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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizle dayanışma atmosferinde 
oluşturduğumuz muhabbeti güçlendirerek, bugüne kadar karşımıza çıkan birçok zorluğu 
aştık. Türkiye büyük bedeller ödeyerek elindeki kazanımlara ulaştı. Tüm bu başarılar 
sizindir ve omuzlarınızda bir sorumluluktur. Allah ömür verirse 2023 Türkiye’sini birlikte 
inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 Türkiye’sini ise gençler kuracaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay, 
Türk halkının Temmuz 2016 gerçekleşen başarısız darbe girişiminde 
en şanlı destanlardan birine imza attığını belirterek, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çağrısına uyarak 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen 
Türk halkına teşekkür ederken, şehitlere de rahmet diledi.

Türk halkı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız darbe girişimini anmaya hazırlanıyor. 
FETÖ yapılanmasına bağlı bir grup askerin devletin güvenlik ve medya organlarını ele geçirmeye 
çalıştığı girişim, Türkiye’nin tüm şehir ve bölgelerinde halkın direnişiyle karşılaşmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe 
girişiminin yıldönümü faaliyetlerine özel bir internet sitesi kurdu. Sitede başarısız darbe 
girişiminde şehit olanları anmak için düzenlenen faaliyetlerin listesi yer alıyor.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان:  بفضــل تعزيــز أواصــر املــودة الــي أنشــأانها مــع أمتنــا علــى أســاس اللحمــة 
الــي واجهتنــا حــى يومنــا هــذا، لقــد حصلــت تركيــا علــى كافــة  العديــد مــن الصعــاب  والتضامــن، جنحنــا يف جتــاوز 
ــا ابهًظــا، كل هــذه االجنــازات هــي ملــك لكــم وأمانــة أبعناقكــم، إذا مــا أطــال هللا تعــاىل  مكتســباهتا بعــد أن دفعــت مثًن
بعمــران فأننــا ســنبين تركيــا املنشــودة لعــام 2023 مًعــا، أمــا تركيــا املنشــودة لعامــي 2053 و2071 فالشــباب ســيبنيها.

قــال فــؤاد أوكتــاي انئــب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إّن الشــعب الرتكــي ســطر 
أروع املاحــم البطوليــة ليلــة حماولــة االنقــاب الفاشــلة الــي شــهدهتا البــاد منتصــف متــوز/ 
ــّى نــداء الرئيــس أردوغــان، وانضــل  يوليــو عــام 2016، وشــكر الشــعب الرتكــي الــذي ل

ضــّد االنقابيــن ليلــة 15 يوليــو، وترّحــم علــى أرواح الشــهداء.

 يســتعد الشــعب الرتكــي إلحيــاء الذكــرى الثالثــة للمحاولــة االنقابيــة الفاشــلة ليلــة 15 يوليو/متــوز 2016، 
الــي نفذهتــا عناصــر حمــدودة مــن اجليــش تتبــع لتنظيــم »فتــح هللا غولــن« اإلرهــايب، هبــدف الســيطرة علــى مفاصــل 

الدولــة ومؤسســاهتا األمنيــة واإلعاميــة، إال أهنــا قوبلــت بتصــدي شــعيب يف املــدن والــوالايت الرتكيــة.

أعلنــت دائــرة االتصــال يف الرائســة الرتكيــة إطاقهــا موقعــاً علــى شــبكة اإلنرتنــت، يتضمــن الفعاليــات اخلاصــة بذكــرى 
احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة الــي شــهدهتا تركيــا منتصــف يوليو/متــوز 2016، املوقــع ســيتضمن خارطــة للفعاليــات 

املتعلقــة إبحيــاء ذكــرى الشــهداء الذيــن ســقطوا يف مواجهــة احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة.

ر أروع البطوالت ليلة 15 يوليوأردوغان: كل هذه االنجازات هي ملك لكم وأمانة بأعناقكم
ّ
نائب أردوغان: الشعب التركي سط

 لفعاليات ذكرى المحاولة االنقالبية الفاشلةيستعد األتراك إلحياء الذكرى الثالثة للمحاولة االنقالبية الفاشلة
ً
 إلكترونيا

ً
الرئاسة التركية تطلق موقعا

Erdoğan: Tüm Bu Başarılar Sizindir ve Omuzlarınızda Bir SorumlulukturCumhurbaşkanı Yardımcısı: Türk Halkı 15 Temmuz Gecesi 
Şanlı Bir Destan Yazmıştır

Türkiye Başarısız Darbe Girişiminin Üçüncü Yıldönümünü AnacakTürkiye Cumhurbaşkanlığı Başarısız Darbe Girişiminin Yıldönümü Faaliyetleri İçin Bir İnternet Sitesi Kurdu

Başarısız darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesinin ardından Ahmet Onay, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız o kanlı gecede 
tatilini bitirip darbecilere karşı halkıyla birlikte meydanlara indi. Yaralandıktan kısa bir süre sonra bilincim yerine geldi. Gözlerimi 
açtığımda Recep Tayyip Erdoğan’ı başucumda gördüm. Üzerime eğilerek kulağıma ‘Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk’ dedi.”

بعــد مــرور 3 أعــوام علــى احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة الشــاب أمحــد أواني، ذكــر يف تصرحيــات صحفيــة، أنــه يف تلــك الليلــة الدمويــة 
أهنــى رئيســنا عطلتــه ونــزل إىل امليــدان مــع شــعبه ضــد االنقابيــن، بعــد إصابــي بوقــت قصــر اســتعدُت وعيــي، وعندمــا فتحــت عينــاي 

رأيــت الطيــب أردوغــان فــوق رأســي، فضمــين إىل صــدره ومهــس يف أذين قائــا: قــم اي بــين ال تنحــِن فاالحننــاء ال يليــق بنــا.

أحد أبطال 15 تموز.. أردوغان قال لي ليلتها: ال تنحن فاالنحناء ال يليق بنا 
15 Temmuz Kahramanı: Erdoğan Darbe Gecesi Kulağıma “Eğilme, Bize Eğilmek Yakışmaz” Dedi

Türk halkının onurlu tüm evlatları, “Ölene Kadar Darbecilere Direneceğiz” dediler. Bu yüce 
insanları ve fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Başarısız darbe girişiminin üzerinden üç yıl 
geçti ancak Türk halkı hala uyanışını sürdürüyor.

قال مجيع الشــرفاء األتراك من أعلى اهلرم إىل قاعدته »ســنقاوم االنقابين حى املوت« ،   لن ننســى هؤالء العظماء ، 
 لن ننســى هذه التضحيات،  اليوم وبعد 3 أعوام على احملاولة االنقابية الفاشــلة الشــعب الرتكي مســتمر يف هنضته.          

 ثالثة أعوام مرت..  دروس ملحمة 15 تموز 2016 لم تنته    
Geçen Üç Yılın Ardından 15 Temmuz Destanı’ndan Alınacak Dersler Devam Ediyor
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Türkiye’de yaşayan Suriyeliler Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen 
başarısız darbe girişiminin ilk saatlerinde neler olacağına dair korku ve 
endişe içerisindeydiler. Bu endişeleri darbe girişiminin başarısızlığa uğradığı 
yönündeki haberlerin gelmeye başlamasıyla dağıldı. Türk halkı ve Türkiye’de 
yaşayan Suriye halkı, Erdoğan’ın demokrasiyi koruma ve darbeyi başarısızlığa 
uğratma yönünde yaptığı çağrıya uyarak derhal sokaklara çıktı.
Kardeş Türk ve Suriye halklarının ortak kaderi, Suriye halkını ve Suriye devrimini 
koruyan Türk halkını koruma konusunda tek yürek olmalarında kendisini en 
net şekliyle göstermiştir.

عــاش الســوريون يف تركيــا ســاعات مــن القلــق واخلــوف علــى مصرهــم يف الوقــت الــذي واجهــت فيــه البــاد 
اجملهــول مــع الســاعات األوىل لانقــاب ليلــة 15 يوليو/متــوز 2016، هــذا التخــوف بــدأ ابلتبــدد مــع تــوارد 
أنبــاء عــن فشــل عمليــة االنقــاب، الشــعب الرتكــي مــع الشــعب الســوري املقيــم برتكيــا مل يتأخــروا يف اخلــروج 

إىل الشــوارع واملطــارات اســتجابة لنــداء أردوغــان حلمايــة الدميقراطيــة وإفشــال االنقــاب.
املصــر الواحــد بــن الشــعبن الشــقيقن الرتكــي والســوري ظهــر يف أنصــع صــوره بوقوفهــم معــاً مــن أجــل محايــة 

تركيــا الــي حتمــي الشــعب الســوري والثــورة الســورية.

Temmuz 1515 تموز
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في ذكرى االنتصار

إشراقات

Türkiye’de başarısız darbe girişiminin gerçekleştiği gün olan 15 Temmuz 2016, 
sıradan bir gün değildir. Tarih bu günü, olağanüstü bir gün olarak kaydedecek ve 
bölgenin çehresini değiştiren bir hadise olarak not düşecektir. Nesiller, halkların 
hayatlarında büyük iz bırakan bu dehşet verici olay karşısında saygı duyacaktır. 
İşte bu günde, Türk halkı ülkelerine ve ülkelerinin insani duruşlarına zarar 
vermek isteyen tağutların karşısında bir bütün olarak dimdik durmuştur.
Bu zafer yalnızca Türk halkının ve devletinin zaferi olarak değil, adaletin zulme, 
kaosa, para ve makam sevgisine karşı kazandığı zafer olarak tarihe geçecektir. 
Bu, hak ve insaniyet değerlerinin zaferidir. Bu zafer, İslam’ın ve hala devriminin 
özgürlük ve onur taleplerinin gerçekleşmesini bekleyen Suriye halkının zaferidir.
Tüm dünya, darbecileri destekleyerek Türkiye’ye zarar vermek ve adalet, refah, 
kalkınma; yine bölgesel büyük bir güç olma, ardından ise uluslararası platformda 
kendisine yer edinmiş büyük bir devlet haline gelme çabalarını önlemek istemiştir.
Türk kardeşlerimiz adına korku duyduğumuz ve zayıf vücutlarımızın 
meydanlardaki kararlı duruşlarına katılmak için yarıştığı bu günü, daima 
hatırlayacağız.
Bugün, büyük Türk halkı zor zamanında ülkesinin yanında olduğunu ilan 
etmek için meydanlara inmiştir. Bu güzel resmi her zaman taşıyacak ve tarihe 
düştüğümüz notlarla sonraki nesillere miras bırakacağız.
Bebeklerden gençlere kadar farklı yaşlardaki çocuklar, erkekler ve yaşları değişen 
kadınlar…
Meydanlar farklı kesimlerden tüm Türk halkıyla dolmuştu. Anlaşmazlıklar 
eriyip gitmiş, ortak hedef vatan, vatanın korunması ve ona zarar vermek isteyen 
herkesin karşısında dimdik durulmasıydı.
Türk halkı, ellerine ne geçirdilerse onlarla meydanlara indiler. Sopalar, mutfak 
aletleri, yaşlı insanların ellerinde bastonlar darbecilerin yüzüne çevrildi. Birçok 
kişi ise tanklar ve silahlar karşısında yalnızca bedenleriyle durdu.
Yaşama ve özgür olma isteği, daha güçlüydü. Bu nedenle muzaffer geldi. Böylece 
tüm silahlara karşı en güçlü silahın, halkın kendisi olduğu gözler önüne serildi.
Türk halkı benzeri görülmemiş bir birlik sergiledi. Türkiye’yi karanlık 
dönemlerine, Türkiye’yi harap eden ve bugününü ve geleceğini inşadan onu 
alıkoyan darbe yıllarına döndürmek isteyenlere karşı, ellerini ve bedenlerini 
birleştirerek bir set oluşturdular.
Türkler “Hayır!” dedi. Güvenlik, istikrar, refah ve medeniyetlerini korumak 
için ayağa kalktılar. İnsaniyetlerini ve bugüne dek elde ettikleri kazanımlarını, 
düşmanlarına ve hızlı bir şekilde ilerlediği kalkınma yolunda tekerine çomak 
sokmak isteyen herkese karşı savundular.
Batı her zaman Türkiye’ye zarar vermek isteyecektir ve Türkiye’yi 
istikrarsızlaştırmanın farklı yollarını aramaktan geri durmayacaktır. Buna bilinç, 
dikkat, teyakkuz ve Türk halkı ile yönetimi arasındaki birlikle karşı durulabilir.
Son dönemde Türk ve Suriye halkı arasında kışkırtma ve nefret oluşturma 
kampanyası da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Suriyelilere karşı yürütülen bu 
kampanyayı, istihbarat teşkilatları ve büyük partiler idare etmekte ve Suriyelileri 
Türk hükümetine karşı baskı amaçlı kullanmayı amaçlamaktadırlar. Ancak bu 
girişim başarısız olacaktır çünkü Suriye ve Türk halklarını birleştiren noktalar, 
bu mihrakların sandıklarından çok daha fazladır.
Suriye devrimi muzaffer olacak, Suriyeliler Türk kardeşleriyle birlikte ülkelerini 
yeniden imar edeceklerdir. Suriye halkı ise her zaman şu sözleri tekrar edecektir: 
“Büyük Türk halkına teşekkür ederiz.”

