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Suriyeli Kadınların Mücadelesi
نضال المرأة السورية

الرئيس أردوغان: لن نتخلى عن أوكرانيا أو روسيا

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne 
Ukrayna’dan ne de Rusya’dan 

vazgeçmeyiz 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, taraflara diyalog çağrısında bulunduğunu 
hatırlattı. “Kendi milli çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz.” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgesel ve küresel dengeleri 
de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna’dan ne Rusya’dan 
vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.

يف حديثــه عــن اهلجمــات الروســية علــى أوكرانيــا ، ذّكــر الرئيــس أردوغــان أبنــه دعــا 
إىل احلــوار بــن األطــراف. . وقــال الرئيــس أردوغــان: »لــن نتنــازل عــن مصاحلنــا 
الوطنيــة » وقــال أيضــاً »لــن نتجاهــل التــوازانت اإلقليميــة والعامليــة. ونقــول إننــا لــن 

نتخلــى عــن أوكرانيــا أو روســيا مــن أجــل هــذا«.
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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi’nin yedin-
ci tur toplantılarının 21 Mart’ta Cenevre’de yapılacağını duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbu-
lumuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye elçisi Geir Pedersen ile 
bir araya geldi ve Anayasa Komitesi’nin çalışmalarındaki gelişmeleri görüştü.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılının “Yatırım Yılı” ilan edildiğini açıkladı. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİ-
AD’ın Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 2022’yi “Yatırım Yılı” ilan ettiğini ifade etti.

أعلــن مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل ســوراي غــر بيدرســون، انعقــاد اجلولــة الســابعة مــن اجتماعــات اللجنــة 
الدســتورية الســورية يف جنيــف يــوم 21 مــارس.

 قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: »يف نطــاق برانمــج بنــاء مؤسســات التعليــم األساســي ، 
ســننفذ 197 مشــروًعا بـــ 4194 فصــًا دراســًيا بقيمــة 5.1 مليــار لــرة«

التقــى وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، مبعــوث األمــم املتحــدة إىل ســوراي، غــر بيدرســون، وحبــث 
معــه تطــورات عمــل اللجنــة الدســتورية.

قــال حممــود أصملــي، رئيــس مجعيــة الصناعيــني ورجــال األعمــال املســتقلني يف تركيــا )املوصيــاد( إن »هــذا العــام )2022( عــام 
اســتثمار كبــر جــدا، وعــام تقويــة العزميــة«، مشــددا علــى أن تركيــا ســتكون »مركــزا عامليــا للتجــارة عــام 2023«.

بيدرسون: الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية في 21 مارس

 دراسًيا بقيمة 5.1 مليار ليرة في اسطنبول
ً
أردوغان: سننفذ 197 مشروًعا بـ 4 آالف و 194 فصال

مباحثات تركية أممية حول تطورات عمل اللجنة الدستورية السورية

رئيس جمعية »الموصياد« بتركيا: 2022 »عام استثمار كبير جدا«

Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi’nin yedinci turu 21 Mart’ta

Erdoğan: İstanbulumuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 
197 projeyi hayata geçireceğiz

Türkiye-BM, Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarındaki 
gelişmeleri görüştü 

MÜSİAD Derneği Türkiye Başkanı  2022’yi yatırım yılı ilan etti

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Araji, ülkesinin sınırlarında terörist grupların 
varlığına izin vermeyeceğini söyledi; Ve bölgede yayılan teröristlerin geri dönüşü için bir 
planın varlığından korkuyor. El-Araji’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre bu, Irak, Suriye, 
İran ve Rusya’yı içeren IŞİD’e karşı dörtlü koalisyonun Bağdat’taki toplantısında geldi.

قــال مستشــار األمــن القومــي العراقــي قاســم األعرجــي، إن بــاده لــن تســمح بوجــود مجاعــات إرهابيــة علــى حدودهــا؛ وإهنــا ختشــى 
وجــود خمطــط لعــودة انتشــار اإلرهابيــني يف املنطقــة. جــاء ذلــك خــال اجتمــاع للتحالــف الرابعــي ضــد تنظيــم »داعــش«، والــذي 

يضــم العــراق وســوراي وإيــران وروســيا يف بغــداد، وفــق بيــان صــدر عــن مكتــب األعرجــي.

العراق: لن نسمح بوجود جماعات إرهابية على الحدود

Irak: Sınırda terör örgütlerinin varlığına izin vermeyeceğiz

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası kuruluşların kısa süre önce onlara desteğini kesmesi-
nin ardından Suriye’nin İdlib merkezi ve çevresindeki 18 hastane için finansman bulmaya 
çalıştığını duyurdu.

أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أهنــا تســعى إلجيــاد متويــل لـــ 18 مستشــفى يف حمافظــة إدلــب الســورية 
وحميطهــا، بعــد قطــع منظمــات دوليــة مؤخــرا دعمهــا عنهــا. 

»الصحة العالمية« تسعى إليجاد تمويل لمشاف في إدلب

“Dünya Sağlık Örgütü”, İdlib’deki hastaneler için fon bulmaya çalışıyor 
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Katılımcılar, rejimin cezaevlerinde kalanların akıbetinin ortaya çıkarılması 
ve Suriye’de insanlığa karşı suç işleyenlerin hesap sorulması için uluslararası 
soruşturmalar açılması ve baskı yapılması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Fransız hükümetinin “El-Hol” ve “Ain İssa” kam-
plarında tutulanların tahliye taleplerini incelerken “bu çocukların çıkarlarını dikkate al-
madığını” söyledi.

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı İle 5 yıl önce terörden arındırılan El-Bab ilçe merkezi ve 
çevresi, terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı 
güvenli liman oldu.

Suriyeli yazar İbrahim Kuki, “Gündem” adlı romanının - Arap Baharı’ndan önce, özellikle 
Suriye’de yaşanan aksilikleri ve rejimin Lübnan’daki rolünü ve Başbakan Refik El-Hariri’nin 
suikastını nasıl yönettiğini - anlattığını düşünüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2022 yılının başından bu yana evlerinde bulunan yaklaşık 80 bin Su-
riyeli aileye insani yardım ulaştırdığını duyurdu. Vakıf yetkilisi İhsan Açık yaptığı açıklamada, 
Suriye halkı, ailelerin içinde bulunduğu trajedi durum ve bölgeyi kasıp kavuran sert kış ned-
eniyle yardım kampanyasına başladıklarını söyledi. 

املشــاركون دعــوا إىل الضغــط لكشــف مصــر القابعــني يف ســجون النظــام وفتــح حتقيقــات دوليــة حملاســبة مرتكــي اجلرائــم 
حبــق اإلنســانية يف ســوراي.. 

هــؤالء  تراعــي مصــاحل  الفرنســية “ال  إن احلكومــة  قالــت  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  الطفــل  جلنــة حقــوق 
األطفــال” احملتجزيــن يف خميمــي “اهلــول” و”عــني عيســى” أثنــاء فحــص طلبــات إجائهــم إىل البــاد. 

أصبحــت مدينــة البــاب وحميطهــا ، الــي مت تطهرهــا مــن اإلرهــاب قبــل 5 ســنوات بعمليــة درع الفــرات يف 
ســوراي ، مــاذاً آمنــاً لـــ 400 ألــف مــدين علــى الرغــم مــن هجمــات منظمــة YPG / PKK اإلرهابيــة.

اعتــر الكاتــب الســوري إبراهيــم كوكــي، أن روايتــه »األجنــدة« ختــوض يف االنكســارات الــي ســبقت الربيــع 
العــريب، وخصوصــا يف ســوراي، وكيــف أدار النظــام دوره يف لبنــان واغتيــال رئيــس الــوزراء رفيــق احلريــري.

أعلــن وقــف الداينــة الرتكــي، إيصالــه املســاعدات اإلنســانية لنحــو 80 ألــف أســرة ســورية يف الداخــل، منــذ بدايــة عــام 2022. وذكــر 
إحســان أتشــيق املســؤول يف الوقــف اجلمعــة، أهنــم شــرعوا حبملــة املســاعدات للشــعب الســوري، بســبب الوضــع املأســاوي للعائــات 

والشــتاء القاســي الــذي ضــرب املنطقــة.

»ال تخذلوهم«.. فعالية سورية بإسطنبول لدعم المعتقلين والمغيبين

ا لمئات اآلالف من المدنيين في العام الخامس من تطهيرها من اإلرهابلجنة أممية تنتقد فرنسا لعدم إجالئها أطفاال محتجزين شمال سوريا
ً
أصبحت مدينة الباب موطن

»األجندة«.. رواية عن اغتيال الحريري والثورة السورية والربيع العربي 

وقف الديانة التركي يوصل مساعدات لـ 80 ألف أسرة سورية

“Onları yalnız bırakmayın”...  Tutuklulara ve kayıplara desteklemek için İstanbul’da 
düzenlenen bir etkinliktir

BM komitesi, Fransa’yı kuzey Suriye’de gözaltına alınan 
çocukları tahliye etmediği için eleştirdi

El-Bab ilçe merkezi terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu

“Gündem”  Romanı El-Hariri suikasti, Suriye devrimi ve 
Arap Baharı hakkında bir roman 

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye’de 80 bin aileye yardım ulaştırdı

Türkiye’nin Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı El-Bab ili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
“Küresel Enflasyon ve Kurtarılmış Bölgelere Etkileri” başlıklı bir sempozyum düzenledi.

نظمــت كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة يف مدينــة البــاب التابعــة جلامعــة غــازي عنتــاب الرتكيــة ، نــدوة بعنــوان »التضخــم 
العاملــي وارتداداتــه علــى املناطــق احملــررة«.

مدينة الباب السورية تنظم ندوة »التضخم العالمي وارتداداته على المناطق المحررة«

El Bab Şehri, “Küresel Enflasyon ve Kurtarılmış Bölgelere 
Etkileri” konulu bir sempozyum düzenledi
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Truva atı terimi, dış kaynaklı Vandalizm’e atıfta bulunmak için kullanılan bir deyimdir. Nitekim 
Truva şehrini işgal etmek için bir grup savaşçı, tahtadan yapılmış içi boş büyük bir atın içinde 
gizlenerek gelip kenti işgal etmişlerdir. 
Suriye devrimi; özgürlük ve haysiyetleri adına acımasız bir diktatörlükten kurtulmak ve devletin 
bütün zenginlik kaynaklarına bir ailenin el koymasına karşı çıkmak üzere başlamıştır.  Mevcut 
Rejim, Suriye’nin zenginlik kaynaklarının hepsini devletin başında olan bir ailenin eline vermiştir. 
Bu aile de halkın gasp edilmiş haklarına karşı sessiz kalmasını sağlamak için onları aç bırakarak 
aşağılama politikasını izlemiştir. Zira Rejim halkı sürekli günlük maişet sıkıntısıyla meşgul ederek 
halka göz açtırmamıştır.
Nitekim dünya halkları arasında en fazla zorbalık ve şiddete maruz kalan, sebepsiz yere zorla 
alıkonulup tutuklanan halk Suriye halkıdır. 
Kaldı ki; Suriye dünyanın zengin ülkelerin arasında yer almaktadır.  Petrol, gaz ve tarımsal ürünler 
gibi doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, Suriye halkı yine de dünyanın en fakir halkları 
arasında yer almaktadır. 
Buna rağmen iktidar uzun yıllardan beridir dar materyalist bakış açısıyla “halkı aç bırak ki, otorit-
eye bağlı kalsın” ilkesiyle hareket etmektedir. Bu politika halkı doğal yaşam haklarının bir kısmını 
talep etmeye yöneltmiştir. Halkın bu masum ve doğal taleplerine karşı Esad çetesi şu sloganla 
cevap vermiştir:  “Ya Esad’a razı olacaksınız yâda her yeri yakıp yıkarız.”
Bu yüzden Rejim güçleri Suriye’de Esad ailesinin planlarını uygulamak için Suriye’yi yakıp şehirleri 
yok ettiler. Bir milyondan fazla Suriyelinin şehit olmasına, on milyondan fazla kişinin yerinden 
edilmesine ve Suriye’nin kuzeyine beş milyondan fazla insanın göç etmesine sebep oldular. Yani 
kısacası Esad ailesine köle olmayı kabul etmeyenlerin yaşamasına izin vermediler, vermeme-
ktedirler.  Truva atını şehrin içine taşıyan kent sahipleri bunun kendilerine Allah’tan bir hediye 
olduğuna inanmaktadırlar. Böylece onu şehir merkezine getirdiler ve onunla sevinip mutlu old-
ular. Kaldı ki;  bu sayede Truva atının içinde gizlenmiş askerler şehrin dışarda kalan düşman 
askerlere geceleyin kapıları açtılar. Böylece onlar Truva atını içeri alarak kendi sonlarını kendi 
elleriyle hazırlamış oldular.  Aynı şekilde, mücrim Beşşar Esad, Suriye’nin kapılarını Şii milislere, 
paralı askerlere, Rusya ve İran’a açtığında aynı şeyi düşünmüştü. Allah’ın  bu güçleri kendisine, 
düşmanlarından, devrimcilerden kurtulmanın bir armağanı olduğuna inanarak şehrin kapılarını 
onlara açmıştı.   Esad’ın sadık aveneleri Şebihalar bu sayede, Suriye halkının yarısından fazlasın-
dan kurtulmuş olacaklarını ve güvende olup lüks hayat içinde yaşayacaklarını düşünmüşlerdi.  
Güya bu şekilde diktatör Beşşar Esad’a ibadet edebilecekleri boş zamanı bulacak ve Hafız Es-
ad’dan gelen kutsama geleneği sonsuza dek devam etmiş olacaktı. 
Ne acıdır ki; Arap ülkeleri Esad rejiminin planlarını destekleyip Suriye halkına karşı savaşta re-
jimin yanında yer aldılar. Dahası Arap ülkeleri ölüm cehenneminden kaçan Suriyelileri ülkeler-
ine girmesini önlemek için adeta duvarlarını demir parmaklıklarla ördüler. Suriye devriminin 
başarılı olmamasını, bu masum hak arama düşüncesinin Arap ülkelerine ulaşmasını engellem-
eye çalıştılar. Ülkelerinin bu düşünce ile yüzleşmemesi ve  bu düşüncenin  meydana getireceği 
bir iklimin oluşmaması için Suriye rejimine destek oldular. Arap ülkeleri için bunun en kolay yolu 
katil Esad rejimin ihtiyaç duyduğu para, silah desteğinin sağlanması idi. Onlar da öyle yaptılar. 
Lakin Suriye halk devrimin yüce bir hedef olduğunu unuttular!  Bu yüzden kolay bir şekilde 
devrimi yok edeceklerini sandılar.  Suriye halkı devrimin başlamasından bu yana on yıl geçmes-
ine ve çektiği bütün sıkıntılara rağmen devrimin meşalesini yükseltip hedeflerine bağlı kalmayı 
başardılar.
Evet, burası büyük Suriye!  Esad çiftliği değil!
Dünya ülkeleri, tüm yeteneklerini mücrim rejimine hizmet etmeye adamaktan,  İsrail ve Amerikan 
devletlerin isteklerine boyun eğmekten asla geri durmadılar. 
Dünya, Suriyeli halkın devrimini ortadan kaldırmak ve şehirlerini yok etmek için bir bahane olarak 
terörle mücadele sloganı altında hareket ettiler. Artı, Suriye halkının devrimini ortadan kaldırmak 
için Truva atı misali Rejime kimyasal da dâhil olmak üzere son gelişmiş silahlar ve  gereken her 
desteği sağladılar. 
Son olarak: Türkiye hükümeti ve halkı mazlumların yanında yer alarak özgürlük ve haysiyet 
devrimini savunan Suriye halkının trajedisinin tek istisnası olmaya devam etmektedir. 
Türkiye devletine sığınan Suriye halkına gönlünü açtı. Türkiye devleti ve halkı, komşusu olan Su-
riyelilere  “gerçek kardeşlik” sloganıyla kardeşleri Suriyelilere yardım etmekten hiç geri durmadı. 

خارجي،  مصدٍر  من  اليت أتيت  التخريب  أعمال  على  للداللة  طروادة(  )حصان  استخدم مصطلح 
وُيشري إىل ذلك احلصان اخلشيب الضخم واجملوف من الداخل، والذي مّت صنعه إلخفاء جمموعٍة من 

احملاربن داخله، وذلك لغرض استخدامه يف دخول واحتالل مدينة طروادة.
الثورة السورية قامت من أجل احلرية والكرامة واخلالص من نظام ديكتاتوري وحشي، تسلط على 
العائلة  بيد  سوراي  ثروات  به، كل  حتيط  اليت  الضيقة  العائلية  الدائرة  وهنبها ألجل  سوراي  مقدرات 
احلاكمة مع تطبيق إرادهتا يف جتويع الشعب وإذالله كي يضمنوا صمته ورضوخه، وتركه يف دوران 

وانشغال يومي يف حبثه عن مورد الستمرار عيشه مع عائلته.
من أكثر شعوب العامل اليت عانت من التسلط والعنف واالعتقال والتغييب القسري كان الشعب 
السوري، وسوراي من أشد الدول فقراً رغم وجود ثروات طبيعية من نفط وغاز وحماصيل زراعية جتعلها 
يف مصاف الدول الغنية، إال أن السلطة احلاكمة ومن خالل نظرهتا املادية الضيقة واعتمادها على 
مبدأ )جّوٍع شعبك يتبعك( دفعت الشعب الذي صرب عليها طويال إىل املطالبة جبزء من حقه الطبيعي 
يف احلياة، فجوبه مبقولة العصابة احلاكمة بسوراي )األسد أو حنرق البلد(، فأحرقوا سوراي ودمروا املدن 
أكثر من مخسة  أكثر من عشرة مالين ونزوح  أكثر من مليون سوري وهتجري  وتسببوا ابستشهاد 
مالين إىل الشمال السوري، من أجل تطبيق خطتهم بسوراي املفيدة اليت ال تسمح ألحد ابلعيش فيها 

إن مل يكن عبداً لعائلة األسد.
وقد اعتقد أهل طروادة أبّن هذا احلصان هو هدية من اإلله، فأدخلوه إىل وسط املدينة فرحن به، 

ليخرج احملاربون منه لياًل ويفتحوا أبواب املدينة لبقية احملاربن، لتكون هناية طروادة على أيديهم.
الشيعية واملرتزقة وروسيا  امليليشيات  أمام  أبواب سوراي  وكذلك فعل اجملرم بشار األسد حن فتح 
لألسد  املوالون  ظن  وكذلك  عليه،  اثر  شعب  من  لتخليصه  اإلله  من  هدية  أبهنا  منه  ظناً  وإيران 
)الشبيحة( أبهنم سيكونون أبمان وسيعيشون برفاهية حن يتم اخلالص من أكثر من نصف الشعب 
السوري، ويتفرغون لعبادة الديكتاتور، و يضمنون تكريس نظام التوريث الذي ابتدعه السفاح األب 

)حافظ األسد( إىل األبد.
املؤمل أن الدول العربية وقفت مع املشروع األسدي ودعمته يف حربه على الشعب السوري، وسورت 
دوهلا أبسوار حديدية كي متنع الشعب السوري الذي فرًّ من جحيم املوت من الوصول إىل داخلها، 
النقي إىل بلداهنا وجتد نفسها يف مأزق ال  الثورة السورية ووصول فكرها  ولكي تضمن عدم جناح 
تستطيع مواجهته، لذلك اختارت أهون احللول وهي تزويد نظام القتل األسدي مبا يلزمه من مال 

وسالح كي ينجح يف القضاء على الثورة السورية.
وتناسوا أن الثورة هي فكر وقيم سامية يستحيل اجتثاثها، وهاهم السوريون ورغم مرور عشر سنوات 

على قيام ثورهتم ورغم كل ما عانوه فهم متمسكون جبذوة الثورة وأهدافها:
هذه سوراي العظيمة وليست مزرعة لألسد.  -

ومل تبخل دول العامل رضوخاً لإلرادة اإلسرائيلية واألمريكية من تكريس كل امكانياهتا خلدمة النظام 
اجملرم وتزويده بكل ما يلزمه للقضاء على ثورة الشعب السوري، مبا فيها األسلحة املتطورة والكيماوية، 
حتت شعار مكافحة اإلرهاب )حصان طروادة( اجلديد كذريعة للقضاء على الشعب السوري وتدمري 

مدنه.
أخريًا:

تظل احلكومة الرتكية والشعب الرتكي، االستثناء الوحيد أمام مأساة الشعب السوري، ابحنيازهم إىل 
السوري  للشعب  احلرية والكرامة والدفاع عن املضطهدين واملظلومن، واليت فتحت صدرها  ثورة 
الذي جلأ إليها، وطبقت تركيا والشعب الرتكي من خالل معاملتهم الكرمية ألشقائهم السورين شعار 

األخوة احلقيقية بن اجلريان. 
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يف  اخلجولة  ومشاركتها  اللجوء،  بلدان  يف  معاانهتا  السورية،  املرأة 
وأمور  االجتاهات.  من كل  عليها  الواقع  والظلم  السياسي،  العمل 
فيه مع  أردان احلديث  السورية. هو ما  املرأة  أخرى مرتبطة أبوضاع 
لإلمساك  جادة  حماولة  يف  السورايت،  الناشطات  السيدات  بعض 
بقضية املرأة السورية ومعاانهتا، بينما تتحرك بشكل ملحوظ بعد ثورة 

احلرية والكرامة، وضمن مفاعيل دراماتيكية غاية يف األمهية. 
صحيفة إشراق فتحت بواابت امللف على مصراعيه يف سياق وعيها 
لضرورة إعادة وضع املرأة السورية يف أتون احلراك السوري املنتج عر 

11  سنة مضت من عمر الثورة /ثورة احلرية والكرامة.

إشراق  صحيفة  إىل  حتدثت  وقد 
الكاتبة  املياجي  أحام  السيدة 
حيث  املعروفة  السورية  والناشطة 
عاشت   « قائلة:  لنا  أكدت 
دور  تعي  ال  طويلة  قرواًن  البشرية 
املرأة احلقيقي، ولعل ذلك ما أدى 
طويلة،  لفرتات  مسرهتا  أتخر  إىل 
على  البشري  العقل  أصبح  ولكن 
درجة عالية من النضج لتقبل فكرة 
املساواة واملشاركة، وما إن بدأت املرأة يف محل شعلة التقدم ابملشاركة 
مع الرجل حىت قطعت اإلنسانية درواًب أطول يف التقدم واخلر والرخاء 
للبشرية مجعاء ومن املتوقع املزيد حيث مل تدخل املرأة جمااًل إال وأثبتت 

جدارة منقطعة النظر بل وتفوقت على الرجل يف بعضها.
_املشاركة  منها:  امور  فيعدة  سياسياً  املرأة  مشاركة  أمهية  تكمن 
السياسية للمرأة جزء ال يتجزأ من حقوقها، ومبا ُيقق التنمية البشرية 
_املشاركة  اجملتمعية.  أدوارها  حتقيق  من  املرأة  مُتكن  الي  املتكاملة 
السياسية للمرأة جتعل من مسامهة املرأة يف قضااي بادها متساوية مع 
الرجل، وتقضي على سيطرة النخبوية الذكورية، ومتكنها من القضاء 
التمييز  فشيئاً على  التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً  على هذا 

ضد املرأة. 
وتلعب التنشئة االجتماعية دورًا معوقًا للمرأة سواًء يف األسرة، أو يف 
املدرسة أو الشارع، فكل هذه املؤسسات ال تنشئ املرأة على أساس 
أهنا مساوية للرجل يف كل اجملاالت، بل تكرس فكرة أن لكل منهما 

مبا يف  الصعبة  اجملاالت  على خوض  األقدر  هو  الرجل  وأن  جماله، 
ذلك السياسة وأمور احلكم. كما أن هذه املؤسسات تعمل على أن 
يتوارث األطفال مفاهيم معينة عن املرأة حتمل معاٍن متييزية وتفضيلية 
للرجل، وابلتايل جند أن الفتاة نفسها تنشأ وهي تعرف أن هلا حدوًدا 
الرجل خاصًة يف اجملال  ال ميكن ختطيها، وأن قدراهتا دون قدرات 
السياسي. وَثَّة دور وسائل اإلعام لألسف كان سلبًيا حيث قدم 
املرأة العاملة يف جمال السياسة على أهنا امرأة مسرتجلة، أو إظهارها 
يف قالب كاريكاتوري أبهنا امرأة معقدة وفاشلة يف حياهتا الزوجية، 
وهو ما يثر السخرية واالستخفاف من تلك النوعية من النساء.« 
وأضافت : » إن استمرار هتميش دور املواطن يف احلياة السياسية، 
ويف عمليات صنع القرار أدى إىل عزوف املواطنني رجااًل ونساًء عن 
املشاركة، هذا ابإلضافة إىل أن األحزاب مل تقم بدور فعال يف حتفيز 
ودفع مشاركة املرأة سياسيًّا، بل مل تقم أبي تغير يف النظرة السائدة 
فشل  إن  السياسية. كما  املسائل  يف  الرجل  دون  ابعتبارها  للمرأة 
األداء السياسي للمعارضة السورية كان من األسباب اهلامة الي أدت 

لعزوف الرجل واملرأة على حد سواء عن املشاركة السياسية«.

