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أردوغان: التهديد بالعقوبات لن يثنينا عن قضيتنا العادلة
Erdoğan: Yaptırım Tehditleri Bizi 

Davamızdan Vazgeçiremez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aleni 
ya da örtülü hiçbir yaptırım tehdidinin Türkiye’yi 
haklı davasından vazgeçiremeyeceğini söyledi. 
Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin bağımsızlığı, varlığı ve 
vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi 
ortadan kaldıracak güç ve kararlılığa sahip olduğunu 
dile getirdi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن أي هتديــد علــي أو مبطــن 
ابلعقــوابت، لــن يثــي تركيــا عــن قضيتهــا العادلــة. وشــّدد علــى أن تركيــا لديهــا 
القــوة واحلــزم للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التهديــدات ضــد اســتقالهلا ووجودهــا 

وأمــن مواطنيهــا.

مجازر في إدلب... وصمت دولي!!!
İdlib’deki katliamlara, uluslararası sessizlik !!!
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’le 
başkent Ankara’da bir araya geldi. Muhammed’in resmi ziyaretinin 27 Temmuz’a kadar süreceği 
belirtildi. Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası 
meselelerin ele alınacağı ifade edilirken, başta savunma alanında olmak üzere tüm alanlardaki 
işbirliğinin geliştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması üzerinde durulacağı aktarıldı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, son dönemde Türkiye geneli 
ve özellikle İstanbul’da yaşayan Suriyelilere yönelik başlatılan uygulamalara 
dair açıklamada bulundu. Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “muhacir 
(mülteciler) ve ensarın (Türkler) haklarından taviz verilmeyeceğini ve 
bunun Türkiye’nin temel politikalarından biri olduğunu” belirttiğini söyledi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 
geçici koruma kapsamında olan hiçbir Suriyelinin 
ülkesine geri gönderilmediğini, geçici koruma 
kapsamında olmayanların ise mülteci kamplarına 
gönderildiklerini açıkladı. Türkiye’nin geçici koruma 
kanunu kapsamındaki Suriyelilerle herhangi bir 
sorununun olmadığını belirten Soylu, uygulanacağı 
açıklanan son kararların yasal statüde olmayan 
mültecilere yönelik alındığını vurguladı.

İstanbul Valiliği, yayınladığı bir açıklamada 
şehirde bulunan Suriyelilere yönelik alınan 
son kararların mahiyetine dair bilgi verilirken, 
“Ülkemize yasadışı yollardan girmiş olan 
kişilere yönelik tutuklama faaliyetleri 
devam etmektedir. Bu kişileri yasadışı göçle 
mücadele kapsamında ülkemizden sınır dışı 
etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

التقــى الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، برئيــس الــوزراء املاليــزي مهاتــر حممــد يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة، 
وتســتمر الــزايرة الرمسيــة حــى 27 يوليو/متــوز اجلــاري.  وســيتم خــالل الــزايرة مناقشــة العالقــات الثنائيــة بــن 
البلديــن ومجيــع القضــااي علــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل، خصوصــاً يف جمــال التعــاون الدفاعي،واختــاذ 

اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز التعــاون يف كافــة اجملــاالت.

كشــف ايســن أقطــاي مستشــار رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي احلاكــم، عــن 
طبيعــة ومــآل اإلجــراءات الــي بــدأت تُتخــذ مؤخــراً حبــق الســورين يف تركيــا بشــكل عــام، 

ويف إســطنبول بشــكل خــاص.
واتبــع أن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان »أكــد أنــه لــن يتنــازل عــن حقــوق 
املهاجريــن )الالجئــن( واألنصــار )األتــراك(، وهــذه هــي سياســته األصليــة يف تركيــا«.

لــن يتــم  أكــد وزيــر الداخليــة الرتكــي،  ســليمان صويلــو، أنــه 
ترحيل أي ســوري خيضع للحماية املؤقتة إىل بالده، وأن الذين 
املخيمــات،  إىل  إرســاهلم  يتــم  املؤقتــة،  للحمايــة  خيضعــون  ال 
مشــاكل  مــن  تعــاين  ال  بــالده  ســلطات  أن  صويلــو  وأوضــح 
مــع الســورين اخلاضعــن لقانــون احلمايــة املؤقتــة، وأن التدابــر 
األخــرة املعلــن عنهــا، تســتهدف املهاجريــن غــر النظاميــن. 

أصــدرت واليــة إســطنبول، بيــاانً وضحــت 
فيــه طبيعــة وماهيــة اإلجــراءات األخــرة حبــق 
املواطنــن الســورين يف املدينــة، وأن أعمــال 
الداخلــن  علــى  مســتمرة  القبــض  إلقــاء 
ونقــوم  شــرعية،  غــر  بطريقــة  بــالدان  إىل 
إطــار  يف  وذلــك  البــالد،  مــن  إبخراجهــم 

الشــرعية.  غــر  للهجــرة  مكافحتنــا 

ياسين أقطاي يكشف عن طبيعة اإلجراءات األخيرة بحق السوريين في تركياالرئيس أردوغان يلتقي مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا بالعاصمة أنقرة

ح سلسلة اإلجراءات المتخذة بحق السوريين في المدينة  وزير الداخلية التركي: لم يتم ترحيل أي سوري إلى بالده       
ّ

والية إسطنبول توض

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da Malezya Başbakanı 
Mahathir Muhammed’le Görüştü

Yasin Aktay Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Son 
Uygulamalar Hakkında Açıklamada Bulundu

Türkiye İçişleri Bakanı: Hiçbir Suriyeli Ülkesine Gönderilmemiştirİstanbul Valiliği Şehirdeki Suriyelilere Yönelik Bir Dizi Karar Alındığını Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey’ye hitaben, 
Fırat’ın doğusunda güvenli bölge inşa edilmesinin ancak 
Ankara’nın beklentilerini karşılayacak bir plan vasıtasıyla 
mümkün olduğunu söyledi. İkili arasındaki buluşmada, 
Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulması, Suriye’deki 
gelişmeler ve DAEŞ, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütleriyle 
mücadele konuları masaya yatırıldı. Kalın, görüşme 
esnasında Türkiye’nin milli güvenlik konusundaki 
önceliklerini açık bir şekilde dile getirdi.

قال متحدث الرائســة الرتكية إبراهيم قالن، للمبعوث األمريكي إىل 
ســوراي جيمس جيفري، إن إنشــاء املنطقة اآلمنة شــرق الفرات، لن 
يتــم إال مــن خــالل خطــة تلــي تطلعــات أنقــرة، ومتحــور اللقــاء حــول 
أتســيس املنطقــة اآلمنــة شــرق هنــر الفــرات، واملســتجدات يف ســوراي، 
وخاصــة مكافحــة التنظيمــات اإلرهابيــة مبــا فيهــا »داعــش« و«يب 
كا كا/ ي ب ك/ ب ي د«.وشــدد متحــدث الرائســة الرتكيــة، 
خــالل اللقــاء، علــى أولــوايت األمــن القومــي لبــالده بشــكل واضــح.

ي تطلعاتنا
ّ
الرئاسة التركية: المنطقة اآلمنة بسوريا يجب أن تلب

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Suriye’deki Güvenli Bölge Beklentilerimize Cevap Vermelidir

Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 
güvenli bölge 
kurulmadığı ve Fırat’ın 
doğusu ile Münbiç 
terör örgütlerinden 
temizlenmediği takdirde, 
Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyine operasyon 
başlatacağını söyledi.

مولــود  الرتكــي  اخلارجيــة  وزيــر  صــرح 
جاويــش أوغلــو، أن بــالده ســتتحرك 
إن  الســوري،  الشــمال  يف  عســكرايً 
مل يتــم إنشــاء املنطقــة اآلمنــة وتطهــر 
شــرق الفــرات ومنبــج مــن التنظيمــات 

اإلرهابيــة.

 في الشمال السوري إن لم يتم إنشاء منطقة آمنة 
ً
جاويش أوغلو: سنتحرك عسكريا

Çavuşoğlu: Güvenli Bölge Kurulmazsa Suriye’nin Kuzeyine Operasyon Başlatacağız
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Rusya İdlib kırsalında pazar yerlerini, hastaneleri, altyapıyı ve sivillere ait evleri 
bombalayarak işlediği suçları sürdürüyor. Suriye rejimi ve katil Rusya tarafından 
günde 200’den fazla sorti yapıldığı belirtilirken, gerçekleştirilen ikili saldırıların 
en temel hedefinin mümkün olan en fazla sayıda sivil ile arama-kurtarma ve 
ambulans personelini katletmek olduğu dile getiriliyor. Ayrıca her gün kadın, 
çocuk ve siviller olmak üzere yüzden fazla kişinin şehit olduğu aktarılıyor.
Bu saldırıların hedefi bölgeyi tahliye ederek, uluslararası plan olan demografik 
dönüşüm bağlamında İranlılar tarafından istila edilmesini sağlamaktır.

التحتيــة وبيــوت املدنيــن يف ريــف  تســتمر روســيا إبجرامهــا وتقصــف األســواق الشــعبية واملشــايف والبــى 
إدلــب ، أكثــر مــن 200 طلعــة جويــة يوميــة مــن طائــرات النظــام الســوري اجملــرم والقاتــل الروســي، تســتهدف 
احلجــر والبشــر مــع اســتخدامهما للضــرابت املزدوجــة الــي هتــدف ابلدرجــة األوىل إىل قتــل العــدد األكــر مــن 
املدنيــن ، وقتــل عمــال اإلنقــاذ والفــرق اإلســعافية، احلصيلــة اليوميــة تتجــاوز املئــة شــهيد مــن النســاء واألطفــال 
واملدنيــن. واهلــدف إفــراغ املناطــق مــن ســكاهنا ومتكــن اإليرانيــن مــن االســتيالء عليهــا تنفيــذاً للمخطــط 

الــدويل ابلتغيــر الســكاين.

المجازر الروسية اليومية على ريف إدلب تتم بدعم إسرائيلي وموافقة دولية 

Rusya İsrail’in Desteği ve Uluslararası Toplumun Onayıyla İdlib Kırsalında Her Gün Katliam Yapıyor
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تركيا ... وداع الروح وإلى لقاء قريب

إشراقات

İşrak Gazetesi bugüne kadar 84 sayı yayınladı ve ben de İşrak’ta başyazıları yazmaktan onur 
duydum. Yazmış olduğum her şey kolay ve sadeydi, hiçbir zaman tereddüt yaşamadım. 
Kelimeler kolaylıkla ve sevgiyle akmaktaydı. Ancak bu sayının başyazısı adeta benimle 
mücadele ediyor ve bana karşılık vermekten kaçınıyor. On beş gündür çabalıyorum, 
yazıyorum ve siliyorum. Kelimeler, cümleler bana direniyor. Kelimeler yankılanıyor, 
ağlıyor ve gözyaşları akıtıyor. Teselli etmeye çalışıyorum ancak başaramıyorum. Sonra 
siliyorum ve yeniden başlıyorum. Yeniden başlamak ise beni üzüyor ve canımı acıtıyor.
Ruhunun mahvolacağını bildiğin bir kararı almak ne kadar zor; kaldı ki bu kararla ruhunu 
ikinci vatanın olan Türkiye’de bırakacaksın.
Rejim bizi köşeye kıstırdığı ve baskı altında bıraktığı için 05.10.2012 tarihinde Mısır’a 
sığındık. Burada da defalarca soruşturmaya tabi tutuldum, tutuklanma ve öldürülme 
tehdidiyle karşılaştım ve böylece 07.09.2013’te Türkiye’ye iltica ettim.
Türkiye’de bulunduğumuz süre boyunca çok sayıda kişiyle tanıştık. Onlarla kurduğumuz 
muhabbet sayesinde de aile defterimize yeni haneler ekledik. Bu haneleri boş bıraktık 
ve tanıştığımız kişilerin isimlerini kıymetli kardeş, dost, evlat ve kızlar olarak kaydettik.
Türkiye’deki yüzlerce kardeş ve dostumuzun izleri, güzellik, insaniyet ve samimiyetleriyle 
hayatımızda yerini almıştır. Her gün büyüyen bu aileyle gurur duyuyoruz. Ruhlarımız bu 
pak insanlardan her daim hoşnut, muhabbet ve vefamız bakidir.
Türklerin insaniyeti ve cömertliği bizleri hayran bırakırken, Türkiye’ye ve güzel Türk 
halkına olan muhabbetimiz, harap bir ruhu yeniden dirilten meltemler gibi yüreğimizden 
taşmaktadır. Buraya olan sevgimiz bir yoldaş gibi yüreklerimizde bize eşlik etmektedir. 
Bu sevgiyi gelecek sürgün yerimizde kendimize azık olarak beraberimizde taşıyacağız. 
Türkiye’ye ve halkına olan sevgimizi gelecek nesillere de miras bırakacağız.
Burada yaşadığımız altı yıl boyunca, şefkatiyle birinci vatanımız olan ve zorla terk 
ettiğimiz Suriye’nin özlemini giderdi Türkiye. Böylece Suriye’ye geri dönme umudumuz 
yenilenmiş oldu.
Türklerden ayırıcı özellikleri olan güzellik ve insaniyet gördük. Ancak mecburuz ve 
vedalaşmak için ellerimizi kaldırmak zorundayız. Sevdiğimiz herkese geçici olarak 
elveda...
2015 yılında Türk düşünür Turgay Aldemir ile tanıştım ve kendisinde asalet, doğruluk 
ve alicenaplık gördüm. Fikir, kültür ve Suriyelilere olan muhabbeti beni şaşkına çevirdi. 
Düşünce ve Türk-Suriye yakınlaşması konusunda yapılan çok sayıda buluşmanın 
ardından ise İşrak Gazetesi doğdu. Gazetenin kurulması, destek görmesi ve korunmasında 
kendisinin payı büyüktür. İşrak’ın devam edebilmesi için elinden gelen tüm çabayı 
göstermiş, Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu’nu desteklemiştir. Bu nedenle söz 
konusu çalışmaların manevi babası kabul edilmektedir.
Turgay Aldemir’e ve Bülbülzade ailesine her zaman saygı ve vefayı bir borç bileceğiz. 
Bu çerçevede de kardeş Türk ve Suriye halkları arasındaki kültürel kardeşlik ilişkisini 
gittiğimiz her yerde sürdüreceğiz.
Türkiye’den ayrılacağız ancak ruhumuzu burada bırakacağız. Dostlarımız ve ailemizle 
olan bağımız ise mecbur kaldığımız bu ayrılık süresince kopmayacak.
Canımız Türkiye’den ayrılmayı bir an olsun düşünmedim. Çantalarımızı mecbur kalarak 
topladığımızda ise o bunu bilmiyordu. Eğer ona olan aşkımızın boyutunu bilse, meçhule 
doğru ilerleyen adımlarımızı durdururdu.
Türkiye’ye ve Türk halkına her zaman hayır diliyoruz. Bizler daima vefayı bir borç 
biliriz.
En kısa sürede Türkiye’ye dönmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye sevgisi 
damarlarıma karıştı ve adeta ona bağımlı oldum. Allah bu ayrılığın ilk aylarında bana 
yardımcı olsun ancak kader; elden ne gelir. Elveda demeyeceğim, yalnızca yakın zamanda 
büyük bir şevkle görüşmek üzere diyorum. Temiz ruhunun sıcaklığında üzerime düşen 
geri kalan işlerimi de tamamlayacağım. Zaten onun bizi bırakmayacağını biliyorum. 
Elveda değil, görüşmek üzere. Bekle beni, zira yüzüm her zaman senden yöne bakıyor 
olacak. Asla bir gün iki vatanım olacağını düşünmemiştim. Benim gücüm ve geri dönme 
kuvvetim de burada yatıyor. Türkiye’den yalnızca vatan toprağı için ayrılmak isterdim. 
Çünkü vatan toprağı, aynı toprağı, havayı, insanlığı ve kardeşlik ruhunu paylaştığımız 
yerdir.

فيها، كل  العدد  بكتابة كلمة  تشرفت  وقد  إشراق،  من صحيفة  صدر  عدداً  ومثانون  أربع 
إال  وحمبة،  ببساطة  تنساب  الكلمات  مطلقاً، كانت  أتردد  مل  وسهال،  يسراً  ما كتبته كان 
هذه الكلمة فهي تعاندين ومتتنع عن االستجابة إيلًّ، مخسة عشر يوماً وأان أحاول، أكتب 
وأحذف، الكلمات والتعابر تعاندين، ترتنح الكلمات وتبكي وتنزف دموعاً، أحاول مواساهتا 

فأفشل، وأندفع إىل حذفها، والبدء من جديد، والبداية من جديد مؤملة وقاسية وحمزنة.
ما أصعب أن تتخذ قراراً تدرك أنك فيه هتدر روحك، وتنتزعها من جسدك لترتكها يف وطنك 

الثاين تركيا.
جلأان إىل مصر يف 2012/10/5 بسبب حماصرة النظام لنا والتضييق علينا، واستدعائي إىل 

التحقيق وهتديده يل ابالعتقال والقتل ألكثر من مرة.
- جلأت إىل تركيا بتاريخ 2013/9/7.

خالل سنوات بقائنا يف تركيا تعرفنا على الكثرين، ونزوال عند رغبتهم أضفنا خاانت جديدة 
إىل دفرت عائلتنا، وتركناه مفتوحاً وسجل فيه العشرات أمساءهم كأخوة وأصدقاء وأبناء وبنات 

أعزاء.
املئات من األخوة واألصدقاء تركوا بصمتهم يف حياتنا بطيبتهم وإنسانيتهم وإخالصهم، فخور 

هبذه العائلة الي تكر كل يوم، وأرواحنا دوماً ترحب ابألنقياء وتبادهلم احملبة والوفاء.
كم أغبط األتراك على إنسانيتهم وكرمهم، يرهقنا حبنا لرتكيا وألهلها الطيبن كنسمات هوائها 
الي تعيد تكوين الروح املتهالكة، شوقنا هلا ينتصب يف أعماقنا كمارد، سنحمل حبها زوادة 

لنا يف منفاان القادم، وسنورث حبنا هلا وألهلها الطيبن إىل أجيالنا القادمة.
ستة أعوام عشناها فيها، عوضتنا حبناهنا عن وطننا األول سوراي الذي غادرانه مرغمن، وظللنا 

متمسكن أبمل العودة إليه جمدداً.
قوبلنا منهم بكل الطيبة واإلنسانية الي ميتازون هبا، ومل منلك حرية اخليار، مرغمون على رفع 

أيدينا للوداع، وداع مؤقت لكل من أحببناه فيها. 
والصدق  النبل  فيه  فوجدت  ألدمير(  )تورغاي  الرتكي  املفكر  على  تعرفت  عام 2015  يف 
مع  وقف  عديدة  لقاءات  ومن خالل  والسورين،  والثقافة  للفكر  حببه  أدهشي  والشهامة، 
مشروعي الفكري ابلتقارب السوري الرتكي وولدت صحيفة إشراق، وله الفضل يف أتسيسها 
ودعمها ورعايتها، قدم كل جهده من أجل استمرارها، ودعم ملتقى األدابء والكتاب السورين 

وهو يعتر األب الروحي له.
بتمكن  رعايته  سنستمر حتت  والوفاء،  واالحرتام  ابحملبة  زاده  بلبل  ولعائلة  له  ندين  سنظل 

العالقات الثقافية السورية بن الشعبن األخوين الرتكي والسوري يف أي مكان نكون فيه.
سنرتك تركيا ونرتك فيها أرواحنا وأصدقاء وأهل لن تنقطع صلتنا هبم خالل ابتعادان القسري 

عنهم.
مل نفكر وال للحظة مبغادرة تركيا الي حنب، وحن حزمنا حقائبنا مرغمن، بغفلة عنها، لو 

كانت تعلم مقدار عشقنا هلا ألوقفت خطواتنا املبتعدة إىل اجملهول.
نتمى اخلر دوماً لرتكيا وألهلها الطيبن وسنتمسك ابلوفاء الذي مييزان معاً،

أعاني هللا  بدمائي وأدمنتها،  اليها أبقرب وقت، فقد اختلط حبها  للعودة  سأعمل جاهداً 
على تلك األشهر ومفارقتها ولكنه القدر، لن أقول وداعاً بل إىل اللقاء القريب بشوق كبر، 
سأكمل ما تبقى يل متغلغاًل يف دفء روحها النقية، فأان متأكد من متسكها بنا، ال وداع 
بل لقاء، انتظريي فوجهي سيبقى ينظر ابجتاهك دوماً، مل أعلم يوماً أن هناك وطنان يل وهنا 
امتداداً  ألنه  الوطن  إال ألرض  مفارقتها  عدم  قويت وسبب عوديت، حاولت جاهداً  مكمن 

ألرضها النقية والذي نتشارك فيه نفس الرتاب واهلواء واإلنسانية وروح األخوة.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Türkiye… Yürekten Bir Elveda Yeniden Görüşünceye Dek

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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ال قام رئيس حترير صحيفة إشراق )صبحي دسوقي( بزايرة وداع إىل مؤسستنا قبل سفره إىل فرنسا، والتقى فيها 

ابملفكر األستاذ )تورغاي ألدمر( رئيس جملس إدارة )بلبل زادة ومنظمة منر األانضول يف تركيا( حبضور األستاذ 
مجال مصطفى رئيس منر الشام، والصحفي فاتح أمن أوغلو والصحفي عبد هللا ابش يغيت(.

العالقات  الي دعمت  زادة  بلبل  أسرة  مع  األخوية  إشراق وعالقته  الدسوقي عن عمله يف صحيفة  حتدث 
األخوية الرتكية السورية ومجعت العشرات من األدابء والكتاب املبدعن السورين واألتراك، ونتج عن اللقاءات 
املتواصلة مع السيد تورغاي والدة صحيفة إشراق ابللغات الثالث الرتكية والكردية والعربية، وكان هلا حضورها 
الواسع لدى املتابعن، وقد عملت بلبل زادة مع صحيفة إشراق وكتاهبا وروادها جاهدين على ختفيف الكراهية 

واالحتقان بن الشعبن وزرع التآخي واحملبة.
كما حتدث عن ملتقى األدابء والكتاب السورين الذي يعتر األستاذ تورغاي عضو شرف فيه واألب الروحي 

له، وقدم له بطاقة شرف من امللتقى.
وقال أنه أيسف على مغادرته لوطنه الثاين تركيا وألسرته احملبة، وعائلته الكبرة بلبل زادة، وأنه حزين على مغادرة 
تركيا كحزنه عند مغادرته لسوراي ألنه كان يعتقد أن مغادرته لوطنه سيكون قصراً، وأنه سيرتدد دائماً إىل تركيا، 

وأبلغ أسرة بلبل زادة أبنه سيكون هلم مكتباً ومنزاًل يف فرنسا.
وسيحمل روح إشراق املمتلئة ابحلب معه ويعمل على إيصاهلا ونشرها يف الدول األوربية، ويسعى إلصدار 

نسخة منها ابللغة الفرنسية لتعريف العامل بروح األخوة والصداقة بن الشعبن الرتكي والسوري.
وأكد أنه سيعمل يف األايم القادمة على انطالقة صحيفة إشراق من تركيا اىل فرنسا ومنها إىل كل الدول األوربية 

والعمل على حتقيق حلمه أبن تصبح صحيفة عاملية.
زادة  بلبل  رئيس مجعية  انئب  مازار(  قاج  )حممود  والشيخ  زادة  بلبل  الكبرة  عائلته  اللقاء  هناية   وشكر يف 

والصحفي )حممد علي أمن أوغلو( على ما قدماه من دعم لصحيفة إشراق وللملتقى.
وشكر األستاذ )تورغاي ألدمر( صبحي دسوقي على عمله يف صحيفة إشراق وقال:

ال حدود للقلوب واملسافة بن العواطف، أصبحنا أصدقاء وإخوة، حنن خندم نفس األهداف، وطريقنا واحد، 
وأان أثق أن هذه التضحية كبرة وسوف يقودك ضمرك الواضح إىل القيام أبعمال جيدة يف كل مكان، حنن 
سعداء ألننا التقينا وعملنا معك، واألماكن ال تتحكم بطبيعة العالقة الي جتمعنا، أينما سافرت فستبقى أخاً 

وصديقاً لنا وحنن على ثقة من أنك ستمثل جريدتنا أبفضل طريقة يف أورواب يف املستقبل. 
وانتهت الزايرة بتقدمي األستاذ تورغاي ألدمر اهلدااي التذكارية لرئيس حترير صحيفة إشراق.

