlerinde Ramazan Yardımı Yapıldı
Anadolu Kültür Merkezleri, AFAD ve Kızılay işbirliğinde Kuzey Suriye’de gerçekleştirilen Ramazan ayı yardımları ile birçok ailenin sofrasına umut taşıyor.
Müslüman toplumlarda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan yardımlaşma ve
dayanışma kültürü, Ramazan ayı vesilesiyle birçok aileye umut oluyor. Bu amaçla
AFAD Kızılay ve Anadolu Kültür Merkezleri iş birliği ile Kuzey Suriye’de gerçekleştirilen
Ramazan ayı yardımları devam ediyor. Ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlar
ile yurt içinde ve yurt dışında, İslam dünyasının mazlum ve mağdur coğrafyalarında
ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılıyor.
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بلبل زادة ...منبر الشام

اتحاد طالب األناضول يقيم موائد األخوة في العديد من البلدان

اجتمــع احتــاد طــاب األانضــول مــع األيتــام مــن خــال وضــع موائــد االخــوة يف العديــد مــن البلــدان وذلــك يف اخلامــس
عشــر مــن رمضــان لليــوم العاملــي لأليتــام.
جــاءت موائــد األخــوة  -الــي يقيمهــا احتــاد طــاب األانضــول كل عــام يف العديــد مــن البلــدان  -هــذا العــام؛ حتــت
شــعار “هنــاك إفطــار معلــق”  ،حيــث أقيمــت موائــد األخــوة لصــاحل األيتــام يف مناطــق جغرافيــة خمتلفــة مثــل البوســنة
واهلرســك  ،ألبانيا  ،أفغانســتان  ،ســوراي  ،فلســطني  ،إيران  ،إندونيســيا  ،الصومال ويف مدن خمتلفة من بلدان.
كانــت احلملــة الــي مت فيهــا توطيــد أواصــر األخــوة  ،هتــدف إىل زايدة الوعــي ابأليتــام وإبقــاء قضيــة األيتــام واألخــوة
علــى جــدول األعمــال .حيــث ســافر ممثلــو الطــاب إىل اخلــارج للمشــاركة مبوائــد اإلفطــار بعــد أن قامـوا ببيــع طــاب
اجلامعــات مــن مجيــع أحنــاء تركيــا تذاكــر جلمــع التربعــات النقديــة.
مــع هــذه احلملــة الــي أطلقهــا احتــاد طــاب األانضــول  ،مت تنفيــذ محلــة مســاعدة جبهــود الطــاب يف أكثــر مــن 100
جامعــة ألكثــر مــن  70مقاطعــة.
وبفضــل هــذه اجلهــود  ،يتــم توفــر وجبــات اإلفطــار إىل آالف األيتــام يف خمتلــف دول العــامل .ويف هــذا يتــم إرســال
طالبنــا إىل البلــدان ذات الصلــة إلعــداد موائــد اإلفطــار ومقابلــة األيتــام .وقــد مت إنشــاء موائــد اإلفطــار األخويــة
لصاحل األيتام عرب مجع األموال ،من قبل منظمة احتاد طالب األانضول يف العديد من البلدان .كانت األخوة
واإلحســان والرمحــة والشــفقة مشــركة مــع األطفــال األيتــام علــى موائــد اإلفطــار .

مائدة(تيكا)الرمضانية لأليتام في سوريا

يف اإلفطارات اليت نظمتها وكالة التعاون والتنسيق الرتكية (تيكا) يف مشال سوراي مت الوصول إىل  2500يتيما.
ويف هذا الســياق تواصل تيكا تنفيذ املشــاريع اليت من شــأهنا دعم تنمية املنطقة ابملشــاريع اليت تنفذها يف املناطق اآلمنة
يف ســوراي .مــع إنشــاء ورش العمــل والتعليــم الزراعــي ومناطــق اإلنتــاج حــى اآلن  ،حيــث مت دعــم العديــد مــن األشــخاص
الكتســاب مهنــة .ابإلضافــة إىل املشــاريع التنمويــة مت تنظيــم برامــج إفطــار للطــاب األيتــام يف  5مــدارس خمتلفــة يف منطقــة
عمليــات درع الفـرات ،يف نطــاق الربامــج الرمضانية.حيــث مت تقــدمي اإلفطــار ل ـ  2500طالــب يتيــم مــن ضحــااي احلــرب
يف  5مــدارس يف أعـزاز ومــاري وأخرتيــن والراعــي.
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Anadolu Öğrenci Birliği Birçok Ülkede Kardeşlik Sofraları Kurdu
Anadolu Öğrenci Birliği, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde birçok ülkede kardeşlik sofraları kurarak yetimlerle bir araya geldi.
Her sene Anadolu Öğrenci Birliği tarafından birçok ülkede gerçekleştirilen Kardeşlik Sofrası,
bu yılda; “Askıda İftar Var” sloganıyla Bosna Hersek, Arnavutluk, Afganistan, Suriye, Filistin,
İran, Endonezya, Somali gibi farklı coğrafyalarda ve ülkemizin muhtelif şehirlerinde yetimler
yararına kardeşlik sofraları kurdu. Kardeşlik bağlarının pekiştirildiği kampanyada yetimlere
dair farkındalık oluşturularak yetim ve kardeşlik konusunun gündemde tutulması amaçlandı.
Öğrenci temsilcilerinin yurt dışına giderek katılım sağladığı iftar sofraları için Türkiye’nin dört
bir tarafında üniversite öğrencileri temsili biletler satarak nakdi yardım topladı.
Anadolu Öğrenci Birliğinin başlattığı kampanyayla 70’i aşkın ilde 100’ü aşkın üniversitede
öğrencilerin gayretiyle yardım kampanyası gerçekleştirildi.
Bu çalışmalarla her sene dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce yetim çocuğa iftar yemeği
sağlanıyor. Öğrencilerimiz, iftar sofraları kurmaları ve yetim çocuklarla bir araya gelmeleri
için ilgili ülkelere gönderiliyor. Toplanan paralarla birçok ülkede Anadolu Öğrenci Birliği organizasyonuyla yetimler yararına kardeşlik sofrası kuruldu. Kurulan sofralarda yetim çocuklarla
kardeşlik, iyilik, şefkat ve merhamet paylaşıldı.

TİKA’nın Ramazan Sofrası Suriye’de Yetimler İçin Kuruldu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı (TİKA) tarafından Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen iftarlar ile 2500 yetim çocuğa ulaşıldı.
TİKA, Suriye’de güvenli alanlarda gerçekleştirdiği projeler ile bölgenin kalkınmasına destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bugüne kadar kurulan atölyeler, tarımsal eğitim ve
üretim alanları ile birçok kişiye meslek edinmesine destek sağlandı.
Kalkınma projelerinin yanı sıra Ramazan programları kapsamında Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 5 ayrı okulda yetim öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. Azez, Mare, Ahtarin ve Çobanbey’de bulunan 5 okulda 2500 Savaş mağduru yetim öğrenciye iftar verildi.

Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde Suriye’deki yetimleri sevindirdi

الهالل األحمر التركي يسعد األيتام في سوريا في اليوم العالمي لأليتام

 منبر الشام...بلبل زادة
Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde Suriyeli yetim çocuklarla ve çadırda yaşayan ailelerle bir araya geldi. Savaş mağduru yetim çocuklara çeşitli hediyeler veren Kızılay, çadırda
yaşayan ailelere de gıda yardımında bulunup iftar yemeği düzenledi.
Her yıl Ramazan ayının 15inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler
Günü’nde Türk Kızılay’ı, Suriye’de bulunan yetimhanelerde ve kamplarda kalan çocuklar için
iftar programı düzenledi. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye içinde 3 bin yetim
olduğunu ve Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Müzakere Oturumu İftar Eşliğinde Gerçekleştirildi
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Düşünce Akademisi, Bekam ve Mimberşam heyetleri Bülbülzade Vakfının tarafından
gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi.
Vakıf merkezinde bulunan Toplantı Salonunda 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen iftar
yemeğinin ardından düzenlenen toplantıda katılımcılar “Göç” konusu derinlemesine ele aldı.
Avukat Enver Bakırcı’nın başkanlık ettiği toplantıda, Göç konusunun tarihsel seyri, nedenleri,
sonuçları, hukuki dayanakları ve sosyal yansımalarının konuşuldu.
Toplantıda konuşan Avukat Enver Bakırcı, “Göç konusu oldukça derinlemesine ele alınması
gereken bir konudur. Bu konu hem devlet kurumları hem de sivil toplum kuruluşları tarafından geniş bir ölçekte çalışılmalı. Sorunların çözümü için bu büyük bir gerekliliktir” ifadelerini
kullandı.
Gerçekleştirilen toplantıda diğer katılımcıların göç konusundaki fikirleri, araştırmaları ve
çalışmaları da ele alındı. Toplantıda vakfımızın Suriye ve Göçmenler konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumun ardından Bülbülzade Vakfının Suriye ve Göçmenler konusunda yapmış olduğu çalışmalar değerlendirildi. Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından son buldu.

 كمــا قــام اهلــال.التقــى اهلــال األمحــر الرتكــي مــع األيتــام والعائــات الســورية الــي تعيــش يف املخيمــات يف اليــوم العاملــي لأليتــام
 ومســاعدات غذائيــة لألســر الــي تعيــش يف اخليــام ونظــم، األمحــر بتقــدمي هــدااي متنوعــة لألطفــال األيتــام مــن ضحــااي احلــرب
 وقــد نظــم اهلــال األمحــر الرتكــي برانمــج إفطــار لألطفــال الذيــن يعيشــون يف دور األيتــام واملخيمــات يف ســوراي يف.عشــاء إفطــار
 وقــد قــال املديــر العــام للهــال. حيــث تقــام أنشــطة متنوعــة يف اخلامــس عشــر مــن رمضــان مــن كل عــام، اليــوم العاملــي لأليتــام
. يتيــم يف ســوراي وأن اهلــال األمحــر يلــي احتياجــات هـؤالء األيتــام3000  إن هنــاك،  إبراهيــم ألتــان، األمحــر الرتكــي
عقد جلسة االستشارة بعد لقاء اإلفطار

اجتمعــت وفــود أكادمييــة الفكــر ومركــز تعليــم العلــوم والثقافــة والبحــوث (بيــكام) ومنــر الشــام علــى عشــاء اإلفطــار نظمــه
.وقــف بلبــل زادة
 أبريــل يف قاعــة االجتماعــات25 وقــد انقــش املشــاركون يف االجتمــاع الــذي عقــد بعــد اإلفطــار الــذي أقيــم يــوم االثنــن
.” موضــوع “اهلجــرة،يف وقــف بلبــل زادة
 متت يف االجتماع الذي ترأســه احملامي أنور بكرجي مناقشــة املســار التارخيي للهجرة وأســباهبا وعواقبها وأسســها، كما
.القانونية وانعكاســاهتا االجتماعية
 جيــب. “اهلجــرة هــي قضيــة جيــب التعامــل معهــا بعمــق:، وقــد قــال احملامــي أنــور بكريجــي أثنــاء حديثــه يف االجتمــاع
دراســة هــذه القضيــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل كل مــن املؤسســات احلكوميــة واملنظمــات غــر احلكوميــة؛ هــذه ضــرورة
.“ كــرى حلــل املشــاكل
 ومت يف االجتماع كذلك.كما مت خالل االجتماع مناقشــة أفكار املشــاركني اآلخرين وأحباثهم ودراســاهتم حول اهلجرة
 مت تقييــم دراســات وقــف،  وبعــد العــرض.تقــدمي عــرض حــول األعمــال الــي تقــوم هبــا مؤسســتنا حــول ســوراي واملهاجريــن
. مث انتهــى االجتمــاع بعــد تبــادل األفــكار بــن املشــاركني.بلبــل زادة حــول ســوراي واملهاجريــن

ّ
ُ ْ
عد لنا أيها العيد السعيد

Bize Geri Dön, Ey Mutlu Bayram
القسم الثقافي

ّ
علي محمد شريف
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Ali Muhammed ŞERİF
رئيس القسم الثقافي
Kültür Bölüm Başkanı

ســامي لــك أيّهــا العيــد ،أان عبــد هللا مــن حلــب ابــن صديقــك وصاحبــك القــدمي ،عمــري عشــر
ســنوات ومل أمتكــن بع ـ ُد مــن الذهــاب إىل املدرســة ،بيتنــا العتيــق يف حـ ّـي ّ
الكلســة ليــس بعيــداً
عــن املقــرة الــي دفــن فيهــا جـ ّدايّ ،أمــا أيب ومجيلــة أخــي فلــم يتمكــن أحـ ٌد ممــن جنــا مــن العثــور
علــى أشــاء جســديهما املمزقــة واملبعثــرة بــن الــركام بعــد أن قصفتنــا طائـرات بشــار اجملــرم...
لــن أســألك عــن حالــك اي عيــد فأنــت الشــباب الــذي ال يدركــه املشــيب ،ال شــيء ميكنــه أن يغـ ّـر
كل زمــان ومــكان،
يف مالحمــك الفاتنــة ،وال يوجــد مــا حيــول بينــك وبــن الرتحــال والتجــوال يف ّ
ولــن أصــف مــدى تلهفنــا حنــن األطفــال حلضــورك املبهــج فهــذا أمـ ٌـر قــد ال يعنيــك ،أو رمبــا لــن
ظ بفــرح مســتقبليك.
ترغــب فيمــا يع ّكــر صفــو مزاجــك املكتـ ّ
ـذاء أبيــض
هــل أخــرك بسـ ٍّـر أيهــا العيــد؟ رفيقــي أمحــد يف اخليمــة اجملــاورة خيبّــئ يف حقيبتــه حـ ً
ـربط أمحــر ،ال أدري كيــف حصــل عليــه ّربــا مــن ســائح عاب ـ ٍر إىل املخيّــم ،يقــول إنّــه
جديــداً بـ ّ
ٍ
ســينتعله ليذهــب إىل بيــت عمتــه يف املدينــة البعيــدة ،أ ّكــد يل بثقــة أنــك ســتكون هنــاك وأنّــه
س ـراك ويلعــب معــك ،وســتمنحه العيديّــة واحللــوى ...أان ال أص ّدقــه إذ ليــس مبقــدوره الركــض
واللعــب بع ّكازيــه اخلشــبيني ،وألنــك لــن تنتظــره ريثمــا حيظــى بقدمــن جديدتــن مــن البالســتيك
واملعــدن.
ـدي مالبــس جديــدة متكنــي مــن اللقــاء بــك ،وال
أان أيض ـاً لــن أذهــب إليــك اي عي ـ ُد فليــس لـ ّ
النقــود كــي تســمح يل ابللعــب يف ألعابــك الكثــرة ،كــم هــي مجيلــة وغاليــة الثمــن هــداايك وألعابــك
أيهــا العيــد ،لقــد ح ّدثــي عنــك أخــي األكــر ،هــو اآلن يف العمــل وال أدري مــى وأيــن متكــن مــن
ـر أوصافــك وألعابــك.
التعـ ّـرف عليــك وكيــف َخـِ َ
امللونــة
يقــول أخــي إنــك كث ـراً مــا تــزور الطــرف اآلخــر مــن الغابــة ،حيــث النهــر واملراكــب ّ
واملنتزهــات واملالهــي واألضــواء ،...لعلّــه صادفــك هنــاك حيــث يعمــل صبيّـاً يف أحــد املطاعــم،
ـل وقتــك يف أســواق الصاغــة والزينــة واأللبســة ،بــل هنــاك مــن يزعــم
ويقــول إنّــك أيضـاً تقضــي جـ ّ
وجــود مقعــد مزركــش ومزيّــن يف ســوق املدينــة الكبــر ال يشــغله أح ـ ٌد ســواك.
ـب
ي ّدعــي أخــي كذلــك أنّــه رآك ومـ ّـر جبــوارك ودار حــول جملســك ،لكنّــه مســتاءٌ كث ـراً وغاضـ ٌ
منــك ،فقــد رآك متكـ ّـراً ومتعاليـاً علــى الفقـراء ،أان ال أســتطيع خمالفتــه فهــو يكــرين خبمســة أعــوام
وحيبــي وجيلــب يل الشــوكوال والســكاكر ،يقــول إنــك مل تســلم عليــه أو حتفــل بوجــوده ،مل متنحــه
الســعادة والفــرح ،بــل كنــت ابرداً وفظـاً معــه يف الوقــت الــذي كنــت متــرح فيــه مــع الزابئــن ،رمبــا
ـت علــى ح ـ ّق أيهــا العيــد الســعيد فقــد كان أخــي منهمــكاً خبدمــة النــاس وأنــت ترفــض أن
كنـ َ
يعمــل أحدهــم يف حضــرة وجــودك.
مثّ إنــك أيضـاً لــن أتيت لزايرتنــا اي عيــد فالطرقــات إىل خميّمنــا طينيّــة ،زلقـةٌ ولزجــة ،ال ميكــن لعربتــك
املذهبــة أن متـ ّـر مــن خالهلــا وقــد خلــف الشــتاء فيهــا أخاديـ َد وحفـراً عميقــة ،كمــا أ ّن أحــداً مــن
ّ
الكبــار لــن يكــون يف اســتقبالك فهــم مســتغرقون يف آالمهــم وأحزاهنــم ،ومنشــغلون يف أتمــن
لقمتنــا وابلتفكــر بنــا ،وابلقلــق واخلــوف علــى حياتنــا ومســتقبلنا ،ولعلّهــم خجلــون ممّــا آل إليــه
حاهلــم وحالنــا...
تعلــم أين لــن أمتكــن مــن اجملــيء إليــك اي عيــد فــأان ال أعرفــك وأخشــى ّأل أســتطيع التعـ ّـرف
وأي األماكــن ســتقصد.
أي الطرقــات متـ ّـرّ ،
عليــك ،مثّ إين ال أعلــم أيــن أنــت ،مــن ّ
ســأكتفي أبن أرســل لــك الســام مــن مـ ٍ
ـكان ال تعرفــه ولــن تتمكــن مــن زايرتــه يف األمــد القريــب.
ختــرين أمــي أين ولــدت يف هــذا املخيّــم املشــتاق حلضــورك البهيــج ،وأنــك قــد غادرتنــا إىل األبــد
مــع أيب وأخــي الصغــرى قبــل نزوحنــا إىل هنــا ،أحلــف هلــا أن العيــد كائــن ال ميــوت وال تؤثــر فيــه
القذائــف والن ـران ،أقــول هلــا إنــك كائــن مــن الفــرح ،لســت مثلنــا وال متلــك قلب ـاً وجســداً مــن
حلـ ٍـم وأعصــاب وعظــام ،لكـ ّـن أمــي تؤكــد أنــك مل تعــد حيّـاً وتقســم بـراب األوليــاء وحبــق املالئكــة
أنــك أيهــا العيــد لــن تعــود.

