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أردوغان: إنشاء المنطقة اآلمنة خالل أشهر ولن نسمح ألي جهة غيرنا بالسيطرة عليها

Erdoğan: Güvenli Bölge Birkaç Ay İçinde Kurulacak ve Bizden Başka Kimsenin 
Buraya Egemen Olmasına İzin Vermeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki 
güvenli bölgenin birkaç ay içerisinde kurulacağını öngördüklerini belirtirken, 
Türkiye’nin kendisinden başka hiçbir gücün bu bölgeye egemen olmasına izin 
vermeyeceğini dile getirdi.

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن بــاده تتوقــع أن يتــم إنشــاء املنطقــة اآلمنــة مشــايل ســوراي يف 
غضــون بضعــة أشــهر، مؤكــداً أن تركيــا ال تقبــل أبن تكــون الســيطرة علــى هــذه املنطقــة جلهــة أخــرى غريهــا.
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أردوغان في زيارة تاريخية إلى غازي عنتاب

Erdoğan’ın Tarihi Gaziantep Ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Gaziantep şehrini ziyaret 
ederek, siyaset ve sivil toplumdan çok sayıda önemli kişiye hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Türk ve 
Suriye halklarını ilgilendiren birçok konuya değinen Erdoğan, şunları söyledi:

- Mülteci oranı %20’ye ulaşmıştır. Gaziantep’in Ensar halkına teşekkür ediyorum.
- Suriye, Irak ve Kafkaslar’daki politikalarımızı anlamak isteyenler, Gaziantep’e gelip ekmeğimizi 
ve yemeğimizi nasıl bölüştüğümüzü ve bundan mutlu olduğumuzu kendi gözleriyle görmelidir.
- Bizler güven içerisinde yaşarken, kardeşlerimizi zalimlerin merhametine, bombalarına ve 
patlayıcı varillerine terk edemeyiz.
- Birileri, bölgemizle hiçbir tarihi ve insani bağı olmamasına rağmen 12 bin km öteden Suriye’ye 
gelirken, bizler eli kolu bağlı mı oturacağız?
- Münbiç, Tel Rafet ve Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizledikten sonra milyonlarca Suriyeli 
evlerine dönebilecektir.

زار الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة، يــوم الســبت 26 يناير/كانــون الثــاين 2018، وألقــى 
خطــاابً أمــام العديــد مــن الشــخصيات السياســية والشــعبية ، تطــرق فيــه إىل العديــد مــن املســائل الــي هتــم الشــعبني الرتكــي والســوري.

وقال: 
- املهاجرين بلغ نسبتهم 20 ابملئة وأتشكر أهايل غازي عنتاب األنصار .

-  أي شــخص يريــد أن يفهــم سياســاتنا يف ســورية والعــراق والقوقــاز عليــه أن أييت إىل غــازي عنتــاب كــي يشــاهد بعينــه 
كيــف حنــن نتقاســم رغيــف خبــزان وطعامنــا وحنــن ســعداء هبــذه .

- يف الوقت الذي نعيش فيه حنن يف أمان ال ميكن أن نرتك أشقاءان حتت رمحة الظاملني وقنابلهم وبراميلهم املتفجرة.
-هــل ســنقف مكتــويف األيــدي بينمــا أتيت جهــات مــن بُعــد 12 ألــف كــم لتصــول وجتــول يف ســوراي، بينمــا ال تربطهــا 

أي عاقــات اترخييــة أو إنســانية مبنطقتنــا؟.
- سيكون إبمكان مايني السوريني العودة إىل منازهلم عندما نُطّهر منبج وتل رفعت وشرق الفرات من اإلرهابيني.

H
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إلخبار
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إشراق في عامها الرابع

إشراقات

İşrak sizinle ve gayretlerinizle başladı, yine sizinle devam edip parıldayacak.
İşrak, dördüncü defa alevini harladığını ilan ederek üçüncü yılını tamamladı ve bir yayın 
organı olarak medyada yerini sabitlediğini göstermiş oldu.
İşrak’ın yayın kadrosu ve yazarlarının sevinçlerini, yine İşrak’ın varlığını sürdürmesi ve 
gelişmesi yolundaki arzularını ilan etmek hakkıdır.
Bir arı kovanı gibi saatler ve günlerce bir araya gelerek performansımızı değerlendirmek, 
olumlu yönlerimizi sürdürmek ve kusurları gidermenin yollarını aramak, yayın politikasını 
değiştirmeden gelişimini sağlamak için toplantılar yaptık. İşrak, Suriyeli-Türk kültürel 
yakınlaşmasına katkıda bulunmak ve özgürlük, onur ve Suriye’yi demir ve ateşle yöneten 
diktatörlükten kurtulmak için başlayan Suriye devrimi ruhunu korumak için yola çıkmıştık.
Üç yıl zarfında İşrak, hiçbir istisna koymadan ve kimseyi 
dışlamadan sayfalarını Suriyeli, Arap, Türk tüm üretken 
bireylere açtı. Suriye’nin her kesiminden insan İşrak’ın 
sayfalarında bir araya gelerek, Suriye’nin özgürleşmesi 
ve zorba kan dökücülerin elinden kurtulması yolunda 
tüm imkan ve bakış açılarını paylaştı.
Bu üretken insanların yayın yapma konusunda 
birbiriyle yarışmaları ve gösterdikleri tutku, İşrak’ın 
muhabbet, fedakarlık ve özgünlükle sarmalanmasını 
sağlamış, arzularını gerçekleştirme hususunda önüne 
çıkacak engelleri aşmasına imkan tanımıştır. İşrak 
Gazetesi’nin her sayısı beş bin adet olarak basılmakta ve 
Suriye’nin yanı sıra altmış beş ülkede dağıtılmaktadır. 
Üç dilde (Türkçe-Kürtçe-Arapça) yayın yapan İşrak, 
sosyal medya sayfalarında da aktif olmaya gayret 
göstermekte ve dijital kopyaları da 400 ila 8000 kez 
görüntülenmektedir. Ayrıca İşrak’ın web sitesini 
geliştirmek ve 2019’da yeni bir ara yüzle yayınlamak 
için çalışmaktayız.
Maddi bir karşılığı olmamasına rağmen yazarlar, İşrak 
için yazılarını ve katkılarını sunmaktan kaçınmamakta 
ve çalışmalarının yayınlanmasını ertelemek zorunda 
kaldığımızda bize sitem etmektedirler.
Halihazırda istek ve hayallerimizin kıyısına dahi 
ulaşmış değiliz. Hala İşrak’ın haftalık ve sonrasında 
da günlük bir gazete haline gelmesinin yollarını 
aramaktayız. Neden olmasın? Zira İşrak bunu 
başarabilecek yeterlilikte bir yayın kadrosuna sahiptir. 
Dünyanın her yerinden yazarları ve destekçilerinin gösterdiği sevgi seli ile geniş okuyucu ve 
takipçi kitlesi sayesinde bu mümkündür.
Üçüncü yılına gireceği dönemde, İşrak Gazetesi’nde gazetenin performansı, okuyucuların 
görüş ve önerileri için bir anket yapmıştık. Çok sayıda okuyucu ve yazar bu ankete katılmış, 
anketin sonuçları gazetenin üçüncü yılındaki performansını gözler önüne sermişti. Bunun 
ardından da bizler, gazetenin geliştirilmesini hedefleyen tüm önerileri değerlendirmiştik.
Son olarak:
Gazetemizi okuyan, ona yazılarıyla katkı sağlayan, varlığını sürdürebilmesi için gelişim 
yönünde öneriler sunan herkese şükranlarımızı, takdirlerimizi ve minnetlerimizi sunuyoruz.
Ayrıca İşrak’ı destekleyen Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı 
Müslüman Türk Mütefekkir Turgay Aldemir’e, Bülbülzade Vakfı Başkan Yardımcısı Mahmut 
Kaçmazer’e, Minber El-Şam Başkanı Cemal Mustafa’ya, Gazeteci Fatih Eminoğlu’na ve 
gazetenin sanat yönetmeni Abdunnasır Süveylimi’ye teşekkürü borç biliriz.

بكم وإببداعاتكم انطلقت إشراق وبكم تستمر وتتألق.
عندما تكمل صحيفة إشراق عامها الثالث معلنة عن إيقاد شعلتها الرابعة، فهذا دليل على أهنا استطاعت أن 

تثبت وجودها وحضورها اإلعامي.
وحيق لكادر حتريرها وكتاهبا أن يعلنوا فرحتهم هبا، وتفانيهم من أجل استمرارها وتطويرها.

خلية حنل جتتمع على مدار الساعات واألايم، لتقومي األداء والبحث يف استمرار اإلجيابيات وتايف التقصري، 
والبحث عن التطوير مع احملافظة على سياستها التحريرية الي انطلقت هبا من أجل التقارب الثقايف السوري 
الرتكي، واحلفاظ على روح الثورة السورية الي قامت من أجل احلرية والكرامة واخلاص من الديكتاتورية الي 

كانت حتكم سوراي ابحلديد والنار.
على امتداد ثاث سنوات فتحت صفحاهتا لكل املبدعني السوريني 
والعرب واألتراك، دون استثناء، ودون إقصاء، كل الطيف السوري 
أجل  والرؤى من  اإلمكانيات  لتقدمي كل  اجتمع على صفحاهتا 

حترر سوراي وخاصها من السفاح الطاغية.
هذا التسابق واللهفة على النشر من قبل املبدعني يطوق إشراق 
ابحملبة وااليثار والغريية لتكتمل وتتجاوز كل املعوقات الي تبطيء 

من طموحها.
عدد،  من كل  نسخة  آالف  مخسة  اشراق  صحيفة  من  يطبع 
وتوزع ورقياً ل مخس وستون دولة عرب العامل ابإلضافة إىل الداخل 
السوري، وتصدر بثاث لغات الرتكية والكردية والعربية مع احلرص 
على تفاعلها على صفحات التواصل االجتماعي حيث بلغ عدد 
متصفحيها بني 400- 8000 لكل عدد، ابإلضافة إىل موقعها 
جديد  وأداء  حبلة  وانطاقته  تطويره  إىل  نسعى  الذي  اإللكرتوين 

خال عام 2019 
ورغم عدم وجود املردود املادي، فإن املبدعني يغمروهنا بكتاابهتم 
ومسامهاهتم، ويعلنون تذمرهم حني نضطر إىل أتخري نشر إجنازاهتم.

مل نصل إىل حدود طموحاتنا وأحامنا، فا زلنا نبحث عن إمكانية 
إىل يومية، ومل ال فإشراق  حتويلها إىل صحيفة أسبوعية، والحقاً 
الطوفان من  املؤهل لذلك، ولديها هذا  التحريري  الكادر  متتلك 

احلب الذي يغمرها به الكتاب واملبدعني من كل بلدان العامل، وهلا هذا الطيف الواسع من القراء واملتابعني.
خال انشغالنا ابلتهيئة لدخوهلا عامها الثالث أجرينا استطاعاً حول أدائها ورأي القراء واقرتاحاهتم لتطويرها، 
شارك ابالستطاع عدد كبري من القراء والكتاب، انعكست نتائج االستطاع على أداء الصحيفة خال 

عامها الثالث والتزمت بكل املقرتحات الي هدفت إىل تطويرها.
أخريًا: الشكر والتقدير واالمتنان لكل من كتب فيها ولكل من قرأها ولكل من أرسل االقرتاحات لتطويرها 

حرصا منه على استمرارها.
وكل الشكر لداعمي إشراق، املفكر االسامي الرتكي األستاذ )تورغاي ألدمري( رئيس جملس إدارة )بلبل زادة 
ومنظمة منرب األانضول يف تركيا(، والشيخ )حممود قاج مازار انئب رئيس مجعية بلبل زادة( ولألستاذ )مجال 

مصطفى رئيس منرب الشام(، وللصحفي )فاتح أمني أوغلو(، وللمخرج الفين املبدع عبد الناصر سويلمي.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

İşrak Dördüncü Yılında

رئيس تحرير صحيفة إشراق
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

مة العدد
كل
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االحتفاء بصدور العدد األول من مجلة إشراق

إشراق في عامها الرابع

دعت منظمة بلبل زادة ومنرب الشام إىل حفل عشاء احتفاء بصدور العدد األول من جملة إشراق ، وذلك يوم 
اجلمعة 2015/11/27 الساعة السادسة مساء، يف مبىن بلبل زادة – قرطاش.

حضر الدعوة عدد كبري من الشخصيات األدبية والسياسية، وألقيت كلمات حول أمهية التقارب الثقايف السوري 
الرتكي، وأمهية دعمه واستمراره.

إشراق
İŞRAK

ع
ها الراب

ي عام
ق ف

شرا
إ
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من الحفل السنوي لمجلة إشراق 2017

إشراق في عامها الرابع

دعت أسرة جملة )إشراق( حلضور احلفل السنوي النطاقتها وذلك يوم السبت املوافق 2017/3/4 حضر احلفل 
أكثر من 200 أديباً وكاتباً من األتراك والسوريني قدموا من خارج تركيا ومن عدد من الوالايت الرتكية وحضور 

رئيسة بلدية عنتاب السيدة )فاطمة شاهني( ورئيسي جامعي غازي عنتاب وعدد من املسؤولني األتراك.
الشكر للمفكر تورغاي ألدمري رئيس منرب األانضول وبلبل زادة.

إشراق
İŞRAK

ع
ها الراب

ي عام
ق ف

شرا
إ
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احتفاالت كبرى أقيمت بمناسبة دخول
صحيفة إشراق عامها الثالث وبراديو فجر

يوميات االحتفاالت بصحيفة إشراق وراديو فجر أنقرة 1
زايرة مبىن اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الرتكية:

برعاية اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الرتكية )trt( متًّ تنظيم احتفاالت كربى وذلك وفق الربانمج التايل:
 - يف أنقرا يومي اخلميس واجلمعة 10-11، ويف إسطنبول يومي السبت واألحد 12- 2018/5/13
األتراك  واألدابء  الصحفيني  من  عدد  مع  سورايً  وصحفياً  ستني كاتباً  من  أكثر  ابالحتفالية  شارك 

والضيوف.
تضمن الربانمج اللقاء مع العديد من املسؤولني واألدابء والصحفيني األتراك ووسائل إعام عربية وتركية 

وأجنبية وإقامة احتفاليات يف أنقرا وإسطنبول. 

زايرة مبىن الربملان الرتكي:
بعد ذلك انتقل الوفد إىل مبىن الربملان الرتكي مبرافقة دليل سياحي، حيث تعرف على أقسامه والتقى 
النواب الذين قدموا للوفد املعلومات الي طلبوها، وشاهدوا األضرار الي حلقت ابملبىن أثر  بعدد من 

االعتداءات الي وجهت له خال االنقاب يف 15 متوز 2016.

يوميات االحتفاالت بصحيفة إشراق وراديو فجر أنقرة 3
)SETA(  زايرة مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية سيتا

مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية »سيتا«، من أهم مراكز الدراسات يف تركيا، أتسس 
عام 2005 هبدف مساعدة احلكومة الرتكية وزايدة وعي املواطن الرتكي يف حتليل وفهم القضااي املتعلقة 

ابلسياسة اخلارجية الرتكية
مركز سيتا لألحباث يف أنقرة، وأقيمت على مهش الزايرة ندوة فكرية شارك فيها كتًّاب وأدابء سوريني 

وأتراك.
قدم ممثل املركز رؤية املركز حول دور اإلعام االجتماعية وعاقته مع اجلمهور والسياسة واالقتصاد، وقدم 
وجهة نظر املركز حول موقف اإلعام الرتكي من املواقف األوربية واألمريكية املعادية لطموحات الشعب 
الرتكي، وأهنم يدعمون الدميقراطية واحلرايت وحقوق اإلنسان لشعوهبم، وحياربون الشعوب الي تسعى 
المتاك حريتها، وأهنم يسعون إىل قتل ثورات الربيع العريب، وإرغام الشعوب والدول على االستسام 

ملشاريعهم االستعمارية اجلديدة.
مث حتدث )عاء الدين حسو( مدير راديو فجر حول سياسة نظام األسد وقمعه للشعب السوري الثائر، 
وقتل أكثر من مليون سوري وتدمري املدن السورية، وإرغامه ملن تبقى من الشعب على مغادرة مدهنم 
تنفيذاً لرغبة النظام القمعي يف التغيري الدميوغرايف، وإحال امليليشيات الشيعية بداًل عنه، مثَّ حتدث عن 
مكانة تركيا اإلسامية وتطلعها ألن تكون يف مصاف الدول العظمى، ودعمها للشعب السوري ووقوفها 
ملا تقدمه إذاعة فجر من برامج متعددة كخدمة للسوريني، وأهنا تقدم  معه دولة وشعباً، وقدم عرضاً 
هلم املعلومات القانونية الي تفيدهم يف حتقيق االندماج اجملتمعي ، وأن اإلذاعة قد أجرت العديد من 

االستطاعات لتتلمس انعكاس براجمها لدى املستمعني.
مثًّ قدم السيد ) مصطفى أكنجي( منسق قناة )TRT ( الكردية عرضاً حول دور القناة يف الوصول 
ألكثر من 30 مليون كردي، وأن القناة أتسست عام 2009 لذلك هي ال تزال شابة وتسعى دوماً 
إىل تطوير براجمها، وأشار إىل التشابه الكبري بني املدن الشرقية كداير بكر وأورفا ، وأهنا تعترب امتداداً 
للحضارة الرتكية وال ميكن التفرقة مطلقاً بني الكرد واألتراك ، وبني الشعوب املتقاربة ) األتراك - الكرد 
- السوريني( وأن العامل حياول إعادة تركيا ومنطقة الشرق األوسط والشعوب العربية إىل العصر احلجري ، 
من خال تقسيم الدول املقسمة أصًا ، وأن عدداً كبرياً من السوريني قد جاءوا يف بداية القرن املاضي 

للدفاع عن أخوهتم األتراك واستشهد عدد كبري منهم.
فيها أن االنسان هو األهم  الربملان األملاين مداخلة أكد  السابق يف  النائب  وقدم د. مجال قارصللي 
دوماً يف أي معادلة، وأن التقارب الثقايف واملعيشي بني السوريني واألتراك يف أروع حال، وعلى احلدود 
السورية الرتكية الطويلة غالبية السكان ميتلكون القرىب بني بعضهم، وأشار إىل أن اإلعام يف كل أوراب 
حياول كسب شعبيته على حساب الشعب السوري، وأشار إىل أن هجرة الكفاءات السورية إىل أوراب 
إليه  يلجؤون  الذي  للمجتمع  فائدة مضافة  الاجئني هم  وأن  والرتكي،  السوري  للشعبني  هو خسارة 

وليسوا مشكلة.
مث حتدث )صبحي دسوقي( رئيس صحيفة إشراق حول الصحيفة ومصداقيتها واحلرية الي تتمتع هبا، 
وأهنا تسهم يف التقارب الثقايف الفكري بني السوريني والكرد واألتراك، وأن الشعب السوري حيلم ابلعودة 

إىل وطنه عند توفر األمان.

إشراق
İŞRAK

ع
ها الراب

ي عام
ق ف

شرا
إ

إشراق في عامها الرابع



7

احتفاالت كبرى أقيمت بمناسبة دخول
صحيفة إشراق عامها الثالث وبراديو فجر

يوميات االحتفاالت بصحيفة إشراق وراديو فجر إسطنبول 5

زايرة املعامل األثرية يف )توب كايب سراي( وآاي صوفيا.
نظمت زايرة للمعامل األثرية الشهرية إبسطنبول مبرافقة دليل سياحي، توىل مهمة التعريف والشرح.

قصر توب كايب الباب العايل يف إسطنبول
تضم تركيا بني جنابتها عدد من املباين املعمارية العظيمة الشاهدة على عظمة الدولة اإلسامية، منها 
العثمانية، من أشهر تلك  عدد من املساجد والقصور واملتاحف واألبنية الي يرجع اترخيها للحقبة 

القصور قصر طوب قايب أكرب القصور العثمانية.

أاي صوفيا
»أاي صوفيا« صرح ديين تركي مهيب؛ يعظمه سكان الباد من املسلمني واملسيحيني على السواء. 
وبعد أن كان أضخم كاتدرائية للمسيحيني األرثوذوكس طوال تسعمئة عام، أصبح أحد أعظم مساجد 
املسلمني على مدى حنو مخسة قرون، مث صار متحفا فنيا منذ 1934 ، تعتربه منظمة اليونسكو من 

اآلاثر التارخيية املنتمية إىل الثروة الثقافية العاملية. 

جولة سياحية خاصة يف مضيق البوسفور:
انتقل الوفد مبرافقة عدد من الكتاب واإلعاميني األتراك ومبرافقة وفد رمسي من تلفزيون trt ومبرافقة 

دليل سياحي إىل شاطئ حبر مرمرة من كااباتش والصعود إىل مركب خاص. 
مت االحتفال خاله بعيد املرأة ووزعت الزهور على األمهات السورايت والرتكيات.

أورواب وآسيا، وعبور  قاريت  املدينة على طول  السياحية، ومشاهدة معامل  أمتع اجلوالت  وكانت من 
مضيق البوسفور يف جو مريح ويدعو لاسرتخاء.

مضيق البسفور يصل بني البحر األسود وحبر مرمرة، ويعترب مع مضيق الدردنيل احلدود اجلنوبية بني قارة 
آسيا وأورواب، ويبلغ طوله 30 كم، ويرتاوح عرضه بني )550 مرت و3000 مرت(، وحسب املعتقدات 

اليواننية القدمية، فإن تسمية املضيق تعين ممر البقرة. 
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المرصد الثقافي

صحيفة )إشراق( في قطر

لقاء بني  املفكر االسامي الرتكي األستاذ ) تورغاي ألدمري Turgay Aldemir ( رئيس 
جملس إدارة ) بلبل زادة ومنظمة منرب األانضول يف تركيا ( مع املفكر والداعية االسامي يوسف 

القرضاوي.
تورغاي على دعمه ومساندته  القلب لألستاذ  )إشراق( اثلثهما. ...شكرا من  وكانت صحيفة 

الدائمة إلشراق
على هامش مؤمتر العمل االنساين الدويل بني الشرق والغرب يف قطر.