يوم اخلامس عشر من متوز، اليوم الذي حدثت فيه حماولة االنقاب الفاشلة يف تركيا، عام 
2016 مل يكن يوماً عادايً، ولن يكون كذلك، يوٌم سيسجله التاريخ يوماً استثنائياً، وسُيدّرس 
كحدث مهم يف تغير وجه املنطقة، وستقف األجيال احرتاماً هلذا اليوم الذي سجل سابقة يف 
مسرة حياة الشعوب احلرة، حن وقف الشعب، بكل ما ميلك من قوة وعزمية، يف وجه الطغاة 

الذين أرادوا النيل من عظمة تركيا ومواقفها اإلنسانية.
على خيانة  احلرة،  الشعبية  اإلرادة  فيه  انتصرت  انتصاراً كبراً..  االنقاب كان  ذلك  إفشال 
العماء. وليس ذلك االنتصار انتصاراً لشعب تركيا وحلكومتها فحسب، بل هو انتصار للعدل 
ضد الظلم، ولألمانة واملسؤولية ضد العبث والفوضى وحب املال والسلطة، هو انتصار لقيم 
احلق واخلر واإلنسانية، انتصار لإلسام.. انتصار للسام، وهو انتصاٌر للشعب السوري الذي 

ال يزال ماضياً يف طريق حريته وكرامته، وأيمل بتحقيق أهداف ثورته ابحلرية والكرامة.
لقد أراد األعداء، من خال وقوفهم مع االنقابين، النيَل من تركيا ومنعها من حتقيق طموحها 
إقليمية كربى،  حضورها كقوة  لتحقيق  وسعيها  لشعبها،  والرقي  والرخاء  العدالة  حتقيق  يف 
ومستقبلها كقوة عاملية عظمى؛ ولكن مل يكن لألعداء ما أرادوه وخططوا له، بفضل اإلرادة 

الصادقة للشعب الرتكي األيب الذي وقف يف وجه األعداء، صامداً حى حقق إرادته.
سنظل نذكر ونتذكر هذا اليوم ما حيينا، يوم ارجتفت أرواحنا خوفاً على تركيا وأهلها الطيبن، 
وتسابقنا للنزول ملشاركتهم يف وقوفهم اجلّبار يف الساحات، يوَم نزل الشعب الرتكي العظيم، 
ليعلن أنه حيب بلده، يوَم فاضت الساحات ابملكون الرتكي على اختافه، وذابت اخلافات 

السياسية، اهلدف -اليوَم- هو الوطن ومحايته، والوقوف يف وجه كل من يسعى للنيل منه. 
محل األتراك كل ما طالته أيديهم، من العصي، إىل أدوات املطبخ، وأشهر العجزة، عكازاهتم يف 

وجه االنقابن، ووقف الكثرون أبجسادهم يواجهون دابابت االنقابين وأسلحتهم.
فينا، وسنظل حنمل معنا تلك الصور اجلميلة الي عشناها ووثقناها،  سيظل ذلك اليوم حّياً 
لتكون ذكرى خر ملا مضى، وبشرى أمل ملا سيأيت، ننقلها لألجيال القادمة.. صور األطفال 
من خمتلف األعمار، من الرّضع إىل الشباب، الرجال األقوايء، والكهول، والشيوخ، والنساء 
اإلرادة،  انتصار  يف  األمل  منها  نستمد  دائماً  ذاكرتنا  يف  حاضرة  ستبقى  أعمارهم  مبختلف 

واليقن ابلنصر.
إرادة احلياة واحلرية كانت األقوى.. واألبقى. هلذا حقق الشعب احلر انتصاره، وأثبت أن حب 

الوطن هو الساح األقوى واألمضى يف مواجهة كل األسلحة الفتاكة. 
حقق الشعب الرتكي اندماجاً غر مسبوق يف العامل، وتامحت األيدي واألجساد لتشكل سداً 
يف وجه من أراد العودة برتكيا إىل عهود الظام، عهود االنقاابت الي دمرت تركيا وشغلتها 

عن بناء حاضرها ومستقبلها.
األتراك قالوا: ال. ووقفوا معاً للحفاظ على األمن واالستقرار والرقي واحلضارة، لقد دافعوا عن 
إنسانيتهم ومكتسباهتم وإجنازاهتم، ضد من حارهبا، وأراد وضع العصي يف عجات التطور الي 

تسر بتسارع.
للنيل من تركيا، ولن يتوقف عن إجياد السبل لزعزعة استقرارها،  وسيظل الغرب يسعى دوماً 
ومواجهة هذا الكيد تكون بساح الوعي واحليطة واحلذر واستمرار التاحم بن الشعب الرتكي 

وقيادته.
وتندرج محلُة إاثرة احلقد والكراهية، بن الشعبن الرتكي والسوري املعلنة مؤخراً، يف هذا السياق، 
وال خيفى على املبصر املنصف أن هذه احلملة املوجهة ضد السورين ترعاها أجهزة خمابرات 
أهنا  املؤكد  الرتكية، ومن  السورين كورقة ضغط على احلكومة  وأحزاب كربى، كي تستخدم 

ستفشل، ألن ما جيمع بن الشعبن السوري والرتكي هو أكرب بكثر مما يظنون.
ستنتصر الثورة السورية، وسيعود السوريون إلعمار بادهم يداً بيد مع أشقائهم األتراك، وسيظل 

الشعب السوري مع مرور الزمن يردد: 
شكراً.. شكراً للشعب الرتكي العظيم.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Zaferin Yıldönümünde

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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صد الثقاف

مر
ال رغم عدم تصديق الكثريين إبمكانية حتقيق ما أعلنت عنه القيادة الرتكية عن رؤيتها إىل أهنا تقود 

تركيا لتصبح القوة األوىل يف العامل حبلول العام 2030 ، إال أننا مل نكن نتوقع أن كتاابً ألفه خبري 
اسرتاتيجي أمريكي يف العام 2009 )قبل االنتفاضات الشعبية العربية يف العام 2011 بسنتني(، 

ينّبه فيه الكاتب بالده من حتقيق األتراك هلذا اهلدف.
ستكون  تركيا  أبن  القادمة(  عام  )املائة  الكتاب  هذا  فريدمان( يف  )جورج  ما كتبه  نقرأ  وعندما 

القطب املقابل ألمريكا خالل القرن احلايل، فإننا نستطيع فهم ما جيري ضد تركيا أكثر وأكثر.
لكل طامع، وستبلغ  الفوضى، وسيجعلها هذا هنباً  العربية حبرًا من  املنطقة  لقد توقع أن تكون 
من التمزق حداً يتجاوز التوقعات، ألن األمريكان يستهدفون منع انبعاث املارد اإلسالمي مرة 
أخرى، لذلك يصرون على أن تبقى  املنطقة ممزقة ، والفوضى واحلروب هي اليت تشغل الشعوب 

عن بناء مستقبلهم .
وتركيا تعتمد يف قوهتا على عدد من األسباب ؛ فهي اليت حّققت املركز 17 ضمن االقتصاد 
العاملي وسيستمر منو اقتصادها بثبات حىت يصري ضمن أقوى 10 اقتصادايت يف العامل، كما أن 
موقع تركيا اجلغرايف يعد من أهم أسباب قوهتا، إذ جيعلها متصلة ابلعامل العريب والقوقاز وأورواب، 
أقوى جيوش  هو  الرتكي  اجليش  إن  مث  اإلسالمي،  للعامل  قادة  اترخيياً  األتراك كانوا  فإن  كذلك 

املنطقة، وهبذا ستكون تركيا عملياً قائدة العامل اإلسالمي، كما يرى فريدمان.
لذلك يعمل الغرب على عرقلة حتقيق حلم األتراك وسعيهم ألن تكون ضمن أكرب عشر دول 
قوية على مستوى العامل بعد أن وضعت تركيا رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ إليصال 
لتأسيس  املئوية  الذكرى  يصادف  الذي  عام 2023،  تريليوين دوالر حبلول  إىل  القومي  الناتج 

اجلمهورية.
اليومية  احلياة  سبل  تيسري  هبدف   ،  2023 لعام  رؤيتها  ضمن  ذكية  مدن   3 إبنشاء  وبدأهتا 

للمواطنني، وترشيد االستهالك، فضال عن توفري األمن يف أفضل صورة«.
ويُتوقع امتالك تركيا، ثالث مدن ذكية، هي صقاراي يف منطقة مرمرة )مشال غرب(، وقيصري وسط 

األانضول، إضافة إىل مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البالد.
كما هتدف إىل وصول املدن الذكية إىل مستوايت تكنولوجية تؤهلها للتنافس مع مدن عاملية مثل 

نيويورك األمريكية وأمسرتدام اهلولندية، ولندن الربيطانية، وبرشلونة اإلسبانية«.
ولتحقيق ذلك سيتم السعي إىل االستفادة من أحدث التقنيات اليت وصل إليها العلم احلديث 
يف خمتلف اجملاالت املتعلقة ابملدن، بدءاً من قطاع الصحة واألمن، مروراً ابلطاقة والبيئة، وحىت 

التعليم والتدريب.
تركيا وضعت لنفسها رؤية للوصول إىل هدف حىت عام 2023 وهو حتوهلا إىل دولة متقدمة قوية 
تتصدر الدول العظمى يف العامل، وهي تسري هبذه اخلطى بثبات رغم حقول األلغام احمليطة هبا، كل 
القضااي اليت أتيت يف هذا الطريق لتعطيله وحتاول تركيا جتنبه، وكل املشاكل اليت توضع يف وجه 
تركيا ملنعها وإيقاف  طريق الصعود حنو القمة وحماولة حلرف البوصلة عن اهلدف، والقيادة الرتكية 

حبكمتها تتعامل مع هذه القضااي ابجلد املمكن دون حرف بوصلتها عن اهلدف.
االحتاد  ابب  إغالق  رغم  أورواب  يف  اقتصادية  قوة  سادس  أصبحت  املاضي  العقد  خالل  تركيا 
العامل، وختلصت من  اقتصاد  اليت تسيطر على  العشرين  األورويب هلا، وأصبحت ضمن جمموعة 

مديونيتها، وأصبحت دولة دائنة لصندوق النقد الدويل. 
العامل الغريب ابت يشعر خبطر الدولة الرتكية العمالقة اليت تتقدم يف حميط كله يعاين ركوداً اقتصادايً 

ومشاكل إرهاب، ومازالت تركيا تتقدم يف كل اجملاالت.
 تركيا ختطط اسرتاتيجيا ضمن برانمج يشرف عليه خرباء وال جمال فيه للعواطف واألحالم، وحتاول 
الدول املعادية لرتكيا عرقلة تقدمها ضمن إغالق الباب أمامها لدخول االحتاد األورويب، ودعم 
حركة األكراد االنفصالية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل تركيا تؤثر على السياحة واالستثمار. 
الصناعي  التطور  للحلم، ففضاًل عن  الوصول  اعتماد تركيا ينصب على متتعها مبعظم مقومات 
واإلعداد للسياحة ورفع أرقام الصادرات، وفتح أسواق جديدة، فهي حتتضن بني أحشائها 8 
خطوط لنقل الطاقة ويتوقع أن يرتفع عدد هذه اخلطوط إىل 15 لتتحكم تركيا بصنابري الطاقة 
العاملية. ستحقق تركيا حلمها بفضل جهد أبنائها وغريهتم عليها ، وستنتصر إرادة الشعب الرتكي 

يف الوصول إىل هدفه رغم وقوف أمريكا والغرب ضدها. 

إشراق

تركيا القوة األولى في العالم عام 2030إلى مجلس األمن

İşrak

Türkiye 2030’da Dünyanın Birinci Gücü Olacak

Birçokları Türk yönetiminin Türkiye’nin 2030’da dünyanın birinci gücü haline gelmesi 
şeklindeki vizyonuna katılmasa da biz, ABD’li bir strateji uzmanın 2009’da (2011’deki Arap 
halk hareketlerinden iki yıl önce) Türklerin bu hedefi gerçekleştireceği konusunda ülkesini 
uyaracağını beklemiyorduk.
George Friedman’ın “Gelecek 100 Yıl” adlı kitabında Türkiye’nin içinde bulunduğumuz 
yüzyılda Amerika’nın karşıt kutbu haline geleceğini okuduğumuzda, Türkiye’ye karşı 
yapılanların nedenini daha iyi anlamaktayız.
Friedman Arap bölgelerinin kaosa sürükleneceğini ve buraların yağmalanacağını, öngörülenin 
de ötesinde bir parçalanmaya maruz kalacağını tahmin etmiştir. Zira Amerikalılar İslam 
dehasının yeniden doğmasını istememekte, bu nedenle de bölgenin parçalanmış bir şekilde 
kalması, kaos ve savaşlarla meşgul olarak geleceğini inşa edememesi konusunda ısrar 
etmektedirler.
Türkiye’nin gücü birçok sebebe dayanmaktadır. Bu sebepler Türkiye’nin dünyanın 17 
ekonomisi arasına girmesini sağlamış ve gelecekte de en büyük 10 ekonomi arasına girmesini 
sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye’nin coğrafi konumu, gücünün en büyük nedenlerinden 
birisi sayılmaktadır. Zira bu konum, Türkiye’nin Arap dünyası, Kafkaslar ve Avrupa’yla 
bitişik bir varlık sürdürmesini sağlamaktadır. Öte yandan Türkler tarihsel açıdan İslam 
dünyasının liderliğini yapmıştır. Türk ordusu da bölgenin en güçlü ordusudur. Böylece 
Türkiye, Friedman’a göre, pratikte İslam dünyasının lideri haline gelmektedir.
Buna bağlı olarak Batı, Türkiye’nin hayallerini ve dünyanın en güçlü on ülkesi arasında girme 
çabalarını önlemek istemektedir. Nitekim Türkiye, GSMH’yi cumhuriyetin yüzüncü kuruluş 
yıldönümü olan 2023’e kadar 2 trilyon dolara ulaştırabilmek için birçok planı bünyesinde 
barındıran siyasi ve ekonomik bir vizyon ortaya koymuştur.
2023 vizyonu bağlamında vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmak ve en yüksek 
düzeyde güvenliği sağlamak amacıyla 3 akıllı şehir kurmaya başlamıştır. Türkiye’nin 
Marmara Bölgesi’nde Sakarya, İç Anadolu’da Kayseri ve Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep 
olmak üzere 3 akıllı şehre sahip olacağı öngörülmektedir.
Aynı şekilde akıllı şehirleri teknolojik açıdan dünyanın büyük şehirleri olan ABD’deki New 
York, Hollanda’daki Amsterdam, İngiltere’deki Londra ve İspanya’daki Barcelona’yla 
yarışacak düzeye getirmek istemektedir.
Bunu gerçekleştirmek için Türkiye, modern bilimin başta sağlık ve güvenlik olmak üzere, 
enerji, çevrecilik, eğitim ve askerlik gibi şehirleşmeye ilişkin alanlarda ulaşmış olduğu en 
yeni tekniklerden yararlanmak istemektedir.
Türkiye kendisine 2023 vizyonunu bir plan olarak belirlemiştir. Buna göre dünyadaki güçlü 
devletlerin başını çekecek gelişmiş bir devlet haline gelmeyi amaçlamaktadır. Kendisini 
çevreleyen mayın tarlalarına rağmen bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemektedir de. Karşısına 
kendisini etkisiz hale getirecek birçok sorun çıkmakta, zirveye ulaşmasını engelleyecek çok 
sayıda problemle karşı karşıya kalmaktadır. Pusulasını saptırmak için girişimlerde bulunulsa 
da Türk liderleri, hikmetli tavırlarıyla yolundan sapmadan bu sorunlarla ciddi bir şekilde 
yüzleşmektedir.
Geçtiğimiz on yıllık süre içerisinde Türkiye, AB’nin kapısı kendisine kapatılmasına rağmen 
Avrupa’nın altıncı gücü haline gelmiş, dünya ekonomisini yöneten G-20 içerisinde yer almış, 
borçlarından kurtulmuş ve IMF’ye borç veren bir ülkeye dönüşmüştür.
Batı dünyası tamamı ekonomik durgunluk ve terörle boğuşan bir bölgede büyüyen Türkiye 
Devleti’ni bir tehlike olarak görmektedir. Buna rağmen Türkiye, tüm alanlarda ilerlemesini 
sürdürmektedir.
Türkiye, uzmanların gözetiminde uygulanan bir program kapsamında stratejisini 
belirlemektedir. Bu planda duygusallık ve hayalperestliğe yer yoktur. Türkiye’ye düşman 
olan devletler Türkiye’nin gelişmesini engellemek istemekte, AB’ye girişinin önünü 
kesmekte, ayrılıkçı Kürt hareketini desteklemekte, Türkiye’deki terör operasyonlarına arka 
çıkarak turizm ve yatırımları etkilemeye çalışmaktadırlar.
Türkiye gücünü, hayalini gerçekleştirecek çoğu donanıma sahip olmasından almaktadır. 
Endüstriyel kalkınma, turizm gücü, ihracat rakamlarındaki artış, yeni pazarların açılması 
sayesinde, 8 enerji transfer hattı kurulmuş olup, bu hatların sayısının 15’e yükselmesi, 
böylece Türkiye’nin dünya enerji vanalarını elinde bulundurması öngörülmektedir.
Türkiye, Türk halkının çabaları ile hayalini gerçekleştirecek ve Türk halkının hedefine ulaşma 
iradesi ABD ve Batı’nın kendilerine karşı çıkmasına rağmen muzaffer olacaktır.
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ت
يف يــوم 7حزيران/يونيــو 2019 بــدأ بريتــا حــاج حســن رئيــس جملــس مدينــة حلــب تقارير وتحقيقا

