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إقرأ في هذا العدد

 أردوغان: يجب تعزيز التضامن في مواجهة 
معاداة اإلسالم واألجانب

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ve yabancı düşmanlığına 
karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz

Her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir 
araya getiren Müslüman Amerikan Cemiyeti’nin Chicago’da 
düzenlediği konferansa gönderdiği bir video mesajıyla Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsünün 
patlak vermesiyle birlikte artan İslam’a, yabancılara ve 
kültürel artan düşmanlık akımlarla yüzleşmek için uluslararası 
dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

تعزيــز  ضــرورة  علــى  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  شــدد 
واألجانــب  لإلســام  املعاديــة  التيــارات  ملواجهــة  الــدويل  التضامــن 
والعنصريــة الثقافيــة الــي تصاعــدت ابلتزامــن مــع تفشــي فــروس كــوروان. 
يف رســالة مصــورة بعثهــا إىل مؤمتــر اجلمعيــة اإلســامية األمريكيــة املنعقــد 
يف مدينــة شــيكاغو، والــذي جيمــع عشــرات اآلالف مــن املســلمني مــن 

مجيــع أحنــاء العــامل ســنوًي. 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Frontex yüzyılımızın kara kurumudur. Avrupa bu 
kurumdan vazgeçmelidir. Yargılamalarını yapmaktadırlar, bu yargılamaların sonunda 
Frontex elini ayağını dünyadan çekmelidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı.  Görüşmede, Kafkasya, 
Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider 
görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

Türkiye’nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sözcüsü Ömer Çelik, 
Yunanistan’ın Akdeniz’deki sığınmacılara uyguladığı şiddeti eleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, “Suriye’nin kuzeyi dahil, 24 Temmuz 2015’ten bugüne 
kadar 33 bin 275 terörist bugün itibariyle etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. 1 Ocak 
2021’den itibaren de bir yılda ise 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

 قــال وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو ، »فرونتكــس هــي املؤسســة الســوداء يف هــذا القــرن. جيــب علــى 
أورواب التخلــي عــن هــذه املؤسســة. إهنــم يصــدرون أحكامهــم. يف هنايــة هــذه اإلجــراءات ، جيــب علــى 

فرونتكــس االبتعــاد عــن العامل.« 

 أجــرى الرئيــس أردوغــان والرئيــس الروســي بوتــني حمادثــة هاتفيــة. وجــرى خــال املكاملــة حبــث القضــاي اإلقليميــة واملســتجدات الدوليــة 
خاصــة يف القوقــاز وســوري وليبيــا. وأكــد الزعيمــان خــال االجتمــاع عزمهمــا علــى رفــع التعــاون بــني تركيــا وروســيا يف مجيــع اجملــاالت.

انتقــد املتحــدث ابســم حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم يف تركيــا، عمــر جليــك، العنــف الــذي متارســه اليــوانن ضــد طالــي اللجــوء يف 
البحــر املتوســط.

 قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي أكار: »مت حــى اليــوم حتييــد 33 ألفــاً و 275 إرهابيــاً مبــا يف ذلــك اجلــزء الشــمايل مــن ســوري منــذ 24 
متــوز 2015. واعتبــاراً مــن األول مــن كانــون الثــاين )ينايــر( 2021 ، مت حتييــد ألفــني 795 إرهابيــاً خــال عــام. » 

وزير الداخلية التركي صويلو: فرونتكس هي المؤسسة السوداء في هذا القرن

الرئيس التركي  أردوغان والرئيس الروسي بوتين تبادال أطراف الحديث عبر الهاتف

»العدالة والتنمية« التركي ينتقد ممارسات اليونان ضد المهاجرين

وزير الدفاع التركي أكار: 33 ألف 275 إرهابيا تم تحييدهم منذ 24 تموز 2015

İçişleri Bakanı Soylu: Frontex yüzyılımızın kara kurumudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

 “Adalet ve Kalkınma” Yunanistan’ın göçmenlere yönelik uygulamalarını eleştirdi

Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten bugüne 33 bin 275 terörist etkisiz hale getirildi

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi İzumi Nakamitsu, Suriye’deki Esed rejimin kimyasal silahlarla ilgili 
20 soruya açıklık getirilmesini 8 yıldır beklediklerini bildirdi.

صرحــت املمثلــة الســامية لألمــم املتحــدة املعنيــة بنــزع الســاح ، إيزومــي انكاميتســو ، أبهنــم كانــوا ينتظــرون منــذ 8 ســنوات 
لنظــام األســد يف ســوري لتوضيــح 20 ســؤااًل حــول األســلحة الكيماويــة.

األمم المتحدة تنتظر اإلجابات على أسئلة حول األسلحة الكيماوية من النظام السوري

BM, Suriye’deki rejimden kimyasal silahlarla ilgili sorulara yıllardır cevap bekliyorKamışlı ilçesinde rejim ve destekçilerine baskı oluşturmak isteyen ABD güçlerinin, son 2 
aydır İran destekli grupların bulunduğu rejim kontrolündeki bölgelere girme denemeleri 
sonuçsuz kaldı.

 مل تنجــح حمــاوالت القــوات األمريكيــة ، الــي أرادت الضغــط علــى النظــام وأنصــاره يف منطقــة القامشــلي ، لدخــول 
مناطــق ســيطرة النظــام الــي تواجــدت فيهــا جمموعــات مدعومــة مــن إيــران خــال الشــهرين املاضيــني.

القوات األمريكية تحاول الضغط على نظام األسد والجماعات المدعومة من إيران شرقي الفرات
ABD güçleri, Fırat’ın doğusunda Esed rejimi ve İran destekli gruplara baskı kurmaya çalışıyor
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin kuzeyindeki 
Azez ilçesinde, fiziksel olarak yaşıtlarından geride kalan çocukların belirli 
becerileri kazanması ve geliştirmesi için özel sınıfların açılışını yaptı.

Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürlüğünün raporuna göre, Beşşar 
Esed rejimi ile Rusya ve İran destekli terörist grupların İdlib’de ateşkesi ihlal 
ederek yaptığı saldırılarda 1 yılda toplam 210 sivil hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı 
Fişhabur’un, terör örgütü PKK üyelerinin geçen haftaki saldırısının ardından 
kapatıldığı duyuruldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde kurulan tıp 
fakültesinde Türkçe hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan 75 öğrenci için sertifika töreni 
düzenledi.

افتتحــت وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكيــة )TİKA( فصــواًل خاصــة يف منطقــة أعــزاز يف مشــال ســوري لألطفــال 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة الذيــن يتخلفــون جســدًي عــن أقراهنــم الكتســاب مهــارات معينــة وتطويرهــا.

يف انتهــاك لوقــف إطــاق النــار يف إدلــب وحبســب تقريــر مديريــة تنســيق االســتجابة للطــوارئ يف ســوري ، تــويف 
مــا جمموعــه 210 مــدين خــال عــام يف اهلجمــات الــي نفذهــا نظــام بشــار األســد ومجاعــات إرهابيــة مدعومــة 

مــن روســيا وإيــران ، وخرقــت وقــف إطــاق النــار يف إدلــب.

 أُعلــن عــن إغــاق بوابــة بيشــابور احلدوديــة غــر الرمسيــة بــني حكومــة إقليــم كردســتان العــراق وســوري بعــد أن هاجــم 
عناصــر حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب األســبوع املاضــي.

 أقــام معهــد يونــس أمــره حفــل توزيــع شــهادات لـــ 75 طالبًــا أمتــوا بنجــاح الفصــل التحضــري الرتكــي يف كليــة الطــب املنشــأة 
يف بلدة الراعي يف مشال ســوري.

وكالة التعاون والتنسيق التركية تفتتح فصوالً خاصة لتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في سوريا

نظام األسد وأنصاره تسببوا في مقتل 210 مدنيين خالل عام 

البوابة الحدودية بين العراق وسوريا أغلقت بعد هجمات حزب العمال الكردستاني

معهد يونس أمره يوزع شهادة اللغة التركية  لطالب الطب في سوريا

TİKA, Suriye’de Engelli Çocukların Eğitimi İçin Özel Sınıflar Açtı

Esed rejimi ve destekçileri İdlib’de ateşkes ihlaliyle bir yılda 210 sivili öldürdü

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı

Yunus Emre Enstitüsünden Suriye’deki tıp öğrencilerine Türkçe sertifikası

ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki petrol 
sahalarında bulunan askeri üslerine Irak’tan takviye gücü gönderdi.

اجليــش األمريكــي يرســل تعزيــزات مــن العــراق إىل قواعــده العســكرية يف حقــول النفــط الــي حتتلهــا منظمــة 
YPG / PKK اإلرهابية يف ســوري.

الواليات المتحدة ترسل تعزيزات لحقول النفط في سوريا 

ABD, Suriye’de petrol sahalarına takviye gücü gönderdi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan 
Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi.

اليهوديــة يف  املســتوطنات  إهنــم يهدفــون إىل مضاعفــة عــدد  بينيــت  نفتــايل  الــوزراء اإلســرائيلي  قــال رئيــس 
اجلــوالن. احملتلــة يف هضبــة  الســورية  األراضــي 

إسرائيل تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجوالن
İsrail, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin 

sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor
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كلمة العدد
صحيفة إشراق تتألق... ست سنوات على الصدور 

إشراقات

Altıncı yılını dolduran ve yedinci yılında yeni başlangıçlara hazırlanan İşrak 
gazetesi, tüm ritüelleri ve kutlamaları hakediyor. Ayrıca, geçen altı yılın  mumunu  
aydınlatmaya    devam ediyor . Yedinci mumunun yanması ve seçkin yıllarıyla ışıl ışıl 
parlaması için dua ediyor. 
İngilizce, Almanca, İsveççe ve Felemenkçe baskılarıyla birlikte Fransızca olarak da 
yayımlanarak uluslararası gazetelerin saflarında yer almak için hazırlıkları sürüyor.
İşrak, Suriye-Türkiye kültürel yakınlaşması adına başlattığı kurtuluş politikasına 
bağlı kalıp  özgürlük, onur ve kurtuluş için kurulan Suriye devriminin ruhunu 
koruduğu için medyadaki  varlığını kanıtlayabildi. Suriye’yi demir ve ateşle yöneten 
diktatörlükten de kurtulmaya çalıştı.
İşrakın bu  fikri ve bunu gerçekleştirmeye çalışmasından    bu yana  yoğun yıllar geçti .
Suriye-Türk entelektüel  ve  kültürel yakınlaşma fikrini teşvik etmek için Şubat 
2010’da Türkiye’de başlattığımız çabanın doruk noktasıydı.
Başlangıç, çok sayıda Suriyeli ve Türk yazar ve gazetecinin Türkiye’nin Urfa şehrinde 
birkaç günlüğüne katıldığı “Arap gözüyle Türk edebiyatı” başlıklı bir etkinlikle oldu.
Bu toplantı, çok sayıda Türk yazar ve gazetecinin “Türk Gözüyle Arap Edebiyatı” 
başlıklı kültürel etkinliklere katılmak üzere Suriye’nin Rakka şehrine davet 
edilmesiyle devam etti.
Şam Platformu Teşkilatı Başkanı  sayın Cemal Mustafa ile sık sık yaptığım 
görüşmelerde; Beni Türk düşünürü Profesör (Turgay Aldemir), Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülbülzade ve Türkiye’deki Anadolu Forumu Teşkilatı ile tanıştırdı.
Görüşmeler sırasında onunla ilgili bilgilerim derinleşti ve giderek dostluk ve kardeşliğe 
dönüştü. Suriye -Turk kültürel  ve entellektüel yakınlaşma fikrini canlandırmanın 
yollarını  bulmamı rica ettiler. Kendisine Türkler ve Suriyeliler için bir dergi çıkarma 
fikrini sundum, o da beni derginin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak 
görevlendirdi ve desteklemeye  devam edeceğine söz verdi.
Kasım 2015’te ilk beta sayısı tasarlandı ve yayınlandı. Pek çok yazar ve  okuyucudan 
öneri  ve  görüşler aldık . Türkiye Yayınları Dairesi’nden izin alındı ve benim de Genel 
Yayın Yönetmeni onaylandı.
1 Aralık 2015 tarihinde ilk sayısı yayınlandı. İlk serisi profesör Turgay Aldemir devam 
edip bana söz vererek buna hala devam etmektedir.
Devrimci bir Suriye yayınının altı yıl boyunca yayın yapmaya devam etmesi çok 
gariptir. Şaşırtıcı derecede büyük bir denge; (144) sayı, sürekliliği ve farklılığı için 
yaratıcılığını sağlamaya çalışan Suriyeli, Türk ve Arap Yaratıcıların ve yazarların 
ısrarı ile elde edilmiştir.
Bunu sürdürmek için çaba sarf etmedeki bu ısrar ve cesaret, Irak’ın tüm spektrumları 
kapsayabildiği anlamına gelmektedir.
Belirli kişilerin yayınlanmasını hesaba katmadı, sayfaları Arap yaratıcılarına açıldı 
ve içinde yayınlamak için yarıştı.
Gurur duyup ve   mutlu olmaya  hakkım olan “yüz kırk dört” sayı emeğimin 
meyvesidir. Çünkü emeğimin karşılığını aldım.  İşte burada İşrak, özgür Suriye 
medyasında ayırt edici  bir marka olduğunu kanıtlıyor.
Onu kurduğum ve yüz kırk dört sayı editörlüğünü yürüttüğüm için gurur duyuyorum. 
Bu sayı gazetecilik dünyasında bir başarı olarak kabul ediliyor. Çünkü onu takip 
eden ve yazan herkesin büyük manevi desteğinin eşlik ettiği basit bir maddi destekle 
gerçekleştirildi.
Yazan ve okuyan herkese teşekkürler ve saygılar...
Destekçilere Türk düşünür Sayın Turgay Aldemir ve Sayın Cemal Mustafa’ya  da 
teşekkür ederiz.

حيق لصحيفة إشراق وهي تنهي عامها السادس وتستعد النطالقتها اجلديدة يف عامها السابع أن تتجاوز كلَّ 
الطقوس واالحتفاالت املشاهبة، وتصرف نظرها عن إطفاء مشوعها الستة اليت مرَّت، وتبقي عليها متقدة وتدعو 

لشمعتها السابعة أن تشتعل وتبقى متألقة ومتوهجة مع سنوات عمرها املتميزة.
االستعدادات متواصلة إلصدارها ابللغة الفرنسية، مع إصدار طبعات مرافقة هلا ابللغات اإلنكليزية واألملانية 

والسويدية واهلولندية، لتصل إىل مصاف الصحف العاملية.
إشراق استطاعت أن تثبت وجودها وحضورها اإلعالمي، ألهنا التزمت بسياستها التحريرية اليت انطلقت هبا 
من أجل التقارب الثقايف السوري الرتكي، واحلفاظ على روح الثورة السورية اليت قامت من أجل احلرية والكرامة 

واخلالص من الديكتاتورية اليت حتكم سوراي ابحلديد والنار.
سنوات حافلة مرَّت هبا إشراق منذ بداية تكون الفكرة والعمل على حتقيقها، وكانت تتوجياً جلهد بدأانه يف 
تركيا يف شباط عام 2010 لتعزيز فكرة التقارب الثقايف الفكري السوري الرتكي، ومن خالل فعالية شارك 
فيها عدد كبري من األدابء والكّتاب والصحفيني السوريني واألتراك يف مدينة أورفا الرتكية ألايم بعنوان )األدب 
الرتكي بعيون عربية( وقد استمر هذا اللقاء بدعوة عدد من الكّتاب والصحفيني األتراك إىل مدينة الرقة السورية 

للمشاركة بفعاليات ثقافية بعنوان )األدب العريب بعيون تركية(.
ويف لقاءايت املتكررة مع األستاذ )مجال مصطفى( رئيس منظمة منرب الشام قام بتعريفي على املفكر الرتكي 
األستاذ )تورغاي ألدمري( رئيس جملس إدارة )بلبل زادة ومنظمة منرب األانضول يف تركيا(، وخالل اللقاءات 
تعمقت معرفيت به وحتولت تدرجيياً إىل صداقة وأخوة، فكلفين إبجياد طرق إلحياء فكرة التقارب الثقايف الفكري 
السوري الرتكي، فعرضت عليه فكرة اصدار جملة جامعة لألتراك والسوريني فكلفين بتأسيسها ورائسة حتريرها 

ووعد بدعم استمرارها.
يف تشرين الثاين عام 2015 متَّ تصميم وإصدار عددها التجرييب األول، ووصلتنا مقرتحات وآراء من عدد من 
الكتَّاب والقراء، ومتًّ احلصول على ترخيصها من قبل إدارة املطبوعات الرتكية وتثبيت صفيت كمدير تنفيذي 
هلا، ويف 2015/12/1 صدر عددها األول وال زال مستمراً بسبب إصرار األستاذ )تورغاي ألدمري( على 

تنفيذ وعده يل ابستمرارها.
هو أمر فائق الغرابة يف استمرار مطبوعة سورية ثورية ابلصدور لست سنوات، ومدهش هذا الرصيد الكبري، 
)144( عدداً حققه إصرار املبدعني والكتَّاب السوريني واألتراك والعرب الذين جياهدون على رفدها إببداعاهتم 

من أجل استمرارها ومتيزها.
هذا اإلصرار والبسالة يف بذل اجلهود الستمرارها يعين أن اشراق استطاعت أن تكون جامعة لكل األطياف 

ومل تستأثر ابلنشر ألشخاص حمددين، لقد فتحت صفحاهتا أمام املبدعني العرب فتسابقوا إىل النشر فيها. 
مئة وأربعة وأربعون عددًا، حيق يل أن أتباهى هبا وأفرح وأفتخر فقد جنيت مثرة جهدي وتعيب، وها هي إشراق 

تثبت أهنا عالمة مميزة وفارقة ابإلعالم السوري احلر.
فخور أنين أسستها وترأست حتريرها ملئة وأربعة وأربعون عدداً وهذا رقم يعترب إجنازًا يف عامل الصحافة، ألنه أجنز 

بدعم مايل بسيط صاحبه دعم معنوي كبري من قبل كلَّ من اتبعها وكتب فيها.
الشكر والتقدير واالمتنان لكل من كتب فيها ولكل من قرأها، ولداعميها املفكر الرتكي األستاذ )تورغاي 

ألدمري(، ولألستاذ )مجال مصطفى(.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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İdlib ve çevresinde halkımıza yönelik Rus, Esad ve  İran saldırganlığının düzeyi istikrarlı 
bir şekilde tırmanıyor.Eylül 2018 yılı  anlaşması ve ayrıca 5 Mart 2020 yılında yapılan 
anlaşmalarının art arda  günlük ihlalleri  devam ediyor, Cinayet ve şiddet mekanizması  
ülkelerin ve insanların kafaları üzerinden kayarak devam ediyor. Sözde uluslararası toplum 
Suriye gerçeğini insanların kana bulanmış olmalarını büyük bir neşe izlemeye devam 
ediyor ve kimse Suriye halkından akan kan ırmağını durdurmak için harekete geçmiyor, 
terkedilmişlik hali bir yana. Suriye meselesi  Arapların ve diğer haber bültenlerinde Suriye 
dosyası olarak sondan bir önceki sırada yer alıyor. 
Son zamanlarda İran’la “direniş ve muhalefet ekseni” olarak adlandırdığı şeyi genişletme 
sürecindeki çalışmaları hakkında konuşmaya cesaret edene kadar, uluslararası alanda 
ahlaksız rejim için sahneyi terk etmiştir, ve  Beşar Esad’ın Buhaina Shaaban tarafından 
terörist Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ikinci yıldönümünde okunan mesajında da 
bu ifade ediliyordu.
 Aslında onlar, Direniş için bir eksen olduğu yanılgısı içerisindeler, ardından gözlemci hala 
soruyor: Hangi direniştir bu? Ve acaba kimin direnişidir? Bu Amerika veya İsrail direnişi 
midir yoksa Halkı öldürmek direnmişi mi? 
Temel kaygılarının, özgürlük ve haysiyet peşinde koşan halkların bastırılması,  aynı 
zamanda Suriye Halkına karşı yürüttüğü saha operasyonu uygulamalarıyla olduğu gibi 
bilgilendirilen her biri için mi anlaşılmıştır. Ve yine de son kaygıları bölgedeki Siyonist 
yayılmaya direnmektir.  sloganlarıyla kulaklarınızı tıkayanlar çevrelerindeki  (Büyük 
Şeytanı ) kastetmiyorlar berbat tanımlarına göre Amerikalıları kastediyorlar. Bugün 
Viyana’da onunla anlaşma imzalamak ve onu memnun etmek için onların koşuşturduklarını 
görüyoruz. Irak rejiminin çöküşü sırasında daha önce Irak’ta onunla hemfikir olan da 
onlar. ve halen masa altında izleyenlerde onlardır, ve İran-Irak savaşı sırasındaki birinci 
(İrangate) skandalının ve bir ay önceki ikinci skandalının sahipleri de onlardır. Direnen 
bir eksen yoktur ancak bölgede çıkarının peşinde koşanlar vardır. Bir de İran’ın ve Suriye 
rejiminin politikalarına hala aldananlar varsa, ve örneğin Venezuela devleti gibi halen 
Amerika ile karşı karşıya olduklarına yanılıyorsalar, er ya da geç bu onlar içinde ortaya 
çıkacaktır. Her kim ki yüksek sesle Amerika’ya düşmanlığını duyuruyorsa iç mantığında 
gerçekçi ve dürüst değildir. 
Belki de bugün Suriye rejiminin (direniş ekseni) alanını genişletme eğiliminden bahsetmesi, 
bir düşünme ve ileriye kaçış konuşmasıdır, aslında bunlar Suriye toprakları üzerine 
İsrail saldırılarına ve İran Devrim Muhafızları’nın Suriye topraklarındaki silahlarına ve 
ordusuna karşı koymaktan acizdirler. 
Zorba Suriye Esad rejimi her bir İsrail saldırısı ardından İdlip ve çevresindeki halkı ve 
sivilleri bombalamaya çalışıyor, Şam’daki Göçmen Sarayı’nın kumlarına oturan direniş ve 
muhalefetin lideri tarafından belirlenen, kendi seçtiği yer ve zamana göre yanıt vereceğini 
İsrail’e söz verdiği açıklamaları artık yapmıyor. Ne yazık ki Bugün (direniş ekseninin) 
genişlemesinden bahsetmek saf bir aldatmacadır ve Viyana’daki Batılı müzakereciye, karşı 
karşıya oldukları Arap projesinin yokluğunda İran’ın Pers İmparatorluğunun hırslarıyla 
bölgedeki çıkarlarını gerçekleştirmesi için baskı yapmayı amaçlayan yalanlardır. Filistin ve 
Filistin davası adına, bizzat kendilerinin sattığı Golan’ı özgürleştirme adına sahtekarlık ve 
aldatma politikalarının devamıdır. Yer değiştirme tamamen Halka yöneliktir, Hayalete veya 
İran’a veya Ruslara yönelik değildir. 
Kim Amerika’ya ya da İsrail’e karşı direniş eksenini genişletmek istiyorsa, önce halkıyla 
uzlaşmalı, sivillere yönelik ölüm makinelerini, varilleri ve kimyasal silahları durdurmalı 
Birleşmiş Milletler kararlarının önüne çıkıp siyasi çözüme ulaşmayı sağlamalı ve bu 
darboğazdan kurtulmalıdır, ve tüm Suriyelilerin birleşik ve gerekli toplumsal sözleşmeye 
ulaşmasına imkan vermelidir.  
Suriye’nin İdlib’de daha fazla Esad katiline değil, sadece İdlib’de kayıp olan  özgürlüğe  ve 
haysiyete ihtiyacı vardır. Eğer yolu Halep, İdlip ve Suriyelilerin cesedi üzerinden geçiyorsa 
o zaman Direniş olmaz, Kudüs olmaz ve Golan olmaz.  
İdlip’te Sivillerin her gün hedef alınması,bu cani rejimin özgür Suriyelileri öldürmesini, 
Suriye’yi yıkmasını, ve rejime karşı çıkan  Suriyelilerin Hapishane ve  cezaevlerine 
atılmasını  direniş kabul ettiğini  şüpheye mahal bırakmayacak şekilde doğrulamaktadır. 
Bir zamanlar Suriyelilerin istediği demokratik değişimi, İnsanlık onurunu ve konuşma 
özgürlüğünü boğmak ve Suriyenin mallarını yağmalamak amacıyla Suriyelilerin cesedini 
çiğneyen ve çıkarı için Suriyelilere genel nefret ile dolu olan İran ve Suriye coğrafyasını işgal 
eden temel destekleyicisi Rusya Federasyonun direniş eksen liderleriyle aynı doğrultudadır.

يتصاعد اضطراًدا مستوى العدوان الروسي األسدي اإليراين على أهلنا يف إدلب وماحوهلا، وتتواصل 
اخلروقات املتتابعة واليومية التفاق أيلول /سبتمرب عام  2018، وكذلك اتفاق 5 آذار/ مارس 2020. 
وتستمر آلة القتل والعسف انفالاًت فوق رؤوس البالد والعباد. ويتابع مايسمى ابجملتمع الدويل الفرجة، 
ليصبح الواقع السوري الغارق بدمائه فرجة كربى هلم، والحيرك أحد أي ساكن لوقف هنر الدماء املتدفق 
من شعبنا السوري، انهيك عن حالة التخلي اليت وصل إليها املوضوع السوري، حىت ابت امللف السوري 

يف نشرات األخبار لدى العرب وسواهم أييت ابملرتبة ماقبل األخرية.
وقد تركت الساحة دولًيا للنظام الفاجر حىت جترأ مؤخًرا على احلديث عن اشتغاله مع إيران على عملية 
توسيع مايسميه /حمور املقاومة واملمانعة/  وهو ماجاء يف رسالة بشار األسد اليت تلتها بثينة شعبان يف 

الذكرى الثانية ملقتل اإلرهايب قاسم سليماين.
وهم يف احلقيقة يتومهون أبن هناك حمورًا ما للمقاومة. وابلتايل فإن املتابع مازال يسأل: أية مقاومة هذه؟ 

ومقاومة من اي ترى؟ وهل هي مقاومة أمريكا أو إسرائيل أم مقاومة وقتل الشعوب.
حيث اتضح لكل مطلع أن مههم األساس هو قمع الشعوب املتطلعة حنو احلرية والكرامة، 

كما جرى عرب ممارسات عملية ميدانية يقوم هبا حمورهم ضد شعب سورية، وكذلك شعوب اليمن والعراق 
األكرب(  )الشيطان  واليعنيهم  املنطقة،  الصهيوين يف  التمدد  مقاومة  آخر مههم  ومايزال  وكان  ولبنان. 
الذي أصمغوا آذاننا بشعاراهتم حوله، ويعنون به األمريكان حسب توصيفاهتم البائسة، وهم اليوم نراهم 
يتدافعون ويرتاكضون إلرضائه وتوقيع االتفاقات معه يف فيينا، وهم ابلذات من توافقوا معه يف العراق 
سابًقا إابن سقوط النظام العراقي، ومازالو يتابعون ذلك حتت الطاولة، وهم أصحاب فضيحة )إيران 
غيت( األوىل أايم احلرب العراقية اإليرانية، والثانية منذ شهر. وليس هناك حمورًا يقاوم، بل يركض وراء 

مصاحله يف املنطقة.
وإن كان هناك من مازال مغشوًشا بسياسات إيران والنظام السوري ومازال يتوهم أهنم يواجهون أمريكا 
أمريكا  عادى  من  وليس كل  آجاًل،  أو  عاجاًل  أمامهم  سينكشف  ذلك  فإن  مثاًل،  فنزويال  دولة  مثل 

ابلصوت العايل كان صادًقا يف منطقه الداخلي أو يف واقعه احلقيقي.
ولعل حديث النظام السوري اليوم عن توجهه حنو توسيع رقعة )حمور املقاومة( هو حديث اإلفك وحديث 
اهلروب اىل األمام، وهم عاجزون أصاًل عن صد كل االعتداءات اإلسرائيلية على أراضي سورية أو على 

أسلحة وعسكر احلرس الثوري اإليراين املوجودة على األراضي السورية.
بينما يسارع نظام الطغيان السوري األسدي وبعد كل اعتداء إسرائيلي لقصف شعبه واملدنيني يف إدلب 
وما حوهلا. حىت إنه مل يعد يصدر البياانت إايها اليت كان يتوعد من خالهلا إسرائيل ابلرد وفق الزمان 

واملكان الذي خيتاره وحيدده قائد املقاومة واملمانعة املرتبع على رمل قصر املهاجرين بدمشق.
إن الكالم اليوم عن توسيع )حمور املقاومة( هو حمض دجل وكذب يراد منه الضغط على املفاوض الغريب 
يف فيينا لتحقيق مصاحل إيرانية ذات أطماع امرباطورية فارسية يف املنطقة يف ظل غياب املشروع العريب 
املواجه هلا بكل أسف. وهو استمرار لسياسات املواربة والدجل ابسم فلسطني والقضية والفلسطينية، 

وابسم حترير اجلوالن اليت ابعوها هم وليس سواهم.
من يريد توسعة حمور املقاومة ضد أمريكا أو إسرائيل، عليه أواًل أن يتصاحل مع شعبه، ويوقف آلة القتل 
السياسي،  احلل  حنو  ولوًجا  املتحدة  األمم  قرارات  أمام  واملثول  املدنيني،  ضد  والكيماوي  والرباميل 
املوحد  اإلجتماعي  العقد  إىل  ابلوصول  للسوريني كافة  اجملال  وإفساح  الزجاجة،  عنفق  من  واخلروج 

واملطلوب، واإلنزايح كلية حنو الشعب، وليس حنو الشبيحة أو إيران أو الروس.
سورية حتتاج إىل احلرية والكرامة املفتقدتني، وليس املزيد من املقتلة األسدية يف إدلب وسوى إدلب. 

المقاومة وال قدس وال جوالن إن كانت طريقها متر من حلب وإدلب وعلى أجساد السوريني.
ولعل االستهداف اليومي للمدنيني يف إدلب يؤكد مبا اليرتك أي جمال للشك أن هذا النظام اجملرم، يعترب 
حمور مقاومته وممانعته هو قتل السوريني األحرار، وتدمري سورية، وزج السوريني املناهضني له يف املعتقالت 
والداعم  احلاقدة،  الفارسية  إيران  وهي  املقاومة،  حمور  قائدة  مع  وعربه  به  مايتوافق  وهو  والسجون. 
األساس االحتاد الروسي احملتل اآلخر للجغرافيا السورية. وهو من جاء إىل سورية من أجل مصاحله وعلى 
جثث السوريني وهنًبا خلريات سورية، وجلًما للكلمة احلرة، وفكرة التغيري الدميقراطي والكرامة االنسانية 

اليت أرادها السورييني يوًما.