الناشطة  شعبان  غزوة  السيدة  أما 
االجتماعية  واالختصاصية  السورية 
إن  إشراق«  لصحيفة  فقالت 
املكوانت  على كل  واقعة  املعاانة 
يف  وأطفااًل  ورجااًل  نساء  السورية 
ابختاف  طبًعا  اللجوء،  بلدان 
تلك الباد، مجيعنا نرى ما يصل 
العوائل  تواجه  اآلن من مشكات 
منط  تغر  نتيجة  أورواب  يف  السورية 
احلياة املعتاد لدى السوريني وابتت قضية أخذ األطفال من ذويهم من 
قبل هيئة اخلدمات االجتماعية تعد أكر هاجس للمرأة والرجل يف 
دول اللجوء. ومن أكر التحدايت الي تواجه الاجئات السورايت 
هي الزواج املبكر وهو ثقافة جمتمعية موجودة سابقاً يف جمتمعنا إال 
أن ظروف اللجوء زادته وفاقمته لتخلق نوعاً آخر من املشاكل يتمثل 
األطفال وأحياانً  والتعامل مع  أسرة  إنشاء  الفتاة على  بعدم مقدرة 
الي اضطرت بسببها  السيئة  الظروف االقتصادية  الطاق. وكذلك 

بعض السيدات السورايت يف دول اللجوء للتوجه إىل سوق العمل 
وتعرضهم النتهاكات عديدة وسيئة يف بعض األحيان، ويعد جهل 
من  للعديد  لتعرضهن  سبًبا  الدول  تلك  بقوانني  السورايت  النساء 
النمطية ضمن  املشاكل. ومتتد معاانة الاجئات السورايت للصورة 
خطاب كراهية تبثه وسائل إعامية يف بعض الدول املضيفة حبيث 
والزواج  والتسول  الدعارة  املمارسات كانتشار  بعض  هبن  ألصقت 

السهل الرخيص.
وبرزت مشكلة عزوف الشباب عن الزواج ألسباب كثرة أوهلا احلالة 
دول  يف  ووجودهم  والعوائل  األسر  تباعد  آخرها  وليس  االقتصادية 
متفرقة، انهيك عن تغر واضح يف العادات والتقاليد واملفاهيم وضياع 
اللغة لدى جيل كامل من أبنائنا ويبقى اهلاجس األكر هو التنمر 
حاجزاً  تشكل  وأصبحت  األخرة  اآلونة  يف  برزت  الي  والعنصرية 
يستحيل جتاوزه يف بعض تلك البلدان. أما ابلنسبة للعمل السياسي 
مع  فقدت  الي  املصداقية  إلكسابه  للتحسني  حباجة  أنه  أرى  فأان 
ونساء  رجااًل  مصداقيتهم  فقدوا  حالياً  سياسياً  فالفاعلني  األسف، 
املناخ  للجميع بسبب  ابلنسبة  جداً  السياسي جمهداً  العمل  وأصبح 
وسياسياً  جمتمعياً  املرأة  أداء  حتسني  من  البد  املرتدي.  السياسي 
امليدان  يف  النسائي  التمثيل  زايدة  على  والعمل  الكبر  الفراغ  مللء 
املرأة يف  و متكني  املشاركة  على  النساء  واجملتمعي وحتفيز  السياسي 
واالجتماعية  واالقتصادية  والنفسية  الصحية  اجملاالت  من  العديد 
ابإلضافة إىل توعيتها يف املفاهيم الدميقراطية كالدستور واالنتخاابت 
يتطلب  الذي  األمر  قدراهتا  ورفع  احلكم  وأنظمة  االنتقالية  والعدالة 
قوة ومعنوايت عالية وصرًا وقدرة على التحمل فعمل املرأة السياسي 
يُقابل بتهميش كبر وغر مرر العتبارات منطية وجمتمعية وقد تكون 
دينية أيضاً، فعدد النساء العامات ابلسياسة قليل جداً ويعذى هذا 
االنكفاء اللتزامها مبسؤوليات مضاعفة وهيمنة التيارات األيديولوجية 
على عمل املعارضة والي تريد قولبة دور النساء وتقييده وهيمنة الفكر 
هذا  من  اجلدوى  وعدم  ابلوحدة  املرأة  ُيشعر  الذي  األمر  الذكوري 
التمثيل.« مث انتهت إىل القول : » مع ذلك أان متفائلة أبن العمل 
السياسي واجملتمعي للمرأة وعر كل اإلخفاقات وكل التحدايت الي 
ذكرهتا، ابت أكثر نضوجاً بعد أن متت ممارسته بشكل متكرر عر 
هذه السنوات حبيث اكتسبت املرأة اخلرة والتدريب واملساحة الكاملة 

هلذا العمل.«

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

المرأة السورية واقع معاناة مستمر 

أحمد مظهر سعدو 

أحالم امليالجي

غزوة شعبان
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ت
مقاال

الخيتلــف اثنــان علــى أن واقــع املــرأة الســورية قبــل الثــورة كان يكتنفــه الكثــر مــن الظلــم والتمييــز 
والتهميــش وحــىت االضطهــاد بــكل معانيه،مــع تبجــح النظــام علــى مــدى حكمــه أبنــه نصــر 
املــرأة وعمــل علــى إنصافهــا ومســاواهتا ابلرجــل بــكل املســتوايت يف التعليــم والتوظيــف وحــىت يف 
املؤسســات الــي شــكلها النظــام مــن احتــاد نســائي الــذي ألغــاه أخــرًا لصــاحل تنظيمــات نســائية 
أخــرى متخلفــة كالقبيســيات وغرهــا، والشــك أن واقــع املــرأة خيتلــف بــني الريــف واملدينــة الــي 
تظهــر أبهنــا أكثــر تقدًمــا ورقيًــا وأن املــرأة يف املدينــة انلــت الكثــر مــن احلقــوق واندجمــت يف 
اجملتمــع بــكل تاوينــه، إاّل أن املدقــق والباحــث يكتشــف أن ذلــك مل يكــن ســوى قشــرة مزيفــة 
والواقــع احلقيقــي يبــني أن املــرأة يف الواقــع الســوري كمــا أســلفنا مل تصــل إىل أبســط حقوقهــا يف 
احليــاة، وال شــك أن اجملتمــع هبــذه الطريقــة الــي يعامــل فيهــا املــرأة يعتمــد علــى القــراءات اخلاطئــة 
للتعاليــم الــي أتــت هبــا األداين الســماوية مــن أن املــرأة هــي الغوايــة وهــي الرجــس يف الديــن 
املســيحي وموضــوع مفهــوم احلجــاب يف الديــن اإلســامي الــذي فســره فقهــاء الســلطان وفقهــاء 
التخلــف أنــه حجــب املــرأة عــن اجملتمــع وعزهلــا يف بيتهــا ومنعهــا مــن ممارســة الــدور املنــوط هبــا يف 
التشــريعات واألداين عامــة، ولكــن النظــرة احلقيقيــة تقــول: إن املــرأة يف اجملتمــع هــي مــن ختلــق 

التوازن يف اجملتمع ويف اإلسام الرجل واملرأة  من نفس واحدة فكيف يكون التمييز. إن املرأة 
هــي ابألســاس األم وهــي أســاس اجملتمــع وهــي األخــت والبنــت والزوجــة الــي مــن غرهــا التبــى 
األســرة وال تكــون، لقــد وضعــت التشــريعات يف جمتمعاتنــا، وهــي ابألســاس مل تشــارك هبــا املــرأة 
بشــكل حقيقــي، وضعــت لتثبــت هــذا التميــز للرجــل ولتبعــد املــرأة وهتمشــها وتســلبها حقوقهــا 
الطبيعيــة، ولقــد أثبتــت املــرأة الســورية مــع بدايــة الثــورة الســورية ومــع ضعــف الدولــة الســورية 
وعجزهــا  أن املــرأة الســورية قــادرة علــى املســامهة بــدور فعــال يف اجملتمــع الــذي بــدأ يتشــكل مــع 
الثــورة  فقــد كانــت مــع الرجــل يف كل اجملــاالت اإلغاثيــة والتنســيقيات وحــىت العمــل امليــداين، 
وبنظرة على حجم املعتقات يف ســجون النظام وعدد من قتلن  على يد النظام ومن شــاركن 
يف الفعاليــات ضمــن مناطــق النظــام وخارجهــا يظهــر لنــا أن املــرأة الســورية جاهــزة للمشــاركة 
بــكل فعاليــة عندمــا تتــاح هلــا الفرصــة. ليــس معــى ذلــك أن املــرأة الســورية انلــت حقوقهــا مــع 
بدايــة الثــورة بــل معنــاه أهنــا قــادرة وجاهــزة للمشــاركة بــكل فعاليــة عندمــا تتــاح هلــا الفرصــة، إالّ  
أن ذلــك مــازال بعيــد املنــال وحنــن نــرى اضطهــاد بعــض األزواج لزوجاهتــم وبدعــم مــن أســرهم 
أيًضــا ألن التمييــز ليــس قاصــرًا علــى الــزوج فمايســمى جبرائــم الشــرف تتشــارك هباعائــات 

الطرفــني غالًبــا ألن مفهومهــم عــن الشــرف واحــد وطبًعــا دائًمــا هــذه اجلرائــم تتحمــل املســؤولية 
فيهــا املــرأة ولــو كان املســؤول الرجــل فهــو مســتثى مــن العقوبــة. إن مفهــوم احلــرمي الــذي ينتشــر  
يف جمتمعاتنــا يســلب حــق املــرأة ويزيــد مــن ظلمهــا وعزهلــا وإبعادهــا عــن املشــاركة الفاعلــة وكمــا 
قلنــا فلــن يكــون هنــاك أي تــوازن حقيقــي يف اجملتمــع إالّ إذا وصلــت املــرأة إىل احلــد األدىن 
املقبــول مــن حقوقهــا وعلــى كل مــن يمــل هــذه األفــكار الــي تنــادي بنيــل املــرأة حقوقهــا أن 
يكونــوا صًفــا واحــًدا مــع املــرأة للدفــاع عــن حقوقهــا وحبصوهلــا علــى حقوقهــا ســتكون مســامهاهتا 
ببنــاء وطننــا اجلديــد مســامهة فاعلــة تنهــض ابجملتمــع ألن للمجتمــع جناحــان مهــا الرجــل واملــرأة، 
فاملــرأة كمــا نعــرف نصــف اجملتمــع وليــس هنــاك إمكانيــة لنهــوض جمتمــع ونصفــه مهمــل ومبعــد 

عــن احليــاة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ويف كل مناحــي احليــاة.
     اجملتمــع اجلديــد الــذي جيــب أن يقــوم علــى أنقــاض اجملتمــع القــدمي الــذي تســلط عليــه نظــام 
احلكــم هنبًــا وســلًبا وظلًمــا ومتييــًزا مبمارســاته األمنيــة القمعيــة الــي قتلــت وشــردت واســتباحت 
حيــاة املواطنــني جيــب أن يقــوم علــى عقــد اجتماعــي جديــد يكفــل احلريــة واملســاواة والعدالــة 
جلميــع املواطنــني دون متييــز أبي شــكل بــني الرجــل واملــرأة وعلــى ذلــك جيــب أن نعمــل مجيًعــا.
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إن مجيــع األوصــاف املشــينة الــي تصــف هبــا وســائل اإلعــام األمركيــة بوتــني صحيحــة بنفــس 
القــدر مــن الصحــة الــي تصــف هبــا نظرهتــا الروســية اإلدارة- بــل اإلدارات- األمركيــة؛ 
ودون الدخــول يف أســباب وصــول األزمــة األوكرانيــة ملــا وصلــت إليــه- واملعــروف جيــدًا- فــإن 
الصمــت األمركــي علــى بلطجــة روســيا فضــًا عــن مشوليتهــا واســتبدادها جــاء بعــد بلطجــات 

أمركيــة عديــدة اترخييــاً، وكُل طــرٍف يعــاين أيضــاً مــن العقــدة االمراطوريــة إلمرايليتــه. 
الروســي-  الصحــايف  قــّدم  بوتــني “،  املتحــدة  الــوالايت  عنــوان “ كيــف صنعــت  حتــت 
األمركــي، “فادميــر بونــز”، حماضــرة يف جامعــة “ ييــل “ األمركيــة يف عــام 2018، 
حتــدث فيهــا عــن تدهــور العاقــات األمركيــة- الروســية مــا بعــد ســقوط االحتــاد الســوفيايت، 
وحــّذر مــن أّن تدهــور العاقــات، وَصــل مرحلــة خطــرة مــن الصعــب إعادهتــا للــوراء، آخــذاً 
يف االعتبــار الصمــت األمركــي علــى ضــم شــبه جزيــرة القــرم، وحماولــة التمــدد يف أوكرانيــا 
وغرهــا عــر آليــه الفعــل االســتخباري واألمــي والعســكري، علمــاً أن روســيا نفســها وقعــت 
فريســة حتالــف اســرتاتيجي داخلــي بــني قيــادات اجليــش واألمــن وطبقــة التجــار اخلارجــني مــن 
بقــااي ثــراء رجــاالت االحتــاد الســوفيايت املنهــار- ذلــك كلــه قبــل أكثــر مــن ثــاث ســنوات 
مــن انــدالع احلــرب الروســية علــى أوكرانيــا هــذه األايم- وشــّدد ‘بونــز’ علــى أن قــادة روســيا 
فقــدوا الثقــة ابلــوالايت املتحــدة منــذ ســنوات، فلــم تنِشــئ الــوالايت املتحــدة عاقــات شــراكة 
أو تعــاون مــع روســيا منــذ االحتــاد الســوفيايت، بــل وصــل األمــر ابلرئيــس األمركــي األســبق، 
ابراك أوابمــا، أن يصــف روســيا أبهنــا “ قــوة إقليميــة “ وليــس قــّوة دولّيــة أو ُعظمــى، كمــا 
جــرى رفــض أي فرصــة النضمــام روســيا لاحتــاد األورويب مــن ِقبــل الغــرب، بــل إنــه جــرى 
حْصــر روســيا يف الشــرق، إذ يقــول ‘بونــز’ إن روســيا منــذ القيصريــة، كانــت دائمــاً وجهتهــا 
غــرابً وليــس شــرقاً، كمــا أّن القيصــر الروســي طــارد انبليــون وقواتــه حــىت فرنســا ودخــل ابريــس 

وظَــّل فيهــا عــدة أشــهر. 
بوتــني،  فادميــر  أن  يعــي  ال  أنــه  إال  والافــت،  املثــر  احملاضــرة  عنــوان  مــن  الرغــم  علــى 
صناعــة أمركيــة أو عميــل أمركــي، بــل املقصــود أن السياســات األمركيــة كانــت اســتعائية 
وحــىت مهينــة ومســتخّفة بروســيا وقادهتــا منــذ بدايــة التســعينيات؛ ووفقــاً لـ’بونــز’ فــإن هــذه 
السياســات دفعــت- يف العقــد األخــر ورمّبــا قبــل ذلــك )منــذ 2008(- بوتــني، إىل انتهــاج 
سياســات معاديــة للــوالايت املتحــدة، ولفــت ‘بونــز’ إىل أن عــداء االحتــاد الســوفيايت مل يكــن 
ــه عــداء الــرأي العــام  ألمــركا كشــعب أو دولــة، بــل عــداًء للرأمساليــة واإلمرايليــة، يف حــني يُوجَّ

الروســي اليــوم للــوالايت املتحــدة، بينمــا تغــّذي وســائل اإلعــام الروســية الرمسيــة وشــبه الرمسيــة 
هــذا العــداء، فيمــا يقــوم اإلعــام األمركــي ابألمــر نفســه جتــاه روســيا.

هــذا االســتخفاف األمركــي بروســيا وقادهتــا صفــع بوتــني كزعيــم للكرملــني مطلــع األلفيــة 
احلاليــة، عندمــا التقــى بيــل كلينتــون، ويذكــر ‘بونــز’ يف حماضرتــه أن موافقــة غورابتشــوف علــى 
توحيــد أملانيــا جــاءت بعــد تعهــد أمركــي- أورويب، فــرتة جيمــس بيكــر وزيــراً للخارجيــة، بعــدم 
توســيع انتشــار قــوات حلــف الناتــو إىل شــرقي أورواب، ويؤكــد أن هــذه التطمينــات األمركيــة 
اســتمّر  إذ  العكــس؛  هــو  مــا حصــل  لكــن  مماثلــة الحقــة،  تعهــدات  إىل  إضافــة  موثّقــة، 

االســتهتار األمركــي بروســيا وخماوفهــا االســرتاتيجية.
تواَصــل االســتعاء األمركــي واالســتهتار بروســيا مــن خــال الســعي الــدؤوب لتمــدُّد الناتــو 
يف دول االحتــاد الســوفييي الســابق وحلــف “وارســو”، وصــواًل إىل دول البلطيــق، والحقــاً 
جلورجيــا وأوكرانيــا، وهــذه قضيــة أمــن قومــّي روســية ال يســتطيع بوتــني أو غــره جتاهلهــا، ألهنــا 
عمليــاً تعــي تطويــق روســيا بقــوات معاديــة حللــٍف مهمتــه التارخييــة كانــت حماربــة االحتــاد 
الســوفيايت، وكان بوتــني علــى اســتعداد للتعــاون مــع الــوالايت املتحــدة منــذ تولّيــه الرائســة 
للمــرة األوىل، بــل إنــه امتنــع عــن اســتخدام حــق النقــض )فيتــو( ضــد القــرار األمركــي يف 
جملــس األمــن الــدويل عشــية الغــزو األمركــي للعــراق، بــل غــّض الطــرف عــن ذك الغــزو، 

اجلرميــة.
لذلــك ميكــن النظــر إىل مــا فعلــه بوتــني مــن جهــة أنــه ميثــل املوقــف املناهــض للغــرب مــن جهــة 
كونــه قــوة اســتعمارية حســب زعمــه وهــو الــذي قــام بنفــس الــدور االســتعماري واالحتــايل، 
ومــازال،   2015 منــذ  ســورية  والفاشــية يف  للجرميــة  وأداة  اإليــراين  الــدور  مــع  ابلتكامــل 
فهــو- أي بوتــني- ال يعلــن عــن أفــكاره احلقيقيــة غــر أن مــا فعلــه يف ســورية يؤكــد أنــه فهــم 
اللعبــة الغربيــة جيــداً واســتثمر يف كل الظــروف، فمناطــق النفــوذ الروســي هــي خــط أمحــر، 
ذلــك يف ســورية البعيــدة كثــراً عــن روســيا دون النظــر للكــم اهلائــل مــن اجلرائــم والفظائــع الــي 
ارتكبهــا فيهــا أتييــداً لنظــام قاتــل وجمــرم، فكيــف إذا كان األمــر يتعلــق أبوكرانيــا جــارة روســيا 
واجلمهوريــة الســابقة يف دولــة الســوفييت، فقــد كان اختبــاراً فاشــًا، ال يتــاج البعــض ممَــن 
يعتــر ســلوك بوتــني إزاء أوكرانيــا محاقــة إىل دليــل، ســورية كانــت بعيــدة فيمــا أوكرانيــا قريبــة غــر 

أن األمــر يتعلــق ابملصــاحل وال عاقــة لــه ابلعقائــد.
لقــد خــّر بوتــني الغــرب بــني الضــم أو الغــزو، كامهــا يتمــان تغيــراً للخرائــط غــر مســتحب، 

ابلنســبة إىل الغــرب فإنــه لــن يفعــل شــيئاً يف احلالــني، علينــا أن نصــدق أن حــرابً نوويــة لــن 
تقــع، لكــن احلــرب احلقيقيــة قــد وقعــت بعــد حــرب أعصــاب طويلــة، وتلــك حــرٌب مطلوبــة 

ابلنســبة إىل الغــرب الــذي يقاتــل أبجســاد الشــعوب.
روســيا الــي حاولــت أن تنخــرط يف النظــام العاملــي مــا بعــد اهنيــار االحتــاد الســوفيايت، مل 
جتــده منصفــاً هلــا، بســبب تلــك السياســات؛ هــذا أواًل، مث إهنــا مل تعــد جمــرد قــوة عظمــى 
منهــارة، هــذا اثنيــاً؛ كمــا أهنــا ليســت وحيــدة يف ميــزان العاقــات الدوليــة، ال اقتصــاداي وال 

اســرتاتيجيا.
الصــني علــى الطــرف اآلخــر لألزمــة، تعــرف متامــاً أهنــا هــي اهلــدف مــن حمــاوالت إضعــاف 
روســيا والتضييــق عليهــا مــن جانــب الــوالايت املتحــدة وحلفهــا؛ فالتضييــق علــى روســيا، هــو 

ابألحــرى متريــن وبروفــة اقتصاديــة للتضييــق علــى الصــني.
وإيــران ســرتبح اقتصــادايً مــن األزمــة، يف حــال مت التوصــل التفــاق نــووي أم مل يتــم، فقــد خــرج 
جــو ابيــدن ليعلــن حــزم هائلــة مــن العقــوابت إثــر الغــزو ألوكرانيــا؛ ولعــل األخطــر يف قــرارات 
البيــت األبيــض مــا أعلنــه ابيــدن صراحــة عــن هنايــة )مشــروع نــورد ســرتمي 2 “الســيل الشــمايل 
2”(، وعلــى الرغــم ممــا هلــذا القــرار مــن انعــكاس ســلي علــى أمــن الطاقــة يف القــارة األوروبيــة، 
إال أن ابيــدن، وقبــل الذهــاب إىل هــذا اخليــار، تــرك البــاب مــوارابً ملشــاركة إيــران ودول اخلليــج 

يف ســد الثغــرة النفطيــة الطارئــة.
املدنيــني  ضــد  ســنوات  عــدة  منــذ  العســكرية  ترســانته  واختــر  درب  الروســي  اجليــش  إن 
الســوريني واملستشــفيات والبــى التحتيــة واملــدارس والطــرق واألراضــي الزراعيــة وضــد مراكــز 
القيــادة ومواقــع مقاتلــي املعارضــة الســورية يف الشــمال واجلنــوب والوســط وحــول العاصمــة 
دمشــق، كل ذلــك برضــى أمركــي وصهيــوين، وحــول املايــني مــن الســوريني ومدهنــم وقراهــم 
إىل أهــداف، مشــيداً ابنتظــام بفعاليــة أســلحته التكتيكيــة واالســرتاتيجية، وقــد قتــل عشــرات 
نزحــوا؛  و/أو  اآلالف  مئــات  وجــرح  الغــارات،  هــذه  يف  املدنيــني  الســوريني  مــن  اآلالف 
وعشــرات املستشــفيات واملراكــز الطبيــة مت تدمرهــا أو وضعهــا خــارج اخلدمــة، وتدمــر أحيــاء 
أبكملهــا، كل هــذا حــدث دون إفــات مــن العقــاب، ودون أن يشــعر بوتــني ابلقلــق أو 

املعاقبــة عليــه.
هــذا واقــع جيــب أن نضعــه يف االعتبــار عنــد حتليــل غــزو أوكرانيــا هــذه األايم، حــىت لــو كان 

الســياق السياســي واجليوسياســي خمتلفــاً متامــاً.

عبد الباسط حمودة

 بالغطرسة واالستكبار
ً
حين يتصادم القتلة ممزوجا

كاتب وصحفي سوري
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مقاال

لطاملا تســاءلت عن ســبب ارتفاع معدَّالت الطَّاق بني الّاجئني الّســوريني 
يف بــاد اللُّجــوء، ال ســيَّما يف أورواب، وهــو أوَّل الغيــث يف الزِّلــزال الَّــذي أملَّ 
ابلبنيــة اجملتمعيَّــة لإلنســان الّســوري. وال أخفيكــم أنَـّـي ســألت أصدقــاء يل 
متخصَّصــني يف علــم النَّفــس واالجتمــاع والّديــن عــن هــذه احلالــة الَّــي حتوَّلــت 
إىل ظاهــرة، ألكتشــف ظواهــر أخــرى ال تقــلُّ إشــكااًل عنهــا. وكأنَّ األمــر 
كان حباجــة إىل “نفخــة”، لرتتفــع ألســنة احلريــق يف الفضــاءات النَّســويّة. 
أتتــي إجــاابت خمتلفــة بعضهــا يســتند إىل نظــرايت وبعضهــا اآلخــر يســتند 
إىل وجهــات نظــر شــخصّية، ســأكتفي هنــا بتنــاول أربــع نقــاط منهــا ميكــن 
أن تشــمل اجلوانــب املختلفــة حليــاة الّاجئــني عموًمــا، واملــرأة منهــم خّصوًصــا.

النُّقطــة األوىل هــي أنَّ جمتمعنــا مل يكــن ذلــك اجملتمــع املثــايل، بــل كان يرتنَّــح 
بــني نقيضــي التَّديُّــن حــدَّ التَّزمُّــت والتَّفلُّــت حــدَّ االنســفاح. ونتيجــة لضيــاع 
الطَّبقــة الوســطى وانســحاق أهلهــا بــني ســندان الفجــوة االجتماعيّــة ومــا جنــم 
ات الطّارئــة  عنــه مــن فجــوات أخاقيّــة وتداعيــات تطبيقيّــة، ومطرقــة التَّغــرُّ
إىل حــدِّ مســلَّمات،  ترقــى  الَـّـي كانــت  املفاهيــم  املفروضــة يف  والتَّبــدُّالت 
تقــوَّض الكثــر مــن األساســّيات الَـّـي أقمنــا عليهــا فكــرة اجملتمــع املعتــدل. 

ــام مستســهًا بغــض النَّظــر عــن التبعــات. وهــذا مــا جعــل أمــر التَّغيــر الّت
ّــة مل يتبلــور عنــد الكثريــن مــن أبنــاء اجملتمــع،  النُّقطــة الثّانيــة أنَّ مفهــوم احلرِّي
وابلّتــايل اته التَّعريــف عنــد احلــدود الَّــي ترســم النِّقــاط األقصــى الَّــذي جيــب 
أن تقــف عندهــا هــذه احلرِّيـّـة، انهيــك عــن اجلهــل بكيفيّــة تطبيقهــا، وافتقــاد 
األدوات الــّازم توافرهــا لإلرشــاد والتَّوجيــه، ال ســيَّما عندمــا يتعلَّــق األمــر 
َبصَمتــه  اجلهــل  هلــذا  األســري. وكان  وااللتــزام  الشَّــخصّية  احلرِّيّــة  مبوضــوع 
يف التَّــرُّؤ مــن كلِّ األفــكار الَـّـي اعتنقهــا الّاجــئ ســابًقا، حــىّت لــو كانــت 

ســليمة.
الثّقافيّــة  للصَّدمــة  لاستســام  النَّفســّية  ابجلهوزيّــة  مرتبطــة  الثّالثــة  النُّقطــة 

بفكــرة  املوقــف  تريــر  مــع  وصاحيَّتهــا  و”صاحهــا”  بتفوُّقهــا  والتَّســليم 
“االندمــاج” املطلــوب مــن الاجــئ يف اجملتمــع الَّــذي وفَّــر لــه ســُبًا للعيــش 

مل جيدهــا يف جمتمعــه األم، ال قبــل اخلــراب الَـّـذي خــرانه وال بعــده. 
ــلطة األبويّــة )أو التَّفســرات األبويّــة املنســوبة  النُّقطــة األخــرة مرتبطــة ابلسُّ
زورًا إىل الّديــن( ومفهــوم العيــب الَـّـذي حكــم ســلوك النِّســاء، ال ســيَّما يف 

اجملتمعــات الرّيفيّــة واحملافظــة.
وقــد ظهــر أثــر النِّقــاط الَـّـي أوردانهــا علــى وجهــي اجملتمــع، ونعــي الرَّجــل 
واملــرأة، دون تفريــق أو حتيُّــز لطــرف علــى حســاب اآلخــر، فبــاات “يف اهلــواء 
ــا مــا  ــا ألهنَّ ســواء”، كمــا نقــول. لكــن، بقــي أثــره علــى املــرأة أكثــر متيُـّــزًا، رمبَّ
ــا لكوهنــا  تــزال يف موروثنــا احللقــة األضعــف يف معادلــة التَّبعّيــة واملعّيــة، أو رمبَّ

الطَّــرف الَّــذي “متــرَّد” إن جــاز لنــا التَّعبــر.
“التَّمــرُّد”،  هــذا  إىل  املــرأة  دفــع  الَـّـذي  األوَّل  احملــرِّض  هــو  “العســف” 
والَـّـذي أّدى هبــا إىل طلــب الطَـّـاق أو التَّغيــر أو املطالبــة مبســاحة أوســع 
ــا بفضــل “احليــاة  هلــا يف حياهتــا، عندمــا ســنحت الفرصــة هلــا. وال ننكــر أهنَّ
اجلديــدة” الَّــي توفَّــرت هلــا اســتطاعت النَّجــاة مــن الوقــع السَّــلي هلــذه احلالــة 
علــيَّ  مــا مسعنــا مجلــة “فرضــوا  كثــرًا  ثقافتنــا.  الطَـّـاق، يف  االجتماعيّــة، 
االرتبــاط بــه”، و”ختلَّصــت مــن وهــم ظــل الرَّجــل” وغرهــا مــن األوضــاع 

الَـّـي تولَـّـدت عــن مفاهيــم مهــزوزة.
ويبــدو أنَّ “تراكمــات” املشــاكل االجتماعيّــة واالقتصاديّــة والنَّفســّية الَـّـي 
انتقلــت مــع الّاجئــني إىل جمتمعاهتــم اجلديــدة، وجــدت يف قوانــني تلكــم 
البلــدان متنّفًســا هلــا. ففــي تلــك اجملتمعــات، التقــت املــرأة “ابحلرِّيّــة” وجًهــا 
لوجــه: حرِّيّــة ماديّــة بــا حتفُّظــات معهــودة أدَّت إىل سلســلة مــن احلــّراِّيت، 
ــي التَّطبيــق،  ــا نتــاج جمتمــع أمِّ ــاذ القــرار وتقريــر املصــر. وألهنَّ ال أقلَّهــا حرِّيـّـة اختِّ
ــل املــرأة  تشــبَّثت “حبرِّيتهــا” ومل تســأل عــن األدوات جلهلهــا هبــا. وال حنمِّ

جريــرة األمــر، لكنَّهــا ســامهت، مــن حيــث تــدري أو ال تــدري، يف تقويــض 
البنية األساســّية ألي جمتمع أو جتمُّع إنســاين، ونعي به األســرة. وال نســتثي 
الرَّجــل مــن املســاءلة أبي حــال مــن األحــوال. كمــا ســامهت أيًضــا يف تلّقــي 

صدمــات االختــاف الثَّقــايف مبفردهــا.
وال يســري مــا ذكــران حبذافــره علــى كلِّ بلــدان اللُّجــوء. إذ خيتلــف الوضــع يف 
بلــدان أخــرى، وإن كان ال خيــرج املــرأة مــن دّوامــة املشــاكل الَّــي حتاصرهــا. 
فالظُّــروف املعيشــّية القاســّية والكفــاح مــن أجــل البقــاء وعــبء الفاقــة والفقــر 
حتيــط ابملــرأة الَّــي ال معيــل هلــا ألســباب متعــدِّدة وتضيــف إىل ثقــل األمومــة 
أثقــااًل أخــرى. وكثــرًا مــا نقابــل أو نســمع مبــن تكافــح علــى جبهــي األمومــة 
واللُّجــوء إلطعــام وإعاشــة أســرهتا. واألمثلــة كثــرة ال يســمح اجملــال املتــاح 
لذكرهــا. ويف هــذا الكفــاح املريــر، تتعــرَّض املــرأة للعنــف وانتهــاك احلقــوق 
عرضــة  تكــون  لكنَّهــا  الرَّجــل،  مثــل  مثلهــا  الكراهيــة  ثــن خطــاب  وتدفــع 
النتهــاكات أخــرى قــد جترهــا علــى تقــدمي تنــازالت يف ســبيل البقــاء مل تكــن 

لتســمح هبــا لــوكان معهــا شــريك مناســب. 
األســريّة  العاقــات  علــى  أثَـّـرت  اللُّجــوء  تبعــات  أن  ننكــر  أن  ميكــن  ال 
واالجتماعيّــة بــني الّاجئــني ألن منــط احليــاة خمتلــف عّمــا ألفــوه يف بادهــم. 
وإذا مــا أخــذان بعــني االعتبــار أنَّ جــزًءا مــن مهّمــة الغــرب يشــمل “إنقــاذ 
ــا فهمنــا بعًضــا  النِّســاء مــن اضطِّهــاد الّرجــال” حبســب بعــض الغربيــني، لرمبَّ
مــن أســباب اهنيــار البنيــة االجتماعيــة وانعكاســات هــذا االهنيــار علــى املــرأة 
هنــاك ووضعهــا. وخنتــم ابلقــول إنَّ “مبــدأ االختيــار ومفهــوم الكرامــة مهــا 
مــن مبــادئ العدالــة الَّــي يفتقــر إليهــا النِّســاء والّرِجــال يف جمتمعنــا”، حبســب 
مقــال تنــاول االهنيــار األســري للّســوريني يف بلــدان اللُّجــوء، وابلتّــايل فــإنَّ 
العيــش يف ظــلِّ أحدمهــا أو كليهمــا يعتــر للمحــروم منهمــا فــوزًا عظيًمــا يعميــه 

عــن الثَّمــن الباهــظ الَّــذي دفعــه.   