Selam sana Bayramı.Ben eski dostun ve arkadaşının oğlu Halepli Abdullah’ım.On yaşındayım ve henüz okula gidemedim.Eski evimiz Al-Kallaseh
mahallesinde, dedelerimin gömülü olduğu mezarlıktan uzak değil .Babam ve güzel kız kardeşime gelince, Cani Beşşar’ın uçakları bizi bombaladıktan sonra, parçalanmış ve molozların arasına dağılmış bedenlerinden kurtulanlardan hiçbiri bulunamadı...
Sana durumunu sormayacağım bayram, çünkü sen ihtiyarlığın farkına
varmadığı gençsin, hiçbir şey senin çekici özelliklerini değiştiremez ve
seni her zaman ve her yerde gezmekten, dolaşmaktan alıkoyan hiçbir
şey yoktur ve biz çocuklar olarak ne kadar istekli ve neşeli olduğumuzu anlatmayacağız, bu sizi ilgilendirmeyebilir. Belki neşeyle dolu geleceğinizi bozmak istemezsiniz.
Sana bir sır vereyim mi bayram? Yan çadırdaki Arkadaşım Ahmed, çantasında kırmızı bağcıklı yeni beyaz ayakkabılar saklıyor.
Belki de kamptan geçen bir turistin aldı. Uzak şehirde olan halasına
giderken giyeceğini söyledi .Bana orda olacağını ve beraber oynayacağınıve hatta şeker ve bayramlık vereceğini söyledi
Ben ona inanmıyorum . Çünkü koşup tahta koltuk değnekleriyle
oynayamıyor ve protez ayaklar almasını beklemeyeceksiniz.
Ben de sana gelmeyeceğim ey bayram! Çünkü seninle buluşmamızda
yeni bir kıyafetim ya da birçok oyunu oynamak için yeterince param
yok.
Hediyelerin ve oyuncakların ne kadar güzel ve pahalı ey bayram ! Abim
bana senden bahsetmişti, seni ne zaman ve nerede tanıdı bilmiyorum ve
senin tariflerini ve oyuncaklarını nasıl öğrendiğini de bilmiyorum .
Kardeşim sık sık ormanın diğer ucunu ziyaret ettiğini söylüyor . Orada
nehir, rengarenk tekneler, parklar, lunaparklar, ışıklar...
Belki çocukken bir lokantada çalıştığı yerde size rastlar ve sizin de
zamanınızın çoğunu kuyumcular,aksesuarlar ve giyim çarşılarında
geçirdiğinizi söyler. Hatta senden başka hiç kimsenin işgal edemediği
süslü bir koltuk olduğunu iddia ettiler
Abim de seni gördüğünü, yanından geçtiğini ve koltuğunu çevirdiğini iddia ediyor ama sana çok kırgın ve kızgın, çünkü seni fakirlere karşı kibirli
bir halde gördü.
Onunla aynı fikirde olamam, benden beş yaş büyük. Beni seviyor,
bana çikolata ve şekerleme getiriyor. Onunla bayramlaşmadığınız için
üzgün bir halde.Siz diğer müşterilerle eğlenirken ona kaba ve soğuk
davrandığınızı söylüyor.Belkide haklıydın iyi bayramlar , çünkü kardeşim
diğer insanların hizmetiyle meşguldü, sende kimsenin senin huzurunda
çalışmasına izin vermedin.
O zaman sen bize uğramayacaksın ey bayram çünkü yollarımımız
çamurlu ve kaygan.Kışın tesiriyle oluşan çukurlar ,derin oluklar dan araban geçemez
Büyüklerden kimsenin sizi kabul etmeyeceği,acı ve ızdırablarıyla meşgul
oldukları,bizim hayatımızı ve geleceğimiz endişe ve korku içinde düşünmekle meşgul oldukları gibi ve belki de bundan utanıyorlar.Onların ve bizim durumumuz ne hale geldi.
Sana gelemeyeceğimi biliyorsun bayram, çünkü seni tanımıyorum ve
korkarım seni tanıyamayacağım. O zaman neredesin, hangi yollardan
geçiyorsun, hangi yerlere gideceksin bilmiyorum.
Sana yakın zamanda bilmediğin ve uğrayamayacağın bir yerden selam
göndermekle yetineceğim.
Annem bana bu kampta senin varlığının mutluluğuyla ,özlemiyle
doğduğumu ve buradan ayrılmadan önce küçük kız kardeşim ve babamla beraber bizi sonsuza dek bıraktığını söyledi.
Ey bayram sen bir neşe kaynağısın.Senin ölümsüz olduğuna yemin edebilirim.Sen mermilerden ve ateşten etkilenmezsin.Sen bizim gibi değilsin
ne etten ,ne sinirden ,ne kemikten sin.Senin bir kalbin ,vücudun yok.
Annem evliyaların ve meleklerin üzerine yemin ediyor artık sen hayatta
değilsin ve bir daha geri dönemeyeceksin.

عبد القادر حمود

عبد الغني عون
شاعر سوري

شاعر وكاتب سوري

( -1املشهد األول)

ط...
وال َق ْح ُ

الزغاري َد
أطل ْقنا َّ

(أي عي ْد؟!!) ....
ُّ -

شت...
صنا ،والتقطنا صوراً َّ
َرقَ ْ

( -ال جدي ْد!!) ....

صباح ِ
العيد
يف ِ

َو َهتـَْفنا...

ِ
املاكرْه) ....
ُ
وأشباح الوجوه َ

( -ليس إالّ ظلمة

يك)...
وتبادلْنا التَّهاين و(التَّبار َ

أَطْلَ َق فيها العاملُ الوغ ُد ِذائبَ ْه)

أعالمنــا َّ
ـت
بَِقيَـ ْ
ـرب َو ْجــهَ
خفاقّ ـةً تضـ ُ
ُ
ِّ
الريـ ِـح ...

ت ِدمائي
فق ْد غطَّ ْ

ويف ِ
حلظة ٍ
كشف قاتِلَ ْه...

لكن...
ْ

مكان مظْلِ ٍم ِمن ِ
يف ٍ
ِ
الكشف...
لوحة
ُ
ْ

بعض ع ٍ
ني ذابِلَ ْه
تر ْ
اءت ُ
ٍ
الوقت
مزقَها
سقطت يف
(خيمة) َّ
ْ
ُ
وأ َْو َدى بنَداها

اخلبز...
ُ

والربد...
ُ
والقهر...
ُ

ِ
للعملة و ِ
جهان...
(ليس
َ
 ََم ْن تراءى ملكاً
تصوْرانهُ كِتَابَ ْه)
أو ما َّ
ِ
ِ
وجهان
للعملة
(ليس
َ -

ابلسكاك ِ
ني ويف اآل َخ ِر
َّ
فاألو ُل َذ ِْب ْي َّ

شعار ِ
ات..
َخ ْن ِقي ابل ِّ

ِ
ُّباح).
وألوان الن ْ

ف ما العي ُد...
 (أان ال أَ ْع َر ُفال ْ
تسأل!!).

ف العي َد..
( -أان ال أَ ْع ِر ُ

َّار املتار ِ
يس...
وجت ُ

ي
َّ
مي َحنِ ٌْ
فأي ْ

***

***

( -2املشهد الثاين)
قلت لل ِطّْفلَ ِة:
ُ

( -3املشهد األخري)

وابقي (العائِلَ ْه)

 -ما العي ُد؟!!!!......

طويل
(سيمضي َّربا ٌ
وقت ٌ
قبل أ ْن أتيت اإلجابَ ْه
َ

ض َّف ِة لَو ِ
ِ
انن ألشجا ِر الكآبَ ْه
فعلى ال ّ ْ
الوحل
جنمةٌ أ َْوقـََفها
ُ

ت بع َد انتظا ٍر...
وأحالم غَ َف ْ
ٌ

وانتظا ٍر
وانتظا ٍر

وراتبَ ْه
َ
دير الطَّائَِرْه
َ
فه ُ

والعيو ُن ِ
الغاد َرْه...

وأز ُيز ِّ
الريْ ِح...

ونواح)
ْ

ت.
ص َمتَ ْ
َ

ت...
أو َّربا غَ َّ
ص ْ
ذاك املكا ْن
ت أان َ
وغاد ْر ُ
َ

ك عن شفاهي
مللم حروفَ َ
قتطف األزهار من ِ
جسد الربيع
مثلما تُ ُ
ُ
ِ
وأعد زرعي على جفنيك
حلماً ال يضيع
سوف يُنبتين نداؤك يف تراتيل النجيع
فال نضيع…
وعدي امللثّما
اي
َ
وحلمي احملطّما
َ
املفضوح ما بني اجلميع
وسر َي
َ
ّ
أشتا ُق أن أُدجل يف عينيك ،يف ِ
وجد الرب ِ
اعم
َ
ِ
ِ
ِ
املضيئة واملباسم
والقناديل
واملواسم،
ضوضاء املدينه
أشتا ُق
َ
أشتا ُق أن تعتادين يف النوم
أطياف السكينه
ُ
ّأواهُ اي ّأمي اليت رحلت
وعيناها حزينه
مهس
عاد
ما َ
ُ
يسكن بيتَنا ٌ
زهر
وال
ٌ
صخب وال ٌ

ص َفعُها ِّ
الريْ ُح...
خيمةٌ تَ ْ

وال ِ
فيه أمينه

ال تطلبا ْن

ِ
مباهجه
العشق الذي رحلت
موسم
ُ
اي َ

ِ
ِ
جتوسان املَ َدى
وعينان
غري ِ
اخلب ِز
بعض ْ
َ
أو...

بعض األَما ْن
َ

ص َفعُها ِّ
الريْ ُح...
خيمةٌ تَ ْ
ِ
وع ْش ٌق أَ َك َل احلز ُن رؤاهُ
الزما ْن.
وتناساهُ َّ
**

القسم الثقافي

ْ
َ َ ُ
(العيد)
صباح
ِ

ّ
الوعد الملثم

على دنيا ضنينه
احلنني من الزوااي،
كم ذا يُلملمين ُ
والبقااي
ِ
مساحات املرااي
ومن
ويلقي يب آبهايت الدفينه…
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عاد العيد
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بيني وبين النهر
عاصم فرجاني

بسام شلبي

شاعر وكاتب سوري

كاتب وشاعر سوري

جاء العيد يسأل عين

اي عيد ....فقلت ال تبك عينك...

وأان كنت يف السجن

فإين رضيت من الغنيمة ابإلايب

أرسم على اجلدار انفذة

فقال ودمع العني يسبقه:

ألرصد اهلالل يف الليل العتم

هل عودة ترجى إىل الشام؟!!

جاء العيد يسأل عين

ولو طال الزمن

وأان كنت يف خيمة مشطاء

فلما زجرته عن اجلهل

خلف حدود وطين

بعد احللم أسبلنا معا...

قدماي حافيتان

فأطرق قائال:

ويداي مغلولتان إىل ذقين

أحق عاف بدمعك اهلمم* ...

جاء العيد يبحث عين

قلت :أصابح الليل مصلواب

وأان أحبث عنه

على أمل...

اي هنر مالك دائم العربات
تبكي فتغري القلب ابحلسرات

وعلى اجلفون
نصغي إليك وانت ٍ
غاف

ذكرتين أفقا وطيب هوائه

حتدث الدنيا عن الكماة الفاحتني

ومخائل الزيتون والفلوات

لو ينطق الليل البهيم وتنطق األبراج

والباسقات من النخيل

وختتلج النجوم

كأهنن عرائس وصبااي غانيات

لبكت دما» من لوعة واهتزت االفاق

مثل طفل أضاع أمه يف الزحام

قال :وهل من عودة ترجى بال مثن؟!

اختلطت مشاعره

فالعار يبقى ...واجلرح يلتئم

تستحم على الضفاف

وارب ّد السدمي

ووجهه إشارات تعجب واستفهام

ألست أنت قائله؟؟

فلما وجدين ...أنكرين

قتلتين شجاعته

أفقا ترفق ابلندامى

فسفح هيان على العهد مقيم

وقال :هذا ليس ابين

فبدأت من خيوط الغربة

اسكرهتم شوقا وحبا وحنينا

هذا ليس ابين...