احلــرة الســابق، إضــرااًب مفتوًحــا عــن الطعــام احتجاًجــا علــى القتــل املمنهــج لألطفــال، 
واملدنيــن عموًمــا، يف حمافظــي إدلــب ومحــاة، وإليصــال صــوت الشــعب الســوري 
ومعاانتــه للعــامل قاطبــة، جــراء مهجيــة االحتــال الروســي ووحشــية نظــام املســاخل 
مــارس  آذار/  منتصــف  يف  الثــورة  انــدالع  منــذ  األوىل  هــي  ســابقة  يف  البشــرية، 
2011، اخلطــوة الــي بدأهــا بريتــا مبفــرده ســرعان مــا القــت اســتجابة واســعة وترحيبًــا 
منظًمــا  طابًعــا  أتخــذ  اإلضــراابت  بــدأت  حيــث  الثــورة،  أهــل  أوســاط  كبــرًا يف 
ابنضمــام آخريــن إليــه، مــن املتوقــع أن تتزايــد أعدادهــم يف األايم واألســابيع القادمــة 
وتتســع رقعــة توزعهــم اجلغــرايف علــى امتــداد بــاد الشــتات واهلجــرة، لتشــمل شــبااًب 
وشــاابت، رجــااًل ونســاًء، بعضهــم يعانــون أمراًضــا وحــاالت صحيــة خطــرة هتــدد 
حيواهتــم، يف تعبــر هــو األعمــق عــن روح التحــدي واالصــرار علــى متابعــة مســرة 
الثــورة حــى منتهــاه، بتحقيــق أهــداف الشــعب الســوري يف احليــاة احلــرة والكرميــة، 

ويف ظــل نظــام دميقراطــي، ودولــة عدالــة وقانــون.
 اخلطــوة فاجــأت الكثــر مــن األوســاط واملتابعــن ابعتبارهــا وســيلة ضغــط، غــر 
جمربــة مــن قبــل الناشــطن والثــوار حــى اآلن، وكثــر مــن الوســائل التقليديــة أصبحــت 
مســتهلكة، أو ال جتــذب إليهــا أعــداًدا كبــرة مــن أهــل الثــورة واملؤمنــن هبــا أمــام 
صمــت العــامل وختاذلــه الرهيــب وعــدم التفاتــه ألنشــطة احتجاجيــة ابتــت مكــررة 
ويف ســياق مــن الراتبــة اململــة. بريتــا حســن شــخصية قويــة وثوريــة صادقــة ونزيهــة 
وانل عضويــة جملــس مدينــة حلــب احلــرة بــن 2013- 2017، وتــرأس اجمللــس 
بــن هنــاايت 2015- 2017 ورشــح ملنصــب عمــدة مــدن العــامل ووصــل ملراحــل 
متقدمــة يف عمليــات االختيــار والتصويــت وبقــراره هــذا يكشــف عــن جانــب مهــم 

مــن شــخصيته جلهــة صابتــه ونضاليتــه.
 اخلطــوة تكشــف أن الســورين مــا يــزال لديهــم الكثــر مــن االمــكاانت والطاقــات 
وطــرق التعبــر يف املقاومــة، وال يعدمــون الوســائل يف اســتمرارية هنجهــم، وجتديــد 
عنفــوان ثورهتــم، وإعطائهــا زمخًــا كبــرًا كلمــا ظــن البعــض أهنــا تراجعــت أو خفــت 
بريقهــا. اإلضــراب عــن الطعــام كفعــل مقاومــة جــرب يف حــاالت كثــرة، وأكثرهــا 
قــوى االحتــال  لــدى  املعتقــات ســواء  الــي متــت داخــل  حتــداًي وشــجاعة هــي 
)الفلســطينيون يف ســجون الصهاينــة(، أو يف مواجهــة ســلطات مســتبدة غامشــة ، 
) إضــراابت الســجون الرتكيــة بعــد انقــاب كنعــان إفريــن العســكري عــام 1980، 
إضــراابت معتقلــي اجليــش اجلمهــوري اإليرلنــدي الــي بلغــت ذروهتــا عــام 1981 ومل 
تنتهــي إال بوفــاة 10 منهــم(، وهــي وســيلة قدميــة جــًدا تعــود إىل مــا قبــل املســيحية 
مهدهــا يف إيرلنــدا، ويف القــرن األخــر مــن عمــر البشــرية، بدأهتــا يف بريطانيــا )ماريــون 
دونلــوب( عــام 1909 للمطالبــة إبعطــاء اإلانث حــق االنتخــاب مســاواة ابلرجــل، 
وللغــرض ذاتــه وصلــت الصيحــة املدويــة ألمريــكا لتعطــي نتائــج إجيابيــة ومثمــرة، بعــد 
ذلــك، جلهــة احلقــوق واملســاواة واحلــرايت عامــة، وأشــهر مــن خــاض غمــار هــذه 
التجربــة الشــجاعة )املهامتــا غانــدي( الــذي ذاع صيتــه واشــتهر بنهجــه الســلمي 
املقاومــة.  مــن  الشــكل  هلــذا  عامليًــا  رمــزًا  وُعــد  الربيطــاين،  االحتــال  مواجهــة  يف 
اخلطــوة بدأهــا بريتــا حــاج حســن يف ابريــس ومــن مث انتقــل إىل جنيــف أمــام مقــر 
األمــم املتحــدة الــذي يضــم اجمللــس العاملــي حلقــوق اإلنســان يف خطــوة ذات داللــة 
مهمــة وبســيطة يف اآلن مًعــا، هــي حــث املنظمــة العامليــة للتحــرك ولفــت األنظــار 
الــي  املرتكبــة  احلــرب  وجرائــم  اإلنســان  حلقــوق  واجلســيمة  اخلطــرة  لانتهــاكات 
يعاقــب عليهــا النظــام الــدويل، فيمــا لــو أرادت أو رغبــت الــدول الفاعلــة واملؤثــرة فيــه، 
ومتتعــت بقليــل مــن احلياديــة والنزاهــة وطبقــت أبســط املعايــر األخاقيــة واإلنســانية، 
الشــرعية الدوليــة حلقــوق االنســان كفلــت للشــعوب، وابلطبــع اجلماعــات واألفــراد، 
احلــق يف املقاومــة الســلمية ومناهضــة أي اعتــداء علــى كرامــات البشــر أو احلــط منهــا 
وهــو أدىن بكثــر جــًدا ممــا جيــري مــن قتــل ممنهــج واعتــداءات صارخــة تســتدعي 
حتــركات ومواقــف أبلــغ تعبــرًا وصراحــة وصرامــة، خطــوة النشــطاء الــي بدأهــا بريتــا 
رســالة واضحــة عــن طبيعــة الثــورة الســلمية ومبتدئهــا عكــس مــا يريــد النظــام اجملــرم 
وحلفــاؤه مــن قولــه عــن مجاعــات إرهابيــة وفصائــل مســلحة خارجــة عــن القانــون، 
أو أقلــه عــن حــرب أهليــة ونــزاع علــى الســلطة، بريتــا حــاج حســن ورفاقــه املضربــون 
عــن الطعــام دشــنوا صرًحــا عظيًمــا جيــدد الثــورة ويعطيهــا معــى فريــًدا يعكــس مسوهــا 

ومشــروعية مقاصدهــا ونبــل أهدافهــا وعظمــة املؤمنــن هبــا.
إهنا ثورة حى النصر.!

عبد الرحيم
خليفة

اإلضراب عن 
الطعام 

كاتب سوري

انطلقت محلة )األمعاء اخلاوية( السورية، يف 7 حزيران/ يونيو 2019 
من خال إضراب فردي واعتصام قام به املهندس بريتا حاجي حسن، 
غارقًا يف  الذي ابت  العاملي،  العام  الرأي  لتحريك  جادة  حماولة  يف 
منذ  جيري  ما  خاصة  السورية،  واملأساة  الواقع  عن  التخلي  حاالت 
حوهلا.  وما  إدلب  على  مهجي  قصف  من  أشهر،  ثاثة  يقرب  ما 
لكن هذه االنطاقة الفردية ما برحت أن توسعت اضطراًدا، لتشمل 
انعتاق  العشرات من شعب سورية احلامل ابحلرية، واملتطلع إىل حالة 
كلي من إجرام آل األسد، ومن يساند الطغمة احلاكمة يف دمشق، 
املدين،  السوري  الشعيب  احلراك  هذا  أن  ويبدو  وروس،  إيرانين  من 
يف الكثر من دول العامل، ومنها باد اللجوء قاطبة، قد أعاد األمل 
مآالته  إىل  الثوري،  احلراك  عودة  وإمكانية  الثورة،  لروح  جديد  من 
األنظار  لفت  يف  ساهم  ما  وهو  وعربها،  منها  انطلق  الي  املدنية 
العاملية اإلنسانية إىل قضية شعب خرج يوم 15 آذار/ مارس 2011 
ينادي ابحلرية والكرامة، ودولة سيادة القانون، انبًذا الطائفية والقمع 
عقود  عرب  السوري،  اإلنسان  هدر  أنواع  وكل  املشرقي،  واالستبداد 
األب  األسد/  انقلب  عندما  الوطن،  سرقة  عمر  من  مخسة خلت، 
 16 يف  والوطن،  والسلطة  الدولة  واختطف  احلكم،  يف  رفاقه  على 
تشرين اثين / نوفمرب 1970ليمسك بدور وظيفي أضحى واضًحا 

ومعروفًا للجميع.
يف سياق متابعة محلة )األمعاء اخلاوية( السورية التقت صحيفة إشراق 
عن  اإلضراب  حلملة  املتابعن  السورين  والنشطاء  السياسين  بعض 
الطعام من أجل ادلب والشعب السوري املقموع، والنازل فوق رأسه 

القصف اليومي من طائرات اإلجرام الروسي واألسدي. 
الباحث الدكتور مروان اخلطيب عضو الصالون السياسي يف عينتاي 
قال: » معركة األمعاء اخلاوية أسلوب نضايل مارسته الشعوب كنوع 
من النضال السلمي ضد القوى الطاغية، ونذكر هنا نضال الشعب 
اإليرلندي ضد املستعمر الربيطاين، ونضال الشعب الفلسطيين ضد 
مرحلية،  شعارات  ترفع  املعركتن كانت  ويف كا  الصهيوين،  الكيان 
اخلطيب  وأضاف  املنطقتن«،  للثورة يف كا  وقد حققت مكاسب 
أهنا  مع  أتخرت،  قد  اخلاوية  األمعاء  معركة  أن  القول  ميكن  ال   «
حتتاج لتحقيق أهدافها للكثر من املناصرة العاملية الشعبية طبعاً بعد 
املناصرة من احلاضنة الشعبية للثورة، والثورة السورية ال تعيش يف أفضل 
مراحلها من املناصرة الشعبية العاملية بعد ما عانته من داعش والنصرة 
احلاضنة  مناصرة  بداية على  تعول  أن  أهنا جيب  وأعتقد  ومفرزاهتما، 
الشعبية للثورة الي أصاهبا شيء من الوهن نتيجة االنتكاسات األخرة 
أمد  طول  مع  الشمال،  إىل  السوري  اجلنوب  من  الثورة  جسم  يف 
الثورة وتراجعها عن املكاسب الي حققتها يف السنوات الثاث األوىل 
من عمرها، لذلك فإننا ال جيب أن نعول كثراً على النتائج املمكن 
حتقيقها نتيجة الضغط الدويل، ولكنين أرى أن استعادة الدور الفاعل 
 « قال  مث  بداية«  حتقيقه  ميكن  ما  هو  للثورة  اجلماهرية  للحاضنة 
انضمام  هو  حقيقية  مكاسب  وحيقق  معركة  هكذا  أثر  من  يزيد  ما 
رموز وطنية ثورية هلا صدى ودور يف املؤسسات الثورية على املستوى 
الناصعة  احلقيقية  الصورة  تعيد  نشطة  إعامية  إضافة حلركة  العاملي، 
لثورة احلرية والكرامة، وتبعد عنها التشوهات الي حاولت قوى الظام 
القصف  )إيقاف  مشروع  مرحلي  هدف  على  تبقى  وأن  إلباسها، 
اهلمجي على املدنين العزل، إيقاف تدمر املنشآت الطبية(،إن حتقيق 
اهلدف احمللي من هكذا معركة وهو استعادة احلاضنة الشعبية للثورة، 
ولو جزئياً، ميكن البناء عليه ابجتاه حراك ثوري واسع يبدأ إبعادة بناء 
مؤسسات الثورة وإعادة فرز ممثلن حقيقين للثوار يستطيعون جتسيد 

الرؤاي والطموحات احلقيقة للثورة السورية«.
أما الناشط السوري السيد منجد الباشا فقال: » عندما نقرأ التاريخ 
حنو  تطلعها  يف  الشعوب،  مسار  أن  وجند  اترخيية،  رؤية  من خال 
التقدم، هو  متنعها من  الي  القيود  احلرية واالنعتاق من كل أشكال 

منجد الباشامروان اخلطيب

مسار زاخر ابالنتصارات واحلركة إىل األمام، وحتقيق األحام يف احلياة 
أطلق  الي  اهدافه  السوري  أن حيقق شعبنا  أنه البد  نوقن  األفضل، 
ثورته من أجلها، إذ إنه أحد شعوب هذه األمة العريقة الي تعترب من 
صناع هذا التاريخ، ومن أوائل من ترك بصماته احلضارية الفاصلة فيه.