بلبل زادة

ً
رئيس تحرير صحيفة إشراق صبحي دسوقي زار مؤسستنا وقال وداعا

Bülbülzade

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki Vedalaşmak İçin Kurumumuzu Ziyaret Etti

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki, Fransa’ya gitmek üzere yola çıkmadan önce 
vedalaşmak için kurumumuza ziyarette bulundu. Burada Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Minberi 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Minber el-Şam Başkanı Cemal Mustafa, gazeteci Fatih 
Eminoğlu ve yine Gazeteci Abdullah Başyiğit’le bir araya geldi.
Dsoki, İşrak Gazetesi’ndeki faaliyetlerini ve Türk-Suriye kardeşlik ilişkisini destekleyen ve 
onlarca Suriyeli-Türk edebiyatçı ve yazarı buluşturan Bülbülzade ailesiyle olan ilişkisini anlattı. 
Turgay Aldemir’le yaptıkları çok sayıda görüşme sonrası Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak 
üzere üç dilde yayın yapan İşrak Gazetesi’nin doğduğunu söyleyen Dsoki, gazetenin çok sayıda 
takipçiye ulaştığını belirtti. Dsoki ayrıca, Bülbülzade Vakfı’nın İşrak Gazetesi ve yazarlarıyla 
birlikte iki halk arasındaki nefret duygularını hafifletmeyi, bunun yerine kardeşlik ve muhabbet 
duygularını yerleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu hakkında da konuşan Dsoki, Turgay Aldemir’in forumun 
onur üyesi ve manevi babası olduğunu belirtirken, Aldemir’e forum adına onur belgesi takdim 
etti.
Dsoki ikinci vatanı olan Türkiye’den ve Bülbülzade ailesinden ayrıldığı için üzgün olduğunu 
belirtirken, Türkiye’den ayrılırken Suriye’den ayrıldığı gibi hüzünlendiğini, zira vatanından uzak 
kalışının kısa süreceğini sandığını söyledi. Devamlı olarak Türkiye’ye gelip gideceğini ifade eden 
Dsoki, Bülbülzade ailesine Fransa’daki ofisinin ve evinin kapılarının her zaman kendilerine açık 
olduğunu dile getirdi.
İşrak’ın sevgi dolu ruhunu beraberinde götüreceğini ve İşrak’ı Avrupa devletlerine de ulaştırmaya 
çalışacağını belirten Dsoki, dünyaya Türk ve Suriye halkları arasındaki kardeşlik ve dostluğu 
tanıtmak için Fransızca bir nüsha da çıkartmaya çalışacağının altını çizdi.
Dsoki ilerleyen günlerde İşrak Gazetesi’nin Türkiye’den Fransa’ya, oradan da diğer Avrupa 
ülkelerine yayılması için gayret göstereceğini ifade ederken, böylece İşrak’ın uluslararası bir 
gazete haline gelmesi hayalini gerçekleştirme yolunda çalışmış olacağını söyledi.
Görüşme sonunda Dsoki, Bülbülzade ailesi ve Bülbülzade Vakfı Başkan Yardımcısı Mahmut 
Kaçmazer ile Mehmet Ali Eminoğlu’na İşrak Gazetesi ve Forum’a göstermiş olduğu destekten 
ötürü teşekkür etti.
Müslüman Türk düşünür Turgay Aldemir de Suphi Dsoki’ye İşrak Gazetesi’ndeki faaliyetleri için 
teşekkür ederek şunları söyledi:
“Gönüller ve duygular mesafe tanımaz. Bizler kardeş ve dost olduk. Aynı amaca hizmet ediyoruz, 
yolumuz birdir. Ben bu fedakarlığın çok büyük olduğuna ve temiz vicdanınızın size her yerde iyi 
işler yapmada rehber olacağına inanıyorum. Tanıştığımız ve birlikte çalıştığımız için mutluyuz. 
Bizi bir araya getiren bağımız var oldukça mekanların önemi yoktur. Gittiğiniz her yerde bizim 
kardeşimiz ve dostumuz olarak kalacaksınız. Gazetemizi ilerleyen dönemde Avrupa’da da en iyi 
şekilde temsil edeceğinizden eminiz.”
Buluşma Turgay Aldemir’in İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki’ye hediye 
takdimiyle sona erdi.
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تتبدى احلالة السلطوية األسدية / املخلوفية على مدى عمر اختطاف اجملتمع السوري، ومؤسساته تقارير وتحقيقا

الوطنية، وميادين اقتصاده السوري برمته، ضمن انبثاقات هنبوية لكل ما يقع حتت انظريها، وعر 
أدوات الدولة األمنية )العتيدة( ، الي بناها حافظ األسد منذ اعتلى السلطة، وزج كل أصدقائه 
السابقن يف غياهب السجون من  الدكتور نور الدين األاتسي ، إىل صالح جديد ، رابح الطويل 
والكثر الكثر ممن كانوا يف قيادة البعث يف تلك املرحل، مث أعاد ترتيب املسألة اجملتمعية والسياسية 
والعسكرية  السورية، فجاء ابألُمعة مصطفى طالس لوزارة الدفاع، واألمعة اآلخر عبد هللا األمحر 
ألمانة البعث، وكذلك املتسلق الشيخ أمحد  كفتارو، لالمساك بتالبيب املسألة الدينية وتدجينها 
كما يرغب ويريد صاحب االنقالب العسكري، كل ذلك كان وفق آليات النهب املنظم، الذي 
طاملا حلم به وأدوات حكمه، مع بداايت تنطع حزب البعث للسلطة، مع انقالب 8 آذار/ مارس 
1963 املخطوف بعثًيا وطائفًيا، وتغول العسكرايتراي على كل مفاصل اجملتمع السوري، مث تصفية 
كل من يعارض ذلك منذ حماولة حركة )جاسم علوان( الوحدوية الفاشلة والي جاءت ارتداًدا ومنًعا 
للسرقة املوصوفة للسلطة والوطن السوري، من قبل البعثين وأتباعهم وأدواهتم الطائفية، مث االشتغال 
األسدي السري ضد كل البعثين القدامى وصواًل إىل االختطاف الكامل للوطن والسلطة، مع يوم 
16 تشرين اثين / نوفمر 1970، ومتكن األسد األب من كل احلالة السياسية والوطنية السورية، 
عر قبوله ابلدور الوظيفي املنوط به، الذي أسس له من خالل التخلي عن اجلوالن إلسرائيل، وهو 

املسؤول عن أوامر االنسحاب من القنيطرة، يف حرب حزيران/ يونيو 1967.
مل يكن البناء )العصاابيت( للدولة األمنية السورية، ابالشرتاك مع أخيه رفعت األسد، وإقامة عصابة 
) سرااي الدفاع( إال أحد أجزاء املدحلة الفاسدة الي ما برحت تنهب خرات الوطن، وتقتل وتعتقل 
كل من تسول له نفسه االشتغال ابلسياسة، أو حماولة البناء التنظيمي للتخلص من حكم الطغاة 
األسدين، ليتم تكوين ما مسي ابجلبهة الوطنية التقدمية، الي عملت وفق أوامر أمنية أسدية على 
تفتيت األحزاب السورية، وجلم أي رأي مستقل أو مناقض لرأي األسد، ومن مث إقامة دستور 
جديد للوطن مبادته الثامنة سيئة الذكر، لتتم اهليمنة على كل شيء يف اجملتمع السوري، دستوراًي 
اجلبهة  من  ذلك وخرجوا  أن رفضوا  إال  األاتسي وحزبه  الدكتور مجال  من  فما كان  املرة،  هذه 
وعليها، رافضن اإلندراج )مع الكثر من الشرفاء السورين( يف أتون الدولة التسلطية األمنية الي 
أرادها حافظ األسد، مث كانت أحداث الثمانينات من القرن الفائت، وجمزرة محاة وجسر الشغور 
ومقرة هنانو يف حلب، مث جمزرة سجن تدمر، ليتم اإلجهاز على كل مفاصل السياسة يف الشارع 

السوري.
لقد كان اجملتمع السوري يغلي ويفور جراء كل هذا احلجم الكبر من الضغط والتغول، حيث 
كانت األمور جاهزة النطالق ثورته ثورة احلرية والكرامة يف أواسط آذار/ مارس 2011 ، ومن 
مث احملاولة األسدية / املخلوفية النهبوية، حتويل الثورة إىل العسكرة بعد أن كانت سلمية، ليسهل 
عليهم اقتالعها، وإهناء أي حترك وطي ثوري، لنصل إىل ما وصلنا إليه اليوم، من تدمر أسدي 
خملويف ممنهج ، للبنية التحتية السورية، واالقتصاد، واإلنسان، ليصل عدد الشهداء إىل ما ينوف 
عن املليون شهيد، وليتجاوز عدد املعتقلن ال 400 ألف مازالوا داخل الزانزين، انهيك عن الذين 
استشهدوا داخل السجون أو الذين مت االفراج عنهم يف غر مناسبة، حيث يقدر العدد اإلمجايل 

للسجناء بعد الثورة ابملليون ونيف، وهتجر ما يزيد عن 14 مليون سوري، داخلًيا وخارجًيا. 
هذه احلالة من الواقع السوري الذي أوصلنا إليه آل األسد، كان نتاج تزاوج املال مع العسكر مع 
السياسة، عر حتالف حاقد وابئس، ألغى كل ما هو مجيل يف الواحة السورية الدميقراطية، نتاج 
مرحلة اخلمسينيات، ليكون الوضع السوري احلايل هو األسوأ عربًيا، وعاملًيا، وهو األشد وطأة 
على حيوات السورين، بينما تستمر املقتلة األسدية/ املخلوفية اليوم يف ريف محاة الشمايل، وكل 
ادلب، وريف حلب الغريب، وسرقة كل الوطن وجغرافيته، وموارده البشرية واملالية والثرواتية، حيث 
هتيمن الشبيحة واملليشيات الطائفية الي استجلبها بشار األسد من كل بقاع الدنيا لقتل الشعب 
السوري على مفاصل الواقع السوري وكل هناراته ومساءاته، يف وقت مازال فيه الشارع السوري 

اثئرًا ومل يرتاجع عن ثوابت ثورته رغم كل هذا اهلدر إلنسانيته ولوطنه.

أحمد مظهر سعدو

األسدية/ المخلوفية في 
أشنع صورها

كاتب وصحافي سوريرئيس القسم السياسي

عبد الرحيم خليفة

الصمت والتواطؤ الدوليان المستمران.!! 

ا إلى مجازره اليومية
ً

من تنصيبه رئيس

 شكل يوم تنصيب اجملرم الكوين بشار األسد »رئيًسا لسورية« يف 10- 07- 2000 بداية مرحلة 
والقيم  املعاير  فيه  انتهكت  يوًما  فعدا عن كونه  احلديث،  السورين، واتريخ سورية  جديدة يف حياة 
األخالقية والدستورية والسياسية لنظام مجهوري حتول يف حلظة غادرة من التاريخ إىل نظام وراثي مبباركة 
اخلراب  لكل  املشؤوم، أتسيًسا  اليوم  هذا  أي  يعتر،  فهو  العاملية،  القوى  من  وتواطؤ مفضوح  دولية 
الذي يعيشه السوريون منذ تسعة أعوام وحى اآلن، بعد أن مت تعميم الفساد ونشره ليطال كل البى 
القهر والعنف  الطغيان ابستخدام كل وسائل وأدوات  االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتكريس 
املنفلتة من كل عقال، املناسبة كانت فرصة ل )مؤسسة جالية سورية احلرة يف رومانيا( لتذكر العامل هبا، 
والتنديد بتطويب األسد الصغر حاكًما على سورية متاًما ك » الصمت والتواطؤ الدويل«)حبسب تعبر 
نص الدعوة الي وجهها القائمون على الفعالية على صفحتهم العامة على الفيسبوك( احلاصل معه يف 
جرائمه اليومية املستمرة حبق شعبه، الذي جرب معه كل وسائل املوت والقتل والتصفية، يف جرائم حرب 
مشهودة وموثقة. الفعالية متت أمام »سفارة نظام الراميل واملساخل البشرية« يف العاصمة/ بوخارست يوم 
اجلمعة 12- 07- 2019، الي تكتسب أمهية خاصة دون ابقي سفارات النظام يف العامل كون من 
ميثله هو )وليد عثمان( محا اللص املسمى رجل أعمال املعروف )رامي خملوف( الذي يدير أعمال آل 
األسد املنهوبة أمواهلا من قوت الشعب السوري ورزقه وثرواته، عدا عن كوهنا كباقي سفارات النظام وكرًا 
للتجسس على املواطنن السورين األحرار، ورصد حتركاهتم ونشاطاهتم، وهي هنا رسالة حتدي وإصرار 
ترسلها مؤسسة اجلالية لنظام اإلجرام يف دمشق وللعامل آبسره، )مؤسسة جالية سورية احلرة يف رومانيا( 
مؤسسة نشطة وفاعلة، ال ترتك فرصة أو مناسبة دون أتكيد انتمائها لثورة الشعب السوري وااللتزام 
أبهداف الثورة النبيلة، ويف هذا اخلصوص قال )هيثم عسكر( رئيسها للدورة احلالية 2018- 2019: 
»إن فعاليات اجلالية ونشاطاهتا زادت كثرًا يف األشهر األخرة التزاًما منها ابلعهد الذي قطعته على 
نفسها ابلوقوف إىل جانب أهلها وشعبها كامتداد هلم وصوت معر عنهم«، منوًها أبن )مؤسسة جالية 
سورية احلرة يف رومانيا( »حافظت على وجودها و متاسكها وفعاليتها ونشاطها يف الوقت الذي تراجع 
فيه أداء ونشاط كثر من اجلاليات حول العامل، ذلك رغم كل الضغوط الي تعرضت هلا، وحماوالت 
استغالل امسها وسرقة جهودها، وهي األوىل على مستوى بلدان العامل الي أتسست بعد انطالقة الثورة 
للمقبور  الصغر خلًفا  قال: »إن وصول األسد  املناسبة فقد  أما خبصوص  املباركة كثمرة طيبة هلا«، 
والده، ومبباركة أممية، خيانة لكل قيم الدميقراطية والعدالة واحلق يف التبادل السلمي للسلطة الي يبشر 
هبا العامل كاذاًب«. أما )زكراي حليمة( أحد األوائل الذين خرجوا تنديًدا ابلنظام وأفعاله الوحشية، واثبر 
على احلضور واملشاركة بكافة النشاطات العامة املعرة عن الثورة وامللتزمة بنهجها العام فقد قال: » إن 
وقوفنا اليوم أمام سفارة النظام هو للقول إن هذا النظام غر شرعي، وأفعاله اإلجرامية املسكوت عنها 
تكشف أمهيته يف النظام األمي العاملي، والدعم الال حمدود الذي حيظى به من قوى اهليمنة العاملية ما 
هو إال جتسيًدا ملصاحل قوى كرى ال تريد لسورية وشعبها اخلر بل وترتبص هبا إلهناء دورها يف حميطها 
احتجاجية  بفعالية  احلرة  الي ذكرت هبا مؤسسة جالية سورية  املشؤومة  املناسبة  والدويل«،  االقليمي 
تكاد تكون الوحيدة على مستوى العامل، كانت فرصة، أيًضا، لتعرب مؤسسة اجلالية من خالهلا عن 
» التضامن الكامل والدعم املطلق حلملة األمعاء اخلاوية« الي ينفذها العشرات من السورين األحرار 

وبدأت تستقطب هلا مناصرين عرب وأجانب.

زكراي حليمةهيثم عسكر
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كلنــا عــاش أو عاصــر أو مســع عــن االختطــاف للدولــة، للســلطة، 
يقومــون  مــا،  ِقطــٍر  يف  جنــراالت  جمموعــة  عــر  للحــرايت  للقــرار، 
ابختطــاف للدولــة والســلطة عــر انقــالب عســكري يذهــب ضحيتــه 
أبــرايء بســطاء مــن عامــة الشــعب، ويدفــع الشــعب التكلفــة الباهظــة 
لتســلط حاكــم عســكري حيظــى بشــرعية دوليــة! ينجــح ابنتخــاابت 
متالحقــة بنســب تفــوق 90 ابملئــة ليحكــم الشــعب عــر عقــود مــن 

الزمــن.!!
وحريــة  األوطــان  اختطــاف  فهــو  اختطــاف كبــر  مــن  فــإن كان 
الــذي  اإلنســان، وهومــن خــالل هــذه االنقــالابت، ورمبــا الوســط 
نعيشــه يف الشــرق األوســط ملــيء هبــذه االختطافــات، وحيــث مــرران 
منــذ أايم يف ذكــرى قريبــة، عــن فشــل هــذا االختطــاف برتكيــا، وكان 
مبشــًرا للمنطقــة عموًمــا بذكــرى 15 متــوز وبعــد إفشــال شــعي لــه، 
بعد معاانة طويلة مع اختطافات عســكرية يف تركيا، ونشــهد بنفس 
الوقــت وبشــكل مســتمر مقاومــة هــذا االختطــاف يف دول الربيــع 

العــريب.
حيــث تســعى الشــعوب إىل دفــع التكاليــف الباهظــة للتخلــص مــن 

إن ســقوط االســتبداد األســدي يف ســوراي هــو املهمــة األكثــر راهنيــة، 
ففــي »ظلــه« كنــا فقــط ابســرتاحة مســاجن، ومــى انتهــت نعــود 
لزانزيننــا »آمنــن«!، وســوراي اليــوم أبعــد مــا تكــون عــن كوهنــا دولــة 
وطنيــة جامعــة ملواطنيهــا؛ فمــا فعلــه اإليرانيــون وميليشــياهتم الطائفيــة 
خاصــة منــذ مطلــع العــام 2012، علــى حنــو ممنهــج، هــو إعــادة 
تشــكيل ســوراي أخــرى، دميوغرافيــاً ووجدانيــاً ودينيــاً وسياســياً، يف 
مشــروع اســتعماري مقّنــع - حممــي مــن دوائــر صنــع القــرار الــدويل، 
أبيــٍد روســية وصهيونيــة - خلــق وخيلــق حقائــق اجتماعيــة واقتصاديــة 
وعمرانيــة مرعبــة، مــن الصعــب جــداً جتاوزهــا أو حــى إزالتهــا ابملــدى 

املنظــور.
فبعــد جتــارب الســنوات الطويلــة القاســية، اكتســب شــعبنا الســوري 
بــكل مكوانتــه، الكثــر مــن اخلــرات واملعــارف؛ تعرفــوا علــى جمتمعهــم 
وتكوينــه واترخيــه وجغرافيتــه، واطلعــوا علــى أبعــاد املشــكالت الــي 
يعانيهــا؛ كمــا تعرفــوا إىل بعضهــم، ومتكنــوا بفضــل التجــارب احليــة 
امللموســة مــن التمييــز بــن اجلاّديــن واملتســّلقن، واســتطاعوا حتديــد 
بواعــث اخللــل وطبيعــة األخطــاء الــي كانــت، وازدادوا معرفــًة أبســس 
دائــرة  وتوســعت  والدوليــة،  اإلقليميــة  واملصــاحل  العالقــات  وماهيــة 
اطالعهــم عــر امتــالك انصيــة اللغــات والتقنيــات احلديثــة يف ميــدان 
االتصاالت والتواصل؛ وذلك كله ينتظر التأطر والتنظيم والتوحيد، 
وأمــٌر كهــذا يســتوجب املبــادرة مــن قبــل جمموعــة أو جمموعــات متثــل 
النــواة الصلبــة، يف أي مشــروع وطــي مســتقبلي طمــوح، فليــس مــن 
الضــرورة أن يضــم اجلميــع يف جســم تنظيمــي واحــد، بــل ميكــن بنــاء 
منظمــات وفــق االهتمامــات واملناطــق، كمــا ميكــن بنــاء األحــزاب 
الوطنيــة وفــق التوجهــات الفكريــة والسياســية املختلفــة؛ ولكــن يف 
احملصلــة ميكــن إدراج كل هــذه اجلهــود يف إطــار جتمــع أو حتالــف 
وطــي شــامل، أمــا أن نســعى كأفــراد لبنــاء هكــذا حتالــف، أو الدعــوة 
ملؤمتــر وطــي، اعتقــاًدا منّــا أبن ذلــك خيتــزل املســافات، ويوفــر الوقــت 

واجلهــد، فهــذا أمــٌر أثبــت عــدم واقعيتــه.
حمنتنــا الســورية ســتطول، وســتأخذ املزيــد مــن الوقــت؛ مــا مل نبــادر 
مجيعــاً، إىل التمســك حبقنــا املشــروع يف حتديــد مصــران ومســتقبل 

الديكتاتــورايت العســكرية الــي حتظــى بتأييــد اســتعماري لــه مصــاحل 
مــع اســتمرار صــور حكــم العســكر.

وكما يقول الدبلوماسي الفرنسي جان بير فيلو:
 )اجلــالدون العســكريون ال يرحلــون مــن تلقــاء أنفســهم، والعــرب 
يعرفــون ذلــك ونظــراً لغيــاب مســاعدتنا حنــن الغربيــن، فهــم يتطلعــون 

علــى األقــل لتفهمنــا(.
العنــف الــذي تتعــرض لــه الشــعوب بســبب هــذا االختطــاف غــر 
إجبــاري إىل مواجهــة  ملــرور  يتحــول  مفهــوم حبجمــه وشــناعته، مث 
مســلحة عظيمــة التكلفــة وليســت مؤطــره إبطــار تنظيمــي رمســي، 
وهــذه القــوى عمومــاً مــامل تســتند إىل دعــم دويل رمســي ال تســتطيع 

البقــاء وتصبــح فريســة للتنــاوش والتناهــش.
وتنــال نصيبــاً مــن التــالوم مــن النخــب التقليديــة، عــدا عــن التخلــي أو 
الــرتك، أو عــدم تفهــم القــوى الدوليــة الــي تنســب نفســها للعــامل احلــر، 

وهــذا يزيــد مــن عــدم صدقيــة القيــم السياســية املرتبطــة بــه.
وأعلــى مــا حتظــى بــه هــذه الشــعوب هــي قــرارات دوليــة غــر ملزمــة 
حتفظهــا هــذه الشــعوب وتكررهــا صبــاح مســاء فهــي الشــيء الوحيــد 

الــذي قدمــه هــذا العــامل احلــر.!
ويف أحســن األحــوال االنتقــال مــن كارثــة إىل أخــرى بتأييــد جنــرال 

ثورتنــا وشــعبنا، مــع التخلــص مــن واقــع احلــال القائــم وواقــع القبــول 
لــكل  درًءا  هلــا،  واجهــًة  أو  اآلخريــن  مبشــاريع  األدوات  بــدور 
االحتمــاالت الســوداوية الــي مــازال غالبيتنــا جيمــع علــى رفضهــا.

الســوريون الذيــن كلمــا ازداد أملهــم وموهتــم، ازدادت ثرثــرة هــذا العــامل، 
وازداد صممــه؛ فمــن أمٍل إىل مــوت، ومــن مــوت إىل مــوت صــار 
األمــل خيبــو، وصــارت النفــوس تنزلــق مــن إحبــاط إىل إحبــاط؛ فهــل 
عرفــت البشــرية مــواتً يشــبه هــذا املــوت؟ وهــل تعرفــت البشــرية مــن 
الوحشــية كلهــا،  هبــذه  املدفــوع  املــوت  هــذا  مياثــل  مــوت  إىل  قبــل 
واملــردوم بــكل هــذا التجاهــل والتواطــؤ والصمــت مــع هــذه الصفاقــة 

الصفيقــة والعلنيــة الفضيحــة؟؟ 
هبــذا اجلــو الكئيــب تبــدو حماوالتنــا لزحزحــة العــامل املســمى »حــر« 
»تظاهــرات«،  »اعتصامــات«،  الثائــر،  شــعبنا  جبانــب  للوقــوف 
»نــدوات« دائمــة يف أماكــن اللجــوء والتشــرد وصــواًل حلملــة »األمعــاء 
اخلاويــة« يف حماولــة لتلمــس الطريــق الفاعلــة، وكلهــا مل جتــِد نفعــاً حــى 
اآلن، ذلك أن الوصول إىل الرأي العام الغريب أمر أكثر تعقيداً من 
تصوراتنــا التقليديــة؛ ففــي اجملتمعــات الغربيــة هنــاك شــبكة موازيــة مــن 
األحــزاب وتنظيمــات اجملتمــع املــدين هلــا أتثــر يف تكويــن الــرأي العــام، 
فضــاًل عــن أتثرهــا علــى وســائل اإلعــالم، مــع اســتقطاب تعاطــف 
شــخصيات عامــة لــه دور كبــر، وتلــك الشــخصيات لــن أتيت مــن 
الســورين  بعــض  يكــون  رمبــا  الصعيــد  هــذا  فعلــى  نفســها؛  تلقــاء 
املقيمــن يف الغــرب منــذ زمــن طويــل هــم األكثــر معرفــة مبراكــز التأثــر، 
ومــن  اعتبــاري،  هلــا وزن  مــع شــخصيات  التواصــل  علــى  واألقــدر 
املستحســن هلــذه احلملــة »األمعــاء اخلاويــة« اكتســاب اهتمــام أولئــك 

اجليــد  االســتخدام  ويتــم  املأســاة،  لتســتمر  لإلطاحــة ابألول  آخــر 
الدميقراطيــة  الوطنيــة  التحــرر  حالــة  ضــرب  أجــل  مــن  لإلرهــاب 
هــو  مثــال  أوضــح  ولعــل  أخــرى،  قــوى  حملهــا  لتحــل  وإضعافهــا 
االســتخدام اجليــد لداعــش مــن قبــل النظــام الســوري وقــوى أخــرى، 
الذيــن مسحــوا لداعــش إبنشــاء دولــة مؤقتــة ليتــم مــلء الفــراغ بعــد 
ذلــك مــن قــوى أخــرى، وإضعــاف القــوى الوطنيــة الــي تقاتــل لنيــل 
احلريــة والدميقراطيــة والــي أصبحــت بــن مطرقــي التطــرف الطائفــي 

الداعشــي. الســي  والتطــرف  الشــيعي 
والعــامل مل يعــد يهتــم هبــذه الشــعوب، إال برعايــة الُنظـُـم الــي تقمعهــم، 
ومســار الســالم واحللــول تــدور يف الفــراغ، علــى الرغــم مــن ذلــك 
النهضــة، ويف وســط  لديناميــة  ســرتجع  الشــعوب  هــذه  أن  أعتقــد 
للحظــة  يتوقــف  مل  اليــوم  حــى  أنــه  نــرى  حيــث  اجلميــع،  دهشــة 
حراكهــم وصوهتــم واحتجاجهــم بــكل األدوات واألســاليب والقنــوات 
مــن أجــل حقوقهــم، وإذا كان عجيجهــم يف منطقــة جغرافيــة داخــل 
يف كل  منتشــراً  اليــوم  فقــد ابت  عســكرايً،  احملكــوم  وطنهــم  ســور 
فضــاءات العــامل ومــا عــاد االختطــاف ينفــع مــن جديــد وإن حصــل 
فلــن يشــعر ابســتقرار حقيقــي وســوف يدفــع أبشــكال شــى، ولــن 

يســتطع أحــد إيقــاف عجلــة التغيــر التارخييــة بــكل أتكيــد.

الســورين وطلــب مســاعدهتم بــدل انتظــار أن يترعــوا هبــا مــن تلقــاء 
أنفســهم ألن هــذا قــد ال حيــدث.

واملفارقــة الفاجعــة أن مــا مــن ثــورة قدمــت لقادهتــا مــن عناصــر القــوة 
مــا قدمتــه ثورتنــا الســورية، ومــا مــن قيــادة أهــدرت هــذه العناصــر كمــا 
فعلــت قيــادات هــذه الثــورة الــي ال تثــق بشــعبها وال بنفســها، وال 
تــرى قوهتــا إال يف تبعيتهــا ألطــراف أخــرى؛ فكيــف ميكــن لقيــادات 

كهــذه أن تنصــر ثــورة أو تنتصــر هلــا؟
اليــوم، وأمــام هــذه الوقائــع الصادمــة، جيــب أن نتخلــى عــن فكــرة 
عــن  ســيتمخض  مــا  انتظــار  عــن  نتخلــى  وأن  اآلخريــن،  انتظــار 
واجهــات هــذه الثــورة الــي مل تقــدم ســوى الفشــل واخليبــات، وأن 
يتقــدم الشــباب الســوري يف الداخــل والشــتات لصياغــة معــادالت 
جديــدة يف معركــة ســعي الســورين إىل حريتهــم، وســعيهم إىل بنــاء 
ســورية لــكل الســورين يف ظــل مواطنــة عادلــة متســاوية، إهنــا املهمــة 
األشد إحلاحاً اليوم، وهي مهمة ممكنة رغم كل اليأس الذي حتاول 
جهــات كثــرة جــر الســورين إليــه، ورغــم كل البشــاعة يف قهرهــم 
وإرغامهــم علــى القبــول مبــا ال يريــدون، فمــا الســكوت عــن مناظــر 
للقتــال  القســرية إىل ســورية  لبنــان وإعادهتــم  الســورين يف  اعتقــال 
دفاعاً عن العصابة اجملرمة إال عاٌر آخر يضاف إىل ســجل التعاطي 
الــدويل مــع املأســاة الســورية، ومــا الســكوت عــن عشــرات البيــوت 
املهدمــة فــوق رؤوس ســاكنيها يف إدلــب وريــف محــاة ومناطــق أخــرى 
إال فضيحــة أخــرى تضــاف إىل فضائــح الضمــر العاملــي يف األلفيــة 
السياســة كمهمــة  عــن  بعيديــن  ســنظل  تــرى كــم  للبشــرية،  الثالثــة 

وأداء؟ وكــم ســيظل الوطــن يدفــع مثنــاً ابهظــاً خلطــااي الساســة؟

د. زكريا مالحفجي

االختطاف الكبير

كاتب وباحث سوري

عبد الباسط حمودة

         أين نحن من المشروع التحرري للخروج 
من األفخاخ المنصوبة؟

كاتب سوري
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انتهــت يف الشــارع الرتكــي أجــواء وتداعيــات االنتخــاابت البلديــة الــي 
شــهدهتا تركيــا يف 31 آذار/مــارس املاضــي، وإعــادة انتخــاابت رائســة 
أن  إال  اجلــاري،  يونيــو  حزيــران/  الكــرى يف 23  إســطنبول  بلديــة 
التداعيــات مل تنتــه حــى اليــوم يف الشــارع العــريب املقيــم يف تركيــا عامــة 
وإســطنبول خاصــة، وحــى عنــد بعــض األخــوة العــرب خــارج تركيــا.

