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 سننمي بلدنا رغم العقلية التي تضع نصب عينيها على الناس بدالً من الدخول في قلوب الناس:الرئيس أردوغان

 ال يمكن أن يكون االتحاد األوروبي مركز جذب وقوة بدون تركيا:الرئيس أردوغان

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin gönlüne girmek yerine
gözünü dışarıya diken zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı
bir AB’nin çekim ve güç merkezi olması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan
anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete
rağmen ülkemizi büyüteceğiz.” dedi.

 نتوقــع أن يتخلــص:»الرئيــس الرتكــي خــال مشــاركته يف قمــة «عمليــة التعــاون يف جنــوب شــرق أورواب
 إن االحتــاد،االحتــاد األورويب مــن العمــى االسـراتيجي أبســرع وقــت وأضــاف الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان
.األورويب لــن حيقــق هدفــه يف التحــول إىل مركــز جــذب وقــوة دون العضويــة الكاملــة لرتكيــا

Haber İstasyonu المرصد اإلخباري

 ســننمي بلــدان رغــم هــذه العقليــة الــي. «هنــاك تفاهــم مل ينجــح يف أن تكــون حمليًــا ووطنيًــا:قــال الرئيــس أردوغــان
.»حتــدق يف اخلــارج بــدال مــن الدخــول يف قلــوب النــاس

Türkiye Cumhurbaşkanı “Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci” Zirvesi’ne katılımı sırasında:
Avrupa Birliği’nin bir an önce stratejik körlükten kurtulmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa
Birliği’nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir” dedi.

سينيرلي أوغلو يحذر من غلق معبر «باب الهوى» بين تركيا وسوريا

Sinirlioğlu, Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü sınır kapısını kapatma konusunda uyardı

 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا3 االتحاد األوروبي يخصص

AB, Türkiye’deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak

 شــدد علــى أن اإلقــدام علــى هــذه اخلطــوة مــن شــأنه، فريــدون ســينرييل أوغلــو،منــدوب تركيــا الدائــم لــدى األمــم املتحــدة
 ويعتمــدون علــى املســاعدات األمميــة الــي تدخــل مــن خــال، ماليــن شــخص يعيشــون مشــال غــريب ســوراي4 هتديــد حيــاة
املعــر املذكــور
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye’de
BM gıda yardımlarının kritik tıbbi malzemelerin ve diğer hayat kurtaran yardımların
dağıtımının durdurulmasının 4 milyon insanın hayatını tehdit edeceğini söyledi.

 أن االحتاد األورويب سيخصص،  رئيسة مفوضية االحتاد األورويب، صرحت أورسوال فون دير الين
. لدعم السوريني الذين تستضيفهم تركيا2024  مليارات يورو حىت عام3 ميزانية قدرها
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Türkiye’nin ev sahipliği
yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 2024’e kadar 3 milyar euroluk bütçe ayıracağını
bildirdi.
لقاء المتحدث باسم الرئاسة قالن مع المندوبة األمريكية الدائمة لدى األمم
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü

األمين العام لألمم المتحدة غوتيريش يحث على دعم استمرار المساعدات عبر الحدود لسوريا

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Suriye’ye sınır ötesi
yardımların devamı için destek çağrısı

مت االتفــاق خــال االجتمــاع أنــه جيــب دعــم عمــل اللجنــة الدســتورية وهتيئــة بيئــة انتخــاابت ح ـرة ونزيهــة إلحيــاء
 كمــا مت التأكيــد علــى أمهيــة التعــاون والكفــاح املشــرك ضــد التهديــدات األمنيــة الــي.عمليــة احلــل السياســي يف ســوراي
.تســببها املنظمــات اإلرهابيــة
Görüşmede, Suriye’de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi
çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği
ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak
mücadelenin öneminin altı çizildi.

، أكــد األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش أن الشــعب الســوري ميــر أبسـوأ األوقــات منــذ بدايــة احلــرب األهليــة
.»ـددا علــى أمهيــة توســيع نطــاق العمليــات العابـرة للحــدود الــي مــن شــأهنا «إنقــاذ األرواح
ً مشـ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye halkının iç savaşın başından bu yana
en kötü zamanları yaşadığını belirterek, “hayat kurtaracak” sınır ötesi operasyonların
uzatılmasının önemini vurguladı.
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Yerli Kovid-19 aşısının adı ‘TURKOVAC’ oldu

TİKA, Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde hayvancılıkla geçinen
girişimcilere destek oldu

وكالــة «تيــكا» أطلقــت مشــروعا يف املنطقــة هبــدف ختفيــض تكلفــة األعــاف ودعــم الثــروة احليوانيــة وزعــت الوكالــة الرتكيــة
للتعاون والتنسيق «تيكا» ،اخلميس ،أجهزة وآالت لدعم مريب املاشية يف منطقة عملية «درع الفرات» اليت مت تطهريها
مــن اإلرهــاب مشــايل حمافظــة حلــب الســورية.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı
bölgesinde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla bölgedeki girişimcilere yayık makineleri ve
yem kırma makineleri temin etti.

كشــف الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان عــن اســم اللقــاح احمللــي املضــاد لفــروس كــوروان يف كلمــة عــر
اتصــال مرئــي خــال انطــاق برانمــج إعطــاء اجلرعــة األوىل مــن املرحلــة الثالثــة للتجــارب البشـرية للقــاح احمللــي
يف العاصمــة أنقــرة ،إن اســم اللقــاح احمللــي هــو «توركوفــاك».

المرصد اإلخباري Haber İstasyonu

«توركوفاك» ..تركيا تكشف اسم لقاح كورونا المحلي

وكالة «تيكا» التركية تدعم مربي الماشية بمنطقة «درع الفرات» شمالي سوريا

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli
Kovid-19 aşısıyla Türkiye’de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını
belirterek, aşının adının “TURKOVAC” olduğunu açıkladı.
محادثات أستانا السادسة عشرة حول سوريا تعقد في كازاخستان

الخوف من الجوع يسيطر على المدنيين الذين يعيشون في مخيمات إدلب

Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri Kazakistan’da yapılacak

İdlib’deki kamplarda yaşayan sivilleri açlık korkusu sardı

قــال علــي الشــامي  ،الــذي جلــأ إىل خميــم أطمــة قــرب احلــدود الرتكيــة يف إدلــب « ،إذا أغلقــت بوابــة ابب اهلــوى احلدوديــة حيــث ال وجــود
لنظام بشــار األســد  ،فإن ماليني املدنيني ســيواجهون اجلوع .
İdlib’in Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme Kampına sığınan Ali Şami, “Beşşar Esed rejiminin olmadığı
bölgedeki halkın nefes aldığı Cilvegözü Sınır Kapısının kapanması halinde milyonlarca sivil açlıkla
karşı karşıya kalacak.” dedi.

أفــادت األنبــاء أن حمــاداثت أســتاان السادســة عشــرة بشــأن ســوراي  ،والــي مت أتجيلهــا بســبب النــوع اجلديــد
مــن وابء فــروس كــوروان (كوفيــد  ، )19-ســتعقد يف نــور ســلطان عاصمــة كازاخســتان يف الفــرة مــن 7
إىل  8متــوز  /يوليــو.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelenen Suriye konulu 16.
Astana görüşmelerinin 7-8 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da
yapılacağı bildirildi.
منظمات أممية تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا

BM örgütleri yardım dağıtım mekanizmasının Suriye’ye genişletilmesi
çağrısında bulundu

جامعيون أتراك يرسمون البسمة على وجوه أطفال المخيمات السورية

Türk üniversite öğrencileri Suriye kamplarındaki çocukların yüzünü güldürdü

رســم طــاب جامعيــون أتـراك ،البســمة يف وجــوه أطفــال يعيشــون يف املخيمــات مشــايل ســوراي ،مــن خــال تقــدمي
األلعــاب هلــم يف إطــار مشــروع يدعمــه وقــف الداينــة الرتكــي
Türk üniversite öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteklediği proje
kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan çocuklara oyunlar
sunarak yüzlerini güldürdü.

طالبــت  7منظمــات أمميــة ،جملــس األمــن الــدويل بتمديــد آليــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية األمميــة إىل ســوراي ،قبــل انتهــاء
العمــل هبــا يف  11يوليو/متــوز املقبــل .جــاء ذلــك يف بيــان مشــرك أصــدره كل مــن مــارك لوكــوك ،منســق اإلغاثــة يف حــاالت
الط ـوارئ ووكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ،وأنطونيــو فيتورينــو ،املديــر العــام للمنظمــة الدوليــة للهج ـرة ،واناتليــا كامن،
املدي ـرة التنفيذيــة لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان.
7 BM kuruluşu BM Güvenlik Konseyi’ni, 11 Temmuz’da sona ermeden önce Suriye’ye
uluslararası insani yardım teslimat mekanizmasını genişletmeye çağırdı. Bu, Acil Yardım
Koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock,
Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino ve Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu Genel Müdürü Natalia Kanem tarafından yayınlanan ortak bir bildiride geldi.
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لقاء القتلة

Katillerle buluşma
صبحي دسوقي

إشراقات

كلمة العدد

Subhi DUSUKİ
رئيس التحرير
Genel Yayın Yönetmeni

ABD Başkanı Joe Biden ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, 15 Haziran 2021’de İsviçre’nin
Cenevre kentinde Biden’ın göreve başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. İki
taraf şöyle dedi: Aralarındaki ilişkiler dibe vurdu. İlan edilen ve hazırlanan bu uzlaştırıcı
zirvenin iki büyük ülke arasında çok önemli görünmesini istediklerini belirttiler.
Ele alınması gereken konular da gündeme getirildi.
Görüşme sona erdikten sonra iki cumhurbaşkanı ayrı ayrı çıkıp önemli sonuçlar elde
ettiklerini açıkladı ve amerikalı bir gazeteci kendi ülkesinin başkanına şu şekilde soruda
bulundu:
- Anlaşmazlık yaşadığınız konularda nasıl yapıcı sonuçlar elde ettiğinizi söylüyorsunuz?
Bu ifadeden sonra başkan gazetecinin ifadesini anlamakla suçladı ve gazeteci başkandan
özür diledi. Özür dilemesine rağmen Amerikan basınında amerikanın itibarına zarar
veren bir zirve olduğu hakkında yazılar yazdılar.
İki cumhurbaşkanı zirveyi anlatırken olumlu ve yapıcı gibi benzer terimler kullandı ve
zirve, her ülkenin büyükelçisinin diğerine iade edilmesi kararı gibi bazı küçük gelişmelerle
sonuçlandı. Rusya Devlet Başkanı, geçtiğimiz haftalarda kendisini katil olarak
nitelendiren Biden ile el sıkıştı ve zirve, ülkelerin stratejik çıkarlarına ilişkin hesapların
cumhurbaşkanlarının pozisyonlarının ve ilişkilerinin ötesine geçtiğini gösterdi.
Katillerin görüşmelerinde Suriye’den bahsetmemek:
Amerika, İsrail ve dünyadaki şeytani baltalar, Suriye halkına karşı savaşında Esad çetesine
destek verenlerdir. Onlar, özgür Suriyelileri öldürmek, altyapıyı, köyleri ve kurtarılan
Suriye şehirlerini yok etmek için Esad’a gerekli yardımı sağlıyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri daha önce Suriye’deki Ruslarla stratejisinin onları Suriye
bataklığına sokmak olduğunu ve Amerikan derin devletinin politikasının bu olduğunu
belirtmişti.
Zirve öncesinde, iki lider arasındaki görüşmenin gündeminde Suriye dosyasının yer alacağı
ve Rusya’nın vizyonunu masaya koymak istediği ve Putin’in çaresizce bir Amerikalının
siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili faydalarını açıklamaya yönelik çabası yer aldı. Ayrıca
kendisine ABD’nin Esad’a açık olması ve kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması
gereğini ve Moskova’nın arabuluculuk rolü oynamaya hazır olduğunu açıkladı.
Putin, Rusya’nın Esad’ı terörün pençelerinden kurtarmaya iten stratejik sebeplerden
bahsettiği on dakikadan fazla süren bir okumayı bitirdikten sonra Biden, Esad’ın başta
ABD olmak üzere dünyanın güvenini kaybettiğini söyledi. Ve ne Washington ne de
dünyanın hiçbir başkenti, Vatandaşlarını kimyasal silahlarla bombalayan bir başkanla
uğraşamayacaklarını söylediler
Onlar için Suriye unutulmuş küçük bir ülke. Ve mevcut siyasi sistemi, dünyanın gidişini
veya hayatta kalmasını umursamadığı bir suç çetesidir.
Esad’ın suçlarını tartışmak ve bunu değiştirmek için 2254 sayılı BM Kararını uygulamak
yerine, insani gıda yardımının girişi için koridorlar açmaya ve Biden’ın Bab al-Hawa geçişi
yoluyla insani yardım erişimini genişletmek için Putin’i yaklaşan tartışmalar sırasında
veto kullanmamaya ikna etme girişimidir.
Amerika başkanı Biden çok endişeli Rus muhalifin (Alexei Navalny) hapishanede
öleceğinden korkuyor, ancak Suriyeli katili on yıldır unuttu (10 milyondan fazla Suriyeli
mülteci, bir milyondan fazla şehit ve Suriye cezaevlerinde binlerce tutuklu).
ABD Hazine Bakanlığı, Corona salgını bahanesiyle Sezar’ın Esad rejimine uyguladığı
yaptırımları hafifletti. Ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimine yakın ve kriminal
Suriye rejimini desteklemesi ve finanse etmesiyle tanınan Suriyeli işadamı Samer Foz’a ait
iki şirketi de yaptırım listelerinden çıkardı.
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15 يف مدينة جنيف بسويسرا التقى الرئيس األمريكي جو ابيدن ونظريه الروسي فالدميري بوتني يف
. للمرة األوىل منذ تويل ابيدن منصبه2021  حزيران/يونيو
 وأرادوا من هذه القمة التصاحلية، قال اجلانبان إن العالقات بينهما وصلت إىل احلضيض،قبل القمة
 ومت الرتويج على القضااي، أن تظهر ابلغة األمهية بني دولتني كبريتني،اليت مت اإلعالن واالعداد هلا
.اليت ستعاجل خالهلا
 وحىت،وبعد انتهائها خرج الرئيسان ليعلن كال منهما على حدة أهنا كانت مهمة وحققت نتائج إجيابية
:عندما سألت صحفية أمريكية رئيس بالدها
.كيف تقول بناءة بعد تصرحيك بعدم االتفاق على القضااي اليت مت مناقشتها
 كتبت، وحىت بعد أن أعتذر منها،فقام بتعنيفها ووجه اإلساءة إليها واهتمها أبهنا مل تفهم تصرحيه
.الصحافة االمريكية عن قمة هزيلة أضرت بسمعة أمريكا العظمى
 ونتج عن القمة بعض،واستخدم الرئيسان يف وصفهما القمة عبارات متشاهبة مثل اإلجيابية والبناءة
. مثل قرار إعادة سفري كل دولة إىل األخرى،التطورات الصغرية
 وأظهرت القمة أن،تصافح الرئيس الروسي مع ابيدن الذي وصفه خالل األسابيع األخرية ابلقاتل
.حساابت املصاحل االسرتاتيجية للدول تتخطى مواقف الرؤساء وعالقاهتما
:غابت سوراي عن حماداثت القاتلني
أمريكا وإسرائيل واحملاور الشريرة يف العامل هي اليت تدعم العصابة األسدية يف حرهبا ضد الشعب
 وهم من يقدموا ما يلزم لألسد السفاح لقتل السوريني األحرار وتدمري البىن التحتية والقرى،السوري
.واملدن السورية احملررة
وسبق وأن صرحت الوالايت املتحدة األمريكية أن اسرتاتيجيتها مع الروس يف سوراي تعتمد على
. وهذه هي سياسة الدولة العميقة األمريكية،إغراقهم يف املستنقع السوري
 وأرادت روسيا،وقد سبق القمة أتكيدات أن امللف السوري سيكون على أجندة اللقاء بني الزعيمني
 وحماولة مستميتة من بوتني لشرح الفوائد السياسية واالقتصادية واألمنية،وضع تصورها على الطاولة
.النفتاح أمريكي على األسد ورفع العقوابت عنه وأن موسكو مستعدة للعب دور الوساطة
وبعدما أهنى بوتني مطالعة دامت أكثر من عشر دقائق حتدث فيها عن األسباب االسرتاتيجية اليت
 ويف، رد عليه ابيدن أبن األسد خسر ثقة العامل،دفعت روسيا اىل إنقاذ األسد من خمالب اإلرهاب
 وأن ال واشنطن وال أي من عواصم العامل مستعدة أن تتعامل مع رئيس،طليعته الوالايت املتحدة
.قصف مواطنيه أبسلحة كيماوية
 ونظامها السياسي القائم عبارة عن عصابة جمرمة ال،املؤمل أن سوراي ابلنسبة هلما بلد صغري منسي
 القاضي2254  وبدال من مناقشة جرائم األسد وتطبيق القرار الدويل،يهتم العامل برحيلها أو بقائها
 وحماولة ابيدن إقناع السفاح، ركزوا على فتح ممرات لدخول املساعدات اإلنسانية الغذائية،بتغيريه
بوتني بعدم استخدام الفيتو خالل املناقشات القادمة لتمديد وصول املساعدات اإلنسانية عرب معرب
.ابب اهلوى
 لكنه، قلق جداً وخيشى أن ميوت املعارض الروسي (أليكسي انفالين) يف السجن،ابيدن رئيس أمريكا
 وأكثر من مليون، مليون الجئ سوري10 نسي املقتلة السورية على مدى عشر سنوات (أكثر من
.) وآالف املعتقلني يف السجون السورية،شهيد
:بعد لقاء بوتني ابيدن
َّ وزارة اخلزانة األمريكيّة
 ووزارة،خففت من عقوابت قيصر على نظام األسد بذريعة جائحة كوروان
،اخلارجية األمريكية أزالت شركتني من قوائم العقوابت تتبعان لرجل األعمال السوري سامر فوز
.املعروف بقربه من النظام السوري وضلوعه بدعم ومتويل النظام السوري اجملرم
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اإلنسجام واإلندماج بين اإلمكانية والضرورة

رئيس القسم السياسي

الوجود السوري اجملتمعي الكثيف يف تركيا ،وملدة جتاوزت عشر
سنوات خلت ،فرض حالة من اإلنسجام واإلندماج واليت
ابتت ضرورية وأساسية لكال الطرفني ،ومن مث فإن العالقة
اليومية التفاعلية بني أنساق اجملتمع السوري الذي جتاوز عديده
يف اجلغرافيا الرتكية أكثر من ثالثة ماليني ونصف ،أو يزيد
أوضاعا جمتمعية
عن ذلك ،ومفاصل اجملتمع الرتكي ،وخلق
ً
يف العالقة اإلجندالية بني األسر السورية من جهة والرتكية من
جهة أخرى ،وأفرز الكثري من حاالت التزاوج واملصاهرة ،وهذا
ليس غريبًا عن جمتمعني مسلمني متجاورين على مدى التاريخ
احلديث والقدمي للمنطقة برمتها .لكن متظهر بعض املسائل
الشاذة بني الفينة واألخرى املتسمة ابلعنصرية املمقوته دفع
ابجتاه إعادة التأكيد من جديد على أمهية إعادة بناء أواصر
احملبة والتواصل اجملتمعي ،وهو ماجعلنا نطرح السؤال التايل
على بعض املثقفني واإلعالميني السوريني املقيمني على األراضي
الرتكية حيث قلنا هلم :هل ترون أن اإلنسجام واإلندماج بني
وضروري مع وجود ماينوف عن
السوريني واألتراك أصبح ممكنًا
ً
ثالثة ماليني ونصف سوري داخل اجملتمع الرتكي عرب سنوات
عشر مضت؟ وما هي أسس وعوامل هذا االندماج واإلنسجام
املبتغى حسب رؤيتكم؟
يرى اإلعالمي والصحايف
السوري السيد فراس ديبة أن
« هناك فارق بني اإلنسجام
واإلندماج ،فاإلنسجام ينتج
عن تقبل الطرفني لوجودمها معاً
يف حيز جغرايف واحد ،سواء
كان هذا احليز بناية أو حياً
أو دولةً ،ويقوم اإلنسجام على
فراس ديبة
قبول كل طرف لآلخر بعاداته
وسلوكه وخصوصيته الثقافية ،ويف احلالة السورية  -الرتكية هذا
اإلنسجام موجود نوعاً ما على صعد ضيقة يف التعامل املباشر،
لكنه غري موجود على املستوى العام .بينما اإلندماج يشمل
على اندماج السوريني ابجملتمع الرتكي ثقافياً واجتماعياً وقانونياً،
ويصعب جداً الوصول إليه ،ألسباب تتعلق بطبيعة حياة معظم
السوريني يف تركيا ،حيث ال ميلكون الوقت والقدرة على تعلّم
ثقافة الشعب الرتكي ،وال يستطيعون تقبّل االختالف الثقايف
بسهولة نتيجة لذلك ».مث اتبع يقول »:خيتلف الوضع عند
الطالب يف املدارس واجلامعات ،الذين أصبحوا ميتلكون الثقافة
االجتماعية الرتكية ،واجلاهزين لالندماج يف اجملتمع الرتكي،
لكن حضور اخلطاب العنصري التحريضي الذي حيض على
الكراهية جيعل اندماجهم حمدوداً .ال ميكن حتقيق اإلنسجام أو
اإلندماج بدون تصحيح نظريت الشعبني لبعضهما ،والتعاطي
بصرامة جتاه خطاب الكراهية والتحريض العنصري ،أبي ٍ
اجتاه
كان .ويتحمل اجلانب احلكومي الرتكي املسؤولية الكربى يف
الوقوف احلازم أمام اخلطاب العنصري ،إضافة إىل مسؤوليته عن
تصحيح الشائعات الكاذبة اليت يتداوهلا كثري من األتراك عن
املساعدات املادية والتسهيالت اليت حيصل عليها السوريون من
احلكومة الرتكية على حساب الشعب الرتكي».

أما الناشط السوري السيد
منجد الباشا فتحدث الشراق
قائال »:حول إمكانية اإلنسجام
واإلندماج بني السوريني واإلخوة
األتراك ،أقول :البد من التمييز
أوالً بني مفهوم اإلمكانية
والضرورة .وكذلك البد اثنيًا.
من العودة إىل املسألة األساسية
منجد الباشا
يف عملية اإلندماج املطروحة كسؤال
واإلضاءة عليها ،أال وهي ،املوروث التارخيي املشرتك الذي
متحور حول ثقافة مشرتكة لكال الشعبني الرتكي والسوري بل
والشعوب العربية األخرى .وعليه ،فإن الثقافة املشرتكة هذه
يف كثري من عناصرها ،وأمهها الدين اإلسالمي نفسه مبقوماته
الشرعية والعقيدية واإلقتصادية واألخالقية ،وكذلك العادات
والتقاليد ومنط احلياة ،يف املأكل واملشرب ،واملفاهيم اإلجتماعية
وقيم العمل واألخالق والطراز العمراين والفن واملوقف من املرأة
واملوقف من العامل ،وكذلك الفهم املشرتك للنظام االقتصادي
عددا مشرتًكا
واملايل ،ومفاهيم العدالة واملساواة .كل ذلك َّ
كون ً
مسرعا للتفاعل والتعامل وإنتاج
حافزا
ً
من العناصر ،شكلت ً
حالة من حاالت اإلندماج التدرجي ،بني السوريني واألخوة
ضا بغض النظر عن اخلواص البيولوجية للشعب
األتراك .هذا أي ً
السوري الذي شهد العامل له بذكائه الفطري ومهاراته وقابليته
للتأقلم الغريزي مع الواقع واملستجدات اليت تواجهه ».مث أردف
 « :ميكننا القول إن مجيع ما تقدم إمنا يشكل حالة من حاالت
إمكانية اإلندماج واإلنسجام والنقول حتمية ذلك ،أو ضرورته،
ألن عوامل وحمفزات هذا اإلنسجام أو اإلندماج السالبة .تفرض
ضا يف املساحة الذهنية والثقافية املوروثة اليت أشران إليها،
نفسها أي ً
أال وهي تلك الثقافة اليت بدأت تنداح وتنتشر يف الفضاءات
املتعددة اليت كانت جتمع بني الشعبني حتت مظلة سياسية واحدة
وهي مظلة اخلالفة اإلسالمية العثمانية .وذلك يف أواسط القرن
التاسع عشر ،حيث بدأت اخلالفة العثمانية مرحلة ضعفها وأفول
جنم هيمنتها .وما رافق ذلك من انتعاش للفكر الصاعد احلديث،

من الفكر القومي والربجوازي والليربايل وحقوق اإلنسان وحرايته
متعددة األوجه ،وكذلك ما بدأ من ظهور لنمط اقتصاد برجوازي
رأمسايل متطور ومعقد ،ونظرايت فكرية توازيه وتروج له ».مث اتبع
يقول الشراق» هذا اجلانب من املوروث التارخيي الثقايف سرعان
ما متركز يف فضاءات هذا املوروث املشرتك ليشكل ثقافة ووعيًا
ضا .وأخذ يشري إىل هذا املوروث املشرتك على أنه
موازي بل ونقي ً
ً
إرث ومنطًا يفرض نفسه سياسيًا على الشعب السوري ،والشعوب
ً
العربية وغري العربية .ويضغط عليه ابجتاه االنعتاق والتحرر الثقايف
والسياسي.
وعليه ميكننا القول إن هذا اجلانب من املوروث رمبا خلق حالة
من حاالت الكبح واملنع للذهاب بعملية االندماج أو اإلنسجام
حىت املدى األقصى ورمبا األخري.
وهذا مايسمح لنا ابإلجابة على السؤال هذا من خالل فكرة
الضرورة .اليت أرى أن حتقق هذه الضرورة أو عدمها مرتبط مبدى
متكن الثورة السورية العظيمة ثورة احلرية والكرامة ،من االنفالت
من كوابح اإلفشال اليت مورست ومتارس عليها ،وكذلك من
إمكانية انتصارها يف حتقيق أهدافها يف احلرية والكرامة واالستقالل
والسيادة « .مث قال »:عندها تصبح هذه الضرورة يف حتققها
أتخذ طابع امليل حنو اإلفرتاق عن حالة اإلندماج أو اإلنسجام
حىت .ولتأخذ شكل التبلور أو التمرتس حول الذات السورية
العربية املستقلة السيدة اخلالصة.».

من جهته حتدث الناشط السوري
السيد حممود عادل ابدجنكي
إلشراق بقوله» اإلندماج يف أي
جمتمع هو ضرورة الزمة الستمرار
أي بلد ،بعيداً عن
العيش يف ّ
التمييز ،والنظرة املستعلية من
اجملتمع املضيف ،أو الشعور
ابلنقص من قِبَل الضيف.
حممود عادل ابدجنكي
ّأما من حيث اإلمكانيّة ،فأعتقد أنّا
متوفّرة يف اللجوء األورويب أبكثر منه يف بلد مسلم مثل «تركيا»،
اليت من املفرتض أن تكون هي البيئة األكثر خصوبة لإلندماج
حبكم الدين والتشابه يف العادات.
الصلبة جملتمع السوريني
يف دول اللجوء األورويب ،ال توجد الكثافة ُ
مثلما هي يف «تركيا» .فالتكتّل خيلق نواة جمتمع متقوقع يقوم على
ويستقل إىل ح ّد كبري يف التعاطي مع
املتبادلة،
أتمني اخلدمات
َ
ّ
العامة
اجملتمع الرتكي األوسع ،سوى يف التعامل امللزم مع اجلهات ّ
واملاحنة غالباً.
ّأما يف «أورواب» فاالخنفاض النسيب يف عدد أفراد اجملتمع
النسيب ،وإجراءات البلد املضيف
(الالجئ) ،وتباعد املسافات
ّ
املهين ،جتعل االندماج واقعاً ال
من إلزاميّة تعلّم اللغة ،والتأهيل ّ
حمالة ،ويف فرتة قصرية نسبيّاً ».مث قال « بينما يف «تركيا» فإ ّن
والطلب،
حالة اإلندماج األكثر جناحاً هي حالة تالميذ املدارس ّ
يتشربون اللغة والعادات التفصيليّة ،الالزمة لإلنسجام مع
الذين ّ
أقراهنم .وذلك سيؤ ّدي لإلندماج الالحق ُحكماً ،وهو إ ّنا حيتاج
إىل فرتات زمنيّة أطول.».