مل تكن الثورة السورية العظيمة كباقي الثورات املعهودة، ومل يكن جمافًيا 
اثلثة،  عاملية  حرب  مسة  عليها  مضفًيا  الثورة  هذه  قرأ  من  للحقيقة 
فكما هي العادة يف كل احلروب، حيث تنتهي احلرب، لتفتح آفاقًا 
االقتصادية  املستوايت  بكل  جديد  عاملي  لنظام  ولتؤسس  جديدة، 
واالجتماعية والعلمية والثقافية، هكذا هو حال الثورة السورية حيث 
املتعددة،  وتفامهاهتا  مصاحلها،  وتقاطع  الدولية  التدخات  نرى 
إلجهاض هذه الثورة وإبعادها عن أهدافها احلقيقية وتطويعها، إلنتاج 
كيان دولي  وجمتمعي يتماهى مع التصورات الدولية وفق مشروع ما 
يسمى ابلشرق األوسط اجلديد، الذي اشُتغل عليه منذ مثانينات القرن 
املاضي، لتأبيد وجود الكيان الصهيوين وابلتايل أتبيد اهليمنة املطلقة 
تقدم،  مما   « أضاف  عليها، » مث  املالية  املافيوية  االمربايلية  ألنياب 
أستطيع القول، إنه ابلرغم من النجاحات املزعومة الي حققتها قوى 
والعاملية،  االقليمية  الدول  خمططات  مع  واملتمفصلة  املضادة،  الثورة 
بوادر  تلوح  والي  املأمولة،  السلمية  احللول  ارهاصات  من  وابلرغم 
تنفيذها على األرض ويف أروقة اللقاءات والتفامهات الدولية الراهنة، 
فان ما سيتم فرضه من أطر سياسية تسووية ميكن أن تنهي عملية 
للمسألة،  واحد  وجه  سوى  ليس  اهلمجية،  واإلابدة  والقتل  التدمر 
متابع ومراقب،  املقابل، وبشكل واضح، لكل  حيث جند هناك يف 
الثورية احلقيقية، آخذة يف االتساع  النوى والبذور واألطر  كيف أن 
والتأطر والتنظيم، وليس أدل على ذلك من املظاهرات الي انطلقت 
الشعبية  املقاومة  وعمليات  املاضي،  العام  من  الثاين  النصف  منذ 
الثورية، وكذلك وكما نتابع اليوم، حركة األمعاء اخلاوية، الي تدخل 
ذاك  السلمي  املدين  الثوري  احلراك  حمور  وتطوير،  تفاعل  سياق  يف 
الذي انطلقت الثورة على هدي شعاراته وعناوين أهدافه، حيث جند 
يف ذلك ما يعين االستمرار يف هنج الثورة األول واإلصرار الفوالذي 
على املتابعة واملثابرة حى حتقيق أهداف الثورة كاملة. واستعادة الوطن 
والدولة والشعب الذي أخذ على حن غرة، من خال االستفادة من 
دروس املاضي، وانتاج قيادة ثورية موحدة، واملضي قدًما ملواجهة كافة 
التحدايت إذ إن انتصار الثورة السورية وحتقيق أهدافها، سيكون فاحتة 
تغير ملعامل أنظمة احلكم السائدة يف املنطقة العربية، وهذا ما ميكن أن 

ينعكس على النظام العاملي أمجع.«
فهل ميكن ابلفعل اإلمساك حبالة جديدة ومتجددة من عنفوان الثورة 
السورية؟ وهل ميكن أن تؤيت هذه اإلضراابت واالعتصامات ُأكلها 
الشمايل،  إدلب وريف محاة  أهلنا يف  املمنهجة ضد  وتوقف احلرب 
وريف حلب الغريب؟ أسئلة ماتزال برسم العامل املتحضر الذي ما يزال 

يتفرج على فصول قتل الشعب السوري املتطلع للحرية.

أحمد مظهر سعدو

األمعاء الخاوية السورية
حرج العالم 

ُ
حراك قد ي

رئيس القسم السياسي
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انطلــق الفكــر السياســي الغــريب ومــازال مــن مقولــة ومســلمة، تقــول 
إن شعوبنا العربية تعاين من نقٍص حاد بكل شيء؛ إنه كاُم حٍق 
أريــد منــه كل الباطــل، فمــن خــال مــا آلــت إليــه أوضــاع شــعوبنا 
بفضــل تبعيــة الطغــم املســتبدة والعســكريتاراي الفاشــية العربيــة هلــم، 
والــذي أوصلــوا بــه حالنــا هلــذا القبــول ببعــض مــا يــروج لــه مــن هــراء 
وتكاذب دويل حلل قضاايان وأزماتنا الي أوصلوان إليها، مجيعهم، 
و خاصــة مــا آلــت لــه القضيــة الفلســطينية؛ الــي حتولــت بفضــل 
عمــاالت ومصــاحل أهــل احلكــم ابلبلــدان العربيــة بعــد حصارهــم 
املاضــي  القــرن  منتصــف  واعــداً  الــذي كان  النهضــوي  للــدور 
واهلــدف، وصــواًل لإلجهــاز  األمــة  بوحــدة  مــن جناحــه  وخوفهــم 
عليــه بعــد هزميــة 67 وفتــح الطريــق لعصــر الــردة والنكــوص الــذي 
أوصلنــا ملــا حنــن فيــه خــال هــذا الربيــع الدميقراطــي العــريب؛ دون 
اســتثناء ألحــد مــن تلكــم الســلطات العميلــة، الفاســدة واملفســدة، 
املرتبطــة فقــط بــكل مــا يــؤدي لدميومــة تســلطها وقهرهــا لتطلعــات 
وآمــال شــعوبنا العربيــة ابحلريــة واالنعتــاق مــن أســر التخلــف والتبعيــة 
واألغــال والنهــب املمنهــج للثــروات، ذلــك عــن طريــق وحيــد هــو 
االســتقال احلقيقــي للشــعوب واألوطــان وابلتــايل جلمــاع األمــة. 
لطاملــا عانــت شــعوبنا العربيــة مجعــاء مــن النقــص احلــاد واالنتقــاص 
منهــج يف كل شــيء؛ مــع وجــود الطــاء والتجميــل ألشــكال 

ُ
امل

مزيفــة مــن البحبوحــة واملــوارد ورتــوش الغــى الزائــف املرتبــط ابلبنــك 
الــدويل وسياســات االنفتــاح الــذي ُروج لــه طويــًا عــرب االرتباطــات 
التامة ابإلدارات األمريكية املتعاقبة واألوربية أيضاً، وكل ما يرتبط 
بذلــك دوليــاً ليحقــق خــراب األوطــان والنفــوس فيهــا لتكــون مرتبطة 
وُمصغيــة هلرطقــات ودجــل أروقــة صنــع القــرار الــدويل وتداعياتــه، 
والعمــل  واحليــاة  واملــال  املــواد  يف  شــيء؛  بــكل  النقــص  هــذا 
مــا  انعــدام احلريــة والكرامــة،  ومفاعيلهــا السياســة، انهيكــم عــن 
كان لينجــح ابلشــكل الــذي أفضــى إليــه دون التنســيق التــام بــن 
الــي  الدوليــة،  اإلدارات  وتلكــم  العرجبيــة  الواقــع  األمــر  ســلطات 
أن  االمربايليــة  وسياســاهتا  الصهيونيــة  خططهــا  بتنفيــذ  وجــدت 

التعــرف يف ســورية قبــل الثــورة، علــى إنســان حــر، يســتحيل أن جيفــف أي 
تقــد وروحــه الواثبــة، 

ُ
قيــد مــن صبــوات عنفوانــه املتجــدد، وأيىب عقلــه امل

جمــاراة مــا يــراه اآلخــرون قــدر الواقــع، وحــى يف نوائــب الدهــر الــي تكســر 
األزمنــة ومعانــدة  حتــدي  مــن  تــكلُّ  ســنداين ال  يبقــى كشــجرة  الظهــر، 
كابــد، وعابــر اهلــوايت 

ُ
الريــح، هــو علــي ســعيد شــهايب ســليل الفكــر امل

املزيفــة، واملنتمــي ابلفطــرة واحلجــة والربهــان، إىل طائفــة املتمرديــن علــى 
خمــارز االســتبداد واجلهــل والعبوديــة.

التســعينات، كانــت تســاؤالته  الرمــوك هنايــة  بــه يف خميــم  منــذ معرفــي   
اجلدليــة هتــزُّ مســلمايت اهلشــة، ألنــه كان يقــول مــا يفكــر بــه، وليــس مــا 
ينبغــي اخلشــية مــن البــوح فيــه، وميــارس مــا أيتلــف أفــكاره وقناعاتــه مهمــا 
مشــبوابً  توقــاً  الثــورة،  قبــل  الطويلــة  ســجنه  ســنوات  زادتــه  الثمــن،  كان 
وشــغف  والنشــاط  ابحليويــة  الســجن  خــارج  حياتــه  وســم  مــا  للحريــة، 
املعرفــة، ال يتوقــف تفكــره حلظــًة واحــدة عــن فهــم ســنن التغيــر والبحــث 

للخــاص. األقصــر  الــدروب  يف 
 كنــت أهــرب أحيــاانً مــن مواجهــة هــذا املختلــف عــن تربيتنــا الفصائليــة 
احملشــوة ابلشــعارات والغبــار، كــي ال تتعــرى تناقضــايت علــى وقــع انســجامه 
احلقيقــة،  نشــدان  إىل  الفلســفية  بنزعتــه  مأخــوذاً  واألخاقــي،  الفكــري 
الــي كلمــا كان يتعثــر يف الوصــول إليهــا، يبحــث عــن كــوة أمــل جديــدة، 
فتأخــذه خطــاه إىل أقصــى املســتحيل كــي جيــد مــن يشــاطره الفكــرة واحللــم.
»أبــو الســعيد« الكاتــب املشــغول يف تقصــي ظواهــر الواقــع ومعاينــة تقلباتــه 
أبدوات نقديــة رصينــة، كمــا ترشــح كتاابتــه احملفوفــة بقلــق األســئلة الكــربى، 

فــرص شــراء الذمــم والضمائــر علــى املســتوى الوطــين واالقليمــي 
ابتــت ممكنــة لبيــع األوطــان؛ وأن الصفقــات جيــب قطــف مثارهــا 
علــى حســاب الشــعوب، وخاصــة شــعوب أمتنــا العربيــة، يف كل 
موطــن اثر لنيــل حقوقــه وحتقيــق اســتقاله الناجــز والــذي مت قطعــه 
بقــاء طغــم  السياســات واالرهتــاانت ملوجبــات  تلكــم  عــرب  مؤقتــاً 
وظيفيــة إلضفــاء مشــروعية علــى أمــر واقــع مشــبوه ونتــاج عمالــة 

اترخييــة.
إبعــادة  يبــدأ  والعدالــة  املواطنــة  دولــة  حنــو  الدميقراطــي  االنتقــال 
واجملتمعيــة  السياســية  القــوى  بــن  الدولــة  بنيــة  داخــل  التــوازن 
والعســكرية أيضــاً؛ فبعــد مــرور أكثــر مــن مثــان ســنوات علــى ثــورات 
الربيــع العــريب، ومــا تاهــا مــن انتكاســات، جنــد أن كل شــيء غــر 
طبيعي وال ميكن أن يستمر كونه غر طبيعي؛ ألنه معاند للتاريخ 
والوقائــع التارخييــة، وابلتــايل فــكل حمــاوالت التــذرر اجملتمعــي وتغيــر 

اهلويــة ال ميكــن أن تنجــح جبميــع الصفقــات املطروحــة.
مؤمتــرات ولقــاءات ومنتــدايت، بــل مؤامــرات، يتــم الدعــوة والتداعي 
هلــا لقطــف مثــار ونتائــج سياســات تقاطعــت مــع رغبــات الطغــم 
لرعايــة  شــعوهبا وصــواًل  وقمــع  تعدايهتــا  احلاكمــة ابالســتمرار يف 
إبقائهــا بعــد كل القتــل واإلابدة الــي مارســتها عــرب عقــود، بــددت 
خاهلــا املــوارد والطاقــات البشــرية كلهــا، خبطــط مــا كان هلــا أن 
تنفــذ دون الرغبــة الدوليــة إبدارة األزمــات، عــرب شــعارات تــوارت 

كان يــرى التعليــم مهنــة فكريــة جليلــة، ورســالة حتمــل شــقاء الثقافــة يف 
كســر القيــم الســائدة، ولذلــك متــرس يف خــرق حــدود التلقــن يف دولــة 
البعــث، فــكان أقــرب للصديــق احملــاور مــن هيئــة األســتاذ الصــارم، حــن 
ســأله أحد طابه يف عام 2002، عن معى وجود يســارين يقرأون كثراً 
وال يفعلــون شــيئاً؟  كان تعليقــه علــى ذاك الســؤال كمــا أخــربين وقتــذاك، 
الواقــع واألنظمــة والنخــب، ويف  ســيولد ويتجــاوز كل  أن شــيئاً جديــداً 
ســريريت قلــت متعجبــاً، مــن أيــن أييت »أبــو الســعيد« بــكل هــذا التفــاؤل 
املفــرط، وحــن التقيتــه يف األايم األوىل للثــورة، كانــت ثقتــه ابملســتحيل 
الــذي يتجســد واقعــاً، أكثــر مــا يربهــن علــى يقينــه الراســخ، منــذ أن متــرد يف 

مقتبــل ســن الشــباب علــى فكــرة األبــد وســلطتها األســدية اللعينــة. 
تكــررت لقاءاتنــا يف بــداايت الثــورة أكثــر مــن أي وقــٍت مضــى، نقاشــات 
بــه، كــي ال يتمكنــوا مــن دق أســافن  القيــام  ينبغــي  مــا  عاصفــة حــول 
الفتنــة بــن خميــم الرمــوك وجــواره الســوري، وحــول كيفيــة اجنــدال الســوري 
والفلســطيين معــاً، يف روح الثــورة وفضائهــا املشــرتك، ومل يغــب عــن ابل 
»أيب الســعيد« وهــو الســوري املهجــوس ابلتحــرر وممكناتــه، مبــا ال يقــل 
عــن فلســطينيته غــر املأســورة لشــعار )اي وحــدان( تلــك األذرع القمعيــة 
الــي يتقــن النظــام اســتخدامها بــكل أشــكال التنكيــل والغــدر، وقــد تبــدى 
ذلــك جليــاً فيمــا واجهــه املخيــم منــذ الشــهور األوىل للثــورة، مــن ضغــوط 
أمنيــة مكثفــة عــرب وكائــه املتعدديــن، وكان تشــكيل )اللجــان الشــعبية( 
مؤشــراً واضحــاً علــى توجــه النظــام وأدواتــه التشــبيحية  للتصعيــد، بغــرض 
احتجــاز املخيــم وتوظيفــه ابجتــاه مناهــض للثــورة، لذلــك تركــز اهتمــام »ابــو 