هواجــس وخمــاوف وإشــاعات تنتشــر بــن أبنــاء اجلاليــات العربيــة يف 
والقانــون  الدولــة  تركيــا  ضيــوف  الســورين  بــن  وخاصــة  إســطنبول، 
والدســتور، كلهــا حتــذر ـ وبطريقــة غــر منطقيــة وفّجــة ـ مــن »اخلطــر 

القــادم«، وكل هــذا بســبب رئيــس بلديــة!
أيهــا األخ العــريب الطيــب احملــرتم، أيعقــل ربــط مصــر شــعب ودولــة 
وقانــون وسياســة عليــا اســرتاتيجية مبجــرد رئيــس بلديــة، حــى وإن كان 

هــذا الرئيــس يف إســطنبول!؟
أيها األخ العريب الطيب احملرتم، رئيس البلدية ال يرســم اســرتاتيجيات 
الدولــة وال حيــق لــه خمالفــة توجهــات وتوجيهــات احلكومــة، وابلتــايل 

هــو منصــب خدمــايت وليــس منصــب تشــريع.
القــرار فيمــا يتعلــق مبنــح اجلنســية أو  البلديــة صاحــب  ليــس رئيــس 
إصــدار اإلقامــة أو إجــالء هــذه الفئــة أو تلــك اجملموعــة، ليــس رئيــس 
البلديــة صاحــب القــرار فيمــا يتعلــق ابلســفر إىل هنــا أو هنــاك، وليــس 
هــو صاحــب القــرار فيمــا يتعلــق مبنــح أتشــرة دخــول البــالد أو منعهــا.

وانطالًقــا مــن ذلــك، ال يصّدقــن أحــد منكــم اإلشــاعات الــي تنتشــر 
انتشــار النــار يف اهلشــيم، عــن »قــرب طــرد« العــرب والســورين خاصــة 

إن حجــم القــوات والعتــاد والدعــم اللوجســي الــذي حشــدته تركيــا 
ومازالت حتشــده على حدودها مع ســوراي وأتخرها لعملية »منبج« 
ال يوحــي أبهنــا فقــط تريــد تنظيــف الشــريط احلــدودي )الكوريــدور( 

كمــا أمستــه. 
األمــر تعــدى ذلــك، فرتكيــا قــد استشــعرت أبهنــا أضحــت تواجــه خطراً 
 »PYD« وفرعهــا الســوري )PKK مــن قــوى أكــر بكثــر مــن
(، وأبن مؤامــرة مــا قــد أحيكــت هلــا يف ذات الدهاليــز الــي أحاكــت 
)لفتــح هللا غولــن( حكومتــه املوازيــة وحماولتــه االنقــالب علــى خيــار 
غالبيــة األتــراك وعلــى »العدالــة والتنميــة« ومبشــاركٍة مــن دول عربيــة 
وإقليميــة )اتبعــة للــرأس املدبــر(، ومــا التناقــض والتخبــط األخــر يف 
املواقــف الدوليــة ســوى دليــاًل إضافيًــا علــى أن تركيــا هــي املعنيــة، وأن 
وإقليميــة  حمليــة  وأبدوات  )ابلوكالــة(  تســتمر  ســوف  عليهــا  حرهبــم 

)اقتصاديــة وعســكرية( وبدعــم خارجــي متعــدد األوجــه.
تركيــا أفشــلت هلــم خمططــن مــن أهــم خمططاهتــم الــي رمسوهــا لتنفيــذ 

خارطتهــم اجلديــدة للمنطقــة. 

األول حماولــة االنقــالب الــي قادهــا »غولــن« ولــو قُــدر هلــا النجــاح 
الختصــرت عليهــم الكثــر مــن الوقــت واجلهــد والتكلفــة، أمــا املخطــط 
الثــاين الــذي أفشــلته تركيــا مــن خــالل ســيطرهتا علــى عفريــن فهــو 
إقامــة دويلــة حماذيــة حلدودهــا اجلنوبيــة وممتــدة مــن إقليــم )كردســتان 
العــراق( وحــى شــاطئ املتوســط حبيــث توفــر منفــذاً حبــرايً آمنــاً لثــروات 
)شــرق الفــرات( و)اإلقليــم( بعيــداً عــن تركيــا وعمــا تبقــى مــن )ســوراي 

املفيــدة(.
واملطلــع علــى املواقــف السياســية لــدول املنطقــة وتقلباهتــا املدهشــة 
الوحيــد  العائــق  الرتكيــة احلاليــة هــي  يــدرك أبن احلكومــة  واملفاجئــة 
الــذي ابت يقــف يف وجــه تلــك املخططــات ويواجــه تنفيذهــا، لــذا 
كان ال بــد لرتكيــا مــن أن ترتيــث وأن تعيــد حســاابهتا بنــاًء علــى مــا 

اســتجد مــن أمــور. 
ومــن الســذاجة أن نتكهــن ابفرتاضيــة قبــول تركيــا ألن تعــود التفاقيــة 
أضنــة )كمــا هــي( والــي مل ينفــذ فيهــا الطــرف اآلخــر 10% ممــا مت 
االتفــاق عليــه طيلــة تلــك الســنوات، وهــذا مــا أحملــت إليــه تركيــا حــن 

مــن إســطنبول، أو »قــرب بــدء التضييــق« عليهــم، ال تنســاقوا خلــف 
احلمــالت العنصريــة املشــبوهة املدفوعــة مــن قبــل جهــات ال تريــد بكــم 

وال ابلشــعب الرتكــي خــراً، وكل مــا تريــده زرع الفــن والشــقاق.
حى لو كان هناك من هذه الفئة شيء من العنصرية، من تلك الفئة 
شــيء مــن العنصريــة، ال تنســاق حــى خلــف هــؤالء أو أولئــك، وال 
تســاهم بنشــر األكاذيــب واإلشــاعات الــي تضــر ابلنــاس ومصاحلهــم 

وأعماهلــم وحاضرهــم ومســتقبلهم.
وبــكل وضــوح نقــول إنــه حــن ســيكون أي تغيــر يف السياســة الرتكيــة 
ذلــك  فــإن  إســطنبول،  يف  خاصــة  والســورين  العــرب  األخــوة  جتــاه 
ســيعلن بشــكل واضــح وعلــي مــن احلكومــة الرتكيــة صاحــب القــرار 

والصالحيــة فقــط ال غــر، وليــس مــن رئيــس بلديــة!
لكــن حــى اليــوم ال يوجــد أي تغــر يف سياســة الدولــة الرتكيــة العليــا 
لتغيــر هــذه  بــوادر  العــرب والســورين خاصــة، وال يوجــد أي  جتــاه 
السياســة، هــل نصــدق دولــة ورئيــس دولــة أم جمــرد هاشــتاغ وإشــاعة!؟

ميكــن القــول إن هــذه اإلشــاعات الفظيعــة تنتشــر بطريقتــن، األوىل 
والقوانــن واحلقيقــة،  الناشــرين ابلواقــع  جيــب معاجلتهــا وهــي جهــل 
والثانيــة وهــي األخطــر عــن طريــق محــالت ممولــة ومنســقة مــن قبــل 
جهــات خبيثــة مــن كال الطرفــن )أتــراك وعــرب( هبــدف إشــعال انر 
الفتنــة واألحقــاد مث اإلســاءة للدولــة الرتكيــة ورئيســها رجــب طيــب 

أردوغــان.
قــد تكــون هنــاك صعــوابت يف احليــاة اليــوم وخاصــة عنــد الذيــن يعانــون 

مــن مشــكالت وإشــكاالت قانونيــة يف إســطنبول، ولكــن احلــل يكــون 
مــن  ال  القوانــن،  وحتســن  االعوجــاج  وتقــومي  األخطــاء  بتصحيــح 

خــالل نشــر اإلشــاعات واألكاذيــب والتهويــل واخلــوف والذعــر!
إشــاعات وأكاذيــب وهتويــل وخــوف وذعــر أصابــت شــظاايه العــرب 
يف  األوضــاع  مــن  ابخلــوف  أيضــاً  هــم  وبــدأوا  أيضــاً،  تركيــا  خــارج 
إســطنبول، وابلتــايل هــذا يؤكــد أن هنــاك محلــة ممولــة لضــرب مسعــة 

فاحلــذر. وأمنهــا،  واســتقرارها  تركيــا 
فيهــا، وتركيــا  أحــد  إســطنبول وال خــوف علــى  األمــور مســتقرة يف 
قانــون  ليســت مزرعــة وليســت عصابــة وليســت دكان، تركيــا دولــة 

ودســتور ال يســتطيع أحــد أن خيرقهمــا مهمــا عــال شــأنه.
وأبعمالكــم  أبنفســكم  إرأفــوا  إســطنبول،  يف  العــرب  األخــوة  أيهــا 
اإلشــاعات  بنشــر  تســامهوا  وال  تركيــا  ومبحــي  وأبوالدكــم  وحبياتكــم 
الشــرق  منطقــة  يف  حاميــة  فاألمــور  املدسوســة،  املغلوطــة  واألخبــار 
األوســط وال حيتمــل أحــد منــا محــل أعبــاء ملفــات أخــرى، ال يســعد 

بفتحهــا إال كل حاقــد خبيــث.

طالبــت إبعــادة مناقشــة بنــود االتفاقيــة( انهيــك عــن أن االنســحاب 
الرتكــي مــن غــرب الفــرات واكتفائــه ابل )5 كــم( ال ميكــن أن يلــي 
تقليــم خمالــب ال ))PKK ومشــتقاهتا وإهنــاء  تصــورات تركيــا يف 

إمكانيــة هتديداهتــم املســتمرة لرتكيــا. 
املقبلــة إىل  تتعــرض يف األايم  ال شــك أن تركيــا تعرضــت وســوف 
ضغوطــات خمتلفــة ومــن جهــات عديــدة لثنيهــا عــن نيتهــا ابلتوغــل 
لكــن  »األمريكيــة«،  اآلمنــة  ابملنطقــة  واالكتفــاء  الفــرات  شــرق 
الســؤال املطــروح: هــل تركيــا يف حالــة مــن الضعــف ترغمهــا علــى 
تنفيــذ مــا مُيلــى عليهــا مــن اخلــارج حــى لــو كان علــى حســاب هتديــد 
وجودهــا.؟؟ أم أهنــا لــن تســاوم علــى أمنهــا القومــي حــى لــو كلفهــا 

مثنــاً ابهظــاً...؟؟ ذلــك 

حمزة تكين

إعالمي وكاتب تركي

أيها العرب في إسطنبول

محمد علي صابوني

كاتب سوري

تركيا والصفيح الساخن
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علــى  أطلقتهــا روســيا  الــي  العســكرية،  احلملــة  التوقعــات إبخفــاق 
إدلــب، ابتَــْت أقــرب إىل التحّقــق، منهــا إىل الوصــول إىل مبتغاهــا، 
حبســب مــا أراد املخطــط االســرتاتيجي الروســي، حينمــا أقــدم عليهــا 

يف األول مــن أاير/ مايــو الفائــت.
مــردُّ األمــر حبســب تقديــرات عــدد مــن املراقبــن، إىل حجــم اخلســائر 
املتتاليــة الــي منيــت هبــا القــوات املهامجــة، ممثلــة أبخــالط شــّى تقودهــم 
الروســية؛  اخلطــة  جممــل  علــى  بظاللــه  ألقــى  الــذي  األمــر  روســيا؛ 
فبــدأت حالــة التخبــط وحالــة عــدم الرضــا، تســري يف أوســاط القيــادة 

الروســية، علــى إثــر ذلــك.
أبّن  بوتــن،  الرئيــس  تصرحيــات  يفســرون  املراقبــن  جعــل  مــا  وهــو 
عناصــر مــن اجلماعــات املســلحة يف إدلــب أخــذت تتســّلل إىل ليبيــا، 
أبهّنــا حممولــة علــى حالــة القلــق الــي يعيشــها، بعــد تلــك حالــة املراوحــة 
العســكرية علــى إدلــب؛ يف مســعى منــه لكســب الــرأي العــام الــدويل، 
والســّيما األورويب، املتصاعــد علــى حجــم الدمــار الــذي أحلقتــه محلتــه 
العســكرية يف إدلــب مؤخــرًا؛ أبهّنــا ال تعــدو كوهنــا ضــد منظمــات 

خــرج وائــل الزهــراوي، طالــب الدراســات العليــا يف جامعــة حلــب، 
مــن أقبيــة املخابــرات لينقــل مــا عجــز الكثــرون عــن تذّكــره ممــا حــدث 

معهــم يف معتقــالت النظــام وأقبيــة التعذيــب يف أفرعــه األمنيــة.
يف زوااي الزانزيــن املظلمــة مثــَة قصــص مؤملــة تــروى، والدمــاء تنــزف مــن 
قلوبنــا حــن نتذكرهــا، فعندمــا أصيــب املعتقــل )عبــد اجمليــد( ابلشــلل 
يف إدارة املخابــرات اجلويــة بدمشــق نتيجــة غرزهــم مســماراً يف ظهــره، 
اليمــى  لــه عينــه  يعلــم أن املســاعد: )نصــر إســر( ســيفقأ  مل يكــن 
ابلكبــل يف قســم التحقيــق لتســوء حــال عينــه الثانيــة وخــالل أســبوع 
واحــد ميســي ضريــراً يف ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض. ويكــون أحــد 
املُقعديــن الذيــن كانــوا يف زاويــة زنزانتنــا صرخــة وجــع تطعــن ضمــر 

هــذا العــامل الصامــت.
يف قطعــة اجلحيــم تلــك مل يكــن املقعــدون املصابــون ابلشــلل يذهبــون 
معنــا للمراحيــض كانــت كل فضالهتــم حتتهــم، يف بعــض األحيــان كنــا 
حنفظهــا أبكيــاس النايلــو الــي اندراً مــا كنــا حنصــل عليهــا، وكانــت 
رائحتهــم قاتلــة لدرجــة أننــا حنبــس أنفاســنا حــن حنفــظ واحــداً منهــم.

يف كل مــرة كنــت أقــرتب فيهــا مــن عبــد اجمليــد ألأتكــد إن كان حيــاً أم 

إرهابيــة، تبســط ســيطرهتا علــى مشــال غــرب ســورية.
حــى إّن الرغبــة يف الوصــول إىل الطــرق الدوليــة )M5،M4( ابءت 
ابلفشــل، ومل تصــل إىل مبتغاهــا، وذلــك بســبب صالبــة الفصائــل 
املهامجــة،  القــوات  جماهبــة  يف  جديــدة  أســاليب  واتباعهــا  املقاتلــة، 
سياســة  إىل  الفصائــل  تلــك  جلــأت  حيــث  منهــا،  اجلويــة  والســيما 
اإلغــارة  سياســة  علــى  فضــاًل  املواجهــة،  خطــوط  املدنيــن  جتنيــب 

الســريعة، ضمــن مــا يســّمى )إلَســْع واهــُرب(، 
حساســية  أكثرهــا  ومــن  واحــد،  وقــت  يف  جبهــة  مــن  أكثــر  فتــح 
جبهــة الســاحل، الــي مل تكــن روســيا تتوقّــع صالبتهــا إىل هــذا احلــّد، 
والتخلّــي عــن الطريقــة التقليديــة يف صــّد اهلجــوم املقابــل، وأخــرًا القيام 
بعمليــات )تدشــيم( انجعــة يف مواجهــة الطلعــات اجلويــة والقصــف 

املدفعــي، والراميــل املتفجــرة، فيمــا أطلــق عليــه )محلــة اخلنــدق(.
وهــو األمــر الــذي مل تكــن تتوقعــه موســكو، الــي كان يف حســباهنا 
أن جتتــاح املنطقــة يف زمــن قياســي، اعتمــاًدا علــى جتربتهــا يف مناطــق 

املصاحلــات األخــرى: اجلنــوب والغوطــة ومشــال محــص.
يبــدو أنــه فاهتــا يف ذلــك أّن الغطــاء السياســي مــا زال موجــوًدا يف 
إدلــب، ممثــاًل برتكيــا، وأّن النخبــة مــن عناصــر الفصائــل اجملتمعــة يف 

أنــه استشــهد وأســأله أخــي عبــد اجمليــد كيــف أنــت. كان يســتجيب 
ألي كلمــة خبليــط عميــق مــن مالمــح األســى الــي كانــت تتصــارع 

لتفــوز بوجهــه اجلميــل، وميــد يــده الــي ترجتــف إيل.
وحيــاول أن يديــر وجهــه ابالجتــاه الصحيــح حنــوي لرتتعــش كالعــادة 
شــفتيه عــدة مــرات ويســيل لعابــه خــارج فمــه قبــل أن يقــول بلهجتــه 

احلمويــة:
  خيي وائل أان مشــتاق لألوالد كتر … واملشــكلة حى لو طلعت 
مــن هــون كيــف بــدي شــوفهن أان عميــت أخــي وائــل. مبــارح حلمــت 
إين طلعــت وشــفت الــوالد وبســتهن كلهــن.  مث يضــخ حــزن الكــون 

كلــه يف قلــي حــن يبــدأ ابلبــكاء دون دمــوع، ويقــول: 
أان مســجون بعتمــي خيــي وائــل. أان مــا بقــى تفــرق معــي األماكــن 

كلهــا ابلنســبة إيل صــارت ســجن. 
ويشهق ليكمل مجلته الي الزالت تقضم قلي ويقول:

 بلكي حبضنهن مرة قبل ما موت.
أن  الزنزانــة  عرفــت يف  لكــي  حيلمــون  العميــان ال  أن  أظــن  كنــت 
كل شــيء حيلــم حــى األشــياء والشــوارع والنوافــذ، يف منتصــف الليــل 
)ســحلوه( مــن رجليــه وهــو يتلفــت يف عتمــات عينيــه وال يعــرف أيــن 
أيخــذوه، وبعــد أايم كانــت جثتــه يف املمــر كأهنــا وطــٌن مهجــور مل 
يســكن فيــه أحــد ســوى دموعنــا عليــه، دموعنــا الــي ذهبــت هبــاًء.

حــن خرجــُت مــن املعتقــل ورأيــت ابنــي ألول مــرة مل تعرفــي، وحــن 
ســألتي مــن أكــون اخرتقــي ســؤاهلا كرمــح، مل أســتطع حــى أن أجيبهــا 

إدلــب، تقاتــل يف معركتهــا األخــرة.
صحيح أّن التحالف الذي تقوده روســيا مل يعلن فشــل اســرتاتيجيته، 
رغــم اخلســائر البشــرية الــي انهــزت األلــف، فضــاًل علــى املعــدات 
أّن إبمكاهنــا  بنــاء هجمــة أخــرى، يظــّن  فإنّــه آخــٌذ يف  واآلليــات، 
الرابعيــة  الطاولــة  حضــور  علــى  يســاعده  الــذي  اخلــرق  إحــداث 
الــي ســتجمعه يف اســتنبول مــع )تركيــا، أملانيــا، فرنســا(،  القادمــة، 
وأخــرى ثالثيــة مــع حليفيــه يف أســتاان، أواخــر شــهر متــوز اجلــاري، 
احلــرس اجلمهــوري والفرقــة  مــن  قادمــة  فيهــا علــى حشــود  مســتنًدا 
الرابعــة عشــر ومــن بعــض األلويــة يف دمشــق كاللــواء 121 واللــواء 
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يُتوقّــع أن يكــون لذلــك تداعيــات رمبــا تصــل إىل حــّد إعــالن فشــل 
احلملــة علــى إدلــب، متهيــًدا لوقــف شــبه دائــم إلطــالق النــار، والتفكر 
ابجللــوس علــى طاولــة احلــّل السياســي، خصوًصــا بعــد إجبــار موســكو 
علــى املشــارفة مــن تشــكيل اللجنــة الدســتورية، حتــت ضغــط أمريكــي ـ 
أورويب يف إعــادة امللــف إىل مقــررات جنيــف واألمــم املتحــدة، وأنـّـه يف 
حــال عــدم ذهــاب موســكو إىل ذلــك فــإّن تركيــا أخــذت تلــوح إبحلــاق 

إدلــب مبنطقــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون.

مــن أكــون!! كيــف خيــر أُب ابنتــه أنــه والدهــا كيــف!!؟؟ غصصــت 
وانتحبــت بــكاًء لصــورة عبــد اجمليــد الــي ســيطرت علــى ذهــي عندمــا 

ســألي كيــف ميكــن أن يــرى أوالده بعــد أن أقعــدوه وأعمــوه!!
يتمكــن  لــن  رأيــت طفلــي، وهــو  اجمليــد ألين  عبــد  مــن  َخجــٌل  أان 
بعــد اليــوم مــن رؤيــة مالمــح أطفالــه.!! وخجــل ألن القاتــل )نصــر 
إســر( الزال يعيــش ككل اآلخريــن يف وطــي احملتــل ومل حياكمــه أحــد، 
وخجــل مــن الظــالم الــذي كان ســجن عبــد اجمليــد الكبــر ومل يطلــق 

ســراحه منــه ســوى املــوت.
رائحتــه الــي كانــت تــؤمل اجلــدران أطيــب عنــدي مــن طيــوب الدنيــا، 
وقطــع الــراز الــي كانــت قــد يَبســت علــى قروحــه الــي مــألت ظهــره 
وفخذيــه كنــت أقشــرها لــه بقطعــة قمــاش مــن قميــص معتقــل مــات 
هنــاك  بقــي  لكنــه  يومــاً  يعــود  أن  اجمليــد كان حيلــم  عبــد  ابألمــس، 
ألجلكــم، قبــل املــوت أعطاكــم قوتــه وبصــره، وبعــد املــوت أعطاكــم 

روحــه وحياتــه.
آه اي وجعــي، آه اي عبــد اجمليــد، أان اليــوم أمتــى لــو كنــت ضريــراً وال 
أرى مــا يفعلــه بنــا مــن حســبناهم منــا قبــل أعدائنــا، عبــد اجمليــد كان 
شــريك العــذاب، كان الســوري املســحوق الــذي حتتاجــون جملهــٍر كــي 
تــروه، عبــد اجمليــد هــو أان وكل الســورين الذيــن خاهنــم كل هــذا العــامل، 
هــل تســمعوننا أيهــا الســادة هنــاك.!!! أنتــم اي مــن تفاوضــون علــى 
حبــر مــن دمائنــا وتــراث مــن هتافاتنــا وحضــارات مــن مقابــران، مل يعــد 
لدينــا لكــم ســوى مجلــة واحــدة اي ســاديت: ســنثور عليكــم مــن جديــد.

د. محمد عادل شوك

 العسكرية على إدلب، 
ُ

 الحملة
ُ

تداعيات
وحالة المراوحة

أكاديمي وباحث سوري

وائل الزهراوي

وحشية المخابرات األسدية مع المعتقلين
عبد المجيد هو كل السوريين

كاتب سوري
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Türk Kızılay İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Çocuk Dostu Alan yararlanıcısı çocuklar, İnsan ve 
Medeniyet hareketi yaz okulu öğrencileri ile birlikte Nakkaştepe Millet Bahçesini ziyaret ederek, 
macera parkında doğa yürüyüşü yaptı ve ortaya böyle renkli fotoğraflar çıktı

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Türkçe Konuşma Kulübünde hastane ortamında ihtiyaç 
duyulan diyalogları ele aldı. Hasta ve doktor arasında geçen diyalogları canlandırarak, kursiyerler-
in Türkçe iletişim kurma yetkinliğinin gelişimine katkı sağlandı.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası işbirliği ile iki hafta boyunca 
sürecek olan Ahşap Oyuncak Yapımı atölyesinin ilk oturumunu Çocuk Dostu Alan katılımcıları ile 
gerçekleştirdi. 

Kendi masalanı hayal et... Türk Kızılay İstanbul Bağcılar Toplum Merkezi ile İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı bir araya geldi ve Masal Atölyesi gerçekleştirdi. Çocuklar kendi masallarını oluşturdu ve bu 
masallarını resme dökmenin heyecanını yaşadı.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, Konak Geçici Eğitim Merkezinde Türkçe dil kursuna devam 
eden yararlanıcılara yönelik Hukuk Semineri düzenledi. Seminerde aile hukuku, boşanma, evlilik, 
sosyal ve hukuki desteğe nasıl ulaşılabileceği ve çalışma izni gibi konularda bilgi verildi. 

زايرة إىل حديقة »نقاشتبة الشعبية«... شارك األطفال املسجلون يف فعاليات »جمال أصدقاء الطفل يف مركز سلطانبيلي 
اجملتمعي يف إسطنبول« والتابع للهالل األمحر بصحبة طالب املدرسة الصيفية التابعة لـ »حركة احلضارة واإلنسان » شاركوا يف 

زايرة حلديقة »نقاشتبة الشعبية« وانضموا للمسرة اجلبلية يف حديقة املغامرات، والتقطت هناك صور مجيلة ملونة.

خالل اندي احملادثة ابللغة الرتكية، قام مركز غازي عنتاب اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي ابلنقاش والتدريب 
على احلوارات الي حيتاجها املرضى أو مرافقوهم يف املستشفيات، أي التدريب على كيفية التفاهم يف املشايف الرتكية 
لألجانب، وقد مت إجراء حوارات تدريبية بن املرضى واألطباء األمر الذي صقل وعزز من فرص ومهارات التواصل 

ابللغة الرتكية عند الطالب املشاركن يف املساق التدريي.