خياط الكفن

يصغي إليك وانت تنساب ضحوكاً

وعاد العيد يبحث عين

ركب العيد جواده االسود

ذكرتين ببين مسيدع والسنني اخلاليات

هتفو إليك مخائل الزيتون

وأان أحبث عن ثياب ألطفايل

وهرع يبحث عين

كي يتنكروا هبا ليال

وأان يف واد غري ذي زرع

ليعرفهم العيد عندما أييت

فقد وعدوه مائة انقة

وأرسم هلم لوحة

كي يدركين

فيها أراجيح وألعاب

وأان يف وحشة الصحراء

وابتسامات أطفال

بني الدروب املهجورة

وصياح البائعني

أحبث عنه أيضا

وحلوى من كل لون

كي أعطيه اتج كسرى

وعيدايت األقارب

وسواريه...

لكن العيد خيذلين

وذهبه وجدائل ابنتيه

ويذهب بعيدا ليبحث عين

وقد جن الليل

وأان قد هبطت مصر

وأضناين املسري

بكى صاحيب ملا رأى

فال أان أدركته

األمر دونه وأيقن

وال هو أدركين

أان الحقان بقيصرا

ومازال العيد يبحث عين

فأمسك رأسه منشدا:

ليضع القمر يف مشايل

عيد أبي حال عدت

والشمس يف اليمن.

ذكرتين املاضي وزينب

والباسقات من النخيل

والرمال السافيات

متتد اغصاهنا إليك حتنو عليك

وأذينــة حتــت الســوابغ كأنــه الليــث

أم حتنو على وليدها
وكأهنا ّ

ا هلصــور

ترنو اىل السماء

ميأل الدنيا أفانني البطولة

فتسكر الدنيا خبمر افقا

ال تبتئس اي هنر افقا

وتغفو اخلمائل على ضفتيه

مل خنن عهداً ومل حننث ميني

فتهتز الشعاب

هللا يشهد أننا
مازال طيفك يف املآقي ساكناً

وتفوح رائحة الشيح والقيسوم ...
ويسكر األفق

اليــونان
د .محمد جمال طحان
كاتب وباحث سوري

كانــت (إيــوان) ،وهــي مســتعمرة يواننيــة تقــع وســط الســاحل الغــريب آلســيا الصغــرى ،ومنــذ القــرن احلــادي عشــر قبــل
امليــاد ،تع ـ ّد املهــد األول للفلســفة.
وقــد انتشــر ســكاهنا إىل جــزر حبــر إجيــه اجملــاورة ،وهنــاك ذاعــت شــهرة (هومــروس) الشــاعر الــذي تُنســب إليــه ملحمتــا
اإلليــاذة واألوديســة .واإلنســان عنــد هومــروس مرّكــب مــن نفــس وجســد ،واجلســد مكــون مــن مــاء وتـراب ينحـ ّـل إليهمــا
بعــد املــوت ،والنفــس ه ـواء لطيــف ينطلــق ابملــوت مــن اجلســد حمتفظ ـاً بشــعوره.
بعــد هومــروس جــاء (طاليــس) أحــد احلكمــاء الســبعة الذيــن حاولـوا إصــاح النظــم واألخــاق .رحــل إىل مصــر وأخــذ عــن
علمائهــا علــم اهلندســة ،وخــرج بنظريــة تقــول إن املــاء هــو اجلوهــر األساســي يف الكــون… وأن األشــياء مجيعـاً جــاءت مــن
املــاء ،ونُســب إليــه قولُــه إن للمغناطيــس نفسـاً ألنّــه حيـ ّـرك احلديــد.
وروى القدمــاء عــن طاليــس قصصـاً كثــرة … فحــن نعتــه أحــد التجــار أبنــه رجــل نظــري ال يفيــده علمــه يف كســب املــال،
أظهــر عبقريتــه العلميــة وســيطر علــى جتــارة زيــت الزيتــون ،ومفــاد تلــك احلكايــة أن معرفــة طاليــس ابألرصــاد اجلويــة ،دلّتــه
أجرهــا ابلســعر الــذي
مق ّدمـاً علــى أن احملصــول ســيكون وفـراً ،فاســتأجر عــدداً كبـراً مــن املعاصــر ،وعندمــا حــان الوقــتّ ،
يريــد ،فربــح بذلــك مــاالً وفـراً ،وأثبــت للســاخرين أن الفالســفة إبمكاهنــم كســب املــال الوفــر حــن يشــاؤون.
وقــد تنبــأ طاليــس بكســوف الشــمس الكلــي الــذي وقــع يف  28أاير عــام  / 585/ق.م وذلــك ابالعتمــاد علــى معلوماتــه
الفلكيــة الــي أخذهــا عــن الفينيقيــن حــول التنــاوب الــدوري للكســوف.
وإذا عــدان إىل قــول طاليــس أبن العــامل يتألــف مــن املــاء يتبـ ّـن لنــا اخليــال اخلصــب الــذي يتمتــع بــه ،وذلــك ألن العلــم احلديــث
بـ ّـن لنــا أن املــاء يتولّــد مــن اهليدروجــن الــذي ميكــن خلــق مجيــع العناصــر األخــرى منــه .وهــذا يذ ّكـران بقولــه تعــاىل يف كتابــه
كل شــيء حــي».
العزيــز« :وجعلنــا مــن املــاء َّ
وجتمــع خبــار املــاء علــى
ييســر عليــه مالحظــة عمليــة تب ّخــر امليــاه بواســطة الشــمسّ ،
وال شــك أن وجــود املــرء قريبـاً مــن البحــر ّ
الســطح لكــي تكـ ّـون ســحباً تتحلّــل مــرة أخــرى علــى صــورة أمطــار .ووفقـاً هلــذا الـرأي تكــون األرض نوعـاً مــن املــاء املرّكــز.
أما عند (انكسيمندر) فقد كانت األرض اسطوانة تطفو بال قيود ،نوجد حنن على وجه أحد طرفيها.
ويــرى أن اإلنســان حيتــاج يف صغــره إىل فــرة طويلــة مــن الرعايــة ،وهلــذا فإنّــه مل يكــن كمــا هــو عليــه اآلن ،بــل يرجــع أصلــه
ـاك
إىل أمســاك البحــر ،وأيّــد ذلــك الزعــم مبالحظــات عــن حف ـرايت ابقيــة ،كمــا أيّــده مبالحظــة الطريقــة الــي تُطعــم هبــا أمسـ ُ
صغارهــا.
القــرش َ
لذلك ينصحنا (انكسيمندر) ابالمتناع عن أكل األمساك .فهل يبادلنا أخوتنا يف أعماق البحار هذه املشاعر الرقيقة؟
األمريــن وهــو يكافــح
ال شــك أن (هيمنجـواي) ال يؤيّــد هــذه الفكــرة ،وذلــك أل ّن بطلــه يف روايــة (العجــوز والبحــر) عــاىن ّ
األول :أمســاك القــرش.
للتغلــب علــى عــدوه ّ
إذا انتقلنــا إىل (فيثاغــورس) ومدرســته جنــد أهنــا قــد أ ّدت إىل ظهــور تـراث علمــي ،ورايضــي علــى وجــه اخلصــوص ،كمــا كان
العتقادهــا أبمهيــة املوســيقا كعنصــر تطهــري األثــر البالــغ فيمــا بعــد.
نسميه اآلن املسافات املوسيقية.
لقد اكتشف فيثاغورس العالقات العددية البسيطة ملا ّ
ومــن احملتمــل أن الكشــوف يف ميــدان املوســيقا هــي الــي أدت إىل الفكــرة الفيثاغوريــة القائلــة أبن األشــياء كلهــا أعــداد،
وأننــا ،كــي نفهــم العــامل ،البــد أن نعــرف العــدد يف األشــياء.
ويف اهلندســة اكتشــف فيثاغــورس النظريــة املشــهورة القائلــة إن املربــع املقــام علــى وتــر املثلــث القائــم الزاويــة يســاوي جممــوع
اآلخريــن.
مربّعــي الضلعــن َ
وهنــا جنــد مثـاً واضحـاً ملنهــج التعميــم والربهــان ،علــى عكــس القواعــد العمليــة املكتســبة ابخلــرة .ولفهــم تلــك النظريــة كان
الصمــاء ،وهــي النظريــة الــي وضعهــا فيثاغوريــون متأ ّخــرون ،وتقــول إحــدى الــرواايت أ ّن
البــد مــن إجيــاد نظريــة يف األعــداد ّ
الســر.
واحــداً مــن أعضــاء اجلماعــة الفيثاغوريــة قــد أُغــرق يف البحــر ألنّــه ابح هبــذا ّ
وحقيقــة األمــر أن فيثاغــورس مل يضــع تلــك النظريــة الــي ارتبطــت ابمســه ،ولكنّــه أخــذ مبادئَهــا مــن قدمــاء املصريــن والبابليــن
الذيــن تل ّقــى علــوم اهلندســة علــى أايديهــم.
إن الثــورة احلضريــة الكاملــة وقعــت ح ـوايل عــام ( )3500قبــل امليــاد يف وداين بــاد مــا بــن النهريــن ذات اإلمــكاانت
اإلنتاجيــة الكبــرة .فأقامــت القــرى الواســعة علــى طــول هنــري دجلــة والفـرات ،ووضعــت أنظمــة للــري .وحصــل تغـ ّـر علــى
هــذا املســتوى هــو أهــم حتـ ّـول جــرى يف احليــاة البشـرية منــذ اخـراع الزراعــة قبــل ذلــك خبمســة آالف ســنة.
مهدت سلسلة كاملة من االخرتاعات التكنولوجية يف اجملتمع الزراعي الطريق للثورة احلضرية.
وقد ّ
لقــد مت تســخري قــوة الثـران والريــح واحملـراث والعربــة ذات العجــات والــزورق ،بــل اكتشــف اإلنســان خصائــص املعــادن،
وتعلّــم صهــر النحــاس والربونــز.
وتتضح إجنازات احلضارات القدمية يف الصروح الضخمة… األهرامات واملعابد والتماثيل اليت ُشيّـدت.
ولكن  ...هل احلياة املدنية هي جمرد القدرة على تشييد الصروح؟
ْ

الفا مسلم
شاعرة سورية

القسم الثقافي

أفكار غيرت العالم

َّ
َ
في ر ِح ِم الضوء

حياتُنا تول ُد منّا
أملُ املَ ِ
خاض ،وصرخةٌ مبحوحةٌ
الصرخةُ عن َد َّأوِل (صفعة)
تتالشى َّ
حياتُنا تول ُد َم َعنا
يف رِح ِم ٍ
ضوء ُْم َِت ٍق
َ
ِ
(م ِش ْي َم ٍة)
ولكن كلٌّ م ْن َ
نصريُ تَوءمنيْ ،
مالمح وظلٌّ...
كالان لهُ
ٌ
ولنا الطر ُ
يق ذاتُهُ
ُ
ينزف منّا ال ّ
ضوءُ
ِ
ْسةً
ّ
حت َ
احلبل ّ
الس ّر ُّي خل َ
ينقطع ُ
هي احلياةُ...
تعربان
نعربها أو أ ْن َ
ّإما أ ْن َ
تشبهنا
نشبهها أو أ ْن َ
ّإما أ ْن َ
ّإما أ ْن ندرَكها أو أ ْن تدرَكنا
حياتُنا تولَ ُد منَّا
تول ُد َم َعنَا
ِ
املخاض
(أملُ
ختتنق يف احلَلْق)
صرخةٌ مبحوحةٌ ُ
تشبهنا
احلياةُ أنثى ال ُ
هي أنثى ُّ
خص ِرها
تلف شاالً على ْ
كر ٍ
اقصة شرقيَّ ٍة
ترسم وجوهَ العابرين
ُ
(احلياةُ...
ِ
قارورة عط ٍر فارغَة).
َّوء يف
تـَنـَْق ُع الض َ
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ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ّ
الفنان التشكيلي

القسم الثقافي

أدهم اسماعيل
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()1922-1963

يسر عيان
كاتب سوري

قضــى الفنــان أدهــم امساعيــل ســنواته األوىل يف مدينــة انطاكيــة
مث انتقــل منهــا ملتابعــة دراســته اىل مدينــة محــاة ومــن مث إىل حلــب
عــام  ،1939حصــل علــى الشــهادة الثانويــة عــام 1945
وتوجــه إىل دمشــق لدراســة احلقــوق لكــن مــا لبــث أن غــر
وجهتــه لدراســة الفــن دراســة شــخصية .كانــت بــداايت الفنــان
أدهــم امساعيــل مرحلــة نشــاط وجتــارب وإنتــاج إىل أن وفــق عــام
 1952لدراســة الفنــون يف أكادمييــة الفنــون اجلميلــة –رومــا –
قســم الديكــور وختــرج منهــا عــام  ،1956تعمــق يف فــن امليداليــة
واألفريســيك خــال دراســته يف إيطاليــا .بعــد عودتــه إىل الوطــن
قــام بتدريــس مــادة الرتبيــة الفنيــة يف عــدد مــن املــدارس مث درس
الحقــا يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف دمشــق أول انطالقتهــا.
كان امساعيــل فنــاان نشــيطا كثــر املشــاركات يف املعــارض داخــل
القطــر وخارجــه .انتقــل إىل القاهــرة ليعمــل مستشــارا فنيــا لــدى
وزارة الثقافــة أايم الوحــدة بــن ســوراي ومصــر.
تــرز شــخصية أدهــم امساعيــل الفنيــة املميــزة واملســتقلة منــذ
بداايتــه يف لوحــات مثــل (الزجــل الســوري) و(الدبكــة) وغريهــا
مــن اللوحــات األوىل ،مث اســتخدم تقنيــة اخلــط الغــر متناهــي يف
تنفيــذ عــدد مــن اللوحــات قبــل ســفره إىل إيطاليــا نذكــر منهــا
لوحــة (العتــال) الــي لقيــت استحســاانً وإعجــاابً كبرييــن يف
األوســاط الفنيــة الســورية آنــذاك نظ ـراً لتميــز أســلوهبا ومجــال
ألواهنــا وموضوعهــا.
صقلــت ســنوات الدراســة يف إيطاليــا أســلوبه وجعلتــه أكثــر متانــة
وقــوة ،ظهــر ذاك التطــور يف األعمــال الــي نفذهــا بعــد عودتــه
إىل ســوراي نذكــر منهــا (وراء القضبــان) و(بــور ســعيد) و(زل ـزال

أغاديــر) مث انتقــل اىل املوضوعــات اجلماليــة مســتخدماً اخلــط
العــريب عنص ـراً لتكويناتــه الفنيــة اجلديــدة.
صــور امساعيــل الطبيعــة واألزاهــر وامل ـرأة ،وعمــق جتربتــه الفنيــة
يف موضوعــات أخــرى اســتمدها مــن احلــرف العــريب وال ـراث
مطــورا تقنياتــه ومســاحته اللونيــة مقدمــا إايهــا بــروح حداثيــة.
رحــل الفنــان أدهــم امساعيــل يف بدايــة عقــده الرابــع عــام 1963
وهــو يف ذروة عطائــه بعــد أن أســهم يف جتديــد لغــة التعبــر الفــي
يف ســوراي ويف اكتشــاف مــا ميلكــه ال ـراث العــريب مــن أشــكال
فنيــة ميكــن اســتخدامها للتعبــر عــن مضامــن متنوعــة جديــدة.