حى بين حجري الرَّ

محمد أمين الشامي 

كاتب سوري

عاشــت املــرأة يف ســورية وضًعــا مأســاوايًّ يف األعــوام املاضيــة وماتــزال تعيشــها 
وبتحــدايت أكــر، فكثــٌر مــن الّرجــال قُِتلــوا أو ُأصيبــوا أو اختطفــوا أو احتجــزوا 
أو ُأصيبــوا إبعاقــات، فأصبحــت املــرأة املســؤولة الوحيــدة عــن إعالــة األســرة، 
ابإلضافــة إىل دورهــا الــذي كانــت متارســه ســابقاً ســواء كربــة منــزل كالســائد 
يف اجملتمــع الســوري أو موظفــة بقطــاع مــا، فقــد كانــت تقــوم برتبيــة أطفاهلــا 
وتعليمهــم وتقــوم ابألعبــاء املنزليــة، فضــًا عــن العمــل خــارج املنــزل، فقــد ُكــنَّ 
يعملــن مبهــن خمتلفــة كالتدريــس والتمريــض وبعــض األعمــال األخــرى، إضافــة 
إىل أعمــال الزراعــة واخلياطــة واحلياكــة هبــدف املســامهة يف إعالــة األســرة ومعاونــة 
الــزوج وبلحظــة خاطفــة أصبحــت لوحدهــا حتمــل كل األعبــاء مضــاف إليهــا 

أعبــاء احلــرب وخماطرهــا.
إضافــة إىل حتــدايت النــزوح واللجــوء والشــتات وفقــدان األهــل واألحبــاب، ومــا 
يفرضــه جمتمــع اللجــوء مــن حتــدايت مل تكــن يف املوطــن األساســي مــن اللغــة 

والواقــع االجتماعــي.
يف تقريــر ســابق لألمــم املتحــدة صــدر عــام 2018 وصــل عــدد النِّســاء اللــوايت 
فقــْدن أزواجهــن يف ســورية اىل أكثــر مــن مليــون، بــني قتيــل ومفقــود، وقــد أكَّــد 
التَّقريــر أن نســبة النســاء املعيــات ألســرهن ختطــت %11، واليــوم وصلــت إىل 

%25 حيــث دخلــت النســاء جمــاالت كثــرة يف ســوق العمــل .
اإلرهابيــة  املليشــيات  بعــض  ســيطرة  نتيجــة  املــرأة  عانــت  ملــا  إضافــة  وهــذا 
واالنفصاليــة مــن داعــش وقســد فاكتــوت املــرأة بنــار التطــرف بلونــني وشــكلني 
مــن إجبارهــن علــى منــط حيــاة مل يعرفنــه والتجنيــد االجبــاري والعقــوابت القاســية 
اجلســدية أو االبتــزاز ويف ظــل غيــاب اتم ملؤسســات حتمــي املــرأة وتدافــع عنهــا.

أمــا وضــع املــرأة اآلن فقــد ازداد تعقيــداً يف ظــل غيــاب منظومــة الدولــة واحلوكمــة 
الرشــيدة، وطــول أمــد الصــراع، ومايــزال قســم كبــر منهــن يقطــن خيمــة مــن 
قماش أو باســتيك ال تقي حر الصيف وال برد الشــتاء، كما أنه ال يوجد يف 

ســورية أي دور حقيقــي ملنظمــات اجملتمــع املــدين ابملعــى العملــي. 
إضافــة إىل أن النســاء الســورايت شــاركن يف االحتجاجــات جنبــاً إىل جنــب مــع 
الرجــال، ممــا وضعهــا أمــام مصــر واحــد معهــم مــن ماحقــة واغتيــاالت وابتــزاز.

فاحلملــة العســكرية الــي شــنها النظــام الســوري وعمليــات التجنيــد اإلجبــاري، 
أحــداث أزمــة دميوغرافيــة تــزداد يف البــاد، وبعــض املناطــق أصبحــت يســكنها 
النســاء فقــط.! بســبب التجنيــد وتقــرتب ضحــااي احلــرب 80 يف املائــة منهــم 
مــن الرجــال، وهــذا أحــدث اختــااًل يف الشــراكة الزوجيــة حيــث يتحمــان معــاً 

صعــاب احليــاة بشــكل متــوازن.

تنهــزم  أال  يف  ســاعد  الــذي  هــو  ذلــك  علــى كل  الســورية  املــرأة  صــر  إن 
االحتجاجــات الشــعبية ضــد النظــام املتوحــش، وهلــذا أعتقــد أن متكــني املــرأة مــن 
أدوات السياســة إلتقاهنــا وأن تقــوم بــدور مشــارك للرجــل هــو الــدور الطبيعــي 
الــذي صنعتــه املــرأة الســورية يف األحــداث وليــس تفضــًا ألحــد علــى أحــد.

فهــي قــد ســامهت ابحلــراك اجلماهــري، وحتملــت كل محــات التهجــر والنــزوح، 
ومل تســتلم وإمنــا كان هلــا شــعور أن عليهــا أن تصمــد وأن تصــر وأال تنكســر، 
ومل تقلــه املــرأة الســورية بــل فعلتــه، وهلــذا كان لزامــاً أن يضــر صوهتــا ورأيهــا 
بــكل العمليــات السياســية والقــرارات املصريــة، ومانــزال نــرى صمــود املــرأة بــكل 

الظــروف.
حيــث فرضــت الظــروف الراهنــة علــى النســاء الســورايت جتربــة خمتلــف أنــواع 
املهــن، وأعبــاء مل تكــن تتوقعهــا فعملــت املــرأة فيهــا ابلبنــاء والكهــرابء والدهــان 

والعمــل علــى اجلــرارات الزراعيــة وابلزراعــة وتربيــة املواشــي. 
ويف ظــل أزمــة اقتصاديــة يعيشــها العــامل وســورية بشــكل خــاص وحمدوديــة فــرص 
العمــل أو قلــة توفــر اخليــارات، وال ســيما لــذوي الشــهادات، بقيــت تكافــح 
وتناضــل رغــم ثقــل احليــاة الــي حطــت علــى كاهلهــا، وهــذا يتــم علينــا واجبــات 

كثــرة جتــاه هــذا الصمــود الكبــر والتضحيــات الكبــرة.

د- زكريا مالحفجي   
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كان اتريــخ املــرأة يف احليــاة الســورية حافــًا ومشــرفاً فقــد تســاوت 
مــع الرجــل يف ســورية وتقلــدت أمــور السياســية واحلكــم ومناصــب 
كثــرة منهــا وزاريــة ومنهــا قياديــة ومناصــب يف اجلامعــات وعــدداً مــن 

مناصــب الســلك الدبلوماســي.
النســاء يف ســورية يشــكلن نســبة %49 من عدد الســكان حســب 
 2011 عــام  الســورية  الثــورة  انــدالع  ومــع  اإلحصائيــات  آخــر 
قدمــت املــرأة الســورية ومــا زالــت تقــدم إىل يومنــا هــذا الكثــر مــن 
التضحيــات والبطــوالت وتعرضــت لكامــل االنتهــاكات مثــل الرجــل 

منهــا االعتقــال والتعذيــب والقتــل واالختفــاء القســري. 
عملــت إىل جانــب الرجــل يف مياديــن الثــورة وخارجهــا فشــاهدان يف 
املظاهــرات نســاء اثئــرات ويف العمــل اإلســعايف ممرضــات وطبيبــات 
يســاعدن اجلرحــى وحســب آخــر تقريــِر ملنظمــة حقــوق اإلنســان يف 
ســورية الصــادر 2020 عــن العنــف املمــارس ضــد املــرأة الســورية 
يف آذار/ مــارس وحــىت هنايــة نوفمــر 2020 فقــد وثقــت الشــبكة 
مقتــل مااليقــل عــن 29 ألــف أنثــى يف ســورية و 8000 أنثــى 

مغيبــة قســرايً مــن بينهــم قتلــوا علــى يــد قــوات النظــام الســوري.
عانــت املــرأة الســورية مــن احلــرب الــي مازالــت مســتمرة منــذ 11 
عامــاً ودفعــت أثــاانً ابهظــة ومنهــا التهجــر والنــزوح والفقــر والعنــف 
واحلرمــان مــن التعليــم أضافــت هلــا احلــرب أوجاعــاً جديــد مل تعرفهــا 
أنفســهن وحيــدات  فالبعــض وجــدن  النســاء يف ســورية  قبــل  مــن 

بدون أي معيل بعد استشهاد الزوج أو األب أو األخ مما أجرهن 
إىل النــزول إىل مياديــن العمــل والعمــل يف ظــروف قاســية وصعبــة إىل 

جانــب الرجــل لكســب حيــاة تعيشــها بكرامــة.
فاليــوم فقــد ضاعــت معظــم حقــوق املــرأة الســورية وأثقلــت كاهلهــا 
املعــاانة يف مناحــي احليــاة كافــة اجتماعيــاً واقتصــادايً وسياســياً وأبــرز 
منهــا  اجلســدية  واالعتــداءات  العنــف  االعتــداءات كانــت  هــذه 
االغتصــاب بعــد تعرضهــن لاعتقــال  والعامــل األكثــر أيضــاً الــزواج 

املبكــر واالســتغال اجلنســي. 
يف ظــل الظــروف واألوضــاع الصعبــة الــي عاشــتها ســورية ويف ظــل 
اضطــرار النــاس اىل النــزوح إىل مناطــق أكثــر أمنــاً اســتغل البعــض 
الفتيــات مــن هــم أعمارهــم ال تزيــد عــن 1 للــزواج هبــم لفــرتة حمــدودة 
حــىت أن بعضهــن عــادوا إىل ذويهــم وهــن حوامــل بــدون أن يعــرتف 
الــزوج ابإلبــن وال ابلــزاوج فأصبحــت األم الــي عمرهــا ال يتجــاوز 
يف  التأقلــم  علــى  جمريــن  هلــم  مــأوى  ال  مشــردين  طفــل  مــع   18

ظــروف تعرضهــم لاســتغال واالبتــزاز اجلنســي.
الرعايــة  اخنفــاض مســتوى  أيضــاً  املــرأة  تعانيهــا  الــي  املعــاانة  ومــن 
الصحيــة واحلرمــان فبعــد واهلــروب مــن التعليــم فبعــد اضطــرار الكثــر 
للهــرب خــارج ســورية والنــزوح منهــا حرمــت النســاء مــن إكمــال 
التعليــم ألســباب كثــرة منهــا الــزواج املبكــر إمــا إلعالــة األســرة أو 
الــزواج لتخفيــف األعبــاء املاليــة وعجــز األســرة عــن حتمــل نفقــات 

احلــرب  يف  العوامــل  أخطــر  التعليــم  مــن  التســرب  ويعتــر  التعليــم 
لوجــود جيــل جديــد ُحــرم مــن أبســط حقوقــه وهــي التعليــم فعــدم 
بــني  الكبــرة  واملســافات  املخيمــات  مــدارس كافيــة ضمــن  وجــود 
املخيــم واملدرســة وســوء األحــوال املاديــة الــي متنــع شــراء املســتلزمات 
وبعضهن ممن ال ميلك حىت أوراق ثبوتية للتســجيل يف املدارس كل 
هــذه العوامــل جعلــت نســبة األميــة بــني النســاء الســورايت 30% 

حســب إحصائيــات املرصــد الســوري.
ومــن العوامــل املهمــة أيضــاً يف معــاانة املــرأة الســورية عــدم مشــاركتها 
مــن  وماتبعــه  الســورية  الثــورة  انــدالع  فبعــد  السياســية  احليــاة  يف 
عرقــات لعــدم اجنــاح العمليــة السياســية نتــج عــن هــذا حمدوديــة 
اجلانبــني جانــب  مــن كا  املفاوضــات  الســورية يف  املــرأة  مشــاركة 
النظــام الســوري وجانــب املعارضــة الســورية وكان مــن أبــرز العوامــل 
لعــدم مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية هــو تراجــع نســبة احلــوار 
والدميقراطيــة بــني األطــراف املتحــاورة وعــدم قبــول رأي املــرأة جبديــة 
واحلضــور الصــوري هلــا يف االجتماعــات وورشــات العمــل وهتميــش 
قضاايها على أرض الواقع كما أن األوليات ختتلف فغالبية النساء 
الســورايت تســعى اليــوم إىل أتمــني حيــاة كرميــة هلــا وألســرهتا بينمــا 
البعــض يعتــر املشــاركة يف احليــاة السياســية رفاهيــة يف ظــل األوضــاع 
الراهنــة وهــذا جيعلنــا أمــام مســؤولية مــع املــرأة الســورية لتقديــر دورهــا 

وتعزيــز مشــاركتها.

آالء العابد       
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صحافية سورية

الكتابــة عــن املــرأة الســورية يف ظــل ســي الثــورة الســورية، يعــي أنــك تكتــب 
عــن نصــف اجملتمــع الســوري، البــل أكثــر فهــي األم، واألخــت، والزوجــة، 
واالبنــة، فالكتابــة عنهــا يعــي أنــك تكتــب عــن اجملتمــع ابلكامــل، تكتــب 
عــن القهــر، واألمل، واحلرمــان واخلــوف، واالعتقــال واالغتصــاب، وصنــوٌف 

مــن هواجــٍس وخمــاوٍف تعرضــت ومازالــت تتعــرض هلــا املــرأة الســورية.
أحــد عشــر ســنة كانــت كفيلــة لتــذوق املــرأة كل ذلــك، فــكل يــوم بــل يف 
كل ســاعة جــرى وجيــري عليهــا مــامل جيــر علــى نســاء العــامل جمتِمعــات ســواء 

كانــت انزحــة يف الداخــل الســوري،أو الجئــة يف دول اجلــوار والعــامل.
املــرأة الســورية كانــت املتضــرر األول مــن احلــرب الــي شــنها ويشــنها النظــام 
على الشــعب الســوري، وهو ينشــد حريته وخاصه، ماجعل املرأة الســورية 
تعــاين أوضاًعــا غــر مألوفــة، واســتثنائية، األمــر الــذي جعلهــا أتخــذ إضافــة 
إىل دورهــا كزوجــة، وكأم، أتخــذ أدوار الــزوج واألخ واألب ومجيــع األقــارب 
اآلخريــن الذيــن استشــهدوا أو غيبــوا قســراًي يف منــايف ومعتقــات النظــام، 
فكثــر مــن النســاء فقــدن معيلهــن الــذي كان يتكفــل ابالنفــاق عليهــا وعلــى 

أفــراد األســرة.
وقــد عــززت الثقافــة الســورية الــي كانــت ســائدة قبــل الثــورة دور األب، 
الظــروف  أّن  بَيــَد  اإلنفــاق،  مســؤولية يف  أي  مــن  الزوجــة  أعفــت  ثقافــة 
القاهــرة جعلــت املــرأة الســورية تــرزح حتــت أعبــاء مل تعرفهــا مــن قبــل أعبــاء 

ينــوء عــن محلهــا أويل القــوة مــن الرجــال.

وازدادت آالم املــرأة الســورية يف دول اللجــوء مــع قلــة فــرص العمــل املتاحــة 
هلــن أمــام األعــداد اهلائلــة مــن النســاء الســورايت يف دول اللجــوء ذات 
الطابــع الذكــوري يف العمــل، فالســوريون مــن الرجــال مــن أٍب وأٍخ وابــٍن إمــا 
اثئــر يف وجــه النظــام، أو أســر لديــه، أو شــهيد وطن.املــرأة الســورية عانــت 
وهــي اثئــرة يف وجــه النظــام وعانــت وهــي تغتصــب علــى يــد جــاوزة النظــام 
وعانــت وهــي ثكلــى ألبنائهــا، وعانــت وهــي أرملــة، وعانــت لفقدهــا األب، 

واألخ واألخــت، متاعــب تنــوء هبــا اجلبــال وحتملتهــا املــرأة الســورية.
يف هذا الســياق حذرت املفوضية العليا لشــؤون الآلجئني من أن عشــرات 
اآلالف مــن نســاء ســورية وقعــن يف دائــرة العزلــة واملشــقة والقلــق ليكافحــن 

مــن أجــل البقــاء والعيــش يف ظــل حــرب ابتــت قاتلــة.
كمــا أوردت صحيفــة الفايننشــال اتميــز األمركيــة لكثــر مــن املاحظــات 
حــول املــرأة الســورية حيــث أشــارت الصحيفــة إىل تناقــص عــدد الرجــال يف 
ســورية بســبب احلــرب مــا دفــع النســاء للعمــل خــارج البيــت بشــكل مل أيلفــه 

اجملتمــع الســوري التقليــدي. 
ثقافــة عمــل املــرأة الســورية ثقافــة جديــدة عمرهــا بضــع ســنوات، حيــث أن 
عمــل املــرأة مل يكــن مألوفًــا وإن عملــت قبــل الثــورة فهــي مــن ابب أتمــني 
الكماليــات فالضــرورايت كان احلصــول عليهــا حتصيــل حاصــل أمــا عملهــا 
يف ظــل الوضــع املأســاوي احلــايل يف الثــورة ابت لتأمــني الضــرورايت بــل 
أشــد الضــروايت، وظــروف احلــرب فتحــت أمــام املــرأة الســورية أبــوااًب كانــت 

مغلقــة، مل تكــن لتدخلهــا مــن قبــل وذلــك لانتكاســات الصعبــة الــي أثقلــت 
كاهلهــا مــع فقــدان املنــزل، واملعيــل مــن أب أو زوج أو أبنــاء مــع تشــرد 
ونــزوح وهجــرة وصــواًل للعمــل يف ظــروف أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا صعبــة.

كارثــة املــرأة الســورية النازحــة أو املهجــرة متثلــت أهنــا وقعــت أمــام حتــدايت 
اجتماعيــة، واقتصاديــة، وتربويــة يف غيــاب األب واملعيــل، فبعــد أن كانــت 
مهمتهــا املقدســة البيــت واألطفــال وجــدت نفســها تعمــل يف ظــروف قاهــرة 
يف غيــاب مــن كانــت مهمتــه كل ماذكــر، ولعــل هــذا الوضــع جعــل مــن 
ظاهــرة زواج القاصــرات تنتشــر علــى نطــاق واســع إن يف الداخــل الســوري 

أو يف خميمــات الشــمال أو حــىت يف دول اللجــوء األخــرى.
فاألعــداد الكبــرة مــن الشــهداء الذيــن وقعــوا يف الثــورة الســورية الــذي يصــل 
إىل املليــون، يضــاف إليهــم املعتقلــني يف ســجون النظــام إىل األعــداد الكبــرة 
مــن املهاجريــن الســوربني يف أوراب أنتــج مشــكلة دميوغرافيــة فــزادت بذلــك 
أعــداد النســاء علــى الرجــال بشــكل كبــر ماتــرك آاثرًا ســلبية تتعلــق بتأخــر 

الــزواج وتراجــع معدالتــه وزايدة عــدد حــاالت الطــاق والعنوســة.
معــاانة املــرأة الســورية خــال العشــر ســنوات الــي خلــت جعلتهــا تئــن حتــت 
هــذا الثقــل واحلمــل الــذي حتملــه وهنــا جيــب أن أييت دور اإلعــام ودور 
املنظمــات الــي هتتــم ابملــرأة وهتتــم مبعاانهتــا للبحــث عــن خمــارج أو خمفِّفــات 
تســاعد املــرأة الســورية يف حمنتهــا وذلــك إبقامــة نــدوات وحــوارات ولقــاءات 

تعمــل علــى مســاعدهتا مــا اســتطاع املســاعدون إىل ذلــك ســبيًا.

جهاد األسمر

ا بها 
ً

المرأة السورية...رفق
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ت
تقارير وتحقيقا

علــى تلــة رابيــة غــريب معــرة النعمــان تنتصــب بلــدة حــاس، بلــدة وادعــة مــن 
ريــف إدلــب اجلنــويب تســند ظهرهــا علــى الســفح اجلنــويب مــن جبــل الزاويــة 
و جياورهــا مــن الغــرب مدينــة كفرنبــل وكفرومــا مــن الشــرق وحتيــط هبــا الكثــر 
مــن اآلاثر التارخييــة كآاثر الربيعــة وشنشــراخ مــن الشــمال وخربــة فــارس 
األثريــة مــن الشــرق الشــمايل إضافــة إىل مدينــة اهلناجــاك األثريــة يف اجلنــوب 
الشــرقي، وتغطيهــا أشــجار التــني والزيتــون وتزيــن دوايل العنــب مداخــل 
منازهلــا، وكان يعيــش فيهــا قبيــل اإلحتــال مــا يزيــد عــن مخســة وعشــرين 
ألــف نســمة مــن أهلهــا إضافــة اىل مــا يقــرب مــن عشــرة آالف نســمة مــن 

املهجريــن قســراًي مــن حمافظــات اجلنــوب.
أهــايل حــاس يعملــون  يف الزراعــة وخاصــة زراعــة الزيتــون والتــني وزراعــة 
احلبــوب واخلضــار البعليــة مثــل القثــاء واجلبــس والبطيــخ، ونتيجــة لقلــة امليــاه 
وضعــف املــوارد اجتــه أبناؤهــا حنــو الدراســة لتأمــني مســتقبلهم حيــث يوجــد 
فيهــا املئــات مــن محلــة الشــهادات اجلامعيــة والدراســات العليــا ومــن كافــة 

اإلختصاصــات.        
قبل ســنوات من انطاق الثورة  ظهر يف البلدة توجه حنو الصناعة حيث 
مت افتتــاح عــدد مــن معامــل الــرادات وورشــات تدويــر الباســتيك ومعامــل 
انتــاج مــواد البنــاء، األمــر الــذي أكســب أبنــاء البلــدة حتســًنا ملموًســا يف 

مســتوى املعيشــة .
انضمــت حــاس إىل أخواهتــا يف جبــل الزاويــة يف فــرتة احلــراك الســلمي منــذ 
بــداايت الثــورة وقدمــت العديــد مــن الشــهداء حينئــذ وكان شــباب البلــدة 
يملــون أغصــان الزيتــون والافتــات امللونــة واملعــرة ويتوجهــون إىل املظاهــرة 
املركزيــة كل مجعــة يف معــرة النعمــان، ودخــل جيــش النظــام البلــدة يف الشــهر 
الســابع مــن عــام 2011 وبــدأت عمليــات  املاحقــة واإلعتقــال األمــر 
الــذي ســبب هــروب الكثــر مــن الشــباب وهــو النــزوح األول مــن البلــدة، 
وبعــد حتريــر البلــدة بعــد ســنة تقريبًــا مــن دخــول اجليــش بــدأ قصــف الطــران 
إضافــة إىل الصواريــخ الــي اهنالــت عليهــا مــن وادي الضيــف قــرب معــرة 
النعمــان ومــن احلامديــة حيــث مقــر كتائــب النظــام، وهواألمــر الــذي ســبب 
تدمــر بعــض البيــوت واستشــهاد العديــد مــن أبنــاء البلــدة ومزيــد مــن النــزوح 
حنــو املخيمــات وتركيــا وبقــي يعيــش ابلبلــدة الفقــراء الذيــن ال حــول هلــم وال 

قــوة علــى حتمــل تكاليــف النــزوح.
شــارك الطــران الروســي إىل جانــب مروحيــات النظــام يف اهلجــوم علــى 
البلــدة عــر الغــارات اجلويــة املكثفــة إضافــة إىل صواريــخ املدفعيــة وذلــك 
عــر ســنوات الثــورة وهــو مــا ســبب الكثــر مــن الدمــار وأرغــم اآلالف مــن 
أهلهــا علــى النــزوح، وكانــت أكــر تلــك اجملــازر جمــزرة األقــام يف الشــهر 
العاشــر مــن عــام 2016 والــي راح ضحيتهــا مــا يقــرب مــن 40 شــهيًدا 
بــني تلميــذ وويل أمــر ومســعف حيــث اســتهدف طــران النظــام بســبعة 
صواريــخ حمملــة ابملظــات مــدارس البلــدة والطــرق املؤديــة هلــا أثنــاء الــدوام 

وعنــد تواجــد الطــاب علــى مقاعــد الــدرس و دّمــر معظــم املــدارس.
يف الفــرتة الــي ســبقت النــزوح مــن عــام 2020 كانــت احلملــة الشرســة 
األخــرة والــي انطلقــت أواخــر الشــهر الرابــع منــه وتصادفــت مــع بدايــة 
إدلــب اجلنــويب إىل  البلــدة كباقــي ريــف  الكــرمي تعرضــت  شــهر رمضــان 
موجــة مــن قصــف طــران النظــام وطــران العــدوان الروســي، وكانــت هــي 
األكثــف خــال ســنوات الثــورة، إضافــة إىل قصــف مدفعــي مــن حواجــز 

النظــام القريبــة والــذي ال يــكاد خيلــو يــوم مــن ذلــك القصــف، مــع تواجــد 
طــران الرشــاش علــى مــدار الســاعة األمــر الــذي أرغــم معظــم أهــايل البلــدة 
علــى النــزوح واســتمر األمــر علــى هــذا املنــوال حــىت مطلــع الشــهر الثــاين مــن 
نفــس العــام 2020 حيــث احتلــت قــوات النظــام املدعومــة مــن الطــران 
حــاس  بلــدات  علــى  قصفهــا  وكثفــت  النعمــان،  معــرة  مدينــة  الروســي 
وكفرنبــل وبســقااجملاورات هلــا، األمــر الــذي أرغــم مــا بقــي مــن أهلهــا علــى 
مغادرهتــا هائمــني علــى وجوههــم حنــو خميمــات ومــدن الشــمال، اتركــني 
إليــه  خلفهــم منازهلــم وكل مــا فيهــا مــن ذكــرايت وحاملــني مــا وصلــت 
أيديهــم، يغتنمــون ســاعات الصبــاح األوىل عندمــا ينــام اجملرمــون، متســللني 

عــر دروب جبليــة ضيقــة قاصديــن احلــدود الرتكيــة.
شكل أهل البلدة جلنة طوارئ تساعد اجمللس احمللي يف مساعدة النازحني 
وأتمــني ســيارات النقــل، التقينــا عبــد هللا النجيــب عضــو جلنــة الطــوارئ 
يف البلــدة وســألناه عــن تلــك الســاعات فقــال لصحيفــة إشــراق :توجــه 
أغلــب أهــايل البلــدة يف بدايــة األمــر إىل خميمــات الشــمال يف أطمــة وقــاح 
وانضمــوا إىل ذويهــم يف اخليــم  حيــث اجتمعــت ثــاث أو أربــع عائــات 
يف خيمة واحدة مما دعا إىل تشــكيل جلنة طوارئ للبلدة اســتأجرت أرًضا 
ابلقــرب مــن ســرمدا وأنشــأت خميــم فيهــا حيــث وصــل عــدد العوائــل فيــه 
إىل ســبعمائة عائلــة مت أتمينهــا إضافــة إىل تزويــد اخليــم ابخلبــز واملــاء عــر 
تواصــل مــع املنظــات اإلنســانية ومــا زال املخيــم حباجــة إىل مدرســة ونقطــة 
طبيــة .وعــن حــال أهــل البلــدة يف تلــك األايم قــال النجيــب: الكثــر مــن 
أهــل البلــدة والنازحــني إليهــا_ و قــد وصــل العــدد إىل00 15 عائلــة _  
ابعــوا مــا ســلم مــن متاعهــم واشــرتوا أمتــارًا قليلــة يف منطقــة ديــر حســان 
وبنــوا عليهــا مســكًنا صغــرًا وهــو عبــارة عــن غرفــة ومنافــع مــع ســقف مــن 
النايلــون والشــادر، أمــا مــن ميلــك بعــض املــال مــن أبنــاء البلــدة فقــد توجــه 
إىل مــدن الشــمال مثــل ســلقني وحــارم وكبتــا، ومنهــم مــن ســكن شــقًقا 
علــى العضــم وغــر جمهــز ، والقســم الــذي اضطــر البقــاء يف البلــدة قبــل 
وصــول قــوات النظــام  فقــد عاشــوا حيــاة قاســية وخطــرة وعانــوا مــن ظــروف 
ال ختطــر علــى ابل، وللتذكــر بتلــك األايم ســألنا األســتاذ حســن األمحــد 
مــن مكتــب اخلدمــات يف اجمللــس احمللــي فأجــاب :يف الفــرتة الــي ســبقت 
وصــول قــوات النظــام ومــع ارتفــاع وتــرة القصــف بقــي يف البلــدة حــوايل 
100 عائلــة مــن أهــايل البلــدة اضافــة إىل مــا يقــرب مــن 30 عائلــة انزحــة  
آثــروا البقــاء ألســباب متعــددة منهــا الفقــر وغيــاب البديــل، كمــا بقــي عــدد 
من شــباب البلدة حلراســتها من الســرقة بعد أن أودعوا عوائلهم يف مناطق 
الشــمال، كانــت البلــدة تتعــرض وبشــكل يومــي إىل غــارات مــن الطــران 
إضافــة إىل قصــف مدفعــي متكــرر مــن حاجــز النمــر مشــال خــان شــيخون 
األمــر الــذي كان يلــزم النــاس البقــاء يف املاجــئ، حيــث فقــدت البلــدة مــا 
يزيــد عــن عشــرين شــهيًدا وعشــرات املصابــني وتدمــر مخســني منــزاًل إضافــة 
إىل املشــفى الوحيــد يف تلــك اآلونــة وتوقفــت حركــة احليــاة بشــكل كامــل 