تقارير وتحقيقات

أحمد مظهر سعدو
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السوريون واإلندماج في المجتمع التركي

مقاالت

عبد الباسط حمودة
كاتب سوري

مــا عاشــه الشــعب الســوري مــن كـوارث ومصائــب خــال ســنوات مــا بعــد انطــاق
ثورهتــم يف آذار/مــارس  -2011فض ـاً عمــا عانـ ّـوه طوي ـاً بســنوات مــا قبــل
الثــورة -يعكــس مظاهــر وعمــق الكارثــة ،لكنهــم كمــا كل الشــعوب األخــرى،
ســارعوا مــا اســتطاعوا للتغلــب علــى مــا أصاهبــم؛ فالذيــن مت هتجريهــم ،اختــذوا
مناطــق أخــرى لإلقامــة وخصوصـاً يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام القاتــل،
لكــن القســم األكــر ،الذيــن زادت أعدادهــم عــن مثانيــة ماليــن ســوري ،ذهبـوا إىل
اللجــوء يف بلــدان اجل ـوار ويف األبعــد منهــا.
ٍ
يف تركيــا مت اســتقبال الالجئــن الســوريني حبفــاوة كبــرة علــى املســتويَني احلكومــي
والشــعيب ،وهــي تتحمــل أعبــاء العــدد األكــر مــن الالجئــن -البالــغ حنــو 3,7
مليــون الجــئ -الذيــن وجــدوا أنفســهم فيهــا أمــام حتــدايت خمتلفــة ،أوهلــا أن تركيــا
ليســت دولــة جلــوء ،تق ـ ّدم خدماهتــا ،كمــا دول اللجــوء األوروبيــة األخــرى ،بــدءاً
مــن تعلّــم اللغــة حــى عمليــة االندمــاج الكامــل ،وانتهــاءً برتتيــب شــروط حياهتــم
كمنحهــم إقامــة قــد تــدوم عقــوداً يف هــذا البلــد؛ فإنــه مــع تغّــر سياســة البــاب
املفتــوح ومــع املناكفــات السياســية الداخليــة -بــن احلكومــة واملعارضــة -يف تركيــا،
فقــد كان اجلميــع يتحــدث ،بدايـةً ،عــن قضيــة قبــول أو عــدم قبــول هــذا الرقــم اهلائــل
مــن الســوريني ،فأصبــح احلديــث بعدهــا يتمحــور حــول اآلليــات املمكنــة لدمــج
الالجئــن الســوريني بعــد أن بلــغ عددهــم مبلغــه ،وبــدأ يلــوح يف األفــق أن إقامتهــم
طويلــة أو شــبه دائمــة ،وأن طــرح مشــروع «التوطــن» -وفــق بعــض الدارســن
األت ـراك يف  -2016برهــن التغـ ّـر األكيــد يف تنــاول ال ـرأي العــام الرتكــي لقضيــة
الالجئــن الســوريني املقيمــن فيهــا.
وتطرقــت ،نفــس اجلهــة الدارســة ،إىل املعايــر املتعلقــة ابجلنســية الرتكيــة ،موضحــة
أن احلديــث عــن منحهــا ملــا يقــارب أربعــة ماليــن الجــئ يعــد أمـراً غــر عقــاين،
وأن «اجلنســية ســتُمنح ألصحــاب املؤهــات واالســتثمارات ومــن يُتوقــع أن
يفيــدوا تركيــا» ،وعمليــة دمــج الالجئــن الســوريني ،بــدأت مــن خــال أعمــال
إدارة الكـوارث والطـوارئ الرتكيــة ’’آفــاد‘‘ ومؤسســات حكوميــة ومنظمــات جمتمــع
مــدين هتتــم ابلتأهيــل االقتصــادي واالجتماعــي لالجئــن الســوريني ،وأن وزارة

الرتبيــة والتعليــم دجمــت الطــاب الســوريني جبميــع مراحلهــم التعليميــة يف املــدارس
واجلامعــات الرتكيــة منــذ اللحظــة األوىل لقدومهــم إىل تركيــا ،وهنــاك اآلن أعــداد
كبــرة جــداً مــن الالجئــن الســوريني علــى درايــة ابللغــة والثقافــة الرتكيــة.
وعمليــة الدمــج هــذه بــدأت ابلتأهيــل االجتماعــي واالقتصــادي ولكنهــا ستشــمل
التأهيــل املؤسســايت املتعلــق بتســهيل اإلج ـراءات اإلداريــة واحلكوميــة إلقامــة
الالجئــن الســوريني واســتثماراهتم وعملهــم يف املؤسســات احلكوميــة مبؤهالهتــم
وكفاءاهتــم وبشــكل مــدروس ،وأن معظــم الالجئــن الســوريني ســيكونون قــد اندجمـوا
بشــكل تلقائــي ،فاملقيــم هنــا منــذ  5أو  8ســنوات ال حيتــاج وقتـاً طويـاً لينســجم
مــع جمتمعــه اجلديــد.
وعــن الفائــدة االقتصاديــة لدمــج الالجئــن الســوريني املســتثمرين يف اجملتمــع الرتكــي،
أشار موقع «سوبر خرب» الرتكي إىل أن مؤسسة اإلحصاءات الرتكية كشفت أن
الســوريني هــم مــن أكثــر األجانــب الذيــن أدخلـوا علــى تركيــا عملــة أجنبيــة ،وأضاف
املوقــع أن الســوريني احتل ـوا املرتبــة الثالثــة مــن حيــث أتســيس الشــركات األجنبيــة
ملمح ـاً إىل أن مشــاريع االســتثمار املباشــر الــي ينشــئها الســوريون يف
الكــرىّ ،
تركيــا عــادت وســتعود عليهــا ابلفائــدة االقتصاديــة الكبــرة والدائمــة مــن حيــث رفــع
ضرائــب الدخــل للحكومــة ورفــع مســتوى التجــارة اخلارجيــة وختفيــض حجــم البطالــة
وغريهــا مــن اآلاثر االقتصاديــة املفيــدة.
وقــد ســد الســوريون ف ـراغ األيــدي العاملــة يف عــدة قطاعــات كانــت تعــاين مــن
نقصهــا مثــل قطاعــي اإلعمــار واســتخراج املعــادن والصناعــات واحلــرف الصغــرة
واملتوســطة وغريهــا ،كمــا أن دمــج الســوريني للوصــول ملنحهــم اجلنســية يعــي حتــول
املســاعدات اإلنســانية لضرائــب تُدفــع بشــكل شــهري للحكومــة ،حبســب مــا أورد
«سـوبر خــر» الــذي خلــص إىل أن عمليــة دمــج الالجئــن الســوريني الذيــن يتبعــون
لثقافــة وعــادات ش ـرقية ودينيــة مشــاهبة ســتعود بفائــدة اقتصاديــة هائلــة وســتكون
سلســة وليــس ابلصــورة املعقــدة الــي تُصورهــا بعــض وســائل اإلعــام الرتكيــة.
أظهــرت دراســة حديثــة ،قــام عليهــا ثالثــة مدرســن يف جامعــة «غــازي عينتــاب»
وقدم ـوا فيهــا مشــروع جمللــس التعليــم العــايل حتــت عن ـوان «التواصــل احلضــاري
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مــع بدايــة حــرب النظــام الســوري علــى شــعبه إثــر الثــورة الباســلة يف  18آذار/
مــارس  2011بــدأت حمنــة اللجــوء الســوري نتيجــة القمــع الوحشــي واالعتقــال
والقصــف العش ـوائي الــذي هــدم مــدن بكاملهــا ،كانــت الثــورة عامــة وشــاملة
أيضــا ،وبعــد أن كانــت األمــم
عامــا ً
والقصــف والقتــل واالعتقــال والتش ـريد ً
املتحــدة تصنــف ســورية مــن الــدول املســتضيفة للالجئــن أصبحــت ســورية أكــر
دولــة علــى مســتوى العــامل مصــدرة لالجئــن بفعــل نظــام أجــرم حبــق شــعبه
وبلــده واألمــة بكاملهــا .فقــد بلــغ عــدد الالجئــن الســوريني حـوايل  6.7مليــون
الجــئ يشــكلون مــع عــدد مماثــل مــن النازحــن داخــل البلــد  56ابملئــة مــن
عــدد الالجئــن علــى مســتوى العامل..والــذي بلــغ  82مليــون الجــئ يف آخــر
إحصــاء لألمــم املتحــدة يف  18حزيـران /يونيــو احلــايل .وحـوايل  80ابملئــة مــن
هـؤالء الالجئــن اســتقروا يف دول اجلـوار بعــد أن وضعــت الــدول األوربيــة املوانــع
الصارمــة أمــام اللجــوء إثــر املوجــة األوىل والــي كانــت ابجتــاه الغــرب يف قـوارب
املــوت عــن طريــق جتــار البشــر ،ومــع أن األمــم املتحــدة أقــرت عــام 1951
االتفاقيــة املتعلقــة ابلالجئــن والــي كانــت ابألســاس هتــدف إىل حــل مشــكلة
الالجئــن مــن أورواب نتيجــة احلــرب العامليــة الثانيــة ،وشــكلت هلــا املفوضيــة

الســامية لالجئــن يف  20حزي ـران  /يونيــو مــن ذلــك العــام والــذي حيتفــل بــه
كيــوم لالجــئ تكرميـًـا لــه وتضامنًــا معــه وتذكـ ًـرا حبالــه وحــال اللجــوء ،فــإن
القليــل مــن الــدول تلتــزم بنصــوص األمــم املتحــدة اخلاصــة ابللجــوء مــع أهنــا
شــاركت بصياغتهــا وإقرارها،وأهــم بنودهــا عــدم جـواز إعــادة الالجئــن إذا كان
ـددا .ووجــوب توفــر احلمايــة هلــم يف بلــدان
ميكــن أن يتعرض ـوا لالضطهــاد جمـ ً
اللجــوء ،وقــد عرفــت االتفاقيــة الالجــئ أنــه :شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته
بســبب اخلــوف أو االضطهــاد أو العنصريــة أو الديــن ،وبذلــك ال جيــوز أن
يتعــرض يف بلــد اللجــوء ألي مــن هــذه العناصــر والبــد مــن محايتــه مــن التعــرض
هلــا .ليســت الــدول الغنيــة هــي الــي اســتضافت العــدد األكــر مــن الالجئــن يف
العــامل فالســودان والصومــال وبنغــادش واألردن ومصــر وهــي دول ليســت غنيــة
تســتضيف أعــداد كبــرة مــن الالجئــن.
اســتقر حـوايل  3,6مليــون ســوري يف تركيــا وابألســاس كانــت تركيــا معـ ًـرا
رئيسيًا لالجئني الراغبني ابلذهاب إىل أورواب ،ويتوزع هؤالء يف املناطق املتامخة
أو القريبــة مــن احلــدود الســورية بشــكل رئيســي وهــم علــى نوعني:الجئــون حتــت
احلمايــة املؤقتــة {الكملــك } والجئــون بفي ـزا ســياحية الــي حتتــاج جل ـواز ســفر

حــول اهلجــرة» ،أن الســوريني يرغبــون ابالندمــاج يف اجملتمــع الرتكــي بنســبة أكــر
مــن ميــل األت ـراك لذلــك ،إذ يرغــب الالجئــون الســوريون ابالندمــاج مــع اجملتمــع
اجلديــد للتخلــص مــن الشــعور ابلغربــة -كمــا تؤكــد ُجــل الدراســات الــي أجريــت
حــول جمتمعــات اللجــوء يف الــدول املضيفــة -وعــزت هــذه الدراســة ســبب امتنــاع
األتـراك عــن االندمــاج مــع الســوريني إىل تضــرر الوضــع االقتصــادي يف تركيــا ،وأن
ســبب هــذا التضــرر يف اعتقــاد بعــض األت ـراك وجــود الســوريني يف تركيــا ،موقنــن
أن الســوريني يعتاشــون علــى مســاعدات يتلقوهنــا مــن احلكومــة الرتكيــة -رغــم عــدم
معرفــة ه ـؤالء وخمالطتهــم للســوريني -وهــذه مزاعــم غــرُ صحيحــة ومغايــرة للواقــع
ومناقضــة ملــا ذكــره موقــع «سـوبر خــر» الرتكــي املشــار إليــه آنف ـاً.
ويف حــن ســجلت أملانيــا أعلــى معــدالت لالندمــاج وأكثرهــا اتســاقاً ،تليهــا
هولنــدا ،مث فرنســا ،جنــد السـويد ســجلت نتائــج أكثــر اخنفاضـاً وأقــل اتســاقاً؛ وفــق
دراســة جديــدة أجرهتــا مؤسســة (اليــوم التــايل) حــول واقــع الالجئــن الســوريني يف
االحتــاد األورويب!؛ فقــد اقرتحــت ’’أورس ـوال فــون ديــر اليــن‘‘ رئيســة املفوضيــة
األوروبيــة -مؤخـراً وقبــل قمــة قــادة االحتــاد يف بروكســل يومــي  24و  25حزيـران
املاضــي -حتويــل املســاعدة املاليــة الــي يقدمهــا االحتــاد لرتكيــا لتغطيــة إقامــة
الالجئــن مــن اإلغاثــة اإلنســانية العاجلــة ،إىل الدعــم طويــل األمــد ،وأضافــت:
“أرى أنــه مــن املهــم لنــا االســتمرار يف دعــم تركيــا يف ظــل وجــود حنــو  3,7مليــون
الجــئ ســوري فيهــا” ،وأن “بعضهــم يف تركيــا منــذ عشــر ســنوات ،ولــذا ســيزداد
توجيــه دعمنــا أيض ـاً للمســاعدة االقتصاديــة االجتماعيــة ،ولــن حنتــاج للكثــر مــن
املســاعدة اإلنســانية الطارئــة ،لكــن مــن املهــم ابلنســبة لنــا أن يــرى النــاس مــا خيفــف
مــن واقعهــم” ،وحتدثــت ’فــون ديــر اليــن‘ بعــد اجتماعهــا مــع املستشــارة األملانيــة
إن تركيــا “تفعــل أشــياء مذهلــة” لدعــم الالجئــن الســوريني ،وســيناقش قــادة
الــدول واحلكومــات األوروبيــة اقرتاحـاً قدمتــه املفوضيــة األوروبيــة لتخصيــص 3,5
مليــار يــورو جديــدة لالجئــن يف تركيــا ،وســبق أن خصــص االحتــاد األورويب أكثــر
مــن  6مليــارات يــورو لرتكيــا يف إطــار االتفــاق املوقــع يف  ،2016ومت صــرف 4,1
مليــار منهــا حــى اآلن.

ســاري املفعــول ،وأخـ ًـرا أصبحــت هنــاك إقامــة إنســانية لتجــاوز موضــوع جـواز
الســفر الــي تبتــز بــه قنصليــة النظــام املواطنــن مــن خاللــه .وقــد حلــت هــذه
اإلقامــة اإلنســانية مشــكلة كبــرة للســوريني ،وهــذه األمــور القانونيــة منوطــة
بــوزارة الداخليــة الرتكيــة ،ومل جيــد أي الجــئ يف تركيــا أي مشــكلة يف مراجعاتــه
وحصولــه علــى اإلقامــات املؤقتــة أو الســياحية أو االنســانية ،فــكان التعامــل
جيــري بسالســة ودون أي تعقيــد .أمــا يف التعامــل اليومــي بــن املواطــن الرتكــي
والالجــئ الســوري فهــو ال خيــرج عــن نطــاق أي تعامــل بــن الجــئ ومواطــن
وهنــاك ح ـوادث فرديــة ميكــن أن يشــعر الالجــئ بعــدم الراحــة جتاههــا كرفــض
بعــض املواطنــن أتجــر الســوري أو وضــع شــروط جمحفــة حبقــة يف بعــض املناطــق
وشــكوى البعــض مــن اســتحالة الســكن يف اجلانــب األورويب مــن اســتانبول
مــن جديــد مــع أن أماكــن عملهــم هنــاك ،وقــد نشــرت يف اآلونــة األخــرة علــى
وســائل التواصــل رســائل تشــر إىل مشــادات بــن ســوريني وأت ـراك تطلــب مــن
هنا».طبعــا هــذا حيــدث يف كل
الســوريني العــودة إىل بالدهــم «اننــا النريدكــم
ً
بلــدان اللجــوء ولكــن علــى الصعيــد العــام الالجــئ مرحــب بــه يف تركيــا وحيصــل
علــى حقــوق كثــرة الحيصــل عليهــا يف بلــدان اللجــوء األخــرى فمثلنــا عندمــا
كنــا قــي الســعودية {وهــذا ينطبــق علــى كل دول اخلليــج } مل يكــن حيــق لنــا
اســتئجار بيــت ابمسنــا او اســتئجار ســيارة أو حــى خــط هاتــف وكان مطلــوب
ـهري ودفــع الرســوم لذلــك.
جتديــد ال ـزايرة شـ ً
ال يوجــد الجــئ ســعيد بلجوئــه وكمــا قــال الكاتــب الروائــي عبــد الرمحــن
منيــف (:وأنــت يف الغربــة ال حتيــا وال متــوت ،الساســة احملرتفــون ينجــرون خشــب
التابــوت واذا مــت فأمجــل مــوت أن ميــوت اإلنســان واق ًفــا واألفضــل أن تفعــل
أيضــا ) (عبــد الرمحــن منيــف روايــة «اآلن هنــا «.
ذلــك وأنــت تبتســم بســخرية ً
كلنــا يتمــى العــودة إىل بــاده بعــد زوال النظــام اجلائــر لنعيــد بنــاء بلــدان لــكل
أبنــاء شــعبنا دون متييــز.

لقاء تركي/سوري
حول اإلنسجام واإلندماج في عينتاب

كاتب وصحافي سوري

أقــام مركــز دراســات الشــرق األوســط (بيــكام) ،ورشــة عمــل حــول
اإلندمــاج واإلنســجام بــن اجملتمعــن الســوري والرتكــي ،وجــرى اللقــاء
حبضــور خنبــة مــن الصحفيــن واإلعالميــن الســوريني واألت ـراك ،وذلــك
يــوم اجلمعــة الواقــع يف الثامــن عشــر مــن حزيران/يونيــو  2021يف مقــر
وقــف بلبــل زاده ،وقــد ســبق ملثــل هــذه الورشــة أن عقــدت مــع فعاليــات
ســورية وتركيــة مــن أطبــاء وحمامــن وغــر ذلــك مــن الشـرائح االجتماعيــة
اليت هلا أتثري اجتماعي أو حقوقي أو ثقايف أو تربوي .كما جرى لقاء
مــع النســاء ملــا هلــن مــن خصوصيــة وأوضــاع متباينــة أحيــاانً.
حضــر االجتمــاع الســيد وايل غــازي عينتــاب الــذي افتتــح االجتمــاع
حبديــث عــام حــول التنميــة وعواملهــا وشــبه اســتقبال األت ـراك لإلخــوة
الســوريني ابملهاجريــن واألنصــار ،وأشــاد ابلروابــط املتينــة بينهمــا .كمــا
حتــدث الســيد تورغــاي عــن نشــاط مؤسســة «وقــف بلبــل زاده فيمــا
يســمى ابلدمــج اجملتمعــي علــى أســس مــن التســامح واالنســجام ،ومبــا
لــدى اجملتمعــن مــن روابــط اترخييــة .وحتــدث أيضـاً عــن اللقــاءات الــي
جــرت مــع فعاليــات ســورية/تركية أخــرى ،ومنهــا مــع كتــاب ســوريني
ومثقفــن وطــاب جامعــة يف غــازي عينتــاب ،وكذلــك أشــار إىل إجـراء
وحض تورغاي
حبوث ميدانية تتعلق حبياة العديد من األســر الســوريةَّ ،
علــى التســامح واحملبــة .وقــال :إن األانضــول جيمعنــا وال غــى عنــه أبــداً،
ومــا بديلــه إال الشــيطان وحــده.

حتــدث العديــد مــن اإلعالميــن الســوريني شــاكرين اســتقبال إخوهتــم
األتـراك وتبنيهــم لقضيتهــم ،وفــق مصــاحل مشــركة بــن للطرفــن ،وأشــيد
مبعاملــة اجلانــب الرتكــي للســوريني .وأشــار بعضهــم إىل أن الســوريني
أثــروا حيــاة جمتمــع غــازي عينتــاب يف مياديــن أنشــطته كافــة .يف املــدارس
واجلامعــات ويف حقــول الثقافــة املختلفــة ويف الــورش احلرفيــة ويف املعامــل
ـال أعمــال برســاميل
الكبــرة ويف األس ـواق ،وأشــادوا ابلســوريني رجـ َ
ضخمــة ،وعمــاالً عاديــن أبجــور قليلــة وأعطـوا أمثلــة مــن الواقــع املرئــي
وامللمــوس يذكــر أن عــدد الســوريني يف غــازي عينتــاب يربــو علــى
األربعمئــة ومخســن ألــف نســمة.
وال يضــر هــذه العالقــة احلميميــة وجــود بعــض التباينــات يف املواقــف
واآلراء ،ورمبــا يف أســاليب العمــل ،فهــذا أمــر طبيعــي حــى يف اجملتمــع
الواحــد .ودعــا اجلميــع إىل توطيــد العالقــة أكثــر ممــا هــي عليــه اآلن عــر
ورش مــن هــذا النــوع وسـواها .ورش تســودها الصراحــة وتتلمــس طبيعــة
املشــكالت والعمــل علــى جتاوزهــا .واقــرح بعضهــم توســيع دائــرة الــورش
إىل اســتضافة إعالميــن أتـراك يف الصحــف والتلفزيــوانت والراديوهــات
الســورية وكذلــك اســتضافة إعالميــن ســوريني لــدى التلفزيــوانت الرتكيــة
وإىل دعــوة أســر ســورية وتركيــة للقــاءات اجتماعيــة يف غابــة عينتــاب
التابعــة لبلبــل زاده وغريهــا مــن األماكــن ،وأال تبقــى مثــل هــذه األنشــطة
عفوية كما حيدث اآلن ،إذ جيد السوريون واألتراك بعضهم ابملصادفة.

وال شــك يف أن اللغة تلعب دوراً رئيسـاً يف التقارب وســرعة االندماج.
وحيتــاج هــذا األمــر إىل أنشــطة خاصــة تســاهم يف تقويــة لغــي الطرفــن.
وقــد يلعــب اإلعــام دوراً مهم ـاً يف هــذا اجملــال كمــا تلعــب اللقــاءات
الرايضيــة دورهــا يف توطيــد عالقــات هــذا القطــاع الــذي لــه مجاهــره
وشــعبيته .وقــد أتيت هــذه األنشــطة عــر اجلاليــة الســورية يف غــازي
عينتــاب إن هــي ُدعمــت أكثــر وأعطيــت دوراً أوســع .وأشــار عــدد
مــن الســوريني إىل بعــض مــا يعانيــه الســوريون مــن مســائل وإن كانــت
أحيــاانً انمجــة عــن تعليمــات رمسيــة .لكنهــا تســبب إزعاج ـاً للســوريني،
وضــرب مثــاالً أبذوانت الســفر املرتبطــة بشــروط ثالثــة فحســب بينمــا
مثــة حــاالت كثــرة اجتماعيــة وعمليــة كاملشــاركة يف معــرض أو يف ورشــة
عمــل فكريــة أو زايرة أخ أو ابــن أو أب لســبب عائلــي قاهــر .ومــا
جيــري يف الواقــع أن املضطــر جيــد طريقــه للســفر إبذن أو بدونــه حمــداثً
بعــض اإلســاءات الــي تــؤذي الطرفــن .كمــا أن احلصــول علــى اجلنســية
ملــن يســتحقها وفــق القوانــن الرتكيــة النافــذة أمــر يف غايــة الصعوبــة.
فكيــف تســتقيم األخــوة واملصــر املشــرك بــل كيــف يتســاوى املهاجــرون
ابألنصــار ،وهــذه احلواجــز مرفوعــة يف وجــه الســوري؟! وأخ ـراً ميكــن
القــول إن اللقــاء كان مهم ـاً ومثم ـراً ،إذ ســاده جــو مــن األلفــة والــود.
وتكــرره ضــرورة تقتضيهــا عمليــة االندمــاج ،وتصــب يف النهايــة يف
مصلحــة الشــعبني.

تقارير وتحقيقات

محمود الوهب

الناجيات من االعتقال في إدلب :التعذيب
مستمر خارج أسوار السجون
سونيا العلي
صحافية سورية

تتعــرض املعتقلــة يف ســجون نظــام األســد لشــى أن ـواع التعذيــب مــا بــن ضــرب
وشـ ٍـبح وجتويــع ،وحــن تتنفــس احلريــة ،وختــرج مــن ظــام ســجنها تقــع ضحيــة نظــرة
اجملتمــع الــذي يلومهــا وميعــن يف ظلمهــا ،فتالحقهــا تداعيــات االعتقــال اجتماعي ـاً
وأسـرايً يف ظــل جمتمــع حمافــظ حتكمــه العــادات والتقاليــد ،ويقــع عليهــا ظلــم اجملتمــع
واألهــل واألقــارب .مكســورة وضعيفــة تعيــش روال بعــد خروجهــا مــن ســجون
نظــام األســد الــذي قضــت فيــه أكثــر مــن عامــن ،ال تكفــي الكلمــات لوصــف
االنتهــاكات الــي حتــدث داخلهــا ،والظلــم الــذي يلحــق ابملعتقلــن واملعتقــات يف
زنزاانهتــا املوحشــة حبســب تعبريهــا.
الشــابة روال ( 27عام ـاً) مــن مدينــة إدلــب اعتقلــت مــن قبــل حاجــز األمــن
العســكري التابــع للنظــام أثنــاء ســفرها مــن إدلــب إىل محــاة الســتخراج وثيقــة «جـواز
ســفر» ،وخرجــت بعمليــة تبــادل أســرى بــن النظــام والث ـوار ،وبعــد نيــل حريتهــا
اصطدمــت مبوقــف اجلميــع جتاههــا ،وكأن التعذيــب الــذي تعرضــت ال يكفيهــا
لتالحقهــا نظـرات اجملتمــع ومهــس ألســنة النــاس الــي تلومهــا وتتهمهــا جـراء املخاطــرة
بســمعتها ابرتيــاد مناطــق النظــام ،األمــر الــذي دفعهــا للســفر إىل تركيــا يف حماولــة
إلخفــاء مرحلــة قاســية مــن عمرهــا.
تشــاطرها املعــاانة نــور احلســون ( 30عاماً)الــي كان مصريهــا اهلجــر واإلقصــاء مــن
قبــل أهلهــا ،وعــن قصتهــا تقــول إلشـراق« :مت اعتقــايل مــن داخــل منــزيل الكائــن يف
حمافظــة محــاة ملشــاركيت يف املظاهـرات الســلمية املناهضــة لنظــام االســتبداد ،وبقيــت
يف املعتقــل ملــدة ســتة أشــهر ذقــت خالهلــا أقســى أنـواع التعذيــب أوهلــا الشــبح وليــس
آخرهــا الضــرب ابلعصــي واألســياخ احلديديــة ،وخرجــت بعــد أن دفــع أهلهــا مبلغـاً
ماليـاً ألحــد الوســطاء.
وتضيــف احلســون قائلــة« :أســريت الــي مــن املفــرض أن تكــون أقــرب النــاس إيل
ختلــت عــي ،فقــد رأيــت نظـرات الشــك واالهتــام يف عيــون أيب وإخــويت ،ممــا جعلــي

أكــره نفســي وأمتــى املــوت يف كل حلظــة ،وأخ ـراً قــرروا إرســايل لإلقامــة مــع أســرة
عمــي املوجــود يف إدلــب ألواجــه مصــري مبفــردي.
ومــن الناجيــات مــن يتعرضــن للظلــم مــن قبــل أزواجهــن وحيرمــن مــن أوالدهــن .عليــة
الــرزوق ( 33عامـاً) النازحــة مــن معــرة النعمــان إىل خميــم اتبــع ملدينــة أطمــة احلدوديــة
مــع تركيــا مشــال إدلــب ،مل تكــن قــد نســيت العــذاب الــذي تعرضــت لــه يف معتقلهــا
حــى اصطدمــت بواقــع أشــد إيالم ـاً ،فبمجــرد خروجهــا اســتقبلها زوجهــا بورقــة
طالقهــا إذعــاانً لضغوطــات أهلــه وأقاربــه ،وعــن ذلــك تتحــدث قائلــة « :كنــت
أعتقــد أن معــاانيت ســتنتهي بعــد إطــاق سـراحي لكنــي كنــت خمطئــة ،فقــد وجــدت
نفسي منبوذة من قبل اجملتمع ،وحيدة يف هذه احلياة مع مهومي اليت ال تنتهي ».
تبــن عليــة أهنــا طالبــت أببنائهــا الثالثــة للعيــش معهــا ،رغــم حالــة الفقــر الــي
تعيشــها ،لكــن زوجهــا هددهــا بتوثيــق تقريــر يؤكــد إصابتهــا أبم ـراض نفســية إن
فعلــت ،األمــر الــذي جعلهــا ترتاجــع ،فهــي تعلــم متــام العلــم أبهنــا غــر قــادرة علــى
العمــل وحتمــل مســؤولية اإلنفــاق ،وخاصــة بعــد أن خرجــت مــن ســجنها بعاهــة
مســتدمية ســوف ترافقهــا ط ـوال حياهتــا ،توضــح ذلــك بقوهلــا« :تعرضــت جلــرح
يف يــدي بعــد ضــريب بســيخ حديــدي خــال التعذيــب ،ونتيجــة اإلمهــال وانعــدام
النظافــة أصيــب اجلــرح ابلتهــاب شــديد أدى إىل بــر الكــف خوف ـاً مــن امتــداد
االلتهــاب إىل كامــل الــذراع».
اســتطاعت بعــض الناجيــات أن يطويــن صفحــة املعــاانة ويتجــاوزن النقــد اجملتمعــي
واألثــر النفســي الــذي خلفــه االعتقــال ،وســعني للعمــل أو إكمــال الدراســة والتعلــم.
رضيــة الســايح ( 25عامـاً) مــن ريــف إدلــب قــررت بعــد إطــاق سـراحها أن تنســى
ماحصــل معهــا يف املاضــي وتلملــم ذاهتــا لتبــدأ حيــاة جديــدة ،وعــن ذلــك تقــول:
«أضافــت جتربــة اإلعتقــال إىل حيــايت تعرفـاً أكثــر علــى ظلــم النظــام وطغيانــه ،إضافــة
للتعــرف علــى زميــات داخــل املعتقــل ،تشــاركنا معـاً األمل واألمــل ووحــدة املصــر ».

