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أردوغان: ال يحق ألحد إفساد الطمأنينة وزعزعة 
االستقرار في تركيا

Erdoğan: Kimsenin Türkiye’nin Huzur ve 
İstikrarını Bozmaya Hakkı Yoktur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimsenin 
Türkiye’deki huzur ve istikrar atmosferini bozmaya hakkı 
olmadığını söylerken, terör tamamen ortadan kalkana ve 
güvenlik ile huzur hakim olana dek terörle mücadeleye devam 
edileceğinin altını çizdi.

شــّدد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، علــى أنــه ال حيــق ألحــد أن يفســد أجــواء الطمأنينــة 
وزعزعــة االســتقرار يف تركيــا، لذلــك ســنواصل مكافحــة اإلرهــاب بــكل عــزم حــى نقضــي عليــه، ويســود 

األمــن واالطمئنــان بشــكل اتم يف البــاد.

ً
عبدالباسط الساروت ... وداعا
Abdülbasit Sarut ... Hoşçakalın
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Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da 
gerçekleştirilecek G-20 zirvesinde bir araya geleceklerini açıkladı. Yetkili, 
Trump’ın Erdoğan’la iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatıracağını dile getirdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah mazlum 
Suriyelilere yardım ettiğimiz için 15 Temmuz 2016 gecesi Türk 
halkını darbecilere ezdirmedi” şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih 
Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin 
geçtiğimiz üç yıllık başkanlığı döneminde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 50 yıl önce 
kuruluşundan bu yana görmediği bir etkinliğe tanık olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına komando kuvvetleri gönderdi. Sınırda 
konuşlanmış kuvvetlere ve gerilimin azaltılması bölgelerindeki gözlem noktalarına 
gönderilen kuvvetler, Suriye rejimi tarafından hedef alınan bu alanlarda görev alacak.

أعلــن مســؤول رفيــع املســتوى يف البيــت األبيــض أن الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( ســيلتقي نظــره 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، علــى هامــش قمــة جمموعــة العشــرين الــي ســتعقد يومــي 28-29 يونيــو/
حزيــران اجلــاري يف اليــاابن، وأوضــح املســؤول أن ترامــب ســيبحث مــع أردوغــان العاقــات الثنائيــة القائمــة 

بــن البلديــن.

قال وزير الداخلية الرتكي ســليمان صولو، إن هللا مّن على الشــعب الرتكي 
متــوز عــام 2016، بفضــل  يوليــو/  ليلــة 15  ابلتغلــب علــى االنقابيــن 

مســاعدهتم للســورين املظلومــن.

قــال ســفر تركيــا الدائــم لــدى منظمــة التعــاون اإلســامي )صــاحل موتلــو شــان(، إن رائســة تركيــا 
بزعامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، ملنظمــة التعــاون االســامي خــال الســنوات الثــاث املاضيــة، 

شــهدت نشــاطاً كبــراً مل تشــهدها املنظمــة منــذ اتسيســها قبــل 50 عامــاً.

أرســل اجليــش الرتكــي تعزيــزات عســكرية، وقــوات كومانــدوز إىل احلــدود مــع ســوراي، وذلــك يف 
إطار تعزيز القوات املنتشــرة على احلدود، وتعزيز نقاط املراقبة املنتشــرة يف مناطق خفض التوتر، 

بعــد تعرضهــا لاســتهداف مــن قبــل قــوات النظــام الســوري.

 الله علينا بالنصر على البيت األبيض: ترامب وأردوغان سيبحثان العالقات الثنائية في قمة العشرين
ّ

وزير الداخلية التركي: من
االنقالبيين لمساندتنا السوريين

ً
 كبيرا

ً
الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا سفير تركي: منظمة التعاون اإلسالمي برئاسة تركيا شهدت نشاطا

Beyaz Saray: Trump ve Erdoğan G-20 Zirvesinde İkili İlişkileri Görüşecek
Türkiye İçişleri Bakanı: Allah Suriyelilere Yardım Ettiğimiz 

İçin Darbecilere Karşı Bizi Ezdirmedi

Türk Büyükelçisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye’nin 
Başkanlığı Döneminde Büyük Bir Etkinlik Gösterdi

TSK Suriye Sınırına Takviye Güç Gönderdi

Türk asıllı Avusturyalılar, Geleceğin Sosyal Avusturyası (SÖZ) adıyla yeni bir siyasi 
parti kurdu. Partinin hedefinin ülkedeki sosyal barışı tehdit eden aşırı sağcılarla 
mücadele olduğu belirtiliyor.

أقــدم منســاويون مــن أصــول تركيــة علــى أتســيس حــزب سياســي جديــد حيمــل اســم )منســا املســتقبل االجتماعــي(، 
يهــدف للنضــال ضــد اليمــن املتطــرف الــذي يهــدد الســلم االجتماعــي يف البــاد. 

)نمسا المستقبل االجتماعي(، حزب تركي لمناهضة اليمين المتطرف في فيينا
“Geleceğin Sosyal Avusturyası”: Viyana’daki Aşırı Sağcılara Muhalif Yeni Türk Partisi

Uluslararası toplumun, özellikle de Batı’nın, Mısır’ın 
demokratik yollarla seçilmiş ilk sivil cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin (67) yargılandığı sırada 
yaşamını yitirmesi karşısındaki sessizliği, toplumlar 
nezdinde büyük bir şoka sebep olmuş ve Batı’nın 
demokrasi ve insaniyet yalanını gözler önüne 
sermiştir. Batı’nın bu tavrı Mısır’daki hakim rejime 
yeşil ışık yakma anlamı taşımakta olup, “suç ortağı” 
konumunda olduklarını göstermektedir.

شــكل الصمــت الرمســي الــدويل، وخاصــة الغــريب، علــى وفــاة حممــد 
مرسي )67 عاماً(، أول رئيس مدين مصري منتخب دميقراطياً، 
أثنــاء حماكمتــه ، صدمــة شــعبية كبــرة، وكشــف أكذوبــة الغــرب 
الدميقراطــي اإلنســاين، الــذي يوفــر غطــاء وضــوءاً أخضــراً للنظــام 

احلاكــم يف مصــر، ويعــر عــن )شــراكة يف جرائمــه(.

الصمت على وفاة مرسي يكشف أكذوبة الغرب الديمقراطي واإلنساني
Mursi’nin Ölümü Karşısındaki Sessizlik Batı’nın Demokrasi ve İnsaniyet Yalanını Gözler Önüne Sermiştir
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Abdulbasit Sarut, katil rejim, Rusya ve İran’a karşı verilen savaş meydanında 
08.06.2019 Cumartesi günü şehit oldu. Tertemiz bedeni, İdlib kırsalındaki 
el-Dane kasabasında defnedilmek üzere Suriye’ye gönderilmeden önce, 
Reyhanlı’da cenaze namazıyla uğurlandı. Türkiye’nin tüm kentlerinde, 
Suriye’nin kurtarılmış bölgelerinde ve Avrupa’da Sarut’un anısına gıyabi cenaze 
namazları kılındı.

استشــهد البطــل عبــد الباســط ســاروت يف جبهــات القتــال ضــد النظــام األســدي اجملــرم وروســيا وإيــران يــوم 
الســبت 2019/6/8، وشــيع جثمانــه الطاهــر مــن أحــد مســاجد مدينــة الرحيانيــة يف تركيــا قبــل أن يتــم نقلــه 
إىل الداخــل الســوري ويــوارى الثــرى يف مدينــة )الدانــة( يف ريــف إدلــب ، وأقيمــت علــى روحــه جمالــس عــزاء 

وصــاة الغائــب يف كل املــدن الرتكيــة، واملــدن والبلــدات الســورية احملــررة، ويف أوراب. 

رحل البطل عبد الباسط ساروت منشد الثورة السورية وأيقونتها

Devrimin Sesi ve Sembolü Abdulbasit Sarut Aramızdan Ayrıldı
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Şehit Abdulbasit Sarut, hayatına Humus’un el-Kerame futbol takımında kaleci olarak 
başlamış, sonrasında ise vatanın koruyuculuğunu yapmıştır. Katil Esed rejiminin 
Dera’daki çocukların tutuklanması ve işkence görmesi üzerine duyduğu öfkeyle ilk 
gösterilere katılmış, Alevi Fadwa Süleyman’ın elini tutarak meydanlara çıkmış ve 
birlikte şu sloganı atmıştır:
Birdir, birdir, birdir; Suriye halkı birdir. Tüm Suriyelilere ve halkın tüm kesimlerine 
özgürlük için seslenmiştir. Hristiyan Şehit Basil Şehade’nin cenaze törenine katılmış, 
onun için Humus’taki bir kilisede haç altında ezgi söylemiştir. Ölümünden önce 
devrim için özgürlüğü, insanlığı ve Suriye’nin tüm şehirlerini öven onlarca ezgi 
bestelemiştir. Rejim tarafından takip edilerek dört kardeşinin ve onlarca arkadaşının 
katledilmesi üzerine, başka bir çaresi kalmadığını anlayarak kendisi ve ailesini 
korumak için silahlanmıştır. Barışçıl yöntemlerden vazgeçerek, rejimle silahlı 
mücadeleye girişmiştir. Son videosunda Sarut, Ltamenah cephesinde savaşmak için 
tek başına bir motor üzerinde görülüyor. Hepimiz biliyoruz ki Sarut, müreffeh bir 
hayat yaşayabilirdi. Askerlerini ölüm çemberine atarak canları üzerinden dolarları 
kazanan muhalif grup liderleri gibi o da, araç konvoyları ve korumaların içinde 
yaşayabilir, ticari projelere girişebilirdi. Sade, hırslı, ülkesinin gerçek ve sadık bir 
evladı, sesimizi ve taleplerimizi haykıran ve canını bizim için feda eden biri o. 
Suriyeliler modern tarihleri içerisinde Sarut’un ölümünde birleştikleri gibi, başka 
hiçbir ismin etrafında birleşmemiştir.
Sarut devrim düşüncesini temsil etmektedir. Devrim düşüncesiyse hiçbir zaman 
ölmeyecektir. Devrim kadar büyük bir adamdı ve giderken geride vatan kadar büyük 
bir acı bıraktı. Sarut ölse de özgürlük düşlerimiz ölmemiştir. Sarut bir halk kahramanı 
ve efsanesine dönüşmüştür. Sarut, Suriye devrimine ve onun özgürlük ile onur isteyen 
soylu hedeflerine inanan devrimci bir gençti. On binler Türkiye’de, Suriye’de ve 
Avrupa’da Sarut’un cenazesine katılmak yahut gıyabi cenaze namazını kılmak için 
sokaklara döküldü. Canını ve kanını kendileri için veren kahraman için duydukları 
üzüntüyle sokağa çıktılar. Gösterilen bu vefa, sevginin bir ifadesi ve fedakarlığın 
takdir edilmesiydi. Semboller ölmez, ölmeyecektir de. Çünkü semboller, nesillerin 
yaşamları boyunca birbirlerine aktardıkları bir hikayeye dönüşür. Bu hikayelerde 
büyük küçük hepimiz özgür vatan ve devrime duyulan sevgiyi öğreniriz; hüzün ve 
mutluluk bir aradadır onlarda. Her kalpte özgürlük için söylenen bir türkü gibidir. 
Yasemin Devrimi bugün yeni bir sembol kazanmıştır. Sarut devrimin en güzel 
örneğidir ve devrimin sembolü olmayı hak etmektedir.
Bizler ölmeyecek bir halkız… Devrimimizin sembollerimizden birini kaybettikçe, 
özgürlüğümüzü kazanma gücümüz ve ısrarımız artmaktadır.
Şehit Sarut’un bu ikiyüzlü toplumda içinde bulunduğumuz acı verici gerçekliğin 
yüküyle gözyaşları içinde şehitlerin kanının zayi edilmemesini söylediğini duydum. 
Bu değerli şehidimizi anlatmaya kelimeler yetmez; kederimizin alevini ise anlatılanlar 
söndüremez. Dev Anka Kuşu, Abdülbasit Sarut, bir destan kahramanına yaraşır 
biçimde can verdi. Sarut’un cenaze töreni zati itibariyle bir devrimdi: Dünyanın en 
büyük cenazesi ve sosyal medyanın en çok ağıt yakılan konusuydu.
Kendisiyle Gaziantep ve İstanbul’da birçok defa bir araya gelerek ona şöyle dedim:
“Evladım, İstanbul güzeldir. Orada yaşayıp rahat etsene.”
O ise bana şu şekilde karşılık verdi:
“Baba, Türkiye’nin tamamı güzel. Ama Suriye toprakları temiz ve güzeldir. Bizler 
Suriye’yi işgalcilere bırakmayacak, muzaffer ya da şehit olana dek onu savunacağız.”
Ölümü münasebetiyle şunları yazdım:
Elveda Suriye devriminin sembolü ve muhafızı… Elveda evladım.
Bugün büyük bir hüzün günü; devrimin muhafızı ve sembolünün ölüm günü. Bugün 
ruhumuzun büyük bir parçası koptu; bugün kıymetli evladımı kaybettim (bir araya 
geldiğimizde bana “baba” diye hitap ederdi)
Ayrılığından ötürü döktüğümüz gözyaşlarına layıksın sen. Ne zor bir hayat! Katil ve 
günahkar dünyaya lanet olsun!
Göz muhakkak yaşarır, kalp hüzünlenir ve biz senin firakından mahzunuz.
Devrimimiz sürecek ve muzaffer olacaktır.

بدأ الشهيد )عبد الباسط الساروت( حياته كحارس مرمى لنادي الكرامة احلمصي، وانتقل 
إىل حراسة الوطن. شارك ابملظاهرات األوىل أثراً ألطفال درعا الذين اعتقلهم وعذهبم النظام 

األسدي السفاح، أمسك بيد )فدوى سليمان( العلوية على املنصات وشاركها اهلتاف: 
واحد واحد واحد الشعب السوري واحد. هتف لكل السورين ولكل الطوائف ألجل احلرية، 
الصليب داخل كنيسة يف  له حتت  املسيحي، وغىن  الشهيد )ابسل شحادة(  بتشييع  شارك 
محص، أصدر قبل استشهاده عشرات األغاين للثورة، الي متجد احلرية واالنسان وكل املدن 
السورية. بعد ماحقته من قبل النظام وفقده ألربعة من أشقائه والعشرات من أصدقائه ضاقت 
به كل السبل، ومتلكه اليأس فاضطر إىل محل الساح حلماية نفسه وأهله، ترجل عن الساحات 

السلمية، واجته إىل حماربة النظام ابلساح. 
جبهة  على  فردي  بساح  ليقاتل  مهلها  وحيداً  املوتور  يركب  رأيناه  له  األخر  الفيديو  يف 
اللطامنة، ومجيعنا يعرف أنه كان إبمكانه أن يعيش حياة الرفاهية وخيرج يف موكب من السيارات 
واحلراس كقادة الفصائل الذين يرمون جنودهم يف أتون املوت ليقبضوا الدوالرات على أرواحهم، 
ويفتتحوا هبا مشاريع جتارية. غض، بسيط، محاسي، ابن بلد حقيقي وصادق، صدح بصوتنا 
على شخصية  احلديث  السوريون عر اترخيهم  جيتمع  مل  بروحه ألجلنا.   ومطالبنا، وضحى 
واحدة كما اجتمعوا اليوم على رحيل الساروت. الساروت متثل فكر الثورة، وفكر الثورة لن 

ميوت، كان رجا حبجم ثورة، وبرحيله ترك وجعاً حبجم وطن.
مات الساروت ومل متت أحالمنا ابحلرية، وأصبح سرية شعبية وأسطورة.

الساروت ذلك الشاب الثائر الذي آمن ابلثورة السورية وأبهدافها النبيلة الي اندت ابحلرية 
يف  واملشاركة  الساروت  لتشييع  وأورواب  وسوراي  تركيا  يف  خرجوا  اآلالف  عشرات  والكرامة، 
مراسم الدفن أو صاة الغائب، خرجوا حزانً على البطل الذي بذل روحه ودمه يف سبيلهم، 
لتضحياته. األيقونة ال متوت، ولن متوت، ألهنا تصبح  الوفاء تعبراً عن احملبة وتقديراً  فكان 
رمزاً وحكاية تتناقلها األجيال مدى احلياة، نتعّلم منها كباراً وصغاراً حّب الوطن احلّر والثورة، 
تتوّحد هبا دموع احلزن والفرح، نشيٌد يصدح ويغّن للحريّة يف كل قلب، ثورة اليامسن انلت 
اليوم أيقونه جديدة، الساروت خر من مثَّل الثورة وحتوالهتا ويستحق أن يتحول إىل رمز هلا. 

حنن شعب ال ميوت ... كلما فقدان رمزاً من رموز ثورتنا نزداد قوة وإصراراً على نيل احلرية
مسعت الشهيد الساروت يوصي بعدم تضييع دم الشهداء وهو يذرف الدموع ويغص من عرة 
الواقع املؤمل الذي نعيشه يف هذا اجملتمع املنافق هذا شهيدان الغايل الذي ال تكفيه الكلمات وال 

تطفئ هليب حزننا عليه العرات.
طائر الرخ العظيم، عبد الباسط الساروت، رحل كما يليق ببطل أسطوري.

تشييع الساروت هو حبد ذاته ثورة، أكر تشييع جلثمان يف العامل وأكثر شخص ينعى على 
مواقع التواصل.

التقيت به مراراً يف غازي عنتاب وإسطنبول، وقلت له اي ولدي:
اسطنبول مجيلة فلتسكنها وتراتح.

فأجابن:
 اياب تركيا كلها مجيلة، ولكن تراب سوراي طاهر ومجيل ولن نرتكه للمحتلن، سندافع عنه حى 

النصر أو الشهادة.
كتبت يف راثئه:

وداعاً اي أيقونة الثورة السورية وحارسها... وداعاً اي ولدي
اليوم يوم احلزن األكر، يوم رحيل حارس ثورتنا وأيقونتها، اليوم خسرت روحنا جزءاً أثراً منها، 

اليوم خسرت ولدي األغلى
 )كان كلما ألتقيه ينادين اياب(.

تليق بك دموعنا الي سكبناها على فراقك، ما أقسى احلياة واللعنة على العامل اجملرم القاتل.
 إّن العن لتدمع وإّن القلب ليحزن وإاّن على فراقك حملزونون

مستمرون بثورتنا. وستنتصر.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Elveda Sarut

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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ي
صد الثقاف

مر
ال ميوت من يستحق احلياة، وحييا من يستحق املوت

الساروت كان ثورة متشي على األرض وفارساً حبجم وطن، كان صوته احلّر، يعر إىل أرواحنا خافقاً، وجيعلنا 
نؤمن أن احلريّة الي ينادي هبا ستنتصر، ستنتصر على قاتلنا ونظامه اجملرم، هذا النظام الذي سيطارده صوت 
الساروت كّل يوم وإىل أبد اآلبدين، )ثورة اي وطنا(، حن كانت هذه الثورة وال تزل ثورتنا، من كلِّ أطياف 
سورية وحن كان الساروت برفقة فدوى سليمان، يقفان معاً: سّن وعلوية، كي يقوال لألسد أن هذه الثورة 
أكر من الطائفية ، هو الذي كافح وسيكافح بصوته وابرودته النظاَم الذي قتل أشقائه ودّمر بيته وسرق منه 
أحامه كلها، صوته بعث رّقًة يف أرواحنا ، وتنقصنا اليوم يف عامٍل متوّحٍش، رّقة تشبه أواتره الي وّزعها علينا 

وعلى إمياننا ابحلرية، وإمياننا ابخلروج من النفق.
بقي الساروت يغن للوطن )اجلنة( وكأنه يدرك ان املسافة بينهما صفراً، لزم سوراي حن غادرت اجلموع وأقسم 

على الرابط فيها حى وإن أصبح آخر الشهداء.
كان صوته ميثل الثورة، كان حزيناً، دافقاً، أجشاً، هادراً، مرتعاً ابلشهادة وكأنه اني آالف الرعاة املعذبن، 

عاش الساروت يف )انر( الوطن حبثاً عن )جنته.
من صوته ستنبت سورية جديدة، ومن النغم املتدفق من دمه ستولد آالف النجوم،

لقد زلزل صوته عروش الظلم واخلوف، وأرعبت إطاالته القتلة والشبيحة، تلك هي الرموز الي يصنعها حب 
الناس، اختار اخللود وفضله على حياة فانية.

إىل جنان اخللد اي شهيد.
--------

- من مواليد مدينة محص 2 يناير،1992 يُعرف بـ )حارس الثورة السورية( وذلك لكونه العب كرة قدم سابق 
يف مركز حراسة املرمى بنادي الكرامة السوري، واملنتخب الوطن للشباب قبل اندالع الثورة السورية يف آذار/

مارس 2011.
- هو من أبرز قادة املظاهرات الي قامت يف مدينة محص للمطالبة إبسقاط نظام بشار األسد أثناء الثورة 

السورية.
- تواجد الّناشط البارز واملنشد يف الثورة السورية )عبد الباسط الساروت( يف أغلب املناطق السورية اخلاضعة 

للجيش احلر يف قرى محص وإدلب وحلب، وكان يقود املظاهرات، ويغن للثورة السورية ولإلنسان.
النظام  الذين طالبوا بتوحيد فصائل املعارضة السورية املسلحة، منددين بتهجر  - قاد الساروت املتظاهرين 

السوري للمدنين واملعارضة من مدينة حلب.
- أنشد الساروت عدداً من األانشيد الي اشتهر هبا خال املظاهرات ضد النظام السوري يف مدينة محص 

امللّقبة بـ )عاصمة الثورة السورية(: 
       )جنة جنة جنة ...سوراي اي وطنا - اي ميا لفين بتوب جديد - حرام عليك - هذا الوطن(.
- وافته املنية يف جبهات القتال ضد النظام األسدي اجملرم وروسيا وإيران يوم السبت 2019/6/8

صحيفة إشراق تتقدم أبحر التعازي من عائلة الفقيد وذويه داعن املوىل أن يتغمده يف رمحته، وتعزي أهله 
وأصدقائه وكل سوري حر ابستشهاده..

اخللود لروحه الطاهرة ورمحه هللا وأسكنه جناته.
عائلة الساروت - يف ذمة هللا 

1 - وليد ممدوح الساروت شهيداً إبذن هللا يف هناية2011
2 - األب ممدوح الساروت شهيداً إبذن هللا بداية عام 2012

3 - حممد ممدوح الساروت شهيداً إبذن هللا يف هناية2013
4 - عبد هللا ممدوح الساروت وأمحد ممدوح الساروت شهيدين إبذن هللا يف بداية عام 2014

5 - عبد الباسط ممدوح الساروت شهيداً إبذن هللا يوم السبت 2019/6/8.
هم يف ذمة هللا، ومن كان يف ذمة هللا فا خوف عليهم والهم حيزنون.

تقبلهم هللا شهداء وأسكنهم الفردوس األعلى من اجلنة

إشراق

استشهاد أحد أيقونات الثورة السورية: عبد الباسط ساروت

İşrak

Suriye Devriminin Bir Sembolü Şehit Oldu: Abdülbasit Sarut

Yaşamayı hak edenler ölürken, ölmeyi hak edenler yaşıyor
Sarut yürüyen bir devrim, vatanın büyüklüğünde bir süvari, vatanın özgür sesi, ruhlarımızı 
harekete geçiren, çağırdığı özgürlüğün muzaffer olacağına, bizi katleden rejime karşı zafer 
kazanacağımıza inanmamızı sağlayan bir kişiydi. Sarut’un sesi her gün ve ilelebet rejimin 
kulaklarında yankılanacaktır: “Ey vatanımız, devrim!” Bu devrim bizimdi ve bizim kalacak. Bu 
devrim Suriye’nin tüm kesimleriyle birlikte yapılmaktadır. Nitekim Sarut da Fedva Süleyman’la 
yan yana durmuştur: Bir Sünni ve bir Alevi olarak Esed’e bu devrimin mezheplerden daha büyük 
olduğunu göstermek için. Sesiyle, rejimin soğukluğuna, kardeşlerini katledişine, evlerini yerle bir 
edişine, tüm hayallerini çalışına karşı mücadele etmiştir. Sesi ruhumuzu inceltmiş ve bizi içinde 
yaşadığımız vahşi dünyadan uzaklaştırmıştır. Dizeleriyle bu inceliği bize ve özgürlüğümüze olan 
inancımıza, bu karanlık tünelden çıkacağımıza duyduğumuz inancımıza armağan etmiştir.
Sarut hala bu cennet vatan için ezgilerini söylemektedir. Adeta cennet ile vatanımız arasındaki 
mesafe sıfırmışçasına. Kalabalıkları terk ederek Suriye’de kalmış, burada nöbet tutmuş ve son 
şehidimiz olmuştur.
Sesi devrimi temsil etmiştir onun. Hüzünlü, duru, sert, acı ve şehadet aşkıyla dolu. Sanki işkence 
gören binlerce çobanın kavalı o. Sarut vatanın ateşinde yarayarak cennetini aramıştır. Onun 
sesinden yeni Suriye doğacaktır. Akan kanının melodisinden ise binlerce yıldız… Sesi zulmün 
ve korkunun tahtını sarsmış, söyledikleri katillerin ve Şebbihaların kalbine korku salmıştır. 
İnsanların sevgisinin ortaya çıkardığı semboller işte bunlardır. Onlar ebediyeti fani hayata tercih 
etmişlerdir.
Ebedi cennetlere doğru elveda ey şehit.
-------
2 Ocak 1992’de Humus’ta doğmuştur. Suriye devriminin muhafızı olarak tanınmıştır. Bu unvanı 
almasının sebebi Suriye’nin el-Kerame futbol takımında kaleci pozisyonunda oynamış olmasıdır. 
2011’de Suriye devrimi patlak vermeden hemen önce ise gençler milli takım kadrosuna seçilmiştir.
- Humus’ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesi talebiyle gerçekleştirilen devrimlerin başta gelen 
liderlerindendir.
- Önde gelen aktivistlerden olan ve Suriye devriminin solisti kabul edilen Abdülbasit Sarut, 
Suriye’nin Özgür Suriye Ordusu’nun hakimiyeti altında olan Humus, İdlib ve Halep bölgelerinin 
çoğunu gezmiştir. Gösterileri yönetmiş ve Suriye devrimi ile insanlık için ezgiler söylemiştir.
- Sarut Suriye’deki silahlı muhalif grupların saflarını birleştirilmesi çağrısı yapan göstericilerin 
başını çekmiştir. Bu topluluk Suriye rejiminin sivilleri ve muhalifleri Halep’ten tehcir etmesine 
karşı çıkmıştır.
- Sarut Suriye devriminin başkenti olarak anılan Humus şehrinde Suriye rejimi karşıtı gösterilerde 
sıkça dillendirilen birçok ezgiyle ünlenmiştir:
“Cennet, cennet, cennettir… Suriye, ey vatanımız – Ey anneciğim, beni yeni bir elbiseye sar – 
Yazıklar olsun – Bu vatan”
- Sarut katil Esed rejimi, Rusya ve İran’a karşı verilen savaşın meydanında, 08.06.2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.
İşrak Gazetesi olarak şehidin ailesine ve akrabalarına en derin taziyelerimizi sunar, Allah’tan ona 
rahmet etmesini niyaz ederiz. Ailesinin, dostlarının ve özgür her bir Suriyelinin başı sağ olsun. 
Allah onun temiz ruhuna rahmet etsin ve ebedi cennetine alsın.
Sarut’un ahirete göç etmiş ailesi:
1- Velid Memduh Sarut –2011’in sonunda (Allah’ın izniyle) şehit olmuştur.
2- Babası Memduh Sarut –2012’nin başında (Allah’ın izniyle) şehit olmuştur.
3- Muhammed Memduh Sarut – 2013’ün sonunda (Allah’ın izniyle) şehit olmuştur.
4- Abdullah Memduh Sarut ve Ahmet Memduh Sarut – 2014’ün başında (Allah’ın izniyle) şehit 
olmuşlardır.
5- Abdulbasit Memduh Sarut – 08.06.2019 Cumartesi günü (Allah’ın izniyle) şehit olmuştur.
Onlar şimdi Allah katındadır. Allah’ın zimmetinde olanlar için bir korku yoktur, onlar 
hüzünlenmezler de. Allah şehadetlerini kabul etsin ve onları Firdevs cennetine alsın.
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ت
مل جيتمع الشعب السوري، ومنذ انطاقة ثورته الظافرة، ثورة احلرية تقارير وتحقيقا

والكرامة الي انطلقت أواسط آذار/ مارس 2011 كما اجتمع 
السورية،  الثورة  مناذج  أمجل  من  هو  حيتذى،  منوذج  على  اليوم 
عشقها وأحب العمل يف سياقاهتا، من أجل وطن سوري خاٍل 
من آل األسد، ومنعتق من كل أنواع الضيم، واالستبداد، وهدر 
إنسانية االنسان الي طاملا مشى هبا وعرها نظام اإلجرام األسدي 
عر ما يزيد عن 49 عاًما، هو عمر سرقة السلطة السورية من قبل 
ابنه من بعده، مبباركة أمركية، واستمرارًا  حافظ األب، وتوريث 

لدوره الوظيفي سيء الذكر.
من  رجًا  السورية،  الثورة  ختسر  الساروت  الباسط  عبد  برحيل 
أهم رجاالهتا، وشااًب من خرة شباهبا، وحالة متميزة، سيذكرها 

التاريخ، اتريخ السورين، بل اتريخ الشعوب الثائرة برمتها.
هذا  يرتكه  أن  ميكن  الذي  الفراغ  وحجم  ودوره  الساروت  عن 
الرحيل، كان أن استوقفت صحيفة إشراق مثقفن سورين لتقف 
الذي  الفراغ  اليوم وحجم  الساروت ورحيله  معهم عن رأيهم يف 

حصل.
الدكتور عماد برق وزير الرتبية والتعليم يف احلكومة السورية املؤقتة 
قال » إن سبب التفاف اجلماهر حوله أنه يتمتع بشعبية قل مثيلها 
يف أوساط الثورة السورية، منذ بداايهتا عام 2011، وعندما كان 
الي  املظاهرات،  يف  ويشارك  والثورية،  الوطنية  ابألغاين  يصدح 
أخذت طابًعا مدنًيا منذ الساعات األوىل للثورة ضد نظام األسد، 
نضاله  عن  يعّر  عفوي  شجّي  صوت  من  به  يتمتع  ملا  ونظرًا 
وكفاحه الثوري من خال إنشاد املقاطع الغنائية السياسية الثائرة، 
والي أطربت مجهور الثورة، لكن غيابه عن ساحات الثورة ستوحد 

السورين، وتزيد اهلمم«. 
مؤشر  اجلماهري  االلتفاف  إلشراق:  أكد  طاووز  عمار  السيد 
الثورة من خال ذلك. وكذلك حماولة  خر يف إعادة بث روح 
للتجمع حول رمز ثوري رحل عنا ». مث قال » البد من االهتمام 
عدم  لضمان  الثورية كلها  األعمال  يف  واثلث  اثين  ببناء صف 

حصول فراغ مفاجئ«.
أما الدكتور حميي الدين بناان وزير سابق يف احلكومة السورية املؤقتة 
فأكد لنا أن » استشهاد البطل عبد الباسط الساروت رمحه هللا 
ما هو إال أتكيد على استمرارية الثورة السورية املباركة وأنه ما يزال 
هناك ثوار خملصن وهبوا أنفسهم للثورة والوطن وقد طلبوا الشهادة 
وأصروا عليها وانلوها، وقد فقدان يف املعارك األخرة العديد من 
الشهداء الشرفاء، والساروت كان رمزًا من رموز الثورة فهو حارس 
املرمى احلائز على اثين أفضل حارس مرمى يف آسيا و كان املنشد 
للثورة، والذي كان يوقد احلماس يف صفوف املتظاهرين منذ قيام 
الثورة حى اآلن، ابإلضافة إىل أنه شكل فصيًا عسكراي للدفاع 
عن أهايل حيه يف البياضة حبمص، مث التحق جبيش العزة ليشارك 
الروسي واالستبداد األسدي،   يف معارك الشرف ضد االحتال 
كل هذا التاريخ املشرف للساروت جعل الناس الشرفاء متعلقن 

به واعتروه رمزًا فعااًل هلذه الثورة«. 
الطبيب السوري حسن عتوم قال »تستوقفن حياته وكثرة حمطاهتا 
وكأن  حيمله،  الذي  اهلادر  البشري  والنهر  جنازته  وتستوقفن 
املشهد يقول: شاب ال يزال يف مقتبل العمر يبكيه املاين وينعيه 
املاين وهتواه املاين ورؤساء وملوك ملدة تفوق عمر الساروت؛ 

يلعنهم املاين فأين الغىن احلقيقي وامللك احلقيقي«.

تغلب الرحيبحميي الدين بناانعمار طاووزعماد برق

الدكتورة هدى زين أستاذة علم االجتماع يف جامعات أملانيا رأت 
الثورة كتلة صخرية صلبة من أخاق خالصة  يتخيل  أن » من 
ونقية فهو ليس إال مستهلكاً لنظرية حمفوظة يف الثاجة ال تصلح 

للسيولة واحلركة والتجربة.
وأزماهتا  مؤثراهتا  وتفاعات  تناقضاهتا  بصرورة  حمكومة  الثورة 
النامجة عن كل عوامل تطورها. الثورة ليست مطراً مجيًا ينزل من 
السماء.. إهنا ال تستبعد وال تستثن السقوط واالحنراف أو فقدان 
البوصلة. وحبسب تطورات مراحل الثورة واحلرب والعنف والقوة 
والضعف يُعاد تشكيل وعي حاملي هذه الثورة كل حسب ذاتيته 
ومتوضعه داخل أو خارج أو على حافة الثورة. وأضافت » من 
السذاجة واجلمود واإلجحاف أن حُنمل الساروت اإلنسان طاقة 

وعي فوق اجتماعية وكأنه مطر ساقط من السماء.
ال ميكن للساروت إال أن ينضح بتناقضات واقع ثورته ألنه كان 

يسبح يف تياراهتا ومل يغرق فيها.
الساروت اثئٌر مل يُهزم ألنه ظل يقاوم. كان اثئراً على األرض يتلون 
بسياقات ثورته وليس طائراً فوقها ُمسِقطاً عليها أحكامه اخلالصة.
من حيكم على حتوالت صرورة هذا الثائر أبحكام قاطعة اعتماداً 
على نظرايت الثاجة يستبعد عملًيا فكرة التطور املرتبطة مبراحل 
الثورة وأزماهتا. الساروت رمز لشعلة احلياة الي جيب أال تنطفئ«.
الفلسطين تيسر اخلطيب فقال » كم ميت حي،  الكاتب  أما 
الساروت،  الباسط  وحي ميت شتان بن احلي واألموات، عبد 
حيمل يف امسه كما يف حضوره كما يف غيابه، كل معاين العطاء 
والفداء والتضحية كما يف كل كلمة عر فيها عما جييش يف صدره 
ويعتمل يف روحه ووجدانه، يف كل أغنية أو أهزوجة أو هتاف، 

عر معاين احملبة والوطنية واإلخاص.
عبد الباسط مل يغب عنا روًحا وتوقًدا وفكرة وثورة، عبد الباسط 
البسيط ابن الشعب السوري البار، يف استشهاده وغيابه اجلسدي، 
وضمائران  ووجداننا  عقولنا  يف  تكرس  رحل،  وما  أبًدا  غاب  ما 
إنسااًن حرًا نزيًها قرن القول ابلعمل، والشعارات ابلعرق واجلهد 
والدم والتضحية، إنه أيقونة من أيقوانت الثورة السورية العظيمة، 
كأيب فرات وحجي مارع وفدوى سليمان وابسل شحادة وابسل 

خرطبيل وغياث مطر.
هؤالء األبطال، مل ينتجهم االعام وال الصحف وال الفضائيات، 
أو مال، هؤالء أانس عاديون جًدا، بسطاء  ومل تشهرهم سلطة 
جًدا، حمبون جًدا، خملصون كثرًا، أوفياء با حدود، كرماء حى 
والراغماتية،  والروابغندا،  األجندات  يعرفوا  مل  هؤالء  الشهادة. 

واملناورة والسمسرة.
ال  عليا  قيمة  منها  جعلوا  شعبهم،  وحرية  حريتهم  عربون  هؤالء 
تعلوها قيمة، فرصدوا حياهتم حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم يف 

خدمتها.
أهله.  أو خيذل  يكذب  فالرائد ال  ومل خيذلوه  يكذبوا شعبهم  مل 
أيقوانت  من  وأقرانه  وصفه  يف  اتسعت  مهما  الكلمات  تضيق 
ثورة احلرية والكرامة، وال ميكن ألدب أو فن مهما عا شأنه أن 
يواسي خسارتنا له وألقرانه، ولن يعطيهم أدب أو فن حقهم، لرمبا 
فقط انتصار ثورة احلرية والكرامة هو ما ميكن أن يعوض ويكون 
عزاء لنا يف استشهادهم. صفحات انصعة من التضحية والعطاء 
والفداء ستبقى نراًسا للثائرين يف كل زمان ومكان، ماتوا شهداء 
قلوب  احلرية. ألهنم سيعيشون يف  أعداء  أعداؤهم.  يهاهبم  حى 

املاين ما بقيت.
الطبيب تغلب الرحيب حتدث قائًا » دروس ال بد من استخاصها 
واالستفادة منها بعد استشهاد الساروت. حيث كشفت املوجة 
العارمة الي تفاعلت مع استشهاد الساروت والي جتاوزت عدة 
ماين أن الثورة ما زالت حية ومتوقدة يف قلوب وعقول املاين 
من السورين وإن هؤالء ميكن أن يتوحدوا كما توحدوا يف تفاعلهم 
مع استشهاد الساروت. ورب سؤال: ملاذا توحدوا مع الساروت 
ومل يتوحدوا مع غره من العشرات أو املئات من األفراد أو اهليئات 
الثورة خال سنواهتا.  متثيل  تدعي  أو  ادعت  الي  املنظمات  أو 
لقد كشف استشهاد الساروت مدى البون الشاسع بن قدراهتم 
العقيمة وبن الشعبية اجلارفة للساروت، عوامل عديدة منها أن 
أثناء  شعبية  وذو  وصادقًا  وعفواًي  شااًب  الساروت كان  الشهيد 
املرحلة السلمية وكاريزما واألهم من ذلك أنه شارك ابلثورة منذ 
بدايتها بكل مراحلها وعثراهتا وأخطائها ومل يغادر سورية مع أنه 
كانت لديه فرص عديدة ومررات كثرة، منها إصابته عدة مرات 
أن  النظام ومن وااله وكان يستطيع  املسلحة مع  املواجهات  يف 
يستثمر شعبيته للتكسب ومتثيل الثورة يف اخلارج دون أن يلومه 
الشهداء، فقد  الكثر من  الكثر وقدمت عائلته  أحد فقد قدم 
استشهد والده وثاثة من أشقائه، وأمه الصابرة حتتاج إليه لرعاية 
األحفاد. كل هذا مل يثنه عن املضي ابجلهاد وقرن القول واألغنية 

ابلفعل واملضي يف درب الشهادة. »

حلكم  املناهض  السوري  يستوعب  هل  السؤال:  ويبقى 
االستبداد الدرس جيًدا؟!

أحمد مظهر سعدو

دنا
َّ
استشهاد الساروت وح
فهل نستوعب الدرس؟

رئيس القسم السياسي
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للثــورة  وجتســيداً  تصويــراً  األكثــر  الشــاب  الســاروت  الباســط  عبــد 
الســورية، فهــو مــن مواليــد 1992م حــارس مرمــى اندي الكرامــة يف 
محــص، وهــو حــارس الكرامــة ابملعــىن املعنــوي يف الثــورة، وهــو العــب 
منتخــب ســوراي للشــباب، انتقــل مــن املاعــب إىل ســاحات الصــراع 
الوطــن  الســاروت  غــىنَّ  تعقيداهتــا وبــكل خذالهنــا،  بــكل  الدوليــة 
البســيط احملافــظ دينيــاً مــع فــدوى ســليمان العلويــة املنشــأ و العلمانيــة 
توجهــاً، غّنيــا معــاً وهتفــا للحريــة، ليــس لديــه خلفيــة حزبيــة وال معرفــة 
سياســية ولكــن لديــه النخــوة والرجولــة والشــهامة وحــب الوطــن، فهــم 
بفهمــه العميــق الداخلــي ككل الســورين أن نــداء احلريــة خطــر أمــام 
جــاوذة القتــل واالجــرام فهتــف ابجلنــة وللشــهيد، فــكان يــرى املــوت 
دومــاً ماثــًا أمامــه،  عــاش الثــورة بســلميتها مث املواجهــة العســكرية 

السياســية  توجهاهتــم  اختــاف  علــى  الســورين  عــم  الــذي  احلــزن 
الســوري  الداخــل  يف  الثــورة،  مــن  ومواقعهــم  ومواقفهــم  والفكريــة، 
وبــاد الشــتات والغربــة، علــى استشــهاد حــارس الثــورة األمــن عبــد 
الباســط الســاروت ليــس إال تعبــرًا عــن حاجتهــم لبطــل يثقــون بــه 
وميثــل تطلعاهتــم وأهدافهــم، يشــكل رمــزًا هلــم يتعلقــون بــه، هــو منهــم، 
قاتــل وجمــرم،  نظــام  ويشــبههم يف عفويتهــم وصدقهــم يف مواجهــة 
واإلذالل  القهــر  صنــوف  ومــارس كل  ســابًقا،  حقوقهــم  ســلبهم 
الحًقــا، وجــرب هبــم كل صنــوف القتــل واإلابدة، واختــر معهــم كل 

أشــكال املــوت وأنواعــه.
حكايــة  الثــورة  ســنوات  يف  ومســرته  الســاروت  استشــهاد  خيتــزل 
شــعب وثــورة، فهــو انزح مــن وطنــه الصغــر الــذي ختلــى عنــه نظــام 
»املقاومــة واملمانعــة«، ومــن الطبقــات الشــعبية الــي مل يعرهــا النظــام 
أنــه كان حيكــم ابمسهــا وينطــق ابلتعبــر  أي عنايــة واهتمــام، رغــم 
عنهــا، كمــا يدعــي. مل يتلــق تعليًمــا عاليًــا وختصصيًــا، عــاش وتــرىب 
يف منطقــة طاهلــا احلرمــان والتهميــش، وهــي ذات املواصفــات الــي 
تنطبــق علــى البيئــة الــي انطلقــت منهــا الثــورة، ومــن مث عمــوم املناطــق 

العنيفــة .
مل ينزح مل يهاجر مل يدخل يف السفســطة اكتفى حبنجرته مث ببندقيته 
كمــا حــال كل الســورين، مــات اخوتــه األربعــة  وفقــد حبيبتــه الــي 
حتــدث عنهــا يومــاً يف جلســة عفويــة، وكان حيبهــا ويســعى خلطبتهــا، 
خــرج لرتكيــا بعــد معــارك محــص وترحيــل أهلهــا، ومل يهنــأ لــه البقــاء 
وعــاد بعــد أســبوعين  وأســس  كتيبــة شــهداء البياضــة،  وكانــت 
عينــاه ترنــو إىل محــص، كان دوًمــا يبحــث عــن قــوى عســكرية يلتحــق 
هبــا، وكان آخرهــا جيــش العــزة الــذي أثبــت صمــوداً اســطورايً أمــام 
اآللــة العســكرية لاحتــال الروســي واإليــراين ، الســاروت احلمصــي 
غــىن حلمــاة، وقاتــل يف محــص ومحــاه و إدلــب وحلــب، و أصيــب 
مــرات، وفقــد جــزًء مــن أحشــائه، لكــن بقــي اثئــراً عنيــداً ال يعــرف 

ســوى املقاومــة .
بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة، فقــد إخوتــه  الســاروت اثئــراً ســورايً 
األربعــة وهتجــر وقــدم كل شــيء يف ســبيل هدفــه وقضيتــه. أحبــه 
الســوريون وحزنــوا عليــه بــكل انتماءاهتــم العرقيــة والدينيــة والفكريــة 
عبيــد  نبقــى  بــّدو  )العــامل  قــال  عندمــا  إصــراره  الســاروت  اختصــر 
املبحــوح  بصوتــه  وعــر  العاملــن(،  لــرب  إال  عبيــد  منّــا  حننــا  عنــده 
وحبزنــه العميــق يتضــح خــال حروفــه )ايوطنــا وايغــايل..(، استشــهد 
الســاروت بعمر الســابعة والعشــرين ربيعاً، لكن بشــهادته أحيا آمال 
الثــورة وجــدد مبوتــه الذكــرايت األوىل للثــورة، فهــو مــن أوائــل مــن اثر، 

الــي مشلتهــا، وخرجــت الحًقــا عــن ســيطرة النظــام، حمــررة مــن بطشــه 
وقمعــه وســيطرته األمنيــة املطلقــة، وطغيانــه الــذي بــا حــدود.

أفــرزه  شــعيب  صفاتــه كقائــد  يف  عــر  أيًضــا،  الســاروت،  الشــهيد 
الثائريــن  مجــوع  حالــة  عــن  الثــورة،  ويوميــات  واألحــداث،  الواقــع 
واملنتفضــن، الــي جتــاوزت كافــة األحــزاب والتشــكيات السياســية 
النظــام وتناكفــه، دون حســاابت أو  قائمــة وتناهــض  الــي كانــت 
مراهنــات إقليميــة ودوليــة، ودون خلــط بــن املرحلــي واالســرتاتيجي، 
ودون اعتبــارات للخطــوط احلمــر، وتــدرج األلــوان القانيــة الــي كان 

أصدقهــا لــون الــدم الفاصــل بــن اجلــد واللعــب.
يف شــخصية »بلبــل الثــورة« وعفويتــه، عــر التعبــر عــن طروحاتــه، 
ومــن خــال أحاديثــه الدائمــة مــا يذكــر عمــوم الســورين ببســاطة 
شــعاراهتم وعمقهــا، دون تكلــف أو تصنــع، وابندفاعتهــم، وهبتهــم 
لكســر حواجــز الصمــت الرهيــب، يف آذار / مــارس 2011، الــي 
منعــت عــن الســورين اهلــواء واحلريــة والكرامــة اإلنســانية، وفرقتهــم 

مذاهــب وشــيع وطبقــات اجتماعيــة، عقــود طويلــة.
اختــزل يف مشــوار الثــورة املعقــد واملتعــرج كل احملطــات الــي مــرت هبــا، 
مــن الســلمية إىل العســكرة، ومــن العســكرة إىل األســلمة والتطيُّــف، 
وبقــي يف كل ذلــك حيلــم بســورية موحــدة أرًضــا وشــعًبا، حمــررة خاليــة 
مــن كل األمــراض واألدران الــي تســبب هبــا النظــام/ العصابــة مــن 
طائفيــة ومذهبيــة، ومل يــرمِت أبحضــان الــدول املتســابقة علــى التهــام 
الــي كانــت  واملمكنــات  اإلغــراءات  برغــم كل  الســورية،  الكعكــة 

واستشــهد أمــام ثــاث قــوى عســكرية منظمــة تقاتــل واثين أقــوى 
دولــة يف العــامل، رغــم كل حمــاوالت خلــط األوراق وصبغهــا ابلطائفــة 
اترة والراديكاليــة اترة، لكــن هــؤالء الشــبان وعلــى رأســهم الســاروت 
أثبت أن هذه ثورة ســورية للتحرر من االســتبداد واالجرام واحملتلن.

الســاروت الشــاب األمســر ذو الشــهامة واملــروءة والعزميــة بشــجاعته 
وحنجرتــه الشــجية والرومانســي املناضــل، يلهــب الكثــر مــن مشــاعر 
أقرانــه والثــورة الســورية مليئــة ابلســاروت، وهــو جيســد صــورة الثــورة 
احلقيقيــة مــن أجــل كل الســورين بــا تفريــق، الثــورة املغــدورة املرتوكــة 
احلســاابت  وتصفيــة  الدوليــة  الصــراع  ســاحات  يف  تقــاوم  يتيمــة 
الدوليــة، ســكبت الــدم الكثــر وتعثــرت كثــراً لكنهــا ثــورة لــن متــوت 
وفيهــا الســاروت وســيولد فيهــا الكثــر مــن أمثــال الســاروت يعيــد هلــا 
ســرهتا األوىل رحل الســاروت وترك أمانة وترك معه بصوته الشــجي 

ــا وايغــايل..  ايوطّن
الثــورة بــكل منعطفاهتــا وبــكل آالمهــا وكل مــا طــرأ عليهــا، هــي صــورة 

جمسدة يف الساروت. 
رحــم هللا عبــد الباســط الســاروت وأهلــم أمــه العظيمــة الصــر والســلوان 
ورحــم كل شــهداء ســوراي الذيــن قدمــوا دماءهــم وصــواًل إىل اخلــاص 

مــن االســتبداد ومــن االحتــال. 
رحــل الســاروت جبســده لكــن الســاروت لــن ميــوت، كمــا أن الثــورة 

الســورية مل ولــن متــوت حــى حتقــق النصــر والظفــر إبذن هللا.

متاحــة لــه ومفتوحــة أمامــه.
فقد الساروت من أشقائه أربعة قبل أن يلتحق هبم دون أن يضعف 
أو يرتاجــع مــا جعلــه رمــزًا كبــرًا يقــف اجلميــع أمامــه إبجــال واحــرتام، 
وهــو يبــث فيهــم روح الصمــود واملتابعــة واالســتمرار حــى يكتــب هلــم 
النصــر علــى قاتلهــم، ومــن مث حمتليهــم، عــاىن اجلــوع واحلصــار وظلــم 
ذوي القــرىب، وشــاهد املتســلقن والناطقــن ابســم الثــورة والشــعب 
الســوري، ومل ينــزو أو يتقوقــع علــى ذاتــه، أو ينســحب مــن املشــهد 
الــذي اختارتــه األقــدار ليكــون البطــل املتــوج علــى  وخيلــي مكانــه 

مســرح األحــداث.
لكل ذلك، وغره، مثل الشــهيد الســاروت حاجة ماســة للســورين، 
فهــو بطلهــم، خيتــزل معاانهتــم وطموحاهتــم، لذلــك هــم عندمــا بكــوه 
كانــوا يبكــون ذاهتــم وفقدهــم وهواهنــم علــى الــدول واملنظمــات وكل 
املعنيــن بقضــااي احلريــة وحقــوق اإلنســان. مــن »حــق الســورين« 
ومــن الطبيعــي أن يبكــوا الســاروت فهــم يبكــون حاهلــم ومصرهــم 

الــذي تتناهشــه الــدول، واملشــاريع املتصارعــة.
الســاروت منــا، حنــن الذيــن خرجنــا كحلــم ليلــة صيــف، حيــدوان األمــل 
بغــد مشــرق، وهبــي مجيــل، كإطــاالت الســاروت الــي تشــي ابألمــل 
والنصــر. هــو منــا حنــن الشــهداء الذيــن قضــوا أو مازالــوا علــى قارعــة 
منــا حنــن  هــو  احلريــة.  ينتظــرون مشــس  الذيــن  املعتقلــن  أو  احللــم، 
اليتامــى والثكاىل...األرامــل واملشــردين ... هــو منــا حنــن األبــرايء 

الذيــن مازلنــا حنلــم.! الســاروت منــا وهــو حنــن.

د. زكريا مالحفجي

الساروت:
سيرة ثورة جريحة 

كاتب وباحث سوري

عبد الرحيم خليفة

                                  حاجتنا لساروت.!
                                الساروت منا وهو نحن.!!

كاتب سوري
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عــن  وبعيــداً  متــوت،  ال  األغــاين  مــات؟؟  الســاروت  إن  قــال  مــن 
فجائعيــة هــذا اخلــر علــى املؤمنــن بعدالــة قضيــة الســورين وثورهتــم 
وآبن واحــد خذالهنــم ومظلوميتهــم، واقتــداء بــكل قصــص الثــورة يف 
التاريــخ فــإن مــا فعلــه الســاروت وأمثالــه هــو ســجل خالــد جيــب أن 

يــورث ألجيــال ال أن ندفنــه ابلدمــوع.
منــذ الفجــر وأان أفكــر مــاذا أفعــل، مــاذا ميكــن أن يفعــل عاجــز مثلــي 
ليــس لديــه ســوى كلمــات الــراثء والدمــوع، قــرأت مــا كتبــه اجلميــع، 
وصــرت ألول مــرة علــى الكتابــة، وعلــى قســوة املشــهد دون صــوت 
عبــد الباســط، ومــن دون أغنياتــه اجلديــدة، ومــن دون أن ميــر حلمــه 

ذات يــوم إىل قلبــه املدفــون يف حــي البياضــة مبدينتــه محــص.
ميــّر شــريط الشــهداء القديســن وهــم كثــر، والذيــن ال نعرفهــم كمثــل 
عبد الباسط، أولئك اجملهولن الذين مل نسمع هبم، ومل تكتب عنهم 
البوســتات وتســجل هلــم التقاريــر، ماتــوا بصمــت الكبــار، ومــرت صــور 
اليــوم  للمغيبــن واملعتقلــن واملعذبــن، واملهجريــن واملهدديــن  كثــرة 

حتــت الزيتــون ويف كل األرض الشــقيقة والغريبــة.
اســتمعت إىل تقاريــر عــن عبــد الباســط، شــاهدت أفامــاً تســجيلية 
عــن رحلــة العــودة الفاشــلة إىل محــص مــع رفاقــه، ودغدغــت روحــي 
البســطاء  البســيطة، ومــر يف خاطــري كل  الصارمــة  البدويــة  هلجتــه 
مثلــه،  الظهــور  حــظ  هلــم  يكــن  ومل  الباســط  عبــد  يشــبهون  الذيــن 
وهــؤالء كانــوا هنــاك يف اجلنــوب ويف جديــدة الفضــل وخــان الشــيح 

الــي كونتهــم، ودربتهــم، وهيأهتــم  أبنــاء ورجــال هــي وحدهــا  للثــورة الســورية    
ليمثلوهــا، وحيملــوا رايتهــا، فتميــزوا ابلصــدق والطهــر والبطولــة والعفويــة، إىل درجــة 
املثاليــة. بــرزوا يف مياديــن القتــال، واالعــام، والفــن. ارتبــط ذكرهــم وإرثهــم هبــا، 
ومحلــت وجوههــم ماحمهــا، حــى غــدوا أيقــوانت خالــدة ورمــوزًا هلــا، وصــارت 

أمساؤهــم أمســاء غــر مســتعارة للثــورة، وال يذكــرون إال مقرونــن هبــا. 
مــن منــا سينســى إبراهيــم قاشــوش أول فنــان ثــوري أجنبتــه احلاضنــة الشــعبية للثــورة 
يف إحــدى أبــرز قــاع التمــرد التارخييــة علــى نظــام البعــث / األســد منــذ بدايتــه؟! 
شــاب مغمــور ال يعرفــه أحــد قبــل أن تطلقــه الثــورة يف بواكرهــا، فأصبــح فجــأة 
فنااًن ذائع الصيت يصدح بلســان الســورين ) ايهلل ارحل اي بشــار ( هذه األغنية 
الــي أمســت الزمــة دائمــة يف كل تظاهــرة للســورين، وغــدا القاشــوش مــن أمســاء 

الثــورة، ورمــزًا مــن رمــوز مدينــة العاصــي العصيــة علــى اإلســكات واالخضــاع . 
ألن  اجلريئــة،  الصادحــة  حنجرتــه  وانتزعــوا  ذحبــوه  بســرعة،  األوابش  منــه  انتقــم 
ذلــك مل خيرســوا  البنــادق والقنابــل، ولكنهــم رغــم  مــن  أكثــر  أغنياتــه أوجعتهــم 
صوتــه ولــن يطمســوا أغانيــه الثوريــة. ســيظل صوتــه خالــًدا مهمــا تقــادم الزمــن، 
يذكــر مقــرواًن ابلثــورة. مــن منــا سينســى الفنانــن رائــد الفــارس ومحــود اجلنيــد ...؟! 
الثنائــي الفريــد اللذيــن شــكا ظاهــرة فنيــة فريــدة، ابلكلمــة والريشــة والصــورة. ابنــا 
كفرنبــل البــاران اجلميــان اجلريئــان اللــذان محــا امسهــا إىل أرجــاء العــامل القصيــة 
منافًســا ألمســاء مــدن املــال والبورصــات واجلــذب الســياحي، وترمجــا إببداعهمــا 
العبقــري روح الثــورة، وخلجــات الســورين إىل لوحــات والفتــات معــرة وتعليقــات 
الذعــة، بلغــات متعــددة، اجتاحــت الفضــاء املــادي والعنكبــويت الــا حمــدود يف 

الزمــان واملــكان.

الثــورة هــي الــي صنعــت رائــد ومحــود، وخرجتهمــا مــن مدرســتها، ليكــوان رســولن 
هلــا إىل العــامل، قبــل الثــورة مل نســمع حنــن يف ســورية، وال غــران يف أي مــكان 
ابمسيهمــا، ومل نــر شــيًئا مــن أعماهلمــا الفنيــة املميــزة املقرتنــة نًصــا وروًحــا ابلثــورة 
حصــًرا. ولوالهــا بقيــت موهبتهمــا حبيســة جــدران اخلــوف والقمــع وصمــت القبــور 
املفــروض علــى الســورين.   مــن منــا سينســى اإلعاميــن البارزيــن هــادي العبــد 
هللا وخالــد العيســى؟! الثنائــي اإلعامــي اللــذان خرجــا مــن رحــم الثــورة، وحتــوال 
يف غضــون فــرتة وجيــزة لســانن للشــعب الســوري املقــاوم املطالــب ابحلريــة ينقــان 
للعامل عر الفضاء آالم األطفال والنساء والشيوخ يف أحياء محص احملاصرة، اباب 
عمــرو واخلالديــة والبياضــة، كانــت رســائلهما حــارة ومؤثــرة جــًدا، وغــر تقليديــة، 

خمضبــة ابلدمــوع احليــة والســاخنة.
علــى هــذا املنــوال مــن منــا سينســى عبــد الباســط الســاروت، الفــى الغــر الــذي 
اســتقطب إعجــاب الســورين واســتوطن قلوهبــم، واألرجــح أنــه حجــز إقامــة دائمــة 
الرمــوز واألمســاء  مــع  إىل جنــب  الوطــن، جنبًــا  اجلماعيــة ووعيهــم  ذاكرهتــم  يف 

الســابقة ؟!
هــذا الفــى الصغــر مل يــزد علــى تســعة عشــر ربيًعــا حــن أشــعل أطفــال درعــا عــود 
كريــت الثــورة يف مــدن القــش واخلشــب واملــوت املقنــع، فتحــول بســرعة  مــن جنــم 
لكــرة القــدم، إىل جنــم ألانشــيد وأغــاين الثــورة وهتافاهتــا وخطبهــا البليغــة، مث بطــًا 
مــن أبطــال القتــال والنضــال ابلســاح ، حيمــل يف وجهــه وهــج الثــورة ، ويف صوتــه 

أمــل النصــر، ويف عــوده الغــض حيويــة الشــعب الثائــر يف متــرده وقوتــه .
لقــد حلــت روح الثــورة يف قلــوب الســورين بدرجــات متفاوتــة، كاإلميــان ابهلل، 

بعضهــم وصــل إىل درجــة اليقــن والتجــرد، وبعضهــم أقــل، مث أقــل وهكــذا. 

الثائــرة يف محــاة  وجنــوب دمشــق ومحــص وريــف دمشــق واألرايف 
وحلــب وديــر الــزور، مــر كل هــؤالء ببســاطتهم وقاماهتــم.

خطــر يل أن أكتــب حــد الســخط الكبــر، وقلــت يف نفســي أميــوت 
عبــد الباســط ويبقــى حيــاً وبيننــا كل هــذا القيــح ممــن يّدعــون الثــورة، 
وســوف يفعلوهنــا، ويتصــدرون مشــهد النــواح والــراثء، ســيقفز هــؤالء 
ويّدعــون  الشــهيد،  مــع  صورهــم  ويعرضــون  الشاشــات  إىل  اليــوم 
عاقتهــم الوطيــدة بــه، وأن هلــم مثلــه مــاٍض مــن البطولــة، وســتتصدر 
عبــارات )شــهيداً مجيــًا( )مــات الســاروت( العــامل األزرق االفرتاضــي، 

ومــن مث ســتذوي رويــداً رويــداً محاســتهم إىل النســيان.
هــو يشــبه اجلميــع يف موتــه وحياتــه، ويكفيــه أنــه مل يتــورط مــع البســي 
البــدالت الرمسيــة ونياشــن الثــورة يف ماهلــم ووالءاهتــم، ومثــل النخلــة 
مــا  أرضهــا، وأن حتــاول  واقفــة يف  متــوت  أن  أحبــت  الــي  الطريــدة 

اســتطاعت غــرس جذورهــا يف جــوار البيــت البســيط يف البياضــة.
حــاول الســاروت أن يصــل إىل أقــرب مــكان ملســقط رأســه بعيــداً 
ويتعثــر،  يصيــب  بشــر  مثلنــا  وهــو  املنــايف.  الغريبــة يف  البحــار  عــن 
ينــدم ويصيــح، لكننــا هنمــس فقــط ونثرثــر، ونناضــل يف الصفــوف 
اخللفيــة هــذه إمكانياتنــا وشــجاعتنا، وألن صوتــه أعلــى كان أقــرب 

الوطــن، وأكثــر حنينــاً، وشــجاعة. إىل 
ســنرتك خلفنــا ابلتأكيــد مواقفنــا وهــي أضعــف اإلميــان يف العمــل، 
الصغــار  يرددهــا  الــي  احليــاة  هــذه  خلفــه كل  الســاروت  وســيرتك 

والكبــار، وكل هــذا النشــيج مــن احلنــن، وكل النشــيد اآلســر مــن 
املقاتــل. وواقعيــة  القــوة 

الساروت حياً، أيتها الباد الي تنجب املغنن وحتفظ األغنيات...
ولسه األغاين ممكنة.

عبــد الباســط واحــد مــن هــذه القلــة املتميــزة، أو الفصيلــة النــادرة، هــؤالء الذيــن 
تلبســتهم روح الثــورة، واســتولت علــى قلوهبــم وعقوهلــم، وعلــى كل خلجــة مــن 
خلجاهتــم، فغــرت حياهتــم وســلوكهم. غــدت أجســادهم أجســاًدا للثــورة متشــي 
علــى األرض، وأرواحهــم أرواًحــا هلــا حتلــق يف مســاء الوطــن، وأصواهتــم أصــوااًت هلــا، 

وعيوهنــم عيــواًن هلــا، وأمساؤهــم عناويــن هلــا. 
مــن يتأمــل كيــف حتولــت حيــاة عبــد الباســط وحيــاة أقرانــه - الذيــن ضربناهــم 
مثــًا - بعــد الثــورة سيكتشــف عمــق إميانــه هبــا وصدقــه وإخاصــه وجتــرده. هــؤالء 
رســل الثــورة الســورية الذيــن محلــوا رســالتها وعــروا عــن مظلوميــة الشــعب املنكــوب 

إىل القاصــي والــداين، بتفــان اســتثنائي.  
كان لــكل واحــد منهــم مســار آخــر يف احليــاة، هــادي العبــد هللا درس التمريــض، 
وعبــد الباســط هيــأ نفســه ليكــون العــب كــرة عامليًــا، وعمــل إبراهيــم قاشــوش 
رجــل إطفــاء، وكان رائــد الفــارس انشــطًا حقوقيًــا.. إخل ولكــن الثــورة أعــادت 
تصنيعهــم، رمســت هلــم مســارات بديلــة، اصطفتهــم ليكونــوا أبناءهــا الــررة، ورســلها 
املخلصن. ســكنتهم وتلبســتهم حى أصبحوا وجوًها هلا، وألســنة ينطقون ابمسها 
وابســم شــعبهم، وضمائــر متصلــة هبــا. )منهــم مــن قضــى حنبــه ومنهــم مــن ينتظــر، 

ومــا بدلــوا تبديــًا(. 
أمــة  الســوري  الشــعب  هبــم.  أجنبتهــم وجــادت  الــي  لألمــة  والبقــاء  رمحهــم هللا، 
الــذي ال  هــي اإلنســان  دائًمــا  الكــرى  ثروهتــا  عظيمــة، غنيــة أببنائهــا، كانــت 
يلــن وال يســتكن وال يقبــل اهلــوان والــذل والعبوديــة، والثــورة هــي خصيصــة مــن 
خصائصــه الثابتــة، وعنصــر مــن عناصــر جيناتــه وكرايتــه البيــض واحلمــر وغــدده 

واملورثــة. املوروثــة 
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رحيــل الســاروت شــهيًدا أحــدث يف حاضنــة الثــورة الســورية زلــزااًل عميقــاً، 
صفحــات  فامتــألت  وضعفنــا،  العميقــة  هشاشــتنا  استشــهاده كشــف 
واخلــوف،  والقهــر  واالفتخــار  والبــكاء  ابحلــزن  االجتماعــي  التواصــل 
نــرى مــن قبــل” متزقنــا وتشــتتنا، وكــرد  نــرى » وكنــا  استشــهاده جعلنــا 
فعــل علــى استشــهاده طالــب بعضنــا أن خنتــار قائــداً عســكرايً، أو قائــداً 
سياســياً، ومل يفكر هذا البعض أن لذلك شــروطاً موضوعية وذاتية ختّص 
صــرورة الثــورة، وبعضنــا محّــل وزر التمــزق والتشــتت ملؤسســات املعارضــة 
متناســن أهنــا أتــت بشــروط مل تقررهــا الثــورة ومل تســتطع الثــورة فــرض بديــل 

سياســي ميثلهــا بعيــداً عــن هــذه املؤسســات.
لذلــك ارتفعــت وتــرة رد فعلنــا ومــألان الدنيــا صراخــاً علــى قــدر مســاحة 
احلــزن الــذي كشــف لنــا أننــا هنــرب مــن ختاذلنــا احلقيقــي، وهنــرب مــن 
اســتحقاقاتنا الوطنيــة، ونغمــض أعيننــا علــى تناقضاتنــا وجهلنــا السياســي، 
ــد  الــي حتكمــت ابلثــورة، فأضعفتهــا وأهنكتهــا، فمــا زال هنــاك مــن يتصّي
اآلخريــن املختلفــن عنــه َعلمانيــاً أو دينيــاً أو طائفيــاً حبجــة احلــزن علــى 
مواجهــة  السياســية يف  نرســخ وحدتنــا  حبــق كيــف  نفكــر  مل  الشــهداء، 
االحتــاالت واالســتبداد، ال يــزال الوقــت بيننــا يلــد كل يــوم تيــاراً مــن 

يتصــور بعــض الوامهــن أن احتفالنــا ابلســاروت انبــع مــن حالــة ضعــف، 
نبحــث فيهــا عــن رمزيــة نســند إليهــا ضعــف حالنــا وهواننــا، وهــذا حمــض 
ختريــف، فاحتفــاؤان ابلســاروت تعبــر عــن حالــة إدراك عميــق للمثــال 
رموزهــا  مــن  ماتــوا  مبــن  حتتفــل  عــادة  فاألمــم  واقًعــا،  يتحقــق  حينمــا 
وأبطاهلــم وعظمائهــم، أمــا يف حالنــا، فنحــن نعايــش رمــوزان وأبطالنــا 
األحيــاء ونشــعر حبــرارة دمائهــم، ونتلمــس عيــااًن آاثرهــم ومنجزاهتــم، 
الســهل عليــه،  مــن  مثــًا ال حصــراً، كان  الســاروت،  الباســط  فعبــد 
بــل متاحــاً عنــد قدميــه، أن يبلــغ النجوميــة، وأن ميــأل خزائنــه ابلعملــة 
وصغــرى  ووســطى  دول كــرى  وكانــت  النفيســة،  واملعــادن  الصعبــة 
بــه  الكبــرة  والثقــة  الثــورة  الطاغــي يف  اســتثمار حضــوره  وراء  تلهــث 
شــعبياً، وكان يســتطيع مبنتهــى الســهولة أن يكــون ضيفــاً دائمــاً علــى 
كــرايت القنــوات، ويف أفخــم الفنــادق، وأن يقــود أحــدث الســيارات، 
وهــذا املتــاع الــذي يلهــث وراءه الكــراء والصغــراء مــن الرجــال والولــدان 
واملســؤولن واملشــهورين، كان هــذا املتــاع هــو مــن يطــارد الســاروت، 

ترجــل الشــجاع الطيــب عبــد الباســط الســاروت، رحــل ملتحًقــا إبخوتــه 
 ومبئــات اآلالف مــن الســورين الذيــن جــاءت عليهــم آلــة مــوت الطاغيــة 
تســاندها كل أدوات  الغــدر الــي عاثــت يف ســوراي وبثورهتــا خيانــة وجتــارة 
اللغــة، حــى جــف  واســرتزاقًا وغرهــا  ممــا ال حتصيــه  واســتثمارًا  ومتاجــرة 
ضرعهــا، أو كاد، مــن كل شــيء، حــى مــن اجلغرافيــا الــي  يعتروهنــا مــن 
ثوابــت احليــاة، يبــدو أهنــا مل تعــد كذلــك، بــل رمبــا سنكتشــف أن معظــم 
تفنــده حقائــق  إال وهــم  هــو  مــا  األجبديــة  اخــرتاع  منــذ  الــذي    املــوروث 

اللحظــة. 
رحيــل الســاروت النبيــل تــرك غصــة يف قلــب كل مــن ميلــك حــًدا أدىن مــن 
اإلنســانية، ولكن ال  يبدو أن كل من حيســبون أنفســهم على الثورة ميلكون 

عــدٍد مــن الطاحمــن واملتومهــن، ممــن يريــدون أن خناطبهــم بصفتهــم املفرتضــة 
كقــادة مجاعــات أو تيــارات أو أحــزاب حــى قــارب عــدد هــذه التيــارات 
واألحــزاب واجلماعــة الرقــم مئــة، مل يلتــم الدميقراطيــون الَعلمانيــون علــى 
أنفســهم ويشــكلوا تيــاراً واحــداً وكذلــك مل يفعــل الدميقراطيــون الليراليــون 
ذات األمــر وال حــى التيــارات االســامية فعلــت ذلــك، والســبب واضــح 
قيــادايً  فــكل واحــد مــن قــادة هــذه التيــارات ال يريــد أن يكــون عضــواً 

فحســب بــل قائــداً.
مــا هــو الســر إذاً يف متزقنــا وشــتاتنا؟ إهنــا حقيقــة وعينــا الــي مل تــرق إىل 
تغليــب العقــل والنقــد واإلقــرار ابلعجــز، إنــه وعينــا البطــويل املبــن علــى 
أســاطر عنــرتة واألســاف املاجديــن، مل نفكــر أن نصنــع وحدتنــا كمــا 

غــر أنــه، مبعيــة فــوق بشــرية، كان يتفلــت منهــا، ويدهســها، فقــد اختــار 
الســاروت دخــول كثــر مــن معاركــه جائعــاً، وأحيــاانً غــر مكســو مبــا 
يكفــي، وقليــل ممــن يعرفــون كــم مــن ليلــة طوهتــا أمعــاء الســاروت خاويــة 

مــن طعــام أو شــراب.
اختافنــا عــن ابقــي األمــم والشــعوب أننــا مل ننتظــر نــزول رمــوزان وأبطالنــا 
وقاداتنــا حتــت األرض حــى نعظمهــم ونرفــع ذكرهــم، بــل احتفينــا هبــم 
أحيــاء، مث بعــد املــوت، واملثــر والغــن يف جتربتنــا أن هــؤالء الرمــوز هــم 
أمــام أعيننــا، منهــم مــن مــات وآخــرون مــا زالــوا  يتنقلــون  بيننــا  كثــر 

هــذا احلــد األدىن، فأطــل مــن يتقنــون فــن  املتاجــرة والعــزف علــى إيقــاع 
»األجهــزة« برؤوســهم يف مســعى لتحويــل قضيــة رجــل هــي يف  عدالتهــا 
أوضــح مــن الشــمس يف رابعــة النهــار إىل قضيــة جدليــة قبــل أن يــوارى 

الثــرى. 
فقــد أحــد أهــم رمــوز الثــورة بــكل مســاراهتا، وجــد انعكاســه علــى صفحــات 
 التواصــل االجتماعــي بطريقــة غــر مســبوقة، لكنهــا علــى أمهيتهــا، ال تعــدو 
كوهنــا كلمــات تدبــج  يف عــامل افرتاضــي ال أتثــرًا حقيقيًــا هلــا علــى واقــع قضيــة 

مل تعــد ضمــن أولــوايت أصحــاب  القــرار الــدويل. 
رمبــا ال أجــايف احلقيقــة إن قلــت إهنــا مل تعــد علــى ســلم أولــوايت الســوري 
نفســه، الــذي تقــدم  لديــه اخلــاص علــى العــام، وهــو مــا مل حيــدث لعبــد 

فعــل ذلــك نــيب األمــة حممــد ذات يــوم وفــق شــروط زمنــه، وال نفكــر كيــف 
جنــد القواســم املشــرتكة بيننــا كشــعب يريــد احلريــة.

صدمنــا استشــهاد البطــل عبــد الباســط الســاروت وكشــف أان عاجــزون 
ومربكــون وخائفــون ومتهمــون وخمونــون بســبب أوبــا ســبب.

تقبــل هللا الشــهيد عبــد الباســط الســاروت ألنــه كشــف الســتار عــن هزالنــا 
ونرجســيتنا  وتشــتتنا  عجــزان  علــى  شــاهداً  شــهيداً  هللا  تقبلــه  اجلمعــي، 

الفارغــة.
تقبلــك هللا أيهــا الشــهيد الســاروت وكل رفاقــك الشــهداء يف عليائــه، أمــا 
حنــن فلنــا العنــرتايت والعواطــف اجلياشــة الــي ســرعان مــا ســتبتلعها احليــاة 

يف انتظــار شــهيد مجيــل آخــر البــد قــادم.

يقاتلــون علــى خمتلــف اجلبهــات مــن غــر تغيــر وال تبديــل وال حتريــف.
حســان عبــود، وعبــد القــادر صــاحل، وعبــد الباســط ســاروت، وعبــد 
العزيــز األمحــد، كلهــم مــن طبقــة ثوريــة واحــدة وذوو منجــزات كبــرة، 
مــن  اهلــروب  يف  أخفقــوا  الذيــن  هــم  الثــوار،  بــن  مــن  هــؤالء،  لكــن 
الكامــرا والشــهرة بســبب طبيعــة عملهــم وطبيعــة املرحلــة، لكــن يقينًــا 
ومعروفًــا لــدى كثريــن، أن هنــاك املئــات يف الداخــل ممــن هــم يف ســوية 
الســاروت والعبــود وصــاحل واألمحــد إن مل يتفوقــوا يف املنجــزات والصــدق 

كمــا يبــدو لنــا وهللا أعلــم. 

الباســط الــذي أدمــج اخلــاص ابلعــام، فــكان  الســاروت، وهنــا لســت بــوارد، 
وال أملــك حــق إطــاق األحــكام فلــكل منهــم »شــأن يغنيــه«، لكــن ال 
أجتــاوز  علــى أحــد إن تســاءلت ورمبــا للمــرة العاشــرة، أمل حيــن الوقــت ألن 
ينتــج الســوريون مشــروعهم  اجلامــع، يف شــقه النظــري علــى األقــل؟ مشــروع 
حيافــظ علــى »فكــرة ســوراي«، مشــروع جيمــع  شــتات املعارضــة يف حلظــة 
»كرامــة« يتنــازل خاهلــا الســوري ألخيــه، فهــي أعــز لــه مــن  تنازلــه وتبعيتــه 
احلــزن  يصبــح  فقــط،  اللحظــة  تلــك  الغريــب، يف  هــذا  أاًي كان  لغريــب، 
علــى  الســاروت وغــره املئــات حــزاًن حقيقًيــا، ال شــوائب للتباكــي والنفــاق 
واالســتعراض الرخيــص  فيــه، عندهــا فقــط ميكــن أن يصــدق الســوريون مــع 

»أم الســاروت« كمــا صدقــت يف صرهــا  وصــدق ابنهــا.

أسامة آغي

الساروت لم يمت
نحن هم األحياء الموتى

صحفي وكاتب سوري

جهاد عدلة

حسين الزعبي

لماذا نحتفل بالساروت؟

ال تصدقيهم
يا أم الساروت 

إعالمي وكاتب سوري

صحفي وكاتب سوري
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Babalar gününe 1 kala
Ankara Türk Kızılay Toplum Merkezi yararlanıcısı babalar ve çocukları birlikte ahşap boyadılar, 
sonra da yaptıkları albümleri babalarına hediye ederek Babalar Gününü kutladılar. İlk hatıra fo-
toğraflarını çekmenin mutluluğunu ise Türk Kızılayı yaşadı.

Hasat zamanı yaklaşıyor.... Mardin Türk Kızılay Toplum Merkezinin Tarımda İstihdam Projesi 
kapsamında yetiştirdiği lavanta ve çilekler hasat vermeye hazır hale gelmek üzere ve  21 yarar-
lanıcının eğitim aldığı alanda üretilen ürünler, yine eğitim alan katılımcılar arasında paylaştırılıyor.

Kilis Türk Kızılay Toplum Merkezinin  ‘Okulda Oyun Var’ projesi devam ediyor.
Çocuk Dostu Alan gönüllüleri oyun alanlarında çizim yaparak, Engelsiz Yaşam Merkezinde 
yaşayan ve eğitim gören yararlanıcılarla keyifle değerlendirebilecekleri alanlar oluşturdu.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezinde karne günü heyecanı. Yenilik Enstitüsü Anaoku-
lundan 80 çocuk bugün karne aldı. Renkli aktivitelerin yapıldığı şenlikte çocukların mutluluğu 
görülmeye değerdi.

Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde karne heyecanı tüm gün devam etti.
Önce çocukların karne heyecanına ortak oldular  sonra da adettendir dediler  ve onlara karne 
hediyeleri verdiler.

بطاء  وأطفاهلم  أنقرة  يف  جمتمع  الرتكي  األمحر  اهلال  مركز  من  واملستفيدون  املشاركون  اآلابء  قام  اآلابء...  يوم 
األخشاب مًعا، مث قام األطفال ابالحتفال بعيد األب من خال تقدمي ألبوماهتم الي أعدوها إىل آابئهم كهدااي. كما 

عاش اهلال األمحر الرتكي سعادة  ابلغة، وهي فرحة التقاط أوىل الصور التذكارية.

وقت احلصاد يقرتب.... توشك نبااتت اخلزامى والفراولة الي زرعها مركز اهلال األمحر الرتكي جمتمع يف ماردين 
التوظيف والتشغيل يف  الرتكية على اجلهوزية للقطاف واحلصاد. وأييت مشروع اهلال األمحر هذا يف إطار مشروع 
جمال يف الزراعة واحلقول. وقد مت إنتاج هذه املنتجات يف املكان الذي تلقى فيها 21 شخصا من املستفيدين تدريبهم 

وتعليمهم، ويتم تبادل ومشاركة هذه املنتجات بن املشاركن املشاركن يف التعليم والتدريب.

استمرار مشروع »اللعب يف املدرسة« الذي يرعاه مركز كيليس اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي. وقام متطوعو »ساحة أصدقاء 
الطفل« ماعًبا وأنشأوا مناطق للهو واالستمتاع هبا مع املستفيدين الذين يعيشون وتعلموا يف مركز احلياة اخلالية من العوائق.

فرحة استام الشهادات وكشوف العامات لطاب املدارس يف مركز سلطان بيلي التابع للهال األمحر الرتكي. اليوم. 
إذ استلم 80 طفًا من روضة معهد االبتكار واحلداثة شهاداهتم املدرسية. وقد كانت سعادة األطفال واضحة والفته يف 

املهرجان الذي أقيمت فيه أنشطة متعددة.

فرحة استام الشهادات املدرسية  يف مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي استمرت طوال اليوم .
يف البداية شاركوا األطفال فرحة التخرج واستام الشهادات املدرسية،  مث قالوا أهنا كانت خمصصة مث قاموا بتقدمي 

هدااي الشهادات لألطفال.

Ankara Türk Kızılay Toplum Merkezinde Babalar Günü kutlamaları devam ediyor.
Babalar Gününde Çocuk Dostu Alan yararlanıcıları ile birlikte çocuklar t-shirt boyadılar. Çocuk-
ların sevgiyle renklendirdiği tshirtler babalarına hediye edildi.

استمرار التهاين واالحتفاالت بعيد األب يف مركز اهلال األمحر الرتكي ال جمتمع يف أنقرة.
مبناسبة عيد األب قام األطفال واملستفيدون من »ساحة أصدقاء الطفل« معا بطاء قمصان  قصرة الكم. وقدم 

األطفال القمصان امللونة الي قامو بطائها كهدااي آلابئهم بود واحرتام، ويف أجواء من احلب.

Adana Türk Kızılay Toplum Merkezinin de katkılarıyla, Türkiye’de ameliyatı gerçekleştirilen ve 
bugün yoğun bakımdan çıkan Aye bebeğin sağlığı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Türk Kızılay 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ramazan Saygılı tarafından ziyaret edilen Aye bebeğin mutluluğu 
hediyelerle daha da arttı.

Bursa Türk Kızılay Toplum Merkezi istihdama yönelik Tarım kursu eğitimlerine devam ediyor. 
Farklı topluluklardan 25 yararlanıcı,  katıldıkları kurslarda meyve ve sebze yetiştiriciliği üzerine teor-
ik ve pratik eğitimler alıyor, öğreniyor ve üretiyorlar.

تتحسن يوما بعد يوم احلالة الصحية للطفلة رضيعة آية الي أجرت عملية جراحية يف تركيا مبسامهة من من مركز مجعية اهلال 
األمحر الرتكي اجملتمعي يف أضنة، والي من خرجت حديثا من وحدة العناية املركزة. وقد ازدادة سعادة الطفلة آية ابهلدااي الي 

قدمت هلا خال زايرة عضو اجمللس اإلداري للهال األمحر الرتكي يوسوف رمضان صايغيلي.

يستمر مركز بورصة يف اهلال األمحر الرتكي يف الدورات التدريبية يف التوظيف. يتلقى 25 مستفيًدا من جمتمعات خمتلفة ، 
ويتعلمون وينتجوا تدريًبا نظراًي وعملًيا يف زراعة الفاكهة واخلضروات يف الدورات الي حيضروهنا.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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2018 yılında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Ge-
lecek Perspektifi” başlıklı 13. Anadolu Buluşmaları Sempozyum tebliğleri Tire Kitap tarafın-
dan yayımlandı. Sempozyumda; bir açılış semineri, 6 oturum ve bir kapanış konuşması 
gerçekleşmiş; Türkiye’den ve farklı ülkelerden alanında uzman çok sayıda eğitimci, yazar, 
araştırmacı, akademisyen, kanaat ve hareket önderi tebliğ sunmuştu.

Bülbülzade Vakfı’nın her yıl ihtiyaç sahipleri yararına geleneksel olarak düzenlediği Hayır Çarşısı ve 
Bahar Şenlikleri bu sene 13-14-15-16 Haziran tarihlerinde yapıldı. Hayır Çarşısında; yöresel ev ye-
mekleri, kitap, halı, ayakkabı, pasta, tatlı, döner, zücaciye, kıyafet, meşrubat ve tanıtım stantları yer 
aldı. Bahar şenlikleri kapsamında canlı müzik, söyleşi, çocuk ve spor etkinlikleri de yer aldı.     Bahar 
şenlikleri kapsamında İstikrar Spor Kulübü tarafından Tekvando, Karate ve Aba Güreşi gösterileri 
gerçekleştirildi.

قامــت دار نشــر »تــرا كتــاب« بنشــر كتــاب حــوى العــروض واملداخــات العلميــة الــي قدمــة خــال نــدوة 
اجتماعــات األانضــول الثالثــة عشــرة، وهــي النــدوة الــي نظمــت يف مدينــة أفيــون كاراهصــار عــام 2018 

حتــت عنــوان »العــامل اإلســامي: منــوذج الوحــدة ورؤيــة املســتقبل«.
وكانــت النــدوة قــد مشلــت حلقــة دراســة افتتاحيــة، و 6 جلســات إضافــة إىل كلمــة ختاميــة، وقــد شــارك فيهــا 
العديــد مــن اخلــراء واملختصــن يف جماالهتــم مــن أكادمييــن، وحماضريــن، ومعلمــن والكتــاب والباحثــن وقــادة 

الــرأي العــام وحركــة الذيــن جــاءوا مــن خمتلــف البلــدان ومــن تركيــا، وقدمــوا أوراقهــم وأحباثهــم.

نظمت مؤسسة وقف بلبل زادة أايم 13، 14 و 15 من حزيران/ يونيو  فعالية »السوق اخلري« و »مهرجاانت الربيع« 
وهي الفعالية الي تنظمها كل عام وتستهدف مساعدة ذوي احلاجة والفقراء. وكان من ابرز املعروضات يف السوق واملعرض 
أألطعمة املنزلية احمللية ، والكتب ، والسجاد ، واألحذية ، واملعجنات ، واحللوى ، والشاويرما، واألدوات املنزلية، واملابس، 
وفعاليات  واألغاين  احلية  املوسيقى  فيها  عرض  فقد  الربيعية  املهرجاانت  أما  الرتوجيية.  التعريفية  واللوحات  واملشروابت، 
األطفال والفعاليات الرايضية. كما قدم »اندي استقرار الرايضي« يف نطاق مهرجاانت الربيع عروض التايكواندو والكاراتيه 

ومصارعة العباءة وغرها.

نشر كتاب »العالم اإلسالمي: نموذج الوحدة ورؤية المستقبل«

مؤسسة وقف بلبل زادة  Bülbülzade  تنظم فعالية السوق الخيري ومهرجانات الربيع

‘İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi’ Yayımlandı

İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ve beraberindeki heyet Anadolu Platformu Genel 
Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriyeli kanaat önderlerinin de katıldığı toplantı-
da toplumsal uyum meseleleri üzerine müzakerelerde bulunuldu. Toplantıda başlıca göç 
meselesi, Türkiye’nin dış politikadaki tutumu, medyanın konu üzerindeki etkisi ve işleyişi, 
Suriyelilerin toplumsal yaşamdaki konumları, dil sorunu ve bu sorunun çözülmesi, Türki-
ye’ye eğitim için gelen öğrencilerin verimliliği ve STK’ların genel anlamda tüm bu konular 
üzerindeki etkisini artırmak üzere yapılacak çalışmalardan bahsedildi.

قــام مديــر إدارة اهلجــرة يف إســطنبول رجــب ابتــو والوفــد املرافــق لــه بــزايرة إىل مقــر منصــة األانضــول. وقــد نوقــش يف 
االجتمــاع الــذي حضــره عــدد مــن قــادة الــرأي والفكريــن الســورين قضــااي تتعلــق ابالنســجام والتماســك االجتماعــي. 
ومــن القضــااي الرئيســية األخــرى الــي نوقشــت يف االجتمــاع أيضــا: قضــااي اهلجــرة، ومواقــف تركيــا يف السياســة 
اخلارجيــة، وأثــر اإلعــام يف هــذا املوضــوع، ومكانــة الســورين يف احليــاة اجملتمعيــة، ومشــاكل اللغــة وســبل حــل تلــك 
املشــاكل، إضافــة إىل نضــج وكفــاءة الطــاب القادمــن للدراســة يف تركيــا وأخــرا املشــاريع والــدراات الــي تقــوم هبــا 

منظمــات اجملتمــع املــدين يف شــى اجملــاالت مــن أجــل زايدة فاعليتهــا وأتثرهــا ونتائجهــا اإلجيابيــة.

وفد من إدارة الهجرة في إسطنبول يزور مركز »منصة األناضول«
İstanbul Göç İdaresi’nden Anadolu Platformu’na Ziyaret

Bülbülzade Vakfı Hayır Çarşısı ve Bahar Şenliklerini Gerçekleştirdi
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Futbol yaşamını İngiltere’de sürdüren Mesut Özil, bu kez attığı goller ya da verdiği güzel 
paslarla değil, Türk Kızılay’a yaptığı bağışla adından söz ettirdi. Türk asıllı dünyaca ünlü 
futbolcu Mesut Özil, bekârlığa veda ettiği 7 Haziran’da Türk Kızılay aracılığıyla örnek bir 
davranış sergileyerek, 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verilmesi için maddi bağışta bulun-
du. Bu bağışla Türk Kızılay’ın Türkiye’deki 14 farklı aşevinden 14 bin kişilik, Suriye’de ve Tür-
kiye’deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin kişilik olmak üzere toplam 16 bin 
kişilik yemek verildi.

Biz Sevgiyiz Platformu tarafından İdlib’de katledilen ve dünyanın görmezden geldiği insanların 
sesini tüm dünyaya duyurmak için 18 farklı ülkede aynı anda binlerce balon uçuruldu. Türkiye’deki 
adres Ankara Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı oldu.

انتشر اسم اللعاب الرتكي مسعود أوزيل على نطاق واسع، لكن هذه املرة ليس بسبب األهداف الي سددها يف املرمى 
وال بتمريراته اجلميلة بل بتقدميه ترعات ومساعدات لضحااي احلرب املقيمن يف كل من سوراي وتركيا. إذ قرر الاعب 
تركي األصل أوزيل الذي يواصل حياته الرايضية يف بريطانيا، والذي ودع حياة العزوبية يف السابع من حزيران 2019 قرر 
تقدمي مبلغ مايل جلمعية اهلال األمحر الرتكي كي يقدموا الطعام لـ 16 ألف شخص من الفقراء واحملتاجن، يف تصرف 
منوذجي لقي استحسان الكثرين. وبدورها قامت مجعية اهلال األمحر الرتكي بتقدمي الطعام لـ 16 ألف شخص من 
ذوي احلاجة ومن ضحااي احلرب املقيمن يف خميمات يف تركيا وسوراي، إذ قدمت الطعام لـ 14 ألف شخص يف تركيا و 

ألفن يف مشال سوراي.

الوقت يف 18  اهلواء بشكل متزامن أي يف نفس  البالوانت يف  نظمت »منصة حنن احلب« فعالية إطاق اآلالف 
دولة خمتلفة\ن وذلك من أجل إيصال صوت املقتولن يف مدينة إدلب السورية والذين يصمت العامل عنهم ويتجاهل 

معاانهتم. وقد كان عنوان هذهالفعالية يف تركيا هو حديقة عبدى ابكجى يف منطقة صحية ابلعاصمة أنقرة..

الالعب مسعود أوزيل يقدم تبرعات لضحايا الحرب في سورياو تركيا 

فعاليات في 18 عاصمة مختلفة تضامنا مع إدلب

Mesut Özil’den Suriye ve Türkiye’deki Savaş Mağdurlarına Bağış

Suriye’nin Hama kentindeki rejim saldırılarından dolayı ailesiyle İdlib’e sığınan ve kalbindeki 
rahatsızlık nedeniyle sürekli kriz geçiren küçük Aye’nin hikayesini Anadolu Ajansının 
haberleştirmesinin ardından harekete geçen ve Türkiye’ye getiren Türk Kızılay, tedavisi için 
girişimlerde bulunarak tüm süreci yakından takip etti. Anjiyosu gerçekleştirilen ve kalbinde 
delik olduğu belirlenen Aye, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyat edildi. Bir süre 
yoğun bakımda tutulan Aye, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde normal odaya 
çıkarılarak takip altına alındı.

انتقلت الرضيعة الســورية املريضة آية وعائلتها إىل مدينة إدلب يف مشال ســوراي هراب من اهلجمات الدموية الي نفذها النظام 
علــى حمافظتهــا األصليــة محــاة. وقــد حتــرك اهلــال األمحــر الرتكــي ملســاعدة آيــة الــي تعــاين مــن مشــاكل يف القلــب تســببت هلــا 
أبزمــات دائمــة، وذلــك بعــد تقريــر إخبــاري نشــرته وكالــة األانضــول. إذ اتبــع اهلــال األمحــر كل اخلطــوات الازمــة لعــاج الطفلــة 
منــذ بدايتهــا وحــى هنايتهــا. بعــد تصويــر ابألشــعة تبــن أن آيــة تعــاين مــن ثقــب ابلقلــب، وبنــاء عليــه مت إجــراء عمليــة جراحيــة 
هلــا يف كليــة الطــب جبامعــة تشــوكوروفا Çukurova، وظلــت آيــة يف وحــدة العنايــة املركــزة لفــرتة مــن الوقــت مث نقلــت إىل 

الغرفــة العاديــة يف قســم جراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة ابملستشــفى وظلــت حتــت املراقبــة هنــاك.

الطفل الرضيعة آية تتتحسن حالتها الصحية وتتعافى بفضل مساعدة الهالل األحمر التركي
Aye Bebek Kızılay Sayesinde Sağlığına Kavuştu

18 Ayrı Başkentte İdlib Eylemi



14

ي
م الثقاف

س
الق

» أان لو متت حببك اي ثورة شو املشكلة«
ابلتأكيد مل تكن مشكلة لدى الشهيد عبد الباسط أن يدفع حياته فداًء حلبيبته، ومثناً خلياره يف 
مواجهة نظام عميل وخائن فّرط ابلوطن ومقّدراته، وارتكب كّل أنواع اجلرمية ليبقى حاكماً ولو على 
مستنقع من الدم واجلماجم، كانت الكارثة احلقيقية لدى الساروت يف أن تفشل الثورة وأن يضيع 

دم الشهداء، ولعّل كلماته األخرة قبل أن تتحّرر روحه من جسده املدّمى تؤكد هذه احلقيقة.
مل يكن عبد الباسط الساروت ملكاً لفرٍد أو مجاعة أو تنظيم، ومل يكن جمّنداً إيديولوجّياً حمسوابً 
على أيّة شخصية أو جهة، مل يكن أسر مصاحل ذاتية أو جغرافيا ضّيقٍة أو فكٍر حمدود، لقد كان 
إنساانً وطنياً منفتحاً على مجيع أبناء شعبه حمّباً ومشاركاً للجميع، كان حرّاً يف حياته ويف خياراته 

ويف قراره.
لقد أنشد الساروت لكّل املدن والبلدات السورية وجلميع أبنائها، وكان الوطن، كل الوطن، جنة 
والعدالة  احلرية  ينشد  الذي  اإلنسان  حبقوق  املؤمن  للسورّي  املواطن  هوية  ستمنح  الي  األرض 
ووعورته  الطريق  مشاّق  البسيطة  وبقراءته  الفطرّي،  الوطّن  بوعيه  الساروت  أدرك  لقد  والكرامة. 
واألخطار الي تكتنفه، وتعّدد اخلصوم، ووحشّية األعداء على اختاف منابتهم وتنوّع أساليبهم 
وافرتاق مشاريعهم، لكّنه امتلك اليقن بقدرة السورين األحرار على هزمية الطاغية مهما امتلك 
من أدوات ومهما تلقى من دعم خارجّي. لقد منحه وضوح املشهد وإميانه ابحلّق وبقوة السورّي، 
وهبشاشة أبنية االستبداد، مطلق الثقة ابالنتصار على قوى الشّر والطغيان، فبدأ مواجهتها ابلغناء 
ابلقصف  الوطّن  اهلتاف  وواجه  السلمّي  املديّن  للحراك  جمااًل  الطاغية  يرتك  مل  حن  مثّ  والورود، 
وابجملازر، وابعتقال الثوار السلمين وقتلهم بواسطة التعذيب الوحشّي، مل يتواىن يف الدفاع عن الثورة 

وغاايهتا النبيلة ومحل الساح يف صفوف اجليش احلّر. 
ونقائها  بتلقائيتها  السورية  الثورة  عن  وخمتزلة  مكثفة  الساروت صورة  يف  نرى  أن  لنا  ميكن  نعم 
وعفويتها، وجتسيداً عميقاً لطبيعتها وسرورهتا وملراحلها الي مّرت هبا، وتلخيصاً ألهدافها ومطالبها 
ليس صورة عن مآالهتا ونتائجها  أبداً  الغيب  اإلنسانية احملّقة. لكّن استشهاده وانتقاله إىل عامل 
النهائية، بل جتديد لروحها ودفع قوّي لقاطرهتا، واستعادة أللقها وعنفواهنا وزمخها. فإن كّنا فشلنا، 
الثورة السوريّة وهم أحياء فلتكن روح الساروت  من قبل، يف اإلمجاع على بطٍل ورمٍز من رموز 
النقّية، ومسرته املشّرفة وبطولته املشهود هبا، وتضحياته رمزاً لثورتنا العظيمة ومنارة تضيء طريق 

الصاعدين إىل واحة احلرّية.
أو  منهم  الثابت  ويسارييها،  وقومييها  وعلمانييها  إبسامييها  املعارضة  القوى  بعض  عجز  إّن 
املتلّون واملتحّول، ورغبة منها ابالستقواًء برمزية الساروت وبرصيده الشعيب، أو خوفاً على ومهها 
األيديولوجي وعلى تصّوراهتا املسبقة ملشروع التغير، دفع البعض منها إىل حماولة االستحواذ على 
رمز من رموز الثورة وحارس من حراس حلم الناس، كما دفع بعضها اآلخر إىل حماولة اإلساءة إليه 
وتشويه صورته، فمن جهتها عمدت قوى إسامّية معتدلة أو متطرفة إىل أسلمة هذا الشاب الثائر 
بل وإىل حماولة تنسيبه إىل صفوفها، فيما رفضت قوى وأشخاص تّدعي العلمانية أن يتحّول هذا 
الرمز الثورّي إىل أيقونة للثورة السورية وأمثولة للشباب السوري يهتدي هبا وحيذو حذوها فلجأت 
إىل حماكمته، حّياً وميتاً، وإىل إدانته حلمله الساح ملواجهة هنج القتل والتدمر الذي اتبعه جمرم 
احلرب األسد وأدواته املتوحشة، وإىل وصمه ابلطائفية والتطرف ودعشنته وقعدتنه بسبب مواقف 
اضطرارية طارئة ومؤقتة، وبذلك تواءمت مع خطاب نظام املافيا األسدّي اجملرم ومؤيديه، أو على 

األقل تقاطعت مع خطابه امللّفق ودعمت اّدعاءاته الكاذبة.
حرية الساروت ورفاقه وكّل من احناز إىل صفوف الثّوار وإىل مواجهة الطغيان واالستبداد ليست 
وليدة حلظة الثورة أو نتيجة هلا، بل هي سبب من أسباهبا، فما ميكث يف بذور األشجار العالية وما 
متتّصه جذورها النبيلة سيلبث يف األغصان واألوراق والثمار، ومل تكن لتتفجر ثورة الشعب السورّي 
العظيم لوال وجود األحرار الذين أشعلوا فتيلها وكانوا قرابن للمجد الذي سيتحقق لسوراي السّيدة 

احلرّة بعد خاصها من أسر جّادها وزابنيته اخلونة واجملرمن. 
لقد خّط عبد الباسط الساروت بدمه عهداً ثوراّيً وميثاقاً للشرف الوطّن أمجع عليه ووّقعه أبناء 
سوراّي األحرار، وال شّك أبّن سرة الشهيد الساروت تقّدم أمنوذجاً وطنّياً وإنسانّياً ملهماً للبطل 

الشعيّب الذي متاهى مع ثورته وذاب يف أتوهنا حى ابت صورة عنها ورمزاً هلا ولَعَلِمها. 
نقول ملن حياول خطف الرمز واعتقال البطولة، وقتل الشهداء مرّة بعد مرة:

كفى عبثاً بثورتنا الظافرة ومبصر وطننا، فالشعب السورّي الثائر ضّد الطغيان أصدر قراره النهائّي 
بتجديد العهد والقسم، وإبمجاعه على الوفاء لدماء الشهداء وتضحياهتم، واالستمرار ابلثورة حى 

حتقيق أهدافها ابحلرية والكرامة والعدالة، وعلى أّن الشهيد بطله الشعيّب ورمزه الثورّي املضيء.
سيظّل ساروتُنا حرّاً يطوف بيننا، يرفرف ببياض روحه وبقلبه األخضر، وبسواد عينيه الامعتن، 

وبنجوٍم محراء ثاث يزّين مساء حلمنا.

شاعر وكاتب سوري

بسام البليبل

الساروت..  
 جرح الثورة األخضر

علي محّمد شريف

ال تخطفوا ساروتنا..
ال تقتلوا الشهيد

رئيس القسم الثقافي

شهيٌد ُحلٌو.. وكالم ُمّر...!
الوارفة،  األلفاظ  من  وزخٌم  الباذخ،  الكالم  من  سيٌل  الشهادة،  وأمام جالل  التأبني،  سباق  يف 

استحقها الساروت الشهيد جبدارة، استدعت شيئاً من االستغراب والتساؤل عند البعض؟!
نعم نكتب عنه هبذا الزخم، ألنّه اجلذوة املتقدة يف رماد إحباطنا وتواكلنا، وألنه األمثولة األروع، 

اليت حنكيها ألطفالنا يف خضم خيباتنا، ويباب حياتنا، ويف شتات ثورتنا.
ألّن دمُه، ودماء رفاقه من الشهداء، الذين رمبا مل نسمع هبم، ومل يكتب أحٌد عنهم، ومل جيرح أمل 

فقدهم سوى قلوب ذويهم، هي مداد أقالمنا اجلافة، وُنسغ عروقنا املتيّبسة.
نكتب عنهم هبذا الوهج الذي يشبه جراحهم النازفة، لنرّمم حبيويتها ثورتنا املتآكلة، وهبذا التمجيد 

والتعظيم، لنمنح أنفسنا شرف انتمائهم إلينا الذي ال نستحقه.
نكتب عنهم ألننا متسكعو الثورة على أرصفة الفيس بوك، الذين حتركنا غريزة القطيع، وانفعاالت 

احلشد، هذه االنفعاالت اليت ال تلبث أن ختبو مثل ابلوٍن مثقوب. 
نكتب.. ألنّه ليس لنا من عمٍل سوى الكالم املنمق عن الثورة والشهداء، والسباب والشتائم على 
أعدائها، الذين كلما أوسعناهم شتماً، أوسعوان قتاًل واستباحًة، دون أن يقلل ذلك من إحساسنا 

الومهي ابنتصاراتنا الصوتية، وأبجمادان اخللبّية، وابلشعور املخادع ابلرضى عن ثرثرتنا الفيسبوكية.
نكتب عنهم ألهنم أومسة الثورة، اليت ال ينالنا من شرفها إاّل أننا احلائط املائل الذي نعلق عليه 

هذه األومسة.
واالمتثال،  للمساومة  والرافضة  ابلكربايء،  النابضة  الصدور  نكون  أن  نستطيع  عندما  ولكن 
واملختزنة لطاقة العمل الثوري، القادرة على النفخ يف رماد الثورة، وإشعاهلا من جديد، نستحق أن 

حنمل هذه األومسة على صدوران، على أهّنا جزٌء مّنا، وأننا جزٌء منها.
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من عاش مات.. ومن ميوت يفوُت

إال الشهيَد يعيش حني ميوُت

مل أدِر كيف دموع عيين قد مهْت

أن صاح انٍع: » قد قضى الساروت«

ملَّا كررَت كررَت مثَل غضنفٍر

ليٍث هزبٍر ِملؤه التثبيُت

ملا نُعيَت اهنلَّ دمعي هاطاًل

وعرا فؤادي حرقة وصموُت

ِقف يف خشوع صامتاً متأداًب

هيهات حيمل مثَله التابوُت

خرُي املماِت شهادٌة تسمو هبا

إنَّ الشهادَة يف احلساب ثبوُت

أَمَضيَت يف ريعاِن عمرَك ساميًا

مبحاسٍن نطقت، وحنن سكوُت ؟!

)ساروُت( اي فخَر الشباِب تركتنا 

نـَْهَب العذاِب على الشقاِء نبيُت

وَلُكلُّ َمْن عرفوَك قد أبكيَتهْم

دمعاً َتفجََّر.. فالنعاُة قنوُت

أنَت الذي أسلمَت روحَك هانئًا

وأان بنار احلزِن فيَك صِليُت

اي هلَف قليب.. كيَف واراَك الثرى

ومقاُمَك اجلناُت وامللكوُت

فإىل اإللِه مضيَت من ساح الوغى 

يعلو مساَك الغاُر والياقوُت

)ساروُت( ابٍق يف القلوب.. وذكره

يف اتج فخر مسّوان منحوُت

هل كلُّ َمن طلَب الشهادَة انهلا ؟!

طوىب له ... قد انهلا الساروُت

كاتب سوري

شاعر وكاتب سوري

ماهر شرف الدين

صالح العيسى

سيرة الشهداء 

مضى الساروت

عماد الدين غياث دحدوح

 الشباِب
َ
( يا فخر

ُ
)ساروت

شاعر سوري

رسالة ُمربكة
يف بريدي

صورُة شاّب مبتسم
مع رسالٍة يقول مرسلها

ا لصديقه الذي أبهنَّ
استشهد ابألمس

وإنه ال جييد الكتابة العاطفية
ويطلب مين أن أساعده

بكتابة مرثية ينشرها على صفحته.
كم هي ُمربكٌة تلك الرسالة

متاماً كابتسامة الشهيد
يف الصورة.

طائٌر... يف حنجرته 
وعلى جبينه طائٌر

َصَنعا اهلالة املوعودة
حلارس الكرامة املبجَّل.

َدين
سدَّدانه دمعًا

املاُء الذي شربناُه
كأنه َدْين!
الساروت

القطُن يف أنفه وُأذنيه

يُزيد البياَض يف املشهد
وعيناه اللتان

أطبقهما الرفاُق بعد موته
تستمرَّان يف التحديق.

اتبوته
حتوَّل إىل آلٍة للزمن

أعادتنا سنواٍت مثانيًة
إىل اليوم الذي

كاَن اهلتاُف فيه
مزقًة من الروح.

ملثله 
حيزن الشعُب ملثله 

ترتقرُق اخلدوُد
إىل أن تكتسَب
ملمَس الدمع.
سرية الشهداء

لشدَّة التصاقهم ابلرتاب
حتوَّلوا إىل أشجار

ولشدَّة التصاقهم ابلسماء
حتوَّلوا إىل غيوم.
هؤالء الشهداء
وهذه سريهتم.

مضى الساروُت للرمحِن حّيا

شهيَد احلِق وّضاًء أبّيا

طلبَت ونِلَت ما قد رُمَت فاهنأ

جبناٍت خُتَلَُّد سرمداّي

أتيَت املوَت مقداماً شجاعًا

وهبَت الروَح معطاًء سخيا

وعلَّمَت الكرامَة كلَّ حّر 

أباّل يرتضي نذاًل دعّيا

وقربُك فاَح َرحياانً وَرْوحًا

وذكُرك طاَر يف الدنيا علّيا

رحلَت ...ونوُر وجهك مثُل بدٍر

تأللئ ابمساً نضراً هبيا

فقرٌي َمن يريد وداد طاٍغ

ومن يرضي اإللَه غداً غنّيا

سيبقى ذكُرك الربّاُق زادًا

يُنرُي دروبَنا ُسقياً وِراّي
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س
عــام 1970 هاجــرت عائلــة ســورية مــن هضبــة اجلــوالن اتركــة خلفهــا الق

أرض األجــداد وحيــدة علــى خطــوط التمــاس، كان الوالــد يبحــث عــن 
البياضــة  احلــال يف حــي  بــه  فاســتقرت  الكرامــة  بيــت صغــر يف شــارع 
اإللزاميــة يف  اخلدمــة  أؤدي  العــام 1992 كنــُت  بدايــة  يف محــص. يف 
جيــش النظــام وكانــت املســافة بيــن وبــن هضبــة اجلــوالن نصــف ســاعة 
فقــط، مل أكــن أعــرف حينهــا أي شــيء عــن أســباب النــزوح ســوى أن 
النــاس تبحــث عــن بيــت صغــر يف شــارع امســه الكرامــة، كنــت حينهــا يف 
العشــرين مــن عمــري وكانــت زوجــة ذلــك الرجــل تّنجــب طفلهــا اخلامــس 
يف بيــت صغــر يتألــف مــن غرفتــن ومطبــخ، فحمــل املولــود اجلديــد اســم 
عبــد الباســط. عــام 1996 هاجــرُت مــن ســوراي وكان ذلــك الطفــل يف 
الرابعــة مــن عمــره يلعــب يف شــارع الكرامــة يف حــي البياضــة، كان يكــر 
بســرعة بينمــا كنــت أان املغــرتب أكــر يبطــئ شــديد ويف قلــيب ندبــة تكــر 
امسهــا احلنــن. قــررت أال أفكــر بتلــك البــاد كــي أراتح مــن الكوابيــس 
الــي الزمتــن فعشــت لســنوات طويلــة كأي مغــرتب ال يفكــر ســوى حبياتــه 
اليوميــة متجاهــًا حقيبــة اهلمــوم يف اخلزانــة وبــاده الــي مل تعــد مجيلــة ابــداً.

يف العــام 2011 وبينمــا كنــت يف رحلــة إىل اجلنــوب اإلســباين كتبــت يل 
طفلــي رســالة قصــرة كان حمتواهــا:

-  اباب شوف األخبار الربيع العريب وصل إىل سوراي 
كانــت تعلــم أبنــن ال ااتبــع التلفــاز منــذ »البوعزيــزي« الــذي أحــرق نفســه 
وتــرك عائلتــه متــوت مــن اجلــوع. فتحــُت التلفــاز وكانــت مصــر قــد غابــت 

عــن شــريط اخلــر العاجــل وحلــت مكاهنــا ســوراي، فرأيــت بلــدي ورأيــت 
الشــموع واملظاهــرات املليونيــة، ورأيــت الافتــات اجلميلــة، / ســوراي بدهــا 
حريــة /. رأيــت ذلــك الطفــل الــذي كان يكــر بســرعة يغــن يف شــارع 

الكرامــة / حانــن للحريــة حانــن اي شــعب يف بيتــه مــو آمــن / 
وصــرت ال أفــارق التلفــاز، أاتبــع اخلــر علــى عشــرات احملطــات وأرى أن 
كل األطفــال هنــاك يكــرون بســرعة، بينمــا اان املغــرتب ال أزال أكــر 

ببــطء شــديد كأنــن خــارج الكــون مبســافة ســنن ضوئيــة.
ورأيــت وألول مــرة أن تلــك البــاد صــارت مجيلــة وحتولــت كل شــوارعها 
وامتــألت  الســحر  بســرعة  األحــداث  توالــت  مث  الكرامــة.  شــارع  إىل 
البــاد اجلميلــة ابلغــزاة والطغــاة، وضاقــت احليــاة علــى النــاس يف ذلــك 
الشــارع، وهدمــت األحيــاء الســكنية فــوق رؤوس ســاكنيها، وانتشــرت 
ظاهــرة القناصــن وصــار املــوت أســهل مــن اتصــال هاتفــي، وبــدأ املاراتــون 
امتــداد  علــى  املخيمــات  وانتشــرت  والغــاابت،  البحــار  عــر  الســوري 
القــارات هــرابً مــن عصابــة تقتــل النــاس ابلراميــل علــى مــرأى مــن اعــن 
العــامل، ورأيــت ذلــك الشــاب عبــد الباســط يظهــر يف حــي اباب عمــر يف 
محــص ويغــن / جنــة جنــة /، ويوجــه النــداء لإلنســانية أبن النــاس جيــاع، 
وهنــاك جرحــى ميوتــون يف الشــوارع دون أن يتمكــن أحــد مــن إســعافهم 
خوفــاً مــن القنــاص، وأن املشــايف امليدانيــة تقصــف، واهنــم مل يبــق أمامهــم 
مــن خيــار ســوى املــوت . الســنون مــرت بســرعة وجــاءت بــكل األخبــار 
يــوم ميــّر إالّ وهنــاك مائــة شــهيد علــى  الســيئة دفعــة واحــدة، ومــا مــن 
األقــل، وفقــدان االمــل بعــد أن أدركنــا أننــا ضعفــاء أمــام حماربــة العــامل كلــه.. 
وأتســيس  العربيــة،  التفتيــش  وفــرق  والعنــان  واالبراهيمــي  الــدايب  رأيــت 

اجليــش الســوري احلــر بقيــادة اهلرمــوش، ورأيــت رمــوز املعارضــة املخيبــن 
لآلمــال واتبعــت جنيــف واســطنبول وأســتانة وسوتشــي، وقلــق ابن كــي 
مــن  تنطلــق  الــي كانــت  ســكود  وصواريــخ  اخلضــراء  والباصــات  مــون 
القلمــون متجهــة حنــو حلــب ورأيــت اجملــازريف احلولــة وداراي وكــرم الزيتــون 
وتدمــر  العســل  الفضــل وخــان  عــزة وعقــرب وجديــدة  ودارة  والبويضــة 
والســلمية، ورأيــت القتــل العــام  فرتكــت التلفــاز بعــد تعرضــي حلالــة إحبــاط 
شــديد. قلــت لنفســي مل تعــد مجيلــة تلــك البــاد، إهنــا تعيــش البشــاعة، ومل 

أعــد أفكــر بشــيء ســوى أبن ال متــوت النــاس هبــذه الطريقــة.
يف العام 2019 وقبل أايم كتبت يل طفلي:

-  اباب شوف التلفزيون يف حدا مشهور مات 
فعــدت للتلفــاز بعــد غيــاب عامــن ورأيــت صــورة ذلــك الطفــل الــذي 
هاجــر والــده مــن هضبــة اجلــوالن فأجنبتــه أمــه يف شــارع الكرامــة يف محــص 

داخــل بيــت صغــر مؤلــف مــن غرفتــن ومطبــخ، وعرفــت أبنــه مــات.
مات حامل األلقاب، بلبل الثورة وغيفارا سوراي وحارس الكرامة.

مات رفيق فدوى سليمان.مات بطل فلم العودة إىل محص. 
مات الذي خصص النظام مكافأة مالية كبرة مقابل رأسه.

مات الذي صار كبراً يف عمره القصر. 
مات الذي دفعته احملنة حنو اجلهاد. 

مات الطفل الذي وقع بعفويته يف بعض األخطاء. 
مات على مقربة من مدينته.

مات الذي محل جنوم الثورة عنا.
مات الذي أصر على البقاء. 

مات الساروت
غادر املوندايل وستبقى الكأس له. 

مات ابن اخلنساء السورية. 
مات العزيز خامس الشهداء الساروتين. 

وبقيت أغانيه لرددها األجيال 
حانن للحرية حانن 

اي شعب يف بيته مو آمن.

محمد سليمان زادة

مات الساروت

شاعر وكاتب سوري

عبد المحسن نعامنة                                 

إبتسام الصمادي

 ؟!!
ْ

 يا أجمل الراحلين
َ

ين
َ
الى أ

إلى روح زين الشباب عبد الباسط الساروت
:
ّ
كتبتها قبل استشهاده بلسان كل سوري حر

شاعر فلسطيني

شاعرة وكاتبة سورية

أترتك دارًا
وحّيًا

وشعبًا
أَترتُك قلباً؟!

ومتضي مع العصبِة الغائبْن؟!

أان كنت مطروداً وكنت ُمطَاردًا
أان كان مهدوراً دمي
من دون آٍه أو نزيف

أان كنت مطلوابً إىل التحقيق دومًا
دون جرٍم أو ملاذا؟ أو فظيع أو طفيف؟

ا يزل
ّ
إىل أَيَن واجلرُح مل

يفوُر
وينثُر قمحاً وتْن؟!

إىل أَيَن اي حاِمًا مِحلنا؟!
واي المثاً يف املدى

وأان
غريب يف بادي… مثلما يف غربي

لكنن
ما ثرُت كي أروي الرصيف

أان كنت مظلوماً نعم

ُجرَحنا!
واي ساكناً يف سكوت السنْن؟!
سام عليك .... من اخلالديْن 
سام عليك .... من اخلالديْن

ساٌم عليَك .... من اخلالديْن!

لكنن ما ثرت كي
أُلقي الربيع إىل اخلريف

يل يف قضااي الكون مثَّ قضيٌة
قطعت هبا أيدي القوّي على الضعيف

ال تسألوا اي قوم ُمذ

أَكلوا من الثران أبيضها… ُأكلُتْم
بعدها سقط النصيف

أان ثُرُت
ضيف:

ُ
سّجل اي زمان احليف ما قال امل

أان ثْرُت كرمى، أواًل للـ:
- ما ُيسّميه الكرمُي، كرامًة

- أو ما ُيسّميه الفهيُم، حضارًة
- أو ما ٌتسّميه احلرائُر عندان: حَريًة
خيف

ُ
أان ثْرُت لإلنسان يف العصر امل

وألنن حرٌّ، سأبقى
ثورة األحرار يقطفها )الـ.....(
وثورة األحرار ُيشعلها النظيف.
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الرضــا واحملبــة،  لربــك اي ابســط؟ لتحصــل علــى كل هــذا  فعلــت  مــاذا 
وكيــف اســتطعت أن تبكينــا دمــاً بــدل الدمــوع فنثــران لــك أنبلهــا، حتجــرت 
دموعنــا لســنوات! بعــد أن اســتنزفها محــزة وهاجــر وانجــي ومــي أبــو فــرات 
وفــدوى وحجــي مــارع وكثــرون قبلــك، وأكمــل علينــا املعتقلــون، كنــت 
أظــن أن دموعــي قــد جفــت بعــد اعتقــال أخــي فــؤاد، لكــن استشــهادك 
أعــاد لنــا احليــاة فــكان رحيلــك والدة، عندمــا ركــع املــوت عنــد قدميــك 
يســتميحك عــذراً، كيــف اســتطاع أن يامــس شــعرك األشــعث وينثــر 
الدمــاء علــى بشــرتك الســمراء املخمليــة، حــزن املــوت لفقدانــه حبــة صوتــك 
الــي أطربتنــا بعــد ســنوات مــن افتقــادان للطــرب، نتمايــل علــى صوتــك 
وكأننــا يف عــامل آخــر، )اي ميــا بثــوب جديــد زفيــن جيتــك شــهيد اي ميــا(، 
استشــهادك كان رســالة للعــامل أمجــع أن ثورتنــا مل ولــن تنتهــي، هنيئــاً لــك 
لــكل الســورين، لســنا  تلــك الشــهادة، فقــد جعلــت مــن دمــك منــارة 
حــزاان لوجــودك عنــد ربــك ولكــن حزننــا أنــك لــن تكــون بــن حمبيــك عنــد 
االنتصــار لتلهــب الســاحات حبيويتــك وشــبابك املتألــق، أيهــا البــدوي 
األصيــل، لقــد تصــدرت قائمــة الشــهداء، وفجــرت الثــورة مــن جديــد، 
هنــاك  يكــن  ومل  منطقــة،  تــرتأس  ومل  مرافقــة  والمحتــك  مدرعــة  تعتــل  مل 
بثباتــك واصــرارك،  كرســي جتلــس عليــه، كنــت لوحــدك جيشــاً كامــًا 
لنيلهــا ونلتهــا جبــدارة وتفــوق، حنــرتم  طلبــت الشــهادة وســعيت جاهــداً 
اختيــارك ونصغــر أمامــك، فأنــت اآلن يف حضــرة املليــون شــهيد، أنــت 
األقــوى وأنتــم احلــق نتضــاءل أمامكــم ونشــعر ابخلجــل ألننــا أحيــاء، أريــد 
أن أخــرك ســراً، خــر استشــهادك مجــع األحبــة حــزانً علــى فراقــك، وفــرق 

األعــداء خوفــاً مــن توحــدان، حــى مبغادرتــك أرعبتهــم، جنــدوا قوهتــم ملســح 
صــورك مــن علــى الصفحــات االجتماعيــة ومل يعلمــوا أن صورتــك ومشــت 
يف قلوبنــا، وصوتــك المــس شــغاف قلوبنــا وأطربنــا وكأن كل بابــل العــامل 
تغــرد يف وقــت واحــد، وابلرغــم مــن ذلــك حتــدى حمبيــك الفيــس ونشــروا 
هــم حيذفــون وحمبيــك  علــى صفحاهتــم، كــن مطمئنــاً  صــورك ابآلالف 
توحــد الفيــس علــى صورتــك وجنــود احلــذف  يــزدادون إصــراراً، صدقــاً 
شــلت أايديهــم فذهبــوا للنــوم فهــم يف حضــرة الســورين األحــرار،  لــو تعلــم 
كيــف تلقينــا خــر استشــهادك، أظلمــت الدنيــا وانســت الشــمس وهطــل 
املطــر وخيــم الوجــوم علــى كل الوجــوه، هكــذا اســتقبلنا  خــر رحيلــك، 
وبكينا، ســاحمنا حاولنا أن نبتســم فأنت شــهيد مجيل مل نســتطع ألن هذه 
الدمــوع حبســت طويــًا واهنمــرت رغمــاً عنــا، ، متنينــا أن حنضــر رفاتــك 
ونزغــرد حــى تصــل إىل عنــان الســماء فأنــت عريــس شــهيد، )شــهيدينا 
ال مــا مــات زغردنلــه اي لبنــات( ســأحاول أن أخــرك بــكل شــيء يــدور 
حولــك وعــن كل أصدقــاؤك الســاروتين، فــارس احللــو حــى احللــو غــاب 
بــن يديــه،  عنــه وظهــر بوجــه حيــزن احلــزن حلزنــه وهــو حيمــل صورتــك 
ومبدعنــا علــي فــرزات حــول امســك للوحــة خالــدة، صبحــي دســوقي مل 

يعــد يســمع كلمــة
) اياب( .

أما أمحد أاب زيد فقال )هذا قرك يف األرض أوسع من الدنيا وأعلى من 
الســماء بعيــداً عــن محــص ولكــن أقــرب مــن كّل قلــب ال تــرتكك أايدي 
الثــوار وال ترتكهــا حيــاً أو ميتــاً تســري يف شــرايينهم مــع الــدم املتدفــق أيهــا 
البــدوي الثائــر الــذي أهلــب املــدن والســاحات أيهــا احلــزن الغائــر واحللــم 
احللــو والغضــب املشــتعل كيــف نرثيــك دون أن حنمــل أكبــادان املمزقــة، 
أعطنــا ســداً يتســع لــكل هــذا النزيــف مــن الذاكــرة قبــل الرحيــل هــا هــي 

القدميــة  املعــارك  إليــك ابحلــزن واملواكــب والدمــار وغبــار  املــدن تتحــرك 
تعتــذر إليــك (.

عــذراً مــن كل الســورين األحــرار الســاروتين ال أســتطيع أن أنقــل راثئكــم 
فهــذا يســتدعي آالف الصفحــات، 

اي صوتنــا املبحــوح واملقــدس والباقــي أبــداً وصوتــك الزال يف قلوبنــا يواســينا 
مبقولتــك أم الشــهيد حنــن والدك، أمــا صديقــي الســاروتية مفيــدة مــن 
الرقــة قالــت ابحلــرف الواحــد: )يف بدايــة الثــورة وضعــت صــورة صفحــي 
الشــخصية فــدوى ســليمان حتــت اســم )جــارة الــوادي( وعندمــا هتجــرت 
قســراً مــن ســورية إىل مصــر الشــقيقة وضعــت صــوريت الشــخصية واآلن 
وضعــت صــورة الســاروت رفيــق النضــال لفــدوى لروحهمــا الســام، لــن 
أغــر هــذه الصــورة حتــت مســمى ننتصــر أو منــوت، فــدوى وســاروت هــم 
أبنــاء الثــورة الذيــن انضلــوا بصــدق وماتــوا وهــم أحــرار وحنــن علــى العهــد 

ابقــون.(.
أمــا كــرايء فكتبــت: )محــص ســتبقى يف انتظــار حــارس صوهتــا ومغــن 
عندمــا  وغــداً  املغــدور،  ابحللــم  املضــرّج  وشــهيدها  شــباهبا  وزينــة  ثورهتــا 
تنقشــع هــذه العتمــة الــي صنعهــا االســتبداد، غــداً ستســتعيدك محــص كــي 
تســتعيد امسهــا مــن جديــد، وكــي يعــود العاصــي إىل مســرته عاصيــاً علــى 

قانــون اجلغرافيــا صاعــداً إىل األعلــى كــي يصــّب يف حبــر احلريــة.(.
لــديًّ  تــرك هــذه الصفحــة  أريــد  ســأختم كامــي وأان علــى مضــض ال 
الكثــر ألنقلــه لــك وبــكل مصداقيــة ومــن اآلخــر، كل الشــعب الســوري 
احلــر يفتقــدك وبشــدة فأنــت مــن وحــد قلوهبــم ومســح عــن عيوهنــم غشــاوة 
مزيفــة صنعهــا املغرضــون، اي حــارس الثــورة رفاقــك مــن بعــدك مرابطــون، 

كل ســوري حــر فقــد جــزءاً مهمــاً مــن قلبــه وداعــاً ســاروت:  
السماء اليوم حتتفل بقدومك. 

بعــد التعــايف أمســكت مبنفضــة القلــب ومــا فيهــا مــن رمــاد فأحرقــت 
الذكــرايت وأشــعلت مــا كنــا حســبناه مــات. 

عــاد كل شــيء كأنــه البارحــة، عــادت اهلتافــات هتلهــل يف صمــي 
وعــاد صوتــك يعتليهــا مــن جديــد 

يــوم  أثــر، إال وكمــا كل  لــه  الثــورة جرحــاً  بلبــل  مــا كان ملوتــك اي 
نســجل يف ســجات املــوت عنــواانً جديــداً إال أن لرائحــة موتــك 
ســطورها  يف  ترفــع  والتنهيــدات،  العــرات  تتخللــه  خمتلــف  صــواتً 

والعفويــة روح  والبســاطة  لإلصــرار  أن  الصفحــات  يتصــدر  عنــواانً 
مــن  عــن كل  صــورة  اجلميــل  ولصــرك  نشــعر،  أن  بفقداهنــا  البــد 
تشــابكت أايديهــم علــى األكتــاف ونضحــت بصوتــك هنــاك يف 

للحريــة.  واندت  والســاحات  األزقــة 
احلريــة الــي قتلوهــا بتشــعباهتم وتفرعاهتــم وبللــوا عذريتهــا أبطماعهــم 

وإجرامهــم املتجــذر يف القتــل. 
احلريــة الــي صلبــت علــى خميمــات املشــردين واملهجريــن وامليتمــن، 
اخليــم الــي مــألت العــراء وأصبحــت عبئــاً علــى كل مــن شــيدها وعقــد 
الصفقــات هلــا ومــا كنــا هلــا ملشــيدين لــوال كثــرة الطعنــات يف حناجــران 

وحناجــر أطفالنــا وأخرجنــا مــن رحــم أرضنــا عنــوة.
الثــورة الــي ســخرت منهــا الفتــات اجلزائــر والســودان وقالــوا يومــاً أننــا 
ال نشــبههم، نعــم حنــن ال نشــبه الثــورات، رغــم احرتامنــا هلــا وتقديــران 

ملــن خــرج ومحــل كفنــه علــى ذراعــه. 
حنــن ذرفنــا هلــا ســنوات العمــر وأجيــاال ختلــت عــن دفاترهــا وأقامهــا 

آخــر  تلتــف حوهلــا وتلبــس معطفــاً  األفاعــي  هلــا، ومل جنعــل  فــداًء 
فــكان مصــران  املزعومــة مث ابمسهــا حتكمنــا، حنــن رفضنــا  للســلطة 
الشــتات، حنــن كنــا وســنبقى هنــا كــي يــزول األمل مهمــا تشــرذمنا أو 
نســينا، ســنعود هلــا يومــاً لــن تغــران أكذوبــة احليــاة والغربــة والرفاهيــة 
بــل حفــرت هنــاك يف األعمــاق أخاديــداً كعــروق اليديــن تلبــس معنــا 

كل يــوم وجهنــا احلقيقــي وتنتظــر النصــر. 
الســماء  وجــه  علــى  واليامســن  ابلغــار  املكللــة  وجوهكــم  رصفــت 
كلمــا نظــران إليهــا، بكــت أعيننــا فأصبحنــا مــن وجــه الســماء خنجــل 
كيــف تنتهــي فينــا روح ذرفــت هلــا األجســاد وركام املنــازل وبقــااي مــن 
بقــااي صــوران القدميــة هنــاك يف محــص ومحــاه والغوطــة ودرعــا والرقــة 
وحلــب وديــر الــزور وتدمــر وإدلــب وكل شــر شــقت لــه األنفــاس 
األخــرة رمقهــا وهتفــت إبســم آالف املعتقلــن والغارقــن واملهجريــن 
والصامديــن حتــت القصــف والقهــر، فالســاروت ومــن رحــل مــن قبلــه 

كانــوا ومازالــوا جلروحنــا قطــوب التعــايف .

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

دمك منارة يا ساروت

رامة إسماعيل

كاتبة سورية

موت بلبل الثورة
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الذيل المتصلب

أمينة محّمد طاهر
Emîne M.Tahir

Dûvê rep
ي

كرد
م ال

س
الق

Rojekê ji rojan, Şêr û gur û rovî 

bûne heval, xwe bi hev re kar kirin 

û xwe berdane deyştekê bo kirina 

nlçîrekê da ku gepek xwarna xweş 

bi hev re bixwin. Axir nêçîrek dîtin.. 

Şêr êriş bire ser û bi yek lepê ew gêr 

kir û avête erdê. Her sê lê civîyan bi 

xweşî û şadî û nêçîra xwe dane nav 

xwe. Şêr got: “ kî ji we dixwazê vê 

nêçîrê li me par vekê?”.

Gur got: “ Ezbenî, ti parvekirin ji vê 

yekê re nave… hema sing, navmil û 

kamax ji Şêr re, dil û gurçik û qorik 

ji min re, û hûr û pizûr û hestî ji Rovî 

re!”.

Şêr, bi dawîbûna gotina Gur re, lepek 

li Gur da, serê wî di nav axê de çiki-

zand. Gur mat bû û dûvê wî rep ma. 

Hînga, Şêr berê xwe da Rovî û got: “ 

Bira, va em mane dido, ka vê nêçîrê 

li me par û pişk bike”. Rovî jî, navê 

wî lê ye, ji xwe rovî ye, sere xwe li 

ber Şêr tewand û got: “ Ti par û pişk 

ji vê yekê re navên… Ji xwe, dil û 

gurçik taşteya Mîrê minin, navmil û 

kamax firavîna Mîrê minin, û sing û 

qorik şîva Mîrê minin… Tiştê ji ber 

Mîrê min bimînê, ew para minin, 

besî minin û zêdeyî serê min û bavê 

minin”.

   Şêr, piştî vê gotinê, bi madgeşî got: 

“ Rovî, te ev haqil ji ku aniye, ji kû 

girtîye?!”. Rovî, bi mildarî, li Şêr 

vegerand: “ Mêrê min, min ji bux-

çika bavê xwe ne aniye, min ji dûvê 

rep girtiye!”.

Wêne, Helbebest, gotin: Ez
Raad Lalo
Zarokekî kevrek li kûçkekî da
Kûçik reyî, zarok reviya
Mêrkekî guleyek li zarokekî da
Zarok firya
Mêrik kenya
Kî mir?
Kî giriya?
Di nav rondika min de
Masiyek e zer
dilê xwe pîne dikir
neynik wêneyê beredayekî bû
çavên xwe vekirin
rabû mir.
Laşek ji heriyê
Xebatkarekî mirin distira
Li pişt sînor de
Li gemiyê de
Li kemînê de
Li tirbê de
Di giriya di giriya di giriya di giriya
Lerizîn hestiyên fîlan
Kelijîn hêstirên axê
Bela kê li kê neket?
Şeve avis bû
Bîna baranê di fewirî
miriyekî destê xwe bilind dikir
Min bawere ew cenazeyê min bê
Na
Na
ew sîbera jinekê ye
Na
Na
ew Jiyaneke
Jiyaneke bi kerasê jina ye.
Çar caran min destên xwe li ber xweda ve-
dikirin
cara yekê
gohpalek li destê min kir
cara du yê
mistek ax e bi xwîn
cara sê yê
destên qîzekê
û cara dawî bombeyek

Ji te were
Taha Hussein
Te ez bi dar vekirim
Lê te ez kirim
Qurmê dara gwîzê
Di bin latên Mehabadê
Şîndibim
Ji te werê te
Ez tine kirim
Lê te xaçirêka xwîna min
Bi dilê kurdan û çiyan ve
Girê da
Te ez kirim tovê hêviya
Mîna nameyekê
Ji firokên zarokan
Li dora cîhanê di gerim
Ez mîna heyva heciya me
Fitara cejna remezanê me
Kulîka fedyok
Di mizgîniya Newrozê de me
Êdî ti bi destên xwe
Hilbûna rojê li ser Enya min
Nêzîk dike
Û ezê sergoyê gemara te
Di bin reḥên xwe de
Bin ax bikim
Ji te werê
Ji te werê
Heyfa ramîn û Ferînaz
Wê bê dadgeha
Bin pêlava
Şervanên rojê
Derbas be
Ji te werê

من التراث الكردي
Ji kultura Kurdî

ترافــق كلٌّ مــن األســد والذئــب والثعلــب يف 
رحلــة صيــد مشــرتكة. عملــوا علــى أن يتجولــوا 
يف ســهل فســيح قــد حيصلــوا منــه علــى صيــد 
شــهي، وقــد حصلــوا حقــاً نتيجــة جتواهلــم علــى 
الغنيمــة وبقــوة  انقــض األســد علــى  الصيــد، 
عليهــا  فاجتمــع  أرضــاً،  فريســته  طــرح  خمالبــه 

رفيقــاه بشــهوة وشــوق، ليقــول األســد: 
الغنيمــة  هــذه  تقســيم  يريــد  منكمــا  مــن   -

؟ علينــا
أجاب الذئب: 

التقســيم  - » ســيدي، ال حيتــاج األمــر إىل 
الظهــر  ووســط  الصــدر  فليكــن  واحلصــص، 
والكلــى  القلــب  وليكــن  لألســد،  والفخــذ 
والكبــد مــن حصــي، أمــا املصاريــن والعظــام 

فللثعلــب!«.
مــع هنايــة كام الذئــب رمــاه األســد مبخالبــه 
رميــًة جعلــت رأســه يتمــرغ يف الــرتاب، أذهــل 
إىل  األســد  ليتوجــه  ذيلــه.  وتصلــب  الذئــب 

قائــًا:  الثعلــب 
ــم  - » أخــي، هــا حنــن بقينــا إثنــن، قــم وقسِّ

بيننــا هــذه الغنيمــة ». 
مكــُر الثعلــب ودهائــه كاان حاضريــن كعادتــه، 

أوطــأ رأســه أمــام األســد وقــال: 
أو  القســمة  أي  إىل  األمــر  حيتــاج  ال   «  -
القلــب  أبن  يكــون  واحلــال  احملاصصــة... 
والكلــى فطــور أمــري، وســط الظهــر واألفخــاذ 
فعشــاًء  والرقبــة  الصــدر  أمــا  ألمــري،  غــداء 
أمــري  إشــباع  بعــد  تبقــى  مــا  ألمــري، وكل 
ميكــن أن يكــون يل، ســيكفين وزايدة علــى 

.« أيب  ورأس  رأســي 
إبعجــاب  األســد  قــال  الــكام  هــذا  بعــد 

ندهــاش:  وا
هبــذا  أتيــت  أيــن  مــن  الثعلــب،  أيهــا   «  -

عليــه!«.  حصلــت  ممّــْن  العقــل، 
رد الثعلب اببتسامة ماكرة على األسد: 

- » أمــري، مل آت بشــيء مــن جعبــة أيب، 
أتيــت بــه مــن الذيــل املتصلــب!«.

صورة الشعر أنا
رعد اللو

طفل رمي الكلب حبجرة
نبح الكلُب 
هرب الطفْل

رجٌل أطلق على الطفل رصاصة
طار الطفل

ضحك الرجل
من مات؟
ومن بكى؟

بن عينَّ مسكة صفراء يـَُرقُِّع قلبه
املرآة صورة ملرتوٍك

فتح عينيه 
هنض ومات!

عامل يعجن املوت 
جثة من تراب

من وراء احلدود
من السفينة
من الكمن

من القر
كان يبكي، يبكي، يبكي

تفتَّتْت عظام الفيلة
تغلغلت دموع الرتاب

مصيبة َمْن؟ 
ومن يلحق َمْن؟؟!

الليلة ُحْبلى
رائحة املطر تفور

َميٌِّت رفع يده
تيّقنت أهنا جنازيت

ال
ال

إهنا حياٌة
حياة بفستان امرأة

فتحت يدي إىل هللا أربعة مراٍت
يف املرة األوىل

حصلت على عّكاز
يف الثانية 

كمشة تراب جمبولة ابلدم
يف الثالثة
َيَدي فتاة

يف املرة األخرة 
قنبلة.

هكذا تعتقد
طه حسين

تعتقد
أبنك علقتن

على أعواد املشانق 
لكّنك جعلتن 

جذر شجرة اجلوز 
أمنو حتت صخور مهاابد

كنت تعتقد 
أبنك اَبدتن

ولكنك ربطت دمي 
بطريٍق بن قلوب الكورد 

وبن اجلبال
جعلتن بذرة لألمل

مثل طائرة األطفال الورقية
يكتشفن العامل

أان مثل قمر األضحى
مثل فطور الصائمن

وردة خجولة
أبّشر ابلنوروز اآليت

أنت بساعديك
تقرب شروق الشمس

على جبين
وأان سوف أدفن قذاراتك 

حتت جذوري
كنت تعتقد 

ابن شهادة فريناز ورامن
بدون حساب

هكذا كنت تعتقد
من حتت أقدام ثوار الشمس.
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رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

 
ً
عبد الباسط الساروت شهيدا

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Ebdul Basit El-Sarût Şehîd ket

Koç kir Ebdul Basit El-Sarût.. sembûl û sirûdbêjê şoreşa Sûrî bareşenga şoreşê li 
cî bi pasewaniya giyanê xwe ve hîşt, lê ewî guvaşek di dilên her sûrîyekî de hîşt, 
da ku dîya wî bi navlêkirina “ Xensa a Hums “ qezenc bike, belam ewê xilata “ 
Xesa a Îslamê “ wergirt da ku li yaqî navlêkirina dayîk û xwişk û bermalî ya tevayî 
şehîdên şoreşê be “. Hat û şehîdê xwe bi çend gotinin kes nabêje ji bilî Xensa ê bo 
bi rê kirinî şehîdê xwe! Û dayka El-Sarût ya ku pênc kurên xwe û pênc birayên xwe 
li gel mêr û du nevîyên xwe ve wunda kirine di riya şoreşê de. Dibe em çi navî lê 
bikin ji bilî “ Xensa “ê ya ku pêşbirî wê bû di heyama Pêxember de?
Ebdul Basit El-Sarût pasewanê berê bû ya yaneya El-Keramê û tîpê Sûrî ya genk-
an, û ew bû yê rûmetdar bû bi wergirtina serkirdeyetîya şoreşê li Humsê, li dema 
ku pêşengîya xwepêşanderan dikir ji destpêkê de li kolanan, û hilweşandina ri-
jêmê dixwest. Her weha jî Sarût wekî serkirdeyekî leşkerî di leşkerê El-Ize de tevlî 
cengên rizgarîyê dibû li gundewarê bakurî Hemayê, û xwedî pencemorin gewreye 
di wan cengan de ya ku têde ji komelin xwetêwerdanê bû, û berêjî gelek birîndar 
bû lê jê felat dibû. Li gel erkên xwe yên şer, ji dema tevlêbûna şoreşê de ewî wekî 
sirûdbêjekî dirişmin şoreşê digotin û bang dida di piranîya xwepêşandanan de li 
Humsê, û çendîn car rijêmê hewlî kuştina wî dida lê bi ser nedket. Di rojin dorpêçê 
de gelek zehmetî û êşkênc jiyan kir, lê bawerî û îradeya wî bi serketina şoreşê ne-
hate guhertin. Û rûmetmendîya wergirtina navlêkirina “ Sembola şoreşê “ wergirt 
ji ber xwedî dengekî ciwan û berz bû di guhlêkirina xelkê de, û Bulbul bû sirûd-
bêjê şoreş û şoreşgêran bû, û moral berz dikirin, û ji zehmetîya jiyana li paş tabî 
û sengerên şer de berbirîya zeyandina Sûriya ya ku xelkê Sûrî pê xewnedar dibin 
çêdkir, û hewşên xewna serketina li dijî setemkarî û jiyankirina bi wê kelecanê 
re di nava zilxit û diruşmên kolanên Sûrî de bête dadgirtin di serketina şoreşê de 
dihanîye jiyanê.
Sarût ev bû ku şervan di morala hewşin serketina li dijî perexurin rijêmê û hovitîya 
milîsin Îranê yên piştgêriya rijêma tewanbar dikin dihanî haqilan û pê moral berz û 
bilind dikirin. Lomajî Ebdul Basit El-Sarût rûmetdarbû bi hilgirtina pênava        “ 
Sembola şoreşê “. ev sembola tew namre û nejî dimre, her weha jî, Sarût ne mirîye, 
belam jîndare, giyanê wî li ezmanê Sûrî ya şoreşê piştgêre ji birayin xwe yên di 
sengera rûmetê re. xweşbêjin wî û dengê wî ya bulbulî ji guhbihistin lêhengin di 
tabîyan de bi dûr nakeve. Awazgotinin wî ji sirûdin şoreşgêrî re dengvedana dide 
di ser gurminîya rakêt û teqîna bermîlan bi ser serê bê tawanan re. tê zanîn ku 
Sarût yekek ji berztirîn serkirdeyin tevgera şoreşgerîye li bajarê Humsê û yekek ji 
nastirîn rû yên di şoreşa Sûrî de ye, û pêşengîya piranî xwepêşandeyan kirî ye berî 
hilgirtina çek, ku nave “ pasewanê şoreşa Sûrî “ lê bûye û “ sirûdbêjê şoreşê “ ji ber 
ew berê jî golçîyê tîpa bijarte ya xortin Sûrî bû. 
Nûçeya raghandina şehîdbûna wî wekî biruskekê bû di guhên gelê Sûrî de, gava 
berpirsê pêwendîyên siyasî û leşkerî yê           “ leşkerê El-Ize “ muqedem Samir 
El-Salih : “ mizgênîya bûyera şehîdbûna serkirdeyê leşkerî Ebdul Basit El-Sarût 
didime we bi serketî ne berketî di medana şer de “. her weha rikberîya Sûrî jî li 
roja şemî 8 cehzeran 2019 de bûyer weşand “ çalakvan û şervanê ji leşkerê El-Ize 
Ebdul Basit El-Sarût, şehîd bû piştî çendîn roj ji birîbûna wî di şerin li dijî hêzên 
rijêmê li gundewarê Hema de “. dayka şehîd lawê xwe yê şoreşgêr bi rê kir û nehîşt 
alewîya rajikestinê çavin wê bikewîne, tevî ku hêstir di çavan de bûne kevir, û ew 
gotinin xwe tim û tim dubare dike “ hemid ji xwedê re, xwedê da û xwedê birin “. 
jina ku kum jê re tê danîn bi rêzlêgirtin ji sebra wê û canfîdayîya wê re. xwe dê bide 
berdilovanîya xwe “ sembola şoreşê “ û şehadeta wî di behişta fireh de qebûl bike.       

رحــل عبــد الباســط الســاروت.. أيقونــة الثــورة الســورية ومنشــدها وتــرك مرمــى الثــورة حبراســة روحــه، لكنــه 

تــرك غصــة يف قلــوب كل الســورين، لتنــال أمــه تســمية » خنســاء محــص » بــل أقــول إهنــا انلــت وســام 

» خنســاء اإلســام« لتســتحق يف ســوراي احلــرة عــر إعــاء شــأهنا أمــاً وأختــاً وزوجــة لشــهداء الثــورة » 

بــل ولــكل الشــهداء. جــاءت وودعــت شــهيدها بكلمــات ال تنطقهــا ومل تنطقهــا إال اخلنســاء يف وداع 

شــهيدها! ووالــدة الســاروت الــي فقــدت مخســة مــن أبنائهــا ومخســة مــن إخوهتــا إىل جانــب زوجهــا 

وحفيديــن هلــا خــال الثــورة. فمــاذا جيــب أن نســميها غــر » اخلنســاء » الــي ســبقتها يف عهــد الرســول؟

 عبــد الباســط الســاروت وهــو احلــارس الســابق لنــادي الكرامــة ومنتخــب ســوراي للشــباب، وهــو الــذي 

انل شــرف قيــادة الثــورة يف محــص، عندمــا قــاد املظاهــرات منــذ البدايــة يف شــوارعها، وطالــب إبســقاط 

النظــام أثنــاء الثــورة. كمــا شــارك الســاروت كقيــادي عســكري يف جيــش العــزة مبعــارك التحريــر يف ريــف 

محــاة الشــمايل، ولــه بصمــات كبــرة يف تلــك املعــارك الــي قــاد فيهــا جمموعــات االقتحــام، وســبق أن 

تعــرض إلصــاابت عديــدة وجنــا منهــا. إىل جانــب مهماتــه القتاليــة، ومنــذ التحاقــه ابلثــورة كان ينشــد 

ويلقــي الشــعارات يف أغلــب املظاهــرات يف محــص، وقــد حــاول النظــام اغتيالــه عــدة مــرات وفشــل. 

عــاش أايم احلصــار يف محــص وذاق املشــقة والصعــوابت، لكــن إرادتــه وإميانــه ابنتصــار الثــورة مل يتغــر. 

انل شــرف تســمية » أيقونــة الثــورة » كونــه صــواتً مجيــًا وعاليًــا يف مســامع اجلميــع، وبلبــًا ينشــد للثــورة 

والثــوار، ويرفــع مــن املعنــوايت، ويصنــع مــن صعوبــة احليــاة وراء املتاريــس واخلنــادق يف جبهــات القتــال 

خماضــاً لــوالدة ســوراي الــي حيلــم هبــا الســوريون، وحلظــات حلــم االنتصــار علــى الظلــم والعيــش يف نشــوته 

وســط الزغاريــد واهلتافــات الــي ســتمأل شــوارع املــدن الســورية وأرايفهــا عنــد انتصــار الثــورة.

 هكــذا كان الســاروت يشــجع املقاتلــن علــى القتــال والصمــود مــن خــال معايشــة نشــوة االنتصــار يف 

كل حلظــة مــن حلظــات املواجهــة مــع مرتزقــة النظــام ووحشــية ميليشــيات إيــران املســاندين هلــذا النظــام 

اجملــرم. ولذلــك انل عبــد الباســط الســاروت شــرف أن يكــون » أيقونــة الثــورة ». وهــذه األيقونــة مل ولــن 

متــت، وابلتــايل، فــإن الســاروت مل ميــت بــل هــو حــٌي، وروحــه تتجــول يف مســاء ســورية الثــورة لنصــرة إخوتــه 

مــن املقاتلــن يف معــارك الشــرف. أشــعاره وصوتــه كالبابــل ال تغــادر مســامع األبطــال يف اخلنــادق. 

تراتيلــه لألانشــيد الثوريــة تغطــي ضجيــج الصواريــخ وتفجــرات الراميــل علــى رؤوس األبــرايء مــن املدنيــن. 

يعتــر الســاروت أحــد أبــرز قــادة احلــراك الثــوري يف مدينــة محــص وأحــد أبــرز الوجــوه املعروفــة يف الثــورة 

الســورية، وقــاد الكثــر مــن املظاهــرات الســلمية ضــد النظــام قبــل أن حيمــل الســاح، حيــث أطلقــت عليــه 

ألقاب » حارس الثورة الســورية » و« منشــد الثورة » كونه كان حارســاً ســابقاً ملنتخب شــباب ســوراي. 

لقــد جــاء خــر استشــهاده كالصاعقــة علــى مســامع الشــعب الســوري، عندمــا أعلــن مســؤول العاقــات 

السياســية والعســكرية يف » جيــش العــزة » املقــدم ســامر الصــاحل: » نــزف إليكــم نبــأ استشــهاد القائــد 

العســكري عبــد الباســط الســاروت مقبــًا غــر مدبــر يف ســاحات القتــال ». كذلــك قالــت املعارضــة 

الســورية يــوم الســبت 8 حزيران/يونيــو 2019 إن » الناشــط واملقاتــل يف جيــش العــزة عبــد الباســط 

الســاروت، استشــهد بعــد أايم مــن إصابتــه خــال املعــارك الدائــرة ضــد قــوات النظــام يف ريــف محــاة«. 

ودَّعــت أم الشــهيد ابنهــا الثائــر ومل تســمح للهيــب اليــأس أن يكــوي وجنتيهــا، علــى الرغــم مــن حتّجــر 

الدمعــة يف عينيهــا، وهــي تكــرر كلماهتــا الدائمــة » احلمــد هلل، هللا عطــاين وهللا أخدهــم », املــرأة الــي 

ترفــع هلــا القبعــة احرتاًمــا لصرهــا وتضحياهتــا. رحــم هللا » أيقونــة الثــورة » وتقبلــه هللا شــهيداً يف فســيح 

جنانــه.
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1. Not: Suriye devrimine Abdülbasit Sarut’tan daha fazla bağlı kimse yoktur. Onun 
için yas tutulsun ve sancaklar göndere çekilsin; zira bugün onu kaybederek devrim, 
en önemli pusulasını kaybetmiş ve artık bülbülsüz ve muhafızsız kalmıştır.
2. Not: Sarut’u Che Guevara’ya benzetmem belki hem doğru hem de yanlıştır.
Hata, ya da bazılarının hata olarak göreceği husus, bizlerin dünya çapındaki liderlere 
hayran olmamız fakat kendi kahramanlarımızı çok ön plana çıkarmamamızdır. Belki 
de Sarut, Che’nin olduğundan daha da dost birisidir.
Doğru kısmı ise, en azından benim doğru gördüğüm ya da görmek istediğim, Sarut’u 
dünyaca ünlü bir aktiviste benzetmek, hikayesinin yayılmasını sağlayacak, böylece 
Suriyelilerin davasının ve taleplerinin haklılığı da anlaşılacaktır. Zira Sarut gibi 
devrime bağlı olan ve devrimin iç, bölgesel ve dış şartlardan etkilenerek yaşadığı 
dönüşümlere göre hareket eden birini görmedim. Yine devrime bu kadar inanan ve 
zafere ulaşacağına böyle yakından iman eden birini de görmedim.
3. Not: Abdülbasit Sarut’un annesi 2011 yılında oğlu Velid’i şehit verdi. 2012’de eşi 
Memduh şehit oldu. 2013’te ise oğlu Muhammed, 2014’te Abdullah şehit oldular. 
Esed rejimi ve mezhepçi milislerinin Halep’i işgal ettikleri sabah ise oğlu Bessam, 
kahrından inme inerek yaşamını yitirdi. Bugün ise Ümmü Velid, Suriye’ye oğlu Ab-
dülbasit’i şehit olarak verdi. 4. Not: Kanaatimce Abdülbasit şöhret istese ve sahneler, 
konferanslar ve dünya başkentlerinde kendi hayalinin peşinde koşsa, Suriyelilerin en 
zengin ve ünlülerinden olurdu. Ancak ailesinin yaşadığı trajediler ve annesinin ko-
cası, kardeşi ve torununun ardından beşinci oğlunu da kaybetme korkusu, Sarut’un 
devrimi savaş alanından takip etmeyi seçmesine yol açtı. Zaten bir savaşçıya da yüce 
bir dava uğruna gayret göstermek ve kanı pahasına da olsa Suriyelilerin özgürlük ve 
onuru için savaşmak yakışırdı. İki gün önce Abdülbasit’in Hama kırsalındaki savaş 
meydanında yaralandığı haberini aldım. Kontrol etmek ve emin olmak için ona en 
yakın kişilerden Halit Ebu Salah’ı aradım. Halit birilerini, ben de birilerini aradım. 
Dostlarımız bize Sarut’un iyi olduğunu, yarasının tehlikeli boyutta olmadığını ve şu 
anda yapacak bir şey bulunmadığını söylediler. Antakya’dan Reyhanlı’daki özel bir 
hastaneye getirilmişti. Bu sabah ise Abdülbasit’in şehadet haberi geldi. Bir acı çöktü 
içimize, kalplerimize bir hüzün ve keder. Ölüm hak ve şehadet Abdülbasit’in anne-
sine söylediği “Ben gidiyorum anne, utanç elbisemi çıkaracağım” sözleriyle onu ar-
zulamış ve “Anneciğim, işte yeni elbisem, artık bir şehidim ben” diyerek gitmiş olsa 
da, ellerim titriyor. Söylediği ezgiler ve milli türküler ise devrimin sloganları haline 
geldi. “Cennet, cennet, cennet gibi… Suriye, ey vatanımız”. Ölümünden birkaç 
gün önce söylediği ezgi ise şuydu: “Ramazan geldi Suriye, Ramazan’dan sonraysa 
bayram… Dokuz sene geçti kıymetlim, acımızsa artmakta.”
Peki neden bu denli hüzünlü hissediyorum ve neredeyse devrimin zafere ulaşacağına 
olan inancımı kaybediyor ve onun da Sarut’la birlikte öldüğünü hissediyorum?!
Basit bir şekilde ifade edecek olursak Suriyelilerin devrimi, kirlenmezden ve hırsı-
zlar ona ihanet etmezden evvel doğruluğu, doğallığı ve sadeliğiyle tamamen Abdülb-
asit gibiydi de ondan. Çünkü Suriyeliler sokaklara adalet, onur ve özgürlük talebiyle 
çıktıklarında Sarut gibi doğal, hırslı ve sadıktılar. Onları teoriler yönetmiyor, dev-
letler, para ve farklı gündemler yönlendirmiyordu.
Kahramanlık ve şehadetteki diğer örnekleri (Ebu Fırat, Hacı Mare ve Hermuş) gibi 
Sarut da Suriyelilerin zihnindeki mücadeleci halk kahramanı imajını pekiştirmiştir. 
Hatta özgürlük kazanılıncaya kadar devrim ve mücadele yolunun ölümsüzlük iksiri 
olmuşlardır. Kadın şehitler Fedva Süleyman ve Mai Sekkaf da sokaklara şarkı ve 
ezgileriyle can vermişlerdir.
Bunlar teklifsiz, gösterişsiz ve süssüz Suriyelilerdir. Hırsızların cirit attığı bir ortam-
da, devrimin devam edeceğine dair umuttur.
Belki en önemlisi de budur. Çünkü Sarut tüm iniş çıkışlarıyla devrimi en iyi yansıtan 
isimdir. Doğallığı ve dürüstlüğüyle devrimin yaşadığı tüm aşamaları olduğu gibi gös-
termiştir. Dışarıdan ithal edilen sakallıların safında silahlandığı zaman bile çokları 
üzerine gelmiştir. Belki de Sarut diktatörlüklerin konferanslar ya da pazarlık masal-
arında devrilmeyeceğini hep bilmiştir.
Ebu Cafer, aramızdan erken ayrıldın. Mücadelen hayal ettiğin şekilde bitti; çalınan 
topraklar ve elden alınan hayallere karşı dik, ayakta ve şehit olarak. Şimdi sen git-
tin Suriye’nin evladı, Suriye için söylediğin hasret türküleri ise hala akıllarda: “Ey 
özgürlük hasreti, ey evinde güvende olmayan halk, büyük küçük biliriz hepimiz… 
Halkını öldüren haindir.”
Sonsöz: Annem ve tüm Suriyelilerin annesi; sen ve ailenden geri kalanlar bizim için 
bir şeref ve omuzlarımızdaki bir emanettir.
Sarut’un annesi üç oğlunu, üç kardeşini ve bir torununu kaybetmiştir. Tumadir bint 
Amr es-Silmiye artık Arapların el-Hansa’sı mıdır?
İçimizi kemiren bu acı ne büyüktür.
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هامــش 1: ليــس هنــاك أكــر وأصــدق مــن عبــد الباســط الســاروت ابلثــورة الســورية، ليعلــن احلــداد عليــه 
وتنكــس األعــام ثــااثً، فبخســارته اليــوم، فقــدت الثــورة أهــم بوصاهتــا وابتــت دومنــا بلبــل وحــارس.

هامش 2: رمبا مبحاولي تكريس ربط الساروت جبيفارا، صح وخطأ آبن،
أمــا اخلطــأ أو مــا قــد يــراه البعــض كذلــك، أننــا مهووســون بصــور القــادة العامليــن، وال نســعى لتســويق 

أبطالنــا مبعــزل عــن التبعيــة فلرمبــا )للســاروت( أكثــر ممــا كان لـ)تشــي( الصديــق.
وأمــا الصــح، أو مــا رأيتــه وارأتيتــه، فربــط الســاروت مبناضــل عاملــي، تزيــد مــن انتشــار قصتــه وابلتــايل 
عدالــة قضيــة ومطالــب الســورين، إذ ال أرى شــبيهاً للثــورة، أكثــر مــن عبــد الباســط، مبــا يف ذلــك تقلباهتــا 
الــي فرضتهــا الظــروف الذاتيــة الداخليــة واملوضوعيــة اإلقليميــة والدوليــة، كمــا مل أر ســورايً مؤمنــاً ابلثــورة 

ومتصاحلــاً مــع نفســه جتــاه الثــورة ويقينيــة انتصارهــا، كمــا الســاروت.
هامش3: فقدت أم عبد الباسط الساروت عام 2011 ابنها وليد شهيداً، ويف عام 2012 استشهد 
زوجهــا ممــدوح، لتتابــع هــذه األســرة زف قرابــن للثــورة عــام 2013 حينمــا استشــهد االبــن حممــد وتبعــه 
عــام 2014 عبــد هللا شــهيداً، وصبيحــة اجتيــاح حلــب مــن نظــام األســد وامليلشــيات الطائفيــة، مــات 
االبــن بســام قهــراً إثــر جلطــة دماغيــة، لتقــدم خنســاء ســوراي )أم وليــد( اليــوم، أيقونــة الثــورة الســورية عبــد 

الباســط، شــهيداً.
هامــش رقــم 4: بعلمــي واطاعــي، لــو شــاء عبــد الباســط الضــوء وســعى حللمــه الفــردي عــر احملافــل 
واملؤمتــرات وعواصــم العــامل، لــكان رمبــا مــن أوائــل الســورين مــااًل وشــهرة، بيــد أنــه، ورغــم فجيعــة األســرة 
وخــوف األم مــن فقــدان خامــس أوالدهــا بعــد زوجهــا وإخوهتــا وحفيدهــا، آثــر الســاروت متابعــة الثــورة 
بســاحة املعركة، كما يليق مبناضل يســعى لقضية ســامية وحيقق ولو عر دمه، احلرية والكرامة للســورين.
أول مــن أمــس، تلقيــت نبــأ إصابــة عبــد الباســط علــى جبهــات القتــال بريــف محــاة، اتصلــت أبكثــر 
املقربــن لــه، للتأكــد واالطمئنــان )املناضــل خالــد أبــو صــاح(، تواصــل خالــد وتواصلــت بــدوري، ليؤكــد 
لنــا األصدقــاء، أن الســاروت خبــر وإصابتــه ليســت خطــرة، وإن مــا مــن شــيء لفعلــه، فهــو مت نقلــه 
مــن مشــفى أنطاكيــا، وهــو مــا مت أمــس إىل مشــفى خــاص ابلرحيانيــة، ليــأيت اخلــر الفجيعــة فجــر اليــوم 

ابستشــهاد عبــد الباســط، فكســاان اليتــم وفطــر قلوبنــا فــرط احلــزن والوجــع.
يــداّي ترجتفــان، رغــم أن املــوت حــق وكانــت الشــهادة مطلــب عبــد الباســط وحلمــه مــذ قــال ألمــه )اي 
ميــا أان طالــع أخلــع ثــوب العــار( وصــواًل إىل )اي ميــا ثــوب جديــد، زفيــن جيتــك شــهيد(، ومــا بينهمــا مــن 
أغــان ابتــت شــعارات الثــورة ونشــيدها الوطــن، )كجنــة جنــة جنة..ســوراي اي وطّنــا(، وآخــر أغانيــه قبــل 

أايم )ســوراي جــاان رمضــان، وبعــد رمضــان العيــد. . اتســع ســنة اي غاليــة بينــا املــرار يزيــد(.
فلماذا اي ترى كل هذا احلزن الذي كاد أن يفقدين يقن نصر الثورة وشعوري مبوهتا مع الساروت؟!

ببســاطة، ألن ثــورة الســورين، هــي متامــاً كمــا عبــد الباســط، بصدقهــا وعفويتهــا وبســاطتها، قبــل أن 
واحلريــة،  والكرامــة  العدالــة  بطلــب  الســورين حينمــا خرجــوا  الســراق خيانتهــا. وألن  وحيــاول  تتلــّوث 
كانــوا كمــا الســاروت حرفيــاً، طبيعيــون محاســيون صادقــون، ال حتكمهــم نظــرايت وال توجههــم دول 
وأمــوال وأجنــدات. وألن الســاروت، كمــا مــن ســبقه للمجــد والشــهادة، أمثــال )أبــو فــرات وحجــي مــارع 
وهرمــوش(، هــم مــن كرســوا صــورة البطــل الشــعيب والثائــر املناضــل بذاكــرة الســورين، بــل وكانــوا اكســر 
البقــاء علــى خــط الثــورة واالســتمرار حــى احلريــة، وزاد إىل جانــب الشــهيدات فــدوى ســليمان ومــي 

ســكاف، أن أهلــب الشــارع بغنائــه وأهازجيــه وعباراتــه البســيطة.
فببســاطة، هــؤالء هــم الســوريون دومنــا تكلــف وجتّمــل ورتــوش، وهــم كانــوا األمــل بلجــم الســراق وتصويــب 
مســرة ومســار الثــورة. ورمبــا األهــم، ألن الســاروت خــر مــن عكــس الثــورة برتدداهتــا وارتداداهتــا، ونقــل 
بصــدق مراحلهــا الــي عاشــها حبســه العفــوي الصــادق، حــى مبــا عابــه عليــه كثــرون وقتمــا محــل الســاح 
إىل جانــب أصحــاب اللحــى املســتوردة، رمبــا ليقينــه أبن الديكتاتــورايت ال تســقط ابملؤمتــرات وال عــر 
طــاوالت اخلنــوع والتنــازل. بّكــرت برحيلــك أاب جعفــر، وإن ختمــت نضالــك مبــا حلمــت، شــهيداً مقبــًا 
واقفــاً حتــول دومنــا تدنيــس األرض وســرقة األحــام، رحلــت اي ابــن ســوراي ومل تــزل ابحلــق غصــة احلنــن 
للثــورة )حانــن للحريــة حانــن، اي شــعب ببيتــو مــش آمــن، كبــار صغــار بنعــرف إنو...إللــي بيقتــل شــعبو 
خايــن(. هنايــة القــول: أمــي وأم الســورين مجيعهــم، أنــت ومــن تبقــى مــن أهلــك شــرف لنــا وأمانــة أبعناقنــا.
أم الوليــد الســاروت، فقــدت مخســة مــن أوالدهــا وثاثــة مــن إخوهتــا وحفيدهــا، فهــل مل تــزل بعــد اليــوم 

)متاضــر بنــت عمــرو الســلمية( خنســاء العــرب.
اي هلذا الوجع الذي أيكلنا.

جيفارا سوريا مات...

عدنان عبد الرزاق
Adnan Abdurrezzak

Suriye’nin Che Guevara’sı Öldü…

كاتب ومعارض سوري
Suriyeli Muhalif-Yazar
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حجز عبد الباســط الســاروت مكاانً رفيعاً يف الوجدان الســوري، يف حلظٍة يفتقد فيها الشــعب الســوري 
إىل بطــل يف هــذا الزمــن الــرديء، وبــدا النــاس الذيــن شــيعوه إىل مثــواه األخــر وكأهنــم اهتــدوا، يف خضــم 
البحــث اليائــس عــن رمــز، إىل هــذا الشــاب، كــي يلتّفــوا مــن حولــه، وحــن رفــع بعضهــم علــى وســائل 
التواصــل شــعار )الســاروت ميثلنــا(، مل يكــن األمــر مــن ابب الباغــة اإلنشــائية العابــرة، أو تكــرمي وقــي 
للرجــل، وال وضعــه يف مــكاٍن مل يطمــح إليــه أو يســتحقه. وأكثــر مــن ذلــك كانــت مســرة الســاروت، 
منــذ تظاهــرات محــص األوىل، مســرة الشــارع الســوري العريــض الــذي وجــد نفســه يف الثــورة، ومل يكــن 
مبقــدوره أن يتخلّــى عنهــا أو يتعامــل معهــا كقضيــة اثنويــة، الســاروت هــو ابــن الشــارع الســوري ابمتيــاز، 
الفــى املتحــدر مــن أســرٍة تعيــش يف ضواحــي محــص، والــذي مل تســمح لــه إمكاانتــه املاديــة ابحلصــول 
علــى تعليــم جيــد، وســاهم وضــع أســرته املــادي ببنــاء شــخصيته، وحــّدد خيــاره األساســي ابلثــورة علــى 
النظــام، وذهــب حنــو هــذا اخليــار بــا تــرّدد أو ختطيــط، وجــد الســاروت نفســه يف املعمعــة، وكأنــه كان 
ينتظرهــا. وأابن عــن مواهــب كثــرة، علــى الرغــم مــن حداثــة ســنه الــذي مل يكــن يتجــاوز 20 عامــاً، وهــذا 

مــا شــّد حنــوه الصغــار قبــل الكبــار. 
الســاروت ابــن بيئــة شــعبية ذات مصلحــة أساســية يف الثــورة الســورية، ألهنــا مــن أكثــر املتضّرريــن مــن 
عائلــة األســد، وهــي تتــوزّع علــى كامــل اجلغرافيــا الســورية، مــن حــوران حــى اجلزيــرة الســورية، وهــذه الفئــة 
الــي تتمركــز يف صــورة أساســية يف األرايف نزلــت، خــال العقــد األخــر مــن حكــم األســد األب، إىل 
الدرك األســفل يف الســلم االقتصادي، واضطرت للهجرة إىل املدن الكرى، وشــهدان هجراٍت وصلت 
إىل مئــات اآلالف مــن الذيــن تركــوا أراضيهــم يف أرايف احلســكة، وذهبــوا حنــو املــدن الكــرى، ليتحّولــوا 
إىل عمالــة فقــرة تعيــش يف مــدن الصفيــح، وســبب إفقــار هــذه الطبقــة هــو السياســات االقتصاديــة الــي 
اتبعهــا حكــم األســد األب، والــي هنبــت الريــف، وأدارت ظهرهــا لــه يف فــرتة تراجعــت فيهــا األمطــار، 
ومــن جهــة اثنيــة، كانــت سياســات اســتياء مافيــات احلكــم علــى األراضــي اخلصبــة ســبباً أساســياً يف 
تشــريد بعــض ســكان الريــف، وهــذا مــا حصــل يف ريــف دمشــق الــي ســيطر علــى بعــض مدهنــا متنّفــذون 
مــن آل األســد، مثــل ابــن عمتــه ذو )اهلمــة شــاليش(، الــذي اســتثمر يف مشــاريع عقاريــة علــى حســاب 

األراضــي الزراعيــة. 
مل يكن الســاروت حزبياً أو نقابياً، بل واحداً من أبناء الشــعب الذين حرّكهم احلس العفوي، والشــعور 
الطويــل ابلقهــر واحلرمــان، كــي يثــور، وهــو بذلــك يشــبه كل النــاس الذيــن نزلــوا إىل الشــوارع، يهتفــون 
مــن أجــل اخلــاص مــن النظــام، ولكــن هــؤالء النــاس مل يكونــوا بــا وعــي سياســي، وإمنــا هــم علــى قــدٍر 
عــاٍل مــن الوعــي، وهــذا مــا عكســته الشــعارات الــي رفعهــا الســاروت يف التظاهــرات األوىل، ومــا حكــم 
حّســه الثــوري يف أن يقاتــل يف آخــر أايمــه إىل جانــب )جيــش العــزة(، آخــر فصيــٍل مــن اجليــش احلــر 
الــذي يقــف ضــد األجنــدات الطائفيــة والدينيــة، ويرفــع علــم الثــورة األول الــذي محلــه الســوريون وهــم 

ينشــدون حريــة لألبــد. 
وال أظــن أن أحــداً يريــد أن خيلــع علــى الســاروت عبــاءًة ال تليــق بــه، أو مــن تفصيــل نفســه، وهــذا 
أمــر ال يســتوي يف مجيــع األحــوال، ألن الرجــل كان واضحــاً يف كل خطواتــه، منــذ نــزل إىل الشــارع، 
وحــن اضطرتــه التطــورات حلمــل الســاح، وكل مــن حيــاول الفصــل بــن الســاروت والقطــاع الواســع مــن 
الســورين الذيــن ال يزالــون علــى خــط الثــورة إمنــا يهــدف إىل متييــع احلالــة، والتفريــط ابلرصيــد الرمــزي 

الــذي تركــه الســاروت، وهــو رصيــٌد قائــم علــى إميــان ابلثــورة الــي ضّحــى مــن أجلهــا مليــون ســوري.

Abdulbasit Sarut, Suriye’nin vicdanında yüksek bir konuma sahiptir. Suriye 
halkının bir kahramana ihtiyaç duyduğu bu kötü zamanlarda ortaya çıkmıştır. 
Onu son yolculuğuna uğurlayanlar adeta karamsarlık içindeyken, bu gence tu-
tunmuş, onun etrafında kümelenmişlerdir. Bazıları sosyal medyada “Sarut Bizi 
Temsil Eder” sloganını paylaştıklarında, bu yalnızca ibret dolu bir abartı ya 
da bu kişiye yapılmış dönemsel bir övgü değildir. Yahut onu istemediği veya 
hak etmediği bir konuma getirmiş de değillerdir. Bunun da ötesinde Sarut, Hu-
mus’taki ilk geniş çaplı gösterilerde, kendisini devrimin içerisinde bulmuştur. 
Bundan sonra da devrimden vazgeçememiş veya ona ikincil bir mesele mua-
melesi yapamamıştır. Sarut Suriye halkının bir evladıdır. Humus’un varoşların-
da yaşayan bir ailenin çocuğudur. Maddi imkanları iyi bir eğitim almasına 
elvermemiştir. Ailesinin maddi durumu ise onun kişiliğinin şekillenmesine kat-
kı sağlamış, öncelikli olarak rejime karşı devrimi tercih etme kararında belir-
leyici olmuştur. Hiçbir tereddüt veya plan olmaksızın bu tercihinin arkasından 
gitmiştir. Sarut, kendisini adeta hazır bekliyormuşçasına bir kavganın içinde 
bulmuştur. 20 yaşından daha genç olmasına rağmen birçok yeteneği olduğunu 
göstermiştir. Bu sayede de daha çok gençleri kendisine çekmeyi başarmıştır.
Sarut, Suriye devriminden birincil derecede fayda elde edecek bir çevreden 
gelmektedir. Çünkü Esed ailesinden en fazla zarar görenlerdendir. Suriye to-
praklarının farklı bölgelerindeki, Havran’dan Suriye yarımadasına kadar tüm 
halk böyledir. Toplumun bu kesimi daha çok kırsal bölgelerde yaşamaktadır. 
Baba Esed’in son on yıllık hakimiyet döneminde bu kişiler, gelir düzeyi en 
düşük olan sınıfı teşkil etmiştir. Bu nedenle büyük şehirlere göç etmek zorunda 
kalmışlardır. Böylece Hasiçi’nden yüzbinlerce kişi göç ederek büyük şehirlere 
yerleşmiştir. Artık bu kimseler gecekondularda yaşayan ucuz iş gücü haline ge-
lecektir. Bu halk tabakasının fakir kalmasının sebebi ise, baba Esed’in izlediği 
ekonomik politikalardır. Bu politikalar kırsalı yağmalamış, sonra ise bu bölgel-
ere sırtını dönmüştür. Diğer yandan verimli topraklara ise mafyalar el koymuş, 
sonuç olarak da kırsal halkının bir kısmı topraklarından çıkmak zorunda kal-
mıştır. Esed ailesinden nüfuzlu bazı kimseler de Şam kırsalında aynı politikayı 
izlemiştir. Tarlalara gayrimenkul yatırım projeleri yapan Esed’in halasının oğlu 
buna örnektir.
Sarut bir parti ya da sendika üyesi değildi; aksine doğal hissiyatıyla, uzun 
süre devam eden zulüm ve mahrumiyet duygularıyla hareket eden halkın bir 
ferdiydi. Bu nedenle o, sokaklara inen halkın geri kalanı gibiydi: Rejimden 
kurtulmak için sloganlar atıyordu. Ancak bu insanlar siyasi bilinçten yoksun 
değillerdi. Aslında ileri düzeyde bilinç sahibiydiler. Sarut’un ilk gösterilerde 
attığı sloganlar da bu bilinci yansıtmaktaydı. Devrimci hisleri sayesinde Sarut, 
ömrünün son demlerine kadar Ceyş el-İzze’nin saflarında savaştı ve Suriyelil-
erin ilelebet özgürlük sloganları atarak taşıdıkları devrim sancağını taşıdı. Bu 
grup, Özgür Suriye Ordusu’nun mezhepçi ya da dini gündemlere karşı çıkan 
son parçasıydı.
Ben hiç kimsenin Sarut’u olmadığı gibi göstermeye çalıştığını ya da onu uzun 
uzadıya anlatma ihtiyacı duyduğunu düşünmüyorum. Çünkü o, attığı her adım-
da son derece açıktı. Sokaklara indiği günden itibaren, silahlanmak zorunda 
kalışına kadar her şeyiyle ortadaydı. Sarut ile hala devrim yolunda yürüyen 
birçok Suriyeliyi birbirinden ayırmaya çalışanlar, ortalığı karıştırmak ve Sa-
rut’un geride bıraktığı sembolü tüketmek istemektedirler. Bu sembol de bir 
milyon Suriyelinin uğruna canını feda ettiği devrime olan inançtan gücünü al-
maktadır.
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لنا حتى النصر  
ّ
الساروت يمث

بشير البكر
Beşir el-Bekr

Sarut Zafere Kadar Bizi Temsil Edecektir

شاعر وكاتب سوري
Suriyeli Şair-Yazar



22

Türkçe ي
ك

تر

كل األشــياء مرتابطــة ببعضهــا البعــض كثــر، مثــل العاقــة بــن استشــهاد أول رئيــس منتخــب ملصــر يف قاعــة 
احملكمــة يف الليلــة الســابقة وبــن االنتخــاابت الــي ســنجريها يــوم األحــد، حنــن يف دوامــة، أجــل يف دوامــة يــراد 

هلــا أن جتعــل أقدامنــا متشــابكة.
دعــوان نعيــد شــريط الفيلــم إىل اخللــف لننظــر مــى ومــن أيــن بــدأ كل شــيء؟ تــرى هــل ميكــن أن يكــون مــن مؤمتــر 
دافــوس؟ أو مــع هجــوم أســطول احلريــة » يف مرمــرة« الــذي قتلــت فيــه إســرائيل تســعة مــن مواطنينــا؟، رمبــا كانــت 

البدايــة حــى قبــل ذلــك، أي مــع زايرة ابراك أوابمــا األوىل ملصــر الــي كانــت بعــد انتخابــه مباشــرة.
مــن يــدري أهنــا كانــت عمليــة كــرى مــن شــأهنا أن تزيــد مــن تقســيم وجتــزيء بــاد املســلمن أكثــر وأكثــر، 
وأن هــذه العمليــة الكــرى كانــت يف مرحلــة اإلعــداد والتجهيــز هلــا، تلــك التحــركات الدبلوماســية حيــث يتــم 

اســتخدام بطاقــة التعاطــف علــى نطــاق واســع.
دعــوان ال نعــود إىل الــوراء كثــراً، يف النهايــة لقــد شــاهدان كيــف مت حبــس الثــورات والتمــردات املتصاعــدة يف 
الشــارع العــريب املتعطــش للحريــة والدميوقراطيــة وللحكــم املســتقل إبرادتــه، وشــاهدان كيــف تســلط الديكتاتوريــن 
اجلــدد علــى رؤوس الشــعوب الــي أرادت التحــرر والتخلــص مــن الديكتاتوريــن األوائــل، وكيــف ُســرقت الثــورة 

مــن الشــعب، رأينــا مــاذا حــدث يف مصــر وتونــس وليبيــا وســوراي.
قبــل 15 يوًمــا فقــط مــن االنقــاب الدمــوي الــذي قــام بــه السيســي، كنــا جنلــس يف مطعــم »الفيشــاوي« يف 
القاهــرة لتنــاول الفطــور، وحتديــداً يف حــي خــان اخلليــل الــذي كان يقضــي فيــه الشــاعر الرتكــي حممــد عاكــف 
أرصــوي، شــاعر االســتقال ســنوات منفــاه، جلســنا وحتدثنــا أن هنــاك أصــوات خطــوات النقــاب بــدأت 
تســمع، أي أن هناك إشــارات لإلنقاب بدأت تظهر وتطفو على الســطح، كان بعض شــباب اإلخوان أيضاً 
مشــاركون يف ذلــك النقــاش، كان مرســي يقــوم حبمــات لكســر احلصــار اإلســرائيلي املفــروض علــى غــزة، ابلطبــع 
مل تكــن تلــك التحــركات تعجــب البعــض، ومصــر كدولــة يتحكــم اجليــش يف اقتصادهــا فقــد كانــت األجــواء فيهــا 
متيــل للهشاشــة والضعــف علــى الفــور، كان الشــعب املصــري جيــر إىل اختبــار صعــب فيمــا يتعلــق مبيــاه النيــل مــن 

خــال إثيوبيــا، بــدأت الذيــول تتشــكل، وابت النــاس غــر قادريــن علــى العثــور علــى البنزيــن والوقــود.
أجــل هكــذا يصــر احلــال، عندمــا تبــدأ ميكانيــكا االنقــاب يف العمــل فــإن البلــدان الــي تعتقــد أهنــا صديقــة 
ختتفــي وتقــف إىل جانــب محاتــه، إذ مل يبــق بلــد يقــف إىل جانــب مرســي إال تركيــا، ومــع ذلــك فقــد أعطــي 
الضــوء األخضــر إلحــداث انقــاب مشــابه يف تركيــا أيضــاً يف نفــس األايم تقريبــاً، فبينمــا كانــت أصــوات قــرع 
نعــال االنقــاب يف مصــر تســمع مــن قريــب كانــت أحــداث متــرد حديقــة غــزي ابرك يف تركيــا قــد بــدأت ابلفعــل 

يف حماولــة لانقــاب علــى احلكومــة وإســقاطها.
الرتكــي إىل أفضــل وأعلــى  فيــه االقتصــاد  قــد حدثــت يف مرحلــة وصــل  املفتعلــة  تلــك األحــداث  ختيلــوا أن 
مســتوايته كمــا تشــر مجيــع الرســوم البيانيــة واإلحصــاءات، كمــا كانــت عاقاتنــا االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية 
مــع جراننــا يف أعلــى مســتوايهتا وأفضــل أحواهلــا، كانــت اجتماعــات وزاريــة مشــرتكة جتــري بيننــا وبــن جراننــا، 
وكانــت الشــركات الرتكيــة حتصــل علــى الكثــر الكثــر مــن املناقصــات لتنفيــذ مشــاريع خمتلفــة يف ليبيــا ومصــر 
وســوراي والعــراق وغرهــا، ويف الوقــت نفســه كانــت الثــورات قــد بــدأت يف الشــرق األوســط مــن أجــل احلصــول 

علــى حكــم وإدارة متثــل إرادة الشــعب وخيــاره.
ابلنســبة إلســرائيل والــوالايت املتحــدة وأتباعهمــا ســعود واإلمــارات العربيــة املتحــدة، مل يكــن مــن املمكــن ختيــل 
حــال أســوأ مــن هــذا، تركيــا ســوف تلهــم النــاس يف الشــرق األوســط، وابت هنــاك دولــة مركزيــة )تركيــا( ذات ثقــل 

سياســي تنظــر للمشــكلة اإلســرائيلية مــن منظــار فلســطين.
إن الشــيء الــذي حاولــوا تشــويهه والتشــهر بــه بقوهلــم )اإلســاميون(، مث بعــد ذلــك وصفــوه )ابإلرهــاب(، مل 
يكــن ســوى احلــراك الشــعيب الرامــي لتغيــر األنظمــة حــى تكــون السياســة اخلارجيــة للمنطقــة لتكــون متوافقــة مــع 

رغبــة الشــعوب.
وبطبيعــة احلــال فقــد كان )رأس األفعــى( ابلنســبة هلــم هــي تركيــا، وهــذا هــو الســبب الرئيســي لــكل اهلجمــات 

الــي كانــت تســتهدف تركيــا وتســعى لعزهلــا وإقصائهــا منــذ 2013.
أرجعــوا شــريط الفيلــم إىل البدايــة وختيلــوا مــا يلــي: ختيلــوا لــو أن مــا حــدث يف كل مــن مصــر وســوراي والعــراق 
وليبيــا وتونــس وتركيــا منــذ عــام 2013 مل حيــدث، ختيلــوا أن مرســي مت انتخابــه مــرة أخــرى أو مت انتخــاب 
شــخص آخــر بدلــه ابلصناديــق، وختيلــوا لــو أن النهضــة يف تونــس مل تســلم الثــورة للنظــام القــدمي بيديهــا، ختيلــوا 
لــو أن ليبيــا متكنــت مــن تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بعــد الثــورة، ختيلــوا لــو أن األســد تنحــى عــن الســلطة 
دون إراقــة الدمــاء وأن ســوراي حتولــت إىل نظــام دميوقراطــي، وختيلــوا لــو أنــه مل حيــدث أي مــن أفعــال وممارســات 
تنظيمــات هدامــة مثــل )يب كا كا وداعــش( وفيتــو )غــوالن(، وختيلــوا لــو أن تركيــا كدولــة متكنــت مــن حتقيــق 
أهــداف 2023 وتســتمر يف انتهــاج سياســة خارجيــة تســاهم يف حتقيــق النهضــة والنمــو واالزدهــار يف حميطهــا 

خبطــوات اقتصاديــة ودميوقراطيــة.
هــذه هــي األشــياء الــي رتبــوا االنقــاابت ودعمــوا احلــروب األهليــة الداخليــة مــن أجــل إفشــاهلا واحليلولــة دون 

حتقيقهــا.
ولكــن فليفعلــو مــا يفعلــون فــإن الثــورة ال تــزال حيــة، حــى لــو قتلــوا أو انقلبــوا فإهنــم لــن جيعلــوا هــذه الشــعوب 

تنســى، ألن كل استشــهاد هــو أغنيــة للحريــة.

Her şey o kadar birbiriyle alakalı ki. Pazar günü gerçekleştireceğimiz seçim 
ile önceki akşam duruşma salonunda şehit edilen Mısır’ın ilk seçilmiş Cum-
hurbaşkanı’nın alakası gibi... Bir sarmal içindeyiz, nicedir ayağımıza dolan-
ması istenen bir sarmal... 
Her şey ne zaman başladı diye filmi geri sarıp bir bakalım. Davos’ta ola-
bilir mi? Ya da İsrail’in dokuz vatandaşımızı şehit ettiği Mavi Marmara 
saldırısıyla... 
Belki de daha da evvel, Barak Obama’nın seçildikten hemen sonra Mısır’a 
o ilk ziyaretiyle... 
Müslüman coğrafyamızı daha da bölüp parçalayacak bir büyük operasyonun 
hazırlık aşamasıydı kim bilir; sempati kartının bolca kullanıldığı o diploma-
tik hamleler. 
Hadi o kadar eskiye gitmeyelim. Özgürlüğe, kendi iradesiyle yönetilm-
eye, demokrasiye susamış Arap sokağında kabaran isyanın sonra nasıl da 
hapsedildiğini izledik sonuçta. Diktatörlerinden kurtulmak isteyen halkın 
başına yeni diktatörlerin nasıl musallat edildiğini, devrimin halktan nasıl 
çalındığını... Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da, Suriye’de yaşananları... 
Sisi’nin kanlı darbesinden sadece 15 gün önceydi. Kahire’de Han el Hali-
li’de İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da sürgün yıllarında müdavimi 
olduğu El Fişavi kahvehanesinde oturup darbenin ayak seslerinin işitildiğini 
konuşmuştuk, İhvan’dan gençlerin de olduğu bir sohbette. Mursi İsrail’in 
Gazze ablukasını kıracak hamleler yapıyordu. Tabii ki bu birilerinin hiç 
hoşuna gitmiyordu. Ekonominin ordunun elinde olduğu bir ülke olarak he-
men kırılganlaşmıştı ortam. Etiyopya üzerinden Nil’in suyu ile ilgili çetin 
bir imtihana sürükleniyordu Mısır halkı. Kuyruklar oluşmuş, millet kontak 
çevirecek benzin bulamaz olmuştu. 
Böyle olur işte, darbe mekaniği işlemeye başladığında dost sandığınız ülkeler 
hemen geçiverir hamilerinin yanına. Türkiye’den başkası kalmamıştı Mur-
si’nin yanında. Üstelik aynı günlerde Türkiye için de düğmeye basılmıştı. 
Mısır’da darbenin ayak sesleri duyulurken Türkiye’de de Gezi kalkışması 
bir hükümet devirme girişimine çoktan dönüşmüştü. 
Düşünsenize ekonomik olarak tüm grafiklerin en tepe seviyeye ulaştığı bir 
vasatta komşularımızla ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimizin de en 
yüksek seviyesindeydik. Ortak bakanlar kurulu toplantıları yapıyor, Lib-
ya’da, Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta Türk firmalar sayısız ihaleler alıyordu. 
Ve bu arada Ortadoğu’da halkın iradesinin yönetime yansıyacağı devrimler 
gerçekleşiyordu. 
İsrail, ABD ve bunların kuklası olan Suud ve BAE için daha kötüsü 
düşünülemezdi. Türkiye Ortadoğu halklarına ilham oluyor, İsrail sorununa 
Filistin perspektifinden bakan bir siyasi hat ağırlık merkezi oluyordu. 
“İslamcı” diyerek kendilerince karalamaya çalıştıkları ve sonrasında da 
“terör” olarak niteledikleri şey, bölgenin dış politikasını halkın iradesine 
bağlayan rejim değişiklikleriydi aslında. 
“Yılanın başı” da onlara göre tabii ki Türkiye’ydi. 2013’ten beri bizi soluk-
suz bırakmayı hedefleyen saldırıların sebebi bu işte. 
Filmi başa sarın ve 2013’ten bu yana Mısır, Tunus, Libya, Irak, Suriye ve 
Türkiye’de yaşananların hiçbirinin yaşanmadığını, Mursi’nin yine seçim 
yoluyla belki koltuğunu başka birine devrettiğini, Tunus’ta Nahda’nın 
devrimi kendi elleriyle eski rejime teslim etmediğini, Libya’da devrimden 
sonra bütünleşik milli bir hükümetin kurulabildiğini, Suriye’de Esed’in 
yönetimden kan dökmeden çekildiğini ve Suriye’nin demokratikleştiğini, 
PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün yıkıcı eylemlerinin hiç yaşanmadığını ve Tür-
kiye’nin 2023 hedeflerini yakalamış bir ülke olarak bölgesini ekonomik ve 
demokratik adımlarla kalkındıran bir perspektifle dış politika üretmeye de-
vam ettiğini..
Darbeler tertip ederek, iç savaşlar çıkartarak engel olmaya çalıştıkları şey 
buydu işte. 
Fakat ne yapsalar da devrim hala canlı... 
Devirseler de öldürseler de unutturamayacaklar çünkü. 
Her şehadet bir özgürlük şarkısı çünkü. 

Halime KÖKÇE

Her şehadet bir özgürlük şarkısı çünkü!
كل استشهاد هو أغنية للحرية.

حليمة كوكتشة

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar
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انتقــل إىل الرفيــق األعلــى حممــد مرســي الرئيــس األول والوحيــد الــذي انتخبــه الشــعب املصــري علــى طــول اترخيــه املمتــد 
منــذ 5 آالف عــام، إنــه اآلن حــر بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن معــان بعدمــا غــادر هــذا العــامل حامــًا وثيقــة الشــهادة، 
وبينمــا كان مغــادرًا هلــذه احليــاة فقــد محــل معــه كذلــك حــق النــر النــاري الــذي وضعــه قتلتــه علــى أعناقهــم واللعنــة الــي لــن 

تغادرهــم إىل األبــد.
لقــد خلــف مرســي حيــاة حتمــل الكثــر مــن املعــاين ملــن خلفــه، حيــاة مليئــة ابلــدروس والعــر، حيــاة متســقة مــن أول آلخــر 
حلظــة فيهــا، لقــد تــرك مصــدرًا كبــرًا للشــجاعة ملــن ســيكافحون الظلــم بشــموخ حــى وإن ظلــوا يف األســر لســت ســنن، مل 
خيســر شــيًئا، بــل كســب وسيكســب الكثــر مــن األشــياء، لقــد ربــح قــوة ســتحول حيــاة قتلتــه إىل كابــوس، كســب حيــاة 
ستســتمر أطــول بكثــر مــن حيــاة مــن قتلــوه. كان مرســي حمبوًســا حبًســا انفــرادايًّ علــى مــدار الســنوات الســت املاضيــة منــذ 
عزلــه علــى يــد انقــاب السيســي، لكــّن أحــًدا مل يكــن يعلــم أيــن كانــوا يســجنونه. غــر أنــه - يف الواقــع - مل يكــن معتقــًا، 
بــل كان خمتطًفــا، لقــد اختطفــوه كمــا تفعــل العصــاابت، وظــل يف حمبســه لســت ســنوات حمروًمــا مــن كل حقوقــه، فكانــوا 
ال يســمحون لــه بلقــاء أســرته وحماميــه، كمــا كان حمروًمــا مــن تلقــي أّي عــاج ابلرغــم مــن حالتــه الصحيــة املتدهــورة، مل 
تكــن هنــاك أي آليــة قانونيــة ملراقبــة ظــروف اعتقالــه. لقــد كان مرســي كالرهينــة بيــد منظمــة إجراميــة، كمــا كانــت املعاملــة 
الــي لقيهــا ال تصــدر عــن دولــة، بــل عــن تنظيــم إجرامــي تــرك بــن يديــه ليعــاين جســده حــى وافتــه املنيــة؛ إذ مل يكــن لــدى 
أعضــاء هــذا التنظيــم أي ضمــر وال عــدل، لقــد كانــوا قادريــن علــى معاملتــه كمــا يريــدون يف املــكان الــذي احتجــزوه فيــه، 
وكان أبســط مــا ميكنهــم فعلــه هــو قتلــه يف الوقــت الــذي يريــدون عــن طريــق تســميمه تدرجييًّــا، وأمــا الشــيء الوحيــد الــذي 
كان مــن املمكــن أن خيشــوه فهــو حالــة الغليــان االجتماعيــة الــي ميكــن أن يتســبب هبــا موتــه، ورمبــا ردود األفعــال الدوليــة.

مل يكــن لــدى االنقابيــن أي قيمــة إنســانية أو ضمــر أو عــدل بعدمــا خانــوه واســتغلوا ضــده األمانــة الــي حصلــوا عليهــا 
منــه متثيــا للشــعب، وكان مســتوى الســفالة والوضاعــة الــذي وصلــت إليــه ضمائرهــم قــد بــدت للجميــع يف ميــدان رابعــة، 
لكــّن أحــًدا مل يســتطع قياســه، فمــا كان هنــاك أي معيــار ميكــن مــن خالــه قيــاس ذلــك املســتوى، وإّن بــرود األعصــاب 
الــذي بــدا عليهــم وهــم يقتلــون 3 آالف مــدين أعــزل مــن املعتصمــن اعتصاًمــا ســلميًّا كان يعكــس أهنــم ال خيشــون هللا، 

بــل وكذلــك يشــعرون أبرحييــة مــن ضمــن أّن النظــام الــدويل لــن حياســبهم علــى جرائمهــم.
إن اجملرمــن الذيــن جيــب احلكــم عليهــم ابإلعــدام عــن كل نفــس قتلــت ظلًمــا، لــو كان ذرة عــدل يف هــذا العــامل، أقامــوا 
حمكمــة تشــبه املســرحية ليتجــرأوا علــى حماكمــة الرئيــس الشــرعي الــذي عزلــوه، ومل يكــن هنــاك إال معــىن واحــداً لاهتامــات 
التافهــة الــي وجهوهــا إليــه خــال وتــرة احملاكمــة اهلزليــة الــي اســتمرت لســت ســنوات: كانــوا يريــدون قتلــه، لكــن كان مــن 

األفضــل قتلــه ابإلعــدام حبجــة مــا مــن احلجــج.
اهتمــوه ابلكثــر مــن التهــم الــي كان مــن بينهــا عقــد لقــاءات مــع قــادة حركــة محــاس وإفشــاء أســرار الدولــة املصريــة، والتهــاون 
يف مكافحــة اإلرهــاب يف ســيناء، وعــدم ردع حــركات العنــف الــي ظهــرت يف مصــر إابن رائســته، ولقــد كان مــن الســهل 

طــرح كل هــذه احلجــج مــن أجــل إعدامــه، لكــن كيــف كانــوا ســيقولون هــذا للعــامل؟
وحــى إن وجــدوا ألنفســهم حجــة معقولــة، فــإن إعدامــه كان مــن املمكــن أن يــؤدي إىل حــدوث غضــب بــن أفــراد اجملتمــع، 
وأمــا السيســي الــذي حلــت بــه النهايــة احلتميــة الــي حتــل بــكل االنقابيــن، فقــد وجــد طريقــة أســهل للتخلــص مــن مرســي 
بــداًل مــن قتلــه ابإلعــدام، وكان اجلميــع، مبــن فيهــم مرســي، يتوقــع هــذه الطريقــة. وهلــذا فقــد حتــدث مرســي عــن هــذا الوضــع 
مــع أســرته الــي مل يســتطع لقــاء أفرادهــا ســوى مرتــن أو ثــاث مــرات طــوال مــدة احتجــازه لســت ســنوات، مل يســمحوا لــه 
بتلقــي العــاج يف املستشــفى ابلرغــم مــن علمهــم مبرضــه، كمــا مل يتخــذوا أي تدابــر لعاجــه، واالحتمــال األكثــر وحشــية 
أن يكونــوا قــد دبــروا لــه عمليــة االغتيــال ليمــوت يف يــوم حماكمتــه عــن طريــق تســميمه ليمــوت تدرجييًّــا، وهــو االحتمــال 
الــذي يدعمــه اإلســراع يف إجنــاز إجــراءات الدفــن عقــب الوفــاة مباشــرة وعــدم الســماح ألحــد ابملشــاركة يف اجلنــازة ابســتثناء 
بضــع أشــخاص مــن أســرته. ولقــد اختطفــوا هــذه املــرة جثمــان مرســي الــذي اختطفــوه لســت ســنوات كاملــة، واليــوم آن 
هلــم أن يفــّروا هاربــن مــن روحــه، لكــن خوفهــم لــن يفيــد بشــيء آلجاهلــم، ذلــك أّن روحــه املعنويــة ســتطاردهم أينمــا حلــوا.

آخر كلمات مرسي
لقد شهد مرسي جمدداً على جرمية قاتليه مبا قاله يف احملكمة يف آخر يوم من أايم حياته:

)تتهمونــن إبقامــة عاقــة مــع محــاس، واليــوم تفعلــون الشــيء ذاتــه، اهتمتمــوين بتحمــل مســؤولية مــا حــدث يف ســيناء، واليــوم 
مــا حيــدث هنــاك يعرفــه اجلميــع، ملــاذا تعجــزون عــن منــع حدوثــه؟

اهتمتمــوين بتحمــل مســؤولية أعمــال العنــف ومــا حــدث يف اجلوامــع والكنائــس، واليــوم تشــهد البــاد أكثــر مــن ذلــك حتــت 
حكمكــم. لقــد عزلتمــوين، لكنكــم مل ترتكــوين، مل هتملــوا أبــداً أن متــروا يب مــن أجــل التعذيــب، إنكــم تريــدون قتلــي ببــطء 

لكــن بوحشــية، وأمــا الشــيء الوحيــد الــذي ختشــونه فهــو ردود األفعــال الــي ســتتعرضون هلــا يف حالــة قتلــي.
ال يعلــم أحــد إال هللا مــى تنتهــي آجالنــا، حســيب هللا ونعــم الوكيــل يف كل هــذا الظلــم واخليانــة واالنقــاابت هــذه، أعلــم علــم 

اليقــن أنــن ســألقى هللا صابــراً شــاكراً أللتقــي عنــده ابجملرمــن الظلمــة، فعنــده جتتمــع اخلصــوم.
رســالي إىل زوجــي وأبنائــي: هللا يشــهد أنــن أحبكــم حبــاً ال يعلمــه أحــد إال هللا، ومل أفتــأ أفكــر بكــم ليــل هنــار حــى وإن 
عانيــت مــن آالم وقضيــت وقتــاً بــدون تلقــي عــاج داخــل الســجن، ال أعلــم مــى ســنلتقي، رمبــا نلتقــي يف اجلنــة، وهنــاك 
سنشــتكي هلل ظلــم الظاملــن. أخاطــب شــعب مصــر العظيــم مــن داخــل حمبســي وأؤكــد هلــم بقــوة أن لديكــم القــدرة علــى 
التغيــر، اي شــباب مصــر، ال تصيبــوا أمهــات الشــهداء ومــن شــاهدوا الظلــم خبيبــة األمــل، لــن يســتمر الظلــم، وســتأيت أايم 

لــن يبــق فيهــا أحــد مــن االنقابيــن، ذلــك أن هللا دائــم وابق.
مل تســتمر فــرتة رائســي لعــام واحــد، ولقــد رأينــا كيــف تدخلــت بعــض الــدول العربيــة واملتواطئــة مــع أمريــكا وإســرائيل يف 
شــؤون مصــر واشــرتت أبمواهلــا بعــض املرتزقــة لتدمــر مصــر الــي كمــا نــرى حاليــاً فــإن الدمــار يزيــد فيهــا مبــرور األايم، وأمــا 

اجملتمــع فلــن يهــدأ إال بعــد أن يــزول الظاملــون ويعــود املظلومــون(.
يقول شهود العيان إن مرسي سقط على األرض بعدما قال كلماته األخرة هذه، وكانت آخر عبارة قاهلا:

)ال أنتظر إال لقاء هللا، أييها القاضي، ويل لقاضي األرض من قاضي السماء!(.

Mısır’ın 5 bin yıllık tarihinin halkı tarafından ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 
Hakk’a yürüdü. O şimdi kelimenin tam anlamıyla özgür. Yanına kendi şehadet belgesini alarak gitti. 
Giderken katillerinin kendi boyunlarına taktıkları ateşten boyunduruğun, ilelebet peşlerini bırakmay-
acak lanetin hakkını da elinde taşıyordu. 
Arkasında kalanlara son derece manidar, içi ders ve ibret dolu, şiir gibi, destan gibi, ilk adımından 
son adımına kadar birbiriyle tutarlı bir hayat hikayesi bıraktı. 6 yıl boyunca tutsak ama elif gibi dik 
durarak zulme karşı mücadele edeceklere büyük bir cesaret kaynağı bıraktı. Hiçbir şey kaybetmedi, 
çok şey kazandı ve kazandırmaya devam edecek. Ölümüyle katillerinin hayatını kabusa çevirecek 
bir güç, katillerinden çok daha uzun berdevam olacak bir hayat kazandı. Mursi, Sisi’nin darbesiyle 
devrildikten sonra geçen 6 yıldır tek kişilik bir hücre hapsinde tutuluyordu, ama nerede tutulduğunu 
kimse bilmiyordu. Aslında tutuklanmış değil kaçırılmıştı. Bir çetenin inan kaçırdığı gibi kaçırılmış, 
tutulduğu yerde, 6 yıldır her türlü haktan mahrum, ailesiyle ve avukatlarıyla görüştürülmüyor, artan 
sağlık sorunlarına karşılık hiçbir tedavi imkanı tanınmıyordu. Tutukluluk şartlarını kontrol edecek 
hiçbir denetim ve hukuk mekanizması yoktu.
Bir suç örgütünün elinde rehin gibiydi. Maruz kaldığı muamele bir devletin değil, ancak alelade bir 
suç örgütünün yapabileceği türden bir şeydi. Bedeni tamamen bu suç örgütünün, çetenin insafına 
kalmıştı. Onlarda da ne vicdandan ne de insaftan eser vardı. Tuttukları yerde onun bedenine iste-
dikleri muameleyi yapabilecek durumdaydılar. Yavaş yavaş zehirleyerek istedikleri vakitte ölümünü 
sağlamak en basit işti. Korkabilecekleri tek şey onun ölümünün ortaya çıkarabileceği toplumsal infial 
ve biraz da, kalmışsa, uluslararası tepkilerdi. Halkını temsilen ondan aldığı emaneti ona karşı ihanet 
ederek kullanan darbecilerin hiçbir insani değerleri, vicdanları, insafları yoktu.Vicdanlarının düştüğü 
alçaklık seviyesi Rabia Meydanı’nda gözler önüne serilmiş ama ölçülememişti. O seviyeyi ölçecek 
bir kıstas olamazdı. Hiçbir şiddet içeriği olmayan oturma eylemlerini ve gösterilerini yapmakta olan 
sivil halktan 3000 kişiyi katlederken sergiledikleri soğukkanlılık Allah’tan korkmadıkları gibi uluslar-
arası düzenden de cürümlerinin hesabının sorulmayacağına dair bir güvence almışlığın rahatlığını 
yansıtıyordu. Bu dünyada zerre kadar adalet varsa her bir can karşılığında ayrı bir idamla yargılan-
ması gereken mücrimler kendileri bir mahkeme tiyatrosukurmuş devirdikleri meşru cumhurbaşkanını 
yargılamaya cüret etmişlerdi. 6 yıldır sergiledikleri yargılama komedisinde ona isnat ettikleri saçma 
sapan suçlamaların tek anlamı vardı: Onu öldürmek istiyorlardı ama bir bahaneyle bunu idamla yap-
mak daha iyi bir seçenekti. Hamas’la görüşerek Mısır’ devletinin sırlarını vermekle, Sina’da terörle 
yeterince mücadele etmemekle, Cumhurbaşkanlığı esnada Mısır’da ortaya çıkan şiddet hareketlerini 
önlememekle falan suçlandı. Onu idam etmek için bu gerekçeleri öne sürmek yine kolay, ama bunu 
ele güne nasıl anlatacaklardı?
Dahası makul bir gerekçe bulsalar bile onu idam etmenin bir toplumsal infial oluşturma tehlikesi 
vardı. Bütün darbecilerini mukadder sonuna yakalanan Sisi, onu idam ederek öldürmek yerine daha 
kolay bir çözüm bulmuş oldu. Bu yol tahmin ediliyordu. Mursi’nin kendisi de tahmin ediyordu, o 
yüzden 6 yıl içinde toplam iki veya üç defa görüşebilmiş olduğu ailesine bu durumdan bahsetmişti. 
Hastalığı bilindiği halde hastaneye sevkine izin verilmiyor, tedavisi için hiçbir tedbir alınmıyordu. 
Daha korkunç ihtimal ise ona verilen bir zehirle yavaş yavaş, mahkeme günü ölmek üzere düzenlen-
miş suikast. Öldükten hemen sonra apar topar cenaze işlemlerinin yapılarak sabaha doğru defnedilmiş 
olması, cenazesine aile efradından birkaç kişinin dışında kimsenin katılmasına izin verilmemiş olması 
bu ihtimali pekiştiriyor. 6 yıldır kaçırılmış olan Mursi’nin bu sefer naaşı kaçırılmış oldu. Şimdi onlar 
için onun ruhundan köşe bucak kaçma zamanı geldi. Ama korkularının ecellerine faydası olmayacak, 
onun manevi ruhu onları girdikleri deliklere kadar kovalayacak.
MURSİ’NİN SON SÖZLERİ
Son gün mahkemede söyledikleriyle aslında kendi mücrimlerinin cürmüne bir kez daha şahitlik et-
miş oldu Mursi: “Beni Hamas’la ilişkiye girmekle suçluyorsunuz, aynı şeyi bugün siz yapıyorsunuz. 
Sina’da olup bitenlerle suçladınız, Sina’da bugün bile olup bitenler ortada, siz niye engelleyemiyor-
sunuz?
Mısır’daki şiddet eylemleri ve kiliselerde ve camilerde olanlarla suçladınız, bugün çok daha fazlası 
sizin idareniz altında vuku buluyor. Beni tecrit ettiniz ama terk etmediniz, her gün işkence için uğra-
mayı ihmal etmediniz. Beni yavaş yavaş ama en vahşi şekilde öldürmek istiyorsunuz ve tek çekin-
diğini şey bu katledilmem halinde maruz kalacağınız tepkilerdir. Allah’tan başka kimse ecelimizin 
ne olduğunu bilmez. Bütün bu zulümler, ihanetler ve darbeler karşısında sadece Allah bize yeter, ne 
güzel vekildir derim. Yakinen biliyorum ki, Allah’a kavuşacağım, sabrederek, şükrederek, ve zalim 
mücrimlerle Allah’ın huzurunda karşılaşacağım. O’nun yanında toplanır bütün hasımlar. Çocukları-
ma ve eşime mesajım şu: Allah şahittir ki, Allah’tan başkasının bilemeyeceği kadar sizi seviyorum. 
Hapiste ne kadar elem ve ıstırap çeksem de, tedavisiz, ilaçsız ne kadar kadar zaman geçirsem de sizi 
gece gündüz düşünmekten hiç geri durmadım. Ne zaman buluşacağımızı bilmiyorum, belki cennette 
olur, orada zalimlerin zulmünü Allah’a şikayet ederiz.
Buradan büyük Mısır halkına tekrar ve kuvvetle altını çizerek söylüyorum ki, değişime gücünüz 
var, ey Mısır gençleri şehitlerin analarını hayal kırıklığına uğratmayın, zulüm gören kardeşlerinizi 
hayal kırıklığına uğratmayın. Zulüm devam etmeyecektir, darbecilerden de kimsenin kalmayacağı 
günler gelecektir, çünkü Allah daim ve bakidir. Başkanlığım bir yıl bile devam etmedi ve bazı Si-
yo-Amo-Arabi devletlerin Mısır’ın işlerine müdahale ederek bazı kiralık isimleri Mısır’ı yıkmak 
üzere satın aldıklarını gördük. İşte şimdi şahit olduğunuz gibi her geçen gün harap olmaya devam 
ediyor. Toplumsa zalimler zeval bulmadan ve mazlumlar geri gelmeden yatışmayacaktır.” Görgü 
tanıklarına göre bu son sözüyle birlikte yere yığıldı Mursi, son sözü de şu oldu: “Ben sadece Allah’a 
kavuşmayı bekliyorum. Ey hakim, göğün hakiminden yerin hakimine veyl olsun!”

Yasin AKTAY

O şimdi özgür ve rahat, çünkü Rabbine kavuştu Veyl onun katillerine!
هو اآلن حر ومستريح ألنه التقى بربه.. والويل لقاتليه!

ياسين أكطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



أســأل هللا الرمحــة والغفــران لشــهيدان مرســي، وأريــد أن أترجــم وأقــدم لكــم هــذه الرســالة املليئــة 
ابملعــاين واملشــاعر، والــيت كتبهــا صديــق مرســي الدكتــور أمحــد عبــد العزيــز والــد الشــهيدة حبيبــة.

يف البدايــة ســام هللا عليــك يف األولــن، ويف اآلخرِيــن، ويف املــأل األعلــى إىل يــوم الديــن، كنــت أكتــب 
إليــك - يف املاضــي - ألواســيك، واليــوم أكتــب إليــك ألهنئــك، فأنــت مل تتحــرر مــن أغــال ســجانيك 

فحســب، بــل حتــررت مــن الدنيــا أبســرها، برجســها، بســفهائها، أبنذاهلــا.
كل شــيء بقــي وراءك واآلن ال يوجــد هــذا وال ذاك، ال أولئــك الذيــن قالــوا يــوم اختــارك الشــعب: حنــن 

أحــق ابمللــك منــه، وال أولئــك الذيــن انزعــوك يف شــرعيتك، حســداً وبُغضــاً.
أختيلــك - ســيدي - وأنــت تنظــر إىل نفســك، رمبــا يف مــرآة مرصعــة أبحجــار اجلنــة، ورمبــا يف صفحــة هنــر 
مــن أهنارهــا، تبحــث عــن نظارتــك، فــا جتدهــا، فتقــول: اي إهلــي!! بصــري ـ بــا نظــارة ـ أقــوى ممــا كان!! 

كيــف يكــون ذلــك؟!
حُتــدق يف حليتــك، فيدهشــك اختفــاء الشــيب، ال صــداع، ال وهــن، ال أنســولن، تنهــض يف نشــاط مل 
تعتــد عليــه، تضــرب صــدرك بقبضتيــك، مــن فــرط العافيــة، تســأل، وأنــت تــدور حــول نفســك، وتنظــر يف 

كل اجتــاه:
أحــيٌّ أان أم ميّــت؟! إن كنــت حيــاً، فأيــن الزنزانــة والســجان ؟!، وإن كنــت ميتــاً، فلســت يف القــر؟! أيــن 
أان؟! لســت يف زنزانــي، وال يف ســيارة الرتحيــات، وال يف القفــص الزجاجــي!! فهــذا عاملــي الــذي أعرفــه، 

أم أين ِمــت دون أن أشــعر؟!
لكــن!! أي مــوت هــذا الــذي يــرد لإلنســان عافيتــه وبصــره، وميحــو الشــيب مــن حليتــه ورأســه، أم أين كنــت 

أعيش كابوســاً، واســتيقظت؟!
لدي رغبة يف الركض، أذكر أنن كنت ممنوعاً، حى من املشي، ما هذه الطيور البديعة الي تسابقن؟!

ومــا هــذه األصــوات العذبــة الــي تطربــن؟!، مــا هــذا احلشــد الكــرمي؟!، ومــا هــذه الوجــوه النضــرة؟! حنــن 
أهــل رابعــة، والنهضــة، واملنصــة، واحلــرس اجلمهــوري، ورمســيس، والقائــد ابراهيــم، واملنصــورة، وجماهــدي 

غــزة الذيــن دعمتهــم ابلســاح يف فــرتة حكمــك وغرهــم.
سيدي الرئيس:

لكونك مشــغواًل، فرمبا ال تعرف أن مســلمي فلســطن صلوا عليك صاة الغائب، مت التعميم على مجيع 
مســاجد غــزة أبداء صــاة الغائــب عليــك ويف املســجد األقصــى املبــارك أيضــاً، وحتــت احلــراب الصهيونيــة، 
وكذلــك فعــل املســلمون يف أرجــاء املعمــورة، إال بــاد احلرمــن، أتــدري ملــاذا ســيدي الرئيــس؟! ألن هــذه 
البــاد املباركــة، تعيــش اليــوم رِدَّة جديــدة، وال أاب بكــر هلــا. ورمبــا ال تعــرف - ســيدي الرئيــس - أن أخــاك 
رجــب طيــب أردوغــان، جــاء خصيصــا مــن أنقــرة إىل اســطنبول؛ ليصلــي عليــك صــاة الغائــب، وإن 
ســألت عــن الســبب، فــألن أشــقاءان األتــراك يــرون يف إســطنبول )تركيــا الصغــرة( أبعراقهــا واترخيهــا، وهــو 
مــا ال يتوفــر يف مدينــة أخــرى مهمــا كان شــأهنا. لكــن مــا تعرفــه حقــاً - ســيدي الرئيــس - أن جثمانــك 
الطاهــر، ُمســجى جبــوار مرشــدي اإلخــوان الراحلــن، رضــوان هللا عليهــم أمجعــن، فــإن كنــت ســعيداً هبــذه 

الصحبــة املباركــة ـ وال أشــك يف ذلــك ـ فهنيئــاً لــك.
إال أنــن وغــري، نــرى أن قاتليــك أرادوا ـ بذلــك ـ أن خيلعــوا عليــك صفــًة تنظيميــة يف مجاعــة صّنفوهــا 
إرهابيــة؛ كــي يســقطوا عنــك صفــة الوطنيــة، ولكــن خــاب مســعاهم، فأنــت ســيدي الرئيــس، كنــت رئيســاً 
ملصــر، ومل تكــن مرشــداً لإلخــوان، لــذا، فــإن حُمبيــك يف أرجــاء األرض - وهــم ابملايــن - قــد جعلــوا منــك 

رمــزاً أمميــاً، ال مصــرايً وال إخوانيــاً.
سيدي الرئيس، ال أقول وداعاً، ولكن إىل اللقاء.

أمحد عبد العزيز

Şehidimiz Mürsî’ye Cenâb-i Mevlâ’dan rahmet ve muhabbet niyaz ediyor ve 
dostu, aynı zamanda şehide Habîbe’nin babası Dr. Ahmed Abdülaziz’in mana 
ve duygu yüklü bir mesajını çevirerek sunuyorum:

Önce gidenler ve sona kalanlar arasında ve hesap gününe kadar melekler âleminde 
sana olsun Allah’ın selamı!
Daha önce sana acını paylaşmak için yazıyordum, şimdi seni kutlamak için yazıyo-
rum. Sen yalnızca zindanın prangalarından değil, bütünüyle dünyadan kurtuldun; es-
irlikten, onun pisliğinden, rezilliğinden ve rezillerinden…
Her şey geride kaldı, ne o var ne bu; seni halk seçtiği zaman “Biz iktidarı ondan önce 
hak ediyoruz” diyenler de, kıskançlık ve kinleri yüzünden seninle meşruiyet kavgası 
yapanlar da yok. Seni kendine bakarken hayal ediyorum:
Muhtemelen cennetin değerli taşlarıyla süslenmiş bir aynada,
Belki cennetin ırmaklarından birinin yüzeyinde…
Gözlüğünü arıyor, bulamıyorsun. “Ya Rabbi, gözlüğüm yok, ama gözüm öncekinden 
daha iyi görüyor, bu nasıl oluyor!” diyorsun.
Sakalına bakıyorsun, beyazı yok. Baş ağrısı yok, bitkinlik yok, insülin yok. Daha 
önce yaşamadığın bir dinçlik içinde dipdirisin. Sağlık ve afiyetin coşkusu içinde 
göğsünü yumrukluyorsun.
Olduğun yerde daire çizip her tarafa bakıyor ve soruyorsun: Ben ölü müyüm, diri 
miyim?! Yaşıyorsam zindan nerede? Öldüysem kabrin karanlığı nerede? Sahi ben 
neredeyim?!
Hücremde değilim, cezaevi arabasında değilim, cam kafes içinde değilim; bunlar 
bildiğin hallerim ve yerlerim; yoksa ben farkında olmadan öldüm mü?
Ölümse bu nasıl bir ölüm ki, insana sağlığını ve gözünü iade ediyor, saçından sakalın-
dan aklığı yok ediyor!
Yoksa bir kâbus yaşıyordum da kaçıp kurtulmak arzusuyla uyandım mı?
Hatırlıyorum: Benim yürümem bile yasaktı; peki şu çevremde uçuşan benzeri bu-
lunmaz kuşlar, beni coşturan tatlı nağmeler, şu değer biçilemez topluluk, ışık saçan 
yüzler ne?!..
Sayın başkanım, şimdi meşgul olduğun için belki haberin olmamıştır: Filistinli 
Müslümanlar, Siyonist silahlarının gölgesinde, mübarek Mescid-i Aksâ’da senin için 
gıyâbî cenaze namazı kıldılar.
Harameyn (Mekke ve Medine) dışında dünyanın her tarafında böyle namazlar kılındı. 
Bu iki mübarek mekânda niçin kılınmadı biliyor musun? Çünkü bu mübarek şehirler 
yeni bir dinden çıkma halini yaşıyorlar velakin Ebu Bekir yok!
Belki haberin olmamıştır: Kardeşin Recep Tayyip Erdoğan özel olarak Ankara’dan İs-
tanbul’a senin için gıyâbî namaz kılmak maksadıyla geldi. Bunun (İstanbul’a gelme-
sinin) sebebini soracak olursan; çünkü Türk kardeşlerimiz, asaleti ve tarihi derinliği 
içinde İstanbul’u, Küçük Türkiye olarak görüyorlar ve bu özelik başka bir şehirde 
bulunamaz… Hakkıyla biliyorsun ki temiz na’şın, senden önce göç eden İhvan 
mürşidlerinin (liderlerinin; Allah onlardan razı olsun) yanına gömüldü. Bu mübarek 
beraberlikten mutlu isen ki, bunda şüphem yoktur, seni kutluyorum.
Ben ve benim gibi düşünenlere göre seni öldürenler, vatanın sana verdiği sıfatın-
dan mahrum ederek onun yerine resmi bir sıfat giydirmek istediler; ama sen- Sayın 
Başkanım- Mısır’ın Cumhurbaşkanı idin, şimdi İhvan’ın mürşidi oldun. İşte bu sebe-
ple, dünyanın her tarafında milyonları bulan sevenlerin seni, Mısırlı da, İhvan men-
subu da olmayı aşan bir ümmet sembolü kıldılar.
Sayın Başkanım,
Sana uğurlar olsun demiyorum, kavuşmak/görüşmek üzere diyorum.
Ahmed Abdülaziz
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