جمانة جقالن

مقاالت

الفطر السعيد

كاتبة سورية

غــداً يهــل علينــا عيــد الفطــر الســعيد ابلفرحــة والســعادة والبهجــة وهــو عيــد خــاص
ابملســلمني أييت بعــد شــهر رمضــان املبــارك كجائــزة بعــد صومــه يف أول يــوم مــن
شــهر شـوال .وتكــون عطلــة رمسيــة يف البــاد املســلمة .وللمســلمني بشــكل خــاص
يف بعــض الــدول األخــرى احرت ًامــا للمعتقــدات اإلســامية .وحتتفــل مجيــع شــعوب
األرض أبعيــاد خاصــة هبــا س ـواء كانــت قوميــة أو اجتماعيــة أو دينيــة مثــل عيــد
العمــال وعيــد الشــجرة وعيــد الفصــح وعيــد النــروز وغريهــا.
مســي العيــد عيــداً لعــوده وتك ـراره كل عــام ،وحنــن كمســلمني لنــا عيديــن مهــا
عيــد الفطــر وعيــد األضحــى .ويف العيــد يلتقــي اجلميــع بقلــوب صافيــة يتبادلــون
عبــارات التهــاين واملبــاركات فهــو موســم لـزايدة املــودة واحملبــة بــن األقــارب واملعــارف
واألصدقــاء.
تبــدأ جتهيـزات العيــد يف املنــازل مــن صنــع الكعــك واملعجنــات واملخبــوزات وكذلــك
النــزول إىل األس ـواق لش ـراء املالبــس واحللــوى فتكــون األس ـواق مزدمحــة ابلباعــة
والنــاس مزينــة ابملصابيــح حــى وقــت متأخــر مــن الليــل.
يبــدأ صبــاح العيــد بتكبـرات العيــد الــي يرددهــا املســلمون يف صــاة العيــد وحيــرص
عليهــا الرجــال مــع ارتــداء الثيــاب اجلديــدة والتطيــب ابلعطــر وهــي مــن الســنن
للعيــد ويتبادلــون عبــارات املعايــدة وتقــدمي احللــوى والتمنيــات .وينتظــر األطفــال
الصغــار العيــد بفــارغ الصــر فرحــن ابلثيــاب اجلديــدة.
فــأايم العيــد ليســت كغريهــا فهــي تغمرهــا الفرحــة والســعادة وتعــم األج ـواء املــودة
واحلــب ويكــون العيــد متمي ـزاً ابملالبــس اجلديــدة واأللعــاب اجلميلــة وال ـزايرات
والذهــاب إىل حديقــة املالهــي وأماكــن التســلية واملــرح وســعادة األطفــال ال
تكتمــل مــن دون العيديــة الــي حيصــل عليهــا الطفــل أثنــاء القيــام ابلواجبــات
االجتماعيــة مــع أس ـرته ،والــي يف الوقــت نفســه توثــق صلتهــم ابآلخريــن وتقــوي

عندهــم روح القرابــة وتفــرز لديهــم صلــة الرحــم الــي أم ـران هبــا وعــدم قطعهــا.
والعيديــة عــادة قدميــة مــن زمــن الفاطميــن يف مصــر علــى يــد اخلليفــة املعــز لديــن
هللا ويف العصــر اململوكــي ومــن مث العصــر العثمــاين حيــث تنشــر الدراهــم والنقــود
لعامــة الشــعب ابتهاج ـاً وفرح ـاً.
والعيديــة أكثــر مــا ينتظــره األطفــال ويضعــون توقعــات حلجــم مــا ســيحصلون عليــه
حصــل علــى أكثــر مــن هــذه اهلديــة القيمــة
وخيططــون إلنفاقهــا ويفتخــرون مبــن ّ
مــن األبويــن واجلديــن واألقــارب .وهــي نــوع مــن مشــاركة الكبــار لفرحــة صغارهــم
حبلــول العيــد وجتســيد مــادي للحــب وهــي غالب ـاً مــا تكــون مبلغ ـاً مــن املــال أو
األلعــاب يف بعــض األحيــان.
يــرى اخل ـراء أن للعيديــة قيمــة اجتماعيــة إذ تنمــي قــدرة الطفــل علــى التصــرف
واختــاذ الق ـرارات يف مــا ميتلــك مــن نقــود وتدربــه علــى كيفيــة التصــرف يف أموالــه
والتخطيــط الســليم لصرفهــا يف املســتقبل.
إن اختفــاء العيديــة ميكــن أن يؤثــر أتثـ ًـرا ســلبيًا علــى األطفــال فهــي مــن الذكـرايت
اجلميلــة تبقــى معهــم لفـرات طويلــة .وقــد أتيت ظــروف جتعــل مــن العيــد غصــة وأملـاً
ووجعـاً وخاصــة يف حــاالت احلــروب واألزمــات واللجــوء والنــزوح وغــاء املعيشــة.
وذلــك لعــدم القــدرة علــى اإلنفــاق والبعــد عــن األهــل والــداير وأحيــاانً لغيــاب
أشــخاص مــن العائلــة أو األصدقــاء.
إن جمــرد ختيــل أن العيــد ســيأيت وأنــت يف غربــة عــن كل مــا حتــب أمــر صعــب
للغايــة فهــل ســيكون عيــداً أم اترخيـاً عــادايً ليــوم مثــل بقيــة األايم .فليــس العيــد ملــن
لبــس اجلديــد وإمنــا ملــن طاعتــه تزيــد ،حيــث تعــر أبداننــا عــن حــال أرواحنــا ،ونــرى
مشــاهد تدمــي القلــب والعــن ألطفــال غابــت عنهــم فرحــة العيــد يســكنون اخليــام
ويفتقــدون لــكل شــي يدخــل البهجــة إىل قلوهبــم الصغــرة ولســان حاهلــم يقــول:

عيد أبية حال عدت اي عيد *** مبا مضى أم أبمر فيك جتديد؟
فــاألم الثكلــى ،والــزوج الغائــب ،والطفــل اليتيــم كيــف هلــم أن يشــعروا مشــاعر
الفــرح .إن الش ـرايني تضيــق واألوردة تنســد واآلهــات تتعــاىل عندمــا أييت العيــد
ولســنا مــع أحبتنــا.
حتــاول بعــض اجلمعيــات اخلرييــة واملنظمــات احلكوميــة واهليئــات االجتماعيــة
مســاعدة احملتاجــن بتقــدمي مــا يلــزم هلــم وخلــق أج ـواء العيــد لديهــم ومشــاركتهم
اللعــب والتســلية وختفيــف املعــاانة عنهــم .كان هللا يف عوهنــم وأعــاد األمــن
واألمــان لبالدهــم كــي تعــود احليــاة إىل بيوهتــم وأوالدهــم وتعــود البســمة والفرحــة
الــي افتقدوهــا لســنوات عديــدة ولكــن مهمــا كانــت ظروفهــم ،عليهــم التغلــب
علــى مشــاعرهم والفــرح مــع اآلخريــن .فالعيــد مكافــاة مــن هللا عــز وجــل لقضــاء
العبــادات والتقــرب مــن هللا عــز وجــل يف رمضــان وهــو مــن أحســن الســبل للتواصــل
بــن العائــات ونشــر الرتابــط ومســاعدة الفق ـراء وتنقيــة النفــوس عــن األحقــاد
والفــرح ،مهمــا كانــت الظــروف مــع التذكــر ابلقواعــد العامــة آلداب الطريــق وعــدم
إيــذاء املاريــن ابلش ـوارع وعــدم اق ـراف املعاصــي الــي تغضــب هللا أو األص ـوات
العاليــة واملوســيقى الصاخبــة الــي تزعــج اجلـران واملاريــن .وال ننســى أمهيــة وســائل
التواصــل االجتماعــي يف تقريــب املساف ــات بــن األهــل واألصدقــاء وتبــادل
املبــاركات عربهــا بســبب وجــود األشــخاص يف أماكــن متفرقــة بعيــدة ،فاالتصــال
عــر وســائل التواصــل االجتماعــي وتبــادل احلديــث مــع األهــل واألصدقــاء خيفــف
الوجــع ويريــح النفــس ويطمئــن القلــب.
وخنتــم قولنــا أن العيــد هديــة واالحتفــال بــه مــن شــعائر الديــن وهــو فرصــة لتغيــر
نظــام احليــاة الــذي اعتــاد عليــه النــاس فيذهــب عنهــم امللــل والســأم .فــا جيــوز جعــل
قــدوم العيــد ســببًا لتجديــد احلــزن واهلــم.

التربية بين الثواب والعقاب
رنا الجابي
كاتبة سورية

للرتبيــة أصــول وأســاليب هدفهــا األمســى هــو الوصــول ابلناشــئة إىل مراتــب عُليــا مــن
العلــم واألخــاق ،وللوصــول إىل األهــداف املنشــودة البــد مــن الث ـواب والعقــاب
ازن ودقي ًقــا.
علــى أن يكــون كالمهــا موظ ًفــا توظي ًفــا متـو ً
متامــا عمــا نقــوم بــه اليــوم ،حيــث كان
وقــد كان للرتبيــة يف القــدم أســاليب ختتلــف ً
للمعلــم ســلطة مطلقــة علــى التالميــذ يســتخدم مــن خالهلــا أســاليب القهــر والظلــم
دون ســائل أو رقيــب ،ويفــر ٌط يف تنفيــذ العقــوابت.
ولــو أتملنــا رحلــة الطفــل األكادمييــة لوجــدان أبنــه حــال دخولــه املدرســة يواجــه
صعوبــة االنصهــار يف بوتقــة اجلماعــة ،ويصطــدم بقائمــة ممنوعــات وضوابــط ،لــذا
فاســتخدام القســوة هنــا قــد يفقــده توازنــه ويؤثــر ســلبًا علــى مســتواه األكادميــي
والنفســي ،مــا يوجــب علــى املــريب يف هــذه املرحلــة اكتســاب ثقــة الوافــد اجلديــد
إبســناد مهــام قياديــة متنحــه الثقــة ابلنفــس ،والعمــل علــى خلــق عالقــة حـ ٍـب واحـرام
بعيـ ًـدا عــن الشــدة يف العقــاب.
وقــد ح ـ ّذر عــامل االجتمــاع األول ابــن خلــدون مــن الشــدة وبـ ّـن أن املبالغــة يف
عقــاب املتعلــم يضــر بنفســيته ،ويــزرع الكــذب واخلبــث والنفــاق واخلديعــة خوفًــا
وهـ ًـرب مــن التنكــي ،وأوضـ َـح أبن هــذه الصفــات ليســت آنيّــة تــزول ابنتهــاء مرحلــة
وخلُقه وعاداته إال أنه مل يرفض
الطفولة ،بل تصبح فيما بعد جزءًا من شخصيته ُ
قاطعــا بــل رفــض االســتبداد واملبالغــة هبــا وشــرح أضرارهــا ،وقــد رأى
العقوبــة ر ً
فضــا ً
جمتمعــا مدنيًــا متحضـ ًـرا ألن ضــرر العقوبــة ال يطــال املتعلــم
ـي
ـ
ب
ت
ال
أن الشــدة
ً
ٍ
ـب مــن الــذل والقهــر.
فحســب ،بــل يطــال مســتقبل األمــة ويوقعهــا يف غيابــة جـ ّ

أمــا اخلليفــة العباســي هــارون الرشــيد فقــد قــال ملــؤدب ولديــه“ :ال متـّـر ّن ســاعة إال
وأنــت مغتنــم فائــدة تفيــده إايهــا مــن غــر أن حتزنــه فتميــت ذهنــه ،وال متعــن يف
وقومــه مــا اســتطعت ابلقــرب واملالينــة ،فــإن
مســاحمته فيســتحلي الف ـراغ وأيلفــهّ ،
أابمهــا فعليــك ابلشــدة والغلظــة”.
وابلرغــم مــن كل مــا حيملــه ديننــا احلنيــف مــن رمحــة ورأفــة إال أنــه مل يلــغ العقوبــة
لكنــه وضــع هلــا قواعــد وحــدود صارمــة ،واشــرط أن يكــون هنــاك فــرة زمنيــة كافيــة
تضمــن للمتعلــم التعلــم والتدريــب مث العمــل قــال (ص)“ :علموهــم الصــاة لســبع
واضربوهــم لعشــر”.
وإين ألرى أن التعليــم ابلســلوك مــن أجنــح وأفضــل طــرق التعليــم مســتندة يف ذلــك
بين
إىل قول عتبة بن أيب سفيان ملؤدب ولده ”:ليكن أول ما تبدأ به إصالحك ّ
إصالحــك نفســك فــإن أعينهــم معقــودة بعينــك ،فاحلســن عندهــم مــا استحســنت
والقبيــح مــا اســتقبحت”
لــذا علينــا أن نكــون قــدوة حســنة تســتنري هبــا األجيــال القادمــة وحتميهــم مــن
ـادئ عنــد احملــاورة ،ولتكــن قراراتنــا حامســة حازمــة
التخبــط والزلــل ،فليكــن صوتنــا هـ ً
موشــاة ابالح ـرام ،ولنحافــظ علــى كرامــة املتعلــم ،ولنــزوده بعبــارات فيهــا مــن
اجلمــال مــا ينفــذ كالســهم إىل قلبــه وعقلــه ويصحبهــا معــه يف حلــه وترحالــه ،ولنلتــزم
اللطــف أثنــاء النصــح واإلرشــاد وتعزيــز الســلوك اإلجيــايب والتشــجيع واملديــح مهمــا
كان الفعــل ضئيـ ًـا ،علــى أال يفــوق احلــد املطلــوب حــى ال يفقــد قيمتــه وينشــأ
ـش وغــر مســؤول.
جيــل هـ ّ