الذي اختتم أعماله ابلدوحة يف 27 مارس آذار 2017

صحيفة )إشراق في بيروت(

وّجه التحالف املدين السوري )مَتاس( الدعوة للمنظمات الشريكة يف التحالف للمشاركة يف املؤمتر 
السنوي الثالث الذي عقد يف بريوت من 26 \31 - كانون الثاين 2017. 

يف اليومني األولني للمؤمتر حضر ضيوف من خارج متاس (ممثلني من مكتب املبعوث الدويل لسوراي 
واالحتاد األورويب وبعض املنظمات الدولية واجلهات املاحنة)، وخصصت بقية األايم ألعضاء متاس 

لعرض الشؤون الداخلية والتقييم والتخطيط.

إشراق في مؤتمر وسائط االعالم والالجئين

  ،)SGDD-ASAM( بدعوة من منظمة آسام رابطة التضامن مع طاليب اللجوء واملهاجرين
وابلتعاون مع األمم املتحدة،  شارك رئيس حترير صحيفة إشراق

واالعام  والنشر  للصحافة  العامة  املديرية  أقامته  الذي  والاجئني  االعام  وسائط  مؤمتر  يف 
واملعلومات التابعة لرائسة الوزراء الرتكي يوم السبت 2018/3/17

انقش الصحفيون احلضور كيفية التعامل مع وسائط االعام ، وأتثري االعام يف اجملتمع ، وكيفية 
متثيل الاجئني يف وسائط االعام، ومناقشة وضع مصطلحات اهلجرة يف وسائط االعام ابعتدال 

بني يدي اخلرباء الذين أيتون من املنظمات الدولية.

إشراق في في مدينة أديامان 

االعام والتقارب السوري الرتكي ودور االعام يف التقارب  الفكري السوري الرتكي يلقيها الدكتور 
)عبد هللا لبابيدي(.

التقارب  الفكري السوري الرتكي صحيفة ) إشراق( أمنوذجاً ) صبحي دسوقي(.
يف مدينة أدايمان األحد 16 متوز 2017 الساعة اخلامسة مساء – يف مقر مجعية النهضة العلمية.

إشراق
İŞRAKإشراق في عامها الرابع
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إشراق في العرض األول للفيلم التركي من أجل أخي 

بدعوة من اجلهة املنتجة للفيلم الرتكي السينمائي )من أجل أخي يف درعا ) متَّ العرض 
األول للفيلم يف معرب الراعي السوري موقع منظم آفاد يوم األربعاء 2018/4/10على 

أن يعرض يف دور السينما يف 13 ابريل. 
واختيار مكان العرض كان موفقاً ألنه أراد إرسال رسالة للعامل ولإلعاميني أن الفيلم 
صنع من أجل السوريني، وعرضه األول على األرض السورية، وأن الشعب الرتكي 

يقف دوما مع إخوته السوريني.

وصول إشراق إلى الداخل السوري

هبمة املخلصني وصلت أعداد من صحيفة )إشراق( إىل بزاعة والباب وسوسيان على 
أمل وصوهلا قريباً إىل كل املدن واحملافظات والقرى السورية.

لقاء في بيت االعالميين العرب مع صحيفة إشراق

لقاء ثقايف مثمر يف بيت االعاميني العرب ضم وفد من صحيفة إشراق وملتقى األدابء 
والكتًّاب السوريني مع األستاذ )توران كشاكجي( Turan Kışlakçı رئيس مجعية 
)بيت اإلعاميني العرب( وعدد من أعضاء جملس اإلدارة، ومن صحيفة إشراق وملتقى 
األدابء والكتًّاب السوريني )علي الصاوي - إهلام حقي - صبحي دسوقي( يف إسطنبول 
يوم اجلمعة 2018/7/13، مت تقدمي شرح مفصل عن  صحيفة )إشراق( الي أردان هلا أن 
تبقى مشرقة وأن تستمر من خال جهود األدابء والصحفيني السوريني واألتراك واالنتقال 
إىل حالة فعل جمدية، حالة تشاركية يف املؤمترات واألمسيات األدبية واللقاءات واحملاضرات، 

من أجل تعزيز العاقات الفكرية والثقافية بني الشعبني الشقيقني السوري والرتكي.

صحيفة إشراق وموقع ترك برس

وعبد  املوقع  مدير  مصري  غزوان  األستاذ  حبضور  برس(  )ترك  ملوقع  زايرة  متت 
الرمحن السراج رئيس حترير املوقع، ومن صحيفة إشراق )إهلام حقي -علي الصاوي 
اجلمعة  يوم  إسطنبول  يف  وذلك  دسوقي(  صبحي  إشراق  صحيفة  حترير  ورئيس 
2018/7/13، مت تقدمي إضاءات حول املوقع وحول صحيفة إشراق ، والتفاهم 
واالتفاق على التعاون وتبادل املعلومات واملواد ، والنشر املشرتك يف صحيفة إشراق 

وموقع ترك برس.

إشراق
İŞRAK إشراق في عامها الرابع
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صحيفة إشراق تشارك في مؤتمر الدعم
المطور لطالبي الذي أقيم في أنقرة 2018

إشراق في عامها الرابع

بدعوة من مركز دعم الاجئني )MUDEM( ومنظمة آسام )ASAM( ملساعدة الاجئني يف تركيا، واالحتاد 
األوريب، وحضور كبري مستشاري رائسة اجلمهورية الرتكية )حممد أكاراجا  mehmet.akarca(، شاركت صحيفة 
إشراق يف كل فعاليات وأنشطة مؤمتر مشروع الورشات املمول من قبل االحتاد األوريب اخلاص ابلصحفيني، حبضور 

150 اعامي وصحفي تركي يف كل ورشة.
2018/10/7-4  -1

2018/10/14-11  -2
2018/10/21-18  -3

2018/11/4-1  -4
2018/11/11-8  -5

مت خاهلا توزيع نسخ ورقية لصحيفة إشراق أبعداد خمتلفة، ومناقشة أدائها واألخذ ابقرتاحات اإلعاميني األتراك 
لتطويرها.

وشارك كتاب إشراق بتقدمي كلمات يف كل ورشة ، أسهمت هذه الكلمات يف تقريب الرؤى والتوجهات مع 
اإلعاميني األتراك.

رابطة   )SGDD-ASAM آسام   منظمة  رئيس   )Ibrahim Vurgun فورغون  )إبراهيم  السيد  رحب  وقد 
التضامن مع طاليب اللجوء واملهاجرين ابحلضور متمنياً النجاح للورشات وحتقيق أهدافها، وقال أن تركيا مت تصنيفها 
من أكثر الدول املعنية ابستضافة الاجئني، وهي تقدم هلم كل ما يلزمهم ، وكل املنصات الدولية تقدر ما تقدمه 

تركية لاجئني.
وشدد على أمهية الصحافة واالعام ودورمها يف إعطاء املعلومة الدقيقة حول وضع الاجئني، وأن هذه الورشات 

أاتحت الفرصة ألكثر من 600 صحفي للنقاش والتباحث والتفاهم حول آليات إعامية جيب اتباعها.
 )MUDEM رئيس منظمة )مركز دعم الاجئني SAFA KARATAŞ( كما رحب السيد )صفا كرااتش
ابحلضور وأكد على أمهية استمرار هذه الورشات لتحقق الفائدة، وجدد الشكر ابسم املنظمات الراعية واملشاركني 
للسيد كبري مستشاري رائسة اجلمهورية الرتكية )حممد أكاراجا( لدعمه للعمل املشرتك ولدعم الاجئني السوريني 

والعراقيني.
ورحب السيد )حممد أكاراجا( ابحلضور متمنياً منهم بذل اجلهد والتعاون إلجناح هذه الورشات، وأشار إىل أنه 
حني يتحدث ال يضع ورقة أمامه لكنه حيضر األفكار ويتحدث بصراحة وعفوية، وقال: مهنة الصحافة تقيدين 
وأان اآلن بينكم ضمن أسريت، وحنن ندعو إىل صياغة اخلرب بشكل صحيح وبكل تفاصيله، وبروح األسرة الواحدة 

وقال: علينا أن نعلم ما يريده الناس وما يهمهم كي تكون أخباران صادقة وموجهة إليهم.
املوجهة ضد تركيا ملنعها من  تنفذها، وعن احلرب االقتصادية  الي  العماقة  وحتدث عن هنضة تركيا واملشاريع 

االستمرار يف هنضتها وحتقيق طموحاهتا.
وقال: ال ميكن أن يدرك االنسان أمهية وطنه إال إذا أرغم على تركه، وعلينا كإعاميني أن ننقل صورة شاملة عن 
النازحني والاجئني يف تركيا مبا فيها من سلبيات وإجيابيات، وأال نضخم السلبيات ألهنا تؤذي الاجئني وتؤذي 
الشعب الرتكي، وأشار إىل أن أوراب تضع العراقيل يف وجه وصول الاجئني إليها، بينما تركيا فتحت أبواهبا وقلوهبا 

للسوريني.
وأننا اآلن على منصة واحدة كي نتقاسم التجارب واخلربات، وأن نكون صادقني ومهنيني يف عملنا.

وقال: األتراك إنسانيون وطيبون، وهم ال يتذمرون من وجود إخوهتم السوريون بينهم ألن تركيا دولة قوية وال يؤثر 
بوجه  أبواهبم  يغلقوا  مل  التاريخ  األتراك عرب  أن  التعاون واحملبة واالخاء، وشدد  بل يضيف  قوهتا،  وجودهم على 
املظلومني واملضطهدين، وقال أان سعيد لوجودي معكم كصحفي وإعامي ، وسنحاول معاً أن نستفيد من جتاربنا 

، ورفع مستوى خرباتنا .
وحتدث صبحي دسوقي رئيس صحيفة إشراق عن اللجوء القسري ومعاانة الاجئني ، وعن دور صحيفة إشراق 
ابللغات  تصدر  وهي  الرابع،  عامها  لدخول  تستعد  )إشراق(  وأن صحيفة  لاجئني،  احلقيقية  الصورة  نقل  يف 
الرتكية والكردية والعربية، وهي نصف شهرية وتطبع منها 5000 نسخة توزع جماانً عرب 65 دولة ، ونريد هلا أن 
تبقى مشرقة وأن تستمر من خال جهود األدابء والصحفيني السوريني واألتراك واالنتقال إىل حالة فعل جمدية،  
واقرتاح الطرق والسبل الي متكننا من الوصول إىل غايتنا يف تعزيز العاقات الفكرية بني الشعبني الشقيقني السوري 
)منرب  إدارة  جملس  رئيس  ألدمري(  )تورغاي  األستاذ  الرتكي  االسامي  للمفكر  والتقدير  الشكر  وكل  والرتكي، 
األانضول ومنظمة بلبل زادة يف تركيا( على دعمه ووقوفه مع )إشراق(، وكل التقدير لألدابء األتراك الذين قدموا 

إلشراق الكثري من خال إبداعاهتم املنشورة على صفحاهتا.
ويف ختام الورشات قدم رئيس حترير صحيفة إشراق هدااي رمزية للمشرفني على الورشات، وشكرهم على دعمهم 
للسوريني وإشراكهم يف مناقشة احللول العملية لنبذ خطاب الكراهية، وشكرهم الهتمامهم بصحيفة إشراق ودعوة 

كتاهبا للمشاركة يف كل الورشات.

إشراق
İŞRAK

ع
ها الراب

ي عام
ق ف

شرا
إ
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 
Anadolu Platformu bileşenlerinden Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Nejat Koçer ve 
Mehmet Erdoğan, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil 
İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki heyet 12 Ocak Cumartesi 
günü Anadolu Platformu bileşenlerinden Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret etti. Bülbülza-
de Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve mütevelli heyeti tarafından karşılanan bakan 
Kasapoğlu’na Türk ve Suriyeli öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu üyesi yetim anneleri Yemen’deki insani drama 
sessiz kalmayarak Yemen için topladıkları yardımları komisyon yetkililerine teslim 
etti. Yetim Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen törende toplanan yardımlar Bül-
bülzade Vakfı Yetim Komisyonu Başkanı Hatice Sohbet ve komisyon üyesi Emine 
Aksu’ya teslim edildi. Yardımlar Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere 
İyilikder yetkililerine teslim edilecek.

İyilikder Gaziantep Şubesi’nin geçtiğimiz Aralık ayında başlattığı Yemen’e yardım kampanyası-
na destek artarak devam ediyor.  Yemen’e yardım kampanyası kapsamında Şehitkâmil Erkek 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrenci, öğretmen ve velilerinin topladığı nakdi yardımlar okul 
müdürü İbrahim Özmantar tarafından İyilikder’e teslim edildi. İbrahim Özmantar’a kampanyaya 
desteğinden ötürü plaket takdim edildi.
Öte yandan Bem-Bir-Sen Sendikasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde 14 Ocak 
Pazartesi günü düzenlediği gıda kermesinde toplanan nakdi yardımlar sendika başkanı Serkan 
Özatıcı tarafından İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik’e teslim edildi. Talip Çelik, Bem-
Bir-Sen Başkanı Serkan Özatıcı’ya kampanyaya desteğinden ötürü plaket takdim edildi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Dr. Mu-
hammed Firas El Cundi ve Dış İlişkiler Birimi sorumlusu Dr. Enes El Hatib, Fecr Radyo’da 
her hafta Çarşamba günü yayınlanan Suriye Diyalogları programına konuk olarak gündemi 
değerlendirdiler ve dinleyicilerden gelen soruları yanıtladılar. Fecr Radyo’da Çarşamba gün-
leri canlı olarak yayınlanan programında; Kuzey Suriye’deki muhaliflerin kontrolünde bulunan 
ve yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı bölgelerdeki sağlık hizmetleri ve karşılaşılan sorunlar 
ele alındı. Programda; bölgede bulunan hastaneler, doktorlar ve sağlık personeli ve hastaların 
tedavi süreçleri, bulaşıcı hastalıkların artmaması için alınan önlemler, çocuk felci ve benzer 
hastalıklarla mücadele, bölgedeki uzman doktor ihtiyacı, ilaç ve tıbbi araç gereç ihtiyaçları mas-
aya yatırıldı. Dr. Muhammed Firas El Cundi, bölgede yaşayan halkın sadece Türkiye’nin desteği 
ile ayakta durduğunu belirterek Türkiye devleti ve halkına teşekkür etti.

زار وزير الشباب والرايضة حممد حمرم قصب أوغلو والوفد املرافق له مؤسسة وقف بلبل زادة الي تعد واحدة 
من مكوانت »منصة األانضول«. حيث قام كل من وزير الشباب والرايضة حممد حمرم قصاب أوغلو ووزير 
بلدية غازي  السابق عثمان أشكني ابك، ووايل والية غازي عنتاب داوود غول، ورئيسة  الشباب والرايضة 
عنتاب فاطمة شاهني إضافة إىل نواب حزب العدالة والتنمية عن والية غازي عنتاب أمحد جنت كوثر وحممد 
أردوغان، ورئيس بلدية منطقة شاهينيب حممد اتمهاز أوغلو ورئيس بلدية إقليم »شهيتكامل« رضوان فضل 
أوغلو والوفود املرافقة هلم بتنظيم زايرة إىل »مؤسسة وقف بولبول زادة« الي تعد واحدة من مكوانت »منصة 

االانضول«، وذلك يوم السبت 12 كانون اثين 2019.
وقد قدم طاب أتراك وسوريون الورود للوزير قصب أوغلو الذي الذي مت استقباله والرتحيب به من قبل رئيس 

وقف بلبل زادة تورغاي ألدمري ووفد جملس األمناء يف الوقف.

املأساة  الصمت حيال  يلتزمن  مل  زادة  بلبل  ملؤسسة وقف  التابعة  اليتامى  العضوات يف جلنة  األيتام  أمهات 
اإلنسانية يف اليمن، لذلك قمن جبمع تربعات ومساعدات وسلمنها إىل مسؤويل جلنة األيتام. حيث ُسلمت 
املساعدات إىل كل من رئيسة جلنة األيتام يف وقف بلبل زادة خدجية صوهبت وعضوة اللجنة أمينة أكسو 
وذلك خال مراسم نظمت يف مركز تنسيق األيتام. وسيتم تسليم املساعدات إىل مسؤويل مجعية »إييليكدر« 

من أجل إرساهلا إىل احملتاجني يف اليمن.

تستمر »محلة مساعدة اليمن« الي أطلقها فرع مجعية »إييلكدر« يف غازي عنتاب يف شهر كانون أول املاضي 
فيما تشهد نسبة الدعم للحملة ارتفاعا ملحوظا. وقام إبراهيم أوزمانتار مدير مدرسة ذكور أئمة وخطباء األانضول 
الثانوية »شهيد كامل« بتسليم املساعدات النقدية الي مجعها الطاب واملعلمون وأولياء األمور إىل مسؤويل مجعية 

»إييلكدر«.  ومت تقدمي درع تكرمي للمدير أوزمانتار تكرميا على محلة مجع التربعات تلك.
من انحية أخرى سلم رئيس نقابة »بيم بري سن« سركان أوزاتيجي مساعدات نقدية إىل رئيس فرع مجعية إييلكدر 
يف غازي عنتاب طالب تشليك. وقد مجعت هذه املساعدات النقدية يف سوق الغذاء الذي نظمته نقابة »بيم بري 

سن« أمام بلدية غازي عنتاب يوم االثنني 14 يناير.

شارك كل من د. حممد فراس اجلندي وزير الصحة يف احلكومة املؤقتة لائتاف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية 
وأنس اخلطيب مسؤول العاقات اخلارجية، شاركا يف برانمج حوارات سوراي الذي يبث كل أربعاء على راديو فجر. 
وانقش الضيوف املستجدات والتطورات احلالية يف املنطقة وأجااب على أسئلة املتصلني من املستمعني. وقد انقشت 
حلقة الربانمج الذي يبث على اهلواء مباشرة من إذاعة الفجر كل أربعاء انقش اخلدمات الصحية يف منطقة مشال 
سوراي الي يعيش فيها حنو مخسة مايني إنسان حتت سيطرة املعارضة، واملشاكل املعاشة هناك يف جمال الصحة. ومن 
أبرز احملاور الي مت نقاشها يف الربانمج: املستشفيات واألطباء واملوظفون الصحيون واملرضى املوجودون يف املنطقة، 
وعمليات تقدمي العاج والتداوي، والتدابري املتخذة ملنع تفشي األمراض املعدية، ومكافحة شلل األطفال وغريها من 
األمراض. كما طرح على الطاولة موضوع احلاجة إىل أطباء متخصصني يف املنطقة، واحلاجة إىل األدوية واملعدات 
الطبية وسيارات اإلسعاف. وقال الدكتور حممد فراس شركة اجلندي إن  الناس الذين يعيشون يف املنطقة يبقون اثبتون 

بفضل الدعم الذي تقدمه تركيا فقط كما وجه الدكتور اجلندي شكره لرتكيا حكومة وشعبا.

الوزير قصب أوغلو يزور مؤسسة وقف بلبل زادة

ازدياد الدعم لحملة مساعدة اليمنأمهات األيتام يتضامن مع اليمن

وزير الصحة ضيفا على برنامج »حوارات سوريا«

Bakan Kasapoğlu Bülbülzade Vakfı’nı Ziyaret Etti

Yetim Anneleri Yemen’e Duyarsız KalmadıYemen’e Yardım Kampanyasına Destek Artıyor

Suriye Diyalogları Programına Sağlık Bakanı Konuk Oldu
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Bursa’da bir grup ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan “Anadolu Kadını Suriye’ye 
Tarhana Yapıyor” projesi kapsamında Bursa İHH, mazlumlara ulaştırılmak üzere 
hazırlanan insani yardım TIR’ını, dualarla Suriye’ye uğurladı.
Bursa’da bir grup ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan proje kapsamında, ülke 
genelinden toplanan tarhana başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri Suriyeli ihti-
yaç sahiplerine gönderildi. Lütfi Banuşoğlu İlkokulu’nun deposunda biriktirilen gıda 
maddeleri, öğrenciler tarafından paketlenip, üzerleri Türk bayraklarıyla süslendi ve 
Suriye’ye uğurlandı. Yardım TIR’ında 5 tona yakın toplanan gıdanın yanı sıra bin 550 
adet battaniye de bulunuyordu.

Yazar ve mütefekkir Zuhair Salem, Eğitim Geliştirme Derneği Başkanı Abdulmelik 
Olabi, aktivist ve mürefekkir Enes Toma, Halep Today TV Müdürü Ammar Ebu Gıddi 
ve beraberindeki heyet vakfımızda düzenlenen kahvaltılı söyleşi programına katıldı. 
Kahvaltı programında vakıf başkanımız Turgay Aldemir ve yetkililerle bir araya gelen 
heyetle; Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler,  ortak yapılacak çalışmalar ve projel-
erle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Toplum Merkezi yeni bir iyilik öyküsüne sahne oldu. Yedi yaşındaki işitme engelli 
Yazen Şenuka, Özel İhtiyaç Fonu (SNF) kapsamında sağlanan işitme cihazı sayesinde 
duyma yetisine yeniden kavuştu.  
Suriye’de devam eden iç savaş ve çatışmaların olumsuz etkileri, en çok çocukları etkili-
yor. Şiddetli patlamalar sebebiyle duyma yeteneğini daha henüz bebekken kaybeden 
Suriyeli Yazen de bu olumsuzlukları en ağır şekilde yaşayan çocuklardan biri. Yazen’in 
Suriye’den Türkiye’ye uzanan zorlu yolculuğu Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ile 
yön değiştirdi. Çocuğunun duyma kaybının tedavisi için Ankara Toplum Merkezi yetkil-
ileri ile görüşen Abdulnasır Şenuka’nın dileği, Türk Kızılay’ın girişimleri ile gerçek oldu.