وغــدت البلــدة بلــدة أشــباح!
قصــدان بلدتنــا رغــم خطــورة الوضــع يف هاتيــك األايم وجتولنــا فيهــا مودعــني، 
ويف جتوالنــا يف أزقتهــا اخلاليــة مــن املــارة الحظنــا انتشــار القطــط الــي كانــت 
متــوء حمركــة أذايهلــا خلــف كل عابــر تبحــث عــن مــن يؤنســها وقــد جتمعــت 
حــول احلــاج )أبــو يوســف 50 عامــا ( قــرب منطقــة اجلبــل املتطرفــة عــن 

وســط البلــدة ليشــرح لنــا أبــو يوســف عــن اجلهــود الــي يبذهلــا يف تقــدمي 
ــا اللــن إلطعامهــا فلهــا أرواح كمــا  الطعــام للقطــط وقــال أنــه يشــرتي يومًي

لنــا أرواح!
مربـّـوا املاشــية كانــت معاانهتــم أشــد فهــم حباجــة إىل أوضــاع خاصــة والبعــض 
منهم بقي يف البلدة آنئذ وشــكا لنا ســبب بقائه وهو صعوبة توفر املكان 
لعائلتــه وألغنامــه ولألعــاف، وهــو أمــر فــوق طاقتــه وعليــه فقــد ســلم أمــره  

هلل و دخــل مــع غنمــه إىل املغــارات!
طلــب منــا أحــد أحــد شــباب البلــدة التوســط مــع أبيــه العجــوز إلقناعــه 
ابلنــزوح يف ظهــرة أحــد األايم ويف فــرتة غيــاب الطــران خوفًــا علــى حياتــه 
وعندمــا دخلنــا إليــه يف مســجد احلــارة، قــرأت يف عينيــه رجــاًء وأمــًا مــي 
اهلــدوء وال حاجــة  لــه أن الوضــع مييــل حنــو  أقــول  بــه يطلــب أن  وكأين 
للنــزوح، وعندمــا مســع ذلــك مــي رأيــت دمــوع الفــرح يف عينيــه وكأن الــروح 

قــد عــادت إليــه، عندهــا عرفــت معــى التعلــق ابألرض !
تتجمــع ســيارات النــزوح قــرب البلــدة يف الصبــاح الباكــر كل يــوم وقبــل أن 
يظهــر حــريب الرشــاش لتنقــل مــا تبقــى مــن األغــراض إىل املخيمــات، وكــم 
هــو مؤثرعندمــا تشــاهد جرانــك يضعــون يف صنــدوق الســيارة قطــة البيــت 

أوســطل احلبــق اىل جانــب ألعــاب األطفــال وترمــس املــاء. 
نســتذكر هذه اللحظات الفرتة الي ســبقت اإلحتال أايم موســم اخلضار 
الصيفيــة يف بلــدة حــاس، حيــث ينطلــق مــن تبقــى مــن أهــايل البلــدة يف 
الصبــاح الباكــر إىل) املقــايت( لقطــف العجــور والبنــدورة، إضافــة إىل التــني 
البلــدة  لبيعهــا للتجــار يف  والعنــب وإحضارهــا إىل ســاحة )البــازار( يف 
الصبــاح قبــل مســاع هديــر الطــران، بينمــا هتــدأ حركــة النــاس يف الليــل إال 
األنــوار  اســتخدام  الناريــة دون  أوعلــى دراجاهتــم  الظــام  مــن ميشــي يف 
وهــو مــا ســبب االعديــد مــن احلــوادث األليمــة مــع غيــاب مشــفى البلــدة 
الوحيــد الــذي تعــرض للتدمــر الكلــي مــن الطــران الروســي، حــىت أطبــاء 
البلــدة والصيادلــة نزحــوا أيًضــا وبقــي طبيــب وحيــد يف البلــدة رفــض النــزوح 
وأخــر مــن حولــه أنــه آخــر رجــل يغــادر حــاس، وغابــت اخلدمــات عــن 
البلــدة وفــرن البلــدة كان يضطــر إلحضــار اخلبــز مــن أفــران جبــل الزاويــة 
القريبــة، كمــا أن هنــاك دكااًن للخضــار يفتــح أبوابــه فــرتة الصبــاح الباكــر 
ويغلــق علــى عجــل، وقــد شــاهدان أحــد الشــباب جيلــس علــى حجــر صغــر 
ويســند رأســه بيديــه رغــم صــوت الطــران وبعــد أن ســلمت عليــه قــال : 
كمــا تعــرف أيب وأمــي) واقعــني( ابألرض وعاجزيــن، وال أدري مــاذا أفعــل 

وأيــن أذهــب هبــم!
ارتفعــت مظاهــر التآلــف اإلجتماعــي يف تلــك األايم الصعبــة وجتلــت يف 
اندفــاع النــاس أثنــاء القصــف، ورغــم اخلطــورة مبعــاودة القصــف إىل إســعاف 
إعــدادان هلــذا  مــن حتــت األنقــا ، وأثنــاء  الشــهداء  املصابــني واســتخراج 
التقريــر تــواردت أنبــاء عــن احتمــال توقيــع هدنــة ذلــك مــا انعكــس فــورًا 
راحــة علــى وجــوه النــاس يف املخيمــات ويف الشــتات، وراحــوا يتبادلــون 
رســائل التهنئــة واملباركــة ولكــن صبــاح اخلامــس والعشــرين مــن الشــهر الثــاين 
كان يوًمــا حزينًــا وفيــه دخلــت جحافــل قــوات األســد مدعومــة مــن روســيا 
و إيــران إىل البلــدة لتنــام حــاس ليلتهــا األوىل حزينــة وثكلــى علــى أهلهــا 
وقــد ســكنها األغــراب تنتظــر يوًمــا تشــرق مشســه وقــد عــاد إىل حــاس أهلهــا 

ليزهــر الرمــان و يضيــئ زيــت الزيتــون.

فيصل عكلة 

حاس : أيام سبقت اإلحتالل !

صحافي سوري



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’
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Ortadoğu Medya ve İletişim Merkezi tarafından hazırlanan ‘Medya Akademi Atölyeleri’ 
kapsamında Kamera Kullanımı atölye çalışması 19 Şubat Cumartesi günü başladı.
Kamera kullanımı ve fotoğrafa yönelik verilen temel teorik eğitimle başlayan atölye 
çalışmasında daha sonra pratik eğitime geçilecektir.
Medya Akademi Atölyeleri kapsamında Senaryo Yazımı ve Yeni Medya atölye çalışmaları 
önümüzdeki hafta online olarak başlayacaktır. Bu atölye çalışmalarında temel eğitim alan 
arkadaşlarla, mart ayının sonunda Kısa Film Yapımı ve Kurgu Montaj atölye çalışmaları 
yapılacaktır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi hocaları ve sektörün temsilcileri 
tarafından verilecek eğitimlerin ardından sektöre yetişmiş eleman kazandırılarak istihdama 
katkı sağlanacaktır.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye konusunda her alanda yardım faaliyetlerini  
ürdüren Derneğimiz, Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerde ki kardeşlerimize yardım-
lar ulaştırmaya devam ediyor. Acil olarak gıda, giyim, battaniye ve yakacak ihtiyaçlarının 
öncelendiği yardım dağıtımlarında çocukların kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.  
Suriye konusunda bugüne kadar, kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemeyen, dünyaya 
örnek olan bir hassasiyet gösteren halkımızı, yurtlarından ayrılmayarak yeni bir 
hayat kuran kardeşlerimize az çok demeden katkı sağlamaya davet ediyoruz. 
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını
(0 850 777 33 44)    arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

بــدأت ورشــة عمــل اســتخدام الكامــرا يــوم الســبت املوافــق 19 فرايــر / شــباط  كجــزء مــن “ورش عمــل أكادمييــة 
اإلعــام” الــي يديرهــا  مركــز الشــرق األوســط لإلعــام واالتصــال.

ورشــة العمــل ، الــي بــدأت ابلتدريــب النظــري األساســي علــى اســتخدام الكامــرا والتصويــر الفوتوغــرايف ، ســتنتقل 
بعــد ذلــك إىل التدريــب العملــي.  ســتبدأ ورش عمــل كتابــة الســيناريو واســتخدام وســائط اإلعــام اجلديــدة ضمــن 
نطــاق ورش عمــل أكادمييــة اإلعــام عــر اإلنرتنــت األســبوع املقبــل. ســُتعقد ورش عمــل حــول إنتــاج األفــام القصــرة 
وحتريرهــا يف هنايــة شــهر آذار مــع الطــاب الذيــن تلقــوا تدريبــات أساســية يف ورش العمــل هــذه. بعــد التدريبــات 
والــدروس الــي ســيقدمها أســاتذة كليــة اإلعــام جبامعــة حســن كاليوجنــو وممثلــني عــن قطــاع اإلعــام ، ســيتم اختيــار 

أشــخاص مؤهلــني ليصبحــوا موظفــني يف هــذا القطــاع ، وابلتــايل املســامهة يف التوظيــف.

للغايــة يف  قاســية  ظــروف  احليــاة- يف  أجــل  مــن   - تركيــا  مــع  احلدوديــة  املنطقــة  إىل  جلــأوا  الذيــن  أهلنــا  يعيــش 
مــدن اخليــام الــي أقيمــت هلــم؛ وذلــك بســبب األوضــاع الراهنــة الــي أشــعل وقودهــا النظــام  وقواتــه يف ســوراي، 
واجلماعــات )اإلرهابية(الــي هتاجــم  منــازل  املدنيــني  ممــا  اضطرهــم لرتكهــا بشــكل عاجــل؛ جيــب أتمــني  وشــراء   
 املــواد  الغذائيــة األساســية وحفاضــات األطفــال والرضاعــة واألغذيــة والبطانيــات واملابــس ومعــدات املطبــخ املتنقلــة.

مشــاعر  أظهــر  والــذي  الســخي،  دعمــه  تقــدمي  يف  يتــواىن  لــن  -الــذي  شــعبنا  ندعــو  الســياق،  هــذا  يف  وإننــا 
 أخويــة صادقــة أضحــت أمنوذجــا للعــامل كلــه- للمســامهة، مــن أجــل مواجهــة هــذه املوجــة الكبــرة مــن اهلجــرة.

 ميكنكم احلصول على معلومات مفصلة حول آلية الترع من خال االتصال على الرقم:
)44 33 777 850 0( 

 سوريا تنتظر تبرعاتكم

 سوريا تنتظر تبرعاتكم

Medya Akademi Atölyeleri Başladı

SURİYE BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR  
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Suriye’deki Anadolu Kültür Merkezleri’nde düzenlenen seminerler kuşağı her hafta farklı bir 
konu ve konuğun katılımıyla devam ediyor.
El Bab Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer kuşağının bu haftaki oturumunda 
“Kur’an-ı Kerim Bakış Açısıyla Eğitim” konusu işlendi. 23 Şubat Çarşamba günü düzenlenen 
seminere yazar Ahmet El Hajj Ali konuşmacı olarak katıldı. Seminerde; Kur’an ve Sünnette 
belgelenen müfredatların yeniden ele alınması, bilimsel ve tarihi gerçeklerle desteklenmesi-
nin gerekliliği konuşuldu. Ayrıca toplumun değerlerini desteklemek ve değerlerini ilerletmenin 
önemi üzerinde duruldu. Seminere El Bab Anadolu Kültür Merkezi’nde eğitimlere devam eden 
öğrenciler, öğretmenler  ve bölge halkı katıldı.

Düzenli periyotlarla bir araya gelerek yapılan Suriyeli İş Adamları ve Kanaat Önderleri 
toplantısı 25 Şubat tarihinde online ortamda gerçekleştirildi. Bülbülzade Vakfı koordi-
nasyonunda yapılan toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlık etti.
Toplantıda; Eğitim, Sağlık, İstihdam, Güvenlik gibi konular gündem edilerek, güvenli böl-
gelerde yaşanılan sorunlara ve çözüm önerilerine değinildi. Yol izinleri ile ilgili yaşanılan 
sorunlar, güvenli bölgelerde belli alanlarda yaşanılan istihdam sorunu, madde bağımlısı 
gençlere yönelik yapılabilecek önleyici faaliyetler, sığınmacıların ehliyet sorunlarına ka-
dar birçok alanda yaşanılan sorunlara çözüm önerileri istişare edildi.

تســتمر سلســلة النــدوات الــي تعقــد يف مراكــز األانضــول الثقافيــة يف ســوراي مبشــاركة ضيــف خمتلــف وموضــوع 
خمتلــف كل أســبوع.

يف جلســة هــذا األســبوع مــن النــدوة الــي عقــدت يف مركــز األانضــول الثقــايف يف مدينــة البــاب ، متــت مناقشــة 
موضــوع “التعليــم مــن منظــور القــرآن”. النــدوة الــي عقــدت يــوم األربعــاء 23 شــباط حضرهــا الكاتــب أمحــد 
احلــاج علــي كمتحــدث. كمــا متــت مناقشــة ضــرورة إعــادة النظــر يف املناهــج املوثقــة يف القــرآن والســنة ودعمهــا 
ابحلقائــق العلميــة والتارخييــة. كمــا ركــزت النــدوة علــى أمهيــة دعــم وتعزيــز قيــم اجملتمــع. حضــر النــدوة الطــاب 

واملدرســون والســكان احملليــون الذيــن يواصلــون تعليمهــم يف مركــز األانضــول الثقــايف يف مدينــة البــاب.

ُعقد لقاء رجال األعمال وقادة الرأي السوريني ، الذي يعقد بشكل دوري ، عر اإلنرتنت يف 25 شباط / 
فراير. ترأس وايل حمافظة غازي عنتاب داود غول االجتماع الذي يتم تنسيقه من قبل وقف بلبل زاده.

يف االجتماع؛ متت مناقشة قضااي مثل التعليم والصحة والتوظيف واألمن ، كما متت مناقشة املشاكل واحللول 
املمكنة للمشاكل يف املناطق اآلمنة. ونوقشت أيضا املشاكل املتعلقة بـ إذن السفر ، ومشاكل التوظيف يف 
مناطق معينة يف املناطق اآلمنة ، واألنشطة الوقائية للشباب املدمنني على املخدرات ، وحلول للمشاكل يف 

العديد من اجملاالت ، مثل مشاكل رخصة القيادة لاجئني. 

ندوة »التعليم من منظور القرآن« في مركز األناضول الثقافي في مدينة الباب 

عقد لقاء رجال األعمال و قادة الرأي السوريين

El Bab AKM’de ‘Kur’an-ı Kerim Bakış Açısıyla Eğitim’ Semineri 

Suriyeli İş Adamları ve Kanaat Önderleri Toplantısı Yapıldı
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Suriye konusunda çalışmalar yürüten; Bülbülzade Vakfı, Göçmen Hizmetleri Merkezi, Ga-
ziantep Suriye Topluluğu, Suriye Koordinasyon Birimi, BEKAM ve Ortadoğu Medya Merkezi 
temsilcileri tarafından 23 Şubat Çarşamba günü Bülbülzade Vakfı’nda Suriye koordinasyon 
toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; bölgemizde yapılabilecek çalışmalar, işbirlikleri, olası problemlerin çözümleri ile 
ilgili ve yapılan çalışmaların geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda 
Mart ayı içerisinde Suriye çalışmalarıyla ilgili tüm birimlerin ortak katılımıyla ‘Göç Çalıştayı’ 
yapılmasına karar verildi.

Bülbülzade Vakfı, Anadolu Esnaf ve İş Adamları Deneği(ANESİAD), Göçmen Hizmetleri ve 
Gaziantep Suriye Topluluğundan oluşan heyet 23 Şubat Çarşamba günü Arap Sanayi ve 
İşadamları Derneğini(ASSİAD) ziyaret etti.
Ziyarette Gaziantep modeli gündem edilerek, Bülbülzade Vakfı, Göçmen Hizmetleri Merkezi 
ve ASSİAD’ın iş birliğinin konuşulduğu görüşmede tecrübe paylaşımları üzeninde durularak; 
fikir adamları ile iş adamlarının buluşturularak Suriye’de köklü kalıcı çalışmalar yapılması ge-
rektiğinden bahsedildi. Ziyarette; gençliği kuşatacak, geleceği inşa edecek projeler, Suriyeli 
ve Türkiyeli iş adamlarının deneyim paylaşımı, Suriye içerisindeki Anadolu Kültür Merkezleri 
üzerinden Eğitim, Kültür ve Suriye içindeki çalışmalar ele alındı.

عقــد اجتمــاع تنســيقي خــاص بســوراي يف وقــف بلبــل زاده يــوم األربعــاء املوافــق 23 شــباط / فرايــر مــن قبــل ممثلــني 
عــن مؤسســات تقــوم أبعمــال ودراســات خاصــة ابلشــأن الســوري مثــل وقــف بلبــل زاده ومركــز خدمــات املهاجريــن 
واجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب ووحــدة تنســيق ســوراي ومركــز بيــكام لألحبــاث ومركــز الشــرق األوســط لإلعــام.

يف االجتمــاع؛ مت تبــادل اآلراء حــول الدراســات الــي ميكــن إجراؤهــا يف منطقتنــا ، والتعــاون ، وحلــول املشــاكل احملتملــة 
، وتطويــر األعمــال املنجــزة. وتقــرر يف االجتمــاع عقــد “ورشــة عمــل اهلجــرة” يف آذار مبشــاركة مشــرتكة مــن مجيــع 

الوحــدات ذات الصلــة ابلشــأن الســوري. 

زار وفــد مؤلــف مــن وقــف  بلبــل زاده ومجعيــة التجــار ورجــال األعمــال األانضــول )أانســياد( ومركــز خدمــات املهاجريــن 
واجلالية الســورية يف غازي عنتاب ، مجعية الصناعة ورجال األعمال العرب )أســياد( يوم األربعاء ، 23 فراير.

كان منــوذج غــازي عنتــاب علــى جــدول األعمــال خــال الــزايرة ، ومتــت مناقشــة التعــاون بــني وقــف بلبــل زاده ومركــز 
خدمــات املهاجريــن و أســياد يف االجتمــاع ، مــع الرتكيــز علــى تبــادل اخلــرات ؛ وذكــر أن األعمــال الراديكاليــة 
والدائمــة جيــب أن تتــم يف ســوراي مــن خــال اجلمــع بــني املثقفــني ورجــال األعمــال. يف الــزايرة متــت مناقشــة املشــاريع 
الي ســتحيط ابلشــباب وســتبي املســتقبل ، وتبادل اخلرات مع رجال األعمال الســوريني واألتراك ، والتعليم والثقافة 

والدراســات يف ســوراي مــن خــال مراكــز األانضــول الثقافيــة املوجــودة يف ســوراي.

عقد اجتماع تنسيقي لألعمال والدراسات السورية

زيارة جمعية الصناعة ورجال األعمال العرب

Suriye Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Arap Sanayi ve İşadamları Derneğine Ziyaret
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غالبــاً مــا كان الرجــل يشــعل النــار ويلقمهــا احلطــب، وكانــت املــرأة متتــح املــاء كيمــا تطفــئ غــّل 
ــارود والغضــب. ــة ابلب ــربّد األرض املصقول احليطــان وت

مل تكــن حيــاة املــرأة يف ســوراي مــا قبــل الثــورة مثاليــة أو حــى طبيعيــة، فقــد كان نصيبهــا مــن املعــاانة 
يف ظّل نظام االســتبداد املافيوي مضاعفًا، فالقهر الذي تعيشــه، واحلرمان من احلقوق، والعنف 
املمــارس ضّدهــا بــكّل أســاليبه وصــوره، كذلــك التهميــش والتجهيــل واالســتغالل واإلمهــال، كّل 

ذلــك وغــريه مــن أشــكال الظلــم الواقــع عليهــا كان مزدوجــاً ومصــدره الســلطة واجملتمــع يف آن. 
ابلرغــم مــن بــوادر هنضــة مبكــرة يف ســوراي بــدأت مالحمهــا ابلظهــور مــع بــداايت القــرن العشــرين، 
وقــد جتلــت فيهــا مشــاركة نســبية فاعلــة للمــرأة يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة، ويف 
مواجهــة املســتعمر الفرنســّي، إالّ أن املشــروع الوطــّي النهضــوّي بـَُعيــد اجلــالء، الواعــد واملبّشــر 
مبيــالد الدولــة الدميقراطيــة احلديثــة، ســرعان مــا تقهقــر وانكفــأ معــه الوعــي اجملتمعــّي املتنامــي 
والــدور الــرايدّي املتميّــز للمــرأة الســوريّة املتنــّورة وذلــك بفعــل التدخــالت اخلارجيــة، والفــورة 
املطــاف إىل  تلــك املرحلــة، وآلــت هنايــة  الــيت ســادت  املتعــددة  األيديولوجيــة، واالنقــالابت 
تــويل حــزب البعــث حكــم ســوراي صــوراّيً، ومــن مّث، عــربه وعلــى أنقاضــه، إىل اســتيالء الطغمــة 

ــة علــى الســلطة. العســكرية األقّلوّي
لقــد ســعى الدكتاتــور حافــظ األســد إىل إفشــال أي مشــروع تنويــرّي هنضــوّي وســحق رّواده 
وتقويــض أركانــه، مثّ إنــه مل يكتــف بتبديــد اإلرث احلضــارّي الســوري، ونســف مكتســبات اجملتمــع 
الــذي حقــق االســتقالل وإجنازاتــه املؤسســية علــى صعيــد بنــاء الدولــة، بــل عمــد يف الواقــع إىل 
تدمــري الدولــة الوليــدة ذاهتــا وتفتيتهــا، وإحلاقهــا ابمســه وبكنيتــه املزيّفــة كمزرعــة، وقــل حظــرية، 

يرتــع فيهــا هــو وعائلتــه وطغمتــه الفاســدة اجملرمــة.
مل تكــن املــرأة الســورية مبنــأى عــن سياســة اإلجــرام املنظــم الــيت انتهجهــا نظــام املافيــا األســدّي ضّد 
عمــوم الشــعب، بــل كانــت الضحيّــة األكثــر معــاانة وتضــرراً يف ظــّل االســتبداد وعســكرة اجملتمــع، 
وتكريــس القيــم الســلبية لثقافــة ذكوريــة قروســطية متخلفــة، ومل تنــج مــن انتهــاكات الســلطة 
املتوحشــة املتمثلــة ابلعنــف والقمــع واخلطــف واالعتقــال واالغتصــاب والتعذيــب املفضــي إىل 
املــوت، كمــا أهنــا اســتخدمت وســيلة للرتهيــب والضغــط علــى عائلتهــا وذويهــا، وجمــااًل البتزازهــم 

وهتديدهــم ابعتبارهــا جملبــة للعــار والدنــس فيمــا لــو اعتقلــت أو مّت املســاس هبــا..
النــوع، واملســتمّد مــن أعــراف  القائــم علــى  أّن تقييــد احلريــة والتمييــز الرمســّي املقونــن  كمــا 
ــة ابليــة مســتعادة وســائدة تنظــر إىل املــرأة كمخلــوق دون، وعلــى أهنــا  وعــادات وتقاليــد جمتمعّي
بعــض مــن متــاع الذكــر املتفــّوق، جعــل مــن املــرأة عرضــة لالضطهــاد والظلــم اجملتمعــّي، ورهينــة 
للخــوف املزمــن مــن التعــرض لــألذى أو االنتقــام مــا دفــع هبــا للتضحيــة ابلعديــد مــن حقوقهــا 

الطبيعيــة واللجــوء إىل الصمــت.
نتيجــة ملــا ســبق كان اندفــاع املــرأة الســورية للمشــاركة يف الثــورة أمــراً متوقعــاً، بــل وضــرورة تلــيب 
حاجتهــا للتغيــري يف البــى السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، مبــا خيلــق واقعــاً طبيعيــاً 
تتحقــق فيــه العدالــة للجميــع علــى أســس املواطنــة املتســاوية، وتســتعيد مــن خاللــه كرامتهــا 

وحقوقهــا اإلنســانية املهــدورة. 
أمّدهــا ابلزخــم الــالزم الســتمرارها، وعــّزز  كان لوجــود املــرأة يف الثــورة الســورية أثــراً حامســاً 
طابعهــا الســلمّي الــذي أكســبها أبعــادًا إنســانية راقيــة، وســاهم يف منحهــا املشــروعّية القيميــة 
الذاتيــة واملوضوعيــة، وقــد كان فادحــاً نصيُبهــا مــن التضحيــة واملعــاانة يف املقتلــة الــيت تعــّرض 
هلــا الســوريون رّدًا علــى ثورهتــم احلضاريــة العظيمــة، فقــد تعّرضــت للخطــف والقتــل والســحل 
واالعتقــال والتعذيــب واالغتصــاب والتهجــري والرتّمــل والتشــريد، وللتنكــر مــن قبــل األهــل 

الرافضــن ملوقفهــا األخالقــّي ومشــاركتها يف الثــورة .. 
لقــد كانــت املــرأة الســوريّة حاضــرة يف زمــي الســلم واحلــرب، ويف كّل الظــروف ملمارســة أدوارهــا 
املتعــددة كأّم ومربيــة وعاملــة، ويف صــون العائلــة وضمــان بقائهــا ومتاســكها واســتمرارها، فقــط يف 

غيــاب األم ينتفــي وجــود األســرة وينهــار اجملتمــع.