أمــا الشــدة يف العقوبــة اجلســدية أو اللفظيــة فهــي أمــر ال فائــدة منــه ألن املتعلــم
ســيعتاد عليــه ويصبــح بعــد فــرة غــر ُمـ ٍـد ،واي للطامــة الكــرى إن اعتــادت الناشــئة
علــى العنــف ،واخلنــوع ،والعســف ،والقســوة.
أيهــا املربــون! الصـ َـر الصــر علــى احنـراف النفــوس علّهــا تســتجيب ابلتـوازن وبنــاء
جســور احملبــة ،فهــو الطريــق األمثــل لنجــاح املهمــة وحتقيــق األهــداف املرجــوة ،فمــا
يدخــل الفـؤاد يســكنه...
وعلينــا أن نــدرك أن الرتبيــة تتطلــب الكثــر مــن احلكمــة واالعتــدال بــن الشــدة
واللــن وبــن التســامح والعقــاب ،وأن نؤمــن أبن غيــاب العقوبــة يــؤدي إىل
االنفــات والتســيب والفوضــى وامليوعــة وعــدم املســؤولية ،فمــن أمــن العقوبــة أســاء
األدب لــذا جيــب أن تكــون الشــدة مــن غــر عنــف واللــن مــن غــر ضعــف.
وال ننســى أبننــا أمــام جيــل يفوقنــا مهــارة وقــدرة تكنولوجيــة لــذا علــى املــريب أن
يكــون خبـ ًـرا يف نفــوس املتعلمــن وقدراهتــم املتفاوتــة وعواطفهــم ،وبيئتهــم األسـرية
واالجتماعيــة ،وأن حيســن التعامــل معهــم وأن يبــن أســباب العقــاب وأن يتغاضــى
عــن اهلفـوات البســيطة ،وأن يبــادر ابلتوجيــه ،مث العتــاب ،مث اللــوم ،مث التأنيــب ،مث
بعيدا عن التعنيف والقســوة اليت مل تكن
اإلنذار مث التهديد مث احلرمان مث العقاب ً
ـوي إىل األفئــدة والنفــوس ،لــذا جيــب علــى املــريب أن يكــون كالطبيــب
يومــا طري ًقــا سـ ًّ
ً
ال يعجــل ابلــداء حــى يعــرف الــدواء ،ويكــون آخــر عالجــه الكــي وتكــون العقوبــة
ســاحه األخــر ال الوحيــد ليكســب نفــوس املتعلمــن ووجداهنــم.
“فالرفق مل يكن يف ٍ
شيء إال زانه وما نزع من شيء قط إال شانه”؟!
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يف حديثــه إىل صحيفــة إش ـراق حتــدث األســتاذ صــاح أبــو ش ـريف
األحـوازي األمــن العــام للجبهــة الدميقراطيــة الشــعبية األحوازيــة عــن عيــد
الفطــر املبــارك ومعــاانة الســوريني واألحوازيــن يف عيــد مــازال فيــه عســف
وفداحــة احلــرب الواقعــة علــى الســوريني مــن قبــل إي ـران والنظــام الســوري
أيضــا واقعــة عس ـ ًفا علــى الشــعب األح ـوازي احملتلــة
والــروس كمــا أهنــا ً
أرضــه مــن قبــل حكــم دولــة املــايل ،حيــث ســألناه بقولنــا  -:بعــد أايم
ســيقبل عيــد الفطــر املبــارك إابن قضــاء رمضــان شــهر الطاعــة والغف ـران،
كيــف تنظــر إىل معــاانة الســوريني والكثــر مــن شــعوب العــامل اإلســامي
يف عيــد ديــي يفــرض أن متــأه الفرحــة.؟ ليقــول  “ :منــذ  ٢٠١١والــدول
العربيــة واإلســامية خاصــة يف املشــرق العــريب تشــهد صراعــات داخليــة
مــن أجــل احلريــة والكرامــة اإلنســانية والتخلــص مــن اســتبداد حكومــات
جامثــة علــى صدرهــا منــذ عش ـرات الســنني ،ممــا أدى إىل هجــرة مجاعيــة
ملــدن ومناطــق أبكملهــا خاصــة يف ســورية والعـراق واليمــن وليبيــا ،بعــد أن
أصبحــت هــذه الــدول ســاحات معــارك إقليميــة ودوليــة ومناطــق رخــوة
لنمــو التطــرف واإلرهــاب والعصــاابت اإلجراميــة الــي اســتغلت غيــاب
النظــام واالنفــات ،ممــا أثــر ســلبًا وبشــكل كبــر يف إطالــة عمــر األنظمــة
املســتبدة وازدايد معــاانة ماليــن املواطنــن األب ـرايء العــزل الذيــن يعيشــون
يف املخيمات ومناطق اللجوء بعد أن فقدوا بيوهتم وكل ما ميلكون ،وال
أعتقد أن أي شــي يعوضهم غري العودة لبالدهم وبيوهتم ومشــاغلهم وأحضان الوطن ،ولكن من املؤكد
املســامهة يف رفــع وأتمــن احتياجاهتــم مــن قبــل امليســورين مــن أبنــاء شــعبهم وأمتهــم العربيــة واإلســامية
ســرفع عنهــم اجلــزء الكبــر مــن حــزن اهلجــر وفـراق الوطــن ومــا فقــدوا  ”.وســألناه - :ومــاذا عــن أهلنــا
يف االحـواز احملتلــة ومــا يعانيــه مــن احتــال إيـراين وحكــم دولــة املــايل فقــال” أمــا عــن األحوازيــن ،فهــم
عامــا حمرومــن حــى مــن فرحــة العيــد بســبب غطرســة العــدو اإليـراين يف حماولــة لعــزل
ومنــذ ســبعة وتســعني ً
األحوازيــن عــن هويتهــم العربيــة واإلســامية ،فهــو مينــع إقامــة صــاة العيــد يف املناطــق العربيــة ،إال إبمامــة
معينــة ومنصوبــة مــن االحتــال اإليـراين ويف أحــد حســينيات اإلحتــال ،ال توجــد عطلــة رمسيــة كمــا يوجــد
يف الدول العربية واإلســامية لألحوازيني يف الوقت الذي يعطل الفرس أســبوعني بعيد النوروز وعشـرات
األايم املتعلقــة مبواليــد األئمــة واملناســبات الطائفيــة ،ومــع كل هــذه احملظــورات والسياســات العنصريــة إال
أن األحوازيــن يتحــدون العــدو واالحتــال اإلي ـراين يف مثــل هــذه املناســبة الدينيــة الســتثمارها وللتعبــر
عــن هويتهــم العربيــة وتغيريهــا إىل مناســبات ومظاهـرات وطنيــة تعــر عــن هويــة األحـواز العربيــة واإلســامية
“ ومــاذا تقــول للســوريني يف هــذه املناســبة ؟ فقــال  “ :أمــا عــن أهلنــا الســوريني ومــاذا أقــول هلــم،
فهــم مدرســة الصــر واملقاومــة واإلميــان فمنهــم خرجــت جيــوش العــرب واملســلمني لتصــل مغــارب األرض
ـارئ وحالــة عابــرة يف اتريــخ ســورية العظيــم وشــعبها اجلبــار،
ومشــارقها ومــا ميــرون بــه اآلن مــن ظــرف يعــد طـ ً
الــذي يقاتــل منــذ عقــود مــن أجــل احلريــة والكرامــة والعيــش احلــر الســعيد ،حــى أصبحـوا مثـ ًـا يقتــدى بــه”
مث لنــا للســيد صــاح _ :وهــل تــرى مــن واجبــات تفــرض وجوبيًــا علــى املســلمني املســتطيعني للوقــوف
اىل جانــب احملتاجــن إلعطــاء العيــد رونقــه لــدى الشــعوب املقهــورة مــن نظــم مســتبدة”.
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Ahvazi Demokratik Halk Cephesi Genel Sekreteri Salah Abu Şerif
Al-Ahwazi, İşrak gazetesine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nı,
Suriyeliler ve El-Ahwazlar’ın savaş sırasında yaşadığı adaletsizlik ve
ıstırap hakkında bir davette anlattı.
Suriyelilere yönelik savaş rejim ve İran’ın savunmasız Suriye halkına
karşı yürüttüğü haksız bir savaştır..
Ayrıca, toprakları mollalar tarafından işgal edilen Ahvazîler hakkında
da keyfi bir hadisedir ve kendisine: Birkaç gün içinde, mübarek Ramazan Bayramı’nın, itaat ve itaat ayı olan Ramazan’da kabul edileceğini sormuştuk. bağışlama.
Sevinçle geçmesi gereken bir dini bayramda Suriyelilerin ve İslam ale?minin birçok halkının çektiği çileye nasıl bakıyorsunuz
2011’den bu yana Arap ve İslam ülkeleri, özellikle Arap Meşriği, özgürlük
ve insan onuru için, on yıllardır göğüs göğüse oturan hükümetlerin zulmünden kurtulmak için iç mücadelelere tanık oluyorlar.
Bu, özellikle Suriye, Irak, Yemen ve Libya’da tüm şehir ve bölgelerin
kitlesel göçüne yol açtı.
Bu ülkeler, düzen ve kanunsuzluktan yararlanan aşırılık, terör ve suç
çetelerinin büyümesi için bölgesel ve uluslararası savaş alanları ve yumuşak alanlar haline geldi.
Bu durum, zalim rejimlerin ömrünün uzamasını ve kamplarda ve sığınma alanlarında yaşayan savunmasız milyonlarca masum vatandaşın
evlerini ve sahip oldukları her şeyi kaybettikten sonra artan ıstıraplarını
olumsuz ve önemli ölçüde etkilemiştir.
Onların ülkelerine, vatanlarına kavuşmalarının yerini başka hiçbir şeyin dolduracağını düşünmüyorum.
Ama muhakkak ki, halkının zenginleri Arap ve İslam milletinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve temin edilmesine katkıda bulunacakları, bu da onları vatanlarını terk etme, ayrılık ve kaybettiklerinin
acısının büyük bir kısmından kurtaracaktır.
Kendisine sorduk: - Peki ya işgal altında olan Ahvaz halkımız, İran işgali ve molla devletinin yöneti?minden ne çektiler
“Ahvazîlere gelince, İran düşmanının Ahvazîleri Arap ve İslami kimliklerinden tecrit etme girişimindeki kibri nedeniyle doksan yedi yıldır bayram sevincinden mahrum kaldılar.
İşgalin Hüseyniyelerinden birinde Ahvazîlerin Arap ve İslam ülkelerinde olduğu gibi resmi tatilleri
yoktur, İranlılar ise Nevruz Bayramınde iki hafta, imamların doğum günlerinde ve mezhepsel günlerde onlarca gün tatil yaparlar.
Bütün bu tabulara ve ırkçı politikalara rağmen Ahvaziler, düşmana ve İran işgaline karşı böylesine
dini bir vesileyle onu sömürmek ve Arap kimliğini ifade etmek ve Arap ve İslami Ahvaz kimliğini ifade
eden ulusal etkinlik ve gösterilere dönüştürmek için meydan okuyorlar. .
?Bu vesileyle Suriyelilere ne diyorsunuz
“ Suriye halkımıza gelince, onlara ne diyeyim, onlar sabrın, direnişin ve imanın mektebidir. Onlardan
Arap ve Müslüman orduları dünyanın batısına ve doğusuna ulaşmak için çıktılar Suriye’nin ve on
yıllardır özgürlük ve haysiyet için savaşan güçlü halkının büyük tarihinde, örnek alınacak bir örnek
olana kadar özgür ve mutlu bir yaşam için acil ve geçici bir durumdur. Ardından Sayın Salah’a:
Zalim rejimlerin zulmettiği halklara bayramın görkemini yaşatmanın muhtaçların yanında durabi?len Müslümanlara farz olan bir vazife olarak görüyor musunuz

مع كل عيد ترقب جديد

Her Bayramda Yeni Bir Beklenti
زكريا مالحفجي-د
عربي تركي
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Dr. Zekeriya Melehifci
كاتب سوري
Suriyeli yazar

Bayramlar , farklı milletlerin, medeniyetlerin kültürlerinin tanıtıldiği
vesilelerdendir. Bu bayramlar farklıdır; Ya belirli dini inançlarla
bağlantılıdırlar ya da onlar için radikal dönüşümlerin yaşanmasına
katkıda bulunan tarihi hatıraları akla getirirler.
Belki de bayramların dini ve tarihin ötesine geçen birçok anlamı
vardır . Onlara eşsiz gerçek değerlerini veren insani ve sosyal yönleriyle ilgilidir.
Bayramların insani ve sosyal yönleri
Bayramın büyük ve önemli bir insani ve toplumsal değeri vardır.
Sosyal ilişkileri onarmak, geliştirmek ve güçlendirmek için harika
bir fırsat. Bu da akrabaları, sevdiklerini ve arkadaşlarını ziyaret
ederek, son haberlerini ve güncellemelerini kontrol ederek, onlarla
yakınlaşarak ve onlara karşı nazik davranarak olur. Aynı zamanda
uzun süren çatışmaları sona erdirmek için bir fırsattır.
Bayramın ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmede de derin ve
önemli bir etkisi olur. Bayram, geniş bir coğrafi alana yayılır ve bu
da onu kutlayan herkese bir birlik duygusu aşılamaya yardımcı
olur. Bu işe yarar ve hatta yaraları iyileştirmeye, ilişkileri güçlendirir
Öte yandan bayram, sıkıntı ve zor koşullardan muzdarip marjinal grupların koşullarını incelemek için bir fırsattır.Yaşamanın
zorluğundan ve zor koşullardan ıstırap çekmek, yoksullara ve
muhtaçlara maddi yardımda bulunmak, evlerine neşe getirmek,
onları ait oldukları topluma dahil etmek ve onun ayrılmaz bir
parçası olduklarını bilmelerini sağlamaktır.Bayram aynı zamanda
yetimleri ziyaret etmek, çocuklara bakmak ve onların evrensel insan ruhunu geliştirmek için harika bir fırsattır.
Suriyeliler için bayram
Suriyeliler olarak bizim bayramız her zaman ufkukta siyasi bir
çözüm olmadan yerlerimizden edilmek başka yerlere iltica etmek şeklinde gelip geçer.
Ekonomik koşullardan sığınma ülkelerindeki güvensizliğe ve birbirini takip eden tüm baskılara kadar her türlü stresli koşullar Suriyeliler için giderek daha zor hale geliyor.
Sanki Suriyelilerin seçme lüksü varmış gibi.!İnsanlık siyasi mülahazalarla özdeşleşiyor ve muhalif güçler bir durgunluk durumuna
giriyor ve Suriyelilere sunulan kısmi bir başarı veya zafer elde etmekte bocalıyor ve çıkış yolu olmayan bir döngüde dönüyoruz.
Her bayram kendimize bir sonraki bayramın daha iyi olmasını diliyoruz. Bayram, Suriyeliler olarak savaştan, ilticadan ve yerinden
edilmeden kurtuluşumuzun, barışın ve güvenliğin sağlandığını,
hayat gibi bir hayat yaşadığımızın sevincinin adıdır.Önemli olan
insanların ağır bedeller ödediği onurlu yaşamasıdır. Bayramlar
tekrarlanır ve insanlar sevinçlerine sevinirler ama bu, özünü ve
gerçekliğini özleyen apaçık bir sevinçtir.Bugün her aile dünyanın
her yerine, bazen de dünyanın tüm kıtalarına dağılmış durumda.!
Her ailenin kendi yarası vardır. Bugün, tüm acılarına rağmen, koşulları iyileştirmeye yönelik adımlar atılmayan, kurtuluş için ciddi
adımlar atılmayan bir çıkmaz gerçeğe aşinayız. Bu süreçte en tehlikelisi bu; Bazı köylerde mahsur kalanları teselli edecek etkin bir
yönetim ve Suriyelilerin sorunlarına çözüm yok.
Bayram gelir ve beraberinde yeni umutlar ve yeni hayaller getirir ve
sevinci, neşe ve rahatlık günleri olan Bayramın özünün yokluğuna
rağmen gelir. Ancak umut ve hayal, geleceğin daha güzel olması
için bizi çabalamaya, ısrar etmeye ve yeni bir zihin ve davranışla
çalışmaya zorlayan arzulu bir görüntüdür.