أرسلت هيئة اإلغاثة İHH  يف مدينة بورصا الرتكية شاحنة حمملة مبساعدات إنسانية إىل املظلومني يف سوراي.
وأتيت هذه املساعدات اجملموعة ضمن مشروع خريي أطلقه عدد من أساتذة املدارس االبتدائية يف بورصا. 

ومحل املشروع اسم »نساء األانضول تعد حساء ترهانة لسوراي«.
وضمــن هــذا املشــروع الــذي أطلقــه عــدد مــن معلمــي املــدارس يف بورصــا مت مجــع كميــات كبــرية مــن املــواد الغذائيــة 
املختلفــة مــن شــى أحنــاء اجلمهوريــة وال ســيما مــادة حســاء ترهانــة الشــهري. وقامــت هيئــة اإلغاثــة IHH  إبرســال 
هــذه املســاعدات إىل احملتاجــني يف ســوراي. وقــام الطــاب يف مدرســة لطفــي ابنــوش أوغلــو بتعليــب املــواد الغذائيــة 

الــي مُجعــت يف مســتودع املدرســة وتغليفهــا ومــن مث تزيينهــا ابلعلــم الرتكــي قبــل إرســاهلا إىل ســوراي.
وإىل جانب حنو مخسة أطنان من املواد الغذائية الي مت حتميلها يف الشاحنة الكبرية مت أيضا إرفاق حنو 550 

بطانية وغطاء.

التعليم عبد املالك العليب، والناشط  شارك كل من الكاتب واملفكر الرتكي زهري سامل، ورئيس مجعية تطوير 
املفكر أنس توما، ومدير تلفزيون »حلب اليوم« عمار أبو جيدي والوفد املرافق له يف برانمج مقابلة املسمى 
»برانمج اإلفطار«. وقد انقش رئيس مؤسستنا تورغاي الدميري ومسؤويل الوفود املشاركة التطورات األخرية يف 
الشرق األوسط واألعمال والنشاطات الي ميكن تنفيذها بشكل مشرتك إضافة إىل املشاريع الي ميكن إجنازها.

حتول »مركز أنقرة اجملتمعي« إىل ساحة جديدة من ساحات قصص من اخلري يف تركيا.
حيث استعاد الطفل يزن شانوقا البالغ من العمر سبع سنوات وهو يعاين من ضعف السمع، استعاد مسعه بفضل 

)SNF( توفري جهاز السمع املقدم يف إطار مشروع صندوق االحتياجات اخلاصة
ويعد األطفال الفئة األكثر تضررا وأتثرا سلبيا ابحلرب األهلية والصراع املستمر يف سوراي. وكان الطفل السوري يزن 
قد فقد قدرته على السمع وهو ال زال رضيعا بسبب االنفجارات الشديدة الي شهدهتا املنطقة، وكان واحدا من 
األطفال الذين عانوا وأتثروا بشكل بليغ من تلك االنفجارات.  وقد أسهم مركز أنقرة اجملتمعي التابع للهال األمحر 
الرتكي يف تغيري جمرى حياة الطفل السوري الذي جلأ قسرا من سوراي إىل تركيا، وتعديل مسار رحلته القسرية الطويلة.
وقد حتقق حلم عبد الناصر شانوقا الذي خاطب مسؤويل مركز أنقرة اجملتمعي من أجل عاج مشكلة فقدان السمع 

عند الطفل. حيث ابدر اهلال األمحر الرتكي لعاج الطفل حى استعاد مسعه.

مشروع حساء ترهانة من األناضول إلى سوريا

استضفنا زهير سالم في برنامج مقابلة

طفل سوري يستعيد سمعه في تركيا بعد سنوات من فقدانه

Anadolu’dan Suriye’ye tarhana yardımı

Zuhair Salem’i Söyleşi Programında Ağırladık

İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep’e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan 
dağınık çadır kentlerde bin 500 aileye gazyağı, mazot ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış 
aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtım faaliyetlerine devam ediyor. “Sıcacık Bir 
İyilik” sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardım-
larını ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye’de kış çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halep’in 
kırsalında bulunan dağınık kamplarda mazot, gazyağı ve kömür dağıttı.

قامــت هيئــة اإلغاثــة İHH بتوزيــع الــكاز والديــزل والفحــم علــى 500 ألــف أســرة قاطنــة يف خيــام يف املخيمــات 
املنتشــرة يف مناطــق البيضــاء وجرابلــس وأعــزاز واكتاريــن التابعــة حملافظــة حلــب مشــال ســوراي. تواصــل هيئــة اإلغاثــة 
واملســاعدات اإلنســانية İHH جهــود توزيــع املســاعدات علــى العائــات الــي تواجــه صعــوابت كبــرية يف فصــل الشــتاء 
وال ســيما العائــات املوجــودة يف األراضــي الســورية احملاذيــة حملافظــة كيليــس. حيــث تواصــل IHH أنشــطتها يف ســوراي 
وال ســيما يف فصــل الشــتاء حتــت شــعار »التدفئــة تعــد معروفــا«. وتعمــل هيئــة اإلغاثــة İHH  علــى إيصــال املســاعدات 
الــي جتمعهــا مــن أهــل اخلــري إىل احملتاجــني يف شــى أحنــاء العــامل وذلــك حتــت شــعار »التدفئــة تعــد معروفــا« وال ســيما 
يف فصــل الشــتاء. ويف هــذا الســياق قامــت İHH بتوزيــع الديــزل والــكاز والفحــم علــى املخيمــات املنتشــرة يف أرايف 

حلــب.

تنظيم حملة »حتى ال يبرد أطفال الحرب« شمال سوريا
‘Savaşın Çocukları Üşümesin’

Sesleri Duyuyor Yüzü Gülüyor
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استطالع عن اشراق

مبناسبة دخول صحيفة إشراق عامها الثالث، متت الدعوة للمشاركة ابستطاع 
حنو  لارتقاء  اجلديدة،  مرحلتها  يف  هلا  عمل  دليل  يكون  مسريهتا، كي  حول 

مستقبل أفضل.
شارك ابالستطاع   217 متابع: 

كيف وصلتكم الصحيفة؟
كيف جتدون أعمدة الكتاب وهل هناك مالحظات حوهلا؟

رأيكم حول احملتوى السياسي والثقايف واألديب؟
هل هناك مالحظات واقرتاحات حول اإلخراج؟ 

هل يوجد اقرتاحات للتعديل والتطوير؟

شكرا من القلب لألصدقاء الذين جتاوبوا مع استطاع إشراق، وقدموا اقرتاحاهتم 
وآرائهم لتطويرها، والتخلص من السلبيات.

التفاعالت مع صفحة اشراق
 8546    وصول املنشور هذا األسبوع

2799     إعجاب لصفحة إشراق
2826      متابع

72% معدل االستجابة للصفحة 
15%    التفاعل مع املنشور

وصول املنشور وسطياً بني 3000 إىل 8000 لكل عدد

إشراق
İŞRAKإشراق في عامها الرابع
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معِك كنا ومعِك سنبقى إشراق رابعة

الوشاح الوضاء

تتزايــد أمهيــة االنرتنــت يومــاً بعــد يــوم كوســيلة إعاميــة هامــة وقــد أدى 
اإلقبال الكبري على االنرتنت إىل ظهور ما يسمى ابلصحف االلكرتونية 
وهــي تلــك الصحــف الــي تنشــر صفحاهتــا ابلكامــل علــى االنرتنــت وقــد 
نبهــت بعــض الصحــف الورقيــة إىل أمهيــة االنرتنــت كوســيلة إعاميــة هامــة 
فأنشــأت هلــا مواقــع علــى االنرتنــت لتجــذب بعــض الشــرائح الــي تفضــل 

قــراءة الصحــف االلكرتونيــة. 
انقســم العاملــني يف جمــال الصحافــة والنشــر واإلعــام العــريب إىل فريقــني، 
حيــُث يــرى الفريــق األول أن الصحافــة االلكرتونيــة ال ميكــن أن تكــون 
بديــًا للورقيــة وذلــك الرتفــاع نســبة األميــة يف الوطــن العــريب والعــزوف عــن 
القــراءة األمــر الــذي يــؤدي إىل عــدم قــراءة الصحــف الورقيــة أصــًا فكيــف 
الثــاين أن  يــرى الفريــق  احلــال ابلنســبة للصحــف االلكرتونيــة ؟، بينمــا 
هنــاك إقبــااًل كبــرياً مــن قبــل جيــل املســتقبل وهــم الشــباب علــى الصحــف 

اإللكرتونيــة.
ممــا ســبق يتبــني لنــا أنــه علــى الرغــم مــن تزايــد أمهيــة الصحــف االلكرتونيــة 
وجــود  أمهيــة  يلغــي  ال  هــذا  أن  إال  الشــرائح  مــن  للعديــد  واســتقطاهبا 
الصحــف الورقيــة الــي هلــا عشــاقها وحمبيهــا وســتظل لفــرتة طويلــة وســيلة 
إعاميــة يف متنــاول اجلميــع ملعرفــة األخبــار واحلصــول علــى املعلومــات.
جملــة إشــراق جملــة ورقيــة أمســى هلــا قرابــة ثــاث ســنوات، تــوزع علــى أكثــر 
الــوالايت الرتكيــة ويف الداخــل الســوري احملــرر أكثــر مــن مخســة آالف 
نســخة ورقيــة مؤلفــة مــن أربعــة وعشــرون صفحــة - سياســية -ثقافيــة - 

اجتماعيــة - نصــف شــهرية، ينشــر فيهــا كوكبــة مــن الكتّــاب الســوريني 
والنخــب العربيــة، وتعتــرب جســر عبــور مــن أجــل التقــارب الثقــايف الفكــري 
الرتكــي الســوري وحلقــة وصــل بــني الثقافــات األخــرى - ُتطبــع بثــاث 
لغــات - عــريب - تركــي – كــردي، يديرهــا فريــق عمــل ســوري تركــي بدعــم 

تركــي مــن مجعيــة بلبــل زاده ومنــرب الشــام.
جيــري  مــا  وكل  واخلــرب  املعلومــة  نقــل  يف  إشــراق جدارهتــا  جملــة  أثبتــت 
مــن أحــداث علــى الســاحة احملليــة والعربيــة والدوليــة يف كا الوســيلتني 
الورقيــة وااللكرتونيــة، وأحدثــت قفــزة نوعيــة هــي األوىل مــن نوعهــا عندمــا 
جّســدت التــازم بــني الورقــي وااللكــرتوين لتكــون اجمللــة األوىل يف تركيــا 

انطقــة ابللغــات الثــاث. 
أسســت جملــة إشــراق مــع هنايــة عــام ألفــني ومخســة عشــر لتكــون أول 
حجــرة أســاس يف بنــاء أول صــرح ثقــايف ســوري معــارض خــارج الوطــن يف 
جمــال الصحافــة واإلعــام ابلتعــاون واملشــاركة مــع اجلانــب الرتكــي الــذي 
حــرص علــى تقــدمي كل دعــم يرتقــي ابلثقافــة الســورية إىل العليــاء، هلــذا 
تلونــت املقــاالت وامتزجــت بصباغــات إيديولوجيــة وأرضيــة واقعيــة بــني 
كبــار الكتّــاب األتــراك والكتّــاب الســوريني والعــرب وأمســت جملــة إشــراق 

فخــر الصناعــة احملليــة وأبقــام هلــا وقعهــا الصحفــي واإلعامــي. 
إن قــوة الصحافــة يف زمــن احلــرب تكمــن يف احملتــوى املتنــوع واألصيــل 
املســتمد مــن النســج الغــين للنــاس وهــو األقــرب يف احلقيقــة إىل النقــل 
أن  قبــل  املنطقــة  اخلــرباء يف  مــن  ومعــارف جمموعــة  لتجــارب  الصــادق 

يكونــوا صحفيــني اشــتغلوا أو أداروا ملفــات ســاخنة كاإلنســانية املدفونــة 
حتــت الــركام الــذي تســببه الغــارات اجلويــة وتغــوص يف قصــص تتشــكل 
حتت القصف املدفعي وترتب الفوضى الي حُتدثها السيارات املفخخة.
 جملــة إشــراق كانــت ترصــد كل حمتــوى األزمــة الســورية واألزمــات األخــرى 
وكانــت ترســم خطــوط الطــول والعــرض ضمــن إحداثيــات اهلــدف املــراد 

رصــده وقنصــه يف املــكان والزمــان احملدديــن. 
أمــا مــن انحيــة فريــق عمــل اجمللــة القائمــني علــى إدارهتــا فهــو يعمــل جبهــود 
كبــرية ضمــن إمكانيــات حمــدودة فرئيــس حتريرهــا ابإلضافــة لعملــه يقــوم 
بعمــل مــكان شــخصني وذلــك بســبب ضعــف املــوارد املاليــة ولتغطيــة 

املصاريــف وضغطهــا وقــس علــى ذلــك بقيــة العاملــني.
لتجديــد  األدابء  أقــام  إىل  ماســة  حباجــة  الصحافــة  النهائيــة  ابحملصلــة 
إشــراق  فمجلــة  أدبيــة،  بنكهــة  مــواد  وتقــدمي  بلغتهــا  واالرتقــاء  نفســها 
أدركــت ذلــك وعملــت علــى االســتفادة مــن الكتّــاب وقدراهتــم اإلبداعيــة 
ابلدرجــة األوىل، إذاً هنــاك عاقــة تكامليــة بــني الطرفــني وبــدون األقــام 
املوهوبــة فــإن الصحافــة ســتغدو فقــرية يف حمتواهــا وضحلــة فكــرايً وتفقــد 

الكثــري مــن ترايقهــا احليــوي.

»ما زلَت مؤمناً أنك إذا أردت تغيري العامل،
فالصحافة سالح فوري وأسرع«

توم ستوابرد

 ، خــري  إطالــة  إهنــا   ، الرابــع  عامهــا  يف  علينــا  أطلــت  إشــراق  جملــة 
وفاحتــة نــور وهــي تتــألأل لتضــيء للســاري  طريــق الثــورة ، واإلابء والعــزة 
والكرامــة، كثــري ممـّـن محــل رايــة نّكــس الرايــة ، وتراجــع القهقــرى ، وهنــاك 
مــن محــل الســاح لنصــرة املظلومــني ، وأصبــح ســيف الباطــل ، وهنــاك 
مــن محــل القلــم ليــذود عــن حيــاض األمــة ، والشــعب املكلــوم مثًّ أصبــح 
القتــل واإلجــرام، وهنــاك مــن  انطقــاً ابســم الطغــاة واجملرمــني ، ومــربراً 
ابع البــاد والعبــاد بدريهمــات متخــذاً املــال رابً مــن دون هللا، ليعلــم 
اجلميــع أن األمــور خبواتيمهــا واإلنســان إنســان مبــا حيمــل مــن مبــدأ ســام 
معــاين  ويعلــم  بشــهامة وشــرف  املبــدأ  هــذا  عــن  ويدافــع  وقلــب حــي 
اإلنســانية والرأفــة والرمحــة واإلميــان، ولكــن كــم مــن مفتــون مغــرور ابلزائــل 
ويف القــرآن / والباقيــات الصاحلــات خــري عنــد ربــك  وخــري أمــًا / . 
مــن ثبــت علــى احلــق فهــو حــرّي أن يكــون شــريفاً وبطــًا نبيــًا، فمجلــة 
إشــراق بقيــت صامــدة واثبتــة علــى مبــادئ الثــورة واحلريــة والكرامــة رغــم 
العاتيــة واملكائــد، ورغــم كل الصعــاب والعوائــق وقلــة  العواصــف  كل 

املــوارد تشــّع نــوراً وبــراءة وإنســانية وهــي حتمــل هــم الثــورة والشــعب األيب 
الــذي اثر علــى الظلــم والطغيــان ورفــض الــذل واهلــوان والرتاجــع واخلــذالن 
الــكام  يعجبــه  مــن  النــاس  الفظيــع، ومــن  والســقوط  الروحــي  واهلبــوط 
الســخيف والظلــم والتحريــف يقــول مــا هــذه املقــاالت والكتــاابت ؟، 
ال فائــدة منهــا وال رحيــق فــكان جــوايب: إظهــار احلــق واجــب شــرعي 

وإنســاين ووجــداين، 
وكــن عنــد أخيــك املكلــوم عنــد امللمــات فهــو النبيــل املعطــاء، فكــم مــن 
إخوتنــا حتطمــت معنوايهتــم يبحثــون عــن طــوق جنــاة وينتشــلهم مــن محــاة 
االهنيــار  مــن  واحــد  فــرد  إبنقــاذ  املعنــوي،  والســقوط  الروحــي،  اهلبــوط 
واالستســام مكرمــة رابنيــة وشــرف اإلنســانية وعنايــة روحانيــة، ويف اخلتــام 
أتوجــه ابلشــكر واالمتنــان جمللــة إشــراق والقائمــني عليهــا يف دورهتــا الرابعــة، 

وهــي وســام ووشــاح يف تــراث شــعب خملــص وصابــر ومكافــح.

هائل حلمي سرور

عبد الله جاويش

صحفي وكاتب سوري

كاتب وباحث سوري

إشراق في عامها الرابع

إشراق في عامها الرابع
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إشراق دنيا معطرة الرؤى

صحيفة إشراق والشمعة الرابعة

أمــة مــن األمــم يف  الثقافــة دليــٌل ومؤشــر علــى تقــدم أي  ال شــك إن 
والفــن  واألدب  الشــعر  تشــمل  والثقافــة  والرقــي،  احلضــارة  مضمــار 

العــام. بشــكلها  والرقــص  والتصويــر  والنحــت  واملوســيقا 
املتقدمــة يف  العصــور  خــال  ابرز  دور كبــري  العربيــة  لألمــة  ولقــد كان 

احلضــارة. مضمــار 
وكانــت االندلــس انفــذة تطــل علــى أوراب الــي كانــت تتخبــط يف ظــام 
العبوديــة واجلهــل، ولقــد كانــت مشــس العــرب تشــرق علــى الغــرب وتبــدد 

ظــام التخلــف.
ولقــد ســبق العــرب األمــم يف أكثــر العلــوم يف شــى املياديــن ومــا تقــدم 
الغــرب اليــوم إال حصيلــة ممــا أخــذوه مــن العــرب، ونذكــر علــى ســبيل 
املثــال البــريوين وابــن رشــد وابــن زهــر االندلســي والفــارايب وابــن ســينا وابــن 

النفيــس وكثــرياً مــن العلمــاء.

ولقــد بلغــت الثقافــة واحلضــارة أوجهــا يف عصــر هــارون الرشــيد واملأمــون 
وشــقت الطريــق أمــام األمــم وكان هلــا فضــل كبــري علــى إهنــاض الشــعوب.

وقــد أعطــى أســاطني األدب وجهابــذة الفكــر ممــا قدمــوا مــن مؤلفــات 
وكتــب وهــذه املؤلفــات والكتــب كانــت نــوراً وســاماً علــى وجــه األرض.
وال ننســى مصــر العربيــة يف العصــر احلديــث والــدور الكبــري الــذي لعبتــه يف 
ســاحة الثقافــة واحلضــارة ومــا قدمتــه مــن مؤرخــني وكتــاب كبــار كالدكتــور 
ومــن  ضيــف  وشــوقي  والرافعــي  واملــازين  والــزايت  والعقــاد  حســني  طــه 
الشــعراء الكبــار أمحــد شــوقي وحافــظ ابراهيــم وغريهــم الكثــري، كل اولئــك 

كان هلــم دور كبــري يف هنضــة الشــعب العــريب.
وال ننســى أن للصحافــة ولإلعــام املرئــي واملقــروء دوراً كبــرياً يف هنضــة 
الشــعوب إذا كانــت هــذه الصحــف حــرة هادفــة تعــرب عــن آراء شــعوهبا 

وتنطــق ابمسهــم.

وهذه صحيفة إشــراق الي أمتت عامها الثالث ودخلت يف عامها الرابع 
تشــق طريقهــا وتضيــئ يف حلــك الظــام ســبيا، وتعــرب بقــوة وصــدق عمــا 
يكــن يف صــدور قارئيهــا وحمبيهــا فهــي دنيــا معطــرة الــرؤى راي املعــارف 

جامعــة، وتظــل علــى األايم تشــرق إشــراق الفجــر بعــون هللا تعــاىل.
احلــرب  مــن انر  اخلــارج  الاجــئ  الســوري  العــريب  الشــعب  لقــي  ولقــد 
والطغيــان وهــو ينفــض عــن عينيــه غبــار املــوت وجــد فيهــا ضالتــه وأمانيــه 

الــي ينشــدها.
ورب كلمة يكون هلا أثر كبري أكثر من داببة وطائرة.

والقــرآن الكــرمي وقــد آمــن بــه املســلمون ومشــوا علــى هديــه وفقــه تعاليمــه 
تغلبــوا وقهــروا أكــرب دولتــني يف العــامل آنــذاك.

ولنــا وطيــد االمــل أن تظــل إشــراق تشــرق علينــا إشــراق الفجــر علــى 
الكــون.

ختطــو صحيفــة إشــراق إىل عامهــا الرابــع ومــا زال التميــز واإلبــداع صفتــان 
مازمتــان هلــا، لقــد أجنــزت الصحيفــة ومــن خــال أعدادهــا الــي بلغــت 
الــي رمستهــا لنفســها، منــذ  اليــوم /72/ عــدداً، الكثــري مــن األهــداف 

صــدور العــدد األول، ومــن عوامــل جناحهــا مــا يلــي:
1 – متيــزت صحيفــة إشــراق عــن غريهــا ابعتمــاد اللغــات الثــالث 

)الرتكيــة والكرديــة والعربية(.
2 – سامهت ابلتقارب بني الثقافات الثالث.