المرأة السورية وضرورة الثورة
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م الثقاف
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Suriyeli Kadın ve Devrimin Gerekliliği

Kültür Bölüm Başkanı

Çoğu zaman erkek ateş yakar ve onu odunla besler, kadın ise onu  söndürmek 
ve barut ve öfkeyle cilalanmış zemini soğutmak için su serperdi.
Suriye’deki kadınların devrimden önceki yaşamı ideal, hatta normal değildi, 
Mafya zorba rejimi altında acı çekme payı ikiye katlandı.
Yaşadığı baskılar, haklardan yoksun bırakmalar, kendisine uygulanan her türlü 
şiddet, ötekileştirme, cehalet, sömürü ve ihmal, bütün bunlar ve diğer haksı-
zlıklar iki yönlüydü  . Bunlar.  hem otorite  hem de toplum  kaynaklıydı .
Suriye’de erken bir  kalkınma  belirtilerine rağmen, özellikleri yirminci yüzyılın 
başında ortaya çıkmaya başladı.
O dönemde kadınların siyasi, sosyal ve kültürel hayata ve Fransız sömürgecis-
inin karşısında görece aktif katılımı açıkça görülüyordu.
Ancak, açık  olmamakla birlikte  , umut verici ve modern demokratik bir dev-
letin doğuşunu müjdeleyen ulusal rönesans projesi, dış müdahaleler, ideolojik 
çalkantılar ve darbeler, sonunda Suriye’yi sözde yöneten Esad rejiminin Suri-
ye’nin kontrolünü ele geçirmesinin kapısını açtı.
Ve sonra, onun aracılığıyla askeri cuntasının iktidarı ele geçirmesine.
Diktatör Hafız Esad, her türlü aydınlanma ve diriliş projesini engellemeye, 
öncülerini ezmeye ve sütunlarını baltalamaya çalıştı.
Üstelik Suriye’nin kültür mirasını çarçur etmekle bağımsızliğa kavuşan toplu-
mun ve devletin inşasında kurumsal kazanımların yerle bir etmekle yetinmem-
iştir.
Aslında doğmakta olan  devletin kendisini bizzat kasten yoketti ve parçaladı.
Onu kendi adına sahte bir lakap takarak kendine bir çiftlik kurdu.   Kendisinin , 
ailesinin ve suçlu cuntasının geliştirdiği bir ahır olarak daha az bir farkla.
Suriyeli kadınlar, Esad mafya rejiminin kamuoyuna karşı izlediği organize suç 
politikasından muaf değildi.
Aksine, toplumun tiranlığı ve militarizasyonu sırasında ve geri bir ortaçağ 
ataerkil kültürünün olumsuz değerleri sırasında en çok acı çeken kurbandı.
Şiddet, baskı, adam kaçırma, tutuklamalar, tecavüz ve ölümle sonuçlanan 
işkence ile temsil edilen gücün acımasız suistimallerinden kaçamadı.
Ayrıca ailesi üzerinde bir gözdağı ,şantaj ve tehdit ni kullandı.  Çünkü  tutuklan-
ması ve ya zarar görmesi  durumunda utanç yaratacaktı..
Buna ek olarak, modası geçmiş, restore edilmiş ve hakim toplumsal normlar-
dan, geleneklerden ve geleneklerden türetilen, özgürlüğün kısıtlanması ve cin-
siyete dayalı yasallaştırılmış biçimsel ayrımcılık, kadınları aşağı bir yaratık ve 
üstün erkeğin zevkinin bir parçası olarak görüyor.
Bu, kadınları zulme ve toplumsal adaletsizliğe karşı savunmasız hale getirdi ve 
kronik zarar görme veya misilleme korkusuna rehin verdi, bu da onları doğal 
haklarından birçoğunu feda etmeye ve sessiz kalmaya itti.
Yukarıdakilerin bir sonucu olarak, Suriyeli kadınların devrime katılmak için 
acele etmesi bekleniyordu.
Daha ziyade siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılardaki değişim ihtiyacını, 
adaletin herkes için eşit yurttaşlık temelinde sağlandığı ve bu sayede adaletin 
kaybedildiği doğal bir gerçeklik yaratacak şekilde karşılayan bir zorunluluktur. 
Böylece  insanî haklar yüklenmiş olur.
 Suriye devriminde kadınların varlığı,  devam etmeleri için onlara gerekli ivmeyi 
sağlayan, barışçıl yapılarını güçlendiren, onlara yüksek insani boyutlar kazan-
dıran, öznel ve nesnel değerlerin meşruiyetini kazanmalarına katkıda bulunan 
belirleyici bir etkiye sahipti.
Suriyelilerin büyük çağdaş devrimlerine karşılık maruz kaldıkları katliamdaki 
fedakarlık ve ıstıraplarının payı çok büyüktü.
Suriyeli kadın kaçırıldı, öldürüldü, sürüklendi, tutuklandı, işkence gördü, te-
cavüze uğradı, yerinden edildi, dul bırakıldı  ve ahlaki duruşunu , devrime 
katılımını reddeden ebeveynleri tarafından kınandı. 
Suriyeli kadın, barış ve savaşta , her koşulda, bir anne, eğitimci ve işçi olarak  
rollerini yerine getirmek için, ailenin korunmasında ve hayatta kalmasında, 
bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamada onların yanındaydı, ancak annenin 
yokluğunda,  artık aile yok oluyor ve toplum çöküyor.
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قوارير

املــرأُة كائــٌن غــري مكتمــٍل، وهــي هديــه هللا للرَُّجــل، ومهمتهــا 
تقــوم  أن  علــى  قــادرة  غــري  وهــي  اإلجنــاب،  هــي  األساســية 
ــة والفلســفية، وإمنــا هــي  ــة واإلبداعي ــة والعقلي ابألعمــال الفكري

عبــارة عــن كائــٍن جســديٍّ ُخِلَقــْت إلرضــاء غريــزة الرَُّجــل.
يف احلقيقــة هــذا مــا كان خالصــَة اتريــِخ مــا ُكِتــَب عــن املــرأة يف 
الفلســفة الغربيــة إمجــااًل، ابتــداًء مــن اإلغريــق وكبارهــم )ســقراط 
وأفالطــون وأرســطو( وصــواًل إىل عصــر األنــوار األورويب مــع 
)روســو( الــذي يُعتــرب أهــمَّ مــن كتــب يف الرتبيــة، و)كانــط( الــذي 
كان حمرضــاً لتحريــر العقــل، و)نيتشــه( وغريهــم الكثــري ممــن كان 
هلــم هــذه النظــرة عــن املــرأة بشــكل عــام، وهــذا مــا أاثر عنــدي 
الكثــري مــن التســاؤالت حــول منبــع هــذه األفــكار، ومــا هــي 
األســباب الــيت أدت اىل ظهــور هــذه النظــرة عــن املــرأة الــيت هــي 
يف هنايــة املطــاف شــريكتنا حنــن الرجــال يف هــذا العــامل، وهــل 
املــرأة يف احلقيقــة هــي كائــن غــري مكتمــل كمــا قيــل عنهــا؟، وقبــل 
هــذا ال بــدَّ لنــا ِمــْن معرفــة َمــِن الــذي حيــّدد معــى) املكتمــل(؟.

ومــا  البشــري  الفكــر  عــن اتريــخ  احلديــث  أردان  إذا  ولألمانــة 
وجــود  نلحــظ  نــكاد  ال  فإننــا  اجملــال،  هــذا  يف  املــرأة  أنتجتــه 
مســامهٍة كبــريٍة يف إنتــاج الفكــر والنظــرايت العلميــة والفلســفية، 
وإمنــا كانــت هنــاك ســيطرة شــبه اتمــة للرجــال يف هــذة املياديــن، 
وكان هــذا الغيــاب مــن أهــم األســباب الــيت كوَّنــت تلــك النظــرة 
ــِل املفّكريــن والعلمــاء منــذ القــدمي حــى عهــد  عــن املــرأة مــن ِقَب
إن  بيجوفيتــش(:  عــّزت  )علــي  املفكــر  يقــول  وكمــا  قريــب، 
اتريــخ الفكــر الغــريب كان منــذ عهــد اليــوانن فكــراً ُأحــاداّيً، أي 
مبعــى كانــت فلســفتهم بشــكٍل عــامٍّ تريــد تفســري كّل الظواهــر 
الطبيعيــة واالجتماعيــة والنفســية مــن خــالل اجتــاه واحــد وحمــّدد، 
مــاداّيً  أو  روحانيّــاً،  فكــراّيً  مثاليّــاً  يكــون  أن  إمــا  االجتــاه  هــذا 
جســداّيً عضــوايًّ، وبقيــت هــذه االجتاهــات يف حالــة مــن الصــراع 

املســتمر بُغيــة التفــرُّد يف تفســري العــامل.
نعــم املــرأُة مل تُنتــج فكــراً وفلســفًة وعلمــاً كمــا كان الرجــل يف هــذه 
اجملــاالت، وال نريــد اجملاملــة يف هــذا املوضــوع مــن أجــل الظهــور 
ابملظهــر احلضــاري الــذي يتطّلــب اليــوم منــا أن نكــون كذلــك، 
ولكــن ابملقابــل وكمــا ذكــرت آنفــاً إن اإلنســان كمخلــوق مرّكــب 
ومعّقــد، وفيــه الكثــري مــن التداخــالت فيمــا هــو عقلــي وروحــي 
ونفســي وجســدي وعضــوي ووجــداين وقيمــي وأخالقــي، وال 
لنــا أن نفّســر اإلنســان مــن خــالل جانــب واحــد مــن  ميكــن 
هــذه اجلوانــب، فاإلنســان ليــس بكائــن عاقــل فحســب كمــا 
أراد البعــض أن يصنــف اإلنســان ومييــزه عــن بقيــة الكائنــات، 
وليــس أيضــاً بكائــن عاطفــي فقــط، إمنــا هــو كل مــا ذكــرانه ســابقاً 
،فمــن أيــن أييت احلــق هلــؤالء أن يعطــوا تصنيفــات للمــرأة حســب 

ــَمُة املميّــزة لإلنســان  نتاجهــا العقلــي فقــط، وهــل العقــل هــو السِّ
والــيت جعلتــه عنــد هللا أكــرم املخلوقــات ويف أحســن تقــومي، 

وهــل ابلعقــل وحــده تســتقيم البشــرية مــن اعوجاجهــا؟. 
يف احلقيقــة أان ال أتوافــق مــع املدافعــن عــن املــرأة اليــوم، والذيــن 
حياولــون إثبــات أهنــا متتلــك عقــاًل كعقــل الرجــل متامــاً وأهنــا ال 

تقــلُّ عنــه مــن حيــث القــدرة العقليــة.
 هــذة الطروحــات هــي اعــرتاف ضمــي مــن هــؤالء املدافعــن عــن 
املــرأة أبهنــا كانــت وال زالــت أكــرب طموحاهتــا أن تصبــح كالرجــل، 
وهــذا مــا أراه انتقاصــاً مــن قيمتهــا ككائــن مســتقل يف تكوينــه 
وتركيبــه النفســي واجلســدي والعقلــي والوجــداين، وآخــر هــذه 
الصيحــات هــي حماولــة إثبــات أهنــا قــادرة علــى القيــام ابألعمــال 
البدنيــة الــيت يقــوم هبــا الرجــل، وهــذا أيضــاً شــعور ابلنقــص مل 

يســتطيع هــؤالء اخلــروج منــه وبنــاء كينونــة مســتقلة لــه. 
ولــو كانــت املــرأة كالرجــل فلمــاذا خلــق هللا مــن كل شــيء زوجــن 
اثنــن!؟، وهــل االختــالف بــن هذيــن الزوجــن هــو اختــالف يف 
اجلنــس فقــط ؟، أم أهنمــا طرفــان متكامــالن منســجمان نصــل 

مــن خالهلمــا اىل اإلنســان ابملعــى العــام. 
ولكــي تتضــح الفكــرة بشــكل أكــرب فــإاّن نالحــظ حالــة التكامــل 
بــن اجلنســن، فمــا ُيشــعر الرجــل برجولتــه مثــاًل هــو أن خيتــار 
امــرأة مــن بــن عــدة نســاء لتكــون شــريكته، واملــرأة أيضــاً مــا 
ُيشــعرها أبنوثتهــا أن خيتارهــا الرجــل مــن بــن عــدة نســاء، والرجــل 
أيضــاً يشــعر ابللــذة عندمــا ينظــر جلمــال املــرأة بينمــا املــرأة تشــعر 

ابللــذة عندمــا يُنظــر جلماهلــا. 
 ومــن خــالل هــذا املعــى فإنَّنــا عندمــا نقــرُِّر أنَّ العقــل )الــذي 
اختــص يف فهــم العالقــات املاديــة بــن ظواهــر الطبيعــة وربــط 
األســباب ابلنتائــج( يف اإلنســان هــو مصــدر التقــومي لــه، وأنــه 
ــه فإهنــا تتحــدد قيمتــك، فهــذا الفهــم قاصــر  ــمِّ مــا متلــك من بَك
املعقــدة والبعيــدة كل  الــرؤاي احلقيقيــة لإلنســان وماهيتــه  عــن 
البعــد عــن هــذه األحاديــة يف تفســري تركيبــة هــذا الكائــن الــذي 
يعتــرب ســيد املخلوقــات ملــا فيــه مــن صفــات مقتصــرة عليــه فقــط، 
وإيّن ال أرى عيبــاً يف عقــل املــرأة علــى أنــه ليــس كعقــل الرجــل، 
وهــذه ال اعتربهــا منقصــة فيهــا، فباملقابــل إّن مــا متلكــه مــن 
وجدانيــات يفتقــر إليهــا الرجــل، وكذلــك مــا متلــك مــن شــعوٍر 
عــاٍل وحساســية تفــوق مــا عنــد الرجــل، وهــذا أيضــاً ال يُعتــرب 
منقصــة للرجــال، وال ميكننــا أن نعطــي األمهيــة ألحدمهــا علــى 
، وهــي ليســت  اآلخــر، فالعقــل والوجــدان ال يقاســان ابلكــمِّ
حالــة قيــاٍس تفاضلــيٍّ بينهمــا، وإمنــا هــو تكاملــيٌّ، فالعقــل ال 
مــا  وهــذا  صحيــح،  أيضــاً  والعكــس  الوجــدان  علــى  يســمو 
نالحظــه دائمــاً يف اخلطــاب القــرآين عندمــا خياطــب هللا النــاس 

يف قلوهبــم ويف عقوهلــم، ومــن هنــا نســتطيع أن نفهــم أّن املــرأة 
والرجــل مهــا ليــس يف حالــة صــراع كمــا تريــد أن تصورهــا تلــك 
الصيحــات املســماة ابلنَّســويّة، والــيت تطمــح للوصــول ابملــرأة 
ــّن حُيِْســنَّ صنعــاً، وال يدريــن  كــي تكــون رجــاًل، وهــنَّ حيســن أهنَّ
أبهّنــّن يُِهــنَّ أنفســهّن عندمــا يــرْدَن أن يكــنَّ رجــااًل أو أن يصبحــن 
)أفضــل( مــن الرجــال، وهــذا ينحســب علــى دعــاة هــذا األمــر 

مــن الرجــال أيضــاً..
لقــد كانــت )القــوة( أحــد األســباب الــيت جعلــت احلضــارات 
الدرجــة  مــن  أهنــا كائــٌن  علــى  للمــرأة  تنظــر  واحلديثــة  القدميــة 
الثانيــة، فقــوة الرجــل اجلســدية جعلتــه يفــرض شــروط التفــوق 
هــؤالء(  رآهــا  )كمــا  فالقــوة  هــو،  منظــوره  ومــن  يراهــا  كمــا 
الِقــوى، ويف هــذا  أنــواع  عضويــة فقــط وال معــى لغريهــا مــن 
الصــدد أقــول إنــه ذات يــوم كانــت امــرأة يف شــبه جزيــرة العــرب 
ذات ثــروة وتعمــل ابلتجــارة ولقــد تزوجــت مــن شــابٍّ واحتضنتــه 
يف أكثــر حلظــات ضعفــه )إْن جــاَز لنــا التعبــري( وذلــك عندمــا عاد 
مــن )غــاره( وهــو يف حالــٍة مــن اخلــوف والدهشــة، فكانــت لــه 
ــه الــذي حــاول التخفيــف عنــه وإرشــاده ملــا جيــب  احلضــن واملوجِّ

أن يفعلــه فهــل هــذه امــرأة ال متلــك عقــاًل وقــوة؟!!
وزوجــة فرعــون الــيت واجهــت أكــرب طاغيــة يف التاريــخ، ونصــرت 
احلــّق، فأيــن الضعــف يف هــذة املــرأة، وحــى ال ينحصــر حديثنــا 
عــن النســاء ذوات الشــأن فقــط، فــإن مــا أاثر دهشــيت ابملــرأة 
)الغامديــة( الــيت عصــت رهبــا وذهبــت للنــيّب صلــى هللا عليــه 
وســلم لتتــوب مــن فعلتهــا فمــا كان منــه إال أْن أّجــل هلــا العقوبــة 
ملــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات تقريبــاً، وبقيــت ٌمّصــرة علــى أن 
يقيــم عليهــا احلــدَّ بعــد أن كان هلــا طفــاًل أرضعتــه لعامــن، فــكان 
هذا الطفل كفياًل أبن جيعل أيَّ أحٍد أن يتمسَّــك ابحلياة ألجله 
والبقــاء معــه، إال أهنــا آثــرت طهــارة نفســها عــن صعوبــة الفقــد، 
فاســتحّقت مــا قيــل عنهــا أبهّنــا اتبــت توبــة لــو وزِّعــت علــى أهــل 

املدينــة لكفتهــم، فأيــن يكمــن الضعــف يف هــذه املــرأة؟!.
هــذا، وال ميكــن ملــن يريــد أن يتحــدث عــن عظمــة املــرأة يف 
منوذجــاً  قدَّمــت  الــيت  الســورية  املــرأة  ختطــي  احلديــث  العصــر 
عــن القــوة الناعمــة الــيت واجهــت أعــى آلــٍة للقتــل واهلمجيــة 
والوحشــية، ولعــل حــاالت االغتصــاب املمنهــج الــيت تعرضــت 
هلــا احلرائــر يف املعتقــالت أكــرب دليــل علــى سياســة تدمــري الــروح 
احلــرة لــدى املــرأة الســورية، فاالغتصــاب هــو أذيّــة روحيّــة أكثــر 
منهــا جســدية بغــرض قتــل الــروح وتشــويهها، ولكــن هــؤالء مل 
يدركــوا أنَّ احلــرَّة حتيــا بروحهــا ال جبســدها، والقواريــر إن أرْدَت 
لعنــة  وســتحل  داخلهــا،  احليــاة يف  مــاء  هتــدر  فأنــك  كســَرها 

اجلفــاف علــى كاســرها، فالرفــق هبــنَّ هــو رفــٌق ابحليــاة ذاهتــا.
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القــراءة ســلوك فكــري حيــدد قــدرة اإلنســان علــى متييــز احلــروف اهلجائيــة والربــط بينهــا، ويعــن 
علــى فهــم مفــردات اللغــة، ويســاعد علــى حتفيــز العقــل علــى العمــل واكتســاب املعرفــة والقــدرة 
علــى التحليــل والنقــد واالكتشــاف، ويزيــد الثــروة اللغويــة الــيت تعتــرب الوســيلة الرئيســة للتعبــري، 
ويغــذي اخليــال واإلبــداع، ويلغــي حاجــزي الزمــان واملــكان، ويغــري الســلوك واملفاهيــم، ويرفــع املســتوى 

الفكــري ويرتقــي بــه، ومينــح اخلــربة والثقــة ابلنفــس والشــعور ابلتميــز واالســتثناء.
إال أن مــن املؤســف مــا وصلــت إليــه اإلحصائيــة الــيت قامــت هبــا »األلســكو« والــيت تبــن أن العــامل 
العــريب يصــدر كتابــن مقابــل كل مئــة كتــاب يف أوراب الغربيــة، وأّن الطفــل العــريب يقــرأ ســبع دقائــق ســنواي 
بينمــا الطفــل األمريكــي يقــرأ ســت دقائــق يوميًّــا، أمــا اليونســكو فقــد نشــرت دراســة أفــادت أبن معــدل 
مــا يقــرأه الفــرد العــريب ســنواي هــو ربــع صفحــة فقــط، كمــا أصــدرت مؤسســة الفكــر العــريب تقريــراً يفيــد 

أبن متوســط قــراءة الفــرد األوريب يبلــغ مئــيت ســاعة بينمــا متوســط قــراءة العــريب ســت دقائــق. 
ابإلضافــة إىل انتشــار األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة واللحــن الــذي طــال لفــظ احلــروف وخمارجهــا، 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي الــيت اســتنزفت القــدرة علــى الرتكيــز، واحتلــت وقــت القــراءة، والتهمــت 
ســاعات النــوم، فضــاًل عــن الكتــب اإللكرتونيــة الــيت تُنشــر بــكل مــا حتملــه مــن أخطــاء وضعــف 
مفــردات وركاكــة أســلوب دون رقابــة لغويــة، وغلبــة الدبلجــة العاميــة علــى الرتمجــة الفصيحــة يف 

األعمــال الدراميــة وبرامــج األطفــال...
ولكن ما احلل يف ظل الغزو اإللكرتوين؛ ما احلل بعد أن أصبح غوغل املدرسة واملعلم؟!

لقــد جعــل هللا احلــل ملــك مييننــا وأمامنــا ويف متنــاول أيدينــا وجعــل مــن القــراءة مفتاحــا للعلــوم حيــث 
ال عمــل يســبق العلــم لــذا كانــت الكلمــة األوىل الــيت نــزل هبــا القــرآن »اقــرأ«. 

اقرأ ذلك األمر الرابين الذي يفتح مدن العلم وأبواهبا وكل أسرارها...
فللقــرآن الكــرمي أثــر ابلــغ يف تنميــة امللكــة اللغويــة فهــو يكســب قارئــه بالغــة وإجيــازًا ورصيــًدا لغــواي 
ثــراي، وأســلواب كالميــاً مميــزًا، وســالمة لفظيــة وخمــارج حــروف ســليمة، ويســمح لــه بنقــل املعــى أبكثــر 
مــن طريقــة، ويزيــد قدرتــه علــى التفكــري والتعبــري واإلقنــاع، لــذا نــرى الكثــري مــن اإلعالميــن العــرب 
قــد انكبــوا علــى قــراءة القــرآن، وحفظــوا بعًضــا مــن آايتــه ملــا يف ذلــك مــن نفــع مهــي وتقــومي للســان 
ورفعــة يف اللغــة، وتعبــريًا عــن القبيــح والفاحــش ابللفــظ الشــريف والقــول احلســن، لتصبــح لغتهــم أكثــر 

رفعــة ومســوا واحتشــاما.
، وكذلــك طــوين   فهــذا نيشــان ديرهاروتيونيــان الــذي يقــول: إن حفــظ اآلايت يعينــي روحيًّــا ولغــوايًّ
خليفــة الــذي يــرى أن حفــظ بعــض اآلايت يــروي عنــده حــب االطــالع ويكســبه قــوة يف احلــوار، 
وجــورج قرداحــي الــذي يــرى يف القــرآن كتــاب إعجــاز لغــوي وثقــايف يعينــه علــى فهــم البيئــة املســلمة 

الــيت حتيــط بــه.
ولــن أنســى معلمــي يف املرحلــة الثانويــة الــذي كان مســيحّي الداينــة قــرآيّن اللغــة حفــظ القــرآن كامــاًل، 
ومــا زلــت أذكــر كيــف كان يغمــض عينيــه ويذهــب يف اخليــال ليســتحضر اآلايت كــي يستشــهد هبــا 

علــى قاعــدة حنويــة أو إمالئيــة، وكان يرجتــل الشــعر ارجتــاال...
كمــا أننــا لــو قــرأان ســري األئمــة واألدابء العــرب لوجــدان أهنــم يف العمــر الــذي تتكــون فيــه العــادات 
النطقيــة الســليمة لزمــوا الكّتــاب الــذي كان يقــوم علــى تعليــم القــرآن وحتفيظــه ملــا للقــرآن مــن فضــل 
علــى اللغــة العربيــة، فهــو الوعــاء الــذي حفظهــا مــن االنــداثر والتلــف، وجــاءت لغتــه أفصــح اللغــات 

رغــم أنــه نــزل يف زمــن كانــت الفصحــى هــي الســيدة والدليــل قولــه تعــاىل:« بلســان عــريب مبــن«. 
فالقــرآن نقــل لنــا األداءات الســليمة للحــرف وكيفيــة لفــظ اللســان العــريب، فعرفنــا مــى يُظهــر العــريب 
ومــى خُيفــي ومــى يُدغــم ومــى ميــد ...لــذا كان هجــران القــرآن ســبًبا رئيًســا يف ضعــف اللســان العــريب، 
وكان هــو احلــل الوحيــد واجلــذري ملــا حنــن فيــه مــن تــدين لغــوي لقولــه-ص-: »خريكــم مــن تعلــم القــرآن 

وعلمــه« ملــا يف ذلــك مــن نفــع روحــي ولفظــي وأديب..
 لــذا جيــب أن يكــون لــدى املــريب درايــة يف نشــوء احلــرف ونطقــه ومــكان خروجــه ليصــل أببنائــه 
إىل تقــومي اللســان وقدرتــه علــى احملســنات األدائيــة، فلنبــدأ جبــزء عــمَّ الغــي ابإلعجــاز التجويــدي، 
ولننشــغل بقــراءة القــرآن الكــرمي، ولنثبــت للعــامل كلــه أبننــا قــوم »اقــرأ« لننتشــل أمتنــا مــن الغــوص 
أكثــر يف متاهــات اجلهــل والرتاجــع اللغــوي، فااللتــزام بلغــة القــرآن يبعــد عــن الفحــش، ويعلــم اجملــاز، 

ويصــون اللســان عــن اللحــن وقبيــح اللفــظ، ويزيــد التــذوق األديب، وينمــي املخــزون اللغــوي.
 فلماذا إًذا نبحث عن العقاقري والرتايق موجود؟! 

رنا الجابي

كاتبة سورية

اقرأ

والء جّرود

ب
ْ
ن

ّ
عقدة الذ

كاتبة سورية

فــك احلمــار بــريء مــن دم هابيــل، مــا ذنبــه إن اختــذه قابيــل وســيلة للقتــل؟! والتفــاح 
بــريء اي ســادة بــراءة الذئــب مــن دم يوســف.

اإلنســان هــو املذنــب األوحــد، اجملــرم الــذي اعتــاد حماكمــة اجلمــادات والبهائــم؛ علــه 
يــربئ نفســه...مل نقلــب األدوار دومــا وننكــر احلقائــق؟! وإىل مــى ســنظّل نكــذب علــى 

أنفســنا؟!
التقــادم الزمــي فقــط غــرّي األســاليب، غــرّي وســائل القتــل وحســب، أنتــج ميتــات 
شــعورية وروحيــة وقلبيــة قــد تكــون أعظــم مــن ميتــات اجلســد، فقــط هبــدف اســتمرار 

العالقــات حــى مــع اســتنزاف كل طاقــات الطرفــن.
خــادٌش مــا ســأحكيه، إاّيكــم وإكمــال النّــص إىل آخــره فلرمّبــا حتّســون بتجــّرد مــن 

قراابتكــم كّلهــا.
ــا بعضهــا مزهــٌر وبعضهــا مقفــر،  كّل الّنســاء علــى وجــه األرض ُخلقــن أبرحــام، ولرمّب
وهكــذا توّزعــن األدوار بــن أمٍّ أو ال أّم دون الولــوج إىل مكنــوانت كلٍّ منهمــا ودون 
ابتــكار أجهــزٍة لقيــاس احلنــان، أو وحــدات دوليّــة لتكميمــه، ودون االعرتاف بصالحّية 
أو عــدم صالحيــة الّنســاء ليكــّن أّمهــات أصــاًل، فقــط تنجــب وتضــع لــه خــرزًة زرقــاَء 
تقيــه مــن شــّر عيــون صاحباهتــا، وتزهــد يف األوالد كّلمــا ازداد عددهــم، لتصــل بعدهــا 
لنقطــٍة يكــون قــد نفــد حناهنــا، وماتــت عاطفتهــا؛ لتتســبب أمومتهــا بكــرٍه متبــادٍل بينهــا 

وبــن ضحّيتهــا الّــيت اطلقــوا عليهــا اســم ولدهــا.
ومــن جهــٍة أخــرى ليــس كّل الّرجــال أيضــا صاحلــن لألبــّوة، لكــّن األبــوة ليســت حتــت 
اجملهــر كمــا األمومــة، هــي نطفــٌة تُــزرع يف جســد امــرأة، فتنتــج طفــاًل يُعــرتف أو ال 
يُعــرتف بــه، مثّ نقــول للمتــربئ منــه: هــو أبــوك وحــّق هللا والّشــرع عليــك أن تــربّه، رغــم 

ــاً غــري مقتنعــن أبن يقــرتن امسهمــا معــاً حــّى يف الّنفــوس. أنّنــا ضمنّي
وتقــول األقاويــل أّن الــّدم الّــذي جيــري يف عــروق األخــوة دٌم واحــد ال دنــس فيــه 
وال اختــالف، فــإذا حضــر املتألّــه األخضــر قــّدم البعــض دمــاء بعــض قرابــن لــه، ولــو 
أنكــرمت ذلــك ولــو متّرســتم يف الكــذب علــى أنفســكم .. أخّوتنــا وليــدة شــعارات تغنّــت 
هبــا أّمهاتنــا وورّثنــا إاّيهــا آابؤان، فارغــة مــن أدىن إميــان مباهّيتهــا وكينونتهــا، وكأّن احليــاة 
ــه الّصغــري ليتخّلــص فيهــا مــن خريفــه، فــإن أشــرق  رقعــة ربيــع كلٌّ حيــاول جّرهــا لكون
خيــط مشــٍس أو زقــزق عصفــوٌر يف واحــة أخيــه وجــب عليــه العــودة للعنــة فــك احلمــار 

وهنــا ال حاجــة لغــرابن تعّلمنــا فــّن الّدفــن إذ أننــا مترســنا فيــه جيــدا.
ومــن جهــٍة أخــرى يف ظــّل كل مــا نّدعيــه مــن أخالقّيــات الّزوجّيــة وحــّب الّشــريك، ال 
بــد أن أقــول أّن النّــزوة األوىل تقتــل شــغف العالقــة، لكــن؟ اتبعاهتــا تــدقُّ مســامري نعــش 

قلبهــا، فعــالم تســتمّرون بعالقــات نزواهتــا بتواتــٍر دائــم؟؟
أجــزم أّن طبيعــة البشــر تكــره التلقــن واإلجبــار وترغــب ابجملازفــة واالختيــار، وأقــول: 
لــو كان البشــر دون قــراابت، مثّ هــم اختــاروا هلــم أهــاٍل علــى مقاســات أحالمهــم لــكان 

خــرياً هلــم.
وما الضري لو كان ذلك ؟!

ــا راضــون مبــا أمــر هللا، فلــم البشــر حمكومــون بعــدم الّتوافــق؟  ومل نصــرُّ علــى  ومبــا أنّن
شــرِّ أنفســنا حــّى املــوت فنبكــي ال لقســوة الفقــد بــل لضيــاع فــرص اإلصــالح .. ؟

إىل مى سنظّل ندفن قلوب بعضنا، ونّتهم الغراب زورًا بزرع هذه الفطرة فينا؟؟
بريٌء فكُّ احلمار ...
بريئٌة أسنان الّذئب ..