مؤكــدة أبنــه مل ينفعهــا الســجن اإلرادي الــذي وضعــت نفســها داخلــه إثــر خروجهــا
ســوى الوحــدة القاتلــة واســرجاع الذكـرايت املرعبــة ،لذلــك قــررت البــدء مــن جديــد،
فخضعــت لــدورة تدريبيــة يف التمريــض وأصبحــت متــارس هــذه املهنــة يف إحــدى
النقــاط الطبيــة داخــل املدينــة ،كمــا تشــارك يف العمــل اإلغاثــي وتوزيــع املســاعدات
علــى املهجريــن والنازحــن ».
املرشــدة النفســية بـراءة التيــزري ( 40عاماً)مــن مدينــة إدلــب تتحــدث إلشـراق عــن
معــاانة املعتقــات بقوهلــا « :مــع انطــاق ثــورة الكرامــة يف ســورية أمعــن النظــام
الســوري يف التنكيــل ابلنســوة الل ـوايت وقعــن يف اإلعتقــال لــدى أجهزتــه األمنيــة،
فمــن االغتصــاب إىل التعذيــب حــى املــوت ،هبــدف ترويــع األهــايل ،والضغــط
علــى أهــل املعتقلــة وذويهــا املنضمــن للحـراك الثــوري  ».وتضيــف« :كل معارضــة
سياســية مهــددة ابلســجن واإلعتقــال يف ظــل نظــام ديكتاتــوري كالنظــام الســوري،
وتعتــر تداعيــات بعــد االعتقــال ليســت أقــل أذيــة مــن االعتقــال ذاتــه ،فأكثــر مــا
ي ـؤمل امل ـرأة هــي النظ ـرات املمزوجــة ابلشــفقة حين ـاً واللــوم واالســتغالل أحيــاانً مــن
احمليــط االجتماعــي الــذي يفاقــم اآلاثر النفســية الــي ترافقهــا ،يف ظــل القيــم اجملتمعيــة
احملافظــة ومفاهيــم الشــرف الــي مل تعــد متيــز بــن الفعــل اإلرادي والضحيــة ».مؤكــدة
أن الناجيــة حتتــاج إىل مراكــز حتتضنهــا وتعيــد الثقــة إليهــا كــي تتخطــى أزمتهــا ،وعلــى
اجملتمــع احرتامهــا واحتوائهــا ألن مــا تعرضــت لــه ظلــم ال يتحملــه أحــد.
وعــن احلالــة النفســية الــي تقــع غالبيــة املعتقــات فريســة هلــا تقــول« :تعيــش معظــم
املعتقــات الســابقات يف حالــة مــن العزلــة واحلــذر املفــرط واخلــوف ظن ـاً أبهنــن
مازلــن حتــت براثــن احملقــق واجلــاد ،كمــا تتعــرض املعتقلــة لالكتئــاب واضط ـراابت
مابعــد الصدمــة ،والشــعور بعــدم الرغبــة ابحليــاة الــذي يصــل أحيــاانً إىل الرغبــة
ابالنتحــار ،لذلــك جيــب أن نعتــر املعتقلــة بطلــة حــرب كالشــهيد واجلريــح ،ومــن
املعيــب معاقبتهــا علــى جرميــة هــي ضحيتهــا ».
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يف احلديــث الصحيــح ( َّ
أن أ ََب ُس ـ ْفيَا َن ،أَتَــى علَــى َس ـل َْما َن،
وف ِ
ـب ،وبِـ َـا ٍل يف نـ َف ـ ٍر ،فَقالــوا :و َِّ
هللا
ت ُســيُ ُ
الل مــا أَ َخ ـ َذ ْ
َو ُ
َ
َ
ص َه ْيـ ٍ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ـال أَبُــو بَ ْك ـر :أَتـَُقولــو َن
ـال فَقـ َ
ِمــن عُنُــق َع ـ ُد ّو هللا َمأْ َخ َذ َهــا ،قـ َ
ِِ
ـيخ قـَُريْـ ٍ
صلَّــى َّ
اللُ عليــه
هــذا لِشـ ِ
ـش َو َســيِّده ْم؟ فأتَــى الن ـيَّ َ
ـت
وسـلَّ َم فأ ْخب ـَ َـرهُ ،فَقـ َ
ـك أَ ْغ َ
ـال :اي أ ََب بَ ْكـ ٍر ل ََعلَّـ َ
ضبـْتـَُهـ ْـم ،لَئِـ ْـن ُك ْنـ َ
ـال :اي
ـك .فَأ ََت ُهـ ْـم أَبُــو بَ ْك ـ ٍر فَقـ َ
ـت َربَّـ َ
ضبـْتـَُهـ ْـم ،ل َق ـ ْد أَ ْغ َ
أَ ْغ َ
ض ْبـ َ
ِ
ِ
ضبـْتُ ُكـ ْـم؟ قالــوا :ال يـَغْفـ ُـر َّ
ـك اي أَخــي. ).
اللُ لـ َ
إ ْخـ َـوَت ْه أَ ْغ َ
كلمــا ق ـرأت هــذا احلديــث هتــزين يف العمــق تلــك اجلملــة :اي أاب
بكــر لعلــك أغضبتهــم ،لئــن كنــت أغضبتهــم لقــد أغضبــت ربــك.
حتــرك هــذه اجلملــة يف داخلــي كل املخــزون الفكــري الــذي كونتــه مــن
خــال قـراءايت هبــدف فهــم جوهــر اإلســام وعمقــه ،فأغمــض عيــوين
وأنتقــل خبيــايل مباشــرة عــر آلــة الزمــن إىل املدينــة املنــورة عــام احلديبيــة
وأشــاهد عــن قــرب ذلــك املشــهد البديــع املعــر.
أبــو بكــر :ســيد مــن ســادات قريــش وواحــد مــن أش ـرافها وكبــار
أغنيائهــا ،وزيــر النــي وصاحبــه ورفيقــه يف هجرتــه وأقــرب النــاس إليــه
ودفاعــا عــن رســالته.
دعمــا لــه ً
وأشــدهم ً
أبــو ســفيان :ســيد مــن ســادات قريــش وواحــد مــن أبــرز زعمائهــا
الذيــن حاولـوا وضــع حــد النتشــار الديــن اجلديــد ،واتجــر مــن أغــى
جتارهــا.
ســلمان وصهيــب وبــال :ثالثــة عبيــد يف اجلزيــرة العربيــة مــن
أصــول غــر عربيــة ،غ ـرابء عــن ثقافتهــا وعاداهتــا وطبيعتهــا ،أعتقهــم
إســامهم فتحول ـوا بعدهــا مباشــرة إىل شــخصيات ابرزة هلــا وزهنــا
االجتماعــي والتارخيــي وهلــا مكانتهــا العظيمــة يف نفــوس املســلمني
حــى يــوم القيامــة.
ال يتحمــل هــؤالء الثالثــة رؤيــة رأس الكفــر ميشــي يف املدينــة
بعــد صلــح احلديبيــة وهــم الذيــن عان ـوا مــن ظلمــه وجربوتــه كأف ـراد
مســتضعفني ،وكمســلمني مالحقــن حماصريــن فتخــرج منهــم الكلمــة
املذكــورة.
تتحــرك داخــل أيب بكــر محيــة عربيــة وتراكمــات طبيعيــة مــن زمــن
قريب كان اجملتمع فيه مقسم إىل طبقات فيها أكابر القوم وسادهتم
وأشـرافهم مــن جهــة ،وعبيدهــم وعماهلــم وأجراؤهــم مــن جهــة أخــرى
فيــأىب أن يتطــاول صهيــب وبــال وســلمان علــى واحــد مــن أشـراف
قريــش وشــيوخها .ال يقــدح ذلــك حبــال مــن األح ـوال مبقــام ســيدان
ـودا طويلــة ال ميكــن
أيب بكــر .إهنــا طبيعــة البشــر وألفــة حــال دام عقـ ً
انتزاعهــا بلحظــة مــن أعمــاق النفــس البش ـرية دون ترســبات .ميكــن

ألي منصــف أن يتفهــم اعرتاضــه علــى هــذا الســلوك لــوال أن ذلــك
حصــل يف ظــل رســالة جــاءت لتغيــر املفاهيــم وتصحيــح املســالك
وتبديــل املــورواثت الــي تفــرز البشــر وتعاملهــم علــى أســاس النســب
أو العــرق أو اللــون أو املكانــة أو الســلطة أو املــال.
كان ميكــن لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن يعبــس بوجــه الثالثــة
وينهرهم على جرأهتم الغريبة يف حضرة زعماء قريش حيث كانوا منذ
عهــد قريــب عبيـ ًـدا لــدى قادهتــا .كان ميكــن لرســول هللا أن يتجاهــل
املســألة احرت ًامــا لرفيــق دربــه ووزيــره ،ويتكــئ علــى تفهــم الثالثــي غــر
العــريب للحــرج الــذي أوقعــاه فيــه .كان ميكــن للنــي الكــرمي أن يهمــس
يف أذن أيب بكــر طالبًــا منــه أن يســاحمهم علــى جرأهتــم حفاظًــا علــى
هيبــة طبقــة األشـراف والزعمــاء .لكــن ذلــك مل حيصــل .الــذي حصــل
أن النــي (ص) عاتــب صاحبــه علــى االعـراض البســيط الــذي أبــداه
للثالثــي األطهــار ودفعــه أبســلوبه األنيــق إىل االعتــذار منهــم .ملــاذا؟؟
أمل يكن األجدى من وجهة نظر سياســية واجتماعية وبراغماتية أن
يوجــه اللــوم للثالثــي الضعيــف حفاظًــا علــى متاســك اجملتمــع وأتلي ًفــا
لقلــوب زعمــاء قريــش (حــى لــو اضطــر الســتعطاف الثالثــي وهتدئــة
نفوســهم فيمــا بعــد سـ ًـرا)؟! .نعــم رمبــا كان هــذا هــو األجــدى لــو
كانــت قضيــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الســيطرة علــى احلكــم
واإلمســاك بزمــام اجملتمــع القبلــي وبنــاء دولــة علــى مقــاس اجلزيــرة
العربيــة .أمــا عندمــا تكــون القضيــة متعلقــة برســالة إهليــة موجهــة لــكل
البشــر هدفهــا إعــادة بنــاء اجملتمــع وهيكلتــه علــى أســس أخالقيــة
ومبــادئ إنســانية عامليــة تتجــاوز حــدود العصبيــات العرقيــة والقبليــة
إىل فضــاء القيــم واملبــادئ واالجنــاز وصــدق االنتمــاء ،عندهــا فــإن
ردة الفعــل الطبيعيــة واملنســجمة مــع هــدف الرســالة هــي ابلضبــط مــا
قــام بــه رســول هللا (ص).
هــذا املوقــف ليــس جمــرد موقــف عابــر وبســيط يســهل جتــاوزه .هــذا
املوقــف هــو موقــف أتسيســي وحمــوري ويرتبــط جبوهــر اإلســام
وعمقــه.
هــل ميكنــك تصــور معــى الربــط بــن غضــب هللا وغضــب الثالثــة
الذيــن كان ـوا منــذ وقــت قريــب عبيـ ًـدا ال أيبــه ملشــاعرهم أو كالمهــم
أحــد .هــل تــدرك عمــق الثــورة الــي أحدثهــا رســول هللا علــى مســتوى
املفاهيــم والعالقــات االجتماعيــة .هــل تق ـرأ مغــزى أن يتحــرك اليــوم
واحــد مــن أش ـراف العــرب وخليــل املصطفــى ليطلــب الســماح مــن
عبيــد األمــس .هــل تلمــح حجــم التغيــر الــذي أحدثتــه الرســالة يف

الوعــي اجلمعــي والــي مسحــت للثالثــي األنقيــاء ابلــكالم مــع زعيــم
قريــش هبــذه اجل ـرأة الغريبــة واملرفوضــة بشــدة يف اجملتمــع القبلــي.
لقــد ســعى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم إىل إعــادة بنــاء منظومــة
اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة أساســها االنتمــاء واإلخــاص والعمــل
اجلــاد املبــي علــى قيــم وأخــاق ومبــادئ الرســالة اجلديــدة ،وكان ال
بــد مــن أجــل إمتــام هــذا البنــاء مــن هــدم أســس البنــاء القــدمي القائــم
علــى العصبيــة القبليــة والتفــاوت الطبقــي الــذي يــويل األمهيــة الكــرى
للنســب واملــال واجلــاه والســلطة والقبيلــة.
إن هــذا املوقــف هــو التعبــر العملــي عــن قيــم ومبــادئ الرســالة
اجلديــدة .فعبــد غريــب ذو قيــم ومبــادئ وانتمــاء أهــم مــن زعيــم غــي
عريــق معــاد لتلــك القيــم واملبــادئ.
حتــت مظلــة الديــن اجلديــد مل يعــد هنــاك أمهيــة كبــرة لكونــك عربيًــا
أو غنيًــا أو مــن قبيلــة عريقــة .مل يعــد هنــاك أمهيــة كبــرة للونــك أو
عرقــك أو مهنتــك أو نســبك .أمهيتــك مبقــدار قربــك مــن مبــادئ
وقيــم هــذا الديــن (اإلنســانية والعامليــة) وإخالصــك لــه واســتعدادك
للتضحيــة مــن أجلــه .لقــد جنــح اإلســام بتجــاوز احلــدود اجلغرافيــة
والفكريــة واالجتماعيــة والعرقيــة ليقــدم نفســه كديــن عاملــي يعطــي
لإلنســان قيمتــه ويضمــن لــه حقوقــه وحيافــظ علــى كرامتــه دون أدىن
اعتبــار للعصبيــات ودون أدىن اهتمــام ابألفــكار العنصريــة املوجــودة
لــدى ش ـرائح متكــرة مــن معظــم أمــم األرض.
مــن أجــل تلــك الــروح الــي تســري يف جســد اإلســام ،ومــن أجــل
تلــك القيــم الــي تشــكل جوهــر الديــن اإلســامي وركيزتــه فــإن هــذا
يومــا بعــد يــوم وينتشــر يف مســاحات واســعة مــن الكــرة
الديــن يتســع ً
األرضيــة مبــا يف ذلــك أرض أعدائــه التارخييــن واالس ـراتيجيني علــى
الرغــم مــن كل املؤامـرات الــي حتــاك واخلطــط الــي تنفــذ خلنــق اإلســام
وحماصرتــه وتشــويه صورتــه وحماولــة اجتثــاث جــذوره.
َّ ِ
ـل َر ُســولَهُ ِب ْلُـ َد ٰى َوِدي ـ ِن ا ْلَـ ّقِ
يقــول تعــاىلُ :
(هـ َـو الــذي أ َْر َسـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِيُظْ ِهـ َـرهُ َعلَــى ال ّدي ـن ُكلّــه َولَـ ْـو َك ـرهَ ال ُْم ْش ـرُكو َن ).
«اي أاب بكــر لعلــك أغضبتهــم ،لئــن كنــت أغضبتهــم لقــد أغضبــت
ربــك».
إهنــا مجلــة ســاحرة .مجلــة تصلــح أن تكــون مفصـ ًـا مــن مفاصــل
التاريــخ البشــري .ابلقــوة الكامنــة يف أعمــاق هــذه اجلملــة ومدلوالهتــا
وامتــداد معانيهــا ومراميهــا مبــا يتجــاوز حــدود اجلغرافيــا واللغــة واللــون
والعــرق والشــكل ،ســيظهر هللا تعــاىل هــذا الديــن علــى الديــن كلــه
ولــو كــره الغــرب وأذانهبــم يف املنطقــة.

عبد الرحيم خليفة
كاتب سوري

أاثرت تصرحيــات األســتاذ هيثــم املــاحل علــى (تلفزيــون ســوراي) ضمــن برانمــج
نقاشــا طويـ ًـا حــول شــخص
(الذاكــرة الســورية) ردود فعــل واســعة وفتحــت ً
«شــيخ احلقوقيــن» واملختطفــن األربعــة وقضــااي علــى صلــة ابلنشــاط املعــارض
يف حقبــة مــا قبــل ،ومابعــد ،الثــورة ،وكلهــا مســائل تســتدعي احلديــث عنهــا
والتوقــف عندهــا.
وإن كان مــن املتعــذر تنــاول كل ذلــك ،هنــا ،يف هــذا احليــز الضيــق ،فــإين
ســأقف فقــط عنــد التجــاوزات الــي حصلــت يف بيئــة الثــورة وصفوفهــا
وحاضنتهــا ،ومنهــا قضيــة رزان زيتونــة ورفاقهــا ،وكلهــم ال يقلــون أمهيــة
عنهــا ،ابعتبارهــا قضيــة وطنيــة وقضيــة رأي عــام ال جيــوز طيهــا ،أو نســياهنا،
خصوصــا أن
دون كشــف كامــل مالبســاهتا ،وإعــادة االعتبــار لضحاايهــا،
ً
شــهودها أحيــاء بيننــا ،ومعــاانة أصحاهبــا وذويهــم مســتمرة.
هنــاك عش ـرات بــل مئــات اجلرائــم (وال ميكــن توصيفهــا بغــر ذلــك) وآالف
االنتهــاكات الــي حصلــت يف املناطــق الــي خضعــت لســلطة اجلماعــات الــي
محلــت أمســاء خمتلفــة ،وراايت متعــددة ،كانــت نتيجتهــا تشـويه الثــورة وحرفهــا
عــن مســارها ،وغاايهتــا ،الــي انطلقــت ألجلهــا ،وأدت فيمــا أدت اىل مــا
وصلنــا إليــه اليــوم مــن مــأزق واســتعصاء وطــي كبرييــن.
فمــن الســخف إعــادة أســباب ،اختطــاف رزان ورفاقهــا ،يــوم  10ديســمرب/
كانــون األول  2013ملخالفتهــا قيــم وتقاليــد وأخــاق البيئــة الشــعبية احملافظــة
يف دومــا ،وأن ال حيمــل ذلــك إدانــة لفعــل مســتهجن ومرفــوض وفــق كافــة
املواثيــق والش ـرائع احلقوقيــة والقانونيــة.
مــن املســتغرب أن ال تتــم اإلشــارة واحلديــث ،يف الســياق ذاتــه ،عــن حــاالت
تكميــم األف ـواه ،واالعتقــاالت العديــدة وفظاعــات ســجون مــن أدع ـوا أهنــم
«ثـوار» و»حمرريــن» ،وصـوالً لتصفيــة شــخصيات وطنيــة ذات اتريــخ نضــايل

عريق كالشهيد حممد فليطاين الذي اغتيل أمام منزله  1آاير  /مايو 2014
العلمانيــة أو اليســارية أو الوطنيــة،
علــى خلفيــة قناعاتــه الفكريــة والسياســيةَ ،
واالعتــداء اغتيــاالً علــى شــخصية وطنيــة كبــرة حبجــم الشــهيد الدكتــور عــدانن
وهــي الــي ماتـزال قضيــة اغتيالــه حمــل تقديـرات خمتلفــة.
كمــا أن املنطــق الســليم ،والتحليــل املوضوعــي ،عليــه أن يربــط ذلــك ،أو
يعيــده ،إىل طبيعــة اجلماعــات الــي ســيطرت علــى األرض ومنهجهــا يف
التفكــر ،وغاايهتــا املتجــاوزة للحــدود الوطنيــة ،وأســاليبها يف تربيــر ســلوكها
الشــائن ،وغــر بعيــد عــن ذلــك طبيعــة وظــروف نشــأة هــذه اجلماعــات ومــا
وجدتــه مــن دعــم إقليمــي ،يف ســياق تصــورات ملرحلــة بــدت ،للوامهــن ،أهنــا
فرصــة مواتيــة ،وحلظــة مناســبة ،تالقــت مــع رغبــة شــعبية جاحمــة يف التغيــر
واإلنصــاف.
ال ميكــن البحــث عــن خمــارج لألزمــة الوطنيــة احلاليــة واخلــروج مــن نفقهــا املظلــم
دون العــودة لتقييــم مــا جــرى والبنــاء عليــه يف إطــار املراجعــات الوطنيــة ،وفهــم
مقتضيات الشـراكة الوطنية ،وال ميكن اســرداد احلاضنة الشــعبية ،اليت بدأت
عالئــم تراجعهــا تظهــر واضحــة ومقلقــة ،دون فتــح كافــة ملفــات التجــاوزات
وحتميــل املســؤوليات ورد املظــامل إىل ذويهــا ،انطالقًــا مــن أساســها األخالقــي
خصوصــا أن الســلوكيات نفســها ،واملمارســات ذاهتــا ،مســتمرة،
والسياســي،
ً
هنــا وهنــاك ،وبدعــم مــن أكثــر مــن جهــة ،ال تريــد خـ ًـرا لســورية وأهلهــا وثورهتــا
العظيمة.
تقتضــي املوضوعيــة القــول أنــه ميكــن تفهــم الكثــر مــن الظــروف الــي أحاطــت
ببعــض التجــاوزات وليــس كلهــا ،وميكــن تربيــر بعضهــا يف ســياقاهتا الــي
حصلــت هبــا ،ولكــن األصــل واألســاس الــذي انطلقــت منــه عائــد لطبيعــة
وبنيــة القــوى الــي حتكمــت برقــاب النــاس وثقافتهــا واخنداعهــا بذاهتــا ،بــل

مقاالت

الكالم من فضة والسكوت من ذهب!

ابرتباطــات بعضهــا بشــكل مشــبوه.
ابلعــودة إىل األســتاذ هيثــم املــاحل ومــا قالــه فمــن الغريــب أن اصطفافاتنــا مــا
تـزال حــول األشــخاص وليــس املواقــف ،وجــذر ذلــك أيديولوجــي وسياســي،
ومــن احلكمــة مراجعــة مســار الرجــل ،وأدائــه ،وكل مــن تصــدر املشــهد العــام
وفــق الثوابــت الوطنيــة ،أيــن أخطــأ وأيــن أصــاب ،مالــه ومــا عليــه ،ملــاذا فشــلنا
ومل ننجــح ،وملــاذا وصلنــا إىل مأزقنــا احلــايل..؟
للرجــل اتريــخ مشــرف اتفقنــا معــه أو اختلفنــا ،ولــه اجتهاداتــه الصائبــة
والفاشــلة ،ولكــن هــذا ال يعــي الصفــح والتجــاوز عــن أخطائــه الكــرى الــي
أثــرت كثـراً علــى مصداقيــة ومسعــة الثــورة ،ولعلنــا نذكــر تصرحياتــه وإعالنــه عــن
انشــقاق فــاروق الشــرع أكثــر مــن مــرة ،وتفجــر ماعــرف مبقــر خليــة األزمــة،
وهتريــب طــل امللوحــي الــذي مــا ي ـزال مصريهــا حــى اآلن جمهـ ًـول.
يف كتابــه املهــم (عطــب الــذات) أشــار الدكتــور برهــان غليــون إىل أن أحــد
معوقــات عمــل اجمللــس الوطــي مــع بــداايت الثــورة كان يتعلــق بظــن األســتاذ
هيثــم املــاحل أنــه األجــدر واألكفــأ لقيــادة تلــك املرحلــة ،وتلــك مصيبــة يف العمــل
اضحــا وجليًــا يف ماحتــدث
العــام الــذي يتمحــور حــول الــذات ،وهــو مــا ظهــر و ً
فيــه األســتاذ هيثــم املــاحل يف الربانمــج املشــار إليــه.
الضجــة املثــارة اليــوم تعكــس بشــكل حقيقــي أزمتنــا ،واالحتقــان الــذي نعيشــه
كســوريني ،وحالــة االنفعــال والغضــب ممــا حنــن عليــه ،ومــن مصـران اجملهــول،
متنفســا لــه غــر االحـراب مــع ذواتنــا ،دون القــدرة علــى جتــاوز كل
فــا جنــد ً
الفخــوخ الــي وقعنــا فيهــا ،الــي حنــن أبمــس احلاجــة إىل حـوار صريــح وشــفاف
حوهلــا ،ومراجعتهــا بشــكل نقــدي إجيــايب.
أنصــح األســتاذ هيثــم املــاحل ابالبتعــاد عــن األضـواء ،وهــي نصيحــة لوجــه هللا،
لــه وملــن مثلــه ،فــإذا كان الــكالم مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب.

أدوات الصراع في المنطقة
ياسر الحسيني
كاتب سوري

املتدخلــة يف ســورية ويف عمــوم
كل األط ـراف ّ
ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن جنــد ّ
بلــدان املشــرق العــريب قــد مت أتسيســها أو العمــل علــى والدهتــا ورعايتهــا يف فــرة
زمنيــة حمــددة وحمــدودة وكأّنــا خرجــت مــن مطبــخ واحــد .فيمــا مايـزال ذلــك التاريــخ
الــذي أشــر إليــه ال أجــد لــه تفسـراً ســوى أن الطبّــاخ هــو الــذي قــرره حلســاابت ال
أحــد يعرفهــا سـواه قــد تتعلّــق ابإلقتصــاد وأزمــة الرأمساليــة أكثــر منهــا أزمــة سياســية.
هــل كان الغــرب االم ـراييل علــى يقــن أبن املنطقــة مقدمــة علــى ثــورات ولذلــك
قــرر تصنيــع أدوات الثــورة املضــادة مبكـراًكخطــوة اســتباقية معتمــداً علــى معرفتــه
الكاملة ابلنســيج االجتماعي لشــعوب املنطقة ومكامن الضعف يف ذلك النســيج
وطــرق اســتخدامها يف خطتــه اخلبيثــة ،ابلتعــاون والتنســيق املطلــق مــع األنظمــة
الوظيفيــة الــي ســاعدها يف تس ـلّم مقاليــد احلكــم ابنقــاابت عســكرية معــززة
بقانــون ط ـوارئ مديــد.
ابلرجــوع إىل اتريــخ نشــأة تلــك األدوات جندهــا تــكاد تكــون قــد ولــدت يف ذات
الوقــت ومــن ذات الرحــم ،فحــزب العمــال الكردســتاين نشــأ  1978ـ والثــورة
اإليرانيــة الــي حتولــت إىل اخلمينيــة  1978وانتهــت شــباط/فرباير ،1979ويف
لبنــان وخــال احلــرب األهليــة حــدث اختفــاء موســى الصــدر  1978وأتســيس
حركــة أمــل علــى إثــر اإلجتيــاح اإلسـرائيلي جلنــوب لبنــان يف آذار/مــارس 1978
كمقدمــة ل ـوالدة حــزب هللا بعيــد اإلجتيــاح اإلس ـرائيلي للبنــان واحتــال بــروت
 .1982خــال تلــك الفــرة كان البــد مــن حتييــد مصــر وخروجهــا مــن معادلــة

الصـراع العــريب  /اإلسـرائيلي فقــام الســادات ابلتوقيــع علــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد
 ،1978وابلطبــع هــذا يلغــي اتفاقيــة الدفــاع املشــرك بــن ســورية ومصــر ضــد
إس ـرائيل املوقعــة ســنة  .1966ومــن مث مقاطعــة مصــر يف الوقــت الــذي كان
يعمــل حافــظ األســد علــى إجهــاض مشــروع الوحــدة بــن العـراق وســورية الــذي
مت اإلتفــاق عليهــا بــن البلديــن يف تش ـرين أول/أكتوبــر  ،1978متهيــداً للوقــوف
مــع إيـران ضــد العـراق يف حــرب الثمــاين ســنوات .وقــد ســبق ذلــك إجـراء غايــة يف
اخلطــورة مل يلتفــت يومهــا إليــه أحــد وهــو أن كالً مــن حممــد مهــدي مشــس الديــن
وموســى الصــدر أعلنــا عــن أتســيس « اجمللــس اإلســامي الشــيعي األعلــى» يف
لبنــان وكان هــذا انشــقاقاً عــن اجمللــس اإلســامي األعلــى.
لقــد كانــت بدايــة التحضــر للصـراع الســي الشــيعي الــذي حنصــد تبعاتــه اليــوم ،مــن
خــال امليليشــيات العديــدة الــي انقضــت علــى املــدن الســنية يف كل مــن الع ـراق
وسورية حتت راايت «فاطميون « و» زينبيون» و» حزب هللا» بنسختيه اللبنانية
والعراقيــة والعديــد مــن امليليشــيات الطائفيــة األخــرى كاحلشــد الشــعيب وغــره ،وكان
البــد مــن وجــود تطــرف ســي يــرر التطــرف الشــيعي الــذي هــو حاضــر مــن خــال
خطاهبــم التكفــري منــذ القــرن الســابع اهلجــري وحــى اليــوم .فصنّعـوا لنــا اجلهاديــن
العــرب األفغــان ومــن مث القاعــدة وتفرخياهتــا الــي جــاءت إىل ســورية مثــل « جبهــة
النصــرة» و» داعــش» لتختطــف الثــورة وجتلــب كل قــوى الشـ ّـر يف العــامل لســحق
ثــورة الشــعب الســوري العظيمــة.