نظم مركز بورصا اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي اجللسة األوىل لورشة »انتاج األلعاب اخلشبية« وهي الورشة الي تستمر أسبوعن والي 
نظمت بتعاون مع غرفة صناعة وجتارة بورصا، وقد نظمت هذه الورشة حبضور ومشاركة عدد من املشاركن يف »جمال أصدقاء الطفل«.

ختيل أسطورتك وروايتك اخلاصة... التقى كل من مركز ابغجيالر اجملتمعي يف إسطنبول التابع للهالل االمحر الرتكي 
ووقف إسطنبول للفنون الثقافية ونظما ورشة األسطورة املتخيلة، وخالل الورشة قام األطفال بتشكيل وختيل األساطر 

اخلاصة هبم مث استمتعوا برسم هذه األساطر املتخيلة على ورق حبماسة كبرة.

نظم مركز إزمر اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي ندوة حول القوانن واحلقوق يف مركز التعليم املؤقت للضيوف. احلضور 
املستهدفون من هذه الندوة هم املشاركون يف مسابقات تعلم اللغة الرتكية يف مركز التعليم املؤقت، وقد قدمت معلومات 
قانونية مهمة يف الندوة حول طرق احلصول على دعم ومساعدة قانونية يف جماالت حقوق العائلة، الطالق، الزواج واحلقوق 

االجتماعية إضافة إىل موضوعات مثل طرق استصدار إذن العمل يف تركيا لألجانب.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi TÜGVA Gençlik Kültür ve Sanat Evi iş birliği kapsamın-
da çocuklara yönelik “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” vermeye başladı. Eğitimde “Teknoloji 
Bağımlılığı” ele alındı. 

ابلتعاون بن مركز كيليس اجملتمعي التابع للهالل األمحر وبيت الفن والثقافة الشبايب- توغفا » TÜGVA« بدأ برانمج 
تعليمي وتدريي مقدم لألطفال على مكافحة اإلدمان، وقد ركز الرانمج على قضية »اإلدمان على التكنولوجيا«.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama kursunu başarıyla tamam-
layan kursiyerlerine “Hayat Boyu Öğrenme” onaylı sertifikaları verdi ve dikiş seti hediye etti.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi mutfak, dikiş ve el sanatları kursiyerleri ile “Taştan 
Hayaller” etkinliği düzenledi. Fırnız Deresi’nden özenle toplanan taşlar, renkli magnetlere 
dönüştürülürken kursiyerlerin geçim kaynağı alanı da desteklenmiş oldu.

قدم مركز أنقرة اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي شهادات مصدقة للطالب الذين أمتوا بنجاح مسابقة »إعداد القوالب لأللبسة 
النسائية«، وإضافة للشهادات الي حتمل شعار »التعلم مدى احلياة« وزعت  أطقم خياطة كهدااي على الطالب املشاركن.

نظم مركز كهرمان مرعش اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي فعالية »أحالم من الصخر« مع الطالب املتدربن يف برامج املطبخ والغْزل واخلياطة والفنون اليدوية، وقد مجعت حجارة 
هذه الفعالية بعناية من هنر »فرنز«، وحتويل هذه احلجارة إىل جمسمات وأشكال فنية تكون هذه الفعالية قد أسهمت يف توفر مصدر دخل جديد للطالب املتدربن واملشاركن.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Suriyeli tarih öğretmeni İbrahim Habash, terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın ülkesinde yaptığı 
zulmü ve baskıları, “PYD’nin Suriye’de İşlemiş Olduğu Suçlar” isimli kitabında anlattı.
Habash, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin Haseke kentinin terör 
örgütünün kontrolüne geçmesinin ardından köyünün yıkıldığını ve yaşayanların tehcir 
edildiğini belirtti. Kendisinin de 2014 yılında Türkiye’ye geldiğini aktaran Habash, terör 
örgütü PYD/YPG/PKK’nın Suriye’de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını kitaplaştırmaya karar 
verdiğini söyledi. 

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 
Tecrübe Paylaşımı programı kapsamında 8-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan geziye çeşit-
li STK’larla birlikte Anadolu Öğrenci Birliğinin öğrenci temsilcilerinin de bulunduğu grup ile 
Kırgızistan’a gitti. Geziye AÖB Gaziantep Şubesi öğrencilerinden Ahmet Alpcan ve Eyüp Koçalsan 
da katıldı.
Kırgızistan’da Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın yapmış olduğu faali-
yetleri gezen öğrenciler çalışmalar hakkında bilgi aldı. 6 gün süren programda Kırgız-Türk Manas 
Üniversitesi, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi, Milli Kütüphane ve Cengiz Aytmatov Gençlik Merkezi 
gibi TİKA’nın öncülük ettiği projeler gezildi.

شــرح أســتاذ التاريــخ الســوري إبراهيــم حبــش ممارســات الظلــم والقهــر الــي مارســها تنظيــم )يب واي دي/ يب 
كا كا PYD/PKK( يف بــالده ســوراي وذلــك يف كتــاب محــل عنــوان »اجلرائــم الــي اقرتفهــا )يب واي دي يف 

ســوراي(«.
وقــد أوضــح حبــش يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف أحــد الفنــادق أن قريتــه مت تدمرهــا وهتجــر أهلهــا منــذ أن 

ســيطر التنظيــم اإلرهــايب علــى مدينــة احلســكة الســورية.
وأكــد حبــش الــذي قــدم إىل تركيــا عــام 2014 أنــه قــرر أن يوثــق يف كتــاب اجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي نفذهتــا 

تنظيمات )PYD/YPG/PKK( اإلرهابية املرتبطة ببعضها البعض، وممارساهتا يف سوراي.

توجــه طــالب ممثلــون عــن “احتــاد طــالب األانضــول” إىل قرغيــزاي يف ضمــن اجلولــة الــي نظمتهــا مجعيــة تيــكا )وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكيــة( 
يف إطــار برانمــج “مشــاركة التجــارب” الــذي تنظمــه الوكالــة للعــام الثالــث، وجــاءت مشــاركة طــالب احتــاد األانضــول يف اجلولــة الــي جــرت 
بــن 8 و 13 متــوز/ يوليــو إىل جانــب مشــاركة ممثلــن عــن العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، وكان مــن بــن املشــاركن عــن فــرع غــازي 

عنتــاب يف “احتــاد طــالب األانضــول” الطالبــان أمحــد ألبجــان وأيــوب كوتشــالصان.
وقــد قدمــت معلومــات للطــالب حــول املشــاريع الــي نفذهتــا وكالــة تيــكا يف قرغيــزاي والــي زارهــا الطلبــة أيضــاً وجتولــوا فيهــا وشــاركوا يف الفعاليــات 
الي نفذهتا تيكا. وخالل الرحلة الي استمرت 6 أايم، مت التجول وزايرة مشاريع كثرة منحتها تيكا أولوية يف العمل مثل “جامعة ماانص 

القرغيزية-الرتكية” و”مستشفى الصداقة القرغيزية-الرتكية” و “املكتبة الوطنية” و “مركز جنغيز أيتماتوف الشبايب”.

إصدار كتاب يوثق ظلم تنظيم )بي واي دي/ بي كا كا( في سوريا

طالب »اتحاد طالب األناضول« – AÖB يشاركون في رحلة تيكا لقرغيزيا

PYD/PKK’nın Suriye’deki zulmü kitaplaştırıldı

İyilikder, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban organizasyonları ile Türkiye’de ve dünyanın 
birçok noktasında kurban vekâletlerini yerine getiriyor. 
* Türkiye’de, başta doğu/güneydoğudaki terör mağduru insanlar ve 71  İyilikder temsil-
ciliğinde
* Afrika‘da; Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone 
* Ortadoğu ve Asya‘da; Suriye, Gazze, Lübnan, Yemen ve Bangladeş 
* Balkanlarda; Makedonya ‘da
Detaylı bilgiye: www.iyilikder.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

تنفــذ مجعيــة إييلكــدار İyilikder يف تركيــا ويف عــدد مــن النقــاط يف العــامل برانمــج ذبــح أضاحــي العيــد ابلوكالــة متامــاً 
كمــا تفعــل يف كل عــام. وميكنكــم الوصــول إىل املعلومــات التفصيليــة لنشــاطات اجلمعيــة وطــرق التواصــل معهــا يف 

www.iyilikder.org.tr : :املناطــق التاليــة مــن خــالل هــذا املوقــع االلكــرتوين
يف تركيا: وال سيما لضحااي اإلرهاب يف شرق وجنوب شرق البالد، ويف ممثليات اجلمعية ومكاتبها الـ 71 املنتشرة 

هناك. يف أفريقيا: الصومال، تشاد، النيجر، أثيوبيا، أوغندا، الكامرون، بورقينا فاصو وسراليون.
يف الشرق األوسط وآسيا: سوراي، غزة، لبنان، اليمن وبنغالديش.

يف البلقان: مقدونيا
ميكنككم الوصول لنا من خالل العنوان املذكور.

نحن موجودون في 15 بلد في 3 قارات من أجل عمل الخير
3 Kıta 15 Ülkede İyilik için Varız

AÖB Öğrencileri TİKA ile Kırgızistan Gezisine Katıldı 
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بلبل زادة... منبر ال

12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen ziyarette Cerablus Yerel Meclisi ziyaret edildi. 
Ardından İyilikder Cerablus Yardım Koordinasyon Merkezine geçen heyet burada ince-
lemelerde bulundu. Heyet daha sonra Malatya’dan gönderilen 1 TIR insani yardım mal-
zemesini İyilikder Cerablus Yardım Koordinasyon Merkezinde ve çadır kentteki ihtiyaç 
sahiplerine dağıttı.

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu 24 
Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Şafak Radyo’da her hafta Perşembe günü saat 
14.00’da yayınlanan Kızılay Yardım Eli programına konuk olarak soruları yanıtladı.
Eminoğlu söyleşi programında; basın bayramının tarihçesi, Ortadoğu Medya İletişim 
Merkezinin yaptığı işler, Şafak Radyo, Şafak Kürdi, Fecr Radyo, İşrak Gazetesi ve 
televizyon programları çekimleri hakkında genel bilgiler, basın sektöründe yaşanan 
zorluklar, Kızılay’ın medyadaki yeri, Bülbülzade Vakfı ve Kızılay’ın ortak çalışmaları gibi 
konularda görüşlerini dile getirdi.

Türk kızılay Gaziantep Toplum Merkezi sosyal uyum kapsamında Şam Yetimler 
Derneğindeki çocukları ve gönüllüleri İslam Bilim Tarihi Müzesine götürdü. Böylece 
Orta Çağ İslam Dünyası ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgiyi artırırken, yeni arkadaşlar 
da edindiler.

خالل هذه الزايرة الي جرت يوم اجلمعة 12 متوز 2019 مت زايرة جملس جرابلس احمللي، وقام وفد اجلمعية بعدد من 
املعاينات والتدقيقات والبحواثت يف املنطقة بعد زايرته ملركز تنسيق املساعدات التابع جلمعية إييلكدار يف جرابلس، وبعد 
ذلك قام الوفد بتوزيع مواد مساعدات إنسانية وهي محولة شاحنة كبرة مرسلة من مدينة مالطيا الرتكية إىل جرابلس، 
حيث وزع الوفد هذه املساعدات على ذوي احلاجة يف مركز تنسيق املساعدات التابع جلمعية إييلكدار يف جرابلس وعلى 

أولئك املقيمن يف خيام وحتت شوادر ابملخيمات.

مبناسبة عيد الصحافة واإلعالم حل املنسق العام ملركز الشرق األوسط لإلعالم واالتصال حممد فاتح أمن 
أوغلو ضيفاً على راديو شفق وشارك يف برانمج »يد عون اهلالل األمحر« الذي يبث مباشرة كل مخيس 

الساعة الثانية ظهراً جميباً على التساؤالت الي طرحت عليه.
ونوقش خالل احلوار مع أمن أوغلو حماور من قبيل: اتريخ عيد الصحافة، نشاطات وإجنازات مركز الشرق 
األوسط لإلعالم واالتصال، ومعلومات عامة حول راديو شفق، وراديو شفق كردي، وراديو فجر، وصحيفة 

إشراق وتصوير الرامج التلفزيونية، الصعوابت والتحدايت يف جمال اإلعالم والصحافة.
كما تطرق ملوضوعات مثل موقع اهلالل األمحر يف اإلعالم ومكانته، وكذلك املشاريع واألعمال املشرتكة بن 

مؤسسة وقف بلبل زادة ومجعية اهلالل األمحر الرتكي.

قام مركز اهلالل األمحر الرتكي يف غازي عنتاب أبخذ األطفال واملتطوعن من مجعية أيتام دمشق يف زايرة إىل 
متحف اتريخ العلوم اإلسالمية ضمن مشروع »التاريخ واالنسجام معا« . وهكذا ، مع زايدة املعرفة حول 

العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى والدراسات العلمية ، فقد كّونوا صداقات جديدة.

وفد »منصة األناضول« ينظم زيارة ليوم واحد لمدينة جرابلس السورية

 على برنامج »يد العون« التابع 
ً
محمد فاتح أمين أوغلو ضيفا

للهالل األحمر
التاريخ واالنسجام معا

Anadolu Platformu heyeti Suriye’nin Cerablus 
şehrine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yaptı. İHH, Suriye’nin kuzeyindeki Azez, 
Aktarin ve Mare bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere 276 koyun ve 11 sağmal 
inek yardımında bulundu. 

قدمت مجعية إي ها ها İHH للمساعدات اإلنسانية أبقار وأغنام حلوبة ل 92 عائلة من ذوي احلاجة يف سوراي 
 İHH العائالت، وقد قدمت مجعية إي ها ها  املسامهة يف توفر مصدر غذاء ورزق هلذه  كمساعدات من أجل 
مساعدات ضمت 276 رأساً من الغنم و 11 رأساً من البقر احللوبة لعائالت أيتام وأخرى من ذوي احلاجة يف 

مناطق مثل أعزاز ومارع وأختارين مشال سوراي.

مساعدات من جمعية إي ها ها İHH إلى عائالت األيتام
İHH’dan Yetim ailelerine destek

M. Fatih Eminoğlu Kızılay’ın Yardım Eli Programına 
Konuk Oldu

Tarih ve uyum bir arada
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أّم الكّل

ظّلت أربعني عامًا

تقّلب حّظها يف علبة »كربيت الفرس«

ومل خيطر بباهلا،

أّن القصب اجملدول يف احلصرية

إّنا يقّلد أصابع النّساجة فتجّعد

ظّلت تنذّل لـ »بطارايت الربق« القزمة كبّيور

كي تدّرب أنوثتها يف أثري إذاعة دمشق 

وهي ترسل آهات أّم كلثوم بعد منتصف الّليل 

ومل خيطر بباهلا 

أّنا ستصبح أرملًة بال وحم من أّول جرب 

ظّلت ل ترفع رأسها إّل حني متّر يف السماء 

أسراب اإلوّز

فرّبا صار املنام أقضى 

ومحلتها إىل مدن احلنني

مل خيطر بباهلا

أّن اإلوّز أّول املفجوعني ابلرصاص

يشتّم رائحة البارود من أقاصي األرض 

فلن تراه، وعليها أن تعود لليامسني من جديد

وتتابع حمو أّميته على طبق القّش 

حّبات  رضعوا  فكّلهم  ولدًا،  تبّنت  ما  ظّلت 

الّراحِة 

من بني أصابعها

وعلى حساهبا كان حلق البنات 

وتكاليف ختان الصبيان

مل خيطر بباهلا

أّن حرابً أخرى ستأكل عّكازها 

وما تبّقى من بصْر

وأنّه، سيأيت ذلك اليوم

تتلّفت ول جتد حواليها 

حّت ظّل حائط.

بنت الزلزل

معىن ذلك

أّن الزلزال القادم

القالع  ركام  حلب  حتت  من  يسحب  لن 

السابقة 

ويقهقه بكّل مشاتة

وهو يراقبها تنقلب على قفاها كعدّو مهزوم

فالزلزل ل تفرتس غري العمران

ومعىن ذلك

أنّه سوف ميّر كهّرة ل أكثر من بني سيقان القبور

وصوته مقّزز فقط 

الطابق  يف  حتت،  ظهره،  يطقطق  كسرير 

السفلّي

فال ضحااي لبشر تفّرقوا يف األرض، هكذا، 

بال حيطان وسقوف

وهكذا لن يكّحل عينيه بغبار الطلع وهو يتابع 

طريقه 

حنو القيامة

فقد أصبحت حصيداً بساتني الفستق

ومنذ زلزاهلا الكبري 1822ميالدّي

جّف فيها النهر 

من كثرة ما بكى 

نقوشها  يديه  بني  تلقي  وهي  املتطايرة  أبواهبا 

النافقة

معىن ذلك أنّه ل دمار جديدًا، ولن ميوت أحد

وأّن مقياس رخيرت

من حلب فصاعداً 

سيبطل يف تصنيف هّزات األرض

ورّبا يقيس الهرتاء يف ثياب اخليام

وهي متّزقها 

حزانً على حجرها القتيل.

ي
م الثقاف

س
الق

حن جئت إىل عينتاب مل أشعر أبني حقاً غادرت حلب، كنت أملح مديني يف كل ركن وزاوية، ويف 
كل شيء حييط يب، وجوه الناس الطيبن كما لو أهنا وجوه جراين وأصدقائي وأقرابئي، األزقة والشوارع 
والتقاليد  اهلواء واملاء واملناخ والطبيعة والطعام والعادات  القدمية واألسواق والقلعة،  املدينة  والساحات، 
اجلميلة، كل شيء هنا يف هذه املدينة اجلنوبية يذكرين مبا رأيته من قبل وعشت يف ظالله وملسته حبواسي 
فقدته يف  وروحي، مع ذلك مل أستطع خالل شهوٍر عديدة أن أستعيد شعوراً ابألمن واألمان، وتوازانً 
بلدي أثناء جتربة الفزع واألخطار الي هتدد حياة عائلي خاصة يف األايم األخرة من وجودي يف اجلحيم 

األسدّي.
 ال يغّر توصيف وجود السورّي يف دول الشتات سواء أطلقنا عليه صفة الضيف أو الالجئ أو املهاجر 
من حقيقة األسباب الي دفعته وأرغمته على الفرار من شرك املوت ابلقصف أو اخلطف أو االعتقال 
والتعذيب، وللخالص من اجملهول املرعب الذي يرتبص حبياته وسالمته، كما لن تغّر الوقائع اجلديدة 
من حقيقة أّن السورّي يف الغالب األعّم ليس يف نّيته البقاء الجئاً أو مهاجراً أو ضيفاً يف تلك الدول، 
وينتظر ويعمل لّلحظة الي تنتفي فيها أسباب تشّرده، وتتحقق حبّدها األدىن الظروف املواتية للعودة إىل 

وطنه وداره.
ال شّك أّن تركيا حكومة وشعباً وحدها من بن الدول اجملاورة من فتحت حدودها واحتضنت العدد 
الصحية  والرعاية  احلماية واخلدمات  قيود، وقدمت هلم  أو  املنكوبن دون شروط  السورين  األكر من 
والتعليم والعديد من املساعدات، وتغاضت عن كثٍر من املخالفات كنقص الواثئق أو انعدامها، والعمل 
دون رخصة أو إذن حبكم الظروف املوضوعية الي رافقت هتجرهم املأساوي، قبل أن تعمد احلكومة إىل 
اختاذ اجراءات من شأهنا احلّد من حريتهم يف تنقالهتم، مثّ مؤخراّ تصرّح أبن سياسة جديدة تنتظر السورين 

ستنعكس تشديداً على إقامتهم وممارستهم للعمل ورمبا مزيداً من التضييق على سلوكهم وحركتهم.
لقد دفعت املصاحل اآلنّية، غالباً من زاوية رؤية ضيقة، بعضاً من السياسين وعدداً من أجهزة اإلعالم 
ضللن، إىل التحريض الشعبوي، وإىل استخدام 

ُ
واإلعالمين ونفراً من رواد مواقع التواصل املنتدبن أو امل

لغة متييزية وخطاب كراهّية ضّد السورين ووجودهم الطارئ على األرض الرتكية، والرتكيز على األخطاء 
تركيا  أمن  على  خطراً  ويشكلون  للقانون،  وخمالفن  وجمرمن  جبناء  أهنم  على  وتصويرهم  والسلبيات، 
واقتصادها، وعلى رفاهية الشعب الرتكي وأمنه واستقراره، بل جلأ بعضهم إىل اختالق األكاذيب وعكس 
بغية طردهم وترحيلهم  وثقافتهم  السورين وشيطنتهم، وتشويه صورهتم  وتزييفها، واالفرتاء على  احلقيقة 
إىل بلدهم حيث يكمن هلم النظام القاتل ليفتك هبم وأبطفاهلم. ولقد ساعد هؤالء عدد ال يستهان به 
من السورين أنفسهم بدافع اجلهل، أو بشكل متعّمد من البعض تنفيذاً ألوامر مشغليهم من أجهزة أمن 
النظام السوري القاتل وشركائه واملتحالفن معه الذين يسعون إىل افتعال املشاكل وإاثرة القالقل إلحلاق 

األذى برتكيا وابلشعب الرتكّي.
إّن ما سبق يعّد تعاطياً غر مسؤول من البعض الذي ال يدرك العواقب السيئة ملا قد ينجم عنه من أضرار 
شديدة يف العالقة التارخيية بن الشعبن اجلارين واألخوين على مجيع الصعد، ومن البغضاء واألحقاد 
الي ستنشأ ومتتّد ألجيال وآجال طويلة، ويدعو لقرع انقوس اخلطر الذي يتعّدى احلاضر املؤقت إىل 

املستقبل األبدّي 
إّن التسامح واالحتضان الذي قابلنا به الشعب الرتكي يف حمنتنا هلو رسالة وأمنوذج للتآخي والتضامن 
واملواساة ملا أملّ بنا من كوارث ونكبات، كما إّن التاريخ املشرف الذي سامهنا بصناعته يف املاضي القريب، 
والثقافة والعادات واألعراف املشرتكة أزالت كثراً من الشعور ابلغربة لدينا لكننا أبداً مل ننس أّن تركيا هي 
حّق مقّدس للشعب الرتكّي وحده، وأّن وجودان االضطرارّي فيها لن يستمّر، وأّن مجال هذا البلد ورقّيه 
وحسن ضيافته لن حيولنا إىل سائحن أو مقيمن دائمن، ولن مينع عنا إصراران على انتزاع حقنا يف احلرية 
والعدالة والكرامة من الظاملن واجملرمن، ويف العودة إىل أرضنا، ولن يرّد مهتنا يف استعادة منازلنا وحواكران 
لنا وطن نعشقه ونكابد  وحياتنا احلقيقية كبشٍر وكمواطنن يف بلدان األّم سوراي. فنحن السورين أيضاً 

الشوق واحلنن للعودة إىل ترابه، ومل يكن لنا اخليار يف اهلجرة املؤقتة منه، ولن تطول فرتة غيابنا عنه.
اإلعالم مسؤولية كرى والكلمة أمانة يف عنق اإلعالمّي ويف ضمره ووجدانه، ال جيوز ملن حيرص على 
مستقبل بلده وأهله وأبنائه، وليس من املنطق وال حى من املصلحة أن يزرع الكراهّية واألحقاد جتاه أخوته 
وجرانه األبدين فاجلغرافيا قدر للرتكّي وللسورّي، هل ميكن ألّي مّنا أن ينتزع جغرافية وطنه وأن يذهب هبا 
إىل قارة أخرى أو أن يزحزحها عن مكاهنا التارخيي بوصة واحدة؟! ابلتأكيد ال ولن يستطيع أن يستبدل 

جاره أو أرض جاره جباٍر آخر أو أرٍض أخرى.
اجلغرافيا قدر اثبت ال يتغر أما التاريخ فهو قضاء ميكننا بوعينا املسؤول وعقلنا الراجح أن نتدخل فيما 
سرد بن سطوره، إبمكاننا، إبرادتنا املشرتكة وبرغبتنا يف حياة إنسانية يسودها احلّب والسالم وقيم اخلر 

واحلق واجلمال، أن نكتب التاريخ معاً ألجيالنا القادمة حبروف من نور. 
للجار حق على جاره أن ينصره يف مطالبه وحقوقه املشروعة وأن يهّب لنجدته، وأن يواسيه ويعينه على 
مصائبه.. حنن السورين واألتراك جران وأخوة فمنذ القدم بالد الشام واألانضول كانتا ولن تغادرا أو 

تتبّدال وستبقى تشرق فيهما مشس احلياة. 

شاعر وكاتب سوري

وم
ّ
سالم حل

دة المدائن
ّ
قصيدتان لسي

علي محّمد شريف

قدر الجغرافيا واقتضاء 
ة والتاريخ

ّ
المسؤولي

رئيس القسم الثقافي
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ل تُلبسوا الشهداء أثواب القصب
ل حتملوهم يف نعوش من ذهب

ل تنثروا ورداً وعطراً فوقهم
فاهلل كللهم بعطٍر منتخب

ل تعملوا عرساً يزف قدومهم
ل ترشقوهم ابلقصائد واخلطب
عرس الشهيد وورده وقصيده
يف أن نعيد له ثراان املغتصب

كتب الشهيد على ثراه وصية
بدمائه، فاقرأ ملياً ما كتب
ووصية الشهداء يف أعناقنا

دين إىل يوم القيامة قد وجب

ثوروا على أغاللكم وتقّحموا
أين الكرامة والشهامة اي عرب؟؟
هل أصبح الشهداء قتلى عندكم

ودم الشهيد دماً مثريا للشغب
أين الذين يقدسون شهيدهم
وشهيدهم يف هللا حيا حيتسب

قل للذين مترتسوا بعروشهم
لن يدرأ النريان عرش من خشب

وإىل الذين ختاذلوا قولوا هلم
تبت يداكم حيثما كنتم وتبّْ

فاجملد ل يبنيه شعب خانع
ل جمد إل خلف رايته الغضْب.