وكلُّ تّفاح أهل األرض بريء 
ووحدان املذنبون.
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)العجاف(
محطة ما بين الدهشة والبكاء

شاعر وكاتب سوري

الشــاعر حســن إبراهيــم احلســن، شــاعر ســوري لــه العديــد مــن 
اجملموعــات الشــعرية وهــو أحــد أبــرز الشــعراء الذيــن واكبــوا 
ثــورة احلريــة والكرامــة منــذ فجرهــا، ومعــه نعــرب جســر دهشــتنا 
لنلتفــت إىل اخللــف، أو ننظــر حولنــا، ورمبــا إىل األمــام، وكل 
ذلــك يف حماولــة لقــراءة كتــاب القحــط الــذي بــدأت صفحاتــه 
منــذ زمــن وقــد حنتــاج لزمــن آخــر لنبلــغ هنايــة مفرتضــة للكتــاب، 
لقــد كتــب الشــاعر قصيدتــه )العجــاف(، وبرغــم داللــة العنــوان 
فقــد وضــع الشــاعر أمامــه وصفــاً دااًل آخــر )فصــول مــن ســرية 
ــه  الغائبــن(، وألن فصــول الســنة معروفــة ولــكل فصــل منهــا ل
خصوصيــة طاملــا رمسناهــا يف حصــص الرســم وتعقبنــا مفرداهتــا يف 
حصــص التعبــري، إمنــا الشــاعر ال أيبــه ملــا كان يف تلــك احلصــص 
وال إىل فصــول ســنتنا إمنــا أييت بفصولــه، أو فصــول ســنواته/ 
ســنواتنا العجــاف، فقــد بــدأ الزمــن عنــده مــن فصــل )اخلريــف(، 
والــذي أعطــاه اســم )فصــل احلصــار(، وإن كنــا نعــرف بشــكل 
اتم أو جزئــي مــاذا يعــي اخلريــف كأحــد فصــول الســنة، فلنقــرأ 
أجنزتــه  آخــر  خريــف  ولعلــه  احلصــار(  )فصــل  يف  مــاذا كان 
الــيت  املؤملــة  الســنوات  قامــوس  خيــّص  ممــا  وأصبــح  احلــرب، 
مازالــت مســتمرة منــذ عقــد مــن الزمــن، يقــول الشــاعر حتــت 

عنــوان )اخلريــف: فصــل احلصــار(:    
أييت اخلريُف

كأنَُّه انٌي على ُشبَّاِك ذاكريت، فأدنو من تفاصيِل احلكايِة :
سوَف أذكُر

أنَّنا كنَّا هناَك على انتظاِر الليِل يُنبئنا بشيٍء غامٍض،
أّمي-بكامِل حزهِنا عند املغيِب- هَتزُّ أصغران،

وجدي ينهُر الذعَر املراِبَط يف عيوين: 
َنْ صغريي،

ا عادوا غداً بقميصِه املبتلِّ واترِك األبواَب مشرعًة علينا، رمبَّ
ْم َشتموا النساَء وفتَّشوا حّى الدفاتَِر أذكُر أهنَّ

...ُكنُت أعَددُت الوظيفَة كي أفاِجَئ صاحيب 
يف ِحصَِّة التاريِخ، ...

أعَددُت الوظيفَة غرَي أينَّ مل ُأِجْب:
- هْل كاَن ِلصَّاً والدي ...؟! 

وألننــا أمــام فصــوٍل ال يعرفهــا تقــومي آخــر غــري تقــومي ســنواتنا 
العجاف فقد جاء الربيع فصاًل اتلياً للخريف، ولكن أي ربيع 
وهــل مدلــول كلمــة الربيــع لــدى الشــاعر هــو ذات املدلــول كمــا 
يف املــوروث العــام، وابلطبــع وألن الســنوات عجــاف فلــن يكون 
مثــة ربيــع مبــا لــه مــن معــى اســتهلكناه عــرب ســنواتنا املتتاليــة، إنــه 
وحبســب رؤاي الشــاعر )فصــل الــوداع(، وهــذا حيلينــا إىل أن مثــة 
وْهــم ســتجلو املفــردات غبــاره وســيتمخض عــن أمــور متنوعــة 
كتنــوع الزهــر والتعابــري الكثــرية يف ربيــع الطبيعــة، ولكنهــا لغــة 
ختــّص )فصــل الــوداع( ربيــع الســنوات العجــاف، ربيــع العجــاف 

أنفســهم، طاملــا أننــا معنيــون بســرية الغائبــن ولســنا هنتــم اآلن 
املتقنــة واملشــحونة مبخــزون عاطفــي  فالصــور  الزمــن،  بســرية 
متألــق، وخمــزون فكــري ميضــي ابلنفــس إىل أبعــاد الربيــع الــيت ال 
ختلــو مــن حفنــات القهــر، إمنــا علــى إيقــاع تغريــد البالبــل وزقزقــة 

احلساســن وحفيــف الشــجر:
أييت الربيُع ...

وهكذا دوَن انتظاٍر تبلُغ الفتياُت ِفتنتها،
فال نيساَن يغويها، وال ريُح اللواِقِح تُنِضُج التفاَح

من زهٍر تـََفتََّح يف الثياْب
أييت الربيُع ...

حــَن  فينــا  األخــواُت كالطعنــاِت  تكــرُب  انتظــاٍر  دوَن  وهكــذا 
األنوثَــُة مثَّ حتلــُم  تدمههــا 

ابلغريِب
جييُء ممتطياً حصاانً، يعتلي درَج الرايِح كغيمًة بيضاَء يعلو..

مثَّ يعلو
مثَل عصفوٍر سينقُر ابهبا املنسيَّ، تصحو 

ملَء دهشتها وتصغي للصهيِل،
كأنَّ إيقاعاً يرنُّ 

على رخاِم الروِح يرِعشها فتوِغُل يف النضوِج
لتبلَغ العرَس/ الغياْب...

وألن الربيــع مل يكــن إال اســتحضاراً للحظــات مثقلــة ابلوجــد 
البــارز،  الغيــاب عنواهنــا  الناتــج عــن رؤاي مســتقبلية ســيكون 
حنــن  الــذي  الغيــاب  هــذا  عــن  انجتــة  إفــرازات  مثــة  وســيكون 
بصــدد ســريته، فهــذا الفصــل ال شــك ســيقودان تبعــاً لنواميســه 
مبطــر  حممــاًل  شــتاءاً  التاليــة، وســيكون  الفصــول  إىل  اخلاصــة 
آخــر نتيجــة مــا أمســاه الشــاعر )البــكاء الطويــل( فرحلــة الغيــاب 
أصبحــت واقعــاً ميلــك صفــة االســتمرار، والفصــول تتعاقــب، 
ليكتــب الشــاعر فصلــه التــايل حتــت عنــوان )الشــتاء: فصــل 

البــكاء الطويــل(: 
ستفيُق أّمي

كلَّما وخزْت ُخطا الغرابِء غفوهتا،
تُغاِدُر حلمها،

وتـَُعــدُّ أحذيــيت لتُــْدِرَك أنَّــي ملـّـا َأُعــْد مــن ســهرِة األصحــاِب بـَْعــُد 
...

صريُر ابيب دائماً يكفي لتنهَض
كي تقامسي الصباَح بكأِس شاٍي

مثَّ ترشوين بُقبلتها
لعّلي أهتدي للبيِت قبَل نُعاِسها ...

هي دائماً تغفو على قـََلٍق
وختشى ِابنَة اجلرياِن، تزُعُم أنَّي ما زلُت َغضَّاً كالوروِد،

املــوزَِّع يف جهــاِت  شــوكي  عــَن  الطــرَف  تـَغُــضُّ  لعلَّهــا كانــْت 

لقلــِب  ا
إْن حلَّ املساُء وملْ أُعْد
كي ال يؤنِّبي أيب ...

أّمي تُِتمُّ شتاءها قرَب النوافِذ،
ترقُب الطرَق اليت ستعيدين فجراً إليها 

مثقــاًل ابحلــزِن واألمطــاِر مــن فــرِط التســكُِّع حتــَت انفــذِة الــيت 
كانــْت تبادلــي الرســاِئَل مثَّ 

أنستها األساِوُر موعدي قبَل الصباِح بنجمة....
وألن الشــاعر مصــرٌّ علــى كســر قوقعــة اللغــة أواًل وقوقعــة الزمــن 
اثنيــًا، فهــو ميضــي مــع شــتائه متابعــاً كتابــة ســرية الغائبــن، ســرية 
كلٍّ منــا، ومــن ذلــك الشــتاء املثقــل ابلدمــع والبــكاء الطويــل 
ينتقــل بنــا وابحلــدث والســرية إىل فصــل خماتــل يف كل مــا فيــه 
وللشــاعر  ليلــى(،  )فصــل  ويســميه  االنتظــار(،  )فصــل  فهــو 
خصوصيتــه يف اختيــار مفرداتــه، إمنــا تلــك اخلصوصيــة ال بــد 
أن أتخــذان إليهــا لنكــون شــركاء يف احلــدث بصفتنــا جــزءاً مــن 
الغائبــن، فهــل مثــة ليلــى لــكل منــا غائبــة أو أهنــا مدرجــة علــى 
قوائــم االنتظــار، لقــد تعامــل الشــاعر مــع نصــه وليــاله، ومعنــا، 
حِبَرِفيَّــٍة عاليــة وتقنيــة غايــة يف اإلبــداع، وبرغــم أنــه أثقــل كواهلنــا 
ابحلــزن، وهــي املثقلــة بــه أصــاًل، فقــد أطلَقنَــا يف عــوامل رحيلــه 
طقــس  منــارس  احملطــة  مقاعــد  علــى  مكاننــا  لنتخــذ  تركنــا  مث 
االنتظــار، وقــد أتخــذان الرجولــة إىل عواملهــا فنبكــي مثلمــا فعــل 
الشــاعر، فقــد يكــون هنــاك فصــل آخــر مل نكتــب مفرداتــه قبــل 
ذلــك يف حصــص التعبــري ومل ننقــش معاملــه يف حصــص الرســم، 

يقــول الشــاعر يف فصلــه األخــري: 
أمتَْمُت عاماً يف مديِح احلزِن بعدِك، 

يف مساءاِت انتظاِرِك كنُت أكرُب كلَّ يوٍم
عاَم حزٍن أو يزيُد

وكنُت أفرتُش الرساِئَل-ابنتظارِك-
كي أانَم بال انكساٍر،

واثقاً ابحللِم خيَتِصُر املسافَة بَن طيفِك واشتياقي 
َج مجريت موَصٌد ابيب، ورحيِك من ثقوِب الروِح تنفُذ كي تؤجِّ

وألنَّي رجٌل سأبكي ...
ُج شهوَة الكلماِت،  ال أرى يف الليِل بعدِك ما يؤجِّ

لكنَّ القصيدَة سوَف أتيت يف غيابِك حَن أبكي 
مثَل طفٍل متعٍب ضلَّ الطريَق

أقوُل:  قاصيٌة قطوفِك
مثَّ أبكي

كلَّما اسَّاقطُت فجراً من خنيِل الذكرايِت
وضاءين أمسي سأبكي

ماحلٌ طعُم القصيدِة يف غيابِك مثَل دمعي، ماحلٌ ...
وألنَّي رجٌل سأبكي ...
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متعلمــة  أســرة  يف  نصــري  ليلــى  نشــأت 
متنقلــة مــع عائلتهــا بــن القــرى واألرايف 
حبكــم وظيفــة والدهــا الســيد موســى نصــري 
الــذي عمــل مديــرًا وقائــم مقــاٍم لعــدد مــن 
وســلقن  راجــو  مثــل  والقــرى،  النواحــي 
وصلنفــة يف أربعينيــات ومخســينيات القــرن 
وديعــة  الســيدة  والدهتــا  أمــا  املنصــرم، 
ابآلداب  شــغوفة  كانــت  فقــد  رابحيــة 
والفنــون إىل حــّد كبــري، وكان لذلــك أثــر 
واضــح يف دفــع ليلــى لالهتمــام ابلفنــون 
ــة  ــام بتجــارب فني ــل حــى القي واآلداب، ب
وأدبيــة مبكــرة، حيــث حلمــت دائمــا أبن 
اجنلــو  مايــكل  مثــل  مهمــة  فنانــة  تصبــح 

وفــان كــوخ. 
انتقلــت إىل القاهــرة بعــد نيلهــا الشــهادة 
الثانويــة لدراســة الفنــون اجلميلــة يف جامعــة 
القاهــرة عــام 1959، تصــادف وجودهــا 
الفنانــن  مــن  عــدد  مــع وجــود  يف مصــر 
الســورين مثــل خالــد املــز واليــاس الــزايت ونذيــر نبعــة وممتــاز البحــرة. عــادت ليلــى إىل ســوراي بعــد خترجهــا 
وانتهــاء مــدة إيفادهــا عــام 1963 لتعمــل مدرســة ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف عــدد مــن مــدارس مدينــة الالذقيــة، 
لكــن مــا لبثــت أن غــادرت إىل دمشــق مســتقيلة مــن وظيفتهــا مصممــة علــى حتقيــق حلمهــا القــدمي أبن 

تكــون فنانــة تشــكيلية مهمــة. 
أقامــت معرضهــا األول يف الالذقيــة عــام 1970 ومعرضهــا الثــاين يف صالــة الفنــون يف املركــز الثقــايف 
العــريب يف مدينــة دمشــق، لتتــواىل بعــد ذلــك معارضهــا الفرديــة ومشــاركاهتا اجلماعيــة يف العديــد مــن املــدن 

والعواصــم. انلــت ليلــى جوائــز عــدة عــن مشــاركاهتا وكرمتهــا وزارة الثقافــة مــرات عــدة.
تناولــت نصــري العديــد مــن املوضوعــات اإلنســانية فــزارت لبنــان يف بدايــة مثانينــات القــرن املاضــي لتقــف 
علــى معــاانة األطفــال والنســاء جــراء احلــرب الطاحنــة الــيت كانــت تــدور رحاهــا هنــاك آنــذاك، فصــورت 
البــؤس واخلــوف اللذيــن تركتهمــا احلــرب يف وجــوه ونفــوس شــخوصها يف عــدد مــن األعمــال الفنيــة. 
اســتوحت الكثــري مــن األســاطري احملليــة ورموزهــا ومدلوالهتــا الغنيــة وتناولــت الــرتاث معيــدة بنــاءه عمــارة 
وزخارفــا وشــعرا وغنــاء. ركــزت نصــري يف جتربتهــا علــى التجريــب يف خمتلــف االجتاهــات حيــث بــدأت 
ابلواقعيــة الكالســيكية ومنهــا انتقلــت إىل الواقعيــة احلديثــة مــرورا ابلتجريــد إىل الســرايلية إىل جانــب 
الغرافيــك والطباعــة وتقنياهتــا املنوعــة غــري اتركــة النحــت يفلــت منهــا ليكــون لــه نصيــب يف جتربتهــا العميقــة.

تقيــم ليلــى نصــري حاليــا يف مدينــة الالذقيــة يف منــزل قــدمي ملــيء أبعماهلــا وذكرايهتــا مــن صــور وصحــف 
ودراســات فنيــة، تصــر علــى الرســم واســتخدام أقالمهــا عندمــا جتــد ســبياًل اىل ذلــك بغفلــة مــن جســدها 
املتعــب املريــض. تبقــى ليلــى دائمــاً امســاً مهمــاً مــن األمســاء النســائية املميــزة والشــجاعة الــيت تركــت أثــرا 

إبداعيــاً يف مرحلــة أتســيس احلركــة التشــكيلية الســورية وهنضتهــا.  

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

انة التشكيلية
ّ
الفن

ليلى نصير )1941(

عبد العليم زيدان

 بنا الحيُل
ْ

ضاقت

شاعر سوري

وِجـــُل خائـــٌف  إيّن  وجهـــِك،  أحتـــاُج 

وحـــاَر موجـــي مـــع الـــّرابِن مـــذ عصفـــْت

غائمـــٌة واألنـــواُء  املراكـــُب  متشـــي 

مراكبهـــم صلّـــْت  وكـــم  يهتـــدوَن  ال 

لَُعبـــًا أجمادهـــم  إىل  يّصاعـــدوَن 

عاصفـــًة أتتـــَن  لـــو  وجهـــِك  أحتـــاُج 

مـــن دمنـــا الغيـــُم  فـــّر  اي صيحـــَة احلـــّق، 

مقفلـــٌة عينيـــِك  إىل  الـــّدروِب  كّل 

يطـــردين الـــّدفِء  شـــحيُح  أّمـــي  وصـــدُر 

امـــٍل ســـوى  أبقـــوا  مـــا  اآلن،  حنتاجـــِك 

ســـقيا مســـاؤِك حيـــث األرض قـــد يبســـْت

الّرجـــْل أعماقـــَي  يف  بعـــدِك  خـــاَب  قـــد 

الّرســـُل درهبـــا  وضلّـــْت  اجلنـــوِن،  ريـــُح 

ُغْفـــُل أحالمهـــا  علـــى  والواقفـــوَن 

خلـــَف الّضيـــاع، ومـــا اتبـــوا، ومـــا عدلـــوا

خبلـــوا مـــا  وابإلذعـــاِن  الّدمـــاَء،  ابعـــوا 

بـــدُل وال  بـــدٌّ،  ال  ينفـــُع  عـــاَد  مـــا 

األجـــُل الّنبضـــِة  هطْـــَل  يكســـُر  وكاد 

الغـــزُل جيتاحـــه  مـــن  يعـــرُب  أيـــَن  مـــن 

الســـبُل دوهنـــا  ُســـّدت  احلـــكاايت،  فيـــِه 

األمـــُل مكنونـــِه  يف  العمـــِر،  دفـــرِت  يف 

احليـــُل بنـــا  ضاقـــْت  فقـــد  ســـاحمينا  أو 
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Dergham El Ayad

Kuzey doğu Suriye düşünce merkezi

Deyrizor’un Batı Kırsalında SDG Politikalarına Karşı Yeni Gösteriler
تجدد المظاهرات المناوئة لسياسات قسد في ريف ديرالزور الغربي

أ.درغام العياد

مركز NOREAST الدراسات شمال وشرق سوريا

SDG’nin, Deyrizor’un  El-Cezire yakasını işgal etmesinden şimdiye kadar Halkın SDG politikalarının 
başarısızlığına karşı gösterileri durmadı.Bölge zaman zaman birçok gösterilere ve protestolara 
tanık oluyor. SDG’nin bölge halkına karşı gerçekleştirdikleri keyfi tutuklamalar büyük tepkiye 
neden olmaktadır.Uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırıları ve SDG’nin gerçekleştirdiği 
operasyonlarda her zaman sivil halk kaybı yaşanıyor. Buna bir de SDG’nin bölgede izlediği kötü 
yönetim eklenince bölge yaşanmaz bir hal almaktadır. SDG kadroları, bölgedeki nüfusun doğası 
hakkında bilgisiz olmalarına rağmen sivil kurumları yönetiyorlar.SDG’nin başaramadığı diğer 
kontrol alanlarında olduğu gibi bu bölge de korkunç kötü ekonomik koşullar yerel halkı tekrar 
tekrar gösteri yapmaya neden olmaktadır.
Şubat ayının 22’sinde, Deyrizor’un batı kırsalı olan Muhaimida, Al-Hasan, Sfeira, Hawaij Thiyab 
Jazira, Hawayej ve Masaa köylerinde yaygın protestolar yaşanmaktadır. Yukarıda bahsedilen 
nedenlerle birlikte bölgede gösteriler hızlanarak artmaktadır. Aslında bölgedeki gösterilerin 
önemli sebeplerinden biri, SDG’nin Haval Hamza adlı kadrolarından olan birinin, Deyrizor me-
clisine bağlı Tarımsal Kalkınma Müdürlüğüne getirilmesidir. SDG’nin, bölge halkının istemediği bir 
kişiyi önemli bir kurumun başına getirmesi infiale yola açtı.Bu kararı reddeden çalışanlar, Ha-
fal Hamza’yı çileden çıkardı ve askerleriyle birlikte müdürlüğü bastı ve çalışanları silah zoruyla 
kararı imzalamaya zorladı.Buna karşılık olarak bölge halkı olayı duyar duymaz olayı kınamak 
için dışarı çıktı ve gösteriler düzenledi. Göreve getirilen bu kişi büyük yolsuzluklarla tanınır. Deyr-
izor’da tahsis ettiği tarım ürünlerinde yaptığı yolsuzlukla bilinir.Tarımsal hububatta çalışan bölge 
halkından olanları işten çıkarıp sadece kendisine yakın olanlara istihdam sağlıyordu. 
Eylemciler Hamza’nın görevden alınmasını ve bölgeden uzaklaştırılmasını istediler. Protestocu-
lar, Deyrizor’un kuzeyindeki Al-Ma’amel bölgesindeki karargaha yöneldi. Haval Hamza, kaçarak 
ilin kuzeyindeki sanayi kenti yakınlarındaki YPG komando güçlerinin karargahına sığınmak zo-
runda kaldı.
Geçen ay Rakka’da aktivistler ve kanaat önderleri halkı SDG’ye karşı protesto etmeye  çağırdı.
SDG’de görev alan aşiret mensuplarının görevlerinden ayrılması için çağrıda bulundular. 
SDG çeşitli bahanelerle gösterileri bastırmaktadır.YPG güvenlik güçlerinin, baskı, tutuklama 
ve kurşuna dizme ile karşı karşıya kaldığı gösterileri kontrol etmekte zorlanıyor.Gösterilerin 
bilançosu aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin öldürülmesi ve yaralanmasıyla 
sonuçlandı.
Suriye’nin doğusundaki olaylarda Haval Hamza ve YPG kadrosunun içinde olanların benzer 
davranışları nedeniyle halk gösterilerini bitirmeyecektir. 
SDG’nin bu tutumu tesadüfi olmaktan çok sistematik ve stratejiktir. SDG, Fırat’ın doğusunda ne 
kadar kalırsa kalsın bölge halkında karşılığı bulmayacak ve karşılığı olmayacaktır.
Herhangi bir askeri bir operasyon olursa YPG bu protestoları kendi lehine kullanacaktır. Bu da 
kesinlikle SGD’nin bölgeyi ve bölge halkını yok saymaya sebep olacak ve SDG bölgeyi yozlaşmış 
kadroların insafına bırakacaktır. Ek olarak bölge halkının içinden de kendi çıkarını ön planda 
tutanlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle  çoğu durumda protestocuların taleplerine cevap ver-
ilmeyecektir. Haval Hamza ve benzerleri, her düzeyde acı çeken insanların boyunlarına baskı 
yapmaya devam edecektir.

منذ بداية ســيطرة قســد على ضفة اجلزيرة من ديرالزور، مل تتوقف مظاهرات األهايل ضد فشــل سياســات 
قســد يف هــذه املنطقــة، فبــني احلــني و اآلخــر تشــهد املنطقــة مظاهــرات  حتمــل دوافــع متعــددة، علــى رأســها 
االعتقــاالت التعســفية يف حــق أبنــاء املنطقــة، و االنــزاالت اجلويــة الــي يقــوم هبــا التحالــف الــدويل و قســد و 
الــي دائمــاً مــا يســقط فيهــا ضحــااي مــن املدنيــني،  يضــاف إليهــا ســوء اجلانــب اإلداري الــذي تتبعــه قســد يف 
املنطقــة و تســلط الكــوادر التابعــة لقســد علــى املؤسســات املدنيــة رغــم جهلهــم لطبيعــة الســكان يف املنطقــة، 
كمــا تعــد األوضــاع االقتصاديــة املزريــة الــي مل تعاجلهــا قســد أســوة ببقيــة مناطــق ســيطرهتا ســبباً آخــراً يدفــع 

الســكان احملليــني للتظاهــر املتكــرر.
هــذا وقــد شــهد ريــف ديرالــزور الغــريب يف الثــاين والعشــرين مــن الشــهر احلــايل شــباط\فراير احتجاجــات 
واســعة يف كل مــن قــرى حميميــدة و احلصــان و ســفرة و حوايــج ذايب جزيــرة و حوايــج بومصعــة، و كانــت 
األســباب املذكــورة ســابقاً وتراكمهــا يشــكل الدافــع خلــف تلــك املظاهــرات، لكــن الســبب املباشــر فعليــاً 
هــو حماولــة أحــد كــوادر قســد و الــذي يدعــى هفــال محــزة فــرض توظيــف شــخص غــر مرغــوب فيــه مــن 
قبــل أبنــاء املنطقــة يف مديريــة التطويــر الزراعــي الــي يرأســها محــزة و التابعــة جمللــس ديرالــزور املــدين التابــع 
لقســد، ممــا أاثر حفيظــة املوظفــني الذيــن رفضــوا امــاءات محــزة، الــذي اقتحــم بــدوره املديريــة إثــر ذلــك 
برفقــة عســاكره، و أجــر املوظفــني بقــوة الســاح علــى توقيــع القــرار، و مــا إن مســع األهــايل يف احلادثــة حــىت 
خرجــوا ابملظاهــرات، رداً علــى هــذا التصــرف، و مــن املعــروف عــن هــذا الشــخص فســاده الكبــر و بيعــه 
خمصصــات ديرالــزور مــن األعــاف و احلبــوب الزراعيــة و قيامــه ســابقاً بفصــل موظفــني مــن أبنــاء املنطقــة 
العاملــني يف الدائــرة و توظيــف أشــخاص مــن معارفــه، و طالــب احملتجــون بفصــل الــكادر محــزة مــن منصبــه 
و إبعــاده عــن املنطقــة، و اجتــه احملتجــون حنــو مقــر الدائــرة يف منطقــة املعامــل مشــايل ديرالــزور، ممــا اضطــر محــزة 
للهــروب و االحتمــاء يف مقــر قــوات الكومانــدوس التابعــة لقســد قــرب املدينــة الصناعيــة مشــايل احملافظــة.

