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الرئيس أردوغان: من يدعم التنظيم اإلرهابي 
شركاء في كل قطرة دم تراق

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne 
destek verenler dökülen her 

damla kana ortaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ’la mücadele 
bahanesi altında terör örgütüne destek verenler 
de dökülen her damla kana ortaktır. Soruşturma, 
araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu 
yapmakta kararlıyız.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »أولئــك الذيــن يدعمــون التنظيــم اإلرهــايب حبجــة حماربــة 
داعــش هــم أيًضــا شــركاء يف كل قطــرة دم تــراق. نتيجــة للتحقيــق واألحبــاث حنــن 

مصممــون علــى القيــام بــكل مــا هــو ضــروري للحــد مــن اإلرهــاب«.
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ألتون: نحتاج إلى مساحة عامة خالية من المعلومات المضللة من 
أجل سياسة  ديمقراطية. 

Altun: Demokratik bir siyaset için dezenformasyondan 
arınmış kamusal alana ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Demokratik bir siyaset 
için dezenformasyondan arınmış bir kamusal alana ihtiyacımız 
vardır. Bu alan, aynı zamanda doğru bilgi ile vatandaşların 
demokratik siyasete katılımının önünü açan bir unsurdur.” dedi.

قــال مديــر االتصــاالت الرائســية الرتكيــة ألتــون :  »مــن أجــل سياســة دميقراطيــة ، حنتــاج إىل مســاحة عامــة 
خاليــة مــن املعلومــات املضللــة. هــذه  املســاحة  أيًضــا  هــي عنصــر ميهــد الطريــق للمواطنــن للمشــاركة يف 

السياســة الدميقراطيــة مــن خــال  املعلومــات الصحيحــة.« 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kim tüm siyasetini 
sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar 
siyaset değil proje ürünü hamlelerdir. Bunları yapanlar da siya-
setçi değil proje elemanlarıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu’ndaki patlamaya ilişkin, “Devletimizin 
ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya 
çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tüm dost ve müttefiklerin-
den Ankara’nın terörle mücadeledeki meşru mücadelesine 
içtenlikle destek vermesini bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin İdlib ilinde yerlerinden edilmiş 
kişilerin barındığı 3 kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 
kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınadı.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: »مــن ذا الــذي  يبــي كل سياســته علــى موجــة 
وليســت  هــذه خطــوات مشــروع  ؟  حــدوًدا  تعــرف  الــي ال  واالفــرتاءات  األكاذيــب  مــن 

سياســة.  ومــن يصنعهــا ليســوا سياســين بــل طواقــم عاملــة يف هــذا املشــروع«. 

خبصــوص االنفجــار الــذي وقــع يف بيوغلــو ، قــال الرئيــس أردوغــان ، إن »الوحــدات املعنيــة يف دولتنــا تواصــل 
العمــل لكشــف مرتكــي هــذا اهلجــوم الغــادر والتجمعــات الــي تقــف وراءه«.

الرئيــس الرتكــي أردوغــان: تركيــا تنتظــر مــن مجيــع أصدقائهــا وحلفائهــا أن يدعمــوا بصــدق نضــال 
أنقــرة املشــروع يف مكافحــة اإلرهــاب

أدانــت وزارة اخلارجيــة الرتكيــة بشــدة اهلجمــات الــي اســتهدفت 3 خميمــات إليــواء النازحــن يف 
حمافظــة إدلــب الســورية  وأســفرت عــن مقتــل 9 مدنيــن وإصابــة 70 آخريــن.

الرئيس أردوغان: الذين يبنون سياساتهم المطلقة  على موجة من 
االفتراءات  ليسوا سياسيين ولكنهم  موظفوا  مشاريع

الرئيس أردوغان: سيتم الكشف عن مرتكبي هذا الهجوم 
الغادر والتجمعات التي تقف وراءه 

أردوغان: سنواصل بكل حزم اجتثاث اإلرهاب من جذوره

الخارجية التركية تدين بشدة االعتداءات على المدنيين في إدلب

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm siyasetini bir iftira 
dalgası üzerine kuranlar siyasetçi değil proje elemanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kalleş saldırının failleri ve 
arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tehdidini kaynağında bertaraf 
etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz 

Dışişleri Bakanlığı İdlib’de sivillere yönelik saldırıları 
şiddetle kınadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl inisiyatifinin yeniden başla-
masının ardından 6 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını belir-
terek, “Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl mik-
tarı 9,7 milyon tonu geçti.” dedi.

صــرح وزيــر الدفــاع الوطــي الرتكــي خلوصــي أكار أن 6 ســفن غــادرت املوانــئ األوكرانيــة بعــد 
اســتئناف مبــادرة احلبــوب  وقــال :  »وبذلــك جتــاوز عــدد الســفن الــي غــادرت املوانــئ 426 

، وجتــاوزت كميــة احلبــوب املنقولــة 9.7 مليــون طــن«.

أكار يلتقي  قادة الوحدات المشاركة في عملية قفل المخلب
Akar, Pençe Kilit Operasyonu’na katılan birliklerin 

komutanlarıyla görüştü
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Silahlı terör örgütü PKK, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef 
almaya devam ediyor. Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanı-
mayan bölücü örgüt, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de 
yaralandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda, kanlı yüzünü bir 
kez daha gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), Suriye’de Esed rejiminin İdlib ilinin 
kuzeyinde yerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa 
düzenlediği misket bombalı saldırıyı kınadı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki çiftçiler, temel 
geçim kaynağı zeytinin hasadına Beşşar Esed rejimi ve 
destekçilerinin saldırıları altında başladı.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi, yerinden ettiği sivillere ait ekin alanının 
kullanımını hak sahiplerinin rızası alınmadan yandaşlarına kiralarken 
uzmanlar uygulamanın sivillerin gönüllü geri dönüşlerini engellediğini 
belirtiyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde halk, Beşşar Esed 
rejiminin yerinden ettiği sivillerin sığındığı kampları hedef 
almasını protesto etti.

يواصــل تنظيــم »يب كــي كــي« اإلرهــايب أنشــطته الدمويــة ويســتمر يف اســتهداف املدنيــن واألبــرايء منــذ اليــوم 
األول لتأسيســه. وأظهــر التنظيــم االنفصــايل الــذي ال يــرى حــق احليــاة إال لنفســه فقــط، وجهــه الدمــوي مــرة 
أخــرى يف اهلجــوم الــذي نفــذه األحــد يف شــارع االســتقال مبدينــة إســطنبول، والــذي قتــل فيــه 6 مدنيــن 

أبــرايء وأصيــب 81 آخــرون.

أدان االحتاد األورويب اهلجوم الذي شنه نظام األسد  ابلقنابل العنقودية على املخيم 
الــذي يعيــش فيــه النازحــون املدنيــون مشــال حمافظــة إدلب.

بــدأ املزارعــون يف حمافظــة إدلــب مشــال غــرب ســوراي جــي مثــار   الزيتــون ـ مصــدر دخلهــم الرئيســي ـ  
حتــت  قصــف وهجمــات نظــام بشــار األســد وأنصــاره.

 يقول اخلرباء أبن سياســة أتجري نظام بشــار األســد األراضي الزراعية اخلاصة ابملدنين الذين نزحوا 
ـ  يف سوراي  ـ  ملؤيديه دون موافقة أصحاب احلقوق ، متنع العودة الطوعية للمدنين.

احتــج األهــايل يف حمافظــة إدلــب مشــال غــرب ســوراي ، علــى اســتهداف نظــام بشــار األســد 
الــذي املخيمــات الــي جلــأ إليهــا النازحــون.

تاريخ »بي كي كي« اإلرهابي الدموي مليء بمذابح المدنيين

المزارعون في ادلب يبدؤون موسم قطف الزيتون في االتحاد األوروبي يدين هجوم النظام على المدنيين في سوريا
ظل القصف المستمر

انتهاك حقوق أمالك المدنيين من قبل نظام األسد 
يعقد عملية عودة السوريين

احتجاجات على هجمات نظام األسد التي تستهدف المدنيين 
في إدلب

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın geçmişi sivil katliamlarla dolu

AB Suriye’de rejimin sivillere yönelik 
saldırısını kınadıİdlib’de çiftçiler, bombardımanın gölgesinde zeytin 

hasadına başladı

Esed rejiminin sivillerin mülkiyet hakkını ihlali 
Suriyelilerin geri dönüş sürecini zorlaştırıyor

İdlib’de Esed rejiminin sivilleri hedef alan 
saldırıları protesto edildi

Türk Kızılay Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’te bin 600 
öğrenciye ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim verecek 22 
derslikli Osman Ertem Okulu’nun açılışını yaptı.

افتتــح اهلــال األمحــر الرتكــي مدرســة عثمــان ارتيــم الــي تضــم 22 فصــًا دراســًيا ،و ســتوفر 
املدرســة  التعليم االبتدائي والثانوي لـ 1600 طالب يف إدلب الي  تقع مشال غرب ســوراي.

الهالل األحمر التركي يفتتح مدرسة في إدلب تضم 22 
 دراسًيا

ً
فصال

Türk Kızılay İdlib’de 22 derslikli okul açtı
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ال تغــادر الســورين أبــًدا املعــاانة إثــر املعــاانة، فمــن صيــف حــار إىل شــتاء أكثــر قســوة، إىل قصــف مهجــي 
روســي إيــراين أســدي أشــد وطــأة، فــا يــكاد اإلنســان الســوري يف الشــمال )خــارج ســيطرة النظــام( خيــرج 
مــن أزمــة ومعــاانة ليدخــل ابألخــرى األكثــر شــدة، واألكثــر قســوة، وحيــث يُقبــل فصــل الشــتاء مســرًعا، 
الــرايح  الشــتاء وعواصــف  بــرد  ينتظــر الشــعب الســوري برتقــب وأمل وخــوف، كيــف ميكنــه أن يواجــه 
البــاردة، والثلــوج والصقيــع املتوقــع، يف ظــل ظــروف اقتصاديــة غايــة يف الصعوبــة، فــا وجــود لفــرص عمــل 
يف الشــمال الســوري، وال وجــود ملســاعدات إنســانية أمميــة كافيــة، وال قــدرة ملــن ال ميلــك املــوارد املاليــة 
علــى مواجهــة متطلبــات التدفئــة الضحلــة، وال متطلبــات اســتقبال الشــتاء متوفــرة، يف خيــام ال تــكاد تــؤوي 
الســورين مــن حــر الصيــف، وال مــن بــرد الشــتاء، فكيــف هلــا التعامــل مــع الصواريــخ األســدية/ الروســية 
الــي تتســاقط عليهــم وعلــى خيامهــم، فتحصــد أرواح األطفــال والنســاء والشــيوخ الذيــن مت هتجريهــم قســراًي 
مــن ريــف محــاة ومحــص وإدلــب وحلــب ودرعــا وريــف دمشــق، ليتــم إيوائهــم ضمــن هــذه اخليمــة، الــي مل 
تســتطع أن متنــع عنهــم القنابــل العنقوديــة، وال صواريــخ البغــي الطغيــاين األســدي، وســط صمــت غــري 
مفهــوم  وغــري مــربر مــن الــدول الــي كانــت يوًمــا مــا صديقــة للشــعب الســوري، حــن قــرر اخلــروج إلســقاط 
نظــام الفاشيســت األســدي ، والتطلــع إىل وطــن حــر تســوده الكرامــة واحلريــة وتعمــر أرجــاءه حالــة ســيادة 

القانــون.
يعــاين الســوري اليــوم يف منطقــة التهجــري القســري، ويتطلــع إىل مــن ميــد لــه يــد العــون، ليســتطيع مواجهــة 
اهلطــوالت املطريــة والــربد والثلــج القــادم إليــه بــن احلــن واآلخــر الشــك يف ذلــك، ويبحــث الســوريون دائمــا 
عــن مــاذات آمنــة فــا جيدوهنــا، ويفتشــون ابســتمرار عــن مناطــق يف الشــمال الســوري ال يكــون للنظــام 
الســوري الفاجــر قــدرة فيهــا علــى الولــوج إليهــا، أو النيــل منهــا، قصًفــا أو حرًقــا أو هتجــريًا، فــا جيــدون، 
حيــث كل األماكــن كلهــا أضحــت غــري حمرمــة علــى القتــل والقصــف بــكل أنــواع األســلحة، بدعــم روســي 
إيــراين واضــح املعــامل، ونظــام رمســي عــريب أشــاح بوجهــه كليًــا عــن اإلمســاك أو االهتمــام بواقــع معــاانة 
الســورين، ليكــون اهلــم األســاس لــدى الكثــري مــن أطــراف هــذا النظــام الرمســي العــريب هــو كيفيــة إعــادة 
النظــام الســوري األســدي اجملــرم إىل جامعــة الــدول العربيــة، يف ظــل حالــة معوملــة مــن االنزايحــات السياســية 
والتحالفيــة علــى مســتوى العــامل، بعــد التغــريات الــي جــرت إابن الغــزو الروســي  ألوكرانيــا، واســتمرار العمــل 
مــن أجــل إعــادة تشــكيل قطبيــة عامليــة متعــددة، علــى أنقــاض القطبيــة األحاديــة الــي متظهــرت عامليًــا مــع 

اهنيــار االحتــاد الســوفيايت يف مطلــع تســعينيات القــرن الفائــت.
مــن هنــا فقــد أضحــت مســألة معــاانة الســورين مــع قــدوم كل شــتاء قضيــة كــربى ال يوجــد أبــًدا مــن 
ميكنــه التصــدي هلــا، بــل هنــاك الكثــري مــن جتليــات التخلــي واالنســحاب مــن الدعــم التمويلــي للعديــد 
مــن املنظمــات احملليــة واألمميــة الــي كانــت تقــف يف حالــة مســاندة للســورين، عــرب مشــاريعها الكبــرية ملــا 
يزيــد عــن مخســة مايــن ســوري يعيشــون يف الشــمال الســوري بشــكل عــام. وهــي مســألة تزيــد مــن معــاانة 
النــاس، وتدفعهــم دفًعــا إىل البحــث عــن مــآالت جديــدة، ومواقــع نــزوح أو جلــوء متجــددة تؤويهــم مــن 
واقــع املعــاانة الــذي ال ينتهــي. وهــم حمقــون بذلــك يف ظــل انعــدام أيــة آفــاق مســتقبلية واضحــة أو مشــرقة 
ملســتقبات الســورين الغائمــة وامللبــدة يف الكثــري مــن نثــرايت الغيــوم الســوداء الــي ال تنتــج أيــة انبثاقــات 
أفضــل. الواقــع الســوري برمتــه ال يدعــو إىل التفــاؤل كثــريًا، ضمــن حــاالت متعــددة مــن التشــظي والتــذرر، 
كان آخرهــا مــا جــرى يف الشــمال الســوري عــرب اقتتــال فصائلــي مل يكــن معقــواًل والمقبــواًل، بــل ســاهم 
هــو اآلخــر مبزيــد مــن األمل والفــوات لــدى العديــد مــن الســورين، الذيــن مل يكونــوا ينتظــرون اقتتــااًل داخليًــا 
ليزيــد ذلــك يف املعــاانة، وليــزداد حجــم األمل. لكــن األمــل مل يــربح املــكان لــدى الســورين الذيــن مــا انفكــوا 
يعملــون مــن أجــل إجنــاز ماخرجــوا مــن أجلــه أواســط شــهر آذار/ مــارس 2011 أي قبــل مــا يزيــد عــن 
أحــد عشــر عاًمــا مضــت. والواقــع أن كل الســورين بــكل تاوينهــم السياســية واألثنيــة حيلمــون بدولــة 
ســورية واحــدة ال قمــع فيهــا وال تعســف، بــل الدســتور والقانــون الــذي جيــب أن يســود فــوق اجلميــع، وهــو 
حلــم الضــري أنــه ســيتحقق يوًمــا،  يف إطــار العمــل اجلــدي الشــعي الســوري مــن أجــل احلريــة والكرامــة 
املفتقدتــن، حيــث كانتــا ومــا تــزاالن اهلــدف املــراد حتقيقــه، وصــواًل إىل دولــة القانــون، بعقــد إجتماعــي 

واحــد جيمــع اجلميــع بــا اســتثناء.

Suriyeliler sıcak bir yazdan daha şiddetli bir kışa kadar, hatta Rus, İran ve Esed 
rejiminin bombardımanının acı etkisiyle acıya tahammül etmeyi bırakmıyor-
lar. Kuzeydeki Suriyeli (rejimin kontrolü dışında) daha şiddetli ve daha zor bir 
acıya dâhil olmak için krizden ve ıstıraptan zar zor çıkıyor. Kış mevsimi hızla 
yaklaşırken Suriye halkı, son derece zor ekonomik koşullarda kışın soğuğuyla 
birlikte soğuk rüzgâr fırtınalarıyla beklenen kar ve donla nasıl yüzleşeceğini 
merakla, acıyla ve korkuyla bekliyor. Suriye’nin kuzeyinde iş imkânı ve ye-
terli uluslararası insanî yardım yok. Finansal kaynaklara sahip olamayanlar 
basit ısıtma gereksinimleriyle ve ilerde gerekli olacak kış gereksinimlerine 
sahip değiller. Suriyeliler yazın sıcağında, kışın soğuğundan ve üzerlerine 
düşen bombalardan, füzelerden ve Esad tiranlığından pek de koruyamayan 
bu çadırlarda, Esad/ Rus füzeleriyle Hama kırsalı, Humus, İdlip, Dera ve Şam 
kırsalında zorla yerinden edilen çocuk, kadın ve yaşlıların canına kıyanlarla 
nasıl baş edebilir? Bir zamanlar Suriye halkına dost ülkelerin, Esadist faşist re-
jimi devirmeye ve onur ve özgürlüğün hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün 
hakim olacağı özgür bir vatan için ayaklanmaya karar verdiklerinde o ülkeler 
anlaşılmaz ve haksız bir sessizlik içindedir.
Suriyeli bugün zorunlu olarak yerinden edilme noktasında acı çekiyor. Hiç 
şüphe yok ki kendisine zaman zaman gelen yağmur, dolu ve karla yüzleşe-
bilmek için ona yardım edecek birini arıyor. Suriyeliler her zaman güvenli bir yer 
araştırırlar, ancak bulamazlar. Suriyeliler sürekli olarak Suriye’nin kuzeyindeki 
ahlaksız Suriye rejiminin bombalama, yakma, yerinden ederek bölgeye girme 
ve onları baltalama yeteneği olmadığı bölgeleri ararlar ve bulamazlar. Bir 
Arap yetkilinin asıl endişesi, her türlü silahla öldürme ve bombalamanın artık 
yasak olmadığı, Rus-İran desteği, net hatlarıyla Suriye’nin acı gerçeğini ka-
vramaktan ve ya umursamaktan yüzünü tamamen çevirmiş bir rejimle çoğu 
Suriye rejiminin suçlusu bu resmi Arap rejiminin taraftarlarının Esad’ın Arap 
birliğine nasıl geri döneceğidir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında meydana 
gelen değişikliklerin, çok kutuplu bir küreseli yeniden inşa etme çalışmalarının 
devam etmesinin ardından, küreselleşen siyasi ve ittifak durumunun ışığında 
dünya çapında ortaya çıkan tek kutupluluğun yıkıntıları üzerinde geçen yüzyılın 
doksanlı yılların başlarında dünya düzeyinde Sovyetler Birliğinin çöküşüyle 
değişimler yaşanmaktadır.  Buradan itibaren her kışın gelişiyle birlikte Suriye-
lilerin çektiği ıstırap konusu, kimsenin çözemeyeceği önemli bir konu haline 
geldi. Daha ziyade, birçok yerel ve uluslararası kuruluşun finansman desteğin-
den vazgeçme ve geri çekilmenin bir tezahürü vardır. Genel olarak Suriye’nin 
kuzeyinde yaşayan beş milyondan fazla Suriyeliye yönelik büyük projeleri ile 
Suriyelilere destek durumundadır. Bu durum insanların ıstırabını arttıran, onları 
yeni destinasyonlar, yenilenen yerinden edilme veya sığınma yerleri aramaya 
iten ve onları hiç bitmeyen ıstırap gerçeğinden koruyan bir meseledir. Daha iyi 
bir yayılım sağlamayan birçok kara bulutun içinde süzülen ve karartılan Suri-
yelilerin geleceklerine dair net veya parlak bir gelecek beklentisinin olmaması 
ışığında bunu yapmakta haklılar. 
Bir bütün olarak Suriye gerçeği, son olarak Suriye’nin kuzeyinde hizip savaşları 
yoluyla meydana gelen ve ne makul ne de kabul edilebilir olan birkaç bölünme 
ve parçalanma vakası içinde çok fazla iyimserlik gerektirmiyor. Bunu artır-
mak için bir iç çatışmayı beklemeyen birçok Suriyeli için daha fazla acı ve 
kayıp ıstırabın boyutunu artırıyor. Ancak 2011 Mart ayının ortalarında yeni on 
yıla aşkın bir süre önce hedeflediklerini gerçekleştirmek için çalışan Suriye-
liler arasında umut yerini terk etmedi. Aslında tüm Suriyeliler tüm siyasi ve 
etnik renkleriyle, baskı ve istismarın olmadığı tek bir Suriye devletinin haya-
lini kuruyorlar. Aksine anayasanın ve hukukun her şeyin üzerinde olmasına 
dair şüphem yok. Kaybedilen özgürlük ve haysiyet için Suriye halkının ciddi 
çalışması çerçevesinde bir gün gerçekleşeceğine inanmadığım bir hay-
aldir. Bu hayal istisnasız herkesi bir araya getiren tek bir sosyal sözleşme ile 
hukukun üstünlüğüne ulaşmak için hala ulaşılması gereken bir hedefti.

معاناة السوريين في الشمال على أبواب فصل الشتاء 

Kışın Eşiğinde Kuzeydeki Suriyelilerin Çilesi

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 



5

أعــرتف أنَّ العنــوان الَـّـذي اخرتتــه للمقــال ال يغطّــي مــن اجلغرافيــا الواســعة للمعــاانة الَـّـي تنهــش النّــاس أبنياهبــا الزَّرقــاء 
ــا متعــدِّدة الوجــوه، لكنَّــي وجدتــه يناســب احلــال مــن حيــث البعــد النَّفســي املقبــض الَّــذي  إاّل جــزًءا واحــًدا منهــا، مــع أهنَّ
خيلِّفــه الرَّجــع البعيــد لصــدى األغنيــة الفريوزيّــة تلــك يف نفوســنا، والبعــد الواقعــي الَّــذي ال خيــرج عــن اجلــوِّ احملبــط احمليــط 
ابملقيمــن هنــاك. ورمَبــا كان األجــدى أن أســتعري عنــوان روايــة فيكتــور هوغــو الشَّــهرية الَـّـذي ترجــم خطــًأ ابلبؤســاء، 
ــا  واألحــق أن يكــون البائســون. وقــد نكتشــف بــن ظهرانينــا هوغــو ســورايًّ يكتــب اجلــزء الثّــاين مــن تلــك الّرِوايــة الكئيبــة إنَّ
ــمال “الربمــودي”  ــوريون هــذه املــرّة، ليصــف أحــوال املقيمــن والّنازحــن واملشــرَّدين واملرّحلــن إىل ذلــك الشَّ بعنــوان السَّ
الَّــذي ابتلعــت لياليــه احلزينــة وهناراتــه الكئيبــة مــا بقــي لــدي قاطنيــه مــن آمــال وأشــاء أحــام بشــتاء دون بلــل وصيــف 
دون اختنــاق، ومــاء يصلــح لآلدميــن شــراًب واســتخداًما. ولكــي أصــف الواقــع هنــاك بعيــون رمسيّــة، أقتبــس مــن اإلحاطــة 
ــق األمــم املتَّحــدة اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية يف بدايــة العــام احلــايل 2022، حيــث  االفرتاضيــة الَــي قدَّمهــا انئــب منسِّ
ــمال الّســوري(، وكمــا تعلمــون فــإنَّ واحــدة مــن بــن أكثــر  قــال: “إنَّنــا قلقــون للغايــة بشــأن الوضــع هنــاك )يقصــد الشَّ
الفئــات السُّــكانّية ضعًفــا يف العــامل تعيــش يف تلــك املنطقــة”. وســأنتقل إىل تصويــره للمشــهد يف الّشــتاء املنصــرم: “نــرى 
ا منطقة كوارث حقيقية”. وبعد أتكيده انتشــال العاملن اإلنســانين  اآلن هؤالء األشــخاص يف بعض املخيَّمات – إهنَّ
ألفــراد مــن حتــت اخليــام املنهــارة، أردف قائــًا: “تــرون صــورًا ألطفــال يســريون يف الثلــوج وعلــى اجلليــد وهــم ينتعلــون 
صنادل )أحذية غري مائمة( والوضع ســيء على وجه اخلصوص ابلنســبة للكبار يف الســن وذوي االحتياجات اخلاّصة 
الذيــن يعيشــون يف خيــام مهرتئــة ومتهالكــة يف ظــل درجــات حــرارة تنخفــض إىل مــا دون صفــر مئويــة” )أخبــار األمــم 
املتحــدة، 24 كانــون اثين/ينايــر، 2022(. فهــل تغــريَّ شــيء؟ منــذ أايم قليلــة أرســلت الطبيعــة أوىل رســائلها: هطــوالت 
مطريـّـة أغرقــت اخليــام هنــاك وأحالــت األرض إىل بيــداء زلقــة مــن وحــل وطــن. واحلــل: املناشــدات األمميــة لفاعلــي اخلــري. 
فمــاذا لــو علمنــا أنَّ مــا وصــل مــن مســاعدات للعــام املنصــرم ابلــكاد غطّــى %45 مــن املبالــغ الازمــة ملواجهــة األزمــة، بعــد 
أن كان %58 يف العــام الَّــذي قبلــه؟ هــذا يعــي احنــدار ســريع حنــو املربَّــع صفــر يف عمليّــات اإلغاثــة مــربره اإلهنــاك الــذي 
وصــل إليــه النظــام اإلنســاين مــع وجــود أزمــات كبــرية يف دول مّزقتهــا احلــروب واجملاعــات واألوبئــة. وأان أضيــف إىل هــذا 
السَّــبب السَّــرقات املنظَّمة الَّي تتم على أيدي القائمن على توزيع املســاعدات من منظَّمات تدَّعي اإلنســانّية وموظَّفي 

أمــم متَّحــدة انهيــك عــن تــورط األمــم املتحــدة يف فضيحــة تقــدمي ربــع أمواهلــا لدعــم شــركات مرتبطــة أبزالم النظــام حســب 
مــا كشــف تقريــر صــادر عــن مرصــد الشــبكات السياســية واالقتصاديــة الســوري. وهــذا يعــي أنَّ األزمــة مؤهَّلــة للتَّفاقــم 
ــنة أيًضــا مــا مل يتــم اعتمــاد معاجلــة فّعالــة هلــذه املشــاكل الــي مت ذكرهــا.  مثَّ، بــدأت الكولــريا بدورهــا تقــرع  يف هــذه السَّ
أجــراس اإلنــذار بقــوَّة مــع انتشــارها يف 30 خميًَّمــا وإصابــة عــدد مــن املواطنــن وتســجيل البعــض اآلخــر حــاالت اشــتباه. 
ــامة شــبه املعدومــة للحصــول علــى املــاء الّصــاحل لاســتهاك  وقــد لعبــت هشاشــة البنيــة التَّحتّيــة وإجــراءات األمــن والسَّ
البشــري، مــع الصَّــرف الصحــي املكشــوف الَـّـذي يســتخدم لــري اخلضــروات دورًا كبــريًا يف عــودة الكولــريا إىل الوجــود 
يف ســوريّة )األانضــول، حممــد مســتو، 4/10م2022(. كمــا يوجــد ختــوُّف حقيقــي مــن توسُّــع دائــرة انتشــار املــرض 
ــّكانّية وانتشــار ســوء التَّغذيّــة والظــروف املعيشــية اهلشــة  ــة للكولــريا نتيجــة الكثافــة السُّ وحتــوُّل املخيَّمــات إىل بــؤر حقيقّي
ــمال االقتتــال الَّــذي جــرى بــن امليليشــيات املتواجــدة  والبنيــة التحيــة املنهــارة تقريًبــا.  وليزيــد يف الطَّنبــور نغــم، شــهد الشَّ
هنــاك ممـّـا دفــع بعــض الّنازحــن إىل نــزوح جديــد، وكأنَّ الطَّبيعــة لوحدهــا مل تكــف النّــاس هنــاك، فــكان ال بــدَّ للمتناحريــن 
علــى الغنائــم واملناصــب أن يزيــدوا الطــن املغــرق يف البلــل بلّــة. وهكــذا، ابت النّــاس بــن حجــري الرَّحــى الَّــي تــداوم علــى 
طحنهــم منــذ ســنن عديــدة حــّى شــارفوا علــى الفنــاء الَّــذي هربــوا منــه يف فصــل مــزٍر آخــر مــن فصــول التَّغريبــة الّســوريّة.

ال داعــي للحديــث عــن إجــراءات االئتــاف أو احلكومــة املؤقتــة كوهنمــا جمــرَّد مكــوانت هاميــة ورقيــة ال متلــك مــن أمرهــا 
شــيًئا حــّى متلــك حلــواًل ملشــاكل مــن هــذا النَّــوع. لكــنَّ امللفــت هــو احلــل الّناجــع الَّــذي أتــى مــن النِّظــام نفســه حــن أقــدم 
علــى اســتهداف املخيَّمــات بصوارخيــه وقنابلــه العنقوديّــة لينهــي حيــاة عــدد مــن هــؤالء البائســن كعادتــه يف اتِّبــاع خيــار 

البــرت كحــل أوَّل أخــري أليِّ وضــع ال يســتطيع معاجلتــه. 
ــم تركــوا يف مواجهتهــا بــا أدوات  ــل ســريع وحــلٍّ جــذري، كــي ال يظــن النّــاس أهنَّ املعــاانة يف الشَّــمال حباجــة إىل تدخُّ
ــاه القبــول ابألمــر الواقــع البشــع أو حبــلٍّ سياســي أبشــع يبقــي احلــال كمــا كان عليــه قبــل مــارس  مؤثـِّـرة قصــًدا للضَّغــط ابجتِّ
2011، مــع تبعــات أســوأ مــن تبعــات أحــداث عــام 1982. لكــنَّ اخلــوف أن يتحــوَّل هــذا اخلنــق انرًا حتــرق اجلميــع 
بلهيبهــا أو بصهدهــا أو بدخاهنــا وتعجــز كل شــتاءات العــامل وأمطارهــا وثلوجهــا وفيضاانهتــا عــن إمخادهــا، فليــس بعــد 

املــوت مــوت. 

لقــد ُأحِتفــت البشــرية بعــدد مــن الصيــغ السياســية، آخرهــا احلريــة السياســية، الــي حُتقــق للشــعوب فضــاًء للحريــة والتعبــري عــن 
رغباهتــم ومشــاكلهم ومطاحمهــم لكــن العــامل يــزداد رعبــاً، واحلــروب منتعشــة ومســتدامة والســيادة للعنــف وليــس للشــعب، والدمــاء 
تســيل والتوقعــات كارثيــة، وهــا هــي خميمــات الشــمال شــاهدة علــى تلــك اجلرائــم لروســيا وإيــران واتبعهــم النظــام؛ فــإن القــوة واملــال 
إهلــان، والعــامل حمكــوٌم هبــذه الثنائيــة، واإلنســان ضحيــة اإلنســان، فاإلنســانية كذبــٌة مغريــة؛ واإلنســانيون فعــًا قلــة بريئــة ونوذجيــة 
لكنهــم عجــزة، فضيلتهــم أهنــم يشــكلون الضمــري اليقــظ يف املســرية البشــرية، وإهنــم الضــوء الســاطع الصغــري بعتمــة العوملــة القدميــة 
البشــرية جيــوع وميــرض  لامرباطــورايت والعوملــة اإلمربايليــة الصاعــدة واالجتياحيــة ونتائــج مشوليتهــا، يف أحنــاء املعمــورة، فثلــث 
وميــوت، واألحيــاء الغابــة يعيشــون علــى الفتــات! ميكــن تصنيــف الكارثــة الــي تعرضــت هلــا ســورية علــى أيــدي آل أســد واملســتمرة 
منــذ بدايــة الســبعينات، مبــا تضمنــت مــن الكــذب والتدليــس فضــًا عــن اخليانــة وتنفيــذ خطــط الصهاينــة والغــرب بتوجيــه وقيــادة 
أمريكيــة ال ختطئهــا العــن، تصنــف يف مقدمــة الكــوارث األكثــر إيامــاً يف التاريــخ الســوري خــال عــدة قــرون، وال شــك أن 
اخلســائر ابألرواح جــراء ممارســات النظــام طيلــة 50 عامــاً ونيــف، هــي املأســاة الــي لــن تعــوض ابملطلــق. إن لتدمــري األرضيــة الــي 
تســاهم ابســتقرار الشــعوب وتنميتهــا مكانتــه اهلامــة، وال يدفــع مثنــه املباشــر مــن يعيشــون اللحظــة فقــط، إنــا ميتــد أثــره ويتفاعــل وقــد 
يصــل ألجيــال قادمــة، وهــذا مــا نتــج عــن احلالــة الســورية الــي تعــددت فيهــا أوجــه النكبــة، األمــن الغذائــي واملائــي واالقتصــادي 
والدميغــرايف والتعليمــي والدفاعــي الــذايت والشــامل. اخل ملــا هلــا- جمتمعــة أو منفــردة- مــن دور أساســي يف تثبيــت اجملتمــع واســتقراره، 
إذ حيــُرم اجلــوع واجلــوع املســترت األفــراد مــن الطاقــة واملهــارة الازمتــن للعمــل املتقــن واحليــاة الكرميــة كمــا للمــاء والصحــة والتعليــم 
نفــس األمهيــة ابحلفــاظ علــى اجملتمــع ككل، وتوفــر العــاج لألوبئــة مثــل الكــوروان والكولــريا. لقــد كانــت بعــض املؤشــرات قبــل الثــورة 
الســورية متوفــرة بشــكل نســي، علــى حســاب كرامــة الوطــن واملواطــن، املغلفــة ببيئــة فاســدة ُمفســدة، متــارس الســلطة أبشــد أشــكال 
الفاشــية واالســتبداد؛ ويف الظــروف الســائدة بعــد 2011 مــن االضطــراابت املدنيــة واحلــرب علــى الشــعب، والصراعــات واألزمــات 
االقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة واملفتعلــة- حرائــق للمحاصيــل الزراعيــة واحليوانيــة والنفطيــة وُمصــادرة قــوت وحقــوق النــاس- كلهــا 
أدت، وتــؤدي إىل تعقيــد اجلهــود املبذولــة للتعامــل بفعاليــة مــع الفقــر املدقــع، واحلاجــة امللحــة للتغيــري وإحقــاق احلــق، وانعــدام األمــن 
الغذائي وســوء التغذية فضًا عن األمن واألمان ابلصحة والطاقة مبعناه الشــامل. وما يقال يف هذا اجلانب على املناطق الســورية 
الــي تســيطر عليهــا ميليشــيا ســلطة القهــر والقتــل واالســتبداد، يقــال أيضــاً علــى ســلطات األمــر الواقــع ابلشــمال الســوري وأغلبهــم 
وكاء آلل أســد، وأن اخلــاف فقــط ابلدرجــة، فاحلاجــة واحلرمــان وفقــد احلريــة واألمــن واألمــان، وأتزمي أكــرب للواقــع املتــأزم واحللــول 
القاصــرة أصــًا متشــابه متامــاً؛ ومــع ازدايد الواقــع الســوري أتزمــاً وتراجعــاً يف ظــل تعنــت نظــام جُمــرم قمــع شــعبه املطالــب ابحلريــة 
والكرامــة، وإصــراره علــى التشــبث ابحلكــم منتجــاً أزمــة وفوضــى انعكســت بظهــور تنظيمــات إرهابيــة مارســت ذات القمــع حبــق 
الشــعب الــذي انتهــى حاضــره ويتهــدد مســتقبله يف عــدة مســتوايت. لقــد كان التعليــم أبــرز وأخطــر امللفــات الــي طالتهــا تعقيــدات 

مــا بعــد 2011، فتأثــرت بشــكل ســلي العمليــة التعليميــة بعمــوم ســورية خصوصــاً يف مناطــق الشــمال والشــمال الشــرقي مــن 
ســورية، فأضحــى لدينــا اليــوم أجيــال كاملــة شــبه ضائعــة؛ فارتفعــت نســبة األميــة، وازداد التســرب مــن التعليــم حبســب كل التقاريــر، 
ســواٌء بســبب تعطــل املــدارس وخروجهــا عــن اخلدمــة، أو إحجــام األهــايل عــن إرســال أطفاهلــم للمــدارس يف ظــل ســيطرة منظمــات 
إرهابيــة وانفصاليــة- داعــش والعمــال الكردســتاين )حــزب PYD( والنصــرة.. اخل- علــى التعليــم، مــع األدجلــة املقصــودة للتعليــم 

وعــدم توفــري مــادة علميــة أو معتمــدة ميكــن أن يســتفيد منهــا الطالــب.
واعتبــاراً مــن هــذا الشــهر وابلتزامــن مــع اقــرتاب فصــل الشــتاء فــإن الســورين حيثــون اخلُطــى للحصــول علــى مــواد التدفئــة شــبه 
املفقــودة، جبميــع أرجــاء ســورية؛ ففــي حــن ســيلجأ ميســورو احلــال لشــراء كميــات إضافيــة مــن الســوق أبســعار مضاعفــة، ســيزداد 
فيهــا مثــن ليــرت املــازوت املنــزيل يومــاً بعــد يــوم، وأن تراجــع الوضــع اإلغاثــي ودعــم الاجئــن الســورين، للمقيمــن داخــل األراضــي 
الســورية أو يف بلــدان اللجــوء اجملــاورة )لبنــان وتركيــا واألردن والعــراق(، يعــود إىل تعفــن الكارثــة الســورية وطــول فــرتة املعــاانة الشــديدة 
والنهــب واجلرائــم الــي وصلــت الســتخدام الكيمــاوي ضــد الشــعب منــذ عــام 2011، فضــًا عــن التعفيــش وســرقة أمــوال النــاس، 
مــن دون أي حــل سياســي يف وقــت يتزايــد فيــه العــوز بــن الســورين يف خميمــات النــزوح، مــع تــدين املســاعدات اإلنســانية القادمــة 
هلــم، إضافــة لتفشــي البطالــة والفقــر، خاصــة يف املخيمــات الــي تصــل حلــوايل 1500 خميــم، فــإن أفرادهــا يعانــون مــن فقــدان ونقــص 
عديــة واخلطــرية وحمدوديــة العــاج، عــاوة علــى اخنفــاض يف مــادة الدقيــق وهــو 

ُ
حليــب األطفــال والــدواء والتعليــم وكثــرة األمــراض امل

أســاس القــوت اليومــي إن مل يكــن الوحيــد لــدى أهــايل املخيمــات. فمــن املتوقــع أن يكــون فصــل الشــتاء هــذا العــام أكثــر بــرودة 
وابلــذات يف املخيمــات، لكــن مثــة رهــان علــى توقيــت وصــول املســاعدات، مــع توجــس مــن عــدم وصوهلــا بســرعة، ممــا قــد يزيــد مــن 
األزمــة الــي يعــاين منهــا الاجــئ والنــازح واملقيــم؛ إهنــا تقاطعــات توحــي مبســتقبل مظلــم يف عمــوم ســورية، اتضحــت مؤشــراته مــن 
خــال زايدة معــدل اجلرائــم حبــق املــرأة واألطفــال بشــكل خــاص، وانتشــار اإلدمــان للمــواد املخــدرة، يف ظــل تراخــي شــبه مقصــود 
مــن األطــراف املســيطرة علــى تلــك املناطــق لغــاايت وأســباب متداخلــة، وبظــل صمــت وتواطــؤ عــريب ودويل يف هــذا الشــأن، لدفــع 
النــاس صاغريــن للقبــول أبيــة حلــول، أخطرهــا تعــومي العصابــة اجملرمــة وإعــادة تدويرهــا، ذلــك كلــه يف ظــل وابء الكولــريا الــذي لــن 

يكــون القعــر األخــري للمأســاة، فضــًا عــن اجلرائــم املوصوفــة والقصــف املســتمر ضــد أهلنــا وخميماهتــم يف الشــمال الســوري!
فكــم بــدا احلــُق كذبــة! وكانــت احلقائــُق مزيفــة؟ وكانــت القيــم حثالــة؟ فــا غرابــة إذاً إبقامــة احتفــاالت فرحــاً بقيــم وحقائــق مزيفــة! 
فســاحات الدول العظمى تســتضيف وحتتفي بقادة ميليشــيا إرهابية وال أحد ينظر ويرى أايديهم الغائرة بدم من أابدوهم واتجروا 
هبــم وبدمائهــم؛ وابتــت املبــادئ مســاحيق جتميليــة وهنــدام سياســي واحتفــال لفظــي، إهنــا خــامت ُمذهــب، وكتــْب إشــادة ومتاحــف 
ذاكــرة، وهــي أيضــاً، مناســبة لتصنيــف أبنــاء البشــر ودوهلــم، وأتبيدهــم ابخلضــوع واخلــوف؛ فاحلقيقــة األقــوى الســائدة أن احلــق مــع 

األقــوى وليذهــب الطيبــون إىل النســيان!
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هل من سبيل إلنهاء معاناة أهلنا في الشمال السوري

 أوجاع السوريين في الشمال مستمر إلى متى؟

كاتب سوري

كاتب سوري

يتكــّرر مشــهد معــاانة أهلنــا يف الداخــل الســوري وخاصــة املهّجريــن يف الشــمال 
الغــريب مــن ســورية يف مجيــع الفصــول تقريبــاً، ولّكنــه يشــتد ويقســو يف فصــل الشــتاء 
مــع العواصــف املطريــة الــي تضــرب خميمــات النازحــن وتُغــرق خيامهــم، الــي ال 
تتوفــر فيهــا متطلبــات التدفئــة، إضافــة إىل قــدم اخليــم وتدمــري العديــد منهــا نتيجــة 
العوامــل اجلويــة املختلفــة، ممــا يــؤدي إىل إصابــة األطفــال وكبــار الســن بنــزالت 
الــربد، وظهــور أعــراض صدريــة وجلديــة عليهــم. إىل جانــب حــدوث حــاالت وفــاة 
بــن النازحــن نتيجــة اخنفــاض احلــرارة، ويف مقدمتهــم األطفــال. فقــد غمــرت ميــاه 
األمطــار خميمــات يســكنها آالف النازحــن، الذيــن فــروا خــال الســنوات املاضيــة 
مــن قصــف عصــاابت األســد والطــريان البوتيــي لبيوهتــم وأحيائهــم، فدفعــوا مثــن 
االبتعــاد عــن القذائــف والصواريــخ ابلعيــش يف خميمــات تفتقــد أبســط مقومــات 
احلياة. هذه املخيمات الي شــّكلت على مدار ســنوات متواصلة مداًن من قماش 
لقاطنيهــا، وضعتهــم يف مواجهــة مباشــرة مــع العديــد مــن التحــدايت الــي حتولــت 
إىل طقــوس معــاانة دوريــة وســنوية، جــراء معاجلتهــا حبلــول إســعافية فقــط، تعــاجل 
ظاهــر القضيــة، ال أســباهبا وجذورهــا. ففــي خــال األايم القليلــة املاضيــة ونتيجــة 
األمطــار الغزيــرة أدت إىل إحلــاق الضــرر بـــ 79 خميًمــا يف ريــف حمافظــي إدلــب 
وحلــب مشــايل ســورية، حيــث تضــررت 1900 خيمــة بشــكل جزئــي، و920 
خيمــة بشــكل كلــي، وكانــت تقطــن يف هــذه اخليــام حنــو 2250 عائلــة. وعــادة مــا 
تســبب هكــذا أمطــار بتشــريد مئــات العائــات معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، 
بعدمــا تســقط خيمهــم وتفســد امليــاه أغراضهــم. أمــا العائــات احملظوظــة، فتلجــأ 
إىل املخيمــات اجملــاورة الــي هلــم فيهــا أقــارب، فيســكنوا عندهــم ليعيشــوا نزوًحــا 
آخــر، لكــن هــذه املــرة مــن خميــم إىل خميــم. وعــادة مــا حتــول األمطــار الغزيــرة طــرق 
املخيمــات الرتابيــة إىل وحــٍل وطــن، فضــًا عــن رايح وعواصــف متــّزق اخليــام الــي 
هّجــرون أنفســهم يف العــراِء جمــّدداً، مــع اضطرارهــم إىل نــزوٍح 

ُ
مل تغــرق بعــد، ليجــد امل

جديــد، كمــا تعتــرب احلرائــق أحــد األســباب الرئيســة للتهجــري الثــاين، والــي تنشــأ 
نتيجــة عوامــل خمتلفــة، حيــث اندلعــت احلرائــق يف العــام املاضــي يف 148 خميمــاً، 

مــع توقعــات بــزايدة احلرائــق خــال الفــرتة القادمــة وخاصــًة مــع االعتمــاد علــى 
وســائل تدفئــة غــري صحيحــة. حيــث أنــه ونتيجــة اإلجتيــاح األخــري علــى ريــف 
إدلــب اجلنــويب لعصــاابت األســد وداعميــه مــن الطــريان البوتيــي واملليشــيا الطائفيــة 
الصفويــة، أدى إىل وجــود أكثــر مــن 1.5 مليــون مهّجــر ســوري يعيشــون أوضاعــاً 
مأســاوية يف خميمــات نظاميــة وعشــوائية يبلــغ عددهــا تقريبــاً 1259 خمّيمــاً - قــرب 
احلــدود الرتكيّــة - مشــال غــريب ســورية، ســبق أن نزحــوا وتتــاىل نزوحهــم مــرّة بعــد 
مــرّة نتيجــة احلمــات العســكرية املتكــّررة والقصــف املســتمر للعصــاابت والطــريان 
العــام هــو اخنفــاض نســبة االســتجابة  هــذا  البوتيــي. وممــا يزيــد األوضــاع ســوءاً 
للمنظمــات اإلنســانية العاملــة يف هــذه املناطــق، إىل جانــب ســعي روســيا لعرقلــة 
دخــول املســاعدات األمميــة عــرب معــرب ابب اهلــوى احلــدودي مــع تركيــا، إذ ســينتهي 
املناطــق اخلارجــة  الــدويل اخلــاص بدخــول هــذه املســاعدات إىل  العمــل ابلقــرار 
فصــل  ذروة  يف  أي  الثــاين 2023،  يف كانــون  األســد  عصــاابت  ســيطرة  عــن 
الشــتاء. وتفتقــر الكثــري مــن هــذه املخيمــات ألبســط اخلدمــات اإلنســانية بــدءاً مــن 
شــبكات الصــرف الصحــي واملطــري، وأتمــن العــوازل الضروريــة ملنــع دخــول ميــاه 
األمطــار إىل داخــل اخليــام، إذ أن عــزل اخليــم واألرضيــات داخــل خيــم النازحــن 
املخيمــات،  لغالبيــة  االفرتاضــي  العمــر  انتهــاء  مــع  مشــكلة كبــرية، خاصــة  تعــد 
إضافــة لكــون 63% مــن أراضــي املخيمــات غــري معزولــة، كمــا أن ظاهــرة الصــرف 
الصحــي املكشــوف ضمــن خميمــات النازحــن تزيــد مــن معــاانة النازحــن، إذ أن 
نســبة املخيمــات املخدمــة ابلصــرف الصحــي ال تتجــاوز الـــ37% فقــط، يف حــن 
أن املخيمــات العشــوائية ابلكامــل ال حتــوي هــذا النــوع مــن املشــاريع، كمــا أن 
النازحــن،  املخيمــات  مــن  عــن %47  غائبــة  للشــرب  والصاحلــة  النظيفــة  امليــاه 
يــؤدي  هــذا  هبــا. كل  اخلاصــة  املشــاريع  توقــف  نتيجــة  أعدادهــا  زايدة  ويتوقــع 
إىل زايدة يف األمــراض اجللديــة، نتيجــة عوامــل خمتلفــة أبرزهــا انتشــار احلشــرات 
واســتخدامات امليــاه، حيــث جنــد أكثــر مــن 22% مــن إمجــايل املخيمــات حتــوي 
تزايــد اإلصــاابت املســجلة  بــن ســكاهنا مصابــن أبمــراض جلديــة. إضافــة إىل 

مبــرض “الكولــريا”، نتيجــة ضعــف توريــد امليــاه النظيفــة، وارتفــاع أســعار صهاريــج 
امليــاه. ونظــراً لتخفيــض نســبة االســتجابة للمنظمــات اإلنســانية العاملــة يف مناطــق 
املعارضــة الســورية فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل كبــري علــى العمــل لتأمــن الظــروف 
املقبولــة هلــذه املخيمــات، ممــا يعــي أن املعــاانة مســتمرة يف تلــك املناطــق، فاألمــوال 
الــي وعــد املاحنــون بتقدميهــا يف مؤمتــر املاحنــن الســابق كانــت حنــو أربعــة مليــارات 
ولــن يصــل يف أحســن األحــوال  ثلثهــا،  منهــا إىل اآلن ســوى  دوالر، مل يصــل 
نصفهــا مــع هنايــة العــام. فالــدول املاحنــة مشــغولة أبزماهتــا االقتصاديــة وتعهداهتــا 
يف احلــرب األوكرانيــة. وإذا كان البعــض جيــد يف االنتقــال مــن خيــم عشــوائية إىل 
وحــدات ســكنية خاصــاً مــن شــقاء نــزوح طويــل، فإنــه ومــع اقــرتاب دخــول فصــل 
تــزداد املعــاانة بســبب النقــص الشــديد يف وســائل التدفئــة والوقايــة مــن  الشــتاء 
الثلــوج واألمطــار الــي هتــدد مايــن الســورين، وينعكــس اخنفــاض درجــات احلــرارة 
بشــكل مباشــر على األطفال وكبار الســن ممن هجرهم النظام ودفعهم للنزوح من 
منازهلــم جــراء القصــف العنيــف، إضافــة أن عمليــة أتمــن الوحــدات الســكنية حتتــاج 
إىل زمــن وإمكانيــات ماديــة، وهــذا مــا هــو غــري متوفــر يف ظــل االنقســام األمريكــي 
- الغــريب واألولويــة األوكرانيــة واألزمــات االقتصاديــة العامليــة واالهنيــارات الســورية، 
إذ أننــا ال جيــب أن ننتظــر يف الظــروف الراهنــة مبــادرات كبــرية عــن ســورية. لذلــك 
قــد يكــون احلــل منحصــراَ بعــودة املدنيــن إىل منازهلــم وبلداهتــم وحماســبة عصــاابت 

األســد وروســيا علــى جرائمهــم حبــق املدنيــن.
ويف ظــل هــذه الصــورة القامتــة، قــد يظــن البعــض أنــه آن أوان الوصــول إىل هنايــة 
املأســاة الســورية، لنكتشــف بعــد عــودة الكولــريا، أبننــا خمطئــون، وخاصــة بعــد أن 
أصبحــت القضيــة الســورية مســألة منســية وخــارج أولــوايت االهتمــام الــدويل، ممــا 
جيعلنــا يف أمــس احلاجــة إىل إعــادة رص صفوفنــا وترتيــب أجنداتنــا لنســتعيد قــراران 
الوطــي أواًل، ونعيــد الثقــة بــن رأس املــال الوطــي وحاجــة أهلنــا احلقيقيــة بعيــداً 
عــن عمليــات التغيــري الدميوغــرايف وتثبيــت عمليــات التهجــري القســري لتصبــح أمــراً 
واقعــاً، وبذلــك نكــون قــد بــدأان رســم الطريــق إلعــادة الثــورة إىل مســارها الصحيــح.

شــكَّل التدخــل الروســي عــام 2015 حلمايــة النظــام الســوري بدايــة النهايــة 
النتشــار الفصائــل املســلحة علــى األرض الســورية بعــد عجــز النظــام وإيــران 
األرض  سياســة  وبعــد  الفصائــل،  هــذه  وجــود  إهنــاء  التابعــة  وامليليشــيات 
احملروقــة واحلصــار الــي اتبعتهــا روســيا والنظــام يف خمتلــف األراضــي الســورية، 
خرجــت روســيا بصيغــة أمستهــا مناطــق خفــض التصعيــد األربــع يف الشــمال 
واجلنــوب والوســط الســوري الــي مالبثــت أن أهنــت ثاثــة مــن هــذه املناطــق 
وســلمتها للنظــام بعــد أن هجــرت مقاتلــي الفصائــل ومــن أراد مــن املواطنــن 
مــن هــذه الفصائــل إىل موقــع واحــد يف إدلــب الــي كانــت تســيطر عليهــا 
جبهــة النصــرة املصنفــة عامليًــا أبهنــا منظمــة إرهابيــة، ومل يبــق مــن املناطــق 
التحالــف  الــي احتلهــا  النظــام غريهــا وغــري املناطــق  اخلارجــة عــن ســيطرة 
الــدويل وصنيعتــه قســد والــي كانــت تتواجــد فيهــا عصــاابت مايســمى تنظيــم 
الدولــة اإلســامية “داعــش” يف الرقــة واجلزيــرة الســورية..وبعد العمليــات 
العســكرية الرتكيــة يف الشــمال الســوري أصبحــت عــدة مناطــق تتبــع مباشــرة 
للجيــش الرتكــي وتواجــدت فيهــا فصائــل عســكرية متعــددة ابســم)اجليش 
الوطــي(. وبينمــا ألغــت النصــرة يف إدلــب الوجــود املســلح جلميــع الفصائــل 
يف مناطــق ســيطرهتا كوهنــا تنظيًمــا مشوليًــا اليعــرتف أبحــد، تعــددت الــوالءات 
واالجتاهــات واملصــاحل يف املناطــق األخــرى وشــهدت يف الفــرتة األخــرية حــراًب 
بن هذه الفصائل كان اخلاســر األول فيها الشــعب املســامل واملنهك يف هذه 
املناطــق، تعيــش هــذه املناطــق ومعهــا قســد وإدلــب حتــت ظــل حكومــات 
متعــددة وكلهــا ضعيفــة التعــرف مــن أصــول احلكــم إالّ جــي األمــوال وال 

تقــدم أيــة خدمــات حقيقيــة للســكان فالتعليــم منهــار والصحــة يف تدهــور 
حــى إننــا نشــهد أمراًضــا حســبناها انقرضــت يف اجملتمــع الســوري كالكولــريا 
وغريهــا مــن األمــراض الفتاكــة، وإذا مل يكــن هنــاك تدخــل مــن منظمــات 
ومجعيــات عامليــة إنســانية وصحيــة، يــرتدى الوضــع بســرعة خاصــة أن كثــري 
مــن تلــك املنظمــات تنســحب تدرجييًــا ويرتاجــع دعمهــا منــذ ســنوات حبجــج 
خمتلفــة مــن كــوروان إىل احلــرب األوكرانيــة إىل غريهــا مــن األســباب، واملواطــن 
الــذي ال جيــد عمــًا وال مــورًدا هــو الوحيــد املســؤول عــن إعالــة عائلتــه مــن 
مــأكل وملبــس وطبابــة وتعليــم وهــو العاجــز عــن كل ذلــك وال تــرى هــذه 
الفصائــل املتناحــرة واملقتســمة ملناطــق النفــوذ غضاضــة مــن العيــش مرفهــة 
ومنعمــة علــى حســاب هــذا الشــعب املقهــور، عــرب دخلهــا مــن املعابــر الــي 
تســيطر عليهــا وجتارهتــا أبرزاق النــاس، فبــن الفيلــق الثالــث وجبهــة النصــرة 
هنــاك معابــر وأيًضــا بينهــا وبــن قســد وأيًضــا مــع النظــام وكلهــا جتــي املايــن 
بكفــة  ذلــك  البشــر التطــاق، كل  حليــاة  الضروريــة  املــواد  أســعار  لتصبــح 
والســكن ضمــن اخليــام وحنــن علــى أبــواب شــتاء رأينــاه يف العــام املاضــي 
يهــدم اخليــام ويشــرد ســاكنيها ويصنــع الكــوارث يف هــذه البيئــة الضعيفــة 
القصــور  يســكن  واملعارضــة(  الثــورة  لقــوى  الوطــي  ومايســمى)االئتاف 
الفارهــة ويتمتــع ابلرواتــب العاليــة وابلعمــات األجنبيــة وليــس لــه مــن عمــل 
إالّ إطــاق التصرحيــات اجلوفــاء الــي ال تســمن وال تغــي مــن جــوع وهــو 
عاجز عن تقدمي أية مســاعدة ألهلنا يف املناطق اخلارجة عن ســيطرة النظام 

أبوامــر داعميــه وأوليــاء نعمتــه.

حنــن نعلــم متاًمــا أن كــم الضبــاط واجلنــود املنشــقن عــن النظــام والذيــن أبعــدوا 
عن أي دور قيادي يف املعارضة كانوا قادرين وهم املدربون واملؤهلون للقيادة 
أن يكونــوا لبنــة أساســية يف بديــل عســكري وسياســي للنظــام ونعلــم أيًضــا أن 
الــدول الداعمــة المصلحــة هلــا يف ذلــك فهــي أبكثرهــا متجهــة إلعــادة أتهيــل 
النظــام الــذي أصبــح بــكل التصنيفــات الدوليــة نظــام الكبتاغــون واملخــدرات 
األكــرب علــى مســتوى العــامل وأن هــذه التجــارة الرائجــة تــدر عليــه أمــوااًل 
مــن القطــع األجنــي تغنيــه عــن احلاجــة لغريهــا وجتعلــه قــواًي لتعطيــه إمكانيــة 
االســتمرار والقبــول وال نــربئ الكثــري مــن الفصائــل مــن هــذه التجــارة أيًضــا. 
إن أهلنــا يف املناطــق خــارج ســيطرة النظــام تعيــش وضعــأ مأســاواًي بــكل معــى 
الكلمــة كمــا أهلنــا حتــت ســيطرة النظــام فســجون الفصائــل ممتلئــة ابألبــرايء 
وابلثــوار احلقيقيــن كمــا ســجون النظــام، وال أحــد يلتفــت إىل ذلــك حمليًــا 
مــن  الثــورة  اإلعــام ويف  النشــطة يف  العناصــر  ياحــق  واالغتيــال  ودوليًــا، 
درعــا إىل مناطــق الفصائــل إىل كل املناطــق الــي حيــاول الصــوت اجلــريء أن 
يؤكــد اســتمرار الثــورة أبهدافهــا احلريــة والعدالــة والكرامــة. فــإىل مــى يســتمر 
هــذا الوضــع وكيــف اخلــروج مــن ذلــك لتعــود للنــاس آماهلــا أبهنــا علــى طريــق 
الــي أجهضهــا النظــام وحلفائــه كمــا أجهضتهــا الفصائــل  أهــداف ثورهتــا 
املســلحة املدعومــة كلهــا خارجًيــا ابملــال والســاح ال لتحقــق أهــداف الثــورة 
بــل لتزيــد الفرقــة ولتبعــدان عــن احلــل الوطــي الدميقراطــي الــذي ننشــده..أعان 
هللا ســورية وشــعبها املقهــور مــن قبــل النظــام وحلفائــه ومــن مدعــي الثــورة 

الذيــن خربــوا الثــورة وأعطــوا النظــام مــربر البقــاء واالســتمرار.
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ســنظل نكتــب عــن حــال مواطنينــا ومعاانهتــم املريــرة يف الشــمال الســوري، 
وخاصة أولئك الذين يعيشــون يف خميماهتم ومع خيمهم الي مل تعد تقي 
قيــظ صيــٍف وال بــرد شــتاء. فاملعــاانة تتكــرر وتتعاقــب، مــع كل تعاقــب 
لصيــف وشــتاء ال بــل تنــكأ عليهــم أوجاعهــم بــن ليــل وهنــار فقــد ابت 
قدران هذا وقدرهم. املأساة تكرب مع كل الفصول وكل فصل يصبح أشد 
قســوة مــن الــذي ســبقه، وذلــك لتنامــي احتياجــات النــاس لــكل شــىء، 
فالوطــأة تزيــد مــع االرتفــاع املضطــرد لألســعار ومــا حيتاجــون إليــه يف ظــل 
التضخــم املــايل العاملــي واخنفــاض القــوة الشــرائية للعملــة، وارتفــاع أســعار 
كل مــا هــو ضــروري يف حيــاة النازحــن. مــع اقــرتاب فصــل الشــتاء يشــعر 
معظــم النــاس يف خميماهتــم ابلعجــز عــن أتمــن مــواد مســتلزمات التدفئــة 
يف ظــل االرتفــاع الكبــري يف أســعار احملروقــات، وتــدين أجــور العاملــن يف 
مناطــق النــزوح األمــر الــذي يضطــر الكثرييــن إىل االســتغناء عــن حاجــات 
ضروريــة يف ســبيل أتمــن التدفئــة لعوائلهــم، ففــي أجــواء كهــذه يصبــح أمــر 
أتمــن لقمــة العيــش وبــدل االجيــار هــو اإلرهــاق بعينــه والشــغل الشــاغل 
هلــم ليــأيت فصــل الشــتاء ليزيــد مــن اإلرهــاق ولتزيــد معــه األعبــاء املاديــة 
حــى  فيهــا  شــخص  مــن  أكثــر  يعمــل  أن  إىل  األســر  معــه  تضطــر  مــا 
لــو كانــوا صغــارًا وذلــك لتأمــن مصــدر رزق آخــر، فتأمــن مســلزمات 
التدفئــة لوحدهــا تتطلــب راتبًــا كامــًا بســبب غــاء احملروقــات املتزايــد. 
الواقــع املريــر الرتفــاع بــدالت إجيــار املنــازل، وارتفــاع أســعار احملروقــات، 
وعــزوف البعــض عــن شــرائها لضعــف حاهلــم فهــم اليســتطيعون أتمــن 
حاجتــن ضروريتــن« احملرقــات والغــذاء« وابتــوا بــن أمريــن أحامهــا مــرٌّ 
إمــا أن يؤّمنــوا الغــذاء وإمــا التدفئــة فاجلمــع بــن الضروريتــن وأتمينهمــا 
ابت شــبه مســتحيل فــإن قــام رب األســرة بتأمــن مثــن احملروقــات جاعــت 

األســرة وإن عمــد إىل أتمــن الغــذاء بــردت وجتمــدت أســرته، نتائــج هــذه 
املفاضلــة ومضاعفــات وآاثرهــا ســتنعكس علــى اجلانــب الصحــي لألســرة 
الســورية مهمــا كانــت نتائــج هــذه املفاضلــة إن مشــاكل غذائيــة أو صحيــة 
تعيشــها األســرة النازحــة وحــى غــري النازحــة يف الشــمال الســوري، مــا 
يدعــو رب األســرة ومــع اشــتداد الــربد إىل اســتعمال النايلــون واألحذيــة 
واملابــس الباليــة كمحروقــات يف مدافئهــم األمــر الــذي يعــرض األطفــال 
ال بــل كل أفــراد األســرة لنــوابت اختنــاق ملــرات عــدة يف اليــوم، وحــاالت 
الربــو الــي تصيــب األســرة وحــى حــدوث حــاالت وفــاة يف بعــض األحيــان 
ومــع إدراك األســر ملضــار هــذه املــواد مــن اســتعماهلا كمحروقــات إال أهنــم 
جمربيــن علــى اســتعماهلا وكمــا يقــال: »مكــره أخــاك ال بطــل«. مــا قالــه 
أحــد األطبــاء يف الشــمال الســوري وهــو العــارف مبــا حيملــه الشــتاء مــن 
مهــوم ومآســي ومــا قالــه فريــق منســقو اســتجابة ســورية، فأحــد األطبــاء 
يف الشــمال الســوري خلــص معــاانة الســورين مــن النازحــن فيــه مــع قــدوم 
ابلشــمال  األطفــال  يصــاب  اخلريــف  فصــل  دخــول  بقوله«مــع  الشــتاء 
الســوري الواقع حتت ســيطرة املعارضة أبمراض تنفســية متكررة وشــديدة، 
يســاهم يف زايدهتــا النــزوح املتكــرر ابلدرجــة األوىل والوضــع االقتصــادي 
الســيء جــًدا وعــدم قــدرة األهــايل علــى أتمــن التدفئــة الضروريــة خــال 
الــذي يضطرهــم إىل وســائل تدفئــة بديلــة وســيئة  الشــتاء األمــر  فصــل 
تتمثــل ابســتخدام الفحــم احلجــري والباســتيك والنفــاايت الــي تــؤدي إىل 
اشــتعال غــري كامــل ينتــج عنــه غــاز اثين أوكســيد الكربــون الضــار جــًدا 
ابلصحــة مــا يــؤدي إىل زايدة األمــراض التنفســية لــدى لألطفــال، خاصــة 
غــريب  منطقــة مشــال  أن نصــف ســكان  الطبيــب(  إذا علمنــا )يضيــف 
ســورية يعيشــون يف خميمــات التتوفــر فيهــا أدىن مقومــات احليــاة فهــي 

التقــي مــن حــر الصيــف وبــرد الشــتاء و90 ابملئــة 
مــن األطفــال يصابــون ابألمــراض التنفســية وخــال العــام املاضــي احتــاج 
كثــري مــن األطفــال لإلستشــفاء بســبب موجــة الــربد الشــديدة خصوًصــا 
الرضــع وحديثــي الــوالدة فاألطفــال يف هــذا العمــر ال حيتملــون الــربد لذلــك 
كانــت غــرف العنايــة املركــزة مليئــة وكانــت نســبة الوفيــات العــام املاضــي 
بســبب الــربد1% ابملئــة ويتوقــع الطبيــب أن تصــل إىل 3% ابملئــة هــذا العــام 
واملستشــفيات لــن تكــون قــادرة ابلتأكيــد علــى اســتيعاب هــذه األعــداد«.

علــى صفحتــه  نشــره  تقربــر  ويف  ســورية  اســتجابة  »منســقو  فريــق  أمــا 
علــى الفيــس بــوك فيقــول:« إن العديــد مــن األســر ســوف لــن تكــون 
قــادرة وســتقف عاجــزة عــن أتمــن مــواد التدفئــة هــذا الشــتاء يف الشــمال 
الســوري بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود 25 ابملئــة علًمــا أن 75% مــن 
مــن  أن %92  مبينًــا  شــهراًي  يتجــاوز دخلهــا 50 دوالر  العائــات ال 
العائــات غــري قــادرة علــى أتمــن مــواد التدفئــة هــذا الشــتاء مــع اإلشــارة 
أن هــذا العــدد 78 منــه انزحــن وحبســب منســقو اســتجابة ســورية فــإن 
61% مــن العائــات عمــدت إىل ختفيــض حاجاهتــا الضروريــة يف حماولــة 
لتأمــن مثــن التدفئــة هلــذا العــام ويضيــف التقريــر أن فريــق اســتجابة ســورية 
طالــب املنظمــات اإلنســانية واألمميــة ببــدء جتهيــز مشــاريع الشــتاء وتــايف 
فجــوات التمويــل الكبــربة املوجــودة حاليًــا لتأمــن الدعــم الــازم ألكثــر مــن 

1.8مليــون مــدين يف املخيمــات«.
الســوريون مل يعــد جانبًــا مــن جوانــب حياهتــم حلــًوا بــل أصبحــت حياهتــم 
بــكل جوانبهــا ويف مجيــع أوقاهتــا صيًفــا وشــتاء ليــًا وهنــارًا مريــرة ومهمــا 
كتبنــا فــإن املعــاانة ســوف تســتغرق كل كتابــة ومــع هــذا فســنظل نكتــب 

عــن هــذه املعــاانة وعــن هــذا األمل إىل أن يقضــي هللا أمــرًا كان مفعــواًل.

جهاد األسمر

  الشمال السوري ومخيماته: عندما تغدو الحياة مريرة

   كاتب ومحامي سوري

قامــت شــركة الفــارج الفرنســية فــرع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بتمويــل 
ودعــم تنظيــم داعــش. هــذا اخلــرب ليــس نتــاج هــوس العــرب واملســلمن 
بنظريــة املؤامــرة كمــا حيــب البعــض دائًمــا أن يصــور املســائل، وإنــا خــرب 
علــى قنــاة يب يب ســي الربيطانيــة، وقــرار رمســي صــادر مــن حمكمــة أمريكيــة 
بعــد اعــرتاف صريــح مــن الشــركة الفرنســية أمــام احملكمــة. والســؤال املهــم 

ملــاذا ؟؟ 
ملــاذا تدعــم فرنســا تنظيًمــا إرهابيًــا وهــي الــي هتامجــه علــى املنابــر اإلعاميــة 
صبــاح مســاء؟ ملــاذا تدعمــه وهــي الــي حتاصــر اإلســام املعتــدل يف فرنســا 
املســؤولن جملــرد  فيهــا صــراخ  الفرنســين ويعلــو  املســلمن  وتضيِّــق علــى 
ظهــور فتــاة حمجبــة علــى وســائل اإلعــام الرمسيــة؟! ملــاذا حيــرص الغــرب 
علــى إعاقــة حركــة اإلســام املعتــدل احلركــي الواعــي املتعايــش مــع الغــرب 
يف ذات الوقــت الــذي يدعــم فيــه مــن حتــت الطاولــة اإلســام املتطــرف 

العنيــف الرافــض للغــرب ؟!
يف احلقيقــة هنــاك الكثــري مــن األســباب احملتملــة لدعــم الغــرب ملثــل هــذه 
التنظيمــات، فقــد يكــون الدافــع سياســي أو اقتصــادي أو هبــدف إضعــاف 
جمموعــات أخــرى أو الضغــط علــى بعــض احلكومــات أو الشــخصيات أو 

تكتيــك سياســي قــذر أو كلهــا جمتمعــة.
هــذه كلهــا أســباب حمتملــة، لكــن ممــا ال شــك فيــه أن واحــًدا مــن أهــم 
األســباب الــي تدفــع الغــرب االســتعماري لدعــم داعــش هــو حماولــة تشــويه 
غــري  عيــون  يف  املعتــدل(  العــادل  احلقيقي)األخاقــي  اإلســام  صــورة 
املســلمن حيــث تتزايــد بشــكل كبــري أعــداد املنتســبن إليــه وخاصــة يف 

الغــرب، ويف عيــون املســلمن كجــزء مــن خطــة شــاملة ومشــروع ضخــم 
اإلســامية  اهلويــة  متييــع  هبــدف  وازنــة  جهــات كثــرية  أجلــه  مــن  تعمــل 

الثقافــة اإلســامية. والعبــث ابجملتمــع اإلســامي ونســف جــذور 
أشــارت إحصاءات رمسية نشــرهتا قناة اجلزيرة منذ ســنتن أن اإلســام هو 
أســرع األداين انتشــارًا يف إجنلــرتا. وذكــر مركــز بيــو لألحبــاث أن اإلســام 
هو األســرع انتشــارًا يف العامل وأن املســلمون سيشــكلون ثلث عدد ســكان 
مــن  الكثــري  اإلحصــاءات وغريهــا  هــذه   .2050 عــام  األرضيــة  الكــرة 
التقاريــر الــي تشــري إىل إقبــال متزايــد مــن املواطنــن يف الــدول الغربيــة حنــو 
اعتنــاق اإلســام كونــه ميــأل الفــراغ الروحــي الــذي أحدثتــه الثقافــة املاديــة 
الفجــة الــي تبناهــا الغــرب، وجييــب علــى األســئلة الكونيــة الــي تعــرتض 
ذهــن أي إنســان، وحيقــق التــوازن – املفقــود يف الغــرب – بــن احتياجــات 
اجلسد والروح، بن اإلجناز على األرض وااللتزام ابلقيم. هذه الدراسات 
واإلحصــاءات تثــري قلــق اخلــرباء والسياســين الذيــن يرمســون االســرتاتيجيات 
واخلطــط املســتقبلية لضمــان ســيطرة الغــرب االســتعماري علــى العــامل، مــن 
أجــل ذلــك يعملــون بشــكل وقائــي ملنــع ظهــور أي منافــس حضــاري أو 
سياســي أو عســكري أو حــى اقتصــادي قــوي يزامحهــم علــى قيــادة العــامل. 
واإلســام بــدون شــك املنافــس األبــرز علــى مســتوى الثقافــة واحلضــارة 
والوعــي االجتماعــي واحلضــور اإلنســاين رغــم حالــة الضعــف السياســي 

والعســكري والتكنولوجــي الــي تعــاين منهــا معظــم الــدول اإلســامية.
الواعــي  األخاقــي  احلركــي  اإلســام  هــو حماصــرة  فــرتة  منــذ  مــا حيصــل 
الطمــوح إعاميًــا وسياســًيا وثقافيًــا والتضييــق علــى رمــوزه أفــراًدا ومجاعــات، 

ومــن جهــة أخــرى يتــم إنشــاء ودعــم البديــل العســكري املتطــرف كممثــل 
عــن اإلســام احلركــي، واملتصــوف املعــزول عــن الواقــع كممثــل عــن اإلســام 
االجتماعــي والثقــايف. واهلــدف واضــح. صناعــة نــوذج لإلســام يــرتاوح 
بــن العنــف والتوحــش يف ميــدان احلــرب والسياســة وبــن االنعــزال والســلبية 

يف ميــدان البنــاء والنهضــة.
لذلك نعيد الســؤال مرة أخرى. ملاذا يدعمون داعش؟ إن فرنســا وســواها 
مــن الــدول الغربيــة االســتعمارية حتاصــر اإلســام املعتــدل وتدعــم النمــوذج 
املتطــرف الــذي صنعتــه وتركــز عليــه بشــكل مقصــود يف إعامهــا وتقدمــه 
ســرعة  مــن  ابهللــع  مصابــة  ألهنــا  شــعوهبا  عيــون  يف  لإلســام  كنمــوذج 
انتشــار اإلســام يف بادها وألهنا تدرك أثر الدميوغرافيا على السياســة يف 
املســتقبل، دون أن ننفــي أمهيــة الدوافــع األخــرى املذكــورة يف بدايــة املقــال. 
يتجاهــل الغــرب أو رمبــا يريــد أن يتغاضــى عــن الســبب احلقيقــي لتمكــن 
اإلســام مــن التمــدد داخــل جمتمعاهتــم رغــم ضعــف الــدول اإلســامية 
وغيــاب املركــز القــوي الداعــم لإلســام. إن ســبب إقبــال النــاس يف الغــرب 
على اإلســام – رغم تشــويه صورته إعامًيا - هو ســبب فطري إنســاين 
أخاقــي موضوعــي تفرضــه طبيعــة البشــر وينســجم مــع حركــة التاريــخ ألنــه 
يلــي حاجــة الفطــرة والــروح لــدى أي إنســان لغــذاء أمهلــه الغــرب وســخروا 

منــه وحطمتــه نزعتهــم املاديــة املغــرورة حتــت أقدامهــا.
قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )ليبلغــنَّ هــذا األمــر مــا بلــغ الليــل 
والنهــار، وال يــرتك هللاُ بيــَت َمــَدٍر وال َوبَــٍر، إال أدَخلــه هللا هــذا الديــن بعــزِّ 

عزيــز أو بــذلِّ ذليــل(.

  د معتز محمد زين

  لماذا يدعمون داعش ؟؟

   كاتب وطبيب سوري
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يفــرح النــاس والفاحــون خاصــة بقــدوم فصــل الشــتاء، لعلــه حيمــل اخلــري ووفــرة يف األمطــار، 
لكــن الشــتاء ابت مقــرتانً لدينــا ابألمل والصقيــع علــى أكثــر مــن مليــون نســمة يعيشــون يف قــرى 
مــن القمــاش ) اخليــام( إىل يومنــا هــذا، ويعيــش يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام وفــق 
أحــدث إحصائيــة حــوايل مخســة مليــون نســمة، 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، وهــذا البلــد نفســه كان يضــخ يوميــاً نصــف 
مليــون برميــل وقــود، ولكنــه وإىل اليــوم حمــروم مــن هــذه النعمــة الــي حباهــا هللا هلــذه األرض، بفعــل 
الفســاد واملفســدين ليعيــش الشــعب يفكــر بطريقــة دفء بديلــة وضــارة فضــًا عــن غيــاب املــأوى 

وتدهــور الوضــع املعيشــي.
 واليــوم حتــول هــذا الشــعب إىل أكــرب عــدد مــن النازحــن والاجئــن يف العــامل ويقــرتب مــن مــن 

هــذه األعــداد اليــوم الجئــي الشــعب األوكــراين. 
وأعداد النازحن الســورين بلغت حى هذه األثناء يف الشــمال الســوري حنو 2.1 مليون انزح، 

من أصل قرابة مخســة ماين ســوري يســكنون مناطق املعارضة الســورية.
يف حــن يبلــغ عــدد ســكان املخيمــات مليــواًن و43 ألفــاً، ويعيشــون ضمــن 1293 خميًمــا، مــن 
بينهــا 282 خميًمــا عشــوائيا أقيمــت يف أراض زراعيــة، وال حتصــل علــى أي دعــم أو مســاعدة 

إنســانية أمميــة.
هــذا عــدا عــن مايــن الاجئــن يف العــامل وعــدا عــن خميمــات الــدول اجملــاورة وخميــم اهلــول والركبــان 
شــرق ســورية.؟! حنــن أمــام حمنــة إنســانية كبــرية، جتــدد كل عــام وحتتــاج جهــود دوليــة للوقــوف 

جلانبهــا كمــا حتتــاج حلــواًل 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 لفــت أنظــار العــامل 
علــى أكثــر مــن مليــون إنســان يعيــش حيــاة العصــور البدائيــة وحمــروم مــن أبســط ســبل احليــاة 

الكرميــة، نتيجــة أفعــال اإلنســان الشــيطانية املتوحشــة وطغيــان اإلنســان وأطماعــه.
وهــؤالء النــاس كان ســبب هتجريهــم احملتلــون اجلــدد مــن الــروس واإليرانيــن وآلتهــم العســكرية الــي 
متتــد علــى اجلغرافيــة الســورية وتنظيــم حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب وقبــل كل ذلــك وبعــده 
نظــام األســد الديكتاتــوري االســتبدادي الــذي بطــش ابلنــاس واســتجلب احملتلــن مــن أجــل بقائــه.
بــدأ ينتشــر يف املخيمــات التســرب مــن املــدارس وانتشــار األميــة، وبلغــت نســبة التســرب مــن 
املــدارس %65 وإذا اجتمــع اجلهــل مــع الفقــر فتحــل الكــوارث وهــذا يهــدد مســتقبل جيــل 
كامــل يف املنطقــة، مــا مل تتضافــر اجلهــود احملليــة والدوليــة للتغلــب علــى تلــك الكارثــة اإلنســانية. 
والتعامل مع النازح والاجئ ينبغي أن يكون تعامًا إنســانياً، واختبار إنســانيتنا احلقيقية يكون 
واِطــن وأن يشــعر اإلنســان أبخيــه اإلنســان، دون النظــر للونــه وعرقــه وجنســيته. فــا 

َ
يف تلــك امل

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. كمــا ينبغــي أال 
نغلــق أعيننــا ونصــم آذاننــا عــن تلــك املأســاة يف تلــك القــرى مــن القمــاش والــي تســمى خميمــات 

اللجــوء والنــزوح.

بــن تافيــف الواقــع املريــر الــذي يعيشــه الســوريون يوميًــا ويف ظــل آالم النــزوح ومأســاة 
الســوري املتواصلــة ضمــن بــاد اللجــوء  وقضيــة الوطــن املنهــوب واحملتــل الــذي ابت مرتًعــا 
لــكل أراذل األرض  يبقــى الشــعب الصامــد املؤمــن بثورتــه ونضالــه مــن أجــل احلريــة اثبًتــا 
علــى موقفــه ومؤمنًــا بطريقــه وهدفــه  ابلرغــم مــن كل حــاالت اخلــذالن والنســيان ملــا جيــري، 

وحــاالت التشــظي الثــوري. 
 تبقــى الكلمــات عاجــزة أيًضــا عــن وصــف حجــم املعــاانة احلقيقيــة للنازحــن الســورين 

وحجــم القهــر املرتاكــم وقســوة الظــروف. 
أييت ذلــك الشــتاء القاســي بــربده ومطــره وصقيعــه ليطــرق أبــواب الســورين يف املخيمــات 
وهــم يف أســوء الظــروف املعيشــية ليــزداد القهــر قهريــن. فكيــف خليمــة وبضــع بطانيــات أن 
تقــي آالف الســورين قســوة الــربد والثلــج. كيــف خليمــة مــن قمــاش أو منــزل مــن صفيــح 

أن يصــد العواصــف واالمطــار.
هــي حــال النــازح الســوري اليــوم واملواطــن املطــارد املشــرد داخــل حــدود الوطــن وخارجــه. 

هــي أحــوال أولئــك الطاحمــن واآلملــن حبيــاة كرميــة عزيــزة يف وطــن حــر يصــون حقهــم يف 
احليــاة. هــي حــال الســوري امللقــى منســًيا حماصــرًا تفتــك بــه آلــة القمــع واإلجــرام، علــى 

مــرأى ومســمع الدنيــا، وال أحــد يتحــرك.
لكــن الســؤال: ومــى يتحــرك العــامل لنجــدة هــذا الشــعب أو حــى العــرب. تغيــب عنهــم 
قضيتنــا وآالمنــا بــكل أســف وتشــتد املعــاانة أكثــر فأكثــر ويتفاقــم اهلــم الســوري مابــن 
قصــف األســد ومعيشــة الضنــك املســتمرة وشــح مــواد التدفئــة واملــواد الغذائيــة والطبيــة. 
يبقــوا  قيــد احليــاة، أن  يبقــوا علــى  مــن أجــل أن  اليــوم  الشــمال   الســوريون يف  يكافــح 
صامديــن أمــام جــور هــذا الزمــن متحديــن جــربوت عائلــة آل األســد يف دمشــق ومــن معــه. 
ابقــون هــم حتــت خيامهــم الباليــة ولــو ختلــى العــامل عنهــم ابقــون حيــث املصــري اجملهــول. 
ابقــون هــم ريثمــا يصحــو ضمــري مــن يتشــدق حبمايــة حقــوق اإلنســان والاجئــن دائًمــا، 
فهــا هــو اإلنســان يف ســورية الوطــن اجلريــح ارُتكبــت حبقــه كل اجلرائــم ومجيــع االنتهــاكات 

ــا. وابتــت قضيتــه منســية متاًم

ت
مقاال

  د-زكريا مالحفجي

محمد سعدو

صرخة الشتاء للسوريين 

شتاء أسود..فصل جديد يضاف لقهر السوريين

كاتب سوري 

صحافي وإعالمي سوري 
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“أبكــي ألين عاجــز عــن إطعــام أخــويت “ هبــذه الكلمــات  املؤثــرة بــرر حممــد ســبب بكائــه بعــد أن شــاهد 
دمعــات أمــه الســخية الــي كانــت ترافــق ردودهــا علــى أســئلة اإلعالمــي املتمحــورة حــول حاهلــم ومتطالبتهــم 
يف هــذا املخيــم. حممــد ابــن العشــر ســنني  نــزح قبــل عــدة ســنوات مــن الغوطــة وســكن خميمــات الشــمال إىل 
جانــب مئــات اآلالف ممــن ُهّجــروا وســكنوا اخليــم، حممــد هــو الكبــر بــني أخوتــه وحيمــل مهومهــم بعــد رحيــل 
األب وعجــز األم عــن أتمــني حاجيــات أبنائهــا يف ظــل نــدرة الدعــم وغــالء األســعار، اخليمــة الــي يســكنوهنا 
خاليــة مــن كل شــيئ ســوى بعــض الصحــون والطناجــر وطراحــات النــوم الباليــة، اجلــران أحضــروا هلــم )طنجــرة( 
ــاء املطبوخــة ومل جيــدوا ســوى اخلبز)املقّطــن( زاًدا معهــا، تقــول أم حممــد وســط الدمــوع  صغــرة فيهــا الفاصولي

: إن دكاكــني املخيــم أوقفــوا بيعــي ابلديــن بعــد أتخــري عــن تســديد 
الديــون املرتاكبــة كمــا أن اجلــران  رفضــوا منحــي أي مبلــغ علــى ســبيل 
الَديــن وأان  اآلن عاجــزة عــن فعــل أي شــيئ! اإلعالمــي الــذي أجــرى 
الــذي  بــزرف الدمــوع بعــد أن شــاهد ومســع احلــال  اللقــاء شــاركهم 
وصلــوا إليــه، حاهلــم كحــال اآلالف ممــن جاورهــم ممــن أرغمتهــم قــوات 
األســد وآلــة القتــل الروســية  علــى تــرك بيوهتــم وأرزقاهــم. خيمــة ابليــة، 
جــوع وقهــر وخــذالن، دمــوع أم وبــكاء ابنهــا حممــد، دمــوع اإلعالمــي 
وأتثــره الواضــح، كل ذلــك جتمــع أمــام املشــاهد للحالــة الــي نشــرت 
ومت التفاعــل معهــا بشــكل واســع وحتولــت إىل ترينــد لتحصــل ماليــني 

املشــاهدات ولتنهــال اإلتصــاالت علــى
 اإلعالمي تطلب منه طريقة مساعدة العائلة. 

حممــد ظهــر بعــد أايم قليلــة مــن نشــر املقابلــة ووصــول املســاعدات 
وجهــه  تغطــي  والبســمة  األول  ظهــوره  عــن  خمتلــف  بشــكل  هلــم 
وابللبــاس اجلديــد وقــال: “مت أتميننــا مــن كل مــا يلزمنــا وأغراضنــا كلهــا 
يعوضــه  مــن ســاعدان وأن  املدرســة وأشــكر كل  إىل  جديــدة وعــدان 
هللا، كمــا أذكرهــم أن الكثــر مــن جراننــا حباجــة إىل املســاعدة وأمتــى 
مســاعدهتم”. صحيفــة إشــراق ســألت اإلعالمــي حممــد بلعــاس الــذي 
أجــرى املقابلــة مــع حممــد وســألته عــن طريقــة عثــوره علــى احلــاالت الــي 

يصورهــا مثــل حالــة حممــد فأجــاب:
“مسعــت مــن النــاس أن هنــاك عائلــة مــن الغوطــة ال جتــد مــا تقتــاب بــه 
فذهبــت إليهــا، حنــن نبحــث عــن القصــص مــن خــالل جتوالنــا يف املــدن 

واملخيمــات أوعــن طريــق الصدفــة أو ابلتنســيق مــع أحــد أقــرابء احلالــة أو جراهنــا، وأغلــب احلــاالت الــي يتــم 
تســليط الضــوء عليهــا. وعــن ســؤالنا حــول اســتفادة احلالــة الــي تصــل إىل اإلعــالم قــال: “مــا تصــل إىل اإلعــالم 
مــن حــاالت املــرض والفقــر إعالمًيــا تســتفيد، وتبقــى نســبة قليلــة ال تلقــى جتــاواًب، ويف حــال حتــول احلالــة 
إىل)تريند(كمــا يف حالــة حممــد تنهــال املســاعدات مــن كل اجلهــات ممــا يزيــد عــن حاجــة العائلــة وعليــه ينبغــي 
علــى املنظمــات وأهــل اخلــر البحــث عــن احلــاالت املشــاهبة ومســاعدة مــن مل يســتطع توصيــل شــكواه، فحالــة 
حممــد ميكــن تعميمهــا علــى كثــر مــن اجلــوار”. وبــني لنــا البلعــاس الرســائل الــي أراد توصيلهــا مــن خــالل نشــر 
مثــل هــذه املقابــالت مــع األطفــال الفقــراء واملرضــى: “ نظهــر للنــاس أهــم  املشــاكل اإلجتماعيــة، حالــة حممــد 
مثــاًل اســتطعت تســليط الضــوء علــى عــدة أمــور أوهلــا هــو التعليــم وكيــف أن هنــاك أطفــال ال يســتطيعون دفــع 
قســط التعليــم الرمــزي يف املــدارس العامــة، واثنيهمــا هــو وضــع ســكان املخيمــات املأســاوي” وأضــاف البلعــاس: 

“فــور نشــر الفيديــو بــدأت اإلتصــاالت تــردين وتطلــب عنــوان احلالــة وبقيــت ملــدة ســت ســاعات متواصلــة وأان 
أرد علــى املكاملــات حــى تعبــت وعرفــت أن حالــة حممــد وأهلــه كفلــت وفعــاًل بعــد يومــني فقــط مــن نشــر احلالــة 
ذهبــت إليهــم ألجدهــم يف أفضــل حــال، مــن مــأكل وملبــس ومســكن، وبســمة عريضــة حلــت حمــل الدمعــة 
، كمــا عــادوا إىل مقاعــد الدراســة بعــد دفــع األقســاط للمدرســية وأتمــني كل مايلزمهــم، حممــد أرســل رســالة 
للعــامل أن هنــاك أطفــااًل جوعــى يف املخيمــات، وبــال تعليــم وحيملــون مهــوم أهلهــم وهــم دون ســن التكليــف.” 
وعــن ابقــي احلــاالت املشــاهبة حلالــة حممــد ومل تنشــر، مــا العمــل ملســاعدهتم حســب رأي البلعــاس: “حنــن يف كل 
مقابالتنــا ننــوه إىل أن الكثــر مــن احلــاالت املشــاهبة للحالــة املعروضــة، وعلــى املنظمــات واجلمعيــات البحــث 
عنهــا وتغطيتهــا، وال ميكنــي إال أن أشــكر كل مــن ســاهم يف مســاعدة الفقــراء”.
ليــس كل احلــاالت الــي تنشــر علــى اإلعــالم تلقــى جتــاواًب، فحالــة الطفــل علــي 
الــذي جتــاوز عمــره اثــي عشــر عاًمــا والــذي يشــكو مــن مــرض خطــر، مل جيــد أدىن 
جتــاوب مــع حالتــه بعــد نشــر قصتــه علــى اإلعــالم حســب والــده الــذي أوضــح 
لنــا أن اســتجابة املنظمــات ال تتبــع األمهيــة بــل تتجــه حنــو العاطفــة حســب 
رأيــه. هــل الرتينــد حــل ملشــاكل الفقــر واملــرض يف املخيمــات أم ينبغــي البحــث 
العكلــة ، فأجــاب:  عــن طــرق أوســع ؟ ذلــك كان ســؤالنا لإلعالمــي أمحــد 
“عندمــا تصــور طفــل حيتــاج لعمــل جراحــي فــإن مــا يرســل لــه حيــل مشــكلته 
فقــط، وهنــاك كمــا هــو معلــوم مئــات القصــص املشــاهبة هلــا، واحلــل حســب 
مــا أراه توزيــع األمــوال الــي تفيــض عــن تغطيــة احلالــة املنشــورة علــى عــدد مــن 
احلــاالت املشــاهبة بعــد حصرهــا وجدولتهــا حســب احلاجــة، وذلــك حيتــاج إىل 
تضافــر جهــود املنظمــات والتنســيق فيمــا بينهــا ابلتعــاون مــع اجلمعيــات اخلريــة”. 
أمحــد الســعيد إعالمــي يف منظمــة تكافــل الشــام الــي تســتجيب ملثــل هــذه 
ــا  ــة ابلقــول: “ابلنســبة ملنظمتن احلــاالت، علــل ســبب جتاوهبــم الســريع مــع احلال
وابقــي املنظمــات اإلنســانية عنــدان أقســام خاصــة إبدارة احلالــة وهــي تبحــث 
وتعمــل علــى ختــدمي احلــاالت مــن خــالل التشــبيك أومــن  خــالل مشــاريع خاصــة 

امسهــا إدارة احلالــة”.
وعلــل الســعيد دور اجلمعيــات اخلريــة بتخــدمي هــذه احلــاالت أبهنــا ال متتلــك 
أقســام إدارة حالــة وتعمــل علــى ختــدمي احلــاالت الــي تواجههــا أو الــي تعــرض 
علــى اإلعــالم إضافــة إىل أهنــا تعمــل علــى ختــدمي حــاالت مل تظهــر للعلــن وبــدون 

أي ظهــور إعالمــي.
كما علل السعيد مسارعة املنظمات لتخدمي احلاالت بعد ظهورها يف اإلعالم بسببني: 

“أوهلمــا أن أعــداد املخيمــات كبــرة كمــا أن عــدد احلــاالت يُعــّد ابآلالف إن مل يكــن أكثــر، وال ميكــن النظــر يف 
مجيعهــا أوختدميهــا فمعظــم اجلمعيــات واملنظمــات توجهــت للتخــدمي اجملتمعــي) خميمــات، قــرى، مــدن، مشــاريع 
كبــرة ومتوســطة وحــى ســبل عيــش( واثنيهمــا أن تفاعــل النــاس مــع احلالــة هــو مــن حيــرك اجلمعيــات واملنظمــات 
مــن خــالل تربعــات اجلهــات املاحنــة إلرســاهلا عــن طريقهــم إىل تلــك احلالــة وهــذا هوســبب ظهــور اجلمعيــات 

واملنظمــات مــع ظهــور احلالــة للعلــن”.
 حــاالت الفقــر واملــرض هــي ابآلالف والــي تنتشــر يف خميمــات الشــمال الســوري تنظــر إىل اإلعــالم أبنــه حبــل 
اإلنقــاذ األســرع وذلــك بعــد مشــاهدهتم حلــاالت ظهــرت علــى اإلعــالم وتبدلــت حياهتــم حنــو األفضــل، وهــم 
يعيشــون ذات ظــروف الفقــر والغــالء وســط عجــز املنظمــات واجلمعيــات اخلريــة عــن تغطيــة  تلــك احلــاالت. 

ت 
تقارير وتحقيقا

فيصل عكلة 

   ) التريند( هل هو حّل للحاالت اإلنسانية في الشمال !

صحافي سوري
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Belkıs Kadın, Aile, Eğitim, Sosyal, Sağlık, Kültür, Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği ve T.C İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle 
yürütülen “ Suriye’nin Sesi” projesi, Türkiye’de yaşayan Suri-
yeli göçmenlerin ihtiyaç duydukları her türlü sosyal, kültür, 
yasal, sanatsal kısacası yaşama dair her türlü konunun 
işlendiği Arapça ve Kürtçe dillerinde yapılacak olan yayın-
lara erişimin sağlanacağı radyo istasyonu sayesinde insan-
ların temel ihtiyaçlarından ziyade düşünce dünyalarında 
olumlu yönde bir inşa başlatmak amaçlanmaktadır.
Bu proje kapsamda kültür sanat programları, kadın ve aile 
programları, gençlik programları, sağlık programları, dini 
içerikli programlar ve Suriyelilere yönelik resmi iş ve işlem-
leri kolaylaştırmaya yarayacak danışmanlık içerikli pro-
gramlar sunulması öngörülmektedir. 
Öte yandan programların içerikleri; kamu, sivil toplum kuru-
luşları ve halkın bir arada bulunmasıyla oluşturulacağı için 
sosyal uyum konusunda da katkılar sağlayacaktır. Mevcut 
radyo istasyonu olan Fecr Radyo sayesinde Suriye’de kay-
bolmaya yüz tutmuş bir medeniyetin silinip gitmesini önle-
mek amacıyla dil birliği ile programların yapılması amaçlan-
maktadır.

Fecr Radyo İngiltere, Katar ve İstanbul’dan al-
anında uzman kişilerle canlı yayın programları ile 
yayın hayatına devam ediyor.
Vakfımızda faaliyet gösteren Fecr Radyo her 
gün ayrı programları ile yayın yapmaktadır. Hem 
Suriye’de hem Gaziantep’te yayın gösteren Fecr 
Radyo, farklı ülke ve şehirlerden canlı yayın pro-
gramı yapmaya devam ediyor. 
Her Perşembe 15.00 ile 16.00 arası Katar’dan 
yapılan canlı bağlantı ile Raafah Al-Muhandis ‘in 
sunumuyla kadın, çocuk ve aileye yönelik Kadın 
programı yapılıyor.
Her Cuma 15.00 ile 16.00 arası İngiltere’den can-
lı bağlantı ile Psikoloji Uzmanı Dr. Muhammed 
Halil’in sunumuyla Psikoloji Programı yapılıyor.
Her Cumartesi 15.00-16.00 arası İstanbul’dan 
yapılan canlı bağlantı ile Yazar Dr. Ahmet Semer 
Al-Eş’in sunumuyla Kültür Programı yapılmaktadır.
www.fecrradyo.com
Fecr Radyo Gaziantep 103.2
Fecr Radyo Suriye 97.4

مشــروع “صــوت ســوراي” - الــذي مت تنفيــذه ابلتعــاون بــن مجعيــة  بلقيــس 
للمــرأة ، واألســرة ، والتعليــم واجملتمــع والصحــة والثقافــة واملســاعدة والتضامــن؛  
ووزارة الداخليــة الرتكيــة -  والــذي ســيبث  ابللغتــن العربيــة والكرديــة ، ســيوفر   
تغطيــة جلميــع أنــواع القضــااي املتعلقــة ابحليــاة االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة 
والفنيــة للمهاجريــن الســورين    الذيــن يعيشــون يف تركيــا، و يهــدف إىل بــدء 

بنــاء إجيــايب يف عــامل الفكــر زايدة علــى   احتياجــات النــاس  األساســية . .
و مــن املتوخــى تقــدمي برامــج ثقافيــة وفنيــة ، وبرامــج نســائية وعائليــة ، وبرامــج 
شــبابية ، وبرامــج صحيــة ، وبرامــج ذات حمتــوى ديــي ، وبرامــج استشــارية- 
يف نطــاق هــذا املشــروع-  مــن شــأهنا تســهيل األعمــال واملعامــات الرمسيــة 

للســورين. 
مــن انحيــة أخــرى ، ستســاهم  حمتــوايت الربامــج أيضــا يف توفــري التماســك 
االجتماعــي حيــث ســيتم حتقيــق ذلــك   مــن خــال التعايــش  املشــرتك  بــن  
اجلمهــور ومنظمــات اجملتمــع املــدين. كمــا  سيســاهم ذلــك  وبفضــل إذاعــة فجــر 
احلاليــة اىل احملافظــة   علــى ســوراي  مــن خــال   صنــع برامــج تؤكــد وحــدة اللغــة 

مــن أجــل منــع اختفــاء حضــارة  مهــددة  علــى وشــك الــزوال يف ســوراي.

يواصــل راديــو فجــر حياتــه اإلذاعيــة مــن خــال برامــج البــث املباشــر عــرب  خــرباء 
من إجنلرتا وقطر وإســطنبول.

يقوم راديو - فجر  الذي يعمل عرب  مؤسســتنا - يبث براجمه املختلفة  كل 
يــوم. ويســتمر راديــو فجــر الــذي يعمــل يف كل مــن ســوراي وغــازي عنتــاب ، 

ببــث الربامــج احليــة مــن خمتلــف البلــدان واملــدن.
ففــي كل مخيــس ، يقــام برانمــج للنســاء واألطفــال واألســرة  - مــا بــن الســاعة 
15:00 والســاعة 16:00 - مــن  تقــدمي رفــاه املهنــدس عــرب بــث  مباشــر 

مــن قطــر.
 ويف كل يــوم مجعــة  يقــدم د  .  حممــد خليــل أخصائــي علــم النفــس يف بــث 
حــي  ومباشــر مــن  إجنلــرتا  - مــا  بــن الســاعة 15.00 و 16.00 -  

برانجمــا نفســيا .
كمــا يقــدم د. امحــد مســر  العــش  مــن إســطنبول برانجمــا ثقافيــا مباشــرا كل  

الســاعة 15.00 - 16.00. بــن  ســبت 
www.fecrradio.com

راديو  فجر غازي 103.2
راديو فجر سوراي 97.4.2

انطالق مشروع »صوت سوريا« في إذاعة فجر 

برامج البث المباشر خارج الدولة مستمرة على راديو فجر 

Fecr Radyo’da “ Suriye’nin Sesi” Projesi Başladı

Fecr Radyo’da Yurt Dışı Canlı Yayın Programları Devam ediyor  
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Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Federa-
syonu Dış İlişkiler Başkanı Cemal Mustafa Akıncı ve Bilim Eğitim 
Kültür Araştırma Merkezi Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu’ndan 
oluşan heyet Kuveyt’te bir dizi görüşme kapsamında Türkiye 
Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’e ziyaret 
gerçekleştirdiler.
Gerçekleştirilen ziyarette büyükelçi olarak göreve yeni atanan 
Sn. Tuba Nur Sönmez’e görevinde başarılar dilenerek kurumsal 
olarak yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Bülbülzade Vakfının Kuveyt Devleti nezdinde 
akredite olma sürecinde elçiliğin verdiği destek için teşekkür 
edildi. Bunun yanı sıra toplantıda Anadolu Federasyonu ve Vakıf 
çalışmaları hakkında genel bilgilendirmeler yapılarak tanıtım 
materyalleri ve kitaplar sunuldu.
Anadolu Federasyonu ve Bülbülzade Vakfı Suriye konusunda 
yaptığı özel projeler ve planladığı yeni çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Bu bağlamada ziyaret edilecek kurumlar 
hakkında büyükelçiye bilgi verildi.
Görüşmede Büyükelçi Sönmez, Kuveyt’te yaşayan Türkler ve 
Türk Vatandaşı olmuş Suriyeliler ile Kuveyt Türkiye ilişkileri hak-
kında genel bilgiler verdi. Büyükelçinin daveti üzerine yemek 
programına geçildi. Elçilikle birlikte Türk ve Kuveytli fikir adam-
larının katılacağı Türkiye ve Kuveyt de müzakere toplantıları 
gerçekleştirilmesi üzerine prensipte mutabık kalındı.

Suriye’nin Azez, Cerablus, El Bab ve Afrin kentlerinde 
faaliyetlerine devam eden Anadolu Kültür Merke-
zlerinde, A.Nasıh Ulvan’ın “Müslüman Gençliğin 
Önündeki Engeller (Arapça)” isimli Siyer kitabı tüm 
öğrenciler ve öğretmenler tarafından tahlil edildi.
A.Nasıh Ulvan’ın kaleminden çıkan Müslüman 
Gençliğin Önündeki Engeller adlı kitabında çağımızın 
problemlerine ve fırsatlarına dair değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 
Tahlilde, dünyevileşme, bilim ve dinin karşıtlığı algısı, 
baskı ve korkuya dayalı din eğitimi, temel dini bilgilerin 
yüzeysel verilmesi, çocukluk çağı travmaları, kötülük 
problemi, kadının konumuna dair değerlendirmel-
er yapıldı. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen tahlillerde soru cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

قــام وفــد مكــون مــن رئيــس وقــف بلبــل زاده  ، تورغــاي الدمــري  ، ورئيــس العاقــات 
اخلارجيــة يف احتــاد األانضــول مجــال مصطفــى أكينجــي ، ورئيــس مركــز أحبــاث العلــوم 
والتعليــم والثقافــة ، حممــد علــي إمــن أوغلــو ، بــزايرة طــواب نــور ســوناز ، ســفرية مجهوريــة 

تركيــا لــدى الكويــت ، ضمــن سلســلة لقــاءات يف الكويــت. 
و قــد  متــى الوفــد  خــال الــزايرة للســفرية  املعينــة حديثــاً أ. طــواب نــور ســوناز النجــاح يف 
أداء واجبهــا كمــا  مت تبــادل وجهــات النظــر حــول التعــاون املؤسســي. وقــد  شــكر وقــف  
بلبــل  زاده دعــم الســفارة خــال عمليــة االعتمــاد مــن قبــل دولــة الكويــت. ابإلضافــة إىل 
ذلــك ، مت خــال االجتمــاع تقــدمي معلومــات عامــة عــن احتــاد األانضــول وأنشــطة املؤسســة 
، كمــا مت تقــدمي مــواد وكتــب تروجييــة حــول  ذلــك  .و مت أيضــا تقــدمي معلومــات حــول 
املشــاريع اخلاصــة الحتــاد األانضــول ومؤسســة بلبــل  زاده فيمــا يتعلــق بســوراي واألنشــطة  
اجلديــدة املخطــط هلــا. ويف هــذا الســياق ، اطلعــت الســفرية علــى املؤسســات الــي ســتتم 

زايرهتــا.
و قــد قدمــت  الســفرية  ســوناز خــال اللقــاء معلومــات عامــة عــن العاقــات بــن األتــراك 
املقيمــن يف الكويــت والســورين الذيــن أصبحــوا مواطنــن أتــراكا و العاقــات  الكويتيــة  
- الرتكيــة .  كمــا  متــت إقامــة  مأدبــة  طعــام  بدعــوة مــن الســفرية . ومت االتفــاق مــن 
حيــث املبــدأ علــى عقــد اجتماعــات تفاوضيــة يف تركيــا والكويــت حيضرهــا مثقفــون أتــراك 

وكويتيــون مــع الســفارة.

قام مجيع  من  الطاب واملعلمن يف مراكز األانضول  الثقافية الي  تواصل أنشطتها يف  
بعــض  املــدن الســورية مثــل أعــزاز  وجربلــس والبــاب وعفريــن ،  بتحليــل كتــاب د. عبــدهللا 
انصــح علــوان “ الشــباب املســلم يف وجــه التحــدايت “ حيــث  مت  إجــراء  تقييمــات 

حــول  مشــكات  وفــرص عاملنــا املعاصــر.   
وقــد مت يف التحليــل إجــراء تقييمــات حــول قضــااي  العلمنــة ، وتصــور تعــارض العلــم والديــن 
، والتعليــم الديــي القائــم علــى القهــر واخلــوف ، والتعليــم الســطحي للمعلومــات الدينيــة 

األساســية ، وصدمــات الطفولــة ، ومشــكلة الشــر ، ووضــع املــرأة.
 وقــد انتهــت جلســة التحليــات الــي أجريــت مبشــاركة مجيــع الطــاب واملعلمــن بعــد 

جلســة األســئلة واألجوبــة.

زيارة سفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت طوبا نور سونماز 

يستمر تحليل الكتب في مراكز
األناضول الثقافية 

T.C. Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’e Ziyaret

Anadolu Kültür Merkezlerinde Kitap 
Tahlilleri Devam Ediyor 
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İşrak  gazetesi ve Fecr Radyo, 2 Kasım 2022’de İstikrar 
Destek Birimi’nin davetlisi olarak Türkiye ve Kuzey Suri-
ye’deki Suriyeli gazetecileri bir araya getiren bir çalıştaya 
katıldı.
Çalıştayın organizatörleri, Suriye rejimi ve destekçilerinin 
kontrolü dışındaki bölgelere yönelik barbarca bir saldırı 
beklediği haberlerinin ortasında, kuzeydeki gazetecileri ko-
rumak için ciddi araçlar aramanın gerekliliğini katılımcılarla 
birlikte vurguladılar.
Çalıştay (Gazetecileri Korumak ve Geliştirmek) başlığı altın-
da aşağıdakileri vurgulayan belirleyiciler arasında yer aldı: 
Suriye içinde medya çalışmalarını organize etmek.
Yerel medya organlarının iç yönetişiminin etkinleştirilmesi.
Suriyeli medya uzmanları ve gazeteciler için ulusal bir acil 
durum planı tartışılıması. İşrak gazetesinin başkanı Ahmed 
Mazhar Saadu ve    Fecr Radyo müdürü   Alaaddin Husso 
bu çalıştıya katıldı.
Bu bağlamda bu çalıştayın önemini, savaşlarda saha gaze-
tecilerinin korunması olan birçok paydaş tarafından uzun 
süredir unutulan bir konuyu ele alırken gerçek, doğrudan 
konulara değinmiş olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Özel / İşrak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile başlayan ve 4 Kasım’a kadar süren 
Kızılay Haftası, Türkiye genelinde Kızılay’ı tanıtan ve Kızılaycılık 
ruhunu yansıtan çeşitli etkinlikler, bilgilendirici faaliyetler, sergiler ve 
yürüyüşlerle tüm hafta boyunca coşkulu şekilde kutlandı.
 
Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışma bilinciyle 
kan, afet, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, uluslararası 
yardım, göç ve mülteci hizmetleri ile gönüllülük hizmetleri gibi 
alanlarda büyük bir özveri ile durmaksızın faaliyetlerini sürdüren 
Türk Kızılay, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay 
Haftasında bu yıl da toplumun her kesiminde 7’den 70’e büyük ilgi 
gördü. Kızılaycılar, yürüttüğü faaliyetlere dair farkındalık oluşturmak, 
Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorum-
luluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için Şube ve Temsil-
cilikleriyle Türkiye’nin dört bir yanında gönüllüler eşliğinde meydan-
larda ve okullardaydı. Afet Müdahale ve Kan Merkezleri de hafta 
boyunca ziyaretçilerini ağırlayarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

شــاركت  صحيفــة إشــراق وراديــو فجــر يف ورشــة عمــل مجعــت الصحفيــن الســورين يف 
تركيــا والشــمال الســوري، وبدعــوة مــن وحــدة دعــم االســتقرار ، بتاريــخ2 تشــرين اثين / 
نوفمــرب2022  حيــث َتشــارَك املنظمــون للورشــة مــع املشــاركن يف البحــث عــن أدوات 
جديــة حلمايــة الصحفيــن يف الشــمال، وســط أنبــاء تتوقــع هجــوم مهجــي للنظــام الســوري 

وداعميــه ابجتــاه املناطــق خــارج ســيطرته.
وقــد جــاءت الورشــة حتــت عنوان)محايــة وتطويــر الصحفيــن( ضمــن حمــددات أكــدت 

علــى :
-تنظيم العمل اإلعامي يف الداخل السوري.

_تفعيل احلوكمة الداخلية لألجسام اإلعامية احمللية.
_مناقشة خطة طواريء وطنية لإلعامين والصحفين السورين.                                               
وشــارك عــن صحيفــة إشــراق أمحــد مظهــر ســعدو/ رئيــس التحريــر، وعــن راديــو فجــر 
عــاء الديــن حســو/ مديــر الراديــو، وميكــن القــول أن هــذه الورشــة اكتســبت أمهيتهــا مــن 
كوهنــا المســت املســائل الواقعيــة املباشــرة يف التعاطــي مــع قضيــة طاملــا تناســاها الكثــري مــن 

املعنيــن، وهــي محايــة الصحفيــن امليدانيــن أثنــاء احلــروب.
خاص إشراق

 مت االحتفــال أبســبوع اهلــال األمحــر ، الــذي بــدأ يف 29 أكتوبــر ، يــوم اجلمهوريــة واســتمر حــى 
ال 4 مــن نوفمــرب ، حبمــاس علــى مــدار األســبوع ؛ متضمنــا خمتلــف األنشــطة والفعاليــات التثقيفيــة 
واملعــارض واملســريات الــي تــروج للهــال األمحــر يف مجيــع أحنــاء تركيــا، وتعكــس روح اهلــال األمحــر.

و اهلــال األمحــر الرتكــي الــذي يواصــل أنشــطته بتفــاٍن كبــري يف جمــاالت التــربع  ابلــدم والكــوارث 
واخلدمــات االجتماعيــة والصحــة واإلســعافات األوليــة والتعليــم واملســاعدات الدوليــة وخدمــات 
اهلجــرة والاجئــن واخلدمــات التطوعيــة ، مــع الوعــي ابلتضامــن االجتماعــي منــذ أن  أتســس يف 
عــام 1868.  يواصــل هــذا العــام فعالياتــه خــال أســبوع اهلــال  مــا بــن  )29 اكتوبــر _ 4 
نوفمــرب ( ؛ حيــث  اكتســب هــذا العــام اهتماًمــا كبــريًا مــن 7 إىل 70 شــخًصا مــن مجيــع شــرائح 
اجملتمــع. وقــد  تواجــد اهلــال األمحــر يف الســاحات واملــدارس مــن خــال  متطوعــن مــن مجيــع أحنــاء 
تركيــا مــع فروعهــم ومكاتبهــم التمثيليــة مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي ابألنشــطة الــي يقومــون هبــا ، 
وبــث روح اهلــال األمحــر يف نفــوس الطــاب والتوعيــة حــول التضامــن ،و  املســؤولية االجتماعيــة 
والتطــوع.  هــذا فقــد اســتضافت مراكــز االســتجابة للكــوارث والــدم زوارهــا طــوال األســبوع وقدمــت  

هلــم معلومــات عــن أنشــطتها.

       ورشة عمل في عينتاب لحماية الصحفيين

احتفال حماسي بأسبوع الهالل األحمر في جميع أنحاء تركيا

Gazetecileri korumak için Gaziantep’te çalıştay düzenlendi

Kızılay Haftası Tüm Türkiye’de Coşkuyla Kutlandı
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أيـّـة أخبــار مشــؤومة تّســاقط كمــا امللــح علــى جــراح جســدك الناحــل أيّهــا الســورّي، وأيـّـة رؤاي يزّفهــا 
إىل روحــك املثخنــة حــرّاس احلقيقــة وعرّافــة الريــح؟؟   

شتاء استثنائي ينتظر السوريني. 
ختــربان مواقــع الرصــد وصفحــات التنبــؤ اجلــّوي أبّن شــتاء 2023 سيشــهد ظروفــاً أقســى مــن تلــك 
الــي عاشــتها املنطقــة يف الســنة الــي ســبقتها، فــاألايم الصقيعيــة اجلافــة التاليــة للهطــوالت املطريّــة 
الغزيــرة قــد متتــّد ألســابيع، كمــا أن الثلــوج املتســاقطة ســتتفوق علــى مثياهتــا يف الســنوات املنصرمــة، 
مثّ إّن املنــاخ ســيكون متقلبــاً تتخللــه فــوارق كبــرية يف درجــات احلــرارة فيمــا ميكــن تســميته، حبســب 

موقــع طيــف بوســت، ابهلبّــة البــاردة واهلبّــة الســاخنة.
إذاً مــا عليــك إالّ أن تســتعّد أيهــا الســورّي هلــذا الطقــس االســتثنائي يف قســوته، وملوســم آخــر مــن 
املــوت فريــٍد وخمتلــٍف، مبــا حيملــه إليــك مــن »بشــاراٍت«، ســيجد لــه متســعاً يف ذاكرتــك املزدمحــة 

ابلتوابيــت وشــاهدات القبــور واخليبــات. 
أّمــا كيــف يكــون االســتعداد هلــذا املــوت املومســّي فهــذا مــا ال حيتمــل احلــرية وال ينبغــي للنســيان أن 
يبــّدد إمكانيــة معرفتــه وإدراكــه. كّل مــا ينبغــي عليــك فعلــه هــو القبــول مبــا حتملــه لــك األقــدار، وأن 
حتفــر فيمــا تبقــى لــك مــن وقــٍت وأرٍض قبــوراً جديــدة، مــا عــدا ذلــك ال شــيء ممــا يســتحّق جهــدك 

وتفكــريك، بــل وليــس مــن شــأنك. 
قلق أممّي

نعــم أيّهــا الســورّي. ال شــأن لــك بصانعــي قــدرك وال مبســببات موتــك، وليــس مقبــواًل منــك التفكــري 
وبــذل اجلهــد فيمــا يــدرأ عنــك األمل ويــربئ جراحــك، يكفــي أن تطأطــئ وحتفــر وتنتظــر، وأن تطمئــّن 
لنــوااي مــن ســلمته مفاتيــح جنتــك وأن توقــن بقوتــه وضعفــك، وال تقلــق وال تتكّهــن، فهــذا الــرتف 
أيضــاً ممــا ال يســتحق عنــاءك وهــو حقيــق ابألمــم املتحــدة وجمالســها ومنظماهتــا، فهــا هــي تتوقــع لــك 
أن تشــهد واحــداً مــن أقســى فصــول الشــتاء هــذا العــام، وتعــّدد األخطــار الــي ســتواجهها بــدءاً مــن 
اخنفــاض درجــات احلــرارة إىل درجــة التجّمــد، مــروراً بغــرق خيــام النازحــن أو احرتاقهــا، وصــواًل إىل 
األمــراض ونقــص الوقــود ومــواد اإلغاثــة واألدويــة مــا ســيؤدي إىل تقويــض القــدرة علــى التكيّــف..، 
مثّ إهنــا تبــدي قلقهــا مــن نقــص حــاد يف التمويــل يف مجيــع القطاعــات، وتتســّول مــن أوليــاء نعمتهــا 
ســّد الفجــوة بــن االحتيــاج واملتــاح الــذي ال يتجــاوز26.6 يف املائــة فقــط ممــا هــو مطلــوب إلنقــاذ 

احليــاة خــال الشــهور اخلمســة اآلتيــة.   
أين االستثناء وما الذي اختلف؟

ولكن ما الذي ســيمّيز شــتاء 2023 عن شــتاء الســورين الطويل واألشــّد ضراوة املمتّد واملســتمّر 
منــذ قيــام ثورهتــم علــى االســتبداد والطغيــان عــام 2011؟ هــل صمــدت بيوهتــم اإلمسنتيــة وخيــام 
النازحــن واملهجريــن أمــام الرباميــل والقذائــف الصاروخيــة وطوفــان الدمــار الــذي أحدثتــه آالت 
العــدوان األســدّي وشــركائه الــروس واإليرانيــن، وحلفائــه مــن األمــم املتحــدة ضــّد إرادة الشــعوب يف 
التحــّرر والعدالــة واســتعادة كرامــة اإلنســان؟ هــل اســتطاعت أجســاد أطفاهلــم الغّضــة مقاومــة النــاابمل 

والســارين والقنابــل العنقوديــة والفوســفورية؟ 
مثّ أمل يكــن املنــاخ الــدويّل واإلقليمــّي مرواغــاً وخمادعــاً وكان الطقــس األممــّي متقلبــاً بــن هبــٍة ســاخنة 

وأخــرى ابردة وكانــت الفروقــات احلراريــة بــن اهلبتــن هائلــة وقاتلــة؟
وأخــرياً هــل خرجــت منظمــات األمــم املتحــدة عــن دورهــا املرســوم واحملــدد بــن خــاانت التســّول 

والتســويف والتذبــذب والقلــق؟  
الطبيعة ليست متوحشة

بــكّل شــغبها وعنفواهنــا تســتلقي الطبيعــة بــن ذراعــي اإلنســان، كمهــرة برّيــة تستســلم ليــده احلانيــة 
وعقلــه املبــدع كيمــا يســرّح شــعرها الغجــرّي ويــرّوض مجوحهــا ويؤنســن مجاهلــا، مل تكــن الطبيعــة 
لتتنكــر لصلصاهلــا أو لتتمــّرد علــى فطرهتــا كمــا هــو حــال البشــر، وحــده اإلنســان ابلعمــى الــذي 
أصــاب حواســه، وابفتتانــه ابلســلطة انقلــب علــى حقيقــة ضعفــه ومتلكتــه شــهوة القتــل فتحــّول 
إىل وحــٍش مدّمرلــكّل مــا حولــه. الطبيعــة ليســت شــرّيرة وال متوحشــة، لقــد مكنــت اإلنســان مــن 
نفســها ومنحتــه كل أســباب الرفــاه والرغــد واحليــاة الســعيدة، لكنهــا عجــزت عــن محايتــه مــن نفســه. 
الفصــول أدوات الطبيعــة للدفــاع عــن ذاهتــا والســتعادة التــوازن الضــروري الســتمرار احليــاة، ال بــّد 

للطبيعــة مــن أن تتعــّرى وتســتحّم قبــل أّن تتــزاّي بثوهبــا اجلديــد ومتنــح فتنتهــا للشــمس.

شتاء سورّية الطويل

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Suriye’nin uzun kışı

Kültür Bölüm Başkanı

Ey Suriyeli, kavrulmuş vücudunun yaralarına tuz gibi hangi meşum haber 
düşecek de, hakikatin bekçileri, rüzgarın falcısı, kalınlaşmış ruhuna nasıl 
bir vizyon getirecek??
Suriyelileri olağanüstü bir kış bekliyor.
İzleme siteleri ve hava tahmin sayfaları, 2023 kışının bölgede geçen yıl 
yaşananlardan daha sert koşullara sahne olacağını söylüyor. Şiddet-
li yağmurları takip eden kuru soğuk günler haftalarca sürebilir. Ayrıca, 
kar yağışı önceki yıllardan daha fazla olacak. Ayrıca, Spectrum Post web 
sitesine göre, soğuk hava   dalgası  ve sıcak hava dalgası  olarak ad-
landırılabilecek düzeyde, sıcaklıkta büyük farklılıklar ile iklim değişkenliği 
olacaktır.
Öyleyse yapman gereken tek şey, ey Suriyeli, zulmüyle bu müstesna ha-
vaya, “müjdesi” ile eşsiz ve farklı bir başka ölüm mevsimine hazırlanmak; 
Tabutlar, mezar taşları ve hayal kırıklıklarıyla dolu hafızanızda kendisine 
bir yer bulacaktır.
Bu mevsimsel ölüme nasıl hazırlanılır? Bu, karışıklığa tahammül edemey-
en bir şeydir ve unutmak, onu bilme ve anlama olasılığını ortadan kaldır-
mamalıdır. Tek yapman gereken kaderin sana getirdiğini kabul etmek ve 
zamanın ve toprağından geriye kalanlarla yeni mezarlar kazmak. Bunun 
dışında hiçbir şey çabana ve düşüncene değmez ve seni ilgilendirmez.
Uluslararası Endişe
Evet, Suriyeli! Kaderini yaratanlarla ya da ölüm nedenleri ile hiçbir ilgin 
yok ve acıyı dindiren ve yaralarını iyileştiren şeyler üzerinde düşünmen 
ve çaba göstermen kabul edilebilir bir şey değil. Yürümek, kazmak, 
beklemek, cennetinizin anahtarını teslim ettiğiniz kimsenin niyetinden 
emin olmak, onun kuvvetinden ve zayıflığından emin olmak, merak ve 
zanda bulunmamak yeterlidir. Bu lüks Birleşmiş Milletler  , diğer örgütler 
ve  konseyler   için uygundur. Bunun  için zahmete girme. Burada, uyum 
sağlaması güç olan ,sert geçen bir kış ile donma derecesinden, sular 
altında kalmaya ,yerinden edilmiş insanların çadırlarının yanmasına, 
hastalık veya yakıt , yardım malzemeleri ve ilaç bulma sıkıntısı gibi du-
rumlara rastlayabilirsiniz. Ardından, tüm sektörlerde ciddi bir finans-
man eksikliğinden duyduğu endişeyi dile getiriyor ve velinimetlerine, 
önümüzdeki beş ay boyunca hayat kurtarmak için gerekli olanın yalnız-
ca %26,6’sını geçmeyen mevcut ile ihtiyaç arasındaki uçurumu kapat-
maları için yalvarıyor.
İstisna nerede ve farklı olan nedir?
2023 kışının,Suriyelilerin devrimleriyle 2011’de tiranlığa karşı başlattığı 
ve devam eden    uzun ve sert kışından farkı ne olacak? Muhacirler-
in,Birleşmış milletlerin halkların kurtuluşu,adalet ve insan onurunun 
iradesi karşısinda eli kolu bağlı durarak,Esad’ın rus ve iran destekli roket 
ve varil bombalarıyla yıkıma maruz bıraktığı çimentodan evlerinin ve 
çadırlarının dayanmasını sağlayın. Çocukların narin bedenleri ,misket 
bombaları ve fosfora  karşı dayanabildi mi?
Ayrıca,ölümcül sıcak soğuk hava dalgalanmaları ,uluslararası ve bölge-
sel iklim şartları zor ve miydi? 
Son olarak, Birleşmiş Milletler, dilencilik, erteleme, yalpalama ve kaygı 
kutuları arasında önceden belirlenmiş  rollerinden ayrıldı mı?
Doğa Vahşi Değil
Tüm kargaşası ve şiddetiyle doğa, dağınık saçlarını taramak, vahşiliği-
ni evcilleştirmek ve güzelliğini insanileştirmek için onun hassas eline ve 
yaratıcı zihnine teslim olan vahşi bir kısrak gibi insanın kollarında yatar. 
Sadece duyularının körlüğü ve otoriteye olan hayranlığıyla kör olan in-
san, zayıflığının gerçeğine karşı dönmüştü ve öldürme şehvetine sahipti,  
etrafındaki her şeyi yok eden bir canavara dönüşüverdi. Doğa ne kötü 
ne de vahşidir; erkeği kendi başına güçlendirdi ve ona refah ve mut-
lu bir yaşam sürmesi için tüm nedenleri verdi. Ama onu kendinden ko-
ruyamadı. Mevsimler, doğanın kendini savunma ve yaşamın devamı için 
gerekli dengeyi yeniden kurma araçlarıdır.Doğa yeni elbisesini giymeden 
ve cazibesini güneşe vermeden önce soyunup duş almalıdır
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    د. محمد جمال طحان

من الجاهلية إلى اإلسالم
»1من2«

   باحث وكاتب سوري

وأحاوُل أْن أستقطَر ورَدِك ..
كي ُأكمَل أغنيي

مينعي الليُل، وخينقي الربْد
ال أعرُف هل أرعشي الّشوُق

فأفلَت ألواين
أم أنَّ أصابعي استسلمْت للريِح

فشاخْت
وحتطََّم دون بلوغ شــواطِئِه املْد

سًيقال )لعل(  
ويهمُس بعض املارَِّة )قْد(

وتدوُر رَحى األسئلِة اجلوفاِء..
تدوُر ومتتْد

)صيٌف
فخريٌف
فشتاٌء
فربيٌع

فَـ....(
وتدوُر وال توقفها األسباُب عن العْد

وأحاوُل..
تزداُد مسافُة حزين

وحتطُّ عيوُن الوقِت على فاصلٍة تقبُع بني يدْي 
واخلْد

وأحاوُل..
ختذُلي اللحظاُت..

وميتلُئ املرعى بدخاٍن 
وبقااي مهساٍت

وحكاايٍت
تتداخُل يف عبٍث

فيتــآكُل حتــَت حوافرِهــا مــا كّنا نتقامسُُه ذاَت 
)جنوٍن(

ونسّميِه اآليت
ونغامُر أكثَر

ندخُل عرَب تالفيِف معامِجِه
فنشّكُل أمساًء 

وعناويَن
وننقُش ما شئنا من كلماٍت

وحكاايت
ونغامُر أكثَر

أكثَر...
نفتُح انفذَة البيِت

نزيُح ستائَرها
حنلُم ابلّشمِس...

وحنلُم ابلغْد
وحناوُل

لكْن تتناثُر أشالَء الّرؤاي
وتذوُب

على قارعٍة 
بني منايف القبالِت...

وأسواِر الورْد

عبد القادر حمود

  شاعر وكاتب سوري

من مقامات الورد
)محاوالت مجنونة(

يف عصــور االحنطــاط والظــالم، مل يكــن للفكــر األورويب 
احملــارب  اســرتاحة  فــرتة  وكأهّنــا  النطــاق،  واســع  أتثــٌر 
ابلّنســبة إىل الفكــر البشــري. ويف ذلــك الوقــت ابلــذات 
اليواننيــة،  ابحلضــارة  اّتصاهلــم  قبــل  للعــرب،  يكــن  مل 
بعــد.  جــاء  قــد  اإلســالم  يكــن  ومل  معينّــة،  فلســفة 
واقتصــرت البيئــة العربيــة البدويّــة علــى أفــكار مســتنرة 
حيــث  متنّقلــني  اجلاهليــة  يف  العــرب  عــاش  متناثــرة. 
جيــدون املــاء واملرعــى، يف ظــل قبائــل متفّرقــة. ولكــّن 
هــذا ال يعــي تقصــر ذلــك الفكــر وعجــزه، فعلــى الرغــم 
مــن اجلاهليــة، وبــداوة العيــش، كانــت تلــك احلضــارة 
العــامل،  مــع حضــارات  بنشــاط واّتصــال وثيــق  تتمتّــع 
ســيما وأّن املنطقــة قــد شــهدت اكتشــافات متعــدّدة. 
مســرحاً  املرحلــة، كانــت  تلــك  يف  العربيــة،  واجلزيــرة 
لكثــر مــن الــدايانت واملذاهــب الفكريّــة. ويف أواخــر 
مــا اْصطُلــح علــى تســميته )العصــر اجلاهلــي(، أخــذت 
مواســُم احلــج الوثنيّــة وســوق عــكاظ، جتمــع بــني العــرب 
وازدهــرت  والنصــارى،  واليهــود  والفــرس  والغساســنة 
جتارهتــم يف اليمــن الشــمايل واحلجــاز، فاّتســعت آفــاق 
العــرب الفكريّــة، وبــرزت فيهــم احلكمــة الفطريّــة، كمــا 
هــو بــنّي يف بعــض معّلقــات اجلاهليّــة. حيــث جنمــت 
حكمتهــم عــن أتّمــل وجتربــة، واتضحــت يف األمثــال 
املتداولــة الــي تســر بــني النــاس ملــا فيهــا مــن حكمــة 

وبُعــد نظــر.
  إن معّلقات اجلاهلّية، وما ورد يف أشعار َطَرفة وزهر 
وعنــرتة، تعــرّب عــن حكمــة حتــاول أن ختــرج مــن إطــار 

التجربــة الفرديــة إىل حّيــز الشــمولّية والتعميــم. 
  مل تصلنــا مــن اجلاهليــة مــادٌة مكتوبــة، ولكــّن مــا وصلنــا 
عنهــم، تــداواًل شــفوايً، يُثبــت أن أدهبــم الوجــداين امتــاز 
بومضــات فكــر عميــق، كمــا أهّنــم أتقنــوا معرفــة الفلــك، 
وكانــت لديهــم معــارف طبيّــة بدائيــة ُمزجــت ابألســاطر. 
بعــد اإلســالم. إن  يبــدأ إالّ  لكــّن التفكــر العميــق مل 
يتأّملــون يف هللا،  العــرب  جعلــت  اإلســالمية  الدعــوة 
وكان  وبعثهــا.  الــروح  خلــود  ويف  وصفاتــه،  وجــودِه 
القــرآن  وألّن  الكــرمي،  القــرآن  هــو  الوحيــد  مرجُعهــم 
الكــرمي بــنّيَ أن اإلســالم ديــن ودنيــا، وّســع املســلمون 
نطــاق معارفهــم. وقــد ســاعدهتم علــى ذلــك الفتوحــات 
اإلســالمية الــي قّربــت بــني احلضــارات، حيــث احتــّك 
العــرب ابلفــرس والــروم واملصريــني واهلنــود، فكانــت 
كلهــا روافــد ســامهت يف تقويــة الفكــر العــريب وانطالقــه.

  وإذا كان العرب قد أتثّروا ابليواننيني، فقد استطاعوا، 
خــالل فــرتة ليســت وجيــزة، أن ميســكوا بقيــادة الفكــر 
العاملــي ويوجّهــوا ســفائَنه حيــث يشــاؤون، ونعــي بذلــك 

أهّنــم هدفــوا إىل التوفيــق بــني العقــل والديــن . 

  يف البدايــة ظهــر علمــاء الــكالم الذيــن دافعــوا عــن 
مث  املعتزلــة  فــربز  العقليّــة.  ابألدلّــة  الدينيــة  العقائــد 
األشــعرية، تــال ذلــك الكنــدي مث الفالســفة املســلمون. 
نشــر اليهــود يف البــالد الــي نزلوهــا يف جزيــرة العــرب 
تعاليــم التــوراة ومــا جــاء فيهــا مــن اتريــخ خلــق الدنيــا، 
ومن بعث وحســاب وميزان، ونشــروا تفاســر املفّســرين 

للتــوراة، ومــا أحــاط هبــا مــن أســاطر وخرافــات.
  وبعــد فــرتة وجيــزة جــاءت املســيحية، ولكّنهــا ســرعان 
مــا انقســمت إىل مجلــة كنائــس أو اجتّاهــات، تّســرب 
النســاطرة ومذهــب  العــرب مذهــب  منهــا إىل جزيــرة 
أســواق  يَــِردوَن  والرهبــان  القســس  وكان  اليعاقبــة. 
البعــث واجلنّــة والنّــار. فَيْذكــرون  العــرب ويبّشــرون، 

  وكان من هؤالء النصارى شــعراء، كقّس بن ســاعدة، 
وأمّيــة بــن أيب الصلــت، وُعــَدّي ابــن زيــد، وهــؤالء هلــم 
مســحة خاّصــة يف شــعرهم، عليهــا طابــع الديــن ومتأثّــرة 
بتعاليمــه، تزهــد يف الدنيــا وشــؤوهنا وتدعــو إىل النظــر 
يف الكــون واالعتبــار حبوادثــه. لقــد جــاءت املســيحية 
بفكــر جديــد أّدى إىل حمــاوالت التوافــق معــه، ومتثَـّـل 
تُعــرف ابملدرســة  الــي  ذلــك يف مدرســة اإلســكندرية 
اإلشــراقية، نظــرًا إىل النزعــة الروحانيــة الــي طغــت علــى 

مفّكريهــا .
نفســها  هــي  اإلســكندرانية  اإلشــراقية  املدرســة  إن    
ألّن  االســم  هبــذا  مُسيّــت  الــي  احلديثــة  األفالطونيــة 
هــذا  إنشــاء  يف  ســامهوا  الذيــن  أهــّم  أفلوطــني كان 
النصــارى  الفالســفة  أحــد  وهــو  الفكــري،  املذهــب 
الديــن  وبــني  وأرســطو  أفالطــون  بــني  وفَّقــوا  الذيــن 

اإلشــراقية. النظــرة  فكانــت  املســيحي، 
  أنشــأ أفلوطــني مدرســًة علّــم فيهــا مبــادئ أفالطــون 
بطريقــة وّفقــت بــني أفــكاره وهــذا الديــن اجلديــد. إّن 
أهــّم مــا جــاء بــه أفلوطــني هــو فكــرة التثليــث، حيــث 
يقّرر أن الوجود موحَّد يف خالقه، وهللا – اخلر املطلق 
العقــل كمــا  عنــه  فــاض  أن  فــكان  يبــدع  أن  أراد   –
يفيــض النــور مــن الشــمس، والعقــل فــاض نفــَس العــامل، 
والعقــل،  الواحــد،  ابهلل  مثّلثــاً  الوجــود  يكــون  لذلــك 
والنفــس. وقــد مسيّــت نظريــة أفلوطــني هــذه ابلفيــض. 
ألّن الفيــض يســتمر بنفــوس أخــرى، تتــوق كّلهــا إىل 
مصــدر كل فيــض، أي هللا الواحــد. أّمــا النفــس البشــرية 
ــة، وفيضهــا عقــاب هلــا  فقــد فاضــت مــن النَّفــس الكلّي
إذ احّتــدت ابجلســد وُســجنت فيــه، وهــي حتــّن إىل عاملهــا 
األّول، وال تعود إليه إالّ إذا تطهّرت من املاّدة، وذلك 
ال يكــون إالّ ابإلشــراق أو االخنطــاف اللحظــي لالحتــاد 
ابلعــامل اإلهلــي. ُأعجــب املفّكــرون العــرب ابألفالطونيــة 
احلديثــة، وحاولــوا التوفيــق بينهــا وبــني دينهــم اجلديــد.
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      والء جرود

إلى الئمي

   شاعرة وكاتبة سورية

حينما أوقُد يف الليِل حنيي

                   أتقّراِك مبلهوِف جنوين

صوُتِك الدايفُء أيتيي حزينًا

           مثلمــا يولَــُد مــن صمــٍت   يقيــي

أان كالليِل مروجي ُحلكٌة

            وعلى  جفنيك. آاثُر  ظنوين

كيف يشكو الصّب وجداً انبَُه

            وهو للموِج  بقااي من سفنِي

وعلى الشّطني دمٌع غامٌر

           وعلى األفِق  ســحاابُت أنيي

إيِه اي دهُر أِطل هذا النوى

     صرُت كالصحراِء يف وهِم السكوِن

عّفت ِ الريُح على  آاثران

         وغدا الوعُد  ضروابً من شــجوِن

فدعيي دون لقياِك صدى

          وإذا شئِت ففي احللِم التقيي

اي خريَف العمِر قليب مدنٌف

                  ببقااي ذكراييت وفتوين.

   عبد الغني عون

 شاعر سوري

كالصحراِء في وهِم 
السكوِن

من بريد الّنكبة
منتصــراً  الغيــاب  جــواد  امتطــى  الّــذي  )أســامة( 

الوجــود. غريــزة  علــى 
إنّــي حــني أتكّلــم عنــه أنــزف، وحــني أكتــب عنــه 
أنــزف، جتــّف الّدمــاُء علــى الــورق، وال أنتــج ســوى 
كلمــاٍت عقيمــة. حديثــي عنــه يفــوق قــدرة حبــايل 
الّصوتيّــة، ولســت أملــُك قــدرَة أن أصّعــد قلــيب 

إىل حنجــريت؛ ألتكّلــم هبــا.
تريــُد مــّي اي ســّيدي أن أتعايــش مــع غيابــه؟ قــل يل 
ــُس امــرأٌة اختلــس ثقــب الغيــاب جــّل  كيــف تتنّف
أوكســجينها؟ كيــف تُنعــُش رئتيهــا الّلتــني أطبقتــا 
علــى رائحــة دمائــه والعنــرب العابــق فيهــا؟ و مــن 
يومهــا أبتــا أن تشــهقا غــر األمــل بلقائــه املنتظــر 

..
قل يل ما الّسبيل لتحيا امراٌة بنصف نبٍض؟ 

امــرأٌة تقــف يف منتصــف املســافة مــا بــني هاويــة 
ــة الّنســيان، فــال جتــد هلــا مــكاانً غــر  الفقــد، وجّن

صــراط احلــزن لتقــف عليــه.
وأان  فقــده،  علــى  ونيّــف  أعــواٍم  مضــت مخســُة 

. بقــاايه  وبقــااي  قــربه،  حبيســة 
احلــزن عنــدي صنــٌف واحــٌد ال اثٍن لــه، هــو دمعــي 
الّــي يســكبها حمجــر الوفــاء كّل ليلــة، الــّروح الّــي 
تطــوف بقــربه حــّى تبــرت اخليبــة قدميهــا، وتقلّــم 
هــو  مشــلولة،  مكســورًة  يل  فتعــود  أجنحتهــا، 
الغــّض،  عــوده  ومعانقــة  أطاللــه  علــى  الوقــوف 
مالبــس  يف  الّســاكن  املزيّــف  بعبقــه  انتشــائي 
اآلخريــن، ابتســامي يف وجــه كّل عابــٍر يشــبهه، 
واهنيــار حواســي أمــام كّل طريــٍق خــاٍل مــن خطــاه.
أيّــة  ثيابــه  بقــااي  مــن  أمحــُل  أنّــي ال  لــك  أقســم 
قصاصــة، وأنّــي مــن ســنٍة أو يزيــد مل أقــرأ شــيئاً 
مــن أوراقــه، وأقســُم لــك ابملقابــل أنّــه يســكني 
حــّى ألحســب أنّــه القلــب الّنابــض داخلــي، وأنّــه 
هــو مــن ميســك القلــم اآلن ويكتبــي راثًء، بــدل 

أن أرثيــه.
أان لســُت حباجــٍة ألن أتذّكــره اي عزيــزي .. كّل 

ذرّة هــواٍء حتملــه يل، كّل جنمــٍة يف الّليــِل تذّكــرين 
إىل  تتســّرُب  مــاٍء  قطــرة  وكّل  عينيــه،  ابلتماعــة 

روحــه. أعماقــي، كأهّنــا صفــاُء 
أان مل أدفن نفســي يف قرب حزين عليه قّط، لكّنهم 
حــني دفنــوه اقتطعــوا جــزءًا مــن خافقــي، وأورثومهــا 
الغيــاَب معــاً، كأّن أحدهــم يومهــا أطلــق رصاصــًة 
علــى أهبــري، فانســّل مــن شــراييي ســاحباً معــه 
احليــاة، مثّ حقنــي جبرعــٍة مــن مــوت، ومــن يومهــا 
وأان أآتكل، ينهشــي غيابــه بنهــم، يقتــات علــى 

دموعــي، يرميــي يف حمرقــة الذّكــرايت وميضــي.
وأعلــم أنّــك ال تطلــب مــّي نســيانه، ألنّــه الذّكــرى 
العصيّــة حــّى علــى الّنســيان، الّضحكــة املدّويــة 

يف مســامعي بقــدر اختفــاء كّل صــوٍت آخــر .
ــي ألصــرب علــى فراقــه أشــّد الّصــرب، أمتاســك  وإّن
كجــذٍع يغــزو لبّــه الّرمــاد، أســّوُف اّلدمعَة فتخنقي 
الغّصة، أغزل من آالمي جدائَل البســمة املزيّفة، 
أرتديهــا وأخــرج هبــا قناعــًا، تصــرخ مــن خلفــه ألــف 

آه.
علــى  حــزانً  عينــاه  ابيّضــت  يعقــوب  تلمــي،  ال 
يوســف، ورثــت اخلنســاء إخوهتــا إىل أن ماتــت 

الــّراثء. وخّلدهــا 
املوت مّرٌة اي صديقي .. واحلزن مواتت..

القلــب  الّشــفاء، ورٌم يف  هــو آفــٌة عصيّــٌة علــى 
مــن عمــًى  نظّــارٌة  نبضــة،  نقائلــه إىل كّل  يرســل 

ســعادة. ومضــِة  عــن كّل  األعــني  ترتديهــا 
حــني جتتــّث نبضــٌة مــن قلبــك ال تســتطيع ألــف 
اتليــٍة هلــا ان تعيــد ترتيــب نظمــه، لذلــك ال تطلــب 
مــّي أن أجتــاوز غيابــه بكــم، وأان الّــي أتّوجــه أمــراً 
بــه،  إاّل  تــربق  عيــي ال  نظــرة،  عــرش كّل  علــى 
وحــزين عليــه ليــس نظّــارًة خُتلــع، هــو العدســة الّــي 
أرى هبــا، وال اظنّــي قــادرًة علــى انتزاعهــا حــّى 

ــاق جفــّي األخــر. إطب
هاك يدي .. أهِنضي، تعبُت من اجلثّو 

لكّنــك لــن تنهــض روحــاً هتــاوت يف قــربه قبــل أن 
يــوارى فوقــه الــرتاب ..
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أطلــق الباحثــون املوســيقيون عليهــا اســم موســيقى الفقــراء ألن كلماهتــا انبعــة مــن احليــاة العامــة للنــاس 
وأيضــاً  الفرنســي،  لاســتعمار  يومهــم، ومقاومتهــم  قــوت  لتحصيــل  اليوميــة  املعــاانة  يف  خصوصــاً 
لكلماهتــا الغزليــة بطريقــة بســيطة بــن احملبــن، إهنــا موســيقى »الــراي« ومعناهــا مــن إبــداء الــرأي، 
حيــث يرجــع عمــر هــذه املوســيقى ألكثــر مــن مئــة عــام، هــي طابــع غنائــي قــدمي نشــأ يف الغــرب 

اجلزائــري يف مدينــة وهــران وســيدي بلعبــاس.
كان يطلــق علــى مغنيــي الــرأي اســم »الشــيوخ« و«الشــيخات« وهــم اجليــل املؤســس حيــث كان 
الرجــال والنســاء يغنــون هــذا الطابــع، ويعــربون عــن آرائهــم وأفكارهــم السياســية واالجتماعيــة؛ فلقــب 
الشــيخ والشــيخة تعبــرٌي عــن اعــرتاف اجلمهــور بقيمــة املغــي ووصولــه لقمــة الفــن، ومــع تطــور موســيقى 
الــراي خصوصــا يف أواســط الســبعينات أصبــح يطلــق علــى مغــي الــراي اســم الشــاب والشــابة، إشــارة 

لتجديــد طابعهــا املوســيقي، وفضلــوا تســمية الشــاب والشــابة ألن 
املواضيــع املغنــاة أصبحــت تعــرب عــن عقليتهــم وســنهم، وكان أصــل 
التلفزيــون  اطلــق  الثمانينــات حيــث  عقــد  بدايــة  التســمية حتديــداً 
اجلزائــري مســابقة لتأليــف األحلــان للمغنــن الشــباب، وأُطلــق وقتهــا 

علــى الفائــز اســم الشــاب. 
وتعــود أصــول أغــاين الــراي إىل شــيوخ األغــاين البدويــة اجلزائريــة، 
رمييــي  والشــيخة  اخلالــدي  القــادر  وعبــد  محــادة  الشــيخ  وأمههــم 
ســعدية ابضيــف، بينمــا أول مغــي أطلــق عليــه اســم الشــاب هــو 
الــراي والشــاب دريســي العباســي  أمحــد زرقــي وهــو عميــد أغنيــة 
وبوطيبــة الصغــري حيــث أخرجــوا ايقاعــات خمتلفــة وكلمــات شــعبية 
تناســب حيــاة اجملتمــع البســيطة، وركــزت الكلمــات اهتمامهــا إابن 
فــرتة االســتعمار الفرنســي علــى ســرد مآســي الســكان مــن صعوبــة 

املعيشــة.
اســتقلت اجلزائــر عــام1962 هلــذا كان جيــب علــى الشــباب إجيــاد 
مواضيــع خصبــة بعيــدة عــن املآســي خصوصــاً أنــه خــف توهجهــا 
الســبعينات موضعــاً  الفــن وجــد يف  هــذا  يندثــر  كثــرياً، وحــى ال 
يتغنــون  األغــاين  وأصبــح كاتبــوا  األعــراس،  ســهرات  يف  خصبــاً 

ومســتقبلهم.  الشــباب  وأحــام  والغــرام،  احلــب  مبغامــرات 
الفــن يف ماهــي مدينــة وهــران لدرجــة  انتشــر هــذا  ولكــن أيضــاً 

أصبــح امســه »الفــن املمنــوع« نســبة لبــذاءة الكلمــات، ولكــن املوســيقين اجلزائريــن أصــروا علــى 
تطويره بكلمات تناســب اجملتمع اجلزائري، وبدأت شــركات إنتاج األشــرطة تبنيه وعاد أتلقه وانتشــر 
أكثــر يف بيــوت اجلزائريــن، واعتــرب الشــاب حســي أول شــاب جزائــري دخــل جلميــع البيــوت اجلزائريــة 

بشــكل راٍق لفــن الــراي بعــد احنــدار الكلمــات. 
اختــذا التلفزيــون اجلزائــري قــراراً بعــرض حصــة أســبوعية فنيــة لتعليــم فــن الــراي ممــا ســاهم يف غــزارة 
اإلنتــاج الفــي، وبــدأ الفنانــون يتنافســون إلبــراز الــراي والعامــة الفارقــة هلــذا الفــن كان يف التســعينات، 
حيــث تعتــرب هــذه الفــرتة هــي العصــر الذهــي للــراي يف العــامل بســبب هجــرة الشــاب خالــد الــذي يعتــرب 

ســفري أغنيــة الــراي إىل أورواب والشــاب مامــي واســتقرارمها يف فرنســا وبــدء انتاجهمــا أغــاين الــراي. 
قــال مصطفــى رمضــاين أســتاذ الثقافــة الشــعبية لقنــاة اجلزيــرة الواثئقيــة: إن الــراي ظهــر ضمــن إطــار 
مــا يســمى ابلغيــوان، وهــو مصطلــح عامــي يعــي “مــرتددات غنائيــة منفصلــة عــن بعضهــا” وهــذا مــن 
أهــم مســات الــراي، وهــو يف األصــل عبــارة عــن غنــاء ينطلــق مــن أبيــات متفرقــة، ومصــدره مصطلــح 
آخــر يطلــق عليــه الزرعيــة )أي عمليــة زرع األبيــات(، وال يكــون هنــاك ترابــط بــن مقاطــع األغنيــة، 
فنقول أول بيت مث أييت التايل، وال يكون له أي عاقة ابلبيت السابق، واإليقاع الرئيسي يف الراي 
هــو الــركادة وهــو أيضــا نــوع مــن الرقــص موجــود يف املنطقــة الشــرقية ابملغــرب وغــرب اجلزائــر، وهلــذا 

معظــم مغــي الــراي يعتمــدون علــى هــذا اإليقــاع.
يوجــد لغــط كبــري بــن النــاس مبــا خيــّص أصــل موســيقى الــراي ونشــأهتا، ولكــن الباحثــة املوســيقية أمســاء 
اهلــايل تــرى أن فــن الــراي ليــس لــه انتمــاء ملــكان حمــدد أو منطقــة معينــة، 
فمنهــم مــن يقــول إهنــا جزائريــة وآخــرون يقولــون إهنــا مغربيــة، لكــن مســقط 

رأســها يف املنطقــة الشــرقية واحلــدود بــن اجلزائــر واملغــرب.
تعــرب أغــاين الــراي عــن املواضيــع االجتماعيــة البحتــة. يف املاضــي كانــت 
والفــراق  الطــاق  عــن  تتحــدث  بــدأت  اليــوم  بينمــا  والعشــق  للحــب 
والغــدر..، ومواضيــع الــرأي تعكــس حالــة اجملتمــع متامــا كمــا هــو عليــه فهــي 
تعكــس حالــة الشــعب مبــا فيهــا املواضيــع االجتماعيــة والسياســية بلغــة عامــة 

يفهمهــا اجلميــع، فــن الــراي هــو قريــب مــن الشــعب وحالتــه. 

ال شك أن أول أغنية راي حققت حضوراً عاملياً هي »دي دي« للشاب 
خالــد وحققــت جناحــاً مجاهــرياي مدهشــاً دفــع املنتجــن املوســيقين لاهتمــام 
هبــذا الفــن وفتــح اجملــال للتعمــق فيــه أكثــر، مث تبعتهــا أغنيــة عايشــة ووصلــت 
أيضــا للعامليــة ممــا جعــل الــراي يبــدأ مســريته العامليــة يف عــامل املوســيقى، وإىل 
اآلن أغنيــة عايشــة تعتلــي املراكــز األوىل يف التقييــم ابلعــامل وهــي الــي جعلــت 
مــن الشــاب خالــد أســطورة، وقصتهــا أن رجــًا أحــب فتــاة ولكنهــا مل تشــعر 
حببــه علــى الرغــم مــن أنــه يقــدم هلــا كل شــي حــى حياتــه، ولكــن عائشــة 
تطلــب منــه أن حيتفــظ جبميــع كنــوزه لنفســه ألهنــا تســتحق أكثــر مــن ذلــك، 
وهــي ال تريــد العيــش بقفــص وإن كان مــن الذهــب اخلالــص وإنــا تريــد 
املســاواة يف احلقــوق واالحــرتام الــذي يعــد ابلنســبة هلــا هــو احلــب احلقيقــي. 

معى الكلمات:
احتفظ بكنوزك

أريد أكثر من كل هذا
األقفــاص تبقــى أقفاصــا وإن كانــت مــن ذهب

أريد نفس حقوقك
واالحرتام كل يوم 

أان ال أريد شيئا سوى احلب احلقيقي.

     النا نعسان آغا

     كاتبة وإعالمية سورية

فن الشعب والوصول للعالمية
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»لؤي كيالي« 
تجربة لم تكتمل

)1978-1934(

ــان لــؤي  ــاة الفن تناولــت الكثــر مــن الدراســات اجلانــب الرتاجيــدي مــن حي
كيــايل وأزماتــه النفســية مهملــة أحيــاان اجلانــب الفــي، ومــا أضافــه إىل احلركــة 

التشــكيلية الســورية. 
قــدم كيــايل جتربــة غنيــة بصياغاتــه اجلديــدة ومضامينــه االنســانية الــي مل يســبقه 
اليهــا أحــد مــن قبــل، مل يعمــر كيــايل طويــال وهــو يف هــذا ليــس اســتثناًءا ضمــن 
الكثــر مــن أقرانــه مــن كبــار الفنانــني، ومــا كان ليحتــاج وقتــاً أطــول ليحقــق مــا 

حققــه يف جتربــة عميقــة إبداعيــةِ.

مــّر كيّــايل أبزمــات انقطــع أثناءهــا عــن ممارســة العمــل الفــي، تقطــع نتاجــه 
الفــي خــالل عقــوده القليلــة الــي عاشــها إال أن أكثــر مــا يلفــت نظــر املتابــع 
لتجربتــه هــو اكتنــاز العقــد األخــر مــن حياتــه ابلتجــارب، والتنــوع الكبــر يف 
األســلوب واملوضوع، لعله أراد يف تلك املرحلة اســتجماع مجيع قواه الفنية 
وقضــاء معظــم وقتــه وحيــداً يف حمرتفــه بعيــدًا عــن ضجيــج احليــاة ومتاعبهــا. 
أتــت أعمالــه يف هــذه املرحلــة مشــبعة بــروح حزينــة أحيــاانً حتمــل الكثــر مــن 
الشــعور ابالغــرتاب والوحــدة. جنــح كيــايل يف هــذه الفــرتة اىل التجريــب 
والبحــث معيــدًا اكتشــاف حميطــه وتكويناتــه الفنيــة بصــورة مغايــرة ملــا قدمــه 
ســابقًا. عكســت بلداتــه وقــراه الــي خلــت مــن العنصــر البشــري هــدوءاً 
وســالماً وكأنــه يريــد أخــذ مشــاهدها إىل عــامٍل منعــزل هــادىء حيــث الراحــة 
والســكينة، ومــا لوحاتــه )معلــوال( و)أرواد( و) قــرى حلــب القبابيــة( إال 
أمنوذجــاً عــن هــذه األعمــال الــي تناولــت هــذه الفكــرة. مل تغــب التكوينــات 
اإلنســانية عــن أعمالــه طويــاًل وســرعان مــا عــادت أبســلوب جديــد، فتجــد 
البدايــة يف لوحــات مثــل ) األمومــة( و) احملــروم( و) امــرأة جالســة( وتســتمر 

يف الكثــر مــن األعمــال الالحقــة. تتســم هــذه الفــرتة بتنــوع األســلوب حيــث 
تنقــل فيهــا كيــايل مــن أســلوب إىل آخــر مســتثمرًا مجيــع إمكاانتــه، فمــرة يؤكــد 
علــى اخلــط معتــرباً إايه عنصــراً أساســياً يرســم احلــدود بــني عناصــر العمــل 
بقــوة وثقــة وأحيــاان أخــرى تتالشــى اخلطــوط لتتعانــق املســاحات وقيمهــا 

اللونيــة املختلفــة عاكســة براعــة ريشــته ومتكنــه.
 لطاملــا احنــاز كيــايل اىل الطبقــة االجتماعيــة البســيطة مصــوراً شــخوصه يف 
حالــة مــن الصمــت والتأمــل وهــم يزاولــون أعماهلــم اليوميــة، مــن أعمالــه 
تناولــت هــذا املوضــوع ) مرمــم شــباك الصيــد( و) ابئــع اجلــوارب(  الــي 
و) الكنــاس(. كثــرت يف هــذه الفــرتة أيضــا الكروكيــات )الدراســات األوليــة 
للوحــات املنفــذة علــى ورق( الــي حــرص كيــايل علــى تنفيذهــا كمرحلــة تســبق 
البــدء ابلعمــل لدراســة واختبــار العناصــر وفضــاءات اللوحــة، وغــر ذلــك 
مــن عناصــر فنيــة تعتــرب أساســاً إلنتــاج عمــٍل فــي متــوازن بديــع. حــاول 
أن يســتخدم أســطح خمتلفــة فلجــأ إىل اخلشــب املضغــوط )الكونرتابلــوك( 
و)املازونيــت( بشــكٍل مــدروس معتمــدًا علــى اإلحساســات البصريــة املختلفة 
الــي يقدمهــا اخلشــب مقارنــة مــع تلــك الــي يقدمهــا القمــاش، متيــزت أعمالــه 
بتكوينــات صعبــة متماســكة مــن خــالل حالــة التجميــد املوفــق للمشــهد 

واللقطــة، وإدراك اللحظــة املناســبة الهنــاء العمــل وإعــالن والدتــه.
ــان لــؤي كيــايل رحلــة قصــرة تنوعــت فيهــا جتاربــه الذاتيــة  ــاة الفن كانــت حي
والفنيــة ليصــل إىل لغــة حضاريــة معاصــرة يف مضموهنــا اإلنســاين تدعــو اىل 
احليــاة. احنــاز إىل البســطاء وصّورهــم تصويــراً صادقــاً، معــربًا عــن أالمهــم 

وضياعهــم وعزلتهــم. 

       كاتب سوري
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مقابلة  مجلة »المجتمع » الكويتية مع  رئيس مجلس إدارة اتحاد األناضول الدمير 

أجــرى  ســعد النشــوان ، رئيــس حتريــر جملــة اجملتمــع الكويتيــة - الــي تصــدر عــن اجمللــس الصحفــي جلمعيــة اإلصــاح الكويتيــة  
-  مقابلــة مــع تورغــاي الدمــري ، رئيــس جملــس إدارة احتــاد األانضــول ، حــول أجنــدات العــامل احلاليــة واملشــاكل االجتماعيــة. 
يف املناقشــات الــي أجريــت قبــل املقابلــة ، مت االتفــاق علــى ضــرورة ضمــان التعــاون اإلعامــي بــن مركــز الشــرق األوســط 
لإلعــام ومجعيــة اإلصــاح الكويتيــة للمجموعــة اإلعاميــة املخطــط هلــا للصحافــة املشــرتكة ودراســات األفــكار ، ابإلضافــة 
إىل ذلــك ، مت االتفــاق علــى ضــرورة تربيــة الشــباب علــى بديــل متعــدد اللغــات عــرب  منصــات  هــذه الوســائط..  ونــود 
أن نشــارككم نــص املقابلــة وأخبــار الفيديــو اخلاصــة ابملقابلــة مــع تورغــاي الدمــري ، رئيــس جملــس إدارة احتــاد األانضــول :

النشــوان . بســم هللا الرمحــن الرحيــم احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى رســوله حممــد بــن عبــد هللا وعلــى آلــه 
وصحبــه ومــن صدقــه وآمــن بــه أمجعــن.

 تتقــدم العاقــات الكويتيــة الرتكيــة يف أفضــل ظــروف هلــا وذلــك حبمــد هللا ولطفــه،  وبفضــل قيــادة الرئيــس الرتكــي رجــب 
طيــب أردوغــان ومســو الشــيخ نــواف األمحــد اجلابــر الصبــاح. و قــد انعكــس ذلــك علــى الشــعبن الرتكــي والكويــي وجتلــت 

العاقــات بــن البلديــن بشــكل أكــرب .. ابرك هللا فيــك أهــا وســها بــك يف الكويــت.
أها وسها بك  يف مقر جملة اجملتمع. نرحب بك  تورغاي الدمري  رئيس احتاد األانضول.

الدمــري : شــكرا لــك ، حنــن  خنطــط هلــذه الــزايرة منــذ فــرتة طويلــة ، نشــكركم علــى اســتضافتنا ودعوتنــا إىل جملتكــم   ، 
ونشــكركم أوال علــى مــا قدمتمــوه  مــن كــرم  الضيافــة يف الكويــت.

النشــوان  . أحــب أن أدخــل  يف براجمــي وبراجمــي اإلذاعيــة مباشــرة إىل املوضــوع  . خاصــة مــع املثقفــن أمثالــك ...أســتاذي  
، اطلعــت علــى  كتابكــم  بعنــوان العصــر الرقمــي والعــامل املتحــول ، إىل أيــن يتجــه العــامل؟

الدمــري :  كانــت اجلغرافيــا اإلســامية يف حالــة ركــود لعــدة قــرون ، ولكــن يف الفــرتة األخــرية ، كان الغــرب أيًضــا يف حالــة 
ركــود. ومــن أجــل اخلــروج مــن هــذه األزمــة ، مــن الضــروري العمــل مًعــا مــن أجــل خــاص البشــرية.

مع الناس الذين مل يفقدوا ضمريهم. حنن يف هذا املوضوع    نتخذ  طريقنا إىل العصر الرقمي. العامل يتغري ، لكننا عقدان   
هذا العام هذه الندوة حول “كيف جيب أن أنخذ مكاننا كمسلمن بينما نبقى بشرًا؟”

حنــن نؤمــن هبــذا  “ ال يكلــف هللا نفســا إال وســعها “إنــه وعــد هللا يف  اخــر  ايــة مــن ســورة البقــرة  . نعتقــد أن الرقمنــة 
هــي أيًضــا فرصــة ونســعى لتحقيقهــا.

النشــوان :  هنــاك أشــياء يف التطبيقــات تضــر ابألطفــال واملراهقــن ؛ هــل هنــاك إمكانيــة لوجــود تطبيقــات ذات  منطلــق  
وحمتــوى  إســامي مــن  حنــو  :واتــس  آب ،  فيســبوك ،  تويــرت ،   وتلغــرام؟

الدمري:  عندما جاء الني إىل اجملتمع املكي ، وشبه اجلزيرة العربية ، تناولت  حياته كلها حتت ثاثة عناوين.
قوم  تغريوا جذراًي هم القليل جًدا.

قوم صلحوا وحافظوا على ما قوموا به  
مل ميسوا  واستمروا على حاهلم . 

جيــب أن تكــون هــذه األســاليب الثاثــة هــي األســاليب الــي ســنعتمدها عنــد التعامــل مــع التكنولوجيــا والرقمنــة. ستســتمر 
أجــزاء التكنولوجيــا الــي ختــدم اإلنســانية ، وســيتم إجــراء إصاحــات قانونيــة ملنــع انتشــار الشــر وانتهــاك حقــوق اإلنســان 
واالعتــداء علــى شــخصيات النــاس هنــا ، دون احلاجــة إىل وضــع عبــارة إســامية عليهــا. أخــريًا ، ســتكون هنــاك مناطــق 

ســنقف فيهــا بشــكل قاطــع ضــد كل مــا تســبب يف التدمــري وفتــح مناطــق بديلــة.
عندمــا ننظــر إىل األمــر هبــذا املعــى ، فإننــا حنتــاج إىل بــذل جهــد للذهــاب إىل أبعــد مــن النقطــة الــي وصلتهــا  البشــرية. 
هناك مشــاكل يف اســتخدام التكنولوجيا. وإال فإن فصل هذه التقنيات كما لو كانت إســامية أم ال ســيجعلنا  متخلفن   

وراء الزمــان.
النشــوان : عندما نتحدث عن القدس أو أن الصهاينة إرهابيون ، يتم حجب حســاب الفيســبوك. أنت كمفكر إســامي 

هــل تؤيــد حجــب تطبيقــات التواصــل االجتماعي؟
الدمــري: قــوال واحــدا ، اإلســام ديــن حيمــي احلــرايت والفكــر ..  حيمــي  حريــة الفكــر ، طاملــا مل يكــن هنــاك اعتــداء وعنــف 
موجــه ضــد  القيــم األساســية. ال ميكننــا أن نتصــرف كمــا يفعــل أعــداؤان ، لكننــا نواجــه حقيقــة أن القوانــن املعاديــة للســامية 

بشــأن هــذا املوضــوع تدفــع العــامل إىل عنــق الزجاجــة اليــوم. 
علينــا أن نعمــل مًعــا بشــأن هــذه املســألة ونوفــر فرصــة  لتغيريهــا أواًل والنضــال مــن أجــل ذلــك . إذا مل يكــن مــن املمكــن 

تغيــري هــذا ، فيجــب أن نلجــأ إىل تدابــري خمتلفــة.
النشــوان : . أســتاذ هــل تعتقــد أن املنظمــات غــري احلكوميــة واجلمعيــات االغاثيــة  العامــة يف العــامل اإلســامي هلــا دور تلعبــه 

يف ظــل  هــذه  الصعــوابت الــي نواجههــا حاليًــا؟
الدمــري:  يف احلقيقــة أن العــامل ميــر أبزمــة ، بيــد  أن  هــذه األزمــة تتجــه حنــو والدة جديــدة ، واملنظمــات غــري احلكوميــة  يف 

حالــة نضوجهــا تــكاد تكــون  الرحــم ومركــز األفــكار  هلــا  هــو  . 
. جيــب تشــكيل  موائــد للتفــاوض يف معاهــد املنظمــات غــري احلكوميــة حيــث تناقــش الطروحــات  واألفــكار ومشــاكل 

اإلنســانية ومشــاكل العــامل ، وجتــري البحــوث لدراســة  التوقعــات للمســتقبل. وحنــن نعمــل أيًضــا علــى هــذا.
النشــوان : كان لديكــم موقــف الفــت ليلــة االنقــاب علــى تركيــا ليلــة اخلامــس عشــر مــن متــوز )يوليــو(. هــل ميكــن أن 

ختــربان عــن هــذا املوقــف؟
الدمــري: اإلنســان يعكــس  بصوتــه يف أوقــات األزمــات الطريقــة الــي يعيــش هبــا. ففــي اللحظــة الــي شــعران فيهــا مبحاولــة 
االنقــاب هــذه ضــد شــعبنا ودولتنــا وأمتنــا ،  دعــوان  أنفســنا  وزوجاتنــا وأطفالنــا وأصدقائنــا ونزلنــا  إىل امليــدان دون أن 

يطلــب منــا أحــد ، ومــألان الســاحات قبــل أن يطلــب منــا الرئيــس النــزول  اىل الســاحات .
يف الســاحة الــي اجتمعنــا فيهــا ، جتمــع مــا يقــرب مــن400 ألــف شــخص يف غضــون ســاعتن ، ذهبــوا مجيًعــا إىل هنالــك ، 
وقــرروا  أن لــن يعــودوا أبــًدا. ‘نــه أثــر لتطــور تركيــا وتقدمهــا يف هــذه العمليــة ، والــدور الــذي تلعبــه يف العــامل ، والوعــي الــذي 
اكتســبه شــعبها يف الفــرتة املاضيــة ، وعمــل اجملتمــع املــدين ، وعمــل الدولــة واألمــة أيضــا. ولكــن ابإلضافــة إىل كل هــذه 

اجلهــود ، فــإن جهــودان ســتكون بــا معــى مــا مل تســند  بعــون هللا .
النشــوان  . حنمــد  هللا تعــاىل علــى انتصــار احلكومــة الرائســية الــي حولــت تركيــا إىل حلــم كمــا رأيناهــا ، و حنمــد  هللا  علــى 
بقائهــا. حنــن ســعداء جــًدا هبــذا التطــور يف تركيــا؛ فتحــت قيــادة الرئيــس أردوغــان والشــعب الرتكــي املســلم الشــقيق  أصبحــت  

تركيــا دولــة  دولــة صناعــة وعلــم ومجــال  فائــق .

الدمــري:  نعتقــد أن هــذا التطويــر ســيبقى مســتمرا إذا كنــا  مًعــا. جيــب أن تتطــور الكويــت ، إىل جانــب تركيــا ،   وجيــب أن 
تتطور قطر ، وجيب على ديب أن تتطور ، واإلمارات العربية املتحدة ، ومصر ، ولبنان ، وسوراي ، والعراق ، وأذربيجان ، 
أي أن األراضــي اإلســامية جيــب أن تكــون موطنًــا للســام واألمــن مــرة أخــرى. مــن أجــل هــذا ، حنــن نســعى جاهديــن مًعــا.

النشوان   أشكركم على هذه املقابلة.. و إبذن هللا نراكم مرة أخرى يف الكويت وإن شاء هللا سنزوركم يف تركيا.
الدمري. شكرا لكم حنن أيضاً ندعوكم اىل تركيا

Kuveyt Islah Derneği Basın Kurulunun yayınladığı El Müctema dergisinde yayınlanmak üzere 
yayın sorumlusu Saad El Neşvan, Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Al-
demir ile güncel dünya gündemleri ve toplumsal sorunlar üzerine röportaj gerçekleştirdi.
Röportaj öncesinde yapılan müzakerede Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve Kuveyt Islah 
Derneği Medya grubu ile yapılması planlanan ortak basın, fikir ve düşünce çalışmalarına yöne-
lik medya iş birliğinin sağlanması bunun yanı sıra bu medya platformlarında gençlerin çoklu dil 
alternatifi ile yetişmesi hususunda mutabık kalındı.
Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ile yapılan röportajın dökümünü 
ve video haberini sizlerle paylaşıyoruz:
Neşvan; Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla… Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur, 
salat ve selam O’nun Resulü Muhammed bin Abdullah’a, ailesine, ashabına ve ona sadık olan-
lara olsun.
Yüce Allah’ın lütfuyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Majesteleri Şeyh 
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah liderliğinde Kuveyt-Türkiye ilişkileri en iyi koşullarda ilerli-
yor. Türk ve Kuveyt halklarına yansıdı, böylece iki ülke arasındaki ilişkiler daha da belirginleşti... 
Allah sizden razı olsun Kuveyt’e hoş geldiniz. 
Toplum dergisinin genel merkezine hoş geldiniz. Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Al-
demir’e hoş geldiniz diyoruz.
Aldemir; Eyvallah Hoş bulduk. Biz de bu ziyareti uzun süredir planlıyorduk bizi misafir ettiğiniz 
ve yayınınıza davet ettiğiniz, daha evvel de Kuveyt’te, bizi güzel misafirperverliğinizle ağır-
ladığınız teşekkür ederiz.
Neşvan; Program ve yayınlarımda doğrudan konuya girmeyi severim.  Özellikle sizin gibi fikir 
insanlarıyla… Hocam Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya başlıklı kitabınıza baktım, Dünya nereye 
gidiyor?
Aldemir; İslam coğrafyası birkaç yüzyıldır bir bunalım içindeydi ancak son süreçte Batı da 
bunalıma girdi. Bu bunalımdan çıkmak için, insanlığın kurtuluşu için birlikte çaba sarf etmek 
gerekiyor. 
Vicdanını kaybetmemiş insanlarla. Biz bu konuda dijital bir çağın içerisine doğru yol alıyoruz. 
Dünya dönüşüyor ama biz burada insan kalarak Müslümanlar olarak nasıl yer almalıyız ile ilgili 
bu sempozyumu bu sene gerçekleştirdik.
Biz şuna inanıyoruz; “Allah gücümüzün yetmediği ile bizi imtihan etmez.” Bakara suresinin son 
ayeti onun vaadidir. Dijitalleşmenin de bir imkân olduğuna inanıyor bunun için çaba sarf edi-
yoruz.
Neşvan; Uygulamalar içerisinde çocuklara ve gençlere zarar veren şeyler var; WhatsApp, 
Facebook, Twitter, Telegram gibi İslami esaslı ve İslami içerikli uygulamaların olma ihtimali 
var mı?
Aldemir; Hazreti Peygamber Mekke toplumuna, Arap Yarımadasına, geldiği zaman tüm hayatı 
üç başlıkta ele aldı.
Kökten değiştirdikleri ki bunlar çok azdır.
Islah ettikleri ve devamını sağladığı
Hiç dokunmayıp devam ettirdikleri
Bu üç yaklaşım tarzı bizim de teknoloji ve dijitalleşmeye yaklaşırken sahip olacağımız yak-
laşım tarzları olmalı. Teknolojinin insanlığa hizmet eden kısımları devam edecek, bunlarla ilgili 
başına İslami ibaresi koymamıza gerek kalmadan kötülüğün yaygınlaştırılmasına, insan hak-
larının ihlal edilmesine, insanların kişiliklerinin buralarda saldırıya uğranmasında engel olacak 
yasal ıslah çalışmaları yapılacak. Son olarak da kesinlikle ifsada sebep olan ne varsa karşısın-
da duracak, alternatif alanlar açacağımız alanlar olacak.
Bu manada baktığımızda insanlığın geldiği bu noktadan daha ileriye gitmek için bizim çaba 
sarf etmemiz lazım. Teknolojinin kullanımında sorunlar var. Yoksa işte bu teknolojiler İslamidir, 
değildir gibi ayrıştırmak bizi çağın gerisinde bırakır.
Neşvan; Kudüs’ten ve Siyonistlerin terörist olduğundan bahsettiğimizde Facebook hesabı 
bloke ediliyor. Siz bir İslam düşünürü olarak sosyal medya uygulamalarının engellenmesini 
destekliyor musunuz?
Aldemir; Bir sefer İslam şiddete ve temel değerlere saldırı olmadığı sürece özgürlüklerin, fikir 
özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü himaye eden bir dindir.
Biz düşmanlarımızın davrandığı gibi davranamayız ancak bu konudaki Anti-Seminist yasala-
rın bugün dünyayı bir dar boğaza ittiği gerçeği ile karşı karşıyayız.
Bu konuda el birlik edip önce bunların değiştirilmesini sağlamalıyız bunun için mücadele et-
meliyiz. Bunu değiştirmek mümkün değilse farklı önlemlere başvurmalıyız.
Neşvan; Hocam, İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının ve kamu yararına olan 
derneklerin şu anda yaşadığımız bu zorluklar ışığında bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz?
Aldemir; Aslında dünya bir bunalımdan geçiyor bu bunalımı yeni bir doğuma doğru giderken 
yeni olanın oluşması olgunlaşmasının adeta döl yatağı, fikir ocağı sivil toplum örgütleridir 
Sivil  toplum örgütlerinin fikir, düşünce, insanlığın sorunları ve dünyanın problemlerine dair 
müzakerelerin yapıldığı, araştırmaların yapıldığı, geleceğe dair projeksiyonların çalışıldığı en-
stitülerinin müzakere masalarının oluşması gerekiyor. Biz de buna dair çalışmalar yapıyoruz.
Neşvan; 15 Temmuz gecesi Türkiye’ye karşı darbenin gerçekleştiği gecede dikkat çekici bir 
duruşunuz vardı. Bu duruşu bize anlatır mısınız?
Aldemir; İnsan nasıl yaşarsa bu tür kriz dönemlerinde de öyle ses verir. Bu halkımıza, devle-
timize, milletimize karşı bu darbe girişimine hissettiğimiz an hiç kimseye sormadan kendimiz, 
eşimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, tüm dostlarımız tüm insanları meydana çağırdık daha 
cumhurbaşkanımız meydana toplanma çağrısı yapmadan biz meydanları doldurmuştuk.
Bizim toplandığımız meydanda iki saat içerisinde 400 bin insan toplanmıştı, hepsi de geri dön-
memek üzere oraya gitmişti. Türkiye’nin bu süreçteki kalkınması, ilerlemesi, dünyada oynadığı 
rol, halkının son süreçte edindiği bilinçtir, sivil toplumun çalışmasıdır, devletle milletin birlikte 
hareket etmesidir. Ama tüm bu çabaların yanında Allah’ın yardımı olmasaydı bizim çabamızın 
hiçbir anlamı yoktu.
Neşvan; Türkiye’yi gördüğümüz gibi rüyaya çeviren cumhurbaşkanı hükümetinin darbeye 
karşı kazandığı zafer ve ayakta kaldığı için Yüce Allah’a şükrediyoruz. Türkiye’deki bu geliş-
meden çok memnunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk Müslüman halkının önder-
liğinde sanayisi, bilimi ve nice güzellikleri olan bir ülke olmuştur.
Aldemir; Biz bu gelişmenin birlikte olursa kalıcı olacağına inanıyoruz. Türkiye ile beraber Ku-
veyt de gelişmeli, Katar da gelişmeli, Dubai de gelişmeli, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da, Lüb-
nan da, Suriye de, Irak ta, Azerbaycan da yani yeniden İslam toprakları barış ve selam yurdu 
olmalıdır. Bunun için de birlikte çaba sarf ediyoruz.
Neşvan; Bu röportaj için teşekkür ediyor, Allah’ın izniyle sizi tekrar Kuveyt’te göreceğiz ve Al-
lah’ın izniyle Türkiye’de de sizi ziyaret edeceğiz.
Aldemir; Eyvallah bizde sizi Türkiye’ye davet ediyoruz.
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Türkçe ي
عرب

يتجــدد القصــف مــن قبــل الطــران الروســي والنظــام علــى ريــف إدلــب يف حميــط الطريــق 
الســريع M4 حيــث املخيمــات الــي أتوي املدنيــني النازحــني مــن بيوهتــم وقراهــم هــرابً 

مــن املــوت، ولكــن إىل أيــن؟!
خميــم »مــرام« الــذي تعــرض للقصــف يــوم األحــد 6 تشــرين اثين/ نوفمــرب 2022 راح 
ضحيتــه 9 مدنيــني مــن بينهــم امــرأة وثالثــة أطفــال وأكثــر مــن مخســة وســبعني جرحيــاً، 

كمــا جــاء يف تصريــح الدفــاع املــدين الســوري )اخلــوذ البيضــاء(.
املتطــوع يف فريــق اخلــوذ البيضــاء »حســني ابكــر« حيمــل طفلــه »عــزام« بــني ذراعيــه 
ليلقــي عليــه نظــرة الــوداع األخــرة الــي مل حتــظ هبــا زوجتــه املوجــودة يف املشــفى مــع مجــوع 

اجلرحــى واملصابــني.
مل متنــع االتفاقيــات لوقــف إطــالق النــار وخفــض التصعيــد مــن تســلل املــوت إىل داخــل 
اخليمــة علــى شــكل شــظية أو قنبلــة عنقوديــة، حــى االتفــاق األخــر الــذي توصلــت 
إليــه املعارضــة والنظــام يف مــارس/آذار2020 بضمانــة روســية تركيــة مل مينــع النظــام مــن 
اســتهداف املخيمــات ومبشــاركة مــن الطــران الروســي الــذي يفــرتض أن يكــون راعيــاً 

لالتفــاق ال أن يكــون مشــاركاً يف خرقــه. 
مــون(  هلــا) ابن كــي  املنســي والــذي ورثــه  قلقهــا  اســتعادت  املتحــدة بدورهــا  األمــم 
األمــني العــام الســابق، فأصــدرت بيــاانً يف 6 تشــرين الثاين/نوفمــرب تعــرب فيــه عــن قلقهــا 
جــراء تصعيــد األعمــال العدائيــة يف إدلــب مشــال غــرب ســورية وجــاء فيــه: »وتذكــر 
األمــم املتحــدة مجيــع األطــراف ابالمتثــال ملبــدأ التمييــز ومبــدأ احليطــة، ال ســيما نتيجــة 
اســتخدام األســلحة شــديدة االنفجــار يف املناطــق املكتظــة ابلســكان، إضافــة إىل ذلــك، 
تدعــو األمــم املتحــدة يف ســورية كافــة األطــراف إىل االلتــزام جبميــع اتفاقيــات وقــف 
إطــالق النــار الســارية حاليــاً واختــاذ مجيــع اخلطــوات املمكنــة لضمــان محايــة املدنيــني يف 

مجيــع األوقــات«.
الالفــت يف هــذا البيــان هــو إصــرار األمــم املتحــدة علــى عــدم التمييــز بــني الضحيــة 
واجلــالد، علــى الرغــم مــن مطالبتهــا جلميــع »األطــراف« ابالمتثــال ملبــدأ التمييــز واحليطة! 
حــى ابتــت يف موضــع الشــك أبهنــا قــد أصبحــت شــريكاً للجــالد تشــرف عــن كثــب علــى 
تنفيــذ عملياتــه اإلجراميــة وتراقــب حســن أدائــه، وهــذا األمــر جعلــي أعــود يف الذاكــرة 
إىل عــام 1995 وكيــف أن القــوات الصربيــة قامــت بتنفيــذ جمــزرة »سربينيتســا« حتــت 
أنظــار الكتيبــة اهلولنديــة التابعــة للقــوات الدوليــة، والــي تنصلــت مــن مســؤوليتها يف 
محايــة املدنيــني واكتفــت مبراقبــة عمليــة الذبــح الــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن مثانيــة آالف 
بوســنياً مــن املدنيــني الذيــن هربــوا إىل مقــر الكتيبــة اهلولنديــة طلبــاً للحمايــة، فكانــت 
اخلدمــة الوحيــدة الــي قدمتهــا هلــم هــي جتميعهــم وجتريدهــم مــن أي آلــة حــادة قــد تشــكل 

خطــرًا علــى الصــرب ليســهل عليهــم إابدهتــم دون أي مقاومــة.
عايــدة البوســنية الــي تعمــل كمرتمجــة مــع الكتيبــة اهلولنديــة، مل تســتطع أن تنقــذ زوجهــا 
وولديهــا مــن املصــر احملتــوم رغــم حماوالهتــا اليائســة إلخفائهــم بــني جنــود الكتيبــة ورغــم 
توســلها للكولونيــل قائــد الكتيبــة، إاّل أّن حماوالهتــا ابءت مجيعهــا ابلفشــل، وســاق جنــود 
األمــم املتحــدة عائلتهــا خــارج أســوار الكتيبــة، وســلموهم للصــرب الذيــن اقتادوهــم 
علــى بعــد مئــي مــرت عنهــم ومتــت تصفيتهــم هنــاك، وهــي منهــارة تســمع زخــات الرصــاص 

الــي ختــرتق أجســاد أغلــى مــا  متلــك.
ــد، انتــاج 2021 الــذي  ــدة؟ هــو عنــوان الفيلــم البوســي اجلدي إىل أيــن تذهبــني اي عاي
يوثــق أحــداث جمــزرة سربينيتســا الشــهرة، هــو مــن زاويــة أخــرى يوثّــق للمذحبــة الســورية 
املســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى اليــوم وإبشــراف األمــم املتحــدة، وكلنــا يتذكــر اجلنــرال 
»الــدايب« وفريــق املراقبــة األممــي الــذي تبــى روايــة النظــام اجملــرم وأشــاح بنظــره عــن 
مشــاهد الدمــار وخــرج بتقريــره امللــيء ابلتزويــر واالحنيــاز للقاتــل، األمــر الــذي دفــع 
أبحــد أعضــاء فريقــه لتقــدمي اســتقالته وهــو »أنــور مالــك« وفضــح ذلــك االحنياز الســافر.

إىل أيــن تذهبــني اي عايــدة؟ إىل أيــن تذهــب أيهــا الســوري األعــزل؟ فنحــن ليلــى هــذا 
الزمــان واألمــم املتحــدة الذئــب.

İdlip kırsalında kampların evlerinden ve köylerinden göç 
ettirilen sivilleri ölümden kaçmak için barındığı M4 otoyo-
lu civarında Rus savaş uçakları ve rejim tarafından yeniden 
bombalama yapılıyor. Ama nereye?
Suriye Sivil Savunmadan ( Beyaz Bereliler) yapılan açıklam-
aya göre 6 Kasım 2022 Pazar günü bombalanan “Maram” 
kampında biri kadın, üçü çocuk dokuz sivil öldü ve yetmiş 
beşten fazla kişi yaralandı. Beyaz Bereliler ekibinde yer alan 
“Hüseyin Bakır” adlı gönüllü hastanede yarılılarla birlikte yer 
alan eşinin kucağına alamadığı oğlu Azam’ı son defa veda-
laşmak için kucağına aldı. 
Muhalefet ve rejimin Mart 2020’de Rus-Türk güvencesiyle 
anlaşmanın destekleyicisi olması gereken Rus uçaklarının 
katılımıyla gerçekleşen ateşkes ve gerilim azaltma an-
laşmaları ölümün şarapnel veya misket bombası şeklinde 
çadıra sızmasını ve anlaşmayı ihlal eden Rus uçaklarının 
kampları hedef almasını engellemedi. 
Birleşmiş Milletler ise eski Genel Sekreter ( Ban Ki-moon) 
tarafından kendisine miras bırakılan unutulmuş endişesini 
yeniden kazandı. 6 Kasım’da bir açıklama yaparak Suriye 
Kuzeybatı İdlip’te çatışmaların tırmanmasından duyduğu 
endişeyi dile getirdi ve şunları söyledi: “ Birleşmiş Milletler, 
tüm taraflara ayrım ilkesine ve ihtiyat ilkesine uymalarını 
ve özellikle de sivillerin yoğun olduğu bölgelerde yüksek 
patlayıcı silahların kullanılması sonucunu da hatırlatır. Suri-
ye’deki Birleşmiş Milletler, tüm taraftarları, şuanda yürürlük-
te olan tüm adımları atmaya çağırıyor.”  
Bu açıklamada dikkat çekici olan, Birleşmiş Milletler’ in tüm” 
taraftarların” ayrımcılık ve ihtiyat ilkesine uymasını talep 
etmesine rağmen mağdur ile cellat arasında ayrım yap-
mamakta ısrar etmesidir! Celladın suç operasyonlarının 
yürütülmesini yakından deneyleyen ve iyi performansını 
izleyen bir celladın ortağı olduğundan şüphe duymam da 
dikkat çekicidir. Bu durum beni 1995 yılındaki Sırp güçlerinin 
sivilleri koruma sorumluluğunu reddeden ve binlerce Bos-
nalının hayatına mal olan katliam sürecini izlemekle yetinen 
uluslararası güçlerden oluşan Hollanda taburunun gözetimi 
altında “ Srebenica” katliamını nasıl gerçekleştirdiğine geri 
götürdü. Hollanda taburunun karargahına korunmak için 
kaçan sekiz bin Bosnalı sivillere sağladığı tek hizmet onları 
toplayarak Sırplar için tehlike oluşturabilecek her türlü kes-
kin aleti alarak onların işini kolaylaştırmaktı. Böylece hiçbir 
direniş göstermeden yok etti.
Hollanda taburunda tercümanlık yapan Bosnalı Aida, ko-
casını ve iki oğlunu tabur askerlerinden saklamaya yönelik 
umutsuz girişimlerine ve tabur albayına ricalarına rağmen 
kaçınılmaz kaderden kurtaramadı. Tüm girişimleri başarısız 
oldu. Birleşmiş Milletler askerleri onun ailesini tabur duvar-
larının dışına çıkardı. Onları iki yüz metre uzağa götüren 
ve orada tasfiye edilen Sırplara teslim etti. Aida, en değer-
li varlıklarının bedenlerini delip geçen kurşun yağmurlarını 
duydu. 
Nereye gidiyorsun, Aida? Ünlü Serenica katliamı olaylarını 
belgeleyen 2021 yapımı yeni Bosna filminin adıdır. Bir baş-
ka açıdan 2021’den bugüne Birleşmiş Milletler gözetiminde 
devam eden Suriye katliamını belgeliyor ve General Al-Da-
bi ve suç rejiminin hikâyesini benimseyen ve gözlerini olay 
mahallinden kaçıran BM izleme ekibini hepimiz hatırlıyoruz. 
Bu ekip üyelerinden birinin harekete geçmesine neden olan 
katile yönelik sahtekârlık ve yanlılık dolun raporuyla ortaya 
çıktı. Bu da ekip üyelerinden Enver Malik’i istifaya sevk etti 
ve önyargıyı açıkça ortaya çıkardı. 
Nereye gidiyorsun, Aida? Nereye gidiyorsun savunmasız 
Suriyeli? Şimdi bu zamanda biz Leyla’yız; Birleşmiş Milletler 
ise bir kurt.

إلى أين تذهبين يا عايدة؟

Aida, nereye gidiyorsun?

ياسر الحسيني 
Yaser El-Hüseyni

Suriyeli gazeteci ve yazar
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يعيــش أهلنــا يف الشــمال الســوري، مــع قــدوم فصــل الشــتاء كل عــام، الكثــر 
مــن املعــاانة، والــي تســاهم يف حــاالت مــن األمل والقهــر والصعــوابت نتيجــة 
ــا مــا يرتافــق مــع املزيــد مــن  الــربد والســيول واالمطــار والثلــوج، الــذي غالب
القصــف واالســتهداف للمدنيــني مــن قبــل النظــام الســوري اجملــرم وروســيا 
وإيــران الداعمتــني لــه.  مــع بــداايت هــذا الشــهر الصعــب توجهنــا للناشــط 
االعالمــي الســوري الســيد حممــد بــدر عيــد وهــو مــن القاطنــني يف الشــمال 
الســوري وســألناه: كيــف ســيتدبر الســوري أمــره يف الشــمال يف ظــل شــح 

اإلمكانيــات بــل وندرهتــا مــع قــدوم فصــل 
يتحمــل  ومــن  القــارس؟  والــربد  الشــتاء 
الســوريني  حبــق  التقصــر  هــذا  مســؤولية 

مــن وجهــة نظركــم؟
اســم  الشــتاء   « قائــاًل:«  أجــاب  حيــث 
لفصــل يعــي يف مدلولــه عنــد معظــم النــاس 
موســم اخلــر والعطــاء، أمــا يف الشــمال 
إضافيــة يف  أعبــاء  حيمــل  فهــو  الســوري 
لــه  ماتعرضــوا  بعــد كل  البقــاء  معركــة 
ملواردهــم  واســتنزاف  وهتجــر  قتــل  مــن 
بفعــل إجــرام عصــاابت األســد، ففــي كل 
جنــوين  ارتفــاع  الفصــل  يصاحــب  عــام 
ألســعار مــواد التدفئــة ككلفــة تضــاف إىل 
فاتــورة الغــذاء والنقــل والتعليــم والصحــة 

األجــور  البطالــة وضعــف  انتشــار  واقــع  ظــل  أصــاًل يف  املرتفعــة  واإلجيــار 
وآتكل املدخــرات وهلــذا يلجــأ أغلبيــة الســكان وخاصــة املهجريــن منهــم 
إىل التقشــف يف ســاعات التدفئــة وشــراء املــواد األقــل مثنًــا مــن املخلفــات 
القابلــة لالشــتعال مثــل البالســتك والبالــة وبريــن الزيتــون وبقــااي الفحــم رغــم 
مضارهــا الصحيــة، ومــع تعثــر اقتنائهــا أيًضــا يندفــع الكثريــن لالحتطــاب 
مــن اجلبــال والتعــدي علــى الغــاابت املتبقيــة ومل خملفــات املنــازل.« مث أضــاف 
قائــاًل:« طبًعــا فــإن مــن يتحمــل املســؤولية ابلدرجــة األوىل هــو بشــار األســد 
وشــبيحته وأعوانــه الذيــن أوصلــوا الســوريني إىل ماوصلــوا إليــه إبنكارهــم 
ملطالبهــم احملقــة وشــن حرهبــم اإلجراميــة علــى ثــورة الشــعب الســوري، مث أتيت 
املســؤولية ابلدرجــة الثانيــة علــى النخــب السياســية والعســكرية واخلدميــة 
الــي ادعــت متثيــل الثــورة ومحايــة أهلهــا وخدمتهــم ومل ترتــق إىل مطالــب 

وتضحياتــه.« الشــعب 

Suriye’nin Kuzey’indeki halkımız Suriye rejimi ve 
onu destekleyen Rusya ve İran tarafından çoğu 
zaman daha fazla bombalamaya maruz kalıyor. 
Bunun yanı sıra her yıl kışın gelmesiyle birlikte, 
sağanak yağmur ve kar nedeniyle baskı ve zor-
luklara yol açan bir çok acı yaşıyor. Bu zorlu ayın 
başlamasıyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde yaşayan 
Suriyeli medya aktivisti Muhammed Bedir Eyd’e 
gittik ve kendisine sorduk: “ kışın ve sert soğuğun 
gelmesiyle birlikte, imkanların kıtlığı hatta kıtlığın 
ışığında Suriye Kuzeydeki 
işlerini nasıl yönetecek? 
Size göre Suriyelilere yöne-
lik bu başarıszılığın sorum-
lusu kim?”
Şöyle cevapladı: 
“Kış, çoğu insan için iy-
ilik ve bağış mevsimini 
çağrıştıran bir mevsim 
adıdır. Ancak bu isim  Su-
riye’nin kuzeyine gelince, 
onca katliamdan sonra 
hayatta kalma savaşı ve 
Esad rejiminin suçluluğuyla 
tüketilen mevsim anlamını 
taşıyor. Her yıl bu sezo-
na, yaygın işsizlik, düşük 
ücretler, erozyon gerçeği 
ışığında yüksek olan gıda, 
ulaşım, eğitim, sağlık ve 
kira faturalarına eklenen 
bir maliyet olarak ısıtma malzemeleri fiyatların-
da çılgın bir artış eşlik ediyor. Bu nedenle nüfusun 
çoğunluğu, özellikle de yerinden edilmişler, ısınma 
saatlerinde kemer sıkma politikalarına başvuruy-
or ve sağlıklarına rağmen plastik, balya, zeytin 
pireni ve kömür kalıntıları gibi yanıcı atıklardan 
oluşan en ucuz malzemeleri satın alıyor. Onları 
elde edememekle birlikte bir çoğu da dağlardaki 
odunlara koşar, kalanormanlara ve ev kalıntıları-
na tecavüz eder.”  Elbette asıl sorumlu olan Beşer 
Esed ve şebihasıdır. Müteakibinde ise Suriyelilerin 
haklı taleplerini reddederek, devrime karşı canie 
savaşlarını sürdürerek geldikleri noktaya getiren 
yardımcılarıdır. Daha sonra devrimi temsil ettiğini, 
halkını koruduğunu ve hizmet ettiğini iddia eden, 
halkın talep ve fedakarlıklarını yerine getirmeyen 
siyasi, askeri ve hizmet seçkinlerinin sorumluluğu 
ikinci sırada gelir.

محمد بدر عيد: نظام األســد يتحمل مســؤولية ما آلت إليه ظروف الســوريين الصعبة 
Muhammed Bedr Eyd: Esad Rejimi, Suriyelilerin İçinde Bulunduğu Zor Durumun Sorumluluğunu Taşıyor 
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ال توفــر الرقمنــة العديــد مــن الفــرص للمجتمعــات فحســب ، بــل تشــمل أيًضــا العديــد مــن 
املشــكات. ومــع ذلــك ، فــإن فهــم العمليــة بشــكل صحيــح واختــاذ اخلطــوات الازمــة علــى 
الفــور لــن يقلــل فقــط مــن املشــكات الــي ســتجلبها الرقمنــة، بــل ســيزيد أيًضــا مــن الفائــدة 
الــي ســيتم احلصــول عليهــا. هلــذا الســبب، مــن الضــروري حتديــد إجيابيــات وســلبيات الرقمنــة 

ومصــادر املشــاكل احملتملــة بشــكل صحيــح.
مــن أهــم اجملــاالت الــي تســاهم فيهــا الرقمنــة تطبيقــات القيــاس والتقييــم. يعــد القيــاس والتقييــم 
مــن اجملــاالت املهمــة الــي ختفــف مــن حــدة املؤسســات مــن حيــث اإلدارة وتســاهم يف بنــاء 
آليــة إدارة قويــة. جتــد عبــارة “إذا كنــت ال تســتطيع القيــاس، ال ميكنــك التدبــري” املنســوبة إىل 
بيــرت دراكــر معــى هنــا. ويف هــذه احلالــة، فــإن معظــم الشــركات واملنظمــات غــري احلكوميــة تقلــل 
مــن أمهيــة القيــاس والتقييــم مــن خــال احلفــاظ  علــى بعــض عاداهتــا التقليديــة. لكــن القيــاس 
والتقييــم لــن  يــؤدي  إىل زايدة اإلنتاجيــة فحســب، بــل ســيمنع أيًضــا ضيــاع الوقــت ويســمح 

لــك ابلرتكيــز علــى املهــام األخــرى الــي حتتــاج إىل االهتمــام.
ميكــن هليــاكل اجملتمــع املــدين، مثــل الشــركات، أن حتقــق قفــزة ســريعة طاملــا أهنــا منفتحــة علــى 
العــامل اخلارجــي، وميكنهــا تكييــف الرقمنــة مــع هياكلهــا اخلاصــة إذا مت توظيــف أشــخاص أكفــاء 
يف هــذه العمليــة. وكلمــا مت التعــرف علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول اجلمهــور، ميكــن اختــاذ 
موقــف أكثــر ســامة وتصبــح العاقــات أكثــر قيمــة. لذلــك، تســاهم الرقمنــة أيًضــا يف اختــاذ 

اخلطــوات الصحيحــة مــن حيــث املــوارد البشــرية واجلمهــور املســتهدف.
يوفــر قطــاع الرقمنــة وتكنولوجيــا املعلومــات فرًصــا متكافئــة للنــاس. ميكــن ألي شــخص لديــه 
فكــرة أو مشــروع أو حــى منتــج - حــى لــو وجــد يف قريــة جبليــة - تســويقه للعــامل أبســره. يف 
هــذا الصــدد، يوفــر قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات فرًصــا متســاوية للجميــع. لســت حباجــة إىل 
أن تكــون يف وادي الســيليكون للقيــام بشــيء مــا أو حتقيقــه. كل شــخص لديــه نفــس الفرصــة 

أينمــا كان هنــاك إنرتنــت وبيئــة رقميــة.
توفر الرقمنة أيًضا - إىل جانب العديد من اجملاالت األخرى -  فرًصا مهمة لنشر ومشاركة 
القيــم الدينيــة والروحيــة.  فقــد أصبحــت مقاطــع الفيديــو املنشــورة علــى الشــبكات االجتماعيــة 
أداة اتصــال مهمــة. ال يقلــل انتشــار الكتــب اإللكرتونيــة مــن تكلفــة إنتــاج  كتــب  املعرفــة 
الدينيــة فحســب، بــل يســمح أيًضــا بنقلهــا إىل مجهــور أوســع بســهولة وفعاليــة. لكننــا -  كمــا 
هــو احلــال يف كل جمــال-  نــرى أن اخلرافــات وامليــول الراديكاليــة ميكــن هلــا  أن تنتشــر يف اجملــال 
الديــي أيًضــا. ومــن أجــل عــدم الســماح للباعــة الدينيــن املتجولــن بتقــدمي البــدع علــى أهنــا 
حقيقــة، حنتــاج إىل االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي يف نقطــة بنــاء آليــة يســود فيهــا الفهــم 

الديــي األصيــل وميكــن “التحقــق” مــن دقــة املعلومــات املقدمــة عنــد الضــرورة.
يوفــر التحــول الرقمــي أيًضــا فوائــد يف جمــاالت مثــل محايــة البيئــة وكفــاءة الطاقــة واالســتدامة. 
إلغــاء شــرط الطباعــة الورقيــة للعديــد مــن الواثئــق يف البيئــة البريوقراطيــة أو القطــاع اخلــاص وقبــول 
النســخة الرقميــة يســاهم يف محايــة الغــاابت. وكــذا انتشــار رســائل الربيــد اإللكــرتوين بــداًل مــن 

احلــروف املطبوعــة لــه أتثــري مماثــل.
املخاوف واملشاكل

“الذيــن يعرفــون ينطلقــون، والذيــن ال يعرفــون خيافــون” مييــل البشــر إىل اخلــوف ممــا ال يعرفونــه. 
مثلمــا خييفنــا كل جمهــول، ميكــن للعــامل الرقمــي أحيــااًن أن يســبب القلــق بســبب اجلهــل. ففــي 
ــَذُر  ــِل َســاِجًدا َوقَاِئًمــا حَيْ ــْن ُهــَو قَانِــٌت آاَنَء اللَّْي اآليــة التاســعة مــن ســورة الزمــر يقــول ربنــا: )أَمَّ
ــُر أُولُــو  ـَـا يـََتذَكَّ اآْلِخــَرَة َويـَْرُجــو َرمْحَــَة َربِـّـِهۗ  قُــْل َهــْل َيْســَتِوي الَِّذيــَن يـَْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن اَل يـَْعَلُمــوَنۗ  ِإنَّ
اأْلَْلبَــاب(. ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن اجلهــل، ال ميكــن جتاهــل أن العــامل الرقمــي يعــاين مــن 

بعــض املشــاكل الناشــئة مــن تلقــاء نفســه.
علــى الرغــم مــن أن جــزًءا كبــرياً مــن اجملتمــع يســتفيد مــن عمليــة التحــول اإلجيــايب، فقــد يكــون 
هناك أيًضا من يعاين منها. على سبيل املثال، عند  االنتقال من جمتمع الصناعة  إىل جمتمع 
املعلومــات، اختفــت العديــد مــن الشــركات الصناعيــة ألهنــا مل تســتطع التكيــف مــع التحــول. 
أبــرز  مثــال علــى ذلــك هــو اهنيــار كــوداك )Kodak( إحــدى شــركات التكنولوجيــا الــي 
كانــت قويــة يف يــوم مــن األايم. لقــد أعــدت كــوداك، الــي اكتســبت مسعــة مســتحقة يف ارجــاء 
العــامل مــن خــال إنتــاج أقــوى الكامــريات يف هــذا العصــر، هنايتهــا اخلاصــة ألهنــا مل تســتطع تلبيــة 

متطلبــات عصــر التكنولوجيــا الرقميــة. فشــلت كــوداك والشــركات املماثلــة يف مرحلــة التحــول 
الرقمــي واختفــت ألهنــا مل تســتطع جتديــد نفســها. ومثــال آخــر اهنيــار نوكيــا. حطمــت نوكيــا 
أرقــام املبيعــات القياســية هبواتفهــا يف أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين وجذبــت 
اهتماًمــا كبــريًا مبودياهتــا املختلفــة، كمــا واجهــت مشــاكل مماثلــة مثــل كــوداك. مل تســتطع 
الشــركة - الــي فشــلت  يف  تلبيــة توقعــات العمــاء وال قــراءة الظــروف الرقميــة احلاليــة بشــكل 

صحيــح - التخلــص مــن الســقوط أبخطائهــا االســرتاتيجية وتكبــد خســائر ماليــة كبــرية.
أمــا اإلنرتنــت، الــذي ظهــر يف الربــع األخــري مــن القــرن العشــرين وبــدأ ينتشــر علــى نطــاق 
واســع يف بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين، فيمكــن أن يكــون لــه عواقــب وخيمــة للغايــة علــى 
اجملتمعــات الاواعيــة. فهــو مــن حنــو يوفــر ميــزة مهمــة يف الوصــول إىل املعلومــات، إال أنــه ميكــن 
أن يصبــح هتديــًدا كبــريًا للثقافــات الوطنيــة ألنــه ال حيتــوي علــى بنيــة حتتيــة قانونيــة متكــن مــن 

التحكــم الكامــل بــه.  
جتلــب ظاهــرة الرقمنــة هتديــدات أمنيــة جديــدة للمؤسســات واألفــراد. و مــع جائحــة  كــوروان 
)كوفيــد 19(، أصبحــت هنالــك زايدة بنحــو 300 ابملائــة يف اجلرائــم اإللكرتونيــة. وقــد أدى 
هذا الواقع بشــكل خاص ابملؤسســات والدول إىل زايدة االســتثمار يف جمال األمن الســيرباين. 
ذلــك أن ضمــان أمــن البيــاانت الــي يتــم احلصــول عليهــا يف العــامل الرقمــي، حيــث يوجــد 
تدفــق كبــري للبيــاانت، أمــر مهــم مــن حيــث ضمــان ثقــة املســتخدمن واجلمهــور املســتهدف 
للمنصــات الرقميــة. لذلــك،  فقــد أصبحــت املهــن مثــل ممارســات القرصنــة ومكافحــة القرصنــة 
األخاقيــة منتشــرة علــى نطــاق واســع، وأخــريًا، مت إدخــال معيــار احــرتايف يف جمــال التوظيــف 

هــذا يف بلــدان.
مــع انتشــار الشــبكات االجتماعيــة، فــإن أحــد املفاهيــم الــي كثــرياً مــا تكــون علــى جــدول 
أعمالنــا هــي  النصــب والتاعــب. مــن هنــا فــإن أتثــري إجــراءات التاعــب علــى الشــبكات 
االجتماعيــة يف تشــكيل أفــكار النــاس وتوجيــه تصوراهتــم كبــري جــًدا. مــع أتثــري اخلوارزميــات يف 
وســائل التواصــل االجتماعــي، ال يســتطيع النــاس اخلــروج مــن أحــواض الســمك اخلاصــة هبــم 
ويتحولــون إىل عدوانيــن مــن وقــت آلخــر. إن أتثــري هــذه اإلجــراءات علــى األشــخاص كبــري 
جــداً لدرجــة أنــه عندمــا يكــون هنــاك شــيء مــا علــى تويــرت أو متــت مشــاركته مــن قبــل عــدد 
كبــري جــًدا مــن املســتخدمن، فإنــه يعــد حقيقــة. ومــع ذلــك، ال ينبغــي أن ننســى هنــا حديــث 
ــَع!” )مســلم،  النــي صلــى هللا عليــه وســلم: “ َكَفــى اِبْلَمــْرِء َكــِذاًب َأْن حُيَــدَِّث بِــُكلِّ َمــا مسَِ

املقدمــة 5.(
حنتــاج إىل املعلومــات الصحيحــة، مثــل اخلبــز، اليــوم كمــا هــو احلــال يف مجيــع األوقــات. لقــد 
حاولــت البشــرية يف كل فــرتة الوصــول إىل املعرفــة احلقيقيــة ومصــدر املعرفــة احلقيقيــة الــي هــي 
موضــوع نظريــة املعرفــة. يقــول ربنــا يف ســورة احلجــرات : اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإن َجاءَُكــْم فَاِســٌق 
بِنـَبَــٍإ فـَتـَبـَيَـّنُــوا َأن ُتِصيبُــوا قـَْوًمــا جِبََهالَــٍة فـَُتْصِبُحــوا َعلَــٰى َمــا فـََعْلتُــْم اَنِدِمــَن )6(”.  وحنــن جيــب أن 
نكــون قادريــن علــى فعــل ذلــك. علينــا  التأكــد  مــن  املعلومــات وعــدم التاعــب هبــا وأن  نثــق 
ــْمَع  مبــا يوثــق بــه فقــط مــن املعلومــات الصحيحــة. “ َواَل تـَْقــُف َمــا لَْيــَس لَــَك بِــِه ِعْلــٌم ۚ ِإنَّ السَّ

َواْلَبَصــَر َواْلُفــَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئــَك َكاَن َعْنــُه َمْســُئواًل” )اإلســراء 36(
يشــكل العــامل الرقمــي أيًضــا العاقــات اإلنســانية بــل وتقليصهــا. فبــداًل مــن تزاحــم األشــخاص 
وجلوســهم إىل جانــب بعضهــم البعــض يف مركبــات النقــل العــام بعــد العمــل أو املدرســة وتقــدمي 
التحــااي واجملامــات، يركــز النــاس علــى هواتفهــم الذكيــة ويعيشــون جتربــة الشــعور ابلوحــدة وســط 
الزحــام. تعــاين األســرة مــن وضــع مماثــل، ويقــل الوقــت النوعــي الــذي يقضيــه األشــخاص يف 

نفــس املنــزل بشــكل كبــري.
علــى الرغــم مــن أنــه يقــال إن عــدد الصداقــات واملعــارف االفرتاضيــة قــد ازدادت بفضــل العــامل 
الرقمــي، إال أن هــذا ال يعــي أن دائــرة األصدقــاء والزمــاء قــد اتســعت. ففــي الواقــع، تســتخدم 
معظــم شــبكات التواصــل االجتماعــي اآلن تعبــري املتابعــن بــداًل مــن أصدقــاء لألشــخاص 
الذيــن يتفاعلــون مــع بعضهــم البعــض كأصدقــاء. فبينمــا كان لدينــا مخســة أو ســتة أصدقــاء 
أو أصدقــاء مقربــن يف جمــاالت عاقتنــا التقليديــة يف املاضــي، أصبــح لــكل منــا اآلن مئــات / 
آالف األصدقــاء أو املتابعــن. لكــن  ذلــك الطــرز مــن العاقــة يثــري الســؤال التــايل: هــل أييت 

أصدقــاؤك أو متابعــوك االفرتاضيــون ملســاعدتك عندمــا تواجــه مشــكلة؟

العصر الرقمي والعالم المتحول
»5«

إمكانات ومشاكل الرقمنة
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DİJİTAL ÇAĞ VE DÖNÜŞEN DÜNYA
‘’5’’
DİJİTALLEŞMENİN GETİRDİĞİ İMKANLAR VE SORUNLAR

TURGAY ALDEMİR

Türk Düşünür - Yazar

Dijitalleşme, toplumlara pek çok imkân sunduğu gibi çeşitli sorun-
ları da içinde barındırmaktadır. Ancak süreci doğru anlamak ve ge-
reken adımları yerli yerinde atmak, dijitalleşmenin karşımıza çıka-
racağı sorunları minimize etmekle birlikte elde edilecek faydayı da 
arttıracaktır. Bu sebeple dijitalleşmenin eksi ve artılarını, karşılaşıl-
ması muhtemel sorunların kaynaklarını doğru tespit etmek gerek-
mektedir.
Dijitalleşmenin katkıda bulunduğu en önemli alanlardan biri de ölç-
me ve değerlendirme uygulamalarıdır. Ölçme ve değerlendirme, 
yönetim konusunda kurumları rahatlatan ve güçlü bir yönetim me-
kanizmasının inşasına katkıda bulunan önemli bir alandır. Peter 
Drucker’a atfedilen “ölçemezsen yönetemezsin” sözü burada an-
lam bulmaktadır. Hâlbuki çoğu şirket ve sivil toplum kurumu, gele-
neksel yapıdan gelen birtakım alışkanlıklarında muhafazakâr dav-
ranarak ölçme ve değerlendirmeyi küçümsemektedir. Ancak 
ölçme ve değerlendirme, verimlilik artışı sağlayacağı gibi zaman 
kayıplarının da önüne geçerek ilgilenilmesi gereken başka işlere 
yoğunlaşma imkânı tanıyacaktır.
Şirketler gibi sivil toplum yapıları da dış dünyaya açık olduğu süre-
ce hızlı bir sıçrayış gösterebilir ve bu süreçte yetkin insanlarla çalı-
şıldığı takdirde dijitalleşmeyi kendi yapılarına uyumlu bir şekilde 
adapte edebilirler. Muhatap olunan kitle hakkında ne kadar çok 
bilgi öğrenilirse o kadar doğru bir tutum alınabilir ve ilişkiler o ka-
dar değerli hale gelir. Dolayısıyla dijitalleşme, insan kaynakları ve 
hedef kitle konusunda da doğru adımların atılmasına katkıda bu-
lunmaktadır.
Dijitalleşme ve bilişim sektörü insanlara fırsat eşitliği sağlamakta-
dır. Bir dağ köyünde bile fikri, projesi hatta ürünü olan biri bunu tüm 
dünyaya pazarlayabilmektedir. Bu yönüyle bilişim sektörü herkese 
fırsat eşitliği sunmaktadır. Bir şeyler yapmak veya başarmak için 
Silikon Vadisi’nde bulunmaya gerek yoktur. İnternetin ve dijital or-
tamın olduğu her yerde herkes aynı imkana sahiptir. 
Dijitalleşme, pek çok alanla birlikte dinî ve manevi değerlerin yay-
gınlaştırılması ve paylaşımı açısından da önemli imkânlar sunmak-
tadır. Sosyal ağlarda yayınlanan videolar, önemli bir tebliğ aracı 
haline gelmiştir. E-kitapların yaygınlaşması, dinî bilginin üretim ma-
liyetini düşürdüğü gibi bunun daha geniş kitlelere daha kolay ve 
uygun maliyetle iletilmesine de imkân vermektedir. Ancak her 
alanda olduğu gibi dinî alanda da hurafenin ve radikal eğilimlerin 
yaygınlaşabildiğini görüyoruz. Din bezirganlarının batılı hakikat 
gibi lanse etmesine meydan vermemek adına sahih dinî anlayışın 
hakimiyet kazanacağı, yeri geldiğinde sunulan bilgilerin doğrulu-
ğunun “kontrol” edilebileceği bir mekanizmanın inşası noktasında 
yapay zekâdan istifade etmemiz gerekiyor.
Dijital dönüşüm aynı zamanda çevrenin korunması, enerji verimlili-
ği, sürdürülebilirlik gibi alanlarda da fayda sağlamaktadır. Bürokra-
side veya özel sektörde pek çok belge için kâğıt baskı zorunluluğu-
nun kaldırılması ve dijital versiyonunun geçerli kabul edilmesi, 
ormanların korunmasına katkı sunmaktadır. Basılı mektuplar yeri-
ne e-postaların yaygınlaşması da benzeri bir etkide bulunmaktadır.

Korkular ve Sorunlar
“Bilenler yol alır, bilmeyenler korkar.” İnsanoğlu, bilmediği şeyler-
den korkmaya meyillidir. Her bilinmezliğin bizi korkutması gibi diji-
tal dünya da bazen bilgisizlik nedeniyle endişe verebilmektedir. Ni-
tekim Rabbimiz Zümer Suresi’nin 9. ayet-i kerimesinde “…hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl iz‘an sahip-
leri bunu anlar.” buyurmaktadır. Ancak bilgisizliğin ötesinde dijital 
dünyanın, kendinden kaynaklanan birtakım sorunları olduğu da 
yok sayılamaz. Olumlu bir dönüşüm sürecinden toplumun büyük 
bir kısmı fayda sağlasa da bundan zarar gören kesimler de olabil-
mektedir. Örneğin, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte 
birçok sanayi şirketi dönüşüme uyum sağlayamadığından yok ol-
muştur. Bunun en bariz örneği ise bir zamanların güçlü teknoloji 
şirketlerinden biri olan Kodak firmasının çöküşüdür. Çağın en güç-

lü fotoğraf makinelerini üreterek dünya çapında haklı bir ün kaza-
nan Kodak firması, dijital teknoloji çağının gerekliliklerini karşıla-
yamadığından kendi sonunu hazırlamıştır. Kodak ve benzeri 
firmalar, dijital dönüşüm aşamasında yetersiz kalmış ve kendilerini 
yenileyemediklerinden yok olmuştur. Bir diğer örnek ise Nokia’nın 
yaşadığı çöküştür. 2000’li yılların başlarında çıkardığı telefonlarla 
satış rekorları kıran ve farklı modelleri ile büyük ilgi gören Nokia da 
Kodak’ın yaşadığına benzer sorunlar yaşamıştır. Müşteri kitlesinin 
beklentilerini karşılayamayan ve mevcut dijital şartları doğru oku-
yamayan firma, yaptığı stratejik hatalarla düşüşten kurtulamamış 
ve büyük maddi kayıplar yaşamıştır. 
Yirminci asrın son çeyreğinde sahneye çıkan ve 21. yüzyılın başla-
rında yaygınlaşmaya başlayan internet ise bilinçsiz toplumlar için 
son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bir yandan bilgiye 
ulaşmada önemli bir avantaj sağlarken öte yandan tam anlamıyla 
denetimini mümkün kılacak bir hukuki altyapıya sahip olmamasın-
dan dolayı ulusal kültürler açısından büyük bir tehdit unsuru haline 
gelebilmektedir.
Dijitalleşme olgusu, kurumlar ve bireyler için yeni güvenlik tehditle-
rini de beraberinde getirmektedir. Covid-19 süreci ile siber suçlar-
da yüzde 300 civarında bir artış söz konusudur. Bu gerçeklik, özel-
likle kurumların ve devletlerin siber güvenlik alanına daha fazla 
yatırım yapmasına sebep olmuştur. Zira büyük bir veri akışının ya-
şandığı dijital dünyada elde edilen verilerin güvenliğinin sağlanma-
sı, dijital platformların kullanıcılarının ve hedef kitlesinin güvenini 
de sağlamak açısından önemlidir. Bu yüzden anti-hacking uygula-
maları ve etik hackerlik gibi meslekler yaygınlık kazanmış ve son 
olarak ülkemizde de bu istihdam alanına mesleki standart getiril-
miştir.
Sosyal ağların yaygınlaşması ile birlikte gündemimizde sıkça yer 
tutan kavramlardan biri de manipülasyondur. İnsanların fikirlerini 
şekillendirmek ve algılarını yönlendirmek konusunda sosyal ağlar-
daki manipülatif eylemlerin etkisi oldukça büyüktür. Sosyal med-
yadaki algoritmaların etkisiyle insanlar kendi akvaryumlarının dı-
şına çıkamamakta ve yer yer saldırganlaşmaktadır. Bu eylemlerin 
insanlar üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki Twitter’da bir şey TT 
olduğunda veya çok fazla kullanıcı tarafından paylaşıldığında, o 
şey hakikat sanılmaktadır. Ancak tam da burada Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) şu buyruğu akıldan çıkarılmamalıdır: “Kişinin her duyduğunu 
aktarması ona yalan olarak yeter!” (Müslim, Mukaddime 5) 
Her zaman diliminde olduğu gibi bugün de doğru bilgiye, ekmek 
gibi ihtiyacımız var. Epistemolojinin konusu olan doğru bilgiye ve 
doğru bilginin kaynağına insanlık her dönemde ulaşmaya çalış-
mıştır. Rabbimiz Hucurat Suresi’nde “Ey iman edenler! Size bir fasık 
bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza 
pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın” der. Bizler 
bu yetkinlikte olmalıyız. Bilgiyi teyit eden, manipülasyona kapılma-
yan ve doğru bilgiye güvenen. “Ve hakkında kesin bilgi sahibi olma-
dığı şeyin peşine düşmeyen (isra-36)”
Dijital dünya, insan ilişkilerini de şekillendirmekte ve hatta sığlaştır-
maktadır. Akşamları iş veya okul dönüşü toplu ulaşım araçlarında 
yan yana oturan kişiler birbirleriyle selamlaşmak yerine akıllı tele-
fonlarına odaklanmakta ve kalabalık içinde yalnızlık yaşamakta-
dır. Benzer bir durum aile içinde de yaşanmakta ve aynı evdeki kişi-
lerin birlikte geçirdiği kaliteli vakit oldukça azalmaktadır.
Dijital dünya sayesinde sanal arkadaşlıkların ve tanıdık insan sayı-
sının arttığı söylense de bu durum, dost ve arkadaş çevremizin ge-
nişlediği anlamına gelmemektedir. Nitekim sosyal medya ağlarının 
çoğu birbiri ile etkileşim kuran insanları artık arkadaş olarak nite-
lemek yerine takipçi ifadesini kullanmaktadır. Zira geçmişte gele-
neksel ilişki alanlarımızda beş-altı yakın arkadaş veya dostumuz 
varken şimdilerde her birimizin yüzlerce/binlerce arkadaşı veya 
takipçisi bulunmaktadır. Ancak bu ilişki tarzı şu soruyu akla getir-
mektedir: Bir sorunla karşılaştığınızda sanaldaki arkadaşlarınız 
veya takipçileriniz yardımınıza koşar mı?
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نتابــع التقاريــر اإلخباريــة الــي تفيــد أبن اليــوانن جُتــرب املهاجريــن الواصلــن بادهــا علــى العــودة إىل تركيــا. كمــا تقــوم اليــوانن 
بتصرفــات غــري إنســانية عــرب إغراقهــا قــوارب املهاجريــن يف ميــاه البحــر األبيــض املتوســط ممــا تســبب يف مقتــل العديــد منهــم، يف 

انتهــاك صريــح لاتفاقيــات الدوليــة. 
ممــا ال شــك فيــه أن الســؤال احلقيقــي هــو: هــل املعاملــة الاإنســانية هــي سياســة اليــوانن اخلاصــة جتــاه املهاجريــن أم اليــوانن تنفــذ 
ذلــك ابلنيابــة عــن أورواب أبكملهــا. فهنــاك عــدد قليــل جــًدا مــن املهاجريــن الذيــن يصلــون اليــوانن ويبقــون فيهــا، إذ مجيعهــم تقريبــا 
يشــقون طريقهــم إىل بلــدان أوروبيــة أخــرى. فاليــوانن ليســت مــكااًن جــذااًب للمهاجريــن ألن اقتصادهــا ســيء وال متتلــك مقومــات 
تعرضهــا علــى املهاجريــن فهــي ابلــكاد تســتطيع العيــش علــى دعــم االحتــاد األورويب. ووفًقــا لذلــك، ال يوجــد خطــر جــدي حييــط 
ابليــوانن يدفعهــا الرتــكاب مثــل هــذه االنتهــاكات اجلســيمة يف حقــوق اإلنســان وخــرق االتفاقيــات الدوليــة الــي هــي طــرف فيهــا. 
لذلــك، جيــب قبــول حقيقــة أن اليــوانن ترتكــب هــذه االنتهــاكات نيابــة عــن أورواب أبكملهــا. يف خطابــه أمــام اجلمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة، كانــت انتقــادات الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان املوجهــة لليــوانن فيمــا يتعلــق هبــذه االنتهــاكات يــراد منهــا توجيــه رســالة 

مفادهــا: »إايك أعــي )اليــوانن( وامسعــي اي جــارة )االحتــاد األورويب«
وذكــر أردوغــان يف خطابــه أن “أزمــة الاجئــن ال ميكــن حلهــا عــرب إغــراق قــوارب األبــرايء الباحثــن عــن مســتقبل أفضــل وتركهــم 
للمــوت أو الــزج هبــم يف معســكرات اعتقــال”. وأشــار إىل ازدايد الظلــم الــذي متارســه اليــوانن جتــاه الاجئــن مؤخــرا يف حبــر إجيــه 
وشــرقي املتوســط. وعــرض صــورة األطفــال الذيــن أغرقــت قوارهبــم اليــوانن وقــال حينهــا: “بينمــا نكافــح ملنــع وصــول جثــث األطفــال 

إىل الشــواطئ علــى غــرار الطفــل آيــان حولــت اليــوانن بســلوكها املتهــور حبــر إجيــه إىل مقــربة لطالــي اللجــوء”.
واتبــع: “األســبوع املاضــي لقــي الطفــل عاصــم ذو التســعة أشــهر، والطفــل عبــد الوهــاب يف الرابعــة مــن العمــر، مصرعيهمــا مــع 
عائلتيهمــا إثــر إغــراق قارهبــم علــى يــد قــوات خفــر الســواحل اليــوانين”. وأوضــح أنــه منــذ زمــن بعيــد حــان الوقــت الــذي جيــب 
فيــه علــى أورواب ومنظمــات األمــم املتحــدة أن تقــول “كفــى” هلــذه احلــوادث القاســية الــي تعتــرب جرائــم ضــد اإلنســانية. تصــدرت 
تصرحيــات أردوغــان عناويــن الصحــف اليواننيــة. وأشــاروا إىل أن حماولــة أردوغــان مهامجــة اليــوانن هــي مبثابــة دعايــة ال أســاس هلــا 
مــن الصحــة. مــن جهــة أخــرى، عرضــت قنــاة اجلزيــرة فيلًمــا واثئقيًــا يســلط الضــوء علــى انتهــاكات اليــوانن. وتعــد هــذه املــرة األوىل 
الــي تعــرض فيهــا قنــاة تلفزيونيــة هــذه االنتهــاكات بشــكل علــي وأمــام العــامل أبســره. يعــد برانمــج “مــا خفــي أعظــم” مــن أكثــر 
الربامــج أتثــريًا يف قنــاة اجلزيــرة، حيــث أنتــج حــى اآلن حتقيقــات وأفامــا واثئقيــة انجحــة ســلطت الضــوء علــى أحــداث هامــة جــًدا. 
وأنتــج هــذا الربانمــج فيلًمــا واثئقيًــا قيًمــا مــن خــال توصلــه إىل مقاطــع فيديــو وواثئــق وصــور خطــرية جــًدا حــول انتهــاكات اليــوانن 

وعاقــات وأبعــاد وتفاصيــل هــذه االنتهــاكات.
وكانت ردود أفعال وإجاابت السلطات الرمسية اليواننية عن األحداث واملقاطع املصورة ُمدرجة يف الفيلم الواثئقي.

عــرض الفيلــم الواثئقــي تفاصيــل توثــق االنتهــاكات الــي يقــوم هبــا مــا يســمى “ جيــش امللثمــن” والــذي تســخدمه الســلطات 
اليواننيــة ضــد املهاجريــن. هــذا اجليــش كان يعتــرب احلديــث عنــه جمــرد شــائعات غــري موثقــة. وأتســس “ جيــش امللثمــن” هلــذا 
الغــرض، والــذي أطلــق عليــه اســم “جيــش الظــل”، حيــث يقــوم بضــرب املهاجريــن وتعذيبهــم وســرقة مجيــع ممتلكاهتــم ودفعهــم 
ابجتــاه تركيــا. ابلطبــع، يعتــرب املهاجــرون الذيــن تعرضــوا هلــذا االضطهــاد حمظوظــن إىل حــد مــا. إن املهاجريــن الذيــن ميوتــون بعــد 
تعــرض قوارهبــم يف البحــر األبيــض املتوســط لإلغــراق مــن قبــل اليواننن،أصبحــت مــن األعمــال الروتينيــة يف حماربــة املهاجريــن.

حــاول الفيلــم الواثئقــي الكشــف عــن كل األمــور املخفيــة لكــن مطالبتــه ليــس أن يكــون قــادرًا علــى كشــف املخفــي بــل إعطــاء فكــرة 
للجميــع عــن األمــور الــي مــا زالــت خمفيــة. وحــى اآلن احلكومــة اليواننيــة تنفــي وجــود ملثمــن أو مــا يســمى بـــ “جيــش ظــل”. لكــن 
اللقطــات املصــورة تكشــف قيــام ملثمــن مبضايقــة الاجئــن أمــام أجهــزة األمــن األوروبيــة. ويبــدو خــال مشــاهدة الفيلــم الواثئقــي 
أن هنــاك أشــخاصاً مــن أصــل عــريب منخرطــن يف “جيــش الظــل” هــذا، الــذي يعمــل بدرجــة عاليــة مــن التدريــب واالحرتافيــة. 
أجــرى مقــدم ومعــد برانمــج “مــا خفــي أعظــم” املميــز اتمــر املســحال، لقــاًء مــع وزيــر الداخليــة الرتكــي ســليمان صويلــو حــول 
هــذا املوضــوع. ووفًقــا للبيــاانت الــي نشــرهتا وزارة الداخليــة، فقــد أرســلت اليــوانن 61 ألــف و737 مهاجــرًا إىل تركيــا مــن خــال 

اتباعهــا هلــذه األعمــال منــذ عــام 2020. وكان 14 ألــف و987 قــد أرســلتهم عــرب احلــدود الربيــة.
ولقــي 152 مهاجــرًا حتفهــم وأصيــب 200 مهاجــرًا آخريــن. هــذه األرقــام الــي اســتطاعوا توثيقهــا إال أن هنــاك الكثــري الذيــن لقــوا 
حتفهــم وبقــي أمرهــم غــري موثــق أو معلــن. إن مكافحــة املهاجريــن غــري النظاميــن ابت أمــرًا مقبــواًل ومتســاهل معــه بشــكل متزايــد 

يف عاملنــا، ويــكاد ذلــك يكــون تطبيًعــا مــع العنــف وانتهــاكات احلقــوق املطروحــة ابســم هــذه املكافحــة.
هــذه يف احلقيقــة أكــرب مشــكلة. يبحــث عاملنــا عــن طريقــة للهــروب بســهولة مــن مســؤولية مواجهــة عواقــب اهلجــرة، بــداًل مــن حتملــه 

املســؤولية ابســم اإلنســانية ملواجهــة الظــروف الــي ختلــق اهلجــرة واملواقــف الــي يتخذهــا )عاملنــا( وتغــذي هــذه املشــكلة.
يبــدو أن هــذه األرضيــة ابلتحديــد هــي الــي تشــجع اليــوانن علــى ارتــكاب انتهــاكات مــن شــأهنا أن جتعلهــا جمرمــة حبــق اإلنســانية 
مــن وجهــة نظــر االتفاقيــات والقوانــن الدوليــة. اليــوانن حتــارب املهاجريــن نيابــة عــن أورواب أبكملهــا، مبعــى آخــر، نيابــة عــن القــوى 

الــي تطبــق عقــوابت حبــق منتهكــي االتفاقيــات والقانــون الــدويل.

Yunanistan’ın uzun süredir taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, ülkesine ayak basan 
göçmenlerin çoğunu iterek, insanlık dışı muamele ederek, Türkiye’ye geri gönderdiğine hatta Akdeniz’in 
mavi sularında botlarını batırmak suretiyle ölüme gönderdiğine dair haberleri izliyoruz.
Bu insanlık dışı muamelelerin göçmenlere karşı Yunanistan’ın kendi politikası mı olduğu yoksa Yunani-
stan’ın bunu bütün Avrupa adına vekaleten mi yürüttüğü ise kuşkusuz asıl sorudur. Zira Yunanistan’a ayak 
basan göçmenlerin çok azı burada kalıyor, neredeyse tamamına yakını Avrupa’nın başka ülkelerine bir 
yolunu bulup geçiyor. Yunanistan göçmenler için cazip bir yer değil, çünkü ekonomisi çok kötü, kendisi 
AB desteğiyle ayakta durabildiği için göçmenlere vaat edebileceği hiçbir cazibe yok. Bu durumda Yunan-
istan’ın aslında bu kadar ağır insan hakkı ihlallerini ve taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranmayı göze 
almasını gerektiren ciddi bir tehlike yok kendisi açısından. Dolayısıyla bu ihlalleri Yunanistan’ın bütün bir 
Avrupa adına yapıyor olduğunu kabul etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl 
ki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bu ihlallere dair Yunanistan’a yönelttiği eleştiriler de “Yunan-
istan sana söylüyorum AB sen işit” kabilinden sözlerdi aslında. Erdoğan konuşmasında Mülteci krizinin, 
kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk et-
mekle, sınırlara duvarlar örmekle, insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemeyeceğini, bu krizin 
çözümünün, insanı ve insan hayatını merkeze alan gayretlerden geçtiğini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “hal böyleyken Yunanistan’ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de göçmenlere yöne-
lik zulümlerinin giderek arttığına” da dikkat çekmiş ve ardından Ege’de botları batırılan ve boğularak ha-
yatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek şunları söylemişti:
“Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan, hukuk-
suz, pervasız geri itmeleriyle Ege’yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek 
ve 4 yaşında Abdülvahap, aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu ve-
fat etmiştir. AB ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir ‘Dur’ deme-
sinin vakti çoktan gelmiştir” Erdoğan’ın bu sözleri Yunanistan basını tarafından manşetlere taşınmış ve 
Erdoğan’ın Yunanistan’a saldırmak için yaptığı temelsiz bir propaganda olarak nitelenmişti.
Geçtiğimiz günlerde Aljazeera’da yayınlanan belgesel ilk defa Yunanistan’ın ihlallerini bu kadar açık bir 
biçimde bütün dünyaya göstermiş oldu. Aljazeera yayın kuruluşunun en etkili programlarından biri olan 
ve şimdiye kadar çok kritik olaylarla ilgili çok başarılı belgesellere imza atmış olan “Ma khafiya a’zam” 
(gizli kalan görünenden büyüktür) Yunanistan’ın ihlalleriyle ve bu ihlallerin ilişki, boyut ve detaylarıyla ilgili 
çok ciddi fotoğraf ve görüntülere ulaşarak çok değerli bir belgesel ortaya koymuş. Olayları ve görüntüleri 
Yunan resmi makamlarına da sorarak onların cevaplarını ve tepkilerini de belgesele dahil etmiş. Belge-
selde şimdiye kadar bir söylenti olarak değerlendirilen, göçmenlere karşı adeta bir savaş mantığıyla 
Yunan makamlarınca kullanılan özel bazı birliklerin detayları belgelenmiş. Bu iş için oluşturulmuş olan ve 
“Gölge Ordu” olarak isimlendirilen maskeli birliklerin yakaladıkları göçmenleri dövüyor, işkence yapıyor, 
tüm eşyalarını çalıp Türkiye’de doğru itiyor. Tabi burada bu zulme maruz kalan göçmenler yine bir miktar 
şanslı sayılıyor, Akdeniz’de göçmenlerin bindikleri botların delinerek batırılması ve göçmenlerin boğularak 
ölüme terkedilmesi de göçmenlere karşı mücadelenin rutinleri haline gelmiş.
Belgesel gizli olanı aşikar etmeye çalışmış ama iddiası gizli olanın hepsini aşikar edebilmek değil, gizli ka-
lan hakkında bir fikir vermek. Mesela Yunan hükümeti şu ana kadar maskeli birliklerin veya bir ordunun 
varlığını kabul etmedi. Ancak görüntüler, maskeli birliklerin Avrupa güvenlik servislerinin gözü önünde 
mültecileri taciz ettiğini gözler önüne seriyor. Oldukça profesyonel ve eğitimli olarak iş gören bu “gölge 
ordu”da Arap kökenli insanların da görev aldığı belgeselde ortaya konuluyor.
Aljazeera’de yayınlanan Belgeselin başarılı yapımcısı Tamir el-Mishal, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 
ile de konuyla ilgili kapsamlı bir görüşme yapmış. İçişleri Bakanlığı›nın paylaştığı verilere göre, Yunanistan 
2020›den bu yana 14 bin 987›si kara sınırından olmak üzere 61 bin 737 göçmeni Türkiye›ye bu yollarla geri 
göndermiş. Bu esnada geri itmeye maruz kalan 152 göçmen ölmüş, 200’ü ise yaralanmıştır, ama bu raka-
mlar tespit edilmiş olan rakamlar, bunun dışında gizli kalanların çok daha fazla olduğu tahmin edilebilir.
Düzensiz göçmenlerle mücadele kavramının giderek dünyamızda hoş görülmeye başlanması bu mü-
cadele adına ortaya konulan şiddeti, hak ihlallerini de adeta normalleştiriyor. Aslında en büyük sorun bu. 
Göçmenliği yaratan koşullara karşı insanlık adına bir sorumluluk üretmeden, hatta bu sorunu daha fazla 
besleyen tutumuyla dünyamız bu sorumsuzluğunun sonucuyla yüzleşme sorumluluğundan da kolayca 
kaçmanın yolunu arıyor.
Öyle görünüyor ki, tam da bu zemin, Yunanistan’ın kendisini uluslararası sözleşmeler ve hukuk nezdinde 
insanlık suçlusu konumuna düşürecek ihlallerde cesaretlendiriyor. Çünkü göçmenlere karşı verdiği mü-
cadeleyi kendi adına değil, Avrupa adına, yani uluslararası sözleşmeler ve hukuk konusunda yaptırımı olan 
güçler adına veriyor.
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