3 – متيزت موادها ابلغىن والتنوع.
4- زخــرت أعدادهــا ابألحبــاث السياســية واالجتماعيــة والفكريــة 

الــي تالمــس مهــوم قرائهــا.
اجلاليــة  ومشــاكل  مهــوم  رصــد  حــّد كبــري يف  إىل  5 – جنحــت 
الســورية، كمــا حاولــت أن تكــون منــراً للصــوت الكــردي 

احلــّر. الوطــي 
6- ســامهت األقالم الكثرية لطيٍف واســٍع من الكتاب واحملررين 

واملفكرين، يف إغنائها وجناحها.
القانونيــة  واإلرشــادات  احلقوقيــة  للثقافــة  زوااي  خصصــت   -7
االلتــزام  بضــرورة  الســوريني  توعيــة  هبــدف  للســوريني، 

الرتكيــة. ابلقوانــني 
 ولكــن وملــا كانــت احملافظــة علــى النجــاح والتفــوق أصعــب بكثــري مــن 
الوصــول إليــه، فــإن املشــوار مــا زال أمامهــا طويــًا وينتظرهــا الكثــري مــن 

اجلهــد لتطويــر أدائهــا، وأرى أن تــويل الصحيفــة اهتمامهــا ملــا يلــي:
1 – رغــم جناحــات الصحيفــة وانتشــارها فهــي حباجــة حلملــة تســويقية 

وتعريفيــة يف عــدد مــن املــدن الرتكيــة.
2- مــن املفيــد تنظيــم مهرجــاانت ربعيــة )كل ثاثــة أشــهر( بعناويــن 
ختصصيــة مثــال: ملتقــى إشــراق للقصــة الرتكيــة العربيــة ملــدة يومــني يف 
إحــدى الــوالايت الرتكيــة ختصــص فيهــا جائــزة تقديريــة للقصــص الرتكيــة 
اشــراق  درع صحيفــة  رمزيــة -  اجلائــزة  تكــون  )وأن  الفائــزة،  والســورية 
للفائــز فــان، يف ملتقــى إشــراق للقصــة الرتكيــة العربيــة-( علــى أن تنشــر 

يف الصحيفــة تباعــاً النصــوص الــي ألقيــت ابمللتقــى.
3- الصحيفــة منــرب رائــع جيــب االســتفادة مــن كل ســطر فيهــا، لتحقيــق 
هــدف مــن أهدافهــا، هلــذا جيــب ترشــيد النشــر والتقليــل مــن كثــري مــن 
صفحــات الشــعر الــي ال حتقــق هدفــاً وال تســمن وال تغــين مــن جــوع، 
واالكتفــاء بزاويــة شــعرية واحــدة يف كل عــدد ختصــص ملــادة متميــزة وذات 

حمتــوى فكــري هــادف.
4- االهتمــام بربامــج التدريــب والتأهيــل لعــدد مــن الكتــاب واحملرريــن 
يف الصحيفــة )يف أصــول التحريــر، ومقومــات املقــال الصحفــي، وغــري 

ذلــك(.
5- إجــراء اســتبيان احــرتايف شــامل ملعرفــة أوضــاع الصحيفــة ضمــن ســوق 
الصحيفــة  تعــرف  املوجــودة يف تركيــا، وكــي  العربيــة  املنافســة للصحــف 
نقــاط قوهتــا وضعفهــا، واســتجابة القــراء هلــا، وهــل ميــرون علــى العناويــن 
مــّر الكــرام ومــا الــذي حيظــى لديهــم ابالهتمــام، هــذا االســتبيان مهــم 

لتطويــر السياســة التحريريــة للصحيفــة.
مبــادئ  تنظيــم ملتقــى لكتــاب الصحيفــة ألجــل صياغــة )إعــان   -6
وبيــان ِقيــم صحيفــة إشــراق( ليكــون مبثابــة دســتور داخلــي للصحيفــة، 

ابملنطلقــات  احملــددة  الواضحــة  االعاميــة  السياســة  امليثــاق  ويتضمــن 
الصحيفــة  تريــد  مــاذا  الكتــاب  ليعــرف  واخلطــط،  واالهــداف  الفكريــة 
توقيــع كافــة  يتــم  امليثــاق  هــذا  إقــرار  وبعــد  تريــده،  مــا  حيققــون  وكيــف 
الكتــاب عليــه لالتــزام مبضمونــه، وهــذا األمــر متبــع يف معظــم الصحــف 

ابلعــامل.
7- دعم وتطوير األنشطة االعانية للصحيفة.

8- حتديد هيئة احملررين والكتاب وإصدار جدول سنوي أبمسائهم.
وهــذه املاحظــات واملقرتحــات ال تقلــل مــن شــأن الصحيفــة أو مكانتهــا، 
احلــرايت  أجــواء  عــن  وتعــرب  مصداقيتهــا،  تثبــت  يــوم  بعــد  يومــاً  ألهنــا 
الرتكــي  الثقــايف  ابلتقــارب  وتســاهم  تركيــا،  هبــا  تتمتــع  الــي  الصحفيــة 
الكــردي العــريب، كلنــا أمــل أن تســتمر هــذه الصحيفــة املميــزة يف تبــين 
الثقافــة النقيــة والفكــر احلــر، وتتابــع رســالتها يف ترســيخ التقــارب الثقــايف 

الرتكــي الكــردي العــريب، وإىل مزيــد مــن االنتشــار والنجــاح.
أخــرياً لقــد كان جنــاح هــذه الصحيفــة منــذ والدهتــا رهــن ابجلهــد اجلبــار 
الــذي قــام بــه وال يــزال: )األســتاذ صبحــي دســوقي(، الــذي يســتحق منــا 

كل شــكر وامتنــان. 
ومــن مقتضــى الوفــاء والعرفــان أن تســتذكر الصحيفــة دومــاً الدعــم الــذي 

يوفــره هلــا   كًا مــن:
رئيــس جملــس إدارة بلبــل زادة ومنظمــة منــرب األانضــول يف تركيــا املفكــر 
الرتكــي األســتاذ   تورغــاي ألدمــري، واألســتاذ اجلليــل حممــود قــاج مــازار 
مجــال  األســتاذ  الشــام  منــرب  ورئيــس  زادة،  بلبــل  مجعيــة  رئيــس  انئــب 

منــا كل التقديــر. مصطفــى، هلــم مجيعــاً 

عاصم فرجاني

أحمد صوان

شاعر وكاتب سوري

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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إشراق ...حين تشرق

رغم هول الكارثة، في الكتابة حياة

قالــت يل إشــراق وهــي مبتســمة، الشــمس تشــرق كل يــوم وأنتــم حتجبــوين 
فــا أشــرق إال مرتــني ابلشــهر؟. 

هــذا قليــل علــيًّ أزحيــوا الســتائر عــين ودعــوين أشــرق كعــاديت كل يــوم ، 
فلــدي الكثــري مــن املبدعــني مــن كل البلــدان  يتســابقون للظهــور أمامكــم 
علــى صفحــايت الســاطعة ، لرياهــم العــامل أمجــع، أكملــت عامــي الثالــث، 
وهــا أان أدخــل الســنة الرابعــة وســأطفئ مشوعــي يف مســتهل هــذا العــام 
اجلديــد، ســأطل عليكــم أبلقــي مزدانــة ابلنضــج والتوســع والتنــوع، كتــايب 
املبدعــون كثــر يشــكلون أســرة متحابــة متناغمــة معطــاءة، الــكل يدفعهــا 
لألمــام مبعيــة رئيســها وخمرجهــا وجهــود مبدعيهــا، ســأضيف اليكــم معرفــة 
ونــور ، أطــل عليكــم بلغــايت الثــاث وســيكون هنــاك لغــة رابعــة بعــون 
هللا، أســعى جاهــدة إلرضــاء اجلميــع فآخــذ مــن كل ابقــة وردة وأكــون 
مبدعيهــا،  مــن  أحــداً  أســتثين  األلــوان واألطيــاف ال  بــكل  ملونــة  ابقــة 
دومــاً، روادي كثــر  أبقــى مشــرقة  الغيــوم كــي  وأقــاوم  هنــار  ليــل  أعمــل 
القيمــة واألخبــار احلقيقيــة  املواضيــع  مــلء صفحــايت بشــى  يســتطيعون 
والسياســية واالجتماعيــة وال أخفيكــم ســراً أميــل كثــرياً لألدبيــات شــعراً 
مــا  العــامل،  أحنــاء  مــن كل  وقصــة، ميطــرين األدابء والشــعراء والباحثــون 
مييــزين قــدريت علــى جــذب القــراء والغــوص يف حبــري العميــق فــأان أمجــع 

كل الفئــات واألطيــاف العــرب والكــرد واألتــراك وهــذا يضفــي علــيًّ مجــااًل 
ورونقــاً، أهــدف إىل التوســع وفســح اجملــال للجميــع ، وتكبــري هــذه العائلــة 
وإضافــة الشــباب اليافــع بزاويــة مميــزة، وتزيــين برســومات ألطفــال نوابــغ 
يضفــون علــي أبانملهــم اجلميلــة مجــااًل ألنتمــي إىل اللوحــات، طموحــي 
أن يــزداد كادري ويكــون هنــاك مســابقات وجوائــز كل عــام، مثــال أفضــل 
قصــة وأفضــل شــعر وأفضــل مقالــة وأفضــل رمســة وأفضــل حبــث، وأن يكــون 
هنــاك كــم مــن املدققــني واحملرريــن واملرتمجــني، وابلرغــم مــن فقــداين لغالبيــة 
املكــوانت جبهــودي وعائلــي أشــرق علــى اجلميــع بشمســي الســاطعة، 
أمتــىن أن يــزداد زواري ومــن كل األعمــار والفئــات، الزلــت بكامــل أانقــي 
متوازنــة وجامعــة لألحبــة أحتــاج إىل مراســلني يــزودوين بــكل مــا هــو طــارئ 
وجديــد ، هــل تعلمــون أن نســبة روادي قــد بلــغ ثاثــة آالف ومخســمئة 
شــخص وهــذا دون ترويــج الكــرتوين، حلمــي أن يضــاف إىل صفحــايت 
يديــروه أشــخاص مهتمــون ، حلمــي أن  الكــرتوين  مــكان آخــر مجيــل 
اجتــاح العــامل بــكل لغاتــه وأن يــزورين كل األطيــاف أعطــي وآخــذ وأن 

يكــون امســي يومــاً إشــراق العامليــة. 
أخــرياً أوجــه حتيــايت ألســرة إشــراق ورئيســها وخمرجهــا وكل العاملــني عليهــا 

ومــن دعهمــا وحتيــة خاصــة لقرائهــا الكــرام.

األعــزاء يف إشــراق : تلبيــة لدعوتكــم يف الكتابــة يف ملــف إشــراق، أرســل 
لكــم مــاديت هــذه، رغــم هــول الكارثــة يف الكتابــة حيــاة، علهــا تليــق مبــا نعجــز 
عن وصفه، وتليق إبشراق                                          حمبي وأكثر.

يف املعبــد آهلــة تتلــو قصــة املــوت، أســطورة الوجــود حيــث كانــت النــار شــهية 
الطهــي؛ ضــع يف القــدر أطفــااًل ونســاء، أضــف عليهــا قليــا مــن ثقافــة الســام 
نكهــة، وال تنســى ملــح حقــوق اإلنســان، فبغــري امللــح ال يســتوي الطعــام؛ أضــف 
للنــار حطبــاً مــن حضــارات الشــرق، شــيء مــن جــرار النســاء وهــي تســقي درب 
البيــوت أايم ولــد الفينيــق، وكثــري مــن اثرات األداين حــني يصبــح القتــل شــهوة 
احلاضــر، وال تنســى، ال تنســى أبــداً أن تنفــخ يف النــار أبحــام القــوة وشــهوة 
امللــك؛ تســتعر النــار وتســتوي علــى مهــل طبخــة اللحــم الشــهي،  حينهــا جهــز 
معدتــك، املغــارة، لوجبــة مــن شــهوة العهــر البشــري يف االلتهــام، أبــداً لــن تدمــع 
اللحــم األدمــي علــى صــراخ أطفــال وأجيــال أيكلهــا  عــني ال تشــتهي ســوى 
معبــد املــوت هــذا، معبــد اللغــة العجفــاء حــني تعجــز عــن وصــف ُعشــر املشــهد، 

فكيــف ميكــن للقــارئ أن يســتوي معــه رؤيــة املشــهد عينــه!
كلما آثرت مجلة للقول، يف ســياق التوصيف، ماركســياً كان أم اســامياً، قومياً 
أو هنجــاً يف العلمانيــة، كانــت اللغــة عاجــزة، ورمبــا كان الفكــر البشــري أيضــاً قــد 
أصيــب بعقــم التجديــد؟، كيــف ال وكلمــا ســطرت مجلتــني متعاقبتــني أخــذك 

االســتدراك بعيــداً، وكان الوصــف قبــض ريــح.

كلمــا حلنــت قولــك، حنتــه مــن روحــك، لتصــف عفونــة ذاك املعبــد الوحشــي 
وجــدت أن حبــر الواقــع مــوج ال يفتــأ عــن التاطــم، اترة أيخــذك حيــث مــوت 
طفــل واقفــاً جانــب جــدار حيــرس مــا بقــي منــه ومنــا؛ واترة أيخــذك املــوج حيــث 
مل تنــم عينــا أب حيــاول ليلــه وهنــاره ليســتحضر معجــزة القــدر والنــار حــني يطبــخ 
»الاشــيء« ليســكت جــوع أطفالــه؛ واترة تقذفــك جلــة املــوت يف حضــرة أنثــى 
ودعــت عشــيقها علــى أســوار مدينــة، ال تعلــم إن كان دفــن هنــاك أم ابت رقمــاً 
يف إحــدى مــدن الشــتات، تبيــع مــا تبقــى مــن حلمهــا، مــن عفــة ماضيهــا، ملــارق 
علــى طريــق يتلــذذ ابللحــم شــهي، وهــي مل تــرد ســوى أن تصمــد علــى البقــاء، 

علــه يعــود أو هــي تعــود.
ســوريون هــم، ســوريون حنــن، نــودع النــار الوصــااي، نــرص مهــة الوجــود، نعانــد لعنــة 
القدر، ننصت قليًا حلفيف ورق األشــجار وحناول الســري رغم كل هذه اجلبال 

الصعــاب، رغــم هــذا املــوت، رغــم كل هــذا العجــز يف اللغــة حنــاول مــرة أخــرى.
قــف علــى رجــل واحــدة، وحيــٌد أنــت كمــا أنــت والعــامل دونــك قــد ختلــى عنــه 
وعنــا، قــف علــى رجــل واحــدة إن مل تســعفك قدمــاك علــى املســري، دقــق بوصلــة 
االنتصــاب، فاملــوت شــهي حــني ال حينيــك القــدر؛ ال تنظــر لألمــام، للــوراء، 
كلهــا طــرق قصــرية مســتقيمة اي صديقــي، أطــل دورة االلتفــاف، أحبــث يف عــني 
العاصفــة عمــن حيــاول االرتقــاء، فليــس كل مــا تــراه حقيقــة!، احلقيقــة مل تــر منهــا 
شــيئاً بعــد، احلقيقــة عهــر عاملــي جتســد يف قهــران، يف موتنــا اجلماعــي والفــردي، 
كيــف أصفــه لــك إن مل تطــل دورة االلتفــاف؟؟، أتــدرك معــىن االلتفــاف، معــىن 

احلنــو واحلنــان، معــىن االنعطــاف، معــىن أن تتمايــل شــجراً رغــم هــول الكارثــة، 
قــف علــى رجــل واحــدة، تكفيــك عــني واحــدة، لســان واحــد ينطــق كل اللغــات 
ويعجــز عــن وصــف الواقعــة، نصــف قلــب وكثــري مــن روح تنــازع لعنــة املــادة 
وشــيء مــن هــذه اللغــة زوادة للبقيــة فينــا، قــف منحنيــاً مرتاقصــاً أملــاً إن شــئت 

لكــن ال تنكســر.
ملــاذا نكتــب؟ ســؤال التاريــخ، ســؤال الوجــود، ســؤال املعــىن، ســؤال األمــة يف 
عتمــة حضورهــا حتــاول اإلبصــار، ســؤال التكــون رغــم هــول الكارثــة، والكارثــة 
ابتــت ألــُف ألــٍف مــن الظلمــات، مــن أطفــال يتامــى، مــن أطفــال ابتــوا بــا 
أرجــل، فكانــوا املعجــزة، بــل شــهود عصــر علــى هــول الكارثــة، فكيــف للغــة أن 

تعجــز عــن الوصــف؟ 
تليــق ابإلنســان« هكــذا أرادهــا  التأمــل والنظــر حليــاة ال  مــن  »احليــاة اخلاليــة 
أرســطو قبــل قــرون، دعنــا نضيــف أن الثــورات وصــري الوجــود بــا كتابــة، بــا 
النقــش علــى جســد حيــرتق، ال تليــق ابملعجــزات، الكتابــة اليــوم، منطيــة كانــت، أو 
أدبيــة، فكريــة، سياســية، فلســفية، ضــرورة وجــود وبقــاء، حقيقــة كــربى تشــق وعــر 
وعهــر املــادة يف القتــل احلــرام وعليهــا أال تعجــز، عليهــا أن تنحــت مــن صــادة 
احلــروف مجــًا وكلمــات تليــق هبــذه األســطورة، ال تتأخــروا يف هــذا فــإن أتخــران 
اليــوم، صعــب علــى العابريــن مــن بعــدان أن يعلمــوا مــاذا جــرى وكيــف جــرى. 

والزال أنكيــدو يعانــد قصــة موتــه ابحثــاً عــن اخللــود، واخللــود اليــوم كتابــة ال 
تتوقــف.

إلهام حقي

د. جمال الشوفي
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Rojnameya Îşraqê mûma xwe ya sêyemîn vedmirînê da ku li xwendevanin xwe bi xêze-
ke nuh bê hilatin di sala xwe ya çaremîn de , bi xeml û naveroka xwe ya bedewtir û 
dewlemendtir di wate û nirxê de da ku nameya xwe ya dest pê kirî cî bi cî bike yekemîn 
di xizmeta însan de û ji bo aramîya gelan di vê herêma dewlemend bi şaristanîya xwe ya 
mirovî û dîroka xwe ya rakirî di nava xwe de çendîn nameyin ezmanî, û ya ku himbêzbû 
ji miletin çand û zanyarî û felsefeyin wan ji jiyanê re tevlîhev bûn li ser axeke dewle-
mend ku bibe tovê hezkirin û aştî û pêkvejiyanê di yekbûna şaristanî de li dûrî nefret û 
necadperestîyê.
Lê dagîrkeran karibûn di qonaxekê de tovin nefret û necadperestîyê di nav pêkhate-
yin gelin vê herêmê de biçînin bi armanca gelacîya navberî û tolvegirtinê bo xizmeta 
bercewendîyên xwe yên aborî û herêm bibe meydana misoker kirina pêdivîyên xwe ji 
meteryalin xav ji pêşesaziyan re û misoker kirina sotemenî piştî aşkerebûna embarin bê 
hûde ji sotemenî û meteryalin din ku bi sedsalan dawî nayên, her wehajî herêm bibe ba-
zara firotana berhemin pêşesazîyin wan li dirêjîya wundabûna xwedîyin wê ji pêvejoya 
pêşveçûna zanyarî û zanistî û pêşketina di çendîn warin jiyanê û giringîya wan de bi 
haweya mijûl kirina xelkin wê bi kêşeyin wê yên navxweyî de ya di bingehê de dagir-
keran kanibûn peyda bikrana di dema li navçêbûn li pişt peymana Saykis Pîko û şaxin 
wê yên herêm par vekirin bi çend dewletan di nav xwe de ku di nav hev de di kêferatekê 
kevin li ser (tiştin bê wate).
Lomajî herêma me li şûn ma di warê çand û zanyarîya şaristanî de, nemaze piştî dagir-
keran li şûna xwe hikumetin setemkar ku îrade ji dagikeran re hîştibûn piştî barkirina 
wan ya leşkerî ji welêt, lê akincîyin wan ji desthiladarin li ser sîngê gelên xwe zordes-
dtir û tûndrewtir bûn di çewsandinê de û bikaranîna siyaseta necadperestî di navbera 
pêkhateyin civakên xwe de yên netewî û olî û mezhebî bo hilanîna girêdanin hevparî di 
navbera pêkhateyan de ji çand û şaristanî û dîroka hevpar. Ev ji bo di xizmeta mayîna 
wan li ser desthilatêkevê û mêtina xwîna zarokin civakin xwe, tevî wefadarîya wan ji 
wan dewletin ku sozdarin bi parastina wan di demin giring de li rarûyê tevgerin gelêrî 
bo daxwazin azadî û rûmet û hawniştîmanîya wekhevî.
Lê milet çendîn azadîya wan were binpê kirin nabê bê deng bimîne li pêş desthilatdarin 
xwe û setemkarîya wan, her weha li beramberî sîyastin necadperestî di navberî pêkhat-
eyan de, çimkî pêkhate nasnama xwe ya niştîmanî ji wê şaristanîya tevlihev û istirayî 
ji pêkhateyin cûr bi cûr ku bûye tabloyeke ji fusîfîsayê pir reng, nîşana nasmameya 
dîrok û şaristanî û cugrafîya şahnaz ji pêkhateyin gel re, pê payedar dibin li beramberî 
gelin cîhanê.Lomajî şoreşa Sorî nimonebû û nameyeke jîndar bû di wêjeya xwe de ku 
bi wê nasnameyê gel dest pê kir, û xwepêşandanin girse bi rê kirin ku ji gewrîyin wan 
diruşmin bi wêje ji resena niştîmanperwerî û yeketîya gel bi tevayî pêkhateyan derdike-
tin wek wêjeyeke tek wate bi elfebêya xwe ya rasteqîne ya ku pê deng bilind dibûn ji 
başûr ta bakur û ji rojava ta bi rojhilata Sûrî de ban dikirin (yeke yeke yeke, gele Sûrî 
yeke) wekî bersiv ji siyaseta necadperestî re ya ku rijêmê bi kar dianî li dirêjîya qonaxin 
desthilatdarîya xwe de.
Ji vir de, û wergirtinek ji îrada rastî bi dirok û bextewarîya  gelê Sûrî re Rojnemayê Îşraq 
rû da ji bo xebatê di rîya nivskarin xwe yên ( xwebexş )re yên sozdar bi doza gelê xwe re 
bo berzkirina rastîyê yak u desthilatdaran hewl didan wê veşêrin û li ser zemînê nehêlin. 
Ew rastîya ku bi hêz hebû di navbera gelên vê cugrafîya pîroz de ya ku ji pêxember bûne 
û bi ser de nameyin xweda hatine bo xelkên cîhanê.. “vegerîna li ser resenîyê di canê 
mirovetîya bilind de û pêkvejiyana bi haştî û li hev di navbera tevayî gelên herêmê de 
û vegerandina hevparîya çandî û candarî û dîrokî li ser vê cugrafîyê ya xwedê ji bo me 
pîroz kirîye bo em yeklêbûna hezkir bin û lêborîndar bin û rasteqîndar bin.”
Rojnameya Îşraqê bi her sê zimanê xwe berdewam kir (Erebî û Turkî û Kurdî) da ku ji 
xwendevanin xwe re aşkere bike ka çiqwas li navhevketin di navbera her sê çanda de 
heye li dirêjîya dîrokê û hêza hevparîyê di navbera van gelan de ji çand û dîrok û zanyarî 
û kultûr ya ku rojane em bi kar tînin û dibînin di jiyanê de.. û tekezî bike di riya belavki-
rina wan hevparîyan bi her sê zimanin xwe ku pêkvejiyan di navbera van gelan de ew 
rêya tenhaye bo belavkirina haştî û aramîyê ye li welatê me tevlî avakirina şaristanîya 
mirovî mehale ku rawestê yan beravêtî bibe ji ber ev hêvana ji ezmûna dîrokê ye. Lo-
majî, Rojnameya Îşraqê di naveroka xwe û di nava rêzin xwe de nameya mirovî hilgirtî 
ye armanc jê peydakirina pêkvejiyaneke hevpar û nêzik kirina navbera çandin cûr bi 
cûr piştî ku desthilatdarin herêmê ji hev bi dûr xistin di qonaxin çûyî de, her weha hewl 
dide bo cokin ji hev têgihîştin û hev dîtinê vekê û ber bi têvedana yeketîya di navbera 
gelên herêmê de bide ku pêwistîya me bi wan hevparîyan heye ya ku ji yên ne li hevîyê 
gelkî bîtirin.
Li dawî, ez hêvîya xwe tînim ziman ku ev rêketina mirovî berdewam bibe, madam ez 
parekim di vê rê de dîsa tekez dikim ku eze wek leşkerekî bim di xizmeta wêjeyê de ya 
ku ber bi maf û azadî û rûmeta gelên me de tê vedide.. ez spasîya her yekî alîkarin di vê 
rê de û di pêşîya wan de mamuste Subhî Desoqî yê barê giran hilgirtîye di vê namê de, 
her weha bingeha Bulbul Zade jî û serokê wê mamuste Torgayî Aldemîr ku serpereştî vê 
birêveçûnê dike bi xemxwarî..       
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إشراق تطفئ شمعتها الثالثة