ويف الشــهر الفائــت كان انشــطون وشــيوخ يف الرقــة قــد دعــوا  األهــايل إىل اخلــروج يف مظاهــرات ضــد 
قســد مناشــدين أبنــاء القبائــل والعشــائر الســورية مــن املنتســبني لـ«قســد« إىل االنشــقاق عنهــا والعــودة إىل 
أهلهــم، وذلــك علــى خلفيــة قمــع »قســد« للمظاهــرات بذرائــع خمتلفــة. لتخــرج املظاهــرات الــي واجهتهــا 
قــوات األمــن التابعــة لـ«قســد« ابلقمــع واالعتقــاالت وإطــاق الرصــاص، الــذي أدى إىل مقتــل وجــرح 10 

أشــخاص علــى األقــل بينهــم أطفــال.
ال يتوقــف األمــر يف شــرق ســوراي علــى تصرفــات محــزة وأمثالــه مــن كــوادر قســد، فهــي تصرفــات تبــدو 
ممنهجــة أكثــر منهــا عرضيــة، حيــث تعلــم قســد علــم اليقــني أنــه مهمــا طــال بقاؤهــا شــرق الفــرات فلــن 
جتــد هلــا حاضنــة شــعبية و موطــأ قــدم تســتغله لصاحلــا يف أي تســوايت قادمــة، هــذا اليقــني يدفعهــا لعــدم 
االكــرتاث ابملنطقــة و تــرك املنطقــة حتــت رمحــة كوادرهــا الفاســدين، إضافــة لبعــض أبنــاء املنطقــة املســتفيدين 
مــن وجودهــا، لذلــك يف الغالــب لــن تســتجيب ملطالــب احملتجــني و ســيبقى محــزة و أمثالــه متســلطني علــى 

رقــاب األهــايل الذيــن يعانــون علــى كافــة األصعــدة.
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Suriyeli yazar

Genel olarak Arap kadınları, kendilerini sorumlu tutan, takip eden ve hareket etmel-
eri gereken çerçeveleri onlar için tanımlayan bütün bir toplumu görmeden aynaya 
bakamazlar.
Ancak kendisini, ailesini ve ülkesini çevreleyen olayların hızlanması ile birlikte, bir 
noktada aynayı kırmak ve onu erkeğe denk  ve onu  tamamlayan  farklı bir varoluşsal 
biçim almak için ortaya çıkmak zorunda kaldı. Böylece , tüm bölgenin yaşadığı 
değişimin bedelini ödüyor.
İnsanların özgürlükleri ve geçim kaynakları kuşatılıncaya kadar adaletsizliğin, yolsu-
zluğun  artarak devam ettiği  Suriye’de, kadınlar tüm Suriye kentlerinde ve kırsalların-
da özgürlüğü talep ederek, adaletsizliği reddederek sokaklara  çıktılar.
Maddi, manevi. tıbbi,  ve medyatik desteğini sunarak, insan onurunu geri getiren ve 
insan  haklarını talep eden bir devrim için kadın, doğal olarak siyasi arenaya girerek  
tezahürat yaptı.
O, ya bir şehidin annesi, ya bir kayıp eşi, ya da şehrin sokaklarının çoğuna dağılmış 
olan kontrol noktalarından geçen acımasız bir rejimin eline düşmüş ya da evi 
basılmış ve   onu aşağılayıcı bir şekilde işkence ve intikam ritüellerini uygulamaya 
götürdükleri bir  tutukludur.
Çoğu zamanda, zorunlu hizmetten kaçan oğulları veya erkek kardeşleri için misil-
leme olarak tutuklanır.
Akrabalarını öldürmekle tehdit etmek, çocuklarına gözünün önünde işkence etme-
kle başlayan psikolojik ve fiziksel işkence gördü  ve  sonunda ona tecavüz etti, onu  
bağlı  bir şekilde bırakarak  herhangi bir tıbbi bakım görmeden onu karanlık hücrel-
erde kaderine terk etti.
Gece ile gündüzün örtüştüğü, tutukluların çığlıklarına gardiyanın hakaretlerinin eşlik 
ettiği tutukluluk saatleri ağır ve sancılı geçiyor.
 O cehennemden çıkacak mı ? yoksa rejim tarafından aylarca tutsak edildikten son-
ra idam edilen Rehab Allavi’nin akıbetiyle mi yüzleşeceğini bilmiyordu.
Mart 2011’de devrimin başlamasından bu yana 13.500’den fazla Suriyeli kadın gözaltı-
na alındı ve 7.000’den fazla Suriyeli kadın hala serbest bırakılmayı bekliyor.
Mahkum takası yapılarak ya da rejime büyük meblağlar ödenerek cezaevinden 
serbest bırakılan çok sayıda kadın tutuklu, kaybedenlerin olduğu toplumlarıyla acılı 
bir yüzleşmeye ve zor bir hukuki ve mali duruma itildi. medeni haklarından mahrum 
bırakıldıktan ve kimliklerini kaybettikten sonra  yargılanıp işlerinden  kovuldular.
Bu nedenle, içlerinde kapanmayan yaralarla yeni bir topluma sıfırdan başlamak için 
evlerini ve ailelerini terk ederek komşu ülkelere gittiler.
Çoğunluğu rejimin zulmünden ve vahşetinden kaçmak, güvenlik ve tedavi aramak 
için Türkiye’ye kaçanların çoğu İstanbul’a (60) ve Hatay’a (50), bir kısmı da Urfa, 
Gaziantep ve Mersin’e; İstisnai koşullarda yaşadıkları yerlerde, çoğu savaşta veya 
gözaltında ebeveynlerini kaybeden çocukların geçimini sağlayan kişiler haline geldi.
Hayatta kalanlar, kalan tutukluları serbest bırakma ve istikrarlı bir yurtta herkesin 
haklarını garanti altına alan siyasi bir çözüm bulma taleplerinden vazgeçmediler.
Bu nedenle birçoğu, özelde tutuklu kadınlara ve genel olarak kadınlara, amaçlarını 
sömürü ve ihmalden uzak bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak için dernekler 
kurmaya çalışıyor. 
Bu nedenle örgütler, içeride ve dışarıda tutuklu bulunan kadın tutuklulara psikolojik, 
hukuki ve maddi destek ve onları sömürüden, dağcılardan, propaganda ve maddi 
amaçları için konuşanlara geri dönmeden onları koruyan bir şemsiye olmak için or-
taya çıkmış ve girişimlerde bulunmuştur. 
Bu partilerden bazılarının maddi bir ön kabul ile uğraştıkları ve ahlaki pahasına ona 
odaklandıkları için bu konudaki ilişkilerinde de adil ve şeffaf olmadıklarını bilerek. 
Genelde Suriyeli kadını özelde de tutuklu kadını zaaf ve sefalet açısından konuşturdu.
Aslen bir dava olmasına ve devrimin ilk günlerinden beri başladığı güçlü yolu 
sürdürmesini sağlayan niteliklere sahip olmasına rağmen; ona bir kurban gibi 
davrandı.
Suriyeli kadının hayatın yükünü taşıma gücünü  herkes bilir kimsenin sırrı değil; Anne 
ve baba birçok durumda birlikteydiler ve yeni topluluklarında liyakatle kendi işini kur-
mayı başardılar, iş piyasasındaki yasaların, dilin ve rekabetin zorluklarını aştılar.
Arzuladıkları şeye ulaşmaları için önlerinde daha uzun bir yol var ve güvenliğe ulaş-
mak için o yolun peşinden gittiler.
Suriyeli kadının çocukları, ailesi ve ülkesi için daha iyi bir gelecek kurmak için zayif bir 
durumda olmasını bırakıp etkisiz halini etkisi hale getirme  çalıştı.

املــرأة العربيــة بشــكل عــام ال تســتطيع أن تنظــر يف مرآهتــا دون أن تــرى جمتمًعــا كامــًا ياســبها، ويتعقبهــا، 
ويــدد هلــا األطــر الــي يفــرتض أن تتحــرك ضمنهــا.

لكنهــا مــع تســارع األحــداث احمليطــة هبــا وأبســرهتا ووطنهــا كان عليهــا يف وقــت مــا أن تكســر املــرآة 
وختــرج لتأخــذ شــكًا وجــوداًي خمتلًفــا جيعلهــا رديفــة ومكملــة لصنوهــا الرجــل دافعــة ثــن التغيــر الــذي متــر 

بــه املنطقــة أبســرها.
ففــي ســورية وحيــث استشــرى الظلــم واســتفحل الفســاد حــىت حاصــر النــاس يف حرايهتــم وأرزاقهــم خرجــت 
املــرأة يف كل املــدن الســورية وأرايفهــا. مطالبــًة ابحلريــة ، رافضــًة  للظلــم، وهتفــت مقدمــة الدعــم املــادي 
والطــي واالعامــي واملعنــوي لثــورة تعيــد لإلنســان كرامتــه وتطالــب حبقوقــه داخلــًة ابملعــرتك السياســي 

بطبيعــة احلــال.
فهــي إمــا أم لشــهيد، أو زوجــة ملفقــود، أو معتقلــة وقعــت يف قبضــة نظــام ال يرحــم عــر احلواجــز املنتشــرة 
يف أغلــب شــوارع املــدن أو مدامهــة بيتهــا أومــكان عملهــا  واقتيادهــا بطريقــة مهينــة لتمــارس عليهــا طقــوس 
التعذيــب واالنتقــام، ويف كثــر مــن األحيــان يقــوم ابعتقاهلــا انتقاًمــا مــن أبنائهــا أو أخوهتــا املنشــقني عــن 

اخلدمــة االجباريــة. 
عانــت مــن التعذيــب النفســي، واجلســدي، ابتــداًء مــن التهديــد بقتــل ذويهــا، أو تعذيــب أبنائهــا أمامهــا. 

انتهــاء ابغتصاهبــا، وشــبحها مث تركهــا تواجــه مصرهــا يف الزانزيــن املعتمــة دون أي رعايــة طبيــة.
مــع شــتائم  املعتقلــني  والنهــار، وصرخــات  الليــل  فيهــا  يتداخــل  بطيئــة مؤملــة  االعتقــال  ومتــر ســاعات 
الســجان فــا تعــرف هــل ســتخرج مــن ذلــك اجلحيــم أم ســتواجه مصــر رحــاب عــاوي الــي أعدمهــا 

النظــام بعــد شــهور مــن األســر.
وقــد مت احتجــاز أكثــر مــن 13,500 امــرأة ســورية منــذ بــدء الثــورة يف آذار/مــارس 2011ومــا زال  أكثــر 

من 7 آالف امرأة ســوريةَ  ينتظرن اخلاص.
بينمــا خرجــت مــن املعتقــل بتبــادل أســرى، أو دفــع مبالــغ ماليــة طائلــة للنظــام عــدد مــن املعتقــات حيــث 
ــا بعــد أن  ــا ومــاداًي صعًب ــا قانونًي وضعــن يف مواجهــة موجعــة مــع جمتمعاهتــن كــن اخلاســرات فيهــا، ووضًع
جــردن مــن حقوقهــن املدنيــة، وفقــدن أوراقهــن الثبوتيــة ووجهــت اهلــنّي أحــكام غيابيــة وخســرن عملهــن 

واعتــرن حبكــم املســتقيل مــن الوظائــف احلكوميــة.
لذلــك توجهــن إىل دول اجلــواراتركات بيوهتــن و أهليهــن ليبــدأن مــن الصفــر قــي جمتمــع جديــد وجــروح 

بداخلهــن ال تندمــل .
و جلــأ العــدد األكــر منهــن إىل تركيــا هــراًب مــن ماحقــة النظــام، وبطشــه وطلًبــا لألمــن، والعــاج فتوجــه 
أغلبهــن إىل واليــة اســطنبول ) 60( وواليــة  هــااتي )50 ( تقريبًــا وعــدد منهــّن ذهــب إىل أورفــا وغــازي 
عنتــاب ومرســني. حيــث يعيــش هــؤالء ظروفًــا اســتثنائية بعــد أن أصبحــت أغلبهــن معيــات ألطفــال 

فقــدوا آابءهــم يف احلــرب أو االعتقــال.
ومل تتخــل الناجيــات عــن مطالبهــن ابالفــراج عــن بقيــة املعتقلــني، واجيــاد حــل سياســي يضمــن حقــوق 
اجلميــع يف وطــن مســتقر. لذلــك جتتهــد الكثــرات منهــن لتشــكيل مجعيــات ملســاعدة املعتقــات بشــكل 

خــاص واملــرأة بشــكل عــام لتعــر عــن قضيتهــا بعيــًدا عــن االســتغال واإلمهــال. 
ومــن هنــا نشــأت منظمــات وأسســت مبــادرات لتكــون داعًمــا نفســًيا وقانونيًــا ومــاداًي ملعتقــات الداخــل 
واخلــارج ومظلــة حتميهــن مــن االســتغال، واملتســلقني، ومــن يتحــدث ابمسهــن ألغراضــه الدعائيــة واملاديــة 
دون العــودة إليهــن. مــع العلــم أن بعــض هــذه اجلهــات مل تكــن منصفــة وشــفافة يف تعاملهــا مــع هــذه 
القضيــة أيًضــا، حيــث تعاملــت مبنطلــق مــادي وركــزت عليــه علــى حســاب املعنــوّي فجعلــت مــن املــرأة 
الســورية بشــكل عــام واملعتقلــة بشــكل خــاص تتحــدث مــن زاويــة الضعــف والعــوز وتعاملــت معهــا 
كضحيــة بينمــا هــي يف األصــل صاحبــة قضيــة ومتتلــك صفــات تؤهلهــا ألن تتابــع مســرهتا القويــة الــي 

بدأهتــا منــذ أايم الثــورة األوىل.
وال خيفــى علــى أحــد أن املــرأة الســورية أثبتــت جدارهتــا يف حتمــل أعبــاء احليــاة فكانــت األم واألب مًعــا يف 
كثــر مــن احلــاالت وجنحــت يف أتســيس عملهــا اخلــاص جبــدارة ضمــن جمتمعاهتــا اجلديــدة جمتــازة حتــدايت 

القوانــني واللغــة واملنافســة يف ســوق العمــل.
وما زال الطريق طويًا أمامهن إىل أن يتحقق ما طمحن إليه وسعني ابجتاهه ليصلن إىل بر األمان.

إنــه املخــاض الــذي تتحــول فيــه املــرأة الســورية مــن صفتهــا متأثــرة إىل كوهنــا مؤثــرة وفاعلــة لتشــارك يف صنــع 
مســتقبل أفضــل ألطفاهلــا وذويهــا ووطنها.

Suriyeli kadın: çektiği sıkıntılar ve uğradığı zulümler 
المرأة السورية: معاناتها والظلم الواقع عليها 

Yasemin El Akkad
ياسمين العقاد
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Devrimden sonra Suriyeli kadınlar hakkında. Ulusal siyasi çalışmalara katıldınız mı? Ve 
neden? Ve sığınma ülkelerinde çektikleri acılara nasıl bakmalı? . Dolayısıyla Suriyeli 
kadınlar, Suriye siyasi karar alma pozisyonlarında yer alabilirler mi?
Peki, uygulamada ve uygulamada Suriyeli kadınların durumundaki gecikmenin sorumlu-
luğu kimdedir?
Bununla ilgili olarak (Ishraq) gazetesine konuşan Suriyeli gazeteci ve 
aktivist Sayın Abdul Rahim Khalifa’ya bize güvence verdiği gibi şunları 
söyledi: “Devrimden sonra ulusal siyasi eylem birkaç aşamadan geçti; 
dün olduğu gibi bugün aynı değildir..
Devrimin ilk yıllarında önemli bir yükselişe tanık olduktan sonra, bugün 
düşük ve endişe verici seviyelere geri çekildi. Başarısızlıklar, başarısı-
zlıklar, çatışmalar ve ihanet sonucu.
Bu sahnenin merkezinde Suriyeli kadının durumu ve katılımı var.
Suriyeli kadınların, barışçıl aktivizm ve sivil aktivizmde - ve hatta 
ellerindeki alanlarda militarizasyon aşamasında - dikkate değer ve 
saygın varlığından ve kadınların ulusal ve politik olarak varlığından 
sonra, bence hayal kırıklığı yaratan bir düşüşe büyük ölçüde tanık  oldu. 
Günümüzde kadınların siyasi ve ulusal varlığı, seçkinleri çerçevesinde 
belirli bir grupla sınırlıdır. Bu, gençler, kadınlar ve toplumun geniş kesimleri dahil olmak 
üzere bir tür kamu başarısızlığıdır. Devrimin oluşumlarının ve güçlerinin çoğunun iddiaları-
na veya girişimlerine ve kadınlara makul ve kabul edilebilir oranlar tahsis etme muhalefe-
tine rağmen, bu pek yardımcı olmadı.
Ve sonuç, hırs ve umut olmadan kaldı.
Sonra ekledi: “Belki de iltica ülkelerindeki kadınların acısı, sorumlulukları ve aile içindeki 
rolleri nedeniyle erkeklerden daha fazladır. Bunun bir ülkeden diğerine sığınma ülkelerin-
den farklılık gösterdiğine şüphe yoktur; Türkiye’de Avrupa’da farklı, Arap ülkelerinde Avru-
pa’da farklı.Suriyeli kadınların yükü çok ağır, bunlardan en önemlisi bizim bahsettiğimiz.
Ailesinin kültürünü, değerlerini ve ahlakını korumak ile büyük sektörlerinin veya kendileri-
nin muaf olduğu işgücü piyasasına girmek de dahil olmak üzere yeni toplumlarla bütün-
leşme ve uyum sağlama yükümlülükleri arasında bir denge kurma yeteneğidir.
Sonra dedi ki: “Bir kadın, kendisini buna lâyık kılan imkân ve kabiliyetlere sahipse, neden 
siyaset sahasında yer almasın ve mevki sahibi olmasın?”
Temel kural, kadınların hak ve görevlerde erkeklerle eşit olmasıdır ve bu, çoğu alanda 
erkeklerle aynı fırsatlara sahip oldukları anlamına gelir. Siyaset ve kamu hizmeti alanın-
da, belki de hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, bir kadının büyük bir toplumsal ihtiyaç 
olan yerini ve rolünü almasına engel olacak hiçbir şey yoktur. Belki de kadınların gecik-
mesi, öncelikle (küçük) ve (eksik) olarak gördüğüm kalıtsal sosyal ve kültürel engellerden 
kaynaklanmaktadır. Bu zihniyet toplumlarımızın ilerlemesini engelledi ve onları medeni-
yet açısından geri kalmış bir durumda tuttu ve zihniyet dediğimde, burada kadın rolünü 
sürdürme konusundaki kısıtlamasından daha kapsamlı ve daha geniştir.”
Ardından sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm yeteneklerimizi kullanmadan ve onları arzu-
ladığımız geleceği inşa etme savaşına dahil etmeden toplumlarımıza  ve geleceğimize 
ilerleyin.

حــول املــرأة الســورية بعــد الثــورة. وهــل شــاركت يف العمــل الوطــي السياســي؟ وملــاذا؟ وكيــف ميكــن النظــر إىل 
معاانهتــا يف بــاد اللجــوء. ومــن مث هــل ميكــن للمــرأة الســورية أن تتبــوأ موقًعــا هلــا يف مواقــع القــرار السياســي 

الســوري  ؟ وابلتــايل مــن يتحمــل مســؤولية أتخــر أوضــاع املــرأة الســورية يف الواقــع العملــي  واملمــارس ؟ 
عــن ذلــك حتــدث إىل صحيفــة )إشــراق( الســيد عبــد الرحيــم خليفــة الكاتــب الصحــايف 
والناشــط الســوري حيــث أكــد لنــا قائــًا: “ مــر العمــل الوطــي السياســي بعــد الثــورة 
يف  كبــراً  أن شــهد صعــوداً  فبعــد  ليــس كمــا ابألمــس،  اليــوم  فهــو  عــدة،  مبراحــل 
الســنوات األوىل للثــورة تراجــع اليــوم إىل مســتوايت منخفضــة، ومقلقــة، نتيجــة للفشــل 

واإلخفاقــات والصراعــات واخلــذالن.
يف قلــب هــذا املشــهد هــو حــال املــرأة الســورية ومشــاركاهتا، فبعــد احلضــور الافــت 
مرحلــة  يف  وحــىت  املــدين،  واحلــراك  الســلمي  النشــاط  يف  الســورية،  ابملــرأة  والائــق 
العســكرة ضمــن اجملــاالت املتاحــة هلــا، وحضــور املــرأة وطنيًــا وسياســًيا، أعتقــد أنــه 

شــهد تراجعــاً حمبطــاً إىل حــد كبــر.
يقتصــر، اآلن، حضــور املــرأة السياســي والوطــي علــى فئــة حمــددة منهــن، يف إطــار 

خنبتهــن، وهــذه صــورة مــن صــور الفشــل العــام، تشــمل الشــباب واملــرأة، وقطاعــات كبــرة مــن اجملتمــع.
رغــم إدعــاء أو حمــاوالت معظــم تشــكيات وقــوى الثــورة واملعارضــة ختصيــص نســب معقولــة ومقبولــة للمــرأة 
إال أن ذلــك مل يفــد كثــرًا، وبقيــت احملصلــة النهائيــة دون الطمــوح واملأمــول.” مث اضــاف “ رمبــا تكــون 
معــاانة املــرأة يف بلــدان اللجــوء أكــر مــن معــاانة الرجــل، حبكــم مســؤولياهتا ودورهــا داخــل األســرة، والشــك 
أن هــذا خيتلــف مــن بلــد آلخــر مــن بلــدان اللجــوء، فهــي يف تركيــا غرهــا يف أوراب، وهــي يف البلــدان العربيــة 

غرهــا يف أوراب.
وتتحمــل املــرأة الســورية أوزار ثقيلــة أمههــا، فيمــا نتحــدث عنــه، قدرهتــا علــى حتقيــق التــوازن بــني احلفــاظ 
علــى أســرهتا، ثقافــة وقيًمــا وأخاقًــا، وبــني موجبــات االندمــاج مــع اجملتمعــات اجلديــدة والتكيــف معهــا، ويف 
ذلــك الدخــول إىل ســوق العمــل الــي كانــت قطاعــات كبــرة منهــن معفيــة منــه، أو تعفــي نفســها منــه.” مث 
قــال :” ملــا ال تكــون املــرأة مشــاركة يف حقــل السياســة، ويكــون هلــا موقعهــا، إن كان لديهــا مــن االمــكاانت 
والقــدرات مــا يؤهلهــا لذلــك.؟! القاعــدة األســاس أن املــرأة متســاوية مــع الرجــل يف احلقــوق والواجبــات، 

وهــذا يعــي أن هلــا مــن الفــرص مــا للرجــل يف معظــم اجملــاالت.
يف حقــل السياســة والعمــل العــام ليــس هنــاك مــا يعيــق املــرأة أن أتخــذ مكاهنــا ودورهــا، وهــو حاجــة جمتمعيــة 
كــرى، كمــا رمبــا يف جمــاالت أخــرى مــن مناحــي احليــاة. ولعــل أتخــر املــرأة يعــود ابلدرجــة األوىل إىل 
معوقــات اجتماعيــة وثقافيــة موروثــة، نظــرت إليهــا علــى أهنــا )قاصــر( و)انقصــة(، وهــذه الذهنيــة أعاقــت 
تقــدم جمتمعاتنــا وأبقتهــا يف حالــة مــن التأخــر احلضــاري، وعندمــا أقــول الذهنيــة فهــي هنــا أمشــل وأوســع 
مــن حكرهــا علــى احتبــاس دور املــرأة.” مث انتهــى إىل القــول : “ ال تقــدم جملتمعاتنــا دون توظيــف كامــل 

قدراتنــا، والــزج هبــا يف معركــة بنــاء املســتقبل الــذي نطمــح إليــه.

İşrak

Abdul Rahim Khalifa: Kadınların gecikmesi, miras alınan sosyal ve kültürel engellerden kaynaklanıyor. 
   عبد الرحيم خليفة: تأخر المرأة يعود إلى معوقات اجتماعية وثقافية موروثة
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قبــل الدخــول يف تفاصيــل مــا جيــري يف أوكرانيــا، دعــوين أذكركــم مبــا كتبتــه هنــا قبــل بضعــة شــهور حــول 
حديــث أجريتــه مــع مســؤول أمــي تركــي رفيــع املســتوى، ألن النقــاش الــذي دار آنــذاك ابت مهًمــا يف 

احلقيقــة بعــد أن حتولــت األزمــة األوكرانيــة إىل حــرب واحتــال روســي لألراضــي األوكرانيــة.
ســألت املســؤول األمــي الرتكــي حــول تصريــح وزيــر اخلارجيــة األمريكــي أنتــوين بلينكــن حينمــا قــال متحــداًث 
عــن احتمــال غــزو روســيا ألوكرانيــا »إذا أقدمــت روســيا علــى هــذه اخلطــوة فســنجعلها تدفــع ثنًــا ابهظًــا«، 

وقلــت لــه »هــل ميكــن أن يكبــح هــذا التهديــد مجــاح بوتــني؟«.
ميكــن أن أخلــص جــواب املســؤول األمــي صاحــب اخلــرة الطويلــة الــي متتــد لعقــود، بقولــه: »ال يوجــد هتديــد 

وال دفــع للثمــن«، داعيًــا لعــدم حتميــل تصريــح بلينكــن مؤشــرات كبــرة كمــا توحــي.
علــى الرغــم مــن أن الرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلنســكي اتبــع موقًفــا شــجاًعا وحازًمــا منــذ البدايــة، إال أنــه 

أصيــب خبيبــة أمــل نتيجــة مبالغتــه يف تقديــر رســائل الدعــم الغربيــة.
ابلطبع موقع الرئيس ومسؤوليته أمر صعب، لكن من الواضح أنه ارتكب خطأ يف هذا التقدير.

جيب أن ال يتحول األمر إىل جمرد تنديد وإدانة فحسب
ابألمــس وقبيــل انقعــاد قمــة زعمــاء حلــف الناتــو، حتــدث الرئيــس الرتكــي أردوغــان بلغــة انتقــاد ملوقــف 

والغــرب. احللــف 
حيــث عــّرض بزعمــاء الــدول األبــرز يف حلــف الناتــو قائــًا »اجلميــع يقــدم الكثــر مــن النصائــح، لكــن ليــس 

مــن الســهل الوصــول إىل نتيجــة مــن ذلــك، فلــم يكــن هنــاك أي خطــوة اختــذت يف هــذا اإلطــار«.
وقال أن األمر جيب أن ال يتحول إىل جمرد تنديد وإدانة فحسب.

حينما ســألت الرئيس أردوغان على منت الطائرة خال عودته إىل أنقرة من زايرة الســنغال، حول توقعاته 
من قمة الناتو، انتقد أردوغان زعماء دول الناتو ومسّاهم بشــكل صريح.

قــال أردوغــان »تعلمــون أن ماكــرون ذهــب إىل روســيا والتقــى بوتــني مث عــاد دون تغيــر شــيء، ومــن بعــده 
ذهــب شــولز إىل روســيا والتقــى بوتــني مث عــاد دون شــيء كذلــك. األمــر ذاتــه ينطبــق علــى ابيــدن الــذي 
حتــدث ويتحــدث مــع بوتــني، لكــن مل يتغــر شــيء حــىت اآلن. وإذا أردان أخــذ املســألة علــى مســتوى الدولــة 

واملؤسســات، فاخليــار احلــايل املوجــود اآلن هــو حلــف الناتــو«.
جــاءت تصريــات أردوغــان مــن منطلــق احلاجــة الختــاذ املزيــد مــن اخلطــوات احلقيقيــة مــن أجــل وقــف 
احلــرب والوقــوف إىل جانــب أوكرانيــا. لكــن يف الوقــت نفســه ميكــن أن تكــون تلــك التصريــات مبثابــة 
رســالة تعــر عــن عــدم الثقــة الــي تشــعر هبــا أنقــرة إزاء موقــف الغــرب مــن حتــرك روســيا الــذي بــدا وكأنــه 

فــرض أمــر واقــع.
يف هناية املطاف ابت من الواضح أن الناتو ليس مستعًدا لفتح جبهة حرب ضد روسيا.

علــى صعيــد آخــر، مــن املمكــن أن تســتفيد بعــض الــدول الرائــدة يف الناتــو خاصــة الــوالايت املتحــدة 
وبريطانيــا، مــن اخلطــوات التوســعية لروســيا، مــن حيــث فــرض بعــض الضغــوط علــى بعــض الــدول األخــرى 

يف احللــف الــي تريــد اتبــاع سياســة متوازنــة يف هــذا اإلطــار، مثــل تركيــا وأملانيــا.
مــن املهــم أن حتافــظ أنقــرة علــى مواصلــة سياســتها الناجحــة إىل اآلن، والــي حتافــظ علــى العاقــات الثنائيــة 

مــع كل مــن روســيا وأوكرانيــا، علــى الرغــم مــن أهنــا عضــو يف حلــف الناتــو.
لكــن لــو افرتضنــا أن تركيــا تعرضــت ملعاملــة خمتلفــة يف األايم املقبلــة مــن تلــك الــدول الرائــدة يف حلــف 
الناتــو، مــن قبيــل إلــزام هــذه الــدول ألنقــرة حبســم موقفهــا ابلكامــل ضــد روســيا، أو قالــت هلــا: إذا مل تكــوين 
معنــا فأنــت ضــدان؛ فحينئــذ اعلمــوا متاًمــا أن هــذه الــدول ال تســعى إال ملراقبــة االحتــال الروســي ألوكرانيــا 

وتوريــط العبــني آخريــن دون أن تقــوم هــي بشــيء.
ومــن املفيــد يف هــذا الســياق أن نتذكــر جيــًدا مــن يتخــذ لغــة فوضويــة تشــجع علــى احلــرب منــذ البدايــة، 
فمــن كان يصــرخ يف الســابق مــرارًا أبن احلــرب ســتحدث هــو يف احلقيقــة كان يدعــو لبــدء هــذه احلــرب 

ويصفــق هلــا.

Birkaç ay önce Ukrayna krizi alevlenmeye başladığında bu köşede, An-
kara’da üst düzey bir güvenlik görevlisiyle aramızda geçen diyaloğu ak-
tarmıştım.
Ukrayna krizi, Ukrayna işgaline/savaşına döndükten sonra, o diyalog 
daha bir anlamlı hale geldi.
O yüzden hatırlatmak istedim.
Muhatabıma, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ukrayna ile ilgili 
yaptığı “Rusya, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse, ağır bedeller 
ödeteceğiz” şeklindeki açıklamalarını aktarıp sormuştum.
“Bu tehdit, Putin’i frenler mi” diye.
O konuşmamızda, uzun, on yıllara sâri tecrübesiyle bu sözlerin ne an-
lama geldiğini hızlı bir refleksle yorumlayan muhatabım, “Ne tehdidi, ne 
bedeli” şeklinde özetleyebileceğim bir cevapla, Blinken’ın bu sözlerine 
büyük anlamlar yüklenmemesi gerektiğini dile getirmişti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, krizin başından beri cesurca ve 
dirayetli bir tutum sergilemesine rağmen, Batı’dan gelen destek mesa-
jlarına olması gerekenden biraz fazla anlam yüklediği için şimdi bunun 
hayal kırıklığını yaşıyor.
İşi, başından beri kolay değildi tabii ama en azından bir hesap hatası 
yaptığı ortada.
“BU İŞ ARKA ARKAYA KINAMA CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞMEMELİ”
Dün, NATO liderler zirvesi öncesi açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde, eleştirel bir dil vardı.
NATO’nun önde gelen ülkelerinin liderlerini kastederek, “Hepsi bol bol 
nasihat çekiyorlar, bununla bir yere varmak kolay değil. Atılan herhangi 
bir adım yok” dedi.
“Bu iş arka arkaya kınama cümbüşüne dönüşmemeli” dedi.
Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta NATO zirvesinden beklentilerini sor-
duğumda da, aynı liderleri isim vererek eleştirmiş, şunları söylemişti:
“Macron Moskova’ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tab-
lo da ortada. Biden ile ilgili “Görüştü, görüşüyor” vesaire dediler, herhan-
gi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, 
burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor.”
Bu sözlerin hepsi savaşı durdurma ve Ukrayna’nın yanında durma an-
lamında daha sahici adımlar atma ihtiyacına binaen sarf edilmiş sözle-
rdi.
Ama aynı zamanda, bu olup bitenler karşısında Ankara adına duyulan 
güvensizliğin bir tezahürü olarak da yorumlanabilir.
Sonuçta NATO’nun Rusya’ya savaş açma ihtimal yok.
Ancak NATO içindeki öncü ülkelerin (Özellikle ABD ve İngiltere) Rusya’nın 
bu yayılmacı adımlarını fırsat bilerek, Türkiye gibi, Almanya gibi, kritik 
pozisyonda olup da dengeli bir politika ile hareket etmek isteyen diğer 
NATO ülkelerine bir takım dayatmalarda bulunması ihtimal dâhilinde.
Ankara için, şu ana kadar başarılı bir şekilde yürütülen, NATO üyesi ol-
manın yanında Rusya ve Ukrayna ile ikili ilişkileri de haklı olarak kollayan 
yaklaşımın sürdürülmesi önem taşıyor.
Önümüzdeki süreçte Türkiye eğer, “Bu işin gri tonu yok, siyah ya da 
beyaz, safını seç, bizimle misin onlarla mı” anlamında bir dayatma dili 
ile muhatap olursa, biliniz ki, bunu yapacak olanlar, Rusya’nın Ukrayna 
işgalini şimdiden ellerini ovuşturarak izliyorlar demektir.
Savaş çıkacak diye çıngar çıkartanların, bir bakıma savaş çıksın der gibi 
‘kızıştırıcı’ bir dil kullanmalarını dikkatle izlemekte fayda var.
Şeytana pabucu ters giydirenlere dikkat!