غاَدَرها إذًا؟! 
الِخري،  املمِكِن  رصيِف  حت  بَِيِدها  مُمِسكاً 
جاِلساً ُقرهبا ِبصمت، على مقعٍد َخشيّب، حتَت 

شجرٍة ل ِظالَل هلا.
من  بَِنظرِِه  هاِرابً  وُمرتَبِكاً؛  حُمَيَّاُه  كاَن  شاِحباً 
ُورَيقاٍت  ِبْضُع  َتَدّلت  حيُث  ِلألعلى،  عينَيها 
أْعواِدهّن،  هَبشاَشٍة أبطراِف  ُمتَعّلقاٍت  َجافّاٍت، 

ُمنَتِظراٍت نَفَخًة ِمَن الّريِح للسُُّقوِط اأَلِخري.
َساَعِتِه،  عقاِرُب  لِكّنها  ُورَيَقاٍت كاَنْت،  ِبْضُع 
وُمؤّقُت رَِحيله، َورَقٌة سقَطْت يف يِدها؛ َأطبَقْت 

عليها بُسرعٍة، َعلَُّه ل يلَحظها.
َعرباٌت  تَلْتها  وجنِتها؛  على  َتَدحرَجْت  َعربٌة 
َجْفَنيها،  َعليها  أطبـََقْت  أْن  َلول  تنهِمُر  كادْت 
تالَحَقْت  حني  يف  غياِبه؛  يف  لِحقاً  لتمِطَرها 
قّبلتُهما  َوْجنَتيها؛  وَعرَبْت  ُأْخرايٌت  ُورَيقاٌت 
على عَجٍل، واتبَعت الّسُقوط، حيُث ارتَقْت يف 

ُحْجرَِها هبُدوء.
يف َمْأِزِق الوْقِت، قد نقوُل كلماٍت ما ُكّنا لُِنْدِرَك 
ذاكرتنا،  يف  األوىل  املقاِعَد  حْتجُز  أّنا كاَنْت 
لُِنربَِّرها  ُمّتَسَع  َول  َسَنفعُلها  ما ُكّنا  َأشياَء  نفَعُل 
نعثُر عليها يف  اليت  ذاتُنا  ولِكنها هَي  ألَنُفِسنا، 

َويْهُجُران  الّزمِن  َعقاِرُب  تَتوّقُف  النَهاايت، حنَي 
الِكرِبايء..

أَتُراُه كاَن خيَشى َعليها ِمَن الربِد يف ِغيابِه، حنَي 
َأْخَرَج من َجيِب ِمعَطِفِه اخلفيِف ِقطعَة قماٍش ِمَن 
الّصوِف الفاِخِر َوغّلَف َيَدها هبَا، َأْم كانِت الَغريَُة 
َتعَبُث بقلِبِه مَن اليِد اأُلخرى اليت َستأُخُذ بِيِدها 

حاملَا يَتخّلى َعنها؟
كيَف خياُف َويَغاُر َمْن َأْضَمَر ُمسَبقاً الّرِحيل؟

أَبدًا؛  مَعنا  بَقائِهْم  ِمْن  نـََتيّقُن  الذيَن  َفكلُّ 
ُيْضِمروَن لَنا رَِحياًل ُموجَعاً...

عن  نغفل  َوتـََعلُِّقنا  ُحبـَّنا  ِلَفْرِط  أَننا  ذلَك 
املدِّ  ذلَك  ويَغُدو كّل  ِبسَذاَجٍة،  الَقَدِر  عقاِرَب 
حنَي  َجْدَوى  باِل  التَعجُّيّب  َواجلْزر  الستفهامّي 

َيطعننا الِغياب!
اآلَن فقْط تستطيُع أْن تنَهِمَر ُمَطّوًل ِجّدًا، فَيْلجأُ 

قلُبها إىل َأقصى زاِويٍة ممُِكنٍة يف َأضالِعَها.
أتُخُذ  الّصقيِع  َوَيُد  وخائِفاً؛  َصغرياً  ُمنكِمشاً 
ِمَن  َصغريٍة  ِقطعٍة  ِسوى  يفِصُلُهما  ل  بُيمَناَها، 
َموِقٍد  ُكّل  ُتشِعُل  األخرى  وابليِد  الّصوف، 
بـَْرَد  تَنسى  اِبلدْفِء  اليِد  ُيسراِويَّة  َعّل  ِبِه؛  تعرُب 

الِغَياب.

شاعر سوري 

محمد إبراهيم الحريري 

 المرايا
ُ

ِخداع

د. عبد الناصر الشيخ علي

هانية خانكان

وصية الشهداء

 الِغياب
ُ
رد

َ
ب

شاعر وطبيب سوري

كاتبة سورية

ابرُد فالشعر  عينيك،  سوى  يل  وهل 

أجنبت الريح  من  حكاايت  أمامي 

جمفف حقي  املأساة،  كامل  أان 

غادرت ابلوهم  املرآة  شرفة  وعن 

بينه للحكاايت  املوازي  وظين 

الرضا حالة  يف  املرآة  تشاهُبين 

حقائيب يف  أخفيته  الذي  وكل 

أنين البعد  إىل  يوحي  الصدى  يكاد 

حصانة أقوى  الصمت  بعرف  وهذا 

وحدها فالشام  ابلسهد،  تسريف  فال 

وصدرها مجرا،  الشوق  تزيد  أن  هلا 

قاصرا الظلِّ  ُدمى  عن  حبثي  زال  ول 

انهزت الريح  مع  حاليت  َتَشابُُه 

واحننت الصرب،  حممية  معاً  بلغنا 

يقودين عذايب  تنجيم  أي  إىل 

ينتهي السرب  خارج  انتظار  وكل 

فافتحي املفاجئ،  ابلشوق  سآتيك 

كتمتها انراً  الصمت  دخاُن  يواسي 

فاتح والنهر  التأويل  قيمة  وما 

ماحلًا ابملوج  الغيم  طبع  كان  إذا 

حمدق والطني  النريان  بَِنا  متاهت 

قبله صمت  ل  التمثيل  مربط  هنا 

تزامحت جلوسي  من  شك  بعد  على 

الدجى مسرح  على  حياديٌّ  كأين 

وحده فاجلرح  »الديكور«  ُخدعَة  دعي 

مزخرف بقرب  أغراين  الدهر  إذا 

أميت اتريخ  القهر  ابمتداد  أرى 

بعدما احللم  إىل  يدعوين  شيء  ول 

لنتهى للنياشني  امتثايل  ولول 

تكن ومل  نفسي،  العاَر  علمتين  وما 

والردى واحلرب  النار  أن  وأعلم 

نقاهة يقضي  احلرب  كيف  وأدركت 

مرًَّة املوت  فرصُة  لديه  وكانت 

القصائُد؟ تطأُه  مل  حنيين  ومنفى 

احملايد ظلي  سار  وخلفي  حديثاً، 

الشدائُد حيايت  مين  نزعْت  وقد 

املُطاَرد وجهي  السطَح  واستغل  يدي، 

وزاهُد ليٌل  التقدير،  على  وحلمي، 

املعانُد اخلداع  يشكو  حاليت  ومن 

زائُد البال،  كراسة  يف  احلفظ  عن 

أكابد مهًّا  التعجيل،  يف  اخلوض  من 

انقُد لعينيِك  يعطيها  الدمع  من 

الشوارد جتيز  ل  ما  هلا  حيق 

فاقُد وللحقد  مفتوح،  الفجر  على 

واحُد ُشدَّ  الذي  واخليط  اللهو،  على 

ُتطارد كانت  ابلبحر  اليت  طقوسي 

الطرائُد للشباك  املرااي  أمام 

يساعد؟ ضياعي  عنواين  كان  إذا 

عائُد الفن  جوها  من  ريشة  إىل 

املساجد تصحو  حني  جمال  لقليب 

الشواهد تغيب  ل  حت  الصدر  عن 

راكُد؟ والنَّاُي  لألحلان،  ذراعيه 

الروافد قدمته  دليل  فهذا 

املواقد قّوضته  حلف  بتشكيل 

فاقُد للعبِد  التصفيُق  بعَدُه  ول 

شارد ابجتاهني  ودريب  خيول 

عائُد لبد  األبطال  مع  وليلي 

يشاهد ل  ما  تكذيب  يف  احلق  له 

قالئد صدري  فوق  جروحي  فإن 

اجلرائد كفنته  أمامي  مسجًَّى 

شاهُد النحت  على  متثال  حتولت 

قائُد ابجلسم،  الفخار  ُمتحِف  إىل 

تناشد وضيعاً  أو  متشي،  الذل  إىل 

َتعاهدوا قتال  املهزوم  جسدي  على 

املفاسُد عليه  زادت  إن  الصمت  من 

والُد. للحيِّ  املْيَت  أنَّ  ليشعَر 
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واآلن، قــل هلــم احلقيقــة، مل تعــد حباجــة لتريــر مــا حــدث، مل يعــد الق

مهمــاً أن يعــرف أحــد أي شــيء عــن النــوابت احلــادة الــي هتاجــم 
رئتيــك، عــن الغصــص وآالم الظهــر، عــن الصــداع والغبــش الــذي 
يــالزم العينــن، عــن القشــعريرة والرجفــان مثّْ، مثَّ عــن الوحــدة والتخبــط 

يف دائــرة الوقــت الضائــع.
قــل هلــم احلقيقــة كاملــًة، ضعهــا كجثــة أرنــب علــى الطاولــة وقــل هلــم 
أبنــك هــو، وأبن الكدمــات الــي علــى وجهــه هــي آاثر اصطدامــه 
اســتخدام  جتيــد  ال  ســيدة  تقودهــا  مســرعة  عربــة كانــت  أبضــواء 

الفرامــل.
قل ما ختفيه عنهم منذ سنني 

ال تنتظــر الوقــت املناســب ألنــك ضّيعــت الكثــر مــن الوقــت ألجلــه، 
فهــل كنــت تتصــور يومــاً أن متــوت كأرنــب وأنــت تقطــع الطريــق مــن 
غابــة حتــرتق إىل حبــرات الصقيــع؟! هــل كنــت تتصــور يومــاً أبن العربــة 
الــي ســتصدمك ســترتكك علــى حافــة الطريــق وتبتعــد ألنــك أرنــب 
وألنــك لــن تســتطيع ولــو حــى ابإلشــارات أن تشــرح هلــا قصــة كرهــك 
للجــزر والبنــدق، قصــة العيــش داخــل األنفــاق وقصــة الركــض حنــو 

مركــز الضــوء يف حــاالت اخلطــر؟؟! 

ليــس لألرانــب مشــاعر وال أحاســيس، وهــي ابلنســبة للبعــض مــن 
البشــر كائنــات أليفــة، وابلنســبة للبعــض اآلخــر وجبــة شــهية علــى 

مائــدة املطبــخ.
قل احلقيقة أنك بال مشاعر كأاثث شقة لإلجيار، وبال أثر 

كطائر يعرب غيمة لذلك يضلون الطريق إليك أبدًا..
قلبــك وحــن  ســرايً يف  هلــم أبنــك يف األربعــن اكتشــفت ابابً  قــل 
فتحتــه اكتشــفت جــزر املــرااي فرأيــت نفســك أينمــا التفــّت، رأيــت 
نفســك، رأيــت النتــوءات البــارزة لعمــودك الفقــري، واكتشــفت أبن 
قفصــك الصــدري مهشــم، مث رأيــت أبنــك حتمــل قلبــن مــن رصــاص 
وقصديــر ســقطا منــك واســتقرا يف احلــوض، قــل هلــم أبنــك صــرت 
فزّاعــة ال ذكــرايت هلــا ســوى خــوف العصافــر، وأن األمل صــار يتكاثــر 
يف روحــك كاألرانــب، قــل هلــم كل شــيء وأنــت تقلّــب جثــة األرنــب 
علــى الطاولــة،  آاثر الــدروب يف قدميــه ، قصــة جناتــه مــن املــوت 
مرتــن، وقصــة موتــه كأرنــب دون أن تعــود تلــك العربــة الــي صدمتــه 

مرتيــن فقــط للــوراء علــى األقــل لتزحيــه قليــال حنــو حافــة الطريــق .
- قل هلم احلقيقة 

-  ماهي احلقيقة؟؟؟

-  احلقيقة هي تلك األشياء الي مل نصدقها ذات حب.
-  ما هو احلب؟؟؟

-  احلب هو عربة مسرعة تقودها امرأة ال جتيد استخدام الفرامل. 
- ماهي الفرامل؟؟ 

- هي أصابع احرتقت وهي حتاول إيقاف قطار مضى مسرعاً.
الــذي  القصــر  الزمــن  علــى  وتعــرتض  اخلســارة  تقبــل  أن  هــي   -

ســتغرقته. ا
-  واآلن.. ماذا علّي أن أفعل؟ 

-  دع األرنــب علــى الطاولــة وامــض بروحــك بعيــداً، عــد لألماكــن 
الــي كنــت حتبهــا ســرتاهم هنــاك، راقبهــم مــن خلــف الزجــاج وهــم 
يتبادلــون الــورود، وهــم يضحكــون وهــم يتعانقــون، وتذكــر نفســك 

دون أن تنســى األرنــب.

محمد سليمان زادة

الحقيقة

شاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد

 من داٍع لجمِع الحطب
َ

لم يبق

شاعر وكاتب سوري

مل يبَق من داٍع جلمِع احلطب 
أو لتسجَر أّمي التنّور 

سجروا فينا كل األرِض 
مل تبَق سنبلٌة أو حى حّبة 

اشتجر الضيم فينا أبداً 
وانتظمت ابجلوِر كلُّ أطراف املسألة 

ما ابل اخلائفَن من احلريّة:
يلّونون أغالهلم الصدئة

خيادعون أنفسهم وأهل اجملرّة
يستأنسون 

حن تبدو األصفاد أعجمّيًة 
هبيجة َنِضرة

ونستعدي بعضنا:
هذا كافٌر 

وذاك ُيسّبح ليس هلل 
بل حبمِد الدوالِر والطواغيِت البـََررة 
سأبقى يف تشّردي كعهدي األّول 

فالحاً:
قطرة قطرة

أسقي البذرة ِسراً وجهرًا
من مطٍر ومن دم البالد

من دموع احلسرة 
أختّيُل بزوَغ الشجرة

أتلّمُس خبيايل مهَس بزوغها 
وكيف تّكويرة الثمرة 

أخشى حينذاَك
ستكون أرواحنا حطبًا

وكذلك ستحتوطُب حبماقاتنا
الشجرة..

رغوٌة سوداء نلهو هبا
من قال إّن احلقيقة حلوة؟ 

نكذُب ويكذبون 
هل يتالشى الفارُق بن حلظات السرور املسروقِة 

واحلياة املديدِة املرِّة ؟!

يف  أطفالنــا  وصريــر  البهيــِج  العــرِس  أيتســاوى 
؟ ! مذحبــة

أتتساوى القصيدِة اهليفاُء إّن أطربتنا
والرايضياُت احلاّدُة كنصِل شفرة

أيكون الكاذبوَن السارحون يف وثر النفاِق 
كاحملروِم بصدقِه من نزوِة فرحة

دعوين أبتعُد عن الزحام 
وتدافعوا لنيل أومسِة األعداِء 

فالفقراُء أهلي 
وقدويت والعزوة 

ليس يل قٌر معلوٌم 
رغم أين مّيٌت من سنن 

ليس يل بيٌت ينتظرين 
يتيٌم بال شجرِة قبيلٌة حرّة 

ليس يل أسرة
أعانُق الوهم كل مغيٍب وال أرقد

وعند اهلزيِع يل سروة 

يشرتطون عليًّ أن أبقى بال هويٍة 
بال وجٍه ألّوُن ِقفاره القاحلِة 

ببسمة
اضحكوا اآلن ملَء أشداقكم

فقد أطلقنا على أقدامنا الرصاص 
وقتلتنا يف النوائِب 

الرِّدة
سأمسُح لكم أن تقتلوين بال أسف
ولكن دعوا يل من تراِب بالدي 

حفرة 
وإن هّبت الريُح وَسَفت ترايب 

سأبتسُم لكم متأملاً 
وأنتم ُتطأِطئوَن للخيبات حبسرة 

سأستسلُم جلذوِر الشجرة
تقتاُت بقاايي ليصَر نسغاً ومخرة

والدود العريبُّ سيأنفي 
واملسيحي والكردي ودود الكفرة 

أتعلمون ملاذا؟!
ألني على ديِن اإلميان، بنا 

وانتظر أن نصحو 
فقد ردموا فوقنا بئر األوطاِن 

وهوى يف قعرِه
الدلو واحلبل 

وسيندثر فينا اإلنسان
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يف ديباجة الّدمع وبوح األمل 
مثّة قلٌب 

يهذي ابمسك 
يف األزمنة الّصامتة والّصارخة 

أساطرُي حنانك 
يف فلكها املشّع حتكي للّتاريخ 

تتجاوز حدود ذكراييت 
تتوارى خلف ابتسامة أخرية 

لكنَّها خالدة 
حتضن جغرافيا أحزاين 

يف مهبطها املعتم 
قصيديت وغبار الغياب ورحيُلك 

ركاٌم من احلزن األسود 
أحبُث عن اخللود يف ظالل امسك 

 أستمّد قويت من أمكنة حتتفظ بكثافة عطرك 
وحبرويف أكّمل دورة احلياة 

على أجنحة الّشمس 
يف غروهبا املندثر 

ابتسامُتك وقوايف الّشعر 
تتعانقان على بريق الّسنابل 

حترتق حرويف يف حمرقة املعاين 

امُسك برٌد هلا وسالم 
أنفاُسك 

عيناك اخلضراوان يف روايب الّروح 
إرثي األزيّل 

ينساب، من بني أصابع املساء، 
إىل روحي

كأنَّك رحْلَت مبكراً 
يف ليلة متزَّقت أبنغام مميتة 

مل ترتمجها كآبة كانون 
يف رسالتها التليدة شهقات ايئسة 

وأمْل
يف أفق مل يتوّضأ بنور الّشمس 

ظالٌل 
ل يهتدي إليها العابرون 
يف تلك القرية »دوكركا« 

اليت تنتعش برايحينك 
وبروح الّنعناع املغامْر 

بساتينها الّصغرية ترسُم مثاراً حبجم خطواتك 
يف صباحات حتتضن أزهار قلبك 

سبع سنواٍت 
يف اترخيها املؤمل 

مل تتغري طالمُسها 
شيفرة احلزن 

مل يفككها أنني الغياب 

ل زلت أشّم رائحة الّثورة 
يف حقول احلنطة اهلادئة 

ويف روحْك 
ليس يل سوى جمد أيب 

ونضاله املشرق 
وابتسامة حلمه 

كّلما عاينُت العلياء 
من أجبديتك كتبت قصيديت 

رحيق روحي على نرجسة دجلة 
أتركه على قربك وأمضي 

إىل أشواقك 
أمضي إىل قلبك.

هــذا مــا صّرحــت بــه شــابة ســورية يف جملــس األمــن عــام 2011 ودام اعتقاهلــا 
مخســن يومــاً )مل تُغتصــب(.

انتظرت اغتصاهبا كل ساعة ابخلمسن يوماً مدة بقائها ابلفرع األمي.
سؤال:

ملــاذا طغــى هاجــس االغتصــاب علــى عقــل املعتقلــة وكأنــه ســيحدث اآلن أو 
بعــد قليــل؟!

هــل كان االعتقــال والتعذيــب والتهــم اجلاهــزة منهــا مثــاًل: اســتجرار ضبــاط - 
قتــل جنــود اجليــش الســوري - هتريــب داببــة ملناطــق الثــوار - ختابــر مــع العــدو 
- هتديــد بقتــل واعتقــال األهــل مــن أبنــاء وأخــوة وحــى أصدقــاء، أهــون مــن 

ألــف مــرة مــن التحــرش اجلنســي واالغتصــاب! 
من املســؤول األول عن التضخيم اإلعالمي حول فكرة )كل معتقلة سياســية 
مغتصبــة( النظــام أم املعارضــة؟! وملــاذا؟، أســئلة لإلجابــة عنهــا حتتــاج ملفــات 

ودراســات وأحبــاث. 
ابلثــورة  يــوم  أول  ومنــذ  قــرر  عندمــا  صــح(  )لعبهــا  األمــي  النظــام  لنعــرتف، 
ودينيــة  ثقافيــة  خلفيــات  مــن  الثائــرات  الســورايت  آالف  اعتقــال   2011
وجغرافيــة مــن كل املــدن واملناطــق الــي خرجــت ضــد األســد ورمــوزه الفاســدة، 
مســتخدماً البطــش أبعلــى مســتوايته وطرقــه مــع معتقــالت الــرأي لتحويلهــن 
مــن اثئــرات إىل جمرمــات مســتخدماً أســوأ طريقــة تعذيــب تواجههــا أي ســيدة، 
واملــوت يهــون أمامهــا )االغتصــاب(، فاالعتــداء اجلنســي والتحــرش اجلســدي 

واللفظــي إهانــة وامتهــان لكرامــة املــرأة وذويهــا.
األســلوب الــذي أمضــى كالنحــر متامــاً ابلنســبة هلــا ومــا يرتتــب عليــه مــن خماطــر 

صحيــة ونفســية لــن تــزول إال بصعوبــة ابلغــة.
االعتقــال اســرتاتيجية حــرب شــّنه النظــام إلمخــاد احلــراك الشــعي بســرعة وحبــزم 
وبقــوة مل تعرفــه ســوراي طــوال حقــب مــن وجودهــا علــى هــذا الكوكــب، ال تعــرف 
حــدود وال ضوابــط، تغولــت بــه األجهــزة األمنيــة وذهبــت بــه لآلخــر وال مانــع 

لديهــا إطالقــاً إن كان يــؤدي للمــوت أو التشــويه أو حــى اجلنــون.
وزاوج غالبــاً بــن االعتقــال واالغتصــاب واالبتــزاز وعّممــه عــر كل الوســائل 

بتوصيــل رســالة أو رســائل مفادهــا جســدها )املقــدس( أو الثــورة.
ورقــة ضغــط  بــل  هلــن  عقــاابً  فقــط  الناشــطات  واعتقــال  اغتصــاب  يكــن  مل 
سياســية أشــهرها حكــم بشــار يف وجــه الفصائــل العســكرية، ومــن بــدء احلــراك 
الســلمي لفــض االحتجاجــات املطالبــة ابإلصــالح مث ابلتغيــر والحقــاً ابإلزاحــة 
الكاملــة هلــذا الشــكل مــن احلكــم، فكانــت املعتقلــة هــي خنجــر وقذيفــة رماهــا 

بوجــه اجملتمــع لكســره وضعضعتــه وتفكيكــه لزمــن طويــل.
اســتخدمت القــوى األمنيــة كل مــا توفــر بــن أيديهــا مــن أفــراد موالــن مؤثريــن، 
واجليــش اإللكــرتوين، وفيديوهــات ومقاطــع مصــورة هلــؤالء النســاء وبعــث مــن 
خالهلــن كتــاب واضــح جــداً عنوانــه العريــض والقاطــع )كل معتقلــة رأي مغتصبــة 
ال فــرق اطالقــاً بــن صغــرة أو كبــرة، متعلمــة أو أميــة مشــاركة أم متعاطفــة ).

يف  العمــل،  يف  احلواجــز،  علــى  أحيــان كثــرة  يف  عشــوائياً  االعتقــال  كان 
احلقــول، يف املمــرات احلدوديــة يف املــدن، يف الشــوارع واحلــارات! يف املــدارس 

واجلامعــات، تغــوُّل فــاق حــى كوابيــس آخــر الليــل.
املــرأة ابجملتمــع  األنثــى ومكانــة  )الشــرف( شــرف  مفهــوم  متامــاً  يعــي  النظــام 
الســوري، فكانــت ســالح حــرب أشــهره بــدون أي ضابــط أو رادع، رأى فيهــا 
املســؤولة األوىل عــن ســوء تربيتهــا للشــباب املتمــرد، ومتســرتة علــى معلومــات 
عــن أخيهــا وإهنــا وزوجهــا وزميلهــا ورآهــا شــريكة كاملــة لــكل هــؤالء، وبنــاءاً 
عليــه ليتضاعــف الثمــن الــذي عليهــا تســديده، ُعمــم علــى اجلميــع يف الشــارع 
الثائــر فكــرة أنــه كل معتقلــة رأي مغتصبــة، أداة عقــاب مســتحدثة بفجــور 
وعلــى املــأل هــذه املــرة، جنــح فيهــا مبــكان، وفشــل يف مــكان آخــر، لكنــه مــازال 

مســتمراً هبــا.
لكن.. 

علــى الضفــة الثانيــة مــن املقتلــة، وظّــف النشــطاء بشــقيهما املعــارض املــدين 
والعســكري اغتصــاب املعتقــالت مــع مــا فيــه مــن غضــب وقهــر هــذه القضيــة 
إلظهــار وحشــية النظــام وانفالتــه مــن أي عقــاب، ملــا لقضيــة االغتصــاب مــن 
أثــر كبــر ابجملتمعــات الغربيــة بــكل مؤسســاهتا السياســية واملدنيــة واالجتماعيــة.
حضــرت معتقــالت الــرأي وبقــوة يف ملــف احلــراك ومت طرحهــا كورقــة ضغــط 
أيضــاً، ولقيــت صداهــا الواســع يف منظمــات حقــوق املــرأة واإلنســان واألمــم 

املتحــدة.
وامللــف مل يغلــق ومل حياســب أحــد مــن اجلنــاة ولــآلن ال يبــدو أنــه ســيحاكم 

أحــد يف الوقــت القريــب.
لكنــه يف حلظــة مــا قادمــة ســيوضع علــى الطــاوالت ليحاســب عليــه املتورطــن 

ومــن اجلميــع !!، وأكــرر الســؤال: هــل فعــاًل كل معتقلــة مغتصبــة؟!
األهــم واألمــر كيــف أثــر هــذا التعميــم والتوصيــف علــى حيــاة املعتقلــة نفســها 
ســراحها  إطــالق  بلحظــة  انتهــاءاً  وليــس  ابلفــرع  اعتقاهلــا  حلظــة  مــن  بــدءاً 
ودوامــات اخلــوف والعنــف الــذي مــورس عليهــا وموقــف األهــل واحلاضنــة!!
وضــع تعميــم االغتصــاب بوضــع نفســي خطــر يصــل أحيــاانً اىل حــد اجلنــون 
يف األفــرع األمنيــة )اجلهــة األوىل( ليكــون وســيلة الضغــط الناجحــة للحصــول 

ولتنجــو كان  تفعلــه،  مل  أم  فعلتــه  االعرتافــات واالقــرار ابلذنــب ســواء  علــى 
عليهــا التوقيــع علــى ورقــة بيضــاء متــأل الحقــاً بتهــم حســب مــزاج الضابــط ومــا 

يــراه مناســباً.
هــذه االهتامــات وجــدت مــن يصدقهــا مــن أهــل وأصدقــاء الناشــطة واملعتقلــة 

كل وفــق مصلحتــه وموقفــه. 
والنبــذ!!،  واللــوم  التعنيــف  فصــول  تبــدأ  هنــا  بــل  هنــا  القصــة  تنتــه  مل  عفــواً 
هنــا أيضــاً مت تعميــم هــذه النظــرة: كل معتقلــة مغتصبــة وكل مغتصبــة منبــوذة 

القتــل!! حلــد  الرجــم  وتســتحق 
هــذه  ملثــل  والناقــل  املتفــرج  موقــف  يف  إال  الثائــر  املعــارض  االعــالم  نــر  مل 
احلــاالت!، النظــام كــرس االغتصــاب كظاهــرة إليقــاف املــد الشــعي ولــوي ذراع 
العســكر الثائريــن، أمــا املعارضــة فقــد أدلــت بتصرحيــات خميفــة حــن أعلنــت عــن 
أرقــام كبــرة حــول ارتفــاع معــدالت طــالق املعتقــالت داخــل األفــرع والســجون 
وخارجهــا، التــرؤ منهــن، قتلهــن مــن قبــل ذويهــن، والتضييــق عليهــن خوفــاً مــن 

جتــدد االعتقــال، الزامهــن بــزي حمــدد، واحلــد مــا أمكــن مــن احلركــة 
والتنقل، وراحت فكرة تزوجيهن مبترع يرضى هبذا العار!!

