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Dera İkinci Kez Ölüyor
درعا... تموت مرتين

»تركيا اليوم لها كلمة مسموعة في كل قضية بمنطقتنا بفضل قوتها 
الدبلوماسية والعسكرية واالقتصادية«

“Bugün bölgemizdeki her meselede diplomatik, 
askerî, ekonomik gücüyle Türkiye artık söz sahibidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada, “Bugün bölgemizdeki her meselede 
diplomatik, askerî, ekonomik gücüyle Türkiye artık söz sahibidir. 
Suriye’den Libya’ya, Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar her yerde 
bu konumun etkilerini görmek mümkündür” dedi.

قــال رئيــس اجلمهوريــة الســيد رجــب طيــب أردوغــان، يف كلمــة لــه خــال مشــاركته 
يف الــدورة السادســة والعشــرين جلمعيــة الصناعيــني ورجــال األعمــال املســتقلني األتــراك 
»موصيــاد«، إن » تركيــا اليــوم هلــا كلمــة مســموعة يف كل قضيــة مبنطقتنــا بفضــل قوهتــا 
الدبلوماســية والعســكرية واالقتصاديــة. مــن املمكــن رؤيــة آاثر هــذه املكانــة يف كل 

مــكان بــدءا مــن ســوراي وليبيــا ووصــوال إىل البحــر املتوســط والقوقــاز«.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) 
Başkanlığına seçilen Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici 
Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa’yla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Bundan 99 yıl önce 
Dumlupınar’da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde 
aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz” ifadelerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin 
komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak 
göçmeni sınırda engellediğini belirterek, “Biz bu tedbirleri almamış olsaydık, 1 
milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye’ye gelmiş olacaktı.” dedi.

التقــى وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو بســامل املســلط الــذي انتخــب رئيســاً لائتــاف الوطــي 
لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية وأنــس العبــدة رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية، وعبــد الرمحــن مصطفــى، 

رئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة.

يف رســالته مبناســبة يــوم النصــر يف 30 أغســطس قــال أردوغــان: »سنســر معــا 84 مليــوان حنــو مســتقبلنا املشــرق 
ابلوحــدة والســام واألخــوة بتوجيــه مــن النصــر الــذي حتقــق قبــل 99 عامــا يف دوملوبينــار«.

التقــى وزيــر الدفــاع الوطــي أكار ورئيــس هيئــة األركان العامــة العمــاد يشــار غــوالر وقائــد القــوات الربيــة العمــاد موســى أف ســوار بقــادة 
الوحــدات علــى اخلــط احلــدودي ومــا بعــده عنــد نقطــة الصفــر علــى احلــدود الســورية.

صــرح وزيــر الداخليــة الرتكيــة ســليمان صويلــو أن تركيــا منعــت مليــون و 250 ألــف مهاجــر غــر شــرعي علــى احلــدود خــال 
الســنوات الثــاث املاضيــة ، »لــو مل نتخــذ هــذه اإلجــراءات لــكان مليــون و 250 ألــف مهاجــر غــر شــرعي قــد أتــوا إىل تركيــا«. 

لقاء تشاووش أوغلو مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة المؤقتة وهيئة المفاوضات السورية

الرئيس التركي أردوغان في عيد النصر: نسير نحو مستقبلنا المشرق بالوحدة والسالم واألخوة

وزير الدفاع الوطني أكار على الحدود السورية مع قادة الجيش

وزير الداخلية صويلو: منعنا دخول مليون و250 ألف مهاجر في 3 أعوام

Bakan Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici 
hükümet yöneticileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde 
aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye son 3 yılda 1 milyon 250 bin 
kaçak göçmeni sınırda engelledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince 
yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.”

لقــد قمنــا ابلوفــاء بشــكل كاف مبســؤولياتنا األخاقيــة  قــال وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو: » بصفتنــا تركيــا، 
بعــد اآلن«. يتعلــق ابهلجــرة. وال ميكننــا أن نتحمــل عبئًــا إضافيًــا مــن الاجئــني  واإلنســانية فيمــا 

تشاووش أوغلو: لم يعد من الممكن أن ترفع تركيا عبء الالجئين اإلضافي

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin artık ilave bir mülteci yükünü 
kaldırması söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin iradesine darbe vurularak, 
demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül darbesinin, Türk demokrasisinin kara 
bir lekesi olduğunu belirtti.

قــال رئيــس دائــرة االتصــال يف الرائســة الرتكيــة فخــر الديــن ألطــون، إن انقــاب 12 ســبتمرب/ أيلــول 1980 الــذي 
مت فيــه جتاهــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، واإلرادة الشــعبية، كان لطخــة ســوداء يف اتريــخ الدميقراطيــة الرتكيــة.

الرئاسة التركية: انقالب 12 أيلول لطخة سوداء في تاريخ ديمقراطيتنا
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir
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Müslüman Alimler Birliği, Birleşmiş Milletler’den (BM), Suriye’deki Esed rejiminin 
Dera kentinin merkez mahallelerinden Dera el-Beled halkına karşı yürüttüğü vahşi 
uygulamaları bir an önce durdurması için müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın, İdlib’in 
güneyindeki Cebel Zeviye bölgesi ve çevresine geçen 3 ay içinde gerçekleştirdiği 
saldırılarda 33’ü çocuk, 12’si kadın toplam 61 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gaziantep’te Suriyeli sığınmacılara destek olmak için kurulan Sednaya Derneği, ülkelerindeki 
savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen kadınların yaşadıklarını gelecek kuşaklara aktarmak için kitap 
projesi hazırladı.

Örgüt, Suriye’de rejim güçlerinin, güvenlik arayışıyla yurt dışına çıktıktan sonra ülkeye geri 
dönen Suriyelileri alıkoyduğunu, zorla kaybettiğini ve cinsel şiddet dahil işkence yaptığını 
açıkladı.

دعــا احتــاد علمــاء املســلمني األمــم املتحــدة والــدول اإلســامية إبيقــاف هــذه اجلرائــم الــي تصــل إىل حــد جرائــم 
حــرب ضــد اإلنســانية، ورفــع احلصــار واملعــاانة عــن أهــل درعــا احملاصريــن منــذ فــرتة بعــد فشــل املفاوضــات.

أفــادت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، عــن مقتــل 61 مدنيــاً، بينهــم 33 طفــًا و 12 ســيدة، يف اهلجمــات الــي 
نفذهــا نظــام بشــار األســد وداعمتــه روســيا يف األشــهر الثاثــة املاضيــة يف منطقــة جبــل الزاويــة جنــوب إدلــب وحميطهــا.

نشــرت »مجعيــة صيــداناي لدعــم الاجئــني الســوريني« والــي أتسســت يف مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة، مشــروع كتــاب حيكــي قصــص 
وجتــارب نســاء ســورايت فقــدن أوالدهــن أو أزواجهــن نتيجــة االعتــداءات الوحشــية الــي شــنها النظــام الســوري علــى املدنيــني.   

قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن أجهــزة األمــن »أخضعــت نســاء وأطفــااًل ورجــااًل العتقــال غــر قانــوين وتعســفي وللتعذيــب 
وســواه مــن ضــروب ســوء املعاملــة، مبــا يف ذلــك االغتصــاب والعنــف اجلنســي واإلخفــاء القســري«.

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو األمم المتحدة إلى التدخل لوقف الهجمات على درعا.

 استشهدوا خالل 3 أشهر جراء هجمات النظام 
ً
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 61 مدنيا

والقوات الروسية في جنوب إدلب

النساء السوريات يوثقن قصصهن المؤلمة

منظمة العفو الدولية: الالجئون العائدون إلى سوريا
يتعرضون للتعذيب واالغتصاب من قبل قوات النظام

Dünya Müslüman Alimler Birliği, BM’ye, Dera’ya yönelik saldırıların 
durdurulması için müdahale çağrısı yaptı

Suriye İnsan Hakları Ağı: Rejim ve Rus güçlerinin İdlib’in güneyine saldırılarında 3 ayda 61 sivil öldü

Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlattı

Uluslararası Af Örgütü: Suriye’ye geri dönen mülteciler rejim 
güçlerince işkence ve tecavüze maruz kalıyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı projesinin 10 yıllık 
hayalleri olduğunu belirterek, “AKINCI’yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha 
büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz” dedi.

قــال املهنــدس ســلجوق برقــدار، املديــر التقــي لشــركة »ابيــكار« للصناعــات الدفاعيــة، إن »تركيــا قــادرة اآلن 
علــى صناعــة مقاتلــة بــدون طيــار بقدراهتــا احملليــة«. وأوضــح برقــدار أن حلــم تنفيــذ مشــروع »املقاتلــة بــدون 

طيــار« بشــكل حملــي، ظــل يــراوده منــذ 10 ســنوات مضــت.

سلجوق بيرقدار: تركيا قادرة على صناعة مسيرة مقاتلة بإمكانيات محلية

Selçuk Bayraktar: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki iç savaş mağduru çocukları savaş 
atmosferinden uzaklaştırmak için “Umut Olimpiyatları” düzenlendi.

أقيمــت يف حمافظــة إدلــب مشــايل ســوراي، فعاليــة رايضيــة حتــت اســم »أوملبيــاد األمــل« بغيــة إخــراج أطفــال احملافظــة مــن أجــواء 
احلــرب ومنحهــم فســحة أمــل.

أولمبياد األمل في إدلب يمنح األطفال فسحة أمل 
İdlibli çocuklar iç savaş atmosferinden ‘Umut 

Olimpiyatlarıyla’ uzaklaştı
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إشراقات

Dera Merkezi Komitesi Sözcüsü şunları söyledi:
Rejimle müzakerelerde çıkmaza girdik, Güvenlik Komitesine ve Rus tarafına, kuşatma 
altındaki Deraa mahallelerinde yaşayanların silah teslim etme, ev arama ve asker varlığı 
ile bir arada yaşama şartlarını kabul etmediğini bildirdik. Güvenlik Komitesi’nden 
ve Rusya’dan kuşatma altındaki mahallelerdeki insanların Ürdün’e veya Türkiye’ye 
gitmeleri için güvenli bir yol bulmasını istedik.
bütün bunlar olurken,Arap dünyasının ve uluslararası medyanın sessizliği, bir şehrin 
yok edilmesi ve halkının yerinden edilmesinin kabul edildiğini kanıtlıyor ve bu insanlığın 
çöküşünün kanıtıdır.
Şaşırtıcı bir şekilde, hala kanlı olayları soğukkanlılıkla izleyen, bombalar altında ölen 
masumları umursamayan, çocuklarının bedenleri parçalanan ve yerinden edilen bir halka 
sırt çeviren insanlar var. Sırf İsrail’i, Amerika’yı ve ajanları İran’ı memnun etmek için 
topraklarından sürülen bir halka sırt çeviriyorlar.
Rusya,Suriye’de olduğu gibi,ateşkesler,uzlaşmalar ve anlaşmalar yoluyla esirlerin ağır 
silahlarını zorla teslim etmeyi başardığı gibi Esad yandaşlarına kazanımlar elde etmek 
için sorunları müzakereler yoluyla azaltarak ve daha sonra bunlardan vazgeçip onları 
sömürerek aldatmaya çalışıyor ve kurtarılan bölgelerin çoğunu cani Esad rejimine teslim 
ediyor.
Dera’da yaşananlar, Amerika’nın ve dünyanın, İsrail’in emirlerini yerine getirerek İran’ın 
ve Şii milislerin Suriye’de kalmasını istediğini kanıtlıyor, katil Esad üç milyondan fazla 
İranlıya Suriye vatandaşlığı verdi.
İsrail, Şiiliği yaymak ve İsrail sınırlarını korumak için demografik değişim anlaşmasını 
tüm maddeleri ile uygulamak, özgür insanları yerinden etmek, evlerini ve mallarını 
İranlılara teslim etmek istiyor.
Dera şehrine yönelik askeri harekât, Esad çetesinin “Ya Esad ya ülkeyi yakarız.. ya diz 
çök, ya açlıktan öl ya da sınır dışı ol” sloganının uygulanmasıyla 38.000’den fazla insanı 
kaçmaya zorladı.
Bu demektir ki, mezhepçi Esad rejimine ve onunla birlikte saldıran ve öldüren İran 
güçlerine teslim olmamak ve boyun eğmemek, topraklarına tutunma haklarında ısrar 
eden Deraa sakinleri için bir soykırım yakındır.
Dera’nın asil oğullarından birçok devrimci ve sivil, Suriye devriminin kalesini ve son 
beşiğini savunmak için son savaş olan Haysiyet Savaşı’nda şehit oldu.
Silahlı gruplar harekete geçip cephelerini açsalardı kararlılıkları zafere dönüşebilirdi ama 
ne yazık ki yüzüstü bırakıldılar ve bir zamanlar güvendiğimiz insanlarımız başarısız oldu.
Dera’nın adı tarihin sayfalarında destansı direnişin bir modeli olarak ve sonraki nesillerin 
anılarında ululuk ve gururlarının bir kanıtı olarak anılacaktır.
Tarih, Dera’nın özgür halkının Esad’ın çeteleriyle pazarlık ettiğini ve aynı zamanda cani 
Rusya ve İran ile de pazarlık yaptığını hatırlayacaktır.
Ve temsilcilerinin (Abu Ali Mahamid) özgürlük ve haysiyet talep eden her özgür Suriyeliyi 
temsil ettiğini.
Sade halk kıyafeti içinde onlarla pazarlık yaptı... Arkasında kiralık vasallar ve hırsızlar 
olmayan adamların olduğunu bilerek, kendinden emin bir şekilde oturdu.
(Kalaşa) tarihe geçecek, gurur ve haysiyet örneği olurken, diğer hırsızlar ve paralı 
askerler konumlarına, saraylarına ve ordularına rağmen aşağılanma ve aşağılanma 
örneği olacaklardır.
En sonunda:
İran’ın yıkıcı mezhep projesi harika ve Dera halkının yerinden edilmesinden sonra bir 
sonraki varış noktası Ürdün ve Basra Körfezi olacak ve Amerika ile yapılan anlaşmalara 
göre Rus işgali İran’ın güney Suriye’deki projesi için bir çıkış noktası haline geldi. 
Bütün bunlar Amerika, İsrail ve bir dizi Arap ülkesiyle yapılan anlaşmalara uygun olacak.

أعلن الناطق ابسم جلنة التفاوض بدرعا:
- وصلنا إىل طريق مسدود ابملفاوضات مع النظام، وأبلغنا اللجنة األمنية واجلانب الروسي أبن أهايل 
أحياء درعا احملاصرة غري قادرين على تقبل شروط تسليم السالح وتفتيش املنازل والتعايش مع وجود 
حواجز عسكرية يف أحيائهم، وطلبنا من اللجنة األمنية واجلانب الروسي أتمني طريق هتجري آمن ألهايل 

األحياء احملاصرة إىل األردن أو تركيا. 
كل هذا حيدث وصمت كبري داخلي وعريب وعاملي وإعالمي، ويثبت أن العامل موافق على قتل مدينة 

وهتجري أهلها وهذا دليل على مستوى االحنطاط الذي وصلت إليه البشرية.
املستغرب حد الدهشة أنه الزال هناك بشر يتابعون األحداث الدموية بدم ابرد وال يهتمون ابألبرايء الذين 
ميوتون حتت القصف وتتمزق أجساد أطفاهلم، ويديرون ظهورهم لشعب يهجر من أرضه فقط إلرضاء 

إسرائيل وأمريكا وعميلتهما إيران.
روسيا تعتمد على اخلديعة من خالل متييع القضااي مبفاوضات ومن مث النكث هبا واستغالهلا، لتحقيق 
واملصاحلات  اهلدن  خالل  من  متكنت  حيث  سوراي  عموم  يف  حدث  األسدية كما  للعصابة  املكاسب 
والتسوايت إرغام األحرار على تسليم أسلحتهم الثقيلة، وإعادة غالبية املناطق احملررة إىل نظام األسد 

اجملرم.
ما جيري يف درعا يثبت أن أمريكا والعامل يريدون بقاء إيران وامليليشيات الشيعية يف سورية تنفيذاً ألوامر 
إسرائيل اليت تريد من إيران أن تنشئ ضاحية يف اجلنوب السوري شبيهة بضاحية لبنان اجلنوبية حلراسة 

حدودها بعد أن منح السفاح األسد أكثر من ثالثة ماليني إيراين اجلنسية السورية.
وأمالكهم  منازهلم  وتسليم  األحرار  وهتجري  بنوده  بكافة  الدميوغرايف  التغيري  إتفاق  تطبيق  تريد  إسرائيل 
لإليرانيني كي ينشروا التشيع وحيموا حدود إسرائيل، وهذا دليل على أن إيران هي سيدة القرار مبا خيص 

درعا واجلنوب السوري، وروسيا ليست سوى حليف هلا يتالعب ابألوراق الداخلية والدولية لصاحلها.
ودفعت احلملة العسكرية على مدينة درعا أكثر من 38 ألف شخص إىل النزوح، تنفيذاً لشعار عصابة 

األسد:
- األسد أو حنرق البلد، وإما الركوع والتجويع أو الرتحيل.

وهذا يعين قرب قوع إابدة مجاعية لسكان درعا الذين يصرون على حقهم يف التمسك أبرضهم وعدم 
االستسالم واخلضوع لنظام األسد الطائفي والقوى اإليرانية اليت تشاركه اهلجوم والقتل. 

استشهد العديد من الثوار واملدنيني من أبناء درعا النبالء، يف املعركة األخرية معركة الكرامة دفاعاً عن 
حصن الثورة السورية ومهدها األخري، وكان إبمكان صمودهم أن يتحول إىل نصر لو حتركت الفصائل 

املسلحة وفتحت جبهاهتا، لكن مع األسف مت خذالهنم وخذالن شعبنا ممن وثقنا هبم يوماً. 
سيذكر اسم درعا على صفحات التاريخ كنموذج للمقاومة االسطورية ويف ذاكرة األجيال املتالحقة دليال 

على مشوخهم وكربايئهم.  
بشموخ  القاتلة  وإيران  احملتلة،  وروسيا  األسدية  العصابة  فاوضوا  درعا  أبناء  من  األحرار  أن  وسيذكر 
األبطال، وأن ممثلهم )أبوعلي حماميد( كان ميثل كل سوري حر طالب ابحلرية والكرامة، فاوضهم بلباسه 

الشعيب البسيط و)كالشه(، جلس بثقة وهو يعلم أبن وراءه رجااًل ليسوا مأجورين اتبعني ولصوص.
)كالشه( سيدخل التاريخ ويصبح مثاال للعزة وللكرامة، بينما اآلخرون من اللصوص واملرتزقة سيصبحون 

مثال للذل واإلهانة رغم مناصبهم وقصورهم وجيوشهم.
أخريًا:

إيران مشروعها الطائفي التدمريي كبري وبعد هتجري أهل درعا ستكون وجهتها القادمة األردن واخلليج 
العريب، واالحتالل الروسي ابت منفذاً للمشروع اإليراين يف اجلنوب السوري وفق تفامهات مع أمريكا 

وإسرائيل وعدد من الدول العربية.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Dera’nın özgür halkının yerinden edilmesi

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni 

YÖNETİM YERİ

Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep

BASKI yeri

TANITIM AJANS

İstanbul

Tel: 05360636055

Twitter: GazetesiIsrak

Facebook: Işrak gazetesi 

صحيفة إشراق

www.israkgazetesi.com

israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televizyon

İletişim A.Ş.
İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Yayın Müdürü

Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına

Mehmet Fatih EMİNOĞLU

Subhi DUSUKI
Muhammed Semir Abras
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi

رئيس التحرير

مدير التحرير

رئيس القسم السياسي

رئيس القسم الثقافي

رئيسة قسم المرأة

اإلخراج الفني

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص

أحمد مظهر سعدو

علي محّمد شريف

إلهام حقي

عبدالناصر سويلمي

Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Müdürü

Siyasi Bölüm Başkanı

Kültür Bölüm Başkanı

Kadın Bölüm Başkanı

Sayfa Editörü

Subhi Dusuki

Muhammed Semir Abras

Ahmed Mazhar Saadu

Muhammed Ali Şerif

İlham Hakki

Abdulnasser SUOILMI



5

ي
س

سيا
م ال

س
الق

Dera El-Balad halkı 75 günden fazla süren kuşatma ve bombardımana,  onurlu  Huran halkının 
ve hatta tüm Suriye halkının bölgesel ve uluslararası ihanetine ve terk edilmesine rağmen 
direnmeyi ve kazanmayı başardı.
Dera halkı, bireysel silahtan başka silahları olmadığı halde, Allah’a imanın gücünden ve 
Suriyelilerin iradesinden başka bir güç olmadığı halde kazandı.
Dera halkı, Esad ailesinin ve tüm İranlı mezhepçi milislerin baskısından kurtulmak için 
ayaklandı. Böylece Dera El-Balad halkı, aşağılanmayı  reddederek birçok silahlı kuvvetin 
başaramadığını başardı.
Suriye mücadelesi Dera El-Balad büyüklüğünde küçük bir ülkede gerçekleşti ve Suriye 
devriminin, özgürlük ve haysiyet devriminin beşiği olan bu Dera ülkesi, toprağına ve halkları 
arasında sımsıkı tutunmayı başarabilmiştir. halkı ve ailesi, bir zamanlar kuzeye, başka bir 
zamanda Ürdün’e 50 binden fazla Huran’a karşı üzerinde çalışan sistematik zorla yerinden 
edilmeyi reddetti.  Daraa El-Balad halkı ve onların temsilcileri, Daraa El-Balad’ı kuşatan 
mezhepçi sömürgeciliğin boyunduruğunu kaldıran bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldılar, 
Dera El-Balad’ın içinde üzerinde anlaşmaya varılan birkaç bariyerle birlikte bireysel silahları 
teslim ettiler.
Bu, uluslararası toplumun sessizliği ve acizliği karşısında kötünün en  iyisidir.
Ayrıca resmi Arap rejiminin Suriye ve Huran halkına karşı kendisine verilen rolü terk etmesi 
,göz önüne alındığında gereklidir.
Dera El- balad  kalkanındaki direnişleri, Esad ailesinin ve onlarla birlikte gelenlerin neredeyse 
Esad iktidarını(2013’ün ortasında) tekrar  getirmek için gelenlerin yönetimini reddetmelerinin 
kesin ve açık bir ifadesinden başka bir şey değildi.
Ve bugün... bir zamanlar Esad rejimini diriltmek isteyenler - Ruslar ve onlarla birlikte İranlılar - 
tarafsız, adil bir yönetici değiller. hatta dürüst bir arabulucu olmaları mümkün  değildir  ; Rusya 
Federasyonu’nun izlediği yol ve Eylül 2015’in sonlarında Suriye topraklarına girmelerinden 
önceki dönemden bu yana, çıkarlarının  canı Esad rejiminin  hayatta kalmasında olduğunu ve 
hala da öyle olduğunu gösteriyor; Çünkü Suriye coğrafyasındaki askeri ve ekonomik çıkarlari 
için önemlidir.
Amerikaya gelince onun rolü sadece  İsrail’in güvenliğini çıkarlarını korumaktır. Bu yüzden 
güney Suriye’ye ilişkin 2018 anlaşmasını destekledi.
Ayrıca Amerika, İsrail’in güvenliğini ve sınırlarını korumak için Suriye rejiminden daha sadık 
bir köpek bulamadı. Hafız Esad 1974’te İsrail ile çekilme anlaşmasını imzaladığından bugüne 
kadar böyle devam etti.
O rejim, babası Esad’ın ve ardından oğlu Beşar Esad’ın yönetiminden elli yıl veya daha fazla bir 
süre boyunca işlevsel rolünü yerine getirmeye devam etti.
Dera El-Balad halkı, kuşatma deneyimi ile  güneydeki Esad ve İran işgalcilerine karşı altın 
herflerle  gerçek  ve  parlak bir tarihi  direnişi yazdı.
Esad rejiminin, onun Dördüncü Tümeninin ve onun mezhepçi milislerinin sahip olduğu her 
modern savaş makinesine karşı en iyi sebat örneklerini gösterdiler .
Bu halk, onlardan ders almak isteyenlere ders vermiştir: Savunmasızlar nasıl direnir? 
Davalarına inanan gençlerden bazıları, bir silah cephaneliğine sahip en güçlü kuvvetler ile  nasıl 
baş edebilirler?
 Ancak, hiçbir dış desteğe bağlı olmaksızın Allah’tan sonra kendilerine güvendiklerinde.
Suriye muhalefetinin siyasi ve askeri kanatının sessizliği, İran milisleri ve Dördüncü Tümen’in 
Huran halkına karşı sürdürdüğü “holokost” tavır karşısında sessiz kaldıklarından, giderek daha 
fazla sessizliği ortaya çıkardı.
 Hatta ciddi ve gerçek bir açıklama bile yapamadılar.
Dera halkına ne muhalefetten, ne de  Suriye halkının dostlarının ciddi destek vermemesi  ve  onu   
mahrum bırakmasını !!! tarih  yazacaktır.
Tarihin derinliklerinde, sömürgecilere ve işgalcilere karşı kahramanlığı ve mücadeleyi anlatan, 
tarih yazan ve yüksek düzeyde başarılar elde edenler vardır. Olaylar karşısında  durup 
seyredenlerin, hepsi tarih tarafından izleniyor ve hareketleri kaydediliyor, ya bir bütün olarak 
halkın ve milletin gururu olarak kalırlar ya da tarihin çöplüklerinde yerlerini alırlar. .
Suriye vatanı ve Suriye vatanseverliği, Dara El-Balad kahramanlarının ellerinde yeniden doğdu 
ve Suriye vatanı, devriminin beşiği olanlar tarafından yeniden kuruldu.
Suriye anavatanında yani, İdlib, Humus veya Halep’te  yeni doğumları takip edecek. Halbuki 
Zorba  tiranlığın tüm araçları, sürekli yükselen tarihin öne ve yukarı doğru hareketini durdurma 
yeteneğine sahip olmadıkları için, bunu çok uzak görüyorlar. yalnız Bu doğumları göz açıp 
kapayıncaya kadar göreceğiz.

رغم احلصار والقصف الذي جتاوز يف مدته الزمنية 75 يوًما ونيف، وابلرغم من اخلذالن والتخلي 
اإلقليمي والدويل، عن شعب حوران األيب، بل عن كل الشعب السوري، واحنسار حجم ودور 
ما يسمى أصدقاء الشعب السوري، رغم كل ذلك متكن أهل درعا البلد إبمكانياهتم املتواضعة 
يف العتاد، حيث ال سالح إال الفردي، وال قوة إال قوة اإلميان ابهلل وإرادة السوريني، من أجل 
اخلالص كلية من عسف وظلم وتغول آل األسد، وكل امليليشيات اإليرانية الطائفية، فقد استطاع 
شعب درعا البلد أن يرفض الذل واهلوان وحيقق ما عجزت عن حتقيقه الكثري من القوى املدججة 

ابلسالح.
لقد جتسد النضال والكفاح السوري يف بلد صغري حبجم درعا البلد، واستطاع هذا البلد الدرعاوي، 
وهو مهد الثورة السورية، ثورة احلرية والكرامة، أن يبقى متشبثًا يف أرضه وبني انسه وأهله، رافًضا 
التهجري القسري املمنهج الذي كان ُيشتغل عليه ضد أكثر من 50 ألف من شعب حوران، إىل 
الشمال اترة، وإىل األردن اترة أخرى. وقد اضطر أهل درعا البلد ومفاوضيهم إىل القبول ابتفاق 
يزيح نري االستعمار الطائفي الذي كان حياصر درعا البلد، مع بقاء بعض احلواجز القليلة املتفق 
عليها داخل درعا البلد، مث تسليم السالح الفردي، وتسوية أوضاع املطلوبني، وهو أهون الشرور 
أمام صمت اجملتمع الدويل وعجزه، وختلي النظام الرمسي العريب عن دوره املنوط به جتاه شعب 

سورية وأهل حوران.
مل يكن صمود شعب حوران يف درعاه البلد إال تعبريًا أكيًدا وصرحًيا عن رفض حكم آل األسد 
وكل من جاء معهم ليعيد قيامتهم بعد أن كاد ينهار حكم األسد بقضه وقضيضه أواسط عام 
2013، واليوم فواهم من يعتقد يوًما أن من أعاد قيامة النظام السوري األسدي،  وهم الروس 
ومعهم اإليرانيون ميكن أن يكونوا حياديني أو حكًما عداًل، أو حىت وسيطًا نزيًها، فمسرية االحتاد 
الروسي ومنذ ما قبل دخوهلم أراضي سورية يف أواخر أيلول/ سبتمرب عام 2015 تشري إىل أن 
مصلحتهم كانت ومازالت يف بقاء نظام القتل واإلجرام األسدي، وهو األقدر على تلبية مصاحلهم 
العسكرية واالقتصادية يف اجلغرافيا السورية، وكذلك الدور األمريكي الذي أشرف يوًما على اتفاق 
عام 2018 اخلاص ابجلنوب السوري، حيث الهم لألمريكان سوى محاية أمن إسرائيل، ومل جيدوا 
كلب حراسة أكثر إخالًصا من النظام السوري على محاية أمن وحدود اسرائيل، منذ أن وقع 
حافظ األسد اتفاق فض االشتباك مع إسرائيل عام 1974 وحىت اآلن. وهو أي النظام اجملرم 
من متكن من إجناز دوره الوظيفي عرب مسرية مخسني سنة أو يزيد من حكم األسد األب مث خليفته 

البائس بشار األسد.
يف  جتربة احلصار ومقاومة احملتل األسدي واإليراين يف اجلنوب، استطاع شعب درعا البلد أن يسطر 
أبحرف من نور اترخيًا انصًعا للمقاومة احلقة، واملواجهة البطلة، ضد كل آلة احلرب احلديثة اليت 

ميتلكها نظام األسد وفرقته الرابعة وميليشياته الطائفية.
وأنتج هذا الشعب دروًسا ملن يريد أن يتعلم منها، كيف يقاوم األعزل، وكيف يستطيع البعض من 
الشباب الذين آمنوا بقضيتهم من أن يواجهوا أعىت القوى امتالًكا لرتسانة السالح. فقط عندما 

يعتمدون على أنفسهم بعد هللا دون اإلرتباط ابلداعم اخلارجي مهما كان.
كما انكشف أكثر واكثر عقم دور املعارضة السورية السياسية والعسكرية، عندما وقفت فاغرة 
فاها أمام احملرقة اليت اتبعتها ميليشيات إيران والفرقة الرابعة ضد شعب حوران. ومل تتمكن حىت من 
إصدار بيان جدي وحقيقي، وسوف يسجل التاريخ هذا الدور العاجز والبائس للمعارضة السورية 
اليت تركت أهل درعا يالقون مصريهم أبنفسهم، دون أي حراك دعموي جدي ال من املعارضة 

وال من أصدقاء الشعب السوري؟
للبطولة  يؤرخ  الذي  املستوى،  عايل  اإلجناز  التاريخ، وحيقق  يكتب  من  مثة  التاريخ  يف مسارات 
يرصدهم  مجيًعا  وهم  متفرًجا،  الرصيف  على  يقف  من  ومثة  واملتغول،  املستعمر  ضد  والكفاح 
التاريخ ويسجل حركتهم، فإما يبقون فخًرا للشعب واألمة كل األمة، أو يتكومون على طبق اثٍو 

يف مزابل التاريخ.
لقد ولد الوطن السوري والوطنية السورية من جديد، على يد أبطال درعا البلد، ويعيد الوطن 
السوري نشأته مرة أخرى على يد من كانت مهد الثورة، وهذا هو الواقع وليس اخليال، منجًزا 

وليس حلًما، ممارسة عملية وليس هتوميًا يف الالمعقول.
ولسوف يتابع الوطن السوري والدات أخرى قادمة، قد تكون يف إدلب، أو محص، أو حلب. 
يروهنا بعيدة املنال ونراها قريبة قرب الرمش للعني، حيث ال قدرة للطاغوت ولكل أدوات الطغيان 

على وقف حركة التاريخ الصاعد أبًدا حنو األمام واألعلى.

Aranızda kim başka bir ülkeden doğan büyük bir vatan gördü?

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

 يولد من بلد
ّ
 كبير القد

ً
 رأى وطنا

ً
من منكُم يوما

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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مسعنــا منــذ أايم علــى شاشــات التلفزيــون خــرب قطــع العاقــات بــني اجلزائــر 
واملغــرب. وبغــض النظــر عــن حالــة القــرف الــي ابتــت تصيبنــا لــدى مســاع 
الكثــر مــن األخبــار وعلــى رأســها أخبــار النــزاع والصــراع واملؤامــرات بــني الــدول 
العربيــة، لكنــي طفــت بذهــي مباشــرة بعــد مســاع اخلــرب علــى خريطــة الوطــن 
العــريب وأصابتــي الدهشــة واحلــرة عندمــا الحظــت أن النــزاع أو الصــراع هــو 
ســيد املوقــف يف العاقــات بــني الــدول العربيــة املتجــاورة وخاصــة منهــا ذات 
الثقــل االســرتاتيجي ســواء علــى مســتوى املوقــع اجليوسياســي أو علــى مســتوى 
اإلمــكاانت والثــروات أو علــى مســتوى القــوة العســكرية والكثافــة الســكانية. 
بــني  وديــة  دافئــة  عاقــات  امتــداده  علــى  العــريب  الوطــن  جتــد يف  أن  ينــدر 
خيــدم  الــذي  والتنســيق  والتكامــل  التعــاون  علــى  قائمــة  متجاورتــني  دولتــني 
مصــاحل البلديــن وشــعوهبما. يف حــني ينــدر أن جتــد عاقــات ابردة وعدائيــة 
علــى مســتوى شــعبني مــن شــعوب تلــك الــدول. فغالًبــا مــا تكــون العاقــات 
بــني الشــعوب يف الــدول العربيــة املتجــاورة) وغــر املتجــاورة ( وديــة وقائمــة 
علــى اإلحــرتام واحملبــة والتعــاون والتعاطــف وأحيــااًن القرابــة واملصاهــرة. الســؤال 
العاقــات  تقــوم  ملــاذا  العــام:  الشــأن  مهتــم يف  أي  علــى ابل  الــذي خيطــر 
بــني احلكومــات العربيــة علــى الصــراع والنــزاع واخلصومــة علــى عكــس طمــوح 
ومشــاعر وعاقــات شــعوهبا وعلــى عكــس مصــاحل بلداهنــا اقتصــاداًي وسياســًيا 
وعســكراًي؟؟؟ هــل هــذا صدفــة؟؟ هــل هــو قصــر نظــر سياســي ؟؟ هــل الســبب 
جمــرد تضــارب مصــاحل بــني الــدول؟؟ أم أن حالــة الصــراع املزمــن هــو هــدف 

مقصــود ولــه غــاايت؟؟
العوامــل الــي تدفــع حنــو التقــارب والتعــاون بــني الــدول العربيــة كثــرة وينــدر 
توفرهــا يف كتلــة بشــرية كبــرة ممتــدة علــى مســاحة تقــدر ب 14 مليــون كــم 

مربــع، والتداخــل بــني تلــك الــدول علــى مســتوى اجلغرافيــا والتاريــخ والثقافــة 
يصعــب  واإلقليمــي  الوطــي  واألمــن  االقتصاديــة  واملصــاحل  واجملتمــع  والديــن 
جتاهلــه وجتــاوزه. فلمــاذا تقــوم املعــارك اإلعاميــة والكاميــة والسياســية وأحيــااًن 
العســكرية بينهــا ابســتمرار؟؟ وملــاذا يتــم افتعــال املشــاكل بطريقــة غبيــة وغــر 
مفهومــة بــني الــدول الــي كانــت تشــهد هــدوًء يف عاقاهتــا مــع اجلــوار؟؟ وملــاذا 
تنــزع التكتــات - اهلشــة أصــًا - حنــو التفــكك بــدل املزيــد مــن اإللتحــام 
والتماســك خاصــة وأن املنطقــة متــر حبالــة مــن الفوضــى اإلجتماعيــة والسياســية 
فضــاً عــن حالــة الركــود والضعــف االقتصــادي الــذي يــكاد يفتــك ببعــض 

الــدول ويهــدد وجودهــا واســتقرارها؟ 
مــن حــق الشــعوب أن تتســاءل وأن تســائل حكامهــا. ملــاذا تفشــل دول ذات 
حضــارة واحــدة ومشــرتكات اترخييــة وثقافيــة واجتماعيــة ضخمــة وكفــاءات 
وثــروات تكفــي جلعلهــا منطقــة ذات وزن دويل معتــرب جــًدا يف حتقيــق احلــد 
األدىن مــن التعــاون والتكامــل والتنســيق الــذي يعــود دون شــك علــى شــعوهبا 
ابلتقــدم  دوهلــا  والقــوة وعلــى  والرفاهيــة وعلــى جمتمعاهتــا ابإلســتقرار  ابخلــر 

والتطــور والــردع ألي عــدو خارجــي ؟؟ ملــاذا؟؟
ابلنســبة يل ومــع قناعــي بوجــود العديــد مــن العوامــل الــي ميكــن لإلســتقراء 
والتحليــل أن يضعهــا كأســباب هلــذا الــداء ووجــود الكثــر مــن التحــدايت الــي 
تشــكل حجــر عثــرة أمــام التقــارب بــني الــدول العربيــة، إال أنــي أجدهــا مجيًعــا 
جتتمــع يف النهايــة عنــد نقطــة واحــدة تشــكل الســبب احلقيقــي الكامــن خلــف 
حالــة  النــزاع والتفــكك والصــراع. الســبب احلقيقــي أن القــرار االســرتاتيجي 
لــدى العديــد مــن الــدول العربيــة ليــس يف يــد الطبقــة احلاكمــة هلــذه الــدول 
أصــًا، وأن هنــاك نــوع مــن اإلحيــاء) املكتــوب أو املفهــوم( مــن قبــل الــدول 

العظمــى يرســم خطوطًــا محــراء خيشــى أصحــاب القــرار جتاوزهــا تتعلــق بــكل 
والدميقراطيــة  البلــدان) كالوحــدة  هلــذه  والتطــور واإلســتقال  التقــدم  عوامــل 
احلقيقيــة والتكامــل االقتصــادي واهلويــة اإلســامية والتســليح النوعــي والتصنيــع 
أو  الطبقــة احلاكمــة –  مــا أن هــذه  يعــي بطريقــة  الثقيــل .. اخل(.  وهــذا 
بعضهــا علــى األقــل - هــي طبقــة وظيفيــة تتحــرك – يف القــرارات االســرتاتيجية 
– أبوامــر مشــغليها الذيــن جنحــوا برتســيخ معادلــة يف عقــول الطبقــة احلاكمــة 
مفادهــا: أن مثــن اســتمراركم يف احلكــم هــو بيــع القــرار اإلســرتاتيجي واســتباحة 
تفكيــك  علــى  والعمــل  األجنبيــة  الشــركات  لصــاحل  البــاد وخراهتــا  ثــروات 

اجملتمعــات مــن الداخــل وطمــس هويتهــا احلضاريــة . 
مــن هنــا ميكننــا أن نفهــم خطــورة وصــول شــخصية خملصــة وأمينــة عــرب صناديــق 
االقــرتاع احلقيقــة إىل كرســي احلكــم. مــن هنــا ميكننــا معرفــة الســبب يف كــون 
معظــم حكامنــا مصابــني ابلعتــه أو اجلنــون أو اخلفــة أو اجلهــل أو الضعــف 
بدرجــة ال تتناســب أبــًدا مــع املوقــع الــذي يشــغلونه. مــن هنــا ميكننــا فهــم 
اإلمــكاانت اهلائلــة والتدابــر االســتثنائية الــي تتخذهــا بعــض القــوى إلجهــاض 
مفــرزات الربيــع العــريب السياســية والفكريــة. وميكننــا فهــم وجــود خــط أمحــر 
عريــض علــى وصــول اإلســاميني للقصــر اجلمهــوري. ومــن هنــا ميكننــا فهــم 
وطنيــة  أو  إســامية  متماســكة  ملؤسســة  نــواة  أي  لضــرب  احلثيــث  الســعي 

مســتقلة وال تعمــل أبوامــر خارجيــة .
الكثــر مــن  انطاقًــا مــن هنــا، ومــن مؤشــرات كثــرة أخــرى. ميكننــا إدراك 
املســائل العصيــة علــى الفهــم. مســائل تتعلــق ابلثقافــة واالقتصــاد والسياســة 
واإلعــام والديــن والدميغرافيــا. مســائل قــد يكلفنــا فهمهــا وفــك شــفرهتا مثنًــا 

ال قــدرة لنــا علــى حتملــه.

د معتز محمد زين

تعاون ال تشاحن

كاتب وطبيب سوري

ابختصــار وقبــل اإلجابــة ألهنــا حتمــل أســباب الفشــل معهــا.! حيــث 
ال متــر فــرتة زمنيــة بســيطة إال وتســمع عنــوااًن حلــزب أو تيــار سياســي 
أو حــى مؤمتــر وطــي، عــدا عــن األحــزاب التقليديــة املتعثــرة ســواء 
اليســارية أو اإلســامية املتشــددة املتســرتة ابحلداثــة، فــا يــكاد يُطــرح 
عنــوان حــزب حــى تســأل نفســك كــم ســيمكث مــن األايم عــدداً.!

 أو كــم ســيتوقف عــدد مريديــه أو منتســبيه وغالبــاً ال يتجــاوز عــدد 
أصابــع اليديــن ويكــون مقتصــراً علــى األصدقــاء املقربــني أو أبنــاء 
العائلــة، ومــن آخــر مــا مسعــت مــن الطرائــف أن أحدهــم أســس حــزابً 

مســاه علــى االســم األول مــن امســه الشــخصي.!
إّن مــا يطــرح مــن مشــاريع أو أحــزاب ال تشــبه حقيقــة األحــزاب 
أو املشــاريع السياســية، بــل حالــة مــن الرغبــة أو األهــداف الفرديــة 
البســيطة الدفينــة، أو إثبــات ســجل احلضــور يف الســاحة السياســية 
دون وجــود عمــل سياســي حقيقــي أو حــى دون وجــود القــدرة أو 
اخلــربة علــى العمــل السياســي، ورغــم أن العمــل احلــزيب أو القــوى 

حيــث  حقيقــي  سياســي  عمــل  لوجــود  ضروريــة  هــي  السياســية 
أمــر ضــروري جلمــع  بــدون أحــزاب قويــة، فهــو  ال عمــل سياســي 
الطاقــات ألصحــاب الفكــرة القريبــة والربانمــج الواحــد وبــدون العمــل 
احلــزيب ســيكون عنــدان آالف الربامــج املبعثــرة، أو ســتجتمع النــاس 
علــى أســاس الُبعــد اجلهــوي أو اجلغــرايف أو القبلــي أو العرقــي وهــذا 
ليــس ظاهــرة صحيــة يف جمتمــع ينشــد االنعتــاق والتحــرر حنــو دولــة 
حــرة حديثــة ابملفهــوم احلضــاري. كمــا أن العمــل احلــزيب يولــد الربامــج 
واألفــكار ممــا يســاهم يف رفــد ســوية األداء السياســي وتنظيــم احليــاة 

السياســية املبعثــرة املمزقــة الــي تشــبه حالتنــا اليــوم.
لكــن املطــروح اليــوم هــو بعيــد كل البعــد عــن مفهــوم العمــل احلــزيب أو 
املشروع السياسي، السيما يف ظل غياب طبقة سياسية قادرة على 
البنــاء والعمــل جبــد وبــذكاء وفــق احلالــة الــي نعيــش وهــي أيضــاً حالــة 
حرجــة تشــبه مــن يعمــل علــى صفيــح ســاخن أو يف رمــال متحركــة 
فتحتــاج لعمــل اســتثنائي وتفكــر جــريء وكذلــك العمــل اجلــريء، 

اإلســرتاتيجية  الرؤيــة  وغيــاب  الفرديــة  الــروح  مــن  الســائد  خــاف 
احلالــة  املهمــة، وغيــاب  غــر  األان واإلهنمــاك ابلتفاصيــل  وحضــور 
التنظيميــة، والعمــل احلركــي علــى أرض الواقــع، ووجــود قيــادة بــا 
قواعــد شــعبية، فســرعان مــا تتحــول احلالــة احلزبيــة إىل جمموعــة علــى 
وســائل التواصــل مث تتــواىل االنشــقاقات والدخــول حبالــة عــداوات 

ويتحــول أصدقــاء السياســة إىل أعــداء.!
هــذه اي ســادة اي كــرام ليســت أبحــزاب سياســية وال مشــاريع ميكــن 

أن نقــول عنهــا سياســية أو نعــول عليهــا نتاجــاً مــا.
فهــل ميكننــا بنــاء تفكــر جديــد، يســتند إىل عمــق ُأحفــوري أكثــر 
مــن  متطــورة، متكننــا  متجــددة  إنتــاج  إعــادة  أجــل  ومــن  جــدوى، 
مامســة الفعــل امليــداين احلقيقــي، كــي  نشــيد بنــاءات األحــزاب 
القويــة صاحبــة املشــروع اجلــدي، علــى طريــق وطــن ســوري البــد 
ــا إن شــاء  ــا ؟. يرونــه بعيــًدا ونــراه قريًب ســيمتلك احلريــة والكرامــة يوًم

هللا.

د- زكريا مالحفجي

لماذا تفشل المشاريع
واألحزاب السياسية السورية؟

كاتب سوري
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مقاال

تعيــش العائــات احملاصــرة يف أحيــاء درعــا البلــد، والــي يبلــغ عددهــا 11 
ألف عائلة ظروفًا معيشــية صعبة، حبســب ما أشــارت إليه األمم املتحدة 
يف تقرير صدر يف 30 متوز/يوليو املنصرم قالت خاله “إن ما يشــهده 
ونــزوح  مدنيــني  ســقوط  إىل  أدى  احلــايل  الوقــت  الســوري يف  اجلنــوب 
آالف األشــخاص مــن املنطقــة.” وتتــوزع العائــات علــى أحيــاء عــدة يف 
املدينــة هــي: حــي خميــم انزحــي اجلــوالن، خميــم الاجئــني الفلســطينيني، 
حــي طريــق الســد، املــزارع يف مناطــق الشــياح والنخلــة والرحيــة واخلــواين.

وقــد نشــرت وكالــة “األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئــني” )أونــروا(  
تقريــرًا قالــت فيــه إن احلصــار علــى درعــا أدى إىل نــزوح أكثــر مــن نصــف 

العائــات الفلســطينية البالــغ عددهــا   600 عائلــة
وحبســب تقريــر الوكالــة: “يعــاين اليــوم ثاثــة آالف فــرد، يف خميــم درعــا 
جنــويب ســورية مــن نقــص الــدواء والغــذاء، مبــا يف ذلــك اخلبــز، تزامًنــا مــع 

انقطــاع املــاء، والكهــرابء عــن املخيــم”.
وعــرّبت “أونــروا” عــن قلقهــا علــى حيــاة الاجئــني الفلســطينيني، نظــرًا 
الــي تقدمهــا خاصــة بعــد  لعــدم قدرهتــم علــى الوصــول إىل اخلدمــات 
إغــاق العيــادة الصحيــة التابعــة هلــا منــذ مطلــع شــهر آب/أغســطس.
وابلرغــم مــن أن خارطــة احلــل الروســية األخــرة تضمنــت وعــوًدا بفتــح 

النظــام  فــإن  البلــد،  درعــا  إىل  واملــؤن  البضائــع  حبركــة  والســماح  املعــرب 
الســوري مل يلتــزم بفتحــه، يف حــني يواصــل عمليــات القصــف والتصعيــد 
العســكري علــى األحيــاء احملاصــرة يف حماولــة مــن النظــام الســوري للضغــط 

علــى األهــايل وإجبارهــم علــى االستســام.
وعلى الرغم من كل ما ذكر إعامياً عن اتفاقات وتفامهات “شفوية” 
بعــدم دخــول قــوات النظــام إىل األحيــاء احملاصــرة واإلكتفــاء برفــع العلمــني 
الروســي وعلــم النظــام الســوري فــوق بعــض املبــاين وعــودة املؤسســات 
أن جمــرايت  الثابــت  أن  إال  احملاصــرة،  املناطــق  للعمــل ضمــن  اخلدميــة 
األحــداث تدلــل علــى أن النظــام الســوري ســائر ابجتــاه هتجــر كل مــن 
يعــارض توجهاتــه وإلــزام اجلميــع علــى تســليم األســلحة اخلفيفــة واالنصيــاع 

ملطالبــه متهيــداً لبســط ســيطرته علــى كامــل احملافظــة.
وال ميكــن فصــل مــا حيــدث مــن مســتجدات يف هــذا الشــأن عــن املشــروع 
اســتجرار  علــى  األمركيــة  اإلدارة  وموافقــة  عنــه  أعلــن  الــذي  األخــر 
الكهرابء الي سينتجها األردن من الغاز املصري، إىل لبنان عرب جنوب 
“قيصــر”  لقانــون  خــرق  يعتــرب  الــذي  املشــروع  ذلــك  ســورية)درعا(  
الــوالايت  وافقــت  حيــث  األســد،  نظــام  علــى  املفروضــة  والعقــوابت 
املتحــدة علــى منــح البنــك الــدويل قرضــاً للبنــان “وهــي املــرة األوىل الــي 

ختالــف فيهــا واشــنطن منــح قــرض للبنــان مــن دون إجــراء إصاحــات 
حكوميــة”، كمــا كانــت تشــرتط علــى الــدوام، كمــا أهنــا تعلــم يقينــاً أن 
الرئيســية املســتغلة للمشــروع  الســوري ســيكون أحــد األطــراف  النظــام 
واملســتفيدة منــه، كعلمهــا أن إيــران وميليشــياهتا ســيكون هلــا موطــئ قــدم 

واضــح املعــامل يف هــذه املعمعــة.
حقيقــة  يعكــس  ال  الرمسيــة  والقنــوات  اإلعــام  عــرب  رمسيــاً  فاملعلــن  إذاً 
مــا جيــري علــى أرض الواقــع، والــذي ال خيتلــف عليــه عاقــان هــو أن 
مسلســل هتجــر الســوريني مســتمر ومسلســل التغيــرات الدميغرافيــة قائــم 
ومتواصــل، وأن كل مــا جــرى وجيــري علــى األرض الســورية هــو التمهيــد 
لصفقــة كبــرة بــدأت تتضــح ماحمهــا وخلارطــة جديــدة للمنطقــة بــدأت 
خطوطهــا ابلتبلــور، وقــد شــارك النظــام الســوري وســاهم بشــكل كبــر 
يف التمهيــد هلــا وهــذا هــو ســر إصرارهــم علــى اإلبقــاء عليــه واالحتفــاظ 
بــه رغــم أن الفظائــع واجلرائــم املثبتــة الــي ارتكبهــا مل يســبقه إليهــا أحــد 
مــن األنظمــة ال قدميــاً وال حديثــاً. فهــل سنشــهد يف القــادم مــن األايم 
تســوايت جديدة على النهج ذاته يف مناطق أخرى من ســورية.؟ أعتقد 

أن اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل املشــروع لــن تتأخــر كثــراً.

محمد علي صابوني

درعا واإلتفاق الرباعي

كاتب سوري

  تنــص التشــريعات والقوانــني واألنظمــة يف كثــر مــن دول العــامل علــى 
أن الســجن إصــاح وهتذيــب ،وطبًعــا هــذا صحيــح، إذ ينطبــق علــى 
اجملرمــني اجلنائيــني الذيــن خيالفــون قوانــني البلــد وأعرافــه والقوانــني العامليــة 
الــي تشــمل القتــل والســرقة واإلجتــار ابملمنوعــات وغرهــا، أمــا أن يكــون 
هنــاك ســجني سياســي فهــذا انقــرض يف الــدول الــي أصبحــت حتكمهــا 
قوانــني وهيئــات جمتمــع مــدين ومنظمــات حقوقيــة تتابــع وتراقــب عمــل 
هــذه احلكومــات ، إآل أن الكثــر مــن الــدول تضــرب عــرض احلائــط 
أبنظمــة حقــوق اإلنســان  وحتكــم بقوانــني اســتثنائية أو بــدون قوانــني 
أصــاـ، ويتجلــى ذلــك واضًحــا يف وطننــا العــريب وإســرائيل كدولــة حمتلــة 
وأمــركا  وأفريقيــا  آســيا  الثالــث يف  العــامل  مــن دول  والكثــر  لفلســطني 
الاتينيــة أمــا العــامل املتمــدن الــذي يبــدي حرصــه علــى حقــوق اإلنســان 
فايهتــم هبــا خــارج بــاده، منــذ أايم شــحن الربيطانيــون كاهبــم وقططهــم 
مــن أفغانســتان وتركــوا األفغــان الذيــن تعاونــوا معهــم، ويف رد جونســون 
مــن  لنــا  فائــدة  أكثــر  إهنــم  قــال  لصحفــي  ســؤال  علــى  الــوزراء  رئيــس 
األفغــان. كذلــك فعلــت أملانيــا فقــد شــحنت البــرة واملشــروابت األخــرى 
وتركــت املتعاونــني معهــا، ولــن ينســى مــن شــاهد الطائــرات األمركيــة 

وهــي تقلــع مــن مطــار كابــول غــر آهبــة مبــن تعلــق فيهــا مــن األفغــان.
العــامل،  الســجون يف  وهــو حديــث  الشــجون  نعــود حلديثنــا ذي      
ومــا حــرض الكثــر مــن األقــام يف املنطقــة وخارجهــا للحديــث عــن 
مشــال  جلبــوع  ســجن  يف  جــرت  الــي  املذهلــة  احلادثــة  هــي  املوضــوع 
فلســطني احملتلــة عــام 1948 يف غــور بيســان، إذ اســتطاع ســتة أســرى 
خــارج  إىل  زنزانتهــم  يف  نفــق  حفــر  مــن  مؤبــد  حمكومــني  فلســطينيني 

األمنيــة  اإلجــراءات  مــن  مبجموعــة  والتأمــني  احلراســة  شــديد  الســجن 
والتجهيــزات اإللكرتونيــة أبدوات بســيطة. فجــرت هــذه املفاجــأة الكثــر 
مــن األمــور داخــل إســرائيل وخارجهــا مبــا أعطتــه مــن دالئــل. فهــل كان 
هنــاك حــوادث مماثلــة، طبًعــا أثنــاء احلربــني العامليتــني حدثــت حــوادث 
هــروب كثــرة وبعضهــا وثــق يف أفــام وواثئــق عديــدة، أذكــر يف ســورية 
قــام هبــا ضابــط مــن  الفرنســي  حادثتــني األوىل كانــت أايم اإلحتــال 
الــدرك الفرنســي وكان امســه زكــراي الداغســتاين حيــث قــام بتهريــب عــدد 
مــن زعمــاء الثــورة الســورية عــام  1925 مــن ســجن القلعــة يف دمشــق 
واختفــى معهــم ووثقــت هــذه احلادثــة بقصــة كان امسهــا أرض البطــوالت 
وكانــت مقــررة علينــا كمطالعــة يف الصــف األول الثانــوي، أمــا احلادثــة 
الثانيــة فقــد دبرهــا نظــام البعــث جملموعــة مــن قيــادات اإلخــوان املســلمني 
علــى يــد رقيــب أول أمــي أومههــم أنــه منهــم وعــاش معهــم داخــل ســجن 
وأيخــذوه  ليخرجــوا  العســكرية  للمخابــرات  التابــع  دمشــق  املنطقــة يف 
معهــم ويعرفــوه علــى أكثــر أماكــن التــواري جلماعتهــم أمًنــا وليتــم اعتقــال 
اجلميــع يف أكــرب عمليــة أمنيــة خــال احلــوادث بــني النظــام واإلخــوان يف 

الثمانينــات.
     مايقــال عــن الســجون العربيــة وماحيصــل فيهــا الحيصــى وخاصــة 
ســجون النظــام الســوري فــكل يــوم نســمع مــن املـــآسي مــا ال يصــدق مــن 

قتــل واغتصــاب وتعذيــب. 
    أرخ الروائــي املبــدع عبــد الرمحــن منيــف يف التســعينات مــا جيــري يف 
الســجون العربيــة يف روايتــني »شــرق املتوســط » و« اآلن هنــا أو شــرق 
املتوســط مــرة أخــرى« ويف أحــد لقاءاتنــا معــه ســألته هــل يعقــل أن كل 

هــذا جيــري يف ســجون أنظمتنــا؟ فقــال مــا جيــري أكثــر بكثــر ومــا كتبتــه 
غيــض مــن فيــض. ومــع أن ســؤايل كان ســاذًجا إىل حــد مــا فقــد نلــت 
أريــد  النظــام مايؤكــد ذلــك، ولكنــي كنــت  التعذيــب يف ســجون  مــن 
أن أمســع جوابــه. يف ســورية ُكتبــت قصــص علــى يــد انجــني كالقوقعــة 
اجملــرم  اعــرتف  وقــد  تدمــر،  ســجن  حوليــات  عــن  خليفــة  ملصطفــى 
مصطفــى طــاس أنــه كان يوقــع علــى عشــرات اإلعدامــات أســبوعًيا بعــد 

حماكمــات ميدانيــة صوريــة التســتمر أكثــر مــن ثــواين.
    مــع كل هــذا الظلــم والعســف ال يفكــر املعتقــل عنــد النظــام الســوري 
ــأي  ابهلــرب ألنــه يعــرف أن هروبــه يعــي اعتقــال عائلتــه وحــى أقرابئــه فـ

ظلــم هــذا وأي إجــرام والعــامل يتفــرج.
   يف فرنســا هتلــل وســائل اإلعــام للحكــم الــذي صــدر علــى رفعــت 
أســد بتبييــض أمــوال وفرنســا أول مــن يعــرف أن هــذا اجملــرم قتــل أكثــر 
مــن 600 ســجني يف تدمــر ودفنهــم مبقابــر مجاعيــة ومل يعلــم أهاليهــم إىل 
اآلن شــيًئا عــن مصرهــم كمــا ســاهم يف تدمــر مدينــة عريقــة وقتــل أكثــر 
مــن أربعــني ألًفــا فتبًــا لفرنســا وتبًــا للمجتمــع الــدويل الــذي يعاملنــا مبــا هــو 

أقــل مــن حيواانتــه.
   الننســى يف هــذه العجالــة أمــركا أم احلــرايت واملدافعــة عــن الشــعوب 
ــا أيًضــا يف قاعــدة غوانتنامــو يف كــواب  الــي تســتعمل أكثــر الســجون رعًب
وســجونه الســرية يف املغــرب واألردن والســعودية واإلمــارات وغرهــا حــى 
اليطال إداراهتا املساءلة وال ننسى سجن أبو غريب يف العراق واملآسي 
الــي ُوثقــت يف هــذا الســجن الرهيــب، ومــا رواه لنــا بعــض الناجــني الذيــن 

خرجــوا مشــوهني وفاقديــن لبعــض أعضائهــم.

شجون وسجون

محمد عمر كرداس

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

خيلــف قصــف نظــام األســد وحليفــه الروســي علــى إدلــب واملعــارك 
غر  الــذخائر  آالف  انتشــار  خمتلفــة  جهــات  بــني  والنــزاع  املشــتعلة 
وتشــكل  السوري،  الشمال  يف  املدنيني  حيــاة  هتدد  الــي  املنفجرة 
القنابل العنقودية واأللغام اخلطــر األكــرب يف ظــل غياب أي خريطــة 
عليها  اإلعتماد  ميكن  القاتلة  املتفجرات  من  النوع  هذا  النتشار 
يف إزالتها، ممــا يزيــد مــن خماطرهــا، ويعــد األطفــال أكــرب املعرضــني 
لإلصابــة هبــذه الذخائــر، فهــم يندفعــون بعفويتهــم للعــب أبي جســم 
نقــص  نتيجــة  جرحــى،  أو  قتلــى  فيســقطون  عليــه،  يعثــرون  غريــب 
عــن  فضــًا  األجســام،  هــذه  مــع  التعامــل  بطريقــة  واجلهــل  الوعــي، 

انتشــارها بشــكل كبــر .
الطفــل وليــد الصبــوح )10 ســنوات( مــن بلــدة البــارة، فقــد حياتــه 
مطلــع شــهر حزيران/يونيــو مــن العــام احلــايل، نتيجــة انفجــار قنبلــة 
ذلــك  وعــن  لعبــه،  أثنــاء  الطريــق  جانــب  علــى  وجدهــا  عنقوديــة 
يتحــدث والــده إلشــراق ابلقــول: »كنــت أرعــى األغنــام علــى أطــراف 
البلــدة، وكان ولــدي برفقــي حــني وجــد قنبلــة عنقوديــة، فطلبــت منــه 
أن يرتكهــا هبــدوء، فأصابــه الذعــر ورماهــا جانبــاً قبــل أن تنفجــر، مــا 

أدى إىل مــوت ولــدي متأثــراً جبراحــه .«
الطفــان  وجــد  اجلــاري،  العــام  مــن  /أغســطس  آب   24 بتاريــخ 
مصطفــى وعمــار أبنــاء حممــود الياســني، جســماً غريبــاً يف أرض زراعيــة 
جمــاورة ملنزهلمــا الكائــن يف حميــط قريــة الصواغيــة مشــايل شــرقي إدلــب، 
ونقلــوه إىل غرفــة صغــرة قــرب غرفــة العائلــة، وأثنــاء اللعــب فيــه، انفجــر 
هبمــا، ففارقــا احليــاة، وأصيبــت شــقيقتيهما الطفلتــني جبــروٍح خطــرة.

وتــزداد خماطر وجود القنــابل غر املنفجــرة يف األراضــي الزراعيــة القريبــة 
مــن مناطــق االشــتباك، وبــني الصخــور والغــاابت ومكّبات النفاايت 
ابعتبارها حاضناً ممتازاً ملخلفات احلرب، وقــد تكــررت يف الشــمال 
تلــك  انفجــار  جــراء  موهتــم  أو  مدنيــني  إصابــة  حــوادث  الســوري 
الذخائــر أثنــاء عملهــم يف حصــاد املواســم أو جــي الثمــار الــي تعتــرب 

مصــدر الــرزق الوحيــد للكثريــن .
عمــار املصطفــى )41 عامــاً( مــن بلــدة ســرمني هــو أحــد ضحــااي 
خملفــات احلــرب، حيــث فقــد ســاقه نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي وعــن 
ذلــك يقــول حبــزن: »أرضــي هــي مصــدر الــرزق الوحيــد ابلنســبة يل، 
لذلــك خاطــرت ابلذهــاب إىل أرضــي الواقعــة علــى أطــراف البلــدة 
لتفقدهــا وجــي مثــار التــني، وبينمــا كنــت أســر انفجــر يب لغــم، فغبــت 
عــن الوعــي، وحــني صحــوت يف املشــفى علمــت أنــي فقــدت ســاقي 

اليمــى .«
النــاس  أبلــغ  حيــث  برفقــي،  ولــدي كان  أن  »أمحــد هللا  وأضــاف: 
إلســعايف، وأمتــى مــن اجلميــع أن يتجنــب تلــك الذخائــر، لذلــك أعمــل 
علــى نقــل مــا جــرى معــي لتوعيــة اآلخريــن مبخاطرهــا، ويبــدو أننــا 

ســنظل نعــاين منهــا لســنوات طويلــة بعــد انتهــاء احلــرب .«
املــدين  الدفــاع  متطــوع يف  اليوســف )36 عامــاً(  مــن جهتــه مجــال 
احلــرب ابلقــول: »خملفــات  عــن خماطــر خملفــات  يتحــدث إلشــراق 
احلــرب القابلــة لانفجــار هــي األجســام املتفجــرة أو غــر املتفجــرة الــي 
تبقــى مرتوكــة يف مناطــق معينــة بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية فيهــا، 
وتشــمل هــذه األجســام القذائــف املدفعيــة والقنابــل اليدويــة وقذائــف 

اهلــاون والذخائــر الصغــرة والصواريــخ واأللغــام وغرهــا .«
الــي تنفجــر ابحلــرارة أو  اليوســف إىل وجــود بعــض األنــواع  وأشار 
اآلليــات،  أو  األفــراد  قبــل  مــن  ســواء  منهــا  اإلقــرتاب  عنــد  اللمــس 
وبعضهــا مغناطيســي ينجــذب للعــرابت والســيارات، ومنهــا تنفجــر 
ابإلهتــزاز، إضافــة إىل وجــود أنــواع تنفجــر عنــد االصطــدام ابألرض، 
حمــذراً أن القنابــل العنقوديــة تبقــى قابلــة لانفجــار لســنوات أو حــى 

لعقــود قادمــة.
ويؤكــد أن فــرق الدفــاع املــدين تنشــر التوعيــة مــن هــذه املخلفــات عــرب 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وتوزيــع بروشــورات تعريفيــة تضــم صــوراً 
للقنابــل العنقوديــة ليتمكــن األهــايل مــن معرفتهــا يف حــال مصادفتهــم 

هلــا، كمــا تتضمــن شــرحاً وافيــاً لإلشــارات التحذيريــة الــي يتــم وضعهــا 
حــول الذخائــر الــي مل يتــم التعامــل معهــا، إضافــة لوضــع أرقــام للتواصل 
مــع مكتــب إزالــة الذخائــر يف حالــة الشــك أبي جســم غريــب أو 
مشــابه للصــور املعروضــة علــى األهــايل، كمــا تعمل الفرق اهلندسية 
املختصة يف الدفاع املدين السوري بشكل متواصل على تفقد أماكن 
ومجعها  املنفجرة،  غر  واأللغام  والصواريخ  القنابل  ونزع  القصف 
ضمن مكان بعيد عن املدنيني وتفجرها للحفاظ على سامتهم، 
لكــن مواجهــة هــذه الكارثــة قــد تســتلزم عقــوداً طويلــة مــن اجلهــود 
املنظمــة، وتضافــر كل اجلهــود لتأمــني املناطــق الــي أصاهبــا القصــف 

العنقــودي، ونــزع كل القنابــل واأللغــام املوجــودة فيهــا .
ووثقــت فــرق “الدفــاع املــدين الســوري” خــال شــهر أغســطس/ آب 
الفائــت، 4 حــوادث انفجــار ألغــام يف “جبــل الزاويــة” أدت ملقتــل 

مدنيــني اثنــني بينهــم طفــل، وإصابــة ســتة آخريــن.
ومنــذ مطلــع العــام احلــايل وحــى آذار/ مــارس املاضــي، وثــق املرصــد 
الســوري حلقــوق اإلنســان مقتــل أكثــر مــن 101مدنيــاً، بينهــم 20 
احلــرب يف  خملفــات  مــن  ألغــام  انفجــار  نتيجــة  طفــًا،  امــرأة و34 

مناطــق ســورية متفرقــة.
تشــكل خملفــات احلــرب خطــراً كبــراً علــى مايــني الســوريني، نتيجــة 
لتكــون  الزراعيــة  البيــوت واملــزارع واألراضــي  بــني  الواســع،  انتشــارها 
قنابــل موقوتــة قــد تنفجــر يف أيــة حلظــة، وتــودي حبيــاة املدنيــني األبــرايء 

وخاصــة األطفــال.

سونيا العلي

مخلفات الحرب .. موت آخر يالحق أهالي إدلب 
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مقاال

لطاملــا اســتوقفي ســؤال مل أجــد لــه إجابــة مقنعــة حــى فــرتة قريبــة. الســؤال كان 
مــن وحــي اإلنقــاب الــذي شــهدته تركيــا عــام 2016 وانتهــى كمــا نعــرف 
مجيًعــا علــى الرغــم مــن اســتمرار توابعــه واســتطاالت تداعياتــه بشــكل مــن 
األشــكال حــى اآلن. والســؤال يقــول: مــا الــذي يدفــع شــخًصا ألن يســتلقي 
أمــام داببــة ميكــن أن تســحقه جبنازيرهــا ليمنعهــا مــن التقــدم؟ مــا الــذي دفــع 
األتــراك مبختلــف مشــارهبم إىل التصــدي لانقــاب ومل يرفــع أحدهــم، مؤيــًدا 

كان أم معارًضــا، صــورة ألحــد كمــا اعتــدان يف بلداننــا؟. 
وجــدت أجوبــة كثــرة: الوطنيــة، كــره األتــراك لنتائــج االنقــاابت، الدميقراطيــة 
الــي دفعــوا مثنهــا غالًيــا، احلريــة الــي يتمتعــون هبــا، وكثــر غرهــا. واحلقيقــة أهنــا 
أجوبــة قــد تــربر لكنهــا ال تقنــع. فهنــاك مــن خــرج ضــد االنقابيــني وهــو أصغــر 
مــن أن خيــرب معــى اإلنقــاابت املاضيــة، وهنــاك مــن كان وطنًيــا ودعــم تلكــم 
اإلنقــاابت يف حينهــا العتبــارات شــى. هــي أجوبــة ميكــن تفنيدهــا بســهولة 
وبســاطة. وبقــي الســؤال قائًمــا حــى وجــدت اجلــواب يف صــور مثلتهــا العاقــة 
القائمــة بــني الدولــة والشــعب خــال الكــوارث الــي حاقــت برتكيــا يف األســابيع 

املاضيــة واملوقــف الرمســي مــن اإلبتــاء العــام. 
الصــورة األوىل هــي مشــهد وزيــر اخلارجيــة الرتكــي وهــو يقبــل يــد عجــوز تبكــي 
خســائرها لتســند رأســها علــى كتفــه وهــو يطمئنهــا قائــًا )وأان هنــا أنقــل احلــوار 

حبســب الرتمجــة امللحقــة ابلفيديــو(: 
الوزير: محًدا هلل على سامتكم

العجوز: سلمت )وتربت على ظهره(
الوزيــر: محاكــم هللا ممــا هــو أســوأ. ال حتــزين فليســت هنــاك خســائر بشــرية. 

احرتقــت 10 منــازل وســنعيد بناءهــا. الرئيــس يقرئكــم الســام.
العجوز: وعليكم السام.

الوزيــر: هــو اليــوم يف قســطمونو حيــث كارثــة الفيضــاانت. املهــم أنــه مل يصبــك 
ســوء والباقــي كلــه نعوضــه إبذن هللا فــا تنزعجــي أبــًدا. ســنعيد إعمــار املنــزل 

وســنعوضك عــن املواشــي. ســنفعل كل ذلــك. 
العجوز: أتيتم إىل هنا مثل الغيث ملساعدتنا.

الوزيــر: نعــم. الــوايل وأعضــاء جملــس النــواب والرؤســاء واملديــرون كلهــم أتــوا 
مــن أجلكــم.

العجوز: عافاكم هللا. )ينتهي املشهد(.

يقــول  وأحدهــم  القتيــل  الرتكــي  الشــاب  عائلــة  صــورة  هــي  الثانيــة  الصــورة 
)وأان هنــا أنقــل الرتمجــة كمــا وردت يف الفيديــو(: ال نريــد أن نذهــب ونقــوم 
ابإلعتــداء علــى ســيارات الســوريني وال ضرهبــم. قطًعــا ال نريــد فعــل شــيء 
كهــذا. مث يتحــدث والــد القتيــل فيقــول: أان أب حزيــن. لقــد فقــدت ابــي، 
فقــدت العــامل، لقــد قالــوا بعــض كلمــات أحزنتــي. مل أســتطع مســاعدة نفســي، 
أكــذب إن مل أقــل أن اليــوم هــو يــوم خســاريت، أان دائًمــا جبانــب احلقيقــة، أان 
لــدي دولــة، يف كل مــرة ألتفــت هبــا أجــد دولــي ورائــي، رئيــس البلديــة والقائــم 
مقــام والــوايل. لقــد أصبحنــا مًعــا يــًدا واحــدة تضامنــا مــع بعــض، وجيــب أن 
نكــون دوًمــا يــًدا واحــدة. جيــب أن حنافــظ علــى دولتنــا ال أن خنســرها. دولتنــا 
كبــرة. عندمــا فتحــت عيــي وجــدت الدولــة جبانــي، ليحمهــم هللا وليبــارك هلــم.

الصــورة الثالثــة هــي صــورة املواطــن الــذي انتفــض يف وجــه االفــرتاءات علــى 
الســوريني واالدعــاء أبثرهــم الســيء علــى اقتصــاد البــاد قائــًا: مــن قــام بدعــم 
الــدول يف األزمــات؟ أورواب، ســورية، العــراق، غــران. بلــدان يف أحســن حــال 
فــا خيتلــق أحــد الكــذب. يوجــد وابء ويوجــد آفــات، طبيعــي. عنــد الــوابء 

قدمــت الدولــة مســاعدات كثــرة.
ثــاث صــور ارتبطــت مًعــا لتــأيت ابجلــواب علــى الســؤال الــذي بقــي عالًقــا 
بــا إجابــة لســنوات. هنــاك عقــد اجتماعــي جديــد متــت كتابتــه بــني الدولــة 
والشــعب يف تركيــا وتطبيقــه علــى أرض الواقــع مفــاده: الدولــة مــن الشــعب 
ــا  وللشــعب ويف خدمــة الشــعب. ومــن اســتلقى أمــام الداببــة كان حيمــي وطًن

وال يدافــع عــن ســلطة كمــا حيــدث قريبًــا مــن تركيــا.
ويطــل الســؤال برأســه: هــل حنــن أقــل منهــم انتمــاء حــى تركنــا بلــدان ابملايــني 
وتشــردان يف أصقــاع املعمــورة؟ ابلطبــع ال، وإال مــا قدمنــا أكثــر مــن مليــون 

شــهيد وجريــح ومعــاق ومعتقــل. لكــن النظــام، وعلــى مــدار نصــف قــرن مــن 
بــني املواطــن والوطــن حــني أحلــق هــذا  العاقــة  الزمــان، اســتطاع أن يشــوه 
األخــر خبانــة احلاكــم وحولــه إىل ملكيــة خاصــة وجعــل املواطــن جمــرد هامــش 
يكتــب عليــه خربشــات اتفهــة. تنقلــب الصــور، إذن، يف بلــدان ال تقبــع بعيــًدا 
عــن تركيــا، فنجــد الشــعب يف خدمــة النظــام خملــًدا اجلملــة الــي أحيــت األصنــام 
جمــدًدا: »البلــد وقعــت لكــن مجــااًل مل يقــع«. لنجــد رغــدة وهــي تطالــب األســد 
تســتهزئ  وهــي  الفواخرجــي  ونــرى  معارضيــه،  ضــد  الكيمــاوي  ابســتعمال 
العســكري،  البســطار  يســجد ويقبــل  الكــرمي  عبــد  ونــرى زهــر  ابلاجئــني، 
ومــن يصفــق لعائلــة األســد وهــم يتناولــون الشــاورما ووراءهــم متتــد طوابــر مــن 

ينتظــرون اخلبــز أطــول مــن صربهــم.
وأهنــا  للشــعب،  وعــي جديــد  علــى درب صناعــة  تســر  تركيــا  أن  لنعــرتف 
أوجــدت ابلفعــل شــكًا جديــًدا مــن االنتمــاء لــدى املواطــن، وشــكًا جديــًدا 
للعاقــة بــني املواطــن والوطــن: أان الوطــن والوطــن أان. ولنعــرتف أن حــكام 
العــرب مســحوا آخــر آاثر الوعــي لــدى شــعوهبم واســتبدلوه بســهرات التســرية 

والوانســة، واختصــروا الوطــن أبنفســهم فــإن انتهــوا انتهــى. 
لنعــرتف أن تركيــا علمــت الشــعب الرتكــي أن املســؤولني خــدم وليســوا آهلــة، 

وأن حــكام العــرب جعلــوا شــعوهبم عبيــًدا هلــم.
لنعــرتف أن النمــوذج الرتكــي حيــارب مــن قبــل النمــوذج العــريب ألنــه أكــرب خطــر 
وجــودي حيــدق ابســتمراريته، ولــن يفــرت النمــوذج العــريب عــن إغــراء األعــداء 
ودعمهــم ابلعــدة والعتــاد حــى يســقط النمــوذج أو حيجمــه علــى األقــل ليظهــر 
لشــعوبه النعمــة الــي يرفلــون هبــا وكانــوا ينامــون علــى ذل يف العــراء، وصــاروا 

يبيتــون علــى اهلــوان يف بيوهتــم.

محمد أمين الشامي  

انقالب المشهد

كاتب سوري                                                                                                                          

كنــت قــد حتدثــت عــن الرســائل األمركيــة للمنطقــة مــن خــال إعــان الرئيــس 
) جــو ابيــدن( عــن ســحب القــوات األمركيــة مــن كل أفغانســتان وبشــكل 
هنائــي ليــرتك الســاحة السياســية ألفغانســتان بيــد الطــرف األقــوى )طالبــان( 
وهاهــي اليــوم تبســط نفوذهــا علــى كامــل البــاد ألول مــرة منــذ أربعــني عامــاً، 
قــد شــكلت حكومتهــا ووزيــر  تكــون طالبــان  الســطور  هــذه  وخــال كتابــة 
الشــؤون اخلارجيــة اإليــراين حســني أمــر عبــد الاهيــان يطالــب بـــ “حكومــة 
شــاملة تعكــس الرتكيبــة العرقيــة “ مضيفــاً “ ال ميكــن حتقيــق الســام إال هبــذه 
الطريقــة” متجاهــًا ممارســة نظامــه يف دعــم نظــام األســد األقلــوي وحــزب هللا 
يف لبنــان علــى حســاب ابقــي مكــوانت البلديــن، وتعزيــز الطائفيــة يف العــراق.
كانــت الرســالة األمركيــة صادمــة لــكل األطــراف املتدّخلــة يف الشــأن الســوري، 
وكّل طــرف أخــذ يعيــد حســاابته علــى ضــوء تطــورات املوقــف يف أفغانســتان، 
وســرعان مــا أخــذت تتكشــف مامــح إعــادة النظــر ابملواقــف الســابقة، وهاهــي 
قســد تغــّر مــن خطاهبــا علــى ضــوء اإلنســحاب األمركــي واإلجتمــاع األخــر 
الــذي حصــل يف مدينــة “ عــني عــرب” مــع األمــركان دون أن يرشــح عنــه 
أيــة تفاصيــل، كمــا جــاء علــى لســان رئيســة اجمللــس التنفيــذي حلــزب العمــال 
الكردســتاين ) إهلــام أمحــد( الــي دعــت كّاً مــن اإلئتــاف وهيئــة املفاوضــات 
لتوحيــد الصفــوف وتشــكيل جســم سياســي معــارض موحــد ميثــل اجلميــع مــن 
أجــل اإلنتقــال بســورية إىل حــّل سياســي وطــي، فيمــا انــربى الناطــق الرمســي 
لقســد ) نــوري حممــد( ليؤكــد حرصــه علــى مــّد اليــد إىل كافــة األطــراف وإقامــة 

أفضــل العاقــات مــع اجلميــع مبــا فيهــا ) تركيــا( !.
أتيت هــذه التصرحيــات علــى وقــع الذكــرى الســابعة للجرميــة الوحشــية البشــعة 
الــي اقرتفتهــا ميليشــيا حــزب العمــال الكردســتاين ) BKK ( يف قــرى جنــوب 
الرّد يف ريف مدينة القامشــلي اجلنويب، حني أقدمت تلك امليليشــيا اإلرهابية) 
ما يســمى وحدات محاية الشــعب (يف 2014/09/04 على جتريف وحرق 
ثــاث عشــرة قريــة وهتجــر أهلهــا وهــي: الســكرية ـ جزعــا ـ ســفانة ـ الكاخرتــة 
ـ الزرقــا ـ تــل ســحن ـ أبــو مناصــب ـ احلنــوة ـ قريــة البشــو ـ مزرعــة احلنــوة ـ قريــة 

خلــف احلســن النجــم ـ خربــة االحيمــر ـ عكرشــة.

اهلــول”  الصارخــة يف خميــم “  العديــدة واإلنتهــاكات  يضــاف إىل جرائمهــا 
القريــب مــن احلســكة مــن خطــف وإغتصــاب، تبقــى اجلرميــة املتواصلــة وعلــى 
مــدى شــهور بغيــة التهجــر هــي جرميــة تعطيــش أهــايل مدينــة احلســكة والبالــغ 
تعدادهــم مليــون نســمة وأزيــد، وإجبارهــم علــى شــرب ميــاه اآلابر الســطحية 

امللوثــة والــي تســببت إبصابــة اآلالف أبمــراض معويــة خطــرة.
بــني  واللوجســي  األمــي  والتعــاون  التنســيق  مــدى  واضحــاً  ابت  أن  وبعــد 
قســد والنظــام الســوري وخاصــة يف جمــال النفــط، فهــي مــا تــزال تــزود النظــام 
ابحتياجاتــه مــن النفــط الســوري الــذي ابت يف معظمــه حتــت ســيطرهتا، حيــث 
مازالــت قوافــل الصهاريــج العائــدة لرجــل النظــام “ القاطرجــي” تعمــل بــدون 
ابإلضافــة  اإليرانيــة،  وامليليشــيات  للنظــام  احلــرب  آلــة  إمــداد  لتأمــني  عوائــق 
إىل الوفــود السياســية الــي تــزور دمشــق بــني فــرتة وأخــرى، لعــّل أمههــا الــذي 
جــرى يف شــباط/فرباير الفائــت والــذي ضــّم القياديــة ) إهلــام أمحــد( و) حممــد 
العمــر( مســؤول ملــف النفــط ابإلضافــة إىل مســؤولني عســكريني وأمنيــني التقــوا 
ابجلهــات األمنيــة للنظــام، وهــذا يؤكــد التنســيق الكامــل علــى كافــة الصعــد، وأن 

) قســد( ال تعــدو أكثــر مــن ذراع للنظــام أيمتــر أبوامــره.
إّن الــدور الروســي الواضــح يف عمليــة التنســيق بــني قســد والنظــام ابت هــو 
اآلخــر مرتبــكاً بعــد اإلنســحاب األمركــي مــن أفغانســتان، خشــية أن يتبعــه 
انســحاب من مشايل ســورية يف الوقت الذي جتري فيه مفاوضات مســعورة يف 

درعــا كان خاهلــا اجلانــب الروســي منزعجــاً ومتوتــراً لعــدم الوصــول إىل تســوية 
تتيــح لــه الرتكيــز علــى إدلــب وجبــل الزاويــة، مــن أجــل التصعيــد العســكري الــذي 
يبــدو أّن ) أســتاان( األخــر كان يقتضــي ذلــك مــن أجــل بســط ســيطرة النظــام 
علــى مســاحات جديــدة تعــزز مــن شــروطه يف حــال الدخــول يف مفاوضــات 
احلــّل السياســي يكــون فيــه هــو وقســد واجلــوالين األطــراف األقــوى الــي قــد 

ترســم مامــح النظــام اجلديــد.
اإلنســحاب  بعــد  املســتبعدة  الســيناريوهات  مــن  أصبــح  قــد  ماســبق  كّل 
األمركــي مــن أفغانســتان، وعــدم رضــوخ الفصائــل املســلحة يف درعــا وعمــوم 
حــوران لشــروط النظــام والــروس وعجــز قــوات الفرقــة الرابعــة عــن إخــرتاق درعــا 
البلــد، وجلــوء النظــام إىل القصــف الوحشــي ابلصواريــخ، يف ظــّل تضعضــع يف 
عمــوم قــوات األســد واهنيــار معنوايهتــم وحــدوث حــاالت انشــقاق وإطــاق 
الرصــاص علــى القدمــني للهــرب مــن القتــال، وتســّرب املعلومــات عــن عــدم 
مقــدرة النظــام علــى إطعــام جنــوده يف ظــّل إســتياء عــام حــى يف حاضنتــه يف 

عمــوم الســاحل الســوري.
فهــل قــررت قســد أن تنجــو مــن الورطــة األســدية الــي وضعتهــا علــى قائمــة 
األمركــي  الرئيــس  يســتحضرين كام  األوان؟  فــوات  بعــد  لكــن  اإلرهــاب، 
الســابق الــذي وصــف )قســد( كمــا تســتحق حــني قــال :”إن قســد أســوأ 

داعــش”. مــن 

ياسر الحسيني 

مخاوف قسد من انسحاب أميركي جديد 

كاتب سوري
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Bülbülzade Vakfının çekimlerine katkıda bulunduğu Yönetmen Derviş Zaim’in “Flaş-
bellek” isimli filmi, uluslararası film festivallerinde ödüle doymuyor. Film, son olarak 
New York Bağımsız Sinema Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülü aldı. Anadolu 
Federasyonu üyesi Bülbülzade Vakfı’nın prodüksiyonuna katkıda bulunduğu, Yönet-
men Derviş Zaim’in Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun meydana getirdiği 
dönüşüm hikayesini konu alan “Flaşbellek” isimli sinema filmi, uluslararası film festi-
vallerinde ödüle doymuyor. Film, son olarak New York Bağımsız Sinema Festivali’nde 
‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü aldı. Daha önce de ABD’nin Arizona eyaletinde 
düzenlenen ve ülkenin en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen 27. Sedona 
Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Uluslararası Film” ödülünü kazanmıştı.
Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un ve kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in yaptığı 
film, 2019’da Gaziantep ve Konya’da çekildi. Senaryosu Derviş Zaim’e ait olan filmin 
oyuncu kadrosunda, Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat 
gibi isimler de yer alıyor.
“Flaşbellek”, 2020 yılında Fransa’da düzenlenen 42. Cinemed Festivali’nde uzun 
metraj filmler için verilen Genç Jüri Ödülü’nü de elde etmişti. Montpellier Corum 
sanat kompleksi içindeki ödül törenine bir video mesajıyla katılan Derviş Zaim, 
konuşmasında filmin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için karşılıklı anlayışın 
ilerlemesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtmişti.  

فــاز فيلــم املخــرج درويــش زعيــم “ذاكــرة متنقلــة”، والــذي ســاهم يف تصويــره وقــف بلبــل زادة، جبائــزة يف املهرجــاانت 

الســينمائية الدوليــة. حصــل الفيلــم مؤخــرًا علــى جائــزة “أفضــل فيلــم دويل” يف مهرجــان نيويــورك لألفــام املســتقلة.

يــروي فيلــم املخــرج درويــش زعيــم “ذاكــرة متنقلــة”، قصــة التحــول اإلنســاين برحلــة ممتــدة مــن ســوراي إىل تركيــا، 

وقــد ســاهم يف إنتاجــه وقــف بلبــل زادة عضــو احتــاد األانضــول، وفــاز الفيلــم جبوائــز يف مهرجــاانت ســينمائية دوليــة. 

حصــل الفيلــم مؤخــرًا علــى جائــزة “أفضــل فيلــم دويل” يف مهرجــان نيويــورك لألفــام املســتقلة. وســبق للفيلــم أن فــاز 

جبائــزة “أفضــل فيلــم دويل” يف مهرجــان ســيدوان الســينمائي الــدويل الســابع والعشــرين، الــذي أقيــم يف واليــة أريــزوان 

األمريكيــة، واحــد مــن أرقــى جوائــز الســينما يف البــاد.

التصوير السينمائي ألندرايس سينانوس واملونتاج أيلني زوي تينال، مت تصوير الفيلم يف غازي عنتاب وقونيا يف عام 

2019. يشــمل طاقــم الفيلــم، الــذي كتــب ســيناريو الفيلــم درويــش زعيــم، أمســاء مثــل صــاحل بكــري وعلــي ســليمان 

وســارة الدبوش وحســام شــادات.

كمــا فــاز فيلــم “ذاكــرة متنقلــة”، جبائــزة جلنــة التحكيــم الشــبابية لألفــام الروائيــة يف مهرجــان ســيناماد الثــاين واألربعــني 

الــذي أقيــم يف فرنســا عــام 2020. صــرح درويــش زعيــم، الــذي حضــر حفــل توزيــع اجلوائــز يف جممــع مونبلييــه كــوروم 

الفــي، يف خطابــه أنــه أيمــل أن يســاهم الفيلــم يف تعزيــز التفاهــم املتبــادل ليــس فقــط ابلنســبة للســوريني ولكــن أيًضــا 

للبشــرية مجعــاء.

Bülbülzade Vakfı’ndan Sanata Büyük Destekدعم كبير للفن من وقف بلبل زادة
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Gerçekleştirilen ziyarette Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüseyin Rahmi Açıkkol ve Mehmet 
Ali Eminoğlu tarafından karşılanan Büyükelçi Ghassan Al-Zawawi’nin ziyaretine Gazian-
tep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu da katıldı. Ziyarette Bülbülzade Vakfı’nın çalışmalarıyla 
ilgili bilgi veren Mehmet Ali Eminoğlu, vakfımızın; eğitim, yardım, kültür, medya, süreli 
yayınlar, kaynak ve fikir kitapları, Suriye çalışmaları, kütüphane ve kültür merkezleri ile ilg-
ili bilgi verdi. Çalışmalardan çok etkilendiğini belirten Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Ghas-
san Al-Zawawi, vakfımızı tekrar ziyaret edeceğini belirterek geniş bir zamanda çalışmalar 
hakkında daha geniş bilgi alacağını söyledi.
Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ziyarette yaptığı konuşmada şu ifadelere yer ver-
di; “Ülkemizde 5 milyon civarında Suriyeli vatandaşımız yaşıyor. Bunun 600 bin den fazlası 
şehrimizde yaşıyor. Biz de Gaziantep Valiliği olarak Bülbülzade Vakfı ile ortaklaşa güzel 
çalışmalara imza atıyoruz. Bir taraftan Gaziantep’te yaşayan Suriyeli vatandaşlarımızın 
topluma entegre olması için yapılan çalışmalar, diğer taraftan kendi geleceklerini ka-
zanmak için açılan kursları, kültürel ve eğitim alındaki çalışmaları bizim işimizi kolay-
laştırıyor. Bülbülzade Vakfının yaptığı çalışmalar Suriyeli kardeşlerimizin kamu hizmetler-
ine ulaşmalarını kolaylaştırıyor. Çünkü vakıf olarak bu çalışmamalara rehberlik ediyorlar. 
Diğer taraftan güvenli bölgelerdeki çalışmaları da çok önemli. Oradaki insanların kendi 
geleceklerini kurabilmeleri için yeni neslin yetiştirilmesi gerekiyor. Bülbülzade Vakfı’nın 
ortada açtığı kültür merkezleri çok önemli. Orada açılan meslek edindirme kursları, sanat, 
spor alanındaki kurslar o toplumun yeniden inşa edilmesi için çok önemli. Bundan dolayı 
kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.

Azez Anadolu Kültür Merkezinde Satranç Turnuvası 
Suriye’nin Kuzeyindeki Azez kentinde faaliyet gösteren Azez Anadolu Kültür Merkezi, 20-24 Ağustos tarihleri 
arasında farklı yaş gruplarından öğrencilere ve yetişkinlere yönelik satranç turnuvası düzenledi. Yoğun bir ilgi 
ile gerçekleşen turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara 
çeşitli hediyeler takdim edildi.
Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde eğitim, sanat ve kültür çalışmaları bir arada yürütülüyor. Merkezde; A1, A2, 
A3 düzeyinde dil kursları, hat, müzik ve tiyatro kursları, meslek edindirme kursları ile aydın, akademisyen ve 
yazarların katıldığı haftalık seminerler düzenleniyor.

خــال الــزايرة ، كان يف اســتقبال الســفر غســان الــزواوي أعضــاء جملــس اإلدارة حســني رمحــي أتشــيك كــول 
وحممــد علــي أمــني أوغلــو ، وانئــب وايل غــازي عنتــاب رضــوان إيروغلــو.

حممــد علــي امــني أوغلــو، الــذي قــدم معلومــات حــول عمــل وقــف بلبــل زاده خــال الــزايرة ، قــدم معلومــات  
الــرأي والدراســات الســورية  التعليــم واملســاعدات والثقافــة واإلعــام والــدورايت واملــوارد وكتــب  مفصلــة عــن 
واملكتبــات واملراكــز الثقافيــة. وصــرح ســفر الكويــت يف أنقــرة ، غســان الــزواوي ، الــذي أعــرب عــن إعجابــه 
الشــديد ابألعمــال ، أنــه ســيزور الوقــف مــرة أخــرى ، وقــال إنــه ســيحصل علــى مزيــد مــن املعلومــات التفصيليــة 

حــول األعمــال يف وقــت طويــل.
أدىل انئــب حمافــظ غــازي عنتــاب رضــوان إيروغلــو ابلتصرحيــات التاليــة يف خطابــه خــال الــزايرة ؛ يعيــش يف بلــدان 
حــوايل 5 مايــني مواطــن ســوري. يعيــش أكثــر مــن 600 ألــف منهــم يف غــازي عنتــاب. بصفتنــا حمافظــة غــازي 
عنتــاب، نقــوم أبعمــال جيــدة ابلشــراكة مــع وقــف بلبــل زاده. مــن جهــة ، اجلهــود املبذولــة إلدمــاج مواطنينــا 
الســوريني املقيمــني يف غــازي عنتــاب يف اجملتمــع ، ومــن جهــة أخــرى ، مت افتتــاح الــدورات لكســب مســتقبلهم ، 

ودراســاهتم الثقافيــة والتعليميــة جتعــل عملنــا أســهل.
يسهل عمل وقف بلبل زاده على إخواننا السوريني الوصول إىل اخلدمات العامة. ألهنم ، كأساس ، يوجهون 
هــذه الدراســات. مــن انحيــة أخــرى ، فــإن العمــل يف املناطــق اآلمنــة مهــم جــًدا أيًضــا. جيــل جديــد حيتــاج إىل 

أن ينشــأ حــى يتمكــن النــاس هنــاك مــن بنــاء مســتقبلهم.
املراكــز الثقافيــة الــي افتتحتــه وقــف بلبــل زادة يف املناطــق اآلمنــة مهمــة للغايــة. الــدورات املهنيــة والفنــون والرايضيــة 

املفتوحــة هنــاك مهمــة للغايــة إلعــادة بنــاء هــذا اجملتمــع. لذلــك ، أشــكرهم علــى  وجودهــم هنــاك”.

نظم مركز األانضول الثقايف يف مدينة اعزاز، الذي يعمل يف مدينة أعزاز مشال سوراي، بطولة شطرنج للطاب والكبار من خمتلف 
الفئات العمرية بني 24-20 آب / أغسطس. كانت البطولة الي أقيمت ابهتمام كبر مسرحاً ملبارايت تنافسية. ويف هناية البطولة، 

مت تقدمي هدااي متنوعة للفائزين.
 A3 و A2 و A1 يتم تنفيذ األنشطة التعليمية والفنية والثقافية مًعا يف مركز عزيز األانضول الثقايف. يف املركز؛ يتم تنظيم دورات اللغة

، ودورات اخلط واملوسيقى واملسرح ، والدورات املهنية والندوات األسبوعية مبشاركة املثقفني واألكادمييني والكتاب.

زيارة سفير دولة الكويت غسان الزواوي وقف بلبل زادة 

بطولة الشطرنج في مركز األناضول الثقافي في مدينة اعزاز

Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti 

Azez Anadolu Kültür Merkezinde Satranç Turnuvası 
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بلبل زادة... منبر ال Fransa Hayır Federasyonu ve Katar Derneği Temsilcileri 
Muhammed Sıddık ile Refa Mühendis, 04 Eylül Cumartesi 
günü Bülbülzade vakfını ziyaret ederek Suriye çalışmaları 
hakkında bilgi aldılar. Görüşmede Suriye içerisinde faaliyet 
gösteren Anadolu Kültür Merkezlerindeki eğitim ve kültür 
faaliyetleri anlatılırken, sahadaki çalışmaların genel du-
rumu değerlendirilerek sahada daha çok eğitim ve kültür 
merkezine ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Görüşmede 
ayrıca Avrupa’daki Suriye diasporası gündem edilerek buna 
yönelik ne tür çalışmalar yapılabilir, iş birlikleri nasıl geliştir-
ilebilinir gibi konularda fikir teatileri yapıldı. Karşılıklı görüş 
alıverişinin ardından Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet 
Merkezi gezilerek çalışmalarla ilgili yerinde bilgi alındı.

زار ممثــا االحتــاد اخلــري الفرنســي واجلمعيــة القطريــة حممــد صديــق ورفــاه مهنــدس 
وقــف بلبــل زادة يــوم الســبت 4 أيلــول وتلقيــا معلومــات عــن االعمــال يف ســوراي.
ومت خــال االجتمــاع شــرح األنشــطة الرتبويــة والثقافيــة يف املراكــز الثقافيــة األانضوليــة 
العاملــة يف ســوراي، وتقييــم الوضــع العــام لألعمــال امليدانيــة، وذكــر أن هنــاك حاجــة 

ملزيــد مــن املراكــز التعليميــة والثقافيــة يف هــذا اجملــال.
خــال االجتمــاع، مت أيًضــا مناقشــة الشــتات الســوري يف أورواب ومت تبــادل األفــكار 
حــول نــوع العمــل الــذي ميكــن القيــام بــه وكيــف ميكــن تطويــر التعــاون. بعــد تبــادل 
ومت  زادة  بلبــل  وقــف  واخلدمــات يف  التدريــب  مركــز  زايرة  متــت  النظــر،  وجهــات 

احلصــول علــى معلومــات مــن املوقــع حــول األعمــال.

 Fransa Hayır Federasyonu ve Katar Derneği Bülbülzade Vakfını Ziyaret ettiزيارة االتحاد الخيري الفرنسي والجمعية القطرية وقف بلبل زادة

İşrak Gazetesi Yazarı ve Fecr Radyo Müdürü Aladdin Hüsso, Kuzey Suriye’deki Azez ve Afrin kentlerini 
ziyaret ederek radyo yayınları konusunda kanaat önderleri ve yazarlarla istişarelerde bulundu.
Türkiye’de ve Suriye’nin kuzeyinde FM 97.4’den Arapça, Kürtçe ve Türkçe yayın yapan Fecr Radyo’nun 
müdürü Aladdin Hüsso, Azez ve Afrin kentlerinde mahalli yöneticiler, gazeteci, yazar ve şairlerle bir araya 
gelerek önümüzdeki dönemde yayınlanacak kültür programlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Görüşmelerde Fecr Radyo’nun Azez, Afrin, Cerablus ve El-Bab ofislerinde haftalık ve 15 günlük periyotlarla 
yayınlanacak olan kültür ve haber programlarının planlaması yapıldı. Aladdin Hüsso, Azez Anadolu 
Kültür Merkezi tarafından yetimlere yönelik olarak düzenlenen yetim şenliğine de katıldı. Şenlikte yetim 
çocuklara tavsiyelerde bulunan Hüsso, çeşitli hediyeler dağıttı.

قام عاء الدين حسو، الكاتب الصحفي يف صحيفة إشراق ومدير إذاعة فجر، بزايرة مديني اعزاز وعفرين يف مشال سوراي، والتقى 
مع قادة الرأي والكتاب يف الشمال السوري.

التقى عاء الدين حسو، مدير إذاعة فجر الي تبث ابللغات العربية والكردية والرتكية على FM 97.4 يف تركيا ومشال سوراي، 
ابإلداريني احملليني والصحفيني والكتاب والشعراء يف اعزاز وعفرين لتبادل اآلراء حول الربامج الثقافية الي ستذاع يف املستقبل. ومت 
خال اللقاءات التخطيط لربامج ثقافية وإخبارية ُتذاع أسبوعياً وملدة 15 يوماً يف مكاتب إذاعة فجر يف اعزاز وعفرين وجرابلس 
والباب. كما حضر عاء الدين حسو مهرجان األيتام الذي نظمه مركز عزيز األانضول الثقايف يف مدينة اعزاز. حسو الذي قدم 

النصائح لألطفال األيتام يف املهرجان وزع هدااي متنوعة.

  Fecr Radyo’da Kültür Programları Başlıyorالبرامج الثقافية على راديو فجر
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تتعــّدد اهلــواّيت بتعــّدد مضامينهــا وأطرهــا وتتســع أو تضيــق حبســب نطاقاهتــا وخصائصهــا، كمــا 
الذاتيــة  ومساتــه  وَنَســبه  ملشــاعره  إغفــاٍل  دون  وقيمــه  وثقافتــه  لوعيــه  تبعــاً  الفــرد  هويــة  تتحــدد 
واملوضوعيــة، وميكننــا احلديــث عــن عديــد مــن اهلــواّيت الــيت حيملهــا الكائــن يف الوقــت نفســه 
تتــوزع مــا بــني األصيــل والدخيــل، فــذات هــذا الكائــن إنســاٌن مولــوٌد ألســرة هلــا معتقدهــا ومذهبهــا، 
وينتمــي لقبيلــة وعشــرية وعائلــة، ويعيــش يف حــّي أو قريــة، مدينــة ودولــة وقــارة، ويتخصــص يف حقــل 
معــريّف مــا، ويــزاول عمــاًل، ويؤمــن بفكــر، وينتســب إىل نقابــة وحــزب، وهــو كاتــب وموســيقي...إخل. 
وابلرغــم مــن أّن اهلويــة انتمــاء يقــّرره الشــعور الــذايت للفــرد إالّ أّن للمجتمــع الــذي يعيــش يف كنفــه 
ويتفاعــل معــه، وكذلــك للمجتمعــات األخــرى، دوٌر وقــرار يف وســم هــذا الشــخص وتعيــني هويتــه، 

مــن خــالل بيئتــه ومــا حيملــه مــن صفــات وخصائــص بيولوجّيــة وثقافيــة واجتماعيّــة يتميّــز هبــا. 
ال ينفــي مــا ســبق أّن اهلويّــة ليســت أمــراً اثبتــاً عصّيــاً علــى التحــّول والتغيــري واالســتبدال، بــل هــي 
وضــع وموقــف، وســلوك ميتلــك قــدرًا مــن احليويــة واملرونــة يتأثــر ابلقيــم الســائدة أو املفروضــة، 
ويســتجيب إىل حــّد بعيــد لنشــاطات القــوى الفاعلــة يف الســلطة واجملتمــع، فــإذا كان املــكان واللغــة 
عامــة والعقيــدة وقيــم اجملتمــع خباّصــة هــي اخلصائــص األكثــر أمهيــة والتصاقــاً هبويّــة الفــرد، فــإّن 
للنظــام السياســّي املهيمــن وبقيــة النظــم املتداخلــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة 
قدرهتــا علــى الرتويــض وعلــى إحــداث تغيــرٍي جــذرّي يف تلــك اخلصائــص وصــواًل إىل انتزاعهــا 

واســتبداهلا.
يف عــامل جينــح حنــو القيــم املائعــة املضــادة للطبيعــة اخلــرّية للكــون واخللــق، تــربز املبــادئ، كذلــك 
القيــم اإلنســانية والوطنيّــة، كحجــر أســاس يف هنضــة الــدول وعماراهتــا القويّــة املزدهــرة، املصونــة 
واحملصنــة بقــدرات شــعوهبا وطاقاتــه اإلبداعيــة يف اجملــاالت كافــة، ولعــّل النظــم الرتبويــة والثقافيــة 
ــة املواطــن اإلنســان املعتــّد  ومضامينهــا وأســاليبها وأدواهتــا هــي األهــّم علــى اإلطــالق يف بنــاء هوي
بشــخصّيته، واملزهــّو ابنتمائــه احلــّر النابــع مــن شــعوٍر عميــق ابحلــّب واالمتنــان للمــكان والنــاس، 
ولســماته وخصائصــه املتفــّردة الــيت متّيــز هّويتــه الثقافّيــة واحلضاريّــة. لكــن هــذه القيــم واملبــادئ ال 
ميكــن هلــا أن تنمــو وتثمــر يف دولــة ليســت كالــدول، إمنــا هــي أشــبه ابملعتقــل، حيكمهــا ويســود فيهــا 

الطغــاة والوحــوش كحــال ســوريّة األســد. 
يشــكل الــدرس الســورّي أمنوذجــاً فجــاً وصادمــاً ميكــن قراءتــه بعمــق وحتليــل النتائــج الكارثيــة 
حلكــم الطغــم العســكرية املافيويــة وأســاليبها املدّمــرة ملظاهــر احليــاة مجيعهــا، سلســلة مــن االهنيــارات 
الشــاملة للبدهيّــات واملفاهيــم واألســس النظريــّة والعمليّــة، وحلقــول لثقافــة والفكــر والفــّن واإلبــداع، 
ــة، وقبــل ذلــك  وللعلــوم واملعــارف، ولــإلدارات واملؤسســات، وللــذات اإلنســانية الفرديّــة واجلمعّي

وبعــده للهويــة الوطنّيــة وللوطــن. 
إّن بنــاء اهلويّــة الوطنيّــة يتطلــب انتــزاع احلّريــة وحتطيــم خمالــب غاصبهــا، واســتعادة الــذات اإلنســانية 
واهلويــة املضّيعــة وختليصهــا مــن العوالــق واألوشــاب الــيت خالطتهــا وشــّوهت صورهتــا. ال وجــود 
ــان، بــل ال وجــود للوطــن نفســه كمفهــوم حيــث ينتفــي  ــة يف ظــل االســتبداد والطغي ــة الوطنّي للهوّي
وتُنتــزع روحــه ليغــدو خيمــة ممزقــة مطبــوع علــى قماشــها املهــرتئ صــورة املســتبّد وامســه وخامتــه 
الرمســّي، كذلــك فــإّن قاطــين هــذه اخليمــة ســيتعّرضون حملــاوالت جتريــف كل مــا ميــّت النتمائهــم 
الوطــيّن واالجتماعــّي واإلنســايّن، ســيخضعون لتجــارب واختبــارات ال هنايــة هلــا بغيــة اســتئصال 
بــؤر املقاومــة وعوامــل التفكــري وأجهــزة االمتنــاع والرفــض، واســتبداهلا أبســباب اخلضــوع والــذّل 

واخلنــوع.
يف معقــل االســتبداد يتوقــف الزمــن ويعتــم املــكان وتضمحــّل صــورة اإلنســان، فرتتقــي صــورة الوطــن 
إىل ابرئهــا، ومتحــي خطــوط هويــة اإلنســان لُِتســّود صــورُة املســتبّد مــا تبقــى علــى صفحتهــا مــن 

بيــاض. 
ليــس مثــة هويــة جملتمــع العبوديّــة ســوى هويّــة الطاغيــة فــاألرض مزرعــة لــه ولقطعــان عائلتــه، وال اتريــخ 
ســوى مــا ترتكــه يف الكتــاب املدرســّي مــن أثــٍر حوافــُر فقهــاء املســتبّد وكتبتــه مــن املرتزقــة ومّصاصــي 
دمــاء احلقيقــة، مثّ إّن التاريــخ يبــدأ إبعــالن الطاغيــة املتــّوج أبكاليــل جرائمــه االنتصــار علــى مــا تبقــى 
مــن شــعب يتيــم تغافــل عنــه املــوت، ونســيته احلضــارات وأمهلــه املؤرخــون، فأصبــح أفــراده أســرى 
اخلــوف والوهــن واإلحســاس ابلدونيّــة، جمــّرد نكــرات وإمعــات تعــّرف عــن نفســها مبــا لقنتهــا بــه آالتــه 

اجلهنميــة وغــرابن ليلــه الــذي ال آخــر لــه. 
أيــة هويــة وطنيــة ملهّجــٍر ال وطــن لــه ســوى القهــر والفجيعــة واألمل، بــّل أيــة هويــة ميكــن أن متنحهــا 
بقــااي خيمــة حلاملهــا وقــد اســتحالت أمســااًل وخيوطــاً حائلــة اللــون...؟ أّي وطــن ميكــن للســاري علــى 
حافــة تنــذر هببــوط الســماء وارتقــاء األرض وبســقوط كّل شــيء، ميضــي غريبــاً إىل حيــث ال مــكان 

وال أحــد وال شــيء غــري الــاّل...؟ 

االستبداد وضياع الهوّية

شاعر سوري

سالم حلوم

ة معروف
ّ
جل

ها سرقت اي جدي

أمل أقل لك هذي ليست جّلة معروف؟ 

هي نسخة ممسوخة عن أصلها يف األستانة 

هذي »جلهة » اي جدي! 

فهي من حجر ال من حديد

وأكلت خيزرانًة على قفاي

بداًل من لّفة املعالق املشوي

كأجٍر يل وأان أرافقك كأعمى رمسي 

إىل جامع » سيدان زكراي »

وأكلت الثانية على كعيب

واان ُأعلي من صويت:

» وحدكم أنتم 

العميان وأساتذة التاريخ تضّخمون األشياء »

واهتمتين بكفر الشيوعيني 

وقلت أبن القائد دقماقاً الناصري 

عّلقها يف سقف اخلان

هي ال حترق وال تغرق وال تسرق

ها سرقت اي جّدي

هي ال تشبه حجارة احليطان 

كي ختفى يف الرّكام 

فلم يظهر حللقاهتا أثر

وليست صغرية 

كي متنع لقاًء بني ابيَب أنطاّكية 

ألّول مّرة يف اتريخ حلب الشهباء

لكن اي جّدي، هل تذكر طريق عودتنا؟

 مثة ما يدل على أن شيًئا ثقياًل سحل 

فوق هذا الّدرب املنّقط ابلدم.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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وســط ســاحة ســوق شــعيب يف إحــدى أزقــة املدينــة ســقط أّول 
الضحــااي. كان ابئــع مســٍك تفــوح منــه رائحــة زنــخ البحــر وعــرق 
الصياديــن. لــه وجــه حليــق ببشــرة خشــنة وشــعر كثيــف وغــرة 
تثــري الســخرية. ميســُك ســكيناً عريضــة لقشــط احلراشــف مل 
قــرر مواجهــيت. عطــس مرتــني، وأمســك رأســه،  تنفعــه حــني 
مث اضطجــع علــى جنبــه حمشــورًا يف احليــز الضيــق بــني بســطة 

أمساكــه واجلــدار. 
هــرع إىل مســاعدته صديُقــه ومشــرتي عابــر مدفوعــني بغريــزة 

اإلنســانية الــيت ســتنقرض الحقــاً.
شــخّص طبيــب املركــز الصحــي حالــة ابئــع الســمك علــى أنــه 
يســهُل القضــاء  طــارائً  التهــاب رئــوي، ظنــه بســذاجة مرضــاً 
عليــه بكميــة مــن املضــادات احليويــة املعروفــة. إال أن املختربات 
أظهــرت النتيجــة املرعبــة بعــد ازدايد التســاقط تباعــاً وامتــالء 

أســّرة املشــايف.
اضرب واهرب... 

أيضــاً  الشــفقة  ابلذنــب.  اإلحســاس  وال  الــرتدد،  يوقفــين  ال 
ليســت خيــاراً موفقــاً عندمــا تعرقــل جناحنــا، القلــوب الرخــوة 
وجــوه  يف  التمعــن  أحتاشــى  جيعلــين  مــا  أيضــًا،  ذلــك  تفعــل 
أو  يبكــي  لصغــري  أمســح  فلــن  امللتهبــة،  األطفــال وخدودهــم 
شــاب يتوســل أو عجــوز يســتند إىل عــكازه اببتــزازي عاطفيــاً 

بواجــيب.  أقــوم  حــني 
»الكوروان تتسبب بـ 565 حالة وفاة و28 ألف إصابة«. 

اكتشفوا أمري، وذاع صييت.  
عطســة عشــوائية صــارت كافيــة ليتبخــر املــارة، فيخلــو الشــارع 
خــالل دقائــق مــن أنســه وجانــه، وتصطبــغ املدينــة جبمــال كئيــب 

كمــا لــو كانــت احليــاة حتــت مصبــاح أزرق.
اخلــوف مــن العــدوى ضــرب بــني النــاس مســافة جفــاء، وأصبــح 
احلــذر وســيلتهم املعتمــدة للبقــاء. ال أحــد يقــرتب مــن أحــد. 

الــكل مشــغول بنفســه كــي ينجــو.
إعــالن حالــة الطــوارئ مل مينعــين عــن اســتئناف مهمــيت، وإن 
جعلهــا أصعــب. صــرت أتســلل مــن ثقــوب مفاتيــح األبــواب 
املغلقــة، أو فرجــة انفــذة تركــت ســهوًا، وأنتشــر يف كل هــواء 
أن  قبــل  وقبالتكــم  ووســائدكم  مناديلكــم  يف  أســتقر  ممكــن، 
تنتبهــوا، ألواجــه بشــجاعة ال تتناســب مــع حجمــي اإلجــراءات 
الصحيــة االحرتازيــة، والوقــت الــذي ميضــي قبــل أن يكتشــف 

األطبــاء شــفريت الوراثيــة للقضــاء علــّي.. األمــر الــذي أعتــربه 
جمحفاً حقاً، كأن األرض فرغت من أهوال احلروب واألسلحة 
املدمــرة والتلــوث البيئــي والكــوارث الطبيعيــة وحرائــق الغــاابت 

ــة، ومل يبــق غــريي. وحــىت مــن حــوادث الطرقــات اليومي
لألقــوايء  ينتصــر  عاملكــم  ولكــن  نفســي،  عــن  دفاعــاً  ليــس 
ويبيــد الضعفــاء. تعالــوا حنســب معــاً أعــداد الذيــن نفقــوا جــّراء 
اجلــوع أو جتمــدوا مــن الــربد أو قتلهــم احلــزن. املــوت اي ســادة 
حــدٌث قــدمٌي كان قبلــي وســيبقى بعــدي، فعــدد اجلثــث بعظامهــا 
ــورود الــيت نثــروا  ــة ابل املتحللــة حتــت الــرتاب، واألجســاد املزين
رمادهــا يف األهنــار واهلــواء الطلــق أكثــر مــن أن تعــد وحتصــى.
مل أعتــذر عــن مهمــيت حــني أوكلــت يل، فليــس مــن الســهل 
قــول ال علــى كائــن هالمــي مثلــي؟ عليكــم أن تتفهمــوا حاجــيت 
للبقــاء.. لالنتشــار.. لكشــف وجهــي املرعــب. أتلومــون مــن ال 
يرغــب البقــاء نكــرة جمهولــة كمســمار اتفــه يف عجلــة احليــاة..؟ 
منــذ  األوامــر  أصــدر  مــن  علــى  اعرتضــوا  شــجعاانً  إن كنتــم 
البدايــة، وال تفتحــوا نريانكــم يف وجهــي وكأنــين العــدو الوحيــد 
والشــّر األكــرب، فــأان لســت إال جــزءاً مــن مصريكــم.. أداة أو 
وســيلة. أال تتمنــون املــوت حــني تضيــق بكــم احليــاة، وتتحــول 
ــه ملرضاكــم املقعديــن  علــى وســعها إىل خــرم إبــرة..! أال تتمنون
يف أســرهتم، وللعجــزة الذيــن يعــودون أطفــااًل بــال أســنان وال 
يســتطيعون قضــاء حاجاهتــم..! نعــم أنتــم تفعلــون ذلــك رغــم 

ــني.   أنكــم رمحــاء حمّب
شاشــاهتا  عــرب  تذيــع  تالحقــين،  اللغــات  بــكل  التلفزيــوانت 
تعليمــات بوضــع الكمامــات واســتخدام الصابــون والبقــاء يف 
وأغلقــت  املوبــوءة،  املناطــق  وطوقــت  الســفر  ُمنــع  البيــوت. 

املــدن. 
قــد يكــون مــن الصعــب إقناعكــم ابلنصــف امللــيء مــن الــكأس. 
النصــف الــذي تغضــون الطــرف عنــه بعــد أن بدلتــم عاداتكــم 
فصــرمت تطهــون وجباتكــم يف مطاخبكــم، وتطّلــون علــى اجلــريان 
مــن نوافذكــم، وتعيشــون متعــة العزلــة مــع عائالتكــم، ومتارســون 
تقشــفاً اضطــرارايً فــال جمــال للمزيــد مــن الشــراء جملــرد االقتنــاء. 
عــن  مرآتــه  يف  يبحــث  أن  منكــم  واحــد  إبمــكان كل  صــار 
وجــوده ووقتــه وعالقاتــه فيمــا هــو جيلــس مســرتخياً مبالبــس 
البيــت املرحيــة.  رغــم ذلــك فأنتــم حتولــون حيــايت إىل جحيــم، 
شــيئاً فشــيئاً ومــع الوقــت الــذي ميضــي كرهــت وجهــي ومالحمــي 

وامســي كلمــا مسعتــه. بــل وكــدت أقــدم اســتقاليت وأســتغين عــن 
مصــدر رزقــي عندمــا التقيــت بتلــك الصبيــة وذلــك الشــاب يف 

أحــد مراكــز احلجــر الصحــي. 
حكى هلا:

غيــارات  وعــدة  بســرتتني  حشــاها  وقــد  ســفره  حقيبــة  أغلــَق 
داخليــة وقميصــه املفضــل ومعجــون حالقتــه وغضبــه مــن أبيــه 
الــذي ســيجعله يغلــق ابب البيــت، ويســتقل عــدة قطــارات يبــدأ 
بعدهــا حياتــه يف أبعــد نقطــة متاحــة. مل يتفاهــم مــع أبيــه يومــاً. 
كاان كمــا تصفهمــا والدتــه ديــكان يتشــاجران ألتفــه ســبب. 
ســيكون الجئــاً ويّدعــي أنــه هــارب مــن املقتلــة الســورية أو أنــه 
أحــد الناجــني مــن جمــزرة البوســنة، هنــاك الكثــري مــن االدعــاءات 
لشــخص مــزق جــواز ســفره، والأبس إن قــال أنــه يتيــم ضائــع، 
أو غــراب مشــؤوم. كان حباجــة إىل منفــى حيــث ال يتعثــر بظلــه، 
أو جبــذوره. تــرك كل شــيء خلفــه ليبــين حياتــه وحيــدًا، وقــد كاد 

يبلــغ الثالثــني. 
حكت له:

جــاءت موفــدة مــن كليتهــا. صبيــة مّشــعة تريــد االلتحــاق بورشــة 
ختــص الرتمجــة الفوريــة، كان حلمــاً أبعــد مــن جنــم مل تتوقــع أن 
صغــرية  لــكل  ختطــط  وهــي  املوعــد،  تقــرر  أن  ومنــذ  تطالــه. 
وكبــرية، بــدءاً إبعــداد البحــوث املطلوبــة منهــا وانتهــاءاً مبالبســها 
الــيت ســُتظهرها يف مظهــر الئــق. غــادرت قريتهــا الواقعــة عنــد 
ســفح هضبــة حيــث يعيــش أهلهــا البســطاء أيكلــون التفــاح مــن 
الشــجرة إىل بطوهنــم، والبيــض مــن القــن إىل املقــالة، واخلضــار 
مــن األرض إىل أطباقهــم. وّدعتهــم ابلدمــوع والقبــالت، وركبــت 
الطائــرة ألول مــرة يف حياهتــا لــرتى بــالداً ألول مــرة يف حياهتــا.. 
اجلانــب  يف  وحيــدان  الرتانزيــت..  صالــة  يف  الغريبــان  التقــى 
اآلخــر مــن العــامل بــال كمامــات وال وســائل محايــة.. قادومهــا 
مــع آخريــن إىل احلجــر الصحــي، وبــني األصحــاء واملشــتبهني 
ــدة، احلــب  ابملــرض واملرضــى حقــاً ُنســجت بينهمــا عالقــة فري

يف زمــن الكــوروان. 
يشــع  ابطمئنــان  يطفحــان  تنتهــي.  ال  أبحاديــث  يهمســان 
مــن وجهيهمــا. يرتعشــان حبمــى املشــاعر الطارئــة، ويتبــادالن 

يــدور حوهلمــا.  ملــا  انتبــاه  أدىن  دون  النظــرات 
األمر الذي فتح شهييت إلهناء هذه احلكاية يف بدايتها.

أي عمل كريه أقوم به!.

قاصة وروائية سورية

سوزان خواتمي

مهمة اضطرارية
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رعشة...

قال يل

مل يقل شيئا برغم هبوِب الكالم

وهَو ميوْت

ومل أفهْم منُه حرفاً سوى الّراء

مل يكْن من بالدي وال لُغيت

وصـــرت الغريـــب أبرِض »جوتّيـــم« عهـــَد 

شـــبايب 

وما كاَن يل مثُلها من مالِذ موسيقى  

كنُت بوحشِة ظُْهٍر شواٍظ ببريوَت

غرقاَن يف عرقي ... فاءت لروحَي جوتّيم

فأنزلْت رحلي وسرحُت وعْدُت هبّياً 

وصرُت هنا وجمنون فوكو

وال جوتّيم تنساُب إىل وجعي*

فهل تنشُل الّراُء ُمضعفًة يف دمائي

كنـــُت غريبـــا أبرِضـــي يقايضـــين املســـخ فيهـــا 

لكـــي أرتضيـــِه إهلـــا ومل يســـتطع...

وصرُت هنا يف شتاِت َجَهّنم 

شوُك الّشجا ملَء ُروحي

وانكفائي إىل غيِم ُحزين 

َأُخّب ِبقهري ورّث شقائي

دٌم...

دمعٌة

مثّ ميضي بال أغنيْة

اتئهاً يف الدروْب

اتئهاً يف املدى والَبداْد

خارجاً عن أصوِل الّدِم الفاِسِد

خارجاً عن هواٍء بال ذرٍّة من هواْء

خارجاً عن حدوِد املداِر 

 وداِء الفصول

تسقُط األغنية

تسقُط األرؤُس الباقيْة

تسقُط اأُلْغ

َمْن يـَُغين إذًا

يف بالٍد متوْت 

وينعُش رماًل وحبراً وصمتًا

على شجٍر قاتٍل ونعوٍش ختوْت

قاَل... ما قاَل

كاَن يف جثٍة طافيْة

وال َشْيَء إال الّسدمُي الَعدْم

ــّروُح  ــرباُق والـ ــوِن كاَن الـ ــرِف الَكـ ــى طَـ وعلـ

ــاِقيْة ـ ــِجِر السَّ ــاُء يف َشـ واملـ

عجَز املوُت أْن أيُخَذْه

أزهرْت َدْمَعٌة ابقيْة

وكاَن الّصدى يُغيّن هلا كْي تـَُغيّن

إىل رِْعشٍة يف بَقااي البيوْت

نَتأْت َزهرٌة ال متوْت

قْم إذاً اي مغيّن

إذا كنَت كالغجرّي القتيِل

وانِد احلياَة وجوتّيَم

إْن كنَت حّيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جوتيم: أغنية حب فرنسية

ي
م الثقاف

س
الق

حّسان عزت

شاعر وكاتب سوري

روح الغجري القتيل

محمد سليمان زادة

امرأة في القطار

كاتب وشاعر سوري

تعّرفــت علــى امــرأة يف القطــار وحتدثــت إليهــا ربــع ســاعة دون أن أســاهلا عــن امسهــا، )ومل 

تســتغرب(. 

مل أعــد أذكــر إىل أيــن كنــت اجتــه أو علــى األقــل مــاذا كنــت أفعــل داخــل القطــار، فــأان ال 

أحــب الســفر ومل أســافر مــن قبــل لكنــين أحلــم دائمــاً أبشــياء ال أقــوى عليهــا يف الواقــع، 

أحلــم أبنــين أســافر، وأحلــم أبنــين عائــد مــن الســفر دون إخبــار األصدقــاء كــي أنقــر علــى 

شــبابيكهم يف منتصــف الليــل.

كل ذلــك كان جمــرد أحــالم أمتــّرن عليهــا يف التنّقــل علــى اخلارطــة هبــدوء وحريــة وأان أحــّرك 

النقطــة احلمــراء علــى خرائــط غوغــل يف أصعــب االجتاهــات، لكنــين ال أصــل إىل أيــة نقطــة، 

وحــني تســألين اخلارطــة عــن اعتمــاد موقعــي احلــايل كنقطــة لالنطــالق ُأدرك أنــين مل أحتــرك 

منــذ عقــود.

كنــت أهــرب وكل ذلــك الســفر كان هــروابً لذلــك مل أحــظ مبتعــة الســفر وقــراءة الصحــف 

يف القطــارات املكيفــة والطائــرات العمالقــة، مل أجــرب يف حيــايت متعــة اجللــوس علــى 

مقاعــد الدرجــة األوىل، كنــت ســأفعل مثلهــم،  أفتــح  كتــاابً وأراقــب حبواســي نظــرات 

ــة مــيّن دون أن أرفــع رأســي عــن الكتــاب، ال أحــب الدرجــة األوىل  اجلالســني علــى مقرب

سأشــعر أبنــين غريــب بينهــم واملــرة الوحيــدة الــيت اقرتبــت فيهــا مــن الدرجــة األوىل كانــت يف 

القطــار الليلــي األوريب الــذي جيــوب كل عواصــم أوراب،  اختبــأت  حتــت مقعــٍد مــن املقاعــد 

العريضــة  وكان ذلــك يــوم هــرويب مــن الربتغــال إىل إســبانيا ومل يكــن معــي  كتــاب،  مل أر 

ــا نــزالء الدرجــة األوىل فكنــت  نظــرات النــاس حنــوي )أقصــد ســّكان الدرجــة الثانيــة(، أّم

أرى احذيتهــم فقــط ورأيــت مســمارًا يف حــذاء امــرأة أربعينيــة مجيلــة وكانــت الوحيــدة بــني 

اجلمــوع ال كتــاب يف يدهــا أو جريــدة، كانــت تتأمــل الغــاابت  وكان املســمار  غــارزاً يف حلــم 

قدمهــا  لكنهــا علــى مــا يبــدو كانــت مصــرة علــى املضــي رغــم الــدم واألمل. 

يف النقطــة احلدوديــة عاملــين رجــال الشــرطة معاملــة جمــرم وبــدأوا يبحثــون يف ثيــايب عــن 

الســالح واملخــدرات والعملــة املــزورة واألحجــار الثمينــة والســاعات الفاخــرة، لكنهــم مل 

يعثــروا علــى شــيء، حبثــوا عــن لوحــات ُســرقت مــن اللوفــر قبــل مئــيت عــام، حبثــوا عــن قطــع 

أثريــة، حبثــوا عــن املدافــع والطائــرات احلربيــة وعندمــا مل يعثــروا علــى شــيء رمــوا يب خلــف 

حدودهــم أبمتــار ومضــوا.

 اإلنســان احلــر ال يســتطيع الســفر عــرب العــامل، غــري مســموح لــه هبــذا االمتيــاز، أن يقــف 

اببتســامة ويظهــر وثيقــة ســفره الــيت تعــادل قوهتــا قــوة طائــرة حربيــة، اإلنســان احلــر ينــزح، 

يهــرب، جيــّرب جبســده ألغــام احلــدود ويعلــق قميــص أّمــه علــى األســالك الشــائك. 

اإلنسان احلر حيلم كثرياً ويعيش وحيداً وميوت بعيدًا حىت أنه لن يدفن يف وطنه.
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درس الفنــان اليــاس الــزايت يف مدينــة دمشــق 
الــيت أبصــر فيهــا النــور عــام 1935. التحــق 
خــالل  الرايضيــات،  لدراســة  دمشــق  جبامعــة 
الفنــون  دراســة  علــى  واظــب  املرحلــة  تلــك 
ميشــيل  الفنــان  مــن  بتوجيــه  الرســم  وممارســة 

كرشــة. 
اجلميلــة  الفنــون  لدراســة  دراســية  منحــة  انل 
جامعــة صوفيــا -بلغــاراي عــام 1956 حيــث 
يــد  علــى  للفــن  األكادمييــة  األصــول  درس 
الفنــان البلغــاري إيليــا بيرتوفــني، قــرر الــزايت 
بعــد عودتــه مــن بلغــاراي االلتحــاق جبامعــة القاهــرة لدراســة الفنــون جمــددا عــام 

بودابســت-اجملر. الرتميــم يف جامعــة  تقنيــات  بدراســة  أيضــا  قــام  مث   ،1960
أجنــز الفنــان اليــاس الــزايت عــدداً كبــرياً مــن األعمــال خــالل جتربتــه الفنيــة الطويلــة، 
لعــّل األعمــال الــيت أجنزهــا الفنــان يف ســتينات القــرن املاضــي كانــت األثــرى حبســب 
آراء العديــد مــن النقــاد حيــث ارتبطــت هــذه الفــرتة ابلتجريــب عمومــا ممــا أثــرى 
احلركــة التشــكيلية الســورية ابلكثــري مــن األســاليب والتقنيــات الــيت جرهبــا فنانــو 
تلــك املرحلــة. أتثــر الــزايت بفــن األيقونــة والرســم اجلــدارّي القــدمي وتنوعــت جتربتــه 
بــدءًا مــن الواقعيــة مــرورًا ابلتعبرييــة والرمزيــة وصــوال إىل التجريــد. احتــوت أعمالــه 

علــى الكثــري مــن الرمــوز واملعــاين امللحميــة واألســطورية والتارخييــة.
عمــل الــزاّيت مدرســاً ملــادة التصويــر الزيــيت يف كليــة الفنــون منــذ عــام 1975 
وحــىت تقاعــده عــام 2000 كمــا أصبــح خبــرياً خمتصــاً ابلعمــارة والفنــون يف هيئــة 
املوســوعة العربيــة يف ســوراي، قــام برتميــم العديــد مــن املبــاين التارخييــة املهمــة. يعــّد 
الفنــان اليــاس الــزايت مــن الفنانــني النشــيطني بتواجــده الدائــم يف املشــهد الثقــايف 
والتشــكيلي حيــث أقــام الكثــري مــن املعــارض الفنيــة داخــل ســوراي وخارجهــا كمــا 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض اجلماعيــة، وال ننســى مؤلفاتــه وحماضراتــه حــول فــن 
ــان اليــاس الــزايت يقطــن مدينــة دمشــق وهــو مــن  األيقونــة واترخيــه. مــا يــزال الفن

األمســاء الفنيــة املميــزة الــيت أغنــت احلركــة التشــكيلية الســورية.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

الياس الزيات                                             

سميح شقير

قصائد 

فنان وشاعر سوري

خسرُت يف احُلِب

خارج القطيع

 ال تنتظريين

ليس بعد

خسرُت يف احُلِب
خسرُت كثرًا

ألين قارٌئ سيٌئ إلشاراِت النساْء
مثَل راصٍد سيٍئ للطقِس

أَترُك َمظلي يف اليوِم املاطِر
وألبس ِمعطفي الثقيِل 

يف ربيِع الوقْت
َخِسرُت يف احُلِب 

خسرُت كثرًا
ألين رأيتهنَّ أغاين

فغنيتـُُهنَّ حى َشَهْقَن اِبآله
وكاَن ال بُدَّ للَعزِف َأن ينتهي

وأُعاين
َخِسرُت يف احُلِب

َخِسرُت كثرًا
وكم عاشٍق يف احَلماَقِة ِمثلي
ألين َتركُت الفراشات حويل

وطاردُت َوهَج سراٍب َكذوٍب
ِلَمْن مل ميَِْل يل
وكم يف رِهاٍن

َخِسرُت رِهاين
َخِسرُت كثرًا

عبراً يَفوُح بفيء الِظاْل 
شهياً كفاكَهٍة يف الِساْل

وبنَي َيديَّ يُذيُب الثواين
وعيي على ما وراء اجلباْل

َخِسرُت يف احُلِب 
َخِسرُت كثرًا

ألين أردُت احرتاقاً يَليُق
حبٍب حُماْل

أخطأهتــا  الــي  الِســهاَم  َأُعــدُّ  وحــني 
األمــاين

أراين َخِسرُت يف احُلِب
َخِسرُت كثراً 

ورحِبُت يف احُلِب 
تلك األغايْن

 ستكون وحدك يف العراء
حيــث ال كاٌب لتحرســك وال عصــاً 

تـَُهشُّــَك حنــو الــدروب
 لكنك ستكون أنت خارج القطيع

 ستحّن إىل رائحٍة وثُغاء
سر بني مجوٍع

َ
 وإىل ُغبار امل

 ال يشغلها سؤال املصر
 لكن غشاوًة تنزاح عن عينيك

 ستمنحك الذهول
 وسبعاً وسبعني لوانً جديداً 

 وسبعة سابقني
 ويف صفحة املاء 

 سرتى وجهك أمجل

 وتتهاوى اخلُرافاُت حولَك
 كنيازٍك حمرتقْة

 وكاهنيارات الثلوج عن اجلبال
 وخارج القطيع ستستبدل الَفرو

 بدفء وجود صديق 
يشاركك املعاين ومجر السؤاْل

 سترتك خلفك البوصلة
 وجنمة القطب 

 واخلرائط
 لتكتشف كوانً جديداً 

 شاسعاً واسعاً سحيقاً وخصبًا
 ساحراً آسراً ُعْمُقُه أذهلْك

 كله داخلْك

 خارج القطيع
 سَتكُتب قصائداً با قافية

 أمجل من مزامر الرعاة
 ومن قرون الغزالن

 وخلفك متامًا
اجلَهوريــة  واألصــوات  املنابــر   ســتبدو 

ابليــة  مرميــًة كخــردٍة 
 وخارج القطيع
ستكون هناك 

حيث يكون الراعي 
 أخطر عليك من الذائب

   ال تنتظريي
فأان غداً َأحٌد َغري

 يلبس ُقمصاين
 ويناُم يف سريري

 ويردُّ على الرسائل ابمسي
بينماُكنــُت  مــا  ســتعرب   غيــوٌم كثــرة 

حينــاً 
 وما سأكون

 باٌد وصحٌب وأوقاُت ُحريٍة مشتهاٍة
 وِبْضُع سجون

 وليس جلياً غداً من أان 
 وما يعرتيي

 ال تنتظريي
فــوق  الرســائل  ترتكــني  لــو  اآلن   مــن 

الرفــوف
 فا فائدة

مشــى  مــن  ُخطــى  الطريــق   سينســى 
حــنْي بعــَد  فوقــه 
 تفرُّ السناجُب 

 أتيت ذائٌب
 وتفرَتُِس غزاالت اليقنْي

 هنالــَك مــا يشــغل البــال حولــِك غــر 
احلنــني

 سرتمني يف آخر األمر ورداً 

 جَتَفََّف خمتبئاً يف كتاْب
 وصوُت الكمنجات 

 سيبقى يؤرق نومِك حيناً 
 ويف آخر األمر 

 يٌد سرتتب هذا اخلراب
 ال تنتظريي
 ليس بعد 

 فما زال ِظّلي ُيساِبُقي حيناً 
 وحيناً َأُجرُُّه خلفي

 ككلٍب رمادّي أليف ٍ ال يراُه َأحْد

 ليس بعد
 فمازال يب شغٌف
 ِلما خلف اجلبال

دِن الغريبِة
ُ
 وللَضياِع بزمحِة امل

 للرواايت الي أتُخُذين مي 
 وترتُك يفّ أبطال الرواية انِبضنْي

 ليس بعد
رهــَن  مصــرُه  الشــاعريُّ   وصديقــي 
البعيــد الســجن  يف  هنــاَك  الغمــوِض 

 ليس بعد
 وقبل أن أحظى مصادفًة بعطٍر عابٍر 

يوقظ يفٍّ الذكرايت
 وألَتِفْت... فأراِك

 ليس بعد
 إذ مل أُزر لآلن ِإثر حضارة )املااي(

 على كتف احمليط
 وال )سيفار( حيث ُكهوُف )طاسيلي(

 بصحراء اجلزائر

 ليس بعد
 وعازُف الكمان العجوز 

 يف حانٍة قُرَب النهِر مل يزل يف َنشوٍة 
 يَعِزُف الكأَس

 ويَرشُف املوسيقى
 ال ليس بعد 
 أيها النيزك.
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دعنــا نغتنــم اليــوم فالغــد غــر مؤكــد، العمــر قــد جيعلــك تبالــغ ابلتفكــر، 
لنــدع اجلمــال يتــوىل األمــر حمتفظــني ببعــض الســيطرة مــع بســمة عريضــة 

علــى وجوهنــا تســابق الزمــن.
 مــاذا لــو ســرقك الزمــن ورمــاك علــى قارعــة الطريــق؟  الشــكر املتواصــل 
هلــذا الســباق الــذي مل ينتــه أبــداً، مســتخدمني كل الوســائل الضروريــة، 
مكتفــني بشــخص واحــد حــاول إنقــاذان فعهــد الوفــاء جيــري يف عروقــه، 
هــو مــن جعلنــا  نتجــاوز املراحــل الســيئة بســرعة رهيبــة، احليــاة أتتينــا 
مباغتــة لــكل التوقعــات، شــحنات خترتقنــا تشــطران قــد تكــون حلظــات 
جمنونــة والزمــن غافــل  يتســلل األوغــاد مدججــني ابلكــره واحلقــد الدفــني 
واآلن هــي معركتــك للتحــدي، وأصبــح مصــران كهيســرتاي اإلعصــار، 
اقرتبنــا مــن خطــوط الضيــاع، غرســوا الشــوك يف دروبنــا وتوغــل األمل، 
العاتيــة سأســتخدم كلمــات صغــرة  الــرايح  هبــذه  مشــاركتكم  وودت 
ســهلة للوصــول إىل حــل هلــذه املعــاانة علــى مــاذا حتصلــون مــن تعذيبنــا؟ 
أال مــن  طــوق يوصلنــا اىل اليابســة وبــر األمــان، ضاعــت الثقــة وفقــدان 
األمــان، ذهبــت كرامــة اإلنســان وانقطــع رابــط احليــاة وأضحــت حياتنــا 
شــعلة مــن البــؤس، فرشــوا طريقنــا ابألشــواك قذفــوا الصبــااي ابلقنابــل 
ورفســوا جبــني الوليــد الوضــاء، حبســوا أنفاســه قطعــوا الســبيل جرفــوا 
املــدن واجلوامــع والكنائــس، ســرقوا اجلفــون ومــوج البحــر ينقــش اخــرتاق 

الناي  -1
وما الناي..

سوى قلب يضخ احلزن هبدوء..
وثقوبه طعنات أحبائه..

أولئك..
الذين أورثوه اخليبات..
مث سقطوا منها لألبد..
صوته الشجي العتيق..

هو بقااي من أنفاسهم.. 
الزالت عالقة بوريده..

هو الضلع املستقيم من القصب..
وما استقام إال ابألمل...!!
نفث أحزانه من بوتقة..
تفيض أبشجان الروح.. 

وامتزج مع تنهدات الرباري.. 
حني كان السراب يبكي..

صرب الصحارى الغافية..
على جلة املاء..

الي ابتلعت الرمال الظامئة..
كل ما فيها..

فكان ذلك اللحن السرمدي اخلالد..
للوجع الصامت املقدس الكليم..

ال تثريب علينا..

الوجــع انقــاً إحيــاءات قســاوة الصخــور أمــام املايــني، أمــا األزهــار 
امتشــقت الصــرب والتاريــخ انتفــض رامســاً حــدود الوطــن ابجلمــر والنــار، 
علــى أعتابــه طفــل يلفــظ أنفاســه يدحرجــه الغثيــان، قريبــاً ستســقط 
شــراين  مــن  الرحيــل  لنوقــف  الســماء،  اســتودعناها  الــي  أحامنــا 
الوجــود فهنــاك ضــوء يســطع مــن مــكان قريــب، يقــول بضيائــه عــرب 
املســافات أان غيمــة مســافرة، أان ابــن املطــر أشــاكس الليــل والســهر، 
أان ســهر احلاملــني وحميــط احلــب ومشــاعل األمــل، أان إغفــاءة االبــن 
أمحــل  احلائــرة  للنفــوس  الطمأنينــة  أان  الــروح،  علــى ضفــاف  املدلــل 
بصدري جواز الوفاء أان هديل احلياة نبع حنان وخلطة مســك مشعة 
العمــر زهــر الــدار شــقاوة الطفولــة يف قلــي خفقــات متمــردة وحكايــة 

خصــب احلقــول ويف فلكــي تــدور أكاليــل الغــار. 
شــخص مميــز قطــع وعــداً بعــدم الرتاجــع ظهــر أمامنــا ابلوقــت املناســب 
فكيــف إن كانــوا عــدة أشــخاصاً!! لــن تعــرف قيمــة احليــاة إال إذا 
يعــرف  ال  مميــز  شــخص  إىل  حيتــاج  إنســان  وكل  املــوت،  واجهــت 
النــدم علــى مــا يقدمــه، ظهــر أمامــك فجــأة وأهنــى عطشــك ففــاض 
القلــب فرحــاً وامتــألت النفــس ابلســعادة حــى ابتســامتك أصبحــت 
خمتلفــة إختفــت ضربــة الصاعقــة وحــل مكاهنــا األمــن والطمأنينــة، أنثــر 
امللصقــات يف كل الــزوااي إنــزل وشــاركي يف حلبــة الرقــص، ال تفكــر 

هو ذنب احلياة الي أتخذ..
أكثر مما تعطي..

وكأن األرض نبذتنا من أجداثها.. 
»وكأنه موعدان مع النشور ...!!«

ال تعتذر  -2
ال تعتـذْر

فاخلَيُل يف ساِح الَوغى
إذا كبْت من غفلٍة
فذنُبها.. ال يغتفر

والَورُد يف فصِل الرَّبيِع
ختونُه عطورُُه

وهبا ميوُت وينتثْر
والَقلُب يف صفِو الِوداِد

خماُضُه نبضاتُُه
وِمَن الَكآبِة ينتحْر

ال تعتـذْر
فلقد فقدان صفَوان

َسنونَواِت ثغوران
ضحكاتَنا.. أحاَمنا 

وكلَّ وهِج عمران
ما عاد ينفُع موَت الَقلِب 

مُحَّى اإلعتذاْر
أورثَتي ُحزانً عميقاً دائمًا

ابلعواقــب املقبلــة لــن تكــن هنــاك حركــة أخــرة، إبمكانــك االســرتخاء 
فهنــاك قلــوب طيبــة حتيــط بــك متايــل واعــرب واقفــز فالســند متــني وحمــب، 
أنــت ال تعلــم أفعالــه هــي ســتخربك لــن تكــون أايم زاخــرة ابألحــزان، مــا 
جــدوى احلراســة إن مل تكــن شــديدة؟ فمــن حــويل حيمــل جــواز احملبــة 
والوفــاء، اللهفــة تســكني تســري يف شــراييي وتتجــول يف أورديت وتغرغــر 
الدمــوع يف املقــل، معكــم العمــر ميتــد طويــًا، حنــن ال نصنــع األقــدار دع 

األمــواج حتملــك ليســرتيح قلبــك بــني حمبيــك. 
ال حدود لسعاديت فأان حمظوظة وتتألأل عيوين مبا يكنه يل القدر.

وتركَتي طفًا غريقاً هائمًا
روَحُه مكسورًة.. منخورًة

ويف َضجيِج النَّجِم
أتعَبها املداْر

قد كنُت طراً صادحًا
ُزيَِّف 

للّنوِر.. للدِّفِء امل
يف شتاِء الُعمِر 
للُحبِّ السَّقيِم 

ويف غروِب الشَّفِق
طعُم اإلحتضاْر 

قلي الذي ملكَتُه 
أبعدَتُه.. دانيَتُه 

وزرعَت يف شراينِِه
َصبابَة العشِق العظيِم

واصلَتُه.. جافيَتُه 
يف مقتٍل غادرَتُه 

أورثَتُه كلَّ الدَّماْر 
ويف حنااي خافقي 

ُجرٌح يصيُح وغصٌَّة 
روٌح تفطََّر نبُضها 

عنٌي تداعى صربُها 
ضريرٌة.. سيَّالٌة

يف صمِتها 
وتعبُّ أقداَح املراْر
اي ُمنَيي.. اي غاَيي
اي كلَّ كلَّ صبويت

أصبحُت أوراَق خريٍف
فوَق آالِم رصيٍف

والرِّيُح مهٌس وانكساْر
واملاُء ُشحٌّ واحنساْر
ارحْل اليوَم بعيداً 

قد مللُت اإلنتظاْر 
مل يعْد جُيدي فؤادي

كلَّ قوٍل واعتذاْر ...!!
ماذا سيحدث  -3

ترى ...!
ماذا سيحدث
لو زرعنا الورد 

يف كل الدروب 
وتشاركنا رغيف اخلبز 

والضحكة اجلذىل 
وانتثران 

عطراً طاهراً 
شذايً طيباً ...!؟

----
ماذا سيحدث

لو غزلنا 
من خيوط الشمس

أمًا 
وضفائراً لليقني 

وعقدان مع الريح هدنة
»عهد صدق«

أبكف الصاحلني ...!؟
وصنعنا 

من ضجيج املوج
ضفرة أمي

 نور حب.. ويقني ...!؟
نوارس الشطآن

»عهد«
ميثاق حب 

ووائم 
وتعاهدان 

على ابب السماء
أال دسائس 

وال حروب ...!؟
ماذا سيحدث.. لو ......!!؟؟؟

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

الغد غير مؤكد

افتخار هديب

شاعرة سورية

قصائد

م المرأة
س

ق
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ت
مقاال

اعــرتف الرئيــس ابيــدن يف خطابــه األخــر بعــد انســحابه مــن أفغانســتان 
أبن أمــركا يف عهــده ســتكون قــادرة ومســتعّدة فقــط للتفاعليــة رّداً علــى 
أو  املبــادرة  إليهــا، ولــن أتخــذ زمــام  قــد تضطــر لإلجنــرار  اســتفزازات 
اإلســتمرار يف القيــادة، ألهنــا لــن تكــون مســؤولة عــن األمــن واالســتقرار 
علــى الصعيــد العاملــي أو داخــل الــدول الصديقــة، وهــذا يشــّكل حتــّواًل 
جــذرايً يف موقــع أمــركا وعاقاهتــا مــع حلفائهــا، كمــا يف مشــاريع الــدول 

املنافســة هلــا، ويف مقدمتهــا الصــني.
عــام  أفغانســتان  يف  أمــركا  هزميــة  ألن  الشــمس،  حتــت  جديــد  فــا 
أيلول/ســبتمرب 2001، والعــامل  تعيــدان مــن جديــد إىل 11   2021
الــذي يســتذكر 11 أيلــول  هــذه األايم مل يتغــر كثــراً، فأمــركا تؤمــن 
وعــامل  واإلرهــاب،  ابلعنــف  تؤمــن  اجلهاديــة  والتنظيمــات  ابلبطــش، 
تنمــوايً  أســوء حاالتــه  إســامي يف حــرة جتاههمــا، ووطــن عــريب يف 

وحضــارايً! ومعرفيــاً  وسياســياً 
يف  أمــركا  أجنزتــه  قــد  مبــا  ابيــدن  إدارة  ســتفعل  مــاذا  يراقــب  الــكل 
أفغانســتان،  يف  العشــرين  ســنواهتا  هــدرت  بعدمــا  والعــراق  ســورية 
مُتســك بعصــا هتديــد  الــي  مــع حركــة »طالبــان«  تتفــاوض  هــي  فهــا 
ابتزازاهتــا  تلبيــة  ابيــدن  إدارة  رفضــت  إذا  األمركيــني يف كابــول  أرواح 
بفــك جتميــد األمــوال الــي تعتربهــا مــن حقهــا، وهــا هــي املنظمــات 
اإلرهابيــة تراقــب اهنيــار الغطرســة األمركيــة وتقتنــص الفرصــة، وإدارة 
تعــّض  الدميوقراطــي  حزبــه  قيــادة  فيمــا  أخطائهــا  يف  تتخبّــط  ابيــدن 
أصابعهــا قلقــاً، وإن »طالبــان« ليســت حمرجــة، فيمــا وضــع أمــركا يف 
غايــة اإلحــراج، واملصــادر  تتحــّدث عــن هتديــدات مــن »القاعــدة« 
و«داعــش« ألمــركا بلســان »طالبــان« وعــرب ضيوفهــا بعــد مــرور 20 

.2001 أيلول/ســبتمرب   11 إرهــاب  علــى  ســنة 
قــد هتــرول إدارة ابيــدن إلبــرام الصفقــة النوويــة مــع إيــران- كمــا صفقتهــا 
الســرية مــع »طالبــان«- وذلــك مــن أجــل قطــف جنــاح يف السياســة 
اخلارجيــة حيتاجهــا ابيــدن أشــد احلاجــة، لكــن طهــران تــدرك أن الرئيــس 
األمركــي حشــر نفســه يف الزاويــة وهــو يف حاجــة لإلنقــاذ، ومثــن اإلنقــاذ 
هــو املزيــد مــن اإلبتــزاز ال ســّيما أن تقــومي القيــادات اإليرانيــة هــو أن 
ال أبس أبــداً بعــدم إبــرام الصفقــة النوويــة اآلن بعدمــا ســقطت اهليبــة 

األمركيــة يف أفغانســتان، فالقيــادات اإليرانيــة تســتعّد للمكاســب مبنجــم 
الثــراء يف العــراق أبعقــاب تدحــرج القــوات األمركيــة منــه بــا اســرتاتيجية 
وبــا دراســة للعواقــب متامــاً كمــا حصــل يف أفغانســتان، فهــذه القيــادات 
منشــغلة أكثر مبشــروع الفوضى الذي تريده للعراق ألن أجواء املشــروع 
اإليــراين للعــراق ابتــت مواتيــة أكثــر بعــد تطــّورات أفغانســتان، خاصــة مــا 
يتعلــق ابلنفــط واألمــوال العراقيــة فــور الســيطرة عليــه، ومثــن االنســحاب 
أن  اســتنتجت  العــراق ابهــظ، وطهــران  إيــران يف  وانتصــار  األمركــي 
إدارة ابيــدن ســتضاعف عزمهــا علــى اإلنســحاب مــن العــراق بعدمــا 
أخفقــت يف أفغانســتان، وتــرى إيــران أن الغضــب األورويب مــن األداء 
األمركــي يف أفغانســتان ومــن فشــل اجتمــاع جمموعــة الســبع بســبب 
تعنــت ابيــدن ســيرتجم نفســه مبضاعفــة الدعــم األورويب لصفقــة نوويــة 
مــع إيــران ومضاعفــة الدفــع األورويب إبدارة ابيــدن للتخلّــي عــن مطالبتهــا 
طهــران مبزيــد مــن الضمــاانت النوويــة، ألن طهــران واثقــة مــن تشــغيل 

األوروبيــني حلســاهبا يف املوضــوع النــووي كالعــادة.
ولــن يكــون قــرار ابيــدن ســهًا عنــد اإلختيــار بــني اهنيــار مفاوضــات 
فيينــا النوويــة وبــني اهلرولــة للرضــوخ إلمــاءات إيــران النوويــة وســيكون 
ُمــداانً يف احلالتــني وسُيحاَســب علــى أايدي قيــادة حزبــه الدميوقراطــي 
بقــدر مــا قــد يتأهــب اجلمهوريــون ودوانلــد ترامــب لإلنقضــاض عليــه.
تنــوي إدارة ابيــدن االنســحاب  قــد  تفيــد املؤشــرات،  منطقيّــاً، وكمــا 
مــن ســورية أيضــاً، األمــر الــذي يثــر االســتغراب نظــراً لرخــص البقــاء 
األمركــي يف مشــال شــرق ســورية وهــذه املنطقــة تبــدو مرتبطــة عســكرايً 
مــع غــرب العــراق، وعليــه ســيؤثر اإلنســحاب األمركــي مــن العــراق علــى 
قــرار البقــاء أو املغــادرة األمركيــة مــن ســورية، وحــى األمــس القريــب، 
كان مســتهجناً حــى التفكــر ابإلنســحاب مــن ســورية ألن الســيطرة 
األمركيــة علــى تلــك املنطقــة تعــي عمليّــاً عــدم قــدرة حكومــة بشــار 
الســيطرة علــى مواردهــا هنــاك، وتعــي أيضــاً أن لــدى أمــركا النفــوذ علــى 
الروســي واإليــراين يف ســورية، إىل جانــب تكبيــل بشــار أســد  األداء 
اقتصادايً وسياســياً وعســكرايً من خال الســيطرة ابلنران جواّيً، وليس 
عــرب اجلنــود األمركيــني علــى األرض، فلــم يكــن حينــذاك منطقيــاً أن 
هتــرول أمــركا مــن ســورية، وللتذكــر اضطــر دوانلــد ترامــب للرتاجــع عــن 

قــرار اهلرولــة لألســباب املنطقيــة الــي وضعهــا أمامــه العســكريون ابعتبــاره 
ليــس يف مصلحــة األمــن القومــي األمركــي، إذاً فاهلــروب األمركــي مــن 
العــراق وســورية لــن يكــون يف مصلحــة أمــركا وهــو ســيكون ُمكِلفــاً 
إلدارة ابيــدن وخيــدم يف الوقــت ذاتــه إيــران عراقيــاً، وخيــدم روســيا ســوراّيً، 
كمــا وخيــدم الصــني يف احلالتــني، وجيــّرد الــوالايت املتحــدة مــن املنافــع 

اإلســرتاتيجية.
يف األمــس تســامح اإلعــام األمركــي وجــزء مــن الــرأي العــام مــع ابيــدن 
وسياســاته، إمنــا اليــوم تبــدو فســحة التســامح أضيــق، والتذّمــر لقــادة 

احلــزب الدميوقراطــي أعمــق.
فمــا ترثــه الصــني وروســيا نتيجــة إقــرار ابيــدن بفشــل أمــركا وضعفهــا 
يعــّزز متوضــع كل منهمــا يف املنافســة اجليوسياســية، ويشــمل فــرزاً جديــداً 
تاحــة، إذ إن 

ُ
ملــا ميكــن هلمــا اقتناصــه اليــوم نتيجــة الفــرص الذهبيــة امل

اتيــوان ترقــص إبغــراء يف املخّيلــة الصينيــة، والعــراق يســتعيد وهجــه يف 
الذاكــرة الروســية وســورية قابعــة حتــت القبضــة الروســية، وأمــركا ابيــدن 
جتــاوزات  عــن  الســابقة-  األمركيــة  اإلدارات  النظــر- كمــا  ســتغّض 
احلكومــات حلقــوق اإلنســان كــي ال تتــوّرط، ابلرغــم مــن تنــايف هــذا املبــدأ 
علنــة، ممــا سيفســح اجملــال أمــام الصــني واســعاً لإلخــرتاق 

ُ
مــع تعّهداهتــا امل

والتغلغــل اســرتاتيجياً، واإلســتفادة مــن مــوارد طبيعيــة غنّيــة حتتاجهــا يف 
مشــروع )احلــزام والطريــق( البالــغ األمهيــة يف خططهــا البعيــدة املــدى، 
وأفغانســتان مثــال واحــد علــى اندفــاع الصــني ملــلء الفــراغ الــذي ترتكــه 

أمــركا وراءهــا، حيــث الثــروة املعدنيــة الضخمــة. 
وروســيا إىل جانــب الصــني، مســتفيدان أساســيان مــن تذبــذب وختبــط 
اســتعادة  مشــكلة  إىل  ينظــر  وكامهــا  املتهالكــة،  األمركيــة  السياســة 
املنظمــات اإلرهابيــة ثقتهــا وعزمهــا أبهنــا مشــكلة للــوالايت املتحــدة 
أكثــر ممــا هــي مشــكلة هلمــا؛ فمــاذا ســتفعل اآلن إدارة ابيــدن إذا انطلــق 
اإلرهــاب جمــدداً مــن أفغانســتان أو العــراق حنــو األراضــي أو املصــاحل 
األمركيــة، بعــد أن تكــون القــوات األمركيــة قــد انســحبت منهــا؟ وهــل 
هــو بعيــٌد عــن تقديــر تلــك اإلدارة الــدور اإليــراين الراعــي لإلرهــاب كمــا 
دور ســلطة أســد الــي لطاملــا رعتهــا إدارات أمركيــة ســابقة؟ ومــا هــو 

منعكــس ذلــك علــى مســتقبل ســورية وثورهتــا؟

عبد الباسط حمودة

تخبط أميركي في خدمة اإلرهاب

كاتب سوري
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Suriye’ye ve devrimine yönelik komplo, tüm barbarlığıyla soykırımın gururlu şehri Deraa’nın - çocuklarına, kadınlarına ve 
yaşlılarına - başına gelenler ve medeni dünyanın suskunluğu alnındaki en büyük rezalettir. Dera el-Balad üç orduyla (işgal 
altındaki Rusya ordusu, İran ordusu ve Lübnanlı uyuşturucu partisi ve Esad çetelerinin kalıntıları da dahil olmak üzere onun 
mezhepçi milisleri) karşı karşıya kaldı ve onları  içeri girmelerini engelledi.. Ne pahasına olursa olsun Dera’yı İran’a teslim 
etme yönündeki ABD-İsrail-Arap kararını uygulamaya yönelik sürekli girişimler oldu. 67 gündür boğucu bir kuşatma ve 37 
gündür devam eden şiddetli, barbarca bir askeri saldırı ve kuşatma altındaki mahallelerin aralıksız bombardımanı... Saldır-
ganlar ellerindeki tüm silahları kullanarak Dera’yı yakmaya ve yok etmeye çalıştılar. Ancak saldırganlar yakıldı ve İran 
Muhafızları subayları ve komutanları ile Lübnan’ın Şii banliyösü milislerinin üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi 
kaybetti. Kahramanlar asaletle direndiler, yalvarmadılar, kuşatma, açlık ve susuzluğa rağmen su, ilaç, yiyecek ve elektriğe 
odaklanmadılar, sözlerine bağlı kaldılar:

- Ölümü aşağılanmaya tercih ettiler.
- Genç, yaşlı ve hatta yaşlı kadınlar vatanı ve namusunu yiğitçe savundular ve kararları şuydu:
- Ya cömert insanlar olarak yerin üstünde ya da şehitler olarak yer altında yaşıyoruz.

Onurlu ve özgür insanların elindeki birkaç silah ve basit mühimmat, bir kalkanı korudu ve denklemleri değiştirdi, mideleri 
boş olarak bağlandı.
Küçük silahlarıyla dimdik durdular ve lejyonlar ve ordular yaptıklarını yapamadılar.
Dera, özgürlük ve haysiyet savaşında belirleyici bir istasyondu ve hala öyledir.Daraa devrimimizin beşiğidir.Tüm Suriyeli-
lerin özgürlüğü uğruna tek başına katledilmeye bırakıldı, kimse desteklemedi.
 Ne yazık ki, onu dost tarafından düşmandan önce  hayal kırıklığına uğrattı.
İsrail ve İran ile işbirliği yapan uluslararası toplum, Esad ve çetesine, sorumlu tutulmadan veya cezalandırılmadan dünyanın 
gözleri önünde savaş suçları işlemesi için birçok fırsat verdi, bu da zafer korkusuyla bu cani rejim için uluslararası koruma 
olduğunu doğruluyor. Bunun nedeni Suriye Devriminin zaferinden ve Arap otoriter alanı üzerindeki etkisinden korkuyorlar.
 Özgür devrimciler, Rusya, İran ve Esed çetesinin geri kalanı gibi büyük bir gücü barış istemeye zorlayabileceklerini kanıt-
ladılar.Rus garantisiyle imzalanan son anlaşmada şu şartlar yer alıyordu. 

1- Derhal (acil) ateşkes
2- Rus Askeri Polis devriyesinin girişi ve Deraa El-Balad’a konuşlanması.
3- Aranan kişilerin durumunu ve silahlarını tespit etmek için bir merkez açılması.
4- Yabancıların varlığını inkar etmek için Daraa El-Balad’dakilerin kimliğinin kontrol  edilmesi.
5- Dört güvenlik noktasının konuşlandırılması.
6- Dera şehri çevresindeki kordonun gevşetilmesi.
7-   Karakol personelinin ülkesine geri gönderilmesi. 
8-   Deraa El-Balad’a hizmetler verilmeye başlanması.
9-  Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden beş gün sonra tutukluların serbest bırakılması ve kayıpların akıbetinin 
netleştirilmesi için çalışılması. 

Bundan sonra Dördüncü ve İran Tümeni milisleri Deraa şehri çevresinden çekilecek ve Deraa El-Balad ile şehir merkezi 
Deraa al-Mahat arasındaki tüm bariyerler açılacak.
Sekizinci Tugay ve Güvenlik Komitesinin eşlik ettiği Rus askeri polisi, anlaşmanın şartlarını uygulamaya başlamak için 
girdi ve müzakere komitesinin bir üyesi olan (Ebu Ali (Ebu Ali el-Mahamid) başkanlığındaki Liberallerden oluşan bir heyet, 
onlarla pazarlık yaptı, onlarla (bir şapka ve kırmızı bir kordon) giyerken  oturdu .Durum , Rus askeri polis memurlarının 
Deraa halkına boyun eğme durumunu yansıtıyor.
Lazkiye’deki Hmeymim askeri üssünde Putin’in yanında yürümesine izin verilmeyen rejimin cani lideri Beşar Esad’la olan 
durumlarının aksine, Ruslar için aşağılanma durumunu yansıtıyor.
Savaşçı (Ebu Ali el-Mahamid) Facebook sayfasında Dera Anlaşması hakkında yorum yaparak şunları yazdı:

- Allah’ın izniyle halkımıza zarar vermek ve bizi yerimizden etmek isteyen İran ve rejime bağlı milislere karşı koy-
abildik.
- Bombalamaya katlandık ve kuşatmaya iki aydan fazla sabrettik. Mezhep düşmanlığıyla suçlanan milisleri ve İran’ın 
Dera’yı ele geçirme planını engelledik.
- Onurumuzu koruyan ve gençliğimizin kanını enjekte eden bir anlaşmaya vardık.
- Umut ediyoruz ki, tüm Suriye bölgelerindeki ve sığınma ülkelerindeki insanlar, talepleri tam olarak karşılanmasa bile 
vardığı anlaşma için komiteyi mazur görecektir.
- Kanımızı ve canımızı feda ettiğimiz Suriye devriminde, devrimin hedeflerine tam anlamıyla ulaşılıncaya kadar tu-
tumumuz sabittir.

Ateşkes anlaşması, Dera’daki halk tarafından kabul edilen barış seçeneğinin zaferidir، Halkın rızasının ve barış konusun-
daki ısrarlarının rejim için bir zafer olduğuna inanan herkes, Dera halkının kararlılığının ve savaşa direnme kabiliyetinin, 
savaşma kabiliyetine eşit olduğunu bilmelidir. Dera halkı hala ayakta, silah teslim etmeyi reddettiler. İran’a ve Esad çetesine 
girmeyi ve sınır dışı edilmeyi reddettiler. Dera el Balad (2 km x 2 km) iki aydan fazla direndi, teslim olmadı ve şartlarından 
feragat etmedi. Dera halkı, kendilerinin devrimin, kahramanlığın ve cihadın ateşi olduklarını, en kirli mezhepçi diktatörlük 
rejimine karşı en büyük devrimi ilk başlatanların kendileri olduğunu ve gururun, haysiyetin, fedakarlığın simgesi olduk-
larını takdir etmişlerdir.  Suriye rejimi 2011’den beri her seferinde bölgeler kontrolünden çıktığı zaman onu yok eder ve 
tüm kurtarılmış bölgelerde olduğu gibi özgür, siyasi ve askeri liderlere suikast düzenlemeye başvurur. Hayatta kalması için 
imkansızı yapan, yan silahlı grupların yardımıyla güvenlik sisteminin dışındaki herhangi bir ulusal hareketi engeller.  Su-
riye tamamen yıkılmış ve halkı mağdur olmuş .Sadece aynı kökene (Esad çetesine) mensup  olan katiler yaşayabilir.Yaralı 
vatanımızın her yerinde sahnenin en ön saflarında yer alan hırsız ve suçlular orada yaşamaya devam etmektedir.
Neticede: Arap milleti için bir sonraki tehlike, Arap hükümdarlarının yardımı ve sessizliği ile Arap topraklarımıza sızmış 
olan İran kanseri tehlikesidir. Ve Suriye halkı, Arap topraklarını İran gelgitinin pençesinden, fakir ve zayıf fikirlilerin savun-
duğu Şiilikten korumak için bir vergi ödüyor.

املؤامــرة علــى ســوراي وثورهتــا، ومــا حــدث لدرعــا األبيــة وتعريضهــا أبطفاهلــا ونســائها وشــيوخها لــإلابدة بــكل مهجيــة والعــامل املتحضــر يتفــرج 
هــي أكــرب وصمــة عــار علــى جبــني اإلنســانية. درعــا البلــد واجهــت ثــاث جيــوش )جيــش روســيا احملتلــة وجيــش إيــران وميليشــياهتا الطائفيــة 

مبــا فيهــا حــزب املخــدرات اللبنــاين وبقــااي عصــاابت األســد(، ومنعتهــم مــن اقتحامهــا.
وما حدث هو حماوالت مستمرة لتطبيق قرار أمريكي إسرائيلي عريب بتسليم درعا إليران مهما كان الثمن.

حصــار مطبــق خانــق ملــدة 6٧ يــوم وهجمــة عســكرية مهجيــة شرســة متواصلــة منــذ 3٧ يــوم، وقصــف متواصــل لألحيــاء احملاصــرة، واســتخدم 
املهامجــون كل األســلحة الــي بــني أيديهــم وحاولــوا حــرق درعــا وإابدهتــا مــع تدمــر مســاجدها، فاحــرتق املهامجــون وخســروا أعــداداً كبــرة بينهــم 

ضبــاط وقــادة ابحلــرس اإليــراين وعناصــر مــن ميليشــيا الضاحيــة الشــيعية بلبنــان.
قــاوم األبطــال بــكل كرامــة، مل يتســولوا ومل يركــزوا علــى حاجتهــم للمــاء والــدواء والغــذاء والكهــرابء رغــم احلصــار واجلــوع والعطــش، متمســكني 

بعهودهم:
- املوت وال املذلة.

شباابً وصغاراً وكباراً وحى احلرائر استبسلوا دفاعاً عن األرض والعرض، قرارهم:
-  إما أن نعيش فوق األرض كرماء أو حتت األرض شهداء.

بنــادق قليلــة وذخــرة بســيطة أبيــدي شــرفاء وأحــرار حرســت درعــا وغــرت املعــادالت، رابطــوا وبطوهنــم خاويــة وثبتــوا بســاحهم القليــل، 
وأفعاهلــم عجــزت عنهــا اجلحافــل واجليــوش.

درعــا كانــت وال زالــت احملطــة الفارقــة يف معركــة احلريــة والكرامــة، درعــا مهــد ثورتنــا، تركــت لتذبــح وحيــدة مــن أجــل حريــة كل الســوريني، مل 
يناصرهــا أحــد وخذلــت مــن قبــل الصديــق قبــل العــدو.

اجملتمــع الــدويل املنحــاز إلســرائيل وإيــران، منــح الكثــر مــن الرخــص لألســد وعصابتــه الرتــكاب جرائــم حــرب أمــام أنظــار العــامل، دون حســاب 
أو عقــاب، ممــا يؤكــد أن هنــاك محايــة دوليــة هلــذا النظــام اجملــرم خشــية انتصــار الثــورة الســورية وأتثرهــا علــى الفضــاء االســتبدادي العــريب.

 لقــد أثبــت األحــرار أهنــم قادريــن علــى إرغــام قــوة عظمــى كروســيا وإيــران وبقيــة العصابــة األســدية علــى طلــب الصلــح، وتضمــن االتفــاق 
األخــر الــذي وقــع بضمانــة روســية علــى الشــروط التاليــة:

1- الوقف الفوري إلطاق النار.
2- دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية ومتركزها يف درعا البلد.

3- فتح مركز لتسوية أوضاع املطلوبني وأسلحتهم.
4- معاينة هوية املتواجدين يف درعا البلد لنفي وجود الغرابء.

5- نشر أربع نقاط أمنية.
6- فك الطوق عن حميط مدينة درعا.

٧- إعادة عناصر خمفر الشرطة.
8- البدء إبدخال اخلدمات إىل درعا البلد.

9- العمل على إطاق سراح املعتقلني وبيان مصر املفقودين بعد مضي مخس أايم على تطبيق هذه االتفاق.
بعــد ذلــك جيــري ســحب ميليشــيات الفرقــة الرابعــة واإليرانيــة مــن حميــط مدينــة درعــا، وفتــح كافــة احلواجــز بــني درعــا البلــد ومركــز املدينــة 

درعــا احملطــة.
الشــرطة العســكرية الروســية، وبرفقتهــا اللــواء الثامــن واللجنــة األمنيــة دخلــت للبــدء بتطبيــق بنــود االتفــاق، وقابلهــم وفــد مــن األحــرار برائســة 
)أبــو علــي احملاميــد(، عضــو جلنــة التفــاوض الــذي فاوضهــم وهــو يلبــس )قابيــة وســلك أمحــر( ومرتــدايً )الشــاروخ(، وجلــس واضعــاً رجــا علــى 
رجــل، والصــورة تعكــس حالــة رضــوخ ضبــاط الشــرطة العســكرية الروســية ألهــايل درعــا. وهــي تعكــس حالــة اإلذالل للــروس، علــى عكــس 
حالتهم مع رئيس النظام الســفاح )بشــار األســد( الذي مل يســمح له الســر إىل جانب )بوتني( يف قاعدة )محيميم( العســكرية يف الاذقية.

وكتب املناضل: )أبو علي احملاميد( على صفحته يف الفيسبوك تعليقاً على اتفاق درعا: 
- استطعنا بفضل هللا أن نصمد أمام املليشيات التابعة إليران والنظام الي كانت تريد التنكيل أبهلنا وهتجران.

-  لقــد حتملنــا القصــف، وصــربان علــى احلصــار مــا يزيــد عــن شــهرين، ومنعنــا املليشــيات املشــحونة ابحلقــد الطائفــي وأفشــلنا خطــة 
إيــران ابلســيطرة علــى درعــا.

- لقد توصلنا إىل إتفاق حيفظ كرامتنا وحيقن دم شبابنا.
- أملنــا يف أن يلتمــس األهــايل بكافــة املناطــق الســورية ويف بــاد اللجــوء العــذر للجنــة فيمــا توصلــت إليــه مــن اتفــاق، حــى لــو كان 

ال يلــي املطالــب كاملــة.
-  مواقفنا اثبتة من الثورة السورية الي قدمنا فيها الدماء واألرواح، حى حتقيق أهداف الثورة كاملة.

اتفاق وقف إطاق النار هو انتصار خيار السلم الذي تبناه األهل يف درعا،
وكل مــن يعتقــد مــن طــرف النظــام أن موافقــة األهــايل وإصرارهــم علــى الســلم هــو انتصــار للنظــام، جيــب أن يعلمــوا أن عزميــة أبنــاء درعــا كبــرة 
وقدرهتــم علــى مقاومــة احلــرب تــوازي قدرهتــم علــى خوضهــا. أهــل درعــا مازالــوا علــى موقفهــم، رفضــوا تســليم الســاح، ورفضــوا دخــول إيــران 
والعصابــة األســدية، ورفضــوا التهجــر، درعــا البلــد )2 كــم × 2( كــم قاومــت أكثــر مــن شــهرين ومل تستســلم ومل تتنــازل عــن شــروطها. قــدر 
أهــايل درعــا أهنــم كانــوا شــعلة الثــورة والبطولــة واجلهــاد، وأهنــم كانــوا أول مــن أطلــق أعظــم الثــورات ضــّد أقــذر نظــاٍم دكتاتــوري طائفــّي عميــل، 
وهــم رمــز العــزة والكرامــة، والتضحيــة والبــذل والعطــاء، لقــد ثبتــوا وصمــدوا ومنعــوا األعــداء مــن هتجرهــم وتدنيــس بيوهتــم. النظــام الســوري 
منــذ 2011 ويف كل مــرة يتــم فيهــا حتريــر مناطــق مــن ســيطرته،  يدمرهــا ويلجــأ إىل اغتيــال القــادة السياســيني والعســكريني األحــرار كمــا فعــل 
يف كل املناطــق احملــررة، ومينــع أي حتــرك وطــي خــارج منظومتــه األمنيــة، مبســاعدة الفصائــل املســلحة العميلــة الــي تفعــل املســتحيل لبقائــه.  
ســوراي مدمــرة ابلكامــل وشــعبها منكــوب، ومل يســتمر ابلعيــش فيهــا إال املرغمــني واجملبوريــن، واللصــوص واجملرمــني الذيــن ينتمــون إىل أصــل 

واحــد )عصابــة األســد(، الذيــن يتصــدرون املشــهد يف كل أجــزاء وطننــا اجلريــح.
أخراً:

اخلطر القادم على األمة العربية هو خطر السرطان الفارسي الذي تغلغل يف أرضنا العربية مبعونة احلكام العرب وصمتهم.
وشعب سورية يدفع ضريبة محاية األرض العربية من براثن املد اإليراين والتشّيع الذي يعتنقه الفقراء وضعاف النفوس.

Deraa’nın Zaferi
انتصار درعا

İŞRAK
إشراق



21

ي
ك

ي تر
عرب

Öncelikle,  olağanüstü  ve az olsun çok olsun  göç durumlarının ortaya çıktığı ülke ile ilgili   Bm hukuk 
kararlarından uzak bir şekilde Suriye ve Türkiye halkının özellikli ilişkisine dikkat çekmek istiyorum.
Uzak bir geçmişe değil, yirmi birinci yüzyılın ilk on yılına, yani Beşar Esad’ın iktidara gelmesinden  
sonra  Batılı  ve  uluslararası ülkelerin  o  Bölge ülkelerindeki  başarılı deneyimlerine  (açık ekonomik 
reform) sonraki son döneme gideceğiz.
Böylece ekonomik yatırım alanında Suriye-Türkiye yakınlaşması ortaya çıkmış, ardından iki ülke 
arasındaki vizenin iptal edilmesi iki halk arasındaki sosyal ve ticari bağları geleitirmiş  ve iki ülke 
arasındaki turizm hareketini canlandırmıştır.
Bu yakınlaşma  sonrası, bundan birkaç yıl önce, yani 20 Ekim 1998’de Hafız Esad tarafından imzala-
nan “Adana Anlaşması”nın “Abdullah Öcalan”ı Suriye’den kovması ve “PKK” - içinde parti. Türk 
karşıtı parti -faaliyetlerini sınırlandırmasına yardım etti. 
İlişki Suriye devriminin ilk aylarına kadar devam etti. Türk tarafının, Suriye’yi içine düştüğü durum-
dan kurtarmak için çaba sarf etmesi dikkat çekicidir, ancak işler başka bir yöne gitti, şimdi detaylandır-
mayacağız.
Ancak Suriyelilerin asla unutamayacağı şey, Türkiye’nin öldürülmekten ve canını kurtarmak  kaçan 
Suriyelilere sınırlarını açmasının yanı sıra ilk Suriyelilere de kalbini ve evini açmasıdır.  Bu, Suriyeli-
lerin boynunda ve hafızasında bir gerçek ve bir emanettir.
Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı yaklaşık 4 milyon Suriyeli’ye ulaştı.Gerçek anlamda mülteci 
olarak yaşamadılar.  Sanki ev sahibi ülkeye entegre oldular. İşadamlarının yanlarında getirdikleri ser-
mayenin yanı sıra ekonomi ve kamu hizmetleri alanları da onlara yardımcı oluyor ki bugün onları iş ve 
üretim yerlerinde görüyorsunuz.  Sanayi ve ticaret alanlarında, hatta tarım arazilerinde, hayvancılıkta 
ve diğer  hizmetler alanında da  görebilirsiniz .
Suriyelilerin Türkiye’nin pek çok kentindeki faaliyetlerinin, iki taraf arasındaki ilişkilerin özellikle de 
bulundukları şehirlerde ortaya çıkması nedeniyle sadece ekonomiyi değil,sosyal ve kültürel yaşamı 
da etkilediğine şüphe yoktur. Buna en bariz örnek ,İstanbul, Gaziantep, Kilis, Urfa, Bursa, Ankara , 
Antakya  ve Mersindir.
Başlangıçta bazı Türkler, Suriyelilerin yaşam tarzlarının farklı olmasından ve Türklerin çalışma al-
anında taciz edilmesinden şikâyetçi olmuşlardır. 
 Bu normaldir ve bu  durumun ortaya  çıkması    olağandir.  Bu konuda bazı Suriyeliler bazılarının 
gördüğü gibi işçinin günlük veya aylık ücretinin düşürülmesinde rol oynamış ve emlak kirasının yük-
selmesine  sebep olmuştur.
Ben ekonomist değilim, ama bence bu  durum Türk milli ekonomisinin canlılığını ayakta durdurur ve 
birinci derecede yararlananların Türk kanunlarına göre devlet hazinesine vergi ödeyen Türk iş adam-
ları olduğuna eminim .
Suriyelilerin tarım ve hayvancılık için yatırdıkları konut, fabrika, dükkan ve hatta tarım arazilerinin 
kiraları on milyarlarca lira olduğu için basit bir hesap kimsenin aklına gelmeyen sonuçlar veriyor.
  Çok önemli bir şey var ki, Suriyeli  işadamlarının  çalışıp yanlarında getirdiği    heme de  Türkiye’ye  
göç eden herkesin  getirdiği paradır.
 Ayraca “UNICEF’in kızılay’ın öğretmenlere , çocuklara ve  ailelere  katkısı söz konusudur. 
 Ne kadar harcadıklarına  dair kesin bir istatistik yok ve hala Türkiye’de hızla  artan suriyelilere,  
doğumlarından   şu ana  kadar  onların meselelerini araştıran Avrupalı sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan harcanıyor.
Ayrıca bazen yüzlerce  bazen de on milyonlarca  dolar değerinde proje oluşturan  şu veya bu 
yatırımcının adını duyuyoruz.
Bunların bir kısmı ise   işlerinde şüphe  uyandırıyorlar.
Zaten yazı, Ankara’da yaşananlardan sonra tepki çekmek ve pek çok Suriyeli aileyi rencide edecek 
tartışmalara girmekle ilgili değil.  Aslında yaşananlar özel statülü Suriyelilere değil, genel olarak Tür-
kiye’ye zarar veriyor.  Türkiye, Orta Doğu bölgesinde gelişmekte olan bir ülkedir ve tüm Ortadoğu 
ülkelerinin büyüme, büyüklük ve siyasi çoğulculuktan yoksun olduğu çağdaş devlet için bir model 
olduğundan, belki de diğerlerinden daha fazla hedeflenmektedir.
Bazı gazeteciler, Ankara’da işlenen suçun ardından yaşananların siyasi amaçlarla düzenlendiğini, or-
ganize edildiğini ve yaşanabilecek benzer eylemlerin sadece bir provası olduğunu ve Suriyelilerle ilgi-
si olmadığını dile getirdiler. Suçun arka plani hala güvenlik servislerinin elinde olduğu için ve yargının 
fail veya failetinden intimak alması gerekiyor .  Bu arada, Ankara’da yaşananlara benzer Suriye-Türki-
ye olaylarına, Suriyeli sayısı ve dünya ülkelerindeki suç oranları ile ölçüldüğünde pek bahsedilmiyor.
Bu tür tehlikeli konuları atlatmak Türk için milli bir görevdir ve kendilerini en çok kucaklayan ülkel-
erin güvenlik ve emniyeti ve özel muameleleri ile ilgili bazı Arap ülkelerinden dahi Suriyelilere düşen 
bir görevdir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir. ve hem Suriyeliler hem de Türkler için gereklidir.  İster 
bireyler, ister aileler, sosyal ve kültürel kuruluşlar ve çeşitli bağlantılar olsun, Suriye ve Türkiye’nin 
gerçeklik ve ortak çıkarlar tarafından dikte edilen bir tarihi, bugünü ve geleceği var.

بدايــة، وبعيــداً عــن القــرارات األمميــة احلقوقيــة الــي تنظــم العاقــة بــني الدولــة الــي تنشــأ فيهــا ظــروف طارئــة تفــرتض 
أو تتســبب هبجــرة أفــواج مــن شــعبها، تقــلُّ أو تكثــر، إىل هــذه الدولــة اجملــاورة، أو تلــك! أودُّ اإلشــارة إىل نوعيــة 
العاقــة بــني الشــعبني الســوري والرتكــي، ولــن أذهــب إىل املاضــي البعيــد بــل إىل العقــد األول مــن القــرن احلــادي 
والعشــرين أي إىل الفــرتة األخــرة بعــد جمــيء بشــار األســد إىل الســلطة، وتبنيــه )إصاحــاً اقتصــادايً منفتحــاً( 
بعــض الشــيء علــى جتــارب انجحــة يف دول املنطقــة أو العــامل.. وهكــذا نشــأ تقــارب ســوري تركــي يف جمــال 
ــق الروابــط االجتماعيــة والتجاريــة بــني  االســتثمار االقتصــادي، تبعــه إلغــاء الفيــزا بــني البلديــن األمــر الــذي عمَّ
الشــعبني، ونشــطت احلركــة الســياحية بــني البلديــن.. وممــا ســاعد يف هــذا اجملــال أن »اتفاقيــة أضنــة« كان قــد 
وقعهــا حافــظ األســد قبــل ذلــك بعــدة أعــوام أي يف 20 تشــرين األول/أكتوبــر مــن العــام 1998، وأبعــد »عبــد 
هللا أوجــان« عــن ســورية، وحــدَّ مــن نشــاط حزبــه »الـــ »p.k.k فيهــا.. احلــزب املعــادي لرتكيــا. وقــد اســتمرت 
العاقــة حــى األشــهر األوىل مــن الثــورة الســورية.. ويذكــر أن اجلانــب الرتكــي كان قــد بــذل جهــوداً لتجنيــب 
ســورية مــا وقعــت فيــه، لكــن األمــور ســارت يف اجتــاه آخــر، لســنا يف وارد تفصيلهــا اآلن.. لكــن األمــر الــذي 
ال ميكــن للســوريني أن ينســوه أبــداً، هــو أن تركيــا مل تفتــح حدودهــا للســوريني اهلاربــني مــن القتــل والباحثــني عــن 
النجــاة أبرواحهــم فحســب، بــل فتــح األتــراك قلوهبــم وبيوهتــم للســوريني األوائــل. وهــذه حقيقــة وأمانــة يف عنــق 

الســوريني ويف ذاكرهتــم. 
يبلــغ عــدد الســوريني الاجئــني يف تركيــا حنــو أربعــة مايــني ســوري مل يعيشــوا الجئــني ابملفهــوم احلقيقــي، لاجــئ 
بــل لعلهــم اندجمــوا يف البلــد املضيــف عمــًا وبنــاء علــى الصعــد كافــة، تســاعدهم علــى ذلــك خرباهتــم املتنوعــة يف 
مياديــن االقتصــاد واخلدمــات العامــة إضافــة إىل رؤوس األمــوال الــي جلبهــا معهــم رجــال األعمــال، فرتاهــم اليــوم 
يف مواقــع العمــل واإلنتــاج. فهــم موجــودون يف املناطــق الصناعيــة، والتجاريــة، وحــى يف األراضــي الزراعيــة، ويف 
جمــال تربيــة احليــوان وجمــال اخلدمــات. وال شــك يف أنَّ النشــاط الــذي بذلــه الســوريون يف معظــم املــدن الرتكيــة قــد 
تــرك أتثــراً ال يف االقتصــاد فحســب، بــل يف احليــاة االجتماعيــة، والثقافيــة بســبب نشــوء عاقــات بــني اجلانبــني، 
وخباصــة يف املــدن الــي هــم األكثــر حضــوراً فيهــا، مثــل إســطنبول وغــازي عينتــاب وكلــس وأورفــة وبورصــة وأنقــرة 
وأنطاكيــة ومرســني وغــر ذلــك مــن املــدن الرتكيــة. وقــد شــكا يف البــداايت بعــض األتــراك مــن الســوريني بســبب 
اختــاف منــط حيــاة كل منهــم ويف مضايقــة األتــراك يف جمــال العمــل. وهــذا أمــر طبيعــي وعوامــل وجــوده قائمــة. 
وقــد يكــون، يف هــذا اجملــال، أن بعــض الســوريني قــد لعبــوا دوراً يف ختفيــض أجــر العامــل اليومــي أو الشــهري، 
كمــا يــرى بعضهــم، وقــد يكونــون أيضــاً ســامهوا يف رفــع إجيــار العقــارات، لســت اقتصــادايً، لكنــي أدرك أنَّ ذلــك 
يصــب يف مصلحــة االقتصــاد الوطــي الرتكــي، إذ ينشــط حركتــه، وأن املســتفيد يف الدرجــة األوىل هــم رجــال 
األعمــال األتــراك دافعــو الضرائــب خلزينــة الدولــة حبســب القوانــني الرتكيــة. إن حســبة بســيطة تعطــي نتائــج ال 
ختطــر علــى ابل أحــد إذ يبلــغ مقــدار إجيــارات عقــارات الســكن وعقــارات املعامــل أو املتاجــر وحــى األراضــي 
الزراعيــة الــي يســتثمرها الســوريون يف الزراعــة، ويف تربيــة املاشــية يبلــغ عشــرات مليــارات اللــرات الرتكيــة. ومثــة أمــر 
يف غايــة األمهيــة هــو أن األمــوال الــي يعمــل هبــا الســوريون إمنــا جلبهــا رجــال األعمــال معهــم، وكل مــن هاجــر إىل 
الداخــل الرتكــي جلــب معــه مــا تيســر لــه مــن مدخراتــه، إضافــة إىل مــا قدمتــه منظمتــا »اليونســيف« للمعلمــني 
و«اهلــال األمحــر« لعامــة الســوريني ذوي األســر الكبــرة واألطفــال. وال توجــد إحصائيــة دقيقــة عمــا أنفقتــه، ومــا 
تــزال تنفقــه منظمــات اجملتمــع املــدين األوربيــة الــي توالــدت مثــل الفطــر يف تركيــا، وأخــذت تبحــث يف تفاصيــل 
شــؤون الســوريني منــذ ولدهتــم أمهاهتــم إىل املصــر الــذي صــاروا إليــه. إضافــة إىل ذلــك نســمع أحيــاانً عــن هــذا 
املســتثمر أو ذاك وقــد أنشــأ مشــروعاً بعشــرات مايــني الــدوالرات وأحيــاانً مئاهتــا، وال شــك يف أن بعــض هــؤالء 
يثــر الريبــة والتشــكك يف أمورهــم ويف اجملــاالت الــي عملــوا فيهــا.  علــى كل حــال ليــس موضــوع املقالــة الدخــول 
يف مماحــكات بعــد مــا حــدث يف أنقــرة مــن ردة فعــل وأســاء إىل العديــد مــن أســر الســوريني. واحلقيقــة مــا حــدث 
ال يســيء إىل الســوريني الذيــن هلــم وضــع خــاص، لكــن مــا حــدث يســيء إىل تركيــا عمومــاً. فرتكيــا دولــة انميــة 
يف منطقــة الشــرق األوســط، ولعلهــا مســتهدفة أكثــر مــن غرهــا إذ هــي منــوذج للدولــة املعاصــرة الــي يُتطلــع إليهــا، 
إذ تفتقــر عمــوم دول الشــرق األوســط لنموذجهــا منــواً وحجمــاً وتعدديــة سياســية.  لقــد أشــار بعــض الصحفيــني 
إىل أن مــا جــرى إثــر اجلرميــة الــي ارتكبــت يف أنقــرة مرتــب ومدبــر ولــه غــاايت سياســية ومــا هــو إال بروفــة علــى 
أعمــال مشــاهبة قــد حتصــل، وال يتعلــق األمــر ابلســوريني، فالســوريون ليســوا أكثــر مــن دريئــة خيتبــئ خلفهــا مــن ال 
يريــد اخلــر لرتكيــا، إذ ال أحــد حــى اآلن يعــرف خلفيــات اجلرميــة، فمــا تــزال بيــد األجهــزة األمنيــة، والبــد مــن أن 
يقتــص القضــاء مــن الفاعــل أو الفاعلــني. وابملناســبة إن احلــوادث الســورية الرتكيــة املشــاهبة ملــا حــدث يف أنقــرة ال 

تــكاد تذكــر إذا مــا قيســت بعــدد الســوريني وبنســب اجلرميــة يف دول العــامل أمجــع. 
إن االلتفــاف علــى مثــل هــذه األمــور اخلطــرة هــو واجــب وطــي ابلنســبة للرتكــي، وهــو واجــب علــى الســوريني 
يتعلــق بســامة وأمــن أكثــر الــدول احتضــاانً هلــم ومعاملتهــم املميــزة حــى عــن بعــض البــاد العربيــة هــذه حقيقــة 
يعرفهــا اجلميــع وهــو مطلــوب مــن الســوريني واألتــراك علــى الســواء. وســواء أكانــوا أفــراداً أم أســراً أو منظمــات 
اجتماعيــة وثقافيــة وروابــط خمتلفــة فمــا بــني ســورية وتركيــا اتريــخ وحاضــر ومســتقبل يفرضــه الواقــع واملصــاحل 

املشــرتكة.
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كان الشــيخ عبــد الفتــاح املســدي )1901-1986( مــن أهــم العلمــاء الذيــن نشــؤوا يف محــص وســط 
ســوراي يف القــرن املاضــي. وعمــل الشــيخ املســدي، الــذي كان ينتمــي إىل جيــل العلمــاء الــذي عــاىن مــن 
االنتقــال مــن اإلمرباطوريــة العثمانيــة إىل االنتــداب الفرنســي، مــع أقرانــه مــن أجــل التقــدم العلمــي واألخاقــي 
للمجتمــع. تــوىل املســدي، الــذي حتــول إىل أحــد الشــخصيات البــارزة يف محــص، إدارة املعهــد الــذي يقــدم 

تعليــم العلــوم اإلســامية داخــل مســجد خالــد بــن الوليــد مــن عــام 1960 حــى آخــر ســنوات حياتــه.
من بني الطاب الكثرين الذين تربوا وترعرعوا على يد الشيخ املسدي ابنه حممد ايسر.

ولد حممد ايسر املسدي عام 1951 يف مدينة محص السورية.
وعلــى الرغــم مــن هويــة الشــيخ عبــد الفتــاح املســدي العلميــة، اشــتهر أســاف عائلــة املســدي ابحلــرف 

والتجــارة. اليدويــة 
كما اشتهرت األسرة أيًضا يف مهنة النسيج واخلياطة.

بدأ الشيخ عبد الفتاح وابنه حممد ايسر يف إنشاء تقاليد خمتلفة داخل األسرة.
حصــل حممــد ايســر املســدي، الــذي تزامنــت فــرتة شــبابه مــع بدايــة حكــم البعــث يف ســوراي، علــى دبلــوم 

العلــوم اإلســامية مــن جامعــة األزهــر يف القاهــرة عــام 19٧6.
مت تعيــني الشــيخ حممــد ايســر، الــذي عــاد إىل بــاده بعــد خترجــه وبــدأ التدريــس يف مــدارس مدينــة محــص 
ومــا حوهلــا، إماًمــا وخطيبًــا يف أحــد جوامــع املدينــة أثنــاء اشــتداد صــراع نظــام البعــث مــع اإلخــوان املســلمني 

واحلــركات اإلســامية األخــرى يف ســوراي.
وتعــرض الشــيخ ايســر املســدي ملضايقــات مــن قبــل نظــام األســد بــني احلينــة واآلخــرى وذلــك بســبب مواقفــه 

السياســية وخطبه.
بعــد أن استشــعر الشــيخ أبن الوضــع ال يســر علــى مــا يــرام يف البــاد، غــادر ســوراي يف عــام 1980 وتوجــه 

إىل اململكــة العربيــة الســعودية.
وأثناء عمله كإمام وخطيب واســتاذ يف مدينة جدة، اســتطاع الشــيخ أيًضا احلصول على درجة املاجســتر 
البنجــاب مبدينــة الهــور يف ابكســتان عــام 198٧؛ كمــا متكــن مــن احلصــول علــى درجــة  يف جامعــة 

الدكتــوراه ابلفقــه يف الســودان عــام 1996.
وكان الشــيخ حممــد ايســر املســدي، الــذي أمضــى ســنوات طويلــة يف اخلــارج علــى طريــق املعرفــة، مــن 
أوائــل الذيــن أدانــوا بشــدة معاملــة نظــام األســد ملواطنيــه عندمــا اندلعــت االنتفاضــة الشــعبية يف ســوراي عــام 

.2011
وعندمــا حتولــت االنتفاضــة الشــعبية إىل حــرب أهليــة نتيجــة اســتفزازات النظــام الــي حاولــت إســكات 
التظاهــرات الســلمية ابلرصــاص، بــذل الشــيخ املســدي وأصدقــاؤه قصــارى جهدهــم إلبقــاء القضيــة الســورية 

علــى أجنــدة العــامل اإلســامي إلجيــاد حــل ســريع وإيقــاف جرائــم النظــام ضــد الشــعب الســوري.
وتوىل الشــيخ حممد ايســر املســدي، الذي كان عضًوا يف جملس إدارة »اجمللس اإلســامي الســوري« الذي 

أتســس يف اســطنبول عام 2014 برائســة الشــيخ أســامة الرفاعي، األمانة العامة للمجلس.
الســوريون، وخاصــة  الاجئــون  فيهــا  يعيــش  التعليميــة ابلذهــاب إىل كل مدينــة  الشــيخ رحلتــه  وواصــل 
إســطنبول، كمــا أنــه كان مهتًمــا ابخلطــوات الــي جيــب اختاذهــا بشــأن ســوراي مــن خــال متابعتــه عــن كثــب 

لألجنــدة السياســية الدوليــة.
ومســاء يــوم 26 كانــون الثــاين / ينايــر 201٧، نظــم اجمللــس اإلســامي الســوري، اجتماًعــا يف الدوحــة 
عاصمــة قطــر. وكان موضــوع االجتمــاع التحــوالت الدميوغرافيــة الــي يقــوم هبــا نظــام البعــث وإيــران يف 
مناطــق خمتلفــة مــن ســوراي. ويف ذلــك التاريــخ، اكتســب النظــام بعــض الثقــل ميدانيًــا بفضــل دعــم روســيا لــه، 

ونتيجــة لذلــك بــدأ النظــام بتوطــني الشــيعة يف مــدن مثــل مشــايل حلــب وجنــويب درعــا.
لقــد كان مــن الواضــح أن هــذه اخلطــوة الــي أقــدم عليهــا نظــام األســد هــي خطــوة عنصريــة هتــدف إىل التغيــر 

الكامل للهوية الدينية والطائفية لســوراي.
وكان العلماء والناشطون السوريون يناقشون هذه التطورات يف الدوحة.

وعندمــا أصبــح دور الشــيخ حممــد ايســر املســدي يف التحــدث قــال: »بصفتنــا علمــاء، حنــاول أن نبــذل 
قصــارى جهــدان، نواقصنــا كثــرة، لكــن جهــودان مســتمرة ...«. وواصــل الشــيخ حديثــه، وبعــد دقيقتــني 
و10 ثــواٍن توقــف بشــكل مفاجــئ وســقط رأســه علــى جنبــه. كان الشــيخ يلفــظ أنفاســه األخــرة وســط 
النظــرات احلائــرة لألشــخاص يف القاعــة. العمــر، الــذي قضــى أكثــر مــن نصفــه يف اخلــارج، ينتهــي كمــا 

كان يعيــش.
هناك سبب جيعلي اليوم أتذكر وأُذكر الناس يف الشيخ حممد ايسر املسدي:

نظام األسد استطاع بدعم روسيا وإيران حسم »ملف حلب«، لكنه مل يفك عقدة درعا بعد.
وفرض نظام األسد وداعميه حصارًا شديًدا على مدينة درعا منذ ما يقرب من 80 يوًما.

ومــن املعــروف أن اإلدارة اإليرانيــة تقدمــت مبقرتحــات لدمشــق لرتحيــل 50 ألــف مــن الســكان األصليــني 
املتبقــني. وحتظــى مدينــة درعــا أبمهيــة رمزيــة كبــرة لــدى أبنــاء الشــعب الســوري، كوهنــا كانــت نقطــة انطــاق 

أحــداث 2011.
ولعــل أبــرز نتائــج احلــرب يف ســوراي هــي اجلهــود املكثفــة لتغيــر اهلويــة الدينيــة والطائفيــة للبــاد علــى مــدى 

قــرون.
لكن السؤال الرئيسي هنا هو: ما هو مدى وعي العامل اإلسامي بذلك؟.

Şeyh Abdulfettah el Museddî (1901-1986), geçtiğimiz yüzyılda Suriye’nin Humus şeh-
rinde yetişmiş en önemli âlimlerdendi. Osmanlı İmparatorluğu yönetiminden Fransız 
mandasına geçiş sürecinin sancısını çekmiş bir ulemâ kuşağına mensup olan Mused-
dî, akranlarıyla birlikte toplumun ilmî ve ahlakî yönden terakkisine çalışmıştı. Hanefî 
fakihi, imam-hatip ve eğitimci yönüyle Humus’un önde gelen şahsiyetlerinden bir-
ine dönüşen Museddî, 1960’tan ömrünün son yıllarına kadar Hâlid bin Velîd Camii 
bünyesindeki İslâmî ilimler eğitimi veren enstitünün müdürlüğünü üstlenmişti. Şeyh 
Museddî’nin yetiştirdiği sayısız talebe arasında, kendi oğlu Muhammed Yâsir de vardı.
Muhammed Yâsir el Museddî, 1951’de Humus’ta dünyaya geldi. Babasının ilmî kim-
liğine rağmen, mensup olduğu Museddî ailesinin ecdadı el sanatlarıyla ve ticaretle 
meşhurdu. Ailenin künyesi de, dokumacılık ve terzilik mesleğine işaret ediyordu. Şeyh 
Abdulfettâh ve oğlu Muhammed Yâsir, aile içinde farklı bir gelenek başlatmışlardı.
İlk gençlik yılları Suriye’de Baas iktidarının başlangıcına tesadüf eden Muhammed 
Yâsir el Museddî, 1976’da Kahire’deki Ezher Üniversitesi’nden İslâmî ilimler diplo-
ması aldı. Mezuniyetinin ardından ülkesine dönerek Humus ve çevresindeki okullar-
da öğretmenlik yapmaya başlayan Şeyh Muhammed Yâsir, Suriye’de Baas rejiminin 
Müslüman Kardeşler Teşkilâtı ve diğer İslâmî hareketlerle olan mücadelesinin yoğun-
laştığı bir dönemde göreve atılmıştı. Öğretmenliğin yanında Humus’un camilerinde 
cuma hutbelerine de çıkan Şeyh Yâsir, siyasî duruşu ve yaptığı konuşmalar sebebi-
yle zaman zaman rejim tarafından taciz ediliyordu. Gidişatın hayırlı olmadığı sezen 
Şeyh, 1980’de Suriye’den ayrılarak Suudi Arabistan’a geçti. Cidde’de imam-hatiplik 
ve müderrislik vazifelerinde bulunurken, 1987’de Pakistan’ın Lahor kentindeki Pencap 
Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı; 1996’da da Sudan’da fıkıh doktorasını 
bitirdi.
Uzun yıllarını gurbette, ilim yolunda ve mücadele içinde geçiren Şeyh Muhammed 
Yâsir el Museddî, 2011’de Suriye’de halk ayaklanması başladığında Baas rejiminin 
kendi vatandaşlarına reva gördüğü muameleyi yüksek sesle kınayanlar arasındaydı. 
Barışçıl gösterileri kurşunla susturmaya çalışan rejimin provokasyonları sonucu, halk 
ayaklanması bir iç savaşa dönüştüğünde, Şeyh Museddî ve arkadaşları Suriye mese-
lesini İslâm dünyasının gündeminde tutabilmek ve bir çözüm yolu bulunmasına gayret 
için ellerinden geleni yaptılar. 2014’te Şeyh Usâme Rifâî’nin başkanlığında İstanbul’da 
kurulan “Suriye İslâm Konseyi”nin yönetim kurulunda yer alan Şeyh Muhammed Yâ-
sir, konseyin genel sekreterliğini de üstlendi. Bir yandan İstanbul başta olmak üzere 
Suriyeli mültecilerin yaşadığı her şehre giderek eğitim çalışmalarını sürdüren Şeyh, 
diğer yandan uluslararası siyasî gündemi de yakından takip ederek, Suriye konusunda 
atılacak adımlarla ilgileniyordu.
26 Ocak 2017 akşamı, Katar’ın başkenti Doha’da, Suriye İslâm Konseyi tarafından bir 
toplantı tertip edilmişti. Konu, Suriye’nin çeşitli yerlerinde Baas rejimi ve İran tarafın-
dan gerçekleştirilen demografik dönüşümlerdi. O tarih itibariyle, Rusya’nın ağırlığını 
koymasıyla sahada rejim avantajlı konuma geçmiş, bunun sonucunda da kuzeydeki 
Halep ve güneydeki Der’a gibi şehirlerde Şiîlerin iskânına başlanmıştı. Terk edilmiş 
ev ve iş yerleri yeni sahiplerini bulurken, bu düzenlemenin Suriye’nin dinî ve mezhebî 
kimliğini tamamen değiştirmeye yönelik stratejik bir adım olduğu belliydi. Suriyeli 
âlimler ve aktivistler, Doha’da bu gündemi tartışıyordu.
Toplantının bir yerinde, Şeyh Muhammed Yâsir el Museddî de söz aldı. “Ulemâ olarak 
biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok, ama gayretlerimiz de de-
vam ediyor…” minvalinde konuşmasını sürdüren Şeyh, tam 2 dakika 10 saniye sonra 
aniden sustu. Başı yan tarafına düştü. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında, Mused-
dî son nefesini veriyordu. Yarıdan fazlası gurbette geçmiş bir ömür, yaşandığı gibi 
bitiyordu.
Bugün Şeyh Muhammed Yâsir’i hatırlamamın ve hatırlatmamın bir sebebi var:
Suriye rejimi “Halep dosyası”nı halledip rafa kaldırdı, ama Der’a’daki düğümü henüz 
çözemedi. Yeniden başlayan çatışmaların ardından, şehir yaklaşık 80 gündür ağır bir 
kuşatma altında. İran yönetiminin, kalan 50 binlik yerli nüfusun tamamının tehcir 
edilmesi yönünde Şam’a telkinde bulunduğu biliniyor. 2011’deki olayların başlangıç 
noktası olan Der’a, şüphesiz bu anlamda sembolik bir öneme sahip.
Suriye’deki savaşın en keskin sonuçlarından biri, ülkenin yüzyıllardan bu yana taşıdığı 
dinî ve mezhebî kimliğin temelli değiştirilmesi istikametindeki yoğun çalışmalar. Esas 
soru da şu: Acaba, İslâm dünyası bunun ne kadar farkında?

Taha Kılınç 

Tehcir
التهجير القسري

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إن موقفنــا يف النقــاش الدائــر حــول كيفيــة معاملــة املهاجريــن أو الاجئــني، ال يعــي أبي حــال أننــا ال ننظــر إىل اهلجــرة غــر الشــرعية 
كأزمــة. إال أنــه يســتحيل بطبيعــة احلــال شــرح ذلــك ملــن أعمتهــم العنصريــة، وال منلــك إال الدعــاء هلــم ابإلصــاح، وأن مينحهــم هللا 
العقــل والبصــرة. يف الواقــع، حينمــا نتحــدث يف كل مــرة عــن حقــوق املهاجريــن، نشــر يف الوقــت ذاتــه إىل التدابــر الــي جيــب أن 
تتخذهــا تركيــا يف ســبيل مكافحــة اهلجــرة غــر الشــرعية. فكمــا أنــه ال يوجــد أحــد يرغــب طوًعــا أبن ُيضحــي الجئًــا ويغــادر وطنــه، 
ال يوجــد يف املقابــل بلــد يريــد أن يكــون موطنًــا للهجــرة غــر الشــرعية. إن تركيــا ال ترغــب يف األصــل أن يضطــر أحــد ملغــادرة بلــده 
ــا. وهــي تتخــذ التدابــر  ســواء مــن ســوراي أو العــراق أو أفغانســتان أو أي بلــد آخــر، ويطــرق ابب اللجــوء، ال تريــد ذلــك إطاًق
ملنــع ذلــك. ويكفــي النظــر إىل مــا قامــت بــه تركيــا يف ســوراي علــى مــدار 6 أعــوام، مــن أجــل فهــم أبعــاد التدابــر الــي اختذهتــا إزاء 
قضيــة الاجئــني. حيــث قامــت تركيــا بثاثــة أمــور مهمــة للغايــة مــن أجــل الاجئــني الســوريني، جيــب علــى اجلميــع رؤيتهــا بشــكل 

واضــح ال لبــس فيــه.
أواًل، إنشــاء منطقــة آمنــة داخــل ســوراي، ميكــن أن يلجــأ إليهــا النــاس داخــل بلدهــم، هــراًب مــن الظلــم الــذي يتلقونــه علــى يــد 
نظامهــم. ولقــد حاولــت تركيــا يف األصــل الضغــط علــى اجملتمــع الــدويل منــذ بدايــة األزمــة يف ســوراي، أي منــذ أول موجــة جلــوء 
قدمــت إىل تركيــا مــن ســوراي، لكــن دون جــدوى. وحينمــا ارتفعــت وتــرة موجــات اللجــوء إىل تركيــا، يف ظــل تعنــت اجملتمــع الــدويل 
ورفضــه إنشــاء منطقــة آمنــة، ال ســيما مــن قبــل الــوالايت املتحــدة وروســيا واالحتــاد األورويب، شــقت تركيــا طريقهــا بنفســها لتحقيــق 
هــذا اهلــدف. ومتكنــت أخــرًا بعــد قيامهــا بثــاث عمليــات عســكرية ضخمــة داخــل ســوراي، مــن إنشــاء منطقــة آمنــة هنــاك. وبذلــك 
متكــن مــا ال يقــل عــن 6 مايــني إنســان مــن اللجــوء إىل هــذه املنطقــة اآلمنــة بــداًل مــن التوجــه إىل تركيــا. ولــو مل تقــدم تركيــا علــى 
هــذه اخلطــوة، لرأينــا اآلن 6 مايــني إنســان يســعون لطــرق ابب اللجــوء حنــو تركيــا. وهــذا يعــي أن تركيــا مل تشــجع أصــًا الســوريني 
علــى اللجــوء إليهــا، بــل بذلــت كل مــا متلــك مــن جهــود مــن أجــل عــدم تركهــم للمــوت، وتوفــر بيئــة آمنــة هلــم داخــل ســوراي ميكنهــم 

فيهــا مواصلــة حياهتــم قــدر اإلمــكان.
اثنًيــا، تشــجيع مــن يريــد التوجــه حنــو املناطــق اآلمنــة، لكــن دون إجبارهــم ابلطبــع، بــل العمــل علــى متهيــد الطــرق ألجــل ذلــك. 
وبذلــك عــاد مــا ال يقــل عــن 500 ألــف شــخص إىل ســوراي. وإذا مــا أخــذان بعــني االعتبــار قســًما كبــرًا مــن الســوريني الذيــن 
توجهــوا حنــو دول أخــرى عــرب تركيــا، جنــد أن عــدد الســوريني يف تركيــا اخنفــض إىل 3.6 مليــون، مــن غــر أن حتيــد تركيــا عــن اخلــط 

اإلنســاين يف سياســتها إزاء الاجئــني.
الشــيء ذاتــه حتــاول تركيــا فعلــه يف أفغانســتان. بيــد أن البعــض ال يــزال يتســاءل بســفاهة حــول الوجــود الرتكــي يف أفغانســتان، دون 
أن يــدرك أّن وجــود تركيــا هنــاك يعتــرب يف الواقــع حماولــة مــن أجــل احلــد مــن إنتــاج املزيــد مــن املهاجريــن األفغــان علــى املــدى الطويــل. 

إال أن هــؤالء ال ميلكــون أفًقــا أو نيــة متكنهــم مــن ذلــك.
علــى صعيــد آخــر، ال ميكــن القــول أن اهلجــرة هــي أزمــة تعــي تركيــا وحدهــا، بــل هــي أزمــة يتحمــل مســؤوليتها العــامل كلــه، ال ســيما 
بلــدان العــامل املتقــدم. ومــع ارتفــاع مســتوى انعــدام العدالــة يف توزيــع الدخــل يف العــامل، ومــع زايدة وتــرة انعــدام االســتقرار، فمــن 
الطبيعــي إذن أن يشــهد هــذا العــامل موجــات هجــرة مــن املناطــق الفقــرة وغــر اآلمنــة، حنــو املناطــق الغنيــة واآلمنــة. وهــذا يعتــرب يف 

الواقــع مــن أبســط قواعــد علــم االجتمــاع وأكثرهــا شــيوًعا علــى مــر التاريــخ.
مــن الواجــب حماولــة التعامــل مــع هــذا الوضــع ضمــن أكثــر الطــرق إنســانية، بيــد أنــه مهمــا حاولــت دول العــامل مكافحــة هــذا النــوع 
مــن اهلجــرة، ســتجد نفســها أمامــه ابملرصــاد، مبــا يف ذلــك الــوالايت املتحــدة ذاهتــا. ولذلــك إىل اآلن مل تتوقــف موجــات اهلجــرة 
مــن دول أمريــكا الاتينيــة حنــو الــوالايت املتحــدة، علــى الرغــم مــن مجيــع التدابــر املتخــذة واجلــدران الــي أقامهــا ترامــب، إال أهنــم 

مل يتمكنــوا مــن إيقــاف اهلجــرة بشــكل اتم.
اثلثًــا، لقــد بــدأت تركيــا منــذ وقــت طويــل يف العمــل علــى بنــاء جــدار أمــي علــى احلــدود مــع ســوراي، وإننــا نــرى اآلن مجيًعــا وتــرة 
العمــل املتســارعة يف بنــاء مثــل تلــك اجلــدران األمنيــة علــى احلــدود مــع إيــران، مــن أجــل منــع هجــرة األفغــان غــر الشــرعية حنــو تركيــا.

وابلطبــع مهمــة اجلــدران اآلمنــة علــى احلــدود مــع ســوراي ليســت ملكافحــة اهلجــرة فحســب، بــل مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب أيًضــا، 
ومــن الواضــح للغايــة كيــف أســهم ذلــك بشــكل فعــال يف ثــي ذراع اإلرهــاب خــال الســنوات األخــرة.

وعلــى عكــس أولئــك الذيــن ينظــرون إىل أزمــة اهلجــرة يف تركيــا علــى أهنــا تعكــس ســلبية الوضــع االقتصــادي للبــاد واســتقراها 
السياســي، جنــد أهنــا تشــر إىل تطــور البلــد ممــا جعلــه مقصــًدا أفضــل وأكثــر أمــااًن.

لكــن ابلطبــع ليــس مــن احملّبــذ أن نقــول ذلــك أيًضــا، ألن هنــاك بعــًدا لاســتغال االقتصــادي يف هــذه القضيــة، علــى الرغــم مــن 
االقتصــاد الرتكــي ســرعان مــا جيــد فرصــة هلــؤالء املهاجريــن ويدجمهــم يف ســوق العمــل. وال نقــول ذلــك مــن خــال النظــر إىل العمالــة 
الرخيصــة، بــل مــن خــال االعــرتاف أبن هــؤالء املهاجريــن يلبــون حاجــة مهمــة يف جمــاالت الزراعــة والبنــاء واإلنتــاج الصناعــي يف 

تركيــا، بفضــل القــوى العاملــة واملؤهلــة إىل جانــب املعرفــة واملهــارات، ويعتــرب ذلــك أهــم عامــل جيذهبــم للعمــل هنــا.
وإن الرتكيــز علــى هــذا البعــد اهلــام هــو أمــر ال مفــّر مــن أجــل رؤيــة الطــرف اآلخــر للقضيــة، ودحــض روايــة أولئــك الذيــن يزعمــون 
أن الســوريني عــبء علــى االقتصــاد وعلــى تركيــا مــن مجيــع اجلوانــب. ومــع ذلــك فإننــا حينمــا نشــر إىل هــذا اجلانــب املهــم، خيــرج 
علينــا مــن يّدعــون اخلــربة واملدافعــة عــن العمــل -علــى الرغــم مــن أهنــم ال حيرّكــون ســاكًنا مــن أجــل حقــوق الاجئــني-، ليقولــوا؛ 
»إليكــم هــذا االعــرتاف: تركيــا تســتغل العمالــة الرخيصــة للســوريني«، حماولــني بذلــك أتجيــج مشــاعر النــاس مــن خــال اللعــب 

علــى وتــر الاجئــني.
البعــض اآلخــر يعــرتض بشــدة علــى مقارنــة املهاجريــن الســوريني واألفغــان يف تركيــا، ابألتــراك املوجوديــن يف أملانيــا، إال أن البعــد 
الــذي حتدثنــا عنــه يقــّر ذلــك بوضــوح. ولذلــك رمبــا ال يــدرك اجلميــع هــذه احلقيقــة، إال أن أوجــه الشــبه يف هــذه املقارنــة هــي الــي 
جذبــت األفغــان يف الواقــع بشــكل خــاص إىل تركيــا. ومــن املمكــن االستشــهاد مبــا كتبــه »يلــدراي أوغــور« يف إحــدى مقاالتــه يف 
هــذا الصــدد، حيــث أوضــح كيــف وملــاذا ال ميكــن اســتبدال العمالــة املاهــرة الــي توفرهــا القــوى العاملــة مــن األفغــان، ال ســيما يف 

جمــاالت الزراعــة وتربيــة احليــواانت، أبي شــكل مــن األشــكال.
ليتنــا لــو نتمكــن مــن مناقشــة احلقــوق الــي مل يتلقوهــا أو املعاملــة اإلنســانية املفرتضــة الــي مل حيظــوا هبــا، مبــا يف ذلــك حــق العــاج 

ومــا شــابه، مقابــل إســهاماهتم املفتوحــة. آمــل أن نتمكــن مــن ذلــك.

Göçmenlere, sığınmacılara veya mültecilere nasıl davranılması gerektiği üzerine açılan tartışmalardaki 
duruşumuzdan elbette genel olarak düzensiz göçü bir sorun olarak görmediğimiz sonucu çıkmaz. Ama 
ırkçılıkta gözü dönmüşlere bunu anlatmak mümkün değil Onlar için Allah akıl, fikir ve izan versin, ıslah 
etsin diye dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Doğrusu göçmenlerin hukukunu her savunduğumuz 
durumda bile Türkiye’nin düzensiz göçe karşı alması gereken tedbirlere de değindik. Hiç kimse mülteci 
olmayı, kendi yurdunu terk etmeyi istemeyeceği gibi, hiçbir ülke de düzensiz göçe muhatap olmayı 
istemez. Türkiye ne Suriye’den ne Irak’tan ne Afganistan’dan ne de başka hiçbir yerden insanların kendi 
yurtlarından kopmak zorunda kalarak yollara koyulup gelmesini istemedi, istemez de. Bunu önlemek 
için de her türlü tedbiri aldı.
Suriye ile ilgili sadece 6 yıldır yapılanlara bakmak sığınmacı meselesine karşı alınan önlemlerin boyut-
larını anlamak için yeter. Türkiye Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak herkesin çok net görmesi gereken 
çok önemli 3 şey yaptı.
Birincisi Suriye içinde insanların kendi ülkelerinde, kendi yöneticilerinin zalim saldırılarına maruz kal-
salar bile sığınabilecekleri güvenli bir yer oluşturmak. Bunu aslında Suriye’deki krizin başından beri, 
yani Türkiye’ye bu krizden kaçıp sığınan ilk dalgalardan sonra görüp uluslararası topluma kabul ettirm-
eye çalıştı, edemedi. Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısı 5 milyona dayanınca Türkiye, özellikle ABD, 
Rusya ve AB ülkelerinin kabul etmekte direndikleri bu çözüm yolunu kendi elleriyle açtı. Suriye içinde 
yürüttüğü üç büyük askeri operasyonla bu güvenli alanı kendisi oluşturdu. Bu sayede Suriye içindeki 
katliamlardan kaçanların Türkiye’ye gelmek yerine sığındıkları alanda en az 6 milyon insan birikti. Tür-
kiye bu alanı oluşturmasaydı şimdi belki bir 6 milyon insanın daha Türkiye’ye sığınma ihtimalleriyle 
karşı karşıya olacaktı. Yani sanıldığının aksine Türkiye Suriyelileri Türkiye’ye gelmeye teşvik etmiş 
değil, aksine onları ölüme terk etmeden, hatta hayatlarını asgari şartlarda da olsa sürdürebilecekleri 
şartlarda Suriye içinde tutmak için büyük çaba sarf etmiştir.
İkinci bir adım da oluşan güvenli bölgelere gitmek isteyenleri (asla zorlamadan) teşvik ederek, gitmel-
erinin önünü açmak. Bu sayede Suriye’ye en az 500 bin kişi dönmüş oldu. Önemli bir kısmı da Türkiye 
üzerinden başka ülkelere dağıldı ve böylece sayı Türkiye’nin sığınmacılara karşı davranışında insani 
çizgiden hiç sapmadan 3,6 milyona kadar gerilemiş oldu.
Aynı şeyi Türkiye Afganistan’da da yapmaya çalışıyor. Türkiye’nin oradaki varlığını bile hala “Türki-
ye’nin ne işi var?” sığlığında sorgulayanlar orada Türkiye’nin bulunuşunun belki uzun vadede o ülkenin 
daha fazla göçmen üretmesini engellemeye dönük bir çaba çerçevesinde düşünemiyorlar. Ne öyle bir 
ufukları var ne de niyetleri.
Diğer yandan göçmenlik sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın, ama özellikle gelişmiş dünyanın 
bir sorunudur. Dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizlik arttıkça, istikrarsızlıklar oluştukça güvensiz 
ve yoksul bölgelerden zengin ve güvenli bölgelere doğru bir akış olması kaçınılmaz oluyor. Bu tarih 
boyunca sosyolojinin en sıradan kuralı gibi işlemiştir. Bunu en insani koşullarda yönetmeye çalışmak 
gerekir. Ancak ne kadar engelleseniz de bunun, ABD bile olsanız, kaçamadığınız bir sızması vardır. 
ABD’de Latin Amerika ülkelerinden gelen göç dalgaları hiçbir zaman tamamen durdurulamamıştır. 
Trump döneminde yükseltilen duvarlar, alınan tedbirler bile akışı bir yere kadar engelleyebildi.
Buna rağmen üçüncü bir adım olarak, Türkiye Suriye sınırında duvar örme işini çok önceden başlat-
mıştı, şimdi İran sınırında da Afgan düzensiz göçüne karşı alınan tedbir çerçevesinde bu duvarın hızla 
örülüyor olduğunu hep birlikte izliyoruz. Suriye’ye örülen duvar sadece düzensiz göçe karşı değil teröre 
karşı da önemli bir tedbir oluşturdu ki, son yıllarda terörün belinin bükülmesinde bu tedbirin ne kadar 
etkili olduğu görülüyor.
Öyle görünüyor ki Türkiye bu ölçekte bir sorunla yeni yeni karşılaşmış oluyor. Bu da sorun boyutu bir 
yana ülkenin hem ekonomik durumunun hem de siyasi istikrarının aksettirilmeye çalışıldığının aksine 
çok daha iyi ve güvenli bir yere doğru gelişmiş olduğunu gösteriyor.
Ayrıca bunu söylemek elbette hiç hoş değil, çünkü işin içinde ekonomik sömürü boyutu var, ama Tür-
kiye ekonomisi gelen göçmenlerde kendine hemen fırsatlar bulup entegre ediyor. Aslında sadece ucuz 
işgücü bakımından değil, aynı zamanda kalifiye iş gücü, bilgi ve beceri bakımından da bu göçmenler 
Türkiye tarım, inşaat ve sanayi üretiminin önemli bir ihtiyacını karşılıyor, zaten onları buraya çeken en 
önemli etken de bu.
Bu boyutu vurgulamak tartışma içinde Suriyelilerin ekonomiye sadece yük olduklarını, Türkiye’yi 
batırdıklarını söyleyenlere karşı, işin öbür boyutuna dikkat çekmek için şart oluyor. Ancak bunu söyle-
mek zorunda kaldığımız için de karşımıza, sığınmacıların hakkı için kılını kıpırdatmayan çokbilmiş 
emek savunucuları “alın size itiraf, Türkiye veya Türk işadamları Suriyelilerin ucuz emeğini sömür-
menin peşindeymiş zaten” diyerek insanı çileden çıkaran başka telden bir cazgırlığa başvuruyorlar.
Bazıları Suriyeli ve Afgan göçmenleri Türklerin Almanya’daki varlığıyla karşılaştırmaya şiddetle itiraz 
ediyor ama bu boyutu tam da o benzerliği fazlasıyla ele veriyor. Yani belki herkes farkında değildir ama 
bilhassa Afganları Türkiye’ye çeken bu kayıt dışı davet olmuştur. Yıldıray Oğur bir yazısında özellikle 
tarım ve hayvancılık konusunda Afgan işgücünün sağladığı kalifiye emeğin nasıl ve neden başka türlü 
ikame edilemediğini, bu yüzden bir talep gördüğünü çok iyi göstermişti.
Yaptıkları açık katkıya karşılık keşke alamadıkları hakları ve göremedikleri insani muamele ve çareleri 
üzerinde ayrıca tartışabilseydik. Onu da yaparız umarım..

Yasin Aktay

Düzensiz göçe karşı alınan tedbirler ve göçmen emeğinin sömürüsü
تدابير ضد الهجرة غير الشرعية واستغالل عمالة المهاجرين

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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İNCİ OKUMUŞ
إنجي أوكوموش

  1
أيّها الّشاعر لقد بردت القصائد 

صّب لنا من الشاي املختمر 
لنتذوق األغاين 

من شفي الكأس املخنصر
2

جتّمدت القلوب أيّها الشاعر
لنعطي وجوهنا للشمس

هكذا عند زاوية على ضفي هنر
نرتك أصواتنا الشاعرية على أطراف العني

3
جفت النوااي ايها الشاعر

لنسند ظهوران إىل السحاب
ونرشف احلب فوق قمة اجلبل 

حتت نظرات قمر ممطر
4

ُجّنت الزهور أيها الشاعر
سكنت الزهور الي سهت بذورها أن تفتح

منحت السماء احلب للطيور 
هبط الربيع من أجنحتها

 5
كّل شيء تغّر أيها الشاعر

أنقذ قلوبنا من هذه احلرب الضارية
أحبُث عن مساء تصبغ البحر بنقاء

عرب عينيك
6

لنصعد الفضاء معاً أيّها الشاعر
لنرتك نواايان لزرقة السماء

لنعّلق النجوم يف الليل املظلم 
ونرّش الضوء من راحة يديك

 ٧
لندخل القلوب أيّها الشاعر

لتلمس رؤوسنا السموات
لتتدفق من بني أصابعك 

حياة خالدة مل يصل إليها أحد 
8

فرحت القصائد أيّها الشاعر
املئ الشاي ساخنا خمتمرًا

ويف مكان جيد القلُب القلَب 
لنقبل الغد من على خديك

*نقلها إىل العربية الروائي والقاص عاء الدين حسو

1
Şiirler üşüdü şair
bir sıcak çay doldur öyle demli
türküler tadarak içelim
ince belli bardağın dudaklarından
2
kalpler soğudu şair
güneşe verelim yüzümüzü
şöyle bir ırmak kenarında şiirli
sesimizi bırakalım göz uçlarından
3
niyetler kurudu şair
buluta yaslayalım sırtımızı
bir dağ başında yudumlayalım aşkı
ayın yağmurlu bakışlarından
4
çiçekler çıldırdı şair
çiçeğe durdu unuttuğun tohumlar
kuşlara verdi aşkı gökyüzü
baharlar indi kanatlarından
5
her şey değişti şair
kurtar kalbimizi bu meydan savaşından
denizleri boyayan öyle temiz
bir gök arıyorum bakışlarından
6
gökyüzüne çıkalım şair
niyetimizi bırakalım göğün mavisine
yıldızları sarkıtalım koyu geceye
gün ışığı serpelim avuçlarından
7
gönüllere girelim şair
göklere değsin başımız
kimsenin uzanamadığı yerde ölümsüz
hayat aksın parmaklarından
8
şiirler sevindi şair
bir sıcak çay doldur öyle demli
kalbin kalbi bulduğu yerde
öpelim yarını yanaklarından

*Romancı ve yazar Alaaddin husso tarafından  Arapçaya çevirilmiştir. 

Öpelim Yarını Yanaklarından
لنقبّل الغد من على خّديك 

شاعرة وكاتبة تركيّة معاصرة
Türk Şair- Yazar