 وهــذه األعيــاد علــى، والثقافــات املختلفــة، واحلضــارات،األعيــاد مــن املناســبات الــي تعارفــت عليهــا األمــم
 أو ّأنــا تعيــد إىل األذهــان ذك ـرايت اترخييــة أســهمت،اختالفهــا ّإمــا أهنــا ترتبــط مبعتقــدات دينيــة معيّنــة
.يف إحــداث حتــوالت جذريــة لديهــا

 وهــي تلــك املرتبطــة ابلنواحــي، والتارخييــة،ولعـ َّـل يف األعيــاد العديــد مــن املعــاين الــي تتجــاوز الدينيــة
. وهــو مــا يعطــي هلــا قيمتهــا احلقيقيــة الــي ال نظــر هلــا،اإلنســانيّة واالجتماعيــة
اجلوانب اإلنسانيّة واالجتماعيّة لألعياد

، فهــو فرصــة عظيمــة لـرأب صــدع العالقــات االجتماعيــة،وهامــة
ّ  واجتماعيــة عظيمــة،للعيــد قيمــة إنســانيّة

 واالطمئنــان علــى آخــر، واألصدقــاء، واألحبــة، وذلــك مــن خــال زايرة األقــارب، ومتتينهــا،وحتســينها
َّ  ومــا اسـ،أخبارهــم
 وهــو فرصــة أيض ـاً إلهنــاء أيـّـة صراعــات، والتــودد إليهــم، والتقــرب منهــم،ـتجد عليهــم

.دامــت لفـرات طويلــة

 فالعيــد قــد يعــم منطقــة جغرافيّــة،ًقــد يكــون للعيــد أثــر عميــق وكبــر يف حتســن العالقــات بــن الــدول أيضـا
 وهــذا األمــر يعمــل بــل، ممـّـا يســاعد علــى إضفــاء شــعور مــن الوحــدة علــى مجيــع مــن حيتفلــون بــه،كبــرة
. ومتتينهــا، وتقويــة العالقــات،ويدفــع حنــو التئــام اجلــروح
، فــإ ّن العيــد فرصــة لتفقــد أح ـوال الش ـرائح املهمشــة؛ الــي تعــاين مــن ضنــك العيــش،مــن جهــة أخــرى
 وإدخــال الفرحــة، واملســاكني، وذلــك مــن خــال تقــدمي املســاعدات املاليّــة للفق ـراء،وصعوبــة األح ـوال

ّ  وإشــعارهم، وإشـراكهم يف اجملتمــع الــذي ينتمــون إليــه،إىل بيوهتــم
ً العيــد أيضـا.أبنــم جــزء ال يتجـزاً منــه
. وتنميــة الــروح اإلنســانية اجلامعــة لديهــم، واالعتنــاء ابألطفــال،مناســبة عظيمــة لتفقــد األيتــام
العيد لدى السوريني
 وانســداد أفــق احللــول،أعيــادان كســوريني حيــث تتكــرر األعيــاد مــع االغـراب والتهجــر والنــزوح واللجــوء

 مــن الظــروف، وتكثــر الظــروف الضاغطــة بــكل أشــكاهلا علــى الســوريني،يف األفــق السياســي الســوري
 إىل كل الضغــوط املتالحقــة وكأن للســوريني،االقتصاديــة إىل عــدم الشــعور ابألمــان يف دول اللجــوء
 وتدخــل قــوى املعارضــة حالــة،! وتتماهــى اإلنســانية أمــام االعتبــارات السياســية.رفاهيــة االختيــارات
 وكل، ونــدور يف حلقــة ال خمــرج منهــا،االحتبــاس والتعثــر عــن إنتــاج جنــاح أو نصــر جزئــي يُقــدم للســوريني

 فالعيــد هــو عنـوان الفرحــة وفرحتنــا كســوريني خبالصنــا،عيــد ُنــي أنفســنا أن يكــون العيــد القــادم أفضــل

 أبن يعيــش.مــن احلــرب واللجــوء والنــزوح وأن يتحقــق الســلم واألمــان وأن نعيــش حيــاة كاحليــاة فقــط
.اإلنســان بكرامتــه الــي دفــع الشــعب ضريبتهــا بثمــن ابهــظ
 فــكل عائلــة،وتتكــرر األعيــاد ويفــرح فيهــا النــاس فرحتهــم لكنهــا فرحــة ظاهريــة يغيــب جوهرهــا وحقيقتهــا
!.اليــوم مشــتتة يف أصقــاع الدنيــا وأحيــاانً يف كل قــارات العــامل
 وقــد أصبحنــا اليــوم نتآلــف مــع واقــع مســدود األفــق رغــم،ولــكل عائلــة جرحهــا الــذي تضمــده بنفســها
 وهــذا األخطــر يف هــذه،كل آالمــه بــا خط ـوات لتحســن الظــروف أو خط ـوات جــادة للخــاص
. وال حلحلــة ملشــاكل الســوريني، فــا إدارة فاعلــة تريــح النــاس القابعــن يف قــرى مــن القمــاش،املســرة
 وأتيت هبجتــه رغــم غيــاب جوهــر العيــد أبايم فــرح، واحللــم اجلديــد،أييت العيــد وأييت معــه األمــل اجلديــد
 لكــن األمــل واحللــم هــو صــورة رغبويــة حتــدوان للجــد واإلص ـرار والعمــل بعقــل وســلوك جديــد،وراحــة
.ليكــون القــادم أمجــل

ّ
الناس الفارون من جحيم الحرب يستحقون الرحمة ال الغضب

Katliamdan kaçan insanlara öfke duyulmaz, şefkat gösterilir
محمد آجات
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

Suriyeli sığınmacılar meselesi ufak bir olay olduğu anda ısıtılıp ısıtılıp gündem konusu yapılıyor. Kendilerini Suriyeli sığınmacıları sınırın öbür yakasına ‘dökene kadar!’ kışkırtma yapmaya adamış adamlar
dolaşıyor piyasada!
Bu dediğim bir olsa, zil takıp oynayacaklar, bayram edecekler. Hollanda’daki, Fransa’daki, İsveç’teki
ırkçılara, pervasızlığın dibine vuran faşistlere benziyorlar.
Evet tamı tamına onlara benziyorlar.
Sanki yüzbinlerce insanı katleden bir tiranın yanından yöresinden kaçıp gelen insanlara alicenaplık
gösterip sahip çıkmış olmak, ayıplanması gereken bir hareket imiş gibi bir hava yaydılar memlekete.
Mesele ekonomi meselesi ise, ben iddia ediyorum;
Suriyeli sığınmacılar, yük olmaktan daha çok yük alıyorlar.
Büyük bölümü emek yoğun işlerde çalışıp üretime katkıda bulunuyorlar.
Bir kısmı ticaret yapıyor. Benim bazı tanıdıklarım var, milyonlarca liralık ihracat yapıp, Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunuyorlar.
Ankara’da Siteler esnafına sorsanız, onlar gittiği takdirde kepenk indirmek zorunda kalacaklarını
söyleyeceklerdir.
SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI OLUŞTU MU?
Bunları geçelim, şu meşhur sorulardan bazıları üzerinde duralım.
“ Suriye’de savaş bitti, bu gelenler artık ülkelerine dönsünler” diyenlere şöyle bir örnek vermek isterim:
İdlib’in kuzeyinde, Türkiye sınırının güneyinde 1,5 milyon Suriyelinin büyük bölümü bu kışı da bez çadırların içinde, çamur çaylak içinde geçirmek zorunda kaldılar.
Bunlar bizim topraklarımızda olan insanlar değil.
Suriye topraklarındalar, ama evlerine dönmüyorlar, dönemiyorlar.
Niye dönemiyorlar?
Madem savaş bitti, Suriye güvenli hale geldi.
Bu insanlar ne diye, bez çadırlarda bin bir zorluğa dayanmak zorunda kalıyorlar?
Gitsinler ya, savaşın bittiği yerlere!
Gidemiyorlar ama.
Niçin gidemiyorlar?
Birinci sebep can korkusu nedeniyle gidemiyorlar.
Giderlerse başlarına çok kötü şeyler gelecek diye korktukları için gidemiyorlar.
Zaten başlarına çok kötü şeyler geldiği için kaçıp geldiler oralara.
Tekrar edeyim:
Savaş bitti, Suriyeliler gitsin diyenler, İdlib kırsalında bez çadırlarda yaşamayı nimet bilen 1,5 milyon
insan niçin evlerine dönemiyor sorusuna verebiliyorlarsa, makul bir cevap versinler, sonra demeye
devam etsinler, “ Suriye artık güvenli hale geldi, savaş bitti gitsinler” diye.
GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI BİR TEK TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ HALE GETİRDİĞİ YERLERDE OLUŞMUŞ DURUMDA
Ülkemizdeki Suriyeliler bir tek Türkiye’nin askeri operasyon yaparak kurtardığı bölgelere dönüş
yapıyorlar. Geri dönüş şartları bir tek o bölgelerde oluştuğu için bu böyle. Ki, 490 bin Suriyelinin bu
bölgelere dönmüş olması, şartların oluşması halinde güvenli ve gönüllü bir şekilde başka yerlere de
dönüşlerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Bir şey daha: “ Savaş bitti, Suriyeliler dönsün” diyenler,
son dönemde Türkiye sınırına doğru gelen göçlerin büyük bölümünün Şam bölgesinden, yani Esed
rejiminin kontrolü altında olan yerlerden olduğunu biliyorlar mı acaba?
Esed yanlıları, savaş korkusundan değil aç kalma korkusundan geliyorlar.
Çünkü rejimin kontrolü altında olan yerlerde gerçek anlamda bir açlık sorunu peydah olmuş durumda
ve o bölgedeki insanlar, can güvenliğinden emin oldukları halde evlerini terk edip göç etmek zorunda
kalıyorlar.
KILIÇDAROĞLU’NUN VAADİ ZORLA GÖNDERME ANLAMINA GELİYOR
Geçen ay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iyiliksever insanların kulaklarında çınlamaya devam
eden bir açıklaması olmuştu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Uluslararası İyilik Ödülleri”
programında şöyle demişti:
“Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz.” Erdoğan’ın hafta içi yaptığı
açıklamaları, kendisinin bu yaklaşımından vazgeçtiği şeklinde yorumlayanlar oldu. Halbuki Erdoğan,
Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünden söz ederken “gönüllü dönüşlerin” altını çizerek o açıklamaları
yaptı.
Mesela, o sözlerinden şu alıntıyı yapalım: “Kuzey Suriye’deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya
dönüşü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir.”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk iş, Esed rejimiyle anlaşarak sığınmacıların
geri gönderileceğini vadediyor.
İlk bakışta kulağa hoş gelen bir vaat.
Ama iki dakika üzerinde düşününce öyle olmadığı hemen anlaşılabiliyor.
Zorla geri gönderme niyetinin, güzellikle dile getirilmesinden ibaret bir vaat bu!
Ne yani!
CHP yönetiminin, Kılıçdaroğlu’nun hem Esed, hem de onun katliamlarından kaçıp gelen milyonlarca
sığınmacıyla ilgili gerçek görüşlerini bilmiyor muyuz?