ضغــط االعــالم املعــارض بغبــاء وتســرع بتخريــج فكــرة كل اثئــرة وانشــطة هــي 
الناجيــات  وغابــت  مهــزوزة،  ابلضــرورة ضعيفــة  هــي  مغتصبــة  مغتصبــة وكل 

الفاعــالت املؤثــرات حمليــاً وعامليــاً مــن املشــهد الســوري أو كاد..
واســتمرت الصــورة والتوصيــف هلــن ابلشــكل النمطــي الســائد وتكريســه خاصــة 
يف املناســبات الثوريــة لتحضــر املعتقلــة وحتكــي قصتهــا لتلقــى تعاطــف وقليــل 
مــن كثــر مــن الدمــوع، الــكل حزيــن ومشــفق يف هنايــة احلفــل، والــكل ميضــي 

إىل شــأنه.
وحدهــا أم حممــد املعتقلــة ملــدة 9 أشــهر يف فــرع فلســطن لرفضهــا االعــرتاف 
علــى أمســاء رفــاق الطريــق والــي متكنــت بوســائل اتصــال بســيطة توثيــق مــا 
حيــدث ابملظاهــرات مــن قتــل وحــى داخــل الســجون بواثئــق لإلعــالم اخلارجــي 
ومنظمــات حقــوق االنســان، وحدهــا مــا زالــت تنتظــر إعالمــي متــرع يلتقــط 
ألســناهنا املتهالكــة صــورة وهــي تضــع مــادة الســيلكون لتثبيــت مــا بقــي مــن 

تلــك األســنان لتســتطيع أن تبقــى علــى قيــد احليــاة، واالنتظــار.

زهرة أحمد 

شاعرة سورية

كم أشتاق إليك.. أبي.!

هند بوظو

كاتبة وصحفية سورية

كل المعتقالت مغتصبات
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بحر إيجة

طه حسين
Taha Hussein
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Beşê kurdî

Ji xwe xewnên min

Di hindirê te de hatine 

Veşartin

Te bi pêlên xwe 

Awirên kerwanê hêviya

Bi şûştin da

Te çong westana

Evîndarekî

Li ser gora nemirekê

Şikand

Erê cenge

Erê cenge

Dûmane

Dûmana

Leşgerê xwedane

Îro bi tenê qirkirna

Xwezî û hêvyane

Li  ser serê pîre dayikekê

 enî deqandî

Pûçkirne jiyane

Hey

Leşgerê şevê

Mêranya restemê zal

Li heberî fîşekê

Dosatan û birane

Îro cenga mirovantiyeye

Kî dize kî tolaze

 kî berane

ezê kengî kulikên 

xwe bi hev dim

piştê bi dim leşgerê 

zozane

lê xewnên min bi derya

îcê re winda bûn

û venagerin venagerin

Tajî bera dûv keroşkê dide...!!!
ÎŞRAQ

lê wê nagirê .

Tajî piştî westanê gazi keroşkê dike û bext 

dide ko nema wê bigrê û jê dipirsê:

((Ez di dilê xwe de ji te bezatirim....!!))

Çima nagihim te ??

Keroşkê lê vagrand û dibêja:

[[Ji ber ku tu  di ber gepa xweş ji xwediyyê 

xwe re êrîş dikê û birçî dimîne....!!!

Lê ez di ber  xelasiya xwe de direvim...... ]]

Li xem û derdî bipirse!
Ednan Kerîm
Halî derdî minî xembar bipirse
Naley şevî giyanî bêmar bipirse
Hemû dîn û li ehwalim epirsin
Dil û canim de toş yek car bipirse.

Li ciwanî tu rewawe gul gulzar
Balay rêket taze berhem eda dyar
Li tawî rûmetî wêney gulî tu
Bulbul asa enalînim ekim zar.
--------
Dilim bê tu perîşane şêwawe
Geh royî tum dî xemim perşo belawe
Eger derdî dilim beşkey ezanî
Dilî bêdar li dunyaye nemawe.
--------
Tal tal perçem bi ser rû te belawe
Gul û reyhane û sumbul têkelawe
Bi ser rû te perîşane du zulfit
Bi her talîk, dilîk helwaserawe.
--------
Dilovan be li min û dilî carek
Bipirse dil bi çûne ev hewalek
Ba melhemî xem û nalînbe yek car
Yan sebebî dil bi ajo aramek.

من التراث الكردي
Ji kultura Kurdî

نعم أحالمي ضاعت 

يف داخلك

بوجك غسلت نظرات األمل 

يف عيون قافلة الرجاء

وكسرت أقدام العاشق

على مهاد اخللود

نعم إنا احلرب 

إنا احلرب

ودخان رمادي أسود

إنم جنود أرابب الطغيان

يقمعون املطالب واألحالم

يقتلون احلياة 

يف رأس أم موشومة اجلبني 

اي جند الليل 

اليوم بطولت رستم زالت

يف مواجهة رصاص األخوة واألصدقاء

إنا حرب الوحش واإلنسان

فَمن اللص وَمن املرتشي

َمْن كبش الفداء؟!!

مت سوف أمجع آلمي 

وأثق جبنود من وراء اجلبال

لكن أحالمي اتهت 

يف حبر إجية 

ولن تعود 

لن تعود.

من الحكم الكوردية
إشراق

 حلــق ســلوكيُّ الّصيــد األرنــَب لكنــه مل يقبــْض 
عليــه.

بعــد أن أخــذ التعــب مــن الســلوكّي اندى علــى 
األرنــب ووعــده أبنــه لــن يعــود ليالحقــه لكنــه 

ســأله:
 يف احلقيقــة أان أســرع منــك لكــن ملــاذا مل أصــل 

إليك!!؟؟
رد عليه األرنب فقال:

مــن أجــل أتمــن لقمــة طّيبــة  ألنــك هتامجــي 
أان  أمــا  أنــت جائعــاً،  تبقــى  فيمــا  لصاحبــك 

خالصــي. أجــل  مــن  فأركــض 

ٍة اسألي عني
ّ
لو لمر

عدنان كريم
اسأيل عن وضع مصيبي ومهومي

وعن أنن روحي يف تراتيل الليايل، 
اسأيل..

كلُّ اجملانن يسألون عن أحوايل
أاي روحي وقلي 

ولو ملرة اسأيل عي.

حبسنك أنت وردة أنقى
بن نقاء الورود 

تتعايَل يف إقدامك لتهدي من مثارك الطازجة
وأنت خالصة صورة الورد يف العلى

وأان كالبلبل املقّيد أصدر أنيي من األمل

قلي من دونك يف حرة من أمره
وعند رؤايك تتطاير مهومي مع النسيم وتفى

أتعرفن لو تتالشى مصيبة قلي 
لن يبقى قلٌب يعاين يف الدنيا من األمل

جزيئات قلي تالمس وجهك
كتعانق الورد والرحيان مع السنابل

وعلى خديك خصلتان حمراتن
يتسلق عليهما قلي صعودًا

فارمحيي وارمحي قلي مرة
اسأيل عن وضع هذا القلب املمزق

سيكون بلسماً يشفي أنيي
أو سبباً لراحته إىل األبد.
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Beşê kurdî

رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

 السوريين في المعارضة!
ُ

اللجنة الدستورية خيبة

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Komîta destûr bêhêvîya sûrîyane di rikberîyê de!

Şoreşa Sûrî di qonaxin pir sert re derbas bû ji destpêka xwe de û rikberîyek ji hêla dewletan 
de li ser hate ferz kirin beramberî piştgêrîya darayî, lomajî gelek hêl girtin li dirêjîya van 
salan li gel belayê komelin çekdar di bin navê (rikberî)de ewjî di rastîya xwe de berik bûn bi 
fermanan diketne tevgerê li gor bercewendîyên navdewletî û herêmî şoreşê ji rewşa biserket-
inê dûr dixînin di riya bihevxistina şerin navxweyî di aşkeriya xwe de kêferat li ser navçeyin 
bidestxwe ve anîne lê di rastîyê de lawaz kirina hêzin çekdar ê şoreşê yên ku şerin bê hempa 
li dijî hêzên rijêmê rû dane da ku karibûn du pare qada Sûrî bi dest xwe ve bianîna, ew bû ku 
bû bihane ji Rûsan re destêwerdan leşkerî li nava axa Sûrî bikin bo parastina rijêmê ji ketinê 
li sala 2015.
Bi serketinin şoreşê re komela navdewletî ya palpiştî li xelkê Sûrî kir Rûsya bêçare kir ku 
pirojeya Emerîka ya pêşkêşî asayîşa navdewletî kir li ser erênî bike, ya ku raya tevayî bi erênî 
qezenc kir bi deqa biryara nimre /2254/ li 18 çeleyê pêşîn sala 2015 de. Ewa ku bi aşkereyî 
tekez dike li ser rawestandina şer û gîhaştina lihevkirineke siyasî ji rewşa Sûrî re bi avakirina 
desteya desthilatdarîyeke veguhêz xwedî bawermend ji tevayî pêkhateyan be, û kar li ser 
veguhêza sîyasî bibe bi serpereştîya netewin yekbûyî, li ser bingeha daxuyanî ya Cinêvê û 
daxuyanîyên Viyêna, û pişt re pabendî hêla nivîsandina destûrekî nuh bibin ji Sûrî re û hil-
bijartin bi serpereştîya navdewletî bête kirin bi demekê re ku tevayî êrişin li dijî sivîlan raw-
estin bi yekser û bihêlin alîkarîya mirovî bighêje yên dorpêçkirî û yên bi hewce, her wehajî 
biryardarbin bi komela navdewletî ya palpiştin ji xelkê Sûrî re ku ew navenda tevgerîdare bo 
qolaykirina hewlin netewin yekgirtî ye li gel girtina her tevdîrekê bo avakirina bawerî ya ku 
tevlî karpêdana sîyasî bibe.
Biryara yekane bû ya ku xelkê Sûrî hêvî li ser ava kiri bû, lê tiştê ku bûyî piştî destêwerdana 
leşkerî ji hêla Rûsan de lêdana biryarê li rûyî dîwar bû ji hêla Rûsya de û riyake din da ber 
xwe, cewhera wê leşêerî bû bi rûyekî sîyasî bo rakşandina doseya Sûrî ji Cinêvê û sîwana 
navdewletî ji ser doza Sûrî hilînê bi lihevkirineke navdewletî û destpêkirina hevdîtinin Astana 
di navbera “ rikberîya çekdar û rijêmê “de li gel pabend bûna bi şerê terorê wek serekeyê 
serkarê rijêmê ya pebendîdare bi palpiştîya Rûsan ya leşkerî û Sîyasî tevlî hevparîya Îranê jî 
di warê leşkerî de ji destpêka şoreşê de.
Ji encama cirîdin Astana de ti berhem nehatin vedan tenê biryarkirtina avakirina herêmin 
(kêmkirina şer) di rastîyê de ew radestkirina herêmin azad ji bo rijêmê bûn û komkirina 
komelin cekdar li herêmin di bin kontirola Tûrkî de û herêmin gundewarê Îdlib û Hema. 
Bo çêkirina rewşekê ku bibe sedema destpêka çareserîya sîyasî. Lê ev yekajî nebû wekî em 
niha dibînin ku topbarandineke bodleyî li ser herîmên rikberî rû didin li gundewrin Îdlib û 
qurbanî bi dehanin di rojê de.. lê nemaze bo mijara avakirina komîta destûrê ya ku birya berî 
du sal û nîvan pê hatibû standin û her car dilukumî li ber astengîyên rijêmê bi bihaneya ku 
para yeketîya navdewlet parek ji sê parane dibêjin ku li vê dawî lihevkirinek li ser çêbûye 
we bazarekê di navbera desletin bi bandor, lê pirsa herî giring tê pirskirin Îro ewe, rêjeya 
serketina vê komîte çende heger rast hate avakirin ku ne rijêm û ne jî Rûs bawerîya wan nayê 
îlle bi çereserkirina leşkerî, ew û Îranî jî li gel wan dê vê komîtê bi kar bînin ji bo kuştina 
demê da ku rewş ji bo wan werê kanibin bi leşkerî şert û mercin xwe li ser rikberî û komela 
nav dewletî ferz bikin di demekê de ku axa wela bi tevayî bikevê bi kontirola hêzin rijêmê. Û 
rikberîjî xema xwe ya pêşîn ewe ku cîyê xwe biparêze di karê sîyasî û diblomasî de û razîbûna 
dewletin alîkar ji wan re û yên bi bandor li ser rewşa Sûrî biparêze.
Lê eger komîte hate damezrandin û destûr çêbû, kîye ewê rewamendî bide destûr? Netewin 
yekbûyî yan jî encûmena gel ya rijêmê? Çawa xalin destûr bête cîbicîkirin û yasayin bi ban-
dor hîna li ser kar dibin, bê guman ew vacayî xalin destûrin jî? Lomajî, belkî avakirina destûr 
bi salan dirêjî bide li ber guftogo û dîyalogeke li ser şirovekirinê di nibûna desthilatdarîya 
veguhêz ya ku diba serpereştî nivîsandina destûrekî nuh bikira di qonaxa veguhêza sîyasî de 
li welat bi serpereştîya navdewletî bi palpiştdana daxuyanîya Cinêvê.
Loma jî, rikberî tewanbare bi erêkirina li ser avakirina komîta destûr û derbaskirina cewhera 
biryara encûmena asayîşê 2254. Ew kete xefkekê ku nikere jê derke ve, bawer dikim yek 
dergeh jê re maye ku bang bide bo destêwerdaneke navdewletî di riya netewin yekbûyî re û 
sûrî bixne bin rêveberîya navdewletî bo cîbicîkirina encûmena asayîşê. Ji nuh de ku bawerî bi 
rijêmê û rûsya nemaye piştî hewqas qurbanî!  

    الثــورة الســورية مــرت مبراحــل قاســية جــداً منــذ بداايهتــا وابتلــت مبعارضــة فُِرَضــْت عليهــا مــن قبــل 
جهــات دوليــة مقابــل التمويــل، وابلتــايل أخــذت مســارات عــدة طــوال هــذه الســنن ُعنــوة مــع ابتالئهــا 
مبجموعــات مســلحة ابســم )املعارضــة( وهــي يف حقيقــة األمــر كانــت يف معظمهــا بيــادق تتحــرك أبوامــر، 
تنفيــذاً ملصــاحل دوليــة وإقليميــة تـُْبعِــُد الثــورة عــن حالــة االنتصــار مــن خــالل إشــعال معــارك جانبيــة ظاهرهــا 
الصــراع علــى مناطــق النفــوذ لكــن جوهرهــا إضعــاف القــوى الثوريــة املســلحة الــي خاضــت معــارك جبــارة 
وحامســة ضــد قــوات النظــام حيــث مت الســيطرة علــى ثلثــي مســاحة ســورية، وهــو مــا كان ذريعــة  إىل 

تدخــل روســي عســكرايً إلنقــاذ النظــام مــن الســقوط، كان ذلــك يف عــام 2015.
مــع انتصــارات الثــورة أجــرت اجملموعــة الدوليــة لدعــم ســوراي اجلانــب الروســي علــى قبــول املشــروع 
األمريكــي الــذي مت تقدميــه إىل جملــس األمــن، والــذي مت قبولــه ابإلمجــاع بصياغــة قــرار رقــم /2254/ 
اتريــخ 18 كانــون األول عــام 2015، والــذي نــصَّ بوضــوح ال لبــس فيــه علــى وقــف إطــالق النــار 
والتوصل إىل تســوية سياســية للوضع الســوري بدءاً من تشــكيل هيئة حكٍم انتقايل ذا مصداقية تشــمل 
مجيــع األطيــاف، والعمــل حنــو انتقــال سياســي برعايــة األمــم املتحــدة، اســتناداً إىل بيــان جنيــف وبيــاانت 
فيينــا، ومــن مث اعتمــاد مســار صياغــة دســتور جديــد لســوراي وإجــراء انتخــاابت برعايــة دوليــة ابلتزامــن مــع 
وقــف أي هجمــات ضــد املدنيــن بشــكل فــوري والســماح بوصــول املســاعدات اإلنســانية إىل احملاصريــن 
واحملتاجــن، وكذلــك إقــرار دور اجملموعــة الدوليــة لدعــم ســوراي ابعتبارهــا املنــر احملــوري لتســهيل جهــود 

األمــم املتحــدة مــع اختــاذ كافــة التدابــر لبنــاء الثقــة للمســامهة يف العمليــة السياســية.
كان القــرار الوحيــد الــذي علــق الشــعب الســوري آمالــه عليــه، لكــن الــذي حصــل بعــد التدخــل الروســي 
عســكراي هــو ضــرب ذلــك القــرار عــرض احلائــط مــن قبــل روســيا واعتمــاد مســار آخــر، جوهــره عســكري 
وظاهــره سياســي لســحب امللــف الســوري مــن جنيــف ورفــع الغطــاء الــدويل عــن املســألة الســورية خــالل 
اعتمــاد حماربــة  مــع  املســلحة والنظــام«  بــن »املعارضــة  أســتاان  بلقــاءات  والبــدء  عقــد صفقــة دوليــة 
اإلرهــاب كأوىل أولــوايت النظــام املســتند للدعــم الروســي عســكرايً وسياســياً إضافــة إىل مشــاركة إيــران 

عســكرايً لصاحلــه مــن بدايــة انطــالق الثــورة. 
خــالل جــوالت أســتاان العديــدة الــي مل تثمــر شــيئاً ســوى إنشــاء » مناطــق خفــض التصعيــد » ويف 
حقيقــة األمــر هــو تســليم املناطــق احملــررة إىل النظــام وجتميــع الفصائــل يف املناطــق اخلاضعــة للنفــوذ الرتكــي 
ومناطــق ريــف إدلــب ومحــاه، خللــق بيئــة يتــم فيهــا البــدء ابحلــل السياســي، لكــن ذلــك مل يتــم أيضــاً كمــا 
نــراه اليــوم مــن قصــف جنــوين ملناطــق املعارضــة يف ريــف إدلــب والضحــااي ابلعشــرات يوميــاً. أمــا مــا خيــص 
موضــوع  تشــكيل اللجنــة الدســتورية( الــذي مت إقــراره منــذ عامــن ونصــف، وتعثــر كل مــرة برفــض النظــام 
علــى مــا مت االتفــاق عليــه وذلــك احتجاًجــا علــى حصــة األمــم املتحــدة مــن األعضــاء )الثلــث( لقــد 
مت القبــول مؤخــراً كصفقــة بــن الــدول النافــذة، لكــن الســؤال األهــم الــذي يُْطــرَُح اليــوم، مــا هــي نســبة 
النجــاح هلــذه اللجنــة إن مت تشــكيلها فعليــاً لطاملــا أن النظــام ومــن ورائــه الــروس ال يؤمنــون إالّ ابحلــل 
العســكري، ومهــا ومعهمــا اإليرانيــون قــد يســتعملوا انشــغال هــذه اللجنــة لقتــل الوقــت إىل أن تتســى هلــم 
الظــروف للحســم العســكري وفــرض شــروطهم علــى املعارضــة، الــي يف حقيقــة األمــر تســعى إىل احلفــاظ 
علــى مواقعهــا يف العمــل السياســي والدبلوماســي وهــي حتــاول أن ترضــي أبي شــكل مــن األشــكال 

مموليهــا مــن الــدول النافــذة واملؤثــرة علــى الوضــع يف ســوراي.
لكــن إن مت تشــكيل اللجنــة وأجنــز الدســتور، مــن ســيعطي الشــرعية هلــذا الدســتور؟ هــل األمــم املتحــدة 
أم جملــس الشــعب التابــع للنظــام؟ وكيــف ســتطبق مــواد الدســتور مــع وجــود قوانــن انفــذة، مــن املؤكــد 
ســتعارض الدســتور حتمــاً؟ وابلتــايل، قــد يطــول إجنــاز الدســتور ســنوات طــوال عنــد مناقشــة التفاصيــل 
يف غيــاب هيئــة حكــم انتقــايل تشــرف علــى صياغــة دســتور جديــد يف مرحلــة االنتقــال السياســي للبــالد 

برعايــة دوليــة اســتناًدا إىل بيــان جنيــف.
لذلــك فاملعارضــة متهمــة عنــد قبوهلــا تشــكيل اللجنــة الدســتورية وجتاوزهــا جوهــر قــرار جملــس األمــن 
2254، فهــي قــد وقعــت يف مطــٍب ال ميكــن اخلــروج منــه، وأعتقــد أن املخــرج الوحيــد هــو الدعــوة 
الصرحيــة لتدخــل دويل مــن خــالل األمــم املتحــدة ووضــع ســوراي مبــا يشــبه الوصايــة الدوليــة لتنفيــذ قــرار 
جملــس األمــن. جمــدداً لطاملــا فقــد النظــام كامــل مصداقيتــه وكذلــك روســيا بعــد كل تلــك التضحيــات!
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“Hicret” üzerine düşündüğümüz gün, hem yaşıyor hem ölüyoruz. Bunu yazmaya 
beni neyin sevk ettiğini biliyorum. Yeniden savaşmaya başlayacağımdan hiç şüphem 
yok. Savaşacak ve savaşacağız, yaşamımız hiç bitmeyecekmişçesine. Biraz süku-
net istiyorum; bana bir iyilik yapın ve benimle birlikte siz de düşünün. Ölümcül 
ve can alıcı bir karar bu. Ah şu bizim aşırı duyarlılıklarımız… Dost kazanmak için 
çırpındım ve işte şimdi hepsine veda ediyorum!!!
Sesimin güzel olmamasına rağmen benden şarkı söylememi istediler, “Değerli dos-
tum seni nasıl uğurlayayım, elimde bir yolculuğun izleri varken?”
Çok şey vermeyin bana, çünkü çokça karşılığını vermek isterim. Yakından tanıdığım 
herkes sevmeyi ve veda etmemeyi istiyor. Çok yakınım size, düşüncelerimi duyabi-
leceğiniz kadar; fakat dünya acımasız.
Garip bir yer dünya; buranın halkı ağlamamak için unutmayı tercih ediyor. Başım-
da dünyanın yükünü taşıdığımdan boynum acı içinde. Huzuru bulmak için dolanıp 
duruyorum! Hicret anlamsız bir olay mıdır? Yoksa zarif bir yolculuk mu? Bekleye-
mez yahut kaybedemeyiz; bir anlaşma mı bu, öyleyse kiminle? Oradayken önce 
çevremde kimin olduğunu pek de umursamayacağım. Sizler gibi umurumda olup 
olmayacağından emin değilim. Hiçbir şey bilmiyorum, nereye gittiğimi de. Rüzgar-
lar bizi birer yaprak gibi sürüklüyor. İlk kez bir şehir ağladı, halkı nimetler içinde 
mutluyken. Bin âna bedel o bir an. Tekerrür eden ve acımızı arttıran zaman. Her 
şey ölürken, içimdeki güç de tükeniyor. Güçlü değilim ben; vatanımı ilk defa terk 
ettiğimden beri kaybettim gücümü. Zaman gerçek bir düşman; önüne kattığı her şeyi 
öldürüyor. Zamanın düşmanı yine zaman ve ölüm. Parçalanmış bedenlerimizi hiçbir 
yer bir araya getiremiyor. Zamanımız tükeniyor. Uzaklar karanlık ve yaşam ebedi 
değil. Ayrılıklar büyük ve merakımız bizi öldürüyor. Kahin de değiliz, her şeyi tutan 
bir hafızamız da yok. Kendimizi nehrin akıntısına bırakıp, boğulana kadar yüzelim 
mi yoksa çırpınarak inatla, gururla başımız dik mücadele mi edelim? Güvenli bir sa-
hilin parolası, hüsran zamanlarında bulunur mu? Zaman bize o güvenli sahile ulaşıp 
ulaşmadığımızı söyleyecektir elbet.
İlk hicretimizin ardından dünyayı bir anahtar deliğinden görmeye başladık. Siz 
dünyanın halini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Dünya birçok şehirden oluşan bir 
varoluş. Vatanımın ardından tüm şehirler birbirinin aynısı; yer, gök, insan, maden 
ve biraz hava. Çok uluslu bu varoluşun biz de bir parçasıyız. Hayat bana sayısız 
hatıralarla çevrili günler sundu. Bizler dünyayı yeniden keşfetmeyecek, onu yalnızca 
anlayacağız. Çok defa yalnız kalarak hicret üzerine düşündüm; iyi mi yoksa kötü 
mü yahut da acı bir gerçekten mi ibaret? Vakit geldi; artık dosyalarımı ve anılarımı 
toplayacak ve dünyanın beni anlaması, hissettiklerimi kavraması için yola çıka-
cağım. Artık vaktim yok; olanları orada tartışacağım belki de iş işten geçtikten sonra. 
Gerçekler acı ve içimizde bir kaybolmuşluk duygusu. Güvende değiliz. Biz sıradan 
insanlar nasıl cesareti kuşanalım? Bu karar korkutuyor beni. Bu ülke (Türkiye) bana 
çok şey verdi ama daha fazlasını benden aldı. Yine de bana benziyor. Ona aşk şiirleri 
yazarak, yola çıkarken vedalaşmak hakkım. Önce yere, sonra göğe ve sonra da ikisi 
arasındaki güzelliklere bakıyorum. Bana ne kadar sevdiğimi sormayın, verecek cev-
abım yok. Geri dönüp bakmayacağım, yoksa zayıf düşer, yolumdan dönerim.
Ve böylece yolculuk biletimi ebediyen kaybederim.

ي
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حنيــا ومنــوت بيــوم واحــد، عندمــا نفكــر هبــا »اهلجــرة«، أعــرف جيــداً مــا الــذي دعــاين لكتابــة ذلــك، وأان 
متيقنــة أبنــي ســأبدأ القتــال مــن جديــد، نقاتــل ونقاتــل وكأن حياتنــا لــن تتوقــف، أرغــب ببعــض اهلــدوء، 
أســدوا إيلًّ معروفــاً، فكــروا معــي، قــرار قاتــل واختــاذه مميــت، اي حلساســيتنا املفرطــة، انضلــت ألكســب 

األصدقــاء وهــا أان أودعهــم!!!
صويت ليس مجياًل ولكن دعوين أغي )شلون أودعك اي العزيز وبيدي أحجز للسفر اي العزيز(. 