خلفهــا تتمثــل ابدعــاءات حقــوق اإلنســان والطريــق الدميقراطــي 
زيــف  أثبتــت  شــعارات  وكلهــا  ؛  البشــرية  املــوارد  وإدارة  للتنميــة 
العظيمــة  الســورية  ادعائهــم هلــا، ولنــا مبفاعيــل وتداعيــات ثورتنــا 

شــاهٌد علــى بــؤس وزيــف مــا ادعــوا.
فكــم مــن الرتيليــوانت مت تبديدهــا؟ وكــم مــن األرواح مت زهقهــا؟ 
مــن  وكــم  متريرهــا؟  املزيفــة مت  واالدعــاءات  السياســات  مــن  وكــم 
خطــط التنميــة نفــذت فقــط لرتضــي رغبــة اليانكــي البشــع وربيبتــه 
الصهيونيــة الــي حتتــل فلســطن؟ وهــل كان كل ذلــك ليتــم إال عــرب 

غيــاب اإلرادة الوطنيــة وتدجينهــا؟
فمن املصاحلات املعلنة واخلفية مع العدو التارخيي ألمتنا وشــعوبنا 
يف فلســطن احملتلــة، إىل املصاحلــات اخلفيــة واملعلنــة مــع ظفرهــم 
األســد فارســي اإلابدي يف ســورية؛ أشــكاٌل متشــاهبة خلدمة دميومة 
فلســطن واألحــواز، وإن  مــن  األوطــان يف كٍل  وبيــع  االحتــال 
راعيهــم  مــع  الدوليــن  األمــن  للقــاءات مســؤويل  الفطــن  املراقــب 
يف القــدس منــذ أايم ونتائــج لقــاءات قمــة الـــ 20، وقبلهــا املنامــة، 
االقتصاديتــن. وكــذا اللقــاءات املوعــودة خبصــوص ســورية يف األايم 
القادمــة الــي تؤكــد أهنــم حيثــون اخلطــى لتنفيــذ رغبــة صهيونيــة عــرب 
نــوع مــن التــداول العســكري علــى الســلطة يف مجيــع دول الربيــع 
العــريب، ابعتبارهــا الكفيلــة بضمــان الرتابــط اإلابدي بــن الكيــاانت 

الغاصبــة ووكائهــم يف بلداننــا فهــل إىل فــكاٍك مــن ســبيل؟

الســعيد« والعديــد مــن نشــطاء املخيــم، علــى قطــع الطريــق علــى تلــك 
احملــاوالت املكشــوفة، والتوعيــة والتحذيــر مــن خماطرهــا علــى الفلســطينين 
قبــل الســورين، ويف مثــل تلــك املهــام الــي ال حتتمــل التنظــر، كانــت جــرأة 
لوجــه، وتطغــى علــى  »أبــو الســعيد » تدفعــه للعمــل مــع النــاس وجهــاً 

حــذره املطلــوب يف مثــل تلــك األوضــاع الصعبــة. 
 كان بيتــه حمّجــا للمعارضــن الســورين قبــل الثــورة، حــى أن الكثريــن منهــم 
عرفــوا خميــم الرمــوك، مــن خــال زايراهتــم بيــت العائلــة الــي أجنبــت هــذا 
املثقــف املنفتــح عقــًا وقلبــاً، ويف الوقــت الــذي صمــت فيــه الكثــرون مــن 
دعــاة احلريــة والدميقراطيــة، حــن الحــت بشــائر التغيــر علــى غــر أايديهــم، 
تســربل علــي ســعيد شــهايب يف املخــاض املوعــود، ومحــل مســؤولية الكلمــة 
واملوقــف واملبــادرة بــكل جــرأة وتصميــم، ورفــض أن يكــون احليــاد موقفــاً، 
ال يشــبه ســوى مــن يتخذونــه ســتاراً للهــروب مــن حتمــل املســؤولية، مل يكــن 
غريبــاً علــى هــذا الوجــدان املفعــم ابلصــدق والكــربايء، أن يذهــب يف رأيــه 
أقصــى الوضــوح، غــر عابــئ مبــا حييــط بــه مــن خطــٍر حمــدق، طاملــا أن 
فلســفته يف احليــاة هــي ترمجــة املقاصــد النبيلــة والدفــاع عنهــا مــلء كيانــه 
وجوارحــه، وكان » أبــو الســعيد » يف كل وقــت وزمــن مشــروع مطــاردة 
واعتقــال وتغييــب، ودائمــاً كان خيــرج عقــب كل اعتقــال طويــل أو قصــر 
أقــوى وأكثــر احتفــاًء ابحليــاة، وأشــد تصميمــاً علــى مقارعــة عــدو الشــمس، 
منــذ اختطافــه قبــل ســت ســنوات علــى يــد األجهــزة األمنيــة، مازلنــا ابنتظــار 
عودتــه ســاملاً، وســيبقى حضــوره الدائــم يف قلوبنــا أقــوى مــن كل حمــاوالت 

تغييبــه، احلريــة تليــق أبمثالــك أيهــا الفــارس الفلســطيين الســوري احلــر. 

عبد الباسط حمودة

هل من فكاك لسياسات
إشباع الجوعى ومخططاتها؟

كاتب سوري

أيمن أبو هاشم 

علي سعيد شهابي
حضورك عصٌي على التغييب

كاتب وباحث فلسطيني
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اجتمــاع القــدس الــذي ضــّم مستشــاري األمــن القومــي لــكل مــن: 
مــن  عــدد  لبحــث  إســرائيل، يف: 25/ حزيــران،  أمريــكا،  روســيا، 

ملفــات املنطقــة، يف املقدمــة منهــا: ملفــي ســورية، وإيــران.
هنــاك مــن يــرى أّن امللــف الســوري علــى وجــه اخلصــوص، كان هــو 
املعادلــة الشــائكة؛ ملــا ابت فيــه مــن الضــرورة مبــكان، الذهــاُب إىل 
قــرارات حامســة، متثّــل انعطافــة يف التعاطــي معــه، بعــد مثــاين ســنوات 
امتــّد فيهــا، وبعــد أربــع ســنوات مــن التدخــل الروســي املباشــر، مــن 
غــر أن يســفر األمــر عــن نتائــج، أّملهــا املخطــط الروســي، عشــية 

تدخلــه يف ســورية، يف أيلــول: 2015.
جــاء اجتمــاع القــدس وســط تســريبات عــن خطــة قدمتهــا الــوالايت 
الســورية  املســألة  حللحلــة  حمــددة  نقاطًــا  تتضمــن  لروســيا  املتحــدة 
األوســط،  الشــرق  صحيفــة  مــا كشــفت  حبســب  إيــران،  واحتــواء 
)بوتــن( يف سوتشــي،  الرئيــس  لقائــه  عــرب  )بومبيــو(  الوزيــر  محلهــا 
الروســي،  اجلانــب  مــن  الوزيــر )الفــروف(  إاير/مايــو، حضــره   12
و)جيمس جيفري( مسؤول امللف السوري يف اإلدارة األمركية، يف 
إطــار مهمــة وصفــت ابملســتحيلة؛ ملــا تضّمنتــه مــن رؤى يف التعامــل 
مــع امللفــن: اإليــراين، والســورّي، تباينــت فيهــا تلــك الــرؤى حــول 
مــدى احلاجــة إىل دور إيــراين يف ســورية، ورمبــا يف املنطقــة، وتقاطــع 
املصــاحل اإلقليميــة والدوليــة مــع هــذا الــدور، يف معادلــة تقاســم النفــوذ 

ــا  حــن تنحــرف اجليــوش عــن مســارها تفتقــد كل مســوغ لوجودهــا، وتصبــح عبًئ
مرهًقــا ثقيــًا علــى الشــعوب، فهــي منــذ عقــود مل حتقــق أي انتصــار، وقضيــة العــرب 
الــي كانــوا يصنفوهنــا علــى أهنــا قضيتهــم األوىل خســروها بدرجــة مل يكــن يطمــح 

إليهــا اخلصــم بفضــل هــؤالء احلــكام واســرتاتيجية جيوشــهم.
رغــم إنفاقهــم العســكري اهلائــل، مل حيققــوا مــن القــوة مــا يناســب إنفاقهــم علــى 
برامــج التســلح، وبينمــا ترتقــي األمــم األخــرى إىل مصــاّف الــدول املتقدمــة يرتاجــع 
األمــراض،  وتتفشــى  واألميــة،  اجلهــل  معــدالت  وترتفــع  اخللــف،  إىل  العــرب 

ويستشــري واقــع التضعضــع والتفــكك. 
ومــن مظاهــر االهنيــار املعنــوي يف العــامل العــريب أن احلاكــم العــريب ال يستأســد إال 
علــى شــقيقه أو شــعبه، فحــن حتــدث مشــادة أو خــاف سياســي نــرى القــوي 
أمــام  العســكرية ويســتنفر جيشــه  منهــم يســتعرض كل عوامــل قوتــه وإمكاانتــه 
خصمــه مهــدداً مبحاربتــه، ولكــن حينمــا يكــون اخلــاف مــع عــدو خارجــي تتغــر 
املعادلــة وخيتلــف الســلوك فــا جمــال هنــا للتباهــي أو االســتعراض أمــام العــدو 

اخلارجــي فاخلنــوع ســيد املوقــف.
أصبحــت اجليــوش العربيــة أكــرب عائــق يف طريــق نشــر قيــم الدميقراطيــة واحلريــة 
والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة، وابســتعراضنا لســلوكيات بعــض اجليــوش العربيــة 
يتجلــى لنــا حجــم األضــرار الــي أحلقهــا العســكر ابلشــعوب، وحجــم اجلرائــم الــي 
ارتكبوهــا والعســف الــذي مارســوه، حيــث يتبــن ان هــذه اجليــوش بــكل تســليحها 
كانــت موجهــة هلــدف واحــد هــو القضــاء علــى الدميوقراطيــة إلحبــاط أي تقــدم 

يف البــاد.
اجليــش الســوري حتــول إىل جيــش عصابــة هدفــه محايــة احلاكــم وقبيلتــه فقــط، 

مســتخدمن أكثــر مــن ٤000 داببــة و٤50 طائــرة وآالف املدافــع والصواريــخ 
والرباميــل والكيمــاوي مث اســتعانوا فــوق ذلــك أبقــوى دول العــامل مــن أجــل إمخــاد 
ثــورة شــعب، وكذلــك يفعــل السيســي االنقــايب مؤلبــاً جيــش مصــر علــى شــعب 

مصــر، يقتــل مــن األبــرايء كمــا يشــاء بــا حســاب. 
مــن هنــا فــإن الشــعوب العربيــة اليــوم أمــام خياريــن إمــا: حــل هــذه اجليــوش، أو 

إعــادة بنائهــا علــى قيــم الدميوقراطيــة.
والبــد مــن اســتعراض مــا ينفقــه حــكام العــرب علــى اجليــوش والــي غايتهــا حماربــة 
الشــعوب وإيقــاف تطلعاهتــا لبنــاء دميوقراطيــات تســتنهض قيــم احلريــة والعدالــة 
اإلمــارات   ، مليــار دوالر  قطــر: 19   ، مليــار دوالر  الســعودية: 75  والبنــاء: 
الكويــت:   ، مليــار دوالر  اجلزائــر: ٤.6   ، مليــار دوالر  املتحــدة: 15  العربيــة 
2.58٤5 مليــار دوالر ، مصــر: ٤.05 مليــار دوالر ، املغــرب: 2.3056 مليــار 
دوالر ، األردن: 1.٤6 مليــار دوالر ، العــراق: 1.3 مليــار دوالر ، ليبيــا: 1.3 
مليــار دوالر ، اليمــن: 0.8855 مليــار دوالر ، ســوراي: 0.858 مليــار دوالر 
، البحريــن: 0.6289 مليــار دوالر ، الســودان: 0.587 مليــار دوالر ، لبنــان: 
0.5٤06 مليــار دوالر ، تونــس: 0.356 مليــار دوالر ، عمــان: 0.25299 

مليــار دوالر.
أليــس األجــدى حــل هــذه اجليــوش وحتويــل ميزانياهتــا لبنــاء املستشــفيات وأتمــن 
صحــي للمواطنــن، ورفــع معــدالت رواتبهــم وأتمــن قــروض ســكنية ميســرة هلــم 
وبنــاء خمتــربات علميــة وجامعــات متقدمــة وإانرة قراهــم املعتمــة وأتمــن األعمــال 
خلرجيــي جامعاهتــم، بــدل هجــرة هــؤالء العلمــاء إىل خــارج أوطاهنــم ليســتفيد منهــم 

اآلخريــن؟!

واحلفــاظ علــى املصــاحل، قــدم فيهــا الوزيــر )بومبيــو( خطــة للتســوية 
مــن مثــاين نقــاط:

 - تنفيذ القرار الدويل 225٤ هبدف التوصل إىل حل سياسي.
 - التعاون يف ملف حماربة اإلرهاب وداعش. 

- إضعاف النفوذ اإليراين.
 - التخلص من أسلحة الدمار الشامل يف سورية. 

- توفر املساعدات اإلنسانية للسورين. 
- دعم دول اجلوار السوري. 

- توفر شروط عودة الاجئن السورين.
-  إقرار مبدأ احملاسبة عن اجلرائم املرتكبة يف سورية.

وقــد حبثــت هــذه اخلطــة اثنيــة يف اللقــاء الثنائــي الــذي مجــع )جــون 
بولتــون(، رئيــس مكتــب األمــن القومــي األمركــي، ونظــره الروســي 
/حزيــران،   2٤ يف  الغربيــة،  القــدس  يف  ابتروشــيف(،  )نيكــوالي 
قبيــل اللقــاء الثاثــي يف اليــوم التــايل، الــذي انضــّم إليهمــا )مئــر بــن 

شــبات(، مديــر املكتــب القومــي اإلســرائيلي.
فمــاذا تريــد هــذه األطــراف مــن هــذا التنســيق الثاثــي، وهــل يســعى 
أيٌّ منهــا إىل إهنــاء الوجــود اإليــراين عملًيــا يف ســورية؟ يــرى الكاتــب 
السياســي )رائــد جــرب(، أّن مــا مل يعلــن بعــد االجتمــاع يطــرح أســئلة 
كثــرة حــول صفقــة خفيــة، يف حــن يعتــرب السياســي، )خطــار أبــو 

دايب(، أّن البحــث جــار عــن معادلــة تطمئــن إســرائيل وتبقــى ورقــة 
إيــران ولــو جزئًيــا يف يــد روســيا.