تطفــئ صحيفــة إشــراق مشعتهــا الثالثــة لتشــرق علــى قرائهــا يف عامهــا الرابــع إطالــة جديــدة، وحبلتهــا ومبضموهنــا 
أكثــر هبــاًء وأغــىن يف معانيهــا القيمــة ألداء رســالتها الــي بــدأت مــن أجــل حتقيقهــا خدمــة لإلنســان أواًل، وحتقيقــاً 
ألمــاين شــعوب هــذه املنطقــة الغنيــة حبضارهتــا اإلنســانية واترخيهــا الــذي حيمــل بــني طياتــه العديــد مــن الرســائل 
الســماوية، والــي كانــت حاضنــة لشــعوب متازجــت ثقافاهتــم ومعرفتهــم وفلســفتهم يف احليــاة علــى تــراب خصبــة 

لتكــون بــذور احملبــة والســام والتعايــش يف إندماجهــم احلضــاري بعيــداً عــن التفرقــة واإلكــراه.
إال أن االســتعمار اســتطاع يف حقبــة مــا زرع بــذور الكراهيــة والتفرقــة العنصريــة بــني مكــوانت شــعوب هــذه 
املنطقــة هبــدف خلــق الفتنــة بينهــا واالســتئثار هبــا خدمــة ملصاحلهــا االقتصاديــة، ولتكــون املنطقــة واحــة لتأمــني 
املــواد اخلــام لصناعاهتــا وأتمــني حاجياهتــا مــن الطاقــة بعــد استكشــاف الكميــات اهلائلــة مــن خمــزون النفــط والغــاز 
وكذلــك املــواد اخلــام املختلفــة الــي ال تنفــذ ملــدة قــرون فحســب، وكذلــك ســوقا الســتهاك منتجاهتــا طــوال 
غيــاب أهلهــا عــن مســرية التطــور يف املعرفــة والعلــوم والتقــدم يف العديــد مــن جمــاالت احليــاة ، وضرورايهتــا مــن 
خــال إهلــاء شــعوهبا مبشــاكلها الداخليــة الــي ابألســاس مت خلقهــا مــن قبــل االســتعمار إابن تواجــده يف مراحــل 
االحتــال هلــذه املنطقــة علــى خلفيــة اتفاقيــة ســايكس بيكــو وتشــعباهتا يف تقســيم املنطقــة إىل دويــات تصــارع 

فيمــا بينهــا علــى )أتفــه األمــور(.
لذلــك بقيــت منطقتنــا يف حالــة مــن الركــود الثقــايف واملعــريف واحلضــاري، وخاصــة بعــد تنصيــب حكومــات 
دكتاتوريــة مستســلمة إلرادة االســتعمار بعــد رحيلــه عــن البــاد عســكرايً، إال أن وكائهــم مــن احلــكام القابعــني 
علــى صــدر شــعوهبم ابتــوا أكثــر شــدة يف االضطهــاد وممارســة لسياســة التفرقــة بــني مكــوانت جمتمعاهتــم العرقيــة 
والدينيــة واملذهبيــة، لضــرب كل مــا هــو يربــط مــن املشــرتكات بــني تلــك املكــوانت مــن الثقافــة واحلضــارة والتاريــخ 
املشــرتك. وذلــك خدمــة لبقائهــم علــى رأس الســلطة وامتصــاص دمــاء أبنــاء جمتمعاهتــم، إضافــة إىل وفائهــم لتلــك 
الــدول الــي تكفلــت حبمايتهــم عنــد الضــرورة يف مواجهــة أي حــراك مجاهــريي يطالــب ابحلريــة والكرامــة واملواطنــة 

املتســاوية.
ُقِمَعــْت مــن حرايهتــم فإهنــا ال ميكــن أن تســكت أمــام ممارســة حكامهــم مــن الظلــم  لكــن الشــعوب مهمــا 
واالضطهــاد، وكذلــك جتــاه تلــك السياســات الــي تفــرق بــني مكوانتــه املختلفــة، كونــه يســتمد هويتــه الوطنيــة مــن 
تلــك احلضــارة املمتزجــة واجملبولــة مــن هــذا املختلــف الــذي توحــد يف لوحــة فسيفســاء بتاويــن خمتلفــة، تعنــون 
للتاريــخ واحلضــارة واجلغرافيــا يعتــز هبــا ويفاخــر بكــربايء أمــام كل شــعوب العــامل وابلتــايل، كانــت الثــورة الســورية 
مثــااًل ورســالة حيــة للتعبــري عــن ذات اهلويــة عندمــا انطلقــت اجلماهــري، وســريت مظاهــرات حاشــدة تنطلــق مــن 
احلناجــر شــعارات تعــرب عــن األصالــة الوطنيــة ووحــدة الشــعب مبكوانتــه املختلفــة جبملــة ال ميكــن أتويلهــا إال 
أبحرفهــا األجبديــة الصادقــة الــي كانــت األصــوات تتعــاىل هبــا مــن اجلنــوب الســوري إىل مشالــه ومــن غربــه إىل 
شــرقه )واحــد واحــد واحــد، الشــعب الســوري واحــد( رداً علــى سياســة التفرقــة الــي كان النظــام ميارســها طــوال 

عقــود مــن عمــر حكمــه علــى البــاد.
مــن هنــا، وترمجــة إلرادة الشــعب الســوري الصادقــة مــع اترخيــه وأجمــاده بــرزت صحيفــة إشــراق لتعمــل مــن خــال 
كتاهبــا »املتطوعــني« املخلصــني لقضيــة شــعبهم علــى إبــراز حقيقــة حــاول احلــكام طمســها وإزالتهــا مــن علــى 
األرض، تلــك احلقيقــة هــي الــي كانــت موجــودة وبقــوة بــني شــعوبنا يف هــذه البقعــة اجلغرافيــة املباركــة الــي منهــا 
كان األنبيــاء والرســل وعليهــا أنــزل هللا رســالته علــى العاملــني، العــودة إىل األصــل يف الــروح اإلنســانية العاليــة 
والعيــش املشــرتك بســام ووائم بــني كافــة الشــعوب يف املنطقــة وإعــادة املشــرتكات الثقافيــة والروحيــة والتارخييــة 

علــى هــذه اجلغرافيــا الــي ابركنــا هللا فيهــا لنكــون أوليــاء حمبــني متســاحمني صادقــني ».
اســتمرت صحيفــة إشــراق بلغاهتــا الثــاث )العربيــة والرتكيــة والكرديــة( لتظهــر لقرائهــا مــدى متــازج الثقافــات 
الثاثــة عــرب التاريــخ وقــوة املشــرتكات بــني هــذه الشــعوب مــن الثقافــة والتاريــخ واملعرفــة والعــادات الــي نراهــا يوميــاً 
يف ممارســاتنا للحيــاة اليوميــة، ولتؤكــد مــن خــال نشــر تلــك املشــرتكات بلغاهتــا الثــاث علــى أن التعايــش بــني 
هــذه الشــعوب هــو الســبيل الوحيــد إىل إشــاعة الســام واالســتقرار يف بــادان إضافــة إىل بنــاء حضــارة إنســانية 
الميكــن إيقافهــا أو إجهاضهــا وذلــك انطاقــاً مــن جتربــة التاريــخ وابلتــايل، فــإن صحيفــة إشــراق حتمــل يف طياهتــا 
وبــني ســطورها رســالة إنســانية هتــدف إىل التعايــش املشــرتك والتقــارب بــني الثقافــات املختلفــة بعــد أن أبعدهــا 
عــن بعضهــا البعــض حــكام املراحــل الســابق، وكذلــك الســعي إىل إجيــاد قنــوات التفاهــم والتاقــي مث الدفــع حنــو 

االحتــاد بــني شــعوب املنطقــة، لطاملــا أننــا حنتــاج لتلــك املشــرتكات الــي تزيــد بكثــري عــن االختافــات .
أخــرياً، ال يســعين إال أن أعــرب عــن امتنــاين لــدوام هــذه املســرية اإلنســانية، ولطاملــا أنــين جــزء مــن هــذه املســرية 
أكــرر أتكيــدي علــى أنــين ســأكون جنــدايً أخــدم الكلمــة الــي تدافــع عــن احلــق واحلريــة والكرامــة لشــعوبنا، 
مــع شــكري األكيــد لــكل مــن ســامهوا يف هــذه املســرية ويف مقدمتهــم األســتاذ صبحــي دســوقي الــذي يتحمــل 
العــبء األكــرب هلــذه الرســالة وكذلــك ملؤسســة بلبــل زادة ورئيســها األســتاذ )تورغــاي آلدمــري( الــذي يرعــى هــذه 

املســرية ابهتمــام.
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لعلــه مــن انفــل القــول احلديــث اليــوم )بينمــا تدخــل صحيفــة إشــراق عامهــا الرابــع( عــن الفعــل اإلعامــي 
واضــح املعــامل ملــا أنتجتــه هــذه الصحيفــة خــال ثــاث ســنوات خلــت، وهــي تاقــح الثقافتــني العربيــة والرتكيــة، 
وتتوثــب إلنتــاج عاقــة ترابطيــة سياســية واجتماعيــة ، بــني الســوريني واألتــراك، وتنجــز ابلتــايل حالــة منفتحــة يف 
بنــاء نســقي اجتماعــي ثقــايف بــني احلضارتــني الرتكيــة والعربيــة، ضمــن نســيج غــارق يف التاريــخ ، جيمعــه بــكل 
أتكيــد البعــد احلضــاري والروحــي وامليــداين ، للفعــل املنجــز اترخييًــا، يف هنــر متدفــق ال ينضــب، ملشــعل حضــاري 
إســامي عــايل املســتوى، ومتمكــن مــن ذاتــه، ومــن ذوات اآلخريــن، بــكل ثقــة ابلنفــس، وكل امتــاك للعقــل 

اجلمعــي، املبتغــى واملشــغول إبتقــان مــا بعــده إتقــان.
مل أيُل الســوريون جهــًدا وهــم ضيــوف بــني أهليهــم وانســهم وأنصارهــم األتــراك، مــن إعــادة صياغــة العاقــة علــى 
أســس جديــدة، تواكــب تطــورات التاريــخ لألمــم، وتتســاوق مــع املعطــى اجلديــد للربيــع العــريب، وثــورة احلريــة 
والكرامــة، الــي انطلقــت يف آذار/ مــارس 2011 ،لتخــط ابلــدم مســارات حضــارة جديــدة متجــددة للحريــة، 
ومســتقبل املنطقــة برمتهــا، يف حماولــة منهــا لتحقيــق مــا عجــز ســواها عــن القيــام بــه، فخــرج الشــعب الســوري 
ــا للحريــة ولســورية املســتقبل، بــا اســتبداد مشــرقي، وبعيــًدا عــن هيمنــة  بقضــه وقضيضــه، لريســم طريًقــا حداثًي
العصبيــات األثنيــة، أو األقواميــة، وليعيــد انتــاج عقــد اجتماعــي جديــد للســوريني، ال يســتثين أحــًدا، وال يتجــاوز 
أي ملمــح وطــين )أقلــوي(، مهمــا كان صغــريًا ، فالــكل هلــم احلــق يف صياغــة املســتقبل للســوريني، والــكل يف 
ســورية مــن حقــه بنــاء صــرح اهلويــة الوطنيــة اجلامعــة، متمســًكا بوحــدة األرض والشــعب الســوري، متفهًمــا لــكل 

متغــريات الواقــع السياســي وامليــداين، وهــو يتطلــع إىل شــكل احلكــم وطبيعتــه اجلديــدة يف ســورية املســتقبل. 
لقــد كانــت صحيفــة إشــراق وعلــى مــدى عمرهــا بســنواته الثــاث، مواكبــة للحــدث الســوري، منحــازة إىل ثــورة 
احلريــة والكرامــة، رافعــة شــعار الطفــل الســوري الــذي أعلنهــا يوًمــا للعــامل أمجــع أنــه )ســيخرب هللا بــكل شــيء( وهــو 
الذي شــهد على ما فعله اإلجرام األســدي أبهله وشــعبه وانســه وجمتمعه، ووطنه، حيث اســتبيح  هذا الوطن 
من كل شــذاذ اآلفاق، بل من كل اجملرمني الطائفيني، الذين اســتقدمهم اجملرم بشــار األســد ، وســامهوا يف قتل 
الشــعب الســوري، وتدمري الوطن الســوري، وختريب اجملتمع الســوري،  ومن مث هتجري نصف الشــعب الســوري 
خارجًيــا وداخلًيــا، عــرب جرميــة العصــر ) التهجــري القســري( والــي حــاول أن جيملهــا بعــض مــا يســمى أبنصــار 
اجملتمــع املــدين، ليطلقــوا تســميتهم ســيئة الصيــت )اهلندســة الدميغرافيــة( وهــي هندســة أُريــد هلــا إحــال شــعب 
حمــل شــعب، واقتــاع املواطــن الســوري مــن أرضــه، عــرب املشــروع الفارســي الطائفــي للمنطقــة. نعــم ســنخرب هللا 
ــا شــعبًيا مقاوًمــا، ال ينالــه النكــوص أو الرتاجــع، بــل يتحفــز  ــا فقــط، بــل فعــًا ميدانًي بــكل ذلــك ليــس إعامًي
ويعمــل جــداًي مــن أجــل وحــدة الشــعب الســوري، ووحــدة الوطــن الســوري، وطــرد احملتــل اإليــراين والروســي، 
وكنــس كل اإلرهــاب الغريــب عــن جمتمعاتنــا وعــن واقعنــا، وعــن تركيبــة ديننــا اإلســامي احلنيــف، الــذي يتســم 
ابالعتــدال والوضــوح، وال يقــرتب إطاقًــا مــن أي صيغــة شــوفينية، أو تشــددية تعصبيــة، يف وقــت حنــن أشــد 
احلاجــة فيــه إىل فكــر إســامي مســتنري، وعقــل سياســي يواكــب العــامل حضــاراًي، ومعرفيًــا، وعومليًــا دون الســماح 

ألي مــن احلــاالت العنفيــة أن تطــال طريقــه القــومي.
إشــراق وهــي تلــج العــام الرابــع آلــت علــى نفســها أن ختــرب هللا أبهنــا لــن تنســى معتقليهــا وهــم مبئــات اآلالف، 
يقبعــون يف أقبيــة الظاملــني، منــذ ســبع ســنوات خلــت، والعــامل املتحضــر ينظــر فاغــرًا فــاه، دون حــراك حقيقــي، 
لكــن إشــراق وكتــاب إشــراق وهيئــة حتريرهــا تواكــب أوضــاع املعتقلــني، وتفتــح صفحاهتــا حلمــات جديــة حقيقيــة 

نصــرة لقضــااي املعتقلــني الســوريني، وهــم يعانــون، ويستشــهد منهــم الكثــري، يف مواجهــة اجلــاد األســدي.
 يف إشــراق مســاحة كبــرية للحريــة، وملعتقلــي احلريــة، ولــن ترتاجــع قيــد أمنلــة عــن اخلــوض الصريــح والعلــين، يف 
جوانيــة قضيتهــم، ومناشــدة كل الــدول اإلقليميــة والكــربى إلجنــاز احلريــة، وإطــاق ســراح املعتقلــني الســوريني 

مــن ســجون القمــع األســدي.  
ويف هــذا الســياق فقــد وقــف العديــد مــن الكتــاب والصحفيــني مــع صحيفــة إشــراق يف حراكهــا اإلعامــي 
املميــز ومنهــم الكاتبــة الصحفيــة الســورية الســيدة فــرح عمــورة الــي أكــدت قائلــة« ال شــك أن صحيفــة إشــراق 
قــد تصــدرت مكانــة ابرزة يف متابعــة الشــؤون الســورية عامــة، ودجمهــا مــع الثقافــة الرتكيــة خاصــة، ومتيــزت يف 
صدورهــا ابللغتــني العربيــة والرتكيــة ». متمنيــة لصحيفــة إشــراق مــع هنايــة عامهــا الثالــث » دوام التميــز املهــين 
واالســتمرارية بفريــق عملهــا احلــريف مــن ذوي اخلــربة مــن صحفيــني وحمرريــن وكتــاب«، وهــذا يشــري إىل أمهيــة 
صحيفــة إشــراق الــي أنتجــت حالــة صحفيــة جديــدة، بــني مــا يســمى ابإلعــام البديــل، أو االعــام املعــارض 

علــى املســتوى الســوري.