ال تقدمــوا يل الكثــر ألنــي ســأبقى طويــاًل أرد اجلميــل، كل مــن عرفتهــم عــن قــرب تواقــون للحــب وال 
يفضلــون الــوداع، ميكنكــم مســاع أفــكاري فــأان قريبــة منكــم جــداً، ولكــن العــامل قــاس.

دنيــا غريبــة ومــن فيهــا يفضــل النســيان كــي ال يبكــي، عنقــي يؤملــي ألنــي أمحــل يف رأســي أوزان العــامل، 
وأتنقــل علــي أجــد الســكينة! هــل اهلجــرة حــدث ســخيف؟ أم رحلــة أنيقــة؟ ال ميكننــا االنتظــار وال أن 
خنســر، هــل هــي صفقــة ومــع مــن؟ ســأكون هنــاك أقــل اهتمامــاً مبــن حــويل ابلبدايــة وال أعــرف إن كنــت 
ســأهتم أان مثلكــم ال أعــرف أي شــيء وال إىل أيــن ذاهبــة، هــي رايح تســحبنا وحنــن يف مهبهــا، بكيــت 
مدينــة للمــرة األوىل وأهلهــا نعــم وبصــوت عــال، حلظــة مبقــدار ألــف حلظــة، زمــن يتكــرر ويشــتد األمل، كل 
شــيء ميــوت والطاقــة مــي تســحب، وأان لســت قويــة فقدهتــا مــذ غــادرت وطــي للمــرة األوىل فكيــف تفهــم 
القــوة، والزمــن عــدو حقيقــي يقتــل كل شــيء الزمــن أهانــه الزمــن، مــوت، ال مــكان جيمــع أشــالءان احملطمــة 
وال وقــت مســتقطع، البعــد مظلــم واحليــاة ليســت أبديــة، مفارقــات واســعة وميكــن لفضولنــا أن يقتلنــا ال 
منلــك ذاكــرة تصويريــة وحنــن لســنا أنبيــاء، هــل نستســلم لتيــار النهــر ومتابعــة الســباحة إىل حــد الغــرق أم 
نتشــبث ونبقــى هنــا والغــرق واحــد، عنــاد، غطرســة، غــرور، أم كلمــة مــرور للوصــول إىل شــط األمــان يف 

زمــن اخلــذالن حيــث ال شــطأن، الزمــن ســيخران إن كنــا قــد بلغنــا الشــاطئ أبمــان، 
بعــد هجرتنــا األوىل أصبحنــا نــرى العــامل مــن ثقــب املفتــاح، وهــل تظنــون أنكــم تعلمــون كيــف حــال 
العــامل! الكــون عــدد الهنائــي مــن املــدن، وبعــد الوطــن كلهــا متشــاهبة أرض ومســاء حجــارة وانس ومعــادن 
للنقليــات وقليــل مــن اهلــواء، وحنــن جــزء مــن هــذا الكــون املتعــدد اجلنســيات جلبــت يل احليــاة الكثــر مــن 
األايم املاضيــة حماطــة بذكــرايت ال حتصــى، وال ميكننــا ابتــكار عــامل ميكننــا فهمــه، ابتعــدت كثــراً لنركــز علــى 
اهلجــرة فكــرة إجيابيــة كيــف أم ســلبية أم واقــع مريــر؟ حــان الوقــت ســأمللم أوراقــي وذكــراييت وأرحــل علــى 
أمــل أن يتعاطــف العــامل معــي وأن يســتوعبوا مــا أشــعر بــه، ال وقــت لــدي هنــاك ســأانقش احلــدث رمبــا 
بعــد فــوات األوان واقــع مريــر ووصولنــا إىل حاســة الفقــدان، لكننــا لســنا أبمــان، كيــف لنــا حنــن أشــخاص 
عاديــون أن نتحلــى ابلشــجاعة؟ هــذا القــرار يرعبــي أعطــاين هــذا البلــد )تركيــا( الكثــر وأخــذ األكثــر ولكنــه 
يشــبهي، حيــق يل أن اتغــزل بــه وأودعــه علــى طريقــي، نظــرة لــألرض والثانيــة للســماء واألخــرة لألحبــة 

بينهمــا، ال تســألوين عــن مقــدار حمبــي ليــس لــدي إجابــة، لــن ألتفــت ألنــي ســأضعف وأعــود 
وأكون بذلك قد فقدت تذكرة سفري إىل األبد.

الهجرة مطرقة من نار

إلهام حقي
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اجملتمــع الــدويل غــر مســتعجل يف الوصــول إىل حــل هنائــي للقضيــة الســورية، بينمــا املاليــن مــن النازحــن 
والالجئــن واملشــردين واملعتقلــن يعيشــون علــى صفيــح مجــر ملتهــب ينتظــرون بصيــص ضــوء للخــروج مــن هــذا 
اجلحيــم الــذي تعجــز اللغــات عــن وصــف آالمــه ومعــاانة النــاس فيــه، ومل تعــد املعــاانة حصــراً علــى املعارضــن 
أو اهلاربــن مــن الظلــم واالســتبداد، فحــى املؤيديــن للنظــام والرماديــن والصامتــن ممــن بقــوا داخــل ســوراي ابتــوا 
يعيشــون أنواعــاً أخــرى مــن املعــاانة تتمثــل يف فقداهنــم وســائل العيــش واحتياجاتــه، فضــاًل عــن الفقــر والبطالــة 
والتهتــك االجتماعــي واهنيــار العملــة الوطنيــة، وحالــة اخلــوف وترقــب املزيــد مــن البــالء مــع شــبح قانــون 
)ســيزر( الــذي ســيحكم احلصــار االقتصــادي، ولــن تتأثــر بــه الطبقــة احلاكمــة القــادرة علــى أتمــن مســتلزماهتا 
بينمــا تــزداد معــاانة الفقــراء الذيــن ابت بعضهــم يعــر عــن ندمــه لكونــه مل يهاجــر حــن كانــت البحــار تبتلــع 

عشــرات اآلالف مــن الســورين الذيــن فضلــوا الغــرق يف البحــر بــدل الغــرق يف الــدم الســوري.
كــم هــو مفجــع أن يضيــع حنــو عامــن مــن ســنوات احلــل السياســي كــي يتــم تشــكيل جلنــة دســتورية، وهــي مل 
تكــن قــط مطلبــاً ســورايً، وإمنــا هــي رؤيــة بوتــن وترامــب علــى هامــش لقــاء عابــر بينهمــا يف فيتنــام عــام 2017 
اختصــرا فيهــا قضيــة الســورين بوضــع دســتور وبدعــوة إىل انتخــاابت، وكانــت روســيا قــد عطلــت مســار 
جنيــف لتفتــح مســار األســتانة مث سوتشــي، يف حماولــة للخــروج مــن عبــاءة األمــم املتحــدة، ولفــرض حــل 
ُميكــن النظــام الســوري مــن البقــاء، عــر مسلســل املصاحلــات القســرية، لتعلــن انتصــاره احلاســم علــى شــعبه 
عســكرايً، وســعت إلدماجــه الســريع يف اجملتمــع الــدويل، لكــن املســعى الروســي اصطــدم ابلرفــض األمركــي 
واألورويب، حيــث أدرك اجلميــع أن رغبــة روســيا يف طــي امللــف وإمهــال مضامينــه، وإغــالق اجلــرح علــى مــا 
فيــه مــن قيــح ونــن، لــن يكــون حــاًل مقنعــاً، وطالبــت عــدة دول بوقــف البــدء يف إعــادة اإلعمــار أو عــودة 

الالجئــن حــى يتحقــق حــل سياســي مقنــع.
ومــع أن املعارضــة الســورية قبلــت االســتجابة لتشــكيل جلنــة دســتورية إال أهنــا مل تتنــازل عــن أولويــة تشــكيل 
هيئــة حكــم انتقــايل تــؤول إليهــا كل الصالحيــات التنفيذيــة والتشــريعية، كمــا هــو جوهــر بيــان جنيــف والقــرار 
2254 اللذيــن تتمســك هبمــا غالبيــة الــدول بوصفهمــا مرجعيــة أساســية للوصــول إىل حــل، لكــن إمهــال 

الســعي إىل انطــالق مفاوضــات جــادة يتســبب يف حتميــل الســورين مزيــداً مــن املعــاانة. 
مل يعــد الســوريون يعرفــون مــا يــدور يف الكواليــس الدوليــة مــن اتفاقــات حــول مصرهــم، وابتــوا يشــعرون أبن 
تدويــل القضيــة الســورية جعلهــا ســاحة صراعــات نفــوذ عســكري واقتصــادي بــدل أن جيعلهــا ســاحة حســم 
سياســي وإنســاين، إهنــا توشــك أن تصــر مثــل القضيــة الفلســطينية الــي ابتــت معلقــة دون حــل، واملفجــع 
أن الســورين مل يعــودوا طرفــاً يف اللقــاءات الدوليــة حــول قضيتهــم، ومل يعــد للنظــام واملعارضــة معــاً أي دور 
يف اختــاذ القــرار حــول ســوراي، ومل يعــد بوســعهم عقــد مؤمتــر ســوري يتحــاورون فيــه بعيــداً عــن اآلخريــن، ألن 
النظــام ال يعــرتف ابملعارضــة، فمــا يــزال يراهــا )جمموعــة خونــة وإرهابيــن(، وابملقابــل تــراه املعارضــة جمموعــة 
مــن  انتصــر ومتكــن  أنــه  النظــام  يشــعر  احملتلــن، ويف حــن  البــالد واســتقدموا  )جمرمــن طائفيــن(، دمــروا 
اســتعادة املناطــق الــي كانــت بيــد املعارضــة بفضــل روســيا وإيــران، فــإن املعارضــة تســخر مــن ادعائــه النصــر، 
فاملصاحلــات القســرية ال تعــي والء وال حتقــق اســتقراراً، ومــا يــزال حنــو أربعــن ابملائــة مــن املســاحة الســورية 
خــارج ســلطة النظــام، يف إدلــب وريــف محــاة وحلــب ويف احملافظــات الشــرقية، كمــا أن املعارضــة تــرى أن 

النظــام ســلم أمــره كلــه لروســيا وإيــران.
أمــام هــذا االضطــراب املفجــع ظهــرت عــدة مبــادرات وطنيــة، تبحــث عــن خمــرج مــن النفــق، ولكنهــا تصطــدم 
ابلعقــدة الكــرى املتمثلــة يف بقــاء األســد، ومهمــا مت تقــدمي ضمــاانت أو عهــود فــإن الســورين ال يثقــون مــا 

مل تعــاد هيكلــة اجليــش وأجهــزة األمــن املســيطرة.

Uluslararası toplum Suriye meselesine nihai bir çözüm bulma konusunda isteksiz. Öte yandan 
milyonlarca mülteci, göçmen ve tutuklu, bir ateş çemberinin içinde dillerin acısını tarif etme-
kte yetersiz kaldığı bu cehennemden çıkış için bir umut ışığı bekliyor. Yaşanan acılar yalnız-
ca muhaliflere ve zulüm ile baskıdan kaçanlara has değil; Suriye’de kalan rejimin destekçileri 
ve tarafsız kişiler de artık birçok sıkıntının pençesinde. Yoksulluk, işsizlik, toplumsal çöküntü, 
paranın değer kaybetmesi, ekonomik ambargonun beraberinde getireceği yarı kanunsuzluk 
nedeniyle duyulan korku. Toplumun üst tabakası ambargodan etkilenmeyecek ve bir şekilde ih-
tiyaçlarını giderebilecekken, yoksulların acıları ise giderek artmakta. Öyle ki bu kimselerden 
bazıları, denizde boğulmayı Suriyelilerin kanlarında boğulmaya tercih eden on binlerce kişiyle 
birlikte göç etmedikleri için pişman olduklarını ifade etmekteler.
Siyasal çözüm yolunda iki yılın bir anayasa komisyonu kurulması uğrunda zayi edilmesi ne kadar 
içler acısı bir durumdur… Halbuki komisyon teşkili Suriyelilerin talebi olmayıp, Putin ve Trump 
tarafından 2017’de Vietnam’da ortaya koyulan bir vizyondu. Buna göre Suriye meselesi, anayasa 
hazırlanması ve seçim yapılmasına indirgeniyordu. Rusya, önce Astana ve sonra Soçi süreçler-
ini başlatabilmek için Cenevre sürecini işlevsiz hale getirdi. Amacı BM’nin boyunduruğundan 
çıkarak, Suriye rejiminin görevde kalmasına olanak sağlayacak bir çözüm ortaya koymaktı. 
Bunun için Suriye rejimi bir dizi dayatmacı ateşkes anlaşması yaptı ve halkına askeri olarak 
galip geldiğini ilan etti. Artık uluslararası topluma tekrar dahil olabilecekti. Fakat Rusya’nın 
bu çabaları ABD ve Avrupa’nın reddiyle karşılaştı. Nitekim herkes Rusya’nın meseleyi basite 
indirgemeyi ve içeriğini ihmal etmeyi arzuladığının farkındaydı. Ayrıca Rusya, açılmış yarayı 
irin ve mikrobuyla olduğu gibi kapatmanın peşindeydi. Bunun üzerine birçok devlet ikna edici 
bir siyasal çözüm gerçekleşmeden yeniden imar çalışmalarının ve mültecilerin geri dönüşünün 
başlamasının durdurulmasını talep etti.
Suriye muhalefeti bir anayasa komisyonu kurulmasını kabul ederken, yasama ve yürütme yetkil-
erini elinde bulunduran bir geçiş dönemi yönetimi kurulması önceliğinden taviz vermedi. Zira 
bu, Cenevre Deklarasyonu ve BM’nin 2254 numaralı kararının özünü teşkil etmekteydi. Dünya 
devletlerinin çoğu da çözüme ulaşmada temel kriter olan bu iki kararı kabul etmekteydi. Ancak 
ciddi müzakerelerin gerçekleştirilmesi yolunda yapılan ihmaller, Suriyelilerin daha fazla sıkıntı 
yaşamasına yol açtı.
Suriyeliler artık akıbetleri hakkında uluslararası kulislerde neler yaşandığından haberdar değil. 
Şimdi Suriye meselesinin siyasi ve insani bir mücadele alanı olmak yerine, askeri ve ekono-
mik bir nüfuz çatışma sahasına dönüştürüldüğünü hissediyorlar. Suriye meselesi de artık Filis-
tin meselesi gibi çözümsüz bir şekilde askıda bekleyecek bir hale gelmek üzere. Üzücü olan 
ise Suriyelilerin artık kendi meseleleri hakkında gerçekleştirilen uluslararası buluşmaların tarafı 
olmamaları. Ne rejimin ne de muhalefetin Suriye ile ilgili alınan kararlarda bir rolü var. Başka 
taraflar olmadan artık Suriye hakkında bir diyalog konferansı gerçekleştiremiyorlar. Çünkü rejim 
muhalefeti tanımıyor ve hala onu “hainler ve teröristler topluluğu” olarak görüyor. Buna karşılık 
muhalifler de rejimin ülkeyi yerle bir ederek işgalcileri çağıran “katil mezhepçiler” olduğunu 
söylüyor. Rejim Rusya ile İran sayesinde galip geldiğini ve muhalefetin elinde bulunan bölgeleri 
geri aldığını düşünürken, muhalefet rejimin zafer iddialarıyla alay ediyor. Zira zorunlu ateşkesler 
rejimin itaati altına girildiği ya da istikrarın sağlandığı anlamını taşımıyor. Nitekim Suriye’nin 
yaklaşık %40’ı, İdlib, Hama kırsalı ve Halep hala rejimin iktidar alanının dışında bulunuyor. 
Bununla beraber muhalefet, rejimin ipleri tamamen Rusya ile İran’a bıraktığına inanıyor.
Bu acı verici tablo karşısında bir dizi milli girişimde bulunulmuş, bu tünelden bir çıkış yolu aran-
mıştır. Ancak her defasında Esed’in görevde kalması bir engel olarak bu girişimlerin karşısına 
çıkmıştır. Kendilerine ne kadar güvence veya söz verilirse verilsin Suriyeliler, hakim ordu ve 
emniyet teşkilatı yeniden yapılandırılmadığı sürece, verilen sözlere inanmayacaktır.
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لقــد أزعــج شــراء تركيــا مــن روســيا أنظمــة الدفــاع اجلــوي S400 وتنقيبهــا عــن النفــط يف منطقــة وشــرق البحــر 
األبيــض املتوســط الــوالايت املتحــدة وأورواب، إذ أقدمــت تركيــا علــى شــراء الصفقــة والبحــث عــن النفــط يف 
منطقة شــرق املتوســط رغم كل التهديدات الي واجهتها، لقد مت رفع احلظر على بيع األســلحة املفروض على 
اجلانــب اليــوانين مــن قــرص يف جملــس النــواب األمريكــي، وذلــك علــى إثــر مواصلــة تركيــا ألنشــطتها يف شــرق 
البحــر األبيــض املتوســط، أمــا رد الــوالايت املتحــدة علــى شــراء صفقــة  S400 فقــد مت إلغــاء شــراء ومشــاركة 
تركيــا يف مشــروع طائــرات إف 35 الــي دفعنــا مثنهــا، وهنــاك أعضــاء يف الكونغريــس األمريكــي طالبــوا مبزيــد مــن 

العقــوابت علــى تركيــا علــى إثــر ذلــك، هــذه هــي اجلبهــة األمريكيــة  اآلن.
ويف »مؤمتــر العالقــات اخلارجيــة« الــذي شــارك فيــه وزراء خارجيــة االحتــاد األورويب يف بروكســيل مطلــع األســبوع 
املاضــي، اخُتــذت قــرارات »بفــرض جمموعــة مــن العقــوابت علــى تركيــا يف حــال واصلــت أنشــطتها يف البحــث 
عــن الثــروات اهليدروكربونيــة يف شــرق املتوســط »، أمــا تركيــا فقــد جــددت أتكيدهــا علــى أهنــا ال أتخــذ أي مــن 
هــذه البيــاانت علــى حممــل اجلــد وأهنــا ســتواصل نشــاطات التنقيــب عــن النفــط والغــاز شــرق املتوســط يف إطــار 

حقوقهــا القانونيــة.
وإذا مــا أضفنــا إىل ذلــك احملــاوالت الراميــة ملنــح املنظمــات املعاديــة لرتكيــا مكانــة ووضعــاً يف مشــال ســوراي 
حتديــداً فإنــي أعتقــد أنــه مــن املمكــن أن نفهــم كيفيــة وطبيعــة النضــال والكفــاح والصمــود الــذي نبذلــه ملواجهــة 
التحــدايت الــي تواجههــا تركيــا بعــد اليــوم، حتــدايً يف التنميــة يف مشــال ســوراي وجــدت لتكــون بنيــة إرهابيــة يف 

تركيــا يف خمالفــة لإلجــراءات املطلوبــة يف هــذه اللحظــة، تركيــا أضــف إىل ذلــك الوضــع.
****

ولكــي نفهــم كيــف وصلنــا إىل هنــا فإنــه يتعــن علينــا العــودة إىل كل األحــداث الــي مــرران هبــا منــذ عــام 2012 
والنظــر إليهــا بتمعــن ومتحيــص وتفكــر مــراراً وتكــراراً، إن جناحنــا يف إحبــاط عــدوان مثــل حماولــة االنقــالب يف  
متــوز/15 يوليــو 2016 لــه فائــداتن، أوال يعطينــا مزيــداً مــن القــوة ملواجهــة وإحبــاط اعتــداءات وهجمــات أخــرى 
مشــاهبة واثنيــاً يبــن لنــا أن االعتــداءات واهلجمــات ضــد تركيــا لــن تنتهــي، أجــل حنــن اآلن علــى مفــرتق طــرق 
كهــذا وتركيــا اليــوم تنفــذ ومتــارس دبلوماســية احلــق والقانــون يف مواجهــة كل التحــدايت الــي تواجههــا اليــوم؛ 
مبعــى آخــر، حتــاول تركيــا حتقيــق أقصــى قــدر مــن مصاحلهــا يف املنطقــة مــن خــالل اســتخدام قوهتــا واســتخدام 
احلقــوق املمنوحــة هلــا مبوجــب القانــون الــدويل حــى النهايــة، أي أهنــا تنــاور مــع القــوى العامليــة الباحثــة عــن 

مصاحلهــا يف املنطقــة وتســعى إلحــداث نــوع مــن سياســة التــوازن مــع هــذه القــوى املتنافســة والضاغطــة.
إذا تذكــران أننــا كنــا علــى وشــك إعــالن منطقــة اقتصاديــة بــن تركيــا ومصــر وليبيــا قبــل املســرحية الــي عرضــت يف 
املنطقــة، مــع التصميــم املتجــدد للحجــارة الــي حركهــا الربيــع العــريب مــن جديــد، إذا تذكــران ذلــك فأننــا ســنفهم 
بشــكل جيــد مــا هــو الثمــن الــذي دفعتنــا إايه هــذه العمليــة وكيــف جعلتنــا ندفــع هــذه الفاتــورة الباهظــة، مــن 
الواضــح أن تركيــا لــن تكــون طرفــاً يف تصميــم وتشــكيل شــرق أوســط يعــد فيــه جوهــر القضيــة هــو أمــن إســرائيل 
وتوســعها يف املنطقــة ولكــن ال تــزال تركيــا رغــم كل شــيء هــي الالعــب األهــم يف هــذه املعادلــة، رمبــا أقــوى مــكان 
نوجــد فيــه هــو ذات املــكان الــذي يتــم حصــاران والتضييــق علينــا فيــه، مــن الواضــح أيضــاً أن هــذه الصــورة لــن 
تظهــر كســاحة سياســية خارجيــة ابلنســبة لرتكيــا، وهلــذا الســبب فإنــه جيــب النظــر إىل كل السياســات والقــرارات 
الــي تتخذهــا تركيــا يف املنطقــة مبــا فيهــا شــراء صفقــة إس 400 علــى أهنــا قضــااي متعلقــة ابألمــن القومــي الرتكــي 

بشــكل مباشــر.
****

كان هــذا أيًضــا مضمــون مــا قالــه الرئيــس أردوغــان خــالل لقائــه مــع الصحافــة يف عطلــة هنايــة األســبوع، إن 
الذيــن حاولــوا االســتخفاف برتكيــا يف اخلــارج والضغــط علــى حكومتهــا يف الداخــل والذيــن قالــوا: »ال روســيا 
ســتبيع منظومــة  S400وال تركيــا ســوف تشــرتيها«، مل يصــدر عنهــم أي صــوت منــذ أن بــدأت شــحنات 
املنظومــة تصــل تباعــا ألنقــرة، وقــد صمتــوا صمــت القبــور منــذ ذلــك الوقــت، األشــخاص الذيــن ميارســون دور 
اللــويب املعــادي لرتكيــا يف كونغريــس الــوالايت املتحــدة ويف جملــس النــواب  معروفــون لنــا جيــداً، املســألة تتجــاوز 
جمــرد اخلالفــات السياســية الداخليــة يف قضيــة  S400 أو غرهــا مــن القضــااي، فالقضيــة أبعــد مــن ذلــك بكثــر 
وهــي أن تكــون تركيــا قويــة وشــعبها ذو صــوت واحــد متحــد أو ال تكــون، رمبــا هنــاك فعــال بعــض الفــرص الــي 
أضيعــت وقــد يكــون فعــال بعــض اخلطــوات والقــرارات اخلاطئــة، ولكــن يف مرحلــة بــدأت السياســات الدوليــة 
»القومية« ابلظهور فيها إىل الســطح مبا فيها السياســة االقتصادية، ويف ظل ظرف ميكن بســهولة ابلغة للقوى 
الدوليــة والقوانــن أن تتجاهــل تركيــا، ويف مرحلــة تتجــدد فيهــا موازيــن القــوى العامليــة واإلقليميــة فــإن أكثــر شــيء 
حتتاجــه تركيــا هــو العــزم واإلصــرار والصمــود، والقضــاء علــى املقــارابت املميعــة الــي تضعــف العزميــة واإلصــرار 

الرتكــي ختتــزل األولــوايت األمنيــة اخلاصــة هبــا يف اعتبــارات وتنبيهــات سياســية.
تركيا حباجة لتبديد املخاوف مث القضاء على ما يقلل من حساابهتا األمنية ويضعف عزميتها.

مشــكلة تركيــا الدائــم مــع املعارضــة يف الداخــل والتحــدايت الــي تقــف أمامهــا يف اخلــارج ليســت مــن فــراغ 
وليســت عبثيــة، وال ختتلــف قضيــة S400 وقضيــة التنقيــب شــرق املتوســط عــن ذلــك، لكــن الشــيء الــذي 
ميكــن رؤيتــه بســهولة ووضــوح هــو حقيقــة أن املعارضــة املناِهضــة حلــزب العدالــة والتنميــة وألردوغــان متيــل إىل 
دعــم تنظيــم )يب واي دي PYD( الــذي تدعمــه الــوالايت املتحــدة مــن أجــل منحــه حكمــاً ذاتيــاً أو دويلــة 

علــى حــدودان اجلنوبيــة، هكــذا هــو الــدور الــذي تبــدو فيــه املعارضــة اليــوم.
إن تصرحيهــم أبن PYD(( ليــس تنظيمــاً إرهابيــاً، وتوجــه حــزب الشــعب اجلمهــوري حنــو هيكليــة تنــال رضــى 
وتقديــر حــزب العمــال الكردســتاين PKK   يلخــص كل ذلــك ماهيــة املعارضــة يف تركيــا ويلخــص لنــا مــا هــي 

التحــدايت الــي تواجههــا تركيــا.

Türkiye’nin Rusya’dan S400 Hava Savunma Sistemi alması ve Doğu Ak-
deniz’de tüm tehditlere rağmen sondaj çalışmalarına devam etmesi ABD ve 
AB ülkelerini feci halde rahatsız etmiş durumda. Doğu Akdeniz’deki faa-
liyetlerimiz dolayısıyla ABD Temsilciler Meclisi’nde Güney Kıbrıs Rum 
Kesimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması gündeme alındı. S400 
alımına misilleme olarak parasını ödediğimiz F 35’lerin satışının iptali ve 
başka bazı ambargolar için bastıran kongre üyeleri var. ABD cephesi böyle...
Hafta başı, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel’de yapılan 
Dış İlişkiler Konseyi toplantısında da “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidro-
karbon faaliyetlerini sürdürmesi halinde alınacak bir takım yaptırım karar-
ları” gündeme geldi. Türkiye pek tabii, bu beyanları hiçbir surette ciddiye 
almadığını ve sondaj faaliyetlerine hukuki haklılığı çerçevesinde devam 
edeceğini tekrar etti. 
Buna gelişmelere Suriye’nin kuzeyinde Türkiye hilafına eylemlerde bulu-
nan terörist yapıya verilmek istenen  statüyü de eklediğimizde Türkiye’nin 
an itibariyle nasıl bir meydan okuma ile mücadele ettiğini anlamak mümkün 
olur sanıyorum. 