تشــر التوّقعــات إىل أّن روســيا، مل ختــرج بكثــر ممـّـا كانــت أتمــل فيــه، 
وأّن هــذا االجتمــاع مل يتمّخــض عــن كثــر مــن النتائــج املرضيــة هلــا، 
وأّن هنــاك ضــرورة إجــراء املزيــد مــن املشــاورات بــن األطــراف الثاثــة 
مســتقبًا. وحبســب مــا تســّرب مــن املعلومــات أهّنــم كانــوا يريــدون 
مثنًــا للســر يف هــذه اخلطــة، وهــو مــا مل حيصــل، وأّن مــن العقبــات 

الكــربى يف ذلــك:
ـ طلــب روســيا شــرعنة وجــود القــوات اإليرانيــة يف ســورية، بدعــوى 
اســتدعائها مــن احلكومــة الســورية الشــرعية، وأبهّنــا شــريك يف حماربــة 

اإلرهــاب.
ـ ملف أوكرانيا، والقرم.

ـ رفع العقوابت األمريكية عن الشركات الروسية العاملة يف سورية.
ـ أاّل تتحول سورية إىل حلبة صراع دويّل.

ـ شكل سورية املستقبل.
إىل  رفعهــا  ابنتظــار  فإهّنــا  متّــت،  الــي  التفامهــات  بعــض  وحــول 
اللقــاءات الثنائيــة، بــن الرئيســن: )ترامــب وبوتــن(، الــي عقــدت 
علــى هامــش قمــة العشــرين يف أوســاكا الياابنيــة، يف: 28 و29 مــن 

شــهر حزيــران.
ويف هــذا الصــدد يــرى املراقبــون أّن مــا جعــل روســيا ختــرج مــن هــذا 
اللقــاء خاليــة الوفــاض، وبنتائــج ال ترضــي رغبــات الرئيــس )بوتــن(، 
هــو إخفاقهــا يف االنتقــال ابمللــف الســوري مــن اجلانــب العســكري، 
إىل اجلانــب السياســي، بعــد فشــلها يف حتقيــق مكاســب ميدانيــة 
تذكــر يف معــارك إدلــب بعــد مــا يربــو علــى الشــهرين مــن تصعيــد 
غــر مســبوق، حــى إّن مــا حققتــه مــن إجنــازات عســكرية يف مناطــق 
أخــرى مــن اجلغرافيــة الســورية، يعــود الفضــل فيــه إىل رفــع الغطــاء 
السياســي عــن فصائــل املعارضــة، كرفعــه عنهــا أمريكًيــا يف اجلنــوب، 

وخليجيًــا يف الغوطــة.   

د. محمد عادل شوك

أكاديمي وباحث سوري

نتائج اجتماع القدس
حول الملف السورّي

هشام النجار

معارض وكاتب سوري

الجيوش العربية إلى أين المآل؟
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تنبــش أشــاء الفقــراء لتعــدم مــا بقــي مــن بصيــص أرواح عنيــدة، حتثــو 
رمــاد البــاد حبثــاً عــن حبّــة حنطــة - قــد تُنبــُت رغيًفــا جلائــٍع غــًدا. 

قــروٍن يف ذاكرتنــا اجلمعيّــة،  الديــن منــُذ  وحنــُن نبحــُث عــن صــاح 
وهــو يرقــد أســراً حماصــراً يف زانزيــن اجلحــوِد والعبــِث والعتــِه الطائفــي 
األصيــل،  اإلنســاين  طموحنــا  عــن  الضبــاب  يزيــل  لعلّــُه  الشــام،  يف 
ويقطــع يــد هــذه العلــوج عــن العبــث يف مقــدرات الشــعوب، ليحــّرم 
عليهــا خيــاانت البــاد واالستشــهاد يف ســبيل الطاغــوت، وينــزع عنهــا 
دور إعطــاء ســلطة القــوة لــكل طاغيــة، ويعيــد ترتيــب أولوايهتــا لتعــوَد 

حياضــاً وعــوانً للشــعوب، وال تســانَد فرعــون علينــا.
كّلنــا جنحنــا يف التهــّرب مــن مســؤولياتنا األخاقيّــة والوطنيــة بذرائــع 

شــخصّية واهيــة.
كلنا جنحنا يف اهلروب وتركنا اجلسر والنهر، احلقل والبيدر واألطفال 
والنســاء وحدهــم مبواجهــة الرببريــة الــي لــن تُبقــي حبــة قمــٍح أو قطــرة 
مــاء أو يفٍء ودود، لنهنــأ حبيواتنــا البــاردة وســياحة اللجــوِء التســّولية بــا 

كرامــة وقيمــة وهويــة.
جنحنــا يف اجــرتاح قواميــس شــتائٍم وختويــٍن مــا خطــرت يف ابل بشــر، 
وال جنــرَؤ علــى االنتظــام بعمــل مجاعــٍي وطــيٍن إنســاين خــّاق بعيــًدا عــن 
النرجسّية واألان التافهة، ألن العمل اجلماعي وروح الفريق ستكشف 
بســهولة عــن نتانــِة مســتنقع عللنــا النفســية واالجتماعيــة الــذي تشــرّبته 
عقولنــا حتــت ســلطة البعــث الطائفــي الاوطنيــة، ومتيــط اللثــام عــن زمــرة 
أوابش تصــرخ ابلثقافــة واملعرفــة واألدب، وكل مــا لديهــا مل يكــن ســوى 
)قــّص ولصــق( عــن صفحــات اإلنرتنــت الســائبة، واملــال )الداشــر( 

علّــم معتوهــي النرجســية احلــرام.
لنتأّمــل: كل احلــركات الدينيّــة وأشــباه األحــزاب السياســّية وزاعمــي 
التفكــر التنويــري التثويــري اليســاري العتيــد تتبّجــح وتثغــو ابلدميقراطيــة 
وكرامــة  والطفــل  املــرأة  وحقــوق  التعبــر  وحريــة  اإلنســان  وحقــوق 

الكــرم طبــع، والطبــع حتــت اجللــد كمــا يقــول العاّمــة، يســتمر نظــام بشــار 
األســد بسلســلة عطــاايه للســورين وآل قتلــى اجليــش وجرحــاه، وبــدأت 
حكايــة »الديـّـة« أو إن شــئتم مّسوهــا منحــة، مــن معــزاة، متنــح لــكل أســرة 
ســورية فقــدت ابنهــا قتيــًا وهــو حيــارب الثــورة والســورين إىل جانــب نظــام 
األســد. بيــد أن عــدد القتلــى ارتفــع، ومثــة مــن يقــدره بنحــو 1٤0 ألــف 
قتيــل، ابملقابــل مثــة تراجــع كبــر ابلثــروة احليوانيــة يف ســورية، مــا اضطــر 
حكومــة األســد إلعــادة النظــر ابملنحــة، فكانــت ســاعة جداريــة حمليــة 
الصنــع البديــل، وهــي متوفــرة، بــل ال خــوف مــن نفــاد الكميــة مهمــا ارتفــع 
عــدد قتلــى اجليــش الباســل. وفعــًا، ثبّــت النظــام املنحــة وخصــص لألمــر، 
ضباطــاً أمــراء »رفيعــي الرتــب« ليقومــوا ابملهمــة، تقــدمي العــزاء آلل القتيــل 
إىل جانــب ســاعة جداريــة والتقــاط عشــر صــور، نصفهــا بوضعيــة املزهريــة، 
أي ســكوانً دومنــا أي إميــاءة أو تعبــر جســدي، واخلمــس املتبقيــة، آلل 
القتيــل احلريــة أبخــذ الوضعيــة خــال التصويــر، كمــا لكامــرا التلفزيــون 
الرمســي ووكالــة ســاان لألنبــاء، احلــق ببــث الصــور الــي يــراين أهنــا مناســبة.

لكــن، بقيــت هديــة اجلريــح وآلــه، فاإلصابــة حــى لــو بلغــت بــرت أحــد 
األطــراف، ال تســتأهل - مــن منظــور األســد طبعــاً - معــزاة أو ســاعة، 
فــكان احلــل بعــد اجتمــاع رائســة جملــس الــوزراء، لــدى وزارة االتصــاالت 
الــي أوعــزت للشــركة الســورية لاتصــاالت الــي بدورهــا أصــدرت مطلــع 
العــام اجلــاري قراريــن، تضّمنــا منحــاً جمزيــة جلرحــى اجليــش، ولكــن ليــس 

»عــام طــام« بــل لــكل نــوع إصابــة ونســبة عجــز، هديــة تناســبها. 
ذيلــت املؤسســة احلكوميــة القــرار، مبــا يلــزم مــن شــعارات وخطــاابت، مــن 
قبيل »يف إطار التزام الشــركة الســورية لاتصاالت بدعمها ألفراد اجليش 
العــريب الّســوري، الذيــن ضّحــوا ابلغــايل والنفيــس لتبقــى ســورية صامــدة يف 
وجــه احلــرب اإلرهابّيــة، أصــدر جملــس إدارة الشــركة الســورية لاتصــاالت 
نســبة  تبلــغ  ممــن  النظــام  منــح جرحــى جيــش  يتضمــن  قراريــن«: األول 
إصابتهــم 50 ابملئــة فمــا فــوق، إعفــاًء مــن رســوم تركيــب اهلاتــف الثابــت، 
الــي تبلــغ قيمتهــا 2500 لــرة ســورية »حنــو ٤ دوالرات«، ابإلضافــة إىل 
130 مكاملــة حمليّــة و20 مكاملــة قطريــة جمانيــة شــهراّيً، وختفيــض أجــور 
االتصــال مــن اهلاتــف الثابــت إىل املوابيــل مــن 13 لــرة إىل 11 لــرة، 
وأضافــت أن املنحــة تتضمــن أيضــاً ختفيضــاً علــى االشــرتاك الشــهري حبــزم 

اإلنرتنــت يصــل إىل 600 لــرة ســورية!
وأمــا القــرار الثــاين الــذي خيــّص مــن إصابتهــم دون 50%، فتضمــن 130 

األوطــان، فيمــا اجلميــع يلهثــون للتمّســك مبــا حــازوا عليــه مــن غنيمــة 
دم الثــوار واألبــرايء.

رئيــس احلــزب وهــو حتًمــا مؤسســه )املرشــد العــام- مؤســس التيّــار-
أو  الثــاين  ابملركــز  يقبلــون  ال  واألديب(  والصحــايف  الفكــري  املوقــع 
األخــر، بــل جيــب أن يتصــّدر وال تتــم إزاحتــه إاّل بفــأٍس بتّــار، هــو 
متحّفــٌز وجاهــز ويثــور كبــؤرة نتنــة فقأهتــا ابعــرتاٍض أو خمالفــة رأي أو 
تنبيــه فيحظــرك، بعــد أن ينضــح مبــا يف وعائــِه، وتنــال مــن الشــتائم 

والتزويــر واالفــرتاء مــا خيجــل عــن تداولــِه األعــداء فيمــا بينهــم.
يغمــزون بوقاحــٍة وعهــٍر، ســرًّا وعانيــة برمــوز ثورتنــا البســطاء، خلوفهــم 
الشــديد مــن تعريتهــم عــرب املقارنــة البســيطة، وهــم أصــًا كانــوا عــراة 
اجلــرِذ  مــن  تصنــع  خّداعــة،  يســتعملون  الــي  األعــداء  مــرااي  ولكــن 
ختبــِئ يف بؤرتــِه أســًدا هصــورًا، ومــن األمحــِق املعتــوه مفكــراً 

ُ
الوضيــِع امل

متنــّوراً، كلمــا طعــن بثقافتــه األم وجتــرأ علــى إرثــِه احلضــاري التليــد!؟ 
والتصنّــم  ابلســلطة  مهتــمٌّ  اجلميــع  ألن  وطــأة  وياتنــا  أشــدُّ  هــذه 
والتأليــه أكثــر مــن أوابش االســتبداد الذيــن ثُــران عليهــم لنقتلعهــم مــن 

جذورهــم!؟
والســفر  واخلمــر  واألضــواء  والنســاء  واملــال  الســلطة  يعشــق  اجلميــع 

مكاملــة، ولكــن حمليــة فقــط، إضافــة للموافقــة علــى إقامــة دورات تدريبّيــة 
جمانيــة، يف املراكــز التدريبيّــة العائــدة للشــركة.

ســنأخذ  األســد؟  منــح وعطــااي  هنــا  انتهــت  قــارئ، وهــل  يســأل  ورمبــا 
الســؤال علــى حســن نيــة، رغــم مجيــع مــن يشــكك أبداء نظــام األســد، إمنــا 
هدفــه اإلســاءة وليــس مــن أدىن شــك، أنــه متآمــر ويــدور بفلــك املؤامــرة 
الكونيــة، ونقــول: ال مل تنتــه العطــااي، بــل هــذه املــرة عامــة وليــس شــرط 
احلصــول عليهــا، أن يكــون لــدى األســرة الســورية قتيــل أو حــى جريــح.

اســتثنائية،  جلســة  وخــال  األســد،  وزراء  جملــس  قــرر  األمــس،  ففــي 
ختصيــص مليــار لــرة ســورية »2.3 مليــون دوالر« لتقــدمي منحــة جمانيــة 
مــن  50 كيلوغرامــاً  مــع  بياضــة  دجاجــة   15 تشــمل  الريفيــة،  لألســر 
العلــف، واهلــدف، حبســب بيــان اجمللــس، هــو تشــجيع تربيــة الدواجــن 

اقتصــادايً. الريفيــة  األســر  ومتكــن  املنزليــة 
نتمى عدم متابعة التشــكيك وطرح أســئلة، من قبيل، كيف للدجاجات 
الســورية  األســر  متكــن  أن  الصــوت«  ديــك حســن  دون  »مــن  العشــر 
اقتصــادايً، والرواتــب واألجــور مثبتــة عنــد ٤0 ألــف لــرة، ومراكــز األحبــاث 
بدمشــق، تقــدر احلــّد األدىن لتكاليــف معيشــة األســرة 270 ألــف لــرة، 
ألننــا ســنتأكد وابألدلــة، أن مــن يــدّس أســئلة كهــذه، إمنــا ينتمــي، ليــس 

جلوقــة املؤامــرة الكونيــة، بــل ملــن حياولــون وهــن نفســية األمــة أيضــاً.
الدجاجــات، كتبــت مواقــع وصحــف  لتكتمــل مســرحية  القــول:  هنايــة 
مواليــة لنظــام األســد بدمشــق، عــن أمهيــة هــذه املنحــة يف حتســن معيشــة 
أبــواق  األمــر أبحــد  بــل وصــل  احليوانيــة،  الثــروة  فجــوة  الســورين وردم 
األســد، أن حســب عــدد البيــض الــي ســتبيضها دجاجــات األســد علــى 
مــدى عــام، وحســب مثنهــا ليصــل إىل »نــورد حرفيــاً مــا كتبــه موقــع مــوال 

وأصبغــة الشــعر والثيــاب األنيقــة املســتعارة، ويتمّلــق الغــرابء ويتمّســح 
هبــم ككلــٍب يبحــث عــن ســّيٍد جديــد ليظهــروا هــم كبــدالء، وليــس 
للنهــوض بقضيــة اإلنســان والوطــن. ولــو دعــا داٍع اليــوم أو غــداً لعمــل 
للمشــاركة  يتزامحــون  امللوثــن  األوابش  لوجــدت كل  جامــٍع  وطــين 

واإلدالِء أبحذيتهــم املوحلــة يف جفنــة الــدِم املهــدور بســببهم.
مــن الشــرفاء: ال زلنــا ُنصاحــب احللــم، ُنســامرُه كلمــا  الكثــر جــداً 
اشــتّدت حلكــة الواقــع وارتفــع منســوب اخلــراب االجتماعــي، خنشــى 
أن هنمــس أن ثورتنــا خبــٍر رغــم كل شــيٍء، فيخشــى املتهافتــون دوام 
اجلــراح،  ونكــِئ  للهــدم  معاوهلــم  يف  الغبــار  فيثــروا  وطموحنــا  أملنــا 
دّمــاة، فيتخلّــد بؤســنا، وبؤســهم 

ُ
ليســتمروا برضاعــِة مغامنهــم الصغــر امل

لــو يعلمــون.
نتأمــل خيباتنــا املتناســلة، نتكــئ علــى عزلتنــا واحلصــار ووحشــة الطريــق 
وتزاحــم األعــداء، نداعــب عقــارب القهــر وأفاعــي األحــزان الفائضــة، 
لنتأّمــل ونلملــم ُشــعثنا املبعثــر ونبــدأ خبطــوة ســديدة حــى ولــو كانــت 

ضئيلــة.
أمــا أولئــَك الذيــن يــرددون يف أنفســهم: )ال قدرانــِة فــّل، وال قدرانــة 

أبقــى( فهــم الفلــول: اخلائبــوَن اخلاســرون.