İşrak Gazetesi dördüncü yılına girerken, bu gazetenin üç yıl zarfında medya alanın-
da yaptıklarını ve ortaya koyduğu başarıyı konuşmak, aslında bu başarılar aşikar old-
uğundan gerekli değildir. İşrak Arap ve Türk kültürlerini kaynaştırmak ve Suriyeliler 
ile Türkler arasında siyasi ve sosyal ilişkiler kurmak için gayret göstermektedir. Ayrı-
ca Türk ve Arap medeniyetleri arasında sosyo-kültürel açıdan dışa açık bir yapı kur-
mayı istemekte, bu iki medeniyetin tarihi derinliğini gözeterek, medeniyet, maneviyat 
ve pratik boyutlarıyla ortak noktalarını öne çıkarmayı arzulamaktadır. Böylece tarihte 
gerçekleşmiş olan, tükenmez bir kaynaktan akan nehir misali yüksek nitelikli bir İs-
lam medeniyetini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Nitekim bu medeniyet, kendine ve 
başkalarına yetebilecek, özgüvenli, kolektif akla sahip ve elini attığı işte ehliyet sahibi 
olacaktır.
Türkiye’de aileleri ve dostlarının yanında yaşayan Suriyeliler ilişkilerini yeni temeller 
üzerine kurma, milletlerin tarihlerindeki gelişmelere ayak uydurma ve Arap Baharı ile 
Mart 2011’de başlayan özgürlük ve onur devriminin doğurduğu şartlarla paralel hareket 
etme konusunda her türlü çabayı gösterdiler. Bu devrim de özgürlük için yeni medeni-
yet güzergahları çizecek, bölgenin tamamının geleceğini şekillendirecek ve diğerler-
inin başaramadığını gerçekleştirmeye çalışacaktı. Suriye halkı yedisinden yetmişine 
özgürlük için yeni bir yol ve gelecekteki Suriye’yi çizmek için sokaklara çıktı. Bu Suri-
ye’de Doğu istibdadı olmayacak, etnik asabiyetlerden uzak durulacak ve kimseyi dışla-
mayan yeni bir toplumsal sözleşme imzalanarak, ne kadar küçük olursa olsun vatana ait 
hiçbir iz görmezden gelinmeyecekti. Zira herkesin gelecekteki Suriye’nin kurulmasında 
söz hakkı vardır. Yine Suriye’deki herkesin Suriye’nin toprak ve halk bütünlüğüne sıkı 
sıkıya bağlı olan, siyaset ve pratikteki tüm değişiklikleri anlayan ve Suriye’nin gelecek-
teki yönetim şeklini gözleyen kapsayıcı bir milli kimliğin inşasında da söz hakkı vardır.
İşrak Gazetesi üç yıllık ömrü esnasında özgürlük ve onur devriminin yanında yer alarak, 
Suriye’de yaşananları takip etmiş ve bir gün tüm dünyaya “Allah’a her şeyi anlata-
cağım!” diyen Suriyeli çocuğun sloganını tekrarlamıştır. Suriyeli bu çocuk, Katil Esed 
rejiminin ailesine, halkına ve vatanına karşı işlediği suçları görmüştür; Suriye her taraf-
tan kuşatılmış, Beşşar Esed tarafından getirilen mezhepçi katillerle doldurulmuş, bunlar 
ise Suriye halkının katledilmesi, Suriye vatanının yerle bir edilmesi ve Suriye halkının 
yıkıma uğratılması konusunda kendisine yardımcı olmuşlardır. Asıl vurucu darbe ise 
Suriye halkının iç ve dış göçe zorlanması ve çağın suçu olan “tehcir”e tabi tutulmasıdır. 
Öte yandan sivil toplumun dostları olarak tanıtılan bazı kimseler, bu tehciri “demografik 
mühendislik” olarak daha ‘güzel’ bir ifadeyle adlandırmaktadırlar. Bu mühendisliğin 
amacı bir halkın yerini başka bir halkla doldurmak ve mezhepçi Pers projesi vasıtasıyla 
Suriye vatandaşlarını topraklarından koparmaktır. Evet, Allah’a tüm bunları anlatacağız. 
Yalnızca medya yoluyla değil, aynı zamanda sahada gösterdiğimiz halk direnişiyle de 
yapacağız bunu. Bu direniş geri adım atmayacak, taviz vermeyecek; bilakis öne atılarak 
Suriye halkının ve Suriye vatanının birliği, İran ve Rus işgalcileri kovmak, toplumu-
muza yabancı olan terörü silip süpürmek, itidal ve şeffaflık sıfatlarıyla öne çıkan ve 
hiçbir şekilde şovenizm, aşırılık ve taassupla ilişkisi bulunmayan Hanif İslam dinimizin 
yapısını korumak için çalışacaktır. Zira bizler aydın bir İslami düşünceye ve şiddetten 
uzak medeniyet, bilgi ve ilim açısından dünyaya ayak uyduran siyasi bir akla şiddetle 
ihtiyaç duymaktayız.
Dördüncü yılına giren İşrak, zalimlerin mahzenlerinde çürüyen yüz binlerce tutukluyu 
unutmayacağını Allah’a haber vermeye yemin etmiştir. Geçen yedi yılda medeni dünya 
gerçek anlamda bir adım atmadan beklemiştir. Ancak İşrak, yazarları ve yayın kurulu, 
tutukluların durumunu takip etmekte, sayfalarını Suriyeli tutukluların meselesine destek 
olma yolunda atılan ciddi adımlara açmaktadır. Tutuklular acı çekmektedir ve Esed cel-
ladının elinde birçoğu şehit olmuştur.
İşrak’ta özgürlük mahpusları için geniş bir özgürlük alanı vardır. Söyleyeceklerini açık 
ve aleni bir şekilde dile getirmekten asla çekinmeyecek, tüm bölge ülkeleri ve büyük 
devletlere özgürlük kazanılıncaya ve Suriyeli tutuklular Esed’in zindanlarından kurtu-
luncaya kadar seslenmeye devam edecektir.
Bu bağlamda birçok yazar ve gazeteci, medya serüveninde İşrak’ı desteklemiştir. Bun-
lardan biri olan Suriyeli gazeteci Ferah Ammure şunları söylemektedir: “İşrak’ın Suri-
ye’deki genel ahvali takip etme konusunda seçkin bir konuma geldiğinde şüphe yoktur. 
İşrak özellikle Türk kültürüyle kaynaşmış ve Arapça-Türkçe olarak iki dilde yayın yap-
masıyla emsallerinden öne çıkmıştır.” Ammure ayrıca üçüncü yılının sonunda İşrak’ın 
“mesleki kalitesinin sürmesini, deneyimli ve profesyonel gazeteci, editör ve yazar kad-
rosuyla varlığını devam ettirmesini” dilediğini belirtmektedir. Bu da İşrak Gazetesi’nin 
şu anki haline gelmesine, yani medya dilinde ‘alternatif’ yahut Suriye ölçeğinde muhalif 
medya hüviyetine bürünmesine bakıldığında, sahip olduğu öneme delalet etmektedir.
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Dördüncü yıldönümünde İşrak Gazetesi, sadece Türkiye’de değil diğer birçok ülkede de 
verimliğini korumaya ve düşünce üretmeye devam ediyor. İşrak’ın kadrosu işinde ehil, 
gazetenin imajını doğru bir şekilde çizebilecek ve gerçekliği tüm yönleriyle yansıtma 
gayesinden hareketle hedeflerini belirleyebilecek kişilerden oluşuyor. Ayrıca nitelikli 
yazarları, yazılarıyla gazetenin gelişmesini sağlayarak, mevcut çoğu gazetede hakim 
olan rastgelelik ve monotonluktan uzak, profesyonel ve ilmi çerçevesini doğru bir şekil-
de ortaya koymasına katkıda bulunuyor.
İşrak’ın şu anki haliyle ilk yayınlandığı dönemi kıyasladığımızda, yalnızca idari açıdan 
sağladığı gelişimin niteliği bakımından değil, gazetenin idari ve ilmi yapısının, hatta 
Türk toplumunda kendisini sunuş şeklinin ne denli geliştiğini görmekteyiz. Nitekim 
İşrak, çağın içinde var olmakta ve gazetecilik alanında faaliyet gösteren Türk kurum-
larıyla yakın ilişkiler kurarak, yalnızca milletinin gerçekliğini değil, kaygılarını da dile 
getirmektedir. Bu da İşrak’ın esnek, ilmi ve pratik bir yapıya sahip olmasını sağlamak-
tadır.
İşrak üç yıl zarfında edebiyat ve ilimle dolu, soylu mesajını milleti ve toplumuna 
ulaştırabilecek ilmi ve edebi kadrolarıyla başarılara imza atmıştır. Bu, Türk kurum-
larıyla birlikte gerçekleştirdiği ilmi ve edebi konferanslarda kendisini göstermektedir. 
Böylece İşrak, süreklilik ve kalıcılık vasfını kazanmakta ve zulme uğramış halkların 
mesajının ileticisi olabilmektedir. Bunu yaparken de ilmi yapısına zarar verebilecek ve 
kendisini ciddiyet, doğruluk ve hedeflerinden uzaklaştırabilecek her türlü teklif, abartı 
ve yapmacıklıktan uzak bir sadelik ortaya koymaktadır.
Önümüzdeki yıllarda İşrak Gazetesi için daha çok başarı ve gelişim temenni ediyor, 
gazetenin yalnızca Türkiye’de değil Arap dünyası ve Batı’da da ofislerinin bulunmasını 
umuyoruz. Böylece İşrak, dünya arenasında da boy göstererek belirli bir bölgeden öte, 
dünyanın tamamına hitap edebilecektir. Bu ise ancak tüm yazar, araştırmacı ve çalışan-
larının ortak çabası, konferans sayısının arttırılması ve yine ilmi ve edebi toplantılarının 
Türkiye’nin tüm şehirlerine yayılması ile gerçekleşebilir. Bunun sonucunda herkes, İşrak 
Gazetesi’nin gelişim ve kültüre dair, insani hedeflere dayalı bir pusula ve programının 
olduğunu anlayacaktır. Bu hedefler ise insanın inşası, suret ve acılarının tarafsız bir 
şekilde aktarılması ile sistematik bir gazetecilik faaliyeti yürütülmesidir.
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صحيفة إشراق بين التطور واألبداع

تعــد صحيفــة إشــراق يف ذكــرى إنطاقتهــا الرابعــة دميومــة عطــاء وفكــر مســتمر ليــس يف داخــل تركيــا فحســب، 
بــل خارجهــا، نظــراً لطبيعــة القائمــني عليهــا وهــم الشــخوص األكفــاء القــادرون علــى رســم الصــورة الصحيحــة 
للصحيفــة وتصويــر أهدافهــا يف إطــار منطلقــات واقعيــة ترســم الواقــع بــكل كلياتــه وأهدافــه، فضــًا عــن نوعيــة 
الكتــاًب العاملــني، وأســهم كتاابهتــم الــي ترتقــي ابلصحيفــة إىل طريــق بنــاء رســالة صحفيــة متميــزة وقــادرة علــى 
تصويــر ذاتيتهــا يف إطــار مهــين وعلمــي منتظــم بعيــداً عــن العشــوائية والروتينيــة الســائدة يف أغلــب الصحــف 

القائمــة.
عندمــا حناكــي صحيفــة إشــراق يف بــداايت نشــأهتا مقارنــة بواقعهــا احلــايل، ســنجُد فرقــاً شاســعاً ليــس يف كيفيــة 
تطــور مســارها اإلداري فحســب، بــل يف كيفيــة إدارة الصحيفــة لواقعهــا اإلداري والعلمــي، بــل حــى يف كيفيــة 
تســويقها لذاتيتهــا داخــل اجملتمــع الرتكــي، وهــذا مــا أضفــى عليهــا خصوصيــة مميــزة كوهنــا تقــرتب مــن احلــدث 
وتشــارك بقــوة إىل جانــب املؤسســات الرتكيــة العاملــة يف هــذا احلقــل الصحفــي، كوهنــا تــؤدي رســالة ســامية 
تعــرُب عــن مهــوم أمتهــا وليــس واقعهــا فحســب، ممــا يعطيهــا قــدرة علــى املرونــة واملمارســة العلميــة والعمليــة علــى 

أرض الواقــع.
أبدعــت صحيفــة إشــراق علــى مــدار ثاثــة أعــوام بطواقمهــا العلميــة واألدبيــة املبدعــة والزاخــرة ابألدب والعلــم 
القــدرة علــى إيصــال رســالتها الســامية إلمتهــا وجمتمعهــا، جتلــى ذلــك بواســطة مشــاركتها يف عقــد مؤامترهتــا 
العلميــة واألدبيــة جنبــاً إىل جنــب مــع املؤسســات الرتكيــة، وهــذا أضفــى عليهــا صفــة الدميومــة واإلســتمرارية حــى 
غــدت تصــل رســالة جمتمعاهتــا املقهــورة وتعــرب عنهــا بــكل بســاطة بعيــدة عــن التكليــف واملبالغــة والتصنــع الــذي 

رمبــا يضــُر ابملؤسســة العلميــة ويبعدهــا عــن جاديتهــا وصوابيتهــا وهدفهــا الــذي ترســم لــه الطريــق.
رســالتنا لصحيفــة إشــراق يف األعــوام املقبلــة مزيــداً مــن العطــاء والتقــدم وأن يكــون هلــا مكاتــب ُصحفيــة ليــس يف 
تركيــا فحســب، بــل يف كل بلــدان العــامل العــريب والغــريب حــى ترتقــي الصحيفــة إىل عــامل التمييــز واإلبــداع  وتنقــل 
صورهتــا الــي تريدهــا للــكل وليــس جلزئيــة معينــة،  وهــذا لــن يتــم إال جبهــود مجيــع كتاهّبــا وابحثيهــا والعاملــني هلــا، 
فضــًا عــن عقــد مؤمتراهتــا ، وتوســيع دائــرة نقاشــاهتا العلميــة واألدبيــة يف كافــة احملافظــات الرتكيــة، حــى يــدرك 
الــكل أبن صحيفــة إشــراق هلــا بوصلــة وبرانمــج عــرويب وحــدوي تنمــوي ثقــايف مبــين علــى غــاايت وأهــداٍف 

إنســانية أال وهــي بنــاء اإلنســان، ونقــل صورتــه ومعاانتــه يف إطــار احلياديــة والعمــل الصحفــي املنظــٌم. 

د. معاذ عليوي

أكاديمي وكاتب فلسطيني

إشراق في عامها الرابع Dr. Muaz ALİYEVİ

Gelişimle Üretkenlik Arasında İşrak Gazetesi

Filistinli Akademisyen-Yazar
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بــدأت صحيفــُة إشــراق خطواهتــا األوىل قبــَل ثاثــة ســنني كصحيفــٍة تنشــر بثــاِث لغــات هــي: العربيــة والرتكيــة 
والكرديــة، فأضحــت جتربــة فريــدة للصحافــة الســورية الناشــئة يف وقــت مل يكــن أمــام الصحفــي واألديــب الســوري 
يف املهجــر ســوى الصحــف اإللكرتونيــة؛ والــي هــي ذات أمهيــة ابلغــة ال ننكرهــا، وال ميكــن أن تســتغين وســيلة 
عــن أخــرى، فللصحيفــة الورقيــة مجهورهــا ومتابعيهــا، وهــي الــي واكبــت التحــدايت والتطــورات، وأنشــأت هلــا 

صفحــات علــى الشــابكة، ووســائل التواصــل االجتماعــي.
فلقــد اســتطاعت إشــراق جــذب مجهــور مــن فئــة معينــة، هــي فئــة األدابء والسياســيني، ممــا جعلهــا تتبــوأ منزلــة 

كبــرية يف فــرتة تعتــرب قصــرية وســط آالم النــزوح واحلــرب.
مــع دخــول عامهــا الرابــع، تســعى إشــراق إلجيــاد تواصــل ثقــايف وحضــاري، وأتمــني الفــرص الازمــة الســتمرار 
هــذا التواصــل مــع مكــوانت الشــعوب القاطنــة يف جنــوب تركيــا، فهــذه املكــوانت هــي خليــط مــن تــرك وعــرب 

وكــرد مســلمني ونصــارى وغريهــم، لذلــك تلعــب هــذه الصحيفــة دورًا ابرزًا يف هــذا التواصــل الثقــايف املميــز.
 وتعمل إشراق من خال اسرتاتيجيتها اإلعامية على التحديد الدقيق للقضااي املطروحة ملناقشة املشكات 
اإلنســانية يف هــذه املنطقــة اجلغرافيــة، وحماولــة التقريــب بــني وجهــات النظــر احلاليــة واملســتقبلية، واملشــاركة يف 
توفــري ظــروف تفعيــل التواصــل الثقــايف العــريب -الرتكــي، تواصــٌل ينطلــق مــن نظــرايِت ومناهــج التحليــل املعــريف 
يه البعــض عصــر احلضــارة  والثقــايف واإلنســاين، كــي نرســخ تقاليــد حــوار الثقافــات واحلضــارات، يف عصــر يســمِّ

العامليــة الواحــدة.
إنَّ الصــدق والدقــة وعــدم االحنيــاز الصحفــي القائــم علــى املوضوعيــة، هــي أهــم مِســات صحيفــة إشــراق، فهــي 
الــي فتحــت أبواهبــا جلميــع الكتــاب الســوريني وغريهــم للكتابــة الصحفيــة يف الشــأن الســوري والرتكــي وغريمهــا.

لذلــك مت يف هــذه الصحيفــة اســتخدام اللغــات العربيــة والرتكيــة والكرديــة، فهــذه لغــات ترتبــط بتاريــخ، وثقافــة، 
وهويــة كل أبنــاء املنطقــة، وحتظــى ابهتمامهــم ورعايتهــم.

وكذلــك تلعــب الصحيفــة دورًا كبــريًا يف املناشــط والفعاليــات واألخبــار واللقــاءات الثقافيــة واالجتماعيــة املفيــدة 
والنافعــة، والــي أدت إىل تفعيــل ملتقــى األدابء والكتــاب الســوريني، والصالــون األديب، ابإلضافــة إىل املشــاركة 

يف املؤمتــرات األدبيــة واخلاصــة بُكتّــاب املهجــر والاجئــني.
وأخــريًا ويف وقــت يعــاين فيــه اإلعــام الســوري احلــر الكثــري مــن األزمــات، ويف وقــت كانــت الصحافــة اخلاصــة 
حمظــورة يف عهــد االســتبداد، تبقــى صحيفــة إشــراق شــاخمة وهــي علــى أبــواب عامهــا الرابــع، فــكل الشــكر 
للقائمــني علــى الصحيفــة، ولوقــف بلبــل زاده الرتكــي لدعمــه الاحمــدود هلــا، ولــكل مــن كتــب وســاهم بنشــرها.

İşrak Gazetesi ilk adımlarını üç yıl önce Arapça, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere üç dilde 
yayın yapan bir gazete olarak atmıştı. Takip eden süreçte ise, gurbetteki Suriyeli yazar 
ve edebiyatçıların önünde elektronik gazetelerden başka bir alternatif bulunmadığı bir 
dönemde, Suriye gazeteciliği açısından eşsiz bir tecrübe haline geldi. E-gazetelerin de 
son derece öneme sahip olduğu yadsınamaz ve bir yayın organı diğerinden ayrı tutu-
lamaz olsa da, basılı gazetelerin kendine has bir kitle ve takipçisinin bulunduğu bir 
gerçektir. Bu da İşrak açısından bir mücadele alanı ve gelişim zorunluluğu anlamına 
gelmiş olup, internet ve sosyal medyaya açılmasını sağlamıştır.
İşrak edebiyatçı ve siyasetçilerden oluşan bir kitleyi kendisine çekmeyi başarmış, bu 
sayede de iltica ve savaşın getirdiği acıların arasında kısa sayılabilecek bir zaman 
aralığında kendine önemli bir yer edinmiştir.
Dördüncü yılına girerken İşrak, kültür ve medeniyet sahalarında iletişim kanalları 
oluşturmaya ve Türkiye’nin güneyinde yaşayan halkların bu iletişimi devam ettirme-
si için gereken fırsatları sunmaya çalışmaktadır. Zira bu bölgede Türk, Arap, Kürt, 
Müslüman, Hristiyan vb. unsurlar yaşamaktadır. Bu nedenle İşrak, söz konusu kültürel 
iletişim açısından önemli bir rol oynamaktadır.
Yayın stratejisi vasıtasıyla İşrak, bu coğrafi bölgedeki insani sorunları ele alabilmek için 
önerilen konuları titiz bir şekilde seçmeye çalışmaktadır. Ayrıca bugün ve geleceğe dair 
bakış açılarını birbirine yaklaştırmaya ve Arap-Türk kültürel iletişimini etkin hale geti-
recek şartların oluşturulmasına katkı sağlamaya gayret etmektedir. Söz konusu iletişim, 
bilişsel, kültürel ve insani analize ait teori ve metotlarda hareket noktasını bulmakta ve 
böylece kimilerinin ‘ortak küresel medeniyet çağı’ olarak adlandırdığı bir çağda, kültür 
ve medeniyet alanlarındaki diyalog geleneklerini pekiştirmeyi istemektedir.
Doğruluk, hassaslık ve tarafsızlık İşrak Gazetesi’nin en önemli nitelikleri arasındadır. 
Suriyeli olsun olmasın tüm yazarlara kapısını açmasını ve Suriye, Türkiye yahut diğer 
konularda yazılar yazmalarını sağlayan da işte bu niteliklerdir. Bu nedenle İşrak Arapça, 
Türkçe ve Kürtçe dillerini kullanmaktadır. Zira bu diller tarih ve kültürün dili olup, 
bölge halkının kimliğini oluşturmakta, dertlerinin aracısı olmaktadır.
Böylece İşrak birçok faaliyet, haber yazımı, kültür buluşmaları, faydalı toplantılar ter-
tipleme konusunda önemli bir oynamış ve Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu ile 
edebiyat toplantılarının canlandırılmasına katkı sağlamış, ayrıca gurbetteki yazar ve 
mültecilerin düzenlediği edebi konferanslara katılmıştır.
Son olarak özgür Suriye basınının birçok sıkıntıyla karşı karşıya olduğu ve istibdat 
döneminde bağımsız gazeteciliğin yasaklandığı bir ortamda İşrak, dördüncü yılının 
eşiğinde ışıldamaya devam etmektedir. Gazeteye emek veren herkese ve Bülbülzade 
Vakfı’na göstermiş oldukları sınırsız destekten ötürü şükranlarımızı sunar, gazeteye yazı 
ve yayınlarıyla katkı sağlayan herkese teşekkürü borç biliriz.
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إشراق ثالثة أعوام من العطاء المستمر