****
Buraya nasıl geldiğimiz bahsi için 2012’den sonra yaşadıklarımıza tekrar 
tekrar dönüp bakmak lazım. 15 Temmuz gibi bir saldırıyı bastırabilmiş ol-
mamız hem bundan sonraki saldırılar için güç veriyor hem de saldırıların 
bitmeyeceğini gösteriyor. Bugün işte böyle bir kavşaktayız ve Türkiye 
bütün meydan okumalara karşı haklılık diplomasisi yürütüyor; yani küre-
sel güçlerin bölgedeki menfaatlerini maksimize etme çabalarını kendi gücü 
nispetinde ve uluslararası hukukun verdiği hakları sonuna kadar kullanarak 
denge politikasıyla karşılamaya çalışıyor. 
Arap Baharı’nın yerinden oynattığı taşların yeniden dizaynı ile birlikte 
bölgede sahnelenmeye başlanan oyundan önce Türkiye, Libya ve Mısır ile 
münhasır ekonomik bölge ilan etme noktasında olduğumuz hatırlanırsa bu 
sürecin bize nasıl bir fatura çıkarttığı daha iyi anlaşılacaktır. İsrail’in güven-
liğinin ve yayılmacılığının merkeze alındığı bir Ortadoğu dizaynına Türki-
ye’nin taraf olamayacağı da ortada. Ama yine de bu denklemde Türkiye hala 
en önemli oyuncu. En sıkıştığımız yer belki de elimizin en güçlü olduğu 
yerdir. Bu fotoğrafın Türkiye için bir dış politika sahası olarak görülemeye-
ceği de ortada. Bu yüzden başta S400 olmak üzere Türkiye’nin bölgesindeki 
hamlelerinin ulusal güvenliği ile doğrudan alakalı meseleler olarak algılan-
ması elzem.

****
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu basınla yaptığı görüşmenin içeriğini 
de bu konu oluşturuyordu. “Ne Rusya S400 satacak, ne Türkiye alacak” 
diyerek Türkiye’yi dışarıda, hükümeti içeride itibarsızlaştırmaya çalışanlar 
S400’lerin sevkiyatı başladığından beri sus pus. ABD’de Kongre ve Tem-
silciler Meclisi nezdinde Türkiye karşıtı lobi yapanların kimler olduğu da 
malum. Mesele S400’ler ya da diğer konularda içerideki siyasi ihtilafların 
ötesinde, milletçe güçlü ve tek ses olabilmektir. Kaçırılmış fırsatlar, yanlış 
atılmış adımlar olabilir, lakin ekonomide dahi ‘devletçi’ politikaların öne 
çıkmaya başladığı, uluslararası hukukun ve kurumların çok kolayca göz ardı 
edilebildiği ve küresel ve bölgesel nizamda güç dengelerinin yenilendiği bir 
dönemeçte Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey kararlılığını aşındıracak 
ve güvenlik kaygılarını siyasi mülahazalara indirgeyecek sulandırıcı yak-
laşımları bertaraf edebilmektir. 
Türkiye’nin muarızlarının, içeride muhalefeti mütemadiyen tahkim etmesi 
boşuna değildir. S400 ve Doğu Akdeniz konusu da farklı değil ancak en ko-
lay görülebilecek olan, AK Parti ve Erdoğan karşısındaki muhalefetin ABD 
tarafından siyasal özerklik verilmek istenen PYD yapılanmasını destekle-
meye meyyal olduğu gerçeğidir. “PYD’nin terör örgütü olmadığı” beyanı, 
“PYD biz vurmaz ki” açıklamaları ve CHP’nin giderek PKK’nın takdirini 
kazanan bir yapıya evrilmesi, Türkiye’nin nelere mani olduğunu ve muhale-
fete biçilen misyonu çok iyi özetliyor.

Halime KÖKÇE

Meydan okumalar ve savunmalar ve savrulmalar
التحديات والدفاعات والضغوط الخارجية

حليمة كوكتشة

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar
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ابلتزامــن مــع تســليم منظومــة صواريــخ األس-400 لرتكيــا، اجتهــت كل األنظــار إىل خــط أنقــرة - واشــنطن، ففــي 
الوقــت الــذي كان ينتظــر كيــف ســتتخذ إدارة ترامــب موقًفــا مــا، كان الرئيــس أردوغــان يف لقــاء مــع عــدد مــن 

الصحفيــن.
يف االجتمــاع الــذي تبــع افطــاراً يف قصــر وحيــد الديــن الرائســي نوقشــت وجهــة نظــر تركيــا خبصــوص هــذه املســألة 
)أي تبعــات قضيــة إس 400(، وقــد أجــاب الرئيــس علــى العديــد مــن األســئلة يف االجتمــاع الــذي اســتمر حــوايل 

3 ســاعات.
وقد حتدث أردوغان عن مواضيع شــى بدءاً من صفقة S-400 و F-35 وحى قضية املنطقة اآلمنة يف إدلب، 
ومــن مشــكلة جبــال قنديــل حــى قضيــة التنقيــب عــن النفــط شــرق املتوســط، ومــن التهديــدات بفــرض عقــوابت مــن 

قبــل االحتــاد األورويب وليــس انتهــاء ابالنتخــاابت اليواننيــة.
أوال، فيمــا يتعلــق بصفقــة 400s-S اهلادفــة »حلمايــة وحفــظ الســالم« فقــد أكــد علــى أهنــا مســألة »أمــن القومــي« 
مشــرتكة لــكل أطــراف بلــدان، مشــراً إىل أنــه ســيتم االنتهــاء مــن هــذه الصفقــة وتبعاهتــا وإمتامهــا حبلــول أبريــل 2020.

***
أول شــيء لفــت انتباهــي حديــث أردوغــان هــو اإلطــار التارخيي-االســرتاتيجي الــذي وضــع صفقــة S-400 فيــه 
وأطرهــا بــه، أردوغــان اعتــر هــذه الصفقــة S-400 » أهــم صفقــة يف اتريــخ تركيــا اآلن« أشــار إىل أهنــا كانــت مبثابــة 

هتيئــة وحشــد للــرأي العــام يف مواجهــة التحــدايت الكثــرة الــي فرضتهــا اجلغرافيــا واملنطقــة احمليطــة، إذ قــال الرئيــس:
»هنــا فــرق بــن الوجــود يف منطقــة مــا وبــن حكــم هــذه املنطقــة وإدارهتــا، حنــن خنــوض كفاحــاً وصراعــاً مســتمراً مــن 
أجــل أن حنكــم هــذه املنطقــة وإدارهتــا منــذ أن جئنــا إىل هــذه اجلغرافيــا، لقــد ظهــرت وتشــكلت الكثــر مــن التهديــدات 
لنــا، وهــذه التهديــدات تعــرض هلــا الدولــة الســلجوقية يف  والتحــدايت الــي تســتهدف إبقــاء هــذه األرض وطنــاً 

األانضــول والدولــة العثمانيــة ومؤخــراً اجلمهوريــة الرتكيــة، وهــذه التهديــدات ستســتمر أيضــاً يف الظهــور والوجــود.
هــذه اجلمــل والعبــارات تشــر اليــوم إىل القالقــل واألزمــات الــي ســتواجهنا يف الســنوات املقبلــة وإىل موقــف أنقــرة منهــا 

بنفــس القــدر الــذي تعكــس فيــه إصــرار تركيــا علــى مواجهــة التهديــدات واملخاطــر.
وابلتــايل فإنــه )أي الرئيــس( انتقــد سياســات الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب يف قضــااي مثــل العقــوابت، واملنطقــة 
اآلمنــة مشــال ســوراي، وتنظيمــات يب كا كا- يب يــي دي PKK-YPG ، واملســألة القرصيــة ومســألة التنقيــب 

عــن النفــط شــرق املتوســط.
أمــا فيمــا يتعلــق أببعــاد اخلالفــات مــع الغــرب، فقــد قــال أردوغــان: »رغــم أننــا أعضــاء وموقعــون مــع الغــرب علــى 
العديــد مــن االتفاقيــات السياســية والعســكرية إال أن احلقيقــة الــي نراهــا هــي أن أغلــب املخاطــر والتهديــدات الــي 

أتتينــا هــي منهــم، هــذه حقيقــة.
وهــذه احلقيقــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً مبمارســات الــوالايت املتحــدة يف ســوراي وممارســات االحتــاد األورويب يف شــرق 

املتوســط ضــدان.
***

بطبيعــة احلــال فــإن اهتمــام أردوغــان ليــس فصــل املســارات عــن حلــف مشــال األطلســي واالحتــاد األورويب أو خمالفــة 
الطــرق املشــرتكة معهمــا، علــى العكــس مــن ذلــك فقــد أعــرب عــن رغبتــه يف فتــح صفحــة جديــدة يف العالقــات مــع 
اليــوانن حتــت رائســة )ميتشــواتكيس(، كمــا طلــب مــن الرئيــس )ترامــب( أن يعمــل علــى إلغــاء ألعــاب الكونغريــس يف 
مواضيــع متعلقــة بتســليح قــرص اجلنوبيــة )اليواننيــة( والعقــوابت إبخــراج تركيــا مــن مشــروع إف 35 وقانــون )كااتس 
CAATSA(، لكــن أردوغــان منزعــج مــن هــدم جتاهــل هــؤالء احللفــاء ملخــاوف تركيــا األمنيــة وعــدم إعارهتــا 
االهتمــام الــالزم، واســتذكر أردوغــان كيــف ظــل الزعمــاء الغربيــون منــذ فــرتة )أوابمــا( وحــى اليــوم ســلبين وخاملــن 
حيــال موضــوع املنطقــة اآلمنــة مشــال ســوراي وكيــف أهنــم مل حيركــوا ســاكناً، واســتذكر الوعــود الكثــر الــي أطلقتهــا 

الــوالايت املتحــدة بشــأن املســألة القرصيــة لكنهــا أخلفتهــا مجيعــاً ومل تلتــزم هبــا.
لكــن الرئيــس يف الوقــت ذاتــه مل يرتاجــع عــن التأكيــد علــى عــدم االستســالم حتــت وطــأت كل احملــاوالت الراميــة 

للضغــط علــى تركيــا وحماصرهتــا وحشــرها يف الزاويــة.
وجدد أتكيده على أن تركيا سيواصل االهتمام والتعامل بنشاط مع القضااي احلساسة واحلرجة يف منطقتنا والعامل.

***
اإلطــار الــذي رمســه أردوغــان يبــن لنــا أيًضــا كيــف ســنتعامل مــع القضــااي الــي ســنواجهها منــذ اآلن وحــى انتخــاابت 

.2023
املنهج ابختصار: 

دبلوماســية نشــطة متزامنــة مــع إصــرار علــى الكفــاح والصمــود، زايدة القــدرة علــى الــردع ويف الوقــت ذاتــه فتــح صفحــة 
جديــدة يف العالقــات .

أنقــرة ال تتوقــع ردة فعــل مــن إدارة ترامــب وحســب فيمــا يتعلــق بصفقــة S-400، بــل تركيــا يف مواجهــة العاصفــة 
عامليــة عاتيــة متحــدة مــع التوتــرات والقالقــل اإلقليميــة، وهــذه العاصفــة ســتخلق انقطاعــات وتغــرات اســرتاتيجية 

جديــدة.
إن ملفات مثل ســوراي والصراع األمريكي اإليراين وأزمة التنقيب شــرق املتوســط ســتكون حاضرة بقوة على أجندتنا 
وستشــغل جــداول أعمالنــا السياســية أكثــر وأكثــر، واحلقيقــة ميكنــا التصــدي هلــذه العاصفــة عــن طريــق توحيــد الداخــل 

ومتتــن صفوفه.
جيب أن تكون السلطة واملعارضة على نفس طول املوجة ويف نفس اخلندق فيما يتعلق ابلقضااي الوطنية املشرتكة.

دعوان ال ننسى أننا يف عن وقلب تلك العاصفة وأهنا قد بدأت لتوها وحديثاً.

S-400lerin teslimatıyla birlikte tüm gözler Ankara-Washington hattına döndü.
Trump yönetiminin nasıl bir tavır alacağı beklenirken, Başkan Erdoğan dün gazetecilerle 
buluştu.
Vahdettin Köşkü’nde yaptığı kahvaltılı toplantıda Türkiye’nin konuyla ilgili perspektifi-
ni ele aldı.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda çok sayıda soruyu cevapladı.
Erdoğan, S-400 ve F-35’ten İdlib’e, güvenli bölgeye, Kandil’den Doğu Akdeniz’e, AB 
yaptırım tehditlerinden ve Yunanistan seçimlerine kadar bir ufuk turu çizdi.
Öncelikle “barışı koruma” amaçlı alınan S-400lerin ülkemizin ortak “milli güvenlik” 
konusu olduğunu vurguladı.
Ve sürecin Nisan 2020’ye kadar tamamlanacağını açıkladı.

***
Erdoğan’ın ufuk turunda en çok dikkatimi çeken ilk şey, S-400leri içine yerleştirdiği 
tarihi-stratejik çerçeveydi.
“Tarihimizin şu anda en önemli anlaşması, S-400 anlaşmasıdır” diyen Erdoğan 
coğrafyanın getirdiği meydan okumalara karşı kamuoyunu hazırlamak niyetindeydi:
“Bir yerde var olmak ile orayı yönetmek farklı şeylerdir. Biz bu coğrafyayı yönetmek 
üzere geldiğimizden beri kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Anadolu Selçuklu Devleti, 
Osmanlı Devleti ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden bu toprakları vatan 
kılmaçabamıza yönelik tehditler daima olmuştur, bundan sonra da olacaktır.”
Bu cümleler bugün Türkiye’nin tehditlere karşı koyma kararlılığını yansıttığı kadar 
önümüzdeki yıllardaki gerilimlerin olası adreslerine ve Ankara’nın tavrına da işaret edi-
yordu.
Nitekim, yaptırımlar, güvenli bölge, PKK-YPG, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında 
ABD ve AB’nin politikalarını eleştirdi.
İhtilafların Batı ile olan boyutuna dair ise “Batı ittifakı ile kurduğumuz siyasi ve askeri 
paktlara rağmen, en büyük tehditleri yine onlardan gördüğümüz bir gerçektir” cümlesini 
kurdu.
Bu tespit, Suriye’de ABD’nin ve Doğu Akdeniz’de AB’nin yaptıkları ile doğrudan irti-
batlı.

***
Elbette Erdoğan’ın derdi NATO ve AB ile yolları ayırmak değil.
Aksine Miçotakis başbakanlığındaki Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteği-
ni dile getirdi.
Başkan Trump’dan F-35, CAATSA yaptırımları ve Güney Kıbrıs’ın silahlandırılması 
konularında Kongre’nin “oyununu bozmasını” istedi.
Ancak Erdoğan, bu ittifakların Türkiye’nin güvenlik kaygılarını görmezden gelmesinden 
rahatsız.
Obama döneminden bu yana Batılı liderlerin güvenli bölge konusunda nasıl pasif 
kaldıklarını ve AB’nin Kıbrıs’a dair tutmadığı sözleri hatırlattı.
Ayrıca, giderek ülkemizi sıkıştırmaları karşısında pes etmeyeceğini de söylemekten geri 
durmadı.
Bölgemizin ve dünyanın kritik meseleleri ile aktif bir şekilde ilgilenmeye devam ede-
ceğini de özellikle yineledi.

***
Erdoğan’ın çizdiği çerçeve 2023 seçimlerine kadar karşılaşacağımız meselelerin nasıl 
ele alınacağını da gösteriyor.
Mücadele kararlılığı ile sentezlenen aktif diplomasi...
Hem caydırıcılık kapasitesini yükseltmek hem de ilişkilerde yeni sayfa açma niyeti...
Ankara, sadece Trump yönetiminin S-400 tepkisini beklemiyor.
Bölgesel gerilimlerle birleşen ve yeni stratejik kırılmalar yaratacak küresel bir fırtına 
içindeyiz.
Suriye, ABD-İran ihtilafı ve Doğu Akdeniz dış politika gündemimizi daha çok meşgul 
edecek. Bu fırtına içerisi konsolide edilerek karşılanabilir.
Ortak milli meselelerde iktidar ve muhalefet aynı dalga boyunda olmalı.
Fırtınanın gözünde olduğumuzu ve yeni başladığını unutmayalım.

Burhanettin DURAN

Erdoğan’ın S-400 çerçevesi...
إطار أردوغان بعد منظومة إس 400

برهان الدين دوران

صحفي وكاتب
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قــام قســم “األنثروبولوجيــا أي علــم اإلنســان والعقــل” يف جامعــة أكســفورد عــام 2018 بنشــر نتائــج دراســة 
أجراهــا طــوال 10 أعــوام علــى أطفــال يف أعمــار تــرتاوح بــن 12 شــهراً وســتة أعــوام يف صحيفــة تلغــراف، كمــا 
نشــرت هيئــة اإلذاعــة الريطانيــة يب يب ســي تقريــراً يف أحــد برانمــج البــث اخلاصــة هبــا، كمــا قامــت العديــد مــن 
املؤسســات األكادمييــة والعلميــة بنقــاش هــذه النتائــج وحتليلهــا وعلــى رأســها معهــد )فــاراداي( التابــع جلامعــة 

كامــردج، إضافــة إىل ذلــك نظمــت العديــد مــن املؤمتــرات العلميــة خبصــوص ذات النتائــج املذكــورة.
ميكــن تلخيــص نتيجــة البحــث كمــا يلــي: أن هــؤالء األطفــال ولــدوا مؤمنــون بوجــود هللا وهــم حيافظــون علــى 
هــذا اإلميــان حــى لــو كانــوا ألبويــن مل ينطقــوا عــن وجــود هللا بكلمــة واحــدة أو حــى لــو كان معلموهــم املدرســيون 
كذلــك، األطفــال يف هــذا العمــر يؤمنــون بوجــود هللا حــى لــو تركــوا يف جزيــرة انئيــة بعيــدة عــن النــاس فإهنــم 

ســيكرون مؤمنــن بوجــود هللا.
لقد أكد نبينا احلبيب حممد صلى هللا عليه وسلم هذه احلقيقة يف احلديث التايل:

“كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه”
العلمــاء أجابــوا علــى الســؤال “مــا هــي الفطــرة” ابلشــكل التــايل: أن املــوىل قــد منــح الشــعور واإلحســاس ألصــول 
النــاس الــي كانــت يف حالــة ذرات وســأهلم “ألســت بربكــم؟” فأجابــوه: “بلــى أنــت ربنــا”، كنتيجــة طبيعيــة 

لتلــك اإلجابــة فــإن النــاس يولــدون يف مــزاج وروح مهيــأة لإلميــان ابهلل ورافضــة للشــرك واملعتقــدات الباطلــة.
هــذا احلديــث ينــزل كصفعــة قويــة علــى خــدود كبــار الســن الذيــن يشــكون مــن أن األطفــال والشــباب قــد تدهــوروا 
علــى صعيــد االعتقــاد واألخــالق، وهــذا احلديــث يقــول للكبــار: ال تتذرعــوا وختلقــوا األعــذار ابهتــام األطفــال 

والشــباب وال تتحاملــوا عليهــم، حنــن مــاذا فعلنــا؟ وأيــن أخطــأان؟
لقــد قلــت هــذا قاصــداً “األبنــاء العصــاة للعائــالت املتدينــة “، إذا كان األبــوان قــد اختــذوا كل التدابــر الالزمــة 
حيــال أبنائهــم منــذ الــوالدة )أو حــى قبــل الــوالدة ، وهــذا موضــوع آخــر نتحــدث عنــه الحقــاً(، ومل يهملــوا 
الواجبــات واملهــام املكلفــن هبــا يف هــذه الدنيــا، وإضافــة لذلــك أعطــوا األولويــة إىل هللا تعــاىل وإىل الســعادة 
األبديــة ومــع كل ذلــك إذا غلبــت عليهــم طــرق الشــيطان ووســائله، نعــم وقتهــا ال ألومهــم وال أهتمهــم، لكنــي 

أقــول هلــم: تصرفــوا ابلطريقــة التاليــة حــى ال يصــر الوضــع أســوأ مــن ذلــك.
اآلن، دعنــا أنيت إىل أطفــال/ شــباب العائــالت املتغربــن والعصــاة )وهــم الذيــن ال يعيشــون حيــاة إســالمية أو 
مقصــرون يف دينهــم(، هــؤالء هــم أبنــاء البيئــة الرتبويــة املنحرفــة الــي متــت اإلشــارة إليهــا يف احلديــث الشــريف.

الســؤال هــل ميكننــا إزالــة أو القضــاء علــى هــذه البيئــات التعليميــة املنحرفــة )الــي تشــمل اآلابء واملــدارس املنحرفــة 
ووســائل اإلعــالم واألجهــزة اإللكرتونيــة الذكيــة واأللعــاب عــر اإلنرتنــت والســينما واملســرح والكتــب وغرهــا...(؟

ال، ال ميكننا ذلك طبعاً.
هل ميكن أن نبقي أبناءان بعيدين كليا عن كل هذه العناصر والعوامل؟ 

ال، ال ميكننا ذلك أيضاً.
قــد تلجــأ األســر املتدينــة إىل تدابــر مثــل التقييــد والســيطرة ومنــع األضــرار واألذى والتقييــم املســتمر مــن خــالل 

املتابعــة والقــراءة مًعــا.
تــرى كيــف ســنصل إىل أطفــال / شــباب العائــالت الــي ليســت لديهــا هــّم او اهتمــام مبواضيــع مثــل الديــن 
واألخــالق والقيــم الذاتيــة والثقافــة واحلضــارة، أي إىل العائــالت الواقعــة يف مهــب الريــح والــي متضــي وتغرهــا 

عواصــف الزمــن؟
هــؤالء الشــباب ال وجــود هلــم يف مدارســنا وال يف املســاجد أو املســاكن أو املــدارس الدينيــة أو يف فعاليــات 

اجملــاالت التعليميــة، وهــؤالء األبنــاء والشــباب هــم ابملاليــن؛ كيــف ميكننــا أن نصــل إليهــم؟
هؤالء ليسوا أبناء أمة أخرى، إهنم مثل ابن نوح الذي مل يركب يف السفينة، إهنم أطفالنا وأبناءان!

ال أســتطيع لوحــدي تقــدمي احللــول واإلجــاابت علــى هــذه املشــكلة العظيمــة، جيــب معاجلــة هــذه املشــكلة 
الكبــرة مــن خــالل تعــاون كل مــن الدولــة واحلكومــات واملربــن واملعلمــن ومنظمــات اجملتمــع املــدين والشــعب 

واألشــخاص الذيــن يتطوعــون حمبــة يف بلدهــم ووطنهــم، جيــب أن يعمــل هــؤالء ســوية إلجيــاد احللــول.

Oxford Üniversitesi’nin (ANTHROPOLOGY & MIND) bölümü, on iki aylıkla altı 
yaş arasındaki çocuklar üzerinde on yıl süren bir araştırmanın sonuçlarını 2008 yılın-
da TELEGRAPH’ta yayınlıyor, ayrıca BBC de raporu yayın programına alıyor. Başta 
Cambridge’e bağlı Faraday Enstitüsü olmak üzere birçok akademik kuruluş ve kurum-
da bu sonuçları bahse konu ediyor, hakkında birçok konferans veriliyor.
Araştırmanın sonucu özetle şöyle: Bu çocuklar, ana babaları ve okulda öğretmenleri 
Allah’tan söz etmemiş olsalar bile Allah’ın varlığına iman ile doğmuş oluyor ve onu 
muhafaza ediyorlar. Bu yaş içinde çocuklar, insanlardan uzak bir adaya bırakılsalar ve 
orada büyüseler bile Allah’ın varlığına inanıyorlar.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.) bu gerçeği şöyle bildirmişlerdi:
“Her doğan fıtrat üzere doğar, sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi… 
yaparlar”.
Fıtrat nedir sorusuna ulemâ şu cevabı vermişlerdir: Ezelde Mevlâ, bütün insanların zer-
reler halindeki asıllarına şuur vererek “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” diye soruyor, 
onlar da “Evet, Rabbimizsin” cevabını veriyorlar. İşte insanlar bu cevabın tabii sonucu 
olarak Allah’a imana müsait, şirke ve bâtıl inançlara uzak bir ruh hali içinde doğuyorlar.
Çocukların ve gençlerin itikad ve ahlak yönünden bozulduklarını söyleyerek şikay-
ette bulunan büyüklerin yanağına bu hadis, zorlu bir şamar olarak iniyor ve diyor ki: 
Çocuklara ve gençlere bahane bulmayın, onlara yüklenmeyin, biz ne yaptık, nerede 
hata ettik diyerek dizlerinizi dövün!
“Dindar ailelerin asi çocukları” bakımından bunu söylemiş oldum. Eğer bu aileler 
doğumdan itibaren (doğumdan öncesi de var ya, bu başka bir bahse kalsın) evet, doğum-
dan itibaren gerekli tedbirleri aldılar ve dünyadaki nasip ve vazifeyi ihmal etmemekle 
beraber Allah’ı ve ebedî mutluluğu öncelediler, buna rağmen şeytanın araçları galip 
geldi ise onları suçlayamam, ama şunu derim: Öyle davranın ki, daha kötü olmasınlar!
Şimdi âsî (İslâmî hayatı olmayan veya eksik olan) ailelerin yabancılaşmış çocuklarına/
gençlerine gelelim.
Bunlar, hadiste işaret edilen saptırıcı eğitim çevresinin çocuklarıdır.
Peki biz bu saptırıcı eğitim çevrelerini (öylesine ana babalar, okullar, medya, akıllı 
elektronik aletler, online oyunlar, sinema, tiyatro, kitaplar…) ortadan kaldırabilir mi-
yiz?
Hayır, kaldıramayız.
Çocuklarımızı bunların tamamından sıfıra kadar uzak tutabilir miyiz?
Hayır, tutamayız.
Dindar aileler sınırlama, kontrol, birlikte görüp, okuyup değerlendirerek zararını engel-
leme gibi tedbirlere başvurabilirler.
Din, ahlak, öz değerler, kültürümüz, medeniyetimiz diye bir dertleri olmayan, zamanın 
rüzgârına kapılıp gitmekte olan ailelerin çocuklarına/gençlerine nasıl ulaşacağız?
Bu gençler, bizim okullarımızda, camilerde, tekkelerde, medreselerde, eğitim faaliyet 
alanlarımızda yoklar ve bunlar milyonlarca genç; bunlara nasıl ulaşacağız?
Bunlar başka bir milletin çocukları değil, Hz. Nuh’un, gemiye gelmeyen çocuğu gibi 
ama bizim çocuklarımız!
Bu azim sorunu cevabına tek başıma benim gücüm yetmez. Bu azim problemi devlet, 
hükümetler, eğitimciler ve mütefekkirler, sivil toplum, millet ve memleket sevgisi se-
bebiyle dertli gönüller birlikte ele alıp çözmeye çalışmalıdır.
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