بدمشــق«، »مــن حيصــل علــى هــذه الدجاجــات يصــر إبمكانــه فعــًا أن 
حيصــل ســنوايً حســب تقديــرات الفــاو علــى / 280 × 15 = ٤200 
بيضةـ إن اهتّم برتبيتها بشــكل جيد، وهذا العدد من البيض تصل قيمته 
إىل حنــو / 200 / ألــف لــرة ســورية، ومــع األايم يــزداد عــدد الدجاجــات 
وعــدد البيــض، ليجــين مــن خــاض هــذه التجربــة اجلميلــة مكاســب إضافيــة 

مــن اللحــم أيضــًا«.
رّكــزوا  املنحــة، ومهمــا  هــذه  مــن  الشــباب  بعــض  ولذلــك مهمــا ســخر 
عقوهلــم يف تدبيــج التعليقــات الســاخرة، واملضحكــة أحيــاانً، فــإن هــذا 
ال يُغــّر يف األمــر شــيئاً، فاملشــروع مبنتهــى األمهيــة، ويســاعد أبنــاء الريــف 
فعــًا علــى أتمــن بعــض حاجاهتــم ومتكينهــم اقتصــادايً إىل حــّد مــا« انتهــى 

االقتبــاس.
وحينمــا مــّن هللا علينــا وقــرأان سلســلة البيــض ومــا ســتحققه مــن أرابح، 
قفــزت إىل الذهــن حكايــة: يــروى أن فقــراً وضــع قفــر حنــل »خليــة« 
أمــام كوخــه علــى جبــل خــال فصــل الربيــع، وفعــًا أمثــرت جتارتــه فجــى 
جــرة مــن العســل، فعلقهــا أمامــه وجلــس حيلــم وبيــده عصــاه، فأغمــض 
عينيــه وبــدأت ســيناريوهات األغنيــاء جتتاحــه، فتمتــم، اآلن جــرة عســل، 
أي بعــد عــام 10 جــرار، مثنهــا ألــف لــرة، أعيــد بنــاء املنــزل وأتــزوج مــن 
فتــاة مجيلــة، وســأكثر مــن اإلجنــاب ليعينــين األوالد علــى تربيــة العســل 
ابنــي ويذيــع صيتهــا، مجيلــة وأبوهــا غــين  ومضاعفــة األرابح، وســتكرب 
واتجــر عســل، فيــأيت شــاب غــين برفقــة أهلــه ليطلــب يدهــا، فأطلــب 
مهــراً مرتفعــاً ألوســع أعمــايل برتبيــة وجتــارة العســل، ومــا إن يرفــض العريــس 
بــه  وإذ  ابلعصــا  وأومــأ  وأطــرده،  بعصــاي  أضربــه  املرتفــع،  املهــر  عــرض 

يكســر جــرة العســل.

محمد صالح عويد

 الخاسرون
َ

الخائبون

كاتب سوري

عدنان عبد الرزاق

دجاجات بشار األسد وعريس ابنة الفقير 

صحافي وكاتب سوري 





11

ت
طا

شا
ن

Türk Kızılay Toplum Merkezleri “Hayalime Dokun” projesi ile hem sosyal uyumu destekliyorlar 
hem de psiko sosyal destek veriyorlar. Proje kapsamında Kusunlar köy okuluna giderek, okul 
öğretmenleriyle farklı alanlarda uygulamalı terapi çalışmaları yapıyorlar.

Çevresini temiz tutan, geleceğine sahip çıkar dediler ve Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi olarak yola 
çıktılar.  Çevre temizliğine dikkat çekmek için parkları gezerek, çöp toplama etkinliği düzenlediler.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Karacabey tarım sahasındaki işçilerin çocuklarına hijyen eğiti-
mi verdi ve hijyen kitleri dağıttı. Aileleri çalışırken çocukların uyuma yönelik, eğitici ve eğlendirici 
oyunlarla keyifli vakit geçirmesi herkesi mutlu etti.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezinde İngilizce konuşma kulübü derslere başladı.
Sosyal Uyum Programı tarafından farklı milletlerden genç grupları dil ekseninde bir araya ge-
tirmeyi amaçlayan kulüpte dersler 8 hafta sürecek.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezinin gönüllüleri, geçici koruma altındaki çocuk yarar-
lanıcılarına dil dersleri veriyor. Yaz döneminde de çocukların yoğun ilgisiyle, eğitim etkinlikleri 
devam ediyor. 

من خال مشروع »المس حلمي« تدعم مراكز اهلال األمحر الرتكي تعزيز الوائم اجملتمعي والتماسك االجتماعي.
 كما وتوفر يف الوقت ذاته الدعم النفسي واالجتماعي، ويف نطاق املشروع، يذهب املتطوعون إىل مدارس القرى 

وجيرون دراسات ونشاطات خاصة ابلعاج التطبيقي يف جماالت خمتلفة مع معلمي املدارس.

حترك انشطو مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية قيسري يف جولة نظافة قائلن »حافظ على نظافة البيئة حتافظ على 
مستقبلك«. إذ قاموا ابلتجول يف احلدائق ونظموا فعالية جلمع القمامة هبدف لفت االنتباه إىل ضرورة االهتمام بنظافة البيئية.

قام مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف بورصة بتقدمي دورات تدريب حول نظافة األطفال، واستهدفت الدورات العمال يف حقل 
»كاراجايب« الزراعي، كما وزعوا طروداً وألعاابً متعلقة ابلنظافة عليهم، هذه األلعاب تساعد األطفال على النوم أثناء عمل آابئهم 

وأمهاهتم وتساعدهم على اللهو والتعليم وقضاء أوقات ممتعة، وقد سعد الفريق بتوزيع هذه األلعاب على اجلميع.

بدأ اندي احملادثة ابللغة اإلجنليزية التابع ملركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف مدينة بورصة بتقدمي الدروس واحملاضرات.
وستستمر الدروس ملدة 8 أسابيع يف النادي الذي يهدف جلمع جمموعات من الشباب من شعوب خمتلفة حتت مظلة 

اللغة ويف حمورها، والنادي مرعي من قبل »برانمج الوائم االجتماعي«

يقدم متطوعو مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب دروًسا يف اللغة الرتكية لألطفال املدجن حتت صفة 
»احلماية املؤقتة« أي الاجئن، وتستمر األنشطة التعليمية يف فصل الصيف، وتلقى اهتماماً كبراً من قبل األطفال.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay  Mersin Toplum Merkezi farkındalık  eğiti-
mi devam ediyor. Okullaştırma çalışmaları kapsamında; Türkiye’deki eğitim sistemi, okula kayıt 
prosedürleri ve eğitimle ilgili sosyal yardımlar hakkında bir farkındalık semineri gerçekleştirildi.

يستمر تقدمي الدروس والتدريبات يف جمال »الوعي« يف مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية مرسن.
 يف إطار املشروع الذي متوله بعثة االحتاد األورويب يف تركيا، ويف نطاق األنشطة املدرسية؛ مت تنفيذ ندوات توعوية حول 

املساعدات االجتماعية املتعلقة بنظام التعليم يف تركيا، وإجراءات التسجيل يف املدارس والتعليم.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi sağlık ve psikososyal destek ekibiyle birlikte, Liselere Geçiş 
Sınavında 500 tam puan ile Türkiye 1.si olan Muhammed Halil’i, ailesini ve okulunu ziyaret eder-
ek, başarısını tebrik etti.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, 4 ülkeden 30 kursiyer ile 5 hafta sürecek olan dış ticaret kursu Erciyes 
Üniversitesinde başladı. Eğitim sonunda hedef, başarılı olan kursiyerleri istihdama yönlendirmek.

قام فريق من مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمع يف والية كيليس إىل جانب فرق الصحة الدعم النفسي واالجتماعي بزايرة إىل 
عائلة الطالب السوري )حممد خليل( الذي حصل على عامة كاملة يف امتحان الدخول إىل املرحلة الثانوية يف تركيا وهي 

500، إذا زار الفريق العائلة واملدرسة وقدموا التهاين للطالب ابلنجاح والتفوق.

بدأ مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية قيصري دورة تدريبية تستمر ملدة 5 أسابيع يف جامعة إرجييس، وتستهدف الدورة الي تتمحور حول 
التجارة الداخلية 30 طالباً متدرابً قادمن من ٤ دول، أما اهلدف املرجو يف هناية دورة التدريب هذه، فهو توجيه املتدربن الناجحن للعمل وتوظيفهم.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi ortaokul kız öğrencil-
erine yönelik üç günlük yaz kampı düzenledi. Tanışma etkinliği ile başlayan kampta Mu-
hammed Mursi’nin hayatı, şahsiyeti ve mücadelesi, dil öğrenmenin önemi, etkili konuşma 
ve Gaziantep’in tarihçesi başlıklarında sunumlar yapıldı.

İyilik Derneği Malatya temsilciği tarafından düzenlenen yardım kampanyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Suriye’nin 
İdlib kırsalında ki aileler için düzenlenen yardım kampanyası sonucu 250 aileye yardım kolileri teslim edildi. Malatya 
temsilciliği ve gönüllüleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

نظمــت وحــدة املــدارس املتوســطة التابعــة الحتــاد طــاب األانضــول )AÖB( فــرع غــازي عنتــاب خميمــا 
صيفيًــا ملــدة ثاثــة أايم يســتهدف طالبــات املــدارس اإلعداديــة )املتوســطة(. فعاليــات املخيــم  الــي بــدأت 
ابلتعــارف مشلــت دروســا وعروضــا حــول حيــاة الرئيــس حممــد مرســي وشــخصيته ونضالــه، كمــا ركــزت علــى 

أمهيــة تعلــم اللغــة واحملادثــة الفعالــة إضافــة إىل اتريــخ غــازي عنتــاب.

وزعت مساعدات على احملتاجن يف إطار محلة املساعدات الي نظمتها اجلمعية اخلرية فرع ماطيا.
إذ مت تسليم 250 طردا غذائيا على عائات تقيم يف أرايف إدلب السورية يف إطار محلة مساعدات نظمت ألجلهم.

ومت توزيع طرود املساعدات على األسر احملتاجة من قبل كل من ممثلية اجلمعية يف ماطية واملتطوعن.

اتحاد طالب األناضول )AÖB( ينظم مخيما للتدريب الشخصي

مساعدات إلدلب من مكتب التمثيل لجمعية إييلكدار في والية مالطية

AÖB’den Şahsiyet Eğitimi Başlıklı Kamp

Yurt içinde ve yurt dışında nerede bir mazlum varsa yardımına koşan İyilikder Suriye’deki 
yardım çalışmalarına devam ediyor. İyilikder, Fırat Kalkanı Harekâtıyla özgürlüğüne kavuşan 
Kuzey Suriye’deki Cerablus kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı.

مجعيــة إييلكــدار İyilikder الــي هتــب ملســاعدة وإغاثــة املظلومــن واملضطهديــن أينمــا وجــدوا يف العــامل ســواء داخــل 
البــاد أو خارجهــا، هــا هــي تواصــل أعمــال ومشــاريع مســاعداهتا يف ســوراي. إذا وزعــت اجلمعيــة طــرودا غذائيــة علــى 

احملتاجــن يف مدينــة جرابلــوس الــي حتــررت يف إطــار عمليــة درع الفــرات العســكرية.

استمرار المساعدات في مركز جمعية إييلكدار İyilikder للمساعدات فرع غازي عنتاب
İyilikder Cerablus Yardım Merkezi’nde Yardımlar Devam Ediyor

İyilikder Malatya Temsilciliğinden İdlib’e Yardım
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İstikrar Spor Kulübü Futbol Takımı Gaziantep 2. Amatör Liği B Grubunda, antrenör Abdulva-
hap Kara ve kaptan Fatih Yılan idaresinde 30 puan toplayarak şampiyon oldu ve 1. Amatör 
Lige çıkmaya hak kazandı.

Bülbülzade Vakfı’nın “Eğlenerek Öğreniyoruz” sloganıyla her sene yaz aylarında düzenlediği yaz okulunda 
eğitimler başladı. Hafta içinde tam gün olarak yapılan yaz okullarında; sabahtan öğleye kadar Kur’an-ı Kerim, 
Temel Dini Bilgiler, Hz. Peygamber’in Hayatı (siyer), Adabı Muaşeret ve Müzik dersleri veriliyor. Derslerin 
bitiminin ardından öğrenciler Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezine geçerek öğle yemeklerini yiyor 
ve öğle namazını eda ediyorlar. Öğleden sonraki bölümde ise sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyor.

فاز فريق اندي االستقرار الرايضي لكرة القدم يف غازي عنتاب، يف اجملموعة الثانية لدوري اهلواة، إذ متكن الفريق  الذي 
يديره املدرب عبد الوهاب كارا وقائد الفريق فاتح ييان من مجع 30 درجة وبذلك حصل على لقب البطل يف الدوري، 

كما أنه متكن بذلك من التأهل لدوري اهلواة األول.

