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الرئيس التركي أردوغان: متمسكون بحرية 
الصحافة ولن نسمح باستغاللها

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın 
özgürlüğünden vazgeçemeyeceğimiz gibi 

istismar edilmesine de müsaade etmeyeceğiz 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
basın özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini, ancak 
karşılığında bu kavramın ülkemize karşı yurt içinde veya 
yurt dışında kara propaganda amacıyla kullanılmasına 
asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن تركيــا لــن تتخلــى أبــداً عــن حريــة 
الصحافــة، لكنهــا يف املقابــل لــن تســمح إطالقــاً ابســتخدام هــذا املفهــوم مــن أجــل 

الدعايــة الســوداء ضــد بــالدان ســواء يف الداخــل أو اخلــارج.

İşrak altıncı yılında

عاصفة ما بعد 
الجائحة. تركيا 
ستذهل العالم 
أكثر في 2021

إبراهيم قراغول

2224

لقد تغير تعريفنا 
للعلمانية منذ 
زمن؛ فهل أنتم 
مدركون ؟

برهان الدين دوران
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden Çin sınırlarına kadar uzanan milyonlarca 
Türk cumhuriyeti sakini için daha iyi bir iletişim sağlayan fırlatma 
deneyiminin başarısından duyduğu gururunu dile getirerek, yeni uydu 
Türksat 5A’nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye’yi tebrik etti. 

Türk Hava Yolları, 2021 yılının ilk haftasında Avrupa’da trafik hacminde yeni bir 
rekora imza attı. Türk Hava Yolları, dünyanın birçok ülkesine uçan havayolu 
unvanına sahip olup, dünyanın en ünlü ikinci havayolu olarak kabul edilmektedir.

اجلديــد  الصناعــي  قمرهــا  إبطــالق  تركيــا  ابلرتكيــة(،  الناطقــة  الــدول  )حتالــف  الرتكــي  اجمللــس  هنــأ 
)توركســات 5A ( إىل الفضــاء، معــرابً عــن فخــره بنجــاح جتربــة إطالقــه والــذي يؤمــن تواصــل أفضــل 
للماليــن مــن ســكان اجلمهــورايت الرتكيــة الــي متتــد مــن مجهوريــة قــرص الرتكيــة حــى حــدود الصــن.

حققــت شــركة اخلطــوط اجلويــة الرتكيــة، رقمــاً قياســياً جديــداً يف كثافــة احلركــة املروريــة علــى مســتوى أورواب خــالل 
األســبوع األول مــن عــام 2021. وحتمــل شــركة اخلطــوط اجلويــة الرتكيــة لقــب شــركة الطــران الــي تقــوم برحــالت 

إىل معظــم دول العــامل، وتعتــر اثين أكثــر شــركات الطــران شــهرة يف العــامل.

المجلس التركي يهنيء تركيا بإطالق قمرها الصناعي الجديد

 بعدد الرحالت اليومية
ً
الخطوط الجوية التركية تحتل المرتبة األولى أوروبيا

Türk Konseyi, yeni uydusu uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye’yi tebrik etti. 

Türk Hava Yolları günlük uçuş sayısında Avrupa’da birinci sırada

Sağlık Bakanlığı, koronadan iyileşme vakalarının yaklaşık 10 bine yükseldiğini, 2 
milyon 182 bin 145 vakaya ulaştığını, 184.193 muayeneden son 24 saatte 11.479 yeni 
enfeksiyon kaydedildiğini açıkladı.

أعلنت وزارة الصحة الرتكية أن حاالت الشفاء من الكوروان ارتفعت إىل حنو 10 آالف لتصل إىل 2 مليون و182 ألف 
و145 حالة، ومت تسجيل 11.479 إصابة جديدة خالل الـ 24 ساعة املاضية، وذلك من أصل 184.193 فحص.

 في تركيا
ً
حاالت الشفاء من الكورونا تتجاوز 2 مليون و172 ألفا

Türkiye’de koronavirüs iyileşmesi 2 milyon 172 bin vakayı aştı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de 
52.800 konut inşa etme taahhüdü olduğunu ve 30.000 evin tamamlandığını ve 
Ocak ayı sonuna kadar teslim edileceğini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Suriye’nin Tel 
Abyad ve Rasulayn ilçelerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin 5 PCR test 
laboratuvarı kuruldu.

وزيــر الداخليــة الرتكــي ســليمان صويلــو: أكــدًّ أن هنــاك تعهــداً ببنــاء 52 ألفــاً و800 منــزل، وقــد مت اســتكمال بنــاء 
30 ألــف منــزل للنازحــن يف إدلــب مشــال غــريب ســوراي، وستســلم بنهايــة يناير/كانــون الثــاين اجلــاري.

أسســت تركيــا 5 خمتــرات فحــص »يب ســي آر« اخلاصــة ابلكشــف عــن فــروس كــوروان، يف مدينــي تــل أبيــض ورأس العــن، 
الواقعتــن ضمــن منطقــة »نبــع الســالم«، مشــايل ســوراي.

تركيا تؤسس 5 مختبرات فحص »بي سي آر« ضمن منطقة »نبع السالم«وزير الداخلية التركي: بناء 30 ألف منزل للنازحين بإدلب نهاية يناير الحالي

Türkiye İçişleri Bakanı: İdlib’de yerinden edilenler için Ocak ayı sonunda 
30.000 ev inşa ediliyor 

Barış Pınarı Harekatı bölgesine 5 PCR test laboratuvarı kuruldu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinde diplomasi, diyalog 
ve olumlu bir gündemin gelişmesini sürdürmesini desteklediğini söyledi.
Ülkesinin, İspanya’nın Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasındaki çözülmemiş meseleler üzerinde diyalog ve 
müzakerelere odaklanan yapıcı duruşunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، إن أنقــرة تؤيــد مواصلــة الدبلوماســية واحلــوار 
وتطويــر أجنــدة إجيابيــة يف عالقاهتــا مــع االحتــاد األورويب. وأضــاف أن بــالده تقــدر انتهــاج إســبانيا 

موقفــاً بنــاًء يركــز علــى احلــوار واملفاوضــات يف القضــااي العالقــة بــن تركيــا وبعــض دول االحتــاد.

تشاووش أوغلو: نؤيد الدبلوماسية وتطوير أجندة إيجابية مع أوروبا 
Çavuşoğlu: Diplomasi ve Avrupa ile olumlu bir gündem geliştirilmesini destekliyoruz
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Suriye’de 10 yıldır devam eden savaşta medya çalışanları, Beşşar Esed rejiminin 
işlediği suçları belgelemeye çalıştıkları sırada saldırılara maruz kalarak 
yaralanıyor ya da yaşamını yitiriyor.

Eski BM Suriye elçisi (Geir Pedersen) ofisi, Güvenlik Konseyi önündeki brifingine “onarıcı 
adalet” teriminin dahil edilmesine ilişkin bir açıklama yayınlayarak, bunun kasıtsız bir 
teknik hata olduğunu vurgulayarak, Pedersen’in terimi değiştirmemesi konusunda ısrar 
ederek çeviride bir hata olduğunu söyledi.

Suçlu Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın yürüttüğü Suriye Kalkınma Vakfı, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Uluslararası Değerlendirme 
Komisyonu seçimlerinde, Kocasının işlediği insanlığa karşı suçları ve örgütün kendisi 
tarafından korunması gereken Dünya Mirası Alanları arasına yerleştirilen onlarca alanı yok 
etmesini hesaba katmadan uluslararası hakem rütbesini kazandı.  

Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (OPCW), Esad rejimine Suriye’de kullanılan kimyasal 
silahların geliştirildiği, üretildiği ve depolandığı tesisleri duyurması için 90 gün verdi. Güvenlik 
Konseyi’nin 2118 sayılı Kararının 21. Maddesi Esad rejiminin uymaması halinde Yedinci Madde 
uyarınca yaptırımların uygulanacağını belirtiyor.

ABD’nin Suriye özel elçisi Joel Rayborne, Esad rejiminin Güvenlik Konseyi’nin 2245 sayılı kararı 
çerçevesinde 2021’de yapacağı seçimlerin meşruiyet kazanmayacağını ve sahte seçimler 
olduğunu ve Suriyeliler için yapılacak herhangi bir seçim, nerede olduğuna bakılmaksızın 
herkesin katılımıyla Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmeli ve garanti altına alınmalıdır.

Alman Göçmenlik ve İltica İdaresi, Suriye rejimine destek veren Suriyeli mülteci 
Kevork Almassian’a, kendisi için bir tehlike olmadığı için sınır dışı etme ihtimali ile 
tanınan koruma ve sığınma hakkını geri çekti. 

خــالل احلــرب الــي تســتمر منــذ 10 ســنوات يف ســوراي ، أصيــب أو قُتــل العاملــون يف جمــال اإلعــالم مــن خــالل 
مهامجتهــم أثنــاء حماولتهــم توثيــق اجلرائــم الــي ارتكبهــا نظــام بشــار األســد.

أصــدر مكتــب املبعــوث األممــي إىل ســوراي الســابق )غــر بيدرســون( توضيحــاً حــول ورود مصطلــح “العدالــة 
التصاحليــة” يف إحاطتــه املقدمــة أمــام جملــس األمــن مؤكــداً أنــه خطــأ فــي غــر مقصــود، مــع إصــرار بيدرســون 

علــى  عــدم اســتبدال املصطلــح  أو تغيــره وقــال إنــه خطــأ يف الرتمجــة.  

فــازت منظمــة “األمانــة الســورية للتنميــة” والــي تديرهــا أمســاء األســد، زوجــة اجملــرم  بشــار األســد برتبــة حمكــم دويل 
يف انتخــاابت هيئــة التقييــم الدوليــة ضمــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو(، دون األخــذ 
ابالعتبــار اجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي قــام هبــا زوجهــا وتدمــره عشــرات املناطــق الــي كانــت تضعهــا املنظمــة ذاهتــا 

ضمــن مواقــع الــرتاث اإلنســاين العاملــي الــي جيــب احملافظــة عليهــا.

أمهلــت منظمــة حظــر األســلحة الكميائيــة نظــام األســد 90 يومــاً لإلعــالن عــن املنشــآت الــي جــرى فيهــا تطويــر 
وإنتــاج وختزيــن األســلحة الكيماويــة املســتخدمة يف ســوراي، وتنــص املــادة 21 مــن قــرار جملــس األمــن 2118 

علــى أنــه يف حــال مل يلتــزم نظــام األســد يتــم اللجــوء إىل العقــوابت وفقــاً للبنــد الســابع.

اعتــر املبعــوث األمركــي اخلــاص إىل ســوراي جويــل ريبــورن أن اإلنتخــاابت الــي ســيجريها نظــام األســد عــام 2021 
خــارج إطــار قــرار جملــس األمــن 2245، لــن تتمتــع ابلشــرعية وهــي انتخــاابت مزيفــة، وإن أي انتخــاابت ختــص 
الســورين جيــب أن تكــون حتــت رعايــة وضمــان األمــم املتحــدة، ومبشــاركة اجلميــع بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــم.

ســحبت إدارة اهلجــرة واللجــوء األملانيــة حــق احلمايــة واللجــوء املمنــوح لالجــئ الســوري املؤيــد للنظــام الســوري كيفــورك أملاســيان، 
مــع إمكانيــة ترحيلــه إىل ســوراي لعــدم وجــود خطــر حبقــه.

الصحفيون السوريون يوثقون الجرائم التي ارتكبها نظام األسد على حساب حياتهم

 العدالة التصالحية آخر إنجازات المبعوث األممي السابق إلى سوريا 

األمم المتحدة تعتمد أسماء األسد زوجة سفاح سوريا كمحكم دولي

منظمة حظر األسلحة الكميائية تهدد بمعاقبة األسد ونظامه على جرائمه الكيماوية

المبعوث األميركي إلى سوريا: أي انتخابات يجريها األسد لن تتمتع بالشرعية.

إدارة الهجرة واللجوء األلمانية تسحب حق الحماية الممنوح لمؤيد للنظام السوري 

Suriyeli gazeteciler, Esed rejiminin işlediği suçları canları pahasına belgelemeye çalışıyor 

Onarıcı adalet, eski BM Suriye elçisinin son başarısıdır

Birleşmiş Milletler, Esma Esad’ı uluslararası hakem olarak kabul etti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Esad’ı ve rejimini kimyasal suçlarından dolayı 
cezalandırmakla tehdit ediyor

ABD’nin Suriye elçisi: Esad’ın yaptığı hiçbir seçim meşruiyet taşımayacak. 

Alman Göçmenlik ve İltica İdaresi, Suriye rejiminin bir destekçisine 
tanınan koruma hakkını geri çekti 
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صحيفة إشراق وشعلتها السادسة

إشراقات

Devrimci Suriyeli bir yayınının beş yıldır yayınına devam etmesi çok garip 
bir durum, ancak beşinci mumunu söndürmesi ve altıncı mumunu harika bir 
skorla, 120 sayı ile yakmaya hazır olması şaşırtıcı bir durumdur. Büyük bir 
itibarla, devam etmesi  ve farklılığı için yaratıcılıklarıyla desteklemeye çalışan 
Suriyeli, Türk ve Arap gazeteci ve yazarların ısrarı ile başardı. 
Devam etmek için çaba göstermedeki bu ısrar ve cesaret, İşrak’ın tüm yazarları 
kapsayabildiği ve belirli kişilerin yazılarınını dışlamadığı anlamına geliyor. 
Sayfalarını Arap yaratıcı insanlara açtı ve yazıları yayınlamak için 
yarıştılar. Gazeteye akın ettikleri yazıların bolluğu nedeniyle, yazılarının 
yayınlanmasındaki gecikmenin nedenini  çok sorduar. 
İşrak, Suriye-Türkiye kültürel yakınlaşması uğruna başlattığı yayın 
politikasına bağlı kaldığı için ve özgürlük,haysiyet ve Suriye’yi demir ve ateşle 
yöneten diktatörlükten kurtulmak için gerçekleşen Suriye devriminin ruhunu 
koruyarak medyadaki varlığını kanıtlamayı başardı. 
Fikrin başlangıcından bu yana yoğun geçen yıllar ve bunu başarmak için 
yapılan çalışmalar, Ve kültürel-entelektüel Suriye-Türk yakınlaşması fikrini 
teşvik etmek için Şubat 2010’da Türkiye’de çok sayıda Suriyeli ve Türk, yazar 
ve gazetecinin Urfa kentin’de (Araplar gözünden Türk edebiyatı) katıldığı bir 
etkinlik aracılığıyla başlattığımız çabanın sonucuydu.  Toplantı, çok sayıda 
Türk yazar ve gazeteciyi Suriye’nin Rakka kentine (Türkler gözünden Arap 
edebiyatı) başlıklı kültürel etkinliklere katılmaya davet ederek devam etti.  
Menbar Şam derneğin başkanı (Cemal Mustafa) ile defalarca yaptığım 
görüşmelerde beni  Bülbülzade ve Türkiye’de Anadolu Platformu Yönetim 
Kurulu Başkanı Türk düşünür (Turgay Aldemir) ile tanıştırdı. Görüşmeler 
sırasında, onunla ilgili bilgilerim derinleşti ve yavaş yavaş dostluğa ve 
kardeşliğe dönüştü, bu yüzden beni Suriye-Türkiye entelektüel kültürel 
yakınlaşma fikrini canlandırmanın yollarını bulmam için görevlendirdi. Ona 
Türkler ve Suriyeliler için kapsayıcı bir dergi çıkarma fikrini önerdim, bu 
yüzden onu kurmak ve yönetmek için görevlendirdi ve devamını gelmek için 
destek sözü verdi. 
Kasım 2015’te taslak bir sayı tasarlandı ve yayınlandı ve çok sayıda yazar 
ve okuyucunun öneri ve görüşleri bize ulaştı, Türkiye Yayınlar Dairesi’nden 
lisans aldık ve Yönetici müdür olarak unvanımı doğruladık.
12/1/2015 tarihinde,  Türk düşünür  (Turgay Aldemir) bana verdiği sözü 
yerine getirme konusundaki ısrarı nedeniyle ilk sayısı yayınlandı ve halen 
devam etmektedir.
En sonunda:
Sosyal medya ve web sayfalarında, sörfçü sayısı her sayı için 6000-8000 
arasında değişiyor ve uluslararası gazetelerin saflarına ulaşmak için Fransızca 
olarak üç dilde Arapça, Türkçe ve Fransızca yayınlamak için devam eden bir 
çalışma var. 
Bu konuda uzun bir yol kat ettik, bir tercüme bürosu ile anlaştık ve tüm 
evrak ve belgeleri onayladık, Ancak, birden fazla belediyeye teslim ettiğimiz 
projemizi benimsemesi ve ayda elli bin adet basılması için gerekli desteği 
vermesi için korona pandemisi durdurdu. 
Tekrar deneyeceğiz ve İşrak gazetesinin onu dünyaya getirme çabalarımıza 
değeceğinden tamamen eminiz. 
Allah’tan 2021’i kardeş Suriye ve Türk halklarının umutlarını ve hayallerini 
gerçekleştirme, Türkiye’de refah ve güvenliğin hüküm sürmesi, Suriye’nin 
Rus ve İran işgalinden kurtarılması ve Esad rejiminden kurtuluş yılı olmasını 
diliyoruz.
İşrak gazetesinin okuyan ve İşrak gazetesinde yazan herkese, yayın müdürüne, 
bölüm başkanlarına  ve tasarımcısına teşekkürler. 
İşrak gazetesinin destekçileri, Türk İslam düşünürü (Turgay Aldemir) ve 
(Cemal Mustafa)’a şükranlarımı sunuyorum.  

تطفئ  أن  السنني، ومدهش  ثورية ابلصدور خلمس من  استمرار مطبوعة سورية  الغرابة يف  فائق  أمر  هو 
مشوعها اخلمسة وتستعد إليقاد شعلتها السادسة برصيد كبري، 120 عدداً حققه إصرار املبدعني والكتًّاب 

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.
فتحت صفحاهتا أمام املبدعني العرب، فتسابقوا إىل النشر فيها، وكانوا شديدي اإلحلاح ابلسؤال عن سبب 

التأخري بنشر موادهم، بسبب كثرة وفيض املواد اليت يغمرون الصحيفة هبا.
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 مرت به 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 
بعنوان  الرتكية ألايم  أورفا  السوريني واألتراك يف مدينة  فيها عدد كبري من األدابء والكّتاب والصحفيني 
)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 
بتأسيسها  الفكري السوري الرتكي، فعرضت عليه فكرة اصدار جملة جامعة لألتراك والسوريني فكلفين 

ورائسة حتريرها ووعد بدعم استمرارها.
الثاين عام 2015 مت تصميم عدد جترييب وإصداره، ووصلتنا مقرتحات وآراء من عدد من  تشرين  يف 
صفيت كمدير  وتثبيت  الرتكية  املطبوعات  إدارة  قبل  من  ترخيصها  على  احلصول  ومتًّ  والقراء،  الكتًّاب 

تنفيذي هلا.
ويف 2015/12/1 صدر عددها األول وال زال مستمراً بسبب إصرار األستاذ )تورغاي ألدمري( على 

تنفيذ وعده يل ابستمرارها.
أخريًا:

على صفحات التواصل االجتماعي بلغ عدد متصفحيها بني 6000- 8000 لكل عدد، وهناك سعي 
متواصل إلصدارها ابللغة الفرنسية لتصل إىل مصاف الصحف العاملية، بلغات ثالث هي العربية والرتكية 

والفرنسية.
قطعنا يف ذلك أشواطاً وتقاعدان مع مكتب للرتمجة وقمنا بتصديق كافة األوراق والثبوتيات، لكن جائحة 
كوروان أوقفت مشروعنا الذي قدمناه ألكثر من بلدية من أجل تبنيه وتقدمي الدعم الالزم لطباعة مخسني 

ألف نسخة شهرايً.
سنعاود احملاولة من جديد وكلنا ثقة أبن صحيفة إشراق جديرة جبهدان إليصاهلا إىل العاملية.

نسأل هللا أن يكون عام 2021 عام حتقيق األماين واألحالم للشعبني الشقيقني السوري والرتكي، وأن يعم 
الرخاء واألمان يف تركيا، وأن تتحرر سوراي من االحتاللني الروسي واإليراين، واخلالص من النظام األسدي 

اجملرم.
الفين ورؤساء  قرأها، وملدير حتريرها وخمرجها  من  فيها ولكل  لكل من كتب  واالمتنان  والتقدير  الشكر 

األقسام.
وكل الشكر لداعمي إشراق، املفكر االسالمي الرتكي األستاذ )تورغاي ألدمري(، ولألستاذ )مجال مصطفى(. 
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الق Suriye devriminden önce ve  sonra daima gerçekleri yazmaya çalıştım.Her 

zaman  kalemimden akan  mürekkebim, diktatör  rejimlerinden veya herhangi 
baskıcı  bir   iktidardan  korkmadan , yılmadan   sadece ve sadece  özgürlük  
temalarını işleyen konuları  yazmaya alışkındır.Kendimi vatanıma ve  insanlara 
fayda vermeyen tüm konulardan uzak tutmaya çalıştım. Hayatım boyunca 
bu  benim  tarzım idi. Şerefli  bir  şekilde  katıldığım  tüm  platformlarda  
da  bu şekilde durmaya özen gösterdim. Bunlardan biri  Suriye  için Esadsız 
, özgürleştirilmiş bir halk için  çalışan ve  hala bu yönde çaba sarf eden bir 
gazete vardır .O da İşrak  gazetesidir..Bu gazetede yıllarca  görev almam benim  
bir onurdur.
Üç buçuk milyondan fazla onurlu Suriye halkını kucaklayan  ev sahipliği  yapan  
Türkiye ve onun  halkıyla  daha geniş ve daha uyumlu bir ilişki oluşturmak  
için  büyük  çaba gösterilmiştir. Esad onun  işbirlikçileri  ve destekleyicileri  
olan Ruslar, İranlılar ve farklı  ülkelerden getirmiş  olduğu  paralı  ve mezhepçi 
milisler  ile  Suriye’yi sadece elinde  tutması hırsıyla  ülkenin tümünü  yaktı 
ve  yıktı .Rusya’nın Eylül 2015  müdahalesi olmasaydı bugün (Esadist Faşist) 
rejimi  çoktan  yıkılmıştı .
Yazı yazmak  bir varoluş eylemidir ve   gerçek hayatta değişim gerçekleştirmektir. 
Aynı zaman da gerçeklerle  yüzleşmektir. 
Ayaklanma özgürlük  yolunda  gerçekleşen bir devrimdir. Bu  yüzden  benim 
için yazı   yazmak değişim  ve gerçekleri  kavramak ve  onlara  ulaşmak 
anlamına  gelmektedir.. Ve tüm bunlar, etnik, ırksal veya dini ayrımcılık 
olmaksızın, adalet, akıl ve insanlar için - tüm insanlar için - eylem arasında 
hiçbir ayrımın olmadığı yollarda gerçekleşir. Aksine tutuklanmaya veya yaşam 
hakkının ihlaline yol açsa bile, sorumlu özgürlüğün devamı ve  sert kayayı 
delmesidir.
Saf ve onurlu medya ve gazetecilik çalışması, insanoğlunun insanlığa duyulan 
saygıdan kaynaklanmaktadır. Veya insanın ifade ve düşünce özgürlüğüne 
inanmayan toplumlar ve gruplar halklarını ezen, zâlim, baskıcı rejimden onu 
etkileyebilecek tüm insanı boşa harcama süreçleri operasyonlarını reddetti.
Aslında mayın tarlalarından yazarak geçmek hiç de kolay değil. Aksine büyük 
bir denizde yüzerken sonuçlarına bakmadan birçok zorluk ve birçok saldırı ile 
karşılaşacaktır.
Ve bunlar genellikle kaba ve kanlı. Çünkü konuşma özgürlüğünü engellemeye 
ve susturmaya alışkın olduğu için. Tiranlığın labirentinden çıkan güvenliği  
korumak  için,  insanlığı boşa  harcatmaya  çalıştı. Tiranlık her zaman hakikatin 
engelleyicisi, hakikatin bastırıcısı, zorbalığın tüm politikalarını uygulamaktan 
sorumludur. Bunlar, siyasetin toplumdan kaldırılmasından sonra iktidarının 
sürmesine, iktidarının geçici istikrarına ve bastırma araçlarının üstünlüğüne 
fayda sağlayan koşullardır.
Tiranlık her zaman gerçeği engelleyen, hakkı bastıran, Siyasetin toplumdan 
kaldırılmasının ardından gücünün sürekliliğini, iktidarının geçici istikrarını ve 
bastırma araçlarının üstünlüğünü bildiren ve ifade vizyonuna uymayan veya 
otoritesini bozan konulara dalmasını engelleyen veya hüküm süren gerçekliği 
(kendisi için) bir hareket atmosferine dönüştüren devrim. Özgür düşünce, 
zorunlu olarak bir ürün, gerçeklik ve daha parlak, daha ferah bir gelecek verir. 
Baskı, susturmak ve yürürlükten kaldırma, gerçekliği yaratıcılığın olmadığı 
toplumlara,ve insanlarının yaratıcı, gelişmiş, değişen kalıplara en iyiye ve en 
safa doğru yürüyebilme yeteneğine sahip olmayan toplumlara dönüştürür.
Belki de özgürlük odaklı yaklaşımla yazmaya devam etmek - Esad’ın 
hegemonyası ve zulmünün araçlarını açığa çıkararak - Suriye yangınında hüküm 
süren tiranlığı ortadan kaldırmak için barışçıl demokratik ulusal çalışmanın 
temellerinin önemli bir parçasıdır. Gerçekliği daha iyiye doğru değiştirmek 
ve özgür bir Suriye vatanı için gayretle çalışmak, Esad ailesinden bağımsız ve 
ulusal egemenlik, anayasa ve hukukun egemenliği alanlarında uçmak, böylece 
tiranın Suriye ana vatanına kadar özgürlüklerini kısıtlayamaması, bastırma 
ve sessizlik konusunda ciddi bir eylemdir. Hiç kimseyi dışlamayan ve hiçbir 
şekilde doğruluk, hakikat,  ve saf vatandaşlık yolundan bir alan sapmasını 
kabul etmeyen bir toplumsal sözleşmeyle, tiran başka türlü ne denerse denesin, 
ulusun tüm insanları için yazmaya devam etmek gerekir. 

دأب املداد الذي أكتب فيه، والقلم الذي ُيسك جبمليت وحريف العريب، وبكل اللغات، قبل 
الثورة السورية/ ثورة احلرية والكرامة وبعدها، أن يعاقر الكتابة املتحررة والكلمة احلرة على طول 
املدى، دون خوف أو وجل من طاغية أو سلطات أمنية، وقد أمسكت نفسي دائًما وأبًدا عن 
اخلوض مبا ال يفيد وطين أو ال ينفع الناس، وكان هذا ديدين املتواصل يف كل منعرجات احلياة، 
وكل تالوينها، ويف كل املنابر اليت تشرفت يف الكتابة عربها وفيها. كان منها ابلضرورة صحيفة 
أرحب  أجل عالقة  ومن  األسد،  آل  بال  احلرة  أجل سورية  من  ومازالت  َعِمَلت  اليت  إشراق 
ماليني  ثالثة  عن  ينوف  ما  احتضن  الذي  وشعبها  تركيا،  املضيفة  الدولة  مع  انسجاًما  وأكثر 
اهلارب من ظلم وعسف األسد ومن معه، من روس وفرس  ونصف من شعب سورية األيب، 
وميليشيات طائفية استجلبها من كل بقاع الدنيا هلدم الوطن السوري، ومن أجل إعادة قيامة 
نظام )الفاشيست األسدي( الذي كاد أن ينهار، لوال التدخل االحتاليل الروسي الغاشم أواخر 

أيلول / سبتمرب 2015.
وألن الكتابة فعل وجود. وتغيري يف الواقع. وإمساك بتالبيب احلقيقة. وانفالت أبدي يف سياقات 
الثورة واالنتفاض فقد كانت الكتابة )ابلنسبة يل( تكمن يف أتون هذا التغري والوصول إىل احلق 
واحلقيقة الفضلى. وكل ذلك ضمن مسارات ال ختارج فيها بني العدل واملنطق والعمل من أجل 
الناس كل الناس، بال متييز أثين أو عرقي أو ديين. بل استمرار للحرية املسؤولة وحفر يف الصخر 

الصلد، حىت لو أدى ذلك إىل االعتقال أو التعدي على احلق يف احلياة.
ورفض كل  اإلنسان.  أنسنة  احرتام  من  والشريف  النقي  والصحفي  االعالمي  العمل  ينطلق 
أو  لشعوهبا.  قامعة  قاهرة  مستبدة  أنظمة  من  تطاله  أن  يكن  اليت  لإلنسان  اهلدر  عمليات 
جمموعات ومجاعات ال تؤمن حبرية البشر يف التعبري، أو إبداء الرأي. واحلقيقة تقول إن املضي 
يف حقول األلغام عرب الكتابة، ليس سهاًل، بل تعرتيه الكثري من املعيقات والعديد من التعدايت 
على من يبحر يف مي كبري، دون النظر إىل نتائج ذلك، وهي غالًبا ما تكون فظة ودامية، ألهنا 
تعودت على كم األفواه وإلغاء الكلمة احلرة، وهدر إنسانية اإلنسان وصواًل إىل استتباب األمن 

اخلارج من متاهات الطغيان.
لقد كان الطغيان وعلى الدوام مانًعا للحقيقة قامًعا للحق، ممارًسا عرب كل سياسات االستبداد، 
وهي األجواء اليت تفيد يف استمرار سلطته، واستقرار قوته املؤقت، وسيادة أدوات قمعه بعد 
إلغاء السياسة من اجملتمع، وبعد منع كل من ال يتالقى مع رؤيته يف التعبري أو اخلوض يف مسائل 

تُعكر صفو سلطته، أو حتيل الواقع السائد )ابلنسبة له( إىل جو من احلركة والثورة عليه.
القمع  بينما  رحابة.  وأكثر  إشراقًا  أكثر  ومستقباًل  وواقًعا  نتاًجا  ابلضرورة  يعطي  احلر  الفكر 
والكبت واإللغاء حييل الواقع إىل جمتمعات ال إبداع فيها، وال مقدرة لدى انسها على املسري 

ابجتاه أنساق مبدعة ومتطورة متغرية حنو األرقى واألنقى.
ولعل االستمرار يف الكتابة يف املنحى احلراييت، وعرب فضح أدوات اهليمنة والقمع األسدي، هي 
اجلزء املهم يف أساسيات العمل الوطين الديقراطي السلمي، إلزاحة الطغيان املرتبع على رمل 
اآلن والوطن السوري، وهي فعل جدي يف تغيري الواقع حنو األفضل، واشتغال دؤوب من أجل 
وطن سوري حر، خاٍل من آل األسد، وحملق يف فضاءات من السيادة الوطنية، وسيادة الدستور 
والقانون، حبيث ال يتمكن الطاغية من جلم احلرايت، أو كبت وكم األفواه، وصواًل إىل الوطن 
السوري، بعقد اجتماعي ال يستثين أحًدا، وال يقبل أبية حال ابنزايح ميداين عن جادة الصواب 

واحلق واحلقيقة واملواطنة الصرفة، جلميع أبناء الوطن، مهما حاول املستبد غري ذلك.

Özgür Sözlerde

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

في الكلمة الحرة

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقاال

ميضــي عــام 2020 علــى الســورين اترًكا وراءه مجلــة مــن املصائــب والكــوارث 
الــذي  لــوابء كــوروان  فباإلضافــة  احلديــث،  العصــر  الــي مل حيتملهــا شــعب يف 
ضــرب العــامل شــرقه وغربــه خملًفــا آالف الضحــااي يف القــارات كافــة، وكان وقعــه 
أقســى علــى شــعبنا نتيجــة إمهــال النظــام وتراجــع الواقــع الصحــي، ســاد القمــع 
والقصف والتشــريد واجلوع يف وقت ماتزال الناس فيه أبشــد احلاجة ألساســيات 
احليــاة املفقــودة مــن اخلبــز حــى الــدواء والتدفئــة يف هــذا الشــتاء القــارس، فقــد 
وخرجــت  الــدوالر 900 ل.س  صــرف  وســعر  عــام 2019  ســورية  دخلــت 
منــه وســعر الصــرف حبــدود 2900 ل س، الدخــل اثبــت واألســعار تلتحــق 
املنتــوج  الداخــل، يف وقــت شــح  الســورين يف  فــورًا ابلــدوالر، وتشــتد معــاانة 
احمللــي وأصبــح االعتمــاد علــى االســتراد هــو الســائد لغالبيــة الســلع، حــى القمــح 
وكانــت ســورية تصــدره أصبحــت تســتورده وهــو الســلعة اإلســرتاتيجية األهــم. 
لقــد مسيــت ســورية ببلــد الطوابــر، طوابــر يف كل شــيء حــى التبــغ املصنــوع حمليًــا 
ارتفعــت أســعاره بشــكل جنــوين وأصبــح احلصــول عليــه صعــب املنــال، كل هــذا 
الــكالم خيتفــي عندمــا تتوجــه إىل الســوق الســوداء، فــكل شــيء موجــود وابلكميــة 
املطلوبــة ولكــن أبســعار فلكيــة فمــن املســتفيد. املعــروف أن حكــم البعــث خلــق 
هــذه الســوق الســوداء منــذ بداايتــه وذلــك كطريــق للرتبــح مــن أجــل الفاســدين 

ُعقــدت قمــة الُعـــال اخلليجيــة وفــق رغبــة )آل كوشــنر( متامــاً كمــا كانــت 
مقاطعــة قطــر وفــق نفــس الرغبــة مبناســبة أثــرة علــى الصهاينــة عــرابً وغــر 
عــرب، هــذه املناســبة هــي الذكــرى اخلمســن للهزميــة العربيــة األليمــة يف 
اخلامــس مــن حزيــران / يونيــو 2017، جــاء ذلــك بعــد فشــل الصفقــة 
االقتصاديــة ببعدهــا السياســي مــع قطــر وبعــد مناوشــاهتم علــى »الصيــدة« 
»جاريــد  إلخــراج  الســعودية  مــع  ذلــك  بعــد  الصفقــة  لتكــون  الســورية، 
وزوٌج  صهيونيــة  ألســرة  املعــروف  فهــو  املاليــة،  ضائقتــه  مــن  كوشــنر« 
إليفانــكا بنــت ترامــب الــي تصهينــت بعــد اعتناقهــا اليهوديــة كــي يقبــل 
جاريــد الــزواج هبــا علــى يــد أحــد حاخامــات نيويــورك يف عــام 2009.