أكاديمي وكاتب سوري

د. عبد الله لبابيدي Dr. Abdullah LEBABİDİإشراق في عامها الرابع

İşrak’ın Başarıyla Dolu Üç Yılı

Suriyeli Akademisyen-Yazar
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Geçmiş yüzyıl keskin kırılmaların, yapısal dönüşümlerin yaşandığı, tarihi hasılası 
bakımından oldukça zengin bir dönemdi. Yüzyılın henüz başında I. Dünya Savaşı, 
yüzyılın ortalarında II. Dünya Savaşı, ardından da soğuk savaş dönemi yaşandı. Osman-
lı İmparatorluğu dağıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Avrupa Birliği 
kuruldu. Sınırlar değişti. Yeni devletler ve devletçikler kuruldu. Bölgemiz de bu yapısal 
dönüşümlerden nasibini aldı elbette. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sırasında 
ve sonrasında bölge üzerine türlü hesaplar yapıldı. Özünde ‘’böl, parçala, zayıf düşür 
ve yönet’’ gibi son derece ilkel bir mantaliteye sahip Sykes-Picot Antlaşması ile böl-
gemizde yeni bir dizayn gerçekleştirildi. Bölgede bin yılı aşkın tarihe sahip Türk, Arap 
ve Farisi siyasal akılları bu acemice ve ilkel müdahaleye bile direnemediler. Aksine her 
biri yeni ulusçu söylemlerin büyüsüne kapılıp yeni düzenin çarkına su taşıdılar. Yeni 
ulusçu söylemler Arap dünyasında Baasçılık, Türkiye’de ise Kemalizm olarak vücut 
buldu. Binlerce yıllık birikimlerini, bir arada yaşama deneyimlerini unutan bu tecrübeli 
fakat yorgun toplumlar savaşlar, diktatörler, terörizm üreten yerler haline geldiler. Yeni 
yüzyıla girilirken bölgenin kadim dinamikleri bir toparlanma sürecini tetikleyecek 
arayışını hep sürdürdü. I. Dünya Savaşı sonrası malum antlaşma ile bir mühendislik 
harikası olarak İran, Irak, Suriye ve Türkiye’ye, tabiri caiz ise, pay edilmiş olan Kürtler, 
yeni bir siyasal akıl olarak sahnedeki yerini aldılar. Kürtler, bin yıllık bir arada yaşama 
tecrübesinin hatırlatıcısı olarak Arap, Farisi ve Türk toplumlarını yeniden toparlanma-
ları sürecine öncülük edebilirlerdi. Ancak Kürtler de bu tarihi fırsatı, batılı ezberler ile 
giriştikleri ulus devlet kurma çabasına feda ettiler. Suriye’de uzun süredir Baas reji-
minin şerrinden uzak kalmayı bir siyaset kabul eden Kürtler, şimdi PKK/PYD gibi eli 
kanlı bir terör örgütünün pençesindedirler. 
Şimdi, 21. Yüzyılın başında bölgemizde dengeler yeniden şekilleniyor. Bu yeni 
dönüşüm sürecini bir post Sykes-Picot ile kontrol altında tutmak isteyen emperyal 
güçler, Kürtler arasında ulusçu söylemlerin yaygınlaşması için var güçleri ile çalış-
maktalar. Bölgede kurulmak istenen yeni düzenin en kanlı arenası olan Suriye’de, 
Kürtler’in bu denli muhatap alınmasının temel sebebi, Türkiye’nin ulusçu söylemlerin 
yarattığı tahribatı acı bir bedelle tecrübe etmiş olmasıdır. Bir asır önce Kemalist rejim 
ile prangalanmış olan Türkiye, aynı pranganın PKK eli ile Kürtlere dayatıldığının idra-
kindedir.  Suriye’de verilen mücadele doğru tanımlandığı taktirde olay daha açık bir 
biçimde görülecektir. Suriye’de devam eden savaş tam da bu zikrettiğimiz süreçlerin 
devamı olarak anlaşılmalıdır. Süreçle ilgili hafızamızı tazeleyelim. 2011 yılında Arap 
Baharı adı verilen halk isyanlarının devamı olarak nitelendirildi Suriye’de yaşananlar. 
Daha sonra küresel güçlerin dolaylı müdahaleleri nedeni ile vekalet savaşları denil-
di. Ancak gelinen noktada küresel bütün aktörler bilfiil sahadalar. Bugün geldiğimiz 
noktada anlaşılmaktadır ki; Suriye’de yaşanmakta olan ne bir halk isyanı, ne bir iç 
savaş, ne de vekalet savaşlarıdır. Küresel bir savaş yaşanmaktadır. Yaşadığımız hadis-
enin doğru adlandırılması, doğru anlaşılması ve doğru önlemler alınması bakımından 
son derece önemlidir. Amerika, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, Çin ve İran başta 
olmak üzere bütün küresel aktörlerin sahada oldukları böyle bir savaş ‘’küresel savaş’’ 
olarak adlandırılmalıdır.  Küresel bir savaşta daha fazla bölünmek, daha fazla parçalan-
mak çağrısında bulunanlar emperyalistlerin dilinden konuşmaktadırlar. Öte yandan 
2000’ler sonrası derin dönüşümler yaşayan Türkiye Kemalist rejim ile ayağına takılan 
prangalardan birer birer kurtulmaktadır. Kürtlerin PKK/PYD operasyonu yüzünden 
kaçırdıkları tarihi fırsatı Türkiye üstlenmektedir. Bölgenin asli unsuru olan Araplara, 
Farisilere ve Kürtlere yeni bir teklif sunmaktadır: Türkiye halen payitahttır. Son yüzyıl-
da arasında suni gerilimler yaratılan, birbirine düşman edilmeye çalışılan bütün bu 
toplumlar da payitahtın doğal tebaasıdır. Geçmişte olduğu gibi, payitahta bağlı olan 
kimse ötekileştirilmeyecektir.  Gelin vazgeçin batılı ezberlerinizden, ulus devletlerin 
ayartıcı cazibesinden. Emperyalistlerin taşeronluğunu yapmaktan vazgeçin. Bu teklif, 
tebaada karşılığını bulmuştur. Coğrafyanın bütün mazlumları, bütün ezilenleri yönünü 
Türkiye’ye dönmüştür. Bu saatten sonra Türkiye’nin sorumluluğu her zamankinden 
daha da artmıştır. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceği de biza-
tihi bu teklifin mimarı olan sayın Cumhurbaşkanı tarafından defaatle dillendirilmiştir. 
Güncel siyasetin nasıl işleyeceğini hep beraber yaşayıp göreceğiz önümüzdeki dönem-
de. Ancak gelinen nokta itibarı ile ne PKK/PYD ne de Baas rejimi bu teklifin önünde 
duramayacaktır.

الحرب الكونية

لقــد كان القــرن املاضــي حقبــة اترخييــة مليئــة جــداً ابالنقطاعــات واالنكســارات احلــادة والتحــوالت اهليكليــة والبنيويــة، فقــد 
حدثــت احلــرب العامليــة األوىل يف بــداايت القــرن تلتهــا احلــرب العامليــة الثانيــة يف منتصــف القــرن مث احلــرب البــاردة وهكــذا، 
كمــا مت تشــتيت االمرباطوريــة العثمانيــة ومتزيقهــا، ومت أيضــاً متزيــق وتشــتيت احتــاد اجلمهــورايت االشــرتاكية الســوفييتية، يف 

حــني مت تشــكيل االحتــاد االورويب، وتغــريت احلــدود بــني الــدول، ومت إنشــاء دول ودويــات جديــدة أيضــاً.
طبعــا كان ملنطقتنــا نصيبهــا مــن هــذه التحــوالت البنيويــة واهليكليــة، فأثنــاء عمليــة متزيــق االمرباطوريــة العثمانيــة ومــا بعدهــا 
جــرت الكثــري مــن احلســاابت واخلطــط جتــاه هــذه املنطقــة، فقــد مت تطبيــق نظــام جديــد يف منطقتنــا مــن خــال اتفاقيــة 
ســايكس- بيكــو الــي يف جوهرهــا تقــوم علــى مبــدأ »فــرق، قســم مث جــزيء، وبعــد ذلــك أضعــف واحكــم«، السياســيون 
األتــراك والعــرب  والفــرس الذيــن متتلــك شــعوهبم حضــارة تزيــد عــن ألــف عــام مل يقاومــوا أو مل يســتطيعوا مقاومــة هــذا التدخــل 
البدائــي واألجنــيب الســافر، علــى العكــس متامــاً فقــد أســهم كل منهــم يف ترســيخ اخلطــاب القومــي اجلديــد وأســهم يف ترســيخ 

هــذا النظــام الفرقــوي اجلديــد.
اخلطــاابت القوميــة اجلديــدة، ظهــرت يف العــامل العــريب بثــوب »البعثيــة« ويف تركيــا بثــوب »الكماليــة األاتتوركيــة«، وهكــذا 
فقــد حتولــت جمتمعــات هــذه املنطقــة ذات التاريــخ العريــق واخلــربة الطويلــة يف التعايــش الــي متتــد آلالف الســنني إىل أماكــن 
منتجــة للحــروب واالرهــاب والديكتاتوريــة، بعــد أن نســيت هــذه اجملتمعــات املرهقــة واملنهكــة ذلــك املخــزون احلضــاري 
التارخيــي الطويــل. وعلــى مشــارف القــرن اجلديــد مــا تــزال القــوى الرئيســية يف املنطقــة والديناميكيــات القدميــة تواصــل حبثهــا 
عــن ســبل لنهــوض واالنتعــاش والتعــايف. أمــا األكــراد الذيــن مت تقســيمهم »أبعجوبــة هندســية« إن صــح التعبــري وتوزيعهــم 
علــى كل مــن إيــران والعــراق وســوراي وتركيــا بعــد احلــرب العامليــة األوىل، فهــم أيضــا بــدأوا حيتلــون مــكاانً هلــم يف الســاحة 

كعقليــة وكقــوة سياســية جديــدة.
احلقيقــة لقــد كان إبمــكان األكــراد إعطــاء األولويــة إىل عمليــة إعــادة أتهيــل وبنــاء اجملتمعــات العربيــة والفارســية والرتكيــة 
الــي عاشــت جتربــة تعايــش مشــرتك مــدة ألــف عــام، كان إبمكاهنــم أن يتذكــروا تلــك التجربــة الوحدويــة واملســامهة يف إعــادة 
النهــوض واالنطــاق، لكــن األكــراد أضاعــوا هــذه الفرصــة التارخييــة وهــم يهرولــون خلــف ســراب أتســيس دولــة قوميــة هلــم 
بنــاء علــى وعــود غربيــة، االكــراد الــذي انتهجــوا منــذ زمــن طويــل سياســة االبتعــاد عــن االحتــكاك بنظــام األســد البعثــي يف 
PKK/ ســوراي هــرابً مــن شــره، هــم اليــوم يف براثــن منظمــات إرهابيــة أايديهــا ملطخــة ابلدمــاء مثــل يب كا كا/ يب واي دي

PYD اآلن، ويف بداية القرن احلادي والعشــرين فإن التوازانت يف منطقتنا يعاد تشــكيلها من جديد، القوى اإلمربايلية، 
الــي تســعى للســيطرة علــى عمليــة التحــول اجلديــدة هــذه يف املنطقــة مــن خــال ترســيخ فكــرة » مــا بعــد ســايكس بيكــو« 
وإبقائهــا فعالــة، تتعــاون هــذه القــوى االمربايليــة اليــوم مــع بعــض القــوى الكرديــة مــن أجــل إشــاعة ونشــر اخلطــاب القومــي بــني 
األكــراد أنفســهم، إن الســبب األساســي الســتخدام بعــض األكــراد للخطــاب القومــي وحماولــة نشــره وإشــاعته بــني األكــراد 
يف ســوراي - الــي تعــد الســاحة األكثــر دمويــة يف النظــام اجلديــد املــراد ترســيخه يف املنطقــة -، الســبب هــو أن تركيــا لديهــا 
جتربــة مريــرة ومؤملــة مــع اخلطــاب القومــي الــذي جلــب أضــراراً كبــرية وكلفهــا مثنــاً ابهضــاً. تركيــا الــي مت تكبيلهــا وتقييدهــا 
بنظــام كمــايل قبــل قــرن مــن الزمــن تــدرك أن ذات القيــد يفــرض اآلن علــى األكــراد وعلــى إرادهتــم بواســطة تنظيــم يب كا كا 
PKK. يف حــال أردان أن نعــّرف القتــال والصــراع املبــذول يف ســوراي تعريفــاً صحيحــاً فإننــا ســنرى مــا جيــري هنــاك بشــكل 
أكثــر وضوحــاً كمــا يلــي: حيــث أن احلــرب املســتمرة يف ســوراي مــا هــي يف احلقيقــة إال اســتمرار وامتــداد لتلــك احلالــة والعمليــة 
الــي ذكرانهــا قبــل قليــل، متامــاً هكــذا حيــدث وهكــذا جيــب أن تفهــم األمــور، دعوننــا ننشــط ذاكرتنــا قليــا ونتذكــر هــذه 
العمليــة واألحــداث جيــداً، مــا حيــدث يف ســوراي مت وصفــه مــن قبــل البعــض علــى أنــه امتــداد للتمــردات الشــعبية العربيــة الــي 
بــدأت عــام 2011 وأطلــق عليهــا الربيــع العــريب، وبعــد ذلــك مت تســمية مــا حيــدث يف ســوراي بـــ »احلــرب ابلوكالــة« وذلــك 
بعــد تدخــل القــوى الدوليــة بشــكل غــري مباشــر فيهــا، لكــن يف هــذه املرحلــة الــي وصلنــا إليهــا اليــوم نــرى أن كل القــوى 
العامليــة والفاعلــني الدوليــني موجــودون ابلفعــل يف الســاحة الســورية، الــذي نفهمــه ممــا حيــدث يف ســوراي اليــوم هــو أن هنــاك 
حــرابً كونيــة عامليــة، فهــي ليســت متــرداً أو عصيــاانً، وال هــي حــرب داخليــة وال أيضــاً حــرابً ابلوكالــة، بــل هــي حــرب كونيــة.

إن التوصيــف الصحيــح لألحــداث الــي نعيشــها مهــم جــداً مــن أجــل الوصــول لفهــم الصحيــح وابلتــايل اختــاذ التدابــري 
الصحيحــة حيــال مــا جيــري، جيــب علينــا أن نســمي احلــرب الــي تشــارك فيهــا كل القــوى العامليــة وعلــى رأســها الــوالايت 
املتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وروســيا والصــني وإيــران ابحلــرب الكونيــة والعامليــة، إن الذيــن يدعــون إىل مزيــد مــن االنقســام 
والتمــزق يف ظــل هــذه احلــرب الكونيــة إمنــا يتحدثــون بلســان القــوى الغربيــة املعاديــة هلــذه املنطقــة، مــن انحيــة أخــرى فــإن تركيــا 
الــي شــهدت حتــوالت جذريــة منــذ عــام 2003 بــدأت تتحلــل وتتخلــص مــن قيــود النظــام الكمــايل الــي قيدهتــا وأعاقــت 
حركتهــا واحــدة تلــو األخــرى، هــا هــي تركيــا حتــاول اليــوم اغتنــام الفرصــة التارخييــة الــي أضاعهــا األكــراد بســبب عمليــات 

تنظيمــات يب كا كا/يب واي دي PKK/PYD اإلرهابيــة.
تركيــا تقــدم اليــوم اقرتاحــاً جديــداً لعناصــر هــذه املنطقــة األصليــني وأهلهــا مــن العــرب والفــرس واالكــراد: االقــرتاح هــو أن تركيــا 
اآلن هــي العاصمــة وال تــزال العاصمــة العثمانيــة، جمتمعــات هــذه املنطقــة -الــي شــهدت تقهقــراً كبــرياً يف القــرن األخــري وال 
ســيما الفئــة الســنية، ويــراد هلــا دائمــاً أن تعــادي بعضهــا بعضــًا- كل هــذه اجملتمعــات والنــاس هــم مواطنــون عنــد العاصمــة 
العثمانيــة »ابييتخــت« وهــي عناصــر طبيعيــة وأصيلــة فيهــا، لذلــك جيــب تعليــق اآلمــال علــى هــذه العاصمــة، ألن أي 
شــخص مرتبــط ابلعاصمــة أو ينتمــي إليهــا ال ميكــن أن يتــم هتميشــه وإقصــاءه، متامــاً كمــا كان الوضــع يف احلقبــة العثمانيــة، 
الــي تعــزز االنفصــال  بنــا لنتخلــص مــن الســطوة الغربيــة والعقليــة الغربيــة، ونتخلــص مــن شــهوة الدولــة القوميــة  تعالــوا 

والتشــتت، هيــا لنتخــَل عــن الــوالء واخلضــوع لإلمربايليــني.
هــذا االقــرتاح الرتكــي وجــد بعــض االســتجابة والقبــول، حيــث حتولــت تركيــا إىل قبلــة لــكل املظلومــني واملضطهديــن يف 
املنطقــة، وبعــد هــذه الســاعة فــإن املســؤولية الواقعــة علــى عاتــق تركيــا زادت وكــربت أكثــر مــن أي وقــت مضــى. الرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان )الــذي هــو صاحــب االقــرتاح الســابق(، أكــد مــراراً وتكــراراً أبن تركيــا لــن تتخلــى عــن هــذه 
املســؤولية الــي وقعــت علــى عاتقهــا وأهنــا ســتؤديها حبقهــا، يف الفــرتة املقبلــة ســنعيش ســوية ونشــاهد مجيعــاً كيــف ســتدار 
السياســة احلديثــة املعاصــرة، وبــدءاً مــن هــذه النقطــة فإنــه لــن يتمكــن ال نظــام البعــث وال تنظيمــات PKK/PYD مــن 

الوقــوف يف وجــه هــذا االقــرتاح.

عبد الله باشيغيت

صحفي وكاتب

Abdullah BAŞYİĞİT

Küresel Savaş

Gazeteci - Yazar
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تركيا تريد أن ترى السوريين على الحدود

Bu yıl Suriye’yi daha yoğun konuşacağız. Hem ABD’nin çekilme kararının etkileri 
hem de Türkiye’nin artacak angajmanı sebebiyle. Suriye deyince, kamuoyunun il-
gisi açısından birbiriyle bağlantılı üç konu var: YPG’nin kaderi, ılımlı muhalefetin 
geleceği ve mültecilerindurumu. Başkan Trump gelen baskılar üzerine çekilme süre-
cini yavaşlatma niyetinde. YPG’yi koruma hedefini ajandasında tutuyor. ABD’nin 
çekildiği bölgelere ne olacağı konusunda detaylar henüz netleşmedi. Rusya da ABD 
de Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlayacak bir “tampon bölge” oluşturma fikri ile 
meşgul. Moskova, Esed rejiminin toprak kontrolünü genişletmek istiyor. Nihai 
çözümde Şam’ın elini daha da güçlendirmek için... Washington ise YPG’yi Türki-
ye’nin tasfiyesinden kurtarmanın derdinde.

***
İç savaştan en çok etkilenen Türkiye, aslında Suriye’nin geleceğinde kalıcı çözüm 
için çabalayan tek ülke durumunda. Hem 3.5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği 
yapıyor. Hem de askeri operasyonlarıyla ve Astana süreciyle Sünni Arapların eklem-
leneceği bir siyasi geçiş oluşturmaya çabalıyor. Çözüm için finalde iki unsurun statüsü 
çok önemli YPG’nin tasfiyesi ve ılımlı muhalefetin yeni Suriye’ye entegrasyonu. İlki, 
Suriye’nin bütünlüğü ve Türkiye’ye tehdit oluşturmaması için vazgeçilmez. İkincisi, 
6 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilmesi için elzem. Bu noktada Esed’in geleceği 
konusu da gündeme geliyor.

***
Arap ülkeleri (şimdilik BAE ve Bahreyn) büyükelçilik açarak Esed’i meşrulaştırma-
ya yönelseler de Şam’ın toprak kontrolü genişlese de bir husus çok açık. Dışardaki 
Suriyeliler Esed’in başta olduğu bir Suriye’ye dönmeyecek. Esed’in ana hamisi duru-
mundaki Moskova mültecilerle ilgili konferans düzenleme ve geri dönüşü özendirme 
konusunda çok istekli. Ancak Esed gidenlerin geri dönmesini istemiyor. Moskova er 
ya da geç Esed’i değiştirmek zorunda. Aksi takdirde Suriye ne iç savaş halinden çık-
abilir. Ne de yeniden inşa için dünyadan yatırım çekebilir. Rusya silahlı mücadelenin 
bir şekilde sonlanmasının iç savaşın bitmesi anlamına gelmeyeceğini Irak örneğinde 
görebilir. Hele hele, mülteci konusu Türkiye, Ürdün ve Avrupa’nın tepesinde Demok-
les’in kılıcı gibi sallandığı ortamda nihai çözüm bulunamayacak.

***
Ankara’nın Esed ile görüşmesini önerenler çok kritik bir hususu gözden kaçırıyor. 
Ilımlı muhalefetin geleceği siyasi bir statüye kavuşturulmadıktan sonra Suriye’de 
gerçek anlamda serbest seçimler yapılamaz. Ve ülkemizdeki Suriyeliler de ülkelerine 
geri dönmez. İki-üç yıl önceAvrupa’ya Suriyeli akını gösterdi ki mülteci konusu Avru-
pa’nın siyasi geleceğini belirleyecekönemde.
Aşırı sağ, popülist partiler “mülteci tehdidi” bahanesiyle merkez siyaseti şimdiden 
dönüştürmekte. Türkiye’nin askeri operasyonları ve ılımlı muhalefet verdiği destek 
de ülkemizdeki Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi topraklarına dönüşü ile ilgili.

***
Bu mülteci yükü ancak Başkan Erdoğan’ın güçlü liderliği ile taşınmakta.
Muhalefet partilerinin dışlayıcı argümanları bir sorumsuzluk örneği teşkil etmekte.
Yılbaşı akşamı Taksim’de Suriyelilerin kutlamasına verilen tepki, kitlelerin duygu-
larına yönelik ajitasyonun tehlikelerini gözler önüne seriyor. Evet, Türkiye’nin “Su-
riye’nin bir karış toprağında gözü yok.” Türk halkı Suriyeli kardeşlerine misafirper-
verlikle davranır. Ve onların insanca yaşayacağı bir ülkeye sahip olması için mücadele 
verir. Türkiye, sınırında Suriyelileri görmek ister. Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, 
Hristiyanıyla... Terör örgütü YPG’yi ya da halkının katili Esed’i görmek istemez. Bu 
sağlanmadıkça da Suriye dosyası kapanmaz.