بدأت التدريبات يف املدرسة الصيفية الي تنظمها مؤسسة وقف بلبل زادة Bülbülzade  يف العطلة الصيفية من كل عام، حتت شعار 
»نتعلم وحنن نلهو«. وتقدم دروس يف موضوعات خمتلفة خال ساعات التعليم يف املدارس الصيفية الي تستمر ليوم كامل )من الصباح 
إىل الظهرة( على مدار أايم األسبوع، ومن أبرز املوضوعات الي تركز عليها املدرسة الصيفية القرآن الكرمي، واملعلومات الدينية األساسية 
، والسرة النبوية وآداب املعاشرة واملوسيقى. ويتوجه الطاب بعد انتهاء الدروس يوميا إىل مركز التعليم واخلدمات التابع ملؤسسة وقف 
بلبل زادة Bülbülzade وهناك يتناولون طعام الغداء ويؤدون صاة الظهر. ويف فرتة ما بعد الظهر تقام األنشطة االجتماعية والثقافية.

فريق كرة قدم نادي »استقرار« الرياضي يفوز بالبطولة

مؤسسة وقف  بلبل زادة Bülbülzade  تبدأ دوراتها التعليمية الصيفية

İstikrar Spor Kulübü Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Belkıs Derneği tarafından Türkiye ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 
gerçekleştirilen “Kültür ve Kardeşlik Buluşması” Gaziantep’te yapıldı. Kardeşlik Ormanı 
Projesi kapsamında yapılan organizasyonda Türkiye ve Suriye mutfağından yemekler, tat-
lılar, pastalar ve yöresel kıyafetlerin yer aldı. Kültür ve Kardeşlik Buluşmasında katılımcılar 
birlikte hasbihal etme ve hoşça vakit geçirme imkânı buldular. Organizasyonda Önder 
Çocuk Korosu tarafından Türkçe ve Arapça şarkılar söyledi. Ayrıca Türk sanat müziği dinletisi 
de gerçekleştirildi.

نظــم يف غــازي عنتــاب لقــاء “الثقافــة واإلخــوة” مــن قبــل مجعيــة بلقيــس مبشــاركة منظمــات اجملتمــع املــدين الرتكيــة والســورية. 
وقــد عــرض يف الفعاليــة الــي نظمــت يف إطــار “مشــروع حديقــة األخــوة” أطبــاق طعــام مــن املطبخــن الرتكــي والســوري 
وحلــوايت، وكعــك وثيــاب حمليــة وريفيــة. وأتيحــت للمشــاركن خــال اجتمــاع الثقافــة واإلخــوة فرصــة للتعــارف وقضــاء أوقــات 

ممتعــة مًعــا.  كمــا غــى فريــق جوقــة أطفــال أونــدار األغــاين الرتكيــة والعربيــة ، كمــا مت تقــدمي عــروض موســيقية تركيــة فنيــة.

تنظيم لقاء »الثقافة واإلخوة«
Kültür ve Kardeşlik Buluşması Yapıldı

Bülbülzade Vakfı Yaz Okulu Eğitimlere Başladı
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األسئلة  فيها  وتكثر  التناقضات،  تكتنفها  غائمة ومشوشة  الرؤية  الكربى ستبدو  التحوالت  يف 
وتتعّدد الرؤى، مثّة انفجار مفتوح على احتماالت ال هناية هلا، ثقب أسود يبتلع أقماران اآلفلة 
وتصوراتنا اآليلة للسقوط، ومثّة واقع جديد يتخّلق، أرض بكر تعصف هبا رايح اخلوف والفجيعة 
واألمل، لكنها سرعان ما تبدأ احلقائق ابلتكّشف وتنجلي الغشاوة، سنكتشف هول ما كّنا جنهله 
وفداحة فقران مبعرفة أنفسنا وابآلخر، سنكتشف مساحة الكذب والوهم الذي عشناه، واخلراب 
وقاعنا  احلجرية،  نغادر كهوفنا  مل  أنّنا  والقيمية، وسنكتشف  والنفسية  الروحية  بنيتنا  اهلائل يف 
الطينية منذ قرون مديدة. ستختّل لدينا إن مل نقل تتزلزل مفاهيم كثرة عن الوطن واهلوية واملواطنة 

والقيم واإلنسان واملاهّية، وعن الشعر والفّن ووظائفهما أيضاً.
اكتشافاتك وإدراكاتك هي ساحة ملعبك امللتهبة العاّجة، فهل عليك أن تدّق طبول احلرب على 
أرض لغتك، أن تعيد إنتاج مأساتك مبا حتفل به من فوضى وكراهية وأشاء ودمار؟، أم ينبغي 
لك أن تبتعد ابلقدر الذي يسمح لك أن متارس حرية الفعل اخلّاق مبا يليق ببناء حلمك على 

هذه األرض، وأن تضع يف تربتها بذور املعى الذي طاملا راودته، معى أن تكون إنساانً وفقط.
السؤال حول وظائف اآلداب والفنون عاّمة والشعر خباّصة، وأدوارها ومهامها  ما يطرح  دائماً 
يف حياة اإلنسان، ويف عاقتها مع قضاايه املختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافّية 

وغرها ممّا هلا صلة مبتطلباته وبشؤون حياته اليومّية. 
بن  واملضمون  الشكل  يف  بسيطة  مقارنة  مثًا  نعقد  حن  وطبيعيته  السؤال  مشروعّية  وتبدو 
قصيدتن تنتميان لزمنن متباعدين وثقافتن خمتلفتن، يف املاضي البعيد كانت القصيدة يف أغلبها 
األعّم تتسم ابلوضوح الشديد واللغة الصارمة والتعابر الدقيقة، تتوجه إىل الغرض الذي تسعى 
إليه ضمن حبٍر حمّدد وقوالب شبه اثبتة كأن تبدأ ابلوقوف على األطال مثّ تلج موضوعها املتمّثل 
ابلوصف أو املديح أو سوى ذلك من أغراض الشعر املعروفة. القصيدة احلديثة، حى الكاسيكي 
ابجتاه  وجنحت  تتناوهلا،  الي  القضااي  عمقها  واختلطت يف  وتعقدت  أغراضها  تعددت  منها، 
احلداثة وختّلت عن كثر من وضوحها لصاحل اجلوانب الفنية والتقنية، ابختصار ميكن القول أّن 

اإلبداع ابن زمنه وصورة عن إنسان هذا الزمن بكل ما يكتنفه وحييط به.
هل مهمة الفنان واملبدع هي يف جتسيد املعاانة وترسيخ السائد ويف إعادة إنتاج الفجيعة، أم إّن 
وظيفة الفّن احلقيقية تكمن يف استكناه الواقع وكشف مسببات األمل ويف رسم البديل األصلح 

وتقدميه كوجهة نظْر...؟؟
وبصياغة أخرى هل ميكن احلديث عن أدوار استشرافية وتربوية وتغيرية مجالية وإنسانية وهل ميكن 
للفنون أن تستبدل القيم السائدة بقيم مستحدثة أم إّن املهمة األساسية هلا يف تعزيز ما هو موجود 

وتكريس وجوده وهيمنته...؟؟
ويف معرض احلديث عن اإلبداع الفيّن واألديّب يف ثورتنا السورية أجد أّن اإلبداع أحد امليادين الي 
حدثت فيها إرهاصات الثورة، وابت السؤال حول الكيفية الي ميكن من خاهلا أن تكون اآلداب 
بلورة  اإلنسانية واألخاقية، ويساهم يف  لغته، ويسمو ابلروح  يفرض  تغيرايً  ثورايً  فعًا  والفنون 
الرؤى واألحام بدال من أن تتحول إىل جمّرد انعكاس أو صدى ملا حيدث يف امليادين والشوارع 
وساحات العمل املدين والسياسي، أو يف أحسن األحوال جمرد أداة للتحريض وشحذ اهلمم إن مل 

نقل دعوة لاصطفافات ما قبل الوطنية.
النظر إىل  الفنون واآلداب ومضامينها، ويف وظائفها، ويف  بنيوي يف أشكال  لقد حدث تطّور 
مهامها وغاايهتا مبنطق من يسعى للحياة املعاصرة بكل جتلياهتا، وبتعقيداهتا الراهنة، وال بّد من 
احلفر عميقاً يف اللغة، ويف الثقافة والفلسفة والفكر الكتشاف ما يعيد لإلبداع جذوته املتقدة، 
وال بّد من اإلميان والثقة بنصاعة املستقبل للتمّسك أبهداب احللم، وال بّد من احلرية للوصول إىل 

اجلمال والقيم العليا وإىل كل ما هو إنسايّن.
لإلبداع، ولن خيرج من طور  البشرّي، وال معى  للطموح  للمخيلة وليس من سقٍف  ال حدود 
التلقن اجلامد إىل التحريض اجلمايّل واملعريّف، من دون أن ميتلك املتلقي حرية السؤال والتقّصي، 
وأن يقبض حبواسه املطلقة على بغيته، أن ميارس شهوة القول يف لوحة يشكلها بريشة خميلته، وأن 
يؤّول الغامض الشفيف مبا يشبع توقه للدهشة، الوضوح العاري يقتل اخليال ويقّيد املطلق ويثّبط 

اإلبداع، مثّ أنه ال جمال للتأويل يف معرض الكشف.

فنان وشاعر سوري

سميح شقير

رؤية 

علي محّمد شريف

ق
ّ
ثّمة جديد يتخل

رئيس القسم الثقافي

َسُندِرُك بَعَد الدمار العظيم
فداحَة ما ارتكبته يداان

ويف كوكٍب فاحٍم 
سوف ينجو قليٌل من اخلَلِق 

حَتَت مساٍء ُملبَّدٍة ابهلواِء املُميْت
فالبَُد من شاهٍد للسدمِي

وللمدن الشاهقات 
إذا ما استحالت رماداً 

ليمتد يف األُفق ذاك اهلَشيْم

َسَتطفو على سطِح ماِء الِبحاِر
ُصنوُف السََّمْك

وحَبّارٌة 
وحَماٌر قتيٌل

مبَلَحَمٍة للرحيِل اجلماعيِّ
بال شهقٍة أو جنازات ُحزٍن 

بال دمع جَيري على َمن َهَلْك

سينجو رجاٌل على منت مركبٍة للفضاِء 
إىل حني آخِر ِقطَعة ُخبٍز وَقطَرة ماْء

يكونون آخر من يلتِقْط صورُة الفاِجَعه
وذاَك التَّحوُُّل ِمن َأزرٍق 

سابٍح يف الفراِغ
إىل حَمِض ُأسطورٍَة موِجَعه

سيجثو الغُباُر الكثيُف 
على سطِح ردِم املبايْن

وتغدو الُبَحرياُت َسْبخاِت زَيٍت 
ُهباٌب َيطري 

وما ِمن ِإَوزٍّ وبطٍّ ومرعى

تذوُب ِجباُل اجلليِد 
وهَتوي البطاريُق 

هتوي ُجوُع األايِئْل
وَسطُح امِلياِه َكئيٌب َكتيٌم
بال َضوَء أو ملَْعٍة أو بَريْق
وحَتَت الركام وَأشالء كوٍن

متوت احلضارُة والذِكرايْت
ويبتلُع الصَّْمُت َصوت األغاين

ألاّن َسلكنا ُسلوَك الُغزاة 
على األرض كّنا هلا انهبني

وكّنا قساًة ِجالفاً صالفًا
ومَل َنُك أوالُدها الطيبني

وُكّنا القراِصَنَة حنَي أردان اقتساَم الُكنوز
ومقتـَُلنا كاَن ُحبُّ التََّملُّك 

ُمْنُذ اخرتاع الُسيوِف
وحىت الدَّماِر اأَلخرْي

ومَل يَلُجِم احلَرب 
َعْدو َغزاٍل

وال روعة اللوِن وقت الشروْق
وال الِطفُل يَلَثُغ ُأوىل احلروِف
وال الثلُج َيسَطُع َفوَق اجلِباْل

ومَل يوِقِف احلرب
صوُت املُغّن

وال الِسحر يف ُمدِهشاِت األواِبِد
ال ُمتَعة الصيِف ِعنَد السواِحِل

ال كوخ يف غابٍة ُقرَب هَنر 
يغازل أقصى حدود التمن

ومَل يوِقِف احلرب 
غرُي اخلراْب

فهل قلُت: إاّن سندرُك؟
لن نُْدِرَك

بَعَد ُحدوِث الذي سيكون
فال وقَت كي َنستعيَد احلظوَظ

إذا ما قـََفْزان
اىل خارِِج الوقت يوماً ورُحنا

حَنثُّ اخلُطى َخلَف عند الطواغيِت
ُحق الطواغيِت
لؤم الطواغيْت

ومل نوِقِف اليوَم هذا اجلُنوْن.
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ذهَنه  احلاسوب  على  الكتابُة  أرهقت 
فيه  ميتزج  أدبياً  نصاً  يكتب  وجسَده، كان 

اخليال ابلواقع. 
ليسرتيح  حلظتن  أو  للحظة  عينيه  أغمض 

قليًا، فرأى نفسه يف عامل آخر.
تصرحياً  طلب  السفارات،  إحدى  دخل 

للسفر إىل مملكة الضباب، 
له  أن  أعلمهم  وحن  البداية،  يف  امتنعوا 
ويعّزونه  ويعّزهم  ويوّدونه  يوّدهم  أقارب 
وافقوا  عندئذ  إليه،  ويشتاقون  هلم  ويشتاق 

عن طيب خاطر. 
يف أحد مطارات العامل الثالث، غّيمت الدنيا 
سفره  فجواز  رأسه،  فوق  وأرعدت  وأبرقت 
صار ينتقل من يد إىل أخرى، ويدخل مكتباً 
تقيس  االهتامّية  والنظرات  غره،  من  وخيرج 

قامته من األعلى إىل األسفل وابلعكس. 
توقف تفكره املنعش مبن هو مسافر إليهم، 
على  جرى  خميف  هاجس  مكانه  وحّل 

الشكل التايل:
فصيلة  من  ليس  رجل، كأنه  حنوه  يتوجه   
املفرتسة،  الوحوش  فصيلة  من  وإمنا  البشر، 
وهو حيمل قيداً حديدايً، هجم عليه، وكّبل 
ابلصفعات  عليه  واهنال  االثنتن،  يديه 

والشتائم، مث اقتاده إىل حيث ال يدري. 
املخيف،  التخّيل  من  اللحظة  هذه  يف 
أفاق على صوٍت يناديه، توّجه حنو مصدر 
الصوت، سّلمه أحدهم جواز سفره، ورشقه 
بنظرات شرسة، فأدار له ظهره، وتوجه حنو 

الطائرة، وهو يتنفس الصعداء. 
يف مطار هيثرو سأله أحدهم:

- إىل أين اي ُمَيّسر.!؟..
- إىل الغالن على نفسي..

- هل أنت عاشق.!؟..
تلّمح  الذي  ابملعى  ليس  ولكن  نعم..   -

إليه..
- well.. أين يقيