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أردوغان: سنبدأ عمليات جديدة في سوريا
Erdoğan: “ Surıye’de yeni harekatlara başlayacağız” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“ Suriye sınırımızda oluşturmaya 
başladığımız güvenlik koridorunun 
eksiklerini tamamlamayla ilgili 
hazırlıklarımız biter bitmez yeni 
harekatlara başlayacağız” dedi.

»ســنبدأ  أردوغــان:  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  قــال 
اســتعداداتنا  انتهــاء  فــور  ســوراي  يف  اجلديــدة  العمليــات 
الســتكمال النقــص املوجــود يف املمــر األمــي   الــذي بــدأان 

الســورية«. احلــدود  علــى  إنشــاءه 
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ياسين اكتاي

Yaşanan acılara rağmen yerinden edilenlerin yararına 
Cerablus Anadolu kültür merkezinin açılışı yapıldı

رغم المعاناة افتتاح مركز األناضول الثقافي في جرابلس لدعم النازحين
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “İsveç’in NATO’ya girişine yeşil ışık yakmak için 
ülkenizde toplanan paralarla Suriye’de veya Irak’taki terör sığınaklarından İsveç silahlarının 
çıkmayacağına kesin olarak ikna edilmemiz gerekiyor” dedi.

قــال ألتــون ، مديــر االتصــاالت يف الرائســة الرتكيــة ، »حنــن حباجــة إىل أن نكــون مقتنعــن بشــدة أنــه مــن خــال األمــوال 
الــي يتــم مجعهــا يف بلــدك إلعطــاء الضــوء األخضــر لدخــول الســويد إىل الناتــو ، لــن ختــرج األســلحة الســويدية مــن ماجــئ 

اإلرهــاب يف ســوراي أو العــراق«.

ألتون: يجب أن نكون مقتنعين بأن األسلحة السويدية لن تخرج من مالجئ اإلرهاب

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terör sığınaklarından 
İsveç silahlarının çıkmayacağına ikna edilmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. 
Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.

أجــرى الرئيــس أردوغــان حمادثــة هاتفيــة مــع األمــن العــام حللــف الناتــو ســتولتنربغ. ومت خــال االجتمــاع مناقشــة 
القضــااي املتعلقــة بطلــب الســويد وفنلنــدا لعضويــة الناتــو.

أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع األمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri 
Stoltenberg ile telefonda görüştü

Bakan Soylu, “Göç meselesinde yanılgı, maalesef Batı’nın, Avrupa’nın özellikle göç 
meselesini bir sınır meselesi olarak değerlendirmesidir. Göç meselesi Türkiye ve 
Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir.” dedi.

قال وزير اخلارجية الرتكية سليمان صويلو: »اخلطأ يف قضية اهلجرة هو أن الغرب ، لألسف ، يقيم قضية اهلجرة 
يف أورواب على أهنا قضية حدودية. قضية اهلجرة ليست قضية حدودية بن تركيا واليوانن«.

صويلو: قضية الهجرة ليست قضية حدودية بين تركيا واليونان

Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan 
arasında bir sınır meselesi değildir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’ye sınır ötesi yardımların 
bir yıl daha uzatılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

قــال األمــن العــام لألمــم املتحــدة ، أنطونيــو غوترييــش ، إنــه مــن الضــروري مــد املســاعدة عــرب احلــدود لســوراي 
ملــدة عــام آخــر.

غوتيريش يطلب من مجلس األمن الدولي تمديد المساعدات اإلنسانية لسوريا لمدة عام آخر

Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye’ye insani yardımların bir 
yıl daha uzatılmasını istedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. 
Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin, göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini 
görüyoruz.” dedi.

قــال رئيــس الربملــان الرتكــي مصطفــى شــنتوب: »لألســف ، تُركــت تركيــا وحدهــا فيمــا يتعلــق مبســألة اهلجــرة هــذه. 
ونــرى أن تركيــا مل تتكفــل ابملســامهة الضروريــة والدعــم واملســؤولية العامليــة فيمــا يتعلــق ابهلجــرة«. 

رئيس البرلمان التركي شنتوب : لألسف تركت تركيا وحدها في موضوع الهجرة

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı

Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisinde, “Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, 
askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına 
yönelik kararlılık vurgulandı.” ifadesi kullanıldı.

ويف البيــان املشــرتك بــن تركيــا واململكــة الســعودية العربيــة ، مت اســتخدام التعبــري »مت التأكيــد خــال احملــاداثت علــى العــزم علــى 
بــدء فــرتة جديــدة مــن التعــاون يف العاقــات الثنائيــة ، مبــا يف ذلــك العاقــات السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واألمنيــة«. 

البيان المشترك التركي والمملكة السعودية العربية: تم التأكيد خالل المحادثات على العزم على بدء فترة تعاون جديدة

Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: Görüşmelerde, yeni iş birliği 
döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı
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Avrupa Birliği, Yunanistan’ın mültecileri zorla çalıştırarak diğer mültecileri geri itmelerinde 
yardımcı olmaları karşılığında kısa süreli oturum izni vermesiyle ilgili son haberleri ciddiye 
aldığını, Yunanistan’dan araştırma talep ettiğini bildirdi.

أفــاد االحتــاد األورويب أنــه أخــذ آخــر األخبــار علــى حممــل اجلــد حــول منــح اليــوانن تصاريــح إقامــة 
قصــرية األجــل مقابــل مســاعدة الاجئــن يف دفــع الاجئــن اآلخريــن عــن طريــق إجبارهــم علــى 

العمــل ، وطلــب مــن اليــوانن البحــث والتحقيــق يف األمــر.

االتحاد األوروبي: طلبنا من اليونان التحقيق في أنباء العمل القسري لالجئين

AB: Yunanistan’dan mültecileri zorla çalıştırdığı haberleriyle ilgili araştırma istedik

Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de sınır 
ötesi saldırılar ve sızmalar dâhil olmak üzere, komşu ülkelerin milli güvenliğini 
de tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı iş birliğini devam ettirme kararı aldı.

قــررت الــدول الضامنــة حملــاداثت أســتاان ، تركيــا وروســيا وإيــران ، مواصلــة تعاوهنــا ضــد األجنــدات االنفصاليــة الــي هتــدد 
أيًضــا األمــن القومــي لــدول اجلــوار ، مبــا يف ذلــك اهلجمــات عــرب احلــدود والتســلل يف ســوراي.

بيان أستانا: سيستمر التعاون ضد الحكومات االنفصالية في سوريا 

Astana bildirisi: Suriye’de ayrılıkçı yönetimlere karşı iş birliği devam edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliklerine ilişkin 
“Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda stratejik öneme sahip önemli bir NATO 
ülkesidir” dedi.

قــال األمــن العــام حللــف الناتــو ينــس ســتولتنربغ إن “تركيــا دولــة مهمــة يف الناتــو وهلــا أمهيــة إســرتاتيجية يف 
أورواب وروســيا والعــراق وســوراي” فيمــا يتعلــق بعضويــة فنلنــدا والســويد يف الناتــو.

الناتو: تركيا دولة مهمة في الناتو ولها أهمية إستراتيجية في أوروبا وروسيا والعراق وسوريا.

NATO: Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda 
stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir

Dünya genelinde 2021 yılı sonu itibarıyla 89,3 milyon kişi zulüm, çatışma, şiddet, 
insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle 
zorla yerinden edildi.

حبلــول هنايــة عــام 2021 ، مت هتجــري 89.3 مليــون شــخص قســراً يف مجيــع أحنــاء العــامل بســبب االضطهــاد 
أو الصــراع أو العنــف أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو األحــداث الــي ختــل ابلنظــام العــام بشــكل خطــري.

تم تهجير أكثر من 83 مليون شخص قسرا في جميع أنحاء العالم.

Dünyada 83 milyondan fazla insan zorla yerinden edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 
bugün itibarıyla 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli-
nin ülkesine gönüllü geri dönüş yaptığını bildirdi.

صــرح إمساعيــل تشــاتكلي ، انئــب وزيــر الداخليــة واملتحــدث ابســم الــوزارة ، أنــه اعتبــارًا مــن 
اليــوم ، عــاد 507 آالف 292 ســوراًي حتــت احلمايــة املؤقتــة إىل بادهــم طواعيــة.

صحفيون يشاهدون عودة الحياة الطبيعية
في المناطق اآلمنة في سوريا

Gazeteciler Suriye’deki güvenli bölgelerde normal 
hayata dönüşü görüntüledi

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin 
kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine füze saldırısı 
düzenledi.

شــنت منظمــة YPG / PKK اإلرهابيــة ، الــي تواصــل احتاهلــا يف منطقــة تــل رفعــت ، هجومــا صاروخيــا علــى 
منطقة مارع مشال ســوراي اخلاضعة لســيطرة املعارضة العســكرية.

هاجمت وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني ، الواقعة في تل رفعت ، منطقة مارع في شمال سوريا

Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Mare ilçesine saldırdı
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كلمة العدد

حياصــر األمل الســوريني ويالحقهــم، أانَّ ذهبــوا وإىل أيــن غــادروا. ويطبــق شــظف العيــش وقلــة املــوارد علــى 
جممــل حيواهتــم، ســواء كانــت يف خميمــات الشــمال الســوري، أو يف خميمــات اللجــوء والنــزوح، حــى 

لتــكاد احليــاة لديهــم شــبيهة بعدمهــا.
ــاة مــن بــرد الشــتاء أو حــر  ــه  قــد تركوهــم وشــأهنم، وال قســوة احلي فــال النظــام الســوري اجملــرم وحلفائ
الصيــف قــد تركتهــم ومســتقبالهتم. حيــث حياصرهــم املــوت ومنتجاتــه ولواحقــه يف كل أصقــاع الدنيــا. 
لكــن واقــع املعــاانة اليــوم لــدى الســوريني يف مســاكن القمــاش، الــي مل يعــد إبمكاهنــا محايتهــم أو إشــاحة 
األمل عنهــم. هــي األشــد أملًــا ومضاضــة، حــى ابت الســوري حيــاول املغــادرة ال يلــوي علــى شــيء إىل 
اجملهــول يف كل بقــاع األرض مــن أجــل إعــادة بنــاء حيــاة، ليســت إال حيــاة البشــر، بقليــل مــن الكرامــة 

واإلنســانية واالحــرتام، وأتمــني متطلبــات املعيشــة اليوميــة .
واقــع النــاس يف الشــمال الســوري ومــع حــر الصيــف وغــالء األســعار وقلــة احليلــة، وانعــدام فــرص 
العمــل، وســوط القــرار األممــي الــذي ابت مرهتًنــا للفيتــو الروســي مبنــع مايســد الرمــق أو بعًضــا منــه عــر 
املســاعدات األمميــة الــي التُغــي، لكنهــا تُبقــي علــى احليــاة فقــط. حــى يف هــذه تالحقهــم آلــة البطــش 
الروســية لتســاومهم عليهــا، وحتــاول ربطهــا مبعابــر اتبعــة لنظــام القتــل األســدي. وســط صمــت معــومل  

ومطبــق علــى جــل احليــاة الســورية.
يُقبــل عيــد األضحــى املبــارك مبتطلباتــه الكثــرة  وشــح اإلمكانيــات، حيــث ال دخــل، بــل هنــاك الكثــر 
مــن اإلنفــاق، وال مــواد أساســية، وإن وجــدت هــذه املــواد، فليــس هنــاك مــن قــدرة شــرائية  لتأمينهــا، 
وماتفعلــه بعــض املنظمــات اإلنســانية اليفــي إال ابلنــذر اليســر  مــن حوائــج النــاس، ال يســد الرمــق وال 
يــؤيت األكل، بــل املزيــد مــن املعــاانة، واملزيــد مــن حــاالت القهــر الكــرى، ليجــد رب األســرة الســوري 
ــد األضحــى ضمــن اخليمــة القماشــية الــي َتلَّــى عنهــا القريــب  ــات عي نفســه عاجــًزا عــن أتمــني متطلب
والبعيــد، وراحــت دول العــامل تنشــغل مبســائل أخــرى، يبــدو أهنــا اليــوم هــي األكثــر أمهيــة وضــرورة 
ابلنســبة هلــا، يف ظــل التمييــز، وسياســة التمييــز، الــي يتبعهــا بعــض الغــرب، ابملقايســة مــع مشــكلة هتجــر 

األوكــران، وهــم مــن العــرق األبيــض األشــقر وليــس األمســر .
ضمــن هــذه املفاعيــل يعيــش الشــعب الســوري يف خميمــات القهــر والتهجــر القســري، الــي كانــت نتيجــة 
طبيعيــة لسياســات أمنيــة وحــل عســكري طاملــا انتهجــه نظــام األســد، يف مواجهــة شــعبه، عندمــا فكــر 
هذا الشــعب أواســط آذار/ مارس ٢٠١١ أن يقول ال للعســف والقمع وكم األفواه، فقابله ابلراميل 
والكيمــاوي، وتدمــر البنيــة التحتيــة، وهتجــر مــا يزيــد عــن نصــف الشــعب الســوري، إىل بــالد اللجــوء 

أو خميمــات النــزوح.
تســتمر معاانة وعذاابت الســوريني يف خميماهتم، ويعيشــون ظروف القهر والعســف والتهجر األســدي، 
ضمــن آفــاق سياســية غائمــة وغــر واضحــة املعــامل، بــل غــر ذات وضــوح يف الــرؤاي، حــى ابت املســتقبل 
أكثــر ضبابيــة مــن كل الســنوات الــي ســلفت، وابت التطلــع إىل حيــوات أخــرى أكثــر إشــراقًا حلًمــا قــد 
يكــون صعــب املنــال، ضمــن وقائــع وســياقات إقليميــة ودوليــة ووطنيــة أيًضــا، ال فرصــة ترجــى فيهــا أو 
عرهــا، لكــن األمــل الــذي مل ينقطــع عــن خميــال الشــعب الســوري، وهــو مــن ضحــى ومــا يــزال ابلكثــر 
مــن أبنائــه امليامــني، علــى مذبــح احلريــة والكرامــة، مابــرح يصــر علــى الولــوج عاجــاًل أو آجــاًل يف طريــق 
يوصلــه إىل نقطــة الضــوء، يف مــالذات مســتقبلية البــد آتيــة، ألن املعيــار احلقيقــي لــدى الســوريني، كان 
ومــا يــزال هــو )بعــد االعتمــاد علــى هللا( إرادة وقــوة ومتاســك الشــعب الســوري، وتصميمــه وإميانــه أبن 
الظــامل البــد أن يــزول، وأن الظلــم حالــة طارئــة، الضــر يف أهنــا ســتنتهي إىل مزابــل التاريــخ، بــل إن 
ــة أثبتــت أن كل املســتبدين وكل الظــالم والفاشيســت إىل زوال وإىل هنــاايت قــذرة، علــى وقــع  التجرب

ضــرابت وإرادات الشــعوب املقهــورة.

Suriyeliler acılar içinde kuşatılıp takibe alındı, gittikleri yere gittim.  İster Suri-
ye’nin kuzeyindeki kamplarda, ister mülteci ve yerinden edilme kampların-
da olsunlar, yaşamlarının zorluğu ve kaynak eksikliği, yaşamlarının nered-
eyse hiçbir şeye benzemediği noktaya kadar tüm yaşamlarına uygulanıyor.
Ne cani Suriye rejimi ve müttefikleri onları yalnız bırakmış, ne de kışın 
soğuğu, yazın sıcağı gibi hayatın acımasızlığı onları ve geleceklerini terk 
etmiştir.
Ölümün, ürünlerinin ve sonuçlarının dünyanın her yerinde onları kuşattığı 
yer. Ancak günümüzde Suriyelilerin artık onları koruyamayan, acılarından 
kurtaramayan çadir evlerde çile çekmesi gerçeği en acı ve tiksindiricidir..
Suriyeli,artık insan hayatından başka bir şey olmayan bu hayatı, haysi-
yet,insanlık ve saygıyla yeniden inşa etmek . yaşantsını ve gereksinimlerini 
güvence altına almak için dünyanın dört bir yanında hiç bir şeye boyun eğ-
meden bilinmeze doğru yol alıyor.
Küzey Suriye’deki insanların gerçeği,  yaz sıcağı, yüksek fiyatlar, beceriksi-
zlik, iş fırsatlarının olmaması ve Rusya’nın vetosuna bağımlı hale gelen  ve 
BM kararının kırbacı ile gıda verilen  koşullar altında şekilleniyor  . Burada 
insanlar , sadece hayatta  kalmak için çalışyorlar .
Bunda bile Rus ölüm makinesi onlara şantaj yapmak için onları takip ediyor. 
Ayrıca Suriye yaşamının büyük bölümü küresel sessizliğin ortasında onların 
hayatlarını beşer Esad rejimine göre yaşatmak istiyor.
Kurban Bayramı, gelirsiz , aksine harcamaların çok olduğu, temel malzem-
elerin olmadığı, gereksinimlerin çokluğu ve imkanların kısıtlılığı ile gelecek. 
Bazı insani yardım kuruluşlarının yaptıkları sadece insanların ihtiyaçları için 
yeterlidir. Gözü bloke etmez ve yiyecek getirmez. Aksine, daha fazla acıya 
ve daha fazla büyük baskı vakasına neden olur.
Ailenin Suriyeli reisi, yakın ve uzak insanların terk ettiği çadırda Kurban 
Bayramı’nın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ve dünya ülkeleri, bugün 
yok gibi görünen başka meselelerle meşgul olmaya başladı. Bazı Batılıların 
analoji yoluyla izledikleri  ayrımcılık politikası ışığında onlar için en önemli 
ve gerekli olan Ukraynalıların yerinden edilmesi sorunu  çünkü onlar kahv-
erengi değil sarışın beyaz ırktandır.
Bu etkiler sürdüğü sürece Suriye halkı, Esed rejiminin kendi halkının peşine 
düştüğü , güvenlik politikalarının ve askeri çözümün doğal bir sonucu olan 
baskı ve zorla yerinden edilme kamplarında yaşıyor. Şiddete, zulme ve ses-
sizliğe hayır diyen Suriyeliler’i varil ve kimyasallarla karşıladılar, Altyapının 
yıkılmasına, Suriye halkının yarısından fazlasının sığınma ülkelerine veya 
kamplara gönderilmesine neden oldular.
Suriyelilerin çileleri  eziyetleri kamplarında da devam ediyor ve gelecekleri 
tüm dünyadan daha bulanık hale gelene kadar, belli belirsiz sisli siyasi ufuk-
lar içinde, ancak ; baskı, taciz ve Esad’ın yerinden etmesi koşulları altında 
yaşıyorlar olacaklar. Daha önceki yıllardan daha parlak yaşamları dört 
gözle beklemek, bölgesel, uluslararası ve ulusal gerçeklikler ve bağlamlar 
içinde  gerçekleştirilmesi çok zor  ve bunun içinde   hiçbir şansı olmayan bir 
rüya haline geldi.
Ancak birçok sadık evladını özgürlük ve haysiyet sunağında feda eden ve 
hala kurban eden Suriye halkının hayal gücünden eksilmeyen umut, yine de 
er ya da geç bu yola girmekte ısrar etti. onları geleceğin cennetlerine, ışık 
noktasına kadar gitmeye götürdü.
Çünkü Suriyeliler için asıl ölçü (Allah’a tevekkül ettikten sonra) Suriye 
halkının iradesi, kuvvet ve dirliği, kararlılığı, zalimin gitmesi gerektiğine olan 
inancıydı.
Bu adaletsizlik acil bir durumdur. Daha ziyade tecrübe kanıtlamıştır ki,  ez-
ilen halkların darbesiyle  tüm tiranlar, tüm zalimler ve faşistler yok olacak 
ve pis amaçlarına ulaşamadan tarihin çöplüklerinde yok olup gideceklerdi.
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الق اقرتحــت رائســة حتريــر جريــدة إشــراق علــى بعــض كتاهبــا تنــاول قضيــة 

خميمــات الاجئــن يف الشــمال الســوري ومعــاانة ســكاهنا مــع موجــة 
احلــرارة القاســية الــي جتتــاح املنطقــة.

يف الواقــع مل أجــد مــا ميكــن إضافتــه يف هــذا املوضــوع، فاجلميــع يعــرف 
ومقــدار  املخيمــات  ســكان  هلــا  يتعــرض  الــي  املعــاانة  حجــم  ويــرى 
أمــام  للصمــود  حماولتهــم  يف  تعرتضهــم  الــي  والتحــدايت  الصعــوابت 
اختيــار  دون  عليهــم  نفســها  فرضــت  الــي  والظــروف  العيــش  قســاوة 
املزمنــة يف  قــد ترتكــه احليــاة  الــذي  يعلــم عمــق األثــر  منهــم. واجلميــع 
هــذه املخيمــات علــى مســتقبل األطفــال النفســي والتعليمــي واملهــي 
العلــم واحلرفيــة  مــن  أدىن  يعــي جيــًا جديــًدا حبــد  مــا  واالجتماعــي، 
وحــد أعلــى مــن الفقــر واجلهــل واحلاجــة. هــل حتتــاج الواضحــات إىل 

؟؟ توضيــح 
مــا يهمــي داللــة وجــود هــذه املخيمــات واســتمرارها هــذه الفــرتة الطويلــة 
دون حــل هنائــي. ليســت صدفــة أن مجيــع ســكان تلــك املخيمــات مــن 
مكــون طائفــي واحــد ) العــرب الســنة (. ليســت صدفــة أن هتجريهــم 
مــن بيوهتــم ومدهنــم تبعــه موجــة توطــن طائفــي ملواطنــن عراقيــن وأفغــان 
العــامل كلــه.  مــرأى  واملــدن علــى  البيــوت  ولبنانيــن وإيرانيــن يف ذات 
ليســت صدفــة أن تتنــاوب عليهــم الفصــول حبرهــا اخلانــق وبردهــا القاتــل 
عاًمــا بعــد عــام علــى عــن العــامل املتحضــر واملنظمــات احلقوقيــة واإلغاثيــة 

وحكام  الدول العربية واإلســامية دون أن ينتج عن ذلك تغيري نوعي 
اســرتاتيجي يف أوضاعهــم وظــروف معيشــتهم وأتمــن مســتقبل أبنائهــم.

موجــة  مــع  الفئــة  هلــذه  واإلمهــال  التهجــري  يتزامــن  أن  ليســت صدفــة 
االســاموفوبيا العامليــة، ووحشــية املتطرفــن البيــض واهلنــدوس املفاجئــة 

علــى ذات املكــون يف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل.
ليســت صدفــة أن جيتمــع شــياطن الداخــل واخلــارج علــى إســقاط أو 
حماولــة إســقاط أي حاكــم طمــوح يضــع رغبــات شــعبه وســيادة بلــده 
هدفًــا ال يتنــازل عنــه مهمــا زادت الضغــوط، واســتبداله مبهــرج أو خمــرف 

أو جاهــل أو عبيــط يســهل حتريكــه عــن بعــد.
ليســت صدفــة أن تشــرتك قــوى ضخمــة دوليــة وإقليميــة يف ماحقــة 
وشــيطنة املؤسســات واألحــزاب اإلســامية الســنية يف املنطقــة يف ذات 
وعجيــب.  خميــف  بشــكل  وأذرعهــا  إيــران  فيــه  تتمــدد  الــذي  الوقــت 
املخيمــات ) الســنية ( ســتكون جمــرد تفصيــل صغــري مــن تفاصيــل هــذه 

الصــورة الكبــرية حينهــا.
إن اســتمرار وجــود هــذه األعــداد الكبــرية مــن الاجئــن والذيــن ينتمــون 
معيشــية  ظــروف  يف  طويلــة  لســنوات  ســي(  عــريب  واحــد)  ملكــون 
واجتماعيــة واقتصاديــة وتعليميــة ســيئة للغايــة دون متكــن) أو رغبــة(  أي 
جهــة إقليميــة أو دوليــة مــن الوصــول إىل حــل سياســي أو عســكري أو 
توافقــي يعيدهــم إىل بيوهتــم أو يؤمــن هلــم بيــوًت آمنــة يف بلــدان أخــرى 

مــع  حصــل  مــا  عكــس  البشــر)  مــن  بكرامــة كغريهــم  فيهــا  يعيشــون 
الاجئــن األوكرانيــن( حيمــل دالالت خطــرية أمههــا : 

1 – العــرب الســنة ليــس هلــم دولــة راعيــة تتــوىل مصاحلهــم وتدافــع عــن 
حقوقهــم يف منطقــة مقســمة يف العمــق طائفيًــا رغــم وفــرة الشــعارات 

الوطنيــة.
حــكام  معظــم  لقــادة  واالســرتاتيجي  السياســي  القــرار  فقــدان   –  2
املنطقــة. هــذا لــو افرتضنــا توفــر الرغبــة واإلرادة بوجــود حــل ملشــكلة 

الاجئــن.
3_ ماحقــة وتفكيــك وشــيطنة املؤسســات واألحــزاب وحــى الرمــوز 
اإلســامية الســنية يف املنطقــة أوصلهــا إىل درجــة مــن الضعــف عجــزت 

معــه ابلقيــام ابحلــد األدىن مــن دورهــا املفــرتض) اإلغاثــي(.
4 – إن هتجري املكون السي وتفكيك مؤسساته وغياب الدولة الراعية 
ملصاحلــه هــو مقدمــة ملشــروع ضخــم يهــدف إىل تغيــري هويــة املنطقــة 

ودمــج الكيــان الصهيــوين كمكــون طبيعــي وقائــد للشــرق األوســط.
إن أزمــة املخيمــات والاجئــن الســورين مل حتــدث ابلصدفــة. إهنــا جــزء 
مــن مشــروع كبــري يهــدف لتغيــري وجــه املنطقــة وهويتهــا. الصدفــة رمبــا 
هــي الــي ســاقت شــخصيات ضعيفــة إىل مراكــز القــرار وكراســي احلكــم 
يف بــادان وولــت علــى رقابنــا املنخنقــة واملوقــوذة واملرتديــة والنطيحــة ومــا 

أكل الســبع، وحــى هــذه ليســت جمــرد صدفــة .

ليست صدفة

د معتز زين

كاتب وطبيب سوري

تتجــدد عــذاابت وأوجــاع الشــعب الســوري وتــزداد قســاوة مــع دوران 
األرض حــول نفســها لتحــدث تعاقــب الليــل والنهــار، ومــا يتعــرض 
لــه فيهمــا مــن أوجــاع وآهــات، ومعهمــا ينتقــل إىل تعاقــب آخــر 
ــا، وفتــًكا، وذلــك بــدوران األرض حــول الشــمس، 

ً
أشــد قســوة، وأمل

وماحُيدثــه ذلــك مــن تعاقــب للفصــول مــن صيــف وشــتاء، وخريــف 
وربيــع، ومــع هــذه التعاقبــات تتجــدد املعــاانة، فمعــاانة الســورين ال 
تنضــب هــي كمصــادر الطاقــة املتجــددة مــن رايح، وأشــعة مشــٍس 
وخافها، فما إن ينقضي الشــتاء ِبقرّه وأبمطاره، وثلوجه، وســيوله، 
بشــدته، حــى  الصيــف  حــر  معهــم  موعــد ضربــه  هلــم  ويكــون  إال 
أن الســورين ابتــوا يشــعرون أن تعاقــب املعــاانة مــن صيــف وشــتاء 

أخــذت ابلتســارع فأصبــح الصيــف أييت بســرعة كمــا الشــتاء.

إذا كانــت قريــش علــى موعــد مــع رحلــي الشــتاء والصيــف، شــتاًء 
إىل اليمــن وأخرامهــا صيًفــا إىل الشــام، ومــع الرحلتــن حيــث حتمــان 
الــي تشــتهر هبــا قريــش، وشــبه اجلزيــرة  التجــارة  أنــواع  مــن  صنوفًــا 
بــه  بــاد الشــام واليمــن ويعــودان مبــا تشــتهر  العربيــة حيماهنــا إىل 
بــن عبــد  العربية.هاشــم  الشــام، واليمــن، إىل قريــش وشــبه اجلزيــرة 
ــنة بعدمــا أصــاب مــا أصــاب  منــاف كان أول مــن ســن هــذه السُّ

قريــش مــن فقــر وفاقــة يف ســنن َمأَلهــا العــوز.
فــإذا كانــت قريــش يف رحلــي الشــتاء  الســوريون مل يذهبــوا بعيــًدا، 
والصيــف أصاهبــا اهلنــاء، والرخــاء، واالزدهــار جــراء خــريات حتملهمــا 
الرحلتــان مــن اليمــن والشــام. وإذا كان هاشــم بــن عبــد منــاف الــذي 
كان الســبب يف إنقــاذ قريــش مــن فقرهــا، وعوزهــا، فــإن الســورين 
كذلــك يهــل عليهــم بقــدوم الشــتاء والصيــف العنــاء والبــاء والشــقاء 
والــذي كان الســبب يف رحلــة قرهــم، وقيظهــم املميتــة هــذه ســيد آخــر 

هــو ســيد الطغمــة الطائفيــة الــي ال تعــرف لإلنســانية طريًقــا.
خميمــات الســورين يف الشــمال الســوري حتمــل حــكاايت التنتهــي 
مــن تعاقــب الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــتاء، والصيــف، وبتعاقبهمــا 

تتعاقــب آالمهــم، وأوجاعهــم، وحرماهنــم، فمــن مل ينالــه مــن الســورين 
قر الشــتاء وبرده -وهذا لن حيدث- يف ظل انعدام منظومة صحية 
أمــراض  مــن  كهــذه  أجــواء  تتطلبــه  ممــا  األدىن  احلــد  تلــي  معقولــه 
وخافهــا ابتــت التقــوى األجســاد علــى مقاومتهــا فحتًمــا ســيناله 
قيــظ الصيــف، ومــا حيــدث فيــه، فقــد أصبــح الســوريون يف خميماهتــم 
البــل حــى يف مدهنــم كســيخ الكبــاب، والشــاورما، والدجــاج، الــذي 
يــدور لتنضجــه النــار مــن كافــة جوانبــه حــى أضحــى الســوريون ال 

يعرفــون علــى أي جانــب أبجســادهم مييلــون ويتقلبــون لينضجــوا.
مــن  الفصــول  تعاقــب  ليــس يف  وتتجــدد  تتكــرر  الســورين  مأســاة 
بــل أضحــت أوجاعهــم هتــب عليهــم  صيــف وشــتاء وليــل وهنــار، 
بــرايح اخلماســن والســموم. كلمــا هبــت رايح الصبــا فمــا ابلــك 

فــإىل مــى ســيبقى الســوريون رهــن عذاابهتــم وأوجاعهــم ســواء مــن 
مــكان  أو يف كل  اهلجــرة،  أو خميمــات  النــزوح،  هــم يف خميمــات 
حلــوا وحيلــون فيــه؟ فهــل ســيبقون معذبــن مــا تعاقــب الليــل والنهــار، 
الصيــف، والشــتاء، وهــل ســيبقون يطــاردون أحــام خاصهــم كمــن 

يطــارد خيــط دخــان؟

جهاد األسمر

رحلة الشتاء والصيف وأشياء أخرى

كاتب ومحامي سوري
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ليســت املــرة األوىل الــي تقتتــل فيهــا الفصائــل واجملموعــات املســلحة يف 
املناطق خارج ســيطرة نظام األســد اجملرم، كما أهنا ليســت املرة األوىل 
الــي يذهــب ضحيــة هــذه الصراعــات مدنيــن عــزل )آمنــن(، أو هكــذا 
يفــرتض، ُهجــروا مــن دايرهــم حبثــاً عــن حريتهــم وأمنهــم وكرامتهــم، وهــي 
ليســت املــرة األوىل، أيضــاً، الــي يتخــذ هــؤالء شــعارات كــربى حلروهبــم 
الــي هــي يف حقيقتهــا، وكمــا ابت واضحــاً للجميــع، ألجــل مصــاحل 

خاصــة ومغــامن ومكاســب أصبحــت هــي غايتهــم وهدفهــم األول.
تزامنــاً مــع  عســكرة الثــورة، اضطــراراًي، كانــت هــذه املخاطــر قائمــة 
وموجــودة، وســابقاً ملــا حــل بنــا اليــوم وهــو مــامل تعمــل األطــراف املعنيــة 
علــى توخيــه وجتنبــه، خصوصــاً يف ظــل غيــاب الضوابــط واملرجعيــات 
ووحــدة قــرار الفصائــل الــي تكاثــرت ومل تعــد جتــد يف التاريــخ معينــاً 
بعــد أن أخــذت  قبــل أن أتكل بعضهــا بعضــاً، وحتديــداً  ألمسائهــا، 
طابعــاً مذهبيــاً وطائفيــاً، وتســللت إليهــا مجاعــات التشــدد واالنغــاق 
والعنــف الــي منحهــا البعــض وســام الوطنيــة والثــورة حتــت شــعار نعــم 
الــذي يف األســاس دعمهــا  الــي تقاتــل النظــام، وهــو  لــكل البنــادق 
وغذاهــا بطــرق مباشــرة وغــري مباشــرة ورعتهــا أطــراف خارجيــة، وبعــد 
اإلقليميــة  والصراعــات  املصــاحل  لإلجيــار يف ابزار  بنــادق  أن حتولــت 
والدوليــة، الــي تــوزع والءهــا بينهــا علــى حســاب حقــوق ومطالــب 
الســوري ومصاحلــه، وشــواهدان علــى ذلــك ال حتصــى مــن  الشــعب 

دومــا إىل الرقــة.

هــذه املخاطــر الــي مل تلــق مــن يســتمع إليهــا حتولــت إىل كارثــة حبــق 
املايــن مــن أبنــاء املناطــق “احملــررة” مــع مــن أجــرب علــى الرحيــل إليهــا، 
ولقــد صمتــت، منــذ البدايــة، قطاعــات واســعة مــن أهــل الثــورة وممثليها، 
عــن هــذه “احلــروب” واملمارســات، بــل وبررهتــا، وأشــاحت بوجههــا 
عنهــا وعــن خماطرهــا، الــي صبــت يف النهايــة يف مصلحــة النظــام اجملــرم، 
ســواء لتشــويه نبــل ومقاصــد ثــورة الشــعب الســوري العظيــم أو جلهــة 
آتكلهــا ذاتيًــا ومتكــن النظــام يف املــآل مــن ضرهبــا وســحقها، تزامنــاً مــع 
فقــدان الثــورة حلاضتهــا الشــعبية ابنكفــاء قطاعــات شــعبية واســعة أو 
ترددهــا وحريهتــا إزاء هــذه املمارســات املرعبــة ومجلــة ســلوكياهتا، مــن 
اعتــداء علــى احلــرايت الشــخصية وصــواًل إىل التماهــي مــع النظــام يف 
كل ماهــو شــائن وغــري مقبــول أخاقيــاً وسياســياً، لتكــون ســلطات 
أمــر واقــع مثلهــا مثــل النظــام وميليشــيات )اإلدارة الذاتيــة /الكرديــة(.

عــن  وخمتلــف  وخطــري،  مهــم  تطــور  ظــل  يف  أييت  األخــري  االقتتــال 
ســابقاته، يتمثــل يف احلديــث عــن عــودة “طوعيــة” ملــا يزيــد عــن مليــون 
ســوري إىل املناطــق )احملــررة( الــي يضبــط األمــن فيهــا هــؤالء الذيــن ال 
يراعــون حرمــة دم أو مصــاحل شــعب، ويتكــرر بــن الفينــة واألخــرى 
اقتتاهلــم حــى يتدخــل الصديــق الرتكــي ليطفــئ انر “الفتنــة” ويعــودون 
إىل حدودهــم، مــا يطــرح ســؤااًل جــدايً مفــاده إىل أيــن ســيعود هــؤالء،  

وحنــن أمــام متغــريات يف املــزاج العــام وانقــاب يف السياســات.؟؟!!
يقتضــي املنطــق والواقــع الوقــوف عنــد هــذه اجلماعــات ودورهــا وبنيتهــا، 

مــربرات  وفقــدت  ومنحرفــة  تبعــة  ميليشــيات  إىل  حتولــت  أن  بعــد 
وجودهــا بتخليهــا عــن ماهــو منــاط هبــا وألجلــه وجــدت، وهــو قــول 
احملــررة، وال  الثــورة واملناطــق  عــن  للدفــاع  تكــراره ابهتــاً،  لكثــرة  ابت 
نريــد يف هــذه العجالــة اســتعراض ترخيهــا وســلوكها وهــي الــي اختــذت 
شــرعيتها مــن مزاعــم مواجهــة نظــام القتــل واإلجــرام كأداة دفــاع عــن 
مصــاحل شــعبنا الثائــر ومل ينلــه منهــا إال اخليبــات واخلــذالن، مــع إدراكنــا 
النظــام ومموليهــا وداعميهــا،  مــن طــرف  حلجــم االخرتاقــات داخلهــا 

وحقيقــة أجنداهتــا.
من حق الشــعب الســوري، اليوم، أن يطالب مبحاســبة هؤالء وســؤاهلم 
الوطنيــة  السياســي حتــت دعــاوي  الغطــاء  هلــم  وفــر  مــن  وســؤال كل 
ومطالــب احلريــة، كمــا املؤسســات الــي تدعــي متثيــل الشــعب الســوري 
وثورتــه، عــن طبيعــة عاقتهــا هبــوالء وموقفهــا منهــم ومــن ممارســاهتم 

بعيــداً عــن فقــه التربيــر ومعاجــم الكــذب الــذي ال يتوقــف.
بلــغ األمــر مــع هــؤالء حــدوداً، ودرجــات، ال ميكــن قبوهلــا أو  لقــد 
تصديقهــا، والســؤال األهــم واألكثــر حساســية للصديــق اجلــار ملــاذا ال 

يســحب الغطــاء عنهــم وتعريتهــم.؟! 
قراءة املشــهد بواقعية تشــري إىل أن هؤالء جنحوا بشــكل ابهر بفطنتهم 
وغفلتنــا وآن األوان لفضــح كل ذلــك وإعــادة ترتيــب أوراقنــا وصفوفنــا، 
بــن  اهلائجــة  كالقطعــان  هــؤالء  يبقــى  أن  عــار  هنجنــا.  ومراجعــة 

ظهرانينــا، ومينحــون شــرعية الوجــود واالســتمرار.

عبدالرحيم خليفة

اقتتال الفصائل في »المحرر«
حان وقت السؤال؟ 

كاتب سوري

حيــاول الســوريون الذيــن اضطــروا إىل تــرك أوطاهنــم ومغــادرة منازهلــم الــي 
ولــدوا فيهــا التمســك ابحليــاة يف املخيمــات حتــت مســمى “الجئــن” 
حياولــون  وســيئة  مزريــة  وأوضــاٍع  صعبــة  ظــروٍف  يف  “انزحــن”  أـــو 

التمســك حبيــاة فرضــت عليهــم .
يفتقــر النازحــون يف خميمــات الشــمال الســوري إىل الكثــري مــن مقومــات 
احلياة يعيشون يف كل عام ظروفاً استثنائية وواقعاً صعباً يف ظل انعدام 

فــرص العمــل وعــدم القــدرة علــى توفــري دخــل اثبــت لــكل عائلــة.
بلــغ  غــرب ســورية  املخيمــات يف مشــال  عــدد  أن  جتــدر اإلشــارة إىل 
انزح  املليــون  ونصــف  مليــون  حــوايل  حنــو  يســكنها  خميًمــا   1489
مــن بينهــا 452 خميمــاً عشــوائياً وتتعــرض هــذه املخيمــات يف أغلــب 

املناخيــة. للتقلبــات  األوقــات 
ففــي فصــل الشــتاء يعــاين ســكان هــذه املخيمــات مــن اشــتداد الــربودة 
وارتفــاع معــدل هطــول األمطــار وتســاقط الثلــوج الــي قــد تتســبب يف 

معظــم األوقــات بتســريب امليــاه داخــل املخيــم واهــرتاء اخليــم فيهــا.
أمــا يف فصــل الصيــف فاملعــاانة تســتمر لكــن بشــكل آخــر فارتفــاع 
الصاحلــة لاســتخدام والشــرب وســوء  امليــاه  احلــرارة ونقــص  درجــات 
اجللديــة  األمــراض  انتشــار  إىل  تــؤدي  الصحــي  الصــرف  شــبكات 

واملعديــة.
فامليــاه ال تصــل إىل أغلــب ســكان املخيمــات إال مــرة واحــدة كل أربعــة 
أو مخســة أايم وبكميــات قليلــة جــداً التكفــي إال ألســرتن أو ثــاث، 

ويتــم توزيــع ألــف ليــرت للعائــات مايدفــع الســكان إىل شــراء امليــاه غــري 
النظيفــة لعــدم توافرهــا.

فــإن  املاضــي  مايــو/أاير   16 املنشــور يف  اليونيســف  تقريــر  وحبســب 
ألخطــار  مــراراً  يتعرضــون  الســوري  الشــمال  خميمــات  يف  النازحــن 
وهتديــدات علــى الصحــة العامــة حيــث تــرتك شــبكاهتم الصحيــة وأنظمــة 
املــوارد املائيــة وبناهــم التحتيــة دون أي اســتجابة أو إصــاح عاجــل.

تشــري بياانت البنك الدويل إىل أن اخلســائر يف قطاع املياه هي األعلى 
يف ســورية عمومــاً حيــث بلــغ 121 مليــون دوالر ويشــري التقريــر أيضــاً 
إىل أن النــزاع املســلح يف ســورية أدى إىل مقتــل وهجــرة غالبيــة العاملــن 
يف قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي فحــوايل ثلثــي الســورين حيصلــون 
علــى امليــاه مــن مصــادر تــرتاوح درجــة خطورهتــا بــن املتوســطة والعاليــة 
واخنفــض معــدل توفــري امليــاه يف ســورية مــن 75 ليــرت لــكل شــخص إىل 

25 ليــرت.
ويشــكل نقــص امليــاه يف املخيمــات خطــراً علــى ســاكنيها خاصــًة خــال 
موجــات احلــر الــي تزيــد الطلــب علــى امليــاه. وتواجــه املخيمــات يف 
فصــل الصيــف مصاعــب أخــرى وأخطرهــا أيضــاً انتشــار احلرائــق نتيجــة 
عوامــل كثــرية أبرزهــا ارتفــاع درجــات احلــرارة فقــد ذكــر تقريــر الدفــاع 
املــدين الســوري أبن 87 خميمــاً احــرتق منــذ مطلــع العــام اجلــاري متوقعــاً 

زايدة احلرائــق خــال الفــرتة القادمــة.
ومــن أبــرز الصعــوابت أيضــاً غيــاب التعليــم عنــد أطفــال هــذه املخيمــات 

حيــث أن 970 خميمــاً ال حيــوي نقاطــاً للتعليــم أي مايعــادل 64% 
مــن املخيمــات، حيــث يضطــر األطفــال إىل قطــع مســافات طويلــة 

ضمــن العوامــل اجلويــة املختلفــة للحصــول علــى التعليــم.
ومــن الصعــوابت الــي تواجــه ســكان املخيمــات أيضــاً أزمــة أتمــن الغذاء 
نتيجــة ضعــف االســتجابة االنســانية ضمــن هــذه القطاعــات حيــث أن 
%92 مــن املخيمــات تواجــه أزمــة اخلبــز وارتفــاع أســعاره وحمدوديــة 

املشــاريع مــن املنظمــات لتأمــن اخلبــز املدعــوم أو اجملــاين للســكان.
صعــوابٌت كثــرية وكبــرية يواجههــا ســكان املخيمــات ســواء كانــت يف 
فصــل الصيــف أو يف فصــل الشــتاء فــا يــكاد ميــر يومــاً بــدون مشــاكل 
فيــه يواجههــا ســكان املخيمــات ســكان هــذه البقعــة مــن األرض حيــث 
حياولــون فيهــا البقــاء علــى قيــد احليــاة ابلرغــم مــن مجيــع الظــروف الصعبــة 

احملاطــة هبــم. 
املنظمــات  مــن  آالالف  بــل  ومئــات  وأكثــر  مضــت  ســنوات  عشــر 

قدمــت  املســاعدات  مــن  والكثــري 
 مل تستطع إىل يومنا هذا إجياد حلول حقيقة لسكان هذه املخيمات. 
فهــل معــاانة ســكان اخليــم مرتبطــة بقــرار سياســي لتأمــن احتياجاهتــم أم 
أن حجــم األعــداد الكبــري أفشــل وجــود حلــول جذريــة وحقيقيــة هلــم. 
وأخــرياً: وأنــت ختــوض حروبــك، فكــر بغــريك. )ال تنــَس مــن يطلبــون 
الســام(. وأنت تعود إىل البيت، بيتك، فكر بغريك. )ال تنَس شــعب 

اخليــام(.

آالء العابد

أزمات المخيمات إلى متى ؟؟

صحافية سورية
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كــم هــي ســهلة وبســيطة كلمــة “ اندمــاج “ وهــي تنســاب علــى ألســنة 
املهتّمن بشــؤون الاجئن يف كل أصقاع العامل، مّمن أّسســوا منظمات 
حمليــة أو دوليــة وراحــوا ينفقــون مايــن الــدوالرات املقدمــة مــن اجلهــات 
الاجئــن  واقــع  مــن  تغــرّي  مل  والــي  وأفــراداً،  الداعمــة دواًل ومجعيــات 
ومســتوى حياهتــم املعيشــية “ الطارئــة” بقــدر مــا غــرّيت مــن منــط حيــاة 
العاملن يف تلك املنظمات، ورفعت من مســتواهم املعاشــي حى ابتوا 
أشــبه بطبقــة اجتماعيــة “جديــدة” ولــدت مــن رحــم املعــاانة، مث قفــزت 
فوقهــا وأخــذت تنظــر إليهــا مــن عــٍل، وأقنعــت نفســها أبهنــا ابتــت ال 
تنتمــي إىل جمتمــع املهّجريــن قســراً، بــل إىل جتّمــع “خــربات “ يعمــل يف 
قطــاع الصناعــة املســتحدثة الــي اطلقــوا عليهــا اســم “ صناعــة العمــل 

اإلنســاين”.
االندمــاج،  عــن  احلديــث  علــي  يســهل  املقدمــة كــي  يف  هــذا  أقــول 
وأجيــب علــى التســاؤالت الــي تــدور يف أذهاننــا حنــن:” تــرى مالــذي 
غــرّي اجملتمــع املضيــف جتاهنــا؟”.. ولكــن قبــل ذلــك دعــوين أتنــاول 
مســألة االندمــاج ومــا هــي العوامــل الــي تعتمــد عليهــا هــذه العمليــة 
بشــكل كبــري، والــي ميكــن حصرهــا يف ثاثيــة مركبــة ) الرغبــة ـ القــدرة ـ 
الزمــن( ، وســأتناوهلا كل واحــدة علــى حــدى لتحديــد مــدى مســؤولية 
الاجــئ يف عــدم حتقيــق عمليــة االندمــاج، وأبــدأ مــن الرغبــة حيــث أنـّـه 
ال ميكــن الوصــول إىل غايــة مــا، دون وجــود الرغبــة يف حتقيــق هــذه 
الغايــة، والرغبــة يف االندمــاج ال تنحصــر يف الاجــئ فقــط وإمنــا جيــب 
أن تتوفــر يف املضيــف أيضــاً، إذ ال ميكنــك أن تندمــج يف حميــط ينتظــر 
منــك حــزم حقيبتــك وتغــادر، والرغبــة مثلهــا مثــل ابقــي املشــاعر تتأثــر 
ابملــزاج العــام الــذي ال يثبــت علــى حــال ويتأثــر هــو اآلخــر ألســباب 
عديــدة، قــد يكــون ســلوك الاجــئ واحــداً منهــا، وقــد يكــون الوضــع 
االقتصــادي العــام، أو الوضــع السياســي للبلــد املضيــف أو كليهمــا، 

ي
س

سيا
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مــن األســباب القويــة الــي تتحكــم ابملــزاج العــام. وأســتطيع القــول أبن 
الرغبــة ابالندمــاج حاضــرة يف ذهــن الاجــئ بنســبة كبــرية وهــو ينتظــر 
مــن الطــرف اآلخــر أيــة ابدرة قبــول كــي يلتقطهــا، ليســتعيد بعضــاً مــن 
التــوازن النفســي الــذي فقــده خــال رحلــة اللجــوء الــي دامهتــه دومنــا 

إنــذار.
القــدرة علــى االندمــاج رمبــا هــي الوحيــدة الــي تقــع علــى عاتــق الاجــئ، 
وهــذه املقــدرة متفاوتــة مــن شــخص آلخــر، وتتعلــق حبيويــة الشــخص 
وعمــره وثقافتــه وحجــم األعبــاء امللقــاة علــى كاهلــه واملســؤوليات إن 
كان قبــل اللجــوء أو بعــده، وتــزداد هــذه املقــدرة عنــد الفئــات العمريــة 
الصغــرية نظــراً لســرعتهم يف تعلــم اللغــة اجلديــدة واحتكاكهــم مــع الفئــة 
العمريــة نفســها مــن اجملتمــع املضيــف الــي ال تتأثــر كثــرياً ابملــزاج العــام، 
وهــذا ماجعــل عمليــة االندمــاج ابلنســبة لألطفــال تبــدو حمققــة بنســب 
عاليــة يف معظــم بلــدان اللجــوء، واملدرســة كانــت هــي العامــل الرئيــس 
يف إجنــاز ذلــك، بغــض النظــر عــن بعــض حــاالت التنّمــر الــي حتصــل 

حــى لغــري الاجــئ.
أمــا ابلنســبة للزمــن الــذي قــد تســتغرقه عمليــة االندمــاج، فهــو مرهــون 
بعوامــل عديــدة تتعلــق بعــدد الاجئــن وقــدرة الدولــة املضيفــة علــى 
مــع  الــدويل،  اجملتمــع  يقدمهــا  الــي  املســاعدات  وحجــم  االســتيعاب 
ضمــان عــدم دخــول أعــداد جديــدة مــن الاجئــن علــى شــكل موجــات 
تربك اخلطط املوضوعة من قبل البلد املضيف وتفاقم مشــكلة اللجوء 
الــي تنعكــس ســلباً علــى املــزاج العــام ممــا يؤّخــر مــن عمليــة االندمــاج 

وقــد يعطّلهــا مؤقتــاً أو يفشــلها ابلكامــل. 
ابلســؤال  ومــا عاقتهــم  االنســانية  املنظمــات  العاملــن يف  إىل  أعــود 
املطــروح:” تــرى مالــذي غــرّي اجملتمــع املضيــف جتاهنــا؟” وهنــا أحتــدث 
املنظمــات االنســانيةـ وقــد  مــن  أكــرب عــدد  عــن تركيــا حبكــم تواجــد 

يســقط ذلــك علــى لبنــان بشــكل أو آبخــر وهــذا موضــوع حيتــاج لبحــث 
أكثــر تفصيــًا العتبــارات كثــرية، يف مــا خيــص اجملتمــع الرتكــي الــذي 
تغــرّي مزاجــه العــام جتــاه الاجئــن عمومــاً والســورين خصوصــاً يف اآلونــة 
األخــرية، واجلميــع يقــرن ذلــك ابحلملــة الــي تقودهــا املعارضــة كورقــة 
القــادم،  العــام  منتصــف  املقبلــة  االنتخــاابت  عليهــا يف  تراهــن  راحبــة 
ولكــن هــل احلملــة وحدهــا اســتطاعات أن تغــري مــزاج اجملتمــع الرتكــي أم 
أن هنــاك أســباابً أخــرى أثــرت فيــه؟، واحــدة منهــا هــي ســلوكيات تبــدر 
مــن الاجئــن تعطــي رســائل خاطئــة عــن طبيعــة الصــراع املســتمر يف 
ســورية، فهنــاك مــن يتصــرف كســائح ال عاقــة لــه مبــا جيــري يف بلــده، 
وهنــاك مــن يبالــغ يف مظاهــر البــذخ واإلســراف دون حــرج أمــام جمتمــع 
مقتصــد بطبيعتــه وال حيــب التبذيــر، حــى ابت الغالبيــة يظنــون أبن مــا 
تقولــه املعارضــة صحيحــاً عــن انفــاق احلكومــة علــى الاجئــن مــن قــوت 
الشــعب، وهــو ســبب التضخــم وغــاء املعيشــة، متجاهلــن عــن قصــد 
موجــة الغــاء الــي ضربــت العــامل أمجــع منــذ جائحــة كــوروان ومــا قبلهــا 
إىل اليــوم، زادهــا تفاقمــاً الغــزو الروســي ألوكرانيــا ومــا ترتــب علــى ذلــك 
مــن انقطــاع االمــدادات مــن البلديــن األكثــر إنتاجــاً للقمــح والزيــوت 

النباتيــة يف العــامل.
يف اخلتــام البــد مــن التوضيــح أبن عمليــة االقتــاع الــي متــت يف ســورية، 
كانــت تشــمل جمتمعــاً كامــًا، انتقــل إىل بلــد اللجــوء حامــًا معــه 
عيوبــه وأمراضــه اجملتمعيــة، فــا ميكــن معاملــة اجلميــع أو النظــر إليهــم 
بنفــس الســوية، فمثلمــا جلــأ السياســي واملعــارض والطبيــب واملهنــدس 
واجملــرم  واللــص  اجلاهــل  جلــأ  كذلــك  واملثقــف،  والفنــان  واحملامــي 
واحلشــاش وهــؤالء كانــوا عبئــاً علــى اجملتمــع األصلــي وســيكونون عبئــاً 
علــى اجملتمــع املضيــف، وهــؤالء هــم أيضــاً ســامهوا بتغــري املــزاج العــام 

ســلباً جتــاه اجلميــع.

معضلة »االندماج«

ياسر الحسيني 

كاتب وإعالمي سوري
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مدينــة  يف  قمــة  وعقــد  للمنطقــة  ابيــدن  وصــول  أنبــاء  وقــع  علــى 
ليلتقــي أبكثــر  الســعودية، تعقــب مباشــرًة موســم احلــج،  »جــدة« 
مــع  إســرائيل  قــادة دوهلــا- وتغيــب عنــه  مــن  أربعــن مســؤوالً  مــن 
حضــور شــبحها- هبــدف ترتيــب أوضاعهــا مبــا يتوافــق مــع اخلطــوات 
الصعــد،  علــى مجيــع  القادمــة مبواجهــة روســيا والصــن،  األمريكيــة 
املديــدة  األمريكيــة  الرعايــة  بعــد  إســرائيل  أمــن  عــن ضمــان  فضــاً 
واالســتقال،  املنطقــة ابحلريــة  شــعوب  آمــال  لاســتبداد، وحتطيــم 
األمــر الــذي أوصــل هلــذا الــدرك مــن التطبيــع مــع الكيــان الغاصــب 
ألمــر  حتضــري  شــك-  بــدون  اللقــاء-  هــذا  أييت  فلســطن،  يف 
قــادم، أقلــُه تداعيــات توقــف مفاوضــات ڤيينــا  هــام وعظيــم جــداً 
وضــرورات اســتئنافها غربيــاً وإيرانيــاً علــى حــٍد ســواء، متوافــق مــع 
احلــراك شــبه اليومــي، السياســي والدبلوماســي، بــن قــادة وسياســيي 
املنطقــة العربيــة والشــرق أوســطية ككل؛ يف هــذه األجــواء يســتميت 
االحتــاد األوريب- كواجهــة ألمــريكا واألمــم املتحــدة- إلعــادة إحيــاء 
يســمى  مــا  يســتميت  مثلمــا  األمريكــي؛  اإليــراين  النــووي  االتفــاق 
أعضــاء اللجنــة الدســتورية الســورية- غــري الشــرعية- إبهلــاء الشــعب 
ذلــك وســط تكهنــات لكثــري  ميــت،  الســوري واالســتمرار مبســاٍر 
مــن املراقبــن واحملللــن السياســين بشــأن »صيــف ملتهــب« ينتظــر 
املنطقــة، كلهــا متشــائمة، بيــد أن البــاب يبقــى مفتوحــاً ألنبــاٍء ســارة.  
مــن  النــووي،  إيــران  برانمــج  حــول  ڤيينــا  مفاوضــات  تشــهده  فمــا 
اهتامــات  مــع  أشــهر،  منــذ عــدة  انســدادات، وتوقــف مفاوضــات 
وهتديــدات نســفت التصرحيــات املتفائلــة الــي انتعشــت مطلــع العــام، 
وإســرائيل تقــف متوعــدة ابلتصــرف منفــردة ضــد إيــران، ابتفــاق أو 
مــن دونــه، فيمــا حرهبــا علــى املنشــآت والعلمــاء والقــادة األمنيــن 
اإليــراين  النفــط  بيــد أن احلاجــة إىل  تتوقــف؛  تــكاد  اإليرانيــن، ال 
اعتبــارات مجيــع  رئيســياً يف  الروســي ابت عنصــراً  النفــط  لتعويــض 
بعدمــا  وذلــك  روســيا،  فيهــم  مبــن  ڤيينــا،  مفاوضــات  الاعبــن يف 
غــرّي غــزو أوكرانيــا قوانــن اللعبــة، فــإدارة ابيــدن حتتــاج أســعار وقــود 
حتتــوي وختفــف أي غضــب للناخــب األمريكــي قبــل تشــرين الثــاين/ 
نوفمــرب القــادم، ألن األمريكيــن حيكمــون علــى حكومتهــم مــن خــال 
للنفــط  احلاجــة  أشــد  يف  األوروبيــة  واحلكومــات  البنزيــن،  حمطــات 
اإليــراين وهــي تضغــط علــى واشــنطن كــي تتنــازل، مشــريًة إىل أن 
أورواب لبّــت أمــريكا يف اختــاذ قــرار مقاطعــة النفــط والغــاز الروســي. 
وجاءت زايرة مسؤول السياسة اخلارجية لاحتاد األورويب »جوزيف 
بوريــل« إىل طهــران مؤخــراً، لبحــث اجلهــود اهلادفــة إلحيــاء االتفــاق 
النــووي املتوقفــة منــذ آذار/ مــارس املاضــي، مؤكــداً أن »الدبلوماســية 
هــي الســبيل الوحيــد للعــودة إىل التنفيــذ الكامــل لاتفــاق النــووي 
اإليــراين وخفــض التوتــرات الســائدة«، ففــي العــودة اإليرانيــة النفطيــة 

فوائــد عديــدة ألورواب، أمههــا النفطيــة، فــأورواب ال تعتــرب إيــران مصــدر 
هتديــد هلــا، ولذلــك هــي وأمــريكا علــى أهبــة االســتعداد إلمتــام الصفقــة 

النوويــة النفطيــة معهــا.
جــاء ذلــك يف وقــٍت يتزايــد فيــِه عــدد املســؤولن اإلســرائيلين الذيــن 
يتولــون مناصــب أمنيــة حساســة والذيــن ابتــوا يؤيــدون توقيــع اتفــاق 
نــووي جديــد بــن القــوى الكــربى الســت وإيــران، وفــق تقريــر نشــرته 
صحيفــة ’’يديعــوت أحرونــوت‘‘ الصهيونيــة ممهــدًة لنجــاح مهمــة 
‘بوريــل’، وممــا جــاء ابلتقريــر أنــه خافــاً للسياســة الرمسيــة اإلســرائيلية 
لعــدد  تزايــد  هنــاك  النــووي،  لاتفــاق  أمــريكا  إحيــاء  ضــد  املعلنــة 
ولــو  ’’اتفاقــاً  يفضلــون  ابتــوا  الذيــن  الصهيــوين  اجليــش  مســؤويل 
كان ســيئاً‘‘ مــع طهــران علــى عــدم التوصــل إىل أي اتفــاق معهــا! 
وأن »هــؤالء املســؤولن الصهاينــة يعتقــدون أن مثــل هــذا االتفــاق 
ســيمنح إســرائيل مهلــة زمنيــة إلعــداد خيــار عســكري حقيقــي ضــد 
رئيــس  املوقــف مؤخــراً،  هــذا  مؤيــدي  أبــرز  بــن  مــن  إيــران«، وإن 
قســم االســتخبارات، ورئيس قســم األحباث، ورئيس قســم التخطيط 
االســرتاتيجي، ورئيــس قســم الشــؤون اإليرانيــة، علمــاً أن هــذا األخــري 
موقفــه  يغــري  أن  قبــل  إيــران  مــع  نــووي  اتفــاق  ألي  معارضــاً  كان 
مؤخــراً، وأن قســم االســتخبارات يف اجليــش اإلســرائيلي رصــد أيضــاً 
تغيــرياً مبوقــف وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، الــذي ابت يعتقــد أن اتفاقــاً 
نــووايً مــع إيــران هــو اخليــار األقــل ســوءاً ابلنســبة إلســرائيل، فهــل ميثــل 
هــذا تغــريًا حقيقيًــا أم أنــه التــزام بنفــس اخلطــة املمنهجــة املشــرتكة مــع 

إيــران وأمــريكا؟؟ 
كمــا أن الصــن تســتفيد متامــاً مــن صفقــة ڤيينــا ابلــذات جلهــة تدفّــق 
النفــط اإليــراين إليهــا، كمــا أن روســيا ال تعــارض، بــل إهنــا تــرى أن 
موافقتهــا علــى متريــر الصفقــة الغربيــة- اإليرانيــة، ابلرغــم مــن أضرارهــا 
كاعــب  لـ’بوتــن’  االعتبــار  بعــض  تعيــُد  واالقتصاديــة،  النفطيــة 
دويل وتكســر بذلــك عزلــة روســيا؛ أمــا إيــران، فإهنــا تبــدو جاهــزة 
لرتتيبــات مرحليــة ومؤقتــة تضمــن هلــا رفــع العقــوابت عنهــا لتيســري 
شــارعها  غضــب  وإســكات  اقتصادهــا  وإنقــاذ  النفطيــة  مبيعاهتــا 
املنتفــض، ولذلــك فإهنــا تُلّمــح إىل أهنــا قــد تكــون جاهــزة لتأجيــل 
البــّت إبصرارهــا علــى شــطب مــا يســمى ’’احلــرس الثــوري‘‘ عــن 
األولويــة  تعطــي  مبراحــل،  تفامهــات  رزمــة  ضمــن  اإلرهــاب  قائمــة 
للنفــط واالقتصــاد لكــن دون التخلّــي عــن حموريــة عقيدهتــا ومركزيــة 

فيــه.       »حرســها« 
تــرى  املتوازنــة كرئيســها-  وغــري  العرجــاء-  ابيــدن  إدارة  أن  كمــا 
النفــط ســتؤّدي ابلــدول اخلليجيــة  العــودة اإليرانيــة إىل أســواق  أن 
فضــًا  واألمنيــة  والعســكرية  النفطيــة  أمــريكا  مبطالــب  القبــول  إىل 
ابحلــرب  األوىل  ابلدرجــة  ابلطبــع  املنشــغلة  وهــي  السياســية،  عــن 

ابيــدن  إدارة  لكــن  روســيا،  وبتطويــق  ســتطول-  الــي  األوكرانيــة- 
تتحــّرك خليجيــاً علــى أكثــر مــن صعيــد، وهــي تتهيّــأ للصفقــة النوويــة/ 
النفطيــة، وطهــران علــى أهبــة االســتعداد وهــي مبتســمة للتعاطــي مــع 

بقيــادة إســرائيلية.   أي ســيناريو وإن كان 
ويف ظــل منســوب عنــد هــذا املســتوى واحلــدود الراهنــة للمواجهــة، 
يصعــب التنبــؤ ابنــزالق لصيــٍف ملتهــب، أو قبــول نبــوءات متشــائمة 
تذهــب ألبعــد  املراقبــن واحملللــن  لكــن خمــاوف  مــن دون حتفــظ، 
مــن ذلــك عــرب مســارين وكســر معــادالت وقواعــد االشــتباك؛ األول 
مــع لبنــان، فــأي مواجهــة حمــدودة أو ســوء تقديــر، أو انســداد يف 
البحريــة، ميكــن أن يفضــي إىل حــرب  مفاوضــات ترســيم احلــدود 
شــاملة بــن إســرائيل وحــزب إيــران يف لبنــان، وميكــن أن تفضــي هــذه 
احلــرب إىل تســخن جبهــات وخطــوط متــاس أخــرى، مــن فلســطن 
إىل اجلــوالن وصــواًل للعــراق؛ الثــاين مــع إيــران، كأن تتوجــه الطائــرات 
اإلســرائيلية لتنفيــذ هجمــات مباشــرة ابلعمــق اإليــراين، ُملحقــة ضــرراً 
فادحــاً ابملنشــآت النوويــة اإليرانيــة، عندهــا ســتصبح شــعارات ووعــود 
نظــام إيــران، وصدقيتــه أبكملهــا علــى حمــٍك خطــري، وعندهــا يصبــح 
الــرد اإليــراين املباشــر علــى إســرائيل ضــرورة لبقــاء النظــام، وقدرتــه 
يفتــح ابب اجلحيــم،  علــى االســتمرار؛ وســيناريو كهــذا ميكــن أن 
أخــرى  دول  علــى  بــل  فحســب،  املتحاربــن  الطرفــن  علــى  ليــس 

عديــدة.  
مــن دون اإلنــزالق إىل أي مــن هاتــن احلفرتــن، ستشــهد املنطقــة، 
صيفــاً خمتلفــاً حبــرارة مرتفعــة بــا شــك، مــع خــوف شــعوب املنطقــة 
املزمــن مــن متازمــة االســتبداد والقهــر، وإرهــاب غذائــي امرباطــوري 
ــاً غــرَي مفتعــل،  يســتخدم حــرب أوكرانيــا، جلعلــه يبــدو أمــراً موضوعي
والــي تئــُن معــه مرضــاً بـ»الكولــريا واحلمــى النزفيــة والكــوروان بشــكٍل 
خــاص« فضــًا عــن الفقــر واجلــوع واملــرض، بيــد أنــه لــن يكــون صيفــاً 
الهبــاً وال حارقــاً، وليــس مثــة مــا يشــي أبن طريــق الدبلوماســية قــد 
ُســّد متامــاً، ســواء أمــام االتفــاق النــووي بــن إيــران واجملتمــع الــدويل، 
أو مفاوضــات ترســيم احلــدود البحريــة بــن لبنــان وإســرائيل؛ لكــَن 
بــل ُيســهم يف رفــع  مــرور الوقــت، ال يعمــل لصــاحل الدبلوماســية، 
منســوب الصخــب والضجيــج النامجــن عــن قــرع طبــول املواجهــة؛ 
إنــه ســباق »ربــع الســاعة األخــرية« بــن احلــرب والدبلوماســية علــى 
وقــع االســتعصاء املطبــق يف كل املنطقــة؛ ومشــكلتنا كســورين وعــرابً 
مــع إيــران هــي نفســها مشــكلة الشــعب اإليــراين مــع دولتــه، وهــي 
أن دافعهــا العصبيــة القوميــة بغــاف ديــي للتوّســع يف مــا ال يعنيهــا، 
الــذي  الوقــت  أيضــاً يف  يعنيهــا  مــا ال  وإنفــاق مبالــغ طائلــة علــى 
يتضــّور شــعبها فقــراً، ومشــكلتنا معهــا هــي املشــكلة مــع أي نظــام 

ديــي ال خيتلــف عــن إســرائيل مهمــا رفــع مــن شــعارات.

عبدالباسط حمودة

هل ينزلق االقليم والمنطقة لمواجهــات ملتهبة؟

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

تلجــأ الســتينية أم حممــود النازحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل خميــم 
كللــي بريــف إدلــب الشــمايل للجلــوس حتــت ظــال أشــجار الزيتــون 
عليهــا  أتخــذ  الــي  اخليمــة  حــرارة  مــن  للهــرب  املخيــم،  مــن  القريبــة 
مــع  ابلقــول: “نزحــت  تتحــدث إلشــراق  معاانهتــا  وعــن  أنفاســها، 
املعاقــة إىل هــذا املخيــم هنايــة عــام 2019، ونعــاين  زوجــي وابنــي 
يف هــذا املخيــم مــن ظــروف ســيئة للغايــة جــراء حــر الصيــف الــذي 
أشــعة  هليــب  مــن  ال حيتمــل، والســكن يف خيــام مهرتئــة ال حتمينــا 
الشــمس، وال تصمــد أمــام العواصــف الغباريــة.” وتضيــف أم حممــود 
مــى  والنعــرف  مــكان،  يف كل  املــوت  “حياصــران  حزيــن:  بصــوت 

ســتنتهي رحلــة النــزوح القاســية الــي نعيــش وياهتــا كل يــوم .”
يعــاين النازحــون يف خميمــات إدلــب مــن حــر الصيــف تزامنــاً مــع شــح 
اخلدمــات مــن ميــاه وكهــرابء، وانتشــار الزواحــف واحلشــرات املســببة 
بشــكل  الســن  وكبــار  األطفــال  تصيــب  الــي  واألمــراض،  لألوبئــة 
خــاص، دون أن جيــدوا مــن يلتفــت إىل احتياجاهتــم ويعينهــم علــى 
حيــاة النــزوح، وأمــام هــذه املعــاانة يتبــع النازحــون طــرق بدائيــة هبــدف 
الصمــود أمــام أشــعة الشــمس احلارقــة، الــي زاد مــن حدهتــا افتقــار 

املناســبة ملواجهتهــا. لــألدوات  املخيمــات 
ســعاد املصطفــى )33 عامــاً( انزحــة مــن مدينــة خــان شــيخون إىل 
خميــم يف قريــة كفرعــروق مشــال إدلــب، أم ألربعــة أبنــاء، تعــاين مــن قلــة 
امليــاه النظيفــة تزامنــاً مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة، مــا يضطرهــا لنقلهــا 
مــن مســافات بعيــدة إىل خيمتهــا للقيــام بواجبــات املنــزل، أو شــرائها 
علــى نفقتهــا اخلاصــة، وعــن ذلــك تقــول: “نعيــش يف جحيــم حقيقــي، 
احلمــى  ونــوابت  واجلفــاف  ابإلســهال  أطفــايل  يصــاب  مــا  وكثــرياً 

واألمــراض اجللديــة، علمــاً أننــا ال منلــك أي حلــول أو خيــارات ســوى 
تبليــل مابــس األطفــال حلمايتهــم مــن احلــر، وشــراء قوالــب الثلــج رغــم 

غــاء أســعاره ومصــدره اجملهــول هبــدف تربيــد ميــاه الشــرب .”
كمــا تعــاين أســرة املصطفــى مــن ســرعة فســاد الطعــام بســبب انقطــاع 

التيــار الكهرابئــي، وعــدم وجــود ثاجــات حلفــظ الطعــام .
وتناشــد املصطفــى املنظمــات للتدخــل العاجــل، وتقــدمي امليــاه النظيفــة 
إىل  النازحــن  عــودة  أتمــن  علــى  والعمــل  اإلنســانية،  واملســاعدات 
مدهنــم وبلداهتــم بشــكل هنائــي، ووضــع حــد ملعاانهتــم الــي تتجــدد 

كل عــام .
مــن جانبــه حممــد الســعود )45 عاماً(نــزح مــن قريــة اببيــا بريــف إدلــب 
اجلنــويب إىل خميــم علــى أطــراف مدينــة ســرمدا احلدوديــة مــع تركيــا، 
يعــاين مــع بقيــة النازحــن مــن انعــدام خدمــات الصــرف الصحــي، 
“يكثــر  يقــول:  ذلــك  وعــن  الكريهــة،  والروائــح  القمامــة  وانتشــار 
الــذابب والبعــوض خــال فصــل الصيــف بســبب ســوء اخلدمــات، 
ممــا يؤثــر علــى صحــة أطفالنــا، ويهــدد ابنتشــار األمــراض املعديــة .”

ويلفــت الســعود أن طفلــه البالــغ مــن العمــر مخــس ســنوات تعــرض 
فقــام إبســعافه إىل  اخليمــة،  العثــور عليهــا داخــل  للدغــة عقــرب مت 

العــاج. لتلقــي  مشــفى يف مدينــة ســرمدا 
ويؤكــد علــى ضــرورة تنفيــذ مشــاريع الصــرف الصحــي، وأتمــن خيــام 
اعتــدال  علــى  للحفــاظ  عــوازل  توفــري  مــع  القدميــة،  بــدل  جديــدة 
ابملبيــدات،  املخيمــات  رش  مــع  اخليمــة،  داخــل  احلــرارة  درجــات 

يومــي.  بشــكل  القمامــة  وترحيــل 
ومنــذ بدايــة فصــل الصيــف حــذر فريــق “منســقو اســتجابة ســورية” 

مــن ارتفــاع درجــات احلــرارة يف املنطقــة، والضغوطــات الكبــرية علــى 
النازحــن يف املخيمــات، وزايدة املخــاوف مــن توســع رقعــة احلرائــق يف 
املخيمــات، واحتماليــة زايدة األمــراض اجللديــة نتيجــة اســتخدام امليــاه 
املنظمــات  مــع تذكــري  الصــرف الصحــي،  امللوثــة وانعــدام خدمــات 
اإلنســانية العاملــة يف املنطقــة بواقــع امليــاه يف خميمــات النازحــن الــي 
تشــكل  حيــث  النازحــن،  مــن  ونصــف  مليــون  مــن  أكثــر  يقطنهــا 
املخيمــات املنتظمــة الــي يعــاين قاطنوهــا مــن صعوبــة أتمــن احتياجاهتــم 
اليوميــة مــن امليــاه مانســبته %55 مــن إمجــايل تلــك املخيمــات، فيمــا 
تشــكل املخيمــات العشــوائية الــي تعــاين مــن مســألة أتمــن احتياجاهتــا 
اليوميــة مــن امليــاه مــا نســبته %85 مــن إمجــايل تلــك املخيمــات، أمــا 
عــدد املخيمــات احملرومــة مــن احلصــول علــى امليــاه النظيفــة واملعقمــة 
فقد بلغ 590 خميماً، وسط احتمالية زايدة األعداد يف حال توقف 

مشــاريع امليــاه عــن خميمــات جديــدة.
وأشــار الفريــق أن العائــات النازحــة يف املخيمــات تنفــق مــا يقــارب 
وترتفــع  الشــتاء،  فصــل  امليــاه يف  علــى  إمجــايل دخلهــا  مــن   20%

النســبة إىل %33 يف فصــل الصيــف.
أمــا علــى صعيــد الصــرف الصحــي فتعــاين %78 مــن املخيمــات 
مــن انعــدام الصــرف الصحــي، مؤكــداً أيضــاً علــى زايدة نســبة انتشــار 
إمجــايل  مــن   18% مــن  أكثــر  ســجل  حيــث  اجللديــة،  األمــراض 

املخيمــات حتــوي بــن ســكاهنا علــى مصابــن أبمــراض جلديــة .
الســوري  الشــمال  يف  العاملــة  اإلنســانية  املنظمــات  الفريــق  وانشــد 
العمــل علــى أتمــن امليــاه الصاحلــة للشــرب للنازحــن، منعــاً النتشــار 

األمــراض واألوبئــة ضمــن املخيمــات .

سونيا العلي

حر الصيف يضاعف معاناة النازحين في مخيمات إدلب 

صحافية سورية
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بلبل زادة... منبر ال Bülbülzade Vakfının bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi 
(BEKAM) tarafından gerçekleştirilen Erasmus + KA210 programı kapsamında yürütülen 
Gençlik Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı projemizin Gaziantep toplantıları tama-
mlandı.
Toplantılar BEKAM temsilcileri, Majka İnsani Yardım Derneği temsilcileri ve vakıf gönüllülerim-
izin katılımıyla Vakıf merkezimizdeki Davut Özgül Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 
İlk gün tanışma ve sohbet ile başlayan toplantı kurumların tanıtımı ile devam etti. Kurum 
tanıtımlarında Majka İnsani Yardım Derneği temsilcisi Lidija Ilijevska, kuruluşlarının vizyonunu 
ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.
 Daha sonra BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Vakfımızın ve BEKAM’ın gerçekleştirdiği 
faaliyet ve çalışma alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
 Gerçekleştirilen toplantıda kurum tanıtımlarını ardından açılış konuşması gerçekleştiren 
BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, “Dijital dönüşüm geldiğimiz noktada STK’lar için old-
ukça büyük önem teşkil ediyor. 
Gençler bu dünyanın içerisine doğdu fakat biz dijital mecralara gençlere göre daha geç 
uyum sağlıyoruz. STK’lar adına gençlere ulaşabilmek oldukça büyük önem arz ediyor. Bunun 
yanı sıra dijital mecralar STK’lara birçok yeni faaliyet alanları da yaratıyor. Bu da STK’lar için 
dijital dönüşümün büyük bir gereklilik olduğunu bizlere gösteriyor” diye konuştu.
Toplantıda kurum tanıtımlarının ardından açılış konuşması gerçekleştiren Majka İnsani 
Yardım Derneği temsilcisi Lidija Ilijevska, “Bizim bu konuda yapmamız gereken bir yol haritası 
ile birlikte bu sürece hız kazandırmaktır.
 Teknoloji sınırları ortadan kaldıran bir nimet olarak görülebilir. STK’lar olarak bunu iyi kul-
lanırsak birçok yeni insana ulaşmamız mümkün olacaktır. Dijital dönüşüm alanında büyük 
bir atılım yapmamız gerektiğine inanıyorum. Sosyal mecraların bir mücadele alanı olarak 
kullanılması toplumların gelişmesi açısından büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.  To-
plantı sonrası Vakıf merkezimizi gezen Majka İnsani Yardım Derneği temsilcileri Katre Sanat 
Merkezi, Ortadoğu Medya Merkezi, BEKAM ve İstikrar Spor Merkezi faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi aldı.
Toplantının ikinci günü REFAR Enstitüsü Başkanı Ali Özcan’ın “Dijital Dönüşüm ve STK’larda 
Dijital Dönüşüm Basamakları” konulu sunumu ile başladı. 
Özcan, gerçekleştirdiği sunumda STK’ların dijital dönüşüm konusunda yapmaları gereken 
çalışmalardan bahsederken sunumun ardından düzenlenen workshop’ta tüm katılımcılar bu 
konudaki fikirlerini dile getirdi.
 Gerçekleştirilen toplantının ardından Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı ziyaret edilerek bu-
radaki faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Toplantının 3. günü İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kaplan tarafın-
dan gerçekleştirilen “Gençlik Çalışmalarında Dijital Dönüşüm İmkânı” konulu sunum ile 
başladı. 
Kaplan gerçekleştirdiği sunumda STK’ların dijital dönüşüm konusunda atmaları gereken 
adımlardan ve bu adımların uygulama alanlarından bahsederken bu çalışmaların hangi 
çizgide gerçekleştirilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.
 Gerçekleştirilen sunumun ardından toplantının workshop bölümüne geçildi. Workshop 
bölümünde bu konuda STK’ların yapması gereken çalışmalar hakkında soru cevap ve fikir 
alışverişi gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Zeugma Müzesi, Panorama Müzesi Gezisi ve Kurum 
Ziyaretleri gerçekleştirildi.
Gaziantep’teki birçok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin de katılım gösterdiği toplantının 
4. gününde, yapılan görüşmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. “Gençlik 
Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı” adlı projenin tam anlamıyla hayata geçirilme-
si için yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası belirlenirken, Muhammed Furkan Yaşar 
tarafından yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen “Değerlendirme ve Kapanış” 
sunumu ile projenin Gaziantep toplantıları tamamlandı. Toplantının ardından Gaziantep 
Üniversitesi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ziyaret edilerek NASA sergisi gezildi.
Proje toplantılarının 5. gününde Rumkale ve Gaziantep’in Tarihi mekanlarına gerçekleştirilen 
gezilerin ardından Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ziyaret edilerek ortak alanlarda 
ortak faaliyetler yapılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu. Ziyaret Makedonyalı STK tem-
silcilerine hediye takdimi ile son buldu.
Projenin 2. faaliyeti 18-22 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Kumanova şeh-
rinde yapılacak.

اكتملــت اجتماعــات غــازي عنتــاب ملشــروع فــرص التحــول الرقمــي للعمــال الشــباب الــذي نُفــذ يف نطــاق برانمــج 
)+ Erasmus +   KA210 ( والــذي يقــام يف  مركــز أحبــاث ثقافــة تعليــم العلــوم )BEKAM( الــذي 

يعمــل ضمــن إطــار وقــف بلبــل زاده .
وقــد عقــدت االجتماعــات يف قاعــة مؤمتــرات) داود أوزغــول(   يف مركــز وقــف بلبــل زاده مبشــاركة ممثلــي  بيــكام 

)BEKAM( وممثلــي مجعيــة ماجــكا  للمســاعدة اإلنســانية )Majka(  واملتطوعــن يف الوقــف. 
واســتمر االجتمــاع ، الــذي بــدأ ابلتعــارف والدردشــة يف اليــوم األول ، والتعريــف   ابملؤسســات.  حيــث شــرحت 

ليــداي إيلــي جيفســكا ، ممثلــة مجعيــة ماجــكا للمســاعدة  اإلنســانية )Majka(  ، رؤيــة منظمتهــم وأنشــطتهم.
مث قدم  -  يف وقت الحق -  رئيس بيكام )BEKAM(   حممد علي إمن أوغلو معلومات حول األنشطة 

وجماالت العمل يف وقف بلبل زاده.
ويف هــذا  الســياق قــال رئيــس بيــكام )BEKAM(  حممــد علــي إمــن أوغلــو ، الــذي ألقــى الكلمــة االفتتاحيــة 
بعــد تقــدمي املؤسســة يف االجتمــاع ، “إن التحــول الرقمــي لــه أمهيــة كبــرية ملنظمــات اجملتمــع املــدين   يف املرحلــة 
الــي وصلنــا إليهــا. فقــد ُولــد الشــباب يف هــذا العــامل ، لكننــا نتكيــف مــع اإلعــام الرقمــي  بشــكل متأخــرًا عــن 
الشــباب. وهنــا يعتــرب الوصــول إىل الشــباب ابســم  منظمــات اجملتمــع املــدين   أمــًرا يف غايــة األمهيــة. ابإلضافــة إىل 
ذلــك ، ختلــق القنــوات الرقميــة العديــد مــن جمــاالت النشــاط اجلديــدة للمنظمــات غــري احلكوميــة. وهــذا  يوضــح 

لنــا أن التحــول الرقمــي ضــرورة كبــرية ملنظمــات اجملتمــع املــدين   “.
وقالــت ليــداي إيلــي جيفســكا ، ممثلــة مجعيــة ماجــكا للمســاعدة  اإلنســانية )Majka(، الــي ألقــت الكلمــة 
االفتتاحيــة بعــد التعريــف ابملؤسســة يف االجتمــاع : “مــا حنتــاج إىل القيــام بــه يف هــذا الصــدد هــو تســريع هــذه 
العمليــة خبريطــة طريــق. ميكــن النظــر إىل التكنولوجيــا علــى أهنــا نعمــة تزيــل احلــدود. إذا اســتخدمنا هــذه املنظمــات 
بشــكل جيــد ، فســنكون قادريــن علــى الوصــول إىل العديــد مــن األشــخاص اجلــدد. أعتقــد أننــا حباجــة إىل حتقيــق 
تقــدم كبــري يف جمــال التحــول الرقمــي. إن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي كميــدان للنضــال لــه أمهيــة كبــرية 

لتنميــة اجملتمعــات.
و بعــد االجتمــاع ، زار ممثلــو مجعيــة Majka للمســاعدات اإلنســانية مركــز وقــف بلبــل زاده وتلقــوا معلومــات 
حــول األنشــطة يف مركــز كاتــري للفنــون ، ومركــز الشــرق األوســط اإلعامــي ، ومركــز  BEKAM ، ومركــز 

االســتقرار الرايضــي.
بــدأ اليــوم الثــاين لاجتمــاع بعــرض تقدميــي لرئيــس معهــد  رافــار )REFAR( علــي )أوزكان  ( حــول “التحــول 

الرقمــي وخطــوات التحــول الرقمــي يف منظمــات اجملتمــع املــدين”. 
وبينمــا حتــدث أوزكان عــن العمــل الــذي جيــب أن تقــوم بــه منظمــات اجملتمــع املــدين   بشــأن التحــول الرقمــي يف 
عرضــه ، عــرب مجيــع املشــاركن عــن آرائهــم حــول هــذا املوضــوع يف ورشــة العمــل الــي عقــدت بعــد العــرض. كمــا 
متــت - بعــد االجتمــاع -  زايرة غابــة التحريــر التابعــة لوقــف بلبــل زاده ومت تقــدمي معلومــات حــول األنشــطة هنــاك.

 وبــدأ اليــوم الثالــث مــن االجتمــاع ،  بعــرض تقدميــي للدكتــور أمحــد قابــان -  عضــو اهليئــة التدريســية جلامعــة ابــن 
خلدون يف إســطنبول -   حول   “فرصة التحول الرقمي يف دراســات الشــباب”. 

وقــد حتــدث قابــان يف العــرض الــذي قدمــه عــن اخلطــوات الــي جيــب أن تتخذهــا منظمــات اجملتمــع املــدين   يف 
هــذه  إجــراء  ينبغــي  الــذي  اخلــط  معلومــات حــول  وقــدم   ، اخلطــوات  هــذه  تطبيــق  الرقمــي وجمــاالت  التحــول 

الدراســات فيــه. 
بعــد العــرض التقدميــي ، بــدأ اجلــزء اخلــاص بورشــة العمــل مــن االجتمــاع. يف قســم ورشــة العمــل ، مت تبــادل األســئلة 

واألجوبــة واألفــكار حــول العمــل الــذي ينبغــي علــى منظمــات اجملتمــع املــدين   القيــام بــه يف هــذا الصــدد. 
بعد االجتماع ، متت زايرة  متحف زيوغما وجولة يف متحف ابنوراما وزايرات ملؤسسات أخرى . 

يف اليــوم الرابــع مــن االجتمــاع ، الــذي شــارك فيــه ممثلــو العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين  يف غــازي عنتــاب ، 
مت تبــادل األفــكار حــول االجتماعــات.

وقــد  اكتملــت اجتماعــات غــازي عنتــاب للمشــروع بعــرض “التقييــم واخلتــام” الــذي قدمــه حممــد فرقــان يشــار 
كجــزء مــن نشــاط النشــر ، مــع حتديــد خارطــة الطريــق للعمــل الــذي يتعــن القيــام بــه مــن أجــل التحقيــق الكامــل 

للمشــروع املســمى “التحــول الرقمــي” . 
بعد االجتماع ، متت زايرة مركز جامعة غازي عنتاب ومركز  )مزين اركول العلمي(   و زايرة معرض انسا.

يف اليــوم اخلامــس مــن اجتماعــات املشــروع ، بعــد جــوالت إىل القلعــة اليواننيــة واملواقــع التارخييــة يف غــازي عنتــاب 
، متــت زايرة رئيــس وقــف بلبــل زاده تورغــاي الدمــري وعقــدت مشــاورات حــول األنشــطة املشــرتكة يف املناطــق 
املشــرتكة. وانتهــت الــزايرة بتقــدمي هــدااي ملمثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين  املقدونيــة . وســيعقد النشــاط الثــاين 

للمشــروع يف كومانوفــا ، مشــال مقدونيــا يف الفــرتة مــن 18 إىل 22 يوليــو.

  Gençlik Çalışanları için Dijital Dönüşüm Fırsatı Proje Toplantıları gerçekleştirildiعقدت اجتماعات مشروع فرصة التحول الرقمي للعاملين الشباب
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Bülbülzade Vakfın bünyesinde Türkiye ve Suriye’de eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu Kültür Merkezlerine 
bir yenisi daha eklendi. Suriye’nin Cerablus kentinde yer alan tarihi bir bina restore edilerek Anadolu Kültür 
Merkezi çatısı altında yeniden hizmete açıldı.
Gerçekleştirilen açılış programı Kuran Tilaveti ve selamlama konuşmaları ile başlandı. Yerel halk tarafından 
yoğun ilgi gören programda Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü 
Fikret Çıtlak, Kayserili İş Adamı Mehmet Öztürk, Ata Derneği Gaziantep Temsilcisi Wail Dede, Cerablus Yerel 
Meclis Başkanı Muhammed Muhammed ve Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir selamlama konuşma-
ları gerçekleştirdi.
Açılış programında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek, “Kardeş toplumumuz olan Suriye halkı-
na burada kültür, sanat ve medeniyet noktasında katkı sunmaya çalışıyorsunuz.
 Bu emperyal kuvvetlerin her ne kadar geniş alanları, sınır olmayan maddi kaynakları olsa da biz inanıyoruz 
ki Allah bizimle ve tarih Allah ile birlikte olanları yazacaktır. Buna olan inancımız her zaman tamdır” diye 
konuştu.
Açılış programında konuşan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, “Değerli kardeşlerim Türkiye’nin, 
Anadolu’nun diğer adı adalettir, merhamettir. Cerablus bizim sınırımızın öteki tarafı değil ailemizin bir 
parçasıdır, evimizin diğer odasıdır. Onun için burada bir can yansa, bir ana ağlasa onunla beraber biz de 
ağlarız. Ülkemiz, güvenlik unsurlarımız, sivil toplum örgütlerimiz bunun için buradadır.
Birileri gibi buralar üzerinden güç devşirme derdinde değiliz. Buraya 10 binlerce tır silah yığdılar. Soruyorum 
size bu silahlar kimi öldürmek için yığıldı. Onlar bombalar ile yıktılar biz kütüphanelerle, kitaplarla, kültür 
merkezlerimizle, sanatçılarımızla edebiyatçılarımızla yeniden inşa ediyoruz. Değerli kardeşlerim Türki-
ye’den birçok kardeşimiz buralara geldi. Bu bölgeler artık güvenli bir hale geldi. Birçok kardeşimiz bu bölge-
ler dönmeye başladı” ifadelerini kullandı.
Ata Derneği Gaziantep Temsilcisi Wail Dede ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Biz burada birçok 
yapının iyileştirilmesinde ve yeniden yapılmasında görev aldık. Sağolsun Bülbülzade Vakfı ize bu projede bir 
şeyler yapma imkânı sağladı. Hepimizin ortak emeği sayesinde ortaya böyle güzel bir eğitim yuvası çıktı” 
dedi.
Toplantıda konuşan Cerablus Yerel Meclis Başkanı Muhammed Muhammed, “Cerablus kentimizde bi-
zler her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Bülbülzade Vakfının yapmış olduğu kültür 
merkezi ise şehrimize renk kattı. Buradaki insanların gelişimine katkı sağladı” diye konuştu.          
Selamlama konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.
 Kurdele kesiminin ardından merkez faaliyetleri tanıtılarak kurslar gezildi. Kültür Merkezinde gerçekleştir-
ilen resim kursundan mezun olan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verilirken program 
merkezde yapılan değerlendirme toplantısı ve şehir gezisinin ardından sona erdi.

متــت إضافــة مركــز جديــد إىل مراكــز األانضــول  الثقافيــة  ، الــي تقــوم أبنشــطة تعليميــة يف تركيــا وســوراي ، حتــت رعايــة وقــف 
بلبــل زاده. حيــث  مت ترميــم  مبــى ترخيــي يف مدينــة جرابلــس الســورية وإعــادة فتحــه حتــت ســقف مراكــز األانضــول الثقافيــة.

بــدأ الربانمــج االفتتاحــي بتــاوة القــرآن  الكــرمي وكلمــات الرتحيــب ؛  حيــث  ألقــى  كل  مــن :   انئــب حمافــظ غــازي عنتــاب 
حممــد بــك ، ومنســق معهــد يونــس أمــره  فكــرت تشــيتاك ، ورجــل األعمــال القيصــري حممــد أوزتــورك ، وممثــل مجعيــة عطــاء  
يف غــازي عنتــاب وائــل  الــداده  ، ورئيــس اجمللــس احمللــي يف جرابلــس حممــد حممــد ورئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــري ؛  

كلمــات ترحيبيــة يف الربانمــج ، والــي جذبــت اهتماًمــا كبــريًا مــن قبــل اجملتمــع احمللــي.
وقــد  قــال انئــب حمافــظ غــازي عنتــاب حممــد بــك ، متحــداثً يف الربانمــج االفتتاحــي :  “إنكــم حتاولــون املســامهة يف مســاعدة  
الشــعب الســوري ، اجملتمــع الشــقيق ، مــن حيــث الثقافــة والفــن واحلضــارة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القــوات اإلمربايليــة  لديهــا 
مســاحات شاســعة ومــوارد ماديــة غــري حمــدودة ، فإننــا نعتقــد أن هللا  معنــا ،  والتاريــخ ســيكتب  مــن هــم مــع هللا  مــع هللا. 

حنــن دائمــا لدينــا ثقــة كاملــة يف هــذا .” 
كمــا قــال رئيــس وقــف بلبــل  زاده ، تورغــاي الدمــر ، يف حديثــه يف الربانمــج االفتتاحــي: “أخــوايت وإخــواين األعــزاء ، االســم 
اآلخــر لرتكيــا واألانضــول هــو العــدل والرمحــة. جرابلــس ليســت اجلانــب اآلخــر مــن حــدودان ، إهنــا جــزء مــن عائلتنــا ، إهنــا 
الغرفــة األخــرى يف منزلنــا. هلــذا الســبب إذا كانــت احليــاة هنــاك مؤملــة ، وإذا بكــت أم ، فســوف نبكــي معهــا. بلــدان وقواتنــا 

األمنيــة ومنظماتنــا املدنيــة  هنــا مــن أجــل هــذا. 
حنــن ال  نعمــل  هنــا  مــن أجــل اكتســاب الســلطة علــى هــذه األماكــن مثــل بعــض النــاس. لقــد كدســوا عشــرات اآلالف مــن 

شــاحنات األســلحة هنــا. 
أان أســألكم ، لقتــل مــن  كدســت هــذه األســلحة ؟ لقــد دمــروا املنطقــة  ابلقنابــل ، وحنــن نعيــد بناءهــا ابملكتبــات والكتــب 
واملراكــز الثقافيــة والفنانــن والكتــاب. أيهــا اإلخــوة واألخــوات األعــزاء ، جــاء إىل هنــا العديــد مــن أشــقائنا مــن تركيــا. هــذه 

املناطــق آمنــة اآلن. وقــد بــدأ العديــد مــن إخواننــا ابلعــودة إىل هــذه املناطــق.
ويف كلمتــه االفتتاحيــة ، قــال وائــل  الــداده  ، ممثــل مجعيــة عطــاء يف غــازي عنتــاب ، “لقــد شــاركنا يف حتســن وإعــادة بنــاء 
العديــد مــن املبــاين هنــا. بفضــل مؤسســة بلبــل زاده و ، أعطتنــا الفرصــة لفعــل شــيء حيــال هــذا املشــروع. بفضــل اجلهــود 

ــا ، نشــأ مثــل هــذا البيــت   التعليمــي اجلميــل “. املشــرتكة لنــا مجيًع
و قــد  قــال رئيــس اجمللــس احمللــي يف جرابلــس ، حممــد حممــد  يف حديثــه يف االجتمــاع :  “إننــا نــويل أمهيــة جلميــع أنــواع أعمــال 
البنيــة التحتيــة والبنيــة الفوقيــة يف مدينتنــا جرابلــس. وقــد أضــاف املركــز الثقــايف الــذي بنتــه مؤسســة بلبــل زاده  لــواًن خاصــا   

ملدينتنــا. لقــد ســاهم يف تنميــة النــاس هنــا “.
وبعــد إلقــاء كلمــات التحيــة ، مت قــص الشــريط وافتتاحــه. وبعــد قــص الشــريط مت التعريــف بنشــاطات املركــز وزايرة الــدورات. 
ومت تســليم الشــهادات للطــاب الذيــن خترجــوا مــن دورة الرســم الــي أقيمــت يف املركــز الثقــايف مــن قبــل أعضــاء الربوتوكــول ، 

وانتهــى الربانمــج بعــد اجتمــاع التقييــم الــذي عقــد يف املركــز وجولــة يف املدينــة.

 Cerablus Anadolu Kültür Merkezinin Açılışı Yapıldıافتتاح مركز األناضول الثقافي  في جرابلس
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü tarafından hazırlanan Göç ve Medyada Nefret 
Söylemi Paneli düzenlendi. Düzenlenen panele Arapça yayın yapan Fecr Radyo Müdürü Alaad-
din Husso konuşmacı olarak katıldı.
GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleşen moderatörlüğünü GAÜN İletişim Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gökgöz’ün yaptığı panele; Öğr. Gör. Revşan Şen, Gazeteci Orhan 
Erkılıç ve Gazeteci Alaaddin Husso konuşmacı olarak katıldı.
 Panelde özellikle son dönemde sosyal medya üzerindeki bazı göçmenlerin tavırları referans 
alınarak bir nefret söylemi başladığına dikkat çekilerek bunun toplumsal uyum noktasında te-
hlikeli olduğunun, Türkiye’nin demokratik yapısına zarar verdiğinin ve kültürel uyumu zedele-
diğinin altı çizildi.
Konuya ilişkin olarak gerçekleştirdiği konuşmasında göçün sadece Türkiye’de değil dünyada 
da en önemli konulardan birisi olduğunu ifade eden Fecr Radyo Müdür Alaaddin Husso, “Bilgi 
demeçlerimiz artık medyadan gerçekleşiyor. 
 Kitaplara maalesef yakın değiliz ki bu tür sorunlar oluyor. Gençlere tavsiyem, ‘Fahrenheit 
451’ kitabını okusunlar. İki toplumdaki ana sorun; herkesin birbirinden habersiz olması. Böyle 
konularda gençlerimizin birbirlerine çok soru sorarak, birbirlerini tanımaları gerekiyor” diye 
konuştu.

ُعقــدت نــدوة  حــول خطــاب الكراهيــة يف وســائل اإلعــام واهلجــرة ، أعدهــا معهــد اهلجــرة جبامعــة غــازي عنتــاب   
)GAÜN(  وقــد شــارك مديــر راديــو فجــر عــاء الديــن حســو كمتحــدث يف هــذه  النــدوة. 

 وقــد  عقــدت النــدوة  الــي  أدارهــا عضــو هيئــة التدريــس بكليــة االتصــاالت  يف جامعــة غــازي  عنتــاب  أ.د. دكتــور  
غوكهــان غــوك غــوز )Gökhan Gökgöz(  يف قاعــة  كليــة احلقــوق  للمؤمتــرات يف جامعــة غــازي عنتــاب . 
وقــد  شــارك  يف  النــدوة  كمتحــدث  كل مــن عضــو هيئــة التدريــس روشــان شــان ، والصحفــي  ارهــان اركتيليتــش 

والصحفــي  عــاء الديــن حســو .   
ومت التأكيــد يف النــدوة علــى أن خطــاب الكراهيــة قــد بــدأ ، خاصــة يف الفــرتة املاضيــة ، ابإلشــارة إىل مواقــف بعــض 
املهاجريــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ، وأن هــذا أمــر خطــري مــن حيــث التماســك االجتماعــي ، ويضــر ابلبنيــة 

الدميقراطيــة لرتكيــا ، واالنســجام الثقــايف.
ويف هــذا الســياق  قــال مديــر راديــو  الفجــر عــاء الديــن حســو - خــال  كلمــة لــه حــول هــذا املوضــوع؛  الــذي بــن  
فيــه  أن اهلجــرة هــي مــن أهــم القضــااي،  ليــس فقــط يف تركيــا فقــط  ،  ولكــن أيًضــا يف العــامل :  “بياانتنــا اإلعاميــة يتــم 
اإلدالء هبــا اآلن مــن خــال وســائل اإلعــام. لألســف ، حنــن لســنا قريبــن مــن الكتــب ، لذلــك مثــل هــذه املشــاكل 
حتــدث. نصيحــي للشــباب قــراءة كتــاب فهرهنايــت 451 . املشــكلة الرئيســية يف اجملتمعــن ؛ جهــل بعضنــا البعــض. 

شــبابنا حباجــة اىل التعــرف علــى بعضهــم البعــض مــن خــال طــرح الكثــري مــن األســئلة حــول هــذه االمــور “.

 Fecr Radyo, Göç ve Medyada Nefret Söylemi Paneli‘ne katıldıشارك راديو فجر  في ندوة الهجرة وخطاب الكراهية في وسائل اإلعالم

İdlib’de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, 
İdlib’de briket ev projesinin ikinci etabı olarak Keferlusin bölgesinde 901 briket evin 
çalışmalarını tamamladı.
Briket evlerin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl, Türk Kızılay Genel 
Müdürü İbrahim Altan, For Children Smile Dernek Başkanı Emine Taş, Önder Yardım-
laşma Ve Dayanışma Derneği, Dertliler Hareketi ve Hasene Derneğinden temsilciler 
katıldı.
Altan, açılışta “ Şu ana kadar İdlib bölgesinde 2 bin 189, Azez bölgesinde ise 272 ol-
mak üzere, 2 bin 461 ev tamamlanarak ailelere teslim edilmiştir.” dedi.
Keferlusin projesinde 901 evin ailelere teslim edildiğini belirten Altan, “Briket evlerin 
açılışının yanı sıra savaş mağduru çocukların eğitimlerine kaldıkları yerden devam 
etmeleri için bir okulun da açılışı gerçekleştirdik.” diye konuştu.
Altan, briket evlerin yer aldığı bölgede temiz içme suyundan foseptik çukura ihtiyacın 
giderilmesi için kalıcı altyapıların yapıldığını kaydetti.

اســتمرارًا ألعمــال 5 آالف منــزل فحــم حجــري مت البــدء يف بنائهــا يف إدلــب ، أكمــل اهلــال األمحــر الرتكــي أعمــال 901 
منــزال مــن قوالــب احلجــارة يف منطقــة كفــر لوســن كمرحلــة اثنيــة مــن مشــروع منــزل الفحــم احلجــري يف إدلــب. 

وقــد حضــر حفــل االفتتــاح انئــب حمافــظ هــاتي أوغوزهــان بينغــول ، واملديــر العــام للهــال األمحــر الرتكــي إبراهيــم ألتــان ، 
ورئيــس مجعيــة ابتســامة  مــن أجــل  األطفــال أمينــة طــاش ، وممثلــو مجعيــة التعــاون  والتضامــن ، وحركــة املضطربــن ، ومجعيــة 

حســنة.
وقــال ألتــان يف االفتتــاح “إنــه مت حــى اآلن اســتكمال ألفــن و 461 منــزال  و تســليمها للعائــات  ؛  منهــا ألفــي و  189 

يف حميــط إدلــب ، و 272 يف منطقــة أعــزاز . 
وقــال ألتــان -  الــذي أوضــح أنــه مت تســليم 901 منــزاًل للعائــات يف مشــروع كفرلوســن-  :  “ابإلضافــة إىل افتتــاح املنــازل 

املصنوعــة مــن قوالــب فحــم حجــري ، قمنــا أيًضــا ابفتتــاح مدرســة لضحــااي احلــروب ملواصلــة تعليمهــم مــن حيــث توقفــوا”.
وأشــار ألتــان إىل أنــه يف املنطقــة الــي توجــد هبــا منــازل فحــم حجــري ، مت بنــاء بــى حتتيــة دائمــة لتلبيــة احلاجــة إىل اخلــزاانت 

مثــل خــزان للصــرف الصحــي وخــزان مليــاه الشــرب النظيفــة.

 من قوالب الفحم كان قد أكمل بناءها في إدلب. 
ً
Türk Kızılay, İdlib’de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi  الهالل األحمر التركي  يقوم بتسكين العائالت في 901 منزال
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دون إرادة مــن أّمــه وبرغبــة ملّحــة مــن أبيــه يكــر اثئــر، يقفــز الطفــل الوســيم فــوق ســنّيه الســبع خبفــة 
مدهشــة ويــكاد أبطــراف أصابعــه الطويلــة الناحلــة يالمــس الدلــو املتــدّل مــن رأس عمــود خيمتهــم، 
لقــد ابت يعــرف مجيــع اخليــم اجملــاورة عــن يســارهم وميينهــم، وميكنــه أن يعــدد أمســاء قاطنيهــا يف 
الصــّف الطويــل املتعــّرج بــدءاً مــن تلّــة الشــوك وأيب محيــد الغوطــاين وانتهــاءاً حبفــرة الشــيطان، تلــك 
احلفــرة الغائــرة الــي أحدثتهــا الطائــرة احلربيــة الروســّية يف القصــف األخــر، حمرقــة عــدداً مــن األســر 

ورامســة حــدوداً جديــدة للمخّيــم العنيــد. 
يســتطيع اثئــر وكذلــك رفاقــه ملهــم وفاطمــة وحســن وأمحــد التمييــز بــني هديــر طائــرات امليــغ 
والســوخوي والــالم وبــني اهلليكوبــرت، وبــني صــوت رصــاص الكالشــنكوف والــي كــي ســي وبــني 
قذائــف الرامجــات واملدافــع، ميكنهــم أن يعلمــوا بقــرب حــدوث القصــف اجلــوّي بعــد مالحظتهــم 
لتحليــق طائــرت االســتطالع، ميكنهــم أيضــاً أن حيــددوا اجلهــة الــي أتيت منهــا القذائــف وفيمــا إذا 

كانــت مــن طــرف نظــام األســد أم اإليرانيــني أو الــروس أم مــن فصائــل الــي يــه دي وأخواهتــا.
ــد،  ــد حلــول الشــتاء مــن أمطــار وســيول وثلــوج وجلي ــوا يدركــون مــا ينتظرهــم عن ــر ونظــراؤه ابت اثئ
ســيمنعهم الــرد القــارس والوحــول القــذرة مــن التجمــع وســيعّوقهم عــن اللعــب، وعــن أتمــني املــاء 
الصيــف  قيــظ  يعنيــه  مــا  يعرفــون  أســرهم، كذلــك أصبحــوا  احتياجــات  وبقيــة  التدفئــة  وحطــب 
وعجاجــه اخلانــق ومشســه الالهبــة الــي تســوط رؤوســهم وأجســادهم الطريــة، ومــا حييــق هبــم وبعائالهتــم 
يف هــذه الظــروف القاســية مــن أخطــار األمــراض واجلــوع والعواصــف، ومــن غــرق خيامهــم واجنرافهــا 

أو هتتكهــا ومتّزقهــا..
مجيــع أطفــال املخيّــم لــن ينســوا مشــهد حنــني الرضيعــة يف حضــن أختهــا هاجــر وقــد جتّمــدات مــن الــرد 
يف الثلجــة األخــرة بينمــا أمهمــا التائهــة يف الليــل اجلليــدّي تتوســل الســماء، وتبحــث عــن مصــدر 

للــدفء يف جحيــم أرٍض ال تعــرف العدالــة وال الرمحــة..
 يف خيمتــه وبــني أزقــة املخيّــم اكتســب اثئــر معرفــة مبكــرة ابلعقــارب واألفاعــي وبكثــر مــن احلشــرات 
الطائــرة والزاحفــة، وشــاهد بعينيــه الواســعتني الثعلــب يف القفــص احلديــدي بعــد إمســاك جارهــم حــازم 
ــم الغــريّب اجملــاور  ــده العاجــز، بــل ومســع مــن املخّي ــه، ورأى عّضــة الكلــب علــى ســاق صديــق وال ب
حيــث تقطــن عمتــه، عــن الضبــع الــذي كاد أن يفتــك ابلطفلــة قبــل أن يتمكــن والدهــا وأخوهتــا مــن 

النيــل منــه وقتلــه. 
يكــر اثئــر ابلرغــم مــن إرادة أّمــه ومــن بــطء الوقــت، قريبــاً ســيتمكن مــن معرفــة العديــد مــن أنــواع 
الفطــور واحلشــائش والنبــااتت الريــة، وسيســاعد والدتــه يف مجــع مــا يصلــح منهــا لــأكل أو العــالج، 
وســيكون مبقــدوره التمييــز بــني احليــواانت الــي ميكــن ترويضهــا والتعايــش مــع وجودهــا، وبــني تلــك 

الــي ينبغــي التخلــص منهــا وإىل األبــد.
يــدرك اثئــر وكثــر مــن أطفــال املخيّــم أهّنــم غــرابء يف أرٍض ليســت هلــم، بيــداء تكتــّظ ابلوحشــة 
والقهــر واخلــوف، وأن ال شــيء حقيقــّي يف هــذا املســتنقع البهيمــّي ســوى طفولتهــم وأحالمهــم الــي 
ــون مــن مــوٍت يطــارد وجودهــم ومســتقبلهم، مــوٍت علــى  ــم ضحــااي هارب يتناهبهمــا الوحــوش، وأهّن
هيئــة غــوٍل مبخالــب فوالذيــة تنهــش بيوهتــم وبســاتينهم اجلميلــة وشــوارع قراهــم ومدهنــم األليفــة 
املشــبعة ابلطمأنينــة واحلــّب، يدركــون أن ال ســبيل للعــودة إىل احلقيقــة إال بــزوال هــذا املــوت املقنّــع 
بصــورة ذئــب بشــرّي يقطــر مــن أنيابــه القيــح والســّم، وأّن هــذا الكابــوس الرهيــب لــن ينتهــي إن بقــي 

بشــار الوحــش وعائلــة القتلــة حيتلــون أرضهــم ويدّمــرون بالدهــم. 
بكثــر مــن اللهفــة يســتعجل اثئــر ورفاقــه الزمــن، يريــدون أن يغــدوا رجــااًل مثــل آابئهــم وأخوهتــم 
الكبــار، كــي حيملــوا عنهــم ويتحملــوا عــبء املســؤولية وخيففــوا مــن مشــاّق احليــاة عــن أحّبائهــم، رمّبــا 
يفكــرون يف القبــض علــى العدالــة اهلاربــة واالنتصــاف لذويهــم ولذواهتــم املكلومــة املعذبــة، ولعّلهــم 

يكنســون ســجادة احلريــة مــن األوســاخ، ومــن العّليــق والقــّراد والطفيليــات املاّصــة لنقــّي الــدّم.
ــاه األّم يســيل الوقــت يف أوردة الصغــار ويكــر اثئــر، ســيتعّلم عــدداً مــن الــدروس  ابلرغــم ممــا تتمّن
وســيعلم الكثــر مــن احلقائــق عــن اإلنســان واخلــر والشــّر، وسيعشــق احلريــة واجلمــال والبطولــة، 
ســرفض أن يبقــى وطنــه خيمــة يلتحــف أمساهلــا، أو أرضــاً ال حيمــل تراهُبــا جيناتــه وتضاريــس روحــه، 
لكــّن مــا تشــاه األم أن يكــر اثئــر دون أن يعــرف املدرســة ويتنقــل بــني صفوفهــا، أن يبقــى هائمــاً يف 
بيــداء ال تعــرف األبنيــة العاليــة والشــوارع العريضــة املخططــة ابألبيــض وإشــارات املــرور، واألرصفــة 

املظللــة أبشــجار الســنداين والــدردار والزنزخلــت.

الوطن ليس خيمة

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Vatan bir çadır değil

Kültür Bölüm Başkanı

Sair, babasının acil arzusuyla ve annesinin iradesi olmadan büyür. Yedi yaşındaki 
yakışıklı, şaşırtıcı bir hafiflikle zıplıyor. Uzun, ince parmaklarının uçlarıyla, çadır 
direğinin tepesinden sarkan kovaya neredeyse dokunacaktı. Artık sağında ve 
solundaki tüm komşu çadırları biliyor.  Telti-şvk  ve Ebu Hamid El Gutani’den 
başlayıp  Hufrti-Şeytan  ile biten uzun, dolambaçlı bir sırada sakinlerinin isimler-
ini sayabilir.
Rus savaş uçağının son bombalamada yaptığı, birkaç aileyi yakıp inatçı kamp 
için yeni sınırlar çizen o derin krater.
Sair ve arkadaşları: Mulham, Fatima, Hassan ve Ahmed, MiG, Sukhoi ve LAM 
uçaklarının ve helikopterlerin kükremesini, Kalaşnikof ve PKC mermilerinin se-
sini ve fırlatıcıları ve topları ayırt edebilir. Keşif uçaklarının uçuşunu fark ettikten 
sonra hava bombardımanının olacağını anlayabilirler. Füzelerin nereden geld-
iğini ve Esad rejiminden mi, İranlılardan mı, Ruslardan mı, yoksa PYD ve kardeşı 
gruplarından mı geldiğini de söyleyebilirler. Sair ve meslektaşları artık kış geld-
iğinde yağmur, seller, kar ve buz gibi kendilerini neyin beklediğinin farkındalar. 
Acı soğuk ve pis çamur, onların toplanmalarını ve oynamalarını, su, yakacak 
odun ve ailelerinin geri kalan ihtiyaçlarını sağlamalarını engelleyecek . Ayrıca 
yaz sıcağının, boğuculuğu, başlarını kamçılayan alev alev yanan güneşin ve na-
rin vücutlarının ne anlama geldiğini ve bu çetin koşullarda kendilerine ve ailel-
erine hastalık, açlık ve fırtına tehlikelerinden nelerin düştüğünü ve başlarına 
gelenleri de öğrendiler Çadırlarının batması, sürüklenmesi ve yırtılmasıyla karşı 
karşıya kaldıkları hayata alıştılar. Son karda donan ablası Hacer’in kucağındaki 
bebek Haneen’i kamptaki tüm çocuklar asla unutmayacak.
Buzlu gecede kaybolan annelerine gelince, gökyüzüne yalvarır, adaleti de mer-
hameti de bilmeyen bir diyarın/ cehenneminde bir sıcaklık kaynağı arıyordu .
Sai’r, çadırında ve kampın ara sokaklarında akrepler, yılanlar ve birçok uçan ve 
sürünen böcekler hakkında erken bilgi edindi.
Komşusu hazemin onu yakalamasının ardından demir kafesteki tilkiyi kocaman 
gözleriyle izledi ve köpeğin arkadaşının çaresiz babasının bacağından ısırdığını 
gördü. Hatta teyzesinin yaşadığı komşu batı kampından, babası ve erkek 
kardeşleri onu yakalayıp öldüremeden kızı neredeyse öldürdülen sırtlanı bile 
duydu. Sair, annesinin iradesine ve zamanın yavaşlığına rağmen büydü.
Yakında birçok mantar türünü, yabani otları ve yabani bitkileri öğrenebilecek 
ve annesinin yemeye veya tedaviye uygun olanı toplamasına yardımcı olacaktır.
Evcilleştirilip birlikte yaşayabileceği hayvanlarla sonsuza kadar yok edilmesi ge-
reken hayvanları ayırt edebilecektir.
Sair ve kamptaki çocukların çoğu, kendilerine ait olmayan bir ülkede, yalnızlık, 
baskı ve korkuyla dolu bir çölde yabancı olduklarını fark ederler.
Ve bu hayvani bataklıkta, çocuklukları ve canavarların musallat olduğu hay-
allerinden başka hiçbir şey gerçek değildir. Ve onların varoluşlarına ve gelece-
klerine musallat olan bir ölümden kaçan kurbanlar olduklarını.
Çelik pençeli bir dev şeklinde ölüm, evlerini, güzel bahçelerini, köylerinin sokak-
larını, barış ve sevgiyle dolu sevecen şehirlerini harap ediyor.
Dişlerinden irin ve zehir damlayan bir insan kurdu kılığına girmiş bu ölümün 
ölümü olmadan gerçeğe geri dönmenin bir yolu olmadığını ve Canavar Beşar ve 
katillerin ailesi işgal etmeye devam ederse bu korkunç kabusun sona ermeye-
ceğini anlıyorlar. Topraklarını ve ülkelerini yok ediyor. Sair ve arkadaşları, büyük 
bir hevesle babaları ve ağabeyleri gibi bir adam olmak, onların sorumluluğunu 
taşımak ve sevdiklerine hayatın zorluklarını kolaylaştırmak için zamanın içinde 
koşarlar. Belki de kaybolan adaleti yakalamayı, acı ve ıstırap çeken benlikler-
ine çare bulmayı düşünüyorlar. Belki de özgürlük halısını kirden,sarmaşıklar-
dan, kenelerden ve kan emici parazitlerden süpürürler. Anne isteğine rağmen 
çocuklar zamanla, bir takım dersler alarak, iyi ve kötü hakkında birçok gerçek 
öğrenerek bir asi olarak büyür.  Özgürlüğü, güzelliği ve kahramanlığı sevecek. 
Yurdunun, paçavralarla sarılı bir çadır ya da genlerini ve ruhunu  taşımayan bir 
toprak olarak kalmasına izin vermeyecektir.
Annenin korktuğu şey ise, sınıflar arasında gezip dolaşarak okulu tanımadan, 
yüksek binaları, geniş beyaz çizgili sokakları, trafik ışıklarını, karanlıkların göl-
gelediği kaldırımları,meşe,karaağaç ve kumtaşlarını bilmeden bir çölde asi 
büyüyüp ,başıboş dolaşıp kalmasıdır.
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الشــمس  الســماء الصافيــة وإشــراقة  تتأمــل  أمــام ابب خيمتهــا  الباكــر  وقفــت يف الصبــاح 
خبيوطهــا الذهبيــة األوىل، كانــت رائحــة اليامســني تعبــق يف املــكان فاليــوم تفتحــت زهورهــا 
ــم كثــراً وال تســتطيع الوصــول  البيضــاء، تعــود هبــا الذاكــرة إىل ضيعتهــا الــي تبعــد عــن املخي
إليهــا. كان بيتهــا الريفــي بســيطا مؤلفــا مــن غــرف قليلــة ولكنــه ُيشــعرها ابلراحــة واألمــان. هتتّــم 
بــكل تفاصيلــه وترتيبــه وتشــغلها احلديقــة اخللفيــة التابعــة لــه مــع كافــة أنــواع الزهــور ابإلضافــة 

إىل بعــض اخلضــار الــي تزرعهــا أيضــاً.
مــا أمجــل تلــك األايم الــي مضــت وكأهنــا حلــم.. وانتبهــت علــى صــوت طفلهــا الصغــر ممســكاً 
بثوهبــا يريــد شــرب املــاء، أعطتــه الــكأس فارتــوى وعــاد إىل نومــه، جلســت علــى ابب اخليمــة 
وقــد امتــد طرفهــا إىل األواين املختلفــة الــي وزعــت فيهــا األزهــار والرحيــان وأنــواع كثــرة أخــرى.

نظــرت إىل أجســاد أطفاهلــا النائمــني وامتــأت عيناهــا ابلدمــوع، إهنــا امــرأة وحيــدة مــن بــالد 
اشــتعلت فيهــا حــرب ليســت كاحلــروب، حــرب الدولــة علــى الشــعب الثائــر املطالــب بكرامتــه، 
حــرب اســتخدمت فيهــا كل أنــواع األســلحة وتفــرق الشــعب بــني اثئــر ال يهــاب املــوت ومؤيــد 

مســتفيد واثلــث يكــرر )هللا يطفيهــا بنــوره(.
ــة وتزوجــت مــن قريبهــا الــذي انشــأت معــه بيتهــا ومحــدت هللا علــى  أخــذت الشــهادة الثانوي
الســرت وراحــة البــال، فقــد أجنبــت طفلــني وكانــت حامــاًل للمــرة الثالثــة حــني قامــت الثــورة 

ووصلــت إىل بلدهتــا يف ريــف دمشــق.
وبــدأت املظاهــرات الــي تتكــرر يف الســاحات وتتفــرق بعــد إطــالق الرصــاص عليهــا واعتقــال 

بعــض املتظاهريــن. 
مل أحب السياسة يوماً ما، ومل أفهمها أيضًا، كنت بعيدة عنها وعن احلديث فيها.

أحــب بيــي وأســريت وحديقــي والعمــل فيهــا. ألــوذ إىل اهلــدوء واالســتماع إىل أغــاين فــروز. 
أمتــى اخلــر للجميــع.

إىل أن جــاء ذلــك اليــوم، كانــت الباصــات اخلضــراء تصطــف لنقــل املهجريــن قســراً إىل الشــمال 
الســوري وكنــت منهم.

أخــذت علــى عجــل أضــع مــا يلزمــي مــن أوراق ثبوتيــة وشــهادات ودفــرت العائلــة، وأكــرر 
اخلــروج والســؤال عــن زوجــي فقــد خــرج جللــب بعــض األغــراض ومل يعــد حــى اآلن.

وأان حمتــارة كيــف أمضــي وهــو ليــس معــي. كانــت أمــه خائفــة عليــه ال تريــد اخلــروج بدونــه. 
أتخــران ومل يعــد وكان ال بــد مــن اخلــروج مــع اجلميــع. دخلنــا مــع موكــب النازحــني وبقيــت 
مســمرة علــى قارعــة التشــرد والضيــاع، كانــت تصــل أصــوات القذائــف والصواريــخ. ومضــت 
يــزداد عــدد املهجريــن قســراً وكلٌّ حيمــل  القافلــة متشــي متمهلــة يهدهــا التعــب والرعــب. 

حكايتــه عــن القصــف واهلــدم والتجويــع والتعذيــب والفقــد.
مئات اخليام موزعة أمامي، مشهد يومي ولكن اليوم أشعر وكأين أراه ألول مرة.

تعرفــت علــى جــارات كثــرات مــن خمتلــف أرجــاء وطــي ولكــي أحــن إىل ضيعــي وبيي، وأحاول 
أن أبقي على شــيء أحبه ولو كان بســيطاً يذكرين بتلك األايم، ومل أجد غر ايمسني الشــام.

تفــرق اجلميــع يف كل بقــاع املعمــورة، فأخــويت أصبحــوا يف أورواب وأبنــاء عمومــي يف تركيــا 
وآخــرون فضلــوا لبنــان. آه علــى أبنائــك اي وطــي. 

من أبكي، جفت دموعي، ساحمي اي زوجي، مل يرتك ل الطغاة خياراً ل سوى هذا القرار.
عاهدتــك أن أظــل ممســكة يــدك ولكــي غادرتــك بــال وداع. لــن أهــرع بعــد اليــوم إىل املطبــخ 
ألجهــز لكــم الطعــام ولــن نشــرب الشــاي الــذي حتبــه مــن يــدي، ولــن نســهر نتابــع املسلســل 

ســوية، ولــن أجــد مــن أشــكو إليــه تعــب اليــوم وشــقاوة األطفــال بعــد اليــوم.
ســاحمي فــأان ال أعــرف إن كنــت حيــاً فنأمــل رجوعــك أو ميتــاً فندعــو لــك. أكلــم أطفالنــا عنــك 

مــن خــالل الصــور لقــد كــروا وهــم ينتظرونــك. 
اليوم أنت حاضر أمامي، كأنك مل تغب أعوام. 

اســتغرب كيــف حتضــر األرواح وتعيــش بيننــا. مخــس ســنوات مضــت وال جديــد حتــت الشــمس.  
توفيــت أمــك رمحهــا هللا حــزانً وكمــدًا، وكــر الصغــار وتعــب اجلســد، ولكــي أصبحــت أهتــم 

ابلسياســة وأعــرف كيــف أزرع حــب الوطــن يف قلــب أطفــال كمــا أزرع اليامســني.

عندمــا تغــدو اخليمــة واقعــاً اثبتــاً ال مفــر منــه، وتصبــح الشــرعية معيــاراً ذاتيــاً ومتغــّراً 
اتبعــاً ملصــاحل طائفــة مــا أو فــرد، تنتفــي احلــدود ويبــدو كل شــيء مباحــاً، وحــني تســلب 
مــن أبســط حقوقــك الطبيعيــة وال يبقــى لــك أّي حــّق يغــدو كل شــيء حقــاً لــك، عندمــا 
تتحــول مــن إنســان لــه هويــة وانتمــاء إىل »حالــة »، عندهــا ال قانــون حيكمــك ألن القانــون 
ال جيــرم الالوجــود، عندمــا تصبــح اخليمــة البنيــة التحتيــة والفوقيــة لــك وتتحــول مــن 
صاحــب قضيــة إىل قضيــة حبــد ذاتــك، قضيــة للمجتمعــني يف جمالــس األمــم، تصبــح كل 

القضــااي بعينــك مــن دون معــى أو جــدوى، وبــدون أمــل.
مــن أصعــب مــا يواجــه املــرء هــو أن توضــع بــني خياريــن أوهلمــا أن تتــار حيــاة الــذل 
والقهــر، والثــاين أن تتــار حيــاة الــذل والقهــر أيضــاً ، فلــو كان الــذل والقهــر حالــة 
مفروضــة ووحيــدة ال مفــر منهــا يكــون األمــر أســهل مــن أن توضــع بــني خياريــن كالمهــا 
يــودي لنفــس النتيجــة، فــال أقبــح مــن أن خيتــار اإلنســان طريقــة ذلــه بنفســه وتبقــى لعنــة 
أتنيــب الضمــر تالحقــه إىل األبــد، فمــا الفــرق بــني البقــاء يف خيمــة حُتوِّلــك مــن إنســان 
إىل قضيــة، ومتنحــك فرصــة البقــاء حتــت ضــوء املباحثــات الــي قــد تســتمر إىل الالهنايــة، 
أو بــني االنتقــال إىل مســاكن مســبقة الصنــع تشــبه املســاكن ..وترجــك مــن املفاوضــات 
وتريــح األمــم منــك ومــن معاانتــك، الــي تــؤرق عليهــم متعتهــم عندمــا يقلبــون هواتفهــم 
عــر املواقــع كــي ال تظهــر هلــم علــى مواقــع األخبــار، وأنــت تغــرق خبيمتــك يف أمطــار 
الشــتاء. أنــت بــني خياريــن ال اثلــث هلمــا، فإمــا أن تبقــى خبيمتــك وترفــض أن تشــعل 
مشعــة وتفضــل أن تبقــى تلعــن الظــالم أمــاًل ابلنــور العظيــم أو بــال أمــل أصــاًل وإمنــا جمــرد 
هــارب مــن التســليم ابلفكــرة املريــرة يف التوطــني، واخليــار الثــاين أن تســعى للخــروج مــن 
خيمتــك حبثــًا عمــا يشــبه املســكن والــذي قــد حيجبــك عــن أن تكــون مــادة إعالميــة 
إلبــداع نشــطاء وســائل التواصــل كل شــتاء أو صيــف تصــور معــاانة املهجريــن وتنقلهــا 

إىل العــامل املتحضــر.
هــذه هــي اخليــارات الــي تقــودك الن تتــار حبريــة مطلقــة طريقــة جعلــك مقهــوراً ابختيــارك، 
إنــه الصــراع بــني الواقعيــة الــي ال تريــد أن تــرى مــن خالهلــا أطفالــك خيوضــون يف جماريــر 
املخيمــات وأيكلــون مــن البقــااي، وتفضــل عليهــا تلــك املســاكن الــي تطمــس هويتــك 
وترجــك مــن كونــك قضيــة لأمــم، وترجــك مــن قضيتــك الــي مــن أجلهــا أصبحــت 
مهجــرًا، وبــني املثاليــة الــي تغــذي روحــك أبنــك الزلــت متلــك قضيــة حتيــا ألجلهــا مــع 
كل ظــروف الالحيــاة يف املخيــم، مــع إبقــاء قضيتــك كمهجــر قســراً مــن بــالدك املغتصبــة 

علــى قيــد التــداول الــدول.
فكــرة الوطــن واهلويــة فكــرة شــائكة علــى الفهــم املنطقــي، فمــن ابب العقــل واملوضوعيــة 
الوطــن هــو املــكان اجلميــل الــذي جتــد فيــه مــا يعطيــك كرامتــك وحريتيــك وليــس هــو بقعــة 
جغرافيــة حمــددة، ومــن ابب العاطفــة والوجــدان هنــاك حنــني غــر مفهــوم للمــكان الــذي 

نشــأت فيــه حــى لــو كان هــذا املــكان ال قيمــة لــه!
ملــاذا علينــا دائمــًا أن حنيــا ببعــد واحــد مــن أبعــاد اإلنســانية الــي ال تســتقيم إال ببعديــن 
أحدمهــا ابلــروح والوجــدان واآلخــر ابجلســد واألبــدان، ففــي بــالدان حــى تكــون ذو قضيــة 
ومبــدأ وروح وفكــر فالبــد أن تكــون جائعــاً، وإذا أردت أن تكــون شــبعاانً فــال مــكان 

لروحــك وقضيتــك ومبادئــك مــع حالــة الشــبع.
ملاذا علينا أن ال حنيا لكي حتيا قضيتنا؟! أو أن متوت قضيتنا لكي حنيا ؟!

إذن، وبعــد أن ابتــت اخليمــة حقيقــة وواقعــاً يــراد لــه الثبــات مــع مــرور األايم، هــل تتحــول 
تلــك الثــورة، الــي كانــت هــذه اخليمــة إحــدى ضرائبهــا، جمــّرد أضغــاث أحــالم.
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“وين بدنا نروح” 
مقاربة وغوص هادئ في النّص 

كاتب وأديب سوري

)وين بدان نروح ...؟(
نّص الكاتبة السورية / مى عز الدين  

وصــدري،  والفضــاء  املهــرتئ  املخيــم  جلبــاب  صرختهــا  شــقت 
الــروح،  ضبطــت  نبضــه،  تواتــر  علــى  املرتعــش  قلــي  ملســُت 

هنــاك... املــوت  رقصــة  ستســتيقظ 
- ال منلك الوقت، بسرعة إىل السيارة ...يومان فقط ونعود.

_وجبة اثنية لأوالد فقط..! 
_ بسرع...

القذائــف  ريــح  حتــت  واألتربــة،  احلصــى  مــع  الصــوت  تناثــر 
وإراَدتنــا.. البيــوت.. 

حــى  احلرائــق  ملســابقة  جماهــدًة  الــركام،  يف  خطواتنــا  احنشــرت 
الســيارة، وهنــاك بــدأان مســابقة أخــرى مــع املــوت الــذي يرتبــص 

الطــرق. منحنيــات  يف 
_إىل أين سنذهب ؟!

_ال أعرف
تناثــران يف طرقــات  آمنــة..  بلــدة جمــاورة  الرحــال يف  بنــا  حطّــت 
فرشــها اجلليــد، بــرد يــذوي الوجــوه، يســيل األنــوف، حيّجــر العيــون، 
صقيــع يقشــف األبــدان، يــدق مســامره يف األعضــاء، فتنتفــض 

األحشــاء ..
مل أعــد أمســع بــكاء صغــاري، بــدوا كالتماثيــل، جتمــدت الدمــوع يف 

اآلمــاق، ويبســت األشــداق ...
سكون كاملوت رافق خطواتنا املرجتفة الباحثة عن مأوى ...

يف بيــت كبــر كان قــد خصصــه أصحابــه للتصييــف اجتمعنــا مــع 
عائالتنــا، تغطــت أرضــه اجلــرداء أبجســادان وأقاربنــا... يف الظــالم 
ــة قطعــة قمــاش، أي بســاط، أي وســيلة ندفــع عنهــم  نتحســس أي

هبــا حلــاف الــرد...
ال مــاء ..ال كهــرابء .. ال كلمــة حــى حيــود هبــا اللســان لتكســر 
الوجــوم، ال أدري أهــو وجــوم احلــزن أم اخلــوف أم الرتقــب أم كلُّ 

مــا ســبق.
كل صبــاح نكســر اجلليــد يف البحــرة، ونكســر ضلعــاً يف األمــل، 

تنتفــخ األيــدي، حتمــّر، تتخــدر حــى ننتهــي مــن الغســل ...
مــر يومــان .. شــهران .. ســنة  .. ســنتان .... مــر زوجــي مهاجــراً 

أيضــا...
مرت األايم بعده ...

مــرت علــى حــواف االنتظــار، انتظــار الفــرج .. انتظــار مل الشــمل 
.. انتظــار مبهــم ختمتــه أتشــرة ســفر... 

الــذي مل أودعــه وقبلتهــا  بيــي  املطــار أتّملــت صــورة  علــى ابب 
قائلــة:

سنعود بعد يومني.
...........

مقدمة
يرى بعض الفالســفة أن األمل حالة عقلية إجيابية حول قدرة األفراد 
علــى حتقيــق األهــداف يف املســتقبل، ويــرى اســتوتالند أنــه جمموعــة مــن 
التوقعــات أو املشــاعر املتعلقــة بتحقيــق األهــداف يف املســتقبل، فيمــا 

يــرى أفرويــل أنــه حالــة انفعاليــة تتأثــر ابلظــروف احمليطــة. 

واألكثــر  األقــوى  هــو  األمــل  أن  يــرون  اليواننيــة  األســاطر  ويف 
نفــوذًا مــن مجيــع اآلهلــة كفكــرة بنيــت علــى أســاس أن ابنــدورا حــني 
فتــح صندوقــه ليســمح خبــروج مجيــع اآلهلــة، ظــل األمــل داخــل 

الصنــدوق. 
العتبــة العنوانيــة: منســوجة بلغــة حمكيــة مــع صيغــة الســؤال املليئــة 
مــن  الكثــر  والكثــر  الظــروف،  حتملهــا  الــي  والقســوة  ابحلــزن 
التوقعــات الــي ميكــن أن تبحــر هبــا الكاتبــة يف الســرد وذلــك كلــه 

لتكــون أقــرب إىل ذات املتلقــي.
هنــا يتبــادر إىل ذهــن القــارئ أيــن موقــع األمــل يف ســؤال العتبــة 

العنوانيــة؟ 
واجلــواب أن الســؤال حبــد ذاتــه يــدّل علــى أن بطلــة القصــة بــدأت 
ابلتفكــر مــن العتبــة العنوانيــة لتجعــل املتلقــي يف حالــة التصــاق 
مــع احلالــة النفســية والوجدانيــة الــي متــر هبــا البطلــة، والتفكــر هنــا 
يظهــر القــدرة العاليــة لبطلــة القصــة والــي مــن خالهلــا ســتواجه 
الظــروف الصعبــة يف خضــم الشــتات وغربــة الــذات، وهــذا مــا كان 

واضحــا مــن خــالل مطلــع القصــة.
املشــهد يف املخيــم، صــراخ يهــز املــكان ورقصــة املــوت هنــا وهنــاك. 
الســباق مــع الزمــن علــى أشــياء وأشــياء هــل يكفــي؟ أســئلة تتوقــف 

عندهــا الــذات ليكــون اجلــواب ال لليــأس. 
املشــهد الثــاين: يبــدأ بتناثــر الصــوت األول مــع احلصــى والرمــل 

لتبــدأ عاصفــة مــن أصــوات القذائــف واحلرائــق الــي تنجبهــا.
ــا أيخــذ منحــى أعلــى وهــو جتنــب املــوت الــذي أيكل  الســباق هن
األخضــر واليابــس هنــاك، لكــن حــني حييــط املــوت بــكل شــيء هــل 

يكــون هنــاك وســيلة لتجنبــه؟ 
طبعــا كل شــيء بقــدر وحــني تكــون هــذه الفكــرة ضمــن اخلارطــة 
الذهنيــة للــذات فإهنــا علــى الفــور أتخــذ ابألســباب الــي ميكــن أن 

تبقيهــا علــى وجــه األرض انبضــة. 
هنــا يف ظــل هــذا املشــهد الدمــوي تظهــر أيضــا األفــكار الســوداء، 
لكــن هنــا نســتحضر قــول الباحثــني املصــراين د.  حممــد منصــور، 
ود. عاطــف الشــربيي أبن الــذات الــي تكــون متســلحة ابألمــل 
تكــون األكثــر قــدرة علــى التعايــش مــع الضغــوط، وكأن االمــل 
مواجهــة  اســرتاتيجيات  يســتخدمون  لذلــك  املناعــة...  مينحهــم 

أكثــر فاعليــة كإعــادة التقييــم وحــل املشــكالت. 
وهــذا مــا قامــت بــه البطلــة، مل تقــف عنــد دوامــة ســؤال إىل أيــن 

ســنذهب؟ ... ال أعــرف... 
بل مضت لتبحث عن مكان آمن هلا ولعائلتها.

لكــن يف املشــهد الثالــث يبــدأ الســباق أو مبعــى أدق الصــراع مــع 
الــرد، كل شــيء يهــزه الــرد إىل درجــة اختفــاء بــكاء الصغــار... 
فالــكل يصبــح كتماثيــل متجمــدة وكأن الســباق يرتفــع هنــا أكثــر 

وأكثــر يف إيقاعــه إىل درجــة اإلصابــة ابلشــلل.
هل هناك مشهد قاس مثله؟

الكامــرا ثالثيــة األبعــاد هنــا تصــور حيــاة الــذات يف العــراء، ال 
شــيء مــن مقومــات احليــاة حوهلــا، حــى املــأوى ال يشــبه املــأوى 
ســوى يف االســم، حــى احلــواس يكســوها اجلليــد وال شــيء يكســر 

جليدهــا ســوى األمــل. 

ليمضــي املشــهد الثالــث كفــرتة زمنيــة طويلــة، كل شــيء ميــر فيهــا 
مــع حقنــة إببــرة التأقلــم والتعــود والصــر.

)األايم... السنوات... وحى زوجها املهاجر...( 
هذا السباق يتصاعد مع أمل االنتظار وحلظة الفرج.

ــذات البطلــة إىل حلظــة انتظــار كانــت  لكــن مشــهد اخلامتــة يعــود ب
أعلــى بكثــر يف مسوهــا...، مشــهد املطــار واللحظــة املليئــة بكــم 
هائــل مــن احلــزن علــى مغــادرة الوطــن الــذي مل تغــادره احلــروب، 
والتفكــر مــن جديــد بشــيء غريــب وغــر مألــوف وهو بلد اللجوء.

ــاك والــي يصورهــا البعــض عالجــا لــكل  ــاة هن كيــف ســتكون احلي
املشــكالت...؟ 

لغــة أخــرى واانس وأفــكار وعــادات  مــع  كيــف ســتكون هنــاك 
جديــدة؟ وتقاليــد 

هل ستتخلص من مأساهتا؟ 
لكــن حــني نــرى اهلــدف الســامي الــذي تتعلــق بــه البطلــة والــي 
كانــت تســعى خلفــه يف رحلــة الشــتات، األرض واالنتمــاء رغــم 
كل قســوة الظــروف، هنــا تتوضــح للمتلقــي هــذه املعــاين، ال قيمــة 
للمــال وال للحيــاة بــدون تلــك اجلــذور، فــكل شــيء بعيــد عنهــا هــو 

ضمــن فكــرة ميــّر احملقونــة إببــرة التأقلــم والصــر.
امليزات الي أكسبت السرد ثوب اجلمال

مــن  والــي  حبرفيــة  الكاتبــة  اختارهتــا  والــي  العنوانيــة  العتبــة   _١
خالهلــا تركــت املســرح مفتوحــا علــى كــّم كبــر مــن التســاؤالت:

هل هي مغامرة؟ 
هل هي وجبة سردية حمزنة؟ 

هــل هــي نقــاط اســتفهام ســتلقي بتداعياهتــا علــى ذات املتلقــي 
فضولــه؟  وتثــر 

اجلواب مرتوك للقارئ
مــن  اســتطاعت  التأثــر  عــال  املطلــع مبشــهد وجــداين  بــدأ   _٢

املتلقــي. حــواس  جــذب  خاللــه 
3_ التسلســل يف ســرد األحــداث جيعــل املتلقــي جــزءا مــن احلــدث 
ألنــه يعيــش تلــك الظــروف ويســابق الزمــان واملــكان بتأقلمــه معهمــا 
والبحــث بشــكل مســتمر عــن احللــول ليصــل إىل اللحظــة الــي 

يكســر هبــا حاجــز االنتظــار بلقــاء واحتضــان األرض واجلــذور.
نصهــا  خالهلــا  مــن  الكاتبــة  نســجت  الــي  الشــاعرية  4_اللغــة 

هبــا. ويرفــرف  للســرد  أجنحــة  يصنــع  بــدوره  والــذي كان 
5_ عامــل املفارقــة والدهشــة وخباصــة يف مشــهد اخلامتــة الــذي 
يتفجــر معــه بــركان األمــل: )ســنعود بعــد يومــني(، رغــم اجملهــول 

الــذي تغــادر إليــه.
الــي عــرت مــن خالهلــا  6_األســلوب املبســط واللغــة الســهلة 

األحــداث. عــن  الكاتبــة 
7_ املونولــوج او حديــث الصمــت داخــل ذات البطلــة كان أشــبه 
ببوصلــة تغــر بــه مســارات األحــداث املتتاليــة والــذي كانــت مــن 
واملشــاعر  األحاســيس  مــن  اهلائــل  الكــم  الكاتبــة  تضــخ  خاللــه 

وتعــزف إيقاعــات تتناســب مــع املشــهد واحلــدث.
يف  النــّص  يصورهــا  الــي  املأســاة  رغــم  اجلمــال  يف  غايــة  ســرد 

هلــا. ســببا  الــي كانــت  واحلــروب  والشــتات  املخيمــات 
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كاتب وباحث سوري

 مازلنــا يف رحــاب أثينــا، وهــذه املــرّة نلتقــي أبهــّم تاميــذ ســقراط الــذي حتّدثنــا 
عــن أفــكاره، ونعــي بــه التلميــذ املتمــّرد أفاطون.

ولــد أفاطــون قــرب أثينــا ألســرٍة عريقــِة احَلَســب، وهلــا شــأٌن كبــرٌي يف السياســة 
األثينيّــة. تلّقــى خمتلــَف املعــارف املنتشــرة يف عصــره. يف ســّن العشــرين تعــّرَف 
إىل ســقراط، وتتلمــذ علــى يديــه. كمــا اســتفاد مــن رِحاتــه الكثــرية الــي 
ختّللتهــا زايرتُــُه إىل مصــر. ومــا كاد يبلــُغ الثالثــَة والعشــرين حــّى أراد نفــٌر مــن 
أهلــه وأصدقائــه أن يقّلــدوه منصبــاً سياســّياً رفيعــاً، بعــد أن اغتصبــوا احلكــم 
مبســاعدة اســبارطة، لكنّــه آثــر االنتظــار، مث الحــظ طغيــان األرســتقراطين 
قامــت  الشــعب  هزمهــم  ــا 

ّ
ومل أخصامهــم،  مــن  االنتقــام  يف  ابلغــوا  الذيــن 

الدميقراطيــة، ولكّنهــا ســرعان مــا أعدمــت ســقراط، ففّضــل أفاطــون االبتعــاَد 
عــن املناصــِب السياســّية، وأيقــن أّن احلكومــَة العادلــة ال أتيت عفــواً، وال بُـــدَّ 
الــّي دعتــه  مــن التمهيــِد هلــا ابلرتبيــة والتعليــم، وكان هــذا أحــَد األســباِب 
إىل إنشــاِء مدرســٍة علــى أبــواب أثينــا تطــّل علــى بســتان البطــل األســطوري 
أكادميــوس، فســّميت مدرســُته أكادمييــة. وتُعــّد األكادمييــُة األصــَل األّول 

الــذي تفّرعــت عنــه اجلامعــات فيمــا بعــد.
اســتمرت األكادمييّــة تســعمائة عــام إىل أن أغلقهــا االمرباطــور جســتنيان 
يف القــرن الســادس للميــاد، بعــد أن شــعر أبهّنــا تــراٌث كاســيكّي يؤذيــه، 
فهــرب رّواُدهــا إىل فــارَس حيــث رّحــب هبــم كســرى أنــو شــروان، وأنزهلــم يف 
جنديســابور، وانتقلــت، بذلــك، الفلســفة اليواننيــة إىل املشــرق، ونفــدت إىل 
العــرب الذيــن طّوروهــا وطّعموهــا بصبغــة إســامية، ونقلوهــا إىل أورواب عــرب 

ترمجتهــا إىل الاتينيــة.
جعــل أفاطــون مدرســَته مجعيّــًة علميّــًة دينيــة، وكتــب علــى ُمدَخِلهــا الفتــًة 
متنــُع أيَّ شــخٍص مــن الدخــول مــامل يكــن يُتِقــُن الرايضيــات. وظــّل يعلّــُم فيهــا 
ويكتــُب أربعــَن ســنة. تنــاول الّتعليــُم يف تلــك املدرســة مجيــَع فــروِع املعرفــة، 
وكان لــكّل َفــرٍع معّلمــوَن متخّصصــون، بقــي يف طليعتهــم أفاطــون، الــذي 
ُه أعــدَل  تــرك إعــداُم ســقراط أثــراً كبــرياً يف نفســه، ذلــك الرجــل الــذي يَعــدُّ
وأحكــَم رجــٍل يف عصــره. لقــد كان اجتمــاع أفاطــون بســقراط نقطــة حتــّول 
يف حياتِــه. فالشــاُب الغــّي الــذي نشــأ يف حميــٍط مريــح، وانَل جوائــَز عديــدَة 
يف األلعــاِب الرايضيّــة، وجــَد هبجــًة جديــدًة يف لعبــِة ســقراط املنطقيّــة اجلدليّــة، 
واســتهوتُه رؤيــُة ســقراط يدحــُض الرباهــَن واالعتقــاداِت القدميــة، ويقلِــُب 
الفرضيــاِت رأســاً علــى َعِقــب، فدخــَل أفاطــون إىل هــذه الرايضــة الــي كانــت 
أشــّد خشــونًة من املصارعة، وراَح ينتقُل -مبعونِة ســقراط -من جمّرِد النقاِش 
إىل حتليــاٍت دقيقــة وحمــاداثٍت مثمــرة، وأصبــَح مشــغوفاً ابحلكمــِة ومبعلِّمــِه 
ســقراط، حــّى اعتــاَد القــول : أشــكُر هللا الــذي خلقــي يواننيّــاً ال بربــراّيّ، 
ُحــراً ال عبــداً، رجــًا ال امــرأة، ولكــْن.. فــوق اجلميــع أشــكُر هللا أنـّـي ُولِــدت 
ِــَم زوراً إبفســاِد شــباِب أثينــا مــن ِقبَــْل  يف عصــر ســقراط. وألّن ســقراط اهتُّ
دميقراطيتهــا، لذلــك قضــى أفاطــون بقيّــَة حياتِــِه يفّكــُر يف مســألِة احلكــم، 
الــي  يقــرتُف األخطــاَء  العــدَل وال  يقيــُم  ويف صفــاِت مــن يرضــاُه حاكمــاً 
مارســها أقــرابؤه األرســتقراطيون، والــي وقــع فيهــا الدميقراطيــوَن مــن بعدهــم، 
بســبب االفتقــار إىل احلاكــم الّصــاحل. لذلــك بــدأ أفاطــون يبحــُث عنــه، أو 

يرجــو العثــوَر عّمــن ميكــُن أتهيُلــُه إلقامــِة العــدل.
بَعــد عشــرين عامــاً مــن عمــل األكادمييّــة مــات ديونيســيوس األول حاكــُم 
الــذي كان  الثــاين،  ديونيســيوس  اِبنُــه  وخَلَفــُه  ِصْقِليَــة،  عاصمــة  سراقســة 
حينــذاك شــاابً حمــدوَد املعرفــة، قليــَل اخلــربِة، يف الثاثــَن مــن عمــره، وكانــت 
الســلطُة احلقيقيــة يف يــد زوج أختــه ديــون، الــذي كان معجبــاً أبفاطــون، 
فوّجــه إليــه الدعــوَة كــي يعلّــَم احلاكــَم اجلديــد، وجيعــَل منــه رجــًا واســَع املعرفــة.

وكان ســروُر أفاطــون عظيمــاً ألنَـّـُه ســيتمّكُن مــن وضــع نظريّـــته يف تعليــم 
احلّكـــام موضــَع االختبــار.

ورأى أنَّ تثقيَف رجل واحد، ولو كان َمِلكاً أســهل من تثقيِف كلِّ الّناس. 
وفعــًا فقــد بــدأ تدريباتِــه الازمــة، وكاد حُيــرُز بعــَض الّنجــاح، لــوال أنَّ احلاكــَم 
اجلديــد، غضــَب عندمــا فــرض عليــه أفاطــون إتقــاَن الرايضيــات، فضــًا عــن 
عــاٍج تعليمــي طويــَل األمــد، فغضــب ديونيســيوس علــى أفاطــون وأمــر 
بــه أن يُبــاَع يف ســوق العبيــد، فاشــرتاُه رجــٌل معجــٌب آبرائــه، ومنحــُه مــكاانً 

فســيحاً للتأّمــل يف أثينــا.
بفضــل  املختــارة،  الصفــوُة  فهــم  النّــاس،  أعظــَم  الفاســفَة  أفاطــون  َعــّد 
ثقافتهــم وحرصهــم علــى املعرفــة. والفيلســوف هــو اإلنســاُن الــذي يعكــُف 
علــى املعرفــة، ويْؤثِــُر احلكمــة، وحيــبُّ احلقيقــة، وينُفــُذ مــن ظواهــِر األمــوِر 

بواطنهــا. إىل 
إذا  إالّ  َتْصلُــُح  ال  فالدولــة  احلكــم،  ابســتام  اجلديــر  هــو  اإلنســان  وهــذا 
تتحّقــُق  وبذلــك  الفلســفة،  احلاكــُم  درس  إذا  إالّ  أو  فيلســوف،  َحَكمهــا 
اجلمهوريّــة أو املدينــُة الفاضلــة. ومــن هنــا فقــد دارت فلســفُته حــول فكــرِة 

إجيــاد حاكــٍم صــاحل يف مدينــٍة فاضلــة.
اعتمــد أفاطــون أســلوَب احلــوار يف تدويــن ُمعظــِم مؤّلفاتــه، متأثـّـراً بســقراط، 
وابملســرح يف عصــره. فــا بُــدَّ أن ختضــَع كلُّ دراســة لقواعــد اجلــدل، وهنــا 
يبــدو إدراك أفاطــون أّن َمهّمــَة التعليــم ليســت حشــو عقــول النــاس أبكــرب 
قَــْدٍر مــن املعلومــات، بــل البـُـّد مــن تعليــم املنهــج النقــدي، ووضــع املعلومــات 
علــى حمــّك االختبــار، وهــذا النــوُع مــن الّتنظيــم هــو الــذي أودى أبفــكار 

السفســطائين ســريعاً.
أّمــا احلــوار الدايلكتيكــي أو اجلــدل األفاطــوين فيّتضــح مــن خــال املثــال 

اآليت:
إذا رغبنــا يف معرفــِة اجلميــل ابلــذات أو مثــال اجلمــال، علينــا أن نرتفــَع مــن 
حــّب اجَلَمــال الّــذي تّتصــُف بــه وردة، أو جســٌم إنســايّن، إىل حــبِّ كلِّ 
الــوروِد واألجســاِم اجلميلــة، وإذا عرفنــا أن اجلمــاَل هــو مَجَــاُل النُّفــوس، فــإنَّ 
ذلــك يرفعنــا درجــًة أخــرى ننتقــُل بعَدهــا إىل تــذّوِق اجلمــاِل يف الفــنِّ واألدب 

واملوســيقى، حــّى نصــَل إىل إدراِك اجلمــاِل املطلــق.
وهــذي هــي الطريــق الصاعــدة الــي ســلكناها للوصــول إىل مثــاِل اجَلمــال 
برتتيــٍب  نفَســها  الطريــَق  فســلكنا  ُعــدان  وإذا  الصاعــد(  )اجلــدل  بطريــق 
معكوس، فإنّنا نرى أبّن كاًّ من الوردة، واجلســم اجلميل، واألشــياء اجلميلة 
ــا تشــارُك يف مثــاِل اجلَّمــال، ومنــرُّ -عندئــٍذ  األخــرى، إمنــا هــي مجيلــٌة ألهنَّ
-بطريــِق )اجلــدل النــازل( ونتأّكــُد مــن وجــوِد عــامٍل ال مرئــّي، يتألّــف مــن 
ثُــِل الــي تطبَــُع عاَلَمنــا هِبـَـا. وهــذا ال ندرُكــُه إالّ ابلعقــِل 

ُ
النمــاذَج العقليّــة، أو امل

اخلــاّص.
لقــد رأى أفاطــون أنَّ األشــياَء الــي نتعــّرُف عليهــا عــن طريــق اإلحســاس 
هــي يف تغــريٍُّ مســتمّر، وأنَّ احلــواسَّ ال تنُقــُل إلينــا ســوى أشــباٍح زائلــة. وهــذا 
الواقــُع املتغــرّي، ندرُكــُه ابلعقــل. ففــي العقــل توجــد املعــاين الضروريّــة للحكــم 

علــى احملسوســات.
نســّميها  جمــرَّدة  موجــودات  توجــد  األجســام  وفــوق  العقــل  فــوق  وهنــاك 
ثُــْل(. وكلُّ جســٍم يشــارُك يف مثــال يشــبُهه. األجســاُم مؤلَّفــٌة مــن العــامِل 

ُ
)امل

ثُــل مؤلَّفــٌة مــن العــامِل املعقــول، وعــامَلُ األجســام يســتمدُّ وجــوَدُه 
ُ
احملســوس، وامل

ثُــل…
ُ
مــن عــامل امل

ظــاٌل  إالّ  واألشــياُء  األجســاُم  ومــا  ثُــل، 
ُ
امل وجــوُد  هــو  احلقيقــي  فالوجــود 

الوجــود. هلــذا  وأشــباٌح 
ثُــل قبــل نزوهِلــا إىل هــذا العــامل، لذلــك فــإنَّ 

ُ
إنَّ النـَْفــَس كانــت ابلقــرب مــن امل

معرفَتنــا احلقيقيــة لألشــياء، تعــود إىل تذكِّــِر املثــال، مــن خــال رؤيــِة األشــياء 
احلســّية.

إنَّ املوجــوَد املتعــّنَ احلّســي، جمــّرُد مظهــٍر للمثــال، وهــو مظهــٌر انقــص ال 
ثُــل. ومعــى هــذا أنَّ املوجــوداِت احلســّيَة 

ُ
يرقــى إىل مرتبــة احلقيقــة الــي هــي امل

الــي نراهــا وحنُِسُّــها يف العــامل احلّســي، عــامِل الظواهــر، ليســت موصوفــًة بوجــوٍد 
كامــل، ولــكّل شــيٍء مــن هــذه املوجــوداِت احلســّية، منــوذٌج كامــل، واألشــياُء 
الــي نراهــا هــي ُنَســٌخ مــن ذلــك النمــوذج، فجهــاُز االســتقباِل اإلذاعــي الــذي 
تســتمُع منــه اآلن، هــو صــورٌة انقصــة مــن منــوذٍج كامــٍل أو جهــاٍز مثــايلٍّ يوَجــُد 

يف عــامِل الُصــَوْر.
وكلُّ جهــاٍز يوَجــُد يف هــذا العــامِل احلّســي، يشــرتُك مــع ذلــك اجلهــاز املثــايل يف 
بعض الّصفات، ولكّنُه ال ميكُن أن يرقى إىل مســتوى الكماِل املثايل الذي 

يتمتَّــُع بــه اجلهــاُز الوحيــد الــذي هــو ماهيَّــٌة حقيقيــٌة لَــُه.
إنَّ مــا نــراُه هــو حمــاكاٌة للمثــال، ووجــوُدُه ظاهــريٌّ وحســب، إنّــُه صــورٌة عــن 

احلقيقــة.
وهكــذا فــإنَّ للوجــوِد قســمن: وجــوٌد حّســٌي منظــور، ميكــُن إدراُكــُه عــن 
طريــِق احلــواس، ووجــوٌد عقلــيٌّ ال يـُـدَرُك إالّ ابلعقــل. والوجــوُد احلّســي املنظــور 

لــه قســمان أيضــاً: األّول هــو الشــيُء املوجــود، والثــاين هــو صورتُــه.
أي أنَّ جهــاَز االســتقباِل اإلذاعــّي هــو حمــاكاٌة أو تقليــد للمثــال، أمــا الّلوحــُة 

التشــكيلية، أو الصــورُة الفوتوغرافيــة للجهــاز، فهــي صــورُة الصــورة. 
فــأان صــورُة مثــايل عندمــا تــراين أنــت، ولكنَّــي صــورُة صــوريت عندمــا أرى 

نفســي يف املــرآة، أو عندمــا تــراين يف التلفــاز عــرب الشاشــة الصغــرية.
يف األحــوال كلهــا، ليســت هــذه القســمة للوجــود احلســي هــي الوحيــدة، 
فبعــد أن قســم أفاطــون الوجــود إىل قســمن: حّســي وعقلــّي، قســم الوجــوَد 

العقلــي إىل قســمن أيضــاً:
َتهــا، ونســتنبُط  األّول يتمثَـّـُل يف البديهيــات واملســلَّمات الــي نفــرتُض صحَّ

مــن خاهلــا النتائــج.
ثُــل الــي توَجــُد يف العــامِل احلقيقــي، 

ُ
والثــاين هــو حقائــُق األشــياء، وهــي امل

ثُــل هــي املاهيّــاُت احلقيقيــة لألشــياِء املوجــودة يف عــامل احملسوســات.
ُ
وهــذه امل

ويرتبــط رأُي أفاطــون يف املعرفــة برأيــِه يف الوجــود، فاإلحســاس هــو أّول 
وأدىن درجــاِت املعرفــة، بينمــا التعقُّــُل أعاهــا وأرفـَُعهــا.

فالفكــُر يتــدرُّج مــن اإلحســاس.. إىل الفــن.. إىل العلــم االســتداليل.. إىل 
ــٍة مثــاَل اخلــري الــذي هــو  ثُــل، وخباصَّ

ُ
ــِل احملــض الــذي نَعــِرُف بــه عــامَلَ امل التعقُّ

أمســى شــيٍء يف الوجــود.
منــذ  بقــوم ُوضعــوا يف كهــٍف  الواقعــي  العــامل  وُيَشــّبُه أفاطــون وجــوَدان يف 
الطفولــة، وأُوثقــوا بساســَل ثقيلــة، وأُديــرت وجوُهُهــم إىل داخــِل الكهــف، 
حبيــث يعَجــزوَن عــن التلفُّــِت إىل الضــوء. وهنــاك مــارٌّة يَبــدوَن أمــام الكهــف، 
حيملــون آنيــًة ذاَت أشــكاٍل خمتلفــة، تســقُط عليهــا أشــّعُة الشــمس، فُتشــّكُل 
علــى جــداِر الكهــِف املقابــل ظــااًل هلــا، إنَّ النــاَس املوثَّقــن ال يســتطيعون 
أن يــروا إالّ الظــال، أو األشــباح، ال األواين نفســها، وال املــارّة، وال أشــعة 
الشــمس، وال مــا جيــري خــارج الكهــف. وهكــذا فليســت األشــياُء احلســّيُة 
ُثل(، وليس بوسع الناس أن يعرفوا إالّ هذه )الظال(، 

ُ
سوى )ظال( لـ )امل

أّمــا احلقيقــة -ضــوء الشــمس -فــا تدرُكهــا احلــواسُّ أبــداً.
 ، وللوصــول إليهــا جيــُب علــى اإلنســاِن أن يتخلَّــى عــن كلِّ مــا هــو جســميٍّ
حّســي، وأن َيُســدَّ أُُذنَيــِه ويُغِمــَض عينيــه وينكفــَئ إىل عاملـِـِه الباطــّي، وحيــاوَل 

ثُــِل.
ُ
ــر مــا َعَرفـَْتــُه روُحــُه اخلالــدة يف َعــاملَِ امل أن يتذكَّ

الشــعراء يف  قبــوَل  ورفــض  احملــاكاة،  حمــاكاُة  الفــنَّ  أنَّ  أفاطــون  وقــد رأى 
مدينتــه الفاضلــة، لقــد وضــع يف أعناقهــم أكاليــَل الــورد وأوصَلهــم إىل حــدوِد 
املدينــة وشــكر هلــم أعماهَلــم مث نـََفاُهــم خــارَج املدينــة، ألنَـّـُه اعتقــَد أنَّ ِشــْعَر 
احملاكاة يُفســُد عقوَل السَّــامعن. واجلدير ذكرُُه هنا أنَّ أفاطون كان شــاعراً 
أيضــاً، كمــا كان مفتــوانً أبشــعار هومــريوس، وخباصــٍة إليــاذة هومــريوس الــي 

كانــت ديــواَن اليواننيــن.
ثُــْل، قبــل 

ُ
أمــا النَـّْفــْس عنــد أفاطــون، فقــد كانــت هلــا حيــاٌة ســابقة يف عــاملَِ امل

حلوهِلــا يف البــدن، وكانــت َتعلــُم كلَّ شــيٍء يف تلــك احليــاِة الســابقة، لكنَّهــا 
َنِســَيْت ُكلَّ معارِفهــا عندمــا ُســجنْت يف هــذا البــدن، وميكــُن -بشــيٍء مــن 
النـَْفــْس مــا كانــت تعَلُمــُه، فاملعرفــة إذن  ــَر اإلنســاُن أو  االنتبــاه -أن يتذكَّ

ــٌر أو اســرتجاع. تذكُّ
ــُم يف  والنَّفــُس اإلنســانّية خالــدة ألهّنــا إهليّــة، وهــي الــي ُتديــُر البــَدَن وتتحكَّ
األعضــاء، وتقــاوُم شــهوَة النفــس ابإلرادة، عندمــا يكــون صاحُبهــا حكيمــاً.

هــذه هــي بعــُض أفــكاِر أفاطــون الّــي شــّكلت تــرااثً غنيّــاً لّاحقــن ممــا أّدى 
إىل ظهــوِر مــدارَس متعــّددة بــن مؤيّــٍد ومعــارض، وهــذا يــدّل علــى الغــى 

الفكــري الــذي متّتــع بــه.
ومل يكتــِف مبعاجلــة مشــكات النفــس واجملتمــع، بــل لقــد ذهــب إىل أبعــد مــن 
ذلــك، فناقــش املســألة السياســّية، ورســم معــامل املدينــة الفاضلــة الــي ختّيلهــا، 
وذلــك مــن خــال كتابــه )اجلمهوريـّـة( ومــا تــاُه مــن كتــٍب عــّدَل فيهــا بعــَض 

آرائــه الــي وجــَد أهّنــا مغرقــٌة يف التفــاؤل.
                                                                             »يتبع«
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أمضــى الفنــان نعيــم امساعيــل ســنوات طفولتــه يف أنطاكيــة 
مســقط رأســه مث انتقــل اىل اســتانبول يف بدايــة الشــباب 
لدراســة الفنــون وصقــل موهبتــه الفنيــة املميــزة يف املــدة 
مــا بــني عامــي )1953-1949(، هــو شــقيق الفنانــني 
أدهــم وعزيــز وصدقــي إمساعيــل، ظاهــرة فنيــة عائليــة، 
كان هلا مســامهتها الكبرة يف اتريخ التشــكيل الســوري. 
انتقــل بعــد اهنــاء دراســته يف تركيــا إىل دمشــق لتبــدأ هنــاك 
ــه مــن  ــرًا ابلعمــارة الدمشــقية ومــا حتوي رحلتــه الفنيــة متأث

زخــارف ورمــوز مجاليــة. 
عمــل إمساعيــل رســاماً وخمرجــاً يف الصحافــة مــا بــني عامــي )1970-1958( مث عــني 

مديــرا للفنــون اجلميلــة يف وزارة الثقافــة حــى هنايــة حياتــه.
كــّون نعيــم إمساعيــل رؤيتــه وأســلوبه الفنيــني بشــكل يتســم ابجلــّدة واخلصوصيــة متأثــراً 
بكتــاب الزخــارف املتناثــرة صفحاتــه علــى كل زاويــة وجــدار يف املدينــة القدميــة دمشــق. 
أمســت الزخــارف وتطويرهــا قضيــة نعيــم اجلوهريــة، قــام بنقــل الزخــارف وتغيــر مهمتهــا 
تعــاجل موضوعــات سياســية  لوحــات  جــادة يف  مهمــة تصويريــة  إىل  الكماليــة  التزيينيــة 
واجتماعيــة، كان مــن التعديــالت الــي قــام هبــا إلغــاء التكــرار الرتيــب للوحــدة الزخرفيــة 

وإخضاعهــا ملفاهيــم الرســم واملنظــور وتناغــم األلــوان. 
تنــزع  الــي عاجلهــا حيــث  املوضوعــات  وفــق  اتبعهــا  الــي  الفنيــة  األســاليب  اختلفــت 
إىل الواقعيــة يف اللوحــات السياســية واالجتماعيــة يف حــني متيــل إىل التجريــد والتحــرر 
مــن القيــود األكادمييــة يف موضوعاتــه الوجدانيــة والشــاعرية. مــن أشــهر أعمالــه )ابئــع 
جتربــة  تقتصــر  مل  )زخــارف1974-(.  حيــرتق1969-(  )األقصــى  البطيــخ1956-( 
إمساعيــل علــى اللوحــة فحســب بــل جتاوزهــا لينفــذ أعمــاال جداريــة ابلفسيفســاء زينــت 
العديــد مــن املبــاين مثــل مبــى نقــاابت العمــال يف دمشــق وواجهــة ســد الفــرات يف مدينــة 

الرقــة.  الطبقة-حمافظــة 
شــارك الفنــان نعيــم إمساعيــل يف الكثــر مــن املعــارض الفنيــة خــالل حياتــه كمــا أقيمــت 
العديــد مــن املعــارض االســتعادية ألعمالــه وأعمــال العديــد مــن الفنانــني مــن أبنــاء جيلــه 
بعــد وفاتــه يف دمشــق عــام 1979. كان مــن أبــرز املعــارض االســتعادية ألعمالــه نشــاط 
أقامتــه وزارة الثقافــة يف فعاليــة دمشــق عاصمــة الثقافــة العربيــة عــام 2008، عرضــت 
خاللــه عشــرات األعمــال الفنيــة الــي تــص عــدداً مــن الفنانــني الســوريني الــرواد. رحــل 
امساعيــل وبقيــت أعمالــه ســرداً حيّــاً لتجربــة فنــان مــن جيــل الــرايدة الفنيــة الســورية تنبــض 

برســائل شــى عــن النضــال والعدالــة واحللــم بوطــن مجيــل.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

نعيم اسماعيل )1930-1979(

كاتب سوري

عبد القادر حمود

في حّصة الّرسم...

شاعر وكاتب سوري

يف حصَِّة الرَّْسِم
َحنــااي  يف  مَتْضــي  األْســراَر،  ُتْطِلــُق  أايٍد 

الوقــِت...
تغفو فوق زنِد الّرِيِح، تنشُر ظلَّها

يف  احلــروِف  وأشــالُء  الرَّْســِم،  حصَّــِة  يف 
الــزَّوااي...

قصصاً شّى
ِلَمْن اتهوا...

النَـَّفــِس  بقــااي  جيتــاُح  القهــِر  وخيــُط 
. . . لِــِع لطَّا ا

)إنَّ الَقْمَح ال أيلُف تلك البـَُقَع السُّْوَد...
وَعيـَْنا طفلي، إمياءٌة ُمْطَفَأٌة
ودعوٌة صفراُء ال معى هلا(

رغيُفها...
ال لوَن يف )العلبة( يسقي طيَشُه...

ِفْطنَــِة  ِمــْن  الطِّفلــِة،  أصابــِع  ِمــْن  أَبـَْعــُد 
. . . ســو( بيكا (

رغيُفها بال لوٍن...
ــا  ــْرِ ســالْت رمبَّ ــاُل إنَّ قطــرًة بلــوِن الصَّ )يُق

ــْن ُجْرِحــَي الطَّــازِج... ِم
ا!!... رمبَّ

وقْد تكوُن ِمْن ُجْرِحَك!...
ال يهمُّ...

كلُّ ألواِن اجِلراِح ُمْؤِلَمْة(
علبــَة  قَــطُّ  تعنيــِه  ال  اللُّْقَمــِة  وســارُق 

. . . لتَّلويــِن ا
ال يعنيــِه أنَّ األمحــَر )املرشــوِش( يف وجــِه 

القمــْر 
فزاعــٌة َترمــي أبســراِب العصافــِر إىل الــال 

ُمْســتـََقْر(
... تبَّْت، وتبَّ الّلصُّ

تبَّْت كلُّ َكفٍّ آِثَْة
***

وحطَّ يف مسائِنا الوعُد
وفاضِت الّدروُب ابلِغالْل

وألــوان  والعشــق،  والزيتــون،  القمــح، 
األمــاين...

ومالــْت  األرض،  وْجِدهــا  ِمــْن  ارتعَشــْت 
ــالْل السِّ طــرابً كلُّ 

وحطَّ...، مثَّ حطَّ طائُر األشواِق...
ــَجُر، الــورُد، الزَّمــاُن نشــوًة ممّــا  مــاَس الشَّ

اعــرتاُه
ودالْل

ُأمِّي استعادْت صوهَتا املبحوَح...
قالْت أليب:

ُقْم فـَتـََوّضْأ، آَذَن الَقْهُر )َحبيي( بَزواْل
)ُخنَّــا  اجلَــيِْ  أواِن  يف  ولكــْن  قالــْت، 

. . . األرَض(
َأْعَمْلنا املناِجَل

)ليَس أبغماِر الزرِع، لكْن ابلّرِقاْب(
فجــوٍر   عصــاابِت  كنَّــا  كمــا  عــْدان 

وقبائــْل )ميليشــياٍت( 
بــاِع  عــْدان وعــادْت لُقــراان كلُّ أشــكاِل الضِّ

والــذِّائْب
وكاَن يف زاويِة الُغرفِة فأٌر...

كَر الفأُر، صاَر قلعُة سوداَء...
حطَّ فوَق سورِها ُغراْب

وانتشَر البعوُض يف أرجائِها...
أســراُب  اجملنــوِن  غزِوهــا  يف  وأســرفْت 

ابْب لــذُّ ا
ا )اللعنُة(... ُأّمي تقوُل إهنَّ

ينحي أيب... 
)أمسُع اآلَن صريَر َعْظِمِه...

طقطقَة القهِر(...
األوىل  ــْهَقِة  الشَّ وقـُبـَْيــَل  وينحــي كثــرًا، 

الَعــذاْب( )إنَـّـُه  يقــوُل: 
***

يف حصَِّة الرَّْسِم...
غرْقنا يف معاين )القهِر(
تـُْهنا يف َمدى أسرارِِه...

ألوانِِه...
ضْعنا وحَبَْثنا )أان والطّفَلُة( ... 

)بِْيَكاُسْو وداِفْنِشي وفاْن غوغ(...
لكْن مل جنْد أيَّ َجواْب

***
يف حصَّة الرَّْسِم...

رغيُف اخلُْبِز، واخلَْيَمُة... 
َعْجُزان...
أَساان...

وذبوُل الَوْرِد...
أوىل الشََّهقاِت...
ِضْحكٌة كانْت....

معاٍن مل جنْد يف علبِة التَّلويِن ما ُيْشِبُهها...
فالَقْهُر كاَن واقفاً ُدْوَن املُراْد
تـُْهنا زماانً )أان والطّفلُة( ...

)بِْيَكاُسْو وداِفْنِشي وفاْن غوغ(...
تـُْهَنا، وضاعْت علبُة األَلواِن...

ملْ يـَْبَق لَنا...
إالّ السَّواْد

إالّ السَّواْد.
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ت
تقارير وتحقيقا

فيصل عكلة 

وسائل بدائية للتخفيف من حّر الصيف
في مخيمات الشمال!

صحافي سوري

عنــد اشــتداد احلــّر ظهــرًا، تســتقبل أم عبــد هللا ضيفاهتــا مــن نســاء املخيــم 
التهويــة  تشــغيل  منهــن  وتطلــب  مربعــة،  قطًعــا كرتونيــة  عليهــن  وتــوزع 
الطبيعيــة وهــّز هــذه املــرواح مينــة ويســرة أمــام وجوههــن لتحريــك اهلــواء 
تــردد: هــذه  الوجــوه، وتضحــك أم عبــد هللا وهــي  يلفــح  الــذي  احلــار 
املروحــة بســيطة وال حتتــاج إىل طاقــة لتشــغيلها، كمــا أهنــا تعمــل يف الليــل 
والنهــار، وهــي تعــّد رايضــة لأليــدي، وختتــم حديثهــا ابلقــول: )مــا جــربك 

علــى املــّر إال األمــّر منــه(.
البعــض اآلخــر يســتخدم املــاء للتخفيــف مــن درجــات احلــرارة أوشــراء 
قطعــة )بــوظ ( خبمــس لــريات للحصــول علــى املــاء البــارد والــي تكفــي 
فــرتة الظهــرية فقــط وليتّمــوا ابقــي النهــار والليــل بشــرب املــاء الســاخن.

إحــدى  ويســكن  الوابئــي  الكبــد  إبلتهــاب  مريــض  اليوســف  تيســري 
خميمــات كفــردراين وعنــده عــدد مــن األطفــال الصغــار، وعندمــا ســألناه 
أكــّد أن  احلــر،  مــن موجــة  للتخفيــف  يســتخدمها  الــي  الوســائل  عــن 
الصغــار وكبــار الســن اليتحملــون ارتفــاع درجــات احلــرارة لذلــك نلجــأ 
إىل رش املــاء مــن حولنــا وتبليــل الثيــاب ورّش املــاء علــى األطفــال، واآلن 
املخيمــات،  إىل  نــزوح  موجــة  أكــرب  علــى  ســنوات  ثــاث  مــرور  وبعــد 
إعتمــد النــاس علــى الطاقــة الشمســية يف اإلانرة لتعــذر وجــود الكهــرابء 
النظاميــة، وقــد اشــرتوا يومهــا ألــواح الطاقــة الشمســية ومــا يلحــق هبــا مــن 
بطــارايت ومنظــم جهــد، ومبــرور الوقــت جّفــت البطــارايت وتوقفــت عــن 

ختزيــن الطاقــة وحــان وقــت تبديلهــا.
أبــو أمحــد يســكن أحــد خميمــات غــرب ســرمدا، قــال لصحيفــة إشــراق: 
عــدت مــن نوبــي يف املرابطــة، ألتفاجــأ أن عائلــي تنــام علــى) العتــم( ألن 
البطاريــة تعطلــت، واملروحــة األرضيــة الصغــرية الــي أملكهــا توقفــت أيًضــا، 
التالفــة،  للبطاريــة  إضافــة  مــي مخســن دوالر  فطلبــوا  لتبديلهــا  ذهبــت 
وكنــت قــد قبضــت راتــي الشــهري مــن الكتيبــة 200 لــرية تركيــة وبدلــت 
أســطوانة الغــاز مببلــغ 182 لــرية وبقــي مــن الراتــب 18 لــرية وهــو ال 

يكفــي لشــيئ!
غــاء  مــع  ابلتزامــن  األخــرية،  اآلونــة  يف  ارتفعــت  البطــارايت  أســعار 
منــع مبوجبــه  تعميًمــا  اهلــوى  معــرب ابب  أصــدر  وقــد  العامــة،  األســعار 
اســترياد املنتجــات ذات املنشــأ اهلنــدي ومنهــا البطــارايت اهلنديــة الواســعة 
اإلنتشــار وطويلــة العمــر حســب مــا شــرح لنــا عبــدهللا األمحد)ابئــع أنظمــة 
الطاقــة(: أســعار البطــارايت تبــدأ مــن حــدود املائــة دوالر وتصــل إىل 
250 دوالر، وخيتلــف الســعر حســب املصــدر وحجــم البطاريــة، ويعتمــد 
ســكان املخيمــات علــى البطــارايت الصغــرية نســبًيا إلخنفــاض ســعرها، 
كمــا أهنــم يســألون عــن البطــارايت املســتعملة حبثًــا عــن الرخــص، رغــم 
أن البطــارايت املســتعملة تكــون مســتهلكة وال تعمــر طويــًا، بــل بعــض 
إلانرة  ويســتخدموهنا  صغــرية  انريــة  دراجــة  بطاريــة  يشــرتون  النازحــن 
خيمهــم، ويعيــدون شــحنها عنــد اجلــريان ألهنــم ال ميلكــون لوًحــا للطاقــة 

الشمســية.
البحــث عــن ختفيفــه، وتوجــه  فــرض علــى ســكان اخليــام  القــادم  احلَــر 
البعــض ممــن ميلــك املــال لشــراء املــرواح األرضيــة، وهنــا بــدأت معــاانة 
املروحــة،  لتشــغيل  إضــايف  طاقــة مشســية  لــوح  شــراء  بضــرورة  جديــدة، 
وذلــك عــبء جديــد حيتــاج إىل مــا يقــرب مــن مخســة عشــر دوالرًا.

ونســبة قليلــة جــًدا مــن النازحــن وحتــت ضغــط احلــرارة وللحفــاظ علــى 
الطعــام واخلضــار واحلصــول علــى املــاء البــارد، اشــرتوا ثاجــات صغــرية 
تســتهلك طاقــة كهرابئيــة قليلــة، حيــث يف هــذه الســنة وردت إىل احملــرر 
املســتعملة ومــن كافــة األحجــام  األوربيــة  الثاجــات  مــن  كميــة كبــرية 
اجلديــدة، كمــا  الثاجــات  إىل  نســبة  متهــاودة  واألشــكال، وأســعارها 
أهنــا تســتهلك تيــارا كهرابئيــا قليــا، وهــو مــا دفــع بعــض النازحــن لإلقــدام 

علــى هــذه اخلطــوة.
أبــو العبــد مــن انزحــي إدلــب اجلنــويب ويســكن خميمــات أطمــة احلدوديــة، 
ومعــه عائــات ابنيــه الشــهيدين وابنتــه األرملــة، شــرح لنــا أســباب شــرائه 

للثاجــة بقولــه: جاءتــي ابنــي يوًمــا تقــول أننــا نشــرتي مبــا يعــدل عشــرين 
يفســد  والطعــام  اخلضــار  مــن  والكثــري  البــارد  للمــاء  يومًيا)بــوظ(  لــرية 
بســبب احلــرارة، وعليــه مــا رأيــك أن نشــرتي ثاجــة صغــرية، قلــت هلــا ال 
مانع إن كان ســعرها مناســًبا، قالت 150 دوالر فقط، اشــرتينا الثاجة 
ولكنهــا مل تعمــل، جئنــا ابملصلّــح فأجــاب أننــا حباجــة إىل رافــع جهــد 
جيي ألن رافعنا قدمي وموجته مربعة وأننا حباجة إىل مائة دوالر جديد، 
ومل تعمــل الثاجــة أيًضــا وقــال املصلّــح أننــا حباجــة إىل لــوح طاقــة اثلــث، 
وإىل قاعــدة حديديــة لتثبيــت األلــواح وحتريكهــا وعليــه يتوجــب دفــع مائــة 
دوالر أخــرى، وكمــا تــرى تورطــت ورطــة ال أعــرف ســبيل اخلــروج منهــا! 
صحيفــة إشــراق ســألت اإلعامــي حممــد البلعــاس وهــو مــن املتابعــن 
للحــاالت اإلنســانية يف املخيمــات عــن الوســائل الــي جلــأ إليهــا ســكان 
اخليــم ملواجهــة حــرارة الشــمس فأجــاب: مــع بــدء كل موســم صيــف 
تبــدأ معــاانة ســكان اخليــام يف إدلــب، فتكــون اخليمــة عبــارة عــن بيــت 
باســتيكي وترتفــع احلــرارة بداخلهــا أكثــر مــن حــرارة اجلــو خارجهــا، 
أبفضــل  بدائيــة  أو  معدومــة  تكــون  تــكاد  احلــرارة  مــن  الوقايــة  وســبل 

األحــوال.
وعــّدد البلعــاس بعــض تلــك الطــرق:  يلجــأ األهــايل إىل رش امليــاه فــوق 
اخليمــة، أو اجللــوس حتــت األشــجار أحيــاانً وأبفضــل األحــوال يلجــأ 
علــى  تعمــل  مروحــة صغــرية  لتشــغيل   البديلــة  للطاقــة  اخليمــة  ســكان 
البطاريــة والــي تعتــرب مــن الرفاهيــة نظــراً لغيــاب الكهــرابء عــن املخيمــات، 
كمــا أن اإلكثــار مــن شــرب املــاء ورش األطفــال هبــا واإلحتمــاء حتــت 
الســيارات ســبيل آخر قد يلجأ إليه بعض األهايل للحماية من ضرابت 

الشــمس.
وأييت صيــف جديــد علــى املخيمــات حامــًا معــه الكثــري مــن املآســي الــي 
حتيط بســكان اخليم ويبقى انتظار الفرج والعودة للداير القاســم املشــرتك 

الــذي يرددونــه ليــل هنــار وال يــكاد يفارقهــم.
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Son istatistiklere göre kuzey Suriye’de yaklaşık beş milyon insan yaşıyor . Bu insan-
lar  orta büyüklükteki ülkede (Suriye)  çadır köylerin sakinleridir. Suriye  Birinci Dünya 
Savaşı’ndan  ikinci  dünya savaşına kadar,bir asırdan fazla süredir Yunanlı,Kürt, Ermeni, 
Çerkez, Mardinli  ve Filistinli mültecileri  Kabul etti .  Suriye’de 1948’den 600.000  Filis-
tinli sığınmacı yaşıyor, bunların bazıları  bakan , medya uzmanları, öğretmenler ve her 
mevkiden kimseler oldu. Aynısı diğer yerlerden gelen Iraklı,Lübnanlı  geçici sığınmacılar 
için de geçerlidir . Suriye halkı, hiçbir zaman onlara sığınan hiçbir mülteciye karşı nefret 
dilini kullanmamıştır, sadece arap kardeşliği ve cömertlik ruhu en belirgin değer olarak 
kalmıştır. Bu teorik bir açıklama değil, herkesin bildiği gerçekler ve rakamlardir. Suriye 
tarihine bakan herhangi bir araştırmacı, Halep ve Şam’in tüm mültecileri kabul eden 
kapı olduğunu bilir. Bugün, sayıları Ukrayna halkına yakın olan bu insanlar dünyadaki 
en fazla yerinden edilmiş kişi ve mülteci haline geldi. Yerinden edilen Suriyelilerin sayısı 
şimdiye kadar Suriye’nin muhalif bölgelerinde ikamet eden  beş milyon Suriyeliden yak-
laşık 2,1 milyon kişiye ulaştı.
22’si tarım arazilerine kurulan rastgele kamplar olmak üzere toplam 1.293 kampta, 
1.043.869 mülteci yaşıyor ve herhangi bir uluslararası insani yardım almıyorlar.
Bu sayı, komşu ülkelerin kampları ve Suriye’nin doğusundaki Al-Hol kampı dışında 
dünyadaki milyonlarca mülteciye ilavetendir.
Siyasi çözümlere ihtiyaç duyan,  uluslararası çabalarla sona erecek büyük bir insanlık 
sorunu ile karşı karşıyayız.Çünkü İnsani trajedilerin siyasi çözümleri vardır.
Kuzeye dağılmış çadır köylerde kavurucu yaz ve soğuk kış çilesi devam ediyor, beton 
duvarlar ve bir çatı bir milyondan fazla Suriyeli için hayal mi oldu?
Kurum, kuruluş ve bireyler olarak hepimizin insani ve ahlaki görevi, dünyanın dikka-
tini, ilkel şartlarda yaşayan ve onurlu bir yaşamın en basit olanaklarından mahrum 
bırakılmış bir milyondan fazla insan üzerine  çekmektir.Bu,  İnsanın vahşi ve şeytani ey-
lemlerinin,zalimliginin ve açgözlülüğünün bir sonucudur.
Bu insanların yerinden edilmesinin sebebi,Suriye coğrafyasına yayılan Rus, İran ask-
erî birlikleri , Kürdistan işçi partisi terör örgütüdür. Bütün bunlardan önce ve sonra 
da, insanlara zulmeden ve hayatta kalmak için işgalcileri getiren zalim, diktatör Esad 
rejimi   gelir. Okullardan ayrılmalarla ve kamplarda cehalet yayılmaya başladı ve ce-
halet yoksullukla birleşince felaketler ortaya çıkıyor ve bu insani felaketin üstesinden 
gelmek için yerel ve uluslararası çabalar birleştirilmedikçe, bölgedeki bütün bir neslin 
geleceğini tehdit ediyor. Yerinden edilmişlerle ve mültecilerle ilgilenmek insani bir görev 
olmalı ve kişinin rengi, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun kendisini insan gibi hissetmesidir 
insanligimizin imtihanı. Kimse rengini, ırkını ve milliyetini seçemez ama hepimiz insan 
olarak birbirimize karşı davranışlarımizi seçeriz. Bizim seçemediğimiz şeyler üzerinde 
münakaşalar ve küstahlık, cehaletin ta kendisidir.
Mülteci ve tehcir kampı denilen o çadır  köylerde yaşanan trajediye gözlerimizi kapam-
amalı, kulaklarımızı sağır etmemeliyiz.

يعيــش يف الشــمال الســوري وفــق أحــدث إحصائيــة حــوايل مخســة مليــون نســمة، وهــو هــذا الشــعب نفســه الــذي 
أصبــح مــن ســاكي قــرى القمــاش ) اخليــام(  يف هــذه الدولــة الصغــرية إىل متوســطة احلجــم )ســورية( اســتقبلت ســابقاً 
وفــود مــن الاجئــن علــى مــدار قــرن مــن الزمــن منــذ احلــرب العامليــة األوىل إىل الثانيــة وهجــرات اليــوانن واألكــراد 
واألرمن والشــركس واملاردل والفلســطينين فيعيش يف ســورية 600 ألف فلســطيي الذين جلؤوا منذ 1948 ومنهم 
مــن أصبــح وزيــراً ومنهــم إعاميــن ومعلمــن وبــكل املناصــب، وكذلــك اللجــوء املؤقــت مــن العراقيــن واللبنانيــن 
وغريهــم، ومل يســتعمل هــذا الشــعب يومــاً لغــة الكراهيــة ضــد أي الجــئ حــّل بــداره، بــل بقيــت روح األخــوة والكــرم 
العــريب هــي القيمــة األبــرز، وهــذا ليــس كامــاً نظــرايً بــل هــي حقائــق وأرقــام يعرفهــا اجلميــع وأي ابحــث بســيط 

يبحــث يف التاريــخ الســوري يعــرف ذلــك وكانــت حلــب ودمشــق بوابــة اســتقبال كل الاجئــن.
 اليــوم حتــول هــذا الشــعب إىل أكــرب عــدد مــن النازحــن والاجئــن يف العــامل ويقــرتب مــن أعــداده اليــوم الشــعب 
األوكــراين. وأعــداد النازحــن الســورين بلغــت حــى هــذه األثنــاء يف الشــمال الســوري حنــو 2.1 مليــون انزح، مــن 

أصــل قرابــة مخســة مايــن ســوري يســكنون مناطــق املعارضــة الســورية.
يف حــن يبلــغ عــدد ســكان املخيمــات مليــواًن و43 ألًفــا و869 انزحــاً، يعيشــون ضمــن 1293 خميًمــا، مــن بينهــا 

282 خميًمــا عشــوائًيا أقيمــت يف أراض زراعيــة، وال حتصــل علــى أي دعــم أو مســاعدة إنســانية أمميــة.
هــذا عــدا عــن مايــن الاجئــن يف العــامل وعــدا خميمــات الــدول اجملــاورة وخميــم اهلــول شــرق ســورية.؟! فنحــن أمــام 
حمنــة إنســانية كبــرية، حتتــاج إىل جهــود دوليــة للوقــوف جبانبهــا كمــا حتتــاج إىل حلــول سياســية إلهنائهــا، فاملآســي 

اإلنســانية حلوهلــا سياســية.
وتتــواىل حمنــة الصيــف احلــارق والشــتاء القــارص علــى قــرى القمــاش املتناثــرة يف الشــمال، وأصبــح اجلــدار والســقف 

االمسنــي حلمــاً لــدى أكثــر مــن مليــون ســوري؟!!
وإن الواجــب اإلنســاين واألخاقــي علينــا مجيعــاً، مؤسســات ومنظمــات وأفــراد هــو لفــت أنظــار العــامل علــى أكثــر 
مــن مليــون إنســان يعيــش حيــاة العصــور البدائيــة وحمــروم مــن أبســط ســبل احليــاة الكرميــة، نتيجــة أفعــال اإلنســان 
اجلــدد وآلتهــم  النــاس كان ســبب هتجريهــم احملتلــون  املتوحشــة وطغيــان اإلنســان وأطماعــه. وهــؤالء  الشــيطانية 
العســكرية الــي متتــد علــى اجلغرافيــة الســورية مــن الروســي واإليــراين وتنظيــم حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب وقبــل 
كل ذلــك وبعــده نظــام األســد الديكتاتــوري االســتبدادي الــذي بطــش ابلنــاس واســتجلب احملتلــن مــن أجــل بقائــه.

بدأ ينتشــر يف املخيمات التســرب من املدارس وانتشــار األمية، وإذا اجتمع اجلهل مع الفقر فتحل الكوارث وهذا 
يهدد مســتقبل جيل كامل يف املنطقة، مامل تتضافر اجلهود احمللية والدولية للتغلب على تلك الكارثة اإلنســانية.

والتعامــل مــع النــازح والاجــئ ينبغــي أن يكــون تعامــًا إنســانياً، واختبــار إنســانيتنا احلقيقــة يكــون يف تلــك املواطــن 
وأن يشــعر اإلنســان أبخيــه اإلنســان، دون النظــر للونــه وعرقــه وجنســيته. فــا أحــد اختــار لونــه وعرقــه وجنســيته، 
ولكننــا مجيعــاً خنتــار الســلوك الــذي نتعامــل فيــه فيمــا بيننــا كبشــر. وإن التنابــز والتعــايل علــى أشــياء مل خنرتهــا حنــن 
هــي حقيقــة اجلهــل بعينــه. وينبغــي أال نغلــق أعيننــا ونصــم آذاننــا عــن تلــك املأســاة يف تلــك القــرى مــن القمــاش والــي 

تســمى خميمــات اللجــوء والنــزوح.

Kumaştan Köyler 
قرى من قماش )مخيمات( 

Zekeriye Melehifci
زكريا مالحفجي

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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Suriye’nin kuzeyinde bulunan  kamplardaki insanlarımızın du-
rumu, yapılan   istismar  va  onlardan  vazgeçilmesi, çadırdan  
yapılan geçici meskenler  Suriyelilerin çektikleri ıztıraplar, 
kışın soğuğundan daha şiddetli gelen yaz sıcağı ve Yerinden 
edilmiş Suriyelilerin yanında  örgütlerin ve ülkelerin aldığı  rol 
hakkında konuşacağız. Bu konuşma, Destek Koordinasyon 
birimindeki (ACU) Aşı Programı müduru Dr. Muhammed Sa-
lem ile gerçekleşti. Işrak gazetesi kendisine sordu:
Suriye’nin kuzeyindeki kamplardaki insanlarımızın durumu 
hakkında  ne dersiniz? Ayrıca  sıcak bir yazın gelişi ve onların 
gerekli ihtiyaçlarının  olmaması  bağlamında onların duru-
muna  nasıl bakıyorsunuz?
Bununla ilgili kuruluşlarda bulduğunuz eksiklikler var mı?
Ayrıca ilgili ülkelerde: Kampların varlığını sona erdirme ve 
yerinden edilen herkes için normal konutlara taşınma davasını tamamlama 
planları var mı?
Muhammed Salem’in vurguladığına göre , “ Suriye’nin kuzeybatısındaki desteğe 
duyulan ihtiyaç, acil bir ihtiyaçtır. Çünkü bir buçuk milyonu neredeyse kamplarda 
yaşayan yaklaşık 4 buçuk milyon kişiye yardım edecek yerel malzemeler veya 
olanaklar  yoktur ve  sağlıklı yaşam şartlarından yoksundurlar. Rastgele inşa 
edilmiş  kampların   çoğu  güvenlik arayışı için sınırların yakınında toplanmıştır.
Asfalt, su şebekesi  ve Kanalizasyon  gibi  alt yapısı  olmayan yerlerde,  bu sağlıksız 
yaşam koşullarında hastalık ve salgınların yayılması normaldir. ” Ardından, “Al-
tyapı eksikliğinin , bu kamplarda iş bulma firsatini azalttığını   ” söyledi, Böylece 
çile, yoksulluk ve psikolojik baskılar artıyor. Havaların mevsimsel dalgalanma-
larıyla birlikte kamplarda yaşayan halkımızın, kışın soğuğundan yazın sıcağına, 
içme ve diğer insani ihtiyaçlara yönelik suyun kıtlığı hiç kimse için gizli değil .
Bitlenme, çiçek hastalığı ve bazı cilt hastalıkları, özellikle böcek ısırıkları, tifo ve 
gastroenterit vakalarının yanı sıra sık görülür.
ihtiyacı karşılamak için gereken bütçe çok büyüktür . Bu nedenle  destek eksikliği  
, esas olarak fon eksikliği , kötü yönetim ve planlama ile ilgilidir. İhtiyaçları doğ-
ru bir şekilde  belirleyen ve doğru bir şekilde müdahale eden    birleşik bir idari 
sistem olmadığı gibi, İnsani Yardım Ofisi’ndeki (OCHA) çalışma grupları arasında-
ki zayıf koordinasyon rolüne ek olarak, kuruluşlar ve bağışçılar arasında birleşik 
bir müdahale mekanizması da yoktur.”  “Kampların varlığını sona erdirme kararı, 
ciddi  ve tehlikeli  bir karardır. İnsanların hayatlarındaki  etkileri , değişimleri ve 
sonuçları bakımından   bu kararlar  çiddi  bir şekilde  ele alınmalı; Bu demografik 
değişime yol açar mı?
Ev sahibi şehirlerin altyapısı üzerindeki etkiler nelerdir?
Kampların kaldırılmasından kaynaklanan toplumsal değişimler nelerdir?
Çadır yerine ev inşa etmek için devasa fon boşluğu nereden doldurulacak?
Suriye’nin yakın geleceğinde özellikle  bu bölgede güvenlik ve  istikrarın sağlan-
ması , insanların daha sonra evlerine dönme ihtimali olması durumunda kurulan 
beton blokların akıbeti ne olacak.”

عــن أوضــاع أهلنــا يف خميمــات الشــمال الســوري، وواقــع العســف والتخلــي الــذي 
وصلــوا إليــه، ومعــاانة الســورين ضمــن ســكن مؤقــت مــن القمــاش، وحــر الصيــف 
الــذي أتــى أقســى مــن بــرد الشــتاء، ودور املنظمــات والــدول يف  الوقــوف إىل 
جانــب الســورين املهجريــن. كان هــذا احلديــث مــع الدكتــور حممــد ســامل مديــر 
برانمــج اللقــاح يف وحــدة تنســيق الدعــم ACU حيــث ســألته صحيفــة إشــراق:

_مــاذا عــن أوضــاع أهلنــا يف خميمــات الشــمال  الســوري. وكيــف تنظــرون إىل 
واقعهــم يف ســياق قــدوم صيــف حــار وعــدم تواجــد املتطلبــات الازمــة لديهــم؟ 
-وهــل مــن تقصــري جتدونــه لــدى املنظمــات املعنيــة بذلــك؟ _وعــن الــدول ذات 
العاقــة: هــل مــن خطــط لديهــا الجنــاز حالــة إهنــاء تواجــد املخيمــات واالنتقــال 

إىل الســكن العــادي لــكل املهجريــن؟
حيــث أكــد الدكتــور حممــد ســامل أن “حاجــة مشــال غــرب ســورية للدعــم حاجــة ملحــة لعــدم وجــود أي 
مقومــات أو إمكانيــات حمليــة ملســاعدة حــوايل 4 ونصــف مليــون نســمة منهــم واحــد ونصــف مليــون 
يعيشــون يف خمميــات تــكاد تفتقــر لشــروط العيــش الصحــي.  معظــم املخيمــات مت تشــييدها بشــكل 
عشــوائي والتجمــع قــرب احلــدود حبثًــا عــن أمــان يف أماكــن تفتقــر للبنيــة التحتيــة فــا طرقــات معبــدة 
وال شــبكة ميــاه وال صــرف صحــي فمــن الطبيعــي أن تنتشــر األمــراض واألوبئــة يف ظــل هــذه الظــروف 
املعيشــية غــري الصحيــة” مث قــال “عــدم وجــود بنيــة حتتيــة جعــل مــن عمليــة إجيــاد فــرص العمــل يف هــذه 
املخيمــات فرًصــا اندرة وقليلــة، وابلتــايل زايدة يف املعــاانة والفقــر والضغــوط النفســية. ومعــاانة أهلنــا يف 
املخيمــات مــع التقلبــات املومسيــة للطقــس ال ختفــى علــى أحــد فمــن بــرد الشــتاء حلــر الصيــف وشــح امليــاه 

الازمــة للشــرب واحلاجــات البشــرية األخــرى.
وتكثــر اإلصــاابت ابلقمــل واجلــدري وبعــض األمــراض اجللديــة خاصــة لــدغ احلشــرات وكذلــك تــزداد 
حــاالت احلمــى التيفيــة والتهــاب املعــدة واألمعــاء بشــكل كبــري. وامليزانيــة املطلوبــة لســد احلاجــة كبــرية 
جــًدا وابلتــايل  التقصــري ابالســتجابة مرتبــط بشــكل أساســي بنقــص التمويــل وســوء اإلدارة والتخطيــط . 
فــا نظــام إداري موحــد حيــدد احلاجــات بدقــة ويوجــه دفــة االســتجابة بشــكل دقيــق وال آليــة اســتجاية 
موحــدة بــن املنظمــات واملاحنــن ابإلضافــة لســوء الــدور التنســيقي بــن جمموعــات العمــل العنقوديــة يف 
مكتــب االســتجابة اإلنســانية )أوتشــا.( “.  وأضــاف: “ قــرار إهنــاء وجــود املخيمــات قــرار خطــري 
وحــذر وجيــب التفكــري فيــه جبديــة وابنعكاســات ومــآالت هــذه التغــريات اجلوهريــة قــي حيــاة النــاس 
املهجــرة قســراًي؛ هــل ســيؤدي ذلــك لتغــري دميوغــرايف؟ مــا هــي االنعكاســات علــى البنيــة التحتيــة للمــدن 

املســتضيفة؟ مــا هــي التغــريات االجتماعيــة الناجتــة عــن إزالــة املخيمــات؟
مــن أيــن ســيتم ســد ثغــرة التمويــل الكبــرية إلنشــاء منــازل بــداًل مــن اخليــم؟ ومــا هــو مصــري الكتــل االمسنتيــة 
ــا وإمكانيــة عــودة األهــايل  املنشــأة قــي مســتقبل ســورية القريــب، خاصــة يف حــال اســتقرار املناطــق أمنًي

ملنازهلــم الحًقــا.”

İşrak 

Dr- Muhammed Salem: Kışın soğuğundan yazın sıcağına ve su 
kıtlığına, bitmeyen bir acı.

د- محمد سالم: من برد الشتاء إلى حر الصيف وشح المياه معاناة التنتهي

إشراق
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النمــوذج املطابــق متامــاً ملــا تبحــث عنــه مجيــع الــدول اإلســامية، رغــم إدراكهــم مبــدى صعوبــة حتقيــق منــوذج 
مماثــل، ألن مــا يســعى إليــه املســؤولون القائمــون علــى شــؤون البــاد، مــا هــو ســوى حماولــة لفــرض إرادهتــم 
ابلقــوة واجليــش هبــدف التحكــم ابلشــعب وتوجيهــه إىل حيــث يرغــب، أكثــر منــه اســتغاٌل لتلــك املناصــب 

وتوظيــف هلــا فيمــا خيــدم الّشــعب وميثّــل تطلعاتــه وأفــكاره.
ورغم أن القوة الي تتمتع هبا “تركيا” هي إحدى أهّم ميزاهتا، إالّ أهنا ليست مسة أبدية إطاقاً.

وحى حقبة قريبة، مل تكن “تركيا” نفســها خمتلفة كثرياً عن هؤالء الشــعوب، فانشــغال اجليش مل يكن يف 
الدفــاع عــن حــدود البــاد بقــدر مــا كان مقحمــاً نفســه يف شــؤون السياســية ومعتقــدات النــاس وتوجهاهتــم، 

وهــو مــا جعلــه يقــف عاجــزاً أمــام حتــّول قضيــة إرهابيــة بســيطة إىل عمــاق مل يســتطع جماهبتــه.
يف الوقــت الــي أصبحــت فيــه تركيــا قــوة عامليــة هلــا مكانتهــا مــن الضــروري توجيــه خطــاابت ملعاجلــة عــدة أمــور 
يف تركيــا بدبلوماســية عامــة وجيــب أن نكــون حذريــن بشــأن هــذه اخلطــاابت ،خاصــة يف اخلطــاب املوجــه 
عــرب الســينما واملسلســات، ألنــه مــن املمكــن أن يتجــه حنــو منحــى خمتلــف غرضــه إهانــة اآلخريــن وخلــق 

تصــورات غــري عادلــة وال أســاس هلــا مــن الصحــة.
وال نغفــل هنــا أمهيــة املنظــور اإلجيــايب املتجــاوز للعنصريــة الــذي اتبعتــه تركيــا يف انفتاحهــا علــى العــامل ومــا 
أمثــر عــن ذلــك مــن جناحــات، لكننــا قــد ناحــظ اليــوم مــن يتكــئ علــى كل مــا مت حتقيقــه مــن إجنــازات، 
دون أن يتعــدى هدفهــم تغذيــة النزعــة العنصريــة الــي بداخلهــم، فتجدهــم ملتصقــن كالطفيليــات علــى هــذا 

النمــوذج الناجــح.
مل تكــن لتلــك النظــرة العنصريــة أن جتعــل مــن “تركيــا” إحــدى القــوى العامليــة الــي تفــرض وزهنــا وثقلهــا علــى 

الســاحة الدوليــة، بقــدر مــا ســامهت النظــرة الشــمولية املتجــاوزة لتلــك التفاصيــل يف صنــع مــا وصلــت إليــه.
ولنكــون صرحيــن أكثــر، رغــم أّن هــذه النظــرة كانــت موجــودة يف “تركيــا” حــى وقــت قريــب، إال أهّنــا 
مل تكــن لتقطــع كل هــذا الشــوط الطويــل، يف حــال كانــت التــزال متمســكة بتلــك األفــكار والتصــورات.

إن االســتجابة الــي ملســناها مــن الشــعوب مؤخــراً ومــدى التفاعــل الكبــري مــع األعمــال الدراميــة الرتكيــة، مــا 
هــو إالّ عربــون ســام وتقديــِر ملــا حققتــه “تركيــا” مــن جنــاح خــال العشــرين عامــاً املاضيــة، وهــو مــا جيــب 
أن يدفعنــا للتعامــل حبــرص أكثــر مــع هــذه األعمــال ومــا تطرحــه مــن مواضيــع، بلغــة أكثــر دقّــة وخصوصيــة، 
كمــا ال بــّد للقائمــن علــى النتــاج الفــي، إدراك حقيقــة أّن الرســالة الــي تتضمنهــا عباراهتــم وتعابريهــم 
اجلســدية، تتخطــى حــدود املواطــن يف الداخــل الرتكــي.. إىل مجيــع شــعوب العــامل املتابــع ابهتمــام وفضــول 

مســتمر.
فعــدم تقديــر قيمــة الكلمــة أو العبــارة حــن اســتخدامها مــع اآلخــر، هــو مــا ميكــن تشــخيصه علــى أنــه “أزمــة 
يف التعاطــف مــع اآلخــر”، وهــو مــا ميكــن ماحظتــه يف لــدى مــن يتصّنعــون البطــوالت الرخيصــة الــي قــد 
يلجــأ إليهــا أحدهــم بتوجيــه عبــارات مهينــة إىل “ابرزاين” علــى ســبيل املثــال، دون أن يــدرك أّن عباراتــه 
تلــك، هــي يف الوقــت ذاتــه، إهانــة موجهــة إىل حنــو 20-15 مليــون شــخص مــن شــعبنا واخوتنــا األكــراد.

وإن كان احلــال علــى هــذا النحــو يف احليــاة اليوميــة، ابلتأكيــد ال بــّد للمجــال الفــي أن يتطلــب مســتوى 
أعلــى وجــداّيً أكثــر يف التعاطــف، ابلرغــم ممــا نشــده حاليــاً مــن حتريــف وتشــويه للواقــع .

وال بــّد ختامــاً مــن التنويــه بتلــك األحــداث املؤســفة الــي ابت يتــم طرحهــا مؤخــراً حتــت غطــاء حماربــة اهلجــرة 
غــري الشــرعية واملهاجريــن، أحــداٌث أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا مؤســفة ومنافيــة متامــاً للواقــع الرتكــي.

مــن املعيــب واملخــزي جــداً رؤيــة درجــة نفــاذ الصــرب هــذه جتــاه الشــعوب والثقافــات األخــرى ضمــن حــدود 
بلــِد ميتلــك مجيــع املقومــات الــي ختولــه لطــرح لغتــه وثقافتــه وعامتــه التجاريــة وحــى مسلســاته التلفزيونيــة 

إىل العــامل أمجــع.
من املؤسف، أن نلحظ هكذا تصرفات منافية لطبيعة الباد وال ترقى إىل مستوى دولة حبجم “تركيا”.

هنــاك حالــة مــن التصــّور العــام حــول الســرعة الــي انطلقــت هبــا “تركيــا” لنيــل املكانــة الــي تســتحقها اليــوم 
يف جماالت السياســة واالقتصاد العاملي، وليس من الصواب أخذه كمجّرد تصّور بســيط ال أكثر، خاصة 

أننــا قــد نلحــظ وجــود تصــّور مغايــر كليــاً هلــذا االجتــاه إن أمعنــا بتفاصيــل املســألة أكثــر.
اســتطاعت “تركيــا” رفــع حجــم صادراهتــا إىل حنــو مثانيــة أضعــاف تقريبــاً خــال العشــرين عامــاً األخــرية، 
رغــم مــا تقاســيه األســواق العامليــة حاليــاً مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة، كمــا حققــت الدولــة تقدمــاً ملحوظــاً 
يف اجملــال الصناعــي مــن خــال اســتغال الرتاكــم املعــريف لديهــا وتوظيفــه لطــرح مــواد أخــرى ذات جــودة 
وتقنيــة عاليــة، كمــا أهّنــا مــن خــال جامعاهتــا الــي بلغــت 208 جامعــة، اســتطاعت حتقيــق طفــرة نوعيــة يف 
توليــد رأس مــال بشــري ال يســتهان بــه، هــذا إىل جانــب التغيــري الــذي شــهدته البــاد يف منــط احليــاة عمومــاً 
كنتيجــة للخطــوات اهلامــة الــي مت اختاذهــا، والتطــورات الــي تّوجــْت ابلنجــاح يف عــدد مــن القطاعــات، 

كقطــاع الصحــة والنقــل والتعليــم والصناعــة والتكنولوجيــا وغريهــا.
ويف الوقــت الــذي أوشــكت فيــه “تركيــا” علــى القضــاء هنائيــاً علــى اإلرهــاب داخــل البــاد، بفضــل تطورهــا 
يف جمــال الصناعــات الدفاعيــة، كان لنجــاح العمليــات الــي قامــت هبــا أيضــاً يف كل مــن “أذربيجــان، 
ســوراي، ليبيــا، شــرق البحــر األبيــض املتوســط والصومــال”، األثــر الكبــري يف أن تقــّدم نفســها للعــامل، علــى 
أهنــا دولــة تتمتــع بــوزن وثقــل جتعلهــا قــادرة علــى إحــداث تغيــري يف موازيــن القــوى العامليــة يف املنطقــة، وهــو 
مــا قّدمهــا أيضــاً كاعــب قــوّي، ســواء أكان ذلــك أثنــاء الصــراع يف “البلقــان”، أو خــال فــرتة حصــار 

“قطــر” وحماولــة اجتياحهــا، إىل جانــب دورهــا البــارز يف “مشــال العــراق” و”ســوراي”.
كل هــذا يولّــد أيضــاً االحســاس مبــدى القــوة الــي تتمتــع هبــا “تركيــا” علــى املســتوين احمللــي واخلارجــي، مــع 
األخــذ يف عــن اإلعتبــار مســتوى االختــاف يف هــذا التصــّور وعــدم تســاويه فيمــا يــراه صديــق أو يتخيلــه 

عدو.
فـــ “التصــّورات” أمــر اثبــت ال ميكــن للمــرء اإلدعــاء فيهــا مبــا هــو مغايــر أو خمالــف ملــا يؤمــن بــه يف قــرارة 
نفســه، وهــو مــا جيعــل مــن تصّنعــه حالــة واضحــة، كمــا يبــدو االبتــذال جليّــاً يف حماولتــه تقّمــص تصــّور ال 

ميثّــل أفــكاره احلقيقيــة الــي يؤمــن هبــا ويعتنقهــا.
ورغم اندراج املوضوع ضمن مفهوم “التأويل السياســي” الذي قد يطول شــرحه، إالّ أّن فهمه واســتيعابه 
ليســا ابألمــر الصعــب، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فالنــاس إمجــااًل تســتطيع إدراك الغايــة الــي تســعى وراءهــا 
بصــرف النظــر عــن مقــدار اجلهــد الــذي قــد تبذلــه يف حماولــة إيصــال فكــرة مــا، لــذا، قــد جتــد حّقــك يف 
ارتــكاب خطــأ مــا، مســلوابً منــك فجــأة، ومــا يتوجــب عليــك فعلــه حقــاً يف هــذه احلالــة، هــو فعــل الصــواب 

بطريقــة صائبــة ونيــة ســليمة.
كذلــك، مــن املهــم مبــكان تفســري املواقــف الســويّة أو القــرارات الصائبــة الــي اختذهتــا، لألفــراد الذيــن تاحــظ 
خلــّو مواقفهــم مــن أحــكاٍم مســبقة جتاهــك، هــذا إىل جانــب الرتكيــز علــى أن ال ينحصــر مــا حتــاول إيصالــه 
ضمــن النطــاق احمللــي الضيــق أو احمليــط الــذي ال يتواجــد فيــه غــري الداعمــن لــك يف مجيــع حاالتــك، ومــع 

هــذا، ال بــّد مــن إيصــال مــا ترغــب إىل مــن ترغــب أبســلوب ســليم وطريقــة مناســبة.
تعتــرب “تركيــا” حاليــاً إحــدى البلــدان الــي حتظــى ابهتمــام وفضــول وتقديــر عاملــي يتخطــى يف حــدوده مــا 
يعتقــده أو يظنــه األتــراك أنفســهم، وخاصــة يف العــامل اإلســامي الــذي دائمــاً مــا نظــر إىل “تركيــا” بتلــك 

العــن الــي ملؤهــا اإلعجــاب والتقديــر والفضــول واألمــاين الطيبــة.
ومــع األســف تعتــرب “تركيــا”، الدولــة الوحيــدة يف العــامل اإلســامي الــي اســتطاعت تقــدمي منــوذج انجــح 
يف العــامل اإلســامي للوحــدة الناشــئة مــا بــن الدولــة وشــعبها، فهــي الدولــة الوحيــدة الــي اســتطاعت متثّيــل 
تطلعــات شــعبها وتوّجهاتــه يف ذات الوقــت الــذي تكــون فيــه مســؤولة أمــام هــذا الشــعب، وهــو مــا جيعلهــا 
الدولــة الوحيــدة الــي تشــعر بنفســها ُملزمــة دائمــاً بتقــدمي أفضــل مــا تســتطيع تقدميــه لشــعبها، أي أهنــا 

»تركيا« ما بين الواقع والتصورات وخيبات األمل.

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
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Türkçe ي
ترك

Türkiye’nin bugün dünya ekonomisinde ve siyasetinde hak ettiği 
yere doğru hızla yol alıyor olduğuna dair genel bir algı var. Bunun 
sadece bir algı meselesi olduğunu söylemek elbette mümkün 
değil. Hatta konuyu algıdan açtığımızda belli mecralarda tam 
tersi bir algının da sürekli işlendiğini de görmezden gelemeyiz.
Bugün dünya ölçeğinde yaşanmakta olan bir ekonomik krizin 
sert dalgalarının kıyılarını dövüyor olduğu bir gerçek olsa da Tür-
kiye son yirmi yıldır ihracatını sekiz katına çıkarmış, sanayisinde 
gözle görülür bir ilerleme kaydetmiş, yüksek teknolojik ürünleri 
üretmeye dönük bir know-how birikimini sağlamaya yönelmiş, 
208’i bulmuş üniversite sayısıyla önemli insan sermayesi üret-
meye dönük bir atılım yapmış bir ülke. Sağlık, ulaşım, eğitim, 
sanayi, kentleşme ve teknoloji konularında sağladığı gelişmel-
erle yaşam tarzı değişimi de yaşamış. Bu değişim birçok alanda 
başarılarla taçlanıyor.
Özellikle savunma sanayi alanında katedilen başarılarla Türkiye 
kendi içindeki terörü neredeyse bitirmişken, Azerbaycan, Suriye, 
Libya, Doğu Akdeniz, Somali gibi ülkelerde yaptığı başarılı oper-
asyonlarla bölgesinde dünya dengelerini değiştiren bir ağırlığı 
herkese hissettirmeye başlamış. Bu ağırlığıyla, Balkanlardaki 
sorun alanlarında, Katar’a yönelik kuşatma ve işgal girişiminde, 
Kuzey Irak ve Suriye’de gidişatı belirleyen güçlü bir aktör olmuş.
Bütün bunlar Türkiye’nin gücünün ve ağırlığının hissedilmesini 
sağlayan algılar da üretiyor, hem içerde kendi halkı nezdinde 
hem de dışarıda. Dostun düşmanın algısı bir olmamak şartıyla 
tabi.
Algılardan bahsettiğimizde ağzınızla kuş tuttuğunuzda dü-
zeltemeyeceğiniz bakış açılarına, nazara, hasede bir şey yap-
amazsınız tabi. Bu içerde de öyle dışarıda da öyle. Siyasal her-
menötik alanına giriyor konu, biraz uzun ama anlaşılmaz bir konu 
değil. Ancak siz ne yapsanız herkes istediğini anlayacak diye siz-
in yanlış yapma hakkınız yoktur, neticede sizin doğru olanı doğru 
bir şekilde, doğru niyetle yapmanız gerekiyor.
Elbette yaptığınız doğruları, size karşı bir önyargısı olmayanlara 
da doğru bir şekilde anlatmanız çok önemli. Anlattıklarınızın bir 
“Türk’ün Türk’e propagandası” düzeyinde kalmaması da gereki-
yor. Anlaması gerekenlere, uygun ve doğru mesajlarla ve dillerle 
anlatmak gerekiyor.
Türkiye bugün kendi vatandaşlarının zannettiklerinden çok daha 
fazla dünyanın her tarafından büyük bir ilgi, merak ve takdir 
konusu bir ülkedir. Bilhassa İslam dünyasında insanların büyük 
bir merakla, ilgiyle, takdir, hayranlık ve güzel temennilerle izleni-
yor. Ne yazık ki, İslam dünyasında halkıyla devletiyle başarılı bir 
bütünlük modeli ortaya koyabilen tek ülkedir. Kendi halkını tem-
sil eden bir devletin olduğu ve bu halka karşı hesap verebilen, 
bu sayede halkına iyi hizmetler götürme yükümlülüğünü his-
seden tek model Türkiye’de. Bu model bütün İslam dünyasının 
da aradığı bir model, ancak böyle bir modele ulaşabilmek onlar 
açısından hiç kolay değil, çünkü başlarında onlara hizmet etmek 

Türkiye’nin algıları, gerçekleri ve talihsizlikleri

Yasin Aktay
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ve onları temsil etmek üzere değil, onları kontrol altında tutmak 
üzere ordular kurmuş güçler var.
Türkiye’ninse bu özelliği elbette onun en önemli gücü olsa da 
ezeli bir özelliği değil. Türkiye yakın zamana kadar bu halklardan 
çok da farklı bir noktada değildi. Ordu siyasetle, halkın inanç ve 
değerleriyle uğraştığı kadar ülke savunmasıyla meşgul değildi 
o yüzden başta basit bir terör meselesini bu anlayışla bir deve 
dönüştürmekten başka bir şey yapamadı.
Türkiye’nin bir dünya gücü haline gelmiş olduğu bir yerde iyi bir 
kamu diplomasisiyle Türkiye’nin bu durumunu işleyecek söylem-
ler elbette gerekiyordur. Ancak bu söylemleri işleyen özellikle 
sinema ve dizi dillerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’ye 
yeni ve bambaşka bir rol atfeden bu dil zaman zaman Türkiye’yi 
yücelteyim derken başkalarını kolaylıkla aşağılama, yersiz, te-
melsiz ve haksız bir ötekilik algısı yaratma yoluna gidebiliyor.
Unutmamamız gereken bir gerçek şu ki, bugün Türkiye adına or-
taya konulan başarılar ırkçılığı aşan, dünyaya açılan, daha olum-
lu bir bakış açısı sayesinde gerçekleşti. Bugün bu başarıların 
sırtına binip kendi ırkçılıklarını beslemeye kalkışanlar her şeyden 
önce bu başarılı modele bir asalak gibi yapışmış oluyorlar.
Bugün Türkiye’yi dünya gücü haline getiren şey o ırkçı bakış açısı 
değil, bilakis onu aşıp daha evrensel bir yerden bakabilen bir 
bakış açısıdır. Açıkçası Türkiye’de yakın zamana kadar geçerli 
olan bu bakış açısına bağlı kalsak bir arpa boyu yol alamazdık. 
Bu bakış açısını aşabildiğimiz için bir yol kat edebildik.
Dünyada Türk dizilerine yönelik ilgi de büyük ölçüde Türkiye’nin 
son yirmi yıldır kat ettiği başarılara başka halkların verdiği bir 
karşılıktır, bir selam ve ödüldür. O yüzden bu dizilerin biraz daha 
dikkatli olup, daha empatik davranmak üzere çok daha özenli 
bir dil kullanmaları gerekiyor. Söylenen her sözün, kullanılan her 
ifadenin sadece ülkemiz insanına hitap etmediğini, dünyanın her 
yanında da ilgiyle izlendiğini unutmamaları gerekiyor. Gerçi sa-
dece kendi insanımız izliyor olsa bile başkalarına söylenen sö-
zlerin ucunun bizim insanımıza da dokunuyor olduğunu unutma-
mak gerekiyor.
Kendimize ucuz bir kahramanlık ve üstünlük payeleri çıkara-
cağız diye Barzani’ye söylenen sözlerin bugün en az 15-20 mi-
lyon insanımıza, Kürt kardeşlerimize doğrudan hakarete gird-
iğini görmemek en hafifinden çok ciddi bir empati sorunu. Oysa 
sanat herşeyden önce ciddi bir empati seviyesi gerektiriyor. 
Üstelik neresinden bakarsanız gerçekliğin açık çarpıtması da 
sözkonusu. Yine bugünlerde kaçak göçle, göçmenle mücadele 
adına ortaya konulan sahnelerde de büyük Türkiye gerçeğiyle 
hiç bağdaşmayan çok talihsiz görüntüler.
Başka herşeyi bıraktık bugün dünyaya markalarını, dilini, 
kültürünü, dizilerini kabul ettirme yönünde görülmemiş fırsat-
lar yakalamış bir ülkede başka dillere, kültürlere karşı bu kadar 
tahammülsüz görüntüler hem çok ayıp, talihsizce hem de Türki-
ye’nin büyüklüğüyle hiç bağdaşmıyor. O kadarını söyleyelim.
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مــن أبــرز التطــورات الــي حدثــت هــذا األســبوع علــى صعيــد التــوازانت يف الشــرق األوســط، التصريــح الرمســي أبن 
حركــة املقاومــة اإلســامية )محــاس( والنظــام الســوري بــدأ يتقــارابن مــن جديــد؛ حيــث قــال مســؤول يف حركــة 
محــاس لوكالــة رويــرتز لألنبــاء: “جنــري حاليــا مفاوضــات رفيعــة املســتوى إلعــادة عاقاتنــا مــع ســوراي”. وقــد 
أتسســت حركــة محــاس خــال االنتفاضــة األوىل عــام 1987، ومتــت إدارهتــا منــذ البدايــة علــى أســاس القيــادة 
املزدوجــة الداخليــة و اخلارجيــة. وبينمــا يشــتد الضغــط اإلســرائيلي داخليــا علــى الزعيــم املؤســس الراحــل الشــيخ 
أمحــد ايســن وغــريه مــن املفكريــن، كانــت األفــرع اخلارجيــة للحركــة يف مصــر والكويــت تنعــم براحــة كبــرية مــن 
حيــث الدعــم املــايل املتدفــق مــن الــدول الغنيــة ابلنفــط وحريــة التــداول بــن الــدول. وســرعان مــا بــرز فــرع محــاس يف 
الكويــت إىل الصــدارة؛ بفضــل الكاريزمــا الشــخصية والعاقــات الدوليــة لزعيمهــا خالــد مشــعل، وأصبــح مشــعل 
“واجهــة” احلركــة. وعندمــا غــزا صــدام حســن الكويــت عــام 1990، اســتقر خالــد مشــعل وفريقــه يف العاصمــة 
األردنيــة عمــان. وبعــد أن تعــرض مشــعل حملاولــة اغتيــال فاشــلة مــن قبــل املوســاد يف 25 ســبتمرب/أيلول 1997، 
مت ترحيلــه مــن األردن يف صيــف 1999 أبوامــر مــن امللــك عبــد هللا الثــاين. وجديــر ابلذكــر أن امللــك عبــد هللا، 
الــذي اعتلــى العــرش بعــد وفــاة والــده امللــك حســن، يف 7 فرباير/شــباط، كان قلًقــا مــن وجــود حركــة محــاس يف 
البــاد ومــن وأنشــطتها أيًضــا. وقــد عــاش مشــعل، يف العاصمــة القطريــة الدوحــة لفــرتة وجيــزة، مث اســتقر يف دمشــق 

عاصمــة ســوراي.
وقــد لفتــت إقامــة خالــد مشــعل يف دمشــق، والــي اســتمرت ملــدة 10 ســنوات، االنتبــاه ابعتبارهــا فــرتة كانــت 
فيهــا العاقــات بــن محــاس ونظــام البعــث الســوري وإيــران تتعمــق أكثــر فأكثــر. إال أن مشــعل مل يهمــل خــال 
هــذه الفــرتة تكثيــف اتصاالتــه ومباحثاتــه مــع خمتلــف دول العــامل اإلســامي - ومــن بينهــا تركيــا - ومــع حركــة فتــح 
أيًضــا، الفصيــل السياســي املنافــس يف فلســطن. ويف الوقــت نفســه، ارتقــى خالــد مشــعل، الــذي منــا نفــوذه داخــل 
محــاس وخارجهــا، إىل مرتبــة قيــادة احلركــة بــا منــازع ال ســيما بعــد أن أطاحــت إســرائيل ابلشــيخ أمحــد ايســن يف 

عــام 2004.
اندلعــت يف ســوراي عــام 2011، خالــد مشــعل وأصدقائــه ابحلركــة ابختــاذ  الــي  الشــعبية  وألزمــت االنتفاضــة 
“خيــار أخاقــي” :هــل يؤيــدون النظــام الســوري الــذي بــدأ يف إلقــاء القنابــل علــى شــعبه بدعــم مــن إيــران، جملــرد 
أهنمــا )ســوراي وإيــران( يســاعدان محــاس؟ أم الوقــوف مــع الشــعب الســوري يف وجــه املظــامل والفظائــع الــي يتعــرض 
هلــا؟ اختــارت محــاس اخليــار األخــري. وغــادر مشــعل وفريــق إدارتــه املقــّرب دمشــق، واســتقروا يف الدوحــة. حــى 
أن مشــعل رفــع علــم املعارضــة الســورية يــوم الســبت 8 ديســمرب/أيلول 2012، خــال مشــاركته يف احتفــاالت 
الذكــرى اخلامســة والعشــرين لتأســيس حركــة محــاس، والــي حضرهــا كضيــف شــرف يف غــزة، الــي زارهــا ألول مــرة 

بعــد ســنواته الــي قضاهــا يف املنفــى.
واســتمرارًا للقصــة، مثــة “مرحلــة جديــدة” بــدأت مــع اإلطاحــة ابلرئيــس املصــري حممــد مرســي عــام 2013. 
وقــد اختــذت اإلدارة املصريــة اجلديــدة، ودول اخلليــج الــي تدعمهــا، موقفــاً ضــد حركــة محــاس ومجاعــة اإلخــوان 
املســلمن )اإلخــوان(، مــا أجــرب خالــد مشــعل وأصدقائــه علــى اختيــار اجلبهــة الســورية اإليرانيــة. ويف غضــون ذلــك، 
أراد مشــعل تــرك منصبــه القيــادي والرتكيــز علــى إعــادة عاقــات حركــة محــاس مــع خمتلــف دول العــامل اإلســامي، 
ويف 2017، أعلــن للــرأي العــام العاملــي أن محــاس ليــس لديهــا عاقــات عضويــة مــع اإلخــوان، وذلــك مبوجــب 
التعديــات التدرجييــة الــي أجرهتــا علــى “بيــان التأســيس”. وابلطبــع كانــت هــذه اخلطــوة هتــدف إىل إعــادة بنــاء 

اجلســور مــع مصــر ورؤوس األمــوال اخلليجيــة. ومــع ذلــك، ســيتضح أن هــذه اخلطــوة مل تكــن مهمــة ســهلة.
وقــد حضــر إمساعيــل هنيــة، الــذي تــوىل القيــادة السياســية حلركــة محــاس بعــد اســتقالة خالــد مشــعل مــن قيــادة 
احلركــة، بنفســه مراســم تشــييع جنــازة اجلنــرال اإليــراين قاســم ســليماين، الــذي لعــب دورًا كبــريًا يف تدمــري ســوراي، 
يف العاصمــة اإليرانيــة طهــران يف 6 ينايــر/ كانــون الثــاين 2020. ويف كلمــة لــه يف مراســم اجلنــازة، وصــف هنيــة، 
ســليماين بـــأنه “شــهيد القــدس”، وكان ذلــك أحــد مؤشــرات التقــارب الوثيــق بــن محــاس وإيــران. ويُعــرف حيــى 

الســنوار، الــذي حــل حمــل هنيــة كزعيــم حلركــة محــاس يف غــزة، أبنــه أحــد األمســاء املقربــة بشــدة مــن إيــران.
وابلنظــر إىل الوضــع الراهــن، فإنــه إذا مت اســتدراج حركــة محــاس إىل موقــف تعلــن فيــه رمسيًــا للعــامل أمجــع أهنــا قــررت 
االحنيــاز إىل جبهــة نظــام البعــث الســوري وإيــران، فــإن النهــج الســلي لبعــض الــدول القويــة يف العــامل العــريب جتــاه 
احلركــة ســيكون ابلطبــع عامــل رئيســي. ومــن غــري املعــروف مــا إذا كانــوا علــى درايــة ابلفــرص الضائعــة نتيجــة لذلــك.

Ortadoğu dengeleri açısından bu haftanın en dikkate değer gelişmelerinden biri, İslâmî 
Direniş Hareketi (bilinen kısa adıyla: Hamas) ile Suriye rejiminin yeniden yakınlaşmaya 
başladığına dair yapılan resmî açıklamaydı. Reuters haber ajansına konuşan bir Hamas 
yetkilisi, “ Suriye ile ilişkilerimizi tekrar tesis etmek için şu anda üst düzey müzakerel-
eri sürdürüyoruz” dedi. 1987’de patlak veren Birinci İntifada sırasında kurulan Hamas, 
başından beri “içeride” ve “dışarıda” olmak üzere çifte liderlik esasıyla yönetildi. İçeride, 
kurucu lider Şeyh Ahmed Yâsîn ve beyin takımını oluşturan diğer isimlere yönelik İsrail 
baskısı giderek yoğunlaşırken Mısır ve Kuveyt’teki dış kollar, hem petrol zengini devletle-
rden akan finans desteği hem de ülkeler arasında serbestçe dolaşım açısından büyük 
bir rahatlık içindeydiler. Hamas’ın Kuveyt şubesi, lideri Hâlid Meşal’in kişisel karizması ve 
uluslararası bağlantıları sayesinde hızla öne çıktı ve Meşal, örgütün “vitrin yüzü” haline 
geldi. Saddam Hüseyin 1990’da Kuveyt’i işgal edince, Hâlid Meşal ve beraberindeki ekip, 
Ürdün’ün başkenti Amman’a yerleşti.
25 Eylül 1997’de Mossad tarafından düzenlenen başarısız bir suikast girişimine maruz 
kalan Meşal, 1999’un yazında Kral İkinci Abdullah’ın emriyle sınır dışı edildi. Babası Kral 
Hüseyin’in 7 Şubat günü ölümüyle tahta çıkan Abdullah, Hamas’ın ülkedeki varlığından 
ve faaliyetlerinden endişe duyuyordu. Kısa bir süre Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan 
Meşal, Suriye’nin başkenti Şam’a yerleşti.
Hâlid Meşal’in 10 yıl boyunca devam eden Şam ikameti, Hamas’la Baas rejimi ve İran 
arasındaki ilişkilerin de gittikçe derinleştiği bir zaman dilimi olarak dikkat çekti. Ancak 
Meşal, bu süre içinde İslâm dünyasının farklı ülkeleriyle -aralarında Türkiye de vardı- ve 
Filistin içindeki rakip siyasî fraksiyon olan Fetih çizgisiyle temasları sıklaştırmayı da ih-
mal etmedi. Eş zamanlı olarak Hamas içindeki (ve dışındaki) tesiri giderek artan Hâlid 
Meşal, Şeyh Ahmed Yâsîn’in 2004’te İsrail tarafından katledilmesinin ardından örgütün 
tartışmasız liderliğine yükseldi.
2011’de Suriye’de patlak veren halk ayaklanması, Hâlid Meşal ve arkadaşlarını “ahlâkî 
bir seçim” yapma mecburiyetiyle karşı karşıya bıraktı: Kendi halkına bomba yağdırma-
ya başlayan bir rejimi ve onun en büyük hamisi olan İran’ı, sırf Hamas’a yardım ediyorlar 
diye desteklemeye devam etmek mi? Yoksa uğradığı mezalim karşısında, Suriye halkıy-
la birlikte saf tutmak mı?
Hamas ikincisini seçti. Meşal ve yakın yönetim kadrosu Şam’dan ayrılarak, Katar’ın 
başkenti Doha’ya yerleşti. Hatta Meşal, 8 Aralık 2012 Cumartesi günü, sürgün yıllarından 
sonra ilk kez ayak bastığı Gazze’de “onur konuğu” olarak katıldığı Hamas’ın 25’inci ku-
ruluş yıldönümü kutlamaları sırasında, Suriyeli muhaliflerin bayrağını bile salladı.
Hikâyenin devamında, bilhassa 2013’de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
devrilmesiyle birlikte başlayan “yeni süreç” var. Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’yla (kısa-
ca: İhvân) birlikte Hamas’a da cephe alan yeni Mısır yönetimi ve onun destekçisi olan 
Körfez ülkeleri, Hâlid Meşal ve arkadaşlarını Suriye-İran cephesine mecbur ve mahkûm 
hale getirdi. Bu arada liderlik görevini bırakarak, örgütün İslâm dünyasının farklı ülkel-
eriyle ilişkilerini onarmaya odaklanmak isteyen Meşal, 2017’de Hamas’ın “kuruluş bildir-
gesi”nde giderayak yaptığı değişiklikle, İhvân’la organik bağ içinde bulunmadıklarını 
dünya kamuoyuna ilân etti. Bu adım elbette Mısır ve Körfez sermayesiyle köprüleri 
yeniden kurma hedefine matuftu. Ancak bunun hiç de kolay olmadığı görülecekti.
Hâlid Meşal görevi bıraktıktan sonra Hamas siyasî liderliğini üstlenen İsmail Haniye’nin, 
Suriye’nin yıkımında büyük rol oynayan İranlı General Kâsım Süleymani’nin 6 Ocak 2020 
günü Tahran’da düzenlenen cenaze törenine bizzat katılması ve törende yaptığı ateşli 
konuşmada Süleymani’yi “Kudüs’ün şehidi” olarak ilân etmesi de, Hamas-İran yakın-
laşmasının göstergelerinden biriydi. Haniye’nin yerine Hamas’ın Gazze’deki liderliğine 
getirilen Yahya Sinvâr’ın da keza İran’a en yakın isimlerden biri olduğu biliniyor.
Bugün gelinen noktada, Hamas, Baas-İran cephesiyle saf tutmaya karar verdiğini artık 
bütün dünyaya resmen ilân edecek bir konuma sürüklendiyse, bunda elbette Arap 
dünyasının bazı güçlü ülkelerinin örgüte menfi yaklaşım biçimi ana etken. Kaçırılan fırs-
atların farkındalar mıdır, bilinmez…
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