فقبــل األزمــة اخلليجيــة وإجراءاهتــا وتبعــات حصــار قطــر كانــت ثورتنــا تدفــع 
ضريبــة مصاحلهــم، وبعــد احلصــار جــاءت التبعــات أشــد، وصــواًل للحــال 
اخلارجيــة  بيــاانت »تلرســون« وزيــر  يذكــر  هــي عليــه اآلن؛ وكلنــا  الــذي 
األمركــي حينهــا- قبــل اســتقالته احتجاجــًا- الــذي أكــد فيهــا علــى إضــرار 
األمنيــة  ترتيباهتــا  وكذلــك  التجاريــة  األمركيــة  ابملصــاحل  اإلجــراءات  هــذه 
ابملنطقــة وحتــرك قواهتــا العســكرية، وجــاءت نتائــج قمتهــم ليــوم واحــد إبعالن 
وبيــان أبقــى علــى جممــل اخلالفــات عــدا مراســم اللقــاء كــي تثبــت أمــركا أهنــا 
صاحبــة القــرار واملتحكــم بشــيوخ وإمــارات النفــط إضافــة ملصــر وابقــي جوقــة 
املطبعــن مــع العــدو التارخيــي إرضــاًء للشــعبوية األمركيــة الــي ابنــت وظهــرت 

علــى حقيقتهــا أخــراً حبصــار الكونغــرس وجملســيه التشــريعين.
فهــل كانــت تلــك املنعكســات،الدولية والعربيــة، كلهــا لتؤثــر ابلشــكل الــذي 
وصلــت إليــه لــو توفــرت لــدى الثــورة الســورية قيــادة وطنيــة شــرعية وحقيقيــة 
متثــل الشــعب الســوري الثائــر؟ أمل تكــن قيــادات الصدفــة تتعامــل مــن خــالل 
الثــورة  أهــداف  عــن  بعيــداً  األجــر  مصــاحل شــخصية وأجنــدات مدفوعــة 
ومصــاحل مجاهرهــا؟ أليــس هــو الــذي مســح لــكل مــن هــب ودب، عربيــاً 
التفاقــات  تنفيــذاً  الســوري  الشــعب  بشــؤون  ابلتدخــل  ودوليــاً،  واقليميــاً 

مســبقة مــع طغمــة تنظيــم األســد ذو الرعايــة الصهيونيــة أصــاًل؟

واملوالــن واملقربــن مثلمــا خلــق أســواق التهريــب مــن لبنــان عندمــا دخــل جيشــه 
إىل هنــاك، مل تكــف هــذه األزمــات يف ســورية إلشــباع رغبــة النظــام وحمازبيــه 
املســاعدات  إىل  النظــام  يــد  فامتــدت  وقهــره  الشــعب  إذالل  يف  وميليشــياته 
األمميــة الشــحيحة ليســرقها ويبيعهــا علنًــا للنــاس وذلــك عــن طريــق اهلــالل األمحــر 
الســوري واحلواجــز األمنيــة  وبكافــة الطــرق، حــى وصلــت هــذه الســرقات إىل 
املناطــق خــارج ســيطرة النظــام عــن طريــق منــدويب هــذه املنظمــة، وأضــاف إىل 
تعديــه علــى حقــوق الشــعب أخــرًا االســتيالء علــى أمــالك املواطنــن املهجريــن 
مبــزادات علنيــة لالســتثمار لصــاحل الســلطة واملليشــيات التابعــة هلــا لرســخ بذلــك 
سياســة التغيــر الدميغــرايف بعــد هتجــر الســكان ابلقصــف والرتهيــب. ومــع أن 
األصــوات تتعــاىل بــن املوالــن وحــى مــن نفــس العائلــة احلاكمــة لتفضــح الفســاد 
والنهــب يف أعلــى املســتوايت، إال أن النظــام ال يلتفــت إىل كل ذلــك، فهمــه 
الوحيــد اآلن هــو  جتنيــد مــن بقــي مــن نظامــه ملهمــة إعــادة انتحابــه لســبع ســنوات 
جديــدة، بعــد عشــرينيتن قضامهــا حاكًمــا وريثًــا، فالعشــرة األوىل ذهبــت وإعالمــه 
يصــدح ابلصــوت العــايل وبــكل الوســائل مبســرة اإلصــالح والتطويــر الــي مل ينــل 
منهــا الشــعب إال مزيــًدا مــن الفقــر والــذل والقمــع، فقــد طفــت علــى ســطح 
االقتصــاد طبقــات جديــدة هنابــة وفاســدة مســلحة بقوانــن االنفتــاح وضــرب 

إن الثــورة ليســت غايــة يف حــدِّ ذاهتــا، لكــن التقــدم هــو اهلــدف والغايــة؛ 
تقدم اإلنســان الفرد ومن مث الوطن، أي حقوق اإلنســان وحريته ابعتبارها 
لبنــة أساســية يف بنــاء وطــن متحــرر ومندمــج بــكل مــا للكلمــة مــن معــى، 
فال ثورة بال تقدم يكون حموره اإلنســان وغايته وطن حيتمي فيه اإلنســان، 
وإذا كان عكــس التقــدم هــو الرتاجــع والتقهقــر، فــإن التقــدم يفــرتض ذهــاابً 
إىل األمــام، تغــراً حنــو األرقــى، وهــو إن كان يشــر ملضمــون إجيــايب أويل، 
فــال يعــي هــذا أن حنّوِلــه لصنــٍم يعبــد، فالتقــدم خــارج مســاحة املقــدس، وهــو 
موضــع ســؤال ونقــد ومراجعــة دائمــاً وعلــى طــول اخلــط، وليــس مدخــاًل 
لشــراء الذمــم والضمائــر وخدمــة أجنــدات، ال صلــة هلــا مبصــاحل الشــعب 
الســوري، كمــا حصــل مــع مكــوانت معارضــة الصدفــة يف الثــورة الســورية.

فعندمــا نقــرأ البيــاانت السياســية للقــوى واألحــزاب الســورية، سنكتشــف 
نــدرة وجــود املوقــف السياســي املتــوازن الــذي يتوافــق مــع العقــل، ويبتعــد عــن 
سياســة الكيــل مبكيالــن، وميتــاز ببعــد النظــر السياســي أيضــاً، وابملســؤولية 
والرزانــة أخــراً، هــذا إن مل يكــن املطلــوب فعــاًل أكثــر مــن ذلــك، خباصــة 
فمعظــم  تــرّدد،  ومــن دون  الســورية جليــة،  الوطنيــة  الــروح  جلهــة حضــور 
البيــاانت السياســية مصابــة ابلزلــل والعــوار، ألهنــا تقــارب قضــااي وحــوادث 
املمولــن  ومتضاربــة كتضــارب  خمتلفــة  سياســية  مبواقــف  متشــاهبة  واحــدة 

وأصحــاب النفــوذ.
السياســية  القــوى  مواقــف  يف  التناقضــات  اكتشــاف  جــداً  الســهل  مــن 
واملثقفــن ورؤاهــا، وال أســهل مــن اكتشــاف سياســة الكيــل أبلــف مكيــال 
لــدى معظمهــم، وكثــرون جيــدون أنفســهم غــر معنيــن بتحقيــق االنســجام 
أو التكامــل فيمــا بــن الــرؤى واملواقــف املتنوعــة والعديــدة، هــذا حيــدث فعــاًل 
يف حيــز تقييــم البشــر فتنتــج الكــوارث، ورمبــا ختتــزل الفــرد إىل أحــد أبعــاده 
ابالنتمــاء الطائفــي أو االثــي، أو ختتزلــه يف حــدث أو حلظــة مــا، أو يف 
موقــف إجيــايب أو خاطــئ، وال تــرى مســار الفــرد يف كليتــه، والبعــض إذا رأى 
نقطــة إجيابيــة أزاح بصــره عنهــا، وإذا مســع بســيئة التقطهــا ونشــرها ســريعاً، 

الصناعــة الوطنيــة وإغالقــات واســعة ملعامــل القطــاع العــام وحــى اخلــاص لصــاحل 
هــذه الطبقــة الــي كان هدفهــا حتطيــم مــا بقــي مــن االقتصــاد الوطــي ليخلــوا هلــا 
اجلــو إلدخــال ســلعها املســتوردة الــي تتحكــم بنوعياهتــا وأبســعارها. وجــاء علــى 
رأس هــذه الطبقــة قيــادة اقتصاديــة خدمــت أجنــدات خارجيــة يف مؤسســات 
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل، الــذي تتبــع سياســات نيــو ليراليــة ال 
تتوافــق مــع اقتصــادان واحتياجاتنــا بــل مــا يهمــا هــو فتــح األســواق وإزالــة كل 
تقــول  بقــاء )بروبغنــدا( إعالميــة  مــع  املنافســة.  الســلع اخلارجيــة  أمــام  العوائــق 
ابالشــرتاكية وابجملتمــع االشــرتاكي املوحــد. أمــا العشــرينية الثانيــة فالــكل يعلــم أهنــا 
كانــت حــرب شــعواء علــى الشــعب قتلــت ودمــرت وشــردت املاليــن ومازالــت 
التصفيات يف الســجون واملعتقالت واالختفاء القســري ســيدة املوقف إىل اآلن.
وإصــرار النظــام علــى انتخــاب نفســه بدعــم روســي وإيــراين، مــع أنــه النظــام الــذي 
فعــل مــا فعــل بشــعبه مــن املآســي، ألنــه يــرى بنفســه أنــه قضــى علــى أي بديــل 
حقيقــي، وروج بتحالفــه مــع املتشــددين وإخافتــه للعــامل ابلغــول اإلســالمي البديــل 
ألن يســكت العــامل عــن فظائعــه، وكمــا قــال ماكــرون إن النظــام يقتــل الســورين 

وليــس الفرنســين، فمــا يهمنــا؟
ليس هناك من معى إلعادة انتخاب األسد إال إغالق أي انفذة أمام الشعب 
الســوري يف إصــالح النظــام والبــالد فلــن يســتقيم أي إصــالح بوجــوده، نقــول 
هــذا مــن منــران يف صحيفــة إشــراق الــي حتتفــل بعيــد ميالدهــا اخلامــس كصحيفــة 
ســورية يف املنفــى والــي تســاهم إبيضــاح مــا جيــري يف ســورية مــع فضــح الفســاد 
والقمــع الــذي يتعــرض لــه شــعبنا منــذ عشــر ات الســنن، وإننــا مــن منــران هــذا 
ندعــو كل األقــالم النزيهــة يف املنفــى للمســامهة يف كشــف وتعريــة هــذا النظــام 
لعلمنا أن ســورية أســوء دولة على مســتوى العامل يف حرية الصحافة. ميضي عام 
وأييت عــام ومأســاتنا مســتمرة ولــن نتخلــص مــن ذلــك الكابــوس إال ابلتكاتــف 
والتضافــر لــكل اجلهــات الوطنيــة حنــو إمجــاع ســوري لقيــام جبهــة عريضــة وتوحيــد 

اجلهــود ليبــدأ طريــق اخلــالص.

ولذلــك تكــون كل التقييمــات واألحــكام ضالّــة أو مضلِّلــة.
الســورية  للثــورة  السياســي  الفكــر  التقــدم غائبــة عــن  لطاملــا كانــت فكــرة 
كمــا جتلــى طيلــة العشــرية املاضيــة عــر النخــب الــي تصــدت لقيــادة الطــور 
»الثــوري«، فقــد بــدا أنــه مل يكــن ثــوراًي إال ابلشــكل اللفظــي وبــال فكــٍر 
سياســي حامــل لــه؛ األمــر الــذي يبــن كيــف وصــل بنــا احلــال ملــا حنــن عليــه 
الطغمــة  نظــام  الــي عمــل  والتخلــف  التخشــب  عــن حالــة  اآلن! فضــاًل 

الفاشــي علــى تكريســها بعكــس مــا كان يعلــن دومــاً!
ال توجــد ثــورة تســتحق هــذا االســم مبعــزل عــن فكــرة التقــدم، إذ تتحــول 
الثــورة إىل جمــرد هــدف بذاهتــا؛ وليــس هنــاك معــى للتقــدم ســورايً وعربيــاً 
بــدون شــرطه، وحــدة املوقــف واألداء وطنيــاً رغــم عــدم توفــر البعــد العــريب 
الداعــم لــه، وأن املوجــه احلقيقــي للثــورة هــو الفكــر والتفكــر السياســي الــذي 
إليــه بعــن االزدراء واالحتقــار حتــت مســميات ومقــوالت  يـُّنظــر  مــا زال 

خمتلفــة. 
جامعــة،دون  ســورية  وطنيــة  سياســية  طبقــة  بنــاء  املمكــن  مــن  فهــل 
إبطاء،متتلــك املشــروعية الوطنيــة واألخالقيــة والسياســية؟ إن الزمــن واملصــاحل 
القاتــل  للمجــرم  ابلرتويــج  اخلطــى  حتــث  االحتــالالت  ودول  ترحــم  ال 
وتثبيــت مواقعهــا! فهــل ميكــن حتقيــق ذلــك دون اإلنســان القــادر والفاعــل، 
الواعــي واملــدرك ملــا آلــت إليــه أحوالنــا مــن فســاد وحمســوبية وغيــاب حكــم 
القانــون وانعــدام االهتمــام ابلتنميــة وتوفــر فــرص العمــل ويف االســتثمار يف 
الصناعــة والعلــم والتقنيــة، واســتمراء التبعيــة للُحمــاة اخلارجيــن، وانتشــار 
الفوضــى واالقتتــال ومعــه تنامــي اجلرميــة وعمليــات االختطــاف واالغتيــاالت 
السياســية واملواجهــات املتواتــرة بــن مليشــيات طاحمــة للســلطة فقــط وملواقــع 

الســيطرة أبربــع أرجــاء ســورية؟
احلل يكمن يف إعادة بناء اإلنســان الســوري الذي هو هدف الثورة ودولة 
املواطنــة واملدنيــة والتنميــة اإلنســانية والتقــّدم التقــي والعلمــي واالقتصــادي، 
ال يف حتطيمــه لصــاحل ميليشــيا مرهتنــة الحتــالالت روســية وإيرانيــة وأمركيــة، 
وابلتــايل حتطيــم مرتكــزات الدولــة ككل كمــا فعــل نظــام الطغمــة؛ إنــه الــدرس 
الغنيــة،  العراقيــة  التجربــة  األخريــن  العقديــن  لنــا يف  قّدمتــه  الــذي  األهــم 
بعدمــا اكتشــفت اجلماعــات األهليــة، املذهبيــة واملناطقيــة والقوميــة، كيــف 
ُجــّردت الكونفدراليــة، يف بلــد يفتقــر لطبقــة سياســية حقيقيــة ووطنيــة، مــن 
مضموهنا، وأصبحت مدخاًل لشــرعنة اإلمارات العائلية والشــخصية وهنب 
الدولــة وحتكــم املليشــيات الطائفيــة ابلشــأن العــام وتعميــم الفســاد وتكريــس 
التبعيــة جتــاه قــوى االحتــالل األجنبيــة والتســليم للــوالءات اخلارجيــة، علــى 
حســاب تعزيــز روح الوطنيــة واملواطنــة والكرامــة الشــخصية والعدالــة وحكــم 

القانــون، واحلريــة والدميقراطيــة احلقــة واحلقيقيــة.

محمد عمر كرداس

عبد الباسط حمودة

في وداع عام 2020

أين التقدم وفكرة التقدم في الثورة 
السورية؟
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مقاال

أكــر  وهــو  الكونغــرس،  اقتحــام  األربعــاء يف  علــى حادثــة  فعــل  ردات  يف 
اخــرتاق للكونغــرس منــذ حرقــه علــى يــد الريطانيــن يف 1814وهبــذه احلادثــة 
قــال الرئيــس األمركــي الســابق جــورج دبليــو بــوش: »هكــذا خــالف علــى 
مجهوريتنــا  يف  ليــس  ولكــن  املــوز  مجهوريــة  يف  ينشــب  االنتخــاابت  نتائــج 

الدميقراطيــة.«
هكــذا قــال بــوش، أحــد أعضــاء واحــدة مــن الســالالت احلاكمــة يف الــوالايت 
املتحــدة األمركيــة، والــذي كانــت حقبتــه مليئــة ابحلــروب، لكــن هــذه العبــارة 
توحــي أبن اخلــالف علــى نتائــج االنتخــاابت »ينتمــي إىل مــكان آخــر مــن 

العــامل« 
فمــن خــالل حمــاوالت تفســر األحــداث اجلســام الــي وقعــت يف الكابيتــول 
هيــل، ذهبــت وســائل اإلعــالم األمركيــة تكــرر عبــارة بــوش املــرة تلــو األخــرى 
املــوز« وهــو ســلوك يكشــف عــن كيفيــة حتــول »فقــدان  عبــارة »مجهوريــة 

الذاكــرة التارخييــة« إىل حالــة أمركيــة دائمــة.
مــن الطبيعــي أن يعــّر أي شــخص يعمــل يف صناعــة السياســة أو يف وســائل 

اإلعــالم أو مــن املهتمــن، عــن شعورهباالســتهجان إزاء إمكانيــة أن يتعــرض 
تنظركيــف  املســتغرب عندمــا  أمــركا، ولكــن  الكابيتــول هيــل لالقتحــام يف 
تعاملــت الــوالايت املتحــدة ودول العــامل مــع املناضلــن للتحــرر والدميقراطيــة 

يف أماكــن أخــرى.
كيــف يُــرتك جمــرم ديكتاتــوري يقتــل ويذبــح وحيــرق ويدمــر ويــرث البلــد عــن 
العــامل  ويكتفــي  النفــس،  بضبــط  النــاس  ونوصــي  قبلــه،  ســرقها  الــذي  أبيــه 

ابلعبــارات املعنويــة والتعبــر عــن القلــق إزاء مــا حيصــل.
علــى  االنقــالب  حماولــة  إليقــاف  هنــاراً  ليــاًل  اجلهــود  وتتســارع  تتضافــر 
الدميقراطيــة، وقــد قــال املشــرعون الدميقراطيــون إنــه حــان الوقــت لعــزل ترامــب 
وخلعــه يف احلــال، ومل ينتظــروا أايم معــدودة النتهــاء فرتتــه، وذلــك ألنــه ابت 
أنــه  طبيعــي الســيما  منطــق  وهــذا  والدميقراطيــة  للمجتمــع  هتديــًدا  يشــكل 
حصلــت بعهدهكــوارث وتعالــت الصيحــات العنصريــة وأبرزهــا مقتــل الرجــل 
األســود جــورج فلوريــد علــى يــد الشــرطة البيــض، وقيــام احتجاجــات واســعة 
شــهدهتا البــالد، مث ليختمهــا ابقتحــام أنصــاره ملبــى الكونغــرس وهــو عمــل 

مل يســبق أن قــام بــه أمركيون،فالشــعوب والعامــة صــوت الزعمــاء أايً كانــوا.
حنــن الســوريومنعارضون ســاعون للتحــرر والدميقراطيــة، نتمــى للجميــع العيــش 
حبريــة وبعــدل وإنصــاف ورمبــا مل يّدخــر هــذا الشــعب املشــرد والالجــئ أي 
جهــد بســيط معنــوي ليعــّر عــن تضامنــه مــع قضــااي الشــعوب ومــع احلــرايت، 
لكــن هــل تعامــل معــه العــامل هبــذه الــروح الســيما الــدول الكــرى والعظمــى، 
الســورين  للــروس أن  يقــول حــى  الســوري جهــداً يف أن  حيــث مل يدخــر 
أبــوا إال أن ينصــروا الظــامل علــى املظلــوم ومل  يريــدون حيــاة كاحليــاة، لكــن 
جيــد املظلومــن املناضلــن والســاعن للتحــرر مــن يســاند حركتهــم ونضاهلــم 
وتضحياهتــم للخــالص مــن الديكتاتوريــة واالجــرام الســيما مــن الــدول الرئيســة 
يف العــامل. املبــادئ ال تتغــر واإلنســانية واحــدة للنــوع البشــري، وليــس عنــد 
ســورية تتغــر املبــادئ وحنســب أن هــذه الــدول ينبغــي هلــا أن تعيــش الالهنايــة 
التحــرر  قضــااي  غــر  أخــرى  زوااي  مــن  القضيــة  هلــذه  وننظــر  الصــراع،  يف 
والدميقراطيــة، لنتعامــل معهــا علــى أســاس العــداوة مــع إيــران وحماربــة اإلرهــاب 
والتغافل عن جوهر القضية ولبها وأساســها الواضح لكل ذي بصرة ورؤاي. 

د- زكريا مالحفجي

عند سورية تتغير المبادئ

كاتب وباحث سوري

يكــن  مل  اترخيهــا،  يف  موجعــة  ضربــة  األمركيــة  الدميقراطيــة  تلقــت 
املشــهد عــادايً ابلنســبة للعــامل فالغالبيــة صدمــت مــن املشــاهد الــي مل 

يعتــد العــامل علــى رؤيتهــا إال يف بلــدان العــامل الثالــث
يعــرف  مــا  األمركــي  الكونغــرس  مبــى  اقتحــام  حادثــة  أاثرت 
ابلكابيتــول يف الســادس مــن ينايــر/ كانــون الثــاين صدمــة للجميــع 
فمنهــم مــن وجدهــا فرصــة للســخرية مــن احلادثــة ومنهــم مــن صــدم. 
املرشــح  وفــوز  األمركيــة  االنتخــاابت  انتهــاء  منــذ  فالبدايــة كانــت 
بــل  ابلبدايــة  ابهلزميــة  ترامــب  يعــرتف  مل  ابيــدن  جــو  الدميقراطــي 
ظهــر ألنصــاره ليخرهــم أنــه قــد انتصــر، عــاد بعدهــا ليظهــر ويــوزع 
الرئيــس  االهتامــات ابلتزويــر وســرقة االنتخــاابت، ومل حيــاول هتنئــة 
املنتصــر بــل حــاول بعدهــا الضغــط علــى انئبــه مايــك بنــس إللغــاء 
أنصــاره إىل  دعــا  رفــض وأخــراً  لكنــه  االنتخــاابت األخــرة  نتائــج 
التوجه حنو واشــنطن يف مســرات مؤيدة له من أجل التصديق على 

األخــرة. االنتخــاابت 
عبارات أطلقها الرئيس األمركي احلايل وصفها انشطون ابلعنصرية 
والديكتاتوريــة والــي تدعــو إىل التحريــض منهــا: »جيــب علينــا القتــال 
لــن نستســلم ولــن  إنقــاذ دميقراطيتنــا وأبننــا  مــن أجــل  أكــر  بقــوة 

ندعهــم ُيســكتون أصواتنــا«.
أثنــاء  ترامــب  دوانلــد  األمركــي  الرئيــس  قبــل  مــن  التحريــض  جــاء 
حادثــة ال  أنصــاره ويف  ليقــوم  االنتخــاابت  نتائــج  علــى  التصديــق 
ســابقة هلــا ابقتحــام مبــى الكونغــرس األمركــي وإاثرة أعمــال شــغب 
منها ســرقة منصة الكونغرس وســرقة أجهزة كومبيوتر أمهها يعود إىل 
رئيســة جملــس النــواب ابتريســيا بيلوســي مــع اقتحــام مكتبهــا اخلــاص.

ســرقة وأعمــال شــغب مــع اشــتباكات بــن قــوات األمــن وأنصــار 
ترامــب وإطــالق الرصــاص احلــي وغــازات مســيلة للدمــوع مــع قتــل 4 
أشــخاص منهــم ضابــط لألمــن، مــع توجيــه التهــم ومالحقــة ألكثــر 

مــن أربعــن شــخص.
مشــاهد صدمــت العــامل أبكملــه فلــم يشــهد العــامل هــذه الصــور لعــرش 

الدميقراطيــة يف الــوالايت املتحــدة األمركيــة، ومل يســبق وأن اقتحــم 
مبــى الكونغــرس األمركــي يف اتريــخ أمــركا احلديــث والعمليــة كانــت 

مفاجــأة وصادمــة للجميــع. 
حــاول ترامــب بعــد احلادثــة ترميــم الوضــع فنشــر مقطــع فيديــو عــر 
تويــرت يعــر عــن غضبــه جــراء أعمــال العنــف الــي حصلــت ويدعــو 
الرئيــس  بعدهــا  ظهــر  منازهلــم.  إىل  والعــودة  اهلــدوء  إىل  أنصــاره 
املنتخــب جــو ابيــدن ودعــا اجلميــع إىل اهلــدوء وعــر عــن صدمتــه 
وراء  وأبنــه  املســئولية  ترامــب كامــل  مــع حتميــل  حــدث  مــا  جــراء 

األمركيــة. األمــة  انقســام 
اســتأنف الكونغــرس األمركــي بعــد احلادثــة جلســته بعــد توقــف دام 
ســت ســاعات إثــر اقتحــام أنصــار ترامــب مبــى الكونغــرس وصــادق 
علــى فــوز جــو ابيــدن ليصبــح رمسيــاً هــو الرئيــس الســادس واألربعــن 

للــوالايت املتحــدة األمركيــة.
تعهــد بعدهــا ترامــب ابالنتقــال الســلمي للســلطة مــن أجــل ســالم 
البــالد حســب تعبــره لكنــه لــن حيضــر حفــل تنصيــب جــو ابيــدن 

للــوالايت املتحــدة األمركيــة.  رئيســاً 
طالــب بعدهــا مشــرعون أمركيــون وأعضــاء مــن الكونغــرس األمركــي 
حتميلــه كامــل  مــع  ينايــر   20 قبــل  ترامــب  دوانلــد  الرئيــس  بعــزل 
بتجميــد  وانســتغرام  بــوك  وفيــس  تويــرت  مــن  وقــام كاًل  املســئولية، 
يف  يســاهم  الشــخص  هــذا  أبن  هلــا  بيــان  عــر  ترامــب  حســاابت 
مــن  تعتــر األوىل  احلادثــة  تقليلــه وهــذه  مــن  بــدالً  العنــف  أتجيــج 

نوعهــا. 
ســارع بعــد احلادثــة زعمــاء العــامل أبكملــه يف إعراهبــم عــن مشــاعر 
الصدمــة مــن اقتحــام أنصــار ترامــب مبــى الكونغــرس منهــا أملانيــا 
وفرنســا وبريطانيــا وتركيــا واالحتــاد األورويب مــع صمــت عــريب. شــدد 
اجلميــع علــى ضــرورة االنتقــال الســلمي للســلطة وأبن هــذا الفعــل 
غــر مســبوق وغــر مقبــول علــى الدميقراطيــة األمركيــة ودعــا اجلميــع 
لرؤســاء  التصرحيــات  جــاءت  بينمــا  االنتخــاابت  بنتائــج  للقبــول 

الــوالايت املتحــدة األمركيــة الســابقن فاعتــر ابراك أوابمــا أبن هــذا 
الفعــل خمــزي وعــار علــى الــوالايت املتحــدة وقــال أيضــاً إن التاريــخ 
ســيذكر أعمــال العنــف الــي حصلــت يف الكابيتــول بتحريــض مــن 

رئيــس كــذب بــال هــوادة بشــأن االنتخــاابت.
أما جورج بوش فقال ما حصل يف الكونغرس مترد يليق جبمهورايت 
املــوز وليــس جبمهوريتنــا الدميقراطيــة فيمــا اعتــر بيــل كلينتــون أن هــذا 
االعتــداء يعتــر مبثابــة االعتــداء علــى دســتور البــالد معتــراً أن هــذا 
اهلجــوم غذتــه أربــع ســنوات مــن السياســات املســمومة والتضليــل 

املعتمــد
مــا اعتــرت أبن  آراء وتصرحيــات كثــرة اســتنكرت احلادثــة ومنهــا 
ترامــب حــاول أن يقــوم ابنقــالب علــى الدميقراطيــة األمركيــة لكنــه 

فشــل.
لــن يكــون املشــهد األخــر جــراء اقتحــام مبــى الكونغــرس  وأخــراً 
أقســى على أمركا من احلرب األهلية الي شــهدهتا يف القرن التاســع 
عشــر وعلــى الرغــم مــن مرارهتــا خرجــت أمــركا بعدهــا منتصــرة قويــة 
مــع شــعبها ومؤسســاهتا أقــوى، فهــي تقــوم علــى مؤسســات راســخة 
نزيهــة  حــرة  انتخــاابت  علــى  تقــوم  الــي  الدميقراطيــة  تكويناهتــا  يف 
داخلهــا مكــوانت اجتماعيــة صلبــة ومنظمــات جمتمــع مــدين فاعــل 

يدافــع عــن قيمــه ومبادئــه.
األمــور  زمــام  ابيــدن  جــو  اســتالم  فــور  حمنتهــا  أمــركا  ســتتجاوز 
ترامــب  التاريــخ أبن دوانلــد  ممــا ســبق وســيكتب  أقــوى  وســتخرج 
العنــف والتحريــض  الــذي دعــا إىل  هــو الرئيــس األمركــي الوحيــد 

األمركيــة.  ابلدميقراطيــة  والتشــكيك 
للشــعب منتخبــة  الــدول مصانــة وحتمــي نفســها مبؤسســات  هــذه 
يصعــب جتاوزهــا ويصعــب تكريــس الديكتاتوريــة فالســلطة املطلقــة 
فســاد مطلــق وهــذا ليــس موجــوًدا مــن خــالل تــوزع الســلطات علــى 
عكــس احلالــة الســائدة لدينــا فالســلطة والدولــة واملؤسســات مســخرة 

بيــد احلاكــم أبمــره.

آالء العابد 

هل الديمقراطية األميركية في خطر؟ 

كاتبة سورية    



8

ت
مقاال

منــذ أن تركــُت وطــي ســورية جمــراً وجلــأت إىل تركيــا برفقــة عائلــي واســتقرت أمــوري يف هــذا البلــد املضيــاف 
الــذي فتــح لنــا قلبــه وذراعيــه بــدأُت أحبــث عــن انفــذة إعالميــة جــاّدة ومناصــرة لثــورة الشــعب الســوري، 
ومل يطــل حبثــي بعــد أن علمــُت أن األســتاذ األديــب صبحــي الدســوقي قــد عمــل وابلتنســيق مــع األســتاذ 
»تورغــاي ألَدمــر« رئيــس جملــس إدارة  منظمــة »بلبــل زادة« علــى مشــروع صحيفــة إشــراق الناطقــة ابللغــات 
الثــالث العربيــة والرتكيــة والكرديــة، والــي محلــت علــى عاتقهــا قضيــة شــعبنا الســوري، وغمرتــي الغبطــة أكثــر 
حــن علمــت أبن األعــداد األوىل إلشــراق قــد أبصــرت النــور وبــدأت تتلمــس طريقهــا حنــو االنتشــار، حيــث 
ســامهت ومــا زالــت تســاهم يف تعزيــز أواصــر التقــارب بــن الســورين واألتــراك، حينهــا مل أتــردد للحظــة يف 
التواصــل مــع األســتاذ صبحــي دســوقي الــذي أفــرد يل مســاحة يف هــذه الصحيفــة الغــراء كــي أنثــر فيهــا 
بعضــاً مــن أفــكاري، حيــث بــدأُت منــذ ســنوات ومــا زلــُت أكتــب عــر صفحاهتــا برفقــة العديــد مــن الســادة 
والســيدات األفاضــل مــن أدابء وكتــاب وشــعراء وابحثــن مــن العــرب واألتــراك شــكَّلوا العضائــد الثابتــة الــي 
بــي عليهــا هــذا الصــرح اإلعالمــي، والــذي يــكاد أن يكــون الوحيــد الــذي انتهــج هــذا الــدرب بعــدة لغــات 
واســتمر فيــه إىل يومنــا هــذا، حيــث أوقــَدت »إشــراق« اليــوم شــعلة عددهــا العشــرين بعــد املئــة وللســنة 
السادســة علــى التــوايل مــن العمــل بثبــات ومبواكبــٍة حثيثــٍة ملــا يــدور مــن أحــداث حمليــة وإقليميــة ودوليــة 

وعكســت ضمــر الشــارعن الســوري والرتكــي برقــّي وحبياديــة ومبهنيــة عاليــة.
نعــم إهنــا املظلــة الــي مجعــت حتــت ظــل مشوليتهــا كتّــاابً مــن خمتلــف املشــارب لكــن مــا جيمعهــم أكثــر بكثــر 
ممــا يفرقهــم وهــو احلنــن إىل األرض الــي ُهّجــروا منهــا، واهلــّم الوطــي املشــرتك، فأثــْـَروا صفحــات إشــراق بــكل 
. حتيــة مــن القلــب لــكل مــن ســاهم يف بنــاء واســتمرار هــذه املنصــة اإلعالميــة املتميــزة،  مــا هــو مشــرق ونــرِّ
والعاملــن فيهــا مــن رؤســاء حتريــر وحمرريــن وكتــاب وشــعراء ومصممــن وفنيــن وإداريــن يف زمــٍن عــز فيــه 

الكلمــة اهلادفــة الصادقــة.

كاتب سوري

أنا وإشراق

محمد علي صابوني  

يف كانــون األول/ديســمر عــام 2015 ظهــرت صحيفــة جديــدة حبلــة جديــدة مــن غــازي عنتــاب يف تركيــا، 
كانــت قفــزة صحفيــة ســريعة مبواضيعهــا الشــاملة وعــدد صفحاهتــا الــي بلغــت 24 صفحــة وهــي مازالــت تصــدر 
حى اآلن.  بعددها األول مل يكن األمر ســهاًل حيث تعتر صحيفة حديثة وهبذا التنوع شــكلت قفزة ســريعة 
يف اإلعــالم ولكنهــا حمســوبة، فلــم ميــض علــى ظهورهــا ســوى أعــداد قليلــة حــى حتولــت إىل بــدر مكتمــل النمــو 

يف عــامل الصحافــة، حيــث أضحــت ملتقــى العديــد مــن األدابء والكتــاب الســورين والعــرب. 
تعرفــت علــى األســتاذ صبحــي دســوقي منــذ األايم األوىل للثــورة عــر ظهــوره املتكــرر علــى أقنيــة فضائيــة تبحــث 
يف املواضيــع الــي تدعــم الثــورة الســورية، وعندمــا أضــاف إىل لقاءاتــه صحيفــة إشــراق املتميــزة حــى كانــت 
الواجهــة اإلعالميــة اجلديــدة والــي أكملــت نشــاطه يف جمــال اإلعــالم واألدب والقصــة والبحــث األديب، هــذا 
النشــاط ليــس ســهاًل إن مل يكــن وراءه فكــر متميــز ووطنيــة دافقــة وقلــم متمــرس يف األدب العــريب والتحليــل 
السياســي، إضافــة إىل اتريــخ عريــق يف كتابــة القصــة وإصــرار علــى االســتمرار، وخاصــة أنــه يديــر كل هــذا 
النشــاط مــن خــارج وطنــه. شــكراً ملثابرتــه وجهــده، وشــكراً ملدينتــه الوطنيــة الرقــة الــي أنتجــت أدابء أمساؤهــم 
مشــهودة يف عــامل كتابــة القصــة، وشــكراً لــكل مــن ســاهم بعــرض إنتاجــه املتميــز علــى صفحــات صحيفــة إشــراق 
لتبقى الكوكب املشــرق يف مساء اإلعالم احلر فكانت إمسًا على مســمى. وأهال ابلعدد 120 الذي به تكمل 

إشــراق عامهــا اخلامــس وإىل مزيــد مــن التقــدم يف خدمــة الصحافــة احلــرة. 
كمــا أشــكر صحيفــة إشــراق الــي نشــرت يل بعضــاً مــن مقــااليت املتواضعــة والــي تتنــاول الثــورة الســورية وهــي 

هــدف مشــرتك لنــا مجيًعــا آمــاًل أن تســاهم يف دعــم خــط إشــراق الوطــي.

م. هشام نجار

شكًرا إشراق
 وشكًرا للقائمين عليها

كاتب سوري

الكلمــة احلــرّة، هــي نزعــُة كّل صحــايف »مشــاكس« يف القــول والّتحــدُّث عمــا يشــتعل بداخلــه، مراقبــة األحــداث 
والّدخــول بتفاصيلهــا واإلميــان الكامــل بوصــول هــذه الكلمــة إىل مســتمعيها وقـُرّائهــا. كســورّي املنشــأ واهلُويـّـة، إليضــاح 
مــا حيــدث يف بلــٍد مل َتعــْد تّتســع لــُه جائحــات العصــر كّلهــا والــي بــدأت ابألســى الّســوري املتفاقــم مــن خــالل 
منَهــج والكيمــاوي احلــارق الــذي نّفــذه إرهــاب األســد وحلفــاؤه مــع 

ُ
االعتقــاالت الّتعســفّية والقتــل العشــوائي والّتدمــر امل

ارتــداء كّمامــات اخلــوف ملنــع إظهــار احلقيقــة والّتعقيــم بغــاز الّســارين القاتــل ومــروراً جبائحــة كــوروان الــي عطّلــت مفهــوم 
الثّــورة يف عقــول بعــض أعضــاء وفــد املعارضــة وانتهــاًء جبائحــة طوابــر اهلمــوم والبحــث عــن رغيــف خبــٍز أو حلظــة حيــاة. 
وألّن الــّدور األكــر يقــع علــى عاتقنــا »حنــن الّســوريّون« كصحفيــن وكتّــاب، يف كل طريــق متــاح إلبقــاء أقالمنــا نشــطة 
وإبقــاء حلمنــا مضــاًء كـــ »إشــراق« حــى آخــر هــذا النفــق املظلــم الــذي عاَشــْته وتعيشــه ســورية مــن ظلــم االســتبداد. 
يف زحــام اهلــوس العاملــي بتمزيــق أرضنــا، وهــوس إدخــال اجملتمــع الّســوري يف ظلــم املناطقيّــة والطائفيّــة والّتقســيم حتــت 
غبــار قصــف االحتــالل الروســي الفاشــي وحتــت وحشــّية الّســيف الفارســي الصفــوي الشــيعي املدّمــى، إلعــادة تلميــع 
تنظيــم األســدين حتــت قبّــة »العدالــة الّتصاحليّــة« السَّــمجة.  ُتكمــل اليــوم صحيفــة »إشــراق« مســرهتا خبمــِس ســنواٍت 
مــن العمــل الــّدؤوب، جنحــت مــن خــالل إطاللتهــا »الّنصــف شــهرية« يف إهلــام قـُرّائهــا وتشــجيعهم علــى حريـّـة الــرأي 
والتعبــر الــي غابــت يف بلداننــا العربيــة كافّــة، وذلــك مبــا ينســجم مــع العهــد الــذي قطعتــه أمــام مجهورهــا أهّنــا ســتكون 
مبثابــة »إشــراقة« جديــدة يف عــامل الّصحافــة وحريّــة الــرأي. إذ برهنــت »إشــراق« علــى ذلــك مــن خــالل جناحهــا يف 
تقــدمي حمتــوى ثقــايف، سياســي، واجتماعــي جديــد بلغــة عربيّــة – تركيّــة مشــرتكة، وأبســلوب ســلس وبصيغــة مشــّوقة، 
جيمــع بــن املقــاالت والّدراســات املرتمجــة والّتقاريــر اخلاصــة، إىل جانــب الّصــور الّتعبريّــة لــكلِّ حمتــوى، مــع تســليط 
الّضــوء علــى الكتّــاب والّشــعراء واملبدعــن السُّــورين واألتــراك وحــّى الّشــباب أصحــاب الكفــاءات يف جمــال الّصحافــة 
واإلعــالم، وبدعــم احلكومــة الرّتكيّــة، وهــو مــا يعتــر أحــد الركائــز الرئيســّية يف مســرة جناحهــا وتعزيــز مكانتهــا وانتشــارها 
علــى مســتوى تركيــا وبعــض الــدول األوربيــة. تناولــت صحيفــة »إشــراق« منــذ صدورهــا أبــرز املســتجدات الّســورية 
- الرتكيّــة، العربيّــة والعامليّــة يف خمتلــف مناحــي احليــاة، وشــارك يف كتابــة مقاالهتــا أبــرز األدابء والّشــعراء واملفّكريــن 
الّســورين العــرب واألتــراك. ومنــذ صدورهــا وحــى اليــوم، شــكَّلت »إشــراق« رمــزاً ثقافيــاً متميــزاً للّســورين واألتــراك، إذ 
جنحــت يف طــرح صيغــة جديــدة ملعــى الصحافــة احلــرّة، كمــا أهّنــا مل تتوقــف عــن الّصــدور منــذ الّتأســيس بدعــم حمّبيهــا. 
حتتفــل صحيفــة »إشــراق« يف هــذا  العــدد 120، ابلذّكــرى اخلامســة النطالقتهــا يف عــامل الّصحافــة الّســوريّة الرتكّيــة 
املشــرتكة، متمّنيــاً أن تكــوَن وفّيــًة لكلمــة احلــق، خملصــًة لنــداء املقهوريــن، حريصــًة علــى حريّــة الــرأي والّتعبــر، ســاعيًة 

لــكل مــا فيــه اخلــر، وأْن تكــوَن مصداقيّــة وصــوت اإلنســان احلــر علــى طــول املــدى.

ان
ّ

م. المثنى سف

مع إيقاد شعلتها 
الّسادسة: ُمستمّرون 

كاتب وصحفي سوري

ــا خطَــْت خطواهتــا األوىل كان يل موعــٌد معهــا، ابدرْت هــي بطلبــه، علــى غــر العــادة يف جمتمعاتنــا الشــرقية. 
ّ
مل

اتصــل يب القائــُم عليهــا، وذكــر يل رغبتَــه يف أن أكــون أحــد أفــراد أســرهتا، رّحبــُت ابلعــرض، وطلبــُت منــه أن 
يذكــر يل اخلطــوط العريضــة، الــي علــّي أن ألتــزم هبــا، كُعــرف معمــول بــه يف عــامل التحريــر يف الصحافــة عموًمــا.
ا: ليــس هنــاك خطــوٌط مُحــر، لــك مطلــق احلريــة يف أن تعــرض مــن األفــكار مــا تشــاء،  كان العــرض مغــراًي جــدًّ
وبُلغتــك الــي تشــاء، وأبســلوبك الــذي تشــاء، فليــس هنــاك )مقــصٌّ رقيــب(، ليــس هنــاك تقييــد علــى مــا 

تعــرض وتنشــر، ســوى أن تشــاركنا الــرأي يف نشــر الوعــي والثقافــة البيضــاء يف جمتمعنــا الســورّي. 
أمــام هــذا العــرض املغــري، محلــُت نفســي علــى املطاوعــة والرضــا، اتصلــُت أبخــي الكبــر الــذي يقطــُن يف 
بلدهتــا، وســألته عنهــا وعــن أســرهتا، فأثــى وأجــاد الوصــف والبيــان، قــال يل األســتاذ عبــد البــاري عثمــان: 
إهّنــا قصــة جنــاح واعــدة، أرى أن تكــون إىل جانبهــا، وتشــّد مــن أزرهــا، والقائــُم عليهــا رجــٌل أديــٌب أريــٌب، لــه 
مــن اهلّمــة مــا يعــدل مِهــَم العشــرات مــن الرجــال، وتقــف إىل جانبــه امــرأة عظيمــة، تذكــران ابملأثــور مــن كالم 
جداتنــا، )وراَء كلِّ رجــٍل عظيــٍم امــرأٌة(. اتكلــُت علــى هللا، وأخــذُت أراســُلها، وهللاُ يشــهد أهّنــا مــا رفضــت 
يل طلبًــا، وال أشــاحت بوجههــا عــّي. أخــذت )إشــراق( تشــرق كعهــدي هبــا، ويف كّل إشــراقة هلــا، تكــون 

إحــدى رســائلي املوّشــحة بصــوريت، وإطــراء ينــّم عــن ذوق األســتاذ األديــب األريــب )صبحــي دســوقي(.
لقــد زرتُــه يف بيتــه يف غــازي عنتــاب قبــل مخــس ســنوات، فوجــدت فيــه األخ والصديــق الــذي يقــرتب يف 
جوانــب كثــرة ممـّـا أحبــث عنــه مــن األصدقــاء: مهّــٌة كبــرة، ونفــٌس طيبــة، وشــوٌق للمعــايل، وقصــُة جنــاح تــروى.

وقــد زاد األمــُر قــراًب، عندمــا حكــى يل قصــة رحيــل أســرته إىل الرقــة، مــن بلــدة )أرمنــاز( يف اجلبــل الوســطاين، 
يف احملافظــة احلبيبــة، الــي ألتقــي معــه يف االنتمــاء إليهــا، إدلــب احلبيبــة، رمــز التعايــش واإلخــاء، الــي تضــّم يف 

ســهوهلا وكرومهــا وجباهلــا خنبــة اجملتمــع الســورّي، فغــدْت صــورة معــّرة عــن )ســورية اجلديــدة(.
لــك اي )إشــراق( خالــص الدعــاء أبن تظــّل إشــراقتك تطــّل علينــا يف موعدهــا )النصــف الشــهري(، علــى غــر 
مــا اعتــدان عليــه مــن )القمــر( يف إطاللتــه الشــهرية، وألســرتك الصغــرة خالــص احملبــة، مــع خالــص التمنيــات 
ألســرتك الكبــرة )احملــّررون، والكتــاب، والفنيــون(، املشــاركن يف أتلقــك يف كّل إشــراقة جديــدة تتحفينــا هبــا.  

د. محمد عادل شوك

 اللقاء
ُ

إشراق، وحكاية

أكاديمي وباحث سوري
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صاد
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 القطــاع املصــريف الســوري منــذ اســتالم البعــث، عــاىن مــن جــراء السياســة إبدارة 
النقد والعربة االقتصادية مث أخذ الفاسد األول بشار األسد القرار بفتح السوق 
املصرفية للقطاع اخلاص  بعد أن أصبح هذا القطاع عائًقا  أمام االنفتاح الذي 
أراد تطبيقــه للعربــة االقتصاديــة ممــا دفعــه للســماح للمصــارف األجنبيــة بدخوهلــا 
وفــق حصــص حتافــظ مــن جرائهــا علــى القــرار والسياســة للمســامهن الســورين 
هبــا ووفــق أنظمــة وقوانــن يشــرف عليهــا املركــزي الســوري، حيــث أعطــى نــوع مــن 
األمــل لرجــال األعمــال أبن هنــاك حتســن وانفتــاح علــى الســوق العامليــة املصرفيــة 
وحريــة احلركــة ابالســتثمار وتطويــر الســوق املاليــة الســورية حبيــث تتــالءم مــع احلركــة 
العامليــة لالقتصــاد وكل مــا يــدور بفلكــه مــن نشــاطات اثنويــة، بعــد أن كان هــذا 
القطــاع حصــراً علــى الدولــة مقســم إىل مصــارف خمتصــه وفــق النشــاط كالقطــاع 
الصناعــي والزراعــي إىل التجــاري والعقــاري ليختتــم ابلتســليف والتوفــر بــدون 
أي منــازع أو منافــس، ممــا خلــق قوقعــة صلبــة عليهــم وأبعدهــم كليًــا عــن املفاهيــم 

املصرفيــة ودورهــا ابلعربــة االقتصاديــة للبلــد.
جــاء قــرار النظــام الســوري ابلســماح للمصــارف اخلاصــة وبــدأت فعــاًل الرتاخيــص 
ابملزاولــة ابملناطــق احلــرة ابلبدايــة حــى انتهــى األمــر ابلرتاخيــص ابلســاحة الســورية 
املصــارف  وشــاهدان  حصــراً،  العربيــة  للمصــارف  الرتاخيــص  وكانــت  ابمتيــاز 
اللبنانيــة تنتشــر ابلســوق الســورية كلبنــان واملهجــر وبنــك عــودة وبيمــو )الســعودي 

الفرنســي( والــذي ال ميــت ال لفرنســا وال للســعودية أبي صلــة، اللهــم االســم.
 حيق للمصرف اخلاص اجلديد وفق القوانن السارية  أن يشهر مصرفه ابلسوق 
الســورية بعــد أن يضــع احلصــة األوىل مــن رأمسالــه ابملركــزي علــى أن يتــم تســديد 
املتبقــي بعــد فــرتة مــن الزمــن يتــم التوافــق عليهــا وبذلــك وجــدان بعــض املصــارف 
قــد ســددت 50% مــن رأمساهلــا والبعــض أقــل أو أكثــر ولكــن الغالبيــة مل تســدد 
مــا عليهــا بســبب الظــروف الــي مــرت هبــا البــالد وبســماح مــن املركــزي الســوري، 
وحصــة املســامهن غــر الســورين يتــم حتوليهــا مــن اخلــارج ابلقطــع األجنــي ليتــم 
حتويلهــا إىل العملــة احملليــة اللــرة الســورية لتشــكل رأمســال املصــرف حيــث املصــرف 
يعتــر شــركة ســورية ورأمساهلــا وفــق القانــون ابللــرة الســورية، هــذه النقطــة ســاعدت 
كثــرًا املســامهن علــى توفــر مبالــغ كبــرة مــن تســديد حصصهــم بســبب الفــارق 

الــذي ظهــر بســعر صــرف العملــة وتراجــع اللــرة.
منــذ أن بــدأت املصــارف اخلاصــة عملهــا اســتطاعت أن تســتقطب أغلبيــة احلركــة 
املصرفيــة وألســباب عديــدة ميكننــا بيــان البعــض منهــا والــي تشــر ابلوقــت ذاتــه 
إىل ســوء حــال املصــارف العامــة يف ســورية ابلوقــت ذاتــه حيــث تتمتــع املصــارف 
اخلاصــة بليونــة احلركــة واخلــرة ابلتعامــل مــع األســواق الدوليــة واملهنيــة الــي الحظهــا 
العامــة مبوطنهــا  الســوريون وكــون أغلبهــا تعتمــد علــى إدارهتــا  رجــال األعمــال 
عاليــة  تقنيــة  وتطبيــق  التعامــالت  تســريع  علــى  جــداً  ســاعد  واألردن  كلبنــان 
ابلتجــاوب مــع مــا حيتاجــه العميــل الســوري فبــدأت املصــارف اخلاصــة ابلتوســع 
واهليمنــة ابلتدريــج علــى الســوق ممــا ســبب خســارات كبــرة للقطــاع املصــريف العــام، 
نتــج عنــه الصــراع بــن التجــاري الســوري واملركــزي وبــال شــك املصــارف اخلاصــة.

اخلاصــة  املصــارف  قــوة  مــن  حــدت  القوانــن  بعــض  الصــراع  هــذا  عــن  نتــج 
وأربكتهــا، حيــث وضعــت يدهــا علــى القطــع األجنــي حبصــة كبــرة وأصبحــت 
اتبعــة للمركــزي ابمتيــاز بــكل تصرفاهتــا إضافــة إىل نســبة الســماح هلــم ابالحتفــاظ 
بنســبة ضعيفــة مــن الودائــع والســيولة مبصارفهــم أو أن تكــون حتــت تصرفهــم ممــا 
أمــام  الــي وضعــت  الســيولة لديهــم، انهيــك عــن احلواجــز  خفــف مــن حركــة 
املســامهة ابملشــاريع الكبــرة حــى ابتــت تلــك املصــارف كعلبــة بريــد لعمليــات 
االعتمــادات املصرفيــة وقــروض الســيارات وبعــض العقــارات للقطــاع اخلــاص، رغــم 
ذلــك حققــت أرابح جيــدة جــداً حيــث الســوق الســورية كانــت متعطشــة جــداً 
هلــذا النــوع مــن التســهيالت واملرونــة ابلتعامــل وبذلــك بقيــت مســتحوذة علــى 
نســبة كبــرة مــن حركــة الســوق ابلشــكل العــام وبشــكل خــاص بعــض مــن رجــال 
األعمــال الذيــن يتمتعــون ابلســمعة احلســنة واملــالءة اجليــدة وهلــم دور ابلنشــاط 
االقتصــادي، ونــورد قائمــة املصــارف اخلاصــة ورؤوس أمواهلــا ونســبة املدفــوع منهــا 

إضافــة اىل حجــم املوجــودات:
Banque Bemo Saudi Fransi بنك بيمو الَسعودي الفرنسي

ابشــر العمــل بتاريــخ 04/01/2004، بشــراكٍة إســرتاتيجية مــع بنــك بيمــو يف 
ُصــرَّح بــه 

لُبنــان والبنــك الســعودي الفرنســي يف الســعودية. ويبلــُغ رأُس املــال امل
10 مليــار لــرة ســورية، واملدفــوع 6.5 مليــار لــرة ســورية، وحجــم موجوداتــه قرابــة 

302.867 مليــار لــرة ســورية. ولديــه 37 فرًعــا ومكتبــن.
Bank Of Syria And Overseas بنُك سورية واملهجر

لبنــان  بنــك  مــع  إســرتاتيجية  بشــراكٍة  بتاريــخ 07/01/2004،  العمــل  ابشــَر 
َُصــرَّح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 

واملهجــر يف لبنــان، ويبلــغ رأس املــال امل
6 مليــار لــرة ســورية، وحجــم موجوداتــه قرابــة 154.216 مليــار لــرة ســورية، 

ولديــه 29 فرًعــا.
 The International Bank For والتمويــل  للتجــارة  الــدويل  املصــرف 

Trade&Finance
مصــرف  مــع  اســرتاتيجيٍة  بشــراكٍة   ،03/04/2004 بتاريــخ  العمــل  ابشــَر 
 10 بــه  َُصــرَّح 

امل مالــه  رأس  ويبلــغ  األُردن.  يف  والتمويــل  للتجــارة  اإلســكان 
مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 5.25 مليــار لــرة ســورية، وحجــُم موجوداتــه قرابــة 

فرًعــا.  31 ولديــه  ســورية،  لــرة  مليــار   163.985
Bank Audi-Syria بنك َعودة – سورية

ابشــر العمــل بتاريــخ 15/09/2005، بشــراكة إســرتاتيجية مــع بنــك َعــودة يف 
لبنــان. ويبلــغ رأس مالــه املصــرح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 5.7245 
مليــار لــرة ســورية، وحجــُم موجوداتــه قرابــة 119.672 مليــار لــرة ســورية. ولديــه 

19 فرًعــا.
Byblos Bank-Syria بنك بيبلوس – سورية

ابشــَر العمــل بتاريــخ 05/12/2005، بشــراكٍة اســرتاتيجيٍة مــع بنــك بيبلــوس 
َُصــرَِّح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 6.12 

يف لُبنــان. ويبلــغ رأس مالــه امل
مليــار لــرة ســورية، وحجــُم موجوداتــه قرابــة 84 مليــار لــرة ســورية، ولديــه 11 

فرًعــا ومكتبــن.
ARAB BANK -SYRIA البنك العريب – سورية

ابشــَر العمــل بتاريــخ 02/01/2006، بشــراكٍة إســرتاتيجيٍة مــع البنــك العــريب 
َُصــرَِّح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 5.05 

ــِه امل يف اأُلردن. ويبلــغ رأُس مال
مليــار لــرة ســورية، وحجــُم موجوداتــه قرابــة 62.511 مليــار لــرة ســورية. ولديــه 

19 فرًعــا.
Syria Gulf Bank بنك سورية واخلليج

ابشــَر العمــل بتاريــخ 13/06/2007، بشــراكٍة إســرتاتيجيٍة مــع بنــك اخلليــج 
َُصــرَِّح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 

تحــد يف البحريــن. ويبلــغ رأس مالــه امل
ُ
امل

6,020,141,000 لرة ســورية، وحجم موجوداته قرابَة 47.542 مليار لرة 
ســورية، ولديــه 12 فرًعــا.

CHAM BANK بنك الشام
املصــرف  مــع  إســرتاتيجيٍة  بشــراكٍة   ،27/08/2007 بتاريــخ  العمــل  ابشــَر 
التجــاري الكويــي. ويبلــغ رأس مالــه املدفــوع املصــرح بــه 15 مليــار لــرة ســورية 
واملدفــوع 5.25 مليــار لــرة ســورية، وحجــُم موجوداتــه قرابــة 160.025 مليــار 

لــرة ســورية. ولديــه 12 فرًعــا.
Syria International Islamic Bank بنك سورية الدويل اإلسالمي

ابشــَر العمــل بتاريــخ 15/9/2007، بشــراكٍة إســرتاتيجيٍة مــع بنــك قطــر الــدويل 
ســورية  لــرة  مليــار  بــه 15  َُصــرَِّح 

امل مالــه  رأس  ويبلــُغ  الدَّوحــة.  اإلســالمي يف 
قرابــة  لــرة ســورية، وحجــم موجوداتــه  قرابــة 13,701,159,800  واملدفــوع 

583.434 مليــار لــرة ســورية. ولديــه 24 فرًعــا ومكتبــن.
Bank of Jordan-Syria بنك اأُلردن – سورية

ابشــر العمــل بتاريــخ 18/11/2008، بشــراكة إســرتاتيجية مــع بنــك األردن يف 
عّمــان. ويبلــغ رأس مالــه املصــرح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 3 مليــار 
لــرة ســورية، وحجــم موجوداتــه مــا يقــارب 32.9 مليــار لــرة ســورية، ولديــه 14 

فرًعــا ومكتــٌب واحــد.
.FRANSBANK SYRIA S.A فرنَسبنك – سورية

ابشــر العمــل بتاريــخ 15/01/2009؛ بشــراكٍة إســرتاتيجيٍة مــع فرنَســبنك يف 
َُصــرَّح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 5.25 مليــار 

لبنــان، ويبلــغ رأس مالــه امل
لــرة ســورية، وحجــُم موجوداتــه قرابــة 121.904 مليــار لــرة ســورية. ولديــه 10 

فــروع.
Bank AL -SHARQ بنك الشرق

ابشــر العمــل بتاريــخ 03/05/2009، بشــراكٍة إســرتاتيجية مــع البنــك اللبنــاين 

َُصــرَّح بــه 10 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 
الفرنســي يف لبنــان. ويبلــُغ رأُس مالــه امل

2.75 مليــار لــرة ســورية، وحجــم موجوداتــه قرابــة 85.792 مليــار لــرة ســورية، 
ولديــه 8 أفــرع ومكتــٌب واحــد.

Qater national Bank - Syria بنك قطر الوطي – سورية
ابشــر العمل بتاريخ 16/11/2009 بشــراكٍة إســرتاتيجية مع بنك قطر الوطي 
َُصــرَّح بــه 15 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 15 

يف الدَّوحــة، ويبلــغ رأس مالــه امل
مليــار لــرٍة ســورية، وحجــم موجوداتــه قرابــة 103.539 مليــار لــرة ســورية. ولديــه 

15 فرًعــا.
AlBaraka Bank Syria بنك الركة – سورية

ابشــر العمــل بتاريــخ 01/06/2010، بشــراكٍة إســرتاتيجية مــع جمموعــة الركــة 
ُصــرَّح بــه 15 مليــار لــرة ســورية واملدفــوع 

املصرفيــة يف البحريــن. ويبلــغ رأس مالــه امل
10 مليــار لــرة ســورية، وحجــم موجوداتــه قرابــَة 377.497 مليــار لــرة ســورية، 

ولديــه 11 فرًعــا ومكتــب واحــد.
نالحــظ أن أغلــب املصــارف مل تكمــل رأمساهلــا رغــم مــرور عــدة ســنوات علــى 
إشــهارها وميكــن أن يــرر ذلــك دخــول البــالد حبالــة اقتصاديــة مزريــة وحــرب ال 
نعلــم هنايتهــا، وأدخــل اخلــوف علــى أغلبهــم مــن هنايــة جمهولــة حيــث ال قوانــن 
صرحيــة وال منظومــة اقتصاديــة قــادرة علــى مواجهــة واقــع احلــال ابلبلــد ممــا كبــح 
لديهــم تلــك الرغبــة بتكملــة رأمساهلــم املتبقــي، وكمــا رأينــا أهنــم اســتحوذوا علــى 
كميــة جيــدة مــن الســيولة املتداولــة وراحــوا يســتثمروهنا ولكــن املصيبــة الكــرى 
كانــت ابلتزامهــم بوضعهــا يف املركــزي واســتعمال نســبة منهــا ممــا يعــي أن تلــك 
الســيولة هــي ابحلقيقــة أبيــدي املركــزي الــذي يعتــر بنــك البنــوك ويف حــال أي 
عائــق أو تعثــر ســيجدون صعوبــة كبــرة حبريــة الســحب كونــه أصــدر تعليمــات 
بوضــع ســقف لســحب الســيولة مــن املصــارف، كمــا هــو األمــر لــكل العمــالت 
األجنبيــة الــي ميلكهــا املصــرف اخلــاص، إضافــة إىل غيــاب شــبه كامــل لتأمــن 
الودائــع يف حــال إفــالس املصــرف كمــا هــو العــرف الــدويل حيــث ال يوجــد شــركة 
أتمــن دوليــة تتقبــل شــروط وطريقــة العمــل املصــريف يف ســورية كــي تــرم أي عقــد 

أتمــن.
إذا أخــذان قصــة بنــك بيمــو وبنــك عــودة ورغبــة انســحاب األخــر مــن الســوق 
املصرفيــة الســورية وتنازلــه عــن حصتــه لبنــك بيمــو وإذا تعمقنــا ابملوضــوع ابحثــن 
عــن الدواعــي الــي دعــت بنــك عــودة ســنجد أوهلــا أن بنــك عــودة كان مــن 
أقــوى البنــوك الــي اســتحوذت علــى احلصــة الكبــرة مــن العمليــات املصرفيــة والــي 
نســميها االعتمــادات كونــه ميلــك خلفيــة مصرفيــة قويــة يف لبنــان وشــبكة مراســلن 
أبحنــاء العــامل وحيــث يتواجــد نشــاط أغلــب رجــال األعمــال الســورين، ومنــذ أن 
دخلــت لبنــان ومصارفهــا ابألزمــة الكبــرة الــي ال نعلــم إىل أيــن ســتودي لبنــان 
إضافــة إىل العقــوابت األمركيــة علــى كل مــن يســاهم أو يدعــم احلركــة االقتصاديــة 
بســورية. قــررت إدارة البنــك ابالنســحاب خوفًــا علــى مصاحلهــا وشــبكتها أبحنــاء 
العــامل، ونضيــف إىل ذلــك كثــرة املتعثريــن وعــدم قدرهتــم علــى ســداد مــا عليهــم 
مــن التزامــات، علًمــا أن أغلــب تلــك االلتزامــات هــي ابللــرة الســورية مــن مــا 
األضعــاف  عشــرات  االلتزامــات  تلــك  خســارة  يعــي  ممــا  الســورية  الثــورة  قبــل 
لصــاحل العميــل، واملصــرف أكــر خاســر هبــا إذا مــا أراد العميــل تســديدها اليــوم 
وابلكامــل، حــى مــع فوائدهــا أيًضــا، أمــا مصلحــة بنــك بيمــو بشــراء تلــك احلصــة 
لبنــك عــودة فهــو طمــع بنــك بيمــو إبزاحــة أكــر منافــس مــن الســوق واملســتحوذ 
على أكر حصة ابلعمل املصريف، إن شــراء احلصة املشــهرة ابللرة الســورية يبقى 
بيعهــا ابللــرة الســورية ممــا يعــي أهنــا أضحــت بــرتاب الفلــوس، وبنــك عــودة خيــرج 
أبقــل خســائر ممكنــة مــن الســوق،  إن العمليــة لــن تتوقــف عنــد هــذا بــل ســنجد 
ابألايم القادمــة مصــارف أخــرى ستنســحب مــن الســوق الســورية خوفــاً علــى 
نفســها مــن العقــوابت وألنــه مل يعــد هنــاك مــا حيفــز البقــاء أو يســتحقه كمجازفــة، 
فاألخطــار أكــر مــن إمــكاانت الربــح،  ومــن انحيــة أخــرى مل يعــد هنــاك بنيــة 
قانونيــة ميكــن االرتــكاز إليهــا ملتابعــة النشــاط بشــكل شــفاف حيــث يصــدر كل 
يــوم مرســوم معاكــس ملــا قبلــه وكل يــوم تتصــدر قــرارات املركــزي أســاليب وطــرق 
ال ميكــن أن تتماشــى مــع واقــع احلــال والــي أغلبهــا تكــون صــادرة عــن متاســيح 
الســوق ورجــال الظــل ووفــق مصاحلهــم ضاربــن بعــرض احلائــط املفاهيــم واألعــراف 
املصرفيــة ومصلحــة البلــد، وســيبقى احلــال علــى مــا هــو عليــه حــى يتســلم إدارة 

الوطــن رجــال مههــم األول مصلحــة الوطــن.

كاتب سوري

الصراع المصرفي في سورية 

سمير خراط
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بلبل زادة... منبر ال
İyilik Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından Suriye’deki okullara yönelik olarak 
başlatılan İyilik Kütüphaneleri’nin dağıtım töreni Azez İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. 
Törene; Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, 
Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Mahmut Çınar, Kilis Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis AFAD İl Müdürü Uğur Olgun, Anadolu Platformu 
Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar, İyilik Derneği Genel Sekreteri Kamuran Serkan Gürsel, Yerel 
Meclis Başkanları, okul yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan törenin 
ardından kütüphaneler Azez’deki okullara dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesindeki 805 okula kütüphane dağıtımı yapılacak. Heyet, 
törenin ardından Azez Anadolu Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve 
öğrencilerle ve yetkililerle hasbihal etti.

الكــوارث  وإدارة  الرتكيــة  الرتبيــة  ووزارة  اخلر)إييليــك(  مجعيــة  أطلقتهــا  الــي  اخلــر  مكتبــات  توزيــع  حفــل  أقيــم 
والطــوارئ الرتكيــة »آفــاد« للمــدارس يف ســوراي يف اثنويــة اإلمــام اخلطيــب يف مدينــة اعــزاز. حضــر احلفــل الســيد 
اإلســالمية  العلــوم  عميــد كليــة   ، يلمــاز  عمــر  حمافــظ كلــس  ،انئــب  زاده  بلبــل  وقــف  رئيــس  الدمــر  تورغــاي 
 ، أك كــورت  أمــن  الرتكيــة يف كيليــس حممــد  الرتبيــة  ، مديــر  اعــزاز حممــود جنــار  عنتــاب يف  غــازي  يف جامعــة 
واألمــن   ، ابرالر  غــازي كيليــش  األانضــول  منصــة  منظمــة  رئيــس   ، أولغــون  أوغــور  يف كيليــس  أفــاد  مديــر 
والعديــد  الطــالب   ، املــدارس  ومــدراء  احملليــة  اجملالــس  رؤســاء   ، غورســال  ســركان  اخلــر كامــوران  جلمعيــة   العــام 
منالضيــوف. بعــد احلفــل ، مت توزيــع املكتبــات علــى مــدارس مدينــة اعــزاز. ضمــن نطــاق املشــروع، ســيتم توزيــع 
املكتبــات علــى 805 مدرســة يف منطقــة درع الفــرات ومنطقــة غصــن الزيتــون. وعقــب احلفــل ، زار الوفــد مركــز 

األانضــول الثقــايف يف مدينــة اعــزاز وحتدثــوا مــع الطــالب واملســؤولن.

  İyilik Kütüphaneleri Okullara Kurulmaya Başlandı مكتبات الخير في المدارس
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Her tür canlıya sevgi ve merhamet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezleri, yine yürekleri ısıtan bir etkinlik 
gerçekleştirdi. Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, gönüllülerinin desteğiyle, sokak hayvanlarının kış aylarında 
barınabilmeleri için çeşitli ahşap evler hazırlayarak,park ve bahçelere yerleştirdi.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarla, biçki dikiş kursundaki yarar-
lanıcılarının ürettiği polar, atkı ve bereleri yerel ve farklı uyruklu ihtiyaç sahiplerine teslim etti. 

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Pandemi sonrası okula dönecek olan çocuklarının 
düşünme becerilerini geliştirmek ve eğlenirken öğrenmelerini desteklemek amacıyla Hatice 
Karslıgil İlkokulu ve Hürriyet Ortaokulu’nda, zeka oyunları atölyesinin kurulumunu gerçekleştirdi. 

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, kentsel hayata uyum ve teknoloji yoluyla uyum çalışmaları ile, Mehmet Akif 
Ersoy Teknik ve Anadolu Meslek Lisesine, çeşitli elektronik malzemelerin teslimatını gerçekleştirerek “teknoloji 
atölyesi” kurulumuna katkı sağladı.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Polatlı Devlet Hastanesi ve Polatlı Göçmen Sağlığı Merkezi 
iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ve koronavirüs sürecinde sahada çalışan sağlık personellerine, 
çeşitli hijyen malzemeleri, tıbbi maske vb. gereçler teslim edildi. 

من خالل إظهار احلب والرمحة جلميع أنواع املخلوقات ، نظمت مراكز اجملتمع التابعة للهالل األمحر الرتكي مرة أخرى حداًث مؤثرًا. حيث 
أعد مركز قونية اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي ، وبدعم من متطوعيه ، منازل خشبية متنوعة للحيواانت الضالة إليوائها يف أشهر 

الشتاء ، ومت وضعها يف املنتزهات واحلدائق.

قام مركز اجملتمع التابع للهالل األمحر الرتكي يف أنقرة بتسليم واألوشحة والقبعات الصوفية الي أنتجها املستفيدون من دورة 
اخلياطة إىل األشخاص احملتاجن من جنسيات حملية وأجانب.  

أنشأ املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف غازي عنتاب ورشة عمل ألعاب الذكاء يف مدرسة خدجية كارسلي جيل االبتدائية ومدرسة حرايت الثانوية من أجل 
حتسن مهارات التفكر لألطفال الذين سيعودون إىل املدرسة بعد الوابء ودعم تعلمهم أثناء اللعب.

ساهم املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف هااتي يف إنشاء »ورشة عمل تكنولوجية« من خالل تسليم مواد إلكرتونية خمتلفة إىل مدرسة حممد عاكف إرسوي 
الثانوية الفنية واملهنية األانضولية من خالل برامج التكيف مع احلياة احلضرية والتكيف من خالل التكنولوجيا.

ابلتعاون مع مركز جمتمع اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة ومستشفى الدولة يف بوالتلي  ومركز بوالتلي الصحي للمهاجرين ، نقدم العديد 
من مواد النظافة واألقنعة الطبية إىل اللعائالت احملتاجة وموظفي الرعاية الصحية العاملن يف اجملال الطي أثناء عملية فروس كوروان. 

Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi, Sosyal Uyum ile Sağlık Psikososyal Destek Programlarının iş birliğiyle 
yerel halk ve geçici koruma altındaki gönüllülere “ortak insanlık hissiyatı, öz şefkat, öz nezaket, bilinçli 
farkındalık” konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi.

نفذ املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف أضنة ، ابلتعاون مع برامج التماسك االجتماعي والدعم النفسي االجتماعي 
الصحي ، أنشطة تدريبية للسكان احمللين واملتطوعن حتت محاية مؤقتة حول »الفطرة اإلنسانية املشرتكة ، والتعاطف مع 

الذات ، واللطف الذايت ، واإلدراك الواعي«. 

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarla, 3. dönem danışma kurulu toplantı 
gerçekleştirerek, yararlanıcılar ve gönüllülerle fikir alışverişi yaptı.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı tarafından gerçekleştirilen online 
resim atölyesi akrilik ve suluboya çalışmaları tamamladı. Resim çizmeye yeteneği ve ilgisi olan 
öğrencilerin, becerilerini geliştirmek için çabalarken ortaya güzel ürünler çıktı.

عقد املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف شانلي أورفا اجتماعاً للمجلس االستشاري للوالية الثالثة وتبادل األفكار مع 
املستفيدين واملتطوعن. 

أكملت ورشة الرسم على اإلنرتنت الي نظمها املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف بورصة وبرانمج التماسك االجتماعي أعمال األلوان الزيتية واأللوان املائية. 
بينما يسعى الطالب الذين لديهم القدرة واالهتمام ابلرسم إىل حتسن مهاراهتم ، ظهرت لنا منتجات مجيلة. 

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي



12

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği içinde 
bulunduğumuz soğuk kış günlerinde ih-
tiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam 
ediyor. Temsilcilik tarafından ihtiyaç sahibi 
10 aileye 500’er kilogram kömür yardımı 
yapıldı.
Gerçekleştirilen organizasyonda Gazian-
tep’teki çeşitli mahallelerde ikamet eden 
10 ihtiyaç sahibi aileye 500’er kilogram 
kömür yardımı yapıldı. Kömürler görevliler 
tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ka-
dar götürülerek teslim edildi. 

Gaziantep Valiliği’nin koordinasyonunda düzenlenen Suriyeli ve Türk İş Adamları Koor-
dinasyon Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Ayda bir yapılan toplantıya Ga-
ziantep Valisi Davut Gül, Cerablus ve El-Bab valileri, vali yardımcıları, Gaziantep il göç 
idaresi, ANESİAD, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, BEKAM Başkanı Mehmet Ali 
Eminoğlu, Minberşam Derneği Başkanı Ali Berkir, Suriyeli ve Türkiyeli iş adamları katıldı. 
Toplantının görüşülen gündem maddeleri arasında; Suriyeli ve Türk iş adamlarının 
güvenli bölgedeki rolü, güvenli bölgede serbest ticaret çalışmalarının önünün açılması, 
üretim sağlanması için Antep’te üretim bandı bulunan mesleklerinin güvenli bölgeye 
taşınması, istihdam alanı oluşturulması, Suriyelilerin güvenli bölgelere göçünün sağlan-
ması, güvenli bölgeden üretilen ürünlerin dünya ülkelerine ticaretinin kolaylaştırması, 
güvenli bölgede tarım faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi yer aldı. Toplantıda 
ayrıca Suriyeli ve Türk iş adamları arasında çalıştay düzenlenmesi de önerildi.  Toplantıda 
alınan kararlar ise şöyle; Suriyeli ve Türk iş adamlarının güvenli bölgeye giriş-çıkış izin-
lerinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması, 50 bin doların üstünde ihracatı olan iş adamları için 
Suriye’ye sadece belirli günlerde ve sınırlı sayıda yapılan giriş çıkışların kolaylaştırılarak 
haftanın her günü yapılabilmesi ve giriş-çıkış sınırının kaldırılması, Suriyeli iş adamlarının 
şehirlerarası yol izinlerinin kolaylaştırılması kararlaştırıldı.

Bülbülzade Vakfı Uluslararası Proje Birimi ‘International Projects’ 
çalışmalarına devam ediyor.
Alanında uzman proje eğitimcilerinin bir araya geldiği toplantıda 
yeni yılda yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişi yapıldı. 
Vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında projeli çalışmanın 
önemine değinilirken proje çerçevesinde sivil toplum çalışmaları, eği-
tim, kültür, sanat, spor, çevre ve birçok alanda tecrübe paylaşımı için 
uluslararası platformlarda çalışmalar yapılması planlandı.
Toplantı vakıf ve birimlerin proje işleyişiyle ilgili raporlamanın ardın-
dan sona erdi. 

ال تــزال ممثليــة مجعيــة اخلــر يف غــازي عنتــاب هــي أمــل 
احملتاجــن يف أايم الشــتاء البــاردة. وقــدم مكتــب املمثليــة 
500 كيلوغــرام مــن مســاعدات الفحــم لعشــر عائــالت 

حمتاجــة. 
إىل  الفحــم  مســاعدات  مــن  500 كيلوغــرام  تقــدمي  مت 
10 عائــالت حمتاجــة تعيــش يف أحيــاء خمتلفــة يف غــازي 
عنتــاب. مت تســليم الفحــم إىل منــازل احملتاجــن مــن قبــل 

املســؤولن.

عقد لقاء تنسيقي بن رجال األعمال السورين واألتراك ، والذي مت تنظيمه بتنسيق من حمافظ غازي عنتاب ، بطريقة 
الفيديو كونفرنس.  يف االجتماع الشهري مع  حمافظ غازي عنتاب داود غول ، حمافظي جرابلس والباب ، نواب 
احملافظن ، إدارة اهلجرة يف غازي عنتاب ، مجعية التجار ورجال األعمال يف األانضول، رئيس وقف بلبل زادة تورغاي 
الدمر ، رئيس بيكام حممد علي امن أوغلو ، رئيس مجعية منر شام علي ابكر، وانضم أيضا رجال األعمال السورين 
واألتراك.  من بن بنود جدول أعمال االجتماع ؛ دور رجال األعمال السورين واألتراك يف املنطقة اآلمنة ، وفتح 
اجملال ألنشطة التجارة احلرة يف املنطقة اآلمنة ، ونقل املهن خبطوط اإلنتاج يف عنتاب إىل املنطقة اآلمنة لضمان اإلنتاج 
، وخلق منطقة عمل آمنة، وضمان عودة السورين إىل املناطق اآلمنة ، وتسهيل جتارة املنتجات املنتجة من املنطقة 
اآلمنة إىل دول العامل ، زايدة األنشطة الزراعية يف املنطقة اآلمنة. كما مت اقرتاح عقد ورشة عمل بن رجال األعمال 
السورين واألتراك. القرارات الي اختذت يف االجتماع هي على النحو التايل ؛  زايدة تصاريح دخول وخروج رجال 
األعمال السورين واألتراك إىل املنطقة اآلمنة من 6 أشهر إىل سنة ، وتسهيل دخول وخروج رجال األعمال السورين 
واألتراك من وإىل سوراي فقط يف أايم معينة وبعدد حمدود ، وإزالة حدود الدخول واخلروج، تسهيل تصاريح العبور بن 

املدن لرجال األعمال السورين.

تواصل وحدة املشاريع الدولية يف وقف بلبل زادة عملها يف “املشاريع الدولية”.  يف االجتماع 
الذي اجتمع فيه خراء تعليم املشاريع يف جماهلم، مت تبادل اآلراء حول املشاريع املخطط هلا 
التأكيد على أمهية العمل مع املشاريع يف نقل ثقافة الوقف إىل األجيال  للعام اجلديد. مع 
القادمة ، فمن املخطط العمل على منصات دولية لدراسات اجملتمع املدين والتعليم والثقافة 

والفنون والرايضة والبيئة وتبادل اخلرات يف العديد من اجملاالت.
وانتهى االجتماع بعد أن قدم الوقف والوحدات تقريراً عن عمليات املشروع.

تم تقديم مساعدات الفحم للعائالت المحتاجة

لقاء تنسيقي بين رجال األعمال السوريين واألتراك 

قد اجتماع وحدة المشاريع الدولية لمؤسسة بلبل زادة 
ُ

ع

İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapıldı

Suriyeli ve Türk İş Adamları Koordinasyon Toplantısı

Bülbülzade Vakfı Uluslararası Proje Birimi Toplantısı Yapıldı
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İyilik Derneği’nin Afrika’da sürdürülebilir kaynaklar üretmek amacıyla geliştirdiği 
önemli projeler arasında yer alan Süt Keçisi projesi ile bir aileye 3 Süt Keçisi hediye 
ediliyor. Aileye hediye edilen keçilerden 2’si dişi biri teke olarak seçiliyor. Böylece 
ailenin üretim sağlayarak hayvancılık ile geçimini sağlaması hedefleniyor. 
İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan KOÇER ve İyilik Gönüllülerin-
den oluşan ekip Süt Keçisi dağıtımı için Afrika’da Burkina Faso’ya giderek 345 aileye 
1.035 süt keçisi dağıtımı gerçekleştirdi.

من بن املشاريع املهمة الي بدأهنا وطورهتا مجعية اخلر “إييليك”  من أجل حتسن مصادر الدخل يف إفريقيا عر مشروع 
“العنز احللوب”، إذ يتم إهداء ثالث عنزات حالبة للعائلة الواحدة. ما يتم تقدميه لألسرة عبارة عن اثنتن من املاعز وتيس 
واحد ليكون اجملموع ثالثة. وهكذا فإن املشروع يهدف إىل حتفيز العائلة على اإلنتاج من خالل توفر سبل العيش يف جمال 
رعاية واستثمار املاشية. وقد توجه إىل بوركينا فاسو فريق ضم كل من رئيس جملس إدارة مجعية اخلر أمحد توران كوتشار 
ومتطوعو مجعية اخلر من أجل توزيع املاعز احللوب، وقد وزعوا  ابلفعل 1.035 رأسا من املاعز احلالبة على 345 عائلة.

استمرار الجهود والدراسات الرامية لحل مشكلة الفقر في القارة السمراء
Kara Kıta’da Yoksulluğa Çözüm Çalışmaları Devam Ediyor

İç savaşın yaşandığı Suriye’deki rejim güçlerinden ve terör gruplarının saldırıları 
sebebiyle, evlerini ve sahip oldukları her şeyi bırakarak İdlib’in Türkiye sınırındaki 
bölgelerine sığınan kardeşlerimiz çadır kentlerde çok zorlu şartlarda hayat 
mücadelesi veriyor. Acil olarak; temel gıda malzemeleri, çocuk bezi ve maması, 
battaniye, giyim malzemesi ve mobil mutfak ekipmanlarının tedarik edilmesi 
gerekmektedir. Hızlı bağış kısmında yer alan bağış kalemlerinden dilediğinizi 
seçerek, bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Serbest bağış yapmak isterseniz Ortadoğu 
- Suriye - İdlib Bağış sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Suriye konusunda bugüne kadar, 
kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemeyen, dünyaya örnek olan bir hassasiyet 
gösteren halkımızı bu büyük göç dalgasına karşı yapılacak yardımlara az çok 
demeden katkı sağlamaya davet ediyoruz. İyilik Derneği Alo İyilik Hattını 
(0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

يعيــش أهلنــا الذيــن جلــأوا إىل املنطقــة احلدوديــة مــع تركيــا - مــن أجــل احليــاة- يف ظــروف قاســية للغايــة يف مــدن 
اخليــام الــي أقيمــت هلــم؛ وذلــك بســبب األوضــاع الراهنــة الــي أشــعل وقودهــا النظــام  وقواتــه يف ســوراي، واجلماعــات 
)اإلرهابية(الي هتاجم  منازل  املدنين  مما  اضطرهم لرتكها بشكل عاجل؛ جيب أتمن  وشراء   املواد  الغذائية 
األساســية وحفاضــات األطفــال والرضاعــة واألغذيــة والبطانيــات واملالبــس ومعــدات املطبــخ املتنقلــة. وإننــا يف 
هــذا الســياق، ندعــو شــعبنا -الــذي لــن يتــواىن يف تقــدمي دعمــه الســخي، والــذي أظهــر مشــاعر أخويــة صادقــة 
أضحــت أمنوذجــا للعــامل كلــه- للمســامهة، مــن أجــل مواجهــة هــذه املوجــة الكبــرة مــن اهلجــرة. وميكــن احلصــول 

علــى معلومــات مفصلــة حــول آليــة التــرع مــن خــالل االتصــال علــى الرقــم: )08507773344(

إدلب تنتظر تبرعاتكم

suriye’de saldırıya maruz kalan sadece insanlar ve binalar değil, bizim de parçası 
olduğumuz büyük bir kültür ve medeniyet. Bu bilgi ve birikimi ayakta tutarak genç 
dimağlarda yaşatmak için; İyilik Derneği olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD 
işbirliğiyle Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, ve kırsallarındaki “İyilik Okulları-
na Kütüphane Kampanyası” başlattı. Gelin yaşanan gaddarlığa ve yıkıcı teknolojiye 
en güzel cevabı erdemli ve bilgili bir nesil ile verelim. Sizde yapacağınız 2.000 TL’lik 
bağış ile bir kütüphane kurulmasını sağlayabilir veya küçük bir destek ile yeni bir ge-
lecek inşa etmemize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu 
hattan derneğimize ulaşabilir, görevli arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 

ليس البشر واملباين فقط هم الذين تعرضوا للهجمات والقصف يف سوراي ، بل الثقافة واحلضارة الكبرة الي حنن أيًضا جزء 
منها. ولذلك فقد أطلقت مجعية اخلر محلة اخلر للمكتبات املدرسية الرامية للحفاظ على هذه املعرفة واخلرة وإبقائها على 

قيد احلياة يف عقول الشباب. واستهدفت مناطق خمتلفة من سوراي مثال اعزاز ، عفرين ، جربلس ، الباب ، وريف إدلب.
تعالو لنكافح الظلم املمارس والتكنولوجيا التخريبيه أبمجل أجابه نقدمها جبيل فاضل متعلم. وانتم بترعاتكم الي ستقدموهنا 
بقيمة 2000 لرة تركية ميكن أن توفر إقامة مكتبة أو بدعم صغر منكم ستسامهون يف بناء مستقبل جديد للمزيد من التفاصيل 

ميكنكم التواصل مع مجعيتنا عر الرقم التايل :08507773344 وأخذ معلومات أكثر من قبل األصدقاء املوظفن..

مكتبة الخير… دمروها بالقنابل، وسوف نبنيها بالكتب
İyilik Kütüphanesi… Bombalarla Yıktılar, Kitaplarla İnşa Edeceğiz

İDLİB BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR
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تــِرُد الســلطة كمصطلــح مبعــى الســيادة والســيطرة واهليمنــة والتحّكــم، والســلطة كمفهــوم تفــرتض يف مجيــع 
ميادينهــا، ابلضــرورة، حيــازة اإلرادة والقــّوة والقــدرة علــى اإلكــراه والتوجيــه، واالمتثــال لســلوك معــنّي 
يتأرجــح بــني الفعــل واالمتنــاع. وللنــّص كمــا للشــخص ســلطته املســتمّدة مــن عوامــل تتعــّدد وفقــاً للموقــع 
واملؤثــرات ســواء منهــا الداخليــة املتعّلقــة مبضامينــه وأنســاقه اللغويــة ومجالّياتــه التعبرييــة واإلبداعيــة، أو تلــك 

املؤثــرات الــيت تفــرض ذاهتــا مــن خــارج النــّص مصــدراً وواقعــاً ومؤلفــاً وحــىت مجهــورًا.
يف مقارنــة مبســطة مــا بــني ســلطتني تبــدو ســلطة النــص هــي يف الفضــاء الــذي تتحــرك يف أجوائــه ســلطة 
القــراءة، فالنــّص فعــٌل ورؤاي وشــرط لوجــود، تتحــّرك يف مداراتــه الفهــوم والــرؤى الالحقــة. إّن انعــدام وجــود 
النــّص قــد يشــري إىل انتفــاء وجــود اللغــة والقــارئ معــاً. يلــك الكاتــب القــدرة علــى زرع حقــول أوراقــه 
البيضــاء مبــا يشــاء مــن بــذار، ويســتطيع ســقايتها وتثمريهــا وتطعيمهــا وزخرفتهــا، ومنحهــا اهلويــة واالســم، 
مبــا تســعفه ثقافتــه وقدراتــه التعبرييــة والفنيــة واجملازيــة، متجــّردًا مــا أمكــن ممــا قــد حيــول مــا بينــه وبــني تشــكيل 
ــه، غــري أّن  ــه أو حيبــط أخيلتــه وحيــّد مــن مجــوح أفــكاره وتصّورات ــد لغت عاملــه وفــق رؤاه، ومبعــداً كّل مــا يقّي
القــارئ وحــده هــو مــن يبعــث احليــاة يف النــّص وينحــه املعــى واجلــدوى، ويتبــى مقوالتــه أو يفردهــا ويبعثرهــا، 

ويصــّوب دالالتــه ورمــوزه، ويعيــد صياغــة حكايتــه وترتيــب معانيــه.
ممــا ســبق يكــن القــول بعدمّيــة وجــود ســلطة مــا مبعــزل عــن الســلطات األخــرى املتشــابكة معهــا، واملرتبطــة 
هبــا وجــوداً وعدمــاً، يبــى علــى ذلــك أّن ال شــيء، وال أحــد، يكنــه احتــكار الســلطة املطلقــة، فالســلطة 
بطبيعتهــا تشــاركية وتفــرتض وجــود اآلخــر الــذي ســيكون حمــاًل لاللتــزام ومصــدراً لإللــزام يف الوقــت ذاتــه، إذاً 

يكــن التوكيــد علــى أّن النــّص بــال قــارئ ال ســلطة لــه، بــل هــو كائــن ميــت.
ملــاذا قــد حيتــاج قــارئ مــا لنــّص مــا بعينــه، مــا الــذي يدفــع املتلقــي الختيــار هــذا النــّص دون غــريه، مثّ مــا 
ــة واإلبــداع والتفــّوق..، بــل  األســباب الــيت جتعلــه يعتقــد أبمهيتــه وجيــزم ابســتيفائه شــروط اجلمــال والرصان
وابلرضــا عنــه واالســتجابة حلموالتــه الفنيــة أو الفكريــة واملعرفيــة، وابليقــني، اختصــارًا، أبّن هــذا النــّص ســيليّب 

شــغفه ويضيــف إىل ثقافتــه؟؟؟ 
أليســت الســلطة الــيت يتلكهــا صاحــب النــّص، أو لعلهــا ســلطة نصوصــه الســابقة، هــي الــيت شــكلت لــدى 
القــارئ املفــرتض حكمــاً عاّمــاً اثبتــاً، ويقينــاً مســبقاً أبّن مــا مل يقــرأه هلــذا املبــدع لــن يقــّل فتنــة وإمتاعــاً وغــى 

عمــا اطلــع عليــه مــن نصــوص لــه؟
إّن أغــرب أنــواع الســلطة وأشــّدها هيمنــة وقســوة هــي ســلطة الرعــاع الــذي قــد ال يقتصــر أتثــريه علــى الناقــد 
أو املختلــف أو الرافــض، بــل قــد يتــّد ليشــّكل قيــداً علــى مبــدع النــّص بعينــه، وهبــذا املعــى حنــن أمــام حالــة 
مــن الشــعبوية والعصبويــة الــيت تســعى لفــرض قناعتهــا ورأيهــا علــى ســواها دون أدىن تعقــل، رافضــة االحتــكام 
للمعايــري والقيــم اجملــّردة، انبــذة ملنطــق التنــّوع أو لوجــود الضــّد، الــذي قــد يكــون ضــرورايً إلظهــار حماســن مــن 
أو مــا ينتصــرون لــه، منكــرة علــى اآلخــر حّقــه االختــالف يف الــرأي، بــل منكــرة أصــاًل لوجــود اآلخــر وحلقــه 
يف الوجــود. إّن هــذا النــوع مــن الســلطة الناجــم، غالبــًا، عــن اجلهــل وغيــاب الوعــي هــو شــكل مــن الغلــّو 
واالســتبداد يرتجــم ذاتــه يف شــكل مــن أشــكال التقديــس األعمــى واالرهتــان للغيــيب، وهــو نــوع مــن القهــر 
واالســتالب واخلــوف يتمظهــر بــرداء االنتصــار للمقــّدس الــذي حيتمــون بســطوته، ويتلطــون وراء دريئتــه 

خشــية االنكشــاف والضعــف، وأن يفلســوا وينكســروا إن حتطّــم طوطمهــم املزعــوم.
إن ســلطة النــّص اإلبداعــّي ليســت فيمــا يبســطه مــن متعــة وغوايــة وإدهــاش فحســب، إمنــا أيضــاً يف متــّرده 
علــى حمــاوالت التغريــب والتحنيــط والتنميــط، وفيمــا يثــريه مــن األســئلة العميقــة واملنتجــة، إّن ســيادة النــّص 
هــي يف تفّوقــه علــى ممكناتــه، وفيمــا يكتنــزه مــن قيــم ومشــاعر ترتقــي إبنســانّيتنا، وهــي أخــرياً فيمــا يارســه مــن 

حتريــض لذواتنــا املتبلّــدة تدفعنــا لإليغــال عميقــاً يف عــوامل احللــم واملعرفــة واجلمــال. 

لطة النّص والسُّ

شاعر وكاتب سوري

عبد القادر حّمود

 البيادر
ُ

طريق

وحنَي تكفُّ البيادُر َعْن قمِحها 
الّرِيُح َعْن ثرثراِت احلقوِل

العنادُل عن َشْدِوها
الورُد َعْن عطرِه

الشََّجُر، اللَّيُل، مهُس الشَّبابيِك..
خَتَْمُد َأسئليت واجلَهاْت

فليَس ِسوى َصْحراَء متتدُّ بنَي فراغنِي
ليَس ِسواان هنا
فتوقْف قلياًل 

أراَك / ترايْن
وقد نتهجَّى خطواِت اللَّقالِق يف رحلِة الشَّوِق

أو َقْد يعوُد البنفسُج والورُد، عطُرَك خيتزُل الشهواْت 
**

وحنَي ُأَمرُِّر )دوَن إاثرِة كلِب احلراسِة( أغنيًة لِصَغاِر الَعَصافرِي
َحْفَنَة َقْمٍح
وأرجوحًة..

ومساًء جديداً بال قلٍق أو َرَصاْص
أراَك / ترايْن

ومنضي معاً يف نقوِش الّسؤاِل
ويف زخرفات احلَقيقِة نقرأُ ِسفَر اخَلالْص

ومنضي إىل حيُث تصحو النوافُذ، تضحُك للشَّْمِس
تضحُك يْل/ لَك ..

للُقُبالْت
**

طويٌل طريُق البيادِر
َتْصَدُح ابحلُُلِم، الِعْشِق

َتْصَدُح ما اتََّسَع الشَّوُق..
تـُْغِلُق ابَب النَّميمِة 

تنشُر ظلَّ موامِسها، ليَس حيجُبها صوُت طائرٍة
أو دماْر

أان اي صديقي..
أصادُف يف كلِّ زاويٍة وجعاً، وعيوانً حتاوُل أن تتخّطى صقيَع احلكايِة

تلقي مبا أثقَل الصَّْمُت، صمتاً بطعِم احلريِق
َأُعدُّ إىل الاّلهنايِة
واحُد، اثناُن..

مثَّ َأعدُّ
وتبقى البيادُر حيُث يدفُعها الوحُل، 

عاجزًة
فال هجرًة للنَّدى

ال، وال رجعًة للطَّريق
)طويٌل طريُق البيادِر، ال أبَس 

مهما َيُكْن
سأراَك، ونفتُح للوعِد دفَء الرحيق

ونفتُح..
نفتُح للِعْشِق درَب النهاْر(.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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الق هــا أنــت تنجــو أبعجوبــة مــن مــوٍت حمكــم، مــرة أخــرى حيالفــك حــظٌّ خّبأتــه دعــوات أمــك 

لــك، كان املــوت قريبــاً إىل درجــة أنــك شــعرت بشــرارة ســاخنة ملســت جلــدة رأســك بينمــا 
كانــت الرصاصــة متضــي إىل أحدهــم.

هــا أنــت تنجــو مــن امــرأة كريــة مل جتهــز عليــك، بــل تركتــك متضــي خبســاراتك وهــي تعــرف 
أنــه ال مــكان ســيأويك وأنــت علــى هــذه احلــال، وأنــه ال حيــاة ســتقبل بــك، امــرأة كريــة 
أعطتــك كل شــاماهتا يف ســهرة حــب، مث غرزهتــم واحــدًة واحــدة مبشــرٍط انعــم يف روحــك.
كان مــن املمكــن أن أمــوت كمــا مــات صديقــي قبــل عشــرين عامــاً إثــر حــادث ســري ومل 
تتوقــف احليــاة بعــد موتــه، بــل اســتمرت وال أحــد مــن ســكان ذلــك احلــي يعــرف اآلن أنــه 
علــى هــذا الرصيــف وقبــل عشــرين عامــاً مــات شــاب وســيم حيــب احليــاة، مــات بســبب 

هتــور ســيارة مســرعة.
لكنــين مل أمــت رغــم أنــين ومنــذ ســنوات أعيــش مــع املوتــى، ومنــذ هــذا التحــول يف حيــايت 
صــرُت كثــري الســؤال وقليــل الــكالم، كثــري القلــق وقليــل النــوم، وصــرت أشــبه جبهــاز 
احلاســوب حيتــاج دائمــًا إلعــادة تشــغيل ألنــه مصــاب بعطــب غريــب جعلــه خيلــط اخليــال 

ابلواقــع.
أحيــاانً اســتيقظ وكأن الذيــن ماتــوا مل يوتــوا، والذيــن رحلــوا مل يرحلــوا، وأبتســم يف الفــراش 
للحظــات لكــن ســرعان مــا تعمــل كل الربامــج يف الدمــاغ فــأدرك أنــين مل أكــن علــى مــا يــرام 
قبــل قليــل، ويقــال إذا فكــرت كثــرياً بشــيء مــا فســرتاه يف احللــم، وهــذا غــري صحيــح فــأان 

أفكــر بــك كل ليلــة ومل حيــدث أن رأيتــك يف احللــم. 
بــدأت أشــعر مــن اآلن أبنــين حمظــوظ فــكان مــن احملتمــل أن أبقــى انئمــاً إذا حــدث ورأيتــك 
يف احللــم، كنــت ســأظل مغمــض العينــني يف فراشــي وكان اجلــريان ســيقولون عــين أنــين 

ميــت، وهــم يراقبونــين مــن خلــف النافــذة لكــن أحدهــم ســيقول أبنــين انئــم وأتنفــس.
النــوم طريقــة ســعيدة للنســيان فأنــت بعيــد عــن كل وســائل التواصــل وال تعطــي أي اعتبــار 
ألي شــخص، والوقــت يضــي دون قيمــة فــال تعــرف الليــل مــن النهــار، هــل فكــرت يومــاً 

يف حلمــك أبن الوقــت أتخــر وعليــك أن متضــي إىل البيــت؟!.
مل تعــد هــذه األشــياء مهمــة فاملهــم أن جتــد حــاًل حلياتــك ألنــك جنــوت، فلــو أنــك مل تنــُج 
مــا كنــت ســتفكر هبــذا ولكنــت اآلن ســعيدًا، هنــاك ال أحــد يعــرف عنــك أي شــيء ســوى 

ذلــك البــاب الصغــري الــذي أودعــوك فيــه وغــادرت.
إذا جنــوت وأردت ان تبقــى انجيــاً فلتكــن نظرتــك لــكل شــيء مجيــل وأنــه ليــس لــك ولــن 
ــوم لــرياه غــريك، وتعامــل مــع كل النــاس  يــدوم أمــام عينيــك، بــل ســيمضي حتمــاً ذات ي

علــى أســاس واحــد أبهنــم ماضــون حســب جــدول زمــين ال تســتطيع االطــالع عليــه. 
وتعامــل مــع احلــب علــى أســاس أنــه رحلــة قصــرية ملنتــزه مجيــل يطــل علــى البحــر ويف 
حديقتــه ينــزل القمــر كل مســاء، اســتمتع بــكل حلظــة وال تفكــر ابلغــد واخلــوف مــن 
فقدانــه. ال تفكــر بتلــك األشــياء، ال تعكــر صفــو الســعادة، عــش وكأن كنــزاً فتــح أبوابــه 
ــاً  لــك، بعثــر الذهــب يف كل اجتــاه حــىت هتلــكك الســعادة ألنــك ســتعود مــن املنتــزه قريب

إىل حياتــك الشــاقة.
 عــش احلــب هبــذه الفكــرة أبن شــرارة نتجــت عــن اصطــدام كوكبــني مضــى كل منهمــا يف 
اجتــاه لكــن أثــر ذلــك االصطــدام بقــي يف روحــك إىل األبــد وأنــك احرتقــت يومهــا وانــت 
تضحــك، احرتقــت مــن قلبــك وأنــت يف ذروة ســعادتك، واحرتقــت أصابعــك وأنــت 
ــع هلــا، هــا أنــت تنجــو مــن امــرأة كريــة  تتحســس شــامات جســدها وتــوزع مهــام األصاب

اعطتــك قلبهــا يف حلظــة االصطــدام ومضــت.
هــا أنــت اآلن وحــدك تعــود لظلــك الــذي اشــتقت لــه، لتضيــف عليــه ظــالل الســكاكني، 
كنــت مجيــاًل أيهــا احلــب كفلــم رائــع عشــنا فيــه خــارج الزمــن وأجنبنــا أطفــااًل وكــربوا، وحلمنا 

ابملســتحيل وواجهنــا املصاعــب مث غــادران هبــدوء الذيــن يغــادرون صــاالت الســينما.
كل هذا حدث يف ساعتني وحنن نتابع فلم حياتنا أان وأنت.

كثــرًا مــا اســتخدم مفهــوم التغــّر االجتماعــي ومفهــوم التطــور االجتماعــي كمــا لــو كاان يــدالن علــى املعــى نفســه، والواقــع 
أن مفهــوم التطــور شــهد انتشــارًا واســًعا يف احلقلــن البيولوجــي واالجتماعــي مــع ظهــور »نظريــة دارويــن« يف منتصــف القــرن 
التاســع عشــر، وكان التطبيــق االجتماعــي هلــذه النظريــة علــى يــد املفكــر »هربــرت سبنســر« وذلــك مــن خــالل املقارنــة 
بــن الكائــن احلــي واجملتمــع، والداللــة علــى أوجــه التشــابه يف اشــرتاكهما يف النمــو، وتعقــد درجــة البنــاء، ومتايــز الوظائــف 

وتطورهــا.
ومُســي هــذا االجتــاه حينهــا بـــ »الداروينيــة االجتماعيــة«، إال أن انتقــادات كثــرة وجهــت إليــه، ومنهــا »أن احملــاوالت املبذولــة 
للكشــف عــن قوانــن الوراثــة والتنــوع واالنتخــاب يف تطــور الُنظــم االجتماعيــة مل تســفر إال عــن القليــل مــن النتائــج احليويــة 
واملهمــة«، وأيًضــا يف انتقــاد آخــر »أن هنــاك اختالفًــا واضًحــا بــن التطــور العضــوي والتطــور البشــري، ذلــك أن األول يســر 
يف خــط مســتقيم وحتمــي، بينمــا الثــاين يســر يف عــدة خطــوات وذلــك حبســب اختــالف العوامــل السياســية واالقتصاديــة 
والثقافيــة«، والواقــع أن النظريــة التطوريــة يف احلقــل االجتماعــي فقــدت الكثــر مــن الشــهرة، وانصــرف عنهــا حديثًــا علمــاء 

االجتمــاع، كمــا ختلــوا عــن اســتخدام مفهــوم التطــور االجتماعــي.
كذلــك األمــر فيمــا يتعلــق مبفهــوم التقــدم االجتماعــي؛ الــذي كان يعــي يف االســتخدام الشــائع تغــّر اجملتمــع مــن حالتــه 
الراهنــة إىل حالــة أفضــل، وقــد جــاءت نظــرايت التقــدم االجتماعــي لتفســر تغــّر اجملتمعــات مــن خــالل تقدمهــا، ومــن 
أبرزهــم »جــون بيــوري« الــذي يــرى »أن مفهــوم التقــدم يعــي أن احلضــارة اإلنســانية قــد تطــورت يف املاضــي، وهــي تتطــور 
يف احلاضــر، وســوف تســتمر يف التطــور يف املســتقبل يف اجتــاه مرغــوب«، إًذا؛ يُعــّر مفهــوم التقــدم عــن عمليــة ديناميكيــة 
تتحــرك ابجملتمــع حنــو غايــة ُمعينــة، وهــذا مــا أدى إىل اخللــط بــن مفهومــي التغــّر والتقــدم االجتماعيــن، وقــد أشــار  »جــون 
ديــوي« إىل أن هــذا اخللــط يعــود إىل »أن اجملتمــع اإلنســاين قــد ظــل لفــرتات طويلــة يف حالــة مــن اإلســتاتيكية )ســكون 
ومُجود( ســاعدت عليها الُعزلة النســبية الي عاشــتها اجملتمعات القدمية، وصعوبة اتصال اجملتمعات بعضها ببعض، إىل أن 
جــاء العصــر احلديــث ومعــه الكثــر مــن وســائل االتصــال املاديــة واملعنويــة، والــي أحدثــت ثــورة يف عمليــات التفاعــل، األمــر 
الــذي أدى إىل حتطيــم احلواجــز الــي بدورهــا فرضــت الُعزلــة علــى اجملتمعــات ســابًقا«، وهكــذا نشــطت حركــة اجملتمعــات بعــد 
طــول مجــود لتشــمل كل شــيء، إذ حتولــت مــن اإلســتاتيكية )ســكون ومُجــود( إىل الديناميكيــة )حركــة ونشــاط وحيويــة(، 

وهــذا التحــول اجلوهــري الــذي مــّر بــه اجملتمــع اإلنســاين دفــع بعضهــم إىل اعتبــار هــذه احلركــة الديناميكيــة ذاهتــا تقدًمــا.
إال أن انتقــادات عــدة وجهــت إىل هــذا اخللــط بــن املفهومــن، بيــد أن مفهــوم التقــدم خيتلــف مــن جمتمــع آلخــر، حبســب 
ثقافــة اجملتمــع، كمــا أن فكــرة التقــدم نفســها قــد تتغــر بتبــدل الظــروف واألزمنــة، وهــي يف كل األحــوال فكــرة نســبية؛ 
فالتقــدم يف جمتمــع مــا قــد يكــون ختلًفــا يف مفهــوم جمتمــع آخــر؛ فيمــا يــرى بعــض النــاس أن احلضــارة الغربيــة قــد قطعــت 
شــوطًا بعيــد املنــال حنــو التقــدم مــن خــالل التصنيــع وارتفــاع مســتوى املعيشــة وتوفــر عناصــر القــوة املاديــة، يــرى البعــض اآلخــر 
مــن النــاس أن هــذا التقــدم املــادي ال يتضمــن املعــى الشــامل واألخالقــي للتقــدم، بيــد أن اجملتمعــات الغربيــة تُعــاين الفــروق 
الطبقيــة، وتفتقــر إىل العديــد مــن القيــم الــي تتمســك هبــا اجملتمعــات الناميــة وفــق تلــك املعايــر النســبية، إًذا؛ مفهــوم التقــدم 
ــا إىل خلفيــات أيديولوجيــة )جمموعــة اآلراء واألفــكار  ــا، وهــو يســتند غالًب ــا ومعيــاراًي وارتقائًي يُعــر عــن حمتــوى نســبًيا وقيمًي

والعقائــد والفلســفات الــي يؤمــن هبــا شــعب أو أّمــة أو حــزب أو مجاعــة(.
إال أن واقــع اســتخدام مفهــوم التقــدم االجتماعــي يواجــه صعــوابت منهجيــة، إذ حيمــل معــى خــط ســر اجملتمــع حنــو األمــام، 
أي أنــه يســر يف خــط صاعــد؛ يف حــن أن مفهــوم التغــّر يتضمــن إمكانيــة التقــدم أو التخلــف، وابلتــايل فهــو أكثــر عمليــة، 
بيــد أنــه يتوافــق وواقــع اجملتمعــات الــي ليســت دائًمــا يف تقــدم مســتمر، وهــذا ال يعــي؛ االســتغناء ابلُكليــة عــن اســتخدام 
مفهــوم التقــدم الــذي يبقــى متضمنًــا قيمــة إنســانية واجتماعيــة، تقــوم علــى االعتقــاد بقــدرة اإلنســان علــى صنــع أفضــل 
شــروط احليــاة. إذ تقتضــي اإلشــارة هنــا إىل النقــاش حــول مفهــوم ومضمــون الثقافــة، وهــو النقــاش الــذي كان مُييــز بــن 
املظاهــر املاديــة والالماديــة للثقافــة، هلــذا؛ إن دراســة التغــّر الثقــايف )املــادي والالمــادي( تقتضــي فحــص ِكال املظهريــن، 
إذ ال ميكــن فصلهمــا، وابلتــايل مــن اخلطــأ البحــث يف أتثــر أحدمهــا يف اآلخــر، هــذا عــدا الصعوبــة يف أن نفــرد عوامــل 
خاصــة ابلتغــّر الثقــايف يف اجلانــب املــادي وعوامــل أخــرى خاصــة ابجلانــب الالمــادي، وابلتــايل يكــون التغــّر الثقــايف هــو مــا 
يطــرأ مــن تبــدل يف جانــي الثقافــة ســواًء أكان مــاداًي أم معنــواًي، مبعــى أنــه تغــّر حيــدث يف مجيــع نواحــي اجملتمــع كـــ »اللغــة، 
الفــن، العــادات والتقاليــد، تبــدل أولــوايت وُســلم القيــم، التكنولوجيــا، وغرهــا«، وهبــذا؛ ُيصبــح التغــّر االجتماعــي جــزًءا 
مــن التغــّر الثقــايف. لذلــك؛ ليســت مجيــع التغــّرات الثقافيــة هــي تغــّرات اجتماعيــة، بينمــا العكــس هــو جائــز، ومــا دام 
التغــّر الثقــايف هــو كل مــا يتغــّر يف اجملتمــع، ســواًء كان هــذا التغــّر حمــدوًدا أو واســًعا، شــاماًل املظاهــر املاديــة واملعنويــة، ومــا 
دام التغــّر االجتماعــي يتنــاول اجلوانــب املعنويــة جلهــة وظيفتهــا يف البنــاء االجتماعــي ومــا يرتتــب عليهــا مــن عالقــات، ومــا 
ينتــج عنهــا مــن قيــم وعــادات، أي جوانــب ال ماديــة، ومــا دام األمــر كذلــك فــإن هنــاك عالقــة بــن التغّريــن، هــي عالقــة 
ــا، وليســت مجيــع التغــّرات الثقافيــة تقــع يف دائــرة التغــّر  ـّـرًا ثقافًي تضمــن واحتــواء، إذ كل مــا هــو تغــّر اجتماعــي يُعــد تغيـ
االجتماعــي، ابلرغــم مــن أهنــا قــد ترتاكــم وتصبــح مــع الوقــت ســبًبا أو علــة للتغيــر، كمــا هــو األمــر يف دخــول التكنولوجيــا 

املتقدمــة وغزوهــا للعديــد مــن أوجــه احليــاة التقليديــة.
ختاًما:

 خنلص إىل أن مصطلحي التقدم والتطور ال يوفران منهجًيا الُبعد املوضوعي لدراسة عمليات التغّر من الناحية العلمية؛ 
فهــي حتمــل معــى قيميًــا وأخالقيًــا يتأثــر ابملنطلقــات الذاتيــة للــدارس، يف حــن أن مصطلــح التغــّر الثقــايف هــو مــا يطــرأ مــن 
تبدل يف جاني الثقافة سواًء أكان ماداًي أم معنواًي، مبعى أنه تغّر حيدث يف مجيع نواحي اجملتمع، ويف حن أن مصطلح 

التغــّر االجتماعــي يصــف الواقــع كمــا هــو كائــن فعــاًل، وليــس كمــا جيــب أن يكــون.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

النجاة من الموت

د. خالد عبد القادر منصور التومي

بين التغّير الثقافي 
واالجتماعي

باحث وكاتب ليبي
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 أبصــر الفنــان خالــد معــاذ النــور يف مدينــة دمشــق عــام 1904 
لتبــدأ قصــة عشــق امتــدت لعقــود بينــه وبــني أقــواس املدينــة وأزقتهــا 
وأحجارهــا العتيقــة. انتســب خالــد معــاذ للمعهــد الفرنســي لــآاثر 
التابــع جلامعــة الســوربون، والــذي أتســس يف  والفنــون اإلســالمية 
قصــر العظــم عــام 1922 حيــث درس الرســم والفنــون علــى يــد 
الفنــان الفرنســي دوفــال. شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة يف 
بــريوت مــع فنانــني مــن أمثــال ميشــيل كرشــة وعبــد الوهــاب أبــو 
الســعود، كمــا شــارك الباحــث جــان ســوفاجيه دراســة األبنيــة األثريــة 
عــام 1923 يف بــالد الشــام عامــة وأبنيــة دمشــق خاصــة. عمــل يف 
مصلحــة تنظيــم املــدن )الدائــرة العقاريــة(. عــني يف العــام 1944 
خبــريًا ومفتشــا عامــا لــآاثر. شــارك يف وضــع بوابــة قصــر احلــري الغــريب علــى بوابــة متحــف دمشــق 
الوطــين. شــارك معــاذ بتأســيس اجلمعيــة الســورية للفنــون وكليــة الفنــون الحقــا يف العــام 1961.كان 

عضــوًا يف احتــاد الكتــاب العــرب واجمللــس األعلــى لــآداب والفنــون.
يذكــر أن معــاذ ســافر إىل فرنســا مبنحــة دراســية لتحضــري رســالة دكتــوراه يف اآلاثر اإلســالمية، إال 
أنــه مل يتــم دراســته وعــاد إىل دمشــق ملتابعــة البحــث والتحقيــق يف أبنيتهــا األثريــة. لقــد دفعــه اهتمامــه 
بدراســة اتريــخ ســوراي احلضــاري وعمارهتــا اىل أتليــف العديــد مــن الكتــب نذكــر منهــا مدافــن امللــوك 
والســالطني يف دمشــق وتربــة ابــن املقــدم. قــام بنشــر كتــاب ابالشــرتاك مــع الباحــث ســوالنج أوري 
قدمــا مــن خاللــه دراســة توثيقيــة للكتــاابت العربيــة املوجــودة يف العمــارة الدمشــقية، إضافــة إىل 

شــواهد األضرحــة والقبــور املوجــودة يف مقــربة ابب الصغــري يف دمشــق عــام 1977.
اتســم أســلوبه الفــين كمعظــم زمالئــه مــن جيــل رواد احلركــة التشــكيلية الســورية ابلواقعيــة ودقــة 
التفاصيل، واتباع القواعد األكاديية الدقيقة. أســس مشــغال لتصميم األاثث مساه الفن اإلســالمي. 
عمــل كمرّمــم لــآاثر يف متحــف دمشــق الوطــين. يعــد أرشــيف معــاذ مــن الصــور التوثيقيــة ملواقــع أثريــة 
التقطهــا بعدســته مــن أهــم األرشــيفات اىل يومنــا هــذا. منــح وســام االســتحقاق الســوري مــن املؤرخــني 
الــرّواد يف العــام 1983. رحــل خالــد معــاذ عــام 1983 لتطــوى صفحــة فنــان ومــؤرخ ومصــور 

أمضــى جــل وقتــه دارســاً وموثقــا إلرث حضــاري عظيــم قــّل نظــريه ونــدْر.

ي
م الثقاف

س
الق

اليــزال املثقــف العــريب يعيــش حالــة الفردانيــة والغربــة الثقافيــة يف بــالد تفتقــر لألجســام 
الثقافيــة واملؤسســات البحثيــة الــيت تعــى بشــؤون الثقافــة واجملتمــع، وحــىت إن وجــدت 
بعــض املؤسســات فهــي ال ختــرج عــن النطــاق اإلعالمــي والدعائــي، فمنــذ أايم كنــت 
أقــرأ كتــاب لرئيســة منظمة)رانــد( شــرييل بينــارد بعنــوان )اإلســالم الديقراطــي املــدين(، 
والكتــاب عبــارة عــن تقريــر مقــدم لــإلدارة اإلمريكيــة عــن كيفيــة التعامــل مــع اإلســالم 
واملســلمني، ومــا هــي املقرتحــات الــيت جيــب اتباعهــا إلبقــاء العــامل اإلســالمي حتــت 
الســيطرة، وبعد أن قدَّمت الكاتبة شــرحاً مفصاًل عن الفئات اإلســالمية والتقســيمات 
العقائديــة مــن أصوليــني وحداثيــني وعلمانيــني وغريهــم، طبعــاً ال خيفــى علــى قــارئ 
الكتــاب حالــة التطــرف الــيت تعيشــها الكاتبــة ضــّد اإلســالم، وليــس موضوعنــا مــا قالتــه 
ــَت انتباهــي هــو تلــك املنظمــة )رانــد( الــيت  الكاتبــة ومــا تتبنــاه مــن أفــكار، إمنــا مــا َلَف
ُتعتــرب منظمــة شــبه رمسيــة تقــدم الدراســات لــإلدارة األمريكيــة عــن كل شــعوب العــامل، 
والــيت مــن خالهلــا يتــم صنــع القــرار األمريكــي، وللعلــم  فالكتــاب نشــر يف 2003 
وحاولــت أن أحبــث عــن ردود مــن مفكريــن مســلمني علــى الكتــاب فلــم أجــد إال 
حــاالت فرديــة مل تتبناهــا أيــة جهــة رمسيــة، وتســاءلت يف نفســي كيــف ُيصنــع القــرار 
العــريب واإلســالمي؟، وأيــن هــي مراكــز البحــث والدراســات الــيت متــّد األنظمــة العربيــة 
ابلدراســات والبحــوث والتقاريــر ماعــدا تلــك التقاريــر املخابراتيــة عــن مواطــين تلــك 
األنظمــة؟، حــىت الصحــف العربيــة كانــت إمــا سياســية وهــي مبثابــة انطــق ابســم احلاكــم 
ومهمتهــا األساســية إبــراز االنتصــارات الــيت حيققهــا ليــاًل لتنشــرها صباحــاً، وإمــا صحــف 
فنيــة تــربز أمهيــة دور احلاكــم يف تطويــر الفــّن، وإمــا صحــف رايضيــة تــربّر الفشــل 
الرايضــي بســبب الرايضيــني أنفســهم رغــم كل الدعــم املقــّدم مــن احلاكــم، وابلنســبة إىل 
اجملــالت الفكريــة فهــي تســبح يف فضــاء الفكــر الــذي ال يعــرف عــن الواقــع شــيئاً، وإذا 
أرادت االقــرتاب مــن الواقــع فذلــك هبــدف طــرح فكــر الزعيــم العبقــري أو املنطلقــات 
النظريــة للحــزب الوحيــد واألوحــد والــذي عجــزت العقــول عــن إنتــاج منطلقــات ُأخــرى 

غــري منطلقاتــه .
نعــم، هــذا واقــع بــالدان الثقــايف والفكــري، وابلطبــع فهــذا الغيــاب للمؤسســات الزلنــا 
نعيــش تبعاتــه حــىت أايمنــا هــذه، فالعقليــة العربيــة تربَّــت علــى العمــل الفــردي وإنــه بــكل 
أمــر يعلموننــا )أنــه عليــك أن تبــدأ بنفســك أواًل(، أمــا لســان حــال العــامل يقــول )عليــك 

أن تبــدأ مــن مؤسســتك فهــي الــيت تــريب الفــرد( .
وعلــى كل حــال فلــم خيتلــف األمــر كثــريًا بعــد ثــورات الربيــع العــريب، ولكــن حــىت ال 
نكــون مــن اجملحفــني حبــق بعــض األعمــال ال بــّد مــن اإلشــارة إىل بعــض التغيــريات الــيت 
حدثــت، وخاصــة مــن ابب احلــرايت الفكريــة يف بعــض الصحــف واجملــالت والقنــوات 
الفضائيــة، فقــد أصبــح املواطــن العــريب يشــاهد ويقــرأ أشــياء كان خيــاف أن حيــدَِّث هبــا 
نفســه، وال بــدَّ يل مــن أشــري هلــذه الصحيفــة )صحيفــة إشــراق( بعــد مضــي مخســة أعــوام 
علــى انطالقتهــا، طبعــًا ليــس مــن ابب اجملاملــة ولكــن مــن ابب اإلنصــاف، فإشــراق 
تتمتــع حبريــة كلمــة كانــت مبثابــة حلــم يف مــا قبــل 2011 م، ورغــم أهنــا تنتمــي للتّيــار 
املعــارض فــال يوجــد أي مشــكلة يف أن تنتقــد أاّيً مــن رؤوس املعارضــة علــى صفحاهتــا، 
وهــذا جــزء مــن احلريــة الــيت اندلعــت ألجلهــا ثــورات الربيــع العــريب، طبعــاً ليــس املشــروع 
إىل أن نصــل لصحيفــة تتحــدث بشــيء مــن احلريــة والفكــر احلــر فحســب، وإمنــا مــا 
ننشــده أكــرب مــن ذلــك، فالعمــل علــى الوصــول لبــالد تعتمــد علــى مراكــز البحــوث يف 

صنــع القــرار، بلــد مؤسســات بــكل اجملــاالت ال بلــد أفــراد...
فـ)إشــراق( كصحيفــة نتمــى أن تكــون انطالقــة لتلــك الغايــة املنشــودة كمــا هــو امسهــا 
ولتجســيد قيــم احلريــة والعمــل املؤسســي، فــال بــّد للشــمس مــن بعــد اإلشــراق أن تصــل 

إىل كبــد الســماء...

محمد ياسين نعسان 

المؤّسسية

كاتب سوري

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ات
ّ
الفنان التشكيلي والنح

خالد معاذ



17

ي
م الثقاف

س
الق

كتب العشرات من األدابء والكتاب العرب حول مسرية إشراق ومشاركتهم فيها، خنتار منها:

إشراق

إشراق في عيون المبدعين

الكاتب والصحفي الفلسطيين أين أبو هاشم: 
ألهنا  بديل،  سوري  إعالم  بناء  يف  مهمة  خطوة  إشراق  صحيفُة  تشكل 
الواضح، ضمن  واألدبية  واالجتماعية  السياسية  التنوع ابملواضيع  بن  املزج 
الصحيفة الذي يعطي هامًشا أوسع للمشاركة من قبل الكتاب السورين، 

ابإلضافة إىل هامش واسع من احلرية يف التعبر عن رأي الكتاب، وهذا شيء ينسجم مع مناخ الثورة، 
وينسجم مع املناخ العام بوجود منابر تعر بصدق عن نبض الشارع، وهو ضمان استمرارها ألنه يف 
غياب جتارب سابقة ولعدم استمرار املطبوعات هذه، مما خلق فجوة بن الكتاب والقراء، هذه املنابر 
الي متثل اجلسر الذي يربط بينهم، وابلتايل احلرص على استمرارها هو شيء مهم، مع تطوير إمكانيات 
املشاركة فيها، من قبل جيل الشباب حتديًدا، ألننا اليوم حباجة لتحفيز جيل الشباب على الكتابة، من 

خالل أبواب جديدة، تشكل منهل جديد للعطاء. 

الشاعر والكاتب السوري حممد صاحل عويد:  
الرسِم  الكلمة لرتتكَب فعل  تبقى  فيما  تلك أطالُل حضوران، رحلنا 

األّول على جدران كهوف النكران والتهّرب من ورقنا القدمي البائِر. 
حنن هنا ابقون قبل اجلدران، قبل اخليام، ال نتوّرط بنعي احلياة، رغم أن 

الكلمة صارت ُمنسحقة وراء نزف الذهب الشحيح والالهثون ال يتورعون عن تسّوِل انصية، 
فيما مُنسك تالبيب الفقر وهنزُّه، ومننحُه لقمتنا، وقميصنا الذي ُقّد من قُبل ومنضي غر هّيابن 

خمارز اجلحود تسمل عيوننا، مشاريع الغد اآليت واحللم تكفي لرسم أفق مشرق. 
حتّية إلشراق، جلنود جمهولن حيتملون مشنقة احلاجة وال يشهقون كي ال خيتنق الوطن ومستقبل 

اإلنسان واحلياة.

الكاتب والصحفي السوري د. مجال الشويف
أوال  هذا،  ومرد  جملة سورية  ال 125  فاقت  وااللكرتونية  الورقية  اجملالت  عدد 
التنوع الكبر الذي اختذه كتاب واعالميي الثورة حن خرجوا من موقعة النظام 
األوحد الفكر األوحد ابجتاه التعدد والتنوع، والثاين استقدام التمويل احملدود لعمل 

إعالمي من منظمات غر حكومية دولية، فإن كانت اإلجيابية األوىل املنظورة يف حتقيق التعدد والتنوع يف 
احلقلن اإلعالمي والسياسي قد حتققت إال أهنا بذات الوقت مل حتقق معادلة التخصص الدقيق واملهارة 
الفنية حبيث تصبح عماًل احرتافياً يفتح اجملال الواسع للقدرات واالمكانيات السورية عامة لدخول ميادين 
التعبر والفكر احلر، ومن جانب آخر بقي اجملال اإلبداعي واألديب بتنويعاته قاصراً عن تلبية كتاب وأدابء 
سوراي سواء الشبان منهم أو املخضرمن لتبقى وكأهنا مسألة تقتصر على عاتق الشخص بذاته، بينما هي 
ابلضرورة حامل رئيس يف إطار الثورة الفكرية املرافقة للحركة الثورية عامة. وتقبلوا مي وممن أمثلهم من 
كتاب موجودون يف الداخل السوري كل االحرتام والتقدير، مثمنن ما تبذلونه من جهد ومثابرة ومغالبة 

على االستمرار واملتابعة وتقدمي ما هو مفيد يغي لسوراي الثورة فكرايً وإبداعياً.

األكاديي والكاتب السوري د. عبد هللا لبابيدي
تنشر بثالِث لغات هي:  بدأت صحيفُة إشراق خطواهتا األوىل كصحيفٍة 
العربية والرتكية والكردية، فأضحت جتربة فريدة للصحافة السورية الناشئة يف 
وقت مل يكن أمام الصحفي واألديب السوري يف املهجر سوى الصحف 
تستغي  أن  ننكرها، وال ميكن  ال  ابلغة  أمهية  ذات  والي هي  اإللكرتونية؛ 

والتطورات،  التحدايت  واكبت  الي  وهي  ومتابعيها،  الورقية مجهورها  فللصحيفة  أخرى،  عن  وسيلة 
وأنشأت هلا صفحات على الشابكة، ووسائل التواصل االجتماعي. فلقد استطاعت إشراق جذب 
مجهور من فئة معينة، هي فئة األدابء والسياسين، مما جعلها تتبوأ منزلة كبرة يف فرتة تعتر قصرة وسط 
آالم النزوح واحلرب. إنَّ الصدق والدقة وعدم االحنياز الصحفي القائم على املوضوعية، هي أهم مِسات 
صحيفة إشراق، فهي الي فتحت أبواهبا جلميع الكتاب السورين وغرهم للكتابة الصحفية يف الشأن 

السوري والرتكي وغرمها.

الكاتب اليمين د. غسان حممد اجليالين
ليثبت نفسه  العريب  صحيفة إشراق تعطي مساحة للكاتب والقارئ 
بعض  ترمجة  على  تعمل  وهي  تثبيتها،  وحياول  العربية  الثقافة  ويرز 
املقاالت واألخبار من اللغة العربية إىل اللغة الرتكية والعكس وتنشرها 

يف صفحاهتا بشكل جيذب القارئ العريب والرتكي، وهي تسقيه نفس األفكار وتغذيه بثقافة 
جديدة ممزوجة بوحدة إسالمية وخالفة عثمانية عمت أرجاء البلدان املسلمة وعر األزمان.

إشراق وأان أرى طالابً أتراك يتسابقون إىل أخذها وقراءهتا، خصوصاً الذين يدرسون يف السياسة 
واملتخصصن ابلشؤون العربية ودارسن اللغة العربية وخمتلف ختصصاهتا.

إشراق وهي جتمع الكتاب العرب واألتراك يف صفحاهتا وجتمع خليط ثقايف جديد مناسب 
جملتمع عريب أصيل مت هتجره من بلده حتت وطأة ظلم الطغاة، بدأ ابالختالط ابجملتمع الرتكي 
األصيل وهذه الثقافة متهد للمجتمع الرتكي أبن يتقبل اجملتمع العريب األصيل الذي أجر على 

اهلجرة من بلده.

الكاتب واألديب السوري مصطفى الصويف:
يف هذا الزمن الصعب زمن االهنيارات والفوضى وإفالس املؤسسات 
االعالمية الثورية وتالشيها بن عشية وضحاها، تتجلى أمهية استمرار 
)إشراق( وصدورها املنتظم معرة عن منر وصوت حر يف هذا العصر 

العصيب الذي سادت فيه املادية ومراكز القوى املسيطرة على كل شيء يف هذا العامل.
فبقيت إشراق بنهجها اجلامع املنحاز إىل قضااي الشعب السوري وأهداف ثورته اجمليدة وثوابتها 
يف حتقيق احلرية والعدالة واالنعتاق من نر العبودية والقمع والظلم بكافة أشكاله، تدافع عن 
املقهورين وتتبى قضااي املهمشن واملسحوقن وتساهم يف بناء دولة العدل والدميقراطية واحلرية 

وتداول السلطة وإبداء الرأي والرأي اآلخر.
هكذا بدأت إشراق وهكذا ستبقى دوماً مشرقة على اجلميع جبهود مؤسسيها وحمرريها وأقالم 

كتاهبا يف مجيع اجملاالت السياسية واالجتماعية والفكرية واألدبية.

الكاتب والصحفي السوري عاصم فرجاين
صحيفة إشراق حتلق حنو السماء جبناحي العلم واإلميان، وقد محلت أمانة 
تبشر بكل  الي  األدبية  البواكر  تلك  العربية، وتضم بن صفحاهتا  الثقافة 
خر وعطاء سواًء يف القصة أو الشعر أو الدراسة، وهي املنر الفكري الذي 

تتحاور وتتصاول يف رحابه خمتلف اآلراء واالجتاهات الفكرية والعلمية من كل البالد العربية.
وهي تشق طريقها وتضيئ يف حلك الظالم سبيال وتعر بقوة وصدق عما يكن يف صدور قارئيها وحمبيها 
فهي دنيا معطرة الرؤى راي املعارف جامعة، ولنا وطيد االمل أن تظل إشراق تشرق علينا إشراق الكون، 
وحنن نشكر صحيفة اشراق الي أعطت دفقاً ومعيناً ال ينضب، ويتسم ابالنفتاح والعمق، حتيايت 

لكل أسرة التحرير وهلم منا فائق االحرتام والتقدير.

الكاتبة آايت حاضري 
صحيفُة إشراق تصل إىل كافة 
الشرائح متنوعة شاملة ترضي 
األعمدة  األذواق،  كافة 
جيدة تغطي املساحة بشكل 
املتابعن  من  أان  جيد، 
وأسعى  إشراق  لصحيفة 

للحصول عليها أواًل أبول، وأمتى  دائماً 
أن تزداد عدد صفحاهتا ويكون فيها 

حيز لليافعن.

الكاتبة جواان كيايل 
إشراق  صحيفُة  مييز  ما 
مواضيعها املنوعة والشاملة 
اجتماعية  سياسية  فهي 
ثقافية ومنوعات، ااتحت 
فيها  ليساهم  الفرصة 
معظم الكتاب واملبدعن، 
جسر  ببناء  وأسهمت  الشباب  وجيل 
السورين  املثقفن  بن  للتواصل 

واألتراك أمتى لكم التوفيق. 
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Beş yıldır parlıyorsun ve sürgünümüzü kalıcı bir kutlamaya dönüştürüyorsun, karanlık gecelerde bir lam-
ba gibi parlıyorsun, sesleniyorsun: 
Bana gelin ve sayfalarımda kendinizi özgürce ifade edin. 
İşrak adı gibi, her zaman parlıyor ışılıyor ve kaybolmuyor, sıcakkanlı ve pek çok asil arkadaşı barındıran, 
sevgi ve bağlılık tacını takan, her yıl daha da parlaklaşan, yazarları, okurları ve hayranları çoğalan, geniş 
bir çölde ortasında yer alan ve direnen,  Işını, onu söndürmeye çalışan haydutların ve sahtekarların kalpler-
ini ateşe veren. Güneş bir elekle gizlenmez, İşrak saldırılarının yutar ve onları hava ile dağıtır, her zaman 
derinleşir ve parlaklaşır.   
Tarih onu iki yeşil gözün altında örtülmüş bir atkı olarak hatırlayacak, tarlalarda ve bahçelerde flüt çalan, 
sayfalarında hayatın nektarı ve kanla lekelenmemiş güzel bir savaş var, yazarları onu kurtarmak ve devam 
etmek için önünde eğiliyor, tüm engelleri ve aksakları meydan okuyorlar, harika okuyucuları destek veri-
yorlar, Kıtlık döneminde edebi bir savaş veriyor, tüm savaşlar zorla kazanılmaz !!!  
Parlak kalbin, kıskanç entrikalara kayıtsız olarak gökyüzüne yükselir, ve milyonların kalbini kazanabilir-
sin, parlıyorsun ve edebiyat tacını, temiz ve samimi harfleri takıyorsun, tüm dizelerin dengeli bir şekilde 
bağlı. 
Cahiller dışında kimseye küsme,  her zaman hırslı, her renkte yenilenen, beyaz kalbin sebatının sırrı, 
ve özgür devrimci yönünüz sizi kıskançlığın kötülüğünden koruyor, kararınız her zaman her yönden en 
yüksek bilgelikte, aşkının nehri her yönden akar, dağları ve denizleri geçtin ve hala saflığını ve armağan 
akışını koruyorsun, durma fikri bizi ürpertiyor, çünkü güneşsiz bir yaşam ölümdür, parlak yüzünüz ke-
lebekleri, yazarlar ve okuyucular kendine çekiyor. Senin gibi, sevgi topraklarında ne bulutların ne de 
külün olduğu yerde parlayacağını hayal ediyorum, uzun süre bizimle kalın ve iyi olacağına söz veriyoruz. 
Sevdikleriniz ne kadar uzun olursa olsun sizi terk etmeyecek ve unutmayacaklar. Her rolde adaletliydin 
ve kadının kalbinde bir yeri vardı, beş yıldır seninleyim ve tüm zarif ekibinizle iyi tanıyorum, sizinle tüm 
ülkelere seyahat ettik ve tüm ileri gelenlerden misafirperverlikle karşılandık, senin hakkında konuştuk, ve 
temiz ikiyüzlülükten arınmış sayfalarınıza yazdık, Aidiyetinle, ev sahipliğin ile üyeliğin ile gurur duyan 
bir elçiyim, ve tüm mezhep ve ülkelerden katılımcı ve yazarlara yer verdin, taraf tutmadın ve önüne 
teller döşenmedi, Özgürdün ve öyle kalacaksın çünkü özgürlerin denetimindesin. Acının kalbinden gelen 
samimi yazılarınızı da terk etmediler, tüm olayların dürüst bir resmini aktarabildin, Kalpleri bir araya 
getirdin ve tüm gözyaşların şefkatinle karıştırdın ve dürüstlerin tanıklığını elde ettin.  
Burada artık özgürce sınırları aşıyorsun, tüm engellere meydan okuyorsun, korona salgını bile yoluna 
engel olmadı, dürüstlük derecesine ulaştın, ziyaretçilerinizin tutkusuyla, yazar ve okuyucularla parlak 
isminizi tüm ülkelere yaymanız için dua ediyoruz. Güzel kadın yazarlara siz İşrak’ta bir ışıltı ikonu old-
uğunu not etmeliyim. Karşılığında, sevginini size gönderir, sürekli varlığınız için tüm kalbiyle size teşek-
kür eder ve seven herkesi katılmaya davet eder. çünkü tüm yaratıcı insanları kucaklayan geniş bir yüreği 
var. Adlarınızı yazdığı gibi sizi unutmayacak, böylece çocuklarınız sizden sonra ebeveynlerin ve dedeler-
inin yazdıklarından gurur duyacaklar. 
Birisinin tırnaklarıyla bir taşı nasıl yontup devam edebileceğini hayal ettiniz mi? Kolayca geçilemeyen 
büyük engeller olduğu için zayıf ve neredeyse umutsuzdu. Harika bir tabloyu yapmak için daima ufukta 
beliren soluk ama güzel bir ışık var,  Suriye ve Türk kültürlerinin buluştuğu ve dil bariyerini aştığı harika 
bir yersin, Bizi bir araya getiren şey, bizi ayırandan daha fazladır. İşrak devam edecek, sayfalarına Tür-
kiye, Suriye ve Avrupa semalarını- edebiyat ve kültür karışmasıyla komşuluk, tarih, gelenek, din ve aşk 
kokusuyla- dolduran bir koku verecek. 
İşrak gülümseyerek bana şunları söyledi:
Güneş her gün doğuyor fakat beni engelliyorsunuz, yani ben ayda iki kez dışında parlamıyorum? 
Perdeleri çıkarın her gün yaptığım gibi parlamama izin verin bu benim için çok az, Parlak sayfalarımda 
tüm dünyanın görmesi için yarışan pek çok yaratıcı yazar var, Beşinci yılımı tamamladım ve altıncı yılıma 
giriyorum ve bu yeni yılın başında mumlarımı üfleyeceğim, size olgunluk, genişlilik ve çeşitlilik dolu 
bir şekilde geleceğim. Yazarlarım, yaratıcı insanlar, çoğu sevgi dolu, uyumlu, cömert bir aile oluşturur. 
Herkes beni ileri götürüyor ve ben herkesi memnun etmeye çalışıyorum, bu yüzden her buketden bir gül 
alıyorum ve her renk ve tonda renkli bir buket yapıyorum, hiçbir yaratıcısını dışlamıyorum, her zaman 
parlamak için gece gündüz çalışıyorum ve bulutlarla savaşıyorum, Birçok kişi sayfalarımı çeşitli değerli 
konularla, gerçek, politik ve sosyal haberlerle doldurabilir, ve sizden bir sır saklayamıyorum, ben edebiyat 
şiir ve hikaye’ye çok meyilliyim, Yazarlar, şairler ve araştırmacılar dünyanın her yerinden yazı gönderiyor. 
Beni ayırt eden şey, Arap, Kürt ve Türklerin tüm gruplarını ve yelpazesini bir araya getirirken okuyucu-
larımı çekme ve derin denizime dalmalarına sağlamam benim yeteneğimdir. Bu bana güzellik ve zarafet 
veriyor, genişlemeyi ve herkese yer açmayı hedefliyorum. Ve çabalarım ve devam etme kararlılığımla bu 
aileyi büyütmeye çaba gösteriyorum, Parlak güneşimle herkese aydınlatıyorum, ziyaretçilerimin sayısını 
artmasını diliyorum, ve tüm zarafetimde hala dengeli ve sevdiklerimi kapsıyorum, hayalim dünyanın tüm 
dilleriyle insanlara ulaşmak ve tüm mezhepler tarafından ziyaret edilmek, ve bir gün benim adım Uluslar-
arası İşrak olsun diliyorum.  
En sonunda: 
İşrak’ın devamına ve gelişmesine bir sözle bile katkıda bulunan herkese ne mutlu, binlerce ismi yaşatacak 
bu parlaklığı desteklemeye çalışan herkese, İşrak’ın tüm takipçilerine sevgi dolu bir selam veriyor ve İşrak 
ailesine, genel yayın yönetmenine, yayın müdürüne, bölüm başkanlarına, tasarımcısına ve onun üzerinde 
çalışan herkese selamlar, her zaman bizi destekleyen Türk düşünür Turgay Aldemir’e  ve İşrak’ın seçkin 
okuyucularına özel selamlar gönderiyorum.   

مخس سنوات وأنت تشرقن، وحتولن غربتنا إىل احتفال دائم، تضيئن كمصباح يف الليايل املعتمة، تنادين: 
تعالوا إيلًّ وعروا عن أنفسكم على صفحايت بكل حرية.   -

إشــراق كإمسهــا تشــرق دومــاً وال تتــوارى، دافئــة تضــم الكثريــن مــن األصدقــاء النبــالء، ترتــدي اتج احملبــة والتفــاين، 
تــزداد وهجــاً كل عــام ويكثــر كتاهبــا وقرائهــا وحمبيهــا، تتوســط صحــراء شاســعة وتقــاوم، وال بــد أن شــعاعها سيشــعل 
النار يف قلوب املارقن واملدعن، الذين حياولون إطفاءها، ولكن الشــمس ال توارى بغرابل، تبتلع إشــراق هجومهم 

وتنثرهــا ابهلــواء، وتــزداد عمقــاً وأتلقــاً.
 ســيذكرها التاريــخ كوشــاح منســدل علــى عينــن خضراويــن، وعــزف اني يف حقــول وبســاتن، يف صفحاهتــا رحيــق 
احليــاة وحــرب مجيلــة غــر ملطخــة ابلدمــاء، ينحــي كتاهبــا أمامهــا إلنقاذهــا واســتمرارها، متحديــن كل احلواجــز 
والعقبــات، ويشــدًّ علــى أيديهــم قرائهــا الرائعــن، ختــوض حــرابً أدبيــة يف زمــن الشــح وليســت كل احلــروب تربــح 

ابلقــوة!!! 
قلبــك املشــرق يرتفــع ابلســماء غــر مبــال مبــا يكيــده العــزال، وأنــت قــادرة علــى كســب قلــوب املاليــن، تتوهجــن 

وترتديــن اتج األدب واحلــروف الناصعــة الصادقــة، مجيــع أواترك مشــدودة ابتــزان.
ال ختاصمــي إال اجلهــالء، طموحــة ابســتمرار متجــددة بــكل األلــوان، قلبــك األبيــض ســر صمــودك واجتاهــك الثــوري 
مع األحرار حيرســك من شــر احلســاد، وقرارتك دوماً يف منتهى احلكمة من كل األطراف، هنر حبك يتدفق يف كل 
االجتاهــات، عــرت اجلبــال والبحــار وال زلــت حمافظــة علــى نقــاؤك وســيل عطــاؤك، فكــرة توقفــك تدفعنــا لالرجتــاف 
فاحليــاة بــال مشــس ممــات، فوجهــك املضــيء جيــذب الفراشــات كتــاابً وقــراء، مثلــك أان أحلــم أبن تشــرقي علــى أرضــك 
احلبيبــة حيــث هنــاك ال غيــوم وال رمــاد، ابقــي معنــا مــدة طويلــة ونعــدك أنــك ســتكونن خبــر، لــن يتخلــى عنــك حمبيــك 
ولــن ينســوك مهمــا مــر الزمــان، كنــت عادلــة يف كل األدوار وكان للمــرأة يف قلبــك مــكان، فقــد الزمتــك مخــس مــن 
الســنوات وأعرفــك جيــداً بــكل طاقمــك األنيــق، ســافران معــك إىل كل البلــدان واســتقبلت حبفــاوة مــن كل الوجهــاء، 
حتدثنــا عنــك وأســهبنا ودونــت ذلــك علــى صفحاتــك الناصعــة النقيــة اخلاليــة مــن الــرايء، كنــت ســفرة متعاليــة فخــورة 
ابنتمائــك ومضيفيــك ومشــاركوك مــن كل األطيــاف والبلــدان، مل تنحــازي ألحــد ومل توضــع أمامــك األســالك، كنــت 
حــرة وســتبقن فأنــت إبدارة األشــراف، ميــزوك وقــدروك ومل يتخلــوا عــن حروفــك الصادقــة النابعــة مــن قلــب املعــاانة، 
اســتطعت أن تنقلــي صــورة صادقــة عــن كل اجملــرايت، آلفــت بــن القلــوب ومزجــت حبنانــك كل الدمــوع فحصلــت 

علــى شــهادة األوفيــاء. 
هــا أنــت اآلن تتنقلــن عــر احلــدود بــكل حريــة متحديــة كل العقبــات حــى وابء الكــوروان مل يســتطع أن يقــف يف 
طريقــك فأنــت نلــت مرتبــة النزهــاء، دعواتنــا لــك أن يعــم امســك املشــرق علــى كل البلــدان وذلــك هبمــة كل زوارك 
كتــاابً وقــراء، البــد أن أنــوه للطاقــم األنثــوي اجلميــل أنكــن كنــن أيقونــة علــى صــدر إشــراق، وبدورهــا تبعــث بنورهــا 
حمبــات وتشــكركن مــن كل قلبهــا علــى تواجدكــم الدائــم وتدعــو كل مــن حيــب أن يشــارك، فصدرهــا واســع يســتقبل 
كل املبدعــن واملبدعــات، لــن تنســاكم فقــد دونــت أمساءكــم ليمــر عليهــا أطفالكــم مــن بعدكــم ويفخــرون مبــا كتبــه 

اآلابء واألجــداد.
 هــل ختيلتــم كيــف يســتطيع أحــد أن ينحــت الصخــر أبظافــره ويســتمر، ينتابــه الوهــن ويــكاد يصــل إىل اليــأس فهنــاك 
حواجــز كبــرة ال ميكــن اخرتاقهــا بســهولة، يلــوح دومــاً يف األفــق بصيــص ضــوء خافــت ولكنــه مجيــل لرســم لوحــة رائعــة 
فيهــا لقــاء الثقافتــن الســورية والرتكيــة وكســر حاجــز اللغــة، فمــا جيمعنــا أكثــر ممــا يفرقنــا، إشــراق مســتمرة وســتضفي 
علــى صفحاهتــا عطــراً ميــأل مســاء تركيــا وســوراي وأوراب بشــذا اجلــرة والتاريــخ والعــادات والديــن واحملبــة، مــن خــالل 

األدب والثقافــة ولقــاء القامــات.
وقد قالت يل إشراق وهي مبتسمة:

-  الشمس تشرق كل يوم وأنتم حتجبوين فال أشرق إال مرتن ابلشهر؟. 
هــذا قليــل علــيًّ أزحيــوا الســتائر عــي ودعــوين أشــرق كعــاديت كل يــوم ، فلــديًّ الكثــر مــن املبدعــن مــن كل البلــدان  
يتســابقون للظهــور علــى صفحــايت الســاطعة لراهــم العــامل أمجــع، أكملــت عامــي اخلامــس، وهــا أان أدخــل الســنة 
السادســة وســأطفئ مشوعــي يف بدايــة هــذا العــام اجلديــد، ســأطل عليكــم أبلقــي مزدانــة ابلنضــج والتوســع والتنــوع، 
كتــايب املبدعــون كثــر يشــكلون أســرة متحابــة متناغمــة معطــاءة، الــكل يدفعهــا لألمــام وأســعى جاهــدة إلرضــاء 
اجلميــع فآخــذ مــن كل ابقــة وردة وأكــون ابقــة ملونــة بــكل األلــوان واألطيــاف، ال أســتثي أحــداً مــن مبدعيهــا، أعمــل 
ليــل هنــار وأقــاوم الغيــوم كــي أبقــى مشــرقة دومــاً، روادي كثــر يســتطيعون مــلء صفحــايت بشــى املواضيــع القيمــة 
واألخبــار احلقيقيــة والسياســية واالجتماعيــة، وال أخفيكــم ســراً أميــل كثــراً لألدبيــات شــعراً وقصــة، ميطــرين األدابء 
والشــعراء والباحثــون مــن كل أحنــاء العــامل، ومــا مييــزين قــدريت علــى جــذب القــراء والغــوص يف حبــري العميــق فــأان أمجــع 
كل الفئــات واألطيــاف العــرب والكــرد واألتــراك وهــذا يضفــي علــيًّ مجــااًل ورونقــاً، أهــدف إىل التوســع وفســح اجملــال 
للجميــع، وتكبــر هــذه العائلــة جبهــودي وإصــراري علــى االســتمرار وعائلــي، أشــرق علــى اجلميــع بشمســي الســاطعة، 
أمتــى أن يــزداد زواري، والزلــت بكامــل أانقــي متوازنــة وجامعــة لألحبــة، حلمــي أن اجتــاح العــامل بــكل لغاتــه وأن 

يــزورين كل األطيــاف أعطــي وآخــذ وأن يكــون امســي يومــاً إشــراق العامليــة. 

أخراً:
طــوىب لــكل مــن ســاهم ولــو بكلمــة علــى اســتمرار وتطويــر إشــراق، طــوىب لــكل مــن حيــاول أن يدعــم هــذه اإلشــراق 
الــي ســتخلد آالف األمســاء، حتيــة حمبــة لــكل متابعــي إشــراق، وأوجــه حتيــايت ألســرة إشــراق ورئيــس حتريرهــا ومديــر 
حتريرهــا ورؤســاء أقســامها وخمرجهــا وكل العاملــن عليهــا واملفكــر الرتكــي األســتاذ )تورغــاي ألدمــر( الــذي يدعهمــا 

ابســتمرار وحتيــة خاصــة لقرائهــا الكــرام.

Güneş seninle doğuyor
تشرق الشمس معِك

İlham Hakkı  
إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة
Kadın Bölüm Başkanı
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ت
مقاال

حــني ضغــط ضابــط شــرطة منيابوليــس » ديريــك تشــوفني« بركبتــه علــى عنــق » جــورج فلويــد« 
املطــروح أرضــاً حــىت لفــظ أنفاســه األخــرية، كان  فعليــاً قــد ضغــط علــى زاند احلــرب املؤجلــة لعقــود 
بــني الســود والبيــض والــيت اعتقــد الساســة يف واشــنطن أهّنــا أصبحــت مــن املاضــي وخاّصــة بعــد 
وصول » ابراك حســني أوابما« إىل البيت األبيض، وفشــله يف احلفاظ على موقع الوالايت املتحدة 
كقطــب أوحــد يديــر سياســة العــامل، ويدعــم اإلنتقــال إىل الديقراطيــة، وحيضــرين اآلن ماقالــه يف 
خطابــه الشــهري يف جامعــة القاهــرة 4/ يونيــو 2009 متوجهــاً للعاملــني العــريب واإلســالمي مبــا يتعلــق 
ابلديقراطيــة حيــث قــال أوابمــا ابحلــرف: ” يالزمــين اعتقــاد راســخ أن مجيــع البشــر يتطلعــون المتــالك 
قــدرة التعبــري عــن أفكارهــم وآرائهــم ىف أســلوب احلكــم املتبــع ىف بلدهــم، ويتطلعــون للشــعور ابلثقــة 
ىف حكــم القانــون وىف االلتــزام ابلعدالــة واملســاواة يف تطبيقــه، ويتطلعــون كذلــك لشــفافية احلكومــة 
وامتناعهــا عــن هنــب أمــوال الشــعب ويتطلعــون النتخــاب حكوماهتــم ابلصــورة املناســبة. وابلتأكيــد 

فــإن احلكومــات الــىت حتمــي هــذه احلقــوق وتطبقهــا هيالــيت تتمتــع ابالســتقرار والنجــاح.”
إّن صعــود جنــم أوابمــا الســريع ليصبــح الرئيــس الرابــع واألربعــني للــوالايت املتحــدة جيعلنــا نتســاءل 
عــن حقيقــة وجــود الدولــة العميقــة ومــدى هيمنتهــا علــى القــرار السياســي وحتديــد املســار الــذي 
تســري عليــه اإلدارات املتعاقبــة،  فلقــد دخــل أوابمــا عــامل السياســة وجنــح كديقراطــي يف الفــوز 
مبقعــد يف جملــس الشــيوخ لواليــة ايلينــوي عــام 1996، وهــو يف منتصــف الثالثينــات مــن عمــره مث 
مل يلبــث أن قــرر الرتشــح ملقعــد يف جملــس الشــيوخ للــوالايت املتحــدة وجنــح بشــكل غــري متوقــع يف 
االنتخــاابت األوليــة، كمــا أّدى قســمه كســيناتور يف 3 كانــون الثــاين عــام 2005.بوصفــه عضــًوا يف 
جملــس الشــيوخ، ليصبــح بعدهــا املرشــح األقــوى يف احلــزب الديقراطــي خلــوض االنتخــاابت الرائســية 
2008 ويفــوز هبــا كأول رئيــس مــن أصــول أفريقيــة يدخــل املكتــب البيضــاوي يف البيــت األبيــض.

كان الشــعب األمريكــي مســحورًا هبــذا االجنــاز الــذي اســتطاع  آنيــاً أن يزيــل االحتقــان والصــداع 
الــذي ســببته مرحلــة جــورج بــوش االبــن والشــعور ابلعــار نتيجــة غــزو العــراق، ولكــن أداء أوابمــا بــدا 
هزيــاًل ال ينســجم وقــوة أمــريكا وقيادهتــا ودفاعهــا عــن الديقراطيــة وخاصــة يف الفــرتة الرائســية الثانيــة 
وظهــر جليّــاً خذالنــه للربيــع العــريب مــن خــالل أتييــده إلنقــالب السيســي علــى الرئيــس الشــرعي 
حممــد مرســي الــذي أفرزتــه صناديــق االقــرتاع وكان أول رئيــس ملصــر منتخبًــا ديقراطيــاً، وموقفــه 
الســليب جتــاه الشــعب الســوري حــني مســح خطــه األمحــر وتــرك النظــام يذبــح ويهّجــر املاليــني دون أن 
يفعــل شــيئاً بــل أدار ظهــره ملستشــاريه كّلمــا طرحــوا لــه امللــف الســوري، وتنّكــر كليّــاً خلطابــه يف جامعــة 

القاهــرة الــذي دعــا فيــه بضــرورة أن تكــون الديقراطيــة البديــل القــادم للمنطقــة.
مل يكــن مبقــدور روســيا أن تســتويل علــى شــبه جزيــرة القــرم 2014 إاّل بوجــود رئيــس مثــل أوابمــا، 
وال أن ترســل طائراهتــا لتقصــف املــدن الســورية بــكل أنــواع القذائــف الضخمــة ذات القــوة التدمرييــة 
اهلائلــة 2015 إاّل بوجــود أوابمــا، وال أن تســتبيح إيــران بشــكل صــارخ العــراق وســورية ولبنــان 
واليمــن إاّل يف عهــد أوابمــا، الــذي أفــرج عــن عشــرات املليــارات مــن الــدوالرات الــيت كانــت جمّمــدة 

لتمــّول إيــران حرهبــا علــى شــعوب املنطقــة وهتــدد اخلليــج.
كّل ذلــك كان يؤســس لوصــول ترامــب إىل البيــت األبيــض حتــت شــعار »لنجعــل أمــريكا عظيمــة 
جمــدًدا« وكان شــعار احلملــة يعــرّب عــن مــدى انزعــاج األمريكيــني )وخاصةالبيــض( مــن إدارة أوابمــا 

)األســود( الــيت انلــت مــن هيبــة الــوالايت املتحــدة وتراجعهــا يف احملافــل الدوليــة كقائــدة للعــامل.
نعــم هنــاك انقســام يف اجملتمــع األمريكــي، مــا بــني البيــض املؤسســني ألمــريكا وامللّونــني الذيــن جــاؤوا مــن 
شــىت األصقــاع لينعمــوا ابحللــم األمريكــي، ولكــن هنــاك مــن هــو ممتعــض مــن تراجــع احللــم وال يريــد 
أن يســتيقظ علــى واقــع ألمــريكا خمتلــف عّمــا أّسســه األجــداد، فالصــراع موجــود واالنقســام كذلــك 
حــىت ولــو ادعــت أمــريكا الديقراطيــة، فجــذور مجاعــة » الكوكلكــس كالن« مازالــت ضاربــة يف عمــق 
األمريكيــني البيــض ودمــاء » مارتــن لوثــر كينــغ« شــاهدة علــى ذلــك التجــّذر، الــذي عــاد مــن جديــد 
ليــربز يف حادثــة قتــل » جــورج فلويــد« الــيت كانــت أشــبه ابلصاعــق الــذي فجــر برميــل البــارود، حــني 
اجتاحــت املــدن األمريكيــة موجــة مــن العنــف أبــرزت مــدى اإلحتقــان يف اجملتمــع األمريكــي، والشــّك 
أن دوانلــد ترامــب أراد هلــذا االنقســام أن يظهــر للعلــن متحــّدايً بذلــك الدولــة العميقــة الــيت قــررت 
) علــى مايبــدو(  التخّلــص منــه يف انتخــاابت أقــّل مــا يقــال فيهــا أهّنــا اســتثنائية مل حتــدث يف اتريــخ 

أمــريكا منــذ نشــأهتا.
انتفاضــة البيــض يــوم 6 ينايــر واهلجــوم علــى الكونغــرس املنعقــد للتصديــق علــى نتائــج االنتخــاابت 
كان الــرد الطبيعــي مــن احلاملــني بعــودة أمــريكا عظيمــة جمــددًا ومل جيــدوا يف الرئيــس الفائــز » جــو 

ابيــدن« ســوى أوابمــا آخــر ولكــن بســحنة بيضــاء.

ليــس منــح اللغــة العربيــة يومــاً عامليــاً لالحتفــاء هبــا ضمــن اللغــات الرمسيــة، ولغــات العــامل الســت لألمــم 
املتحــدة مبعــث فخــر للغــة العربيــة، فهــي لغــة عامليــة بعمقهــا التارخيــي والثقــايف واإلنســاين، وابحتالهلــا املرتبــة 
ــة بعــدد املتحدثــني هبــا، وبصفتهــا اللغــة الرمسيــة إلحــدى احلضــارات اخلمــس  الرابعــة بــني لغــات العــامل احلّي

املتبقيــة يف العــامل.
األمــم املتحــدة الــيت مل تســتطع أن تكــون أمينــة علــى مواثيقهــا وعهودهــا وقراراهتــا الدوليــة، وقعــت رهينــة 
للخمســة الكبــار الذيــن يتلكــون إمكانيــة تعطيلهــا، وجتميــد نشــاطاهتا، وقراراهتــا، وحــىت توصياهتــا وبياانهتــا 
الصحافيــة، ووجــدت نفســها تعيــش حالــة مــن العجــز والتقصــري وعــدم اجلــدوى، مــا جعلهــا تعمــد إىل 
التغطيــة علــى إخفاقاهتــا عــرب اجــرتاح عشــرات األايم واألســابيع والســنوات الدوليــة، تبيــع فيهــا الوهــم 
ــرة،  ــة، ومناطــق األزمــات اخلانقــة، والصراعــات املدمِّ للشــعوب املقهــورة، واملــدن املنكوبــة، والــدول املُحتـَّل
وتلهيهــم عــن مآســيهم وإخفاقاهتــا ابالحتفــاالت واألعيــاد الــيت ليــس أوهلــا اليــوم العاملــي لناســور الــوالدة، 

وليــس آخرهــا اليــوم العاملــي للمراحيــض يف 19 تشــرين اثين/نوفمــرب مــن كل عــام . 
فــأي معــى لليــوم الــدويل للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيين، دون أن يكــون هلــذا التضامــن أي أثــر مبواجهــة 

احملتــل اإلســرائيلي وآلتــه العدوانيــة، علــى مــدى أكثــر مــن ســبعة عقــود، وأكثــر مــن مئــة قــرار دويل. 
وأي معــى لليــوم الــدويل للتوعيــة خبطــر األلغــام، دون املســاعدة علــى إزالتهــا، وإعــالن املناطــق الــيت ُزرعــت 

فيهــا نظيفــة وآمنــة، الــيت قتلــت وأعطبــت الكثــري مــن الســوريني، مبــا فيهــم األطفــال والرضــع.
أي جــدوى مــن يــوم إحيــاء ذكــرى مجيــع ضحــااي احلــرب الكيميائيــة، وأي مصداقيــة لليــوم الــدويل إلهنــاء 
اإلفــالت مــن العقــاب، وطغمــة األســد مازالــت خــارج املســؤولية رغــم العديــد مــن التقاريــر الــيت أثبتــت 
مســؤولية النظــام عــن اســتخدام غــاز الســارين يف الغوطــة الشــرقية يف العــام 2013 ومــا قبــل ومــا بعــد، 
انهيــك عــن نصــف مليــون وثيقــة تثبــت تــورط نظــام األســد جبرائــم ضــد اإلنســانية، و55 ألــف صــورة 

لســجناء مدنيــني تعرضــوا للتعذيــب حــىت املــوت يف ســجون األســد.
بعــد كل ذلــك، وبعــد أن عجــزت املنظمــة الدوليــة عــن أداء أبســط واجباهتــا، مبــا فيهــا إدخــال املســاعدات 

اإلنســانية للســوريني مؤخــرًا بفعــل الفيتــو الســادس عشــر الروســي الصيــين اجملــرم.
وبعــد أن صــار لزامــاً عليهــا أن تعــرتف أبهنــا قــد أصبحــت منظمــة فاشــلة، وأهنــا ليســت أكثــر مــن منتــدى 
للطغــاة وجتــار احلــروب، علــى حســاب مبــادئ الديقراطيــة وحقــوق اإلنســان. فلتســمح لنــا أن نقــول هلــا: 
شــكرًا أيتهــا املنظمــة العجــوز علــى اليــوم العاملــي للغــة العربيــة، فنحــن قــد أخــذان عــزاءك يف اليــوم العاملــي 
للضمــري، وعزفنــا حلنــك اجلنائــزي يف اليــوم الــدويل ملوســيقى اجلــاز، وعشــنا حقيقــة فشــلك يف اليــوم العاملــي 

لالجئــني، وذرفنــا الدمــوع علــى ثقتنــا بــك يف اليــوم العاملــي للســعادة.
وهــا حنــن اليــوم بعــد أن عصــف كوفيــد 19 مباليــني البشــر نتســاءل إن كانــت منظمتــك للصحــة العامليــة 
ســتحتفل دون خجــل أبســبوع التحصــني العاملــي يف شــهر نيســان/أبريل القــادم. ظــل شــيء واحــد عليــك 
أن تقومــي بــه بنفســك، وهــو انتظــار 19 تشــرين اثين/نوفمــرب، اليــوم العاملــي للمراحيــض، لتلقــي يف أقرهبــا 
إليــك كل مواثيقــك وعهــودك الدوليــة وتتقاعــدي. كل األايم الدوليــة الــيت ذكرهتــا، هــي أايم حقيقيــة ملنظمــة 

األمــم املتحــدة وغريهــا الكثــري.

ياسر الحسيني
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Temmuz 2019’da Fransa’ya vardık ve İşrak gazetesini sunmamızı ve onu Fransız toplumuna ulaştır-
mamızı sağlayacak yollar ve araçlar aramaya başladık. Çevremizdeki camiler, dernekler, mağazalar, 
restoranlar ve Arap ve Türk kafeleri aracılığıyla yola çıktık.  Her başlangıçta olduğu gibi, zorluklarla 
karşılaştık, bunlardan en ciddisi iletişimimizi sınırlayan dil engeli idi. Ve bizi kesinlikle ilgilendiren, 
ancak tanıştıklarımızın çoğunu ilgilendirmeyen İşrak’ın hedeflerini yerine getirmesi, burada sıfırdan 
başlamalıyız ve Cezayirli avukat (Farida Money) tarafından Fransızcadan bir çevirinin yardımıyla 
başkalarını İşrak gazetesine ve önemine sadece fikirlerini ve başarılarını sunarak ikna etmeliyiz. 
İşrak gazetesi, Suriye devrimi ve asil hedefleriyle duruşuna öncülük etti, Suriyelilerin başarı hikayel-
eri ve Türkiye, Mısır, Ürdün, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde üstünlüklerinden örnekleri hakkın-
da yazdı, (Sama için filmi - ve Fransa’da bir Suriyeli’nin başarı hikayesi 1 - ve Türkiye’deki Suriye-
li’nin başarı hikayesi (2) - ve Fransa’da yaşanan Muhammed El-Tarrad hakkında), ve başarılarını ve 
üstünlüklerini kanıtlamış Suriyeli şahsiyetleri vurgulamaya devam edecek.  
Suriyelilerin sığındıkları her yerde, kendilerini kabul eden ülkelere bağımlı olmayı reddettiler, bu 
nedenle ticarette, mesleklerde ve el sanatlarında kendilerini kanıtladılar, dükkanlar ve restoranlar 
açtılar. Deneyimler, yetkinlikler, insan enerjileri, onları kısıtlamak ve yaratıcılıklarını gömmek için 
çalışan cani bir rejimden kaçan bilim adamları ve dahiler, sığınma ülkelerinde en harika yetenklerini 
gösterdiler, bu nedenle çalışmalarında kendilerini kanıtladılar ve entegrasyon hızları ile ev sahibi 
ülkenin dilini öğrenme ve edinme yetenekleri ile öne çıktılar. 
İşrak gazetesi Valance’deki ilk gezisinde Al-Furkan Camiinde, Suriye’deki anılarını, camilerini ve 
Şeriat fakültesini sık sık ziyaret ettiğini ve kendisini ve dini kariyerini etkileyen bir dizi Suriyeli din 
bilginiyle görüşmelerini anlatan cami imamı ile buluştu. İşrak gazetesinin bir sayısını toplantının 
sonrasında takdim ettik, bize teşekkür etti ve kütüphanesinde kendisi için özel bir yeri olacağına 
ve hayatta olduğu sürece yanında kalacağına söz verdi.   Fransız toplumu hakkında aydınlatmaya 
gelince, İşrak gazetesi Suriye devrimine ve Suriye halkının adalet, özgürlük ve demokrasiye ulaşma 
özlemlerine (Fransa Cumhurbaşkanına seslenen Suriyelilere) ışık tutmaya çalıştı. 
Ayrıca, insan hakları örgütlerini, serbest bırakılmaları için (tutuklular için uluslararası konferans) 
düzenlemesi ve zorla kaybedilenlerin kaderini ortaya çıkarmaya da odaklandı.
Aynı zamanda Fransa ve Avrupa’da yaygın olan (İslamofobi) üzerine de odaklandı, Hoşgörülü İs-
lam’ı savunan ve İslam ve Müslüman korkusunun ortadan kaldırılmasını talep eden bir dizi gösteriye 
de ışık tuttu.  Akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Fransız hükümetinin uyguladığı vergi artışlarını pro-
testo etmek için ortaya çıkan “Fransa’da Sarı Yelek Hareketi”nden bahsetti.
Ardından, Fransa’da iki bin merkezi bulunan, yüz binden fazla gönüllü ve gönüllünün yer aldığı 
(Fransa’daki The Heart Restaurant), bu merkezlerden bir milyondan fazla yararlanıcıya hizmet ver-
mesinden dolayı ona ışık tuttu.
İşrak gazetesi de (Irak - Lübnan) Arap topluluğunun gösterilerine ve eylemlerine katıldı, Irak ve 
Özgür Suriye bayraklarının yükseldi, Mevtani’nin marşı ve İran’ın bölgeye müdahalesine karşı 
çıkan sloganlar atıldı.  Ayrıca, Hizbullah’ın Lübnan’ın kaynakları ve politikaları üzerindeki kon-
trolünü kınamak için Fransa’daki Lübnan toplumuna katıldı.
İşrak gazetesi, Suriye diyalog masasının tüm oturumlarına ve (Lyon’daki Devrimci Aktiviteler) 
derneği tarafından ve Lyon’daki gerçekleştirilen tüm faaliyetlere, toplantılara, oturma eylemlerine 
ve oturma eylemlerine, Ayrıca Lyon’daki Suriye Günlerine de katıldı.
Ayrıca, Suriye devrimini ve Filistinlilerin geri dönme hakkını destekleyen Fransa’daki Barış İçin 
Yahudi Birliği temsilcisi Bayan Nikon Kohen ile Lyon’da seri katil Beşar Esad aleyhine yapılan 
oturma eylemleri, oturma eylemleri ve gösterilerde (Fransa’da Barış İçin Yahudi Birliği) ile defalar-
ca görüştü.
Korona karşısında Suriyelilerin yaptıklarına odaklandı ve Esad rejiminden kaçan ve hayatlarını 
riske atan Suriyeli doktorların salgın karşısında ön saflarda çalışarak Avrupa ülkelerindeki “Corona” 
virüsü ile mücadeledeki rolünden bahsetti, Ayrıca maskeler tasarlayıp ücretsiz dağıtarak ya da has-
tane çalışanlarına sağlıklı yemekler sunarak onlarca Suriyeli girişimden bahsetti.
Geçtiğimiz yıllarda birçok Arap ve Avrupa ülkesinde Suriyeli olduklarını iddia edenlerin, yoldan 
geçenlere para kazanmak için pankartlar taşıyan ve onların davranışları ile Suriyelilerin imajını 
bozan ve Suriyeliler hakkında olumsuz bir fikir veren Suriyeliler adına dilenme olgusuna da odak-
landı.  Sonra Fransa’daki özgürlüklerden ve Fransız başkenti Paris’te ve bazı Fransız eyaletlerinde 
neler olup bittiğinden, Hükümetin özgürlükleri kısıtlama çabasını reddeden protesto ve gösterileri 
hakkında bahsetti. 
(Valance)’teki Türk dernekleri, derneklerin çalışmaları için bir modeldir ve Türklerin imajını, uygar-
lıklarını ve tarihlerini dünyaya aktarmaya katkıda bulundukları için önemli ve etkili kabul edilirler. 
Türk Derneği Başkanı, İşrak’ın üzerinde çalıştığı (Türkiye-Suriye-Kürt) kardeşlik ilişkileri, Fransı-
zları tanıtmak için İşrak gazetesinin Fransızcaya çevrilmesi çağrısında bulundu ve uygulaması için 
Türk ve Fransız makamlarıyla iletişime geçeceğine söz verdi.

En sonunda: 
İşrak Fransa’ya ulaştı ve bir dizi Fransız şehrinde dağıtım merkezleri kurduk ve Suriyeli ve Türk 
lokantalarını ve kafelerini önünüden geçerken masaların başında ve okuyucuların ellerinde ve oku-
makla meşgul olduklarında gördüğümüzde mutluluğumuz harikaydı ve Arapların ve Türklerin old-
uğu tüm Fransız şehirlerine ulaştırma çabalarımız var.  
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يف شــهر متــوز عــام 2019 وصلنــا إىل فرنســا، وبــدأان ابلبحــث عــن الوســائل والطــرق الــي متكننــا مــن تقــدمي صحيفــة إشــراق 
وإيصاهلــا إىل اجملتمــع الفرنســي.  انطلقنــا مــن البيئــة احمليطــة بنــا، مــن خــالل املســاجد واجلمعيــات واحملــالت واملطاعــم واملقاهــي 
العربيــة والرتكيــة.  وككل بدايــة كانــت الصعــوابت تواجهنــا وأشــدها حاجــز اللغــة الــذي حــد 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 بصحيفــة إشــراق وأمهيتهــا مــن خــالل تقــدمي أفكارهــا وإجنازاهتــا بصــورة مبســطة، مســتعينن ابلرتمجــة 

عــن الفرنســية مــن قبــل احملاميــة اجلزائريــة )فريــدة مــي(. 
صحيفــة إشــراق الســباقة يف وقوفهــا مــع الثــورة الســورية وأهدافهــا النبيلــة، كتبــت عــن منــاذج مــن قصــص جنــاح الســورين 
وتفوقهــم يف تركيــا ومصــر واألردن وفرنســا وبقيــة الــدول األوربيــة، )عــن فيلــم مــن أجــل مســا - وقصــة جنــاح ســوري يف فرنســا 
1 - وقصــة جنــاح ســوري يف تركيــا )2( - وعــن حممــد الطــراد ابــن الرقــة الــذي متيــز يف فرنســا(، وستســتمر ابإلضــاءة علــى 

شــخصيات ســورية أثبتــت جناحهــا وتفوقهــا.  
ويف كل مــكان جلــأ الســوريون إليــه رفضــوا أن يكونــوا عالــة علــى الــدول الــي اســتقبلتهم، فرعــوا ابلتجــارة واملهــن واحلــرف 
اليدويــة وفتحــوا املتاجــر واملطاعــم، اخلــرات والكفــاءات والطاقــات البشــرية والعلمــاء والعباقــرة الذيــن هربــوا مــن نظــام قاتــل 
عمــل علــى حتجيمهــم ودفــن إبداعاهتــم، ويف بلــدان اللجــوء أظهــروا أروع مــا لديهــم فتفوقــوا يف دراســتهم ومتيــزوا يف ســرعة 

اندماجهــم وقدرهتــم علــى التعليــم واكتســاب لغــة البلــد املضيــف.
يف مســجد الفرقــان يف )فاالنــس( التقــت صحيفــة إشــراق يف جولتهــا األوىل إبمــام املســجد الــذي اســرتجع ذكرايتــه يف 
ســوراي وزايراتــه املتكــررة إليهــا وإىل جوامعهــا وكليــة الشــريعة ولقائــه بعــدد مــن علمــاء الديــن الســورين الذيــن أثــروا بــه ومبســرته 
الدينيــة، وقدمنــا لــه نســخة مــن صحيفــة إشــراق كذكــرى للقــاء، شــكران عليهــا، ووعــد أبهنــا ســتأخذ مــكاانً أثــراً هلــا يف مكتبتــه 
وســتالزمه مــا بقــي حيــاً.  وعــن تقدميهــا إضــاءات حــول اجملتمــع الفرنســي، شــاركت صحيفــة إشــراق بتســليط الضــوء علــى 
)ســوريون انشــدوا رئيــس اجلمهوريــة الفرنســية( ابلوقــوف مــع الثــورة الســورية وتطلعــات الشــعب الســوري بتحقيــق العدالــة 
واحلريــة والدميقراطيــة.  كمــا ركــزت علــى مطالبــة منظمــات حقوقيــة بعقــد )مؤمتــر دويل خــاص ابملعتقلــن(، واملطالبــة ابإلفــراج 

عنهــم، وكشــف مصــر املختفــن قســراً.
كمــا ركــزت علــى )الرهــاب مــن اإلســالم( املنتشــر يف فرنســا وأوراب، وألقــت الضــوء علــى سلســلة املظاهــرات الــي دافعــت عــن 

اإلســالم الســمح وطالبــت ابلتخلــص مــن اخلــوف مــن اإلســالم واملســلمن.
وحتدثــت عــن )حركــة الســرتات الصفــراء يف فرنســا( الــي خرجــت لالحتجــاج علــى رفــع أســعار الوقــود والــزايدات يف الضرائــب 
الــي فرضتهــا احلكومــة الفرنســية. مث ألقــت الضــوء حــول )مطعــم القلــب يف فرنســا( الــذي يضــم ألفــي مركــز يف فرنســا، مــع 

أكثــر مــن مئــة ألــف متطــوع ومتطوعــة، لتقــدمي خدماهتــم ألكثــر مــن مليــون مســتفيد مــن هــذه املراكــز.
كمــا شــاركت صحيفــة إشــراق يف وقفــات واعتصامــات اجلاليــة العربيــة  )العراقيــة - اللبنانيــة(، حيــث رفعــت األعــالم العراقيــة 

وعلــم ســوراي احلــر، ومت ترديــد نشــيد موطــي والشــعارات املناوئــة للتدخــل اإليــراين يف املنطقــة.
كما شاركت مع اجلالية اللبنانية بفرنسا للتنديد بسيطرة حزب هللا على مقدرات لبنان وسياسته. 

وشــاركت صحيفة إشــراق جبميع جلســات طاولة احلوار الســوري، ويف مجيع األنشــطة والتجمعات واالعتصامات والوقفات 
الــي نفذهتــا مجعيــة )نشــاطات ثوريــة يف ليــون(، كمــا حضــرت األاّيم الّســوريّة يف ليــون.

كمــا التقــت مــراراً مبنظمــة )االحتــاد اليهــودي يف فرنســا للســالم( يف االعتصامــات والوقفــات واملظاهــرات ضــد الســفاح بشــار 
األســد الــي أقيمــت يف مدينــة ليــون ابلســيدة )نيكــون كوهــن( ممثلــة االحتــاد اليهــودي للســالم يف فرنســا، املؤيــد للثــورة الســورية 
وحلــق الفلســطينين ابلعــودة. كمــا ركــزت علــى مــا قدمــه ســوريون يف مواجهــة الكــوروان، وحتدثــت عــن دور األطبــاء الســورين 
الفاريــن مــن نظــام األســد، يف مواجهــة فايــروس »كــوروان« يف البلــدان األوروبيــة، الذيــن يعرضــون حياهتــم للخطــر ابلعمــل 
يف الصفــوف األماميــة يف مواجهــة الــوابء، كمــا أشــارت إىل عشــرات املبــادرات الســورية ســواء مــن خــالل تصميــم كمامــات 

وتوزيعهــا جمــاانً، أو مــن خــالل تقــدمي وجبــات طعــام صحيــة للعاملــن يف املشــايف. 
كمــا ركــزت علــى ظاهــرة التســول إبســم الســورين، الــي نشــطت خــالل الســنوات املاضيــة يف عــدة بلــدان عربيــة وأوروبيــة، مــن 
قبــل أشــخاص يدعــون أهنــم ســورين، وحيملــون الفتــات الســتمالة عواطــف املــارة مــن أجــل احلصــول علــى النقــود، وبتصرفهــم 

هــذا يشــوهون صــورة الشــعب الســوري وإعطــاء فكــرة ســلبية لآلخريــن عــن الســورين. 
مث حتدثــت عــن احلــرايت يف فرنســا، ومــا حيــدث يف العاصمــة الفرنســية ابريــس ويف عــدد مــن احملافظــات الفرنســية الــي ال هتــدأ 

االحتجاجــات واملظاهــرات الرافضــة لســعي احلكومــة إىل تقييــد احلــرايت.
اجلمعيــات الرتكيــة )بفاالنــس( تعــد أمنوذجــاً لعمــل اجلمعيــات، وتعتــر مهمــة ومؤثــرة، حيــث أســهمت يف نقــل صــورة األتــراك 
وحضارهتم واترخيهم للعامل، وطالب رئيس اجلمعية الرتكية برتمجة صحيفة إشــراق إىل الفرنســية لتعريف الفرنســين ابلعالقات 
األخويــة )الرتكيــة - الســورية - الكرديــة( الــي تعمــل إشــراق عليهــا، ووعــد أنــه ســيتواصل مــع جهــات تركيــة وفرنســية للتنفيــذ.

أخراً:
وصلــت إشــراق إىل فرنســا و أوجــدت مراكــز توزيــع يف عــدد مــن املــدن الفرنســية، وكانــت ســعادتنا كبــرة خــالل مــروران 
ابملطاعــم واملقاهــي الســورية والرتكيــة وجندهــا تتصــدر الطــاوالت وبــن أيــدي القــراء وهــم منهمكــون بقراءهتــا، مــع ســعينا 

لوصوهلــا إىل مجيــع املــدن الفرنســية الــي يتواجــد هبــا عــرب وأتــراك. 
مراكز توزيع صحيفة إشراق يف فرنسا

يف مدينة ابريس سلسلة مطاعم كباب تركي  -1
يف مدينة ليون مراكز ماركت حلب  -2

يف مدينة فاالنس مطعم الباشا للمأكوالت الرتكية، واملقهى الرتكي  -3
4-    يف مدينة دجيون مطعم قلعة حلب

Fransa’da İşrak gazetesi
صحيفة إشراق في فرنسا
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ABD Kongresi’nin iki meclisi olan Temsilciler Meclisi ve Senato oy kullanmasının ar-
dından 6 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak (Joe Biden) ‘in dört yıllık 
bir dönem için onaylanmasının duyurulması ile, benzeri görülmemiş halk protestolarıyla 
sonuçlandı. Protestocular tarafından Senato’ya baskın yapma, ilk yasama kurumunun 
cephelerini kırma, protestocuları zorla dışarı çıkarmadan önce canlı mermi atılması ve 
göz yaşartıcı gaz kullanılma, onlarca kişiyi tutuklama,  ayrıca birkaç polis ve güvenlik 
personeli ölüm ve yaralanma noktasına ulaştı. Bu, büyük tartışmalara ve ABD mahke-
meleri ile diğer yetki ve sorumluluk yargı kurumları tarafından değerlendirilen birçok 
itiraza sahne olan seçimlerden sonra gerçekleşti (61 temyiz davası).  
Başkan Trump’ın seçim sonuçlarını reddeden destekçilerinin protestoların büyüklüğü 
ve uzantıları (Washington / DC dışında 6 eyalet daha dahil), protestocu sayısı ve bu 
davranışa yönelik kınanacak tepkilerin yanı sıra, mesele , Amerikan toplumunu tehdit 
eden büyük tehlikeleri ortaya çıkarmakta, güç ve nüfuz açısından tarihte hiç tanık olun-
mayan Amerikan imparatorluğundaki zayıflıkları ortaya çıkarmakta, onu kendi içinden 
zayıflık, geri çekilme ve hatta parçalanma ile tehdit etmektedir.  
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ve tüm komünist kampın çöküşünden sonra, otuz 
yıl önce, pek çok ciddi ve seçkin araştırmacı, zaferi ve modelinin zaferi ile gurur duyan 
bir anda, Sovyet imparatorluğu çöktüyse Amerikan imparatorluğu ne zaman çökecek? 
diye bir soru soruldu.Ulusların ve halkların tüm deneyimlerinin taşıdığı zayıflık ve içsel 
güç faktörlerine dayanan, yükselen ve geri çekilen milletlerin aksiyomu ve yasasının 
(İbn Haldun teorisi) dışında, Amerikan deneyiminin başlangıç ve oluşum koşullarıyla 
ilgili birçok özelliği vardır. Kuzeyi ile güneyi arasındaki iç savaş ve ardından onu küre-
selleşme aşamasında ve sonrasında dünyaya liderlik etmesini sağlayan Batı kapitalist 
dünyasının liderliğine hazırlayan koşullar, ve onun taşıdığı ekonomik ve sosyal kriz ve 
eşitsizlikler, merkezinde ve ortasında tehlikeleri belirginleşti.
Amerikan toplumu, tarihsel bileşenleri arasındaki ayrımı henüz tam olarak ortadan tama-
men kurtulamadı. Bazı büyük eyaletlerde çok da uzak olmayan bir süre içinde “bağımsı-
zlık” olasılığı ile ilgili tahminler ve göstergeleri, bazılarının buna çağrısı ile ifade edilir. 
Üstelik dünyada bir ilk olarak kabul edilen Amerika’nın ekonomik gücüne rağmen, yok-
sulluk ve ihtiyaç olgusunu ortadan kaldırılmamış, ve Eğitim, özellikle yüksek öğrenim, 
hâlâ herkese açık değil. Aynı şey sağlık için de geçerli ve Amerikan toplumunun yapısın-
da gizlenen patlama faktörleri olan diğer tüm yaşam fırsatların da var. Bu, Evrensel sem-
bolü Özgürlük Heykeli olan ve buna ek olarak tamamen laik bir devlette, Protestanlar, 
Katolikler ve Ortodokslar arasındaki mezhepsel “bölünmeye” sessiz kalınmaktadır. 
Süresi bitmek üzere olan Başkan Trump’ın 6 Ocak’ta şahit olduğumuz olayların ardından, 
görevden alınma çağrıları üzerine (düzenli ve sorunsuz) 20 Ocak’ta iktidar devri yapıla-
cağını ve olayların kordon altına alındığını söyledi. Bununla birlikte, tüm bunlar Amer-
ikan seçkinlerini, Beyaz Saray’da yasama gücünü paylaşan Cumhuriyetçi ve Demokrat 
iki büyük parti, imparatorluğun prestijini, uyumunu, geleceğini ve küresel üstünlüğünü 
koruyan birçok zorluğun karşı karşıya bırakacaktır. Uluslararası televizyon ekranlarında 
bildirilen olayların, Amerika’yı, meşruiyet için savaşan ve anayasal kurumlarını koruma-
da başarısız olan ve bileşenleri arasında vatandaşlık ve eşitlikle güçlendirmeyen üçüncü 
bir dünya ülkesi gibi gösterdi. 
Bir Demokrat ve Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki kırk altıncı başkan olan Joe 
Biden olanları (bir isyan) ve diğer Kongre üyeleri bunu (bir darbe) olarak değerlendirdi. 
kurumlar, düzenlemeler ve yasalarla-  kendisinden sapmaya ve devletin güvenliğini ve 
prestijini herhangi bir titreşim veya manipülasyona maruz bırakan olaylara  izin vermey-
en-  yönetilen köklü bir demokratik bir devlette kullanılmayan kelime dağarcığı bunlar. 
Bu olaylar ve fenomenler, Amerikan devlet modelinin, Başkan Trump’ın son dört yılda 
somutlaştırdığı (popülist) aşama tarafından pekiştirilen zorlu, biriken zorluklarla karşı 
karşıya olduğunu gösteren Klinik bir durumu yansıtır ve burada o, Amerikan (Kovboy) 
kişiliğinin gerçek bir düzenlemesinden başka bir şey değil. 
6 ocak Çarşamba günü gördüklerimiz geçici bir olay değil ve bu ya da şu adayın desteğin-
den kaynaklanan duygularla ilgili bir olay değil, etkileri bakımından bundan daha derin 
ve olayın kendisinin çok ötesinde ve önümüzdeki aylar ve yıllar da bunu ortaya çıka-
racak. Ve bunun dünyaya bakan ve onu hayal gücüne göre çizen ideolojik bir arka pla-
na dayanmadığını, olayların ve gerçeklerin sakin bir şekilde okunmasına ve sonuçlara 
varmasına dayanmaktadır. Kesin olan şey, 6 Ocak’ın sıkıntılı saatlerinden sonra Ameri-
ka’nın öncekiyle aynı olmadığıdır.  

أســفر إعــالن تثبيــت )جــو ابيــدن( رئيًســا للــوالايت املتحــدة األمركيــة، يــوم 6_ كانــون اثين/ ينايــر 
النــواب  اجلــاري، لواليــة قادمــة مدهتــا أربــع ســنوات، بعــد تصويــت الكونغــرس األمركــي مبجلســيه، 
والشيوخ، عن احتجاجات شعبية غر مسبوقة، وصلت حد اقتحام جملس الشيوخ من قبل احملتجن، 
وعمليات تكســر يف واجهات املؤسســة التشــريعية األوىل، وإطالق الرصاص احلي واســتخدام الغازات 
املســيلة للدمــوع قبــل إخــراج احملتجــن ابلقــوة، واعتقــال العشــرات منهــم، ووقــوع عــدة قتلــى وإصــاابت 
بــن العديــد مــن رجــال الشــرطة واألمــن،  حــدث ذلــك بعــد انتخــاابت شــهدت جــداًل كبــراً واعرتاضــات 
عديــدة، نظــرت هبــا احملاكــم األمركيــة واملؤسســات القضائيــة األخــرى ذات االختصــاص واملســؤولية 

)بلغــت 61 دعــوى طعــن(.
بعيــداً عــن حجــم االحتجاجــات وامتداداهتــا )الــي مشلــت عــدا عــن واشــنطن/ العاصمــة 6 والايت 
أخــرى( وعــدد احملتجــن، وردود األفعــال املســتهجنة هلــذا الســلوك، مــن أتبــاع الرئيــس ترامــب الرافضــن 
لنتائــج االنتخــاابت، فــإن األمــر يكشــف عــن خماطــر كبــرة هتــدد اجملتمــع األمركــي، وتكشــف عــن نقــاط 
ضعــف يف اإلمراطوريــة األمركيــة، الــي مل يشــهد التاريــخ مثيــاًل هلــا يف القــوة والنفــوذ، هتددهــا مــن داخلهــا 

ابلضعــف والرتاجــع وحــى التفــكك.
عقب تفكك االحتاد الســوفيي واهنيار املعســكر الشــيوعي برمته، قبل ثالثة عقود من اآلن، طرح كثر 
مــن الباحثــن، اجلاديــن واملرموقــن ســؤااًل بــدا يف حينــه غريبًــا، وهــي يف حلظــة الزهــو ابنتصارهــا وانتصــار 
منوذجهــا، مــى ســتنهار االمراطوريــة األمركيــة إذا كانــت االمراطوريــة الســوفيتية قــد اهنــارت؟ عــدا عــن 
مســلمة وقانــون األمــم يف النهــوض والرتاجــع )النظريــة اخللدونيــة( بنــاء علــى عوامــل الضعــف والقــوة 
الذاتيــة الــي حتملهــا كل جتــارب األمــم والشــعوب، فــإن التجربــة األمركيــة هلــا خصوصياهتــا العديــدة الــي 
تتعلــق بظــروف نشــأهتا وتشــكلها، مــرورًا ابحلــرب األهليــة بــن مشاهلــا وجنوهبــا، ومــن مث ظروفهــا الــي 
هيأهتــا لقيــادة العــامل الغــريب الرأمســايل والــذي مكنهــا يف النتيجــة ملوقــع الــرايدة يف قيــادة العــامل ملرحلــة العوملــة 
ومــا بعدهــا، وتســيدها، ومــا محلتــه مــن أزمــات وفــوارق اقتصاديــة واجتماعيــة، ابتــت خماطرهــا ابديــة يف 

مركزهــا، وعقــر دارهــا.
اجملتمــع األمركــي مل يتخلــص متاًمــا، حــى اآلن، مــن التمييــز بــن مكوانتــه التارخييــة، وســط تقديــرات 
ومؤشــرات عــن احتماليــة »اســتقالل« بعــض الــوالايت الكــرى يف مــدى زمــي غــر بعيــد، يعــر عنهــا 
بعــض األصــوات املطالبــة بذلــك، كمــا أن قــوة أمــركا االقتصاديــة، الــي تعتــر األوىل يف العــامل، مل تقــض 
علــى ظواهــر الفقــر واحلاجــة، ومــا زال التعليــم، وخصوًصــا العــايل، غــر متــاح للجميــع، واألمــر ذاتــه 
ينســحب علــى الصحــة، وكافــة فــرص احليــاة األخــرى، الــي تشــكل حبــد ذاهتــا عوامــل انفجــار كامنــة 
الروتســتانت  بــن  عنــه  املســكوت  املذهــي  عــن »االنقســام«  عــدا  هــذا  األمركــي،  اجملتمــع  بنيــة  يف 

والكاثوليــك واألرثوذوكــس يف دولــة َعلمانيــة ابملطلــق، ورمزهــا العاملــي متثــال احلريــة.!
صحيــح أن الرئيــس ترامــب، الــذي انتهــت واليتــه تقريبًــا، قــال عقــب األحــداث الــي شــهدها يــوم 
6/ 1 اجلــاري أن عمليــة انتقــال الســلطة يــوم 20 كانــون اثين/ ينايــر احلــايل ســتتم بشــكل )منظــم و 
ســلس(، وســط مطالبــات بعزلــه، وأن األحــداث مت تطويقهــا، إال أن ذلــك كلــه ســيضع النخبــة األمركيــة 
وعلــى رأســهما احلزبــن الكبريــن، اجلمهــوري والدميقراطــي، اللــذان يتــداوالن ويقتســمان ســلطة التشــريع 
والســكى يف البيــت األبيــض، أمــام حتــدايت مجــة حتفــظ هيبــة االمراطوريــة، ومتاســكها، ومســتقبلها، 
وتفوقهــا العاملــي، فســاعات األحــداث الــي نقلتهــا شاشــات التلفــزة العامليــة أظهــرت أمــركا كأهنــا دولــة 
مــن العــامل الثالــث، تتنــازع علــى الشــرعية، وفاشــلة يف محايــة مؤسســاهتا الدســتورية، وحتصينهــا ابملواطنــة 

واملســاواة بــن مكوانهتــا.  
)جــو ابيــدن( الدميقراطــي، والرئيــس الســادس واألربعــن يف اتريــخ الــوالايت املتحــدة األمركيــة اعتــر مــا 
حصــل )متــرًدا( وآخــرون مــن أعضــاء الكونغــرس اعتــروه )انقــالاًب( وهــي مفــردات ال يتــم تداوهلــا يف دولــة 
دميقراطيــة راســخة وحمكومــة مبؤسســات وأنظمــة وقوانــن ال تســمح ابخلــروج عنهــا وتعريــض أمــن الدولــة 

وهيبتهــا ألي اهتــزاز أو تالعــب. 
هــذه األحــداث والظواهــر تعكــس حالــة ســريرية تظهــر أن منــوذج الدولــة األمركيــة يواجــه حتــدايت صعبــة، 
مرتاكمة، عززهتا مرحلة )الشــعبوية( الي جســدها الرئيس ترامب خالل الســنوات األربعة املاضية، وهو 

هنا ليس إال جتســيد حقيقي لشــخصية )الكابوي( األمركي.
مــا شــاهدانه يــوم األربعــاء 6_ 01 ليــس حــداًث عابــرًا وال يتعلــق بعواطــف جياشــه انجتــة عــن أتييــد هــذا 
املرشــح أو ذاك، إهنــا أعمــق مــن ذلــك يف دالالهتــا وأبعــد مــدى مــن احلــدث نفســه، وهــذا مــا ستكشــفه 
الشــهور والســنوات القادمــة، ورأينــا هــذا غــر مبــي علــى خلفيــة أيديولوجيــة تنظــر للعــامل وترمســه وفــق 
خميلتهــا، بقــدر مــا هــو مبــي علــى قــراءة واســتنتاجات هادئــة لألحــداث ووقائعهــا. واألكيــد أن أمــركا 
بعــد الســاعات العصيبــة الــي مــرت هبــا يــوم الســادس مــن كانــون اثين/ينايــر ليســت كمــا كانــت قبلهــا.

Abdurrahim Halife

Amerika kendisi ile yüzleşiyor!
أميركا تواجه ذاتها!

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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ســتواصل تركيــا صعودهــا بوتــرة أســرع خــالل عــام 2021 مهمــا قــال القائلــون وبغــض النظــر عمــا حييكونــه يف الداخــل مــن شــرور وأكاذيــب. لــن تســتطيعوا أن 
تالحظــوا هــذا األمــر إذا مــا نظــرمت يف أعــن مــن ابلداخــل، بــل ميكنكــم إدراكــه ابلنظــر إىل العــامل ومتابعــة مــا يشــهده مــن نقاشــات حــول تركيــا. فهــذا مــا ســيدركه 

كل مــن حافــظ علــى نفســه ولــو قليــال مــن عواصــف الســوء الــي تبــث الســموم يف أذهــان مــن ابلداخــل.
مل يتوقعوا أن تذهل تركيا العامل هلذه الدرجة!

لقــد ظهــرت تركيــا علــى الســاحة الدوليــة بصفتهــا أنشــط قــوة يف مســاحة واســعة مــن العــامل متتــد مــن القوقــاز إىل مشــال أفريقيــا ومــن أواســط أفريقيــا إىل اخلليــج 
العــريب ومــن آســيا الوســطى إىل البلقــان ومــن ســواحل احمليــط اهلنــدي إىل البحــر األمحــر. لقــد كشــفت عــن نفســها بوصفهــا قــوة تســتطيع إضعــاف وجــود مــن 
حكمــوا هــذه املناطــق ملئــات الســنن، لتدخــل يف تصفيــة حســاابت مــع أعظــم القــوى العامليــة يف احملــور األساســي للعــامل. وبطبيعــة احلــال مل يتوقــع أحــد أن 
حيــدث أمــر كهــذا يف النظــام الــدويل وحســاابهتم املتعلقــة ابلســلطة يف القــرن احلــادي والعشــرين. ال شــك أن تركيــا ســتواصل الســر يف طريقهــا مــع الغــرب، لكنهــا 
ســتنتهج كذلــك سياســة اقتصاديــة وسياســية متوازنــة مــع الشــرق. كمــا أهنــا ســتكون دولــة متثــل عنصــر قويــة جانبيــة يدعــم التحالــف الغــريب وحيجــز لنفســه مــكاان 

يف خضــم احلســاابت بــن القــوى الكــرى.
ملاذا فزع الغرب هلذه الدرجة؟

لقــد كان العــامل سينقســم بــن حموريــن متضاديــن شــرقي وغــريب لتبــدأ صراعــات شرســة بــن قــوى هذيــن احملوريــن اعتبــارا مــن الربــع الثالــث مــن القــرن العشــرين لرتســم 
هــذه الصراعــات مالمــح مســتقبل العــامل. لقــد كانــت تركيــا هــي أكــر مفاجــآت هــذه التوقعــات، فأقدمــت علــى إحــداث طفــرات حكيمــة، كمــا قدمــت خطــااب 
سياســيا قــادرا علــى إحــداث أتثــرات قويــة يف النظــام الــدويل اجلديــد وحتــوال ممنهجــا يف الداخــل وقــوة مؤثــرة للغايــة يف منطقتهــا. وهــذا هــو ســبب حالــة اهللــع 
الســائدة يف العواصــم الغربيــة كمــا رأينــا يف منــاذج الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب وفرنســا علــى وجــه اخلصــوص. إن تركيــا حتــاول أن تســرد شــيئا علــى الــدول 
والشــعوب الــي حكــم عليهــا ابالختيــار بــن خياريــن إمــا الشــرق أو الغــرب. تقــول إهنــا قــادرة علــى بنــاء قوهتــا اخلاصــة وإنــه جيــب أال تكــون املنطقــة اجلغرافيــة املمتــدة 

مــن األطلســي إىل اهلــادئ أن تكــون ســاحة للصــراع وتقاســم الغنائــم بــن هاتــن اجلبهتــن، بــل إهنــا ترهــن للجميــع علــى أن هــذا األمــر ممكــن.
مواجهة أعظم قوى العامل إما على طاولة احلوار أو على اجلبهة املفاجأة احلقيقية ستبدأ يف 2021

إن تركيــا ال تبــايل ابلتهديــدات الــي تتعــرض هلــا يف هــذا الطريــق وتســعى جملاهبتهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة يف كفــاح اســتثنائي. إهنــا إمــا جتلــس مــع كبــار العــامل علــى 
طاولــة احلــوار أو تواجههــم علــى جبهــات القتــال. وبينمــا تفعــل ذلــك فإهنــا تفتــح أمــام دول املنطقــة وكذلــك الالعبــن الدوليــن مســاحات مشــرتكة وتقــدم عروضــا 
قويــة مــن أجــل أتســيس عــامل عــادل. لقــد جنحــت تركيــا يف هــذا بنهايــة عــام 2020 وأجــرت اجلميــع حــول العــامل علــى أن يعرتفــوا أبهنــا دولــة صاعــدة ســطع جنمهــا 
علــى الســاحة الدوليــة. إال أننــا سنشــهد التطــورات املثــرة احلقــة يف املرحلــة املقبلــة، لنــرى حتــول هــذه القــوة العظمــى إىل قــوة اترخييــة حاضــرة ونــرى دورهــا احليــوي 

وجيناهتــا الــي ترســم مالمــح اجلغرافيا.وسيشــهد العــامل حالــة جديــدة لرتكيــا أعظــم وأم مــن تلــك الــي رآهــا حــى عــام 2020.
ليس رد فعل بل خمطط حمسوب بدقة

ذلــك أن كل حركــة ومبــادرة وموقــف تتخــذه تركيــا ال يعــر عــن رد فعــل حلظــي وال يرمــي للــرد، بــل إنــه خمطــط حمســوب بدقــة علــى مــدى طويــل بعــد قــراءة امليــول 
اإلقليميــة والدوليــة جيــدا. وعندمــا ننظــر لألمــر مــن هــذه الزاويــة ميكــن أن نــرى أن مــا فعلتــه تركيــا لليــوم وجنحــت بــه ال ميثــل ســوى البدايــة واالســتعدادات النهائيــة. 
فــكل العالقــات مــع الــوالايت املتحــدة وأورواب والــدول املركزيــة املؤِسســة كروســيا والصــن ســتدار مــن اآلن فصاعــدا مــن خــالل املشــاركات العقالنيــة واملفاوضــات 

أو تصفيــة احلســاابت املســتندة للقــوة.
نقل اإلمراطورية إىل احلاضر من خالل احلساابت اجليوسياسية احلكيمة

جيــب أن يســتقل أحــد حبســاابت تركيــا اجليوسياســية احلكيمــة؛ إذ إننــا نعلــم جيــدا أن مصــدر هــذه احلســاابت انبــع مــن اتريــخ الدولــة الســلجوقية واإلمراطوريــة 
العثمانيــة وماضــي عالقاهتــا مــع الغــرب الــي ترجــع ملئــات الســنن واألزمــات اإلقليميــة الــي عاشــتها مــع إمراطــورايت روســيا علــى مــدار قــرون وخرهتــا اإلقليميــة الــي 
اكتســبتها منذ أايم احلمالت الصليبية والدولة العباســية. إننا ســنبدأ يف عام 2021 أبن نرى شــكال أكثر اتســاعا وعمقا وحقيقية هلذه املبادرات اجليوسياســية 
عندمــا يتفــوق »عقــل تركيــا« بوصفــه عقــال إمراطــوراي يف مواجهــة تراجــع الغــرب وصعــود الشــرق. إن هــذا هــو مــا نطلــق عليــه »حمــور تركيــا« الــذي يعتــر حقيقــة 

ســتعلن عــن نفســها يف الداخــل واخلــارج وتتفــوق علــى كل األحــزاب واهلــوايت واملواقــف السياســية.
عاصفة ما بعد اجلائحة

من سيكون جاهزا ومن سيصمت؟
ســتبدأ بعــد جائحــة كــوروان عاصفــة قويــة ســنرى خالهلــا أن تركيــا مســتعدة الســتقباهلا أكثــر دول أخــرى بفضــل نشــاطها واســتعداداهتا القويــة. ســتصمت دول 
أورواب وســينتهي التاريخ االســتعماري للعديد من الدول وســتظهر تركيا أكثر على الســاحة بصفتها دولة أسســت نفســها ابســتعدادها ملواجهة التحول التارخيي 

الــذي ميتــد خلمســمائة عــام.
أي إدراك يتحدث به أردوغان؟

البحــر املتوســط والبحــر األســود وحبــر اخلــزر... الدولــة الســلجوقية والعثمانيــة وتركيــا... اخلالفــة ورومــا وأورواب... أاتبــع تصرحيــات الرئيــس أردوغــان وخطاابتــه 
خــالل الســنوات األربــع املاضيــة علــى وجــه اخلصــوص يف هــذا اإلطــار؛ إذ إنــه يســتخدم عبــارات قويــة حتيــي العقليــة السياســية العميقــة لتنقلهــا مــن املاضــي إىل 
احلاضــر، لكــن لألســف فإننــا داخــل تركيــا نعجــز عــن تقــدمي الدعــم الــالزم هلــذه الدعــوة. إن هــذه العبــارات ليســت مــن قبيــل مســائل السياســية الداخليــة وليســت 
لغــة قاصــرة علــى التنافــس بــن األحــزاب. بــل إن أردوغــان يســتخدم لغــة القــوى العظمــى، يســتخدم لغــة سياســية تضــم كل اخلــرات الــي حصلهــا األتــراك منــذ 
دخوهلــم اإلســالم وانتقاهلــم إىل هــذه البقعــة مــن العــامل. إهنــا تتحــدث إبدراك إقليمــي واســع ميتــد مــداه مــن ســور الصــن العظيــم إىل أواســط أورواب ومــن جنــوب 
آســيا إىل أواســط أفريقيا، تتحدث بصفتها الدولة الســلجوقية واإلمراطورية العثمانية واجلمهورية الرتكية، تتحدث بصفتها البحر املتوســط والبحر أســود والبحر 
األمحــر وحبــر اخلــزر، تتحــدث بصفتهــا اخلالفــة ورومــا وأورواب وآســيا. علينــا دعــم هــذه العبــارات وإفــراز حــركات فكريــة لقــد كنــا يف الســابق نتابــع النقاشــات الدائــرة 
يف أمريــكا وأورواب ونعكســها علــى تركيــا وحنــاول أن نــرى مــاذا حيــدث يف العــامل. لكــن اليــوم األمــر اختلــف متامــا، فالعــامل يتحــدث عــن تركيــا الــي أصبــح اإلعــالم 
الغــريب ودوائــر الفكــر حــول العــامل تتحــدث وتناقــش واحــدة مــن أبــرز نقاشــاهتا الــي تطــرح تســاؤالت »مب يفكــر أردوغــان؟« و«مــاذا ســتفعل تركيــا بعــد ذلــك؟«

أال ينبغــي لنــا إثــراء هــذه النقاشــات؟ أال جيــدر بنــا أال ننظــر إىل هــذه األمــور لنصيــغ عباراتنــا وطموحاتنــا وننقلهــا إىل العــامل؟ أال جيــب علينــا دعــم مــا يقولــه 
أردوغــان؟ أال ينبغــي لنــا إضفــاء معــان قيمــة علــى طموحــات تركيــا وحتويلهــا إىل حــركات فكريــة مثمــرة؟ أال جيــب علينــا إثــراء النقاشــات الدائــرة حــول تركيــا الــي 

تركــز حتركاهتــا يف اجملــاالت السياســية والعســكرية والسياســة اخلارجيــة كذلــك يف اجملــاالت الفكريــة والثقافيــة واجلغرافيــة واجليوسياســية؟
علينــا العــودة إىل الطموحــات والعبــارات واملثــل الكــرى لــو اتبــع كتابنــا ومفكــروان تركيــا فقــط وأثــروا مــا نريــد فعلــه وحولــوه إىل خطــاابت ونقاشــات وتيــارات قويــة 
علــى املســتوين اإلقليمــي والــدويل فإننــا سنشــهد عاصفــة فكريــة اســتثنائية. علينــا فعــل ذلــك، فنحــن مضطــرون لذلــك؛ إذ علينــا العــودة إىل طموحاتنــا وعباراتنــا 
ومثلنــا الكــرى دون االهتمــام مبحــاوالت تضليــل اجلبهــة الداخليــة ومــا تفعلــه. وإايكــم أن تنســوا أنــه مل يعــد هنــاك شــيء امســه معارضــة داخليــة، بــل إهنــم أقامــوا 

جبهــة خارجيــة يف الداخــل. لــذا علينــا أال نســمح هلــم مبراوغتنــا وإهلائنــا وإيقــاف تقدمنــا.
حــى لــو تعطــل بنــا املســر فســتدهش تركيــا العــامل أكثــر يف 2021 سنشــهد حتقيــق طموحــات تركيــا وصعودهــا العظيــم يف 2021 حــى وإن تعطــل بنــا املســر.

وبغــض النظــر عمــن خيطــط مــن أجــل »إيقــاف تركيــا« فــإن مــن يؤمــن هبــذا األمــر ســيبقى خــارج التاريــخ، ذلــك أن تركيــا ختطــت هــذه املرحلــة.
ســتذهل تركيــا العــامل أكثــر. لكــن علينــا أال نســتقبل كل حــدث ابندهــاش، فحينهــا ســنكون قــد جنينــا علــى أنفســنا. إنــي أحــاول أن أذكــر كل مؤسســات بلــدان 

ووســائل إعالمنــا والعاملــن هبــا وجامعاتنــا ومفكرينــا مبســؤوليتنا مــن أجــل حشــد جهــودان لتحقيــق طموحاتنــا العظيمــة. عليكــم الثقــة برتكيــا واإلميــان بقدراهتــا.

Kim ne söylersen söylesin, içeride kimler ne yalanlar kurgularsa kurgulasın, ne tür kötülükler yayarsa yaysın, Türkiye 2021’de yükselişini 
sürdürecek. Daha da hızlanacak. Bunu içeride olanlara bakarak göremezsiniz. Dünyaya bakarak, dünyadaki Türkiye tartışmalarını izleyer-
ek görebilirsiniz. İçerideki zihinlere zehir saçan kötülük rüzgârlarından biraz olsun kendini koruyan herkes bunu anlayacaktır.
Türkiye dünyayı nasıl şaşırttı. Bunları hiç öngörmemişlerdi!
Türkiye; Kafkaslar’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Afrika’dan Basra Körfezi’ne, Orta Asya’dan Balkanlar’a, Hint Okyanusu kıyılarından 
Karadeniz’e, geniş coğrafyanın en zinde, en dinamik gücü olarak öne çıktı. Yüzlerce yıl, bu bölgelerde hüküm sürenlerin varlığını azaltan, 
zayıflatan bir güç olarak kendini gösterdi. Yeryüzünün ana ekseninde, en büyük güçlerle hesaplaşmaya, boy ölçüşmeye girdi. 21. yüzyıla 
dönük bütün küresel düzen, iktidar, eğilim hesaplarında böyle bir ihtimal asla öngörülmemişti. Türkiye yine Batı ile yola devam edecek 
ama Doğu ile de ekonomik-siyasi dengeli bir politika izleyecekti. Bir yan unsur güç, Batı paktına destek veren, onun güç hesaplamaları 
içinde yer alan ülke olacaktı.
Batı neden bu kadar panikledi?
Dünya Doğu-Batı olarak iki keskin kampa ayrılacak, 21. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren bu iki cephe arasında olağanüstü güç 
çatışmaları yaşanacak, dünyanın geleceğini bu çatışma belirleyecekti. Bütün öngörülerin en büyük sürprizi Türkiye oldu. Akıl dolu sıçra-
malar yaptı. İçeride sistemik dönüşüm, bölgesinde en etkin güç, küresel ölçekte de yeni uluslararası sistemde güçlü etkiler uyandıracak 
siyasi söylem üretti. ABD’nin Avrupa Birliği’nin, Fransa örneğinde gördüğümüz gibi Batı başkentlerinin paniğinin sebebi budur. Tür-
kiye; Doğu-Batı arasına sıkışan kitlelere, iki seçeneğe mahkûm edilen milletlere ve ülkelere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Atlantik’ten 
Pasifik kıyılarına uzanan coğrafyanın, bu iki cephenin çatışma ve paylaşım alanı olmaması gerektiğini, kendi gücünü inşa edebileceğini 
söylüyor ve bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyükleri ile; ya masada ya da cephede. Asıl sürpriz 2021’de başlıyor. Bu 
yönde tehditleri göze alıyor, bu tehditlerle baş etmek için var gücüyle çalışıyor, olağanüstü mücadele veriyor. Dünyanın en büyükleri ile 
masaya oturuyor ya da cephede karşı karşıya gelebiliyor. Bunu yaparken hem bölgesindeki ülkelere, hem küresel aktörlere ortak alanlar 
açıyor, birlikte, adil bir dünya kurabilmek için güçlü teklifler iletiyor. Türkiye; 2020’nin sonlarında bunu başarmış, yıldızı yükselen bir 
ülke olarak kendini dünyaya kabul ettirmiştir. Ama asıl bundan sonra, şaşırtıcı gelişmeler izleyeceğiz. Bir büyük gücün tarihe dönüşünü, 
bugüne dönüşünü, oyun değiştirici rolünü, coğrafya inşa edici genetiğini göreceğiz. Dünya, 2020’ye kadar izlediği Türkiye’nin çok daha 
baskın haline tanık olacak.
Refleksif değil çok ince hesaplanmış.
Çünkü Türkiye’nin her hareketi, her girişimi, her dokunuşu, her duruş ve tavır alışı, refleksif değil, konjonktürel değil, cevap üretme 
amaçlı değil. Uzun uzun düşünülmüş, çok iyi hesaplanmış, uzun vadeli planlanmış, coğrafyanın ve dünyanın eğilimleri iyi okunarak 
kurgulanmıştır.
Buradan bakınca Türkiye’nin bugüne kadar yaptıkları, başardıkları sadece bir başlangıç olarak, son hazırlıklar olarak görülebilir. Artık 
ABD ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler, Rusya ve Çin gibi merkez kurucu ülkelerle ilişkiler, rasyonel paylaşımlar, güç eksenli pazarlık ya da 
hesaplaşmalar üzerinden yürütülecektir.
Akıl dolu jeopolitik hesaplarla, imparatorluklar bugüne taşındı.
Türkiye’nin akıl dolu jeopolitik hesaplarını kimse küçümsemesin. Bunların Selçuklu’dan, Osmanlı’dan, Batı ile yüzlerce yıllık ilişkiler 
tarihinden, Rus imparatorlukları ile yüzlerce yıllık coğrafya krizlerinden, Haçlı Savaşları’ndan, Abbasiler’den beri içinde bulunduğu 
coğrafya tecrübesinden kaynaklandığını biliyoruz. İşte o jeopolitik atılımların çok daha geniş, derin ve somut halini 2021’de görmeye 
başlayacağız. Batı’nın gerilemesine, Doğu’nun yükselişine karşı “Türkiye aklı” imparatorluklar aklı olarak öne çıkacaktır. “Türkiye Ek-
seni” dediğimiz hesap işte bu hesaptır. Partiler, siyasi kimlikler, ülke pozisyonları üstü bir gerçeklik içeride de dışarıda da kendi varlığını 
ilan edecektir.
Salgın sonrası fırtına geliyor. Kimler hazır, kimler susacak?
COVID-19 salgınından sonra öyle bir fırtına başlayacak ki; Türkiye’nin zinde varlığının, hazırlıklarının birçok ülkeden daha fazla bu 
fırtınaya hazır olacağını göreceğiz. Avrupa’da ülkeler susacak. Birçok ülkenin sömürgeci, emperyal tarihi son bulacak. Türkiye, beş yüz 
yıllık bir tarih kırılmasına, dönüşümüne hazır, kendini kurmuş bir ülke olarak çok daha öne çıkacak. Erdoğan hangi idrakle konuşuyor? 
Akdeniz, Karadeniz, Hazar olarak. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye olarak. Hilafet, Roma ve Avrupa olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 
dört yıldır konuşmalarını, bu çerçevede, özellikle izliyorum. Yüzlerce yıllık geçmişten çağlar ötesine derin bir siyasi aklı harekete geçiren 
cümleleri, o kadar çarpıcı ki; maalesef içeride, bu çağrıya gerekli desteği sağlamakta zorlanıyoruz. Erdoğan’ın sözleri bir iç politika mese-
lesi değil. Partiler arası rekabetle sınırlı bir dil hiç değildir. Büyük güçlerin dilini, Türkler’in İslâm’laştıktan ve coğrafyaya aktıktan bu yana 
bütün birikimlerini içeren siyasi dilini kullanıyor. Çin Seddi’nden Orta Avrupa’ya, Güney Asya’dan Orta Afrika’ya çok geniş bir coğrafya 
idrakiyle konuşuyor. Hem Selçuklu, hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti olarak konuşuyor. Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz, Hazar 
Denizi olarak konuşuyor. Hem Hilafet hem Roma hem Avrupa hem Asya olarak konuşuyor. Bu sözleri beslemek, düşünce hareketleri 
üretmek zorundayız. Önceden ABD ve Avrupa’daki tartışmaları izler, onları Türkiye’ye yansıtır, dünyada neler olduğunu görmek için 
uğraşırdık. Şimdi iş tam tersine döndü. Dünya, Türkiye’yi tartışıyor. Batı medyasından, düşünce çevresinden Asya çevrelerine her yerde; 
“Erdoğan’ın aklında ne var”, “Türkiye bundan sonra ne yapacak” tartışmaları dünyanın en sıcak konularından biri. Peki, biz bu tartışmaları 
büyütemez miyiz? Biz, oralara bakmadan kendi cümlelerimizi, sözlerimizi, iddialarımızı üretip dünyaya aktaramaz mıyız. Erdoğan’ın 
sözlerinin altını dolduramaz mıyız? Türkiye’nin tezlerini kavramsallaştırıp düşünce hareketlerine dönüştüremez miyiz?
Siyasi, askeri ve dış politika alanında yoğunlaşan Türkiye tartışmalarını kültür alanında, yeni fikirler alanında, coğrafya-jeopolitik düşünce 
alanında çoğaltamaz mıyız?
Büyük iddialara, büyük sözlere ve ideallere dönmek zorundayız. Yazar ve düşünce adamlarımız, sadece Türkiye’yi izlese ve yapılmak 
isteneni zenginleştirse, bölgesel ve küresel ölçekte güçlü söylemlere, tartışmalara, akımlara dönüştürse olağanüstü bir fırtına estirir. Bunu 
yapmak zorundayız. Buna mecburuz. İçeride kurulan cephenin zihin karartmalarına aldırmadan, onları önemsemeden, büyük iddialara, 
büyük sözlere, büyük ideallere dönmek zorundayız. Unutmayın ki; içeride artık muhalefet yok. Bir “dış cephe içeride kuruldu”. Ama 
bunun bizi oyalamasına, meşgul etmesine, durdurmasına izin vermeyelim. Bizler yolda kalsak bile; Türkiye 2021’de dünyayı daha çok 
şaşırtacak. Bizler yolda kalsak da; 2021’de Türkiye’nin büyük iddialarına, büyük yükselişlerine tanık olacağız. Birileri “Türkiye’yi 
durdurma” hesapları yapadursun. Buna inanan tarih dışı kalacak. Çünkü o eşik geçildi. Türkiye dünyayı çok daha fazla şaşırtacak. Biz 
de her şeyi şaşkınlıkla karşılamayalım. Kendimize yazık ederiz. Ülkemizin bütün kurumlarına, medya organlarına, medya mensupları-
na, üniversitelerine, düşünce adamlarına büyük iddialar için seferber olma sorumluluğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye’ye inanın.

Salgın sonrası fırtına var. Türkiye 2021’de dünyayı çok daha fazla şaşırtacak!
عاصفة ما بعد الجائحة. تركيا ستذهل العالم أكثر في 2021

İbrahim KARAGÜL 
إبراهيم قراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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لطاملــا اعتــدان علــى رؤيــة جغرافيــا الشــرق األوســط ضمــن مشــاهد احلــروب الــي ال تنتهــي، والصراعــات واحلــروب الداخليــة، 
واالحتــالالت واالنقــالابت، وانتهــاكات ممنهجــة حلقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن الســجن والتعذيــب.

جرّبــوا أن تشــاهدوا تلــك املشــاهد الــي عرضتهــا شاشــات التلفــاز طيلــة العشــر ســنوات املاضيــة، حــول مــا عاشــته ســواء ســوراي 
أو العــراق أو فلســطن أو اليمــن أو الســعودية ومصــر وليبيــا وتركيــا. لطاملــا كان أحــد أصدقائــي يركــز علــى هــذه املفارقــة، ويقــول 
»جــّرب أن تشــاهد الصــورة الــي تتشــكل ممـّـا تعرضــه الشاشــات عــن هــذه البلــدان. ويف الوقــت ذاتــه جــّرب أن تــرى مــا تعرضــه 
الشاشــات عــن احليــاة السياســية أو االجتماعيــة اليوميــة يف الــوالايت املتحــدة وأورواب، لــن جتــد ابلتأكيــد مشــاهد الــدم والقتــل 
والعنــف، لــن جتــد أحــدااًث ميكــن أن تســاهم مبــادة إخباريــة مــن ذلــك النــوع، حيــث أن األحــداث الــي ميكــن أن تشــكل قيمــة 

للخــر ســتكون حــول ألعــاب اجلولــف، أو قصــص اجملــالت اخلاصــة ابجملتمــع الراقــي«.
ال شــك أن صديقــي حينمــا يقــارن بــن املشــهدين مــع املأســاة احلاضــرة يف مشــهد الشــرق األوســط واحلــظ التعيــس جلغرافيتنــا، 

ال شــك أنــه يعلــم أّن هــذا جــزء يف النهايــة مــن اســتمرارية مشــاهد احليــاة املزدهــرة الــي هــي مــن نصيــب الطــرف الثــاين.
دعــوان نســأل هــل هنــاك أحــد ال يعلــم أن الــوالايت املتحــدة مــن أجــل احلفــاظ علــى ازدهارهــا االقتصــادي، تفــرض بشــكل 

مســتمر نظــام فوضــى »خاّلقــة« وأحيــااًن »مســتدامة« ســواء يف الشــرق األوســط أو أي مــكان يف العــامل؟
هــل ميكــن أن تكــون الصراعــات واالقتتــاالت وانعــدام االســتقرار يف هــذه اجلغرافيــا، نتيجــة انبعــة عــن إرادة أانس هــذه اجلغرافيــا 
أو مزاجهــم وخالفاهتــم فحســب؟ هــل كانــت تنتظــر هــذه األقــوام الــي عاشــت مًعــا طيلــة قــرون مــن الزمــن؛ هــذه اللحظــات 

واألايم حــى تدخــل فيمــا بينهــا ضمــن صراعــات عميقــة؟
نعــم ال شــك أن هــذه الصــورة أو املشــهد مهــا يف النهايــة نتيجــة الطريقــة الــي ُتديــر هبــا الــوالايت املتحــدة وأورواب هــذه اجلغرافيــا. 
أمــا التفكــر أبّن الــوالايت املتحــدة حتــاول تصديــر الدميقراطيــة للشــرق األوســط أو للعــامل كلــه، مــا هــو إال غلــط شــائع. حيــث 
أن الــوالايت املتحــدة ذاهتــا ال تؤمــن هبــذه املغالطــة. بــل علــى العكــس، إننــا نــرى أن كل مــا تفعلــه الــوالايت املتحــدة حتــت هــذه 
ا علــى الــوالايت املتحــدة أو  الذريعــة إمنــا يصــب يف حماولــة إعاقــة أي إمكانيــة للتطــور الدميقراطــي، حيــث أنــه مــن الصعــب جــدًّ

االحتــاد األورويب حكــم البلــدان الــي حتكمهــا الدميقراطيــة.
أســأل صديقــي الــذي طاملــا يعقــد مقــارانت بــن املشــهدين، عــن رأيــه وإحساســه يف اآلونــة األخــرة، ال ســيما يف عهــد ترامــب 
ابلــوالايت املتحــدة، حيــث وصلــت األحــداث هنــاك إىل مســتوى ابلتأكيــد لــن يكــون أفضــل ممــا جيــري يف دولــة شــرق أوســطية. 
األحــداث الــي جتــري تشــر بشــكل مســتمر إىل مــدى قصــر املســافة بــن الدميقراطيــة واالســتبداد، فضــاًل عــن تدمــر قيــم 

الدميقراطيــة يوًمــا بعــد يــوم، يف بلــد يعتــر مهــًدا للدميقراطيــة.
علــى صعيــد آخــر بينمــا الفوضــى متــأل الــوالايت املتحــدة وأورواب يف ظــل وابء كوفيــد-19، جنــد أّن النمــوذج الــذي جنحــت بــه 

تركيــا يف التعامــل مــع املشــكلة يقلــب املشــهد رأًســا علــى عقــب.
وختــام املشــهد جتســد يف مدامهــة مقــر الكونغــرس األمريكــي يف العاصمــة واشــنطن، بينمــا كان أعضــاء الكونغــرس يســتعدون 
للتصديــق علــى نتائــج االنتخــاابت الــي فــاز هبــا ابيــدن، حيــث رفــض ترامــب االعــرتاف هبــا واعترهــا مــزورة وغــر صحيحــة. 
كانــت أحــدااًث مل تعرفهــا الــوالايت املتحــدة مــن قبــل، ومــن غــر املعــروف فيمــا لــو كانــت ســتتكرر، إال أّن تلــك األحــداث تظــل 

عالمــة مهمــة علــى انكســار حقيقــي حيــدث يف أعمــاق اجملتمــع األمريكــي.
ومــن الواضــح أيًضــا أّن مــا جــرى مــن أحــداث ال ميكــن اختزالــه ابلســمات الشــخصية لرتامــب فحســب، أو مبجــرد شــخصيته 
االســتثنائية الــي مل تتمكــن مــن تقبــل نتائــج فرضتهــا الدميقراطيــة يف الــوالايت املتحــدة. بــل إّن اندفــاع اجلماهــر لتنفيــذ أحــداث 

العنــف بعــد كلمــة واحــدة مــن ترامــب، يشــر بشــكل أكــر إىل انكســار وانفصــال يف أعمــاق أعمــاق اجملتمــع األمريكــي.
كان احلكــم االســتباقي األول حــول ترامــب هــو أنــه مــن خــالل شــخصيته االســتثنائية وســلوكه الــذي جيعــل التنبــؤ مبواقفــه 
أمــرًا صعًبــا؛ مل يكــن يلقــى اســتجابة كبــرة يف الــوالايت املتحــدة، أو أنــه فقــد غالبيــة دعمــه بســرعة كشــخص مت انتخابــه عــن 
طريــق اخلطــأ. وكان العامــل األهــم يف دعــم هــذه النظريــة، هــو اســتطالعات الــرأي واإلعــالم ومواقــف معظــم املشــهورين بشــى 

اجملــاالت.
بيــد أنــه يف املقابــل كانــت هنــاك شــرحية واســعة »صامتــة« تعــارض هــذا التوجــه، ولقــد كانــت هــذه الشــرحية مبثابــة ترمجــان للقيــم 
الــي ميثلهــا ترامــب، بغــض النظــر عــن تصويــب أو نســف هــذه القيــم. ويف الواقــع حنــن نتحــدث عــن شــخص علــى الرغــم مــن 
متثيلــه اخلافــت علــى صعيــد األوســاط اإلعالميــة والفنيــة والتجاريــة، يف االنتخــاابت الــي خســرها، إال أنــه مــع ذلــك حــن 
حلظــة انفجــار الغضــب جنــد أنــه متكــن مــن احلصــول علــى أصــوات 75 مليــون شــخًصا. وليــس مــن الصعــب التكهــن أبن هــذه 

األصــوات ستســبب صداًعــا قــوايًّ لــإلدارة القادمــة للــوالايت املتحــدة.
ا علــى ابيــدن الــذي يبلــغ الثمانــن مــن عمــره  تطالــب هــذه اجلماهــر إبحــداث تغيــر يف اجملتمــع األمريكــي، ومــن الصعــب جــدًّ
تلبيــة هــذه املطالــب، ســواء ابلنســبة لــه او إلدارتــه. حيــث عندمــا يتــّم تلبيــة هــذه املطالــب لــن يكــون هنــاك أساًســا أثــر للقيــم 

الدميقراطيــة يف الــوالايت املتحــدة. وعلــى أّي حــال يشــر هــذا الوضــع إىل انــزالق الــوالايت املتحــدة إىل طريــق مســدود.
جيــدر بنــا القــول أن نشــر إىل أّن مــن ظــل يقــّوي دعائــم الدميقراطيــة يف بلــده، علــى حســاب دعــم الديكتاتوريــن يف بقيــة دول 
العــامل، ال شــك أن ســوء عملــه ســينقلب عليــه، ولقــد حصــل ذلــك فعــاًل. فالــوالايت املتحــدة ابتــت دميقراطيتهــا قيمــة يصعــب 

احلفــاظ عليهــا، حيــث ازدادت هشاشــتها بشــكل أكــر وال تــزال حمفوفــة ابملخاطــر.
هــذا التطــور اخلطــر يعتــر تطــورًا حمــزاًن ومقلًقــا ابلنســبة للــوالايت املتحــدة. إال أن مــا هــو أكثــر حــزاًن وحيتــم علــى الــوالايت 
املتحــدة التفكــر بــه مليًّــا، هــو عــدم التعاطــف احلقيقــي مــع هــذه األحــداث يف أجــزاء كثــرة حــول العــامل، بــل وكــون الشــعوب 
يف عــدة أماكــن ابلعــامل كانــت تتابــع تلــك التطــورات كفيلــم محاســي، مــع متــّي أن تــؤول األمــور ملــا هــو أســوأ؛ هــذا الشــعور حبــّد 

ذاتــه ينبغــي أن يدفــع الــوالايت املتحــدة إلعــادة حســاابهتا.
نالحــظ أنــه بعــد أحــداث 11 ســبتمر راح جــورج بــوش االبــن يدفــع العقــول لإلجابــة عــن ســؤال؛ ملــاذا يكرهوننــا؟. علــى الرغــم 
مــن أن هــذا الســؤال مل حيــَظ ببحــث جــاد وصحيــح عــن اإلجابــة، إال أنــه مبناســبة التطــورات اجلاريــة، ينبغــي علــى ابيــدن فــور 
اجللــوس علــى كرســّيه، أن جيــب علــى هــذا الســؤال اجلديــد؛ »ملــاذا كانــت الكارثــة الــي هــّددت الدميقراطيــة األمريكيــة غــر 

مزعجــة ابلنســبة للكثريــن اي تُــرى؟«.

Hiç bitmeyen savaşlar, kargaşalar, iç savaşlar, işgal ve darbeler, sistematik insan hakkı ihlalleri, 
hapis ve işkenceler… Ortadoğu coğrafyasında sıkça görmeye alıştığımız manzaralar bunlar.
Suriye, Irak, Filistin, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Türkiye, her birinin son 10 yıl içinde 
yaşadıklarından televizyon ekranlarına yansıyan görüntüleri göz önüne getirin bir. Tam da bunu 
yapıyordu bir süre önce ironisi güçlü bir dostum. “Şuradan televizyon ekranlarına yansıyan bir 
görüntüye bak!” demişti. “Bir de ABD ve Avrupa’daki gündelik siyasi veya toplumsal hayatı 
yansıtan ekranlara bir bak. Gösterecek bir aksiyonları yok, kan, kavga, şiddet yok. Haber değeri 
oluşturacak olaylar golf oynayan insanlar, yüksek sosyetenin magazin olayları vs.”
Dostum bu iki manzarayı karşılaştırarak tabii ki kendi coğrafyamızın maruz olduğu talihe 
yanarken, bu talihin oluşumunda tam da o müreffeh hayatları ekranlara yansıyanların payını 
bilmiyor değildi. ABD’nin kendi ekonomik refahını sürdürmek üzere Ortadoğu’yu ve dünyanın 
her yanını sürekli, bazen “yaratıcı”, bazen sadece “sürdürülebilir kaos” düzenleri dayatıyor old-
uğunu bilmeyen mi var? Buralarda yaşanan çatışmaların, istikrarsızlıkların, sadece bu coğrafya-
da yaşayan insanların kendi iradelerinin, kendi huysuzluklarının ve anlaşmazlıklarının bir so-
nucu olabilir miydi? Asırlarca birlikte yaşamış bu kavimler bu derin çatışmalara girmek için 
bugünleri mi beklemiş?
Kuşkusuz büyük çoğunluğu ABD’nin ve Avrupa’nın bu coğrafyayı yönetme tarzının eseri bu 
görüntüler. ABD’nin Ortadoğu’ya veya dünyanın herhangi bir yanına demokrasi ihraç etmeye 
çalıştığı iddiası aslında sadece galatı meşhur bir söylenti. Buna ABD’nin kendisi bile inanmıyor. 
Bilakis bazen bu bahane altında bile olsa bütün yaptığı, oluşan demokratik gelişme ihtimallerini 
yerinde boğmak. Çünkü demokrasiyle yönetilen ülkeleri ABD’nin veya AB’nin yönetmesi çok zor.
Bir süredir o karşılaştırmayı yapan dostuma son zamanlarda neler hissettiğini sorasım geliyor. 
Özellikle ABD’de Trump zamanında yaşananlar bir Ortadoğu ülkesini hiç aratmayacak seviyeyi 
yakalamış durumda. Ülkenin demokratik gelenekleri, teamülleri yerle bir olurken, demokrasinin 
beşiği sayılan ülkede demokrasi ile otoriterlik arasındaki mesafenin ne kadar da kısa olduğunu 
her gün gösteren hadiseler yaşanıyor.
Covid19 salgını esnasında ABD yanında bütün Avrupa’da yaşanan kaosa karşılık Türkiye’nin 
sorunla baş etme tarzı manzarayı tamamen tersyüz etmiş durumdaydı.
Ve en son Kongre üyelerinin başkan seçimini yapacağı gece, Trump’ın seçim sonuçlarını 
tanımadığı, seçimlere hile karışmış olduğunu ileri sürerek ateşli taraftarlarını tahrik etmesiyle 
yaşanan Kongre baskını. ABD tarihinde hiç görülmemiş bir olay. Bundan sonra görülür mü bilin-
mez. Ancak bu olayın ABD toplumunun derinlerinde yaşanmakta olan ciddi bir kırılmanın işare-
ti olduğu kesin. Olayın basitçe Trump’ın kişisel özelliklerine, ABD’nin demokratik teamüllerini 
özümseyememiş istisnai kişiliğine indirgenemeyeceği de çok açık. Trump’ın bir sözüyle bu kadar 
olağanüstü bir harekete geçebilen kitleler derinlerde çok daha derin bir kırılmanın işaretlerini 
veriyor.
Trump hakkındaki ilk büyük önyargı onun gerçekten de istisnai kişiliğiyle, öngörülemeyen tav-
ır ve davranışlarıyla ABD’de ciddi bir karşılığının olmadığı hatta kazara seçilmiş biri olarak 
desteğini hızla kaybetmiş olabileceğiydi. Bu önyargıyı destekleyen en önemli faktör kamuoyu 
yoklamaları ve medya, sanat ve meşhur isimlerin çoğunun ona karşı aleni tutumlarıydı.
Oysa günyüzüne çıkan bu tutumlara karşılık bir tür sessiz bir çoğunluk da var ve Trump, temsil 
ettiği değerlerin iyiliği kötülüğü bir yana, bu çoğunluğun diline tercüman. Kaybettiği seçimde 
bile, medya, sanat ve iş çevrelerinde temsil edilmeyen sessiz sedasız ama öfkesi patlama noktasın-
da 75 milyon insanın oyunu alabilmiş biridir. Bu oyların ABD’nin bundan sonraki yönetimi için 
büyük bir baş ağrısı oluşturacağını kestirmek hiç de zor değil.
Bu kitleler ABD toplumunda bir değişim talep ediyor ve yaşı seksene dayanmış Biden ve yöne-
timinin bu değişim taleplerini karşılaması çok zor. Zaten bu talepler karşılandığında ortaya 
ABD’nin demokratik değerlerinden eser kalmayacaktır. Her durumda ABD derin bir çıkmaza 
doğru sürükleniyor.
Kendi ülkesinde demokrasiyi güçlendirirken dünyanın geri kalanında diktatörleri desteklemenin 
eninde sonunda kendine dönen bir yanı olacaktı, oldu. Bu haliyle sürdürülebilmesi zor, kırılgan-
lığı iyice artmış, tehditler altında bir demokrasisi var ABD’nin.
ABD açısından gerçekten üzücü ve endişe verici bir gelişme. Ancak bu üzüntünün dünyanın çoğu 
yerinde paylaşılmamış olması, hatta birçok yerde insanların bu gelişmeleri heyecanlı bir film 
sahnesi gibi adeta işlerin daha da kötüye gitmesini umarak seyretmiş olması ABD için çok daha 
üzücü bir o kadar da düşündürücü olmalı.
11 Eylül saldırılarının hemen ardından oğul Bush “bizden neden nefret ediyorlar?” diye sormayı 
akıl etmişti. Gerçi cevabını hakkıyla aramadığı bir soru olmuştu, ama bu olay vesilesiyle Biden 
koltuğuna bu soruya cevap arayarak oturmalı: “neden ABD demokrasisini tehdit eden böyle bir 
felaket başkalarını pek üzmedi?”

Yasin AKTAY

ABD’de darbe ihtimali kimi ağlatır, kimi güldürür?
من ُيضحكه احتمالية حدوث انقالب في الواليات المتحدة ومن ُيبكيه ذلك؟

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



لقد  كان  عام 2020 ، الذي يسعدان تركه وراءان ، عاًما صعًبا ابلنسبة لنا مجيًعا . وبغض النظر عن الزلزال واالهنيار اجلليدي 
، فــإن وابء ) كوفيــد 19- ( قــد غــر حياتنــا كثــرًا؛ لدرجــة أننــامل نتمكــن مــن التعــود علــى الوضــع الطبيعــي اجلديــد الــذي جلبتــه لنــا 
الكمامــة والتباعــد  االجتماعــي. حــى إننــا مل نتمكــن مــن احلــداد بشــكل صحيــح علــى وفــاة أولئــك الذيــن فقدانهــم. و مــع انتشــار 

اللقــاح ، فإننــا حنلــم بتلــك األايم الــي ميكننــا فيهــا عنــاق أحبائنــا وأصدقائنــا.
أعتقــد أن إعــادة افتتــاح آاي صوفيــا للعبــادة مــن  جديــد ، الــذي تشــرفت حبضــوره  ، كان أفضــل حــدث لعــام 2020.وليــس هــذا 
االفتتــاح أو  “النجــم املتــوج لعــام 2020” علــى حــد تعبــر الرئيــس) أردوغــان(- كمــا  أظهرتــه صحيفــة )Sözcü( يف لوحــة 

“كارثــة ودمــوع” - انتهــاًكا عــاداي لقيمنــا االجتماعيــة؛ بــل يعــد عالمــة علــى تبايــن قــوي.

)Sözcü( إسالمفوبيا سوزجو
إننــا نقــوم بشــكل  متكــرر – يف  اآلونــة األخــرة - مبتابعــة ورصــد  اهلجمــات  والقيــود  االخــرة املناهضــة  لإلســالم  يف  أورواب. 
ونتحدث – عما جيري يف فرنســا- من  إغالق املســاجد، والضغط على األئمة “لقبول إعادة جتديد الدين”. ونقول: إن فرض 
“الديــن القومــي” هــو عــودة ظهــور العلمانيــة اليعقوبيــة الــي تقيــد احلــرايت.  ولكننــا ،مــع ذلــك ، نتجاهــل حقيقــة عمــق املعارضــة 
لإلســالم يف البلــدان الــي  شــعوهبا إســالمية، وعلــى وجــه اخلصــوص يف تركيــا ؛ فاملعارضــة العلمانيــة املنزعجــة مــن حقيقــة وجــود  
حــزب  يلــي املطالــب اإلســالمية يف نظــام دميقراطــي يف الســلطة ، تنجــرف أحيــااًن بعيــًدا لدرجــة أهنــا تتجــاوز العنصريــة األوروبيــة 
يف مهامجــة قيــم اجملتمــع اإلســالمي .إن  فضيحــة موقــف جريــدة  ســوزجو)Sözcü(  مــن  أاي صوفيــا ،  وكذلــك  اقــرتاح فكــري  

ســاغالر )Fikri Sağlar(”  بضــرورة  حماربــة القضــاة احملجبــات “ يعكــس  )اإلســالم فوبيــا(  الواضحــة لــدى  هــؤالء.   

هل يستطيع كليجدار أوغلو إقناع ساغالر؟
بعد أن رأى رئيس حزب الشــعب اجلمهوري ، كليجدار أوغلو الضرر الذي ســتلحقه آراء ســاغالر حبزبه ؛ رد:  “يف أي  عصر 
حنــن ؟ مبجــرد أن يرتــدي الشــخص احلجــاب ، فهــذا هــو اختيــاره، وواجــي  أن  أقــوم  ابحــرتام مــا اختــاره .وال اقبــل  مثــل  هــذا 
التمييــز  أبــداً.” لكــن  ســاغالر قــام  مــن  جديــد  بتصريــح  يدافــع فيــه  عــن “عنصريتــه”. واهتــم حــزب العدالــة والتنميــة ابســتغالل 
املعتقــدات الدينيــة ، كمــا وصــف احلجــاب أبنــه “الرمــز الــذي يفصــل ويســتقطب الفكــر اإلســالمي السياســي املدعــوم مــن قبــل 

اإلمرايليــة والرأمساليــة”.
 وكــرر شــعارات الكماليــن القمعيــة والقبيحــة املناهضــة لإلســالم الــي أردان نســياهنا  مــن حنــو :” ســلطة  متخلفــة ،  وقيــم  ضــد 
اجلمهوريــة .و “  الفــرق  بــن  غطــاء  الــراس   واحلجــاب  “ “  واحلجــاب  رمــز سياســي ،   وليــس  موجــودا يف القــران  .”ومــا 
شــابه ذلــك ..  ال ميكــن مواجهــة حقيقــة هــذه احلجــج الكماليــة القدميــة ابنتقــاد كليجــدار أوغلــو خلافــت للتمييــز .وكمــا قــال ) 
أردوغان(-أيًضــا- أن اصطحــاب  كيليجــدار أوغلــو عضــًوا ترتــدي احلجــاب  إىل  جانبــه؛  لــن ميكنــه مــن تغطيــة الرمــوز الفاشــية 

يف واقــع األمــر. . 
على حزب الشعب اجلمهوري أن يتعامل مع  طائفة من  العلمانين الذين  هم  ضد اإلسالم بشكل أكثر راديكالية.

أي  تعريف  للعلمانية ميكن أن يوجه تركيا ؟ 
ال  ميكن  توجيه  تركيا  وإدارهتا عر  علمانية  ســاغالر الرجعية. اتركوا جانبا العلمانية الفرنســية الصارمة. جيب أن تكون ممارســة 
العلمانيــة يف جمتمــع ســالمي أوســع حــى مــن املفهــوم األجنلــو سكســوين.فنحن عندمــا تقــول دعــوان نعــارض ؛ فــال جيــوز  حينئــذ  
أن  تتغاضــى عــن حتــول اجملتمــع الرتكــي يف ظــل حــزب العدالــة والتنميــة؛ حيــث بــدأ السياســيون القادمــون مــن خلفيــات إســالمية  
مبراجعــات  الــذات وحســاهبا؛ فلــم  يعــودوا  - فقــط - يعرتفــون بتنــوع أمنــاط احليــاة ، بــل أصبحــوا-  إىل حــد مــا -  ضمانــة هلــا.
 ابلطبــع ، هنــاك اســتمرار ملواجهــة خماطــر العلمنــة يف احليــاة العلمانيــة كجــزء مــن اختبــار التديــن لألفــراد واجلماعات.وحنــن نــرى 
تلــك   االنعكاســات الصعبــة هلــذه العمليــة يف العديــد مــن املناقشــات اليوميــة. لكنــه- أيضــًا-  مت التخلــي عــن فكــرة النظــر إىل 

الدولــة ابعتبارهــا أداة لتنظيــم أســلوب احليــاة. 
إن التطبيــع  مــع   احلجــاب مــرورا  ابلتعليــم الديــي  أمــر يلــي املطالــب الدميقراطيــة للمجتمــع اإلســالمي. وحكومــة حــزب العدالــة 
والتنميــة-   مــن  جديــد - تقاتــل - يف نفــس الوقــت - املنظمــات اإلرهابيــة مثــل : حــزب العمــال الكردســتاين، ووحــدات محايــة 
الشــعب الكــردي  ، والعلمانيــن االنفصاليــن ، وداعــش ، ومنظمــة فتــح هللا غولــن ؛ تلــك  املنظمــات الــي حتــاول أن تشــرعن 

لنفســها عــر التقمــص الديــي. 
علــى مــا يبــدو ، فــإن هنــاك طريقــا طويــال أمــام حــزب الشــعب اجلمهــوري  مــن  أجــل  لوصــول إىل فهــم العالقــات املناســبة بــن 

الديــن والدولــة للعــامل احلديــث،  وجملتمعنــا.

Geride bırakmaktan mutluluk duyduğumuz 2020 hepimiz için zor bir yıldı. Deprem ve çığ bir 
yana Kovid-19 salgını hayatımızı öylesine değiştirdi ki, maske ve mesafenin getirdiği yeni nor-
male alışamadık. Kaybettiklerimizin yasını bile hakkıyla tutamadık. Aşının yaygınlaşması ile sev-
diklerimize, dostlarımıza sarılabileceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Katılmaktan büyük şeref 
duyduğum Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması bence 2020’nin en güzel hadisesiydi. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın tabiriyle “2020’nin taçlı yıldızı” olan bu açılışın Sözcü gazetesi tarafından 
“felaket ve gözyaşı” tablosunda gösterilmesi toplumsal değerlerimize sıradan bir aykırılık değil. 
Güçlü bir karşıtlığın işareti...

Sözcü’nün İslam karşıtlığı
Son dönemde Müslümanlara yönelik saldırılar ve kısıtlamalar sebebiyle Avrupa’daki İslam 
karşıtlığını sıklıkla gündem yapıyoruz. Fransa’da camilerin kapatılması ve imamlara “dinde refor-
mu kabul et” baskısını konuşuyoruz. “Milli din” dayatmasının özgürlükleri sınırlandıran Jakoben 
laikçiliğin hortlaması olduğunu söylüyoruz. Ancak halkı Müslüman ülkelerde ve özellikle Türki-
ye’deki İslam karşıtlığının aslında ne kadar derinlerde olduğunu gözden kaçırıyoruz. Demokra-
tik bir düzen içerisinde İslami talepleri karşılayan bir partinin iktidarda olmasından rahatsız olan 
laikçi muhalefet bazen öylesine savruluyor ki, Müslüman toplumun değerlerine saldırmakta 
Avrupalı ırkçılardan ileri gidiyorlar. Sözcü’nün Ayasofya skandalı tıpkı Fikri Sağlar’ın “türbanlı 
hakimlerle mücadele” önerisi gibi İslam karşıtlığının açık yansımaları.

Kılıçdaroğlu, Sağlar’ı ikna edebilir mi?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlar’ın görüşlerinin partisine vereceği zararı görerek “Ya 
çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun 
tercihine saygı duymaktır. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum” 
tepkisi verdi. Sağlar ise “ayrımcılığını” savunan yeni bir açıklama yaptı. AK Parti’yi dini inançları 
sömürmekle suçladığı gibi, türbanı da “emperyalizm ve kapitalizmin desteklediği siyasal İslamcı 
ideolojinin ayrıştıran ve kutuplaştıran simgesi” olarak niteledi. Kemalistlerin unutmak istediğimiz 
baskıcı, kaba pozitivist ve İslam karşıtı sloganlarını tekrarladı. “İktidar gerici ve Cumhuriyetin 
değerlerine karşı”, “başörtüsü ile türban farklı”, “türban siyasal simge ve Kur’an’da yok” gibi 
gibi... Bu eski, Kemalist argümanların canlılığı Kılıçdaroğlu’nun silik ayrımcılık eleştirisi ile 
karşılanamaz. Nitekim Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun yanına başörtülü üye alarak CHP’nin faşist 
kodlarını örtemeyeceğini söyledi. CHP, laikçi kesimdeki İslam karşıtlığı ile daha köklü bir hesap-
laşma yapmalı.

Hangi laiklik tanımı Türkiye’yi yönetebilir?
Sağlar’ın gerici laiklik anlayışı ile bugünün Türkiye’si yönetilemez. Bırakın Fransa’nın katı 
laikliğini bir kenara. Müslüman bir toplumun laiklik uygulaması Anglo-Sakson anlayıştan bile 
daha geniş olmak durumunda. Muhalefet edelim derken Türk toplumunun AK Parti döneminde 
yaşadığı dönüşümü gözden kaçırmayın. İslamcı geçmişten gelen siyasetçiler kendileri ile hesap-
laşarak dönüştüler. Yaşam tarzlarının çeşitliliğini kabullenmekle kalmadılar bir anlamda garan-
tisi haline geldiler. Elbette, seküler yaşamın dünyevileştirici risklerini göğüslemek bireylerin ve 
grupların dindarlık sınavının parçası olarak devam ediyor. Bu sürecin zorlu yansımalarını güncel 
birçok tartışmada görüyoruz. Ancak devlete yaşam tarzlarını disipline edecek bir araç olarak bak-
mak terk edildi. Başörtüsünden dini eğitime kadar yaşanan normalleşme, Müslüman bir toplumun 
demokratik taleplerinin karşılanmasıdır. Yine AK Parti iktidarı, PKK-YPG gibi laikçi-ayrılıkçı, 
DEAŞ ve FETÖ gibi kendini dinle meşrulaştıran terör örgütleri ile aynı anda mücadele etmekte-
dir. Anlaşılan, CHP’nin modern dünyaya ve toplumumuza uygun din-devlet ilişkileri anlayışına 
ulaşabilmesi için önünde daha çok yol var.
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لقد تغير تعريفنا للعلمانية منذ زمن؛ فهل أنتم مدركون ؟
Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?
برهان الدين دوران 
Burhanettin DURAN
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