كان أوابمــا الرئيــس املناســب للعــب الــدور القــذر يف الســكوت عــن تدخــل إيـران
واســتباحتها للع ـراق وســورية ولبنــان واليمــن ،حبجــة االتفــاق النــووي وهلــذا متّ
التمديــد لــه لواليــة اثنيــة ،بينمــا الرئيــس ترامــب الــذي مـ ّـزق االتفــاق النــووي ووقّــع
علــى قانــون قيصــر ملعاقبــة النظــام وحماصــرة إيـران اقتصــادايً ووضــع احلوثيــن علــى
انقضــت عليــه
قائمــة اإلرهــاب ومــن قبلــه حــزب هللا بشــقيه السياســي والعســكريّ ،
الدولــة العميقــة يف أمــركا ،وأزاحتــه مــن املكتــب البيضــاوي يف البيــت األبيــض يف
انتخــاابت أقــل مايقــال فيهــا أهنــا مشــكوك بنزاهتهــا ،فقــط ألنـّـه أراد االحن ـراف
قلي ـاً عــن مــا هــو مرســوم ،وهــو تفتيــت املنطقــة وإفراغهــا مــن الســنة ،وجــيء
برئيــس حيمــل ذات التوجــه ألوابمــا وســرعان مــا أعــاد االتفــاق النــووي إىل الواجهــة
وأخــرج احلوثــي مــن قائمــة اإلرهــاب وكأمنــا يبحــث عــن اســتمرار مشــاهد القتــل
والتهجــر الــي متارســها إي ـران وأذرعهــا دومنــا وازع أخالقــي يدفعــه للعمــل علــى
إهنــاء الص ـراع وحماســبة مــن ثبــت عليهــم اســتخدام كل الوســائل الوحشــية لنشــر
املــوت والدمــار مبــا فيهــا األســلحة احملرمــة دوليـاً وعلــى رأســها الســاح الكيمــاوي
الــذي اســتخدمه نظــام األســد مـراراً ضـ ّد الشــعب الســوري وأكدتــه منظمــة حظــر
األســلحة البيولوجيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف أكثــر مــن تقريــر.
لقــد كان عــام  1978عــام إعــان احلــرب علــى العــامل اإلســامي مــن قبــل الغــرب،
قبــل اخلــاص مــن الشــيوعية الــي كان ميثلهــا االحتــاد الســوفيايت وليــس بعــد تفككــه
كمــا زعــم فوكــو ايمــا يف كتابــه «صـراع احلضــارات».
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زيارة اإلعالميين األتراك للمنطقة اآلمنة

Türk Medya Mensupları Güvenli Bölge ziyareti
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu” projesi çerçevesinde medya mensuplarına yönelik iki günlük bir program düzenlendi.
TRT, A Haber, TV 24, Ülke TV, TV100, Star Gazetesi, Yeni Şafak, Milat ve Diriliş Postası gibi
Türkiye’den ve Suriye’den birçok medya mensubu “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu” projesi kapsamında Güvenli Bölgeyi
ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü.
Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana bölgeye dönük birçok projeyi hayata
geçiren kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları yerinde görmek
amacıyla ilk olarak Suriye’deki güvenli bölge kentlerinden Cerablus ziyaret edildi. Vali
Ahmet Turgay İmamgiller Lisesi’nde incelemelerde bulunan medya mensupları, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Aynı mekânda bulunan halk eğitim merkezinde
mesleki eğitim alan kursiyerleri ziyaret eden heyet üyeleri, kursiyerler tarafından
yapılan el işlerinden satın alarak çalışmalara katkıda bulundu. Heyet daha sonra İHH
Yetim Merkezini ziyaret ederek mezuniyet törenine katıldı, yetimlerle hasbihal etti.
El-Bab kentindeki El-Bab Anadolu Kültür Merkezi ziyaret edildi. Bülbülzade Vakfı
Başkanı Turgay Aldemir merkezde yapılan eğitim, sanat, kültürel ve fikri çalışmalarla
ilgili basın mensuplarına bilgi verdi, gelen soruları yanıtladı. Kurs gören öğrencilerle bir
araya gelen heyet üyeleri öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.
El-Bab kentindeki bir diğer ziyaret yeri ise Yerel Meclis Binası oldu. Burada belediye
hizmetleri ile ilgili meclis üyeleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Medya mensupları
daha sonra El-Bab Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Güvenli Bölgede son ziyaret edilen kent ise Azez oldu. Heyet burada Azez yerel meclisi
ve Yunus Emre Kültür Merkezi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

( نظــم مركــز األحبــاث التعليــم العلــوم والثقافــةBEKAM) برانجمًــا ملــدة يومــن ألعضــاء وســائل اإلعــام األتـراك يف
”إطــار مشــروع “منصــة التواصــل املــدين والتنســيق يف عمليــة اندمــاج املهاجريــن الســوريني.
 مثــل،  زار العديــد مــن اإلعالميــن مــن تركيــا وســورايTRT  وA Haber  وTV 24  وÜlke TV و
TV100  وStar  وYeni şafak  وMilat  وDiriliş Postası ، املنطقــة اآلمنــة كجــزء مــن
”مشــروع “منصــة التواصــل املــدين والتنســيق أثنــاء “عمليــة اندمــاج املهاجريــن الســوريني.
 لالطــاع علــى أعمــال املؤسســات العامــة،  إحــدى مــدن املناطــق اآلمنــة يف ســوراي، يف البدايــة متــت زايرة جرابلــس
 تلقــى أعضــاء وســائل.واملنظمــات غــر احلكوميــة الــي نفــذت العديــد مــن املشــاريع للمنطقــة منــذ بــدء احلــرب يف ســوراي
. معلومــات حــول الدراســات مــن املســؤولني،  الذيــن زاروا مدرســة الـوايل أمحــد تورغــاي إماجميــار الثانويــة، اإلعــام
 الذيــن زاروا املتدربــن الذيــن يتلقــون تدريبًــا مهنيًــا يف مركــز التعليــم العــام املوجــود يف نفــس، وســاهم أعضــاء الوفــد
 قــام الوفــد بـزايرة مركــز،  بعــد ذلــك. يف العمــل مــن خــال شـراء املشــغوالت اليدويــة الــي صنعهــا املتدربــون، املــكان
دار األيتــام وحضــروا حفــل التخــرج وحتدثـوا مــع األيتــام.
 معلومــات،  تورغــاي الدمــر،  قــدم رئيــس وقــف بلبــل زاده.متــت زايرة مركــز األانضــول الثقــايف يف مدينــة البــاب
 قــام.ألعضــاء الصحافــة حــول األنشــطة الرتبويــة والفنيــة والثقافيــة والفكريــة الــي تقــام يف املركــز وأجــاب علــى أســئلتهم
أعضــاء الوفــد ابحلديــث مــع الطــاب الذيــن حيضــرون الــدورة.
 حيــث مت تقــدمي معلومــات مــن قبــل أعضــاء اجمللــس.املــكان اآلخــر للـزايرة يف مدينــة البــاب هــو مبــى اجمللــس احمللــي
 مث قــام اإلعالميــن بـزايرة مستشــفى البــاب وتلقـوا مــن املســؤولني معلومــات حــول وضــع.حــول اخلدمــات يف البلديــة
املستشــفى واخلدمــات.
 زار الوفــد اجمللــس احمللــي يف مدينــة اعـزاز ومركــز.كانــت آخــر مدينــة متــت زايرهتــا يف املنطقــة اآلمنــة هــي مدينــة اعـزاز
يونــس امــره الثقــايف واســتمعوا إىل معلومــات حــول األعمــال الــي تقــام يف املدينــة.
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بلبل زادة ...منبر الشام

افتتاح مركز األناضول الثقافي في الباب
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مت افتتــاح رابــع مراكــز األانضــول الثقافيــة الــي أقيمــت يف املناطــق اآلمنــة بســوراي حبفــل أقيــم يف مدينــة البــاب .مت
افتتــاح مركــز األانضــول الثقــايف يف البــاب ،الــذي أقيــم ابلتعــاون مــع وقــف بلبــل زاده ورائســة األت ـراك يف اخلــارج
واجلاليــات ذات الصلــة ( ، )YTBيــوم األربعــاء  16يونيــو .حضــر حفــل االفتتــاح انئبــا حمافــظ غــازي عنتــاب
أنيــل ألــكال ريزفــان إيروغلــو  ،رئيــس وقــف بلبــل زاده تورغــاي الدمــر  ،رئيــس اجمللــس احمللــي يف البــاب حممــد هيســم
الشــهايب  ،مديــر آفــاد يف حمافظــة غــازي عنتــاب بكــر شــن  ،انئــب مديــر التعليــم الوطــي ملقاطعــة غــازي عنتــاب
واصــف مونيــس  ،ممثلــو  YTBو ممثلــي منصــة األانضــول يف قيصــري واملــدن األخــرى وشــارك فيهــا متطوعــون
ورجــال أعمــال وقــادة رأي مــن احملافظــات .قــام الوفــد جبولــة يف املركــز الثقــايف بعــد االفتتــاح .متــت زايرة معــرض
الرســم ،دورات املوســيقى ودورات اللغــة اإلجنليزيــة والعربيــة والرتكيــة ومت احلصــول علــى معلومــات مــن املســؤولني.
وانتهــى احلفــل بعــد التقــاط صــورة تذكاريــة أمــام املركــز الثقــايف.
معــا يف مراكــز األانضــول الثقافيــة الــي افتتحــت يف البــاب واع ـزاز وجربلــس
يتــم تنفيــذ أنشــطة تعليميــة وثقافيــة ً
وعفريــن يف املناطــق اآلمنــة يف ســوراي.

El Bab Anadolu Kültür Merkezi Törenle Açıldı
Suriye’nin güvenli bölgelerinde kurulan Anadolu Kültür Merkezleri’nin dördüncüsü El
Bab kentinde düzenlenen törenle açıldı. Bülbülzade Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde yapılan El Bab Anadolu Kültür Merkezi’nin
açılışı 16 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Açılış törenine; Gaziantep Vali Yardımcıları
Anıl Alkal ve Rızvan Eroğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, El Bab Yerel Meclis
Başkanı Muhammed Heysem Şihabi, Gaziantep AFAD İl Müdürü Bekir Şen, Gaziantep İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, YTB temsilcileri, Anadolu Platformu Kayseri il
teşkilatı ve diğer illerden gelen gönüllüler, iş adamları ve kanaat önderleri katıldı. Heyet
açılışın ardından kültür merkezini gezdi. Resim sergisi ile müzik kursları, İngilizce, Arapça ve Türkçe dil kurslarının yapıldığı sınıflar gezilerek yerinde bilgi alındı. Tören kültür
merkezinin önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Suriye’nin güvenli
bölgelerindeki El-Bab, Azez, Cerablus ve Afrin’de açılan ve bölge halkına hizmet veren
Anadolu Kültür Merkezleri’nde eğitim ve kültür faaliyetleri birlikte yürütülüyor.

زيارة وفد أناسياد مركز األناضول الثقافي

ANESİAD Heyeti Anadolu Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti

نظم الوفد املكون من أعضاء مجعية التجار والصناعيني ورجال أعمال األانضول فرع غازي عنتاب  ،رحلة إىل
مدينة الباب السورية .ومت خالل الرحلة زايرة منسق مدينة الباب  ،حمافظ الباب أنيل ألكان  ،ورئيس جملس
النواب حممد هيسم شهايب  ،ومركز األانضويل الثقايف يف الباب ،وغرفة التجارة والصناعة .مث قام الوفد الذي تلقى
معلومات عن األعمال من املنسق مليح آي يف مركز األانضول الثقايف  ،جبولة يف املركز الثقايف.

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (Anesiad) Gaziantep Şubesi üyelerinden
oluşan heyet, Suriye’nin El-Bab kentine gezi düzenledi. Ziyarette, El-Bab Koordinatör
Valisi Anıl Alkan, Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şihabi, El-Bab Anadolu Kültür
Merkezi ve Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi. Anadolu Kültür Merkezinde, koordinatör Melih Ay’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet daha sonra kültür merkezini gezdi.

Suriyeli STK’lar Eğitim için Toplandı

اجتماع المنظمات السورية غير الحكومية من أجل التعليم

 منبر الشام...بلبل زادة

ابلتعــاون مــع اجلاليــة الســورية يف غــازي
 اجتمــع ممثلــو، عنتــاب ووقــف بلبــل زادة
املنظمــات غــر احلكوميــة العاملــة يف جمــال
التعليــم يف غــازي عنتــاب وســوراي وقام ـوا
.إبج ـراء تقييمــات حــول التعليــم
وحضــر االجتمــاع رئيــس وقــف بلبــل زاده
تورغــاي الدمــر ورئيــس اجلاليــة الســورية يف
غــازي عنتــاب مصطفــى احلســن وممثلــون
.عــن العديــد مــن املنظمــات غــر احلكوميــة
يف االجتمــاع؛ متــت مناقشــة زايدة مراكــز
 ورفــع جــودة األنشــطة، التدريــب للســوريني
 والعمــل املنظــم، التعليميــة يف ســوراي
واملنســق بــن املنظمــات غــر احلكوميــة
 وعمــل اجملتمــع الســوري يف غــازي، الســورية
.عنتــاب وآخــر األوضــاع يف ســوراي
Gaziantep Suriye Topluluğu
ve Bülbülzade Vakfı iş birliği
ile Gaziantep’te ve Suriye
içinde eğitim alanında faaliyet
gösteren STK temsilcileri bir
araya gelerek eğitimle ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir,
Gaziantep Suriye Topluluğu
Başkanı Mustafa El Hüseyin ve
çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Toplantıda; Suriyelilere yönelik
olarak eğitim merkezlerinin
arttırılması, Suriye’deki eğitim
faaliyetleri niteliğinin arttırılması, Suriyeli STK’lar arasında
organizeli ve koordinasyonlu çalışma, Gaziantep Suriye
topluluğunun çalışmaları ve
Suriye’deki son durum ele
alındı.

Kurban’da İyilik Birlikte Mümkün!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da vacip kurbanlarınızı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi
kardeşlerimize ulaştırıyoruz. 2009 yılından bu yana iyiliğin yeryüzüne yayılması için çalışmalarımıza
devam ediyoruz. İyilik Derneği olarak bu yıl Türkiye dâhil toplam 10 ülkede kurban kesimleri
gerçekleştirerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da kesim görüntülerini telefon üzerinden bağışçılarımıza
ulaştıracağız. Pandemiden kaynaklanan ulaşım koşullarındaki güçlükler nedeniyle bu yıl yurt
dışındaki kurban bağışlarınızı; temsilciliklerimiz aracılığıyla yetim ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine
ulaştıracağız.
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi ve online
bağış desteği alabilirsiniz.
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ً
!الخير ممكن أن يكون معا في األضحى

. نقوم بتسليم ضحااي الوجيب إىل إخواننا احملتاجني يف املناطق اجلغرافية املضطهدة، أيضا
ً  هذا العام، كما هو احلال يف كل عام
 دول مبا يف10  سننفذ ذبح قرابن يف،  بصفتنا مجعية اخلري. واصلنا جهودان لنشر اخلري يف مجيع أحناء العامل، 2009 منذ عام
.متاما مثل كل عام
ً ،  وسنقوم بتسليم صور الذبح إىل املتربعني عرب اهلاتف، ذلك تركيا هذا العام
 تربعاتك يف اخلارج هذا العام ؛ سنقوم بتوصيله إىل عائالت األيتام، بسبب الصعوابت يف ظروف النقل النامجة عن الوابء
.واحملتاجني من خالل مندوبينا
ميكنكم احلصول على معلومات مفصلة حول التربعات ودعم التربع عرب اإلنرتنت من خالل االتصال على الرقم
.)08507773344(

لنتعلم من الطبيعة المتوحشة

Vahşi doğadan öğrenelim

القسم الثقافي

ّ
علي محمد شريف
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Ali Muhammed ŞERİF

رئيس القسم الثقافي
Kültür Bölüm Başkanı

ألمــه األرض وهــو املخلــوق مــن صلصــال ومــاء ،كيــف لروحــه
ـدواً ّ
كيــف ميكــن لإلنســان أن يكــون عـ ّ
تطهــره مــن رجــس اخلطيئــة هــل مبقــدوره أن ميضــي
دون الريــح أن متــرح يف الفضــاء ،وبغــر النــار الــي ّ
نقيّـاً إىل غايــة اخللــق؟؟
ال ـراب ،املــاء ،النــار ،واهل ـواء ،مثــة تناغــم وانســجام وتفاهــم بــن العناصــر األساســية املؤلفــة للكــون،
كذلــك مثــة اتصــال وتواصــل ،واشــتجار هــو أقــرب للعنــاق بــن الكائنــات واحليـوات الــي تنتــج عــن لقــاء
هــذه العناصــر وتالقحهــا ،دورة كاملــة للحيــاة وقــل معزوفــة مساويــة أزليــة متــأ أصقــاع الكــون ابلضــوء
واملوســيقى ،تدعــو ســاكنيه إىل الرقــص والفــرح واالحتفــال ابحليــاة.
ال أعتقــد بوجــود تضــا ّد أو خصــام بــن مكــوانت الطبيعــة وال بــن العناصــر الــي تتألــف منهــا موجوداهتــا،
ال قطيعــة وال حــدود فاصلــة بينهــا ،ولعـ ّـل مــا يتبـ ّدى لنــا انفصــاالً مــا بــن مــاء الشــاطئ وبــن الرمــل أو مــا
بــن األشــجار والرتبــة حمــض وهــم ،خيــوط حريريــة خفيــة تشـ ّد املوجــودات إىل بعضهــا مبــا جيعــل وجــود
أحدهــا امتــداداً لوجــود اآلخــر ،صلــة تشــبه متامـاً تلــك الــي بــن اجلــذور واألغصــان واألوراق والثمــار،
بــل إ ّن التداخــل واالتصــال بــن عناصــر الطبيعــة يصــل إىل مرحلــة التمــازج واالندمــاج .إ ّن القوانــن الــي
تنظــم خملوقــات الطبيعــة وعناصرهــا ،وتتصــرف يف حيواهتــا ومصائرهــا ،حمكومــة مببــادئ صارمــة أساســها
التـوازن وعنواهنــا التكامــل.
إ ّنــا فطــرة اخلــر الــي غــرس هللا شــتلتها يف قلــب اإلنســان وأهلمــه الســبل إىل ســقايتها ورعايتهــا لتنمــو
ـب جلميــع مــن ومــا حولــه،
وتشــت ّد وتظلّــل حياتــه وعواملــه وآفــاق رؤيتــه وتفكــره ،فتمنحــه الرغبــة ابحلـ ّ
تقصــي اجلمــال وألوانــه املتناســقة املزركشــة املبهجــة...
وحت ّ
ضــه علــى ّ
أي األبـواب إذن يقتحــم الشـ ّـر جنّــة اإلنســان املرتعــة ابخلــر وبــكل أســباب الســعادة األبديــة ،مــا
مــن ّ
الــذي مي ّكنــه مــن أن يتملــك ســاحات األع ـراس وحييلهــا إىل مــآمت تنضــح ابألمل والــدم ،كيــف لقــوى
اخلــر ،وهــو الفطــرة واألصــل ،أن ختــور ولعزميــة البنــاء أن تتب ـ ّدد أمــام هــذا الطــارئ املنبــوذ املوعــود
حاملــه والعامــل بــه ابلعــذاب وابحلرمــان مــن الرمحــة واملغفــرة .كيــف للخــر وهــو اخليــار احلـ ّـر ،بلــه مطلــق
ـذل؟؟
احلريــة أن يتقهقــر أمــام قيــود العبوديّــة والـ ّ
إنّــه الســقوط يف مســتنقع الغفلــة والتجديــف يف وحــل اخلطيئــة مــا يدفــع للتمـ ّـرد علــى الطبيعــة والفطــرة
احملرمــة .إنّــه الوهــم ،وهــم القـ ّـوة والتفــرد مــا
اإلنســانية النقيّتــن ،واالنســياق وراء الشــهوات النابيــة ّ
ـمو ملخلــوق علــى
حيــرف الفكــر ويســوقه إىل الزهـ ّـو والضــال ،وإىل اختــاق أســباب زائفــة للتفـ ّـوق والسـ ّ
ـرر لــه الســيطرة عليــه والتحكــم يف مصائــره وحماولــة امتالكــه وجتريــده مــن حقوقــه األصيلــة.
اآلخــر تـ ّ
التضــا ّد بــن قضيتــن ينفــي إمكانيــة التصــاحل والتعايــش بينهمــا ،ويعــي بطــان أحدهــا علــى األقـ ّـل،
كذلــك التنــازع بــن احلــق والباطــل ،وبــن اخلــر والشــر ،إمنــا هــو يف حقيقتــه ص ـراع وجـ ٍ
ـود انتصــار
ّ
أحدمهــا املطلــق فيــه يعــي فنــاء اآلخــر ،إ ّن استســام طــرف منهمــا وإقـراره ابهلزميــة ســيودي بوجــوده،
ـتمر طاملــا أن طرفـاً فيهــا مل يقــض علــى اآلخــر ،ولــن يســتطيع ،حلكمــة أرادهــا
إذن فالصـراع قائــم ومسـ ّ
اخلالــق.
احليــاة علــى األرض ويف هــذا الكــون الفســيح هبــة للكائنــات مجيعهــا .الطبيعــة أيضـاً انلــت هــذه املنحــة
وهــي ليســت مبنــأى عــن عبــث اإلنســان وجــوره ،مــع ذلــك جتاهــد للبقــاء وقــد أتقنــت ممارســة فنونــه مبــا
متلــك مــن قــدرة علــى التجـ ّدد والبنــاء واالرتقــاء.
إذا كنــا ،حنــن املوصومــن ابإلنســانيّة والعقــل ،قــد فشــلنا يف أن خنلــص لفطرتنــا ،ومل نصــن األمانــة أو
ننهــض ابملســؤولية الــي تنطعنــا حلملهــا كمــا ينبغــي لعاقــل ،فــا أقـ ّـل مــن أن نتعلّــم مــن الطبيعــة املتوحشــة
وخملوقاهتــا ،األكثــر تعق ـاً فيمــا يبــدو ،علينــا أن نســتلهم ســنن الــورد وحكمــة الغيــم وأنفــة الذئــب
وغريتــه ،..علينــا حنــن البشــر أن نتقــن لغــات الطــر واألم ـواج والشــجر ،أن نعيــد اكتشــاف أجبديّــة
ونرمــم أرواحنــا املتص ّدعــة ،علينــا إعــادة
الوجــود وقوانــن الكــون األزليّــة علنــا نســتعيد وعينــا الغائــبّ ،
صياغــة دســتوران اإلنســاينّ وأن نطبّــق تعاليمــه مبــا حيقــق معادلــة عادلــة تضمــن بقــاء اإلنســان.

Bir insan topraktan ve sudan yaratılmışken nasıl toprak anaya düşman
olabilir, ruhu rüzgar olmadan uzayda nasıl yüzebilir ? ve Onu hatasının
kirinden arındıran ateş olmadan, yaratılışın amacına saf olarak nasıl iler?leyebilir
Toprak, su, ateş ve hava, evreni oluşturan temel unsurlar arasında uyum,
ahenk ve anlayış vardır, ayrıca iletişim ve buluşmadan kaynaklanan canlılar
arasındaki kucaklaşmaya daha yakın olan iletişim ve kardeşlik vardır. ve
bu unsurların birbirine yakın olması , tam bir yaşam döngüsü ve evrenin
parçalarını ışık ve müzikle dolduran, sakinlerini raks etmeye, neşelenmeye
ve yaşamı kutlamaya davet eden bir ilahi musiki söylemeye davet ediyor
Tabiatın bileşenleri arasında ve onun varlığını oluşturan unsurlar arasında
zıtlığın ve adavetin varlığına, onları ayıran hiçbir kopukluk ya da sınır
olduğuna inanmıyorum. Ancak denizin suyuyla kum ve ağaç ile toprak
arasındaki uzaklık vehmidir.
Birinin varlığını diğerinin varlığının uzantısı yapan gizli ipek iplerden
ibarettir . Kökler, dallar, yapraklar ve meyveler arasındaki bağlantıya benzemektedir. Hatta doğanın unsurları arasındaki yardımlaşma ,iletişim ve
birleşme aşamasına ulaşır.
Doğadaki canlıların , unsurların yaşamlarını ve kaderlerini düzenleyen yasalar, temeli denge, başlığı bütünleşme olan kesin ilkelere tabidir.
Allah’ın insanın kalbine fidan olarak diktiği ve onu sulayacak , büyütecek, besleyecek ve hayatını, dünyalarını, vizyon ve düşünce ufkunu büyütecek, ona sevgi arzusu verecek vasıtaları ilham etmesi bir iyilik duygusudur.
Dolayısıyla O, herkesi ve etrafındakileri, güzelliğe ve onun uyumlu renkleriyle, süslü ve neşeli olmaya teşvik ediyor...
O halde, iyiliklerle ve ebedi mutluluğun tüm yönleriyle dolu insan cennetine
kötülük hangi kapıdan girer? Düğün mekanlarına sahip olması yerine onları
?acı ve kan içinde cenazelere dönüştürmesini ne mümkün kılabilirdi
İçgüdü ve köken duyguları nasıl yok edilebilir? Bu acı ve hoşgörüsüzlük durumu karşısında, inşa etme kararlılığı nasıl kırılabilir? Özgür olan iyilik,
?kölelik ve aşağılanma zincirleri önünde nasıl geri çekilebilir
O, gaflet çamuruna ve hata batağına günaha düşmesine, insanın saf doğasına ve içgüdüsüne başkaldırıya ve şehvetlere uymaya yol açar.
Düşünceyi çarpıtan, onu boşluğa ve yanlışlara yönlendiren , bir varlığın
diğerine üstünlüğü ve aşkınlığı için yanlış nedenler üretmeye götüren, onu ve
kaderini kontrol etmeyi ve ona sahip olmaya çalışmayı haklı gören, güç ve
ayrıcalık yanılsaması ve asıl haklarından mahrum edilmesidir.
İki mesele arasındaki çelişki, uzlaşı ve bir arada bulunma imkânını inkar
eder ve bunlardan en azından birinin geçersizliği, hak ile batılın mücadelesi
, iyi ile kötünün çatışması anlamına gelir.Bilakis, gerçekte, birinin mutlak
zaferinin, yani diğerinin yok edilmesinin mücadelesidir. Bir tarafın teslim
olması ve yenilgiyi kabul etmesi, onun varlığını sona erdirecektir; Dolayısıyla, Yaradan’ın murad ettiği bir hikmet nedeniyle, bir taraf diğerini yok etmediği sürece çatışma vardır ve devam edecektir.
Dünyadaki ve bu uçsuz bucaksız evrendeki yaşam, tüm varlıklara bir armağandır. Doğa da bu hediyeyi aldı. ve bu tabiat insanın fütursuzluğu ve
zülmu karşısında varlığını sürdürmeye çalışmakta, kendisini yenileme,
yeniden inşa etme ve yükseltme çabasını göstermektedir.
İnsanlık ve akıl ile vasıflanmış varlıklar olarak bizler, tabiatımıza sadık kalmamış, aklı başında bir insan gibi emaneti koruyamamış veya sorumluluğu
üstlenmemişsek, en azından bizden daha akıllı görünen doğadan ve içindeki
diğer varlıklardan ders almamız gerekir. güllerin tabiatından , bulutların
bilgeliğinden Kurdun haysiyetinden ilham almalıyız.. Biz insanlar kuşların,
dalgaların ve ağaçların dilinden anlamalıyız., varoluşun alfabesini ve evrenin
ebedi yasalarını yeniden keşfedin, eksik bilincimizi halka açık olarak geri
yükleyin ve kırık ruhlarımızı onarın.İnsan anayasasını yeniden formüle etmeli ve öğretilerini, insanın hayatta kalmasını garanti eden adil bir denklem
elde etmek için uygulamalıyız.

«عجائز متن ،ويحكين»
ّ
سالم حلوم

أسامة الحويج العمر
كاتب وشاعر سوري

سؤال وجواب

شاعر سوري

مخاصا
العجائز اللوايت غدون ً

من أثر أصوات القصف

كما الطّيور اجلوعانة يف ٍ
شتاء قاس

حنن نعرف مذ كنا صبااي

وعدن بال ٍ
بطون وال أقدام

نشتغل مبحاجل القطن بـ»عني التل «

يدل عليهن
وال شيء ّ

قبل أن ُترم العرائس نسيج حلب

لكل واحدة منهن
سوى أن ّ

قبل أن تصري مرآب حشاشة

منديل على اخلصر اشتهرت به
ً

وملفى للصوص
وقشالت ً

وما كان للّهب أن حيرق طيّاته اليت قست

اخلس والقنّبيط
يسرقون أمحال ّ

ـت املأكــوالت الصلبــة
ـت مــن شـراء اخلُضــار والفواكــه مــن الســوق ،وضعـ ُ
بعــد أن انتهيـ ُ

مرت مصيبة
وهي تش ّد عزمهن كلّما ّ

عن ظهر البغال القادمة من الشمال

ٍ
مغضنة حمفورة
وقسمات ّ

ظل احليطان
نعرف أ ّن ،هناك ،يف ّ

ـحق أكث ــر مم ــا ه ــي
همش ــة يف اجملتم ــع لتُس ـ َ
ـس م ــع الفئ ــات املُ ّ
الف ــور كي ــف نفع ـ ُ
ـل العك ـ َ

مثلما على وجوههن

البعيدة عن رعاة املاعز

الصفحة األوىل لذاكرة الشباب
على ّ

ِ
ينبت دردار ٍ
ونكهة فِطر
بساق غليظة
ٌ

ابألكياس ِ
نفسها عدن

نيّئــا يـُـؤكل ،وبنفضـ ٍـة يهـ ّـر عنــه الوحــل

ابألكياس

ـري
الطـ ّ

اليت كانت سوف تتّسع حلرٍج من البقلة

وكمش ـةٌ منــه تقيــت عتّــاال ثالثــة أايم

ـرت
ـت إحصاءهــا ...لكنــي تذكـ ُ
ـوب يتدفـ ُـق منهــا نــور هللا ،حاولـ ُ
ـوم ثقـ ٌ
ايل أ ّن النجـ َ
ُخيّــل ّ
أنــه مــن املســتحيل إحصــاء اخل ـرات اإلهليــة.

واخلبيز البكر ٍ
وحزم من الدردار
ّ

بليا ليهــا

قلن لبعضهن:

دفن على َعجل
العجائز اللوايت َّ

الشيطان

من أجداد وأجداد

يف مقربة جديدة

مل نسمع أن حلبيّا جاع

تقــول اجلنــازة الــي هــي أقــل مــن عددهــن:

حنن ِرجل يف القرب وِرجل يف اخلرابة

ـأس سلســة يف احلفــر
كانــت الفـ ُ

إن متنا أرحنا واسرتحنا

ليس كما عهدانها يف «تراب اهللك «

وإن جنوان سددان رمق الصبيان

عصرا
والبارحة ً

وجتلّست هلم على األكتاف

كانت بال عشب

رقاب حتاول العيش يف عمر جديد
ٌ

وفوقها خيمةٌ من دخان

حنن ،يف األصل ،فضلة

وليس ٍ
جملنون أن يص ّدق

طعم لعم ٍر ميوت أوالدان قبلنا فيه
وال َ

عصافري تسهر على سطوح بيوهتن
أن
َ

حنن ،ال نظن ،أن الصاروخ سيلتفت إلينا

وميضي الصبيان

عيدان أو جراءً فالتة
سوف يراان ً

الغميضة
يف لعبة ّ

أو رّبا عُلب سردين فارغة تتدحرج

ِ
للتو.
يف رشاقة َمن قام شبعا َن عن وليمة ّ

ـوس قــزح:
ـت؟ أجابــي :أان شــجرة جمنونــة مــن اجلحيــم .سـ ُ
ـألت الــرق :مــن أنـ َ
سـ ُ
ـألت قـ َ
ـت؟ أجاب ــي :أان غص ــن م ــن أغص ــان ش ـ ٍ
ـجرة يف اجلن ــة ونس ــمة ُمرتع ــة أبل ــوان
م ــن أن ـ َ
ٌ
ـألت النج ــوم :م ــن أن ـ ِ
ـض يف الف ــردوس
الس ــعادة .س ـ ُ
ـت؟ أجابت ــي :أان قل ـ ٌ
ـوب نقيّ ــة تنب ـ ُ
ـت؟ مل ُيبــي
ـألت الكــو َن :مــن أنـ َ
بلهفــة قلــوب احملبــن ،أان أفــواهُ مالئكــة ُولِــدت للتــو .سـ ُ

حب ــرف ،لكن ــه م ــأ أمساع ــي بصمت ــه الص ــايف املُثق ــل بضجي ــج مالي ــن األس ــئلة املُعلق ــة.
ـألت الشــجرة :مــن أنـ ِ
ـت؟ أجابتــي :أان الــي متتــد أغصــاين يف مجيــع االجتاهــات دون أن
سـ ُ
ايل نظــرةً ِملؤهــا
ـت؟ نظـ َـر َّ
أنســى أصلـ َـي الواحــد .مث نظـ ُ
ـرت اىل اإلنســان وســألتُهُ :مــن أنـ َ
ـث بي ـ ٍ
ـرج م ــن أدغ ــال التس ــاؤالت.
ـأس ع ــن خم ـ ٍ
التناقض ــات وترك ــي وحي ــداً أحب ـ ُ
املهمشون
ّ

ـرت عل ــى
يف أس ــفل الكي ــس واملأك ــوالت اهل ّ
ـل اجلمي ــع ،فتذك ـ ُ
ش ــة يف األعل ــى كم ــا يفع ـ ُ
مس ــحوقة.