İdlib’e yönelik sistematik saldırılar, Mevsimler boyunca devam ediyor

Siyaset Bölüm Başkanı
رئيس القسم السياسي

العدوان الممنهج على إدلب يستمر فصوالً 

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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مقاال

حيــاول اليــوم بعــض األشــقاء مــن الــدول العربيــة فتــح العاقــات مــع النظــام 
لقــاءات  وترتيــب  العربيــة،  الــدول  جلامعــة  ســورية  إعــادة  أو  الســوري، 
وزيرات ألهــداف كثــرة، لكــن ســورية ليســت النظــام الســوري، النظــام 
ســّلم ســورية مقابــل البقــاء، اليــران العــدو األساســي للــدول العربيــة الــذي 
لــه أطماعــه التوســعية فيهــا والســيطرة علــى العواصــم وهتديــد أمنهــا، وايــران 
الصناعــات  عــدة وعتــاد وتطويــر  مــن  العســكري  اليــوم ابالنتشــار  هــي 
احلربيــة داخــل ســورية عــر اهليمنــة علــى مركــز البحــوث العلميــة الســوري 
مؤخــراً، والــذي ابت مركــزًا حبثيًــا لتطويــر األســلحة والصواريــخ علــى أراضــي 
ســورية ليســهل متريــر الســاح إىل لبنــان والعــراق وحــى اليمــن، فهــل ميكــن 
هلــذا النظــام املرهــون إليــران والــذي بــدأت عاقتــه االســرتاتيجية مــع إيــران 
منــذ األســد األب واتبــع األســد االبــن، وســلم هلــم ســورية مبراكزهــا احليويــة 
مــن املينــاء يف الســاحل إىل املــدن الكــرى ومناطــق الفوســفات شــرقاً، 
وإىل املراكــز التثقيفيــة واألوقــاف مث البحــوث العلميــة، فضــًا عــن التمــدد 
واالنتشــار العســكري الــذي ابت أقــوى مــن النظــام نفســه مــع احلــرس 
اجلمهــوري والفرقــة الرابعــة، فكيــف هلــذا النظــام اهلزيــل أن ينــزع هيمنــة 

النظــام اإليــراين عــن ســورية.!!
إيــران الــي أنفقــت قرابــة 50 مليــار دوالر يف ســورية منــذ بدايــة تدخلهــا 
حــوايل  لعــام 2022  فقــط  اإليــراين  الثــوري  للحــرس  ميزانيــة  ورصــدت 
النظــام  بقــاء  علــى  وســاعدت  ســنني  عشــر  وقاتلــت  دوالر  22مليــار 
طيلــة هــذه الفــرتة لــن يرتكهــا النظــام الســوري ولــن تــرتك إيــران ســورية الــي 
قاتلــت يف كل قريــة وحــارة مــن أجــل البقــاء يف ســورية وحتقيــق مشــاريعها 

وأهدافهــا.
احلــل املنطقــي إلضعــاف إيــران يف ســورية يكمــن يف أمريــن: األول يتمثــل 
ابحلــل السياســي والتغيــر احلقيقــي يف ســورية رغــم تعــذره، والثــاين هــم 
النظــام  مناطــق  يف  املكرهــني  وحــى  والنازحــني  الاجئــني  مــن  املايــني 
وهــذه  إيــراين،  وجــود  املطلــق ألي  الرفــض  ولديهــم  أتذوا كثــراً  فهــؤالء 

ينبغــي االســتفادة منهــا. ظاهــرة 
األشــقاء  لــكل  نتمــى  إيــران كمــا  خمالــب  مــن  اخلــاص  لســورية  نتمــى 
العــرب احلفــظ والســامة مــن العبــث واألطمــاع اإليرانيــة. وهلــذا فــإن فتــح 
العاقــة واالتفاقيــات مــع األســد لــن تغــر مــن واقــع احلــال، بــل ســتزيد 

األمــر تعقيــداً. وإن موقــف اململكــة العربيــة الســعودية الواضــح عــر مندوهبــا 
يف األمــم املتحــدة يؤكــد جليــاً الرؤيــة العميقــة واالســرتاتيجية للمملكــة يف 
حقيقــة الصــراع علــى أرض ســورية، ومــدى التغلغــل والعبــث اإليــراين الــذي 
ابت كالســرطان املنتشــر يف املنطقــة العربيــة ويهــدد أمنهــا ويتغلغــل فيهــا 

ويهددهــا يف أماكــن كثــرة.
التعويــل يف ســورية علــى الســوريني ككل الذيــن يرفضــون الوجــود اإليــراين 
والتدخــل مجلــة وتفصيــًا وليــس علــى النظــام األجــر املرهــون إليــران هــو 

األصــح.
ســورية كانــت رائــدة النهــوض العــريب، عــر مثقفيهــا ومفكريهــا وشــعبها، 
فضيــاع وخســارة ســورية مــن أيــدي األشــقاء العــرب خيــدم مصــاحل إيــران 
ومشــاريعها وزيدة جترؤهــا علــى ابقــي الــدول العربيــة، وكســب ســورية مــن 
خــال شــعبها وأن ُتســرتجع وحُتــرر مــن حالــة االختطــاف اإليــراين لســورية 

هــو انكســار اإليــراين يف املنطقــة وتوقــف متــدده وعربدتــه.
فهل عودة العاقة مع أجر إيران ســيخلص ســورية من إيران وسيكســب 

األشــقاء العرب ســورية من خاله.!

د- زكريا مالحفجي

هل سيكسب األشقاء العرب سورية؟!

كاتب سوري

إن دخــول 2022 ابخلــوف مــن غمــوض وابء كوفيــد19- واالنتشــار املرعــب ملتحــّور 
’’أوميكــرون‘‘ وشــكله اجلديــد ’’دلتاكــروان‘‘ ليــس تدشــيناً ســهًا لســنٍة كان العــامل أيمــل 
أبن تكــون ســنَة التخلّــص مــن هــذا الفــروس الــذي ألقــى القبــض علــى مشــاريع النــاس 
لعامــني وخلّــف وراءه املــوت واآلالم ونســف األحــام، فــإن لعــام 2022 مامــح أزمــة 
اقتصاديــة عامليــة، ليــس فقــط مبســامهة مــن دلتاكــروان وأوميكــرون وكوفيــد19-، وإمنــا أيضــاً 
بســبب سياســات اقتصاديــة للبنــوك املركزيــة، وحجــم البطالــة، وارتفــاع معــدل التضخــم 
التوتــرات  ضمنهــا  مــن  االقتصــاد  تواجــه  وخماطــر كــرى  قطاعــات،  واهنيــار  العــامل،  يف 

اجليوسياســية والسياســية.
واضــح أن أزمــة روســيا مــع حلــف مشــال األطلســي ‘انتــو’ ومــع الــواليت املتحــدة بســبب 
أوكرانيــا هــي مغامــرة لروســيا كمــا هــي حتــدٍّ جــّدي للقيــادات األوروبيــة واألمركيــة، فهــل 
هنــاك أمــل بنــزع الفتيــل خــال احملــاداثت املزمــع عقدهــا يف النصــف األول مــن هــذا الشــهر 
)بني مندويب الواليت املتحدة وروســيا يف جنيف يوم 10، وعندما يلتقي الوفد الروســي 
مــع وفــود دول حلــف مشــال األطلســي ‘انتــو’ يف بروكســيل يــوم 12 منــه عشــية اجتمــاع 

ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أورواب(؟
 القــراءات ليســت مبشــرة بــل غــر متفائلــة، فاألجــواء واإلجــراءات العســكرية الظاهــرة هتــّدد 
أبزمــة خطــرة تنــذر بعــودة احلــرب البــاردة وإنــزال ســتاراً حديــديً علــى روســيا، وهــي علــى 
أبــواب احلــوار مــع أمــركا يف مــا يتعلــق أبوكرانيــا، تقفــز كازاخســتان جلــدول أعمــال احلــوار، 
فهــل أن الغــزو الــذي انتظــره الغــرب يف أوكرانيــا، حــدث يف كازاخســتان؟ وهــل عــرض 
العضــات الروســي يف كازاخســتان، رســالة إىل الغــرب ال حتمــل الكثــر مــن التأويــات؟

فمــا كان بوتــني ليســمح بفتــح جبهــة أخــرى علــى روســيا، ليقــع بــني انريــن، وهــو مــا 
يُفســر ســرعة التدخــل الروســي عســكريً حتــت غطــاء منظمــة معاهــدة األمــن اجلماعــي، 
اقتبســت  دائــم،  حنــٍو  علــى  بوتــني  تنتقــد  الــي  الريطانيــة  وإن جملــة “اإليكونوميســت” 
عــن املــؤرخ “ســرغي رادتشــينكو” أنــه بعــد كازاخســتان “أثبتــت منظمــة معاهــدة األمــن 
بنكتــة ســوفياتية قدميــة عــن حلــف وارســو  أهنــا حلــف دفاعــي”، يف تذكــر  اجلماعــي 
الــذي كان يُقــال عنــه إنــه “ال يغــزو إال الــدول األعضــاء فيــه فقــط”، وذلــك يف إشــارة 

إىل التدخــل يف بودابســت عــام 1956 ويف بــراغ عــام 1968.  إهنــا أزمــة جيوسياســية 
متفاقمــة وســيكون هلــا تداعيــات أوروبيــة وأمركيــة ابلتأكيــد، وانعكاســات علــى الصــني 
الــي ستســتفيد مــن حــّدة األزمــة بــني الغــرب وروســيا، وكذلــك علــى إيــران الــي ســرتاتح 
مــن تركيــز الضغــوط األمركيــة واألوروبيــة عليهــا لتتحــول جتــاه األزمــة األوكرانيــة والكازاخيــة 
واملواجهــة مــع روســيا. ظاهــرة افتقــاد القيــادة األوروبيــة ســتكون عامــًا مؤثــراً يف التوتــرات 
اجليوسياســية والسياســية األوروبيــة خاصــة بعــد مغــادرة املستشــارة األملانيــة ’أنغيــا مــركل‘ 
الــي لعبــت دوراً حمــوريً يف قيــادة أورواب وال أحــد مــن القــادة األوروبيــني مؤهــل حاليــاً 
لوراثتهــا؛ وأزمــة ضعــف القيــادة األمركيــة، أو علــى األقــل تراكــم االنطبــاع عامليــاً بضعــٍف 
بنيــوي يف القيــادة بعهــد جــو ابيــدن علــى مســتوى شــخصه وكامــل فريقــه يف جملــس األمــن 
القومــي ويف وزارة اخلارجيــة، فالعــامل اعتــاد علــى قيــادة أمركيــة اســتباقية وقويّــة وحازمــة 
وهــو ينظــر لقيــادة ابيــدن أبهنــا إرضائيــة تركــض وراء قيــادة أوروبيــة غائبــة، خائفــة مــن 
احلــزم ومــن القيــادة، ومــن احملتمــل أن تنتقــل القيــادة اىل اجلمهوريــني ابالنتخــاابت النصفيــة 
القادمة يف جملس الشــيوخ والكونغرس، وهذا ســيؤثّر جذريً يف السياســات األمركية جلهة 
عــودة اجلمهوريــني للســاحة السياســية األمركيــة. ولــن تكــون هنــاك أزمــة قيــادة يف الصــني 
علــى أبــواب االجتمــاع العشــرين للحــزب الشــيوعي احلاكــم، وابلتــايل ســتمضي الصــني يف 
سياســاهتا احلازمــة مبــا فيهــا تلــك حنــو اتيــوان، والــذي ســيخلق توتّــراً مــع أمــركا والغــرب كلــه؛ 
أمــا الــدور اإليــراين وأزمتــه فهــو الــذي ســيرتبع علــى املشــهد اإلقليمــي يف شــرقنا البائــس، 
ولتكاملــه مــع الــدور اإلســرائيلي وترابطهمــا وســط توتــرات واضحــة ألســباب نوويــة أواًل مث 
ألســباب تعــود للرتســانة العســكرية التقليديــة يف موازيــن القــوى بينهمــا اتليــاً. وحمــاداثت 
ڤيينــا ستشــّكل نقطــة االنطــاق النفــراج أو إىل مواجهــة؛ فالتوصــل إىل صفقــة نوويــة بــني 
الــواليت املتحــدة والصــني وروســيا وبريطانيــا وفرنســا وأملانيــا مــن جهــة وبــني إيــران مــن جهــة 
اثنيــة، قــد ال يرضــي إســرائيل، لكنــه قــد ينــزع الفتيــل عــن مواجهــة عســكرية مباشــرة بينهمــا. 
وإذا فشــلت مباحثــات ڤيينــا فــإن إيــران ستســرّع برانجمهــا النــووي، وتصبــح أكثــر خطــورة، 
بقدراهتــا العســكرية وصوارخيهــا وقدراهتــا النوويــة، وأن التهديــد بقيــام إســرائيل أبي هجــوم 
علــى مفاعــل ومواقــع نوويــة إيرانيــة ســيؤدي هلجــوم مضــاد وتوجيــه ضــرابت متعــّددة النوعيــة 

إلســرائيل بصواريــخ متفوقــة؛ خاصــة وأن إيــران واثقــة أبن أمــركا يف عهــد جــو ابيــدن لــن 
تتوّرط عســكريً اىل جانب إســرائيل إذا وقعت حرب مباشــرة بينهما، بل ســتقف متفّرجة 
وهــي حتــاول وتســعى وراء احتــواء النــزاع.  أمــا إســرائيل، مــن جهتهــا، فــرتى أن إيــران ابتــت 
قريبــة جــداً مــن امتــاك الســاح النــووي كمــا أصبحــت قويــة عســكريً، بــل قويــة فــوق 
العــادة، وهلــذا، لــن تتمّكــن مــن الوقــوف متفرجــة أمــام مثــل هــذا النمــو العســكري إليــران، 
وأن البعــض يعتقــد أن احلــرب الســيرانية هــي الــي ستســتمر إىل جانــب تعزيــز إســرائيل 
قدراهتــا االســتخبارية وعملياهتــا الســرية واغتياالهتــا، ورأى البعــض أن إيــران ال تريــد حــرابً 
مــع إســرائيل ألن مثــل هــذه احلــرب ســتقضي علــى ورقــة مثينــة لــدى إيــران هــي “حزهبــا يف 
لبنــان” وترســانته وابلتــايل، لــن تكــون هنــاك “حــرب حقيقيــة” بــني إيــران وإســرائيل، إذ 
أن إســرائيل تبّنــت سياســة غــض النظــر عمــا يقــوم بــه “حــزب هللا” داخــل لبنــان لكنهــا 
صّعــدت ضــد إيــران و”حــزب هللا” يف ســورية. الــرأي اآلخــر هــو أن لبنــان مرشــح ليكــون 
ســاحة احلــرب املباشــرة بــني إيــران وإســرائيل بفضــل وجــود “حــزب هللا” وترســانته هنــاك، 
فاألمــر لــن يتوقــف علــى حــرب صواريــخ مــن وإىل تــل أبيــب وطهــران، وإن إيــران تبنّــت 
اســرتاتيجية ســتنفذها يف شــهر كانــون الثــاين /ينايــر وهــي تطويــر املســاعدات لـ”حــزب 
هللا” بـ”جتديدهــا وتوســيعها”، األمــر الــذي اســتدعى مــن إســرائيل القضــاء علــى طائعهــا 
يف الاذقيــة بدايــة هــذا الشــهر، وقــد تكــون إيــران متأّهبــة هلجــوم ابلصواريــخ والطائــرات 
املســّرة عــر “حــزب هللا” يف إطــار حــرب لــن تكــون ســريعة يف “حــرب ليــوم واحــد” وإمنــا 
ســتكون “نزاعــاً عســكريً جــّدّيً بــني إيــران وإســرائيل قــد ينطلــق يف شــباط )فرايــر(/ آذار 
)مــارس(”، يف حــال فشــل املفاوضــات النوويــة يف ڤيينــا، أو، هكــذا تريــد طهــران إخافــة 
املنطقــة. إهنــا ســنة جــاءت مــن رحــم القلــق وســتكون ســنة صعبــة طــوال العــام ألســباب 
وابئيــة وجيوسياســية وجيواقتصاديــة، تتطلــب مــن الشــعوب العربيــة عــدم االســتلقاء أمــام 
قيــادات سياســية فاســدة وفاشــلة أو مســتبّدة أو متهــورة وكلهــا عدائيــة بشــكل أو آبخــر، 
وال حيــق هلــا االنســحاب مــن مســؤولية املشــاركة يف صنــع املصــر وصنــع القــرار، ال ســّيما 
أن بعــض األدوات يف أيديهــا، مــن إعــان املوقــف، إىل رفــع الصــوت جبــرأة، إىل التفكــر 

العميــق خــارج الصنــدوق بـــ مــا العمــل؟

عبد الباسط حمودة

المشهد الراهن وتأثيره
في السياسات الكبرى 
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روســيا )تبــق البحصــة كمــا يقــال( وعلــى لســان موفدهــا إىل اجتماعــات أســتاان 
) نــور ســلطان( تنعــي القــرار الــدويل  2254  وتنســف اللجنــة الدســتورية الــي 
دعمتهــا مطــواًل  لتلتــف هبــا علــى القــرار الــدويل  وتقــول بوضــوح أن ســورية الحتتــاج 
إىل دســتور جديد واحلكومة الســورية راضية عن دســتورها املقر عام 2012 وأي 
حماولــة إلبعــاد األســد أو تقليــل صاحياتــه  لــن تنجــح. ولــن تكــون هنــاك أي 

تغيــرات طاملــا األســد يف الســلطة.
    وابلتزامــن مــع انتهــاء اجلولــة  الســابعة عشــرة مــن مباحثــات أســتاان الفاشــلة 
يطلــع علينــا املبعــوث الــدويل بيدرســون متفائــًا بوضــع يــده علــى بدايــة حــل لألزمــة 
بسياســة اخلطــوة خطــوة الــي اســتوحاها مــن اخلطــوة خطــوة الــي اقرتحهــا ملــك 
النظــام وعودتــه  لتأهيــل  ابيــدن  األمركــي  الرئيــس  علــى  الثــاين  عبــد هللا  األردن 
إىل احلضــن العــريب واجملتمــع الــدويل عــر إعــادة إحيــاء خــط الغــاز العــريب لتزويــد 
لبنــان ابلغــاز املصري/اإلســرائيلي مث ابلكهــرابء األردنيــة عــر ســورية. بيدرســون 
ابتكرهتــا األمــم  الــي  املبكــر  التقــط خــط اخلطــوة خطــوة عــر سياســة اإلنعــاش 
املتحــدة رضوًخــا ملخططــات روســيا الــي تعــي ترميــم البنيــة التحتيــة كشــبكات امليــاه 
والصــرف الصحــي وترميــم املــدارس واملشــايف وإعــادة احليــاة لســبل العيــش  الــي 
وافقــت عليهــا أمــركا كمــا تقــول علــى مضــض خوفًــا مــن خرقهــا لنظــام العقــوابت 
علــى النظــام، ومــن حيــث املبــدأ لســنا ضــد هــذا اإلنعــاش لــو مت بشــكله املرجــو 
ولكننــا نعــرف أن األمــم املتحــدة تفشــل يف أي مشــروع خدمــي تقــوم بــه ألن 
أدواهتــا ســتكون عــر النظــام وأزالمــه ولــن يســتفيد الشــعب إال الفتــات يف حــني 

ســتكون التكاليــف ابهظــة واملســتفيد األول واألخــر هــو النظــام وزابنيتــه ومــا زلنــا 
نذكــر تدخــل األمــم املتحــدة يف الصومــال يف التســعينات، فعلــى لســان أمينهــا 
العــام يف ذلــك الوقــت بطــرس بطــرس غــايل الــذي ذكــر يف مذكراتــه أن زجاجــة املــاء 
ســعة اللــرت ونصــف كانــت تكلــف األمــم املتحــدة لتصــل ليــد املواطــن الصومــايل 
19 دوالر. وحتــت عنــوان اإلنعــاش املبكــر ســينتعش النظــام الــذي وصــل اآلن إىل 
أســوء حاالتــه فهــو يغلــق املشــايف يف وجــه املواطنــني لعــدم وجــود أطبــاء ختديــر أو 

مســتلزمات العمليــات اجلراحيــة.
    أما املعارضة الســورية الغائبة عن الوعي وعلى لســان رئيس وفدها إىل أســتاان 
أمحــد طعمــة الــذي قــال مل نتمكــن إىل اآلن مــن فهــم ماهــو املقصــود بسياســة  
اخلطــوة خطــوة و اإلنعــاش املبكــر لذلــك ليــس لنــا موقــف مــن ذلــك حــى نعــرف 

مــن املســتفيد.
أو  موقــف  أي  منهــا  الــي اليفهــم  تكتفــي ابلتصرحيــات  فهــي  أمــركا  أمــا      
اســرتاتيجية أو هــدف يف ظــل إدارة ابيــدن الدميقراطيــة والــي نتصــور أهنــا لــن ختــرج 
عمــا رمســه هلــا الرئيــس الســابق أوابمــا املغــرم ابلفــرس واملعــادي للعــرب واإلســام، 
لذلــك يبقــى هــم هــذه اإلدارة إجنــاز العــودة لاتفــاق النــووي الــذي أبرمتــه عــام 
2015 وخــرج عليــه الرئيــس اجلمهــوري الســابق دوانلــد ترامــب ولــو كانــت العــودة 
أبي مثــن وألول مــرة التلتفــت إدارة أمركيــة للموقــف اإلســرائيلي املعــرتض علــى 
هــذا النهــج املتهالــك. ولنــا يف خروجهــا املــذل واملرتبــك مــن أفغانســتان خــر مثــال 

علــى إدارة يديرهــا رئيــس عجــوز.

   كما قلنا نعود ونقول أن الروس يفعلون على األرض وأمركا تصرح فقط. أما 
االحتــاد األوريب واحلليــف األكــر ألمــركا فهــو كمــا وصفــه أحــد قادتــه أبنــه عمــاق 
اقتصــادي ويرقــة سياســية أي يف السياســة الدوليــة هــو اتبــع وال حــول وال قــوة لــه، 

وحــى قضيــة العملقــة االقتصاديــة أصبحــت موضــع شــك.
    يف ظــل هــذا الوضــع البائــس، تــزداد معــاانة الشــعب الســوري يف الوطــن ومواقــع 
الشــرق  الغــريب ويف  الشــمال  لعــدة حكومــات يف  النــزوح واللجــوء فهــو خيضــع 
ويف الشــمال ويف مناطــق النظــام، فمــن حكومــة النظــام إىل احلكومــة املؤقتــة إىل 
حكومــة اإلنقــاذ فحكومــة األمــر الواقــع يف الشــرق وســلطة داعــش يف الباديــة. 
مخــس حكومــات وحكومــة النظــام تطلــق شــعارات الســيادة ابلــكام ألهنــا حــى 
يف مناطــق ســيطرهتا ليــس هلــا مــن األمــر شــيًئا. فهنــاك اإليــراين والروســي وســلطة 
املافيــات والعصــاابت حــى النظــام ليــس لــه عصابتــه املســتقلة وســيادته منقوصــة 

حــى علــى عصابتــه ومافياتــه.
اجلــوع واملــرض والعنــف يســيطر علــى كل مناحــي احليــاة يف ســورية وكل هــذه 
احلكومــات التــرى مايعانيــه الشــعب فمــا يهمهــا مكاســبها الشــخصية وماجينيــه 
أزالمهــا مــن مكاســب والشــاهد علــى ذلــك احليــاة املرفهــة يف القصــور ممــا جنــوه 

مــن دم هــذا الشــعب املســكني.
ثورهتــا  ابنتصــار  إال  ترضــى  لــن  والــي  املكلــوم  وشــعبها  ســورية  أعــان هللا      
وإقامــة الســلطة الوطنيــة الدميقراطيــة الــذي قــام الشــعب بثورتــه الســلمية لتحقيقهــا 

املافيــات والفســاد واالســتبداد. مــن طغمــة  واخلــاص 

روسيا تفعل وأميركا تصرح
سورية إلى أين؟

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

بتاريــخ 2021/12/26 وعلــى ضــوء االجتمــاع الــذي عقدتــه احلكومــة اإلســرائيلية 
بكامــل أعضائهــا يف اجلــوالن وصــف النظــام الســوري هــذا االجتمــاع أنــه« اعتــداء 
االجتمــاع  هــذا  يف  اإلســرائيلية  احلكومــة  لقيــام  وذلــك   »! و«مســتفزًا  ســافرا« 
بتخصيــص مبلغًــا وقــدره317 مليــون دوالر لــزيدة عــدد املســتوطنني يف اجلــوالن، 

وإنشــاء مســتوطنتني جديدتــني فيــه حتمــان اســم« أســيف ومطــر«.
وعلــى ضــوء هــذا االجتمــاع للحكومــة اإلســرائيلية، والنتائــج الــي خرجــت هبــا، فقــد 
أصــدرت حكومــة النظــام وكعادهتــا ممثلــة بــوزارة اخلارجيــة واملغرتبــني بيــااًن اســتنكرت 
فيــه هــذا االجتمــاع والنتائــج الــذي متخــض عنــه، والقاضــي بــزيدة عــدد املســتوطنني 
وإنشــاء مســتوطنتني جديديتــني حتمــان اســم« أســيف ومطــر« وختصيصهــا أي 
-احلكومــة اإلســرائيلية_ ملبلــغ 317 مليــون دوالر والــذي رأى بيــان النظــام يف هــذه 
القــرارات أهنــا متثــل انتهــاًكا صرحيــاً، وفاضًحــا للقانــون الــدويل، والتفاقيــات جنيــف، 
وتدعــو فيــه اجملمتــع الــدويل للضغــط علــى إســرائيل لانســحاب مــن اجلــوالن، وإهنــاء 
احتالــه، والعــودة إىل خــط الرابــع مــن حزيــران لعــام 1967 وذلــك ابعتبــار أن 
مــا يقــوم بــه االحتــال حســب بيــان وزارة اخلارجيــة ميثــل انتهــاكات صرحيــة مليثــاق 
األمــم املتحــدة، ولقــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وقــرارات جملــس األمــن 
ذات الصلــة، ويف مقدمتهــا القــرار رقــم 497 لعــام1981 الــذي نــص أن قــرار ضــم 

إســرائيل للجــوالن الغ وابطــل وليــس لــه أي أثــر قانــوين.
بيــان وزارة خارجيــة النظــام وكعادتــه جــاء كســرد وحتــدث عــن أمــور كثــرة ابعتبــار 
أن قــرار احلكومــة اإلســرائيلية الــذي انعقــد يف اجلــوالن يف التاريــخ املومــا إليــه أعــاه 
والذي قرر ختصيص مبلغ 317 مليون دوالر لدعم املســتوطنني وبناء املســتوطنتني 
اجلــاري ذكرمهــا أعــاه فقــد رأى فيــه النظــام حســب البيــان أنــه اعتــداء، ويشــكل 
دعمــا للتغيــر الدميوغــرايف يف اجلــوالن، وأييت يف نطــاق االســتياء علــى أراضــي 
الســوريني لتقــوم عليهــا مثــل هــذه املســتوطنات. بيــان وزارة خارجيــة النظــام وكعادهتــا 
إعــداد وصياغــة مثــل هكــذا  تبــذل جهــًدا كبــرًا يف  املناســبات ال  يف مثــل هــذه 
بيــاانت، فهــي تعمــد إىل« أرشــيف بيــاانت الشــجب واالســتنكار« لديهــا وختتــار 

املناســب مــن البيــاانت حســب احلالــة املــراد شــجبها والتنديــد هبــا.
البيــان يف ســرده الطويــل وكعــادة نظــام املمانعــة واملقاومــة مل ينــَس أحقيــة النظــام 
الــدويل  القانــون  يكفلهــا  الــي  والشــرعية  املتاحــة،  الوســائل  مجيــع  إىل  ابللجــوء 

إســرائيل! مــن  اجلــوالن  الســرتداد 

القــارىء هلــذا البيــان للوهلــة األوىل يظنــه بيــااًن أصــدره جملــس األمــن أو منظمــة 
حقوقيــة تعــى حبقــوق اإلنســان الســوري ومــا يتعــرض لــه املواطــن علــى يــد جــاوزة 
وســط  بعــد،  يتجــزأ  مل  الــذي  لُتجــّزء  النظــام  اســتقدمها  الــي  وميليشــياته  النظــام 
ممارســات مــن تطهــر عرقي،وطائفي،وتغيــر دميوغــرايف ابالســتياء علــى األراضــي 
مجيــع  يف  وجودهــا  وأماكــن  أنواعهــا  اختــاف  علــى  الســوريني  وثــروات  واملنــازل 
األراضــي الســورية الــي يدعــي النظــام أهناضمــن مناطــق ســيطرته وأنــه حيافــظ عليهــا، 
وهــذه املمارســات الــي يكتــوي الســوريني هبــا بعمــوم اجلغرافيــا الســورية وماجــاء يف 
البيــان ينطبــق متاًمــا علــى الســوريني دون غرهــم مــن األجــزاء الــي حتتلهــا إســرائيل، 
اجلميــع يعــرف أنــه -حــى إســرائيل- ال ميكــن هلــا أن تقــوم مبــا يصفــه البيــان إن يف 
اجلــوالن الســوري أو حــى يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة. اجلــوالن ليــس حمتــًا،-
واجلميــع يعــرف هــذا_، اجلــوالن مبــاع، وقــد بيــع بســعر خبــس كســعر مــن ابعــه، وقــد 
قبــض مثــن البيــع حافــظ أســد، وأخيــه رفعــت مببلــغ قيــل عنــه أنــه 50 مليــون دوالر 
وضعــت يف أرصدهتمــا يف سويســرا هــذا جــزء مــن الثمــن عندمــا كان حافــظ أســد 
وزيــرًا للدفــاع، أمــا بقيــة مثــن اجلــوالن فقــد قبضــه حافــظ أســد كامــًا عندمــا مسحــت 
لــه إســرائيل ابعتــاء هــرم الســلطة عــام 1970 يف االنقــاب الــذي ابركتــه إســرائيل 
وقــوى غربيــة أخــرى والــذي قيــل أنــه حركــة تصحيحيــة!. الروبوغنــدا اإلعاميــة الــي 
يلجــأ إليهــا النظــام يف مســألة اجلــوالن احملتــل »املبــاع« للفــت النظــر أنــه نظــام مقــاوم 
وممانــع، وأنــه سيســتعيده وســيدعم مواطنيــه فيــه وســيعمد إىل اســرتجاعه. مــن هــذه 
احلــركات والتصرحيــات الــي كانــت إحــدى وســائل النظــام الــي اتفــق مــع إســرائيل 
علــى قوهلــا وذلــك لتحســني صورتــه وســرت ســوأته أمــام الــرأي العــام الســوري، والعــريب 
بعــد قبــض إســرائيل املبيــع، فبيــان وزارة خارجيــة النظــام هــو خلــداع مــن مــا يــزال يصــر 

أن خُيــدع هبــذه الشــعارات واألقاويــل الــي اكتشــفها الســواد األعظــم مــن الســوريني 
ومعهــم العــرب مجيًعــا.

لســان حــال وزارة خارجيــة النظــام يف بياهنــا هــذا يــكاد يتطابــق متاًمــا مــع لســان حــال 
كل ســوري ولكــن ليــس فيمــا خيــص اجلــوالن اجلــزء بــل فيمــا يتعلــق بباقــي األجــزاء 
مــن ســورية ومــا يقــوم بــه النظــام اجتاههــم، فقــد جــاء بيــان وزارة خارجيــة النظــام ليعــر 
مــن حيــث علِــم أم مل يعلــم النظــام أن بيــان وزارة خارجيتــه جــاء ليصــف وصًفــا دقيًقــا 
واقــع حــال الســوري خــال عشــر ســنوات مــن تغريبتــه الــي رأى فيهــا مــن النظــام مــا 

مل يــراه اجلوالنيــون مــن إســرائيل.
التاريــخ يــؤرخ ويذكــر دولــة حتتــل دولــة واحــدة فقــط، أمــا أن حتتــل دول جــاءت مــن 
مشــارق األرض ومغارهبــا لتحتــل دولــة واحــدة فهــذا ابت مــن العجائــب، فســورية 
البلــد الوحيــد يف العــامل الــذي حتتلــه روســيا وإيــران وأمــركا، وجتــزؤه إىل أجــزاء ســلبت 
منــه حــى ابت مــن الصعــب معهــا أن يعــرف الســوريون عــدد احملتــل واجملــزء مــن 
أراضيهــم، وذلــك كلــه هبمــة مــن مــا يــزال يــرى يف خضــم كل هــذه األجــزاء املســلوبة 

أن اجلــوالن الــذي ابعــه مايــزال جــزًء ال يتجــزأ مــن ســورية وهــو قــادر أن يتذكــره!
فــا أبس عنــد مــن فعــل كل هــذا أن يضــع اجلــوالن الــذي يــرى أنــه مايــزال جــزء 
ال يتجــزأ مــن ســورية كمــا يّدعــي أن يضعــه مــع بقيــة األجــزاء األخــرى الــي يــرى 
أهنــا أيًضــا جــزء التتجــزأ مــن ســورية هــي األخــرى، أي جــزء مل يتجــزأ فيــك بعــد ي 

ســورية؟؟
الناظر إىل شــرقِك ســيجد جزًء قد جتّزء منك ي ســورية، والناظر إىل الغرب ســيجد 
جــزء آخرمنهــا قــد جتــزأ، والناظــر إىل الشــمال واجلنــوب منــِك لــن جيــد إال أجــزاء قــد 

جتــزأت وتشــّظت، فهــل مازالــت كل هــذه األجــزاء والشــظاي جــزء ال يتجــزأ منــك؟

جهاد األسمر 

الجوالن..أي جزء لم يتجزأ فيِك بعد يا سورية؟

كاتب ومحامي سوري
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تقارير

أنفســهم حمرومــني  ليجــدوا  احلــرب،   ذويهــم يف  إدلــب  أطفــال  مــن  الكثــر  فقــد 
مــن الســند واحلنــان والرعايــة، يف ظــل ظــروف صعبــة، يفاقمهــا ضعــف اســتجابة 

. واحتياجاهتــم  ألوضاعهــم  اإلنســانية  املنظمــات 
التخلي عن الدراسة 

يف  واأليتام  لألرامل  خدماهتا  تقدم  الي  واملشــاريع  اإلنســانية  املنظمــات  معظــم 
إدلــب، غالباً ما تؤدي أدواراٌ حمدودة يف التخفيف من صعوابت احلياة عليهن، 
إذ ال توجد برامج كافية وشاملة ختدم هذه الفئة الي تواجه مشاكل اقتصادية 
واجتماعية مجة، السيما أن أهل الزوج دائماً ما يقامسون الزوجة الكفاالت املالية 
هلا  مصاريف  تكفيها  ال  غالباً  الكفاالت  هذه  أن  الرغم  على  ألبنائها،  املقدمة 
وألطفاهلا، خصوصاٌ بعد ارتفاع األســعار أضعافاً مضاعفــة، لذلــك يضطــر الكثــر 
مــن األطفــال األيتــام لــرتك مقاعــد الدراســة، والتوجــه حنــو العمــل لكســب لقمــة 

العيــش بعــد فقــد املعيــل.
خالــد الشــحود )11 عامــاً( انزح مــن معــرة النعمــان إىل مدينــة إدلــب، هــو االبــن 
األكــر ألســرته، يعمــل يف فــرن للخبــز، ويتقاضــى مبلــغ 15 لــرة تركيــة بشــكل 
يومــي، وعــن معاانتــه يقــول: »فقــدان والــدي بشــظية قذيفــة منــذ ســنتني، وقــد كنــت 

آنــذاك يف الصــف الثالــث فرتكــت املدرســة ســعياً وراء لقمــة العيــش .«
ويتابــع حبــزن: »أحــب املدرســة، وكنــت أمتــى أن أكمــل تعليمــي، لكــن وفــاة والــدي 

وضيــق احلــال أجرتــي علــى العمــل .«
يبــني الطفــل أن عملــه يســتمر مــن الصبــاح الباكــر حــى املســاء، ويعــود منهــكاً مــن 

الوقــوف طــوال اليــوم.
املصري اجملهول

املســؤولية  وتتــوىل  يغيــب األب  أبنائهــن، حيــث  تربيــة  األرامــل يف  النســاء  تعــاين 

وحدهــا، وختشــى عليهــم مــن الوصــم اجملتمعــي واالحنــراف إن فشــلت يف تربيتهــم.
دالل الــرق )38 عامــاً( أم خلمســة أطفــال، أربعــة فتيــات، وصــي واحــد هــو أكــر 
أوالدهــا بســن السادســة عشــرة، فقــدت زوجهــا بغــارة حربيــة علــى مدينتهــم ســراقب 
منــذ أكثــر مــن ســنة، وتعــاين يف تربيــة أبنائهــا، وعــن ذلــك تتحــدث إلشــراق ابلقــول: 
»ولــدي يعتــر نفســه قــد أصبــح رجــاً بعــد وفــاة والــده، ومســؤواًل عــن األســرة، 
حيــث يعامــل أخواتــه أباننيــة، ويدخــن الســجائر، حــى دون أن يكــون قــادراً علــى 

أتمــني مثنهــا .«
أمــا عامــر الكــردي )15 عامــاً( النــازح مــن بلــدة جرجنــاز بريــف إدلــب اجلنــويب، فقــد 
أصبــح عدوانيــاً بعــد وفــاة والديــه، واختــار االنضمــام إلحــدى الفصائــل العســكرية 
يف إدلــب، وعــن ذلــك يقــول إلشــراق: »قتــل النظــام الســوري أيب وأمــي نتيجــة 
ســقوط برميــل متفجــر، واهنيــار املنــزل فوقهــم منــذ مخــس ســنوات، مث انتقلــت للعيــش 
يف كنــف أهــل أيب، ولكنــي أفكــر ابالنتقــام لوالــدّي مــن نظــام األســد اجملــرم، مــن 

خــال محــل الســاح والقتــال يف الصفــوف األماميــة ضــده .«
املعاانة النفسية

يقــع األطفــال األيتــام فريســة الضغوطــات النفســية الــي تفاقــم أوضاعهــم وهتــدد 
. مســتقبلهم

املرشــدة النفســية رانيــة الــديب )33 عامــاً( مــن مدينــة أطمــة تتحــدث إلشــراق 
عــن معــاانة األطفــال األيتــام بقوهلــا: »حتتــاج األســر الــي فقــدت املعيــل إىل تلبيــة 
حاجاهتــا الغذائيــة والصحيــة والنفســية والرتبويــة، ممــا يضــع مؤسســات اجملتمــع املــدين 
األســر،  تلــك  جتــاه  مســؤولياهتا  أمــام  اإلنســانية  املســاعدات  جمــال  والعاملــني يف 
والســعي لتأمــني مصــدر دخــل يبعدهــم عــن العــوز ويضمــن حيــاة كرميــة هلــم .«كمــا 
تطالــب املنظمــات الدوليــة واحملليــة املعنيــة بشــؤون الطفــل، ابلتدخــل الســريع ملنــع 

تفاقــم مشــكلة عمالــة األطفــال األيتــام الــي تؤثــر ســلباً علــى الطفــل، وحترمــه مــن 
حقــه يف التعليــم، والســعي إلبعــاده عــن التأثــرات املضــرة وســوء املعاملــة واالســتغال 
يف بيئــات العمل.«وتبــني الــديب أن الطفــل اليتيــم قــد يتعــرض للضغــوط النفســية 
الــي تتمثــل ابالكتئــاب يف ســن مبكــرة، والعزلــة االجتماعيــة وقلــة تواصلــه مــع أقرانــه 
واحمليــط، وميكــن أن يصبــح أكثــر عنفــاً، انهيــك عــن اخلــوف عليــه مــن االحنــراف، 
مؤكــدة علــى ضــرورة تكثيــف اجلهــود لنشــر الوعــي خبطــورة عمالــة األيتــام، والرتكيــز 
علــى صقــل األطفــال دراســياً ليتمكنــوا يف املســتقبل مــن انتشــال أســرهم مــن الفقــر.
ال توجــد إحصــاءات دقيقــة بعــدد األيتــام يف ســورية، لكــن التقديــرات املختلفــة 
تشــر إىل وجــود قرابــة مليــون طفــل يتيــم يف ســورية، فمــع بدايــة العــام 2018 قــّدرت 
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة »يونيســف« عــدد األطفــال الســوريني الذيــن فقــدوا 

أحــد والديهــم أو كليهمــا بنحــو مليــون طفــل، 90% منهــم غــر مكفولــني.
وذكــرت املنظمــة يف دراســة خاصــة هلــا أن ســورية تعــد أحــد أخطــر املناطــق يف 
العــامل ابلنســبة لألطفــال، مشــرة إىل أن »آالف األطفــال فقــدوا حياهتــم وأشــقاءهم 
وشــقيقاهتم وأصدقاءهــم ومــن يقدمــون هلــم الرعايــة ومنازهلــم واســتقرارهم، كمــا ابت 
عشــرات اآلالف منهــم معاقــون إعاقــات دائمــة، مــع تقطــع الســبل مبئــات اآلالف 

مــن األطفــال يف املناطــق احملاصــرة.
ووفــق إحصائيــة لفريــق )منســقو اســتجابة ســورية( بلــغ عــدد األطفــال األيتــام يف 
مناطــق مشــال غــرب ســورية 203743 طفــًا دون ســن الثامنــة عشــرة، فيمــا وصــل 

عــدد النســاء األرامــل دون معيــل إىل 47771 امــرأة .
يدفــع األطفــال األيتــام فاتــورة احلــرب، حيــث ال يتوقــف أملهــم عنــد فقــد ذويهــم، 
بــل يفقــدون القــوة والســند يف احليــاة، كمــا خيســرون فرصهــم مبتابعــة تعليمهــم، ممــا 

يضعهــم أمــام مســتقبل جمهــول، ومعــاانة ال تنتهــي.

سونيا العلي 

األيتام في إدلب: 
طفولة ضائعة ومعاناة ال تنتهي

صحافية سورية

طلــة جنــوابً يقــف أبــو عهــد ينتظــر زوجتــه لتحضــر لــه 
ُ
علــى شــرفة منزلــه امل

مشــروبه الصباحــي »املتــة« وعلــى مرمــى نظــره ينبســط ســهل الــروج فهــو 
بــا. يف كل  امتــداد لســهل الغــاب، حيــث قضــى يف ســهوله أحلــى أيم الصِّ
يــوم تعــود بــه ذاكرتــه ملواقــف مجيلــة تعــود ألكثــر مــن أربعــني ســنة، يشــتاقه 

أقــل بقليــل ممــا يشــتاق حارتــه ومنزلــه يف مدينــة كفرنبــل.
أبــو عهــد )74 عامــاً( عندمــا ُيشــاهد األطفــال الصغــار يذهبــون إىل املدرســة 
يعــود بذاكرتــه »للتــني الشــرقي« الــذي ورثــه عــن والــده، فقــد كان يُذاكــر 
فيــه أيم دراســته املرحلــة اإلعداديــة قبــل مــا يُقــارب مثانيــة ومخســني عامــاً، مث 
إىل منزلــه الــذي بنــاه وأحســن جتهيــزه واجللــوس يف حديقتــه كل صبــاح مــع 
األصحــاب واألقــارب واجلــران ليصــل بــه احلنــني أليم النــزوح وذكــريت قبــل 

عــام وعامــني مــع أصدقــاء فارقــوا احليــاة يف بــاد النــزوح.
حبــني للزراعــة وتقليــم األشــجار 

ُ
التقاعــد مــن الفاحــني امل مل يكــن  بعــد 

كأصدقائــه أمحــد العبــد وأبــو حســن وغرهــم ممــن حيبــون العمــل يف األرض 
وحراثتهــا، كان ميلــك مهّــة رهيبــة إبلقــاء األمــر البنــه الصغــر عمــر بدحــل 
األرض بواســطة برميــل كبــر بعــد حرثهــا، ونقــل عربــة الرمــل مــن جانــب 
املنــزل إىل داخلــه مث للســطح مــع إعــادة الكــرة للمــرة التاســعة والعاشــرة، يقــوم 
بفــرش الوالئــم مــع غيــاب اتم للنقــود، لــه نصيــب مــن كــرم الضيافــة وتدبــر 
األمــور، يشــتاق منــزل والديــه الغمــس القــدمي الــذي عــاش فيــه مــع إخوتــه 

الثمانيــة وأمــه وأبيــه يف غرفــة واحــدة.
أبنــاء كفرنبــل كغرهــم ممــن ُهجــروا مــن مدهنــم وقراهــم بريــف إدلــب اجلنــويب، 
األســتاذ نظــوم اإلمساعيــل مــن قريــة معــرة حرمــة الواقعــة جنــوب مدينــة كفرنبــل 
يقــول: »ال أجــد أمجــل مــن قريــي، رمبــا ألن يل فيهــا ذكــريت أكثــر مــن أي 
مــكان آخــر، فيهــا ولــدت وأمتــى أن أمــوت فيهــا، ال أســتطيع اجلــزم برتحيــٍل 
أبــدي لســكان مناطقنــا، لكــن أظــن أن اليقــني بعــدم العــودة يُعــادل اخليانــة«.
الفــرتة األخــرة ليســت كســابقتها قبــل عامــني ونصــف مــن االنتظــار وحتديــد 
تواريــخ العــودة كل شــهر أو شــهرين وأكثرهــا ثاثــة أشــهر، يف الوقــت احلــايل 
مــن النــاس مــن فقــد األمــل ابلعــودة ومنهــم مــن ينتظــر حــى منتصــف الســنة 

القادمــة.
يقطــع حممــود الســلوم )55 عامــاً( مــن مدينــة إىل قريــة البــارة مــع صديقــه 

أمحــد احلســني ليشــربوا الشــاي علــى أطــال مدينتهــم.
يقــول حممــود: »أقطــع مســافة 40 كــم مــن مدينــة إدلــب مــروراً جببــل الزاويــة 
طلــة علــى مدينــة كفرنبــل، أملــك فيهــا 

ُ
ويكــون موقفنــا األخــر قريــة البــارة امل

مزرعــة وبنيــت فيهــا منــزل صغــر لكنــي حــى اليــوم ال أملــك ذكــريت يف 
خميلــي غــره، أنســاين نقــاء هوائهــا غربــة مــا يقــارب األربعــني عامــاً يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، لدرجــة أنــي أشــعر خبمســة ســنوات مــن عمــري فقــط، ال 

أذكــر قبلهــا وأتناســى مــا بعدهــا«.

وأضــاف حممــود: »اليــوم أنتظــر العــودة إليهــا بعــد ســتة أشــهر كمــا وعــدين 
أحــد األصدقــاء، هــو ابألصــل ال يعــرف التحليــل والسياســة ومل أســئله عــن 
مصــدر اخلــر، وفرحــت كثــراً أبن العــودة اقرتبــت، كمــا يــوم خرجــت مــن 
املــدة يعــود  انتهــاء  أقــل وعنــد  املدينــة وكنــت أظــن أن فراقهــا شــهرين أو 
صديقي بتاريخ عودة جديد وال أستطيع إال االنتظار فقطع األمل ابلعودة 

يُعــادل قطــع الُعنــق، فــا مدينــة إال كفرنبــل وال مزرعــة إال البشــاخ«.
حتاكــي  الــي  اخلاويــة  القريــة  إىل  العــودة  ينتظــر  واجلميــع  ونصــف  عامــان 
األبــواب  مســلوبة  العاريــة  هدمــة 

ُ
امل منازهلــم  إىل  الريــح.  زفيــف  أشــجارها 

والنوافــذ، ال يفــرق األقــارب طــول املســافات، جيتمعــون ألضعــف املناســبات 
فرحــاً وأقلهــا ِشــّدة عنــد املصائــب، ال حيملــون مثقــال ذرٍة مــن احلقــد علــى 

بعضهــم إال عندمــا فرقتهــم األحــزاب وفصائــل املــال.

عمر علي الحسين 

أحالم العودة بين الماضي والحاضر

كاتب سوري
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تقارير

يعــاين مربــوا الثــروة احليوانيــة يف مشــال ســورية مــن خســائر كبــرة بعــد 
فــرتة اجلفــاف الطويلــة الــي شــهدهتا مراعــي املنطقــة، إضافــًة إىل ارتفــاع 

أســعار األعــاف واللقاحــات الضروريــة.
هــذه اخلســائر أرغمــت العديــد مــن مــريب املواشــي بيــع أعــداد كبــرة منهــا 

مــن أجــل الذبــح بــدل تربيتهــا، مــا جعلهــا يف تناقــص مســتمر.
بــدر احلّمــاد مــن مــريب األغنــام يف تــل الكرامــة  قــرب ســرمدا قــام ببيــع 
أغلــب مواشــيه بعــد أن فقــد األمــل يف توفــر علــف هلــا، وخشــيته مــن 

فقدهــا بســبب عــدم قدرتــه علــى شــراء العلــف. أضــاف احلّمــاد :
قبــل النــزوح كانــت مهنــة تربيــة املواشــي مرحبــة وتكفــي مصاريــف البيــت 
بســبب مردودهــا  اجليــد، ووجــود املســاحات الزراعيــة الــي توفــر علــى 
املــريب شــراء العلــف يف فــرتات توفــر الربيــع، كمــا أن وجــود املســاحات 
الرعــاة غــذاء مخســة أشــهر بشــكل تقريــي  الزراعيــة كان يوفــر علــى 
للمواشــي، مــا أدى الزدهــار قطــاع الثــروة احليوانيــة ونشــاط األســواق 
يف  إدلــب  ريــف  مناطــق  شــهدته  الــذي  النــزوح  بعــد  أمــا  حينهــا، 
الســنوات األخــرة تراجعــت املهنــة، كمــا أن نقــص املراعــي يف الشــمال 

والتكاليــف الباهظــة لنقلهــا  أجــرت الكثــر علــى البيــع.
يف  املنتشــرة  األســواق  يف  املواشــي  لبيــع  ووســيط  اتجــر  أبــو حســني 
العلــف ارتفــع بشــكل كبــر حيــث أن طــن  قــال: إن ســعر  املنطقــة 
الشــعر كان يبلــغ 300 دوالر، فأصبــح 375 دوالراً، فيمــا ارتفــع 
ســعر طــن التــن مــن 150 دوالراً إىل 200 دوالر، وحســب رأيــه 
أســعار  ارتفــاع  هــي  احليوانيــة  الثــروة  هتــدد  الــي  الرئيســية  فاألخطــار 
األعــاف وعــدم وجــود مســاحات زراعيــة تســاعد علــى الرعــي، إضافــة 
إىل اخنفــاض تصريــف اللــرة الرتكيــة وارتفــاع كبــر يف أجــور األراضــي 
الصاحلــة للرعــي، كمــا أن هتريــب املواشــي مــن الشــمال إىل مناطــق 

النظــام ومنبــج  مــا زال حاضــرًا .
يوســف العبــد هللا ميلــك حمــل قّصابــة يف منطقــة الردقلــي قــال إن ســعر 
كيلــو اللحــم القائــم اليــوم وصــل حــد األربعــني لــرة تركيــة، بينمــا ســعر 

حلــم اخلــروف املشــفى مــا زال يــرتاوح بــني مثانــني  إىل مائــة لــرة تركيــة، 
ويعتــر ذلــك اخنفاًضــا يف ســعر اللحــوم قياســاً لســعرها ابلــدوالر وذلــك 

لكثــرة املعــروض مــن قبــل املــاك للبيــع.
أن  أمههــا  أخطــارًا كثــرة،  تواجــه  احليوانيــة  الثــروة  أن  العبــد هللا  رأى 
الكثــر مــن املربــني  غرمهنتــه بســبب اخلســائر الــي حلقــت بــه، وليــس 
مــن حــل حســب رأيــه ســوى دعمهــا مــن قبــل املنظمــات العاملــة يف 
العلــف بســعر  الشــمال الســوري مــن خــال دعــم املربــني أو أتمــني 

مقبــول.
نشــرت  الســورية(  اإلنقــاذ  )حكومــة  يف  للزراعــة  العامــة  املديريــة   
إحصائيــات  رصــدت فيهــا أعــداد املواشــي يف الشــمال و قــال )أمحــد 
احلمــود( مديــر عــام الزراعــة يف تصريــح لاعــام:) ُســجل لدينــا نظاميــاً 
يف منطقة إدلب وريفها وريف حلب 369،299 من رؤوس املاشــية 

موزعــة  علــى الشــكل التــايل:
املاعــز  وعــدد   284461 األغنــام  عــدد  األبقــار22333  عــدد   

رأس  62525
الدوائــر  املباشــر والــدوري عليهــا مــن خــال متابعــة  ويتــم اإلشــراف 
بتفعيــل  احليوانيــة  الصحــة  قامــت  احملــرر، كمــا  املنتشــرة يف  والشــعب 
برامــج اللقــاح وتنفيــذه علــى أعــداد كبــرة مــن رؤوس املاشــية للمناعــة 
النخالــة  مــادة  دعــم  مشــروع  وتنفيــذ  تصيبهــا،  الــي  األمــراض  ضــد 
ابلتعــاون مــع مؤسســة احلبــوب وتقدميهــا لألخــوة املربــني بســعر مدعــوم 
العامــة للزراعــة ابلتنســيق مــع  وأرخــص مــن الســوق، وتقــوم املديريــة 
إدارة املعابــر بتنظيــم عمليــة دخــول وخــروج املواشــي مــن مدينــة إدلــب 
إىل املنطقــة الشــمالية وابلعكــس تلبيــًة لرغبــة املربــني، للحصــول علــى 
املراعــي بعــد أتكــد خلّوهــا مــن األمــراض مــن خــال فحصهــا مــن قبــل 

دائــرة الصحــة احليوانيــة منعــاً مــن تفشــي األمــراض(.
ملعرفــة أســعار اللقاحــات ســألنا احلــاج صــاحل أحــد مــريب األغنــام  فقــال 
إن هنــاك ارتفاًعــا كبــرًا يف أســعار اللقاحــات والــي ال ميكــن اإلســتغناء 

عنهــا حيــث حتتــاج األغنــام إىل لقــاح دوري كل 60 يوًمــا، وحتتــاج كل 
125 رأس غنم حوايل 50 دوالرًا مثن لقاحات خمتلفة، وهي نفقات 

إضافيــة التعــوض مــع  تــدين ســعر احلليــب أيًضــا مــع ســعر اللحــم.
ســألنا املهنــدس الزراعــي مجيــل اخلضــر خمتــص ابإلنتــاج احليــواين عــن 
إمكانيــة توفــر أعــاف بديلــة فأجــاب: تدهــورت الزراعــة بعــد تقلــص 
املســاحات الزراعيــة بشــكل كبــر مقارنــة بعــدد الســكان وأمســى هنــاك 
تراجًعــا كبــرًا يف القطــاع الزراعــي بشــقّيه النبــايت واحليــواين، فــإن كانــت 
خســارتننا 60% مــن األراضــي فخســارتنا مــن الثــروة احليوانيــة تزيــد عــن 
70% و هــذا وابل علــى األهــايل وخاصــة بعــد أن قضمــت املخيمــات 

الكثــر مــن األراضــي الزراعيــة.
أكــّد اخلضــر علــى ضــرورة البحــث عــن احملاصيــل البديلــة، وأن نبتعــد 
عــن التفكــر ابحملاصيــل االســرتاتيجية مثــل القمــح والقطــن والشــوندر 
نســتورده  والقمــح  معامــل  حيتــاج  ذلــك  ألن  شــابه  مــا  أو  الســكري 
مطحــواًن وهــو متوفــر رغــم غائــه إضافــة إىل دعــم املنظمــات للنازحــني، 
اخلضــار  حماصيــل  مثــل  أخــرى  زراعــات  إىل  اللجــوء  جيــب  وعليــه 
والفواكــه واألشــجار مثــل التــني الــي فقدانهــا يف مناطقنــا حيــث ميكــن 
زراعتها يف هذه املناطق اجلبلية أو نصف الوعرة  وميكن إنتاج عائق 
ممتــازة لألبقــار واألغنــام مــن زراعــة نبــات سرخســي امســه” األزوال” 
ينبــت علــى املــاء واملســتنقعات حيــث خيلــط مــع التــن وابلتــايل نســتطيع 
االســتغناء عــن األعــاف املركــزة، ولــزيدة الروتينــات والعائــق احليوانيــة 
مــا يســمى معاملــة األتبــان ابليــوري حيــث  للتــن أو  اليــوري  إبضافــة 
أثبتــت كل التجــارب جنــاح الفكــرة وكانــت النتائــج جيــدة جــًدا. وأخــرًا 
حنــو  والتحــول  والزراعــي  احليــواين  االنتــاج  تطويــر  حنــو  اإلجتــاه  جيــب 

الشــعر والرســيم كعلــف عوًضــا عــن القمــح.
علــى  األمطــار  مــن  هطلــت كميــات كبــرة  التقريــر  إعــداد  فــرتة  يف 
الشــمال الســوري أعادت األمل إىل مريّب املواشــي إضافة إىل املزارعني 
مبوســم وفــر يســقي احلــرث وحيــّد مــن معــاانة مشلــت  حــى احليــوان!

فيصل عكلة 

مخاطر تهدد الثروة الحيوانية
في الشمال السوري.!

صحافي سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Suriye Geçici Hükümeti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakanı Muhammed Said Süleyman 5 
Ocak Çarşamba günü Bülbülzade vakfını ziyaret etti.
Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen bakanla; yeni Suriye’ye yönelik 
yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği, Suriye toplumunun bir ve birlik olup ödediği bedeller-
in karşılığını alması gerektiği, müzakere masası etrafında bir araya gelerek müzakere edilen 
konuların arttırılması gerektiği, kimsenin kültürüyle, diliyle uğraşmadan Ermeni, Kürt, Türk, 
Arap fark etmeksizin bunların hepsinin yaşayabileceği bir politika geliştirmemiz gerektiği, 
güvenli bölgede ticareti ve güvenliği arttırıp tüm kesimlerin yönetime katılmasını sağlayarak 
daha yaşanılır bir ortam oluşturmamız gerektiği vurgulandı. 

Bülbülzade Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Yaşayan Neşriyat Su-
riye” projesi tanıtıldı. Proje kapsamında 6 yılı aşkındır yayın hayatını sürdüren İşrak Gazetesi’nin 26 sayısına 
dosya konusu çalışması yapılacak.
Projenin tanıtımı için Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu, plan-
lama toplantısı ve basın toplantısı gerçekleştirdi. 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısın-
da İşrak Gazetesi’nin 6 yılı aşkındır yayın hayatına devam ettiğinin altını çizen Eminoğlu, proje ile 26 sayılık 
bir dosya konusu araştırması yapılacağını belirtti. Dosya konularının; uyum çalışmaları, eğitim çalışmaları, 
kültürel çalışmalar gibi Suriye’ye dönük yapılan çalışmalardan ve güncel konulardan oluşacağını ifade eden 
Eminoğlu, proje bu çalışmaların somut çıktılarının kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

زار حممــد ســعيد ســليمان ، وزيــر اإلدارات احملليــة يف احلكومــة الســورية املؤقتــة ، وقــف بلبــل زادة يــوم األربعــاء 5 
كانــون الثــاين.

والتقــى الوزيــر خــال الــزيرة برئيــس وقــف بلبــل زاده ، تورغــاي ألدمــر. مت التأكيــد علــى أنــه مــن الضــروري وضــع 
اســرتاتيجيات جديــدة لســوري اجلديــدة ، وجيــب أن يتحــد اجملتمــع الســوري وحيصــل علــى الثمــن الــذي دفعــه ، وأن 
يتــم زيدة طاولــة احلــوار مــن خــال التجمــع حــول طاولــة املفاوضــات ، حبيــث يكــون كل هــؤالء ، جيــب التعامــل مــع 
األرمــن ، األكــراد ،األتــراك و العــرب دون التمييــز بــني ثقافــة أو لغــة أي شــخص. ومت التأكيــد علــى أننــا حباجــة إىل 
تطويــر سياســة ميكــن للنــاس مــن خاهلــا أن يعيشــوا فيهــا يف املنطقــة اآلمنــة ، وزيدة التجــارة واألمــن يف املنطقــة اآلمنــة 

وخلــق بيئــة أكثــر ماءمــة للعيــش مــن خــال التأكــد مــن مشــاركة مجيــع الشــرائح يف اإلدارة.

مت التعريــف مبشــروع “نشــريت ســوري” الــذي تنفــذه مجعيــة بلبــل زادة وبدعــم مــن وزارة الداخليــة. ضمــن نطــاق 
املشــروع ، ســيتم إجــراء دراســة حالــة مللفــات 26 عــدد مــن صحيفــة إشــراق ، الــي تنشــر منــذ أكثــر مــن 6 ســنوات.

حممــد فاتــح أمــني أوغلــو ، املنســق العــام ملركــز الشــرق األوســط لاتصــال اإلعامــي ، عقــد اجتماًعــا ختطيطيًــا ومؤمتــرًا 
صحفًيــا للتعريــف ابملشــروع. وأكــد أمــني أوغلــو أن صحيفــة إشــراق اســتمرت يف نشــرها منــذ أكثــر مــن 6 ســنوات 
يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد يــوم االثنــني 10 ديســمر، وصــرح أنــه ســيتم البحــث يف ملــف مؤلــف مــن 26 عــدد 
ضمــن املشــروع. وذكــر أمــني أوغلــو أن مواضيــع ملــف املشــروع ســتتألف مــن القضــاي والدراســات احلاليــة حــول ســوري 
مثــل الدراســات التنســيقية والدراســات الرتبويــة والدراســات الثقافيــة ، وأنــه ســيتم مشــاركة املخرجــات امللموســة هلــذه 

الدراســات مــع اجلمهــور.

بحث المستقبل المشترك مع الوزير السوري

التعريف بمشروع نشريات سوريا 

Suriyeli Bakan ile Ortak Gelecek Konuşuldu

Yaşayan Neşriyat Suriye Projesi Tanıtıldı 
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Anadolu Kültür Merkezleri’nde haftalık olarak düzenlenen seminer kuşağında bu hafta 
“Gençlik ve Gelecek” konusu ele alındı.
Suriye’nin Cerablus ve Azez kentlerinde faaliyetlerine devam eden Anadolu Kültür 
Merkezleri’nde 27 Aralık Salı günü lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen seminere 
Melih Ay konuşmacı olarak katıldı. Seminerde; yaşadığımız bölgede şartlar ne kadar zor 
ve ağır olsa da en iyi fikirlerin zor ortamlarda ortaya çıktığı, gençlerin gelecek planlarının 
içine mutlaka üniversite eğitimini koyması ve en az 3 dil öğrenmesi gerektiği, gençlerin 
her alan hakkında yeterince bilgi sahibi olması gerektiği, ancak mutlaka bir alanda uz-
manlaşması gerektiğinin üzerinde duruldu. 

نوقــش هــذا األســبوع موضــوع “الشــباب واملســتقبل” يف سلســة النــدوات الــذي يعقــد أســبوعيا يف مراكــز األانضــول 
الثقافيــة.

حضــر املنســق العــام لألعمــال يف ســوري مليــح آي النــدوة الــي نظمــت لطــاب املــدارس الثانويــة يــوم الثــااثء 27 كانــون 
األول يف مركــز األانضــول الثقــايف، والــذي يواصــل أنشــطته يف مدينــة اعــزاز الســورية. يف النــدوة مت التأكيــد علــى أن أفضــل 
األفــكار تظهــر يف اللحظــات الصعبــة ، بغــض النظــر عــن مــدى صعوبــة الظــروف يف املنطقــة الــي نعيــش فيهــا ، جيــب علــى 
الشــباب ابلتأكيــد ضمــان التعليــم اجلامعــي يف خططهــم املســتقبلية وتعلــم 3 لغــات علــى األقــل ، جيــب أن يكــون لــدى 

الشــباب مــا يكفــي مــن املعرفــة يف كل جمــال ، ولكــن جيــب أن خيتصــوا ابلتأكيــد يف جمــال واحــد.

Anadolu Kültür Merkezleri’nde “Gençlik ve Gelecek” Ele Alındıنوقش موضوع “الشباب والمستقبل” في مراكز األناضول الثقافية 

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 10 bin öğrenci arasından seçilen 35 öğrenci için Minik Lalel-
er Türkçe Okuma Kursu düzenleniyor. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan kursla 21’i kız çocuğu 8-11 
yaşlarındaki üstün zekalı öğrenciler, Türkçe eğitimi aşamasında renkler, sayılar ve kendilerini tanıt-
ma hakkında temel bilgileri öğrendi.
Azez ilçesinde yer alan Yunus Emre Enstitüsü merkezinde düzenlenen kursun açılışına Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış 
Yalçın, beraberlerindeki heyet ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.
Ateş, açılışta yaptığı konuşmada, farklı özellikleri olan bu çocukların eğitimlerine önem verileceğini, 
Türkiye ile irtibatlarının güçlendirileceğini söyledi. Suriyelilerin eğitimlerine destek olan herkese 
çok teşekkür eden Ateş, öğrencilerin maddi manevi destekleneceğini vurguladı.

مت تنظيم دورة القراءة الرتكية لـ 35 طالًبا مت اختيارهم من بني 10 آالف طالب يف منطقة عملية درع الفرات.
يف الدورة الي بدأت منذ حوايل أسبوعني ، تعلم الطاب املوهوبون الذين ترتاوح أعمارهم بني 11-8 ، ومن 
بينهم 21 فتاة، معلومات أساسية عن األلوان واألرقام والتعريف عن أنفسهم من خال تعلم اللغة الرتكية.

حضر افتتاح الدورة الي أقيمت يف مركز معهد يونس أمره مبنطقة اعزاز رئيس معهد يونس أمره الدكتور. 
شريف أتيش، انئب رئيس معهد يونس أمره عبد هللا كوت امليش يلتشني ، ووجهاء املنطقة.

يف كلمته يف االفتتاح ، قال أتيش إن تعليم هؤالء األطفال ذوي اخلصائص املختلفة له أمهية وسيساهم يف 
تعزيز عاقاهتم مع تركيا. وشكر كل من يدعم تعليم السوريني ، وشدد أتيش على أنه سيتم دعم الطاب 

مادًي ومعنوًي.

Yunus Emre Enstitüsünden Azez’de üstün zekalı öğrencilere Türkçe kursuدورة اللغة التركية للطلبة الموهوبين في معهد يونس أمره في مدينة اعزاز 
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Kızılay 2022 Yılını “Dayanışma” Yılı İlan Ettiأعلن الهالل األحمر عام 2022 عام التضامن

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren pandemi, kırılan tedarik zinciri, ekonomideki dalgalanmanın 
ortaya çıkardığı mağduriyetlerin toplumdaki etkisini azaltmayı hedefleyen Kızılay, 2022 yılını “Dayanışma 
Yılı” ilan etti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “2022 yılında odağımız yoksullarla, kırılgan 
topluluklarla, işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak.” dedi. 

هبدف احلد من أتثر الوابء الذي يستمر زيدة يف أتثره يف مجيع أحناء العامل ، وخاصة يف سلسلة االستراد املعطلة ، والظلمات 
النامجة عن التقلبات االقتصادية ، أعلن اهلال األمحر أن عام 2022 هو “عام التضامن” .  حيث قال رئيس اهلال األمحر كرم 
كينيك: “يف عام 2022 ، سينصب تركيزان على التضامن مع اجملتمعات الفقرة واهلشة والعاطلني عن العمل واأليتام واألشخاص 

الذين حيتاجون إىل احلماية”. 

İyilik gönüllülerimizin destek olduğu “Gör Beni Projesi” kapsamında, İlkokuluda eğitim gören 
öğrencilerimize eşofman ve spor ayakkabı hediye edildi.
Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Azmi Tunç, Mehmet Akif ilkokulu öğretmenleri, İyilik Derneği Genel Sekreteri 
Kamuran Serkan Gürsel ve iyilik derneği gönüllüleri de programa katılım sağladı.

االبتدائية على  املدارس  الذي يدعمه متطوعي مجعية اخلر، حصل طاب  ضمن نطاق “مشروع شاهدين” 
بدالت ريضية وأحذية ريضية.

كما شارك يف الرانمج ، وايل منطقة شاير أوفا حسن غوزان ، ومدير مديرية الشباب والريضة إبراهيم شاهني ، 
ومدير الرتبية الوطنية ابملنطقة عزمي تونج ، ومعلمي مدرسة حممد عاكف االبتدائية ، واألمني العام جلمعية اخلر 

كاموران سركان غورسل ، ومتطوعون آخرون من مجعية اخلر.

 İyilik Derneği Gönüllülerinden Özel Öğrencilere Destek دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من قبل متطوعي جمعية الخير
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مل يــدّع مــّرة ولعــاً ابلقصــص القصــرية، أدرك مبّكــراً أّن حياتــه العريضــة اجملّللــة ابلســواد الكثيــف، 
املكشــوفة مثــل بطنــه املرتهــّـلة، هــي وحدهــا القصــرية ورمّبــا القصــرية جــّدًا، هلــذا الســبب فّضــل 
هلــا أن متــّر بــال ضجيــج ودون أن حتــدث التلــّوث البيئــي الــذي يرافــق عــادًة مــرور عــرابت نقــل 

اخلضــار الطازجــة، ومواكــب أصحــاب الياقــات املنّشــاة و«اليافطــات » الفاقعــة. 
ُمْذ كان طفاًل مل تراوده الرغبة يف أن يتسلــّـق ســور املدرســة، أو« يتعمشــق »خلف »حنطور« 
أيب صبحي العتــّـال، كان يفضــّـل املشــي على ركوب » الرتام »، ال لفلســفٍة مبكرة منت معه، 
وليــس ألّن اجلــايب يعتمــر قلنســوة شــرطّية، إمّنــا فقــط ألنّــه يكــره الســرعة والتســارع، وحيــّب 

ٍ مــن شــؤونه، وهــي قليلــة وحمــدودة علــى أيّــة حــال.  التمّهــل والتــأيّن يف كّل شــأن 
كان يــرى نفســه أشــبه بصيّــاد الســلمون اإلنكليــزي، ذاك الــذي يقضــي الليــل بطولـــه مســّمراً 
ٌ وحيــٌد، يف أن يصطــاد  علــى ضفــاف البحــرية، ملتفـّـــاً مبعطــف مسيــٍك طــارٍد للــربد، يــراوده حلــم 
مسكــة كبــرية تتجــاوز حبجمهــا الرقــم القياســّي املســّجل ابســم غــريه، أن يزيَنهــا، ويصّورهــا، 
ويتصــّور معهــا، ســوف يعيدهــا أبانمــل حانيــٍة مرتعشــة إىل املــاء الــذي أخرجهــا منــه، وينصــرف 

هــو إىل شــأنه الــرتايّب بعــد أن أّدى رســالته كاملــة ً. 
مالحمــه املوشــكة علــى الســقوط كانــت مثــل قــاع بئــٍر جــّف ماؤهــا، لذلــك رأى نفســه وقــد 

اختــارت طابقــاً حتتيّــاً ســكناً ملســتقبله املكفهــّر.
وحــني رأى زوجتــه توشــك علــى الطــريان وقــد حزمــت أمرهــا وحقيبتهــا الوحيــدة، مل جيــد مفــّراً 
مــن مرافقتهــا إىل الرصيــف اجلانــيّب خشــية أن تتهمــه ابلرغبــة يف اخلــالص مــن هيئتهــا الضاربــة 

ــمرة، حينهــا قالــت لــه مجلتهــا األخــرية: للسُّ
- عد إىل قربك، قد حيّل أحّد مكانك فيه، أسرع.

مل يستجب لطلبها ابلطبع، فقد كان بطيئاً  يف عودته، وبدا أقرب للحزن.
قبــل أن تركــب الناجيــة ببويضاهتــا األخــرية ابص القلعــة متجهــًة إىل أختهــا مســر احملظوظــة 
بزواجهــا مــن »أفنــدي« موظــّـف قــّد الدنيــا، كان مثـّـة طربــوٌش أمحــر بشراشــيب مقّصبــة يرتاقــص 
حــول قامتهــا خبُيــالء، يف حــني كان صدرهــا احملتفــظ بصالبتــه وعنفوانــه يرســل رايحــاً تشــرينّية 

تعصــف بســواد عنــرتة األممــّي، وتســتّل مــن قلبــه سكـّــر البطــوالت اآلفلــة.
ّــا مــا  ّــة ابالســتفزاز شــعر ابلطمأنينــة عليهــا للحظــات، أمـ بعــد أن شــاهد هــذه اللوحــة الضاجـ
ركبــه مــن حنــٍق بعــد ذلــك، إمنــا كان بســبب تلــك املمصوصــة جارهتــم، الــيت حتتــّل الطابــق 
اإلضــايّف يف املبــى املهــّدد ابلســقوط احملتّــم، فقــد أتكــّـد لـــه أّن التمــّرد األخــري لزوجتــه يعــود إىل 

ختويــٍف مارســته عليهــا أم عــّص تلــك.
كانــت أم بشــري تؤكـّــد أّن خــوف الزوجــة مــربٌّر متامــًا، فمــن كان يضمــن هلــا عــدم انــزالق 
بويضتهــا األخــرية مــن رمحهــا املوشــك علــى الضمــور يف ابلوعــة محّـــامهم دون ولــٍد يســرت كربهتــا 

ــو شــابه أابه. حــىت ول
وتضيــف لزوجهــا الفــّوال: وهللا لــو كنــَت مثلــه اي أاب بشــري لبقيــُت أّم بشــري، حــىت دون أن 
تكــون أابً لـــه، ولكنــُت أعدتــك إىل » قّميــل« احلّمــام لتشــارك أّمــك يف بالئهــا »الشــّحارّي« 

مــع أبيــك.
ــه فقــد عــرَب الشــارع الوحيــد الــذي يفصــل بيتــه عــن  يتذكــره جريانــه يف مشــاهدهتم األخــرية لــ

عملــه، وكان يضحــك بصــوٍت أقــرب إىل القهقهــة قبــل أن يتوقــف وتلتقطــه الســـمكة.

حكاية الرجل الذي أكلته السمكة

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

أان ملْ أدرْج كأفراِخ األماين 

أو كِحْمالِن اخلََياْل

ملْ أكْن طفاًل

فال شيَء أبوراِق املَدى

مـــن خربشـــاٍت مَحَلَـــْت َبْصَمـــَة أْحـــزاين 

ـــواْل الطِّ

كلُّ ما أذكُرُه أيّنِ َتَسلَّْقُت الصَّدى 

واخرتََق الشَّْوُك مساحاِت ارتعاشي

مل أجْد َقطُّ أساميَّ...

فال شيَء ِمَن األمِس ِسوى 

بقعِة َشكٍّ يـَتـََلهَّى الّرِيُح والوقُت هبا

تنـــداُح علـــى  اأَلْصَفـــِر  للُحلُـــِم  مائـــدٍة 

نشـــيٍج وُســـعاْل َوْقـــِع 

وأان أَْلَعـــُق َصْمـــيت مثـــَل متَْســـاٍح خَتَلَّـــى 

عـــْن ِحـــَواِر املَـــاِء 

وانسلَّ إىل صمِت الّرِماْل

***

َتِقُف اآلَن على َمرمى اختناقي 

قصُص األمِس...

َأْطَلَقهـــا  شـــفٍة  بقـــااي  ملزامـــريي  وأتوي 

اللَّيـــُل

فراغاً الهثاً ميتدُّ يف كلِّ اجلهاْت

ـــي لعبـــة أعصـــُر أشـــواقي علـــى  ليـــس مهِّ

َمْعبَـــِد عينيهـــا

اللَّيـــَل  يصبـــُغ  عشـــٍق  موســـم  وال 

.. . ٍن لـــوا أب

وألواٍن...

وجيتاُز أبسراري جفوَل الطُُّرقاْت

كلُّ ما يف األمر ِأيّنِ 

مل أكْن طفاًل

سوى أيّنِ تـََفتَّْحُت كأيِّ الكائناْت

كلُّ مهِّي

ِمْزَقًة أسرُت أوجاعي هبا

قطعَة خْبٍز

نصَف مرٍت... 

أبتدي منُه متاهاِت احلياْة

***

ا كاَن لنا بيدُر قمٍح رمبَّ

َكْرُم زيتوٍن

وتني

وعنْب 

ـــا ملَـّــا تـــزْل خابيـــُة اأَلحـــالِم مـــألى  رمبَّ

املراعـــي حبـــكاايِت 

يوم كنَّا نتهجَّى أحرَف الشَّوِق

بعيداً عن مساحاِت التَـَّعْب

كنـــُت  أيّنِ  أذكـــُر  ال  اللَّحظـــَة  ـــا  إمنَّ

. . . طفـــاًل

فقِد اهندَّْت حروُف الّرِْيِح

مي والظُّلمُة حالْت بنَي كرَّاَسِة أايَّ

وما يف جسدي ِمْن َعَبٍث

أو ِمْن جنوٍن...

أو )كمـــا يف معجـــِم األطفـــال( إيغـــاٍل 

بغـــاابِت التَّالشـــي

والصُّْبـــُح  اللَّْيـــُل  يغـــدو  حيـــُث 

. . . نـــنِي حصا

فضـــاٍء  إىل  اأُلخـــرى  اللُّعبـــُة  ومتضـــي 

آخـــٍر 

ال شيَء يف أبعاِدِه غري اللَِّعْب

***

مل أكْن طفاًل...

أان أذكُر أيّنِ مل أكْن طفاًل...

مىت؟

كيف؟

ملاذا؟

ما السَّبْب؟!

لسُت أدري

كلُّ ما أذكُرُه أنَّ املَدى غاَفَل ُحزين

وهرْب.

    عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

خارج الوقت
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ميــرُّ اإلنســاُن خــالل مســرية حياتــه مبراحــل وتقّلبــات نفســّية وعقليّــة وســلوكية، تصحبهــا رؤاي نظريــة أتمليــة يف معــى 
الوجــود وموقعنــا كبشــر يف هــذا العــامل والغايــة مــن وجــودان، فتكــون تلــك املســرية تصاعديــة، أي مبعــى االنطــالق 
مــن الشــك الفكــري صعــوداً اىل اليقــني، ولكــنَّ الســؤال األهــم هــو هــل يســتطيع عقلنــا البشــري الوصــول اىل 

اليقــني؟
)اليقــني هــو اإلميــان كلــه( هكــذا وصــف رســولُنا الكــرمُي صلــى هللا عليــه وســلم معــى اليقــني، ومبــا أن اليقــني مرتبــط 
ابملعرفــة التامــة كمــا جــاء يف القــرآن الكــرمي )علــم اليقــني( فهــل يســتطيع العقــل البشــري الوصــول هلــذه املعرفــة 

التامــة؟
لعلّــي أوافــق رؤيــة الفيلســوف األملــاين )كانــط( يف حــدود معرفــة العقــل حــني حتــدث عــن ذلــك يف كتابــه نقــد العقــل 
ــل للمعرفــة امليتافيزيقيــة )املاورائيــة( وبلغتنــا اإلســالمية )الغيبيــة(، فكيــف  احملــض فأقــرَّ أبنَّ العقــَل اإلنســاينَّ غــرُي مؤهَّ

لنــا احلصــول علــى اليقــني هبــذا العقــل القاصــر عــن املعرفــة إال حبــدود الطبيعــة املاديــة الظاهريــة؟
إن عقلنــا البشــري مقيــد حبــدود ال ميكننــا جتاوزهــا مثــل الســببية أو العلليــة أو الغائيــة وعــدم التناقــض وغريهــا مــن 
قوانــني العقــل املعروفــة، وأهــم مــن ذلــك هــو ُأطــر الزمــان واملــكان اللذيــن ال ميكــن ختيــل العــامل بدوهنمــا، فكيــف 

ميكننــا الوصــول ملعرفــة يقينيــة ملــا هــو خــارج هــذه األطــر العقليــة الــيت يعجــز العقــل عــن جتاوزهــا؟ 
كيف ميكننا ختيل الالهنائي، وكيف نستطيع ختيل هذا الكون الذي نعيش فيه حبدوده املكانية؟ 

هل هناك نقطة ينتهي فيها املكان؟
 إن كان اجلــواب )نعــم(، فمــا هــو الشــيء الــذي يلــي تلــك النقطــة النهائيــة، أليــس مبــكان أيضــًا؟! وإن كان اجلــواب 

)ال( فليــس مبقــدور العقــل تصــور هــذا الالهنائي...
إذن، الزمــان واملــكان نظّــارات للرؤيــة البشــرية وبدوهنمــا ال نعــي وال نــدرك هــذا العــامل، وعندمــا نريــد النظــر هلــذا 
العــامل مــن خــارج تلــك النظّــارات واألطــر العقليــة تصبــح الرؤيــة مشوشــة وغــري مفهومــة ابلنســبة إلينــا، فكيــف 
ميكننــا أن نرتــب هــذا العــامل مبجرايتــه خــارج حــدود الزمــان الــذي هــو ليــس بشــيء حقيقــي وإمنــا هــو إطــار موجــود 

يف عقولنــا فقــط لكــي تســتطيع فهــم األحــداث اجلاريــة وترتيبهــا لتصبــح مفهومــة ومقبولــة ابلنســبة إلينــا؟ 
يبقــى الســؤال الــذي حيتــاج إلجابــة عنــه، كيــف هلــذا العقــل املقيَّــد هبــذه اأُلطُــر أن يــدرك مــا هــو خــارج هــذه اأُلطُــر؟ 
كيــف منتلــك اليقــني املريــح وخنــرج مــن الشــك املزعــج؟، لقــد جــاء يف كتــاب هللا قولــه تعــاىل: )واعبــد ربــك حــىت 
أيتيــك اليقــني(، احلجــر99، وأغلــب املفســرين قالــوا إن اليقــني هنــا جــاء مبعــى املــوت، وأعتقــد أن هــذا التفســري 
خيتلــف مــع االســتخدامات اللغويــة لـ)حــىت(، والــيت جــاءت يف اآليــة ختــدم الوصــول للغايــة، ومل تكــن للداللــة علــى 
الزمــن، فهــل يكــون املــوت هــو الغايــة مــن العبــادة، أم إن اهلــدف مــن العبــادة هــو الوصــول إىل اليقــني واإلميــان كلــه 
كمــا قــال النــيب صلــى هللا عليــه وســلم يف وصفــه لإلميــان كمــا ســبق أن ذكــران؟، فعندمــا منتلــك اليقــني الناشــئ عــن 
العبــادة ال عــن الرباهــني العقليــة املنطقيــة تلــك الــيت وكمــا أســلفنا قــد عجــز العقــل عــن الوصــول إليهــا، فعندهــا 

فقــط ســنعيش حيــاة هادئــة، حيــاة شــعورية نفســية ســليمة هانئــة خاليــة مــن التوتــر الناشــئ عــن الالحقيقــة.  
إن امتــالك اليقــني ضــرورة نفســية وعقليــة حــىت نســتطيع االســتمرار هبــذه احليــاة غــري املفهومــة حــىت اآلن ابلنســبة 
يــة علــى مجيــع الصُُّعــد، ولــو حتدثنــا مثــاًل عــن فكــرة الــرزق املقســوم  إىل عقولنــا وخاصــة يف هــذه احلالــة احلياتيــة املرتدِّ
يف الســماء وعالقــة األســباب املاديــة لتحصيــل الــرزق، هــذه العالقــة بــني املــادي والالمــادي، بــني التســليم بفكــرة 
)فــوق حــدود العقــل( وبــني )أســباب ماديــة عقليــة ســببية منطقيــة(، فمقولــة )ُخــْذ ابألســباب وكأهنــا كّل شــيء وتوكَّل 
علــى هللا وكأهنــا ليســت بشــيء( حتيلنــا إىل ضــرورة امتــالك اليقــني القلــيب والعمــل ابألســباب العقليــة املاديــة، هــذا 

اليقــني الــذي منتلكــه ابلعبــادة ال ابلعقــل وأنســاقه املنطقيــة.
إن الفهــم اخلاطــئ ملفهــوم اليقــني يف الفكــر الديــين أدى اىل خلــق روح االســتكانة وإخــراج روح االحتجــاج مــن 
العقليــة اإلســالمية، فنــرى اليــوم الشــباب املتديّــن بعيــد عــن الــروح الثوريــة الــيت حتتــج علــى الواقــع املــرتدي وبلســان 
حــاٍل يقــول: إن ماحنــن فيــه إمنــا هــو مــن إرادة هللا، وإن التغيــري ســيأيت مــن عنــده، وكل مــا علينــا هــو الصــرب 
واالنتظــار، وأن منتلــك اليقــني مبــا قســمه لنــا هللا، وحتــرمي اخلــروج علــى احلاكــم إال بشــروط مســتحيلة التحقــق تقريبــا 
فغالبيــة اخلطــاب الديــين اليــوم موجــه للصــرب علــى الفقــر والشــدائد والفســاد، فعندمــا تصــرب  هبــذه الطريقــة فأنــت 
صاحــب يقــني قــوي ابهلل!!، ولكــين ال أدري ملــاذا ال يكــون اليقــني الصحيــح أبن تؤمــن أبن هللا حافظــك ورازقــك 

إذا مــا وقفــت بوجــه الفاســد وأردت تغيــري الواقــع؟!...
إن الفكــر النقــدي وروح االحتجــاج والرفــض ال ميكــن أن تكــون خــارج الــروح اإلســالمية احلقيقيــة الــيت كانــت منــذ 
اللحظــات األوىل لبــزوغ فجــر هــذا الديــن الــذي كان حبــد ذاتــه ثــورة )إذا جــاز لنــا التعبــري( علــى واقــع اإلنســان 

املــرتدي روحيــاً وسياســياً واجتماعيــاً.
لقــد كانــت رحلــة ســيدان إبراهيــم عليــه الســالم مــع اليقــني والبحــث عنــه وامتالكــه منوذجــاً حُيتــذى يف التمــّرد 
واالحتجــاج والنظــر بعــني الناقــد لــكل مــا كان ســائدًا يف عصــره ووقوفــه بوجــه الباطــل رغــم تعرضــه لإلحــراق مــن 
قبــل قومــه، فــكان يقينــه الــذي امتلكــه بعــد رحلــة حبــث طويلــة مبثابــة الســالح الــذي انتصــر بــه، علــى عكــس مــا 
هــو حــال املســلمني اليــوم فاملـُـراد هلــم أبن يكونــوا ســاذجني بســطاء قانعــني مبــا قســمه هلــم حاكمهــم علــى أهنــا قســمة 

هللا الــذي جيــب أن يكونــوا راضــني هبــا. 

محمد ياسين نعسان 

كاتب سوري

اليقين

لؤي جحا

ْ
 أن

ُ
ث

ُ
وَيحد

شاعر سوري

وحَيُدُث أْن 

يصــرُي ربـيُعنــا مشــىت      ويصبُح صوتُنا َصمتا

ُصروُف الدَّهِر ِمثُل البحِر   بَــْل أمواُجهـــا أعىت 

وحيدُث أْن 

ْ ُجرَحنــا فينــا       وخَنشـى ِمن أمـانينـــا  خُنَيبِّ

فال ُشــطآَن َتقبُلنَـــا      وليـَس حِلُزننِــا ِمينــا

وحيدُث أْن

جَتيُء ُكروبُنا َترتا      َنضيُق هِلَوهِلَا َصدرا

وإْن يوٌم تـََبسَّـْمنــا     َحزِنَـّا بَـعًدُه َعشــرا

وحيدُث أْن

يكوُن الليُل كاملرسى   وأييتْ ُصْبُحَنا أقسى

أليَس ُهناَك ِمن فـََرٍج؟     لَكـْي آالَمنَـا ننسى

وحيدُث أْن

نُذَكُِّر ُروَحنا الثَّكلى    ِبوعٍد اخلاِلِق املَوىل 

وأنَّ ِدَمـاَء قَتالنــا     ِهـَي األيُقونـُة األغلى 

وحيدُث أْن

ْ النَّفَس ال نتعْب   لغَــرِي هللِا ال نغَضـْب نُريبِّ

ِرَضا الرمحـِن غايـَُتنا    وخيـُر هللِا ال يـَْنَضـْب

وحيُدُث أْن... 

وحيُدُث أْن 

وحيُدُث أْن.



16

ي
م الثقاف

س
الق

ال أخــاف غوايــَة احلريّــِة وال ضريبتهــا، لكــين أخشــى خطــويت التاليــة يف الضبــاب، يف هــذا التيــه 
لــو دعــاك أحــدا مــا لنــدوة أو مؤمتــٍر، إىل حتالــٍف أو للتوقيــع علــى بيــان مــا، فاحــذر وانتبــه 

واهــرش رأســك أبظافــر األســئلة، أتمَّــل قليــال واســأل:
تنــازل أو تتفيــٌه ومتييــٌع لقضيــة احلريــة وكرامــة اإلنســان أايَّ كان الداعــي  - هــل يف هــذا 

الربّاقــة!؟. والشــعارات 
- هــل هــذا ســّلٌم جديــٌد، وأان جمــرَّد خشــبة طازجــة فيــه، ليصعــد بعضهــم ويتســنَّم جثــة املســألة 

ويقدم أوراق اعتماده لدى الدوائر االســتعمارية الكربى!؟
أيها اإلنسان املتحّفز واحلائر والساعي لتقدمي شيٍء ما:

هــل أتملــت يف ســرية الداعــني الســابقة!؟ وطموحاهتــم الــيت نشــأت فجــأة كزهــرة شــاّذة يف 
مزبلــة األحــداث!؟

هــل بــذل الضحــااي مصريهــم وأرواحهــم لتنميــة ســوق التفــاوض ويف مؤمتــرات ونظــرايت 
عجفــاء ال حتــرر وطنــاً وال ُتزيــح طاغيــة وال تقــدم حلــواًل إنســانية للمنكوبــني!؟

أتقايضــون قيــم اإلنســانية الرتاكميــة الراقيــة -تعاليــم الرســاالت الســماوية احلّقــة وروحهــا، 
األفــكار الوضعيّــة الــيت َعَنيــت بكرامــة اإلنســان -والــيت محلتموهــا طيلــة عمركــم املنصــرم، مث 

تنزلقــون بــكل احنطــاط بعدهــا حتــت رايــة االرتــزاق.
أو  االســتدراج،  بســذاجة  املشــرقة  والقيــم  الــرّب  اســتبدال  لديكــم  مقبــوال  صــار  هــل 
ابالستســهال االنتهــازي املوبــوء ابلغايــة، أو هلــااثً وراء مكانــة لــن تكــون أعلــى قيمــة مــن 

وأعواهنــم. األعــداء  معابــد  عتبــات  عنــد  املكّومــة  األحذيــة 
رمبــا يكــون لكثرييــن هــو طمــوح النفــاق واخلضــوع ملــن يقــدم العليــق األفضــل يف الزريبــة، 

ولكــن أســتغرب أن ينحــدر كثــري ممــن َعــّف ردحــاً مــن الزمــن، مثَّ نــراه انزلــق!؟
االقتــدار، ويف حتــّدي كل  العــربة يف  نــزال،  هتــاواّن كثــريًا وال  التكذيــب، أباّن  قيــد  الزلــت 
العثــرات والعقبــات واألعــداء التزامــاً واحرتامــاً هلــذا الشــعب الســوري العظيــم الــذي بــذل 

الغــايل دون تــردد أو نــدم !..
يبــدو أن االكتشــافات اليوميــة تصفعنــا، وأخشــى أنكــم نشــأمت جبنــاء كأطفــال أانبيــب خيتنقــون 
بــال حواضــن ُمكممــة أبغلفــة الــدانءة، وحســاابت التشــغيل واملتاجــرة والربــح واخلســارة أكثــر 

مــن ميــزان الضمــري واألخــالق واالنتســاب الوطــين.
فيمــا ســبق أتّملنــا خــرياً يف شــخوص نظّــروا وهتافتــوا لــكل مؤمتــر ونــداء وجمادلــة مثــرية حلمــاس 
اجلمــوع الظامئــة للحريــة، واتجــروا مبظلوميــات ضّيقــة ومــا زالــوا مث احنــدروا لتدجــني كواليــس 
الغــرب واخلليــج ومتويالهتــم بــدانءة ونرجســّية إلنفــاذ طموحاهتــم الشــخصية الرخيصــة، ولدينــا 

يف العائــالت املســّخرة منــذ نشــأهتا وزعمائهــا املرتادفــني الصغــار لتأســيس ثــورة مضــادة!
وفــق قوانــني التدهــور واالحنطــاط ُتصبــح ثــورات احلريــة لعنــة علــى الفقــراء الذيــن هنضــوا 
إلثبــات وجودهــم والســرتجاع حريتهــم وكرامــة العيــش، وينجــح املرتزقــة يف اســتثمار املصائــب 
وحيــازة املكانــة اآليلــة لألفــول، رغــم مناعتهــم املكتســبة مــن التعقيــم والتعليــب والبســرتة 

واحلقــن يف عتمــة خمابــر العــيب الكشــتبان الكبــار.
وهــا هــي محامــات األمــس تنقلــب ألفــاٍع وعقــارب وجــرذان، بعــد ان اســتبدلت جلودهــا يف 

أكمــام وقبعــات الســحرة.
هــا أنــذا اســتذكر يف معمعــة النــدم علــى كل املديــح القــدمي، فأقــول كمــا قــال الشــاعر ربيعــة 

الرقّــي:
املُحلّــى.. الســيف  مدحــَة  مدحتُــك 

جريــُت كمــا  الكــرام  يف  لتجــري 
ضياعــاً.. ذهبــْت  مدحــًة  فـََهْبهــا 

وافرتيــُت عليــك  فيهــا  كذبــُت 
... وفــاء  لــه  ليــس  املــرء  فأنــت 

كفــرُت. قــد  مدحتــك:  إذ  كأين 

محمد صالح عويد

شاعر وكاتب سوري

 الحرّية
َ

غواية

محمد سليمان زادة

منعرج حياتي

شاعر وكاتب سوري

حاولــت كثــريًا أن تنعــرج حيــايت يف منعطــف مــا وختــرج عــن مســارها أو تنزلــق مثــل صخــرة 
مــن حافــة جبــل مــا وتتدحــرج يف رحلــة أبديــة حنــو الــوادي العميــق، كان ســيبدو مشــهداً 
مجيــاًل أن أرى حيــايت تتدحــرج كصخــرة هّشــة وأرى فتــات الســنني يتقــاذف يف اهلــواء وهــي 

ترتطــم ابحلــواف، لكــن هــذا مل حيــدث.
ذات مرة قرأت أن كوكباً عمالقاً يف طريقه إىل األرض فابتســمت للفكرة وهبدوء أشــعلت 
ســيجارة وقلــت إهنــا خــري هنايــة مل تكلفنــا أي شــيء، ســنموت دون مثــن كمــا هــو معتــاد 
ولكــن الفــرق هنــا أنــه ال أحــد ســيحمل ذنــب موتنــا، ســنكون ببســاطة ضحيــة حــادث 
ارتطــام بــني كرتــني عمالقتــني وحينهــا ســأقول للمتحاربــني هــا هــو اخلــراب فاســتمتعوا اي 

ســادة احلــرب.
حاولــت مرتــني أن أقطــع الكهــرابء عــن حيــايت ولكــن مل أجنــح وكلمــا كنــت أقــرتب مــن تلــك 
املــرأة كنــت أشــعر أبن قلــيب يتحــول إىل حمطــة توليــد للطاقــة بقــوة ألــف حصــان فأبقــى ألايم 

يقظــاً ال أســتطيع فعــل أي شــيء ســوى البحــث عــن تفســري لــكل هــذا.
كنــت أحلــم حبيــاة بعيــدة كل البعــد عمــا أعيشــه اليــوم، كان حلمــي غابــة بعيــدة وكوخــاً 

صغــرياً وتلــك املــرأة الــيت َعــرَبت صدفــة يف حيــايت فغــرّيت مســاري وطريقــة حيــايت. 
-  غــرّيت مشــييت، صالبــيت، ضحكــيت نومــي، اســتيقاظي، عطــري، ثيــايب، أحذيــيت، نــربة 

صــويت، لــون بشــريت وزاويــة النظــر. 
كان عبورها أشــبه ابنزالق تلك الصخرة من أعلى اجلبل، مل ترتك فســحة صغرية للتفكري، 
فخطــوت حنوهــا تســع خطــوات واثقــة دون أن أعــرف أي شــيء عنهــا، كنــت أريــد االقــرتاب 
ــة روحــي وصــوت صهيــل اخليــول مــن  ــة مــن أعمــاق ابدي منهــا فقــط لتســمع صــوت الرابب

فكــرة داخــل رأســي وقلــت هلــا:
-  أنت يل ... قلتها بيين وبني نفسي وصّدقُت كالمي.

كنت مستعداً يف تلك اللحظة أن أخوض حرابً مع الكون واألكوان والشموس واألقمار 
ألجــل امــرأة، ووضعــت كل األجوبــة فــإن كانــت متزوجــة عليهــا أن تطلــب الطــالق وإن 

كانــت عاشــقة فلترتكــه للجحيــم، اجلحيــم الــذي صــار أان.
ختيلت ذات مرة أبنين ســأبلغ الســتني وأان وحيد، هكذا أتيت األفكار أحياانً وأنت تشــرب 
وحــدك وترفــع كأســك للمــرآة فهنــاك رجــل جيلــس فيهــا كلمــا جتلــس أنــت، رجــل يشــبهك 
بــكل شــيء فقــط خيتلــف عنــك بفــارق الزمــن، أذكــر أنــين يف تلــك الليلــة هشــمت وجهــه 

ومنــت فلمــاذا علــيَّ أن أبلــغ الســتني وأان وحيــد.
متنيــت لــو أنــين أي شــيء، صندوقــاً خشــبياً يف حجــرة امــرأة أو ســاعة حائــط يف هبــو قصــر 
قــدمي، أو ملقــط شــعر يف درج فتــاة مجيلــة، أو كــرة صــوف يف خزانــة فتــاة، حلمــت لــو أنــين 
أنقــذف آالف األميــال بفعــل االرتطــام فــأرى نفســي يف كوكــب بعيــد وســط قبيلــة انئيــة 

ألعيــش بينهــم ابســم جديــد.
ولكــن كل هــذا مل حيــدث فاملــرأة مل تكــن متزوجــة ومل تكــن مطلقــة، مل تكــن وحيــدة ومل تكــن 
عاشــقة، بــل كانــت جرحيــة وختــاف أن تبلــغ الســتني وهــي وحيــدة، شــعرت أبن املقاتــل الــذي 
يف داخلــي صــار ييــأس، فاالقــرتاب مــن امــرأة جرحيــة حمنــة وخطــوة حنــو القيامــة دون منــازع، 
امــرأة جرحيــة لــن تعطيــك فرصــة اثنيــة ألهنــا أعطــت ملــن قبلــك مئــات الفــرص، واآلن دورك 
أن تدفــع فاتــورة أخطــاء الرجــال مــن حســابك، امــرأة جرحيــة لــن تســتطيع أن جترحهــا مــرة 
أخــرى، لــن تقبــل أيَّ خطــأ منــك فهــي صــارت قنبلــة يدويــة ال تســحب مســمارها ألنــك 

لــن تســتطيع إعادتــه. 
امــرأة جرحيــة يعــين أنــك أمــام طفــل مــدَّ يــده حنــو املدفــأة فاحرتقــت فصــار خيــاف الــدفء، 
امــرأة جربــت كل احللــول ولديهــا خــربة يف كل أدويــة الصــداع ويف قلبهــا تكلَّــس الســكر 

فعليــك إذابتــه دون أن تضــع إصبعــك يف قلبهــا.
امــرأة جرحيــة يعــين أهنــا تلــك الصخــرة الــيت تتدحــرج حنــو الــوادي فحــاول أن تكــون الشــجرة 

الــيت ســتوقفها عــن املضــي، كــن ولــو ملــرة تلــك القّشــة يف حيــاة غريــق.
 امــرأة جرحيــة يعــين أنــك أمــام حبــرية مل يقــرتب مــن أعماقهــا أحــد، كلهــم مــرَّوا بضفافهــا ورمــوا 

احلصــى، كلهــم قالــوا عنهــا قويــة وتركوهــا لنزيفهــا وحيدة.
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يف  مــراد  الظاهــر  عبــد  الفنــان  نشــأ 
مدينــة محــص ودرس يف مدارســها مجيــع 
ليســافر الحقــا إىل  التعليميــة  مراحلــه 
إيطاليــا ويعــود منهــا حامــاًل إجــازًة مــن 
عــام  اجلميلــة  للفنــون  رومــا  أكادمييــة 
مــراد  الظاهــر  عبــد  ينتمــي   .1958
املغامــر  احلــامل  اخلمســينات  جيــل  إىل 
ومصاريفهــا  الغربــة  لتحمــل  املســتعد 
الباهظــة للدراســة واإلتيــان بــكّل جديــد إىل بلــٍد كان يف أوج نشــاطه وتفتحــه الثقــايف، إميــاانً منــه 
بقدرتــه دائمــاً علــى التغيــري والســري حنــو النضــوج الثقــايف واالجتماعــي. عمــل مــراد بعــد عودتــه 
مــن إيطاليــا مدرســاً للفنــون يف مركــز الفنــون اجلميلــة يف مدينــة محــص، وعــني مديــراً لــه بــني عامــي 
1966و 1970 ممــا أاتح لــه فرصــة التعــرف علــى املواهــب الشــابة الــيت أصبحــت فيمــا بعــد 

مــن األمســاء املهمــة يف احلركــة التشــكيلية الســورية بفضــل تشــجيعه ورعايتــه هلــا.
أســس مــراد مؤسســة صغــرية أمساهــا )دار الزخرفــة( أاتحــت للفنانــني الشــباب عــرض وترويــج 
أعماهلــم الفنيــة ليكــون مشــروعه واحــدًا مــن أهــم املشــاريع التشــجيعية القليلــة الــيت عنيــت 
ابلفنانــني الشــباب. تفــرغ مــراد للعمــل يف جمــال الديكــور يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف فــرتة 
الثمانينــات وبقــي فيهــا عــدة ســنوات حيــث نفــذ الكثــري مــن مشــاريع الديكــور الداخلــي املميــزة 

واملثــرية لإلعجــاب.
كانــت موهبــة عبــد الظاهــر مــراد موزعــة بــني اللوحــة الفنيــة وفــن الديكــور )العمــارة الداخليــة( 
وكان يف كال اجملالــني فنــاانً ذا إحســاس عــاٍل وتعبــرٍي راق. علــى مســتوى اللوحــة كان عاشــقا 
لألمكنــة تســتوقف حلظــه اجلــدران واحلــارات القدميــة وتســتهويه األســواق العتيقــة والقــرى ذات 
البنــاء املــرتاص كالرســن وتلبيســة وغريهــا مــن القــرى الغافيــة علــى كتــف العاصــي. مل يكــن 
املــكان يف لوحتــه حيــادايً جامــدًا حيــث كان ينظــر بعينــني اثنتــني إىل املشــهد الفــين األوىل تلتقــط 
ــٍة فائقــة حمللــة األشــكال واأللــوان شــاحذًة  التكويــن واملوضــوع، أمــا االخــرى فتنظــر ابنطباعي
ســكينه لتنقــل ضرابتــه املفعمــة ابالنفعــال اآلين والنجــاز العفــوي الصبــور والنــزق يف آٍن معــا. 
تتميــز لوحاتــه مبهــارة اســتخدامه لتقنيــات احلــذف واالختــزال لبنيــة عناصــره وأبســطح لونيــة 
كثيفــة مسيكــة. مل يســتخدم الفرشــاة بــل اســتعاض عنهــا ابلســكني تلــك األداة املتمــردة الصعبــة، 

وأخضعهــا خبربتــه الطويلــة وإبحساســه املرهــف.
انل الفنــان عبــد الظاهــر مــراد العديــد مــن اجلوائــز يف معرضــي الربيــع واخلريــف يف مدينــيت 
حلــب ودمشــق، أعمالــه مقتنــاة يف العديــد مــن الــدول العربيــة واألوربيــة. رحــل الفنــان مــراد 
ليكــون ســطرًا مجيــال يف كتــاب احلركــة التشــكيلية الســورية مبــا تركــه مــن أثــٍر وأســٍس يف جمــايل 
ــاانً حاضــراً دائمــاً يف  التشــكيل والديكــور ومبــا قدمــه مــن دعــم للفنانــني الشــباب. ســيبقى فن

ذاكــرة أصدقائــه وطالبــه وحمــيب فنّــه اجلميــل.

تطبـــخ، بعـــد منتصـــف الليـــل، وهـــي ترقـــص، وقد حبســـت ثوهبا الفضفاض حتـــت هنديها ابألســـتيك احملبوك 

بثوهبـــا، تتقافـــز بـــني األواين والصحـــون على وقع أغنيـــٍة صاخبٍة مرت كإعالٍن على اليوتيـــوب، فجأًة ينقلب 

اإليقـــاع الصاخـــب إىل حلـــٍن هادٍئ أيســـر الـــروح؛ فرتق مالحُمها وهـــي تتمايل بغنـــٍج على اإليقاع:

»امىت الزمان يسمح اي مجيل 

وأقعد معاك على شط النيل«.

ترقص برشـــاقٍة فائقٍة بينما تنظر إىل جســـدها، الذي تتالحق تضاريســـه كموٍج صاخٍب، معكوًســـا على ابب 

الثالجـــة املصلوبـــة أمامهـــا، وذراعاهـــا تعلـــوان وهتبطـــان كمـــن يتأرجح يف اهلـــواء، أما أصابع كفيهـــا؛ فكانت 

تعـــزف حلنًـــا يف الفـــراغ مـــا بـــني حـــزٍن يرتســـم على مالحمهـــا، ومرٍح حتلق بـــه ذراعاهـــا اللتان كانتا تســـرتخيان 

اترًة، وتتشـــنجان اترًة أخـــرى، غـــري أهنـــا تســـرح؛ فتضيـــع منهـــا أفكارهـــا، تضيـــع وتشـــرد مـــع البخـــار الذي 

يتصاعـــد كثيًفـــا مـــن ثقـــٍب صغـــرٍي، يعلـــو ســـطح الغطـــاء البلـــوري للوعاء الـــذي تطهـــو فيه آالمهـــا رمبا! فال 

تـــدري هـــل هـــي من يرقص، أم البخار، وقد اســـتبدل الغطاء برأســـها، عابراً حميط خصرهـــا الذي عقد عليه 

حبيـــٌب غائـــٌب كل آماله؟!

تتابـــع رقصتهـــا خبطـــواٍت خفيفـــٍة، تتماهى مـــع اللحن إىل أن حتـــاذي النافذة؛ فتتوقف، وقـــد ختضب وجهها 

حبمـــرٍة شـــفيفٍة، تكتـــب امســـه بســـبابتها فـــوق زجـــاج النافـــذة الـــذي غشـــيه ضبـــاب البخـــار، مث تلثمـــه بقبلٍة 

خجلـــى، متحـــو القبلـــة، وقـــد ُدغِمـــِت احلـــروف، امســـه؛ فيتجلى هلا ضـــوء القمر الـــذي انعكس ضيـــاء بدره 

علـــى أصيـــص زرٍع صغـــرٍي موجـــوٍد حتـــت انفـــذة الشـــرفة، اختـــذت أوراقه شـــكل القلـــب، ترتقـــرق الدمعة يف 

عينيهـــا، وقـــد راعهـــا ذبول أوراقها الكبرية، يبدو أهنا نســـيت أن تســـقيها اليوم؛ فرتجـــع إىل اخللف؛ لتحضر 

املـــاء، تقـــع عيناهـــا علـــى الِقـــدر الـــذي نســـيته فـــوق النـــار أيًضـــا، تقرتب متوجســـًة خوفًـــا مـــن أن يكون قد 

استشـــاط، تتذوق طعم مرقه، تلســـعها حرارته، وهي ترتشـــف امللعقة بصوٍت عاٍل، تقِلب شـــفتها الســـفلى 

عاقـــدًة حاجبيهـــا الكثيفـــني: أوه يبـــدو كطعـــام املرضـــى، ال طعم وال نكهـــة وال مذاق!

تقوهلـــا، وتضيـــف القليـــل مـــن امللـــح والبهـــارات؛ لضبـــط مـــذاق الشـــوق؛ فتهفو روحهـــا لطبع قبلـــٍة انعمٍة، 

وقـــد ارتســـم وجـــه حبيبهـــا اثنيًة؛ لكن فوق ســـطح غطاء الوعـــاء البلوري هذه املرة، ختاف على شـــفتيها من 

لظـــى البخـــار؛ فُتحجـــم، وتكتفي أن ترســـل له قبلـــًة يف اهلواء، تتكاثف وتتبخَّر مـــع البخار يف هواء املطبخ.

جيـــول الدمـــع يف عينيهـــا الواســـعتني، تبتلـــع غصتها، وجتلس على الكرســـي املتهالك يف زاويـــة املطبخ، تنظر 

عـــرب النافـــذة حنـــو األفـــق، تتنهـــد أبســـًى، وتتذكر حداًث أســـود مـــرَّ شـــريطه اآلن أمامها، وقد وقعـــت أحداثه 

قبـــل عشـــر ســـنوات يـــوم رفـــض أبوهـــا -وهـــي وحيدته- حبيـــب الصبا بســـبب فقـــره، تزفر آهًة حـــرًة، هي 

اآلن بعـــد وفـــاة والَديهـــا مرميـــٌة على الرف؛ تندب ســـوء حظها، وجترت مرارة وحدهتا وظلـــم األايم هلا، حتاول 

أن ترتـــق وجعهـــا، ترفـــع صـــوت األغنيـــة أكثر، تتمايل طراًب مـــن جديٍد، وقد تكاثف عرق جبينها، تســـابقها 

ذاهتـــا املشاكســـة؛ فتنســـى كل شـــيٍء، تعـــود للرقـــص، أفتـــح دفـــرتي ألكتـــب عنهـــا؛ فأجـــدين أكتبهـــا طفلًة 

مجيلـــًة، تنضـــُج أحالمها بني الســـطور، أعقد شـــرائط ضفائرهـــا فواصَل منقوطٍة، ومســـاحاٍت تصلح للفرح؛ 

فتتقافـــز أكثـــر، وأتقافـــز بـــني اهلامـــش واملن، ألكـــون، أو تكون ذروة النـــص -الذي سيســـمونه احلياة؛ فال 

أهتـــم- وحبكتـــه احملكمـــة، أمـــا قفلتـــه، بعـــد متـــام اإليقاع الـــذي تطرب لـــه روحي/ روحهـــا؛ فلـــن أكتبها إال 

بلقائه.
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نلتقــط بقــايان لنصــوغ ألــف قصــة وروايــة مــن واقعنــا لنلصقهــا علــى 
جــدران إشــراق املتفــردة املميــزة.

الزالــت إشــراق مشــرقة منــذ ســت ســنوات وســتزداد إشــراقاً يف عامهــا 
الســابع بفضــل حمبيهــا ومشــرفيها وكادرهــا املبــدع.

ننشــر فيهــا أصواتنــا املبحوحــة املمزوجــة ابحلــب واألمل، وهــي تســعى 
جاهــدة لتحافــظ علــى أتلــق أرواحنــا، حنتمــي بــني صفحاهتــا كالعــني 
حتــت الرمــش لنقــول قصــة ونلحقهــا ابلثانيــة، نلتقــط القطــع الثمينــة 
ونشــكل منهــا لوحــات فنيــة مكتوبــة بــكل مشــاعران الصادقــة، نصــرخ 
مبــلء أصواتنــا ونصــدر مئــات اإلشــارات لنعلقهــا علــى نوافــذ إشــراق 

املشــرعة للجميــع، قلوبنــا تتوقــف يف حمطتهــا وتشــعر ابألمــان.
يلمــع مجــال حروفهــا يف معظــم البلــدان وتعــود إىل مرماهــا صامــدة مزينــة 

أبمجــل العبــارات، وقفــت معنــا ووقفنــا معهــا فكنــا لبعــض خــر ســند.
تصدر مزينة أبمجل املقاالت واألشعار والقصص القصرة والكثر من 
األخبار، نصرخ من خاهلا ونبتسم أحياانً ونتعامل معها كاألصدقاء، 
نواجــه بعضنــا ونتعــرف علــى معظــم مشــاعر الشــخصيات، حنــب كل 

حلظــة نقضيهــا معهــا ألرحييتهــا وصدرهــا الرحــب. 
أحيــاان نتجــول يف صفحاهتــا فنعثــر علــى أشــياء ختصنــا وجتمعنــا اللغــة 

هذا هو إذا طائُرك األسود خبرافته
بعنقه املمدد على ذراع اآلهلة

بعينيه املسحورتني
منقاره املفتوح على احلرية

منقاره الذي تتطاير منه مئات الفراشات السوداء الفاتنة
الفراشات ذوات القرون اللبنية

هو ذا إذا طائري األسود الذي طاملا عشق مدانً فضية
خيم جبناحيه على اجلحيم

هناك حيث تولد آالف اخلياالت املريضة
نساء من رحم الرخام األبيض

حيرسن نوافر اهلواء اخلارج من ثقب رصاص
أطلقناها معاً حنو اآلهلة 

هو ذا طائري األسود اجلميل
ينحي حنو زمننا اجملنون

يعبئ اهلواء يف أكياس خضراء
ينفخ روحه يف دم وردة صفراء

ليتفتح البشر كجراد يتدافع حنو اخللود
تسقط أجسادهم حتت الفتات ممزقة

حتت بيوت منهارة
يف أحام تلمع كقلب خريف نسي معطفه يف الرية

هو ذا طائري األسود
يهبط حنو املشانق املمزقة مث يصعد

والبلــد، هبــا نواجــه صمتنــا ونقــوم جبــر حبــال القلــب امللــيء ابملشــاعر 
الريئــة الصادقــة، وبعــد قراءهتــا نغــط يف نــوم عمــق فهــي بلــدان املتنقــل 
أبســط  ختوننــا  وأحيــاانً  ونداريــه كاملــاك،  أينمــا كنــا  معنــا  حنملــه 
الكلمــات ويتحــول نقاشــنا إىل مناوشــات، وجملــرد ذكــر امسهــا نبتســم 
ونعــود للتعلــق ابحليــاة فهــي منــارة لنــا يف كل األوقــات مليئــة ابحلــب 

واإلميــان.
تنــر الطريــق أمامنــا مزيلــة كل العقبــات، طاملــا هدفهــا اخلــر والعلــم 
والنــور ســتبقى صامــدة لباقــي الســنوات، وســنبقى نكتــب ونكتــب 
تقتــل  قــد  الرصــاص،  أقــوى مــن  فالقلــم ســاح ذو حديــن احيــاانً 
الرصاصة شخصاً لكن مجلة خاطئة كفيلة بقتل مايني األشخاص، 
بــكل  املتابــع  الــكادر  إشــراق  لــكل كادر  بشــكري  أتوجــه  لذلــك 
إخــاص، ســنبقى نوجــه مــن خاهلــا كل مــا هــو ســام وواقــع ال خيلــو 
مــن الصــدق والوفــاء، فهــذه الصحيفــة مللــك للســوريني األحــرار مبعيــة 
إخوتنــا األتــراك، فالذكــريت تدغــدغ أحامنــا مــن خــال إشــراق فقــد 
مجعــت كل حمبيهــا أبمجــل األماكــن واألوقــات، وأغرقــت روادهــا بــكل 
مــا هــو راق ومجيــل ومبهــج لــكل األوقــات، ســتبقى جنمــة ســاطعة يف 

قلــب الســماء لتنــر درب قرائهــا لســنوات وســنوات.

يصعد سامل الضوء املتعرجة
سامل ضوئنا القدمي
اتركاً أجساد النساء

اتركا أعناقهم الرخامية امللتوية
تدور حول أعمدة املعبد يف رقصة خرافية تفسد الكون

ليستيقظ خيايل املريض مرة أخرى ويضحك
يضحك

هو ذا طائري األسود الكبر
يدفع قارابً يتوسطه اتبوت حكمة قدمية

تتمدد وسط هنر حياتنا القصر
ترقص حوهلا األعشاب

حتتفل جبثة امرأة قتلها اجلمال
يف عنقها قادة

وعلى بطنها األملس يتصارع حبارة أقويء
يريدون قتل األفعى السحرية

بينما كفها املفتوح يتشقق
يتشقق بقسوة وتولد يف الطرف اآلخر من الكون

مشوس وردية
ي إله الشر اجلميل
هو هو ذا طائري

طائرك األسود احلزين
يقرع يف مججمي الطبول ويصرخ

إن تصفحتهــا دخلــت يف عــامل ملــيء بــكل مــا هــو حقيقــي وصــادق 
يــرزخ ابإلبــداع، فهــي وطــن بــني يديــك فيهــا كل مــا يتعلــق حبياتــك 
مــن شــعر ومقــاالت ومنوعــات، أعــط لنفســك فرصــة لتكــون مــن أول 
الــرواد، وفيهــا زاويــة صغــرة للمــرأة لنتيــح لنســائنا املبدعــات املشــاركة 
والتعرف على كل املتميزات اللوايت شاركن فيها بكل حمبة وإخاص.
الســنوات، ال تظنــوا  مــر  مــن ســاهم يف إشــراق علــى  لــكل   شــكراً 
أن الكتابــة ســهلة واألصعــب جتميــع وتنســيق وفــرز كل املنشــورات، 
وشــكراً لــكل مــن ســاهم ولــو بكلمــة طيبــة جتــاه إشــراق، لوالكــم ملــا 

كانــت وال أشــرقت وال اســتمرت كل هــذه الســنوات.
يــداً واحــدة داعمــني للكلمــة احلــرة يف هــذه األوقــات،   لنكــن معــاً 

الكــرام. قراءهــا  القائمــني عليهــا ودام  إشــراق ودام كل  دامــت 

ي أيتها الشقية
كان عليك أن ختطئي أوال كي تطلي املغفرة

مثلك حبثت عن املعى
مشيت بني أموات كثر

نسيت أن اسأل عيون اخليول العمياء عن عروش احلرب
عن اللعنة عن املسخ يف أقاصي أرواحهم الطرية

هو ذا اتج شوكك األمحر
أهداين إيه أابك
أضعه يف صدرك

أرسلك بكامل رمحي مللك املوت
حى إذا ما قبض روحك

قبض الرب آلخر مرة روحه 
ها هي الريح أتخذك بعيدًا

ستستغرقني وقتاً طويا كي تعودي
بعنقك املمدد على ذراع اآلهلة

بعينيك املسحورتني
مبنقارك املفتوح على األبد

خبرافة قتلتموها 
تقتلون بعضكم ألجلها حى اآلن

مث تصرخون بكل محاقة
حرية

حرية.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

مشرقة لسنوات

إيفين إبراهيم

 كاتبة وصحفية سورية
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ت
مقاال

يف حماولــة ورغبــة فلســطينية لتطبيــع العاقــات مــع طاغيــة ســورية، وفتــح صفحــة 
جديــدة يف العاقــات بــني اجلانبــني، زار دمشــق وفــد مــن )حركــة فتــح( برائســة 
جريــل الرجــوب أمــني ســر احلركــة، يف األيم املاضيــة، تزامنًــا مــع ذكــرى انطاقــة 
احلركــة )01_ 01_ 1965( لتكــون مدخــًا إلعــادة تطبيــع العاقــات، والــي 
ينــوي الرئيــس عبــاس نفســه زيرهتــا، ومل جيــد هــؤالء مــكااًن أنســب إلحيــاء هــذه 
املناســبة التارخييــة اجمليــدة إال أطــال خميــم الرمــوك الــذي دمــره نظــام األســد عــن 
بكــرة أبيــه وســواه أرًضــا، وشــرد أهلــه، واعتقــل اآلالف منهــم، ومايــزال، بــكل 

رمزيتــه وقيمتــه الوجدانيــة والنضاليــة يف حيــاة الســوريني والفلســطنيني مًعــا.
نظــام  مــع  العاقــات  عــريب رمســي إلعــادة  تدافــع  الــي أتيت يف ســياق  الــزيرة 
الطغيــان الكــوين، مت التعبــر عنــه إبعــادة بعــض الــدول فتــح ســفاراهتا يف دمشــق، 
املغلقــة تطبيًقــا لقــرار مؤمتــر وزراء اخلارجيــة العــرب الطــارئ يف القاهــرة يف 16_ 
تشــرين اثين/ نوفمــر 2011 مــع حزمــة مــن العقــوابت واالجــراءات يف حينهــا، 
وســط دعــوات  ومســاعي إلعادتــه إىل حضــن اجلامعــة العربيــة ودعوتــه حلضــور 
القمــة املقبلــة، يف اجلزائــر، املقــررة يف الربيــع املقبــل، يف شــهر آذار/ مــارس كمــا 

أعلــن عــن ذلــك الرئيــس اجلزائــري عبــد العزيــز تبــون.
خطــوة الســلطة الفلســطينية املســتهجنة تعكــس حقيقــة التبــدالت الــي حلقــت 
اترخييتهــا  مــن  هلــا  يبــق  مل  والــي  قبلهــا،  الفلســطينية  التحريــر  ومبنظمــة  هبــا، 
قضيــة  عــن  والدفــاع  والفــداء  للتضحيــة  منــوذج  مــن  متثلــه  مــا  ونضاليتهــا وكل 
حريــة األرض واإلنســان إال امسهــا، ومل يبــق يف وجــدان العــرب وكل مؤيــدي 
القضيــة الفلســطينية إال  القليــل مــن هــذا اإلرث اجمليــد، والتاريــخ الكفاحــي 

املشــرف، الــذي تبــدده اآلن ســلطة أوســلو إبعــادة عاقاهتــا مــع طاغيــة وجمــرم 
دويل، واقفــة علــى أطــال )الرمــوك( يف أكــر طعنــة للشــعب الفلســطيي، أواًل، 
ولتاريــخ طويــل جــًدا مــن تضحيــات الشــعب الفلســطيي، ليــس يف مواجهــة 

العــدو الصهيــوين بــل يف مواجهــة نظــام آل األســد) األب واالبــن(.
ســبقت هذه الزيرة تصرحيات لقادة ســلطة )دولة( غزة تصب يف االجتاه نفســه 
مــن دعــم حملــور األســد وحليفــه اإليــراين، ممــا يشــر ويــدل علــى أن هــذه الفصائــل 
علــى اختــاف تاوينهــا انقلبــت علــى اترخيهــا ونضاهلــا، ووضعــت نفســها يف 
مواقــع مشــبوهة ال متــت بصلــة إطاقًــا ملفاهيــم حــركات التحــرر العامليــة، والــي 
كانــت جــزًء رئيًســا منهــا، والــي استشــهد حتــت رايهتــا املايــني مــن جنســيات 
خمتلفــة، ويف خمتلــف بقــاع العــامل، ومتثــل اليــوم إحــدى وجوههــا الناصعــة حركــة 
النضــال الوطــي الســوري، وهــو مــا التعيــه هــذه الفصائــل وال تفهمــه، وال تــدرك 

معــه مــدى االرتبــاط والتداخــل بــني القضيتــني، الســورية والفلســطينية.
ابلطبــع، يف  الشــعي  نقصــد  الرمســي، وال  الفلســطيي  اإلحنــراف  هــذا  يشــكل 
جانــب منــه حتــول الثــورة الفلســطينية إىل ســلطة، جمــرد ســلطة، متاثــل وتشــابه 
أقراهنــا يف النظــام الرمســي العــريب، الــذي اراتب مــن الربيــع العــريب وســايرته بعــض 
دولــه خشــية وخوفــاً، وتنفســت الصعــداء اليــوم مــع إخفاقاتــه ومآزقــه الــي ميــر 

فيهــا.  
تتزامــن هــذه املواقــف العربيــة مــع هرولــة معظــم دول النظــام الرمســي العــريب ابجتــاه 
التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين، وللمفارقــة أهنــا ذات الــدول تقريبًــا الــي تطبــع 
هنــا مــع نظــام دمشــق هــي ذاهتــا الــي تطبــع هنــاك مــع »إســرائيل«، اســتكمااًل 

ملأســاة وبــؤس حالتنــا العربيــة، يف حالــة بيــع علــي لــكل القيــم واملفاهيــم الــي تربــت 
عليهــا أجيــال مــن شــعبنا الســوري والعــريب، وحالــة ارهتــان للخــارج غــر مســبوقة.

الســلوك الفلســطيي الرمســي اليــوم ماهــو إال تعبــرًا عــن أزمــة الســلطة جتــاه شــعبها 
وقضيتهــا، أواًل، جلهــة حالــة اخلافــات واالنقســامات املســتحكمة بــني الفصائــل 
الشــرعيات  لــكل  نضــايل  أو  قانــوين  ســند  أي  وغيــاب  املختلفــة،  واألطــراف 
املزعومة، يف غزة ورام هللا، ومن يقف خارجهما من فصائل دمشق الي كانت 
حلــب واملــدن الســورية األخــرى أقــرب إليهــم مــن القــدس واألقصــى، واحلالــة 
هــذه تعكــس تناقًضــا بــني راهنهــا وإرثهــا الــذي تســتند إليــه ووصلــت مــن خالــه 

لتكــون ســلطات أمــر واقــع منحــه إليهــا االحتــال الصهيــوين.
بغيــاب القائــد الشــهيد يســر عرفــات فقــدت القضيــة الفلســطينية كثــرًا مــن 
رمزيتهــا ورشــدها، إضافــة حلنكتهــا وفهمهــا السياســي احلــاذق، وال أدل علــى 
ذلــك مــن عاقاهتــا اليــوم مــع نظــام دمشــق، الــذي عمــل اترخييًــا علــى االســتثمار 
يف القضيــة الفلســطينية وانزع منظمــة التحريــر علــى قرارهــا وخــاض معهــا معــارك 
حادة ألجل االســتحواذ على قرارها، ماجعل الراحل عرفات املعارض الســوري 

األول علــى حــد وصــف الراحــل حممــد خليفــة.
أنبــل قضــاي الشــعوب  لــن حيــرر هــؤالء فلســطني وهــم ابألصــل فقــدوا متثيــل 
واملشــاريع  والطغــاة  االحتــال  مــع  احلميمــة  وبعاقاهتــم  التحــرر،  وحــركات 
الــذي أقــدم  املشــبوهة يف املنطقــة حتولــوا اىل أدوات رخيصــة. الفعــل الشــائن 
الســورية والفلســطينية  القضيتــني  عليــه هــؤالء يؤكــد مــن جديــد عمــق روابــط 

وتكاملهمــا.

»فتح« المأزومة تخون تاريخها.! 

عبدالرحيم خليفة

كاتب سوري

حــني كتــب املفكــر الفلســطيي أمركــي اجلنســية د.إدوارد ســعيد كتابــه الشــهر 
)االستشراق( سنة 1978 ، أاثر جداًل واسعاً يف األوساط السياسية واألكادميية 
يف الغــرب، حيــث تضمــن يف طياتــه تعريــة الغــرب االســتعماري ونزعتــه التســّلطية 
وفضــح نظرتــه إىل الشــرق وكيــف أصبــح »االستشــراق« مذهبــاً فكــريً ســائداً يف 
عمــوم الغــرب وخاصــة يف الــواليت املتحــدة الــي هاجــر إليهــا ) ادوارد ســعيد( 
ليــدرس هنــاك ويعيــش فيهــا ردحــاً طويــًا مــن الزمــن متنقــًا بــني جامعاهتــا الشــهرة 
) هارفــارد ـ ييــل ( حماضــراً كأســتاذ يف األدب املقــارن، وهــو الفلســطيي املســيحي 
ابــن القــدس، الــذي أزعجتــه كثــراً تلــك الصــورة النمطيــة الــي تشــكلت وخلقــت 
انطباعــاً راســخاً يف الوعــي الغــريب »ســيئاً »عــن الشــرق ونظــرة مليئــة ابلتعصــب 

ضــد العــرب واالســام.
كمــا اهتــم يف كتابــه املستشــرقني الذيــن اعتمــدوا علــى دراســات ومفاهيــم غــر علميــة 
عن الشــرق، كانت مرتبطة ابلســلطة ودوافعها السياســية ألهداف اســتعمارية حبتة 
تبحــث عــن أتييــد جمتمعــي ملغامراهتــا القادمــة، فكانــت الدراســات هــي املغــذي 
بــدور احلضانــة ووصــواًل إىل  الرئيســي ملكنــة اإلعــام الرهيبــة ويف املــدارس بــدءاً 
اجلامعــات لــزرع تلــك الصــورة النمطيــة عــن العــرب واالســام يف العقــل الغــريب، 
وحــى يف الكنيســة يف موعظــة أيم اآلحــاد، مل يرتكــوا ثغــرة واحــدة لتكريــس تلــك 
الصــورة فيمــا يعــرف يف علــم االجتمــاع ابلـــ » هيمنــة الدماغيــة« فجــاءت الصــورة 

علــى النحــو التــايل ـ كمــا يقــول د.ســعيد:
» العــريب ذلــك امللثّــم الــذي يعيــش يف الصحــراء، يســر علــى الرمــال راكبــاً اجلمــل، 
ويضــع يف خصــره خنجــره املقــّوس، هــو قاطــع طريــق حيــب املــال والنســاء، ذو أنــف 

معقــوف، خــؤون، قاتــل ».
وخاصــة  الريــح،  مهــب  يف  احملّقــة  قضــايان  مــن  جعلــت  النمطيــة  الصــورة  تلــك 
القضيــة الفلســطينية الــي كان ادوارد ســعيد مدافعــاً شرســاً عنهــا جعلتــه يصطــدم 
الــي اعترهــا صفقــة خاســرة  يتعلــق ابتفاقيــات أوســلو  فيمــا  مــع يســر عرفــات 
للشــعب الفلســطيي، دفعتــه لاســتقالة مــن اجمللــس الوطــي الفلســطيي الــذي كان 

عضــواً فيــه.
وهاهــي مــرة أخــرى تقفــز الصــورة النمطيــة كأشــد األســلحة فتــكاً ابلقضيــة الســورية، 
مــن خــال احملــاوالت احلثيثــة إلبــراز اجلمــوع الثائــرة وكأهّنــا جتســيد لتلــك الصــورة 
االســتخبارات  أجهــزة  ابتكرتــه  الــذي  املنتــج  هــي  فكانــت »داعــش«  النمطيــة، 
العامليــة معتمــدة علــى الصــورة املهيمنــة يف ذاكــرة الغــرب، وعلــى القــدرات الضخمــة 
هلوليــوود يف تعزيزهــا، عــر فيديوهــات ذات مســتوى متقــدم يف التصويــر واالخــراج 
كمــا حصــل يف فيديــو الطيــار األردين ) الكساســبة( الــذي بــدا وكأنــه مقتطــع مــن 

أحــد األفــام الــي تنتجهــا اســتوديوهات هوليــوود.
يف األشــهر األخــرة مــن عــام 2012 وحــني كانــت معظــم املناطــق قــد خرجــت عــن 
ســيطرة النظــام وابت أمــر ســقوطه حتميــاً، كان البــّد مــن اســتحضار تلــك الصــورة 
النمطيــة كــي يرتاجــع التأييــد العاملــي لثــورات الربيــع العــريب وخاصــة الثــورة الســورية، 
دوليــاً،  احملّرمــة  فيهــا  مبــا  األســلحة  بــكّل  وســحقها  عليهــا  لإلنقضــاض  متهيــداً 
قيــادات  وحصارهــا ابجلــوع والــرد يف املخيمــات وإغراقهــا ابلفســاد مــن خــال 
تســّيدت املشــهد السياســي والعســكري ذات مــاض غــر مطمئــن البتــة مــن حيــث 
النزاهــة والــوالء، فتوالــت فضائــح الفســاد املــايل لتظهــر للعلــن، والفســاد السياســي 

الــذي وصــل ملســتوى اخليانــة والتآمــر علــى الثــورة وتضييــع مكتســباهتا الواحــدة 
تلــو األخــرى فجــرى تســليم املناطــق احملــّررة تباعــاً وترحيــل مــن تبقــى عــر قوافــل 
مبــا تعــرف ) الباصــات اخلضــر(، مث توالــت التنــازالت عــر لقــاءات »سوتشــي« 
و«أســتاان« حــى وصلنــا إىل مــا وصلنــا إليــه اليــوم حيــث مل يعــد للثــورة الســورية 
ســوى الوجــه اإلغاثــي، وكأمنــا حتولــت قضيتنــا إىل قضيــة شــعب تعــرض لكارثــة 
طبيعيــة ونســي العــامل مــن قطّــع أوصــال »زينــب« ومــأل جســد »محــزة« ابلثقــوب 
ابلراميــل  الغــارات  وآالف  اجملــازر  وعشــرات  ابلســارين،  الغوطــة  أطفــال  وخنــق 
حصيلتهــا أكثــر مــن مليــون شــهيد، كمــا العــامل يتناســى اليــوم وحــى اإلئتــاف 
أكثــر مــن ربــع مليــون معتقلــة ومعتقــل لــدى نظــام األســد وكأمّنــا مل يكــن ذات 
يــوم ملّفهــم » فــوق تفاوضــي«، لتعــود تلــك الصــورة النمطيــة الــي ذكرهــا د.ادوارد 
ســعيد عــن العــريب ذلــك » اخلــؤون« الــذي ســرعان مــا يتنــازل عــن قضيتــه ويبيعهــا 
أبخبــس األمثــان، ليتجــرأ أحــد قــادة محــاس ويصــف اجملــرم قاســم ســليماين بشــهيد 
القــدس، وخيــرج بعــده مــن قــادة فتــح املدعــو جريــل الرجــوب ليصــرّح بــكل وقاحــة 

مــن دمشــق أبن وجــود ســورية خــارج اجلامعــة العربيــة هــو عــار علــى العــرب !.
إنّــه التكريــس علــى أرض الواقــع لتلــك الصــورة النمطيــة الــي دأب الغــرب علــى 
تعزيزهــا وأنفــق املليــارات ألجلهــا، ولكــن رســالة الشــعب الســوري وثورتــه العظيمــة 
مازالــت ســامية وتتنقــل بــني عواصــم الغــرب عــر رســلها مــن الاجئــني الذيــن قّدمــوا 
أنصــع صــورة عــن الشــرق وبــرزوا يف كّل املياديــن ومل يعــد ابإلمــكان إاّل القبــول 
ابلصــورة اجلديــدة الــي حتتــاج ملزيــد مــن الوقــت لتصبــح هــي املعتمــدة رغــم أنــف 

الصهيونيــة.

ياسر الحسيني 

الثورة السورية واإلستشراق

كاتب وإعالمي سوري
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Temmuz 2019’da Fransa’ya geldik . Orada  İşrak gazetesini çıkarmak   ve  onu Fransız toplumuna ulaştır-
mak için    bir  çare  aramaya başladık.  Camiler, dernekler, dükkanlar, restoranlar, Arap ve Türk kafel-
erinden yola çıktık. Başlangıçta zorluklarla karşılaştık. En şiddetlisi, iletişim kurma yeteneğimizi ve bizi 
kesinlikle ilgilendiren ama tanıştığımız kişilerin çoğunu ilgilendirmeyen “İşrak” hedeflerini iletme ye-
teneğimizi sınırlayan dil engeliydi. Burada sıfırdan başlamamız ve diğerlerini “İşrak gazetesinin” önemine 
ikna etmemiz gerekiyordu. Suriye devrimi ve asil hedefleri ile adından söz ettiren İşrak gazetesi, Suriye-
lilerin başarı hikayelerinin örneklerini, Fransa ve Avrupa ülkelerinin geri kalanında, Türkiye, Mısır ve 
Ürdün’deki üstünlüklerini yazdı ve yazmaya devam edecek. 
Şimdi, başarılarını ve üstünlüklerini kanıtlamış Suriyeli şahsiyetlere ışık tutalım. 
Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen tüm etkinliklere, toplantılara ve toplantılara katılan İşrak, Suriye 
devrimi ve Fransız toplumu tarafından devrimle dayanışmanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ayrıca insan hakları örgütlerinin tutuklular hakkında uluslararası konferans düzenleme ve serbest bırakıl-
malarını talep etme ve zorla kaybedilenlerin akıbetinin ortaya çıkarılması talebine de odaklandı
Fransa ve Avrupa’da yaygın olan (İslamofobi) konusuna da değinilen toplantıda, hoşgörülü İslam’ı 
savunan, İslam ve Müslüman korkusunun giderilmesini talep eden bir dizi gösteriye ışık tutuldu.
Ayrıca Arap (Irak-Lübnan) topluluklarının Irak bayrakları ve Özgür Suriye bayrağının dalgalandığı  otur-
ma eylemlerine katıldı ve İran’ın bölgeye müdahalesine karşı “ Mevtini” marşı ve sloganlar atıldı. Hizbul-
lah’ın Lübnan’ın yetenekleri ve politikası üzerindeki kontrolünü kınayan Fransa’daki Lübnan toplumuyla 
katıldı. İşrak gazetesi Suriye diyalog masasının tüm oturumlarına, derneğin (Lyon Devrimci Faaliyetler) 
gerçekleştirdiği tüm etkinliklere, toplantılara   ve oturma eylemlerine katıldı . Ayrıca  Lyon’daki Suriye 
Günleri’ne katıldı. Suçlu Beşar Esad’a karşı oturma eylemleri, oturma eylemleri ve gösterilerde örgütle 
(Barış için Fransa’da Yahudi Birliği) defalarca bir araya gelindi.
Bu oturma eylemleri, Suriye devrimini ve Filistinlilerin anavatanlarına dönüş haklarını destekleyen Ya-
hudi Barış Federasyonu’nun Fransa’daki temsilcisi Bayan (Nikon Cohen) ile birlikte Lyon’da yapıldı.
Bu konuya binan, Suriyelilerin Corona karşısında neler yaptıklarına ve Esed rejiminden kaçan Suriyeli 
doktorların, Avrupa ülkelerindeki Corona virüsü ile karşı karşıya kalmalarında, ön saflarda çalışarak ha-
yatlarını riske atan rolüne odaklanıldı.  Ayrıca, maske tasarlayıp Fransızlara ve tüm mültecilere ücretsiz 
dağıtarak ya da hastane çalışanlarına sağlıklı Suriye yemekleri sağlayarak düzinelerce Suriye girişimine 
atıfta bulundu. İşrak Fransa’ya geldi ve bir dizi Fransız şehrinde dağıtım merkezleri kurdu .devamında 
Suriye ve Türk restoran ve kafelerinden geçerken mutluluğumuz büyüktü ve onları masaların başında 
ve okuyucuların elindeyken bulduk.  Arapların ve Türklerin bulunduğu tüm Fransız şehirlerine ulaşma 
arayışımızla onu okumakla meşgulüz. Şubat 2020’nin başından bu yana, devrimimizin başlamasının do-
kuzuncu yıldönümünü koordine etmek ve hazırlamak için çabalarını ve toplantılarını yoğunlaştırdı.
Ve Yasemin Devriminin başlangıcı ve rejim tarafından kimyasal silahlar da dahil olmak üzere uluslararası 
olarak yasaklanmış tüm silahlarla bastırılması hakkında kısaca bahseden Fransızca küçük bir broşür hazır-
ladı. Ayrıca devrimi destekleyen ve Esad’ın suçlarını ve Rus ve İran işgallerini kınayanların imzalarını 
toplamak için etkili Fransız örgütleri, dernekleri ve şahsiyetleriyle temasa geçti. Fransızlara devrimimiz 
hakkında önemli bilgiler sağlamak için grupların oluşturulması, barışçıl devrimin tarihini ve suç rejiminin 
doğasını sergiliyor. İdlib ile Hama ve Halep kırsalında halkımıza karşı işlenen günlük katliamlara deği-
nerek, dikkatlerini rejimin sivilleri yerinden etmek ve Şii milisleri barındırmak için çalıştığı demografik 
değişim planına çekti. Suriye rejiminin bu planı uygulamak için üç milyon İranlıya Suriye vatandaşlığı 
verdiğini de kaydetti. Suriye’de yaşananların sivil bir olay olduğunu teşvik eden ücretli medya sayesinde, 
devrimimize ilişkin yanlış Fransız görüşünü düzeltmek amacıyla okullarda, enstitülerde, üniversitelerde, 
kiliselerde ve sokaklarda Fransızca yazılmış broşürlerin dağıtılmasına karar verildi.
Ücretli medya, Suriye’de yaşananların bir iç savaş ve teröre karşı bir savaş olduğunu tanıtmaya çalıştı. Ve 
Esad’ın Suriye’deki Hristiyan azınlığı savunduğunu iddia etmeye çalıştım.
Suriye’de sürmekte olan savaşın, özgürlük ve haysiyet talep eden bir halka karşı bir suç rejimi tarafından 
yürütüldüğünü ve dünyanın Suriye halkının Suriye’de demokrasiye ulaşma iradesine karşı durduğunu 
açıklamak gerekiyordu.
Fransız şahsiyetlerinin devrimle ve Suriye halkının değişim hakkıyla dayanışmaya katılımının önemini 
vurguladı .Ayrıca, tüm Fransız şehirlerinde Suriye devrimiyle dayanışma içinde stantlara katılmaya ,Su-
riye devrimi için savunuculuk yapmak ve halk desteğini kazanmak için onlarla iletişim kurmaya çağırdı.
Ve Fransa’da siyasi karar alma süreçlerine gerçekten katkıda bulundukları için, sivil toplum örgütleri ve 
siyasi bloklar olarak Fransız toplumuna mesajımızı iletmeye çalıştı.
Ancak Suriye devrimi sayesinde Avrupa’ya ve Lyon’a gelen pek çok Suriyelinin buna daha az ilgi duyması 
ve evlerinde ailelerinin acılarıyla dayanışma nöbetlerine katılmaktan kaçınmaları acı verici.
2012’de devrimin başlangıcında, Suriyelilerin sayısı bugüne  nispeten fazlaydı ve katılım bin kişiyi aştı.
Şimdi Suriye ve devrimi için miting ve gösterilere katılım en fazla yüz kişiyi geçmiyor.
Fransa’da Ishraq gazete dağıtım merkezleri
1- Paris şehrinde bir Türk kebap lokantaları zincirinde.
2- Lyon şehrinde Halep pazar merkezlerinde.
3- Lyon şehrinde Urfalı kebap restoranı Lyon şehrinde bulunmaktadır.
4- Valence’de, Türk Yemekleri için Al-Başa Restoran ve Türk Kahvesinde.
5- Dijon şehrinde Halep Kalesi restoranında.

يف شــهر متــوز عــام 2019 وصلنــا إىل فرنســا، وبــدأان ابلبحــث عــن الوســائل والطــرق الــي متكننــا مــن إشــهار صحيفــة إشــراق 
وإيصاهلــا إىل اجملتمــع الفرنســي، انطلقنــا مــن خــال املســاجد واجلمعيــات واحملــات واملطاعــم واملقاهــي العربيــة والرتكيــة. 

وككل بدايــة كانــت الصعــوابت تواجهنــا وأشــدها حاجــز اللغــة الــذي حــدَّ مــن قدرتنــا علــى التواصــل، وإيصــال أهــداف إشــراق 
الــي تعنينــا ابلتأكيــد ولكنهــا ال هتــم القســم األكــر ممــن التقيناهــم، هنــا علينــا أن نبــدأ مــن الصفــر وعلينــا أن نقنــع اآلخريــن 
أبمهية صحيفة إشــراق. صحيفة إشــراق الســباقة يف وقوفها مع الثورة الســورية وأهدافها النبيلة، كتبت عن مناذج من قصص 
جنــاح الســوريني وتفوقهــم يف فرنســا وبقيــة الــدول األوروبيــة، وتركيــا ومصــر واألردن وستســتمر ابإلضــاءة علــى الشــخصيات 

الســورية الــي أثبتــت جناحهــا وتفوقهــا.  
شــاركت إشــراق يف كل الفعاليــات واالجتماعــات واللقــاءات الــي أقيمــت مبدينــة ليــون الفرنســية، وقدَّمــت إضــاءات حــول 
الثــورة الســورية وأمهيــة التضامــن معهــا مــن قبــل اجملتمــع الفرنســي، كمــا شــاركت ببيــان مــع )ســوريون انشــدوا رئيــس اجلمهوريــة 

الفرنســية( ابلوقــوف مــع الثــورة الســورية وتطلعــات الشــعب الســوري بتحقيــق العدالــة واحلريــة والدميقراطيــة.
كمــا ركَّــزت علــى مطالبــة املنظمــات احلقوقيــة بعقــد )مؤمتــر دويل خــاص ابملعتقلــني( واملطالبــة ابإلفــراج عنهــم، وكشــف 
مصــر املختفــني قســراً. كمــا انقشــت موضــوع )الرهــاب مــن اإلســام( املنتشــر يف فرنســا وأوراب، وألقــت الضــوء علــى سلســلة 

املظاهــرات الــي دافعــت عــن اإلســام الســمح وطالبــت ابلتخلــص مــن اخلــوف مــن اإلســام واملســلمني.
كمــا شــاركت يف وقفــات واعتصامــات اجلاليــات العربيــة )العراقيــة - اللبنانيــة(، حيــث رفعــت األعــام العراقيــة وعلــم ســوري 
احلــر، ومتَّ ترديــد نشــيد موطــي والشــعارات املناوئــة للتدخــل اإليــراين يف املنطقــة، كمــا شــاركت مــع اجلاليــة اللبنانيــة بفرنســا 

ابلتنديــد بســيطرة حــزب هللا علــى مقــدرات لبنــان وسياســته.
وشــاركت صحيفة إشــراق جبميع جلســات طاولة احلوار الســوري، ويف مجيع األنشــطة والتجمعات واالعتصامات والوقفات 

م الســوريَّة يف ليــون. الــي نفذهتــا مجعيــة )نشــاطات ثوريــة يف ليــون(، كمــا حضــرت األيَّ
والتقــت مــراراً مبنظمــة )االحتــاد اليهــودي يف فرنســا للســام( يف االعتصامــات والوقفــات واملظاهــرات ضــد الســفاح بشــار 
األســد الــي أقيمــت يف مدينــة ليــون ابلســيدة )نيكــون كوهــني( ممثلــة االحتــاد اليهــودي للســام يف فرنســا، املؤيــد للثــورة الســورية 

وحلقــوق الفلســطينيني ابلعــودة إىل وطنهــم.
كمــا ركــزت علــى مــا قدَّمــه ســوريون يف مواجهــة الكــوروان، وركــزت علــى دور األطبــاء الســوريني الفاريــن مــن نظــام األســد، يف 
مواجهــة فايــروس »كــوروان« يف البلــدان األوروبيــة، الذيــن عرَّضــوا حياهتــم للخطــر ابلعمــل يف الصفــوف األماميــة يف مواجهــة 
الــوابء، كمــا أشــارت إىل عشــرات املبــادرات الســورية ســواء مــن خــال تصميــم الكمامــات وتوزيعهــا جمــاانً علــى الفرنســيني 

وعلــى مجيــع الاجئــني، أو مــن خــال تقــدمي وجبــات طعــام صحيــة ســورية للعاملــني يف املشــايف.
وصلــت إشــراق إىل فرنســا وأوجــدت مراكــز توزيــع يف عــدد مــن املــدن الفرنســية، وكانــت ســعادتنا كبــرة خــال مــروران ابملطاعــم 
واملقاهــي الســورية والرتكيــة وجندهــا تتصــدر الطــاوالت وبــني أيــدي القــراء وهــم منهمكــون بقراءهتــا، مــع ســعينا لوصوهلــا إىل 

مجيــع املــدن الفرنســية الــي يتواجــد هبــا عــرب وأتــراك.
ومنــذ بدايــة شــهر شــباط 2020 كثَّفــت جهودهــا واجتماعاهتــا للتنســيق والتحضــر لذكــرى مــرور تســع ســنوات علــى انطــاق 
ثورتنــا، وقامــت بتجهيــز بروشــور صغــر ابللغــة الفرنســية يتحــدث إبجيــاز عــن بدايــة ثــورة اليامســني وقمعهــا مــن قبــل النظــام 
بــكل األســلحة احملرمــة دوليــاً مبــا فيهــا األســلحة الكيماويــة، والتواصــل مــع منظمــات ومجعيــات وشــخصيات فرنســية مؤثــرة 

جلمــع تواقيعهــم املؤيــدة للثــورة واملنــددة جبرائــم األســد واالحتالــني الروســي واإليــراين.
وتشــكيل جمموعــات لتقــدمي إضــاءات عــن ثورتنــا للفرنســيني تعــرض اتريــخ الثــورة الســلمية وطبيعــة النظــام اإلجرامــي، واحلديــث 
عــن اجملــازر اليوميــة الــي ترتكــب حبــق أهلنــا إبدلــب وأريف محــاة وحلــب، مــع لفــت انتباههــم إىل خمطــط التغيــر الدميغــرايف 
الــذي يعمــل النظــام علــى هتجــر املدنيــني وإســكان امليليشــيات الشــيعية، واإلشــارة إىل أن النظــام الســوري قــد منــح ثاثــة 

مايــني إيــراين اجلنســية الســورية لتنفيــذ هــذا املخطــط.
ومتَّ االتفــاق علــى توزيــع الروشــور املكتــوب ابللغــة الفرنســية يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات ويف الكنائــس والشــوارع، يف 
حماولــة لتصحيــح نظــرة الفرنســيني املغلوطــة عــن ثورتنــا، بفضــل اإلعــام املأجــور الــذي يــرّوِج أبن مــا جيــري يف ســوري هــي 
حرب أهلية وحرب ضد اإلرهاب، وأن الســفاح األســد يدافع عن األقلية املســيحية يف ســوري وحيميها، وتوضيح أن احلرب 
الــي جتــري يف ســوري هــي مــن قبــل نظــام جمــرم علــى شــعب طالــب ابحلريــة والكرامــة، وأن العــامل قــد وقــف ضــد إرادة الشــعب 

الســوري بتحقيــق الدميقراطيــة يف ســوري.
والتأكيــد علــى أمهيــة مشــاركة الشــخصيات الفرنســية املتضامنــة مــع الثــورة ومــع حــق الشــعب الســوري ابلتغيــر، ودعوهتــم 
للمشــاركة ابلوقفــات التضامنيــة مــع الثــورة الســورية يف كل املــدن الفرنســية والتواصــل معهــم لتحقيــق املناصــرة وكســب التأييــد 

الشــعي للثــورة الســورية.
وإيصــال رســالتنا للمجتمــع الفرنســي كمنظمــات جمتمــع مــدين وتكتــات سياســية، كوهنــا تســاهم بشــكل حقيقــي بصنــع 

القــرار السياســي يف فرنســا.
املــؤمل أن الكثــر مــن الســوريني الذيــن وصلــوا إىل أوراب وليــون بفضــل الثــورة الســورية قــلَّ اهتمامهــم هبــا وعزفــوا عــن املشــاركة 
يف الوقفــات التضامنيــة مــع معــاانة أهلهــم يف الداخــل، ويف بــدايت الثــورة يف عــام 2012 وكان عــدد الســوريني كبــراً نســبياً 
ابلعــدد احلــايل، كان احلضــور يتجــاوز األلــف مشــارك، أمــا اآلن فــا تتجــاوز املشــاركة يف التجمعــات واملظاهــرات مــن أجــل 

ســوري وثورهتــا يف أحســن األحــوال املئــة شــخص.
مراكز توزيع صحيفة إشراق يف فرنسا

يف مدينة ابريس سلسة مطاعم كباب تركي.  -1
يف مدينة ليون مراكز ماركت حلب.  -2
3-    يف مدينة ليون مطعم كباب حلي أورفلي.

يف مدينة فاالنس مطعم الباشا للمأكوالت الرتكية، واملقهى الرتكي.  -4
5-    يف مدينة دجيون مطعم قلعة حلب.

İşrak gazetesi Avrupa’da
صحيفة إشراق في أوربا
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İnsanlar farklıdır. İnançlarında, fikirlerinde, amaçlarında, zevklerinde, alışkanlıklarında ve tepkilerinde. 
Bu, birey ve grup olarak insanın doğasıdır. Bu hep öyleydi ve yeryüzünde hayat sona erene kadar da öyle 
kalacak. Tek renge boyanamazlar, kişilikleri ve toplulukları kopyalanamaz. Her  insanı  diğer insanlar-
dan ayıran kendi parmak izi ve göz izi vardır. Her insanın, onu diğer kişiliklerden ayıran kişisel bir izi 
vardır. Her toplumun, onu diğer toplumlardan ayıran kendi gelenekleri, ahlakları, değerleri, inançları ve 
davranışları vardır.
 İnsanları tek bir kalıba sokmak ve onları bireyler veya toplumlar olarak klonlamak gerekmez. Daha zi-
yade, farklılıkların varlığı ve tüm tarafların kabulü ile aralarında bir arada yaşamanın formülünü bulmak, 
bireyler ve toplumlar arasındaki sınırları ve mahremiyet alanını belirleyen, mahremiyet alanını tanım-
layan yasalar oluşturmaktır. İhlal eden kişinin özgürlüğünü kısıtlanabilir veya sınırlanabilir. İstenilen 
şey, tüm taraflara başkalarının mahremiyetini, inançlarını ve haklarını ihlal etmeden kendi mahremi-
yetlerini, inançlarını ve geleneklerini uygulayabilmeleri için yeterli alan sağlayan adil bir sistemdir.
Beni bu konuşmaya iten şey, son zamanlarda Tevhid inancına dayalı üç dini tek bir dinde birleştirme 
girişimi hakkında tekrarlanan tartışmadır. Dışarıdan, masum ve insani görünen, ancak derinliklerinde 
mayınları gizleyen, patlamasıyla- basit bir kıvılcımla– ortada hiçbir şey bırakmayacak dini savaşlara 
götürebilecek bir fikir.
Başta, dinleri bütünleştirme girişiminin, dini veya insani değil, siyasi amaçlara hizmet eden ve sosyal 
boyutu olan belirli bir siyasi gerçekliğe ulaşmayı amaçlayan genel bir stratejinin içine giren siyasi bir 
adım olduğuna karar vermeliyiz.
Günümüz dinleri arasındaki (yani zamanın, tahrif edilmenin, değişimin ve birikimin neden olduğu gibi) 
birleşmelerini olanaksız kılan yapısal farklılıkların yanı sıra  entegrasyon sürecine yönelen siyasetin 
eli, bu sürecin amacına yönelik şüphe ekmektedir. Çünkü çıkar ve gündem rüzgarlarının yönüne göre 
rengini, tenini ve söylemini değiştiren siyasetin aksine dinde renk solması ve ten değişikliği olmaz.
Dini olarak bir hareketlenmenin ince çizgisi maslahatı gereği Ahlakı ikame etmek ve değerleri korumak 
için vardır. Ancak Siyasi hareketlenmenin ince çizgisi maslahatı gereği menfaattir.Bu ince çizgide bazen 
Ahlak ve değerler yok olmaktadır
Gerçek (ahlaki) dinin siyasete yakınlığı ve üzerindeki hâkimiyeti, siyasete, onun yolsuzluğa, zulme, zor-
balığa, vahşete, bozulmaya ve baskıya teslim olmasını engelleyen ahlaki prensipler koyması anlamına 
gelir. Siyasetin dine yakınlaşması, kararlarının alınması, etmesi dinin bütün alanlarını kontrol etmesi, 
dini satılabilir, satın alınabilir ve müzakere edilebilir bir meta haline getirmek, dini ahlaki içeriğinden 
yavaş yavaş boşaltmak, otoriter siyaset uygulamalarını yasalaştırmak , ve insanları adaletsizliği ve yol-
suzluğu kabul etmeye zorlamaktır. Din, siyaseti ıslah eder ve insanileştirir; siyaset ise dini sömürür ve 
onunla ticaret yapar.
Müslümanlar olarak dinen en güçlü, siyaseten en zayıf biziz. Başkalarıyla sorunumuz siyasidir, dini 
değil. Bizim sorunumuz, ülkemizi sömürgeleştirmeleri, zenginliğimizi yağmalamaları ve kalkınmamıza 
engel olmalarıdır. Sosyal bütünleşmeden ve siyasi, ekonomik ve teknik durgunluğa rağmen bizi medeni 
rekabet döngüsüne geri getirecek yeni bir kalkınma olasılığına dair sürekli iyimserlikten siyaset değil 
din sorumludur. Tartışmalı bir şekilde entegrasyon uygulanabilirse, toplumlarımız uyumlarını kay-
bedecek ve bir parçalanma, çürüme ve kimlik kaybı durumuna yöneleceklerdir. Tiranlık, zorbalık ve 
sömürgecilik karşısında isyan ve devrim yeteneğini kaybedecektir. Onu uykusundan uyandırmaya muk-
tedir olan ruhunu kaybedecek.  Bilimsel ve askeri ilerleme araçlarıyla telafi edilmeden. Değerlerimizin 
ve dinimizin yerini hiçbir şey tutamaz.
Gerçek dini değerlerde sebat, başkalarının değerlerini reddetmek, onlara saldırmak veya onları küçümse-
mek anlamına gelmez. Her toplumun kendine has değerleri vardır ve dinde zorlama yoktur. Aksine, 
kimliğimizi korumak ve başkalarının dinimizi ve değerlerimizi ihlal etmesine ve medeni kişiliğimizin 
özelliklerini silmesine izin vermemek anlamına gelir, özellikle diğer taraf kimliğimize tuzak kurma ve 
düşmanlık gösterdiği durumlarda, aradığımız şey, farklılığın kabulüne dayalı bir birlikte yaşama halidir. 
Beni olduğum gibi kabul et, ben de seni olduğun gibi kabul edeyim. Ama kimliğimi kaybetmenin ve 
karakterimin bozulmasının, senin benimle ittifakının ve kabulünün bedeli olmasına razı olmayacağım.
İslam, beden ve ruhun gereksinimleri arasında bir denge sağlayan eksiksiz bir yöntem sunmayı nitelikli 
kılan yapısal özelliklere sahip tek dindir. Evren hakkında makul bir görüş sunan, varoluşsal soruları 
yanıtlayan, birey ve toplum için eksiksiz bir yaşam biçimi sağlayan tek dindir. İlerlemenin araçlarını ve 
medeniyete dâhil olma koşullarını sağlamak için gereken esnekliğe ve özgül mukavemete sahiptir. Aynı 
zamanda değerleri, ahlakı ve kimliği bozulmadan veya değersizleşmekten korur. Bunun için gerçek-
likten kopmadan içsel huzur ve güven arayanları kucaklamaya ve ilkelerine uyan gerçek bir çekim 
çekirdeği oluşturur.
Dinimiz, gücümüzün kalanı ve potansiyel enerjimizin kaynağıdır ve onu ülkemizde önemli bir zafiyet 
oluşturan siyaset alanına sürükleme girişimi, medeniyet rekabeti savaşında son güçlü araçlarımızı or-
tadan kaldırma girişimidir. 

النــاس خمتلفــون. يف عقائدهــم وأفكارهــم وأهدافهــم وأذواقهــم وعاداهتــم وردات أفعاهلــم. هــذه هــي طبيعــة البشــر 
أفــراًدا ومجاعــات. كانــت وســتبقى حــى تنتهــي احليــاة علــى هــذه األرض. ال ميكــن رمسهــم بلــون واحــد، وال 
ميكــن استنســاخ شــخصياهتم وجمتمعاهتــم. لــكل إنســان بصمــة إصبــع وبصمــة عــني خاصــة بــه متيــزه عــن غــره 
مــن البشــر. ولــكل إنســان بصمــة شــخصية متيــزه عــن غــره مــن الشــخصيات. ولــكل جمتمــع بصمــة مــن العــادات 

واألخــاق والقيــم واملعتقــدات والســلوكيات متيــزه عــن غــره مــن اجملتمعــات. 
ليــس املطلــوب دمــج النــاس يف قالــب واحــد واستنســاخهم أفــراًدا أو جمتمعــات. وإمنــا املطلــوب إجيــاد صيغــة 
للتعايــش بينهــم مــع وجــود االختافــات وتقبلهــا مــن مجيــع األطــراف، ووضــع قوانــني ترســم احلــدود بــني األفــراد 
واجملتمعــات وحتــدد هامــش اخلصوصيــة الــي ال تصطــدم خبصوصيــة املخالــف أو حتــد مــن حريتــه. املطلــوب 
نظــام عــادل يؤمــن لــكل األطــراف مســاحة كافيــة ملمارســة خصوصياهتــم ومعتقداهتــم وعاداهتــم دون تعــدي علــى 

خصوصيــة اآلخريــن ومعتقداهتــم وحقوقهــم.
مــا دعــاين هلــذا الــكام هــو احلديــث الــذي يتكــرر مؤخــًرا عــن حماولــة دمــج األدين التوحيديــة الثاثــة يف ديــن 
واحــد. الفكــرة الــي تبــدو يف ظاهرهــا براقــة وبريئــة وإنســانية لكنهــا ختفــي يف أعماقهــا ألغاًمــا قــد يــؤدي انفجارهــا 

– بصاعــق بســيط – إىل حــرب دينيــة ال تبقــي وال تــذر.
يف البــدء علينــا أن نقــرر أن حماولــة دمــج األدين هــي خطــوة سياســية وليســت دينيــة وال إنســانية، ختــدم أهدافًــا 

سياســية وتنــدرج ضمــن اســرتاتيجية عامــة تســعى لتحقيــق واقــع سياســي معــني لــه بعــد اجتماعــي.
فضــًا عــن وجــود اختافــات بنيويــة بــني األدين احلاليــة ) أقصــد كمــا آلــت إليــه بفعــل الزمــن والتحريــف والتبديــل 
والرتاكمــات( جتعــل مــن إمكانيــة دجمهــا أمــرًا مســتحيًا، فــإن أصابــع السياســة الــي تســعى حنــو عمليــة الدمــج 
تــزرع الريبــة والشــكوك يف اهلــدف مــن هــذه العمليــة. ذلــك أنــه ال يوجــد يف الديــن تلــون وتبديــل جلــد بعكــس 

السياســة الــي تغــر لوهنــا وجلدهــا وخطاهبــا حســب اجتــاه ريــح املصــاحل واألجنــدات.   
دافــع احلركــة يف الديــن هــو القيــم واألخــاق وهــي ثوابــت مــع هامــش  يراعــي املصــاحل، بينمــا دافــع احلركــة يف 

السياســة هــي املصــاحل واملنفعــة وهــي متبدلــة مــع هامــش رفيــع وأحيــااًن معــدوم يراعــي القيــم واألخــاق . 
الديــن احلقيقــي )األخاقــي( مــن السياســة وهيمنتــه عليهــا يعــي وضــع ضوابــط أخاقيــة للسياســة  اقــرتاب 
مينعهــا مــن التغــول يف الفســاد والظلــم واالســتبداد والتوحــش والتميــع والبغــي. أمــا اقــرتاب السياســة مــن الديــن 
واســتحواذها علــى قــراره والتحكــم مبفاصلــه ومنابــره يعــي حتويــل الديــن إىل بضاعــة قابلــة للبيــع والشــراء والتفــاوض 
وإفــراغ الديــن مــن حمتــواه األخاقــي تدرجييــا وتشــريع ممارســات السياســة االســتبدادية وتطويــع النــاس للقبــول 

ابلظلــم والفســاد. الديــن يهــذب السياســة ويؤنســنها والسياســة تســتغل الديــن وتتاجــر بــه.
كمســلمني حنــن األقــوى دينًيــا واألضعــف سياســًيا. ومشــكلتنا مــع اآلخريــن سياســية وليســت دينيــة. مشــكلتنا 
أهنــم يســتعمرون بــادان وينهبــون ثرواتنــا ويعيقــون هنضتنــا. والديــن - وليــس السياســة - هــو املســؤول عــن حالــة 
التماســك االجتماعــي والتفــاؤل املســتمر إبمكانيــة حــدوث هنضــة جديــدة تعيــدان إىل دائــرة التنافــس احلضــاري 
رغــم حالــة الرتهــل السياســي واالقتصــادي والتقــي.  لــو أمكــن – جــداًل- تطبيــق الدمــج، ســتفقد جمتمعاتنــا 
متاســكها ومتيــل حنــو حالــة مــن التفــكك والتميــع وفقــدان اهلويــة. ســتفقد قدرهتــا علــى التمــرد والثــورة يف وجــه 
االســتبداد والطغيــان واالســتعمار. ســتفقد روحهــا القــادرة علــى بعثهــا مــن ســباهتا. دون أن تعــوض أبدوات 

التقــدم العلمــي والعســكري. وال شــيء يعــوض عــن قيمنــا وديننــا.
الثبــات علــى القيــم الدينيــة األصيلــة ال يعــي أبــًدا رفــض قيــم اآلخريــن أو االعتــداء عليهــا أو ازدراءهــا فلــكل 
جمتمــع قيمــه الــي يعتــز هبــا وال إكــراه يف الديــن. وإمنــا يعــي احلفــاظ علــى اهلويــة وعــدم الســماح لآلخريــن ابلتعــدي 
علــى ديننــا وقيمنــا ومســح مامــح شــخصيتنا احلضاريــة، وخاصــة عندمــا يظهــر الطــرف اآلخــر مــا يــدل علــى 
حالــة تربــص هبويتنــا وعــداء لــكل ماحمهــا ومظاهرهــا. مــا نســعى إليــه هــو حالــة مــن التعايــش علــى أســاس قبــول 
االختــاف. اقبلــي كمــا أان وأقبلــك كمــا أنــت. لكنــي لــن أرضــى أن يكــون فقــدان هويــي ومتييــع شــخصيي مثنًــا 

لرضــاك عــي وحتالفــك معــي.
اإلســام هــو الديــن الوحيــد الــذي ميتلــك خصائــص بنيويــة جتعلــه مؤهــًا لتقــدمي منهــج كامــل حيقــق التــوازن بــني 
متطلبــات اجلســد والــروح. هــو الوحيــد الــذي يقــدم رؤيــة معقولــة عــن الكــون وجييــب عــن األســئلة الوجوديــة 
ويقــدم منهــج حيــاة كامــل للفــرد واجملتمــع. فيــه مــن املرونــة والصابــة مــا جيعلــه يوفــر أدوات التقــدم وشــروط 
االخنــراط يف احلضــارة  يف ذات الوقــت الــذي حيافــظ علــى القيــم واألخــاق واهلويــة دون متيــع أو ابتــذال. مــن 
أجــل ذلــك يشــكل نــواة جــذب حقيقيــة تغــري كل الباحثــني عــن اهلــدوء الداخلــي والســكينة دون االنفصــال 

عــن الواقــع العتناقــه والتمثــل مببادئــه.  
ديننــا هــو بقــاي قوتنــا ومصــدر طاقتنــا الكامنــة، وحماولــة جــره حنــو حقــل السياســة الــي تشــكل نقطــة ضعــف 

مهمــة يف بــادان هــي حماولــة لنــزع آخــر أدواتنــا القويــة يف معركــة التنافــس احلضــاري .

Dr. Muataz Muhammed Zain

İbrahimî dinler: Siyasi Bid’at
الدين االبراهيمي: بدعة سياسية 

د معتز محمد زين

كاتب وطبيب سوري
Suriyeli Doktor - Yazar 
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بدأان العام اجلديد وحنن نقول »شكًرا على وجودك يف حياتنا ي أرين«.
ملــن ال يعــرف مــا معــى ذلــك؛ »أريــن بلبــل« استشــهد يف ســن 15 عاًمــا مــع رقيــب الــدرك الرائــد فرحــات 
جيديــك، أمــام منزلــه يف طرابــزون عــام 2017. وقــد ُولــد أريــن يف 1 يناير/كانــون الثــاين 2002، ورأس 
الســنة 2022 كان ذكــرى ميــاده العشــرين. )يف هــذه املناســبة، أوصيكــم بشــكل خــاص مبشــاهدة فيلــم 

»Kesişme: İyi ki Varsın Eren«، الــذي بــدأ عرضــه مــع ذكــرى ميــاد أريــن(.
هنــاك أشــخاص آخــرون يســتحقون أن نقــول هلــم »شــكرًا علــى وجودكــم يف احليــاة« و »شــكرًا علــى 
وجودكم يف حياتنا«. وإذا اســتطعنا أن نقول هلم يف الوقت املناســب ودون أتخر، »شــكرًا على وجودكم 

يف حياتنــا«، فســيكون كل شــيء أفضــل.
أمــا ابلنســبة ملقــال اليــوم فقــد أجنزتــه بعــد قــراءيت ملنشــور شــاركه الدكتــور حممــد شــاهني عــر حســابه الرمســي 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
حيــث كتــب حممــد شــاهني يف منشــوره: »مل يبــق أحــد يف العــامل مل يســمع عــن الرتكّيــني الروفيســور أوغــور 

شــاهني وزوجتــه الدكتــورة أوزمل تورجــي، اللذيــن طــوروا لقــاح »بيونتــك« املضــاد لفــروس كــوروان«.
أال يســتحق الدكتــور »أيكــوت أوزدارينديلــي«، الــذي طــور لقــاح »توركوفــاك« الرتكــي، نفــس الشــيء؟ 

امنحــوه فرصــة صغــرة حــى يتمكــن مــن شــرح اللقــاح«.
كان منشــور الدكتــور حممــد شــاهني أشــبه بدعــوة لوســائل اإلعــام وللمجتمــع للتحــرك مــن أجــل العمــل 
علــى هــذا املوضــوع. وقــد أحسســت أبين مقصــود هبــذا الــكام لذلــك قمــت ابالتصــال ابلدكتــور أيكــوت 

أوزدارنديلــي واحلديــث معــه بشــكل مطــول.
لطيًفــا ومتواضًعــا وغــر حمــب  لطلــي إلجــراء مقابلــة وكان  أيكــوت  الدكتــور  اســتجاب  توقعــت،  وكمــا 
للمظاهــر. وحلســن احلــظ، بعــد تــردد قصــر، وافــق علــى اإلجابــة علــى أســئلي ليتــم نشــرها يف هــذا العمــود.
»عندما شاهدان أشخاًصا يصطفون يف الطابور للحصول على لقاح توركوفاك، مل نعد حنسس ابلتعب«

لنبدأ ابألسئلة الي طرحتها على الدكتور أيكوت:
بــدأ  يتلقــوه. وعندمــا  اللقــاح احمللــي مــن أجــل أن  ينتظــرون خــروج  النــاس  - أســتاذي، كان كثــر مــن 
اســتخدام لقــاح »توركوفــاك«، اصطــف الكثــر النــاس للحصــول علــى هــذا اللقــاح. كيــف شــعرت عندمــا 

رأيــت هــذه الصــور؟
فأجــاب: مــن الصعــب جــًدا أن أجــد كلمــات تصــف مشــاعري. لقــد مــرران بعمليــات جــادة للغايــة مــع 
»توركوفــاك« منــذ البدايــة، لكــن عندمــا رأينــا تلــك الصــور، ذهــب كل تعبنــا ومل نعــد حنســس ابلتعــب. إنــه 

شــعور مجيــل بشــكل ال يصــدق. آمــل أن يكــون عاًجــا انفًعــا ألمتنــا.
ابلنسبة ألولئك الذين ال يعرفون الدكتور أيكوت، دعوين أعطيكم املعلومات التالية:

الدكتــور أيكــوت أوزدارنديلــي هــو طبيــب بيطــري، ومتكــن قبــل تطويــر لقــاح توركوفــاك، مــن تطويــر لقــاح 
مهــم آخــر. ويف عــام 2015، كان أول مــن حصــل علــى بــراءة اخــرتاع للقــاح القائــم علــى زراعــة اخلــاي 

)محــى القــرم والكونغــو النزفيــة( يف مجيــع أحنــاء العــامل.
كمــا أنــه قــد عمــل ملــدة ثــاث ســنوات يف الــواليت املتحــدة وأجــرى دراســات واختبــارات عديــدة حــول 
فــروس كــوروان. لقــاح »توركوفــاك«، الــذي متكــن الدكتــور أيكــوت مــن تطويــره مــع فريقــه املكــون مــن 
حــوايل 500 شــخص، بعــد دراســات وجهــود كبــرة، هــو أحــد أنــواع اللقاحــات الكاســيكية، مثــل لقــاح 

»ســينوفاك«، املطــّور يف الصــني، والــذي تُعــرف خصائصــه ويســتخدم منــذ ســنوات عديــدة.
وخاطــب الدكتــور أيكــوت أولئــك الذيــن لديهــم شــكوك وعامــات اســتفهام حــول اللقــاح الــذي طــوره، 
قائــًا: »مت تقييــم مجيــع البيــاانت املتعلقــة بتوركوفــاك مــن قبــل جلنــة علميــة. ماجيعلــي حزينًــا هــو أننــا نســمع 
أحيــااًن بعــض االنتقــادات واإلشــاعات حــول اللقــاح والــي ال أســاس هلــا مــن الصحــة وهــي غــر صحيحــة.
لكــي أريــد أن أقــول هــذا: املوافقــة علــى اللقــاح تتطلــب عمليــة طويلــة وجــادة للغايــة، وهــو موضــوع غــر 
قابــل للمــزاح أو للمجاملــة. هنــاك جلــان، وهنــاك دكاتــرة خمتصــون. جيــب أال تكــون هنــاك أي شــك أو 

عامــة اســتفهام يف أذهــان شــعبنا حــول هــذه املســألة أبــًدا«.
»سنذهب إىل اإلنتاج على نطاق واسع قريًبا«

كمــا أكــد أوزدارنديلــي علــى أنــه وخــال عمليــة تطويــر لقــاح »توركوفــاك«، لعبــت »اإلرادة القويــة« للدولــة 
دورًا مهًمــا يف إجنــاح العمليــة. وأشــار إىل أن وزيــر الصحــة فخــر الديــن قوجــة وانئــب الرئيــس فــؤاد أقطــاي 
كاان مهتمــني جــًدا ابلعمليــة منــذ البدايــة وقامــوا بتقــدمي كل الدعــم للفريــق مــن أجــل إكمــال عمليــة التطويــر.
وابلطبــع، كان هــذا ممكنًــا بفضــل العمــل املتفــاين الــذي قــام بــه فريــق مكــون مــن 500 شــخص، مبــا يف ذلــك 
طــاب املاجســتر وطــاب الدكتــوراة، الــذي حتاملــوا علــى أنفســهم وعملــوا جنًبــا إىل جنــب مــع الدكتــور 

أيكــوت والــذي حظــي هــو وفريقــه بدعــم كبــر مــن الدولــة الرتكيــة.
وبفضــل كل هــذا متكنــت تركيــا مــن أن تصبــح واحــدة مــن بــني 9 دول يف العــامل فقــط قامــت إبنتــاج لقــاح 

خــاص هبــا. وابلطبــع، ســيكون هلــذا النجــاح أيًضــا فائــدة اقتصاديــة لرتكيــا.
وإىل اآلن مل يتــم الكشــف عــن قيمــة ذلــك، ولكــن تشــر التقديــرات إىل أن ســينوفاك و بيونتــك، اللــذان مت 

اســتخدامهما حــى اآلن، تبــاع اجلرعــة الواحــدة منهمــا حبــوايل 10 دوالرات.
الوصــول إىل  الــي ال ميكنهــا  املناطــق اجلغرافيــة  لقــاح »توركوفــاك« ســيتم إرســاله كمنحــة إىل  كمــا أن 

أردوغــان. الرتكــي رجــب طيــب  الرئيــس  اللقاحــات، وذلــك كمــا وعــد 
وحــول هــذا املوضــوع أشــار الدكتــور أيكــوت إىل أهنــم ســيبدأون اإلنتــاج جبرعــات كبــرة يف املســتقبل القريــب 

وقال:
»لقــد بــدأان للتــو ابإلنتــاج، لكننــا ســنلي احتياجــات بلــدان قريبًــا، كمــا أننــا سنرســل اللقــاح إىل البلــدان 
الــي ال ميكنهــا الوصــول إىل اللقاحــات، وبعــد ذلــك ســيتم بيــع اللقــاح لتلــك الــدول الــي تريــد الشــراء«.

Yeni yıla “İyi ki varsın Eren” diyerek başladık.
2017’de Trabzon’daki evlerinin önünde, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’le birlikte 15 yaşında 
şehit edilen Eren Bülbül 1 Ocak 2002 doğumlu.
(Bu vesile ile Eren’in doğum gününde vizyona giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmini izle-
menizi hususiyetle tavsiye ederim.)
“İyi ki varsın”, “İyi ki varsınız” demeyi hak eden başka insanlar da var.
Ve bir de onlara doğru zamanda, gecikmeden, “İyi ki varsınız” diyebilirsek her şey daha güzel 
olacak.
Bu yazının hikâyesi, Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Mehmet Şahin’in sosyal medya paylaşımını 
okuduktan sonra başladı.
Mehmet Hoca şöyle diyordu paylaşımında:
“Biontech’i geliştiren Özlem Türeci-Uğur Şahin’i haklı olarak dünyada duymayan kalmadı. 
Turkovac’ı geliştiren Aykut Özdarendeli hoca aynı şeyi hak etmiyor mu? Azıcık fırsat verin de 
hoca aşıyı anlatabilsin.”
Paylaşım, sosyaliyle, asosyaliyle medyaya yapılmış bir çağrı olarak duruyordu.
Kendi adıma üzerime alındım, refleks gösterip konuşup konuşmayacağından emin olmadığım hal-
de Aykut Hoca’yı aramaya karar verdim.
Aykut Hoca, tahmin ettiğim gibi röportaj talebimi reklam yapmaya merakı olmayan, esaslı bilim 
adamlarına özgü o mütevazı duruşuyla karşıladı.
Sağ olsun, kısa bir tereddütten sonra bu köşede yayınlanmak üzere sorularımı cevaplamayı kabul 
etti ve şimdi okuyacağınız kısa ama değerli mülâkat ortaya çıktı.
“TURKOVAC İÇİN İNSANLARIN KUYRUĞA GİRDİĞİNİ GÖRÜNCE BÜTÜN YORGUN-
LUĞUMUZ GİTTİ”
Bir soru, bir cevapla başlayalım:
-Hocam, birçok insan aşı olmak için yerli aşının çıkmasını bekliyordu. Turkovac kullanımı 
başlayınca insanlar bu aşıdan yaptırmak için kuyruklar oluşturdu. Bu görüntüleri görünce neler 
hissettiniz?
- Duygularımı anlatacak cümle bulmak çok zor. Başından beri Turkovac ile ilgili çok ciddi süreçler 
yaşadık ama görüntüleri görünce, bütün yorgunluğumuz orada gitti. İnanılmaz güzel bir duygu. 
İnşallah milletimiz için şifa olur.
“TURKOVAC’LA İLGİLİ KİMSENİN KAFASINDA SORU İŞARETİ OLMASIN”
Bilmeyenler için şu bilgiyi aktaralım:
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bir veteriner hekim.
Turkovac’tan önce bir başka önemli aşı daha buldu.
2015’te, dünya genelinde hücre kültür temelli KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşısının ilk 
patentini alan isim oldu.
Daha önce ABD’de üç yıl koronavirüs üzerine çalışmış olması, bu işe koyulurken kendisine önem-
li bir avantaj sağlamış olmalı.
Aykut Hoca’nın yaklaşık 500 kişilik ekibiyle birlikte, zorlu süreçlerin ardından geliştirmeyi 
başardığı Turkovac aşısı, Çin’de geliştirilen Sinovac gibi klasik, özellikleri bilinen, uzun yıllardır 
kullanılan aşı türleri arasında yer alıyor.
Hoca, geliştirdiği aşıyla ilgili kafasında soru işareti olanlara hitaben şunları söylüyor:
“Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım 
gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor. Ama şunu söylemek istiyo-
rum: Bir aşıya onay verilmesi çok uzun ve ciddi bir süreci, ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. 
Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım.”
“YAKIN ZAMANDA BÜYÜK ÖLÇEKTE ÜRETİME GEÇİLECEK”
Turkovac’ın geliştirilmesinde, Prof. Özdarendeli’nin de ifade ettiği gibi güçlü bir ‘devlet iradesi’ 
önemli bir rol oynadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başından itibaren süreçle 
çok yakından ilgilendiler.
Ve tabii, Aykut Hoca ile birlikte bu işe omuz veren genç, dinamik master, doktora öğrencilerinin 
de bulunduğu 500 kişilik ekibin özverili çalışması ile bu mümkün olabildi.
Türkiye, bilim adamı kararlılığı ile yönetim iradesinin birleşmesi sayesinde Dünya’da kendi 
aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olmayı başardı.
Bu başarının elbette Türkiye için bir ekonomik değeri de olacak.
Açıklanmadı ama şimdiye kadar kullanılan Sinovac ve Biontech için doz başına 10 dolar civarında 
bir ödeme yapıldığı tahmin ediliyor.
Turkovac, Türkiye’nin insani misyonuna uygun düşecek şekilde, aşıdan mahrum kalan-bırakılan 
coğrafyalara hibe olarak gidecek ama elbette bu aşının büyük bölümü ülke ekonomisine ‘ihracat’ 
kapasitesiyle ciddi bir katkı sağlayacak.
Aykut Hoca, işin bu boyutuyla ilgili şunları söylüyor:
“Ben yakın bir zamanda ciddi anlamda büyük ölçeklerde dozlarda üretime geçeceğini düşünüyo-
rum: Yeni başladı ama hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem aşıya ulaşamayan ülkelere 
ulaştırılacak, hem de aşı talep eden ülkelere verilecektir diye düşünüyorum.”

Mehmet Acet

Turkovac’ın mucidi Aykut Hoca ile yerli aşının başarı hikâyesini konuştuk
قصة نجاح لقاح “توركوفاك” التركي مع مخترعه الدكتور أيكوت

محمد آجات

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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رصــدت العديــد مــن املنظمــات الدوليــة يف العــام املاضــي زيدة ملحوظــة بنســبة مــا يســمى بـ«اإلســاموفوبيا«، ســواء مــن حيــث 
العــداء لإلســام واملســلمني أو خطــاب الكراهيــة ضدمهــا واجلرائــم الــي تدخــل يف هــذا الســياق. ومثــااًل علــى ذلــك أنخــذ تقريــر 
إســاموفوبيا أورواب 2020، والــذي أعــده كل مــن الروفســور مــن اجلامعــة الرتكيــة األملانيــة، أنــس ابيركلــي، والرفســور فريــد حافــظ 

مــن جامعــة جــورج اتون، حيــث انقشــا األحــداث واخلطــاابت املعاديــة لإلســام يف دول املنطقــة علــى مــدار العــام املاضــي.
إضافــة لذلــك، فقــد أكــد الصــادر عــن جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة العــام املاضــي، ارتفــاع نســبة جرائــم الكراهيــة 

ضــد املســلمني إىل حــد كبــر، ال ســيما عــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
كمــا أعــدت منظمــة األمــن والتعــاون يف أورواب تقريرهــا الــذي جــاء حتــت عنــوان »فهــم جرائــم الكراهيــة ضــد املســلمني: حاجــة 
األمــن للمجتمعــات املســلمة«، ولقــد كشــف هــذا التقريــر عــن اآلاثر اجلســدية والعاطفيــة والنفســية الــي ترتكهــا اإلســاموفوبيا.

ويؤكــد التقريــر ذاتــه، أن نســبة اخلــوف والقلــق عنــد األشــخاص الذيــن تعرضــوا هلجمــات تنــدرج حتــت اإلســاموفوبيا؛ زادت ضمــن 
حياهتــم اليوميــة وابتــوا حباجــة إىل مزيــد مــن الشــعور ابألمــن. كمــا ذكــر التقريــر أن األعمــال املعاديــة لإلســام واملســلمني واملتزايــد 
يف مجيــع أحنــاء أورواب، قــد تتمخــض عــن نتائــج مثــل شــعور اجملتمعــات املســلمة ابخلــوف، كاالمتنــاع عــن الذهــاب إىل املســاجد، 
أو خــوف النســاء مــن ارتــداء احلجــاب واللبــاس الديــي. كذلــك التقريــر الصــادر عــن منظمــة التعــاون اإلســامي يف نوفمر/تشــرين 

الثــاين 2020، أشــار إىل أن معــاداة املســلميننباتت العنصــر الرئيســي يف محــات اجلماعــات اليمينيــة املتطرفــة يف أورواب.
لقــد لعبــت تركيــا دورًا رائــًدا علــى صعيــد مكافحــة موجــات اإلســاموفوبيا أينمــا ظهــرت ســواء يف أورواب أو أي مــكان يف العــامل. 
ال ســيما مــن خــال خطــاب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ضــد اإلســاموفوبيا يف كل مناســبة وفرصــة، حيــث حيــذر 
مــن شــرورها وعواقبهــا، ويدعــو لتحالــف دويل مــن أجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة. ومــع ذلــك، فــإن املشــكلة األكــر واألعمــق الــي 
نعــاين منهــا يف كثــر مــن األحيــان، هــي أن اإلســاموفوبيا الــي حنارهبــا خــارج دول العــامل اإلســامي، ابتــت مشــكلة قائمــة يف 

العديــد مــن البلــدان املســلمة.
مبعــى آخــر، هــذه التقاريــر ذاهتــا الــي حتــاول رصــد مشــكلة اإلســاموفوبيا يف أورواب، حينمــا ســرتصد حالــة اإلســاموفوبيا أي 
عــداء اإلســام واملســلمني داخــل دول العــامل اإلســامي مبــا يف ذلــك تركيــا، ســتجد نفســها أمــام منــط مــن اإلســاموفوبيا أخطــر 
وأكثــر راديكاليــة. علــى صعيــد آخــر، بينمــا تكشــف التقاريــر الــي تريــد حالــة اإلســاموفوبيا يف أورواب، أبن املهامجني/املعتديــن 
هــم أشــخاص عاديــون مــن املســتوى التعليمــي والثقــايف املنخفــض يف اجملتمــع، جنــد أن أصحــاب اإلســاموفوبيا يف تركيــا مثــًا مــن 
الطبقــات املتعلمــة واملثقفــة. ال شــك أن تطبيــق حظــر احلجــاب يف اجلامعــات نتيجــة انقــاب مــا بعــد احلداثــة يف 28 شــباط/

فرايــر 1997 يف تركيــا، يرتبــط بشــكل مباشــر مبعــاداة وكراهيــة اإلســام. يف حــني أننــا جنــد منّفــذي هــذا القــرار واملدافعــني عنــه هــم 
أســاتذة جامعــات. ســتجده صاحــب شــهادة ماجســتر أو دكتــوراه، ســتجده بروفيســورًا أو دكتــورًا أو أســتاًذا مشــارًكا، لكنــه يف 

الوقــت ذاتــه يعــاين مــن أكثــر الســلوكيات جهــًا وجهالــة يف العــامل؛ أال وهــي اإلســاموفوبيا.
مل يتنــاول أحــد املشــكلة يف ذلــك الوقــت هبــذه الطريقــة ومــن هــذه الزاويــة. حــى الذيــن كانــوا مــن ضحــاي هــذه القــرارات يف ذلــك 
الوقــت، اضطــروا للدفــاع عــن أنفســهم مــن خــال انتقــاد أســلوب احلظــر ابعتبــاره خمالًفــا للحقــوق الدميقراطيــة ومبــدأ التســامح، ومل 
جيــرؤوا علــى وصــف هــذا الظلــم حبقيقتــه وكونــه عمــًا عدائيًــا ضــد اإلســام واملســلمني. لطاملــا كنــت رأى نوًعــا مــن التنــازل املبالــغ 
فيــه يف هــذا االنتقــاد اخلجــول. كان عمــًا عدائًيــا ضــد اإلســام بشــكل واضــح. فــا ميكــن لشــخص يقــول أنــه مســلم أن جيــرؤ 
علــى إهانــة مشــعر مــن شــعائر دينــه أو يتجــرأ علــى تنفيــذه والدفــاع عنــه. إن حظــر احلجــاب ومــا يرافقــه مــن خطــاابت تعتمــد علــى 
مصطلحــات مــن قبيــل؛ »الرجعيــة« و«التخلــف«، و«ظــام القــرون الوســطى«، و«احلجــاب واإلســام والشــريعة«، ابتــت حديثًــا 
ملــؤه العــار يف هــذا البلــد. وبينمــا مــن املفــرتض أن يشــعر أولئــك الذيــن رحبــوا وصفقــوا لقــرارات 28 شــباط/فراير بشــغف محــاس؛ 
أن يشــعروا اليــوم ابخلجــل أو حياولــوا نســيان مــا علــق ابلذاكــرة مــن ذلــك العــار، جتدهــم اليــوم حياولــون تكــرار العــار ذاتــه ويــرددون 
العبــارات ذاهتــا ســواء مــن مقاعدهــم يف اجلامعــات أو مقاعدهــم الرملانيــة. وهــذا يشــر علــى أقــل تقديــر إىل وضــع خطــر. إنــه 
خلطــر كبــر أن جنــد اجلهــل املخــزي ال يــزال مســتمرًا منــذ ذلــك احلــني إىل اليــوم، ويــردده أصحابــه بــكل تبجــح مــن فــوق منابرهــم 

اجلامعيــة. متلؤهــم الفاشــية واجلاهليــة واجلهــل ابلــذات، وكراهيــة اإلســام واملســلمني.
ــا بروفســورًا يســائل طالبــة ابزدار، عــن ســبب ارتدائهــا احلجــاب وملــاذا هــو فــرض؟ مبــا يشــبه التحــرش  حينمــا جنــد أســتاًذا جامعًي

املعنــوي هبــذه الطالبــة احملجبــة، نــدرك حجــم اجلاهليــة املســيطرة علــى عقلــه وتفكــره رغــم أنــه أســتاذ جامعــي.
هــذا األســتاذ اجلامعــي ذاتــه، يكشــف يف كلمــات لــه انتقــاده املــزدري للتعليــم الديــي، وضــرورة جتريــد الطــاب ممــا وصفــه ابملعلومــات 

املنافية للعلم احلديث، وتسليح أبدوات العلم احلديث، يف سياق هجومي على الشريعة اإلسامية.
ويف احلقيقة ال يتوقف األمر عند معاداة الشــريعة فحســب، بل املشــكلة هي اجلهل ابلشــريعة واإلســام على حد ســواء، وكذلك 
اجلهــل ابلعلــم ذاتــه أيًضــا. ومــن املشــاكل املعضلــة يف احلقيقــة هــي وجــود أســتاذ جامعــي جاهــل هلــذه الدرجــة، دون أن يــدرك أن 
مــا يفعلــه يعــي جرميــة ضــد اإلنســانية بســبب كراهيــة اإلســام، فضــًا عــن أنــه يعــارض الشــريعة والعلــم مًعــا، ومــع ذلــك يفتخــر 
جبهلــه، وهــذا النمــط ابلــذات هــو املعضلــة احلقيقيــة جلامعاتنــا يف تركيــا. إن أهــم مــا جيــب أن حنــزن ألجلــه هنــا هــو أوالدان الذيــن 
رمبــا يتأثــرون جبهالــة هــذا النــوع مــن األســاتذة اجلامعيــني، ويتعرضــون لغســيل أدمغــة، وتغذيتهــم ابلكراهيــة واألفــكار اخلاويــة. ال 
يزالــون هــذا النــوع مــن األســاتذة يفكــرون ابلبســاطة األيديولوجيــة الــي شــهدهتا الفــرتات الفاشــية مــا قبــل احلــرب البــاردة، ويعتقــدون 
هــذه األيديولوجيــات الســطحية علًمــا. واليــوم حياولــون بــكل وقاحــة غســل دمــاغ أي شــاب جيدونــه صاحــب علــم وفكــر وعقــل. 
لكــن كيــف يفعلــون ذلــك وأبي الطــرق ي تــرى؟ هــل دورهــم يف اجلامعــات هــو االشــتغال ابلعلــم أم ابلدعايــة األيديولوجيــة؟ علــى 
أي معرفــة علميــة أو فكــر فلســفي اعتمــدوا ي تــرى خــال خماطبــة طالــب مــا بذلــك؟ هــل مــن املمكــن هلــؤالء األســاتذة املليئــني 

ابلكراهيــة والذيــن يتصرفــون بعواطفهــم، إنشــاء جيــل قــومي؟
هــذا النمــوذج واحــده يعتــر كافيًــا لشــرح احلــال الــي وصلــت إليهــا اجلامعــات ومــن خــال مــن وكيــف حتولــت إىل جــو أيديولوجــي 
مــن هــذا النــوع. علــى يــد أســاتذة متهوريــن وجريئــني علــى تعــدي احلواجــز يف ســبيل الدعايــة األيديولوجيــة. لكــن األســوأ مــن ذلــك 

هــو اعتقادهــم أبن مــا يفعلونــه يســمى »علم/معرفــة«. فكيــف ميكــن إصــاح هــؤالء؟

Geçtiğimiz yıl içinde birçok uluslararası kuruluş dünyada adına İslamofobi denilen İslam ve Müslüman 
düşmanlığı veya İslam’a ve Müslümanlara karşı nefret söylem ve suçlarında ciddi bir artış tespit etti.
Mesela Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesin-
den Profesör Farid Hafez’in hazırladığı Avrupa İslamofobi Raporu 2020’de, bölge ülkelerinde geçen yıl 
boyunca yaşanan İslam karşıtı olaylar ve söylemler ele alındı mesela. BM İnsan Hakları Konseyi’nin 
geçen yıl yayımladığı raporda da Müslümanlara yönelik nefret suçlarının, özellikle sosyal medyada 
büyük oranda arttığı vurgulandı.
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı da “Müslüman Karşıtı Nefret Suçlarını Anlamak: Müslüman 
Toplulukların Güvenlik İhtiyacı” başlıklı bir rapor hazırlamış ve bu raporda İslamofobi›nin fiziksel, 
duygusal ve psikolojik etkileri ortaya konulmuştu. Bu raporda İslamofobik saldırıya maruz kalan kişil-
erin günlük hayatta korku ve endişelerinin arttığı, daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyduğu tespit edilirken 
Avrupa genelinde artan İslam karşıtı eylemlerin, Müslüman toplulukların camiye gitmekten korkması 
ve Müslüman kadınların dini kıyafet giymekten çekinmesi gibi sonuçlar getirebileceği belirtildi.
İslam İşbirliği Teşkilatının Kasım 2020’de yayımladığı raporda, Müslüman karşıtlığının, Avrupa’da 
aşırı sağ grupların kampanyalarında ana unsur haline geldiği ifade edildi.
Avrupa’da veya dünyanın her tarafında tespit edilen bu İslamofobik dalgalara karşı mücadelede Türkiye 
öncü bir rol üstlenmiş durumda. Bilhassa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zeminde 
İslamofobi’nin kötülüklerini ifade etmekte ve ona karşı mücadeleye çağırmakta bu mücadelede uluslar-
arası ittifaklar aramaktadır.
Oysa sıkça mustarip olduğumuz daha derin bir sorun, dışarıda arayıp mücadele ettiğimiz İslamofobi, 
yani İslam ve Müslüman düşmanlığı her şeyden önce Müslüman ülkelerin sorunu. Yani Avrupa ülkel-
erinde İslamofobi tespit etmeye çalışan raporlar aynı hassasiyetle radarlarını İslam ülkelerine veya Tür-
kiye’ye dikseler çok daha derin, çok daha radikal İslamofobik davranışları görecekler.
Üstelik Avrupa’da İslamofobik davranışlar büyük oranda sıradan, alt düzey insanların bir davranışı 
olarak ortaya çıkarken Türkiye’de eğitimli kesimlerin bir davranışı olarak çıkıyor.
28 Şubat sürecinde üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağının doğrudan İslam düşmanlığı ve nefreti 
ile alakalı olduğunda hiç kuşku yok. Bu sorunun uygulayıcı veya savunmacı aktörleri ise üniversite 
hocalarıydı. Yüksek eğitimli, profesör, doçent, doktor ama dünyanın en cahilce davranışı olan İslam 
düşmanlığıyla malul. Sorunu o zamanlar kimse bu şeklide ortaya koymadı. Yasağa maruz kalanlar 
bile yasakçılarını sadece demokratik tutumları, hoşgörüsüzlükleri üzerinden eleştirerek kendilerini 
savunurken bu yapılanın bir İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunu dile getirmekten çekindiler. Bu 
çekincede ben hep gereksiz derecede bir nezaket görmüşümdür. Yapılan bal gibi bir İslam düşmanlığıy-
dı. Kendine Müslüman diyen veya Müslüman düşmanı görmeyen birinin İslam ile özdeş bir davranışı 
aşağılaması, ona karşı yasacı bir tutumu savunması mümkün değil.
Başörtüsü yasağı ve ona eşlik eden “irtica”, “gericilik”, “ortaçağ karanlığı” ve “başörtüsü, İslam, şeriat” 
özdeşleştirmelerine dayalı söylemler bu ülkenin utanılacak lakırdıları. O gün o tutuma bir kitle heva 
ve hevesiyle kapılanlar bu günlerini utançla hatırlamalıyken veya unutmak istemeliyken bugün yine 
üniversitelerde, meclis kürsülerinde marifet gibi tekrarlandığını görmek en hafifinden bir tehlike işareti. 
Utanılası bir cahiliyenin hala giderilmediği, üniversite kürsülerinde marifet gibi pişkin pişkin dillendir-
ilmesi, sadece bir tehlikedir. Faşizmin, cahiliyenin, kendini bilmezliğin, İslam ve Müslüman nefretinin 
ayak sesleri olarak… Başörtülü bir kız öğrencisine “Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?” diye 
sorarak taciz ettiği ortaya çıkan Mülkiye’nin bir profesörü bu tutumunun zihniyet arkaplanını üniversite 
kürsüsünden marifet gibi bellediği anlaşılan şu sözlerle ortaya koymuş:
“Görüldü ki mülkiye daha önceki okullarında şeriat bilgileriyle donatılarak mülkiyeye giren öğrencile-
rin çoğunu bilimdışı görüşlerinden arındırarak ve çağdaş bilgilerle donatarak kimsenin tahmin edemey-
eceği biçimde uygar birer mülkiyeli olarak ülke hizmetine sundu”.
Burada gurur duyularak anlatılan şey sadece İslam-Şeriat düşmanlığı değil, aynı zamanda İslam ve 
Şeriat hakkındaki hatta bilim hakkındaki cahilliktir. Bir üniversite profesörünün hem bu kadar cahil 
olması, yaptığının bir İslam nefreti dolayısıyla insanlık suçu kapsamına girdiğini görmemesi, Şeriat 
ile bilimi birbirine karşı noktalara koyması hem de bu cahilliğiyle övünç duyuyor olması Türkiye’de 
üniversitelerimizin asıl sorununun resmidir. Burada üzülmemiz gereken asıl şey ise bu profesörlerin 
zırcahillikleriyle etkiledikleri, beyinlerini yıkayarak en sığ fikirlerle birer slogan ve nefret hamalı haline 
getirdikleri evlatlarımız. Hala soğuk savaş öncesi faşizan dönemlerin ideolojik basitliğiyle düşünüyor 
ve alabildiğine sığ ideolojilerini bilim zannediyorlar. Kendi ideolojik şartlanmışlıkları ve nefretleriyle 
“bilgi sahibi’ genç dimağları nasıl bilgilerinden “arındırdıklarını” anlatıyor.
Bunu hangi yolla yaptılar/yapıyorlar acaba? O üniversite ortamında bilim mi yapılıyor ideolojik pro-
paganda mı? Bu seviyeyle muhatap alınan öğrenciye hangi bilimsel bilgi veya hangi felsefi düşünce ile 
karşı konulmuş olabilir? Her tarafı nefret dolu, yani duygularıyla hareket ettiği anlaşılan bu profesörler-
in sağlıklı bir nesil yetiştirmeleri mümkün müdür?
Aslında sadece bu bile üniversitelerde nasıl bir ortamın kimlerin eliyle, nasıl bir ideolojik atmosfere 
dönüştürüldüğünü gösteriyor. İdeolojik davranırken alabildiğine pervasızlar, alabildiğine cüretkarlar. 
İşin kötüsü yaptıklarının bilim olduğunu zannediyorlar. Nasıl düzeltebilirsiniz?

Yasin Aktay

Üniversitelerimiz cahiliye yuvası haline gelirse, kim tutar İslamofobiyi?
ى لإلسالموفوبيا إذن؟

ّ
ا للجاهلية، فمن سيتصد

ً
حينما تكون جامعاتنا عش

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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يف عام 1759 أعّد كّل من الضابط البارز يف اجليش الروسي أليكسي إيفانوفيتش تيفكيليف، و«بيوتر ريتشكوف« 
الــذي كان قــد عــنّي حاكًمــا علــى مدينــة أورينبــورغ الروســية »انفــذة روســيا إىل الشــرق«؛ أعــّدا تقريــرًا مفصــًا عــن الوضــع 
العــام يف منطقــة »الســهوب الكازاخســتانية«، ومــا يدخــل يف ســياق ذلــك مــن التــوازانت املوجــودة يف املنطقــة آنــذاك، مث 
عرضــا التقريــر علــى املســؤولني الــروس يف وزارة اخلارجيــة. كان تيفكيليــف يف الســابق مســلًما وامســه األســيصلي »كوتلــو 

حممــد«، لكنــه اعتنــق املســيحية فيمــا بعــد، عــام 1734، مث بــدأ العمــل مــع الــروس وقــدم خدمــات كبــرة هلــم.
كان تيفكيليــف، الــذي يّدعــي أنــه مــن أصــل كازاخســتاين وتتــاري، جييــد مجيــع اللغــات املســتخدمة تقريًبــا يف جغرافيــا 
ا جاًدا ودؤواًب. الشــيء 

ً
تركســتان. يف حني كان بيوتر ريتشــكوف عضًوا حمرتًما وفعااًل يف أكادميية العلوم الروســية، وعامل

الــذي كان يؤكــد أن التقريــر الــذي أعــده الرجــان ســيحظى أبمهيــة ودالالت قّيمــة.
بــدأ الثنائــي تيفكيليــف - ريتشــكوف تقريرمهــا يف احلديــث عــن موقــع املراعــي الكازاخســتانية، الــي تغطــي أكثــر مــن 
7500 كيلومــرت علــى طــول الســهوب. أشــار تقريرمهــا إىل أن الكازاخيــني هــم جــران مــع الرتكمــان، وتركمــان »حبــر 
آرال«، وشــعب قرقــل ابغســتان )جمموعــة عرقيــة تركيــة(، وشــعب خبــارى، وتركســتان، وطشــقند، واألويــرات )جمموعــة 
مــن املغــول(. كمــا حكــى التقريــر أن احلشــود الصغــرة واملتوســطة مــن الكازاخيــني كانــت تشــكل أقــوى قــوة يف املنطقــة 
آنــذاك. وأن هذيــن احلشــدين لــو احتــدا حتــت قيــادة قائــد واحــد قــوي، كان إبمكاهنمــا تشــكيل جيــش قــوي قوامــه مــن 
50 إىل 60 ألــف فــارس. لكــن بســبب فهمهــم التقليــدي لاســتقال وكرههــم لســلطة اخلــان الواحــد، كانــت جيوشــهم 

تــرتاوح مــا بــني 10 إىل 20 ألــف فــارس فقــط.
كان أليكســي تيفكيليــف وبيوتــر ريتشــكوف، يعتقــدان أنــه ليــس مــن املمكــن القضــاء التــام علــى الكازاخيــني ابلوســائل 
العســكرية، علــى عكــس مــا يعتقــد العديــد مــن القــادة يف اجليــش الروســي. وكاان ينتقــدان هــؤالء القــادة العســكريني 
ويصفاهنمــا ابلقــادة الضعفــاء ميدانيًــا. وكاان يعتقــدان أن صعوبــة املنطقــة جتعــل مــن الصعــب الوصــول إىل اهلــدف املنشــود 

مــن خــال العمــل العســكري. وذلــك ألن الكازاخيــني ميكــن أن يفــروا عــر الســهوب ويشــنون غــارات انتقاميــة.
واقرتح الثنائي يف تقريرمها طريقة خمتلفة متاًما؛ لقد قالوا ابختصار:

»علــى الرغــم مــن أن حماولــة تغيــر العــادات الوطنيــة والتقاليــد القدميــة عنــد شــعب كامــل، ميثــل اجلانــب األصعــب يف 
األمــر، ، لكــن األهــم مــن ذلــك هــو القــدرة علــى فهــم هــذا الشــعب وماهيــة عاداتــه وتقاليــده مــا دام األمــر يتعلــق بتطويــع 
شــعب »اتبــع« جديــد، ومــن مث توجيــه هــذا الشــعب ابلعدالــة والطريــق القــومي حســبما تقضتيــه مصــاحل الدولــة ابلطبــع. 
ومــن خــال املقارنــة مــع الشــعوب األخــرى، فــإّن الكازاخيــني عرضــة للتأثــر الروســي أكثــر مــن غرهــم. فقــد اعتــادوا منــذ 
فــرتة طويلــة علــى التجــارة، وتنــاول اخلبــز الرقيــق، وصنــع القــش وختزينــه لفصــل الشــتاء. وإن التجــارة علــى وجــه اخلصــوص 
هــي كل شــيء هلــم«. مث يكمــل التقريــر مــن خــال اإلشــارة إىل حكــم »اخلــان« الكازاخيــني؛ »نعــم جيــب تعيــني 
اخلــان مــن قبــل اإلدارة الروســية، لكــن جيــب تعزيــز ســلطته كذلــك. كمــا جيــب تدريــب ودعــم بعــض املســؤولني احملليــني 
وأتهيلهــم لتــويل منصــب اخلــان يف املســتقبل. إن مواجهــة الكازاخيــني ابلوســائل العســكرية أمــر غــر منطقــي، فهــم كثّــر، 
وبــداًل مــن ذلــك، علينــا إاثرة األعمــال العدائيــة بــني الكازاخيــني أنفســهم، والســيطرة علــى الشــعوب مــن خــال أتليــب 
شــعوب املنطقــة ضــد بعضهــم البعــض«. لقــد متكنــت مــن احلصــول علــى هــذه املعلومــات الــواردة أعــاه، مــن خــال 
كتــاب »التوســع الروســي يف تركســتان والســهول األوراســية - تشــكيل اإلمراطوريــة االســتعمارية )1800-1500(« 
لصاحبــه )مايــكل خوداركوفســكي، وترمجــة حممــد عاكــف كــوج. يشــر خوداركوفســكي إىل أن تقريــر تيفكيليــف وبيوتــر 
ريتشــكوف مل يؤخــذ يف عــني االعتبــار بشــكل كاٍف، وأنــه بعــد وقــت قصــر، عــادت األســاليب العســكرية القاســية، 
وابلتــايل ضاعــت بعــض الفــرص علــى الــروس. ليــس هنــاك شــك يف احلاجــة إىل قــراءة أكثــر تفصيــًا ودقــة مــن أجــل فهــم 
مجيــع جوانــب اهلجمــات الروســية العنيــدة واملتواصلــة؛ علــى آســيا والقوقــاز والشــرق األوســط منــذ عــدة قــرون، ومجيعهــا 
مناطــق معظــم ســكاهنا مســلمون. كل حــدث نشــهده اليــوم حيمــل خلفيــات ومراحــل وعمليــات متتــد لعقــود. وهــذا ال 

ينطبــق فقــط علــى املناطــق اجلغرافيــة احملكومــة، ولكــن أيًضــا علــى عقــل الدولــة احلاكمــة.
علــى ســبيل املثــال، مــن الصعــب أن نتخيــل أن اإلدارة احلاليــة لروســيا والرئيــس فادميــر بوتــني ذاتــه مل يكــوان علــى درايــة 
بتقريــر تيفكيليــف وبيوتــر ريتشــكوف عــن كازاخســتان، وقــد أُعــّد قبــل 263 عاًمــا. أو أن اإلدارة الروســية احلاليــة مل 

تســتفد مــن مضمــون التقريــر املوّجــه حنــو املنطقــة.
أي شــخص يتابــع بعنايــة اخلطــوات الــي اختذهــا بوتــني ســرى أنــه ال حياكــي العصــور اإلمراطوريــة القدميــة فحســب، بــل 

حيتفــظ أيًضــا ابإلطــار النظــري الــذي أُنتــج يف ذلــك الوقــت متاًمــا.
ألن االستمرارية يف عقل الدولة، هي واحدة من أكثر السمات املميزة لطموحاهتا يف اجلغرافيا.

Rus ordusunun üst düzey subaylarından Aleksey İvanoviç Tevkelev ile “Rusya’nın doğuya açılan 
penceresi” Orenburg’a vali olarak atanan Peter Rıçkov, 1759 yılında, Kazak steplerinin genel durumu 
ve bölgedeki dengelerle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayarak Dışişleri Ofisi’ndeki yetkililere takdim 
etmişlerdi. Tevkelev, esas adı “Kutlu Muhammed” olan eski bir Müslüman’dı. 1734’te vaftiz olarak 
Hristiyanlığa geçmiş, ardından Ruslar hesabına çalışmaya başlayarak tâbiyeti altına girdiği yeni millete 
büyük yararlılıklar göstermişti. Kendisinin Kazak, Tatar veya Başkurt asıllı olduğuna dair iddialar bu-
lunan Tevkelev, Türkistan coğrafyasında konuşulan neredeyse bütün dillere iyi derecede hâkimdi. Peter 
Rıçkov ise Rus Bilimler Akademisi’nin saygın bir üyesi, ciddi ve gayretli bir bilim adamıydı. Dolayısıy-
la, bu iki ismin ortaklaşa hazırladığı raporda, dikkate değer noktaların bulunacağı kesindi.
Tevkelev-Rıçkov ikilisi raporlarında, evvela, steplerde 7 bin 500 kilometrelik hat boyunca uzanan bir 
alanı kaplayan Kazak otlaklarının bulunduğu konumu tanımladılar. Kazakların güneyde Türkmenler, 
Hîveliler, Aral Denizi Türkmenleri, Küçük Karakalpaklar, Buharalılar, Türkistan, Taşkent ve Oyratlarla 
komşu olduğuna dikkat çektiler. Kazakların Küçük ve Orta Orda’ları bölgedeki en zorlu gücü teşkil 
ediyordu. Her iki Orda tek bir güçlü liderin komutası altında toplanmış olsa, 50-60 bin atlıdan oluşan 
bir ordu toplayabilirdi. Ancak sırf geleneksel bağımsızlık anlayışları ve bir hanın güçlü otoritesinden 
hoşlanmamaları nedeniyle, ordularının mevcudu ancak 10-20 bin atlı civarındaydı.
Aleksey İ. Tevkelev ve Peter Rıçkov, Rus ordusundaki birçok komutanın aksine, askerî yöntemlerle 
Kazakları tamamen saf dışı bırakmaya güçlerinin yetmeyeceğini düşünüyorlardı. Tevkelev ve Rıçkov’a 
göre, bu şekilde düşünen komutanların saha bilgisi çok zayıftı. Bölgenin yapısından dolayı, ask-
erî harekâtla hedefe ulaşmak mümkün değildi. Zira Kazaklar stepler boyunca kaçabilir ve misilleme 
baskınları düzenleyebilirdi. İkili, bunun yerine bambaşka bir yöntem önerdiler. Özetle şöyle diyorlardı:
“Tüm bir halkın ulusal örfünü ve eski geleneklerini değiştirmek en zor kısım olsa da, yeni tâbi halkları 
yönetme meselelerinde, en başından itibaren onların gelenek ve göreneklerinin farkında olmak ve dev-
letinin çıkarlarının gerektirdiği şekilde, adalet ve ölçülülük yoluyla onlara rehberlik etmek en önemli 
husustur. Diğer uluslara nazaran, Kazaklar Rus tesirine çok yatkındır. Kazaklar ticarete, diyet ekmek 
yemeye ve kış için saman yapıp depolamaya çoktan alıştılar. Ticaret, onları zamanla ehlileştirip yer-
leşik hayata geçirecektir. Hanlar, Rus yönetimi tarafından atanmalı ancak hanların otoritesi güçlendir-
ilmelidir. Yerel yöneticilerden bazıları, ileride han olmak üzere yetiştirilip desteklenmelidir. Kazaklarla 
askerî düzlemde karşı karşıya gelmek makul değildir, çünkü sayıları çok fazladır. Bunun yerine Kazak-
lar arasında düşmanlıklar tetiklenmeli, bölge birbirine düşürülerek halklar kontrol altına alınmalıdır.”
Yukarıdaki bilgilere, tam da Kazakistan’da ortalığın karıştığı şu günlerde elimin altında bulunan “Türk-
istan ve Avrasya Steplerinde Rus Yayılmacılığı - Bir Sömürge İmparatorluğu’nun Oluşumu (1500-
1800)” adlı kitapta (Michael Khodarkovsky, tercüme: Mehmet Akif Koç, Selenge Yayınları, s. 249 vd.) 
rastladım. Khodarkovsky, Tevkelev-Rıçkov raporunun yeterince dikkate alınmadığını, kısa süre sonra 
yeniden kaba askerî metotlara geri dönüldüğünü, böylece Ruslar açısından bazı fırsatların da kaçtığını 
kaydediyor. Rusya’nın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Asya, Kafkasya ve Ortadoğu coğrafyasına 
yüzyıllar boyunca ısrarla ve istikrarla devam ettirdiği akınları her boyutuyla anlamak için, çok daha 
ayrıntılı ve dikkatli okumalar gerekiyor kuşkusuz. Bugün şahit olduğumuz her bir hadisenin, on yıllara 
yayılan arka planları, aşamaları ve süreçleri var. Sadece yönetilen coğrafyalar açısından değil, yöneten 
devlet aklı açısından da geçerli bu durum. Örneğin, Rusya’nın bugünkü yönetimi ve Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in, Kazaklarla ilgili tam 263 yıl önce hazırlanan Tevkelev-Rıçkov raporundan habersiz 
olduğunu düşünmek zor. Hatta bölgeye yaklaşımında raporun içeriğinden faydalanmadığını da söyle-
mek mümkün değil. Putin’in attığı adımları dikkatle takip eden herkes, onun eski imparatorluk çağlarına 
sadece öykünmekle kalmadığını, aynı zamanda o dönemde üretilen teorik çerçeveyi de tamamen elinin 
altında tuttuğunu görecektir.
Devlet aklında devamlılık, coğrafyada iddia sahibi olmanın en ayırıcı vasıflarından biridir çünkü.
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