Mehmet Acet 

Ukrayna dersleri
دروس أوكرانيا
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Türkçe ي
ترك

قبــل طــرح هــذا الســؤال، جيــدر بنــا ابلطبــع أن نطــرح ســؤااًل مــن وحــي مــا تتمخــض عنــه التطــورات األخــرة، 
ونســأل؛ هــل يتمحــور عمــل الناتــو يف نبــوءات تصــادق نفســها بنفســها فتتحقــق ابلتــايل؟

كمــا هــو معلــوم فــإن روســيا بــدأت بشــكل فعلــي تنفيــذ مــا كان متوقًعــا منــذ شــهور وحــىت ســنوات وهــو 
غــزو أوكرانيــا، وقامــت اخلميــس املاضــي أبول خطــوة علــى هــذا الطريــق مــن نقطــة مل تكــن متوقعــة يف الواقــع. 
حينمــا أعلنــت للعــامل اعرتافهــا ابنفصــال ومــن مث اســتقال منطقــي دونيتســك ولوغانســك عــن أوكرانيــا، 

وهبــذا القــرار ابت واضًحــا أن الدبلوماســية مل تكــن ســوى جمــرد خدعــة ابلنســبة لبوتــني.
لكــن علــى الرغــم مــن أن الغــزو مل يكــن متوقًعــا أن ينطلــق مــن هــذه النقطــة، إال أنــه يواصــل طريقــه كمــا 
هــو متوقــع، فلــم تقــف القــوات الروســية عنــد حــدود دونيتســك ولوغانســك فحســب، بــل بدأتــب اجتيــاح 
أوكرانيــا مــن كافــة اجلهــات، حــىت وصلــت علــى مشــارف كييــف. ويبــدو أن ســرعة التحــرك هــذه هــي وحدهــا 

ميكــن أن تعطــي فكــرة حــول ســقف هــذا التحــرك.
عقــب هــذه التطــورات املتســارعة مل يعــد ابلطبــع منطقًيــا طــرح فرضيــة تــرى أن روســيا كانــت مضطــرة هلــذا 
اإلجــراء مــن أجــل محايــة أمنهــا. حيــث أن روســيا بغزوهــا دولــة مســتقلة ال تــرر ذلــك فقــط مبخاوفهــا 
املزعومــة مــن أســلحة الناتــو املنتشــرة يف ذلــك البلــد أو بلــد أخــرى مــن دول أورواب الشــرقية. ألن روســيا 
ذاهتــا ال تــرتدد يف التصريــح أبن أوكرانيــا مــا هــي إال ملــك وحــق خالــص هلــا، وأن منحهــا االســتقال كان 
أمــرًا خطــأ. وهــو مــا كشــف عنــه بوتــني صراحــة خــال خطابــه عشــية إعــان انفصــال منطقــي دونيتســك 
ولوغانســك، أمــا قــراره إبعــان غــزو أوكرانيــا وأطروحــات التاريــخ والثقافــة الــي اعتمــد عليهــا يف ذلــك؛ كل 

ذلــك يشــر إىل أن العــدوان الروســي احملتمــل ليــس جمــرد وهــم فقــط.
يف املقابل، مل يتخل حلف الناتو عن النظر إىل روســيا كتهديد حمتمل، منذ إنشــائه كحلف مضاد حللف 
وارســو، ورغــم انتهــاء احلــرب البــاردة واهنيــار حلــف وارســو بقيــادة االحتــاد الســوفيي، ظــل الناتــو يتعامــل مــع 

روســيا االحتاديــة كتهديــد حمتمــل.
وانطاقًــا مــن التعامــل معهــا هبــذا الشــكل، توســع الناتــو لدرجــة تطويــق روســيا تقريبًــا عــر ضــم كّل مــن 
دول رومانيــا وبولنــدا والتفيــا وليتوانيــا وإســتونيا إىل احللــف. كان هــذا التوســع يف حــد ذاتــه ال يفــارق ذهــن 
روســيا مــن حيــث كونــه هتديــًدا حمتمــًا كذلــك يف قابــل اليــوم، وإن مل يكــن اليــوم فغــًدا ســتحاول روســيا 
العــودة لدورهــا التارخيــي وعندهــا ســتجد أمامهــا هــذا التهديــد جيثــم فــوق أنفاســها. حــىت ولــو مل يكــن هــذا 
التفكــر يف عقــل روســيا، إال أن توســع الناتــو وتركيــزه علــى هــذا اجلانــب كان كفيــًا إلاثرة روســيا ابلعــودة 

إىل دورهــا التارخيــي.
مبعــى آخــر، كمــا أن حلــف الناتــو يتعامــل مــع روســيا كتهديــد ويتحــرك يف ضــوء ذلــك، فإهنــا يف املقابــل 
تتعامــل مــع إجراءاتــه املتخــذة كتهديــد كذلــك، لدرجــة أهنــا قالــت مــرارًا أبن هــذه التهديــدات الــي حتيــط هبــا 

ســتصل إىل نقطــة ال ميكــن حتملهــا، ال ســيما فيمــا لــو أصبحــت أوكرانيــا أيًضــا عضــًوا يف الناتــو.
أمــا الــوالايت املتحــدة فــإن تعاملهــا مــع التهديــد الروســي احملتمــل لطاملــا كان خاضًعــا لتأثــر مقاربتهــا مــن 
مشــروع “نــورد ســرتمي-2” الــذي أنشــئ هبــدف نقــل الغــاز الروســي إىل أورواب مــن خــال أملانيــا. فهــي 
تعتقــد أن إمتــام هــذا املشــروع ســيعزز موقــع روســيا يف أورواب بشــكل أكــر ورمبــا جيعــل مــن املســتحيل علــى 

الــدول األوروبيــة أن تقــارع روســيا أو تدخــل معهــا يف صــراع مــا يوًمــا مــا حينمــا يلــزم األمــر.
ويف هــذا الســياق جنــد أن إحــدى النقــاط الــي شــجعت بوتــني يف احلقيقــة علــى املضــي قدًمــا خبطتــه اجلنونيــة 
حنــو أوكرانيــا، هــو ثقتــه ابنعــدام التأثــر يف املوقــف األورويب، حيــث يعلــم أن األوروبيــني وخاصــة األملــان 
أيديهــم مرّبطــة ال يقــدرون علــى فعــل شــيء. وهــذا هــو أبــرز وأهــم األســباب الــي جعلــت بوتــني واثقصــا 
مــن نفســه هلــذا احلــد، فهــو يعلــم أنــه علــى الرغــم مــن كل التشــجيع الغــريب ألوكرانيــا منــذ البدايــة ودفعهــا حنــو 

احلــرب، لــن يتجــاوز بعــد احلــرب جمــرد اإلدانــة والتنديــد فقــط.
وابلطبــع هنــاك أســباب أخــرى يف الواقــع أيًضــا، تتمثــل يف ضعــف حلــف الناتــو، وبنيتــه معدومــة الثقــة، 

والتناقــض بــني قولــه وفعلــه، واخلافــات بــني أعضائــه.
ال ميكــن حللــف الناتــو أن يذهــب إىل أبعــد مــن نســجه للنبــوءات عــر سياســاته وخطابــه. لكــن األمــر ال 
يقــف عنــد هــذا احلــد فحســب، حيــث أن هــذه النبــوءات تتحــول إىل كــوارث مســتقبلية فيمــا بعــد. مبعــى 

آخــر، يقتــل الناتــو القتيــل مث ميشــي يف جنازتــه.

Bu sorudan önce tabii ortaya çıkan son durumdan sonra sorulacak soru: NATO’nun 
bütün yaptığı neticede kendi kendini gerçekleştirecek, dolayısıyla doğrulayacak ke-
hanetlerde bulunmak mıdır?
Malum, Rusya’nın aylardır hatta yıllardır beklenen Ukrayna’ya işgale doğru ilk adımı 
geçtiğimiz perşembe günü hiç beklenmeyen bir yerden geldi. Ukrayna’dan tek taraflı 
olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriye-
ti’ni tanıma kararını dünyaya duyurduklarında Putin için diplomasinin sadece bir aldat-
macadan ibaret olduğu da görülmüş oldu. İşgalin ilk adımı böylece hiç beklenmeyen 
yerden geldiyse de devamı beklenen şekilde geliyor ve öyle de ilerliyor. Rusya sadece 
Donetsk ve Luhansk’tan değil, Ukrayna’nın her tarafından saldırıya geçerek Kiev’in sınır-
larına dayandı. Nerede duracağı konusunda da sadece bu sürat yeterince fikir veriyor. 
Bu saatten sonra Rusya’yı bu harekete yönelten şeyin güvenliği için bir “mecburiyet” 
olduğu tezini ileri sürmenin elbette hiçbir anlamı yok. Rusya bağımsız bir ülkeyi işgal 
ederken sadece bu ülkede veya diğer Doğu Avrupa ülkelerinde konuşlanmış NATO si-
lahlarından algıladığı tehdide dayanmıyor. Ukrayna’yı topyekûn kendi mülkü, kendi hak-
kı gibi gördüğünü de ilan etmekten çekinmiyor. Putin’in perşembe günü aldığı karara 
gerekçe olarak öne sürdüğü tarih ve kültür tezleri şimdiye kadar Rusya’nın muhtemel 
saldırganlığının bir kuruntudan ibaret olmadığını da gösteriyor.
Tabii burada şu soruları sormak yine de çok anlamsız olmaz. Varşova Paktı’na karşı ku-
rulmuş olan NATO, Soğuk Savaş bittikten ve Sovyetler Birliği’nin öncülüğündeki Varşova 
Paktı dağıldıktan sonra da Rusya’yı yine potansiyel bir tehdit olarak görmeye devam 
etti. Bu tehdit algısının bir sonucu olarak NATO Romanya, Polonya, Letonya, Litvanya 
ve Estonya’nın NATO’ya üyelikleri ile Rusya’yı neredeyse kuşatacak şekilde genişledi. Bu 
genişleme başlı başına Rusya’ya belki bugün değilse yarın, ama eninde sonunda tarihsel 
rolüne dönerek bir tehdit oluşturacağını sürekli hatırlattı. Rusya’nın aklında yoksa bile, 
ki bu ne kadar mümkün tartışılır, bu bakış açısı ve bu NATO siyaseti bir bakıma Rusya’yı 
sürekli kendi tarihsel rolüne dönmeye adeta tahrik ediyordu.
Tabii tehdit olarak algılanan Rusya da kendisine karşı alınan tedbirleri tehdit olarak 
görüyor ve etrafını kuşatan bu tehdidin, Ukrayna’nın da NATO’ya üye olması durumunda 
tahammül edemeyeceği noktaya geleceğini öteden beri söylüyordu. ABD’nin Rusya ile 
ilgili tehdit algısı Avrupa’ya Almanya üzerinden gaz taşımak üzere kurulan Kuzey Akım 2 
Projesine yaklaşımında da hep etkili oldu. ABD bu proje nedeniyle hem Rusya’nın Avru-
pa’daki konumunun fazla güçleneceği ve Avrupa’yı Rusya’ya karşı koyamayacak hale 
getireceğini düşünüyordu. 
Vakıa da o ki, Putin’in Ukrayna’da böylesi bir çılgınca harekete girişirken güvendiği 
konulardan birisi de başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’nın elinin kolunun bağlı 
kalmış olması. Ukrayna konusunda baştan itibaren verdikleri kışkırtıcı derecedeki bütün 
desteğe rağmen Avrupa’dan kınamadan öte bir tepkinin gelmemesi ve çok kuvvetle 
muhtemelen gelmeyecek olmasının en önemli sebeplerinden biri bu. 
Ama kuşkusuz başka bir önemli sebep de NATO’nun kendi zafiyeti, güvenilmez yapısı, 
söylemleri ile icraatları arasındaki çelişki, üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar. 
NATO söylem ve politikalarıyla kehanetlerde bulunmaktan öteye gidemiyor. Üstelik 
kehanetleriyle gelecek felaketleri de çağırmış oluyor. Bir tür kendi kendini doğrulayan 
kehanetlere imza atıyor ve oturup kehanetinin kurbanlarına ağlıyor. Putin’in NATO ve 
Avrupa içindeki bu zafiyeti çok iyi okuduğunu anlayabiliriz. Ama bu zafiyeti iyi oku-
masının nihai anlamda kendi siyasetinin sonuçlarını da iyi okuduğu anlamına gelmiyor. 
Neticede Ukrayna’ya başlattığı operasyonla dünyada büyük ihtimalle uzun sürece bir 
istikrarsızlığın önünü de açmış oluyor. 
Bu yeni durumda bütün dünyada güvenilmezliğini göstermiş olan Rusya’nın inşa etmeyi 
düşündüğü yeni dünyanın kralı olma ihtimali de yok. Bu saldırgan politikaları karşısında 
Avrupa’nın da NATO’nun da elini kolunu bağlamış olabilir, ancak buradan elde edeceği 
kazançların onu âbât etme ihtimali yok. 
Neticede Avrupa’yı doğal gazla kendisine bağımlı hale getirmişse de kendisi de elindeki 
doğal gazı satmak zorunda ve en önemli gelir kaynağı bu. Bu kozu istediği zaman bu 
kadar hoyratça kullanan bir satıcıya alternatif arayışları daha fazla gelişebilir. Dahası 
giriştiği bu macera onu dünyada güvenilmez kılıp izole olmasının yolunu açar ki bu 
da Sovyetler deneyiminden sonraki yeni bir büyük kapanmaya maruz bırakır. Sovyet 
deneyiminin sonu Rusya için nasıl hüsran olduysa, bu yeni maceranın Rusya’yı daha iyi bir 
yere götürmek için hiçbir işaret yok. Ne tür tedbirler almış olursa olsun, Avrupa pazarı-
na karşı Çin pazarını bir alternatif olarak düşünüyor olabilir. Nitekim bu ayın başlarında 
Çin ile yüklü miktarda bir doğal gaz anlaşmasına imza da attı. Ancak bunların hiçbiri 
Rusya’yı böyle bir maceraya atılırken kaybettiklerini telafi edecek türden değil. 
Neticede Rusya dişini, gücünü gösterdi ve bu güç gösterisi karşısındakilerin sefaletini 
de ifşa etti, ama bu güç gösterisi veya ispatı aynı zamanda Rusya’nın kendisine daha da 
büyük bir zarar vermiş oluyor. Bunu da görmek lazım.

Putin NATO’nun kehanetini mi doğruluyor?
هل يحقق بوتين نبوءة الناتو؟

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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الوضــع احلــايل يتطلــب منــا إجــراءات حامســة وفوريــة. تقدمــت مجهوريــة دونبــاس الشــعبية بطلــب للحصــول علــى 
مســاعدة مــن روســيا. يف هــذا الصــدد، وفًقــا للمــادة 7، املــادة 51 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، مبوافقــة جملــس االحتــاد 
الروســي ولغــرض الوفــاء ابتفاقيــة الصداقــة واملســاعدة املتبادلــة مــع مجهوريــة دونيتســك الشــعبية ومجهوريــة لوغانســك 

الشــعبية، ُأصــدر القــرار مــن قبــل االحتــاد الفيــدرايل يف 22 فرايــر إبجــراء عمليــة عســكرية خاصــة ».
تضمــن اخلطــاب الطويــل للرئيــس الروســي فادميــر بوتــني، الــذي أعلــن فيــه غــزو أوكرانيــا والــذي بــدأ ابلفعــل يف 24 
فرايــر، أدلــة حــول كيفيــة تعامــل إدارة موســكو مــع احلــدث وهكــذا، فــإن تلــك التعبــرات الشــهرة الــي رأيناهــا منــذ 
ســنوات يف دراســتنا الثانويــة أصبحــت حقيقــة مــرة أخــرى، يف ظــرف جديــد ولكــن دون أن تفقــد أي شــيء مــن 
جوهرهــا: »روســيا الــي تريــد النــزول إىل البحــار الدافئــة ...«، »تدخــل روســيا يف الشــؤون الداخليــة لإلمراطوريــة 

العثمانيــة حبجــة محايــة األرثوذكــس ... »« روســيا الــي تواصــل سياســتها التوســعية يف القوقــاز ... »
ســتظل التفاصيــل احلاليــة للقضيــة أو تقييمــات الصــراع بــني الغــرب وروســيا ابلطبــع تشــغل الشاشــات والعقــول لفــرتة 
طويلــة. لــذا، ســنواصل احلديــث عــن هــذا املوضــوع. يف مقــال اليــوم، أود أن أســلط الضــوء علــى صــورة مهمــة للغايــة 

مــن شــبه جزيــرة القــرم، وهــي لؤلــؤة أوكرانيــا. أواًل، بــدًءا مــن اخللفيــة التارخييــة ...
أســفرت احلــرب املدمــرة بــني الدولــة العثمانيــة وروســيا، والــي اســتمرت مــن 1768 إىل 1774، عــن هزميــة ثقيلــة 
بلــدة كوتشــوك  يوليــو 1774 يف  املوقعــة يف 21  الشــهرة  الصراعــات ابالتفاقيــة  انتهــت  للعثمانيــني. يف حــني 
كاينارجــا، الــي تقــع اآلن داخــل حــدود بلغــاراي، كانــت السياســة الدوليــة تدخــل حقبــة جديــدة. كانــت اإلمراطوريــة 
العثمانيــة ترتاجــع إىل املراتــب الدنيــا يف عصبــة »الــدول الكــرى«، وكانــت روســيا تظهــر علــى الســاحة كحاميــة 

للمســيحيني األرثوذكــس داخــل اإلمراطوريــة.
كانت إحدى أوضح عواقب كوتشــوك كاينارجا ابلنســبة لإلمراطورية العثمانية هي خســارة شــبه جزيرة القرم، الي 
كانــت موجــودة كمدينــة إســامية مرتبطــة ابلعاصمــة منــذ عــام 1449. حيــث أعلنــت املعاهــدة أهنــا »مســتقلة« ، 
واحتلــت القــرم مــن قبــل الــروس بعــد 9 ســنوات فقــط. ومنــذ ذلــك الوقــت، لــن يكــون هنــاك شــيء كســابق عهــده 

ابلنســبة للمســلمني يف شــبه اجلزيــرة.
بعد ضم شــبه جزيرة القرم، حتركت احلكومة الروســية والكنيســة األرثوذكســية الروســية للقضاء على اهلوية اإلســامية 
لشــبه اجلزيــرة. وعلــى مــدى العقــود التاليــة، ونتيجــة لسياســات القمــع والرتهيــب، ُأجــر جــزء كبــر مــن ســكان التتــار 
املســلمني علــى مغــادرة شــبه جزيــرة القــرم، بينمــا اســتقر املســيحيون مكاهنــم. مت بنــاء األعمــال املعماريــة علــى الطــراز 
الروســي علــى ســاحل سيفاســتوبول - ايلطــا - الوشــتا، ومت تغيــر الطــاع اإلســامي التقليــدي للمــدن. يف مواجهــة 
خطــر فقــدان هويتهــم مــن خــال هــذه التدخــات الدميوغرافيــة والثقافيــة والدينيــة، بــدأ تتــار القــرم القتــال مــن أجــل 
أنفســهم. وهكــذا ظهــر علــى الســاحة عــدد مــن شــخصيات احلركــة واملفكريــن، وأشــهرهم غاســبرايل إمساعيــل ابي 
)1914-1851(. ولكــن واحــد مــن هــؤالء الشــخصيات لعــب دورًا مهًمــا يف تســجيل اهلويــة الوطنيــة والروحيــة 
لشــبه جزيــرة القــرم ونقلهــا إىل األجيــال القادمــة وهــو: حســني بودانينســكي والــذي ميكــن تســميته »ذاكــرة القــرم«.

ولــد حســني ابي يف قريــة بــوداان التابعــة ملنطقــة أك مســجد )ســيمفريبول اليــوم( عــام 1877 ألب مــدرس، وتلقــى 
تعليًما جيًدا منذ طفولته. خترج بودانينســكي من جامعة الفن والصناعة يف موســكو عام 1905، وبعد اكتســاب 
خــرة يف جمــال الفــن يف ابريــس، ذهــب إىل ســانت بطرســرغ وبــدأ العمــل كمهنــدس داخلــي ومصمــم. ومــع عودتــه 
إىل شــبه جزيــرة القــرم بعــد مخــس ســنوات، مت تعيــني حســني ابي مديــرًا جملمــع خــان ســراي، الــذي كان يســتخدم 
ســابًقا كمســكن مــن قبــل زعامــات القــرم يف ابهتشــة ســراي. قــام بودانينســكي، الــذي بــدأ دراســات جــرد األصــول 
الثقافيــة الدينيــة والوطنيــة يف شــبه جزيــرة القــرم منــذ أوائــل عشــرينيات القــرن املاضــي، بتســجيل كل ركــن مــن أركان 

شــبه اجلزيــرة والتقــط صــوره وحفــظ الواثئــق األرشــيفية ...
حســني بودانينســكي، الــذي عزلــه نظــام ســتالني يف عــام 1934، كمــا اعتقــل بعــد فــرتة ويف 17 أبريــل 1938 
مت قتلــه ابلرصــاص هــو وجمموعــة مــن األصدقــاء )مبــا يف ذلــك حســن صــري أيفــازوف، فــوزي مصانيــف، حســن 
رافيتــوف ، عثمــان أكشــوكراكلي، بــال شــاجار، رمضــان الكســندروفيتش وجعفــر جافــاروف( بعــد حماكمــة شــكلية 

اســتمرت 20 دقيقــة فقــط. ومل يتــم الكشــف عــن مــكان دفــن جثــث الضحــااي.
حســني بودانينســكي اســم ال يتذكــره ســوى قلــة مــن النــاس اليــوم. ولكــن بفضــل املهمــة احليويــة الــي أجنزهــا يف ذلــك 
الوقــت القصــر والضيــق الــذي كان يعمــل فيــه، أصبحــت تفاصيــل ال حصــر هلــا عــن اهلويــة اإلســامية لشــبه جزيــرة 

القــرم يف متنــاول أيدينــا اليــوم. رمحــة هللا علــى روحــه.

“Mevcut durum bizden, kararlı ve derhal eylem istiyor. Donbass Halk Cumhuriyetleri Rusya’ya yardım baş-
vurusunda bulundular. Bu bağlamda, BM Şartı’nın 7’nci bölüm 51’inci maddesi uyarınca, Rusya Federasyon 
Konseyi’nin onayıyla ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ile yapılan ve Federal Birleşim 
tarafından 22 Şubat’ta onaylanan dostluk ve karşılıklı yardım anlaşmasının yerine getirilmesi amacıyla, 
tarafımdan, özel bir askeri operasyon yürütülmesi kararı alınmıştır.” 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat günü fiilen başlayan Ukrayna işgalini duyurduğu uzun 
konuşmasında geçen bu cümleler, Moskova yönetiminin hadiseyi nasıl ele aldığının ipuçlarını barındırıyordu. 
Böylece, ta ortaokul yıllarından beri karşımıza çıkan o ünlü ifadeler, yeni bir konjonktür içinde ama aslında 
özünden hiçbir şey kaybetmeden bir kez daha gerçek oluyordu: “ Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya…”, “Ort-
odoksları koruma bahanesiyle Osmanlı’nın içişlerine müdahale eden Rusya…”, “Kafkaslarda yayılmacı politi-
kasını sürdüren Rusya…”
Meselenin güncel detayları veya Batı ile Rusya çekişmesine dair değerlendirmeler, elbette uzun bir süre daha 
ekranları ve zihinleri meşgul etmeyi sürdürecek. Dolayısıyla, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ben 
bugünkü yazımda, Ukrayna’nın incisi konumundaki Kırım Yarımadası’ndan çok önemli bir portreyi öne çıkar-
mak istiyorum. Önce, tarihî arka plandan başlayarak… 
Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 1768’den 1774’e kadar devam eden yıkıcı savaş, Osmanlıların ağır 
yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Küçük Kaynarca kasabasında 21 Tem-
muz 1774 günü imzalanan meşhur anlaşma ile çatışmalar sona ererken, uluslararası siyaset açısından artık 
yeni bir döneme giriliyordu. Osmanlı “büyük devletler” liginin alt sıralarına geriliyor, imparatorluk dâhilindeki 
Ortodoks Hristiyanların hamisi olarak da Rusya sahneye çıkıyordu. 
Küçük Kaynarca’nın Osmanlı İmparatorluğu açısından en net sonuçlarından biri, 1449’dan itibaren payitahta 
bağlı Müslüman bir belde olarak varlığını sürdüren Kırım’ın kaybedilmesiydi. Anlaşma ile “bağımsız” ilân edilen 
Kırım, sadece 9 yıl sonra Ruslar tarafından işgal edildi. Bundan böyle Yarımada’nın Müslüman halkı için, hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacaktı. 
Kırım’ın ilhakından sonra, Rus hükümeti ve Rus Ortodoks Kilisesi, Yarımada’nın Müslüman kimliğini ortadan 
kaldırmak için seferber oldu. Sonraki on yıllar boyunca, baskı ve yıldırma politikaları neticesinde Müslüman 
Tatar nüfusun önemli bir kısmı Kırım’ı terk etmek zorunda kalırken, onların yerine Hristiyanlar iskân edildi. Siv-
astopol-Yalta-Aluşta kıyı hattına Rus stilinde mimarî eserler inşa edildi, şehirlerin geleneksel İslâmî manzarası 
değiştirildi. Bu demografik, kültürel ve dinî müdahalelerle aidiyetlerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
Kırım Tatarları, kendi mücadelelerini vermeye koyuldular. Böylece, en meşhuru Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) 
olan bir dizi eylem adamı ve mütefekkir sahneye çıktı. Ancak bunlardan bir tanesi, Kırım’ın millî ve manevî 
kimliğinin kayıt altına alınması ve sonraki nesillere aktarılması noktasında çok kritik bir rol oynadı: Hüseyin 
Bodaninski. Kendisine “Kırım’ın hafızası” dense yeridir. 
1877’de Akmescit’e (günümüzde Simferepol) bağlı Bodana köyünde bir öğretmenin oğlu olarak dünyaya ge-
len Hüseyin Bey, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim aldı. 1905’te Moskova’daki Sanat ve Sanayi Üniversite-
si’ni bitiren Bodaninski, Paris’te sanat alanında tecrübe kazandıktan sonra 1911’de St. Petersburg’a giderek 
iç mimar ve tasarımcı olarak çalışmaya başladı. Beş yıl sonra Kırım’a dönen Hüseyin Bey, Bahçesaray’da bir 
zamanlar Kırım hanları tarafından ikametgâh olarak kullanılan Hansaray Külliyesi’nin müdürlüğüne getirildi. 
1920’lerin başından itibaren Kırım’daki dinî ve millî kültür varlıklarının envanter çalışmalarına başlayan Boda-
ninski, Yarımada’nın her bir köşesini kayıt altına aldı, fotoğraflarını çekti, arşiv belgelerini muhafaza etti… 
Stalin rejimi tarafından 1934’te görevinden alınan Hüseyin Bodaninski, bir süre sonra tutuklandı ve 17 Nisan 
1938 günü kendisi gibi bir grup arkadaşıyla birlikte (içlerinde Hasan Sabri Ayvazov, Fevzi Musanif, Hasan Rafe-
tov, Osman Akçokraklı, Bilal Çagar, Ramazan Aleksandroviç ve Cafer Gafarov gibi isimler vardı), yalnızca 20 
dakika süren göstermelik bir yargılamanın ardından kurşuna dizilerek öldürüldü. Maktullerin cesetlerinin ner-
eye gömüldüğü hiçbir zaman açıklanmadı.
Hüseyin Bodaninski bugün çok az insanın hatırladığı bir isim. Ama işbaşında olduğu o kısacık ve daracık 
zaman dilimde yerine getirdiği hayatî vazife sayesinde, Kırım’ın Müslüman kimliğinin sayısız ayrıntısı bugün 
elimizin altında. Ruhu şâd olsun. 
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