اخلريات اإلهلية

ـتلقيت عل ــى س ــطح املن ــزل
ضمخ ــة بس ــحر الس ــكون ،اس ـ ُ
يف ليل ــة ش ــديدة الصف ــاء ُم ّ

ـدأت
ـل نزيـ َ
ـفت روعــة ســواد الكــون ،بـ ُ
ـف النجــوم املتواتــر ،مــن نقــاء بياضهــا اكتشـ ُ
أأتمـ ُ
أهنــل مــن معينهــا الــذي ال ينضــب ،امتــأت روحــي بصفـ ٍ
ـاء مل أعــرف مثيــا لــه مــن قبــل،
ُ

عندم ــا س ــئل أبن ــاء الش ــيطان ع ــن أخ ــاق أبيه ــم أجاب ــوا مبنته ــى احلماس ــة وبص ـ ٍ
ـوت
ُ َ ُ
واح ــد :م ــن أنب ـ ِـل املخلوق ــات وأنقاه ــم قلبـ ـاً.

اإلنسانية

ـرك أيتهــا احملبــة ومــا أصغــر ملجـ ِ
ِ
ـرك
ـأك يف هــذا العــامل املرتامــي األحقــاد ،مــا أطهـ َ
مــا أكـ ّ
َ
أيهــا التســامح املســجون يف أقبيــة التلــوث ،مــا أنبلـ ِ
ـك أيتهــا االنســانية اجمللــودة بســياط
الكراهي ــة ،م ــا أروع ـ ِ
ـك أيته ــا الكرام ــة ...األنث ــى األكث ــر تعرض ـاً لالغتص ــاب عل ــى م ـ ّـر
العص ــور ،م ــا أنق ـ ِ
ـاك أيته ــا اإلنس ــانية امللوث ــة ابإلنس ــان.

املرأة العارية

ـول عاري ــة متامـ ـاً يف أك ــر س ــاحة يف
ـت ع ــن وج ــود امـ ـرأة جمنون ــة تتج ـ ُ
ذات ي ــوم مسع ـ ُ

ـت
ـت ت ـ ّـواً إىل هن ــاك مدفوعـ ـاً بعش ــقي الش ــديد للمـ ـرأة ،لكن ــي الحظ ـ ُ
املدين ــة ،فانطلق ـ ُ
َّ
أبن اجلميـ َـع كانــوا يهربــون مــن مــكان تواجدهــا ب ُذعــر بعدمــا كانــوا ُمقبلــن حبماســة ،أاثر
ـت
ـت منهــا مبــا يكفــي ألأتكــد مــن طبيعتهــا أدركـ ُ
األمـ ُـر اســتغرايب الشــديد ،وعندمــا اقرتبـ ُ
ـبقت اجلمي ــع.
ـاقي للري ــح ح ــى س ـ ُ
أهن ــا مل تك ــن س ــوى احلقيق ــة ،فأطلق ـ ُ
ـت س ـ َّ

القسم الثقافي

ًّ
قصص قصيرة جدا

15

القسم الثقافي

متى سيعود أبي؟

16

حكايات من وجع
عبد الغني عون

محمد سليمان زادة

شاعر سوري

شاعر وكاتب سوري

مىت سيعود أيب
أنت أيضاً كنت تتأخر
كنت تسافر
وكنت أسأل أمي عنك
يتغي طيلة سنوات
جواب أمي مل ّ
ظل تقليدايً
َّ
(والدك يسافر ألجلنا)
حىت أنين مل أعد أسأهلا
مىت سيعود أيب
لذلك عليك أن تعذرين
أان أيضاً سافرت ألجلكم
حدث هذا بعد موتك بعامني
وظلَّت ّأمي تسألين
مىت تعود اي أبين
ظل تقليدايً سؤاهلا
َّ
كنت أجيبها
و ُ
سافرت ألجلكم
لقد ُ
وال أعرف مىت أعود
وع ْد ُت نفسي كثرياً بزايرتك
َ
كذبت كثريًا
و ُ
كنت أنتظر أن ينتهي السفر
ُ
لكنَّه يف كل مرة يفاجئين مبصيبة
أعرف أنك لن تص ّدقين
لذلك أحتفظ مبلفي الطيب
لرتى كم أان مريض
ولتضحك على احلقن اليت انغرزت يف جلدي
حقن مل نسمع هبا يف قريتنا (موابتو)
ٌ
وحبــوب ومراهــم ،وصــور شــعاعية للقفــص
الصــدري
تقوس عظامي كلها
لقد حفظت ُّ
وصرت أفهم مثل طبيب بقراءة التخطيط القليب
ُ
لذلك ستعذرين حني أعود
فغيايب كلَّهُ مربر
وعدتك قبل سبع سنوات أبن نقضي العيد معاً
ُ
لكن الظروف مل تساعدين
خويف من الغاابت
هلعي من الذائب
قتال رغبيت يف البحث عن ليلى
مرض آخر
فأصابين ٌ
قال األطباء أبنه مزمن
وحيتاج لسبع سنوات
وحني راجعت الطبيب قبل يومني
ووضع رأسي حتت اجملهر
قال سبع سنوات أخرى
ال تضحك اي أيب
فلقد غزتنا األمراض الغريبة
وصران هنرب من موتنا
مل يعد كما يف السابق
أمسكت بيدك على ظهر البيك آب
حني
ُ

واجتهنا من حلب إىل موابتو وأنت ميّت
لقد تبدَّلت طقوس املوت
فال نعرف احلي من امليت
لذلك أعرف أنك ستعذرين
وستعفو عين لسبع سنوات قادمة
السنني تركض اي أيب وأان َّ
تغيت كثرياً
مل تعد الغاابت ختيفين
والذائب كلّهم أصدقاؤان
وحدها ليلى ما زالت ختيفنا
تقشر اإلنسان اي أيب
السنني ّ
فيخسر جلده مثل تفاحة حتت الشمس
لذلك لن تعرفين
أقسم لك أبننا لو ألتقينا لن تعرفين
َّأما أان
سأعرفك
لت أحتفظ يف رأسي اللعني
ألنين ما ز ُ
بصورتك األخرية يوم وفاتك
َّأما أنت فلن تعرفين
كربت اي معلّمي
لقد ُ
و َّ
تغي شكلي كثرياً
حىت أن ُّأمي ال تعرفين
تسأل أخيت يف كل مرة …
من هذا الوسيم
أمي ليست طبيبة اي أيب
التعرف على الصور الشعاعية
ال جتيد َّ
لذلك أان أعذرها
لقد أخذتنا السنني اي أيب
وأتخران عليك
لكنين أعدك يف هذه املرة
أال يكون جوايب تقليدايَ
سأجيب بوسامة الغربيني وصراحتهم
ال أستطيع اآلن زايرتك
علي أخذها لسبع سنوات
هناك جرعات َّ
سأخسر فيها وساميت
سيتساقط شعري حىت احلواجب والرموش
ستظهر شامات يف خ ّدي وعلى الكتفني
سيتغي طويل ووزين
َّ
ولون بشريت
وسأصري مثل َّفزاعة عصافري
مبالمح شاحبة
لكن صويت لن يتغري
ستعرفين من صويت
إذا جئتك بعد سبع سنوات
قد حيدث وأصل يف الليل
مل أعد أخاف الليل اي أيب
سر الغاابت
اكتشفت َّ
منت فيها ٍ
ليال طويلة
وأكثر ما كان خييفين
تلك األصوات القادمة من املدينة.

يف ٍ
طيين قرب حدود الدولة
حقل ٍّ
كان خميّم
ٍ
غسيل وبراميل
وحبال
خيَ ٌم
ُ
أكوام من ِ
حطب الزيتون األخضر
ٌ
ورايح وصياحٌ ،
جوع تزأر
أطفال من ٍ
برٌد ٌ
تنادوا:
يف وحل الطرقات َ
قد جاء الضيف املسؤول
ه ِرعوا ٍ
للقاء مأمول
ُ
قالوا من هذا املسؤول؟
أمن داعش أو جيش األحرار؟
ساخت أرجلهم يف الطني
سيل األمطار
بعد قليل يتوقّف ُ
دخلوا ،وقفوا ،جلسوا ال أدري
حبثوا عن ذاك القادم من عمق األسفار
لعل السيارة قد علقت ابلطني
قال أحدهمّ :
ر ّد اآلخر :ال لن أييت مسؤول يلبس جاكيتاً وكرافه،
يزحف بني املاء وبني الطني
سكتوا ،بردوا ،دمعت أعينهم أو ضحكوا
 هيّا نشرب بعض الشاي من ميلك كأساً فليُحضره وإبريقاً بعض األعشاب ال تنسوا تلقيمة شاي أين الس ّكر؟ ال حاجة للس ّكر ،حنن منوت مبرض الس ّكرعت املطر هناك
 هاتوا املاء ،من ذاك الربميل األسود ،قد مجّ ُقعدوا حول النار وإبريق فوق األحجار
كانت أعينهم تتالشى ،تغفو
هجم الدفء على األعضاء
انموا من شدة إعياء ،وغلى املاء.

د .محمد جمال طحان
كاتب وباحث سوري

ك؟
عالم أحبّ ْ
َ
ك
عالم أحبّ ْ
َ
سالح بغري زاند
َ
وأنت ٌ

طقوس بدون صالة
وأنت
ٌ

ائن مألى فراغ؟
وأنت خز ُ
ك
عالم أحبّ ْ

ضباب
وأنت ٌ
هلاث وراء ال ّ
ض َج ْر؟
وأنت ال ّ

ك أو تستبيين
عالم أحبّ َ
َ
الغضب
البحار بليل
وأنت
ْ
ُ

ّموح ال َفتـَْر
وأنت
الس ُ
عال  ..الط ُ
ُ
القروح ّ ..
وجنتيك؟
وماذا أقبِّ ُل يف
َ
ففو ٌد ٍ
بشيب ٌّ
وخد خشو ٌن
وتبقى احلَُف ْر
فاجأَتْين
عالم أحبُّ َ
َ
ك قد َ

الصور؟
بشت
انر  ..بعينك حق ٌد ّ
ْ
جبوفك ٌ

الفنان التشكيلي

سهيل األحدب
يسر عيان
كاتب سوري

نشــأ الفنــان ســهيل األحــدب يف بيئــة تقليديــة حمافظــة يف مدينــة
محــاة الــي أبصــر النــور فيهــا يف العــام  ،1915أدرك األحــدب
يف عمــر مبكــر أمهيــة الفــن وســعى ملمارســته ودراســته ابلرغــم
مــن عــدم تقبــل حميطــه االجتماعــي لــه ،ســافر إىل بــروت ايفع ـاً
للعمــل علّــه يتمكــن مــن حتقيــق حلمــه بدراســة الفــن ،يقــول الفنــان
موريــس ســنكري( :عندمــا اختــار األحــدب طريــق الفــن مــن أجــل
خالصــه الفــردي كان يــدرك متامــا أنــه خــاص إذا مــا اضحــى
مجعيّــا ،فانــه ســيكون عامــل تنويــر ال حــدود آلفاقــه ،هلــذا أصــر
رغــم اعـراض احمليــط علــى املضــي يف طريقــه ليكــون هــذا اخلــاص
مجعيّــا) .ســافر ســهيل اىل إيطاليــا لدراســة الفــن يف األكادمييــة
امللكية-فلورنســا بــن العامــن ( )1938_1935وختــرج منهــا بدرجــة جيــد جــداً مبشــروع تنــاول
نضــال الشــعب الســوري ضــد املســتعمر الفرنســي آنــذاك .عمــل مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف عــدد
من املدارس مث درس يف معهد إعداد املدرســن(حلب) ،أســس مركز الفنون التشــكيلية عام 1961
بدعــم مــن وزارة الثقافــة وعمــل مدي ـراً لــه حــى وفاتــه ليحمــل هــذا املركــز امســه حــى يومنــا هــذا.
شــكل ســهيل األحــدب عالمــة ابرزة يف التشــكيل الســوري إبنتاجــه متعــدد التقــاانت ،انتقــى لوحاتــه
مــن البيئــة الســورية جبميــع أبعادهــا االنســانية واحلضاريــة والطبيعيــة ،تظهــر بيئــة محــاة بشــكل خــاص يف
لوحاتــه بطبيعتهــا وهنرهــا ،أبلواهنــا املختلفــة واملميــزة ،مل يقــدم األحــدب موضوعاتــه بواقعيــة تســجيلية
حرفيــة كمــا كان احلــال لــدى معظــم فنــاين جيلــه بــل اشــتغل الختـزال األشــكال الواقعيــة وإضفــاء ملســة
حداثيــة انطباعيــة فيهــا الكثــر مــن العفويــة وصــدق االنفعــال .مــن أشــهر أعمالــه لوحــة (ابب اجلابيــة).
كان نتــاج الفنــان ســهيل األحــدب منوعـاً غــر غزيــر بســبب انشــغاله ابلتدريــس والبحــث مــن جهــة،
وبســبب حريـ ٍـق تعرضــت لــه أعمالــه ودراســاته الفنيــة أنشــبه والــده فيهــا عــام  .1945رحــل الفنــان
األحــدب يف مدينــة محــاه عــام  1969بعــد جتربــة فنيــة صعبــة ســاهم خالهلــا بدعــم احلركــة التشــكيلية
يف مدينــة محــاه ودفــع جيــل الشــباب املوهــوب اىل العمــل الفــي .انل وســام االســتحقاق الســوري
تكرميــا لــه علــى إجنازاتــه الفنيــة وجهــوده يف إغنــاء احلركــة التشــكيلية الســورية.

القسم الثقافي

ِّ ً
ُ
ّ
الحب يستيقظ متأخرا

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ضيِّ ُع فيك حنيين
عالم أ َ
َ

ِ
بشكل بَ َش ْر؟
اب
َ
وأنت سر ٌ

ك؟!!!
عالم أحبُّ ْ
َ
***
تعال استبيين
َ
وفتّ ْح أنيين

ووّز ْع صاليتَ بني حنيين إليك

املثول على ركبتيك
وبني اشتياقي َ

أذوب احتياجاً
ّ
فإن ُ

ك فوق جراحي
اح َ
فلملم جر َ
ْ

لعل حيايت  ..تُدى إليك
َّ
***
عالم أف ِّك ُر؟
َ

أنت احملبَّ ْة بيوم احتضاري

ولدت أ ِ
ت إليك
ويوم ُ
ُض ْف ُ
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قسم المرأة

الحقيقة تشبه الشمس
إلهام حقي
رئيسة قسم المرأة

عندمــا يــزداد األمل نتشــبث أكثــر ابحليــاة ويصبــح عاملنــا أكثــر متعــة ،نبحــث عــن
الــروح الــي ال تفكــر أن تســتبدلنا أبحــد ،نعانــق القلــب الــذي ال ميــل منــا وال
يتوقــف عــن النبــض مهمــا حصــل ،ننــام ويبقــى هــو مســتيقظاً يســر دمائنــا ضمــن
أوردتنــا دون إشــارات مــن أحــد ،ال حيتــاج إشــارات ضوئيــة وال كه ـرابء يعمــل
ويعمــل دون عنــاء ،يواصــل عملــه ابلليــل والنهــار لعشـرات األعـوام ،يعمــل علــى
ورديــة واحــدة رمبــا مائــة عــام.
 أال يريد أن خيرج قليالً لتنشق اهلواء ،أو أن أيخذ قيلولة ولو كل عشرة أعوام؟هــو قلــب مــن حلــم ودمــاء ال يســتجدي أحــداً وال يطلــب أيــة مســاعدة مــن أي
عضــو ابجلســد ،ابلرغــم مــن أن كل عضــو جبســدان يس ـريح ،العــن تغمــض،
والفــم يغلــق معظــم األحيــان ،والدمــاغ ينــام حــى مــع األحــام ،واملعــدة هتضــم
فقــط بعــد الطعــام ،إال هــو! وحنــن ال نرمحــه نلهــو وننفعــل وأنكل مــا لــذ وطــاب،
معــه اســتيقظت نبضــايت مــن جديــد ،قصــة عميقــة ،بــل هن ـراً مــن األمــل غـ َّـرد
يف هــذا القلــب أصبــح لدينــا اآلن أجنحــة أريــد أن أحيــا معــك فأنــت نصفــي

اجليــد ،لنــرى إن كانــت ستبتســم لنــا احليــاة جمــدداً فأنــت تنبــض ألجلــي فقــط،
أصبحنــا ال نــرى األلـوان مــن خــال بعضنــا عندمــا هتمــس يل مل يعــد اللــون لــون
إن مل يشــابه لــون خديــك فأمهــس لــك ل ـوال ضخــك للدمــاء ملــا تلــون خــدي
بلــون دمائــك النقيــة ،ال حتطــم آمــايل طاملــا اســتمرت الليــايل واألصبــاح معــك
ســأحب نفســي ألجلــك ،سأشــارك ســعاديت مــع مــن حــويل ألن صحبتهــم ال
جتلــب الدمــوع ،ســنبتعد عــن حفنــة املدعــن ونعتــر أصواهتــم ملغيــة ويف عصـران
هــذا ميكننــا أن نقــول إن وجوههــم غــر (فيســبوكية) ،ألننــا نــدرك حجــم الوحــدة
الــي وصلنــا إليهــا ،ننــام علــى أمــل أن حنلــم حبيــاة ســابقة يلتــف حولنــا األهــل
واألقـرابء واجلـران ويهــرع لنجدتنــا ســابع جــار!! مــا جيــري اآلن هــو عــار علــى
جمرتنــا الكونيــة ،فاملســرح أصبــح فارغـاً إال مــن املنافقــن ،إن أردان التخلــص مــن
أخطــاء هــذا الوطــن فهــذا ال يعــي أن منــزق اهلويــة ،متضــي بنــا األايم كخيــط مــن
دخــان ،هــل نستســلم ومنــوت؟ أم نعيــش قليـاً علــى أمــل أن نصحــو يف وطــن
األحــام! وإن فك ـران أن نغــر أي نظــام علينــا أن نكــون جــزءاً منــه كالعينــن

يضحــكان س ـوية ويدمعــان مع ـاً ابندمــاج اتم لتكــون الرؤيــة أوضــح مــن عــن
واحــدة ،هنــا وجــدت بوصلــي مــن وهبــي كتفــه يف حمنــي ألميــل عليهــا وبســط
يل قلبــه ألســلك طريقــي وضمــي ليعيــد يل طمأنينــي ،هــم أحبــي وأخــويت فــأان
اآلن لســت وحــدي ،لــن تتــوه الــروح بعــد اآلن ســنختزل معـاً الصعــاب ،فقنـوات
االتصــال بــن األحبــة حمبوكــة إبتقــان وانفذتنــا االجتماعيــة مفتوحــة علــى الــدوام،
ال خــوف مــن شــدة وال زوال فالروابــط اإلنســانية كاملصبــاح الســحري متغلغلــة يف
أعماقنــا فقــد ورثناهــا منــذ زمــان حيــث خلجــات القلــوب الدافئــة وعطــر الرحيــان،
تشــبه قلــي وعينــاي ،بطهــارة أرواحهــم تســتمر احليــاة ،معكــم تتدافــع األش ـواق
وتتســارع النبضــات ،فأنتــم شــهقة الــروح ببعادكــم الدنيــا ممــات ،معكــم احلــظ
حيالفــي والنســيم يداعــب جفــوين وحيميــي مــن غــدر الزمــان ،فطــوىب ملــن أحــب
ومــن اســتطاع أن يولــد عنــد غــره احلــب ،فاحلــب قــدر وحنــن ال نصنــع األقــدار،
احلــب دم يســري يف ش ـرايينا كمــا احلقيقــة والشــمس الــي ال ت ـوارى بغ ـرابل،
والقلــب الــذي ال يتوقــف عــن اخلفقــان.

األوبئة تختبر قدرة الذكاء االصطناعي
سامية بن يحي باتنة
كاتبة وباحثة من الجزائر
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ـيوعا وظهـ ًـورا ،إذ حظــي خــال
يعــد الــذكاء االصطناعــي أحــد أكثــر التقنيــات اجلديــدة شـ ً
الســنوات األخــرة ابالهتمــام األبــرز يف عــامل التقنيــة ،وتنوعــت جمــاالت اســتخدامه س ـواء
اقتصــادايً ،أو عســكرايً ،أو صحيـاً ،أو تعليميـاً ،حيــث عمــل الــذكاء االصطناعــي علــى
تغيــر منــط احليــاة االنســانية ،كمــا ســاهم يف حــل العديــد مــن املشــكالت املعقــدة ،ومنهــا
أزمــة كــوروان ،فقــد مت اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف الرعايــة الصحيــة ،ممــا مســح للبشــر
ابكتســاب رؤى غــر مســبوقة يف الكشــف املبكــر عــن األم ـراض ،واكتشــاف األدويــة،
والتشــخيص ومــن هــذا املنطلــق يتبــادر إلينــا هــذا السـؤال:
 ما مدى فعالية الذكاء االصطناعي إثناء تفشي األوبئة على غرار وابء كوروان؟إن املتتبــع بعــد عــام  2000ســيجد أن األوبئــة ختتــر قــدرة الــذكاء االصطناعــي علــى
التعامــل مــع األحــداث املتطرفــة ،واألزمــات املعقــدة ذات االنتشــار والتأثــر العــايل علــى
البشــر ،ألن األدوار املختلفــة الــي يفــرض أن يلعبهــا الــذكاء االصطناعــي أثنــاء األوبئــة
هــي اإلنــذار املبكــر والتنبيهــات ،والتنبــؤ بكشــف تفشــي األم ـراض ،ورصــد األم ـراض يف
الوقــت احلقيقــي يف مجيــع أحنــاء العــامل ،مث حتليــل وتصــور اجتاهــات االنتشــار ،والتنبــؤ مبعــدل
واجتــاه العــدوى ،واختــاذ الق ـرارات الس ـريعة لتحديــد العالجــات الفعالــة ودراســة وحتليــل
مســببات األمـراض واكتشــاف األدويــة ،وهــذا لــن يتــم إال ابســتخدام الــذكاء االصطناعــي
الــذي يتضمــن حاليًــا حســب جمموعــة مــن التعاريــف والدراســات علــى غ ـرار دراســة
(ســيو :) 2020
 معاجلــة اللغــة الطبيعيــة وتطبيقــات رؤيــة الكمبيوتــر والتعلــم اآليل ،ابإلضافــة إىل التعــرفوالتنبــؤ ابســتخدام النمــاذج القائمــة علــى البيــاانت الضخمــة.
وتُســتخدم وظائــف الــذكاء االصطناعــي علــى نطــاق واســع يف تتبــع حــاالت ال ـوابء
والتنبــؤ هبــا وتشــخيص األمـراض وحتديــد جهــات االتصــال وحتســن اسـراتيجيات الوقايــة
مــن اجلوائــح وتطويــر اللقاحــات واألدويــة ،ففــي (ووهــان) الصينيــة رأينــا اســتخدام الــذكاء
االصطناعي كأداة للتمييز بني الكوروان ( )19-COVIDوأنواع أخرى من االلتهاب
الرئــوي يف غضــون ثـو ٍان مــن خــال حتليــل صــور مســح الصــدر املقطعــي احملوســب للمرضــى
مــا يــرز إمــكاانت كبــرة لتخفيــف الضغــط عــن أطبــاء األشــعة يف اخلطــوط األماميــة،
وحتســن التشــخيص املبكــر والعــزل والعــاج ،وابلتــايل املســامهة يف الســيطرة علــى الـوابء.

كمــا مت تصميــم منــوذج التعلــم العميــق للكشــف عــن حــاالت الكــوروان اإلجيابيــة مــن
األشــعة الســينية للصــدر وتس ـريع العــاج ملــن هــم يف أمــس احلاجــة إليــه ،ابملقابــل مت
نشــر العديــد مــن أنظمــة كام ـرات الرؤيــة احلاس ـوبية القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي
يف الصــن ،ويف مجيــع أحنــاء العــامل لفحــص احلشــود حبثًــا عــن أع ـراض كــوروان ومراقبــة
األشــخاص أثنــاء عمليــات اإلغــاق ،مــن جهــة مت نشــر الــذكاء االصطناعــي للكشــف
عــن العالمــات املرئيــة لاللتهــاب الرئــوي علــى الصــور املأخــوذة مــن فحوصــات الرئــة
املقطعيــة ،وعلــى الرغــم مــن أن تقنيــة الــذكاء االصطناعــي وحدهــا ال ميكنهــا أتكيــد
حــاالت الكــوروان  ،إال أهنــا تســاعد يف تقليــل العــبء علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة
وتوجيــه امل ـوارد احملــدودة مــن خــال حتديــد احلــاالت احملتملــة.
ومــن املثــر لالهتمــام ،أن روب ـواتت اخلدمــة الذاتيــة والروب ـواتت الــي تعمــل ابلــذكاء
االصطناعــي اســتخدمت يف مستشــفيات (ووهــان) ،وابلتــايل علــى الرغــم مــن أن
الــذكاء االصطناعــي مل يتطــور بوتــرة متكنــه مــن التغلــب علــى الـوابء إال أن دوره تزايــد
بشــكل كبــر ،فخــال جائحــة كــوروان ،رأينــا كيــف ميكــن للــذكاء االصطناعــي أن يلعــب
دورا مهمــا يف الســيطرة علــى ال ـوابء كأداة لإلش ـراف علــى احملتــوى ويف خدمــة التنبــؤ
ً
ابجلائحــة ،وكأداة للتنقيــب عــن البيــاانت العلميــة ،ولتشــخيص املرضــى ،فحــى قبــل أن
يصبــح الكــوروان جــزءًا مــن عاملنــا اليومــي ،واجهــت املنصــات العلميــة مشــكالت خطــرة
يف أمتتــة أدوات االســتماع وتعديــل احملتــوى بشــكل صحيــح ،ويف هنايــة املطــاف ،كافحــت
هــذه املنصــات ملواكبــة التدفــق اهلائــل للمحتــوى املنشــور واإلعــاانت املوضوعــة وحتميلهــا
كل يــوم وتتطلــب الفصــل البشــري يف الشــكاوى.
ومــع انتشــار ال ـوابء علــى مســتوى العــامل يلجــأ الباحثــون إىل الــذكاء االصطناعــي
ملســاعدهتم علــى اســتخراج البيــاانت بشــكل أفضــل مــن أجــل احلصــول علــى رؤى حــول
فــروس كــوروان اجلديــد مــن خــال إجيــاد اتصــاالت أكثــر دقــة عــر املزيــد مــن البيــاانت.
أمــا مــن زاويــة عــرض مــدى اجيابيــات هــذه التقنيــات ،ميكــن القــول ليســت كل
اســتخدامات الــذكاء االصطناعــي أثنــاء اجلائحــة خاليــة مــن اجلــدل ،فهنــاك تقاريــر
تفيــد أبن تقنيــة التعــرف علــى الوجــه وحتديــد املوقــع اجلغـرايف تُســتخدم يف الصــن لتتبــع
أيضــا اســتخدام
األف ـراد الذيــن رمبــا يكونــون علــى اتصــال أبشــخاص مصابــن ،كمــا مت ً

هــذه األدوات لتتبــع مــدى االمتثــال ألوامــر العــزل الــذايت ،واحلجــر الصحــي ،علــى الرغــم
مــن عــدم اختيــار احلكومــات الدميقراطيــة لنشــر هــذه األدوات علــى الرغــم مــن خمــاوف
اخلصوصيــة أم ال ،كمــا ال ميكــن أن حيــل الــذكاء االصطناعــي حمــل الدمــاغ البشــري
واألطبــاء واملمرضــات واخلـراء الطبيــن عندمــا يتطلــب تفشــي املــرض تدابــر سـريعة ،ومــع
ذلــك حنــن حباجــة إىل استكشــاف وتطويــر قــدرات الــذكاء االصطناعــي للوقايــة مــن األوبئــة
ومكافحتهــا مســتقبال.
يف هنايــة املطــاف رغــم كل هــذه االســتخدامات والتطــور ال ي ـزال الــذكاء االصطناعــي
يواجــه العديــد مــن التحــدايت وال ميكنــه حــل مجيــع املشــكالت ابلكامــل ،خاصــة يف ظــل
األوبئــة ،حيــث كشــف الـوابء عــن عــدد ال حيصــى مــن أوجــه القصــور يف بيــاانت الرعايــة
الصحيــة علــى مســتوى العــامل ،ابإلضافــة إىل عــدم مشــاركة هــذه البيــاانت ،وعــدم التوافــق
بــن هنــج علــم البيــاانت يف علــم األوبئــة والطبيعــة املعقــدة لألوبئــة مــع درجــة عاليــة مــن
الســلوك البشــري وعــدم اليقــن الطــي احليــوي ،هلــذا للقضــاء علــى الـوابء ،حتتــاج االنســانية
إىل اسـراتيجية اســتباقية تعمــل علــى حتديــد احلــاالت وتعقبهــا عــن طريــق الفحــص الشــامل
املتسلســل املقــرن بنمذجــة بيــاانت متطــورة تعتمــد علــى العلــم يف الوقــت الفعلــي ،ابإلضافــة
إىل برانمــج عالجــي مبتكــر يركــز علــى الــذكاء االصطناعــي وابلتــايل تؤكــد منظمــة الصحــة
العامليــة علــى أنــه مثلمــا نعمــل مــن أجــل التــآزر بــن الطــب السـريري ،والــذكاء االصطناعــي،
أيضــا أن يكــون هنــاك مثــل هــذا االحتــاد بــن الصحــة العامليــة وعلــم البيــاانت.
جيــب ً
دورا قـ ًـوي يف
وهنــا يطــرح تســاؤل آخــر مفــاده :كيــف ميكــن أن يكــون للــذكاء االصطناعــي ً
اإلدارة املســتقبلية لألوبئــة؟
يف الصــدد يؤكــد علمــاء األوبئــة البــارزون علــى اختــاذ خط ـوات ملكافحــة هــذه األزمــة مــن
حيــث معرفــة مــن هــو املصــاب ابملــرض ،مث دراســة البيــاانت للتنبــؤ بشــكل موثــوق مبــن
ســيحصل عليها ،واســتخدام البياانت املوجودة إلعالم املورد وسلســلة التوريد على املدى
القصــر والطويــل ،فالعديــد مــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي الــي حتظــى ابهتمــام كبــر
يف مكافحــة (الكــوروان) وبشــكل عــام ميكــن للــذكاء االصطناعــي الفعــال إمــا تك ـرار مــا
ميكــن أن يفعلــه البشــر بشــكل أســرع وأكثــر اتســاقًا أو ميكــن هلــذه األنظمــة القيــام أبشــياء
يســتطيع البشــر فعلهــا.

أحمد العربي
كاتب سوري

احلديــث عــن اإلنســجام واإلندمــاج يتطلــب منّــا العــودة إىل الظــروف الــي
أدت إىل جلــوء ثالثــة ماليــن ونصــف مــن الســوريني إىل تركيــا ،ومــا يصــل إىل
ضعــف هــذا العــدد يف العــامل أمجــع .ومثلهــم تقريبًــا مهجريــن داخــل ســورية،
موزعــن علــى املخيمــات يف احلــدود بــن ســورية وتركيــا ،ويف املناطــق احملــررة يف
إدلــب وغريهــا مــن املــدن والبلــدات احملاذيــة لرتكيــا.
أوالً :إن انــدالع الثــورة الســورية أواســط آذار/مــارس  ،٢٠١١واملطالبــة
إبســقاط نظــام االســتبداد واســرداد احلقــوق اجملتمعيــة كاملــة للشــعب وحتقيــق
احلريــة والكرامــة والعدالــة والدميقراطيــة .مواجهــة نظــام ظــامل مســتبد امتــد حـوايل
عامــا منــذ انقــاب آذار/مــارس  .١٩٦٣حيــث خــرج أغلــب
اخلمســن ً
الشــعب مطالبًــا حبقوقــه كاسـًـرا حاجــز اخلــوف ومضحيًــا بــكل شــيء إلســقاط
هــذا النظــام .وألســباب كثــرة تـُـرك النظــام وبدعــم مــن حلفائــه إي ـران وروســيا
واملرتزقــة الطائفيــن حــزب هللا وغــره .مــع صمــت دويل كامــل ،واجــه النظــام
الشــعب عــر مجيــع أنـواع األســلحة الــي اســتهدفت املــدن والبلــدات الثائــرة،
و مشلــت أغلــب ســورية ،وبعــد ســنوات علــى هــذه احلــرب علــى الشــعب
الســوري ،أدت إىل ســقوط أكثــر مــن مليــون ضحيــة ومثلهــم مــن املصابــن
واملعاقــن ،ومــن املعتقلــن واملغيبــن قسـ ًـري ،إضافــة لتدمــر أكثــر مــن نصــف
املــدن والبلــدات الســورية ،أدت إىل موجــة نــزوح داخلــي وجلــوء خارجــي زاد
عــن نصــف الشــعب الســوري ،ح ـوايل  ١٤عشــر مليــون إنســان ،اتركــن
وراءهــم بلداهتــم وأرزاقهــم وأســباب عيشــهم .ابحثــن عــن أمــان حيفــظ احليــاة
ملــن تبقــى منهــم.
اثنيًــا :كان هلــذه احلــرب الكارثيــة الــي شــنها النظــام وحلفــاءه علــى الشــعب
الســوري ،هــذه النتائــج مــن النــزوح الداخلــي واللجــوء اخلارجــي .حبيــث وصــل
إىل األردن ح ـوايل املليــون إنســان يتواجــد أغلبهــم يف خميمــات تفتقــر ألدىن
الشــروط اإلنســانية ،والبعــض ممــن لديــه بعــض اإلمكانيــات املاديــة تــوزع علــى
املــدن األردنيــة .وكذلــك وصــل إىل لبنــان أكثــر مــن مليــون ونصــف إنســان
أيضــا
توزعـوا علــى خميمــات ،ويف البلــدات واملــدن اللبنانيــة .حيــث عانـوا هنــاك ً
مــن مظلوميــة النظــام اللبنــاين املهيمــن عليــه حــزب هللا حليــف النظــام الســوري،
حيــث شــارك يف قتــل الســوريني وتشـريدهم .لذلــك عايــش الســوريون يف لبنــان
ظــروف متييــز واضطهــاد وتنكيــل وشــظف عيــش كبــر .كذلــك وصــل إىل
العـراق حـوايل النصــف مليــون إنســان أغلبهــم توزعـوا يف مناطــق احلكــم الــذايت
أيضــا حيــث مل حيصلـوا علــى
الكــردي مشــال العـراق ،وكانــت حياهتــم مضنيــة ً
مــا جيــب مــن رعايــة واهتمــام .إضافــة لتوجــه الكثــر مــن الشــباب الســوري
يف مغامــرة ركــوب البحــر إىل أورواب ،عــر تركيــا إىل اليــوانن والــي أدت لواقــع
كارثــي علــى مــن حــاول اللجــوء ألورواب ،بــدءً مــن النصــب واإلحتيــال مــن
املهربــن ،إىل غــرق الكثرييــن يف عــرض البحــر ،حيــث مت نقلهــم يف مراكــب
غــر مؤمنــةُ ،وت َّمــل مــا يزيــد عــن طاقتهــا ،مــع رفــض يــوانين أورويب الســتقبال
الالجئــن .مــع ذلــك وصــل الكثرييــن -ح ـوايل املليــون إنســان -إىل أورواب.
هــذا غــر اآلالف ممــن اســتطاع احلصــول علــى إذن ســفر  -في ـزا  -إىل
أورواب وأمــركا وكنــدا وأس ـراليا وأمــركا الالتينيــة عــر طلبــات مــن أق ـرابء هلــم
متواجــدة هنــاك ،إضافــة الســتقبال أعــداد كبــرة مــن املســيحيني الســوريني مــن
تلــك الــدول يف نظــرة دينيــة متييزيــة مــن الغــرب ،نظـ ًـرا لواقــع مأســاة أصابــت

كل الســوريني بغــض النظــر عــن دينهــم وعرقهــم وطائفتهــم .لكــن هــذا واقــع
احلــال لألســف.
اثلثًــا :ابلنســبة إىل تركيــا فقــد كان هلــا النصيــب األكــر مــن اســتقبال الالجئــن
الســوريني .وذلــك ألن تركيــا تعاملــت منــذ بدايــة الثــورة مــع الســوريني علــى
تقبّــل مشــروعية مطالبهــم ،وحاولــت الدولــة الرتكيــة  -يف بدايــة الثــورة  -إقنــاع
النظــام بتقــدمي تنــازالت دميقراطيــة وحتســن ظــروف احليــاة وحتقيــق العدالــة
لكنهــا مل تنجــح .إضافــة لكــون تركيــا كانــت قــد ألغــت مــع النظــام الســوري
إذن الســفر بــن البلديــن قبــل الثــورة بســنوات .وهكــذا بــدأ الكثــر مــن التجــار
والطبقــة الوســطى الســورية منــذ الســنوات األوىل للثــورة القــدوم إىل تركيــا،
إدرا ًكا منهــم ملــا ســتؤول إليــه األمــور يف ســورية وكلمــا زاد عنــف النظــام
ووحشــيته علــى الشــعب الســوري كلمــا زاد اندفــاع النــاس للخــروج إىل تركيــا،
خاصــة مــن مــدن وبلــدات الشــمال الســوري ،حيــث وصــل املاليــن مــن
الســوريني .بعضهــم اســتقر يف تركيــا وبعضهــم اعتربهــا معـ ًـرا هلــم ألورواب ولبقيــة
دول العــامل .ويف بدايــة عــام ٢٠١٦م أوقفــت تركيــا دخــول الســوريني إليهــا
دون في ـزا .ألهنــا اكتشــفت أن هنــاك خطّــة مــن النظــام وحلفائــه لتهجــر
الســوريني يف أكــر عمليــة تغيــر دميغ ـرايف حصلــت يف هــذا القــرن ،هــذا غــر
حرجــا علــى
مــا يعنيــه تدفــق الســوريني إىل تركيــا مــن إغـراق هلــا ،ومــا يشــكل ً
الدولة الرتكية وشــعبها ونظامها السياســي ،حيث اســتخدمت املعارضة ذلك
التدفــق الســوري ملواجهــة حــزب العدالــة والتنميــة بقيــادة الرئيــس أردوغــان،
حتــت دعــوى أن هنــاك متييــز لصــاحل الســوريني علــى حســاب األت ـراك يف
اســتثمار سياســي غــر صحيــح .لذلــك أصبــح كثــر مــن الســوريني النازحــن
داخليًــا الذيــن مل يتمكن ـوا مــن العبــور إىل تركيــا ،قــد اســتقروا يف خميمــات
علــى احلــدود الســورية الرتكيــة يف الداخــل الســوري ،أو يف املــدن احملــررة إدلــب
والريــف احللــي وبعــض ريــف محــاه .وصــل تعدادهــم إىل حـوايل مخــس ماليــن
إنســان.
عامــا أبهنــم مرتوكــن ضحــااي عنــف
ابعــا :عــاش أغلــب الســوريني
رً
إحساســا ً
ً
النظــام ووحشــيته مــع حلفائــه .وإن اإلرادات الدوليــة مل تعمــل يف أي وقــت
لــردع النظــام أو معاقبتــه علــى أفعالــه ،كمــا أن فشــل املكــوانت السياســية
والعســكرية الــي اعتــرت ممثلــة للثــورة يف حتقيــق أي تقــدم فعلــي لصــاحل
الشــعب الســوري .جعل الســوريني يعودون إىل املربع األول يف ممارســة حياهتم
وهــو البحــث عــن اخلــاص الفــردي ،حيــث هــم يف أي مــكان وصل ـوا إليــه
يف العــامل .حاولـوا تعلــم لغــات تلــك البلــدان والعمــل وبدايــة حيــاة يبــدوا أهنــا
ســتكون دائمــة .لقــد أصبحــت ســورية وراء ظهورهــم واقعيًــا .خاصــة بعــد
هيمــن عليــه
تغــول النظــام فيمــا تبقــى مــن ســلطة لــه علــى بعــض ســورية ،وهــو ُم َ
ـكري وحىت يف إمداده املعاشــي والعســكري إليران وروســيا .هذا
سياســيًا وعسـ ً
غــر هيمنــة ال ب ك ك حــزب العمــال الكردســتاين عــر فرعــه ال ـ ب ي د
االنفصــايل علــى الشــمال الشـرقي وشــرق الفـرات الســوري ،حبمايــة أمريكيــة.
مــع بعــض املناطــق احملــررة يف إدلــب والشــمال الســوري.
خامســا :هــذا مــا عاشــه الســوريون الذيــن وصلـوا إىل تركيــا منــذ الســنة األوىل
ً
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االعرتاف أن هناك من يرفض التواجد الســوري يف تركيا بســبب االســتقطاب

السياســي بــن حــزب العدالــة والتنميــة وحلفائــه مقابــل األح ـزاب املعارضــة.
لكــن املتقبلــن للســوريني أكثــر ممــن يرفضــون تواجدهــم وحضورهــم .خاصــة
أن الدولــة الرتكيــة دجمــت الســوريني مباشــرة يف البنيــة االقتصاديــة والتعليميــة
واجملتمعية الرتكية .حبيث أصبح السوري يعمل ويدرس ويصنع له استثمارات
اقتصاديــة جعلتــه يتحــول مــع الوقــت مــن عالــة علــى الدولــة واجملتمــع الرتكــي،
إىل حالة االعتماد املتبادل ،ساعد ذلك التشجيع الرتكي من الدولة وإعطاء
فرصــة للســوريني خاصــة مــن أصحــاب األعمــال واحلاصلــن علــى أذون العمــل
والطــاب أن حيصل ـوا علــى اجلنســية الرتكيــة وهــذا جعلهــم مواطنــن أت ـراك.
حيــث وصــل عــدد اجملنســن إىل حـوايل املائــة ألــف إنســان يف عــام ٢٠٢٠م،
مفتوحــا حيــث مت اســتدعاء اآلالف إىل إدارة اهلجــرة
ومــازال ابب التجنيــس ً
والتوطــن الســتكمال أوراق الزمــة للتجنيــس ،ودخوهلــم يف برانمــج التجنيــس
خصيصــا للســوريني .كذلــك اجتهــاد وعمــل ومثابــرة وإبــداع
الــذي أنشــئ
ً
الســوريني يف كثــر مــن اجملــاالت جعلهــم يفرضــون وجودهــم وحضورهــم داخــل
اجملتمــع الرتكــي .ويتــداول بعــض الباحثــن أن مليــارات الــدوالرات اســتثمرها
الســوريون يف تركيــا .لقــد اندمــج كثــر مــن الســوريني يف الــدورة احلياتيــة الكاملــة
للدولــة الرتكيــة .هــذا غــر الــدور التنمــوي واإلغاثــي والتعليمــي الــذي يقــوم بــه
األتـراك يف املناطــق احملــررة وإدلــب وريــف حلــب ومحــاة .حيــث يتــم دعــم البــى
التحتيــة كاملــة ومســاعدة الســوريني هنــاك ليصنعـوا إمكانيــات حيــاة أفضــل.
هــذا غــر الــدور االجيــايب يف دعــم املخيمــات املتواجــدة علــى احلــدود الســورية
الرتكيــة حيــث يعيــش أهلنــا األشــد فقـًـرا وفاقــة .لقــد حولـوا املخيمــات إىل شــبه
مــدن مــن خــال حتويــل املخيــم إىل بيــوت وامدادهــا ابلبنيــة التحتيــة مــن مــاء
وكهـرابء ومراكــز طبيــة ومــدارس وأسـواق وكل أســباب احليــاة.
سادســا :أمــام هــذا الواقــع هنــاك آراء خمتلفــة حــول الــدور الرتكــي يف املناطــق
ً
احملــررة الســورية ،البعــض ي ـراه حضـ ًـورا يلغــي اهلويــة الســورية ،والبعــض ي ـراه
ضــرورة ال بــد منهــا .حنــن نــرى أن العالقــة الرتكيــة الســورية يف املناطــق احملــررة
بينهــا الكثــر مــن العوامــل اإلجيابيــة؛ بيننــا اتريــخ مشــرك ميتــد ملئــات الســنني.
قياســا بتعامــات دول اجلـوار األخــرى
وبيننــا اعتقــاد إســامي واحــد ،كذلــك ً
يكــون األتـراك األفضــل بــن كل الــدول ،ودورهــم إجيــايب مــع الســوريني بينمــا
بقيــة الــدول إمــا ســلبية أو معاديــة .العالقــة بيننــا :ســوريني وأت ـراك تكامليــة
إجيابيــة .وهــل املطلــوب مــن الســوريني يف أملانيــا مثـ ًـا أن ال يتعلم ـوا اللغــة
األملانيــة وأن ال يندجمـوا فيهــا ليحافظـوا علــى ســوريتهم؟! املطلــوب أن يكــون
انتمــاؤان الســوري هــو هويتنــا الــي تعــي لنــا احلفــاظ علــى عروبتنــا واندماجنــا
ابجملتمعــات الــي أُج ـران علــى العيــش فيهــا وهــذا ينطبــق علــى تواجــدان يف
أيضــا كذلــك أي بلــد يف العــامل .وأن ننجــح يف كل أعمالنــا التجاريــة
تركيــا ً
والعلميــة والثقافيــة واإلبداعيــة .وأن نصنــع مــن ذاتنــا إمكانيــة لصناعــة مســتقبل
أفضــل لســورية الــي ســنبقى نعمــل حيــث حنــن وإمكانياتنــا مهمــا تواضعــت
لنحررهــا ونبنيهــا ونصنــع دولتنــا الدميقراطيــة العادلــة.
حنــن الســوريون يف تركيــا ويف املناطــق احملــررة احملاذيــة هلــا ،مطلــوب منــا أن
نســتثمر كل الفــرص الــي تقدمهــا لنــا الدولــة الرتكيــة لنصنــع مــن أنفســنا شــعبًا
يســتحق شــرف ثورتــه الــي قــام هبــا ،وأن يعمــل عــر جناحــه حيــث هــو لتنتصــر
ثورتــه يف ســورية .ولــو بعــد حــن.

تقارير وتحقيقات

ّ
السوريون في تركيا تكيف إيجابي وبناء حياة جديدة
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الدانمارك العنصرية

Irkçı Danimarka
إشراق

Mültecilerin korunmasına yönelik kanunlar, sözleşmeler ve ilkeler oluşturulmuş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşmeyi 25 Temmuz 1951 tarihinde onaylamıştır. Anlaşma, bir mültecinin kim olduğunu,
ne tür hukuki koruma alması gerektiğini ve ne tür sosyal yardım ve haklar alması gerektiğine açıklık getiriyor. Bu anlaşma,
devletlerin 2019 sonunda tahmini 80 milyon mülteciye yardım ve koruma sağlama çabalarının temelini oluşturmaya devam
etti.

 ووافقــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع،مت وضــع القوانــن واالتفاقيــات واملبــادئ الــي تســتهدف محايــة الالجئــن
 واملســاعدات واحلقــوق االجتماعيــة الــي، وتوضــح االتفاقيــة مــن هــو الالجــئ ونــوع احلمايــة القانونيــة.1951 متــوز/ يوليو25 الالجئــن يف
80  وظلــت هــذه االتفاقيــة تشــكل أســاس اجلهــود الــي تبذهلــا الــدول مــن أجــل توفــر املســاعدة واحلمايــة ملــا يقــدر ب ـ.جيــب أن حيصــل عليهــا
.2019 مليــون الجــئ يف هنايــة عــام

Tüm imzacı devletler mülteci tanımını tanır:
Irkı, dini, milliyeti, mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğramaktan korkan ve korku nedeniyle ülkesine
dönmek istemeyen herkesi.
Eğitim, sağlık, çalışma ve hareket özgürlüğü gibi temel hakları güvence altına alınmalıdır.
2021’in başında (Danimarka ve Belçika) Birleşmiş Milletler Sığınma ve Mülteci Hakları Sözleşmesi’nden çekildi. Danimarka, sığınmacıları Doğu Afrika Cumhuriyeti’ne (Ruanda) sınır dışı etmeye başlayan ilk ülke oldu.
Danimarka ile Ruanda arasında ırkçı ve gizli bir antlaşma ortaya çıktı.Antlaşma, Danimarka’ya gelen sığınmacıların Ruanda’ya gönderileceğini ve sığınma taleplerinin reddedilmesi durumunda Ruanda’nın sınır dışı edilmelerini menşe ülkelerine
taşıyacağını şart koşuyor.

:مجيع الدول املوقعة تعرتف بتعريف الالجئ
 وال يريــد بســبب، أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه أو آرائــه السياســية، كل شــخص يوجــد لديــه خــوف مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب عرقــه.اخلــوف مــن أن يعــود إىل بلــده
 انســحبت (الدمنــارك2021  ويف بدايــة. مــع ضــرورة أتمــن حقــوق األساســية مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة والتوظيــف وحريــة التنقــل) والدمنــارك أول دولــة تبــدأ برتحيــل طالــي اللجــوء اىل مجهوريــة (روانــدا.وبلجيــكا) مــن ميثــاق األمــم املتحــدة اخلــاص ابللجــوء وحقــوق الالجئــن
 وينــص االتفــاق علــى إرســال طالــي اللجــوء الذيــن يصلــون، وظهــرت اتفاقيّــة سـرية عنصريــة ابمتيــاز عقــدت بــن الدمنــارك وروانــدا.شــرق أفريقيــا
.تتحمــل روانــدا ترحيلهــم إىل بلدهــم األصلــي
ّ  ويف حــال رفــض طلبــات جلوئهــم،إىل الدمنــارك إىل روانــدا

Sıkı iltica politikası ve Suriyeliler için sonuçları:
Danimarka, Suriye’nin güvenli olduğunu göstermek için UNHCR’ye endişe verici rakamlar sundu Danimarka Göç Bakanı
şunları söyledi:
4 bini Danimarka’dan, 7’si İsveç’ten ve geri kalanı Avrupa ülkelerinden olmak üzere Kopenhag Havalimanı üzerinden
Suriye’ye giden 13 bin Suriyeli var. BBC’nin aktardığı rakamlara göre Danimarka’da yaklaşık 35 bin Suriyeli yaşıyor, yani
bakana atfedilen iddia edilen rakamlar teorik olarak Suriyelilerin yüzde 37’sini oluşturuyor! “Az sayıda mülteci anavatanına
gitmişlerdir” ve bu fenomen sınırlıdır. Danimarka, Suriye’yi ziyaret eden ve rejimin vahşetinden ve tutuklanmasından kaçan
Suriyelilerin geri kalanına zarar veren bir dizi Esad destekçisi aracılığıyla Suriye’nin güvenli hale geldiğini iddia ediyor.
Avrupa’daki özgür Suriyeliler, Danimarka’dan Şam’ı ziyaret eden ve Şam’dan dönen her mültecinin pasaportunu kontrol
etmesini talep etti ve teyit üzerine, Avrupa’dan sınır dışı edilmesi bir zorunluluk haline geldi Böyle bir kararın geriye dönük
olarak alınması (Avrupa vatandaşlığı alan herkesin vatandaşlığının geri alınması) veya daimi ikametgah.
Danimarka’daki 1.200 Suriyeliye, Şam ve çevresinin güvenli bölge olarak kabul edilmesi nedeniyle ikametlerinin askıya
alındığını , oturma izinlerinin iptal edildiğini ve ayrılmaları gerektiğini bildiren Elektronik bildirimler gönderildi. Danimarka, ırkçı politikasıyla Suriyeli mültecilerin acılarını artırıyor ve onlara yardım etmek yerine onların varlığına son veriyor
ve bunun nedeni de bazılarının Suriye’ye gitmesi ve “Şam ve kırsalı güvenli bölgelerini” göz ardı ederek “Şam ve kırsalı
güvenli bölgelerini” değerlendirmeye karar vermesidir.
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve insan hakları gruplarının kınamalarını görmezden
geldiler. Danimarka hükümetinin kararlarında ırkçı saiklerin bulunduğuna şüphe yok, ancak rejimin kollarında ziyaret eden
ve turizmin keyfini çıkaranlara yasaların uygulanması gerekirdi.
Birleşmiş Milletler, Danimarka’nın Suriyeli mültecileri bir Afrika ülkesine gitmeye zorlayan kararı reddetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da reddedildi; Danimarka’nın yakın tarihli iltica ve geçici koruma yükümlülüklerini diğer ülkelere devretme kararına itiraz etti.
Avrupa Mülteci Destek Ofisi - Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndaki “Menşe Ülke Bilgi Servisi” ile ortaklaşa Avrupa Birliği
ile ilgili iltica ve göç konularında uzmanlık sağlamak için teknik mekanizma - Suriyeli mültecilerin geri dönüş ve dönüş
durumları ile Suriye’deki güvenlik güçlerinin elindeki tutuklama, zorla kaybetme ve işkence gibi geri dönüş riskleri hakkında yeni bir rapor yayınladı.
Danimarka hükümetinin kararını reddeden pozisyonlar:
Danimarka’daki okul grevi, hükümetin diktatörlük rejimine geri dönmeyi reddeden Suriyeli mültecileri sınır dışı etme
konusundaki ırkçı kararını reddetmek için Danimarka şehirlerinin çoğunu kapsayacak şekilde devam ediyor ve büyüyor.
Bir tehcir merkezine gönderilip eğitimden yoksun bırakılma ve güvenli bir yaşam olasılığına karşı halkın öfkesi vardı..
Methodist Kilisesi, Danimarka hükümetinin kararını reddediyor:
Metodist Kilisesi’nin yıllık konferansı, Danimarka hükümetinin Suriyeli mültecileri kaçtıkları ülkeye geri gönderme planlarına karşı çıkarak hükümete bir mektupla hitap etmeye karar verdi. dedi ki:
Siyasi değerlendirmelere rağmen, hükümetin Suriyeli mültecileri Suriye’ye sınır dışı etme kararını, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Sözleşmesi’nin ihlali ve Hıristiyanlığın merkezi ahlakının ve temel bir toplumsal değer olan hayırsever iradeyi
ihmal etmek olarak görüyoruz.
Danimarkalı bir kadından Danimarka Başbakanı’na mektup:
Suriyeli bir aileye canımı veririm dedi.
- Bir plana göre çalışmak istediğinizi anlıyorum: “Suriyeli mültecilere ayrılmaları karşılığında para verin.”
- Danimarka’da onlara yardım edecek yerimiz ve imkanlarımız olmadığını ve Birleşmiş Milletler, UNHCR ve tüm dünyanın
aksini söylese de Suriye’nin onları anavatanlarına geri döndürmek için yeterince güvenli olduğunu söylüyorsunuz.
- Sana bu ticari antlaşmayı teklif edeyim, sınır dışı edilecek Suriyeli annelerden birinin yerine beni almanı kabul ediyorum!
Neden? En kötü ve en korkunç savaştan sağ çıktılar, hayatları tehlikede ve büyük zorluklarla terk ettikleri aileyi yeniden bir
araya getirmeyi başarıyorlar ve bazılarını geri alabilme umuduyla Danimarka’ya sığınıyorlar.
- Danimarka dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve onlara ne parası yetiyor ne de onlara yer açabiliyor.
Gerçek şu ki, Danimarka’daki Suriyelilerin büyük çoğunluğu iyi durumda ve çalışmaları etkileyici.

عربي تركي

İŞRAK

:سياسة اللجوء املتشددة ونتائجها على السوريني
: وقال وزير اهلجرة الدمناركي،قدمت الدمنارك أرقاماً خميفة ملفوضية الالجئني لتربهن أن سوراي آمنة
 مــن الس ـويد والباقــي مــن الــدول7 آالف مــن الدمنــارك و4  منهــم، ألــف ســوري ذهب ـوا إىل ســوراي عــر مطــار كوبنهاغــن13  إن هنــاك.األوروبيــة
 ما يعين أن األرقام املزعومة املنسوبة، ألف سوري يعيشون يف الدمنارك35  فإن حوايل،وحبسب األرقام اليت أوردهتا هيئة اإلذاعة الربيطانية
ً أكــد بصريــح العبــارة أن «عــدداً قليـا2019 علماً أن بيــاانً صــدر عــن دائـرة اهلجـرة يف الدمنــارك يف،! مــن الســوريني%37 ًللوزيــر تشــكل نظـراي
.فقط من الالجئني ســافروا إىل وطنهم» وأن هذه الظاهرة حمدودة
الدامنــارك تتخــذ حجــة أبن ســوراي أصبحــت آمنــة مــن خــال عــدد مــن الشــبيحة الذيــن زاروا ســوراي وأضــروا ببقيــة الســوريني الذيــن هربـوا مــن
 وعنــد، الســوريون األحـرار يف أورواب طالبـوا الدامنــارك ابلتدقيــق جبـوازات ســفر كل الجــئ زار دمشــق وعــاد منهــا،بطــش النظــام ومــن االعتقــال
،) مــع اختــاذ مثــل هــذا القـرار أبثــر رجعــي (ســحب اجلنســية مــن كل مــن أخــذ اجلنســية األوربيــة،التأكــد فــإن ترحيلــه مــن أورواب يصبــح ضــرورة
 ســوري يف الدمنــارك وإخبارهــم أن إقامتهــم أوقفــت وألغيــت تصاريــح إقامتهــم1200  ومت إرســال إشــعارات إلكرتونيــة ل ـ.أو اإلقامــة الدائمــة
. ألن دمشــق وريفهــا تعتــر مناطــق آمنــة،وعليهــم املغــادرة
 تنهــي وجودهــم والســبب هــو ســفر بعضهــم إىل،الدمنــارك بسياســتها العنصريــة تتســبب بـزايدة معــاانة الالجئــن الســوريني وبــدالً مــن مســاعدهتم
 ضاربة بعرض احلائط إداانت االحتاد األورويب واملفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون،» وتقرر اعتبار «دمشــق وريفها مناطق آمنة،ســوراي
 لكــن األوىل يف تطبيقهــا علــى مــن زاروا، ال شــك أن مثــة دوافــع عنصريــة يف قـرارات احلكومــة الدامناركيــة.الالجئــن ومجاعــات حقــوق اإلنســان
 القـرار الدامناركــي الــذي يدعــو إلجبــار الالجئــن الســوريني علــى الرحيــل، وقــد رفضــت األمــم املتحــدة.ومتتعـوا ابلســياحة يف أحضــان النظــام
 واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن؛ اعرتضــت علــى الق ـرار الدمناركــي األخــر؛ القاضــي بتحويــل ونقــل،إىل دولــة أفريقيــة
 وهــو اآلليــة التقنيــة لتقــدمي اخلـرات حــول، كمــا أصــدر املكتــب األورويب لدعــم الالجئــن.التزامــات اللجــوء واحلمايــة املؤقتــة إىل دول أخــرى
 تقريـراً جديــداً عــن، ابلشـراكة مــع «دائـرة معلومــات بلــد املنشــأ» يف وزارة اخلارجيــة اهلولنديــة،قضــااي اللجــوء واهلجـرة املتعلقــة ابالحتــاد األورويب
. وخماطــر العــودة كاالعتقــال واإلخفــاء القســري والتعذيــب علــى أيــدي األجهـزة األمنيــة يف ســوراي،وضــع العــودة واإلعــادة لالجئــن الســوريني
:مواقف ترفض قرار احلكومة الدامناركية
 يســتمر ويكــر ليشــمل غالبيــة املــدن الدمناركيــة لرفــض ق ـرار احلكومــة العنصــري القاضــي برتحيــل الالجئــن،اإلض ـراب املدرســي يف الدمنــارك
 وغضــب شــعيب إلرســاهلم إىل مركــز ترحيــل وحرماهنــم مــن التعليــم وإمكانيــة احليــاة،الســوريني الذيــن يرفضــون العــودة إىل النظــام الديكتاتــوري
.أبمــان
:الكنيسة امليثودية ترفض قرار احلكومة الدمناركية
 تعــارض خطــط احلكومــة الدمناركيــة إلعــادة الالجئــن الســوريني إىل البلــد،قــرر املؤمتــر الســنوي للكنيســة امليثوديــة خماطبــة احلكومــة يف رســالة
: وقالــت.الــذي فــروا منــه
 فإننــا نعتــر ق ـرار احلكومــة برتحيــل الالجئــن الســوريني إىل ســوراي انتهــا ًكا التفاقيــة األمــم املتحــدة، علــى الرغــم مــن التقييمــات السياســية. أال وهــي الوصيــة اخلرييــة، ولقيمــة جمتمعيــة أساســية،يضــا لألخــاق املركزيــة للمســيحية
ً  وتقو،لالجئــن
:رسالة من سيدة دمناركية إىل رئيسة وزراء الدمنارك
: وقالت، سأقدم حيايت لعائلة سورية:قالت
. لقد فهمت أنك تريدين العمل خبطة منح املال مقابل املغادرة لالجئني السوريني رغــم أن مــا، وأن ســوراي آمنــة مبــا يكفــي إلعادهتــم إىل وطنهــم، تقولــن إننــا يف الدمنــارك ال منلــك املســاحة أو الوســائل للقيــام مبســاعدهتم.تقولــه األمــم املتحــدة ومفوضيتهــا لشــؤون الالجئــن وكل العــامل هــو عكــس ذلــك
 ملــاذا؟ لقــد،! أان أقبــل أن أتخــذوين بــدالً مــن إحــدى األمهــات الســورايت الــي ســيتم ترحيلهــا، دعيــي أقــدم لــك هــذه الصفقــة التجاريــة ومسحـوا ألنفســهم ابللجــوء إىل، وبصعوبــة ابلغــة متكنـوا مــن مل مشــل األسـرة الــي تركوهــا، وحياهتــم علــى احملــك،جنـوا مــن أسـوأ حــرب وأفظعهــا
! علــى أمــل أن يتمكنـوا مــن اســتعادة بعضـاً مــن حياهتــم،الدمنــارك
. وال تستطيع أن تتحمل أعبائهم أو أن توفر مساحة هلم، الدمنارك هي واحدة من أغىن دول العامل. وبشكل مثري لإلعجاب، وعلى الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من السوريني يف الدمنارك يقومون بعمل جيد-
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وصــل إىل تركيــا طفـاً بعــد أن أمت عقــده األول مــن العمــر .وقــد أكمــل اليــوم عقــده الثــاين وأضحــى يف ريعــان
الشــباب .هــذه احلالــة ال ختــص فــرداً بعينــه ،بــل تنطبــق علــى آالف األطفــال الســوريني الذيــن هرب ـوا برفقــة
أهلهــم مــن جحيــم النظــام اجملــرم يف ســورية وجلــأوا إىل جارهتــم تركيــا الــي احتضنــت مجيــع مــن وطــئ أرضهــا
مــن الســوريني ومل تســتثن مــن مل ميتلــك الواثئــق التعريفيــة ،بعــد أن أوصــد أبنــاء جلدهتــم مــن األنظمــة العربيــة
األبـواب يف وجوههــم.
حيــاول الســوريون اليــوم يف الــوالايت واملــدن الرتكيــة اإلندمــاج ابجملتمــع الرتكــي بوســائل عديــدة ،كإقامــة
عالقــات إجتماعيــة مــع املواطنــن األتـراك ،بــل وبعــض العالقــات تطــورت لتصبــح صــات قــرىب عــن طريــق
املصاهــرة والــزواج مــن الطرفــن ،رغــم أن الشــائع أكثــر هــو زواج الشــاب الرتكــي مــن فتــاة ســورية ،إال أن
العكــس أيض ـاً حيــدث أحيــاانً.
أدرك معظــم الســوريون املقيمــون يف تركيــا أن هــذه البيئــة الــي أتـوا إليهــا الجئــن رمبــا ســتكون بيئتهــم الدائمــة،
وأن هــذا اجملتمــع ال بــد وأن ينصهــروا فيــه ليكــون جمتمعهــم ،بعــد أن يئسـوا مــن خــذالن العــامل هلــم وتعاميــه
عــن جرائــم النظــام احلاكــم يف ســورية ،حيــث وصــل األمــر بتلــك الــدول املتآمــرة إىل أن ترفــض مناقشــة فكــرة
املنطقــة اآلمنــة الــي طرحتهــا تركيــا منــذ بدايــة تفاقــم األزمــة غــر مــرة ،والــي كان مــن املفــرض أن تتحــول إىل
ملجــأ آمــن لقســم كبــر مــن الســوريني الذيــن تقطعــت هبــم الســبل.
ومتاشــياً مــع هــذا الواقــع املفــروض دولي ـاً ،بتنســيق أممــي مل خيــل مــن التآمــر علــى هــذا الشــعب الــذي قــرر
يومـاً مــا أن يرتكــب ذنبـاً عظيمـاً -مــن وجهــة نظرهــم -وهــو حماولــة االنعتــاق مــن براثــن املنظومــة األمنيــة
القمعيــة اجلامثــة علــى صــدره وبراثــن مــن أوجــد هــذه املنظومــة ودعــم اســتمراريتها ،قــررت تركيــا أن تســاعد
الالجئــن الســوريني علــى االندمــاج يف اجملتمــع الرتكــي وعــدم اإلكتفــاء ابلركــون والعيــش علــى اهلامــش وانتظــار
مــا يقــدم هلــم مــن إغــااثت دوليــة وحمليــة ،فافتتحــت الــدورات التدريبيــة اجملانيــة اللغويــة منهــا واملهنيــة ،بــل
وخصصــت يف كثــر مــن األحيــان مبالــغ شــهرية مقبولــة ملــن يلتــزم ابتبــاع الــدورات املهنيــة بــل وأتمــن العمــل
الدائــم واملناســب لــه بعــد االنتهــاء مــن الــدورة ،إضافــة إىل فتــح ابب التقــدمي علــى اجلنســية االســتثنائية ملــن
يرغــب يف احلصــول عليهــا.
تعــد تركيــا أكــر دولــة مضيفــة لالجئــن يف العــامل ،حيــث يوجــد فيهــا مــن الســوريني املســجلني رمسي ـاً ثالثــة
ـوري ،حبســب إحصائيــات املديريــة العامــة إلدارة اهلجــرة بدايــة العــام ،2021
ماليــن و 671أل ًفــا و 811سـ ً
واألعــداد يف زايدة ،فقــد ولــد أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل ســوري يف تركيــا منــذ بــدء اســتقباهلا لالجئــن
الســوريني ،وفق ـاً إلحصــاءات وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة الرتكيــة ،مــا خلــق مشــكلة إضافيــة
للســوريني املقيمــن حتــت بنــد احلمايــة املؤقتــة حيــث إن مئــات اآلالف مــن األطفــال الســوريني الذيــن
أبصــروا النــور يف تركيــا مل يقيــدوا يف ســجالت وطنهــم األم بســبب ســوء معاملــة العاملــن يف قنصليــة النظــام
الســوري للمواطنــن الســوريني املقيمــن يف تركيــا وحماولــة عرقلــة وابتـزاز كل مــن يراجعهــم بغيــة تســيري معاملــة
أو اســتصدار واثئــق أو تصديقهــا أو جتديدهــا ،ويف الوقــت ذاتــه مل يكتســبوا اجلنســية الرتكيــة رغــم أن البعــض
منهم قد بلغ العقد األول من عمره ،ما دفع غالبية السوريني إىل أن ميتنعوا عن مراجعة القنصلية لتسجيل
مواليدهــم اجلــدد ويكتفـوا ابالحتفــاظ بشــهادات والدهتــم املمنوحــة هلــم مــن املشــايف احلكوميــة الرتكيــة علــى
أمل أن يســتخدموها مســتقبالً فيما لو عادوا إىل دايرهم يف عملية تقييدهم وإضافتهم إىل الســجل العائلي
الســوري.
مــن خــال مــا ســبق فالثابــت أن معظــم الذيــن قدم ـوا إىل تركيــا أطفــاالً ونشــأوا وترعرع ـوا فيهــا مل يكتســبوا
لغــة أهــل البلــد فقــط بــل اكتســبوا الكثــر مــن طباعهــم وعاداهتــم وتقاليدهــم أســلوب معيشــتهم واندجم ـوا
ابجملتمــع الرتكــي إىل درجــة أنــه ابت مــن الصعــب إقناعهــم مبغــادرة تركيــا أو العــودة إىل ســورية خاصــة يف ظــل
الظــروف القاســية وغــر املالئمــة للعيــش والــي مازالــت هتيمــن علــى معظــم مناطــق ســورية ،لــذا ال بــد مــن
العمــل احلثيــث علــى إجيــاد حلــول جذريــة تطمئــن الســوريني املقيمــن يف تركيــا ،وتبعــد عنهــم هواجــس الضيــاع
والتشــتت وعــدم االســتقرار.

عربي تركي

محمد علي صابوني

Hayatının ilk on yılını tamamladıktan sonra çocukken Türkiye’ye geldi. Bugün ikinci on yılını tamamladı ve gençliğinin zirvesine ulaştı. Bu mesele belirli bir kişiyi ilgilendirmez, daha ziyade Suriye’deki
katil rejimin cehenneminden anne ve babasıyla birlikte kaçan ve topraklarını çiğneyen tüm Suriyelileri kucaklayan komşusu Türkiye’ye sığınan binlerce Suriyeli çocuk için geçerlidir. Arap rejimleri
kapılarını Suriyelilerin yüzlerine kapattıktan sonra Türkiye, onlara sormadan, onlardan belge veya
kimlik istemeden onları karşıladı.
Bugün Türkiye’deki il ve şehirlerdeki Suriyeliler, Türk vatandaşları ile sosyal ilişkiler kurmak gibi
birçok yolla Türk toplumuna entegre olmaya çalışmakta, hatta bazı ilişkiler, her iki tarafça da evlilik ve
evlilik yoluyla akrabalık ilişkilerine dönüşmüştür. Bir Türk genci Suriyeli bir kızla evlenir. Bu durum
daha yaygın olmasına rağmen bunun tersi de bazen olur.
Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin çoğu, mülteci olarak geldikleri bu ortamın kalıcı ortamları olabileceğini ve dünyanın kendilerine ihanet etmesinden ve onlara karşı körlüğünden ümidini kestikten sonra, bu toplumun kendi toplumu olması için burada kaynaşması gerektiğini anladılar. Bunu,
Türkiye’nin krizin alevlenmesinin başlangıcından bu yana önerdiği güvenli bölge fikrini tartışmayı
reddeden Komplocu ülkelerle çatıştıklarında mahsur kalan Suriyeliler anladılar.
Uluslararası olarak dayatılan bu gerçek doğrultusunda, bir gün büyük bir günah işlemeye -kendi bakış
açılarına göre- bu baskıcı güvenlik sisteminin pençelerinden kurtulmaya çalışan bu insanlara karşı
komplosuz olmayan bir uluslararası koordinasyonla Türkiye, bu sistemi kuranların ve bu sistemin
devamlılığını destekleyenlerin pençesine düşmüş,Türkiye kenarda yaşamakta olan ve kendilerine
sağlanan uluslararası ve yerel yardımı beklemeden Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna entegre olmalarına yardımcı olmaya karar verdi. Bu yüzden ücretsiz dil ve mesleki eğitim kursları açıldı ve
birçok durumda mesleki kursları takip etmeyi ve hatta kalıcı çalışmayı güvence altına almayı taahhüt
edenlere kabul edilebilir aylık miktarlar tahsis edildi. Ayrıca, onu elde etmek isteyenlere istisnai vatandaşlık başvurusunda bulunma kapısını da açtı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı başındaki istatistiklerine göre Türkiye, resmi olarak
kayıtlı 3.671.811 Suriyeli ile dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi olmasına rağmen aynı zamanda Suriyelilerin de sayıları giderek artmaktadır. Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
istatistiklerine göre Suriyeli mülteciler için bu durum, yüz binlerce Suriyeli çocuk gibi geçici koruma
sağlanan Suriyeliler için ek bir sorun yarattı. Suriye rejiminin konsolosluk çalışanlarının Türkiye’de
ikamet eden Suriye vatandaşlarına yönelik kötü muamelesi, kendilerini inceleyen herkese bir işlem
veya bir mesele yapması için engelleme ve şantaj yapma teşebbüsü nedeniyle Türkiye’de doğanlar
anavatanlarının kayıtlarına kaydedilmedi,
Aynı zamanda, bazılarının hayatlarının ilk on yılına ulaşmış olmalarına rağmen Türk vatandaşlığını
kazanmamış olmaları, Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun yeni doğan bebeklerini kaydettirmek için
konsolosluğa gitmekten kaçınmasına ve doğum belgelerini kendilerine teslim etmekle yetinmesine yol
açmıştır. Suriye’ye dönerlerse gelecekte kullanacakları umuduyla Türk devlet hastaneleri tarafından
kendilerine evlerinde kısıtlama verilecek ve Suriyeli aile siciline ekleme sürecinde olacaktır..
Türkiye’ye çocukken gelenlerin, Türkiye’de büyüyüp , büyüyenlerin çoğunun, sadece ülke halkının
dilini değil, aynı zamanda pek çok hayat tarzlarını , örf ve adetlerini de edindiği kanıtlanmıştır. Türkiye’yi terk etmeye veya Suriye’ye dönmeye ikna etmek özellikle bu şartlar altında zorlaştıkça Türk
toplumuna asimile olmuş, yaşam tarzlarını değiştirmiş. bu nedenle Türkiye’de ikamet eden Suriyelileri güvence altına alacak, onları kayıp, dağılma ve istikrarsızlık korkularından uzak tutacak radikal
çözümler bulmak için çok çalışmak gerekiyor.
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مالحظات من «تركيا» على الجانب اآلخر من الحدود
أرسين تشاليك

صحفي وكاتب

أتيحــت لنــا الفرصــة للقيــام جبولــة يف منطقــة درع الف ـرات الــي تضــم مــدن جرابلــس والبــاب واع ـزاز الســورية يف
يــوم واحــد .وقــد رأينــا  -خــال الرحلــة الــي بــدأت مــع تســلل ضــوء النهــار األول برفقــة جمموعــة مــن الصحفيــن
وممثلــي املنظمــات غــر احلكوميــة  -كيــف المســت تركيــا احليــاة غــر املكتملــة علــى اجلانــب اآلخــر مــن احلــدود.
وقــد أطلــق علــى الربانمــج  -الــذي مت ابلتنســيق بــن مركــز أحبــاث تعليــم العلــوم والثقافــة ومؤسســة بلبــل زاده
 اســم «زايرة املنطقــة اآلمنــة» .وكان أن قمنــا بـزايرة منطقــة درع الفـرات عــام  .2018حينهــا كانــت العمليــةقــد اكتملــت ،ومت تطهــر املنطقــة مــن إرهــاب داعــش وحــزب االحتــاد الدميقراطــي  /حــزب العمــال الكردســتاين ،
لكــن احليــاة مل تكــن طبيعيــة بعــد .كان العائــدون قــد بــدأوا للتــو رحلــة العــودة .بعــد ثــاث ســنوات  ،عــدت إىل
متامــا .فقــد مت بنــاء وإصــاح هيــاكل جديــدة يف أجـزاء كثــرة مــن املدينــة  ،وذهــب
البــاب فوجــدت أهنــا قــد تغــرت ً
احلطــام الــذي كان يرمــز إىل احلــرب والدمــار يف املدينــة قبــل ثــاث ســنوات .وقبــل أن نتحــدث عــن البــاب ،دعــوان
نعــود  30كيلومـ ًـرا إىل منطقــة البايلــي يف حمافظــة كلــس.
كلما دارت العجالت طالت طوابري الشاحنات
عندمــا غــادران البايلــي واجتهنــا حنــو احلــدود ،علِقنــا يف طابــور شــاحنات طويــل علــى طــول الطريــق .مســتضيفنا
قــال :إن هــذه الشــاحنات مؤشــر جتــاري علــى عــودة احليــاة إىل طبيعتهــا يف منطقــة درع الف ـرات .حيــث يتــم
شــحن مــا معدلــه  300شــاحنة يوميًــا إىل املنطقــة اخلاضعــة لســيطرة تركيــا ابملقطــورات احململــة .ســألت :مــاذا عمــا
كانـوا حيملونــه؟ فقيــل يل :تبــاع مجيــع أنـواع املنتجــات التجاريــة يف تركيــا  ...يف الغالــب؛ إهنــم جيلبــون مـواد البنــاء،
واألغذيــة ،واملنســوجات ،واألاثث ،وقطــع غيــار اآلالت .ومــع اقرتابنــا مــن وســط مدينــة البــاب ،لفــت انتباهنــا
العمــل املكثــف يف املنطقــة الصناعيــة املنظمــة الــي مــرران هبــا .وجــود ورش جنــارة احلديــد ،واملخــارط ،وحمــات
التصليــح ،وحمــات إنتــاج البالســتيك ،ومصانــع الفحــم احلجــري ،ومطاعــم احلرفيــن مؤش ـرات علــى أن عجلــة
احليــاة تــدور يف املنطقــة .مــع العــودة املنتظمــة للكه ـرابء -خــال العامــن املاضيــن  -بــدأ التجــار احلرفيــون
الصناعيــون الذيــن عــادوا إىل وطنهــم اإلنتــاج بشــكل منتظــم .و مــع زايدة اإلنتــاج  ،بــدأت طوابــر الشــاحنات
تتمــدد وتطــول..
هذه القنابل رمبا كانت ستنفجر يف تركيا
يف حمطتنــا األوىل يف البــاب الــي كانــت عقيــل تيبــة ،وصلتنــا أخبــار مزعجــة أحرقــت قلوبنــا خــال عمليــة درع
الفـرات .فقــد كان هــذا املوقــع مقـ ًـرا لتنظيــم داعــش قبــل االنتقــال .كنــا نتواجــد علــى التــل الــذي مت االســتيالء
عليــه مــع استشــهاد الرائــد بولنــت البــرق ورفاقــه األبطــال اخلمســة عشــر  ...وقــد أقــام اجليــش الرتكــي هنــا مقـ ًـرا
كبـ ًـرا للغايــة .وبينمــا كانــت تعــرف ب ـ «الشــيخ عقيــل» أو «تبــة املشــفى»  ،أطلــق عليهــا أهــل البــاب اســم «تــل
البــرق» تكرميـاً لشــهدائنا .أول مــا لفــت األنظــار يف هــذا املقــر هــو النصــب الــذي أقيــم لشــهدائنا .لقــد تذكرانهــم
مجيعــا امســا امســا.
تناولنــا طعــام الغــداء يف املقطــورة مــع جنــودان .مث أتيحــت لنــا الفرصــة للدردشــة مــع جنــودان .كمــا حضــر وايل
غــازي عنتــاب داود غــول هــذا اجلــزء مــن الربانمــج .كان لدينــا  -بعــد الوجبــة  -جلســة أســئلة وأجوبــة مــع الـوايل.
وتبــن انــه مت القبــض علــى أكثــر مــن  2400إرهــايب يف منطقــة درع الف ـرات حــى اآلن ،ومت منــع أكثــر مــن 3
آالف تفجــر.
هــذه البيــاانت هــي مؤشــر علــى أن تركيــا قضــت علــى اهلجمــات اإلرهابيــة خــارج حــدودان .كمــا أهنــا قدمــت
أيضــا« :لــو مل نكــن
أوضــح إجابــة علــى سـؤال «مــاذا يفعــل اجلنــدي الرتكــي يف ســوراي؟» وهنــا أكــد الـوايل غــول ً
هنــا ،لكانــت بعــض هــذه القنابــل قــد انفجــرت داخــل تركيــا .وهلــذا يبــدأ أمــن تركيــا مــن هنــا « .مث شــرح احملافــظ
ابلتفصيــل العمــل املنجــز يف املنطقــة ،وأكــد كيــف دمــرت داعــش مدينــة البــاب .مث حتــدث عمــا مت إجنــازه؛ حيــث
مت إعــادة بنــاء مجيــع اخلدمــات مثــل الكه ـرابء وامليــاه والبنيــة التحتيــة مــن الصفــر مــن قبــل تركيــا .فعندمــا تكــون
هنــاك بنيــة حتتيــة تتســارع اهلجــرة العكســية.
بــدأ النــاس يف إصــاح منازهلــم املدمــرة وإعــادة بنائهــا .أمــا عــدد ســكان املنطقــة ،الــذي اخنفــض إىل  50أل ًفــا
خــال فــرة احتــال داعــش ،جتــاوز اليــوم مليــوين نســمة ،ابســتثناء املناطــق الريفيــة .كمــا أعيــد بنــاء املستشــفى
الــذي دمرتــه داعــش ،بــل عــاد كمستشــفى عــام متكامــل .وهنــاك تلقينــا معلومــات مــن أمحــد شــهباز ،كبــر
األطبــاء يف مستشــفى البــاب احلكومــي .املستشــفى كامــل التطــور وحيتــوي علــى  200سـرير و  34وحــدة عنايــة
مركــزة .يتــم إجـراء العالجــات والعمليــات اجلراحيــة للمرضــى يف املنطقــة يف الغالــب جتــرى يف هــذا املستشــفى.
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وعد القوات املسلحة الرتكية عام  2016وطريق الصداقة
أصبحــت الظــروف املعيشــية يف املنطقــة أســهل مــع إعــادة إعمــار املــدن .وهــذا جلــب معــه احلضــارة .وقــد أعلنــت
القـوات املســلحة الرتكيــة يف اليــوم الثــاين مــن عمليــة درع الفـرات أن «األراضــي لــن تُلحــق برتكيــا بــل ســتُرتك
للجيــش الســوري احلــر» .وقــد مت تنفيــذ مــا قيــل يف عــام  2016ابلفعــل يف جرابلــس والبــاب وأعـزاز .
مت إنشــاء اجملالــس احملليــة يف مجيــع املــدن .ذهبنــا إىل مبــاين اجملالــس احملليــة يف البــاب وأعـزاز .كان علــم تركيــا وعلــم
معــا .إذن مــاذا تفعــل هــذه اجملالــس؟ إهنــم ميثلــون النــاس ويديــرون املــدن بدعــم مــن تركيــا.
ســوراي احلــرة يرفرفــان ً

يقدمــون خدمــات يف جمــاالت مثــل :التعليــم ،والســكان ،وتســجيل األراضــي ،والزراعــة ،والصحــة ،والرايضــة.
دائمــا حديــث عــن املســاعدة ألســباب
تركيــا ال جتلــب فقــط م ـواد املســاعدة إىل هــذه األماكــن؛ بــل ،هنــاك ً
عديــدة.
ومــع ذلــك ،تقــوم تركيــا «ابســتثمارات إنســانية دائمــة» مــن اجلانــب الســوري .حيــث ينقــل البريوقراطيــون األتـراك
خرباهتــم امليدانيــة إىل ممثلــي اجلمهــور يف اجملالــس احملليــة .لقــد جتاذبــت أطـراف احلديــث مــع انئــي حمافــظ غــازي
عنتــاب أنيــل ألــكال وريزفــان إيروغلــو .مل يرغبـوا يف احلديــث عــن أنفســهم .لكنــي مسعــت عــن اجنازاهتــم مــن
األصدقــاء الذيــن يتابعــون عملهــم .كان انئبــا احملافــظ يف غــازي عنتــاب مهتمــن ابملنطقــة منــذ عــام  .2019وقــد
تفانـوا بصــدق قلوهبــم .كان مههــم أن يتمكــن طفــل آخــر مــن الذهــاب إىل املدرســة واحلصــول علــى تعليــم أفضــل.
يبــذل أبنــاء املنطقــة جهــودا جــادة يف إنشــاء جمالــس األحيــاء الــي ســتدير شــؤوهنم .وتتصــدر ذلــك خدمــات
مثــل :التعليــم ،والتنســيق وتدريــب ق ـوات الشــرطة احملليــة .وعلــى الرغــم مــن أهنــم يلخصــون واجباهتــم علــى أهنــم
«استشــاريون» إال أهنــم يعملــون كرفــاق لشــعوب املنطقــة الذيــن حياولــون التخلــص مــن آاثر احلــرب وبنــاء
مســتقبلهم.
ماذا يريد السوريون؟
كمــا ذهبنــا إىل مركــز األانضــول الثقــايف ،الــذي افتتحــه وقــف بلبــل زاده يف مدينــة البــاب ،والــذي نفــذ العديــد مــن
املشــاريع يف املنطقــة منــذ بدايــة احلــرب األهليــة يف ســوراي ،ابلتعــاون مــع رائســة األتـراك يف اخلــارج واجلاليــات ذات
الصلــة  .YTBلقــد حول ـوا املبــى املدمــر إىل مركــز ثقــايف حديــث يف ثالثــة أشــهر .وهنــاك يتلقــى مــا جمموعــه
تعليمــا يف جمــاالت الثقافــة والفنــون والدراســات الفكريــة واللغــة واخلــط واملوســيقى والــدورات املهنيــة.
 600طالــب ً
وقــد قــال رئيــس وقــف بلبــل زاده ،تورغــاي الدمــر ،إن  1500طالــب ينتظــرون قائمــة االحتيــاط .كمــا أنــه
يوجــد يف املركــز الــذي افتتحتــه املؤسســة يف أعـزاز  1500امـرأة وطفــل ســوريني يتلقــون التعليــم ،فيمــا ينتظــر 5
آالف شــخص يف قائمــة االحتيــاط .أمــا يف جرابلــس فيســتعد وقــف بلبــل زادة الفتتــاح مكتبــة يف املدينــة .وقــد
حتــدث تورغــاي الدمــر عــن جهــود تركيــا يف جلــب جتربتهــا حــول اجملتمــع املــدين إىل ســوراي.
وأضــاف قائــا :إنــه مــن خــال هــذا املشــروع ،جيــب حتويــل رأس املــال االجتماعــي الرتكــي إىل فــن وأفــكار وأعمــال
«أي كان
يف ســوراي .كمــا أعطــى الدمــر إجابــة مســطرة علــى سـؤال« :مــاذا يريــد الشــعب الســوري؟ «:فقــالً :
مــا يريــده ابــي  ،زوجــي  ،يريــده الســوريون .كل شــخص يرغــب يف أن يعامــل معاملــة إنســانية .إهنــم يريــدون أن
يعيشـوا جتارهبــم الثقافيــة واملوســيقية والفنيــة واالعتقاديــة .مــا ســيحقق هــذا هــو التعليــم والثقافــة «.
‹كتب األطفال السورية كانت مناهضة لرتكيا›
هــل تعلــم أنــه مت تصويــر اإلمرباطوريــة العثمانيــة علــى أهنــا إمربايليــة يف الكتــب املدرســية الــي كان يقرأهــا الســوريون
قبــل عشــر ســنوات؟ وقــد كشــف وقــف بلبــل زادة ،يف مراجعتــه يف عــام  ،2014عــن الدعايــة املعاديــة للســنة
وكذلــك اللغــة ضــد العثمانيــن وتركيــا يف الكتــب املدرســية الــي مت تدريســها خــال فــرة النظــام؛ لــذا بــدأت يف
ترمجــات لكتــب جديــدة مكاهنــا.
كمــا متــت ترمجــة كتــب املؤلفــن األت ـراك لألطفــال الســوريني .فقــد رأيــت علــى الرفــوف كتــب حممــد عاكــف
إرســوي ،ومصطفــى كوتلــو ،وراســم أوزدينــورن ،وخــر الديــن كرمــان ،وكمــال ســيار ،وجيهــان أكتــاش ،وأليــف
إركيليــت .هنــاك العديــد مــن األمســاء ؛ حيــث متــت ترمجــة مــا يقــرب مــن  100كتــاب إىل اللغــة العربيــة .وهنــاك
 805مدرسة يف املنطقة بتنسيق مع وزارة الرتبية الوطنية 320 .ألف طالب وطالبة يدرسون يف هذه املدارس.
كمــا يتــم اآلن بنــاء املكتبــات يف املــدارس.
ســيتم ارســال هــذه الكتــب املائــة إىل  805مكتبــة .وقــال رئيــس وقــف بلبــل زادة ،تورغــاي الدمــر :إنــه ســيتم
وضــع الكتــب الكريــة أيضــا لتكتمــل نصــف أرفــف املكتبــات العائمــة يف املنطقــة الكرديــة .لكــن الكتــب كانــت
اكتملــت يف اليــوم الــذي مت اعــان ذلــك  .وقــد كان هنــاك مــن انتظــر يف الطابــور للحصــول علــى كتــاب مــدة
شــهرين .ســألت عــن تكلفــة املكتبــات .قيــل يل  :تبلــغ تكلفــة املكتبــة  2000لــرة تركيــة  ،مبــا يف ذلــك الرفــوف
والكتــب .قلــت :األطفــال الذيــن يقــرؤون مصطفــى كوتلــو أال يصبحــون غيوريــن مدافعــن عــن أرضهــم أمــا أولئــك
الذيــن يرغبــون يف املســامهة يف مثــل هــذه القضيــة اجليــدة ميكنهــم الوصــول إىل وقــف بلبــل زادة عــن طريــق جوجــل
 Googleوتقــدمي تربعاهتــم.
الدراجة النارية أهم مركبة
علــى اجلانــب الســوري ،تعــد الدراجــة الناريــة أكثــر الســيارات شــعبية؛ حيــث تشــكل الدراجــات الناريــة حركــة
املــرور علــى الطــرق .وهــو مركــوب األســرة يف الغالبيــة .مــع دخولنــا مدينــة البــاب ،مــرران بســوق الدراجــات الناريــة
املزدحــم للغايــة .وقــد أوضــح لنــا الصحفــي يشــار ايووز ،أحــد األمســاء املهيمنــة يف املنطقــة ،أن الدراجــات الناريــة
كانــت أكثــر املركبــات حيويــة يف فــرة احلــرب األهليــة .أمــا يف الوقــت احلاضــر ،فتعتــر الدراجــات الناريــة ذات
قيمــة كبــرة؛ حيــث يــكاد يكــون مــن املســتحيل ش ـراء مركبــة جديــدة .فباســتثناء املركبــات الرمسيــة ،مت اســتبدال
الســيارات الــي حتمــل لوحــة ترخيــص «حلــب» منــذ عهــد النظــام وحــان وقــت الغائهــا بدراجــات انريــة.