هــذا العــام ســنتكلم عــن ســوراي بكثافــة أكــرب، وذلــك لســببني: األول أتثــريات قــرار االنســحاب األمريكــي، والثــاين 
هــو املشــاركة الرتكيــة والــدور الفعــال الــذي ســتزداد وتريتــه يف املنطقــة، عندمــا نقــول ســوراي فــإن هنــاك ثاثــة مواضيــع 
رئيســية مرتبطــة ببعضهــا البعــض مــن زاويــة اهتمــام الــرأي العــام: وهــي مصــري تنظيــم YPG، ومســتقبل املعارضــة 
املعتدلــة ووضــع الاجئــني، الرئيــس ترامــب ينــوي التباطــؤ يف عمليــة االنســحاب نتيجــة للضغــوط الــي مورســت 
عليــه مــن أطــراف عــدة، وهــو مصــر علــى محايــة تنظيــم YPG، ومل تتضــح بعــد التفاصيــل املتعلقــة مبصــري املناطــق 
الي ستنســحب منها الوالايت املتحدة وماذا ســيحدث هلا، الوالايت املتحدة وروســيا منشــغلتان بفكرة أتســيس 
»منطقــة عازلــة أو آمنــة« تضمــن محايــة احلــدود واألمــن الرتكيــني، فموســكو تريــد توســيع رقعــة األراضــي الــي 
يســيطر عليهــا نظــام األســد، وذلــك مــن أجــل تقويــة يــد دمشــق يف احلــل النهائــي، أمــا واشــنطن فيهمهــا إنقــاذ 

تنظيــم YPG  مــن أيــدي تركيــا ومحايتــه مــن التصفيــة.

***
تركيــا املتضــرر واملتأثــر األكــرب مــن احلــرب الداخليــة يف ســوراي، هــي الدولــة الوحيــدة الــي تبــذل قصــارى جهودهــا 
مــن أجــل التوصــل حلــل دائــم يف ســوراي، فهــي مــن انحيــة حتتضــن أكثــر مــن ثاثــة مايــني ونصــف املليــون ســوري 
يف أراضيهــا ومــن انحيــة أخــرى حتــاول التأســيس لعمليــة انتقــال سياســي متثــل العــرب الســنة يف ســوراي وترضيهــم، 
وذلــك مــن خــال عملياهتــا العســكرية مــن جهــة ومــن خــال حمــاداثت أســتانة مــن جهــة أخــرى، هنــاك عنصــران 
  YPG يهمنــا كثــرياً وضعهمــا النهائــي مــن أجــل أي حــل هنائــي كالتــايل: )1 ضــرورة تصفيــة تنظيــم واي يب جــي
اإلرهايب(، )2 دمج املعارضة املعتدلة يف سوراي اجلديدة وإشراكها مبستقبل الباد، تصفية العنصر األول ضرورة 
ال ميكــن التخلــي عنهــا مــن أجــل احلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية وإزالــة التهديــد ضــد تركيــا، أمــا العنصــر 
الثــاين فهــو ضــروري جــداً لتمكــني حنــو 6 مايــني ســوري مــن العــودة لبادهــم، ويف هــذه النقطــة يطفــو موضــوع 

مصــري نظــام األســد علــى الســطح مــن جديــد.

***
هنــاك موضــوع واضــح للغايــة، وهــو أنــه حــى لــو توجهــت بعــض الــدول العربيــة )كاإلمــارات والبحريــن( حملاولــة 
شــرعنة األســد مــن خــال افتتــاح ســفارات فيهــا، وحــى لــو متكنــت دمشــق مــن توســيع بقعــة األراضــي الــي تســيطر 
عليهــا فــإن هــذا ال يغــري مــن احلقيقــة الواضحــة التاليــة: وهــي أن الســوريني يف اخلــارج لــن يعــودوا إىل ســوراي يقودهــا 
األســد ولــن يقبلــوا بــه، روســيا الــي تعــد احلامــي األساســي لنظــام األســد لديهــا رغبــة وحــرص شــديدين علــى عقــد 
مؤمتــر خــاص ابلاجئــني وتشــجيع الاجئــني علــى العــودة، أمــا األســد فــا يريــد عــودة الذيــن خرجــوا مــن ســوراي، 
إن موســكو ســتكون مضطــرة لتغيــري األســد عاجــا أم آجــا، وإن مل حيــدث ذلــك فــإن ســوراي لــن تكــون قــادرة 
علــى اخلــروج مــن حرهبــا الداخليــة وال قــادرة علــى جــذب اســتثمارات مــن العــامل بغــرض إعــادة بنائهــا مــن جديــد، 
روســيا تــدرك جيــداً - مــن خــال نظرهــا إىل النمــوذج العراقــي - إن إهنــاء املقاومــة املســلحة بشــكل مــن األشــكال 
ال يعــين انتهــاء احلــرب الداخليــة. وخصوصــا أن قضيــة الاجئــني املتواجديــن يف دول كرتكيــا واألردن وأورواب لــن 
جتــد حــًا هنائيــاً يف ظــل أجــواء غــري عادلــة وبعيــدة عــن الدميوقراطيــة، ولــن يكــون حــا مــا دامــت القضيــة ملقــاة 

علــى عاتــق هــذه الــدول فقــط.

***
إن الذيــن يقرتحــون علــى أنقــرة إجــراء حمــاداثت مــع األســد يتناســون أو جيهلــون قضيــة حساســة للغايــة، وهــي 
أنــه إذا مل يتــم إشــراك املعارضــة املعتدلــة يف العمليــة السياســية املســتقبلية يف ســوراي فإنــه ال ميكــن أن جتــري هنــاك 
انتخــاابت دميوقراطيــة وحــرة ابملعــىن احلقيقــي، كمــا لــن يعــود الســوريون املوجــودون يف تركيــا إىل وطنهــم،  ولقــد 
أثبتــت موجــة تدفــق الاجئــني صــوب أورواب الــي اشــتدت وتريهتــا قبــل ســنتني إىل ثــاث ســنوات أثبتــت أن قضيــة 
الاجئــني ســتحدد املســتقبل السياســي حــى ألورواب نفســها، فاليمــني املتطــرف واألحــزاب الشــيوعية بــدأت مــن 
اآلن حتــول وتغــري سياســة املركــز بذريعــة »خطــر الاجئــني وهتديدهــم«، إن العمليــات العســكرية الرتكيــة مشــال 
ســوراي والدعــم الــذي قدمتــه تركيــا للمعارضــة املعتدلــة أييت يف إطــار تشــجيع قســم كبــري مــن الســوريني املقيمــني 

فيهــا علــى العــودة ألراضيهــم.

***
احِلمــل أو العــبء الثقيــل لاجئــني ميكــن فقــط لقيــادة قويــة كقيــادة الرئيــس أردوغــان أن حتملــه، أمــا الطروحــات أو 
الدعــوات اإلقصائيــة الــي تطرحهــا أحــزاب املعارضــة يف تركيــا فإهنــا تشــكل مثــااًل علــى عــدم املســؤولية، إن ردود 
الفعــل الــي مورســت ضــد احتفــال بعــض الســوريني بليلــة رأس الســنة يف منطقــة تقســيم إبســطنبول تكشــف عــن 
خماطــر التحريــض جتــاه مشــاعر اجلماهــري مــن قبــل بعــض أطــراف املعارضــة يف البــاد، نعــم إن تركيــا ليــس لديهــا 
أي أطمــاع يف أي شــرب مــن أرض ســوراي، فالشــعب الرتكــي يعامــل إخوانــه الســوريني خبلــق كــرم الضيافــة الــذي 
نشــأ عليــه، كمــا تناضــل تركيــا مــن أجــل حصــول هــؤالء الســوريني علــى وطــن ميكنهــم مــن العيــش بشــكل إنســاين، 
تركيــا تريــد أن تــرى الســوريني علــى حدودهــا اجلنوبيــة، بعرهبــم وأكرادهــم وتركماهنــم ومســيحييهم. تركيــا ال تريــد 
أن تــرى منظمــة واي يب جــي YPG  اإلرهابيــة وال القاتــل األســد علــى حدودهــا اجلنوبيــة، مــا مل يتحقــق ذلــك 

فــإن امللــف الســوري لــن يغلــق.
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توجــد خافــات جوهريــة وحالــة عــدم تفاهــم يف العاقــات بــني الــوالايت املتحــدة وتركيــا منــذ قــرار الرئيــس األمريكــي الســابق ابراك أوابمــا 
التعــاون مــع تنظيــم واي يب جــي YPG  يف مكافحــة تنظيــم داعــش اإلرهــايب.

إن الطريقــة الــي اختارهــا أوابمــا إلزالــة خطــر وهتديــد داعــش يف ســوراي قــد أقلقــت تركيــا لثاثــة أســباب، الســبب األول هلــذا القلــق أن 
تنظيــم واي يب جــي YPG هــو الــذراع الســوري لتنظيــم PKK اإلرهــايب الــذي قتــل حــى اللحظــة مــا يزيــد عــن 40 ألــف إنســان يف 
تركيــا منــذ مثانينــات القــرن املاضــي. إن توجــه واشــنطن حنــو تدريــب وتســليح تنظيــم يشــكل هتديــداً خطــرياً لرتكيــا، ويعــد مبثابــة رســالة مــن 
الوالايت املتحدة مفادها أهنا ال أتخذ املخاوف األمنية حلليف عضو يف حلف الناتو على حممل اجلد وال هتتم بذلك. الســبب الثاين 
للقلــق الرتكــي أن الــوالايت املتحــدة بدعمهــا ملنظمــة إرهابيــة مثــل YPG تســببت دون أن تــدري بطمــس اخلــط الفاصــل بــني الفاعلــني 
الشــرعيني يف ســوراي مثــل اجليــش الســوري احلــر املعتــدل وبــني العناصــر غــري الشــرعية واإلرهابيــة، أي أهنــا ســاوهتم ببعضهــم ووضعتهــم يف 
ســلة واحــدة. الســبب الثالــث واألخــري أن اخلطــة الــي نفذهتــا أمريــكا كانــت خاطئــة مــن الناحيــة االســرتاتيجية، ألن واشــنطن مل تتأكــد 
وال يف مرحلة من املراحل من والء وصدقية تنظيم YPG الذي يعترب يســارايً متطرفاً وذو أيديولوجية اشــرتاكية. هلذه األســباب، فإن 
 YPG تركيــا رحبــت بقــرار الرئيــس االمريكــي دوانلــد ترامــب مؤخــراً ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســوراي، وإهنــاء تعاوهنــا مــع منظمــة
اإلرهابيــة. مــن انحيــة أخــرى، فإننــا نــرى أن إدارة ترامــب قــد اهُتمــت مــن قبــل بعــض األطــراف ابرتــكاب خطــأ كبــري هبــذا االقــرار وأهنــا 

قــد فرطــت ابملكاســب الــي حققتهــا أمريــكا يف ســوراي.

هناك ثالث أوهام ومغالطات أساسية
االنتقــادات الــي وجهــت لقــرار إدارة ترامــب ابالنســحاب مــن ســوراي مبنيــة علــى ثــاث مغالطــات أساســية، أوهلــا مغالطــة أن تنظيــم 
YPG هــو القــوة املســيطرة دائمــاً يف مشــال شــرق ســوراي واملتحكمــة فيــه، بينمــا التنظيــم يف األصــل كان قــد اســتوىل قســراً علــى املنطقــة 
يف املراحــل األوىل مــن احلــرب الداخليــة الســورية، حيــث متكــن مــن الســيطرة علــى بقعــة واســعة مــن األرض بفضــل الدعــم العســكري 
الكبــري الــذي قدمتــه لــه واشــنطن. املغالطــة الثانيــة هــي أن تركيــا “ســتقوم بقتــل األكــراد يف املنطقــة” بعــد انســحاب اجلنــود األمريكيــني 
مباشــرة، طبعــاً هــذا االدعــاء عــار عــن الصحــة متامــاً، بــل علــى العكــس هنــاك الكثــري مــن األكــراد الســوريني يــرون يف تركيــا بــر أمــان 
يلجــؤون إليــه، حيــث جلــأوا إىل تركيــا هــرابً مــن تنظيمــات إرهابيــة تنشــط يف بادهــم، وابلتــايل فــإن تركيــا قــد أسســت الكثــري مــن املخيمــات 
إليــواء عشــرات اآلالف مــن الاجئــني األكــراد واملســيحيني واإليزيديــني الذيــن فــروا مــن هجمــات واعتــداءات تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف 
كل مــن ســوراي والعــراق، ومــا نــراه اليــوم هــو أن قســماً كبــرياً مــن هــؤالء الاجئــني يتجنبــون العــودة إىل بلداهتــم وقراهــم خوفــاً مــن عناصــر 

تنظيــم YPG )هــذا إن بقيــت تلــك القــرى قائمــة ومل تســوى ابألرض(.
وأخــرياً، فــإن معظــم الناقديــن خلطــة ترامــب ابالنســحاب مــن ســوراي وحتميــل تركيــا مســؤولية مكافحــة داعــش يصــورون تركيــا علــى أهنــا 
طــرف عــدواين وأهنــا تقــوم بنشــاط غــري قانــوين وال حمــق، واحلقيقــة هــي العكــس مــن ذلــك، فاخلطــة الرتكيــة تضمــن الفصــل والتمييــز بــني 
ثاثــة أطــراف: اإلرهابيــون، العناصــر املعتدلــة الــي اضطــرت حتــت ظــروف احلــرب لانضمــام للــذراع الســوري لتنظيــم PKK، وأخــرياً 
الشعب احمللي األصلي يف املنطقة. إن هدفنا األساسي يف سوراي هو إزالة األسباب الي تؤدي إىل التطرف والراديكالية واحليلولة دون 
وقــوف تنظيــم داعــش اإلرهــايب علــى قدميــه مــن جديــد، وإنشــاء بنيــة حتتيــة ماديــة وجمتمعيــة قــادرة علــى تضميــد اجلــراح الناجتــة عــن احلــرب.

هم ال يدافعون عن مصاحل الوالايت املتحدة بل عن األخطاء الي ارتكبت يف السابق
 وابإلضافــة إىل هــذه املغالطــات الثــاث، فــإن بعــض املســؤولني األمريكيــني )مثــل املبعــوث اخلــاص ملكافحــة تنظيــم داعــش بريــت 
ماكغــورك( ينتقــدون سياســة إدارة ترامــب يف ســوراي ليــس مــن أجــل املصــاحل األمريكيــة بــل مــن أجــل الدفــاع عــن قراراهتــم وممارســاهتم 
الشــخصية. )ماكغــورك( الــذي تــرك منصبــه احتجاجــاً علــى قــرار ترامــب ابالنســحاب مــن ســوراي ادعــى يف األايم األخــرية أن قــوات 
ســوراي الدميوقراطيــة الــي يديرهــا تنظيــم YPG هــي القــادرة علــى تعزيــز االســتقرار يف أراضــي مشــال ســوراي الــي كانــت ســابقاً حتــت 
ســيطرة داعــش،  لكــن التطــورات احلديثــة تبــني أن تنظيــم YPG الــذي تلقــى دعمــاً مبليــارات الــدوالرات مــن أمــوال الضرائــب الــي 
يدفعهــا املواطنــون األمريكيــون مل ينجــح يف إزالــة خطــر داعــش والقضــاء عليــه، ففــي األســبوع املاضــي قتــل أربعــة مواطنــني أمريكيــني 
يف هجــوم انتحــاري تبنــاه تنظيــم داعــش يف منبــج، وعناصــر تنظيــم YPG يرفضــون االنســحاب مــن املنطقــة رغــم الوعــود الــي تعهــد 
هبــا عــدد مــن املســؤولني األمريكيــني ومــن بينهــم )ماكغــورك(. ويــوم اإلثنــني املاضــي جنــا جنــود أمريكيــون أبعجوبــة مــن انفجــار بســيارة 
مفخخــة وقــع يف منطقــة احلســكة الــي تعتــرب مــن أهــم قــاع تنظيــم YPG، إن الــزايدة املفاجئــة يف عــدد اهلجمــات الــي تشــن ضــد 
اجلنــود األمريكيــني تعــين وتؤكــد أن تنظيــم YPG فشــل يف إيقــاف النشــاطات الــي ينفذهــا تنظيــم داعــش يف مشــال ســوراي. جيــب علــى 
الــوالايت املتحــدة أن ختطــو عــدة خطــوات مــن أجــل ضمــان الســيطرة علــى الوضــع يف ســوراي: عليهــا أن تتعــاون مــع تركيــا بدايــة، وأن 
تســارع إىل تنفيــذ خارطــة الطريــق اخلاصــة مبنبــج وفــق املتفــق عليــه بــني البلديــن، كمــا جيــب أن يتــم انســحاب القــوات األمريكيــة ابلتنســيق 
الكامــل مــع القــوات املســلحة الرتكيــة، إضافــة إىل ذلــك عليهــا أن تدعــم النشــاطات الرتكيــة الراميــة إىل إعــادة االســتقرار للمناطــق الــي 

أتثــرت وتضــررت مــن االرهــاب وإعــادة بنائهــا وأتهيلهــا.

“Suriye iç savaşı, Obama yönetiminin 2015 yılında DEAŞ terör örgütüyle mücadelede YPG’yi taşeron 
olarak kullanma kararından itibaren Türkiye-ABD ilişkilerinde temel anlaşmazlık alanı oldu.
Obama’nın Suriye’deki DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak için seçtiği yol, Türkiye’yi üç sebeple 
endişelendirdi. Öncelikle YPG, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de en az 40 bin insanı katleden PKK terör 
örgütünün Suriye koludur. Washington, Türkiye’ye doğrudan tehdit oluşturan bu örgütü eğitip donatarak 
NATO müttefikinin güvenlik endişelerini ciddiye almadığı mesajını verdi.
İlaveten ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı 
Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasadışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı. Son olarak, 
ABD’nin uyguladığı plan stratejik anlamda hatalıydı. Zira Washington, sürecin hiçbir aşamasında aşırı sol, 
sosyalist bir ideolojiye bağlı olan YPG’nin sadakatinden emin olamadı. Bu sebeplerle, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın geçtiğimiz günlerde Amerikan askerlerini Suriye’den çekme ve ülkesinin YPG terör örgütüyle 
işbirliğini sonlandırma kararı, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Öte yandan Trump yöneti-
minin kimi kesimler tarafından büyük bir hata yapmakla ve ABD’nin Suriye sahasındaki kazanımlarını geri 
çevirmekle itham edildiğini görüyoruz.

Üç temel yanılgı
Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararına yönelik eleştiriler, üç temel yanılgının üzerine inşa ediliyor. 
Bunlardan ilki, YPG’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda her zaman hakim güç olduğu yanılgısıdır. Esasen 
örgüt, Suriye iç savaşının ilk aşamalarında bu bölgelerin kontrolünü zorla ele geçirmiş ve Washington’un 
askeri yardımları sayesinde büyük bir toprak parçası üzerinde kontrol sağlamıştır. İkincisi, Türkiye’nin, 
ABD askerlerinin çekilmesinin ardından bölgede “Kürtleri katledeceği” yanılgısıdır. Bu iddia kesinlikle 
gerçeği yansıtmamaktadır. Tam aksine, bugün birçok Suriyeli Kürt, Türkiye’yi bir güvenli liman olarak 
görmekte; kendi ülkelerinde faaliyet gösteren örgütlerden buraya sığınmaktadır. Nitekim Türkiye, DEAŞ 
terör örgütünün Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği saldırılardan kaçan on binlerce Kürt, Hristiyan ve Yezidi 
mülteciye kapılarını açmıştır. Bugün bu mültecilerin çoğunun, YPG unsurlarından korktukları için köylerine 
(eğer hâlâ yerle bir edilmediyse) dönmekten çekindiklerine şahit oluyoruz. Son olarak, Trump’ın Suriye’den 
çekilme ve DEAŞ ile mücadele sorumluluğunu Türkiye’ye devretme planını eleştirenlerin çoğu, Ankara’yı 
haksız bir şekilde saldırgan bir tutum içindeymiş gibi tasvir etmektedir. Tam aksine, Türkiye’nin planlarında 
teröristler, savaş koşullarında PKK terör örgütünün Suriye koluna katılmak zorunda kalan ılımlı unsurlar ve 
yerel halk arasında kesin bir ayrım yapılmaktadır.
Bizim Suriye’deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör 
örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı 
kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını engellemektir.

ABD çıkarlarını değil geçmişte yapılan hataları savunuyorlar
Bu üç temel yanılgıya ek olarak, aralarında DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk’ün de olduğu 
ABD’li bazı eski yetkililerin, Trump yönetiminin Suriye politikasını Amerikan çıkarlarını değil kendi karar 
ve uygulamalarını savunmak için eleştirdiğini görüyoruz.
Trump’ın Suriye’den çekilme kararını protesto etmek amacıyla görevinden ayrılan McGurk, son günle-
rde ancak YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye’nin kuzeyinde önceden DEAŞ kon-
trolünde olan topraklarda istikrarı sağlayabileceğini iddia etti. Ancak bölgede yaşanan güncel gelişmeler, 
ABD vatandaşlarının vergilerinden milyarlarca dolar destek alan YPG’nin DEAŞ tehdidini ortadan kaldır(a)
madığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta dört Amerikan vatandaşı, DEAŞ’ın üstlendiği bir intihar saldırısı so-
nucunda Münbiç’te hayatını kaybetti. YPG unsurları, McGurk’ün de aralarında bulunduğu ABD’li yetkil-
iler tarafından verilen taahhütlere rağmen bu bölgeden çekilmeyi reddediyor. Pazartesi günü ise YPG’nin 
kalelerinden biri olan Haseke bölgesinde bulunan ABD askerleri bir bombalı araç saldırısından kılpayı kur-
tuldu. Amerikan askerlerine yönelik saldırılarda yaşanan ani artış, YPG’nin, DEAŞ tarafından Suriye’nin 
kuzeyinde gerçekleştirilen faaliyetleri durdurmadığı veya durduramadığı anlamına geliyor.
ABD, Suriye’deki durumu kontrol altına almak için birkaç adım atmalıdır: Türkiye ile birlikte çalışarak 
Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalı, Amerikan güçlerinin çekilme-
sini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde yapmalı ve Türkiye’nin terörden etkilenen yerlerde is-
tikrarı sağlama ve yeniden inşa faaliyetlerini desteklemelidir.”

العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا
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