،النــاس الفـ ّـارون مــن جحيــم احلــرب يســتحقون الرمحــة ال الغضــب كلمــا غابــت مســألة الالجئــن الســوريني قليـاً عــن األنظــار
.ســرعان مــا تســخن وتتحــول مــن جديــد إىل قضيــة رئيســية علــى جــدول األعمــال
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كرس ـوا جهودهــم مــن أجــل مواصلــة التحريــض علـ
ً
ُّ
ّ هنــاك أانس سـ ّـخروا أنفســهم و
.احلــدود الرتكيــة
.املشكلة أن األمر ال يقتصر فقط على هذا الشعور فحسب
 نعــم إهنــم يشــبهون.نتحــدث عــن أانس عنصريــن مثــل الفاشــيني يف هولنــدا وفرنســا والس ـويد الذيــن وصل ـوا إىل قــاع التهــور
 يثــرون الضجــة يف عمــوم البلــد وكأن اســتقبال النــاس املضهديــن الذيــن فــروا مــن طاغيــة قتــل مئــات.بعضهــم البعــض بصــورة اتمــة
. صــار أمـ ًـرا معيبًــا جيــب إدانتــه، والوقــوف إىل جانبهــم،اآلالف مــن النــاس
: فامسحوا يل أن أقول،وإذا كانت مشكلتهم مع الوضع االقتصادي
.يتحمل السوريون أعباء أكثر من حجم طاقتهم
.يعمل معظم السوريني يف أعمال ضاغطة ويسامهون يف اإلنتاج
.بعض السوريني يعملون ابلتجارة
. يص ّدرون إىل اخلارج مباليني اللريات ويسامهون يف اقتصاد تركيا،أان أعرف جزءًا منهم
. سيقولون لكم إنه جملرد رحيل السوريني سيغلقون متاجرهم،التجار وغريهم يف أنقرة
ّ اسألوا
هل حتققت الشروط الالزمة لعودة الالجئني السوريني؟
. دعوان نتناول بعض تلك العبارات اليت تُطرح بكثرة،بغض النظر عما سبق
.» على السوريني أن يعودوا إىل بالدهم، «انتهت احلرب يف سوراي: يقول البعض،على سبيل املثال
 لقضــاء هــذا الشــتاء يف خيــام مــن القمــاش،لقــد اضطــر معظــم الســوريني الذيــن يعيشــون مشــايل إدلــب قــرب احلــدود الرتكيــة
.موحلــة يصارعــون الثلــوج
. بل عن انزحني داخل سوراي ال يستطيعون العودة إىل منازهلم،أان ال أحتدث عن انزحني جلؤوا إلينا
! فإذن أصبحت سوراي آمنة،ملاذا ال يعودون؟ مبا أن احلرب انتهت
ملاذا اي ترى يتحمل هؤالء الناس املصاعب يف هذه اخليام القماشية املوحلة؟
.دعهم يذهبون إىل األماكن اليت ال حرب فيها
.لكنهم ال يستطيعون الذهاب
ملاذا ال يذهبون؟
.السبب األول هو أهنم ال يستطيعون الذهاب بسبب اخلوف على أرواحهم
.ال ميكنهم الذهاب ألهنم خيشون من حدوث أشياء سيئة فيما لو ذهبوا
.هرب من تلك األشياء اليت حدثت هلم أو أمام أعينهم ابلفعل
ً لقد خرجوا من بالدهم
 عليــه أن يق ـ ّدم إجابــة معقولــة علــى س ـؤال؛، إن مــن يقــول أبن احلــرب انتهــت وعلــى الســوريني أن يرحل ـوا،أقــول مــرة أخــرى
ـوري للعيــش يف خيــام مــن قمــاش يف الشــتاء وال يرجعــون إىل منازهلــم الــي تركوهــا؟
ّ ملــاذا يضطــر حنــو مليــون ونصــف املليــون سـ
حررهتا تركيا فقط
ّ تتوفر شروط العودة اآلمنة يف املناطق اليت
.حررهتا تركيا عرب العمليات العسكرية
اليت
ّ ال يعود السوريون يف بالدان إال إىل املناطق
.هذا ألن شروط العودة تتشكل فقط يف تلك املناطق
 تشــر إىل أن العــودة الطوعيــة إىل أماكــن أخــرى ميكــن أن، ألــف ســوري عــادوا ابلفعــل إىل هــذه املناطــق490 وحقيقــة أن
.تتحقــق فيمــا لــو اســتوفت الشــروط الالزمــة
 أن معظــم موجــات اهلجــرة األخــرة حنــو، هــل يعــرف مــن يقــول إن احلــرب انتهــت وعلــى الســوريني أن يعــودوا،هنــاك أمــر آخــر
 أي مــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة نظــام األســد؟،احلــدود الرتكيــة هــي مــن العاصمــة دمشــق
. بل خوفًا من اجملاعة،مؤيدو األسد ال أيتون إىل هنا خوفًا من احلرب
 ممــا دفــع النــاس هنــاك إىل تــرك منازهلــم واهلجــرة علــى،ألن مشــكلة اجلــوع احلقيقيــة ظهــرت يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام
.الرغــم مــن عــدم وجــود خطــر أمــي حيــدق هبــم
وعود كليجدار أوغلو تعين اإلرسال القسري
.اخليين
ً  أصدر الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان،آذار املاضي/يف شهر مارس
ّ حاضرا يف آذان الناس
ً بيان ال يزال
 «يقــول زعمــاء املعارضــة إهنــم عندمــا:اجملمــع الرائســي أبنقــرة
ّ قــال يف برانمــج «جوائــز اخلــر الدوليــة» مبركــز املؤمتـرات والثقافــة يف
.» أمــا حنــن فلــن نرســلهم بــل ســنواصل اســتضافتهم. سريســلون الالجئــن إىل بلداهنــم،يفــوزون يف االنتخــاابت
.فسر تصرحيات الرئيس أردوغان خالل األسبوع املاضي أنه ختلى عن هذا النهج
ّ هناك من
 خــال حديثــه عــن عــودة،» إمنــا أدىل هبــا أردوغــان يف ســياق التأكيــد علــى «العــودة الطوعيــة،لكــن التصرحيــات املقصــودة مؤخـًـرا
» «ســنضمن عــودة الالجئــن مــع اســتكمال بنــاء منــازل الطــوب يف مشــال ســوراي: قــال، علــى ســبيل املثــال.الالجئــن الســوريني
 «ســيعود الالجئــون مــن أنفســهم عــودة، وأضــاف أنــه مبجــرد هتيئــة البيئــة الســليمة واآلمنــة.مؤكـ ًـدا أن العــودة إىل هنــاك طوعيــة
 إبعــادة الالجئــن مــن خــال عقــد اتفــاق، كمــال كليجــدار أوغلــو، يف املقابــل يتعهــد رئيــس حــزب الشــعب اجلمهــوري.»طوعيــة
. وعــد يعجــب البعــض عنــد مساعــه للوهلــة األوىل.مــع نظــام األســد حينمــا تفــوز املعارضــة ابلســلطة
. يتضح على الفور أن األمر ليس على هذه الصورة،لكن عند التفكري ابألمر ملدة دقيقتني
. لكن املقصود منه هو اإلعادة القسرية ابلقوة،جيمل نفسه من اخلارج على أنه صياغة مجيلة
ّ إنه وعد
ماذا يعين ذلك؟
أال نعــرف أفــكار كليجــدار أوغلــو والشــعب اجلمهــوري احلقيقيــة فيمــا يتعلــق ابألســد وماليــن الســوريني الالجئــن الذيــن فــروا
مــن مذاحبــه؟
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إن قضيــة اهلجــرة الــي نواجههــا هــي يف الواقــع واحــدة مــن الظواهــر االجتماعيــة الــي شــهدانها كثـ ًـرا عــر التاريــخ .وعلــى مــر
التاريخ ،كان هناك العديد من العوامل املختلفة اليت أجربت أو شــجعت الناس على اهلجرة .وحتدث اهلجرات القسـرية نتيجة
احلــروب و القمــع السياســي أو نتيجــة الكـوارث الطبيعيــة والضغــوط االجتماعيــة.
إن اهلجــرة تتزايــد ابلتناســب طـ ًـردا مــع عــدد ســكان العــامل الــذي نعيــش فيــه .واحلقيقــة تشــر إىل أن احليــاة الفاخــرة الــي نســميها
العوملــة أو احلداثــة ليــس هلــا حــل جــذري هلــذه املشــكلة.
ومــع ذلــك ،وابلنظــر مــن منظــور اجتماعــي ،ميكــن مالحظــة أنــه ال ميكــن منــع تلــك اهلجــرة بشــكل كامــل .بــل علــى العكــس
مــن ذلــك ،فقــد أصبــح القتــل اجلماعــي والرتحيــل أســهل بكثــر يف العــامل احلديــث ،وذلــك ابلتزامــن مــع تطــور تقنيــات األســلحة،
حيــث أصبحــت فجــأة حيــاة اإلنســان رخيصــة وبســيطة كثـ ًـرا.
ومــا حيــدث اليــوم ابلتزامــن مــع االحتــال الروســي ألوكرانيــا ،ابت يف الواقــع وجهــة نظــر أخــرى حلداثتنــا .حيــث أصبــح عــدد
أيضــا مؤشــر علــى مــا آلــت إليــه يــد اإلنســان مــن صراعــات
الالجئــن مــا يقــارب  5ماليــن شــخص يف أقــل مــن شــهرين ،وهــذا ً
بــن البشــر .وابلطبــع إن اهلجــرة مشــكلة ،ولكــن الطريقــة للتعامــل مــع تلــك املشــاكل تعــر عــن نوعيــة وقــدرة بلــد وجمتمــع مــا.
وغالبًــا مــا يتوجــه الالجئــون إىل بلــدان أفضــل نســبيًا .واليــوم ،فــإن عــدد الالجئــن الذيــن اجنذبـوا إىل تركيــا يتماشــى مــع التقــدم
والتطــور الــذي أحرزتــه تركيــا .وبطبيعــة احلــال ،متنــح تركيــا الشــعور أبهنــا أكثــر أمــاانً ومالءمــة للعيــش.
إن اهلجــرة مشــكلة ،مثلهــا مثــل كل املشــاكل ،تتطلــب إدارة حكيمــة ال تتجاهلهــا أو تســتغين عنهــا .هنــاك أصـوات مرتفعــة ختــرج
تتحــدث عــن إرســال الالجئــن وهنــاك أذان صاغيــة لتلــك العقليــة .ومــن املؤســف أن هــذا النهــج ،الــذي يــزداد انتشـ ًـارا ويالقــي
رو ًاجــا بــن الشــعبوية ،ال عالقــة لــه بطبيعــة احلــال ابإلدارة احلكيمــة لتلــك املشــكلة.
يف املاضي ،كانت كل مشــاكلهم وطريقة إدارهتم على هذا النحو .يقول أحدهم كان من الســهل إدارة وزارة التعليم الوطين لو
كانــت بــدون مــدارس .ويف الســتينيات ،نظـًـرا ألن مدبــري االنقــاب مل يتمكنـوا مــن إدارة التمــدن ،كان إبمكاهنــم إعــادة النــاس
قسـًـرا إىل قراهــم .وهنــا نــرى أن الشــيء الوحيــد الــذي يلجــأون إليــه الســتئصال املشــكلة ميكــن أن يكــون حـ ًـا جاهـ ًـا أو صعبًــا.
األمــر لديهــم ال يتعلــق ابإلدارة ،بــل يتعلــق ابالســتبداد.
أيضا أن نقول إنه ليس لدينا نية إلبقاء الســوريني قسـًـرا يف تركيا.
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عندما نقول إن الرتحيل القســري لن يكون ً
ومع ذلك ،فإن «الرتحيل القسري» يعد جرمية تنتهك القانون الدويل وقانون الالجئني أو طاليب اللجوء.
وأولئــك الذيــن يتحدثــون بســهولة عــن الرتحيــل القســري لالجئــن هــم يف الواقــع حيرضــون ويشــجعون شــعبًا أبكملــه علــى ارتــكاب
جرميــة وذنــب .انهيــك عــن أن هــذه اجلرميــة حماولــة الغتيــال ثقافتنــا وهويتنــا وعاداتنــا.
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مثــال واحــد فقــط ،هــذا العقــل الفاشــي ،الــذي يشــبه إىل حــد كبــر تلــك العقــول
ً
الســوريني قسـًـرا وابلقــوة ،ولكــن حــى اآلن مل يتمكــن أحــد مــن إرســال أي الجــئ قسـًـرا.
ألنــه مــن الســهل لديهــم التحــدث دون رمحــة أو ضمــر أو إميــان ،ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر مبمارســة وبتطبيــق مــا يقولونــه ،ال
ميكنهم املخاطرة ابرتكاب جرمية دولية .وعلى ســبيل املثال ،الدمنارك ،اليت صرحت لســنوات أن الســوريني ســيعادون قسـًـرا إىل
بالدهــم وأهنــم ســينفذون سياســة عــدم وجــود أي الجــئ ،مل تتمكــن حــى اآلن مــن ترحيــل أي ســوري.
ومع ذلك ،فإن اإلدارة احلكيمة واإلنسانية للهجرة أصبحت ممكنةً ،أول وقبل كل شيء ،من خالل هتيئة الظروف للعودة.
وبدورها تعمل تركيا أبكثر الطرق جدية منذ البداية خللق هذه الظروف.
ومنعــت تركيــا هجــرة مــا ال يقــل عــن  5ماليــن ســوري آخــر ميكنهــم القــدوم إىل تركيــا ،وكانـوا مســتعدين للقــدوم ومتواجديــن علــى
احلــدود ،وذلــك بفضــل املناطــق اآلمنــة الــي أنشــأهتا مــن خــال تنفيذهــا لثــاث عمليــات عســكرية هنــاك ،كمــا شــجعت هبــذه
اخلطــوة علــى عــودة  500ألــف الجــئ طواعيــة إىل تلــك املناطــق.
ابإلضافــة إىل ذلــك ،ومــن خــال مشــروع يتــم تنفيــذه حاليًــا وحيظــى بدعــم دويل ،يتــم إنشــاء مــدن ميكــن العيــش فيهــا ضمــن
أيضــا قيــد اإلنشــاء ،يف
املناطــق اآلمنــة ،أفضــل مــن ظــروف العيــش يف تركيــا .وســيتم االنتهــاء مــن إنشــاء هــذه املبــاين ،الــي هــي ً
وقــت قصــر جـ ًـدا ،وســيتم تشــجيع الســوريني ،الذيــن يرغبــون يف العــودة ،إىل الذهــاب لتلــك املناطــق.
أولئــك الذيــن تبنـوا خطــاب إعــادة الالجئــن إىل وطنهــم ابعتبــاره مــادة سياســية شــعبوية ويرغبــون يف اســتهالكها كخطــاب كراهيــة
وعنصريــة حــى النهايــة ،يتهمــون القيــادة الرتكيــة بتجاهــل مشــكلة الالجئــن.
ما يفعلونه هو جمرد مكر سياسي رخيص ،لكن النتيجة ليست أكثر من تعقيد إدارة ملف اهلجرة .
ومــع ذلــك ،قــد حققــت تركيــا مكاســب معنويــة غــر مســبوقة ،إذا جــاز التعبــر ،كمثــال للعــامل أبســره بنهجهــا اإلنســاين للغايــة يف
إدارهتــا مللــف اهلجــرة .ومــع كل هــذه الكراهيــة والعنصريــة واخلطــاب الالإنســاين ،يتــم تدمــر املكاســب األخالقيــة لرتكيــا وتفوقهــا
وخلــق انطبــاع معاكــس عــن صــورة تركيــا.
إذا مل يكن هذا عداء لرتكيا ،فما هو إذن؟
أيضــا أمــر أحــدث الكثــر مــن النقاشــات واجلــدل أليســت مبنيــة علــى تصنيــف «الالجــئ الــذي يســتطيع الذهــاب يف
وهنــاك ً
إجــازة العيــد إىل بلــده»؟
إن األســتاذ احملــرم الــذي ميتلــك تلــك الشــخصية الســطحية واجلاهلــة بقولــه «دعهــم يبقــون هنــاك إذا اســتطاعوا العــودة إىل بلدهــم
يف إجــازة العيــد» ،فهــو ال حيتــاج حــى إىل مثــال آخــر لفهــم مــا يكلفــه مســتوى هــذه املناقشــات.
أال يسأل ،هل من يستطيع العبور إىل سوراي يذهب لقضاء العطلة فعالً؟
كم عدد األشخاص الذين سيذهبون أو ميكنهم الذهاب؟
ماذا لو مل يبق لدى الشخص الذي ذهب إىل هناك سوى قبور األقارب الذين ميكنه زايرهتا؟
هل هناك أماكن على اجلانب اآلخر من سوراي غري املخيمات اليت ميكنه زايرهتا؟
عــدد األشــخاص الذيــن ميكنهــم الذهــاب إىل ســوراي لســبب أو آلخــر ال ميثــل حــى  ٪1مــن الســكان الســوريني احلاليــن .ألن
معظمهــم مل يبــق لديهــم ال منــازل وال مالجــئ وال أقــارب يف األماكــن الــي هاجــروا منهــا.
و إذا كنــت تَعِـ ُْـن القبــور الــي يزوروهــا أولئــك الذيــن ميكنهــم الذهــاب والعــودة ،واألشــخاص الذيــن بقـوا هنــاك يف مــكان قريــب
ألهنــم مل يتمكنـوا مــن القــدوم إىل هنــا ،فمــا مقــدار تلــك العــن الــي ميكنــك الرؤيــة هبــا؟

Karşı karşıya olduğumuz göçmenlik konusu aslında tarihte örneğine çokça rastladığımız sosyolojik olgulardan biri. Tarih boyunca çok farklı faktörler insanları yer değiştirmeye zorlamış veya teşvik
etmiştir. Zorlamayla gerçekleşen göçler savaşlar, siyasi baskılar veya başka sosyal ve doğal afetler
veya baskılar dolayısıyla gerçekleşir.
Yaşadığımız dünyada göçün nüfusa da orantılı olarak daha da artıyor olması, küreselleşme veya
modernleşme dediğimiz cafcaflı hayatların bu soruna köklü bir çözümünün olmadığını gösterir. Ama
sosyolojik perspektiften bakıldığında zaten göçün tamamen engellenemeyeceği de görülür. Tam aksine modern dünyada, silah teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte kitlesel katliam ve tehcirlerin de çok
kolaylaştığı ve insan hayatının bir anda çok ucuzlayıp basitleştiği görülüyor.
Bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte yaşananlar aslında biraz da çağdaşlığımızın da başka bir
görünümü. İki ay gibi kısa bir süre içinde 5 milyona yaklaşan insanın sığınmacı durumuna düşmesi,
insanlar arası ihtilafların bizzat insan eliyle nelere yol açacak hale gelmiş olduğunun da göstergesi.
Göçmenlik elbette bir sorun, ama sorunlarla başetme yolu bir ülkenin, bir toplumun kalitesinin, kapasitesinin de ifadesi. Göçmen genellikle nispeten daha iyi ülkelere yönelir. Bugün Türkiye’nin daha
celbettiği göçmen sayısı bir bakıma da Türkiye’nin yaşadığı gelişimle paralel gelişiyor. Türkiye elbette
hem daha güvenli hem daha yaşanabilir bir ortam hissi veriyor.
Göçmenlik bir sorundur ve bütün sorunlar gibi, görmezden gelmek veya bir defada kestirip atmayı
değil akıllıca bir yönetimi gerektiriyor. Sesi çok fazla çıkan bir kafa yekten kulağından tuttuğumuz gibi
göndermekten bahsediyor. Ne yazık ki giderek popülist bir rağbete en iştahlı biçimde tamah eden
bu yaklaşımın elbette sorunun akıllıca yönetimiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunların geçmişte de
bütün sorunları yönetim tarzları böyle olmuştur. Okullar olmasa milli eğitimi yönetmek kolay olmuştur. Altmışlı yıllarda darbeciler şehirleşmeyi yönetemedikleri için insanları zorla köylerine döndürmekten bahsedebiliyorlardı. Sorunu kökünden çözmek adına başvurdukları tek şey görmezden gelme
veya zor olabilir. Bunun adı yönetim değil zorbalık olur.
Zorla göndermenin asla bir seçenek olmayacağını söylediğimizde bununla Suriyelileri zorla Türki”ye’de tutmak gibi bir niyetimiz olmadığını da söylemek zorunda kalıyoruz. Oysa “zorla göndermek
uluslararası hukuka da mülteci veya sığınmacı hukukuna aykırı bir suç hükmündedir.
Göçmeni zorla göndermeyi rahatlıkla telaffuz edenler aslında bütün bir milletimizi bir suça ve kabahate teşvik ve tahrik etmiş oluyorlar. Bu suçun zaten bizim kültürümüz, kimliğimiz ve örfümüze olan
suikastinden bahsetmiyorum bile. Sadece bir örnek, Avrupa’da da benzeri çok bulunan bu faşist kafa
da Suriyelileri zorla göndermekten bahseder ama şimdiye kadar ülkeye sığınıp yerleşmiş herhangi
bir göçmeni zorla gönderebilen kimse olmamıştır. Çünkü konuşması, insaf vicdan, izan olmadıktan
sonra yine kolay ama iş pratiğe gelince bir uluslararası suç işlemek de göze alınamıyor. Mesela yıllardır Suriyelilerin zorla geri gönderileceğini ve sıfır sığınmacı politikası uygulayacağını dile getiren
Danimarka, bugüne kadar herhangi bir Suriyeliyi sınır dışı edememiş durumdadır.
Oysa göçün akıllıca ve insanca yönetimi herşeyden önce geri dönüş için şartların oluşturulması ile
mümkün olur. Türkiye bu şartların oluşturulması için baştan beri en ciddi biçimde çalışıyor. Üç askeri operasyon yaparak oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde hem Türkiye’ye gelebilecek, gelmeye
hazır, sınıra yığılmış en az bir 5 milyon daha Suriyelinin göçünü engellemiş hem de bu bölgelere gidişi
teşvik ederek en az 500 bin Suriyelinin sessiz sedasız gönüllü olarak geri dönüşünü sağlamıştır.
Ayrıca şu anda yürütülen ve uluslararası bir desteği de bulunan bir proje ile güvenli bölgelerde yaşanabilir, Türkiye’deki şartlara tercih edilebilir, çalışma ve sosyal donatıları olan kasabalar
oluşturulmaktadır. İnşaat çalışmaları da hızla devam eden bu yapılar çok kısa zamanda tamamlanarak isteyen Suriyelilerin bu bölgelere geri dönmesi teşvik edilecektir.
Geri gönderme söylemini bir popülist siyaset malzemesi olarak yakalamış, sonuna kadar bir ırkçı nefret söylemi olarak tüketme şehvetine kapılmış olanlar aynı zamanda Türkiye’nin yönetimini göçmen
sorununu görmezden gelmekle suçluyorlar. Yaptıkları sadece ucuz bir siyasi kurnazlık ama sonucu
göç yönetimini daha da zorlaştırmaktan başka bir şey değil. Oysa Türkiye göç yönetiminde ortaya
koyduğu son derece insani yaklaşımıyla bütün dünyaya örnek olarak tabir caizse emsalsiz bir moral kazanım elde etmiştir. Yükseltilen bütün bu ırkçı nefret ve insanlık dışı söylemlerle Türkiye’nin bu
moral kazanımı, üstünlüğü berhava edilmekte, geriye tam tersi bir Türkiye izlenimi yaratılmaktadır.
?Türk düşmanlığı bu değilse nedir
?Bir de iş birçok tartışmada varıp “Memleketine tatile gidebilen göçmen” tiplemesine dayanmıyor mu
Bu sığ ve cahilce tiplemeye hemen atlayıp “gidebiliyorlarsa kalsınlar” diyebilen saygın bir profesöre
bu tartışmaların seviyesinin neler kaybettirdiğini anlamak için başka bir örneğe bile gerek yok. Bir
sormuyor ki, Suriye’ye geçiş yapabilenler gerçekten tatile mi gidiyor? Kaç kişi gidiyor veya gidebili?yor? Oraya gidenin ya ziyaret edebileceği yakınlarının mezarlarından başka bir şeyi kalmamışsa
?Suriye’nin öbür tarafında ziyaret edebildiği kamplardan başka yerler mi var
Suriye’ye şu veya bu nedenlerle gidip gelebilen insan sayısı mevcut Suriyeli nüfus içerisinde yüzde 1’i
bile bulmuyor. Çünkü çoğunun göçtüğü yerlerde ne evleri ne barkları ne yakınları kalmış durumdadır.
Gidip gelebilenlerin ziyaret ettikleri mezarlarda ve buraya gelemediği için orada kalmış yakınlarında
?gözünüz kalıyorsa, o göz neyi ne kadar görebilir ki

تركي Türkçe
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رمضان في العالم اإلسالمي

Müslüman dünyadan Ramazan notları
طه كلينتش

Taha Kılınç
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

عادة ما يكون مكان اإلفطار اجلماعي يف املســاجد .ابلنســبة لطاوالت اإلفطار املقامة يف املســاجد ،يرســل الناس
الطعــام إىل املســجد إمــا بطهيهــا يف املنــزل أو بشـرائها .اعتــدان علــى إرســال الطعــام إىل املســجد مــع أخــي مــن وقــت
آلخــر .يبقــى أخــي يف املســجد ويتنــاول اإلفطــار هنــاك .ميكــن ملــن يرغــب يف العــودة إىل منزلــه بعــد إحضــار وجبــة
اإلفطــار .جيمــع املــؤذن أو اإلمــام الطعــام ويوزعــه ابلتســاوي علــى املائــدة .أولئــك الذيــن أيتــون إىل املســجد لإلفطــار
يفطــرون ابلطعــام الــذي مت جتميعــه.
يــؤدي املســجد وظيفــة مهمــة للغايــة حيــث تقــام وجبــات اإلفطــار كل يــوم .مــن مل يســتطع الوصــول إىل منزلــه وقــت
اإلفطــار ميكنــه ش ـراء طعــام مــن ابئــع يف الشــارع واالنضمــام إىل طاولــة املســجد .نظـ ًـرا لوجــود طعــام ابلفعــل يف
املســجد ،إذا شــاء ،ميكنــه تنــاول اإلفطــار بــدون إحضــار طعــام .هنــاك العشـرات مــن األطبــاق علــى طاوالتنــا .لدينــا
قائمــة طعــام غنيــة جـ ًـدا ،لكــن ليــس لدينــا ثقافــة حســاء كمــا هــو احلــال يف تركيــا .علــى وجــه اخلصــوص ،لدينــا طبــق
نســميه “تشــوال” ،ونســتهلكه كثـ ًـرا .التشــوال طبــق أنكلــه عــادة ،لكــن طعمــه خمتلــف يف رمضــان .بصــرف النظــر
أيضا ثقافة الشــاي،
عن التشــوال ،لدينا أطباق نســميها “موري” و “بياجو” و “بيجوين” و “جياليب” .لدينا ً
متامــا عمــا هــو عليــه يف تركيــا .يف تركيــا ،عندمــا ينفــد الــكأس يتــم تعبئتــه مــرة أخــرى وعندمــا نقــول
لكــن هــذا خيتلــف ً
أنــه انتهــى يتــم تعبئتــه م ـراراً حــى يتــم شــرب مخســة أو عشــرة أك ـواب مــن الشــاي .عنــدان ،الشــاي ال يتــم جتديــده
ابســتمرار .نشــرب كأســا مــن الشــاي ابحلليــب وننهــض.
ممارســة أخــرى خمتلفــة عنــد مقارنتهــا برتكيــا هــي الســحور لدينــا .يف الواقــع ،كان هنــاك قــارع طبــول يف رمضــان يف
بنغالديــش .أمــا اليــوم فتتلــى الصــاة مــن املســاجد إليقــاظ النــاس علــى الســحور .وبعــد الصــاة يتلــو املــؤذن بعــض
آايت القرآن وبعدها ينادي :اي مجاعة! حان وقت الســحور .ســوف ينتهي يف هذا الوقت ،اســتيقظ! “ .وينادي
مــرة أخــرى قبــل انتهــاء موعــد الســحور بعشــر دقائــق .وعندمــا ينتهــي وقــت الســحور ويوشــك األذان علــى القـراءة،
يصــدر البيــان اخلتامــي بقولــه“ :انتهــى وقــت الســحور ســرفع األذان”.
تــؤدى صــاة الرتاويــح يف مجيــع مســاجد بنغالديــش .بعــد وجبــة اإلفطــار ،نذهــب إىل املســجد ونســتمع إىل اخلطبــة
الــي تلقــى قبــل صــاة العشــاء .ويف اخلطــب بيــان فضائــل صــاة اجلمعــة وليلــة القــدر وشــهر رمضــان والعيــد .يتــم
دورا رئيســيًا يف هــذه املرحلــة .ابإلضافــة إىل ذلــك،
مجــع التربعــات للمــدارس واملرضــى واحملتاجــن .يلعــب األئمــة ً
ميكــن للمحتــاج أن أييت مباشــرة إىل اإلمــام ويعــرض حالتــه .علــى ســبيل املثــال ،هنــاك العديــد مــن العائــات الــي ال
تســتطيع تزويــج بناهتــا .ألنــه يف بنغالديــش ،يقــدم أهــل الفتــاة شــيئًا مثــل “املهــر” للــزواج .هلــذا الســبب ،هــذه العمليــة
صعبــة مــن الناحيــة املاليــة علــى أهــل الفتيــات “ ...
لقــد كتبــت هــذا املقتطــف الطويــل مــن كتــاب “عــامل رمضــان  -انطباعــات رمضــان للمســلمني حــول العــامل” .قــام
أخــي العزيــز هــاكان أمــن أوزتــورك بتحويــل القصــص املرتاكمــة إىل كتــاب لطيــف علــى موقــع “يب دنيــا هابــر” الــذي
أسســه عــام  2018هبــدف إعطــاء “أخبــار إجيابيــة ومبشــرة ابألمــل مــن اجلغرافيــا اإلســامية” .الكتــاب ،الــذي
يــروي كيــف ينظــر املســلمون إىل شــهر رمضــان يف أج ـزاء خمتلفــة مــن العــامل وأي تقاليــد تبقــى حيــة يف هــذا الشــهر
املبــارك ،هــو األول مــن حيــث موضوعــه ونطاقــه .هــاكان ،الــذي كــرس نفســه ملهمــة “معرفــة املســلمني وتعريفهــم
ببعضهــم البعــض” منــذ ســنوات ،يقــول إن تتمــة الكتــاب ســتأيت وســيتحول إىل سلســلة .يف “يب دنيــا هابــر” ،مــن
املمكــن العثــور علــى أمثلــة جيــدة هلــذا العمــل التقديــري والرتوجيــي يف العديــد مــن اللغــات مثــل الرتكيــة واإلجنليزيــة
والعربيــة واأللبانيــة واألملانيــة.
يشــمل “عــامل رمضــان  -انطباعــات رمضــان للمســلمني حــول العــامل” مالحظــات رمضانيــة مــن البلــدان التاليــة:
أفغانســتان ،أملانيــا ،الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،األرجنتــن ،بنغالديــش ،بلجيــكا ،البوســنة واهلرســك ،بلغــاراي،
إندونيســيا ،الفلبني ،فرنســا ،جورجيا ،هولندا ،الســويد وإيطاليا وكندا ومقدونيا الشــمالية ولبنان وابكســتان واألردن
واليــوانن وزامبيــا .كل قســم مكتــوب مــن قبــل شــخص مــن هنــاك أو شــخص رأى هــذا املــكان وعاينــه .أثنــاء قـراءة
الكتــاب ،تــرى أوجــه التشــابه واالختــاف بــن املســلمني الذيــن يعيشــون يف بلــدان خمتلفــة ،وتــدرك أن اختالفاتنــا
ثـراء ،وتكتشــف أمهيــة ومجــال كونــك أمــة ملونــة ولكــن متناغمــة.
إذا قلــت فــل أذهــب بعيــداً بــركات رمضــان دعــي أكــون ضي ًفــا يف عــامل إخــويت الذيــن ال أعرفهــم ،دعــي أجتــول بينهــم،
واستمع إىل كالمهم  “ ...فإن هذا الكتاب لك.

“Toplu iftarların yeri genellikle camilerdir. Camilerde kurulan iftar sofraları için insanlar
ya evlerinde pişirerek ya da satın alarak camiye yemek gönderir. Biz de zaman zaman
kardeşimle camiye yemek gönderirdik. Kardeşim camide kalır ve iftarını orada yapardı.
Dileyen, iftar yemeğini bıraktıktan sonra evine de dönebilir. Müezzin veya imam, gelen yemekleri toplar ve sofraya eşit şekilde dağıtır. İftar için camiye gelenler, toplanan yemeklerle orucunu açar.
Cami iftarları her gün kurulduğu için çok önemli bir işlev görür. İftar vaktinde evine
ulaşamamış bir insan, hemen sokaktaki bir satıcıdan yemek alıp camideki sofraya dâhil
olabilir. Camide zaten yemek olduğundan, dilerse yemek almadan da iftarını yapabilir.
Bizim sofralarımızda onlarca yemek olur. Çok zengin bir menümüz var, ama Türkiye’de
olduğu gibi çorba kültürümüz yok. Özellikle “chola” dediğimiz bir yemeğimiz var, onu çok
fazla tüketiriz. Chola normalde de yediğimiz bir yemek ama Ramazan ayında tadı bir
başka oluyor. Cholanın dışında “muri”, “peyaju”, “beguni” ve “jilapi” dediğimiz yemeklerimiz
mevcut. Bir de çay kültürümüz var ama bu Türkiye’de olduğundan çok farklı. Türkiye’de bir
bardak bitiyor, tekrar doluyor. Bir daha bitiyor, doluyor derken, beş-on bardak çay içiliyor.
Bizde ise çay sürekli tazelenmez. Bir bardak sütlü çay içer, kalkarız.
Türkiye ile karşılaştırdığımızda farklı olan bir diğer uygulamamız da sahurlarımızdır. Aslında eskiden Bangladeş’te de Ramazan davulcusu vardı. Ancak bugün insanları sahura
kaldırmak için camilerden selâ okunuyor. Selâdan sonra Kur’ân-ı Kerîm’den bir miktar
”!ayet okuyan müezzin, “Ey cemaat! Sahur vakti geldi, kalkın. Şu saatte bitecek, uyanın
diyerek anons yapar. Sahur vaktinin çıkmasına on dakika kala tekrar anons yapar. Sahur
vakti bitip ezan okunmak üzereyken, “Artık sahur vakti bitti, ezan okunacak” diyerek son
duyuruyu yapar.
Bangladeş’te tüm camilerde teravih namazı hatimle kılınır. İftar yemeğinden sonra camiye gider, yatsı namazından önce verilen vaazı dinleriz. Vaazlarda cuma namazının, Kadir
Gecesi’nin, Ramazan ayının ve bayramın faziletleri anlatılır. Medreseler, hastalar ve ihtiyaç sahipleri için bağış toplanır. İmamlar bu noktada kilit rol oynar. Ayrıca ihtiyaç sahibi
biri doğrudan imama gelip durumunu arz edebilir. Mesela kızını evlendiremeyen ailelerin
geldiği çok olur. Çünkü Bangladeş’te evlilikte kız tarafı “başlık parası” gibi bir şey verir. Bu
”…sebeple kız tarafı için bu süreç maddî anlamda zordur
Bu uzun alıntıyı, “Bi’ Dünya Ramazan – Dünyanın Dört Bir Yanındaki Müslümanların Ramazan İzlenimleri” adlı kitaptan yaptım. Sevgili kardeşim Hakan Emin Öztürk, 2018’de “İslâm coğrafyasından pozitif ve umut dolu haberler” vermek gayesiyle kurduğu “Bi’ Dünya
Haber” adlı sitede biriken hikâyeleri şirin bir kitaba dönüştürmüş. Müslümanların dünyanın
farklı yerlerinde Ramazan ayını nasıl idrak ettiklerini ve bu mübarek ayda hangi geleneklerin yaşatıldığını anlatan kitap, konusu ve kapsamı itibariyle bir ilk. Yıllardır kendisini
“Müslümanları tanımak ve onları birbirine tanıtmak” misyonuna adayan Hakan, kitabın
devamının geleceğini ve bir seriye dönüşeceğini söylüyor. Bi’ Dünya Haber’de de Türkçe,
İngilizce, Arapça, Arnavutça, Almanca gibi çok sayıda dilde, bu tanıma ve tanıtma eyleminin güzel örneklerini bulmak mümkün.
“Bi’ Dünya Ramazan – Dünyanın Dört Bir Yanındaki Müslümanların Ramazan İzlenimleri”nde şu ülkelerden Ramazan notları bulunuyor: Afganistan, Almanya, ABD, Arjantin,
Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filipinler, Fransa, Gürcistan,
Hollanda, İsveç, İtalya, Kanada, Kuzey Makedonya, Lübnan, Pakistan, Ürdün, Yunanistan
ve Zambiya. Her bir bölümü, oradan biri veya oraları görüp gözlemleyen bir isim kaleme
almış. Kitabı okurken, başka diyarlarda yaşayan Müslümanların bize benzeyen ve benzemeyen taraflarını görüyor, farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu idrak ediyor, rengârenk
ama ahenkli bir ümmet olmanın önemini ve güzelliğini keşfediyorsunuz.
“Ramazanın bereketiyle şöyle uzaklara açılayım, tanımadığım kardeşlerimin dünyasına
konuk olayım, onların arasında dolaşayım, sözlerine kulak vereyim…” diyorsanız, bu kitap
tam size göre.