Sınırın öteki tarafındaki ‘Türkiye’den notlar
Türkçe تركي

Ersin çelik
Gazeteci - Yazar

Suriye’nin Cerablus, El Bab ve Azez şehirlerini içine alan Fırat Kalkanı Bölgesi’ni bir günde
dolaşma imkanımız oldu. Bir grup gazeteci ve STK temsilcileri ile sabahın ilk ışıklarında
başlayan yolculuk süresince Türkiye’nin sınırın öteki tarafında, yarım kalan hayatlara nasıl
dokunduğunu gördük. Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi ve Bülbülzade Vakfı’nın
koordinasyonunda gerçekleşen programın adına “güvenli bölge ziyareti” denilmişti. Fırat
Kalkanı Bölgesi’ni 2018’de de gezmiştim. Operasyon tamamlanmış, bölge DEAŞ ve PYD/
PKK teröründen temizlenmiş lakin hayat henüz normalleşmemişti. Zaten geri dönüşler de
yeni yeni başlıyordu. Üç yılın ardından yeniden gittiğim El Bab’ı baştan aşağıya değişmiş
buldum. Şehrin birçok yerinde yeni yapılar inşa edilmiş, binalar onarılmış ve üç yıl önce,
şehirde yaşanan savaş ve yıkımı simgeleyen enkazlar artık yoktu. El Bab’ı anlatmadan
önce 30 kilometre geriye Kilis’in Elbeyli ilçesine dönelim.
ÇARKLAR DÖNDÜKÇE TIR KUYRUKLARI UZUYOR
Elbeyli’den çıkıp sınıra doğru hareket edince yol boyunca uzayıp giden TIR kuyruğuna
takıldık. Mihmandarımız, bu TIR’ların Fırat Kalkanı Bölgesi’nde hayatın normalleştiğinin
ticari göstergesi olduğunu söyledi. Günde ortalama 300 TIR, yüklü dorseleri ile Türkiye’nin
kontrolündeki bölgeye sevkiyat yapıyormuş. Ne taşıdıklarını sordum. Türkiye’de satılan
her türlü ticari ürün… Büyük oranda; inşaat malzemeleri, gıda, tekstil, beyaz eşya ve
makina parçaları getiriyorlarmış. El Bab’ın merkezine yaklaşırken yanından geçtiğimiz
organize sanayi bölgesindeki yoğun mesai dikkatimizi çekti. Demir doğrama atölyeleri,
torna tezgahları, tamirhaneler, plastik üretim dükkanları, briket fabrikaları ve esnaf
lokantaları bölgede artık çarkların döndüğünün birer göstergesi. Son iki yıldır düzenli
elektrik verilmesi ile yurtlarına geri dönen sanayi esnafı düzenli üretime geçmiş. Üretim
arttıkça da TIR kuyrukları uzamaya başlamış.
‘O BOMBALAR BELKİ DE TÜRKİYE’DE PATLAYACAKTI’
El Bab’daki ilk durağımız Fırat Kalkanı Harekatı sırasında yüreğimize ateş düşen haberi
aldığımız Akil Tepe oldu. Burası hareket öncesinde DEAŞ’ın karargahıymış. Binbaşı
Bülent Albayrak ve 15 kahraman silah arkadaşının şehit düşme pahasına ele geçirilen
tepedeyiz… TSK buraya çok büyük bir karargah kurmuş. ‘Şeyh Akil’ ya da ‘Hastane
Tepesi’ diye bilinirken El Bab halkı şehitlerimizin onuruna ‘Albayrak Tepesi’ adını
vermiş. Karargahta ilk dikkat çeken de şehitlerimiz için dikilen anıt oldu. İsim isim andık
hepsini. Öğlen yemeğini askerlerimiz ile birlikte karavanadan yedik. Mehmetçiklerimizle
hasbihal etme imkanı bulduk. Programın bu kısmına Gaziantep Valisi Davut Gül de katıldı.
Yemekten sonra Vali Bey ile soru-cevap yaptık. Fırat Kalkanı Bölgesi’nde bugüne dek 2
bin 400’ün üzerinde terörist ele geçirilmiş ve 3 binden fazla bombalı eylem de engellenmiş.
Bu veriler Türkiye’nin terör saldırılarını sınırlarımızın dışında bertaraf ettiğinin göstergesi.
Aynı zamanda ‘Türk askeri Suriye’de ne arıyor’ sorusunun da en net yanıtı. Vali Gül de
altını önemle çizdi: “Biz burada olmasaydık, bombaların bazıları belki Türkiye’nin içinde
patlayacaktı. O yüzden Türkiye’nin güvenliği buradan başlıyor.” Vali Bey, bölgede yapılan
çalışmaları detaylı olarak anlattı. DEAŞ’ın El Bab’ı nasıl imha ettiğinin altını çizdi. Sonra
da yapılanlara değindi. Elektrik, su, altyapı gibi hizmetlerin tümü Türkiye tarafından
sıfırdan inşa edilmiş. Alt yapı olunca tersine göç hızlanmış. Halk yıkılan evlerini tamir
etmeye, yeniden yapmaya başlamış. DEAŞ’in işgal döneminde 50 bine düşen bölgenin
nüfusu bugün kırsal hariç 2 milyonu geçmiş durumda. DEAŞ’ın yıktığı hastane de yeniden
inşa edilmiş. Hem de tam teşekkülü devlet hastanesi olarak. El Bab Devlet Hastanesi
Başhekimi Ahmet Şahbaz’dan bilgiler aldık. Hastane tam teşekküllü ve 200 yataklı, 34
yoğun bakım ünitesi var. Bölgedeki hastaların tedavileri, ameliyatları büyük ölçüde bu
hastanede yapılıyor.
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TSK’NIN 2016’DA VERDİĞİ SÖZ VE YOL ARKADAŞLIĞI
Bölgedeki hayat şartları şehirlerin yeniden imar edilmesi ile kolaylaşmış. Bu da beraberinde
sivilleşmeyi getirmiş. Fırat Kalkanı Harekatı’nın ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri,
“Topraklar ilhak edilmeyecek Özgür Suriye Ordusu’na bırakılacaktır” açıklamasını
yapmıştı. Cerablus, El Bab ve Azez’de, 2016’da ne denildiyse bilfiil uygulanıyor. Tüm
şehirlerde yerel meclisler kurulmuş. El Bab’da ve Azez’deki yerel meclis binalarına gittik.

Türkiye ve Özgür Suriye bayrakları birlikte dalgalanıyor. Peki ne yapıyor bu meclisler?
Halkı temsil ediyorlar ve Türkiye’nin desteği ile şehirleri yönetiyorlar. Eğitim, nüfus, tapu,
ziraat, sağlık ve spor gibi alanlarda hizmetler yürütüyorlar. Türkiye buralara sadece yardım
malzemeleri götürmüyor. Nedense hep yardımlar konuşuluyor. Oysa Türkiye, Suriye tarafına
‘kalıcı insani yatırımlar’ yapıyor. Türk bürokratlar saha tecrübelerini yerel meclislerdeki halk
temsilcilerine aktarıyorlar. Gaziantep Vali Yardımcıları Anıl Alkal ve Rızvan Eroğlu ile sohbet
ettim. Kendileri, kendilerini anlatmak istemedi. Ben de çalışmalarını takip eden dostlardan
dinledim. İki vali yardımcısı da 2019’dan beri Gaziantep’te ve bölgeyle ilgileniyorlar.
Yüreklerini koymuşlar ortaya. Bir tane daha çocuk okullu olsun, daha iyi eğitim alsın diye
uğraşıyorlar. Bölge halkının kendilerini yönetecek mahalle meclislerinin kuruluşlarında
ciddi emekleri var. Eğitim, koordinasyon, yerel polis teşkilatının eğitimi gibi hizmetlere
öncülük ediyorlar. Görevlerini “danışmanlık” diye özetleseler de savaşın izlerinizden sıyrılıp
geleceklerini inşa etmeye çalışan bölge halkına yol arkadaşlığı yapıyorlar.
‘SURİYELİLER NE İSTER?’
Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana bölgede birçok projeyi hayata geçiren
Bülbülzade Vakfı’nın YTB işbirliği ile El-Bab’da açtığı Anadolu Kültür Merkezi’ne de gittik.
Harabe haldeki binayı üç ayda modern bir kültür merkezine çevirmişler. Kültür, sanat, fikir
çalışmaları, dil, hat, müzik kursları ve meslek edindirme kurslarında toplamda 600 öğrenci
eğitim görüyor. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, bin 500 öğrencinin de yedeklerde
sıra beklediğini söyledi. Vakfın daha önce Azez’de açtığı merkezde bin 500 Suriyeli kadın
ve çocuk eğitim alırken 5 bin kişi de yedekte bekliyormuş. Bülbülzade Vakfı Cerablus’ta
ise kitap evi açmaya hazırlanıyor. Turgay Aldemir, Türkiye’nin sivil toplum tecrübesini
Suriye’ye taşıma çalışmasını anlattı. Bu proje ile Türkiye’nin sosyal sermayesinin Suriye’de
sanata, fikre ve esere dönüşmesi gerektiğini söyleyen Aldemir, ‘Suriyeli insanlar ne ister’
sorusuna altı çizilmesi gereken bir yanıt verdi: “Benim evimdeki çocuğum, eşim ne isterse
Suriyeliler de onu ister. Herkes insanca muamele görmek arzuluyor. Kültürünü, müziğini,
sanatını, inancını yaşamak istiyorlar. Bunu getirecek olan da eğitim ve kültürdür.”
‘SURIYELI ÇOCUKLARIN DERS KITAPLARI TÜRKIYE KARŞITIYDI’
Suriyelilerin on yıl önce okuduğu ders kitaplarında Osmanlı’nın emperyalist olarak
gösterildiğini biliyor muydunuz? Bülbülzade Vakfı, 2014 yılında yaptığı incelemede rejim
döneminde okutulan ders kitaplarında Osmanlı ve Türkiye aleyhindeki dilin yanı sıra Sünni
anlayış karşıtı propagandayı da tespit etmiş. Yerlerine hızla yeni kitap çevirilerine başlanmış.
Bunun yanında Türk yazarların kitapları da Suriyeli çocuklar için tercüme edilmiş. Mehmet
Akif Ersoy, Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören, Hayrettin Karaman, Kemal Sayar, Cihan
Aktaş ve Alev Erkilet’in kitaplarını gördüm raflarda. Daha birçok isim var ve toplamda 100’e
yakın kitap Arapça’ya tercüme edilmiş. Bölgede Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordine ettiği
805 okul var. Bu okullarda 320 bin öğrenci eğitim görüyor. Okullara şimdi kütüphaneler
kuruluyor.
805 kütüphaneye tercüme edilen bu yüz kitap konulacak. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay
Aldemir, Türkçe, Arapça ve Kürt bölgesine de Kürtçe kitapların konulacağı yüzer kitaplık
kütüphanelerin yarısının tamamlandığını söyledi. Fakat kitaplar konulduğu gün bitiyormuş.
İki ay kitap sırası bekleyenler oluyormuş. Kütüphanelerin maliyetini sordum. Bir kütüphane
raflar ve kitapları dahil 2 bin TL’ye mal oluyormuş. Mustafa Kutlu okuyan çocuklar
topraklarına nasıl da sahip çıkarlar değil mi? Benden duyurması. Böylesine hayırlı bir işe
katkı sunmak isteyenler Google’dan Bülbülzade Vakfı’na erişip bağışlarını yapabilirler.
EN KIYMETLI BINEK MOTOSIKLET
Suriye tarafında motosiklet en gözde taşıt. Yollardaki trafiği de motosikletler oluşturuyor.
Ailece binenler çoğunlukta. El Bab’a girerken bir hayli kalabalık motosiklet pazarının
önünden geçtik. Bölgeye hakim isimlerden gazeteci Yaşar Yavuz, motosikletlerin iç savaş
döneminin en hayati araçları olduğunu anlattı. Şimdilerde ise yeni otomobil satın almak
neredeyse imkansız olduğu için motosiklet çok kıymetliymiş. Resmi araçların dışında, rejim
döneminden kalma ‘Halep’ plakalı ve artık hurdaya çıkma vakti gelmiş otomobillerin yerini
de hızla motosikletler alıyormuş.
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YIL 6 - SAYI

سياسة ما بعد توقع المستحيل في تركيا

Türkiye’den imkansızı beklemenin ardındaki siyaset
ياسين اكتاي

Yasin Aktay
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

ـائل إعــام مصريــة وخليجيــة بشــكل مبالــغ مــن وت ـرة األخبــار الــي تشــكك يف العالقــات الرتكية-املصريــة الــي بــدأت تنشــط منــذ
كثفـ ْـت يف اآلونــة األخ ـرة وسـ ُ
وقــت ،زاعمــة أن هــذه العالقــات ال تســر علــى مــا يـرام .وابلطبــع هـذا يعــود لســبب أ ّن اإلعــام اخلليجــي يبــذل قصــارى جهــده منــذ البدايــة مــن أجــل تقويــض
أي تقــدم حمتمــل يف هــذه العالقــات .ويف الواقــع ابت مــن املالحــظ أن وســائل اإلعــام املصريــة الــي تتغــذى مــن اإلمــارات ضغطــت علــى نفســها بشــكل كبــر مــن
أجــل عــدم التحــدث كثـ ًـرا ،يف مرحلــة مــا مــن اللقــاءات بــن أنقـرة والقاهـرة .وســائل اإلعــام الــي تقــول أن العالقــات بــن تركيــا ومصــر ال تســر علــى مــا يـرام ،تعــزو
ســبب ذلــك إىل عــدم امتثــال تركيــا للشــروط املطلوبــة لتحقيــق تقــارب يف العالقــات مــع القاهـرة .ابلطبــع هنــاك مشــكلة يف التعبــر املفهــوم مــن هــذه اجلملــة ،حيــث
أن الرســائل ذات النيــة احلســنة الــي تصــدر مــن تركيــا ،حيــال العالقــات سـواء مــع مصــر أو الســعودية حــى ،يتــم تفســرها ومــع األســف علــى أن تركيــا تتخلــى عــن
مجيــع مبادئهــا وتستســلم يف هنايــة املطــاف أمــام األنظمــة العربيــة االســتبدادية .ال أعتقــد أن هـذا التصــور الــذي يعكســه اإلعــام العــريب يُتابــع مبــا يكفــي مــن قبــل
تركيــا .وهـذا يشــر يف الواقــع إىل مشــكلة حقيقيــة يف التعبــر عــن حســن النيــة الصــادرة عــن تركيــا حيــال حتقيــق تقــارب يف العالقــات .ال ينبغــي مــن أجــل بعــث رســائل
حســن نيــة لتحســن العالقــات مــع بعــض الــدول ال ســيما مصــر والســعودية علــى وجــه اخلصــوص ،أن يُفهــم مــن تركيــا أهنــا تتخلــى عــن مبادئهــا وموقفهــا األخالقــي
واإلنســاين الــذي حافظــت عليــه بشــكل كامــل ال هـوادة فيــه لســنوات طويلــة .لألســف تســتغل وســائل اإلعــام العربيــة بعــض البيــاانت والتصرحيــات مــن أجــل ليّهــا
عامــا املاضيــة .ال ســيما حــول مســألة الوجــود الرتكــي يف ليبيــا
كمــا حيلــو هلــا مــن أجــل حتريــف أو تدمــر الصــورة املثاليــة الــي واظبــت عليهــا تركيــا طيلــة العشـرين ً
وازدايد أنشــطتها هنــاك ًيومــا بعــد يــوم ،جنــد وســائل اإلعــام تلــك تعكــس ذلــك علــى أنــه دليــل علــى عــدم مراعــاة تركيــا لشــروط التقــارب يف العالقــات .يف مقابلــة
لــه علــى قنــاة اجلزيـرة خــال تواجــده يف زايرة إىل قطــر ،قــال وزيــر اخلارجيــة املصــري ســامح شــكري ،أن مــن أهــم قضــااي اخلــاف الــي يتعــن حلهــا خــال احملــاداثت
بــن تركيــا ومصــر ،هــو الوجــود العســكري يف ليبيــا .وأوضــح شــكري أن ضــرورة االنســحاب الكامــل لكافــة القـوات األجنبيــة مــن ليبيــا هــو مطلــب أممــي ،وأن تركيــا
ليســت مســتثناة مــن ذلــك ،وأن هـذا الوجــود الرتكــي قــد قطــع الطريــق أمــام مرحلــة تقــارب أو فتــح صفحــة جديــدة يف العالقــات.
يف اللقــاء ذاتــه ،أوضــح شــكري أهنــم يتوقعــون حتقيــق الشــروط الــي نقلوهــا للجانــب الرتكــي كشــرط مــن أجــل حتقيــق تقــارب يف العالقــات ،وعلــى الرغــم مــن أن
الوزيــر املصــري مل يذكــر ابلضبــط مــاذا يتوقعونــه مــن هــذه الشــروط ،إال أنــه يُفهــم مــن اخلطــاب النقــدي املتزايــد مــن قبــل وســائل اإلعــام املصريــة أن مــا ينتظرونــه
مــن تركيــا هــو املســتحيل.
ًأول وقبل أي شــيء ،املســتحيل بكل أتكيد هو تســليم تركيا الالجئني السياســيني الذين الذوا هبا .إن الرغبة يف تســليم طاليب اللجوء السياســي وضحااي االنقالب
العســكري إىل دولــة تصــدر فيهــا أحــكام اإلع ـدام اجلماعيــة أبكثــر الطــرق تعس ـ ًفا ،يعتــر يف الواقــع إىل رغبــة يف ختريــب أي احتمــال لتحقيــق تقــارب صــادق يف
أيضــا مــن مجلــة املســتحيالت املطلوبــة مــن تركيــا .هــل ابلفعــل طلبـوا ذلــك مــن
العالقــات مــع تركيــا .كذلــك األمــر ابلنســبة النســحاب القـوات الرتكيــة مــن ليبيــا ،هــو ً
تركيــا خــال املفاوضــات؟ وإن كان األمــر كذلــك فبمــاذا أجابــت تركيــا اي تــرى؟
إن تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــي يســتند وجودهــا يف ليبيــا علــى الشــرعية الدوليــة .فهــي ليســت قــوة احتــال يف ليبيــا ،بــل تتواجــد هنــاك طاملــا كانــت هنــاك دعــوة
أيضــا ،يف جوابــه علــى سـؤال مذيعــة اجلزيـرة الــي ســألته “هــل
للبقــاء واملســاعدة مــن قبــل احلكومــة الليبيــة .كان مــن الواجــب علــى الوزيــر املصــري أن يذكــر “مصــر” ً
تطالبــون بنفــس القــوة إبخـراج بقيــة القـوات األجنبيــة وامليليشــيات الداعمــة حلفــر؟” .لكــن مــن الواضــح واملفهــوم ابلنســبة للجميــع هــو أن مــا يطلبــون بــه هــو إخـراج
تركيــا فحســب ،وبقــاء االنقــاب حفــر املدعــوم مــن مصــر كــي يهيمــن علــى الوضــع هنــاك .وهــم يقدمــون ابلفعــل كافــة ســبل الدعــم اللوجســي والعســكري كيفمــا
يشــاؤون لالنقــايب حفــر املتمركــز يف الشــرق .وال توجــد أي عقبــة أمــام ســيطرهتم علــى ليبيــا مــن خــال االنقــاب إال وجــود تركيــا هنــاك.
بــكل األحـوال ،حســب علمــي فــإن مســألة الوجــود الرتكــي يف ليبيــا ،ليــس مــن ضمــن املواضيــع الــي يتــم النقــاش حوهلــا يف املرحلــة احلاليــة ضمــن حمــاداثت التقــارب
انبعــا مــن أن تركيــا مضطـرة لذلــك .بــل كل مــا يف األمــر هــو أن تركيــا مــدت يدهــا إىل
بــن تركيــا ومصــر .إضافــة لذلــك ،فــإن مســألة التقــارب بــن تركيــا ومصــر ،ليــس ً
مصــر بنيــة حســنة .وحينمــا مــدت تركيــا يدهــا بنيــة حســنة فــإن ذلــك انبــع عــن التجــاوب الطيــب مــع بعــض اإلشــارات القادمــة مــن مصــر .وإال فــإن هـذا التقــارب
كمــا ذكـران منــذ البدايــة هــو أمــر حتتاجــه مصــر وتســعى إليــه .أمــا ابلنســبة للتصـ ّـور الــذي يريــدون الرتويــج لــه مــن أجــل الضحــك علــى شــعوهبم ،وهــو أن تركيــا تســعى
لذلــك ألهنــا مضطـرة إليــه ،فهــو ليــس ســوى سياســة ماكـرة أبقــل تعبــر .وابلطبــع يوجــد بعــد آخــر هلــذه السياســة ،أال هــو مســاومة مصــر يف اخلليــج بورقــة التقــارب
مــع تركيــا .وعــاوة علــى ذلــك هنــاك احتمــال كبــر لتحقيــق السيســي مكاســب كبـرة للغايــة عــر هـذا النمــوج مــن السياســة.
وسيكون من املفيد جدًّا توضيح حدود هذه السياسة:
ًأول ،مســألة االتفــاق علــى أمــر مــا ال يعــي يف الوقــت ذاتــه االتفــاق علــى كل األمــور .علــى ســبيل املثــال ،تركيــا لديهــا خالفــات مــع ال ـوالايت املتحــدة وروســيا
وإيـران وإسـرائيل يف العديــد مــن القضــااي ،لكنهــا حتافــظ علــى التواصــل معهــم حــول بعــض القضــااي األخــرى حســب مــا تتطلبــه املصــاحل املشــركة .وال يوجــد مــرر
الســتثناء مصــر مــن هــذه القاعــدة.
اثنيًــا ،النـوااي احلســنة الــي تبعثهــا تركيــا مــن إجــل إعــادة هــذه العالقــات ،ال يشــر بطبيعــة احلــال إىل إعــان عــن هزميــة أو استســام ،وال يتطلــب منهــا التخلــي عــن
السياســات األخالقيــة واإلنســانية الــي جســدهتا حــى اآلن.
اثلثًا ،تركيا هي الكيان الشــرعي الوحيد املوجود يف ليبيا ،وال ميكن ملصر أن تشــكك يف ذلك .ال متتلك مصر احلق الكايف من أجل التشــكيك يف الوجود الرتكي
ـاب دمـ ًّـوي وجرائــم ضــد اإلنســانية.
يف ليبيــا .لقــد فقــدت حقهــا يف احليــدث بعــد الدعــم الــذي قدمتــه للمدعــو حفــر الــذي ارتكــب انقـ ً
ـال ،كمــا أنــه مل ولــن يتســبب بعــدم االســتقرار يف ليبيــا أو تقســيمها ،بــل علــى العكــس ًمتامــا؛ وجــود تركيــا هنــاك يضمــن
إن الوجــود الرتكــي يف ليبيــا ليــس احتـ ً
بقــاء ليبيــا لليبيــن.

Son zamanlarda Mısır ve Körfez medyasında Türkiye ve Mısır arasında bir süre önce başlamış olan ilişkileri sorgulayan ve
ilişkilerin hiç de yolunda gitmediğini ballandıra ballandıra anlatan haberler iyice çoğaldı. Çünkü Körfez medyası zaten baştan
beri bu ilişkinin gerçekleşmesi yönündeki en küçük bir ihtimali bile baltalamak için elinden geleni yapıyor. Doğrusu BAE beslemesi Mısır medyasının da görüşmelerin bir aşamasında kısa bir süre için de olsa fazla konuşmamak için kendini fazla bastırmış
olduğu anlaşılıyor. Türkiye-Mısır ilişkilerin yolunda gitmediğini anlatanlar sebep olarak Türkiye’nin bu yakınlaşmanın gerektirdiği şartlara uymuyor olduğundan dem vuruyorlar. Tabii ki daha bu ilk cümlenin ifade ettiği şeyde bir sorun var. Maalesef
baştan beri Türkiye-Mısır, hatta Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine dair Türkiye’den giden iyiniyetli mesajlar Türkiye’nin
bütün iddialarından vazgeçmiş ve nihayetinde otokrat Arap rejimlerine teslim olduğu şeklinde yansıtılıyor. Arap basınına
yansıyan bu algının Türkiye’den yeterince izlendiğini ve gerektirdiği siyasetin izlendiğini sanmıyorum. Bu yakınlaşmada Türkiye’nin iyi niyetini ifade etme biçiminde de elbette ciddi sorun var. Bazı ülkelerle, özellikle Mısır ve SA ile yeni ve iyiniyetli
bir ilişki düzeyini teklif etmek için yıllardır sürdürülmüş olan ve yüzde yüz ahlaki, insani ve ilkesel tutumdan vazgeçmiş gibi bir
görüntü vermek gerekmiyor. Maalesef Arap medyası şu anda bazı dikkatsiz beyanların üzerine atlayarak bu beyanları istediği
gibi evirip çevirip yirmi yıldır işlenmiş muhteşem Türkiye imajını tahrif veya tahrip etmenin tadını çıkarıyor.
Özellikle Türkiye’nin Libya’daki varlığının devam ediyor olması, hatta etkinliğini her geçen gün daha da artırıyor olmasını
Türkiye’nin kendisinden bu yakınlaşmanın hukukuna riayetsizliğinin bir işareti olarak yansıtıyorlar.
Bir ziyaret için bulunduğu Katar’da katıldığı Aljazeera TV’deki bir programda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri açıkça
Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelerde çözülmesi gereken en önemli ihtilaf konularından birisinin Türkiye’nin Libya’daki
askeri varlığı olduğunu söyledi. Şükri, devamla, Libya’da yabancı savaşçıların tamamen çekilmesi gereği bizzat BM’nin de
istediği bir şey olduğunu ve Türkiye’nin bundan muaf olmadığını ve bu varlığın aradaki yakınlaşma veya yeni bir sayfa açma
sürecini sekteye uğrattığını da ifade etti.
Aynı mülakatta Türkiye ile ilişkilerde bir yakınlaşmanın olması için Türkiye tarafına iletmiş oldukları şartların yerine gelmesini
beklediklerini anlatan Şükri’nin bu şartlardan tam olarak ne beklediklerini kendisi söylemese de Mısır basınına yansıyan ve
giderek artan eleştirel söylemden Türkiye’den imkansızın beklendiği anlaşılıyor.
İmkânsız olan herşeyden önce Türkiye’ye sığınmış olan siyasi isimlerin teslim edilmesidir elbet. Daha yeni darbe mağduru
siyasilerin üstüne bir de topluca idam kararlarının en keyfi yargılamalarla verilmiş olduğu bir ülkeye siyasi sığınmacıları teslim
etmeyi istemek aslında baştan itibaren Türkiye ile samimi bir yakınlaşma ihtimali varsa bile bunu sabote etmektir. Türkiye’den
beklenen başka bir imkânsız da aslında elbette Türkiye’nin Libya’dan askeri varlığını çekmesidir. Böyle bir şey görüşmelerde
gerçekten Türkiye’den istenmiş mi, istenmişse Türkiye ne cevap vermiştir? Türkiye Libya’da varlığı uluslararası meşruiyete
dayanan tek ülke. Türkiye orada işgalci değil, meşru yönetimin yardım talebi ve davetiyle ve davet ettiği kadar orada. Şükri,
Libya’dan çekilmesi gereken herkesin arasına Aljazeera TV sunucusunun ısrarlı sorusu üzerine tabii ki Mısır’ı da katmak zorunda kalıyor. Ancak zaten fiilen herkesin gördüğü ve anladığı şey Türkiye’nin çekilmesini istemek orada Mısır’ın desteklemekte
olduğu darbeci Hafter’in hâkim olmasını istemektir. Doğu’da konuşlu bulunan darbeci Hafter’e istedikleri kadar lojistik, askeri
desteği veriyorlar zaten. Libya’ya darbe marifetiyle hâkim olmasının önündeki tek engel Türkiye’nin varlığıdır. Türkiye ile
Mısır’ın yakınlaşmasını böyle bir şarta bağlamak bildiğim kadarıyla zaten bu sürecin bir konusu değil. Ayrıca Türkiye Mısır’la
yakınlaşması Türkiye’nin bir mecburiyetinden kaynaklanmıyor ki. Türkiye bütün iyi niyetiyle Mısır’a bir el uzatmıştır. Bu eli
uzatmanın anlamı herşeyden önce Mısır tarafından gelmiş olan bazı taleplere verilmiş iyiniyetli bir cevaptır. Yoksa baştan beri
söylüyoruz bu yakınlaşma daha ziyade Mısır’ın ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği bir şeydir.
Ancak kendi kamuoylarını uyutmak için sanki Türkiye’nin Mısır’a mecbur olduğu yönünde verilen algı herşeyden önce kurnazca bir siyasettir. Bu kurnazlığın Körfez’deki müttefiklerine bu ilişki ihtimalini bir pazarlık kozu olarak kullanma boyutu da var
elbet. Daha fazlası, bu algı oyunundan Sisi tarz-ı siyasetinin çok daha büyük kazançlar üretme ihtimali de mevcut.
Bu siyasetin sınırlarını bu vesileyle biraz netleştirmekte fayda var.
Birincisi, bir konuda anlaşmak, her konuda anlaşmayı gerektirmiyor. Türkiye ABD, Rusya, İran hatta İsrail ile birçok konuda
çok derin ihtilaflar yaşıyor ama bunlarla başka bazı konularda da ortak çıkarlarının gerektirdiği iletişimi sürdürüyorlar. Aynı
düzey bir ilişkinin Mısır’la da olmaması için bir sebep yok.
İkincisi, Türkiye bu ilişkileri yeniden tesis etme konusunda sergilediği iyi niyet bir yenilgi veya teslimiyet beyanı değil ve
şimdiye kadar sergilediği ahlaki-insani siyasetlerden vazgeçmesini gerektirmiyor.
Üçüncüsü, Türkiye Libya’da bulunan tem meşru varlıktır ve bunu sorgulamak Mısır’a düşmez. Mısır’ın Libya üzerinde Türkiye’nin varlığını sorgulamasına yetecek bir hakkı yoktur. Orada darbeci ve insanlık suçu işlediği kanıtlanmış Hafter’e verdiği
destekle zaten konuşma hakkını tamamen kaybetmiş durumdadır.
Türkiye’nin Libya’daki varlığı bir işgal değil, istikrarsızlık veya parçalama sebebi değil, bilakis Libya’yı Libyalılara bırakacak
bir kardeşlerle dayanışma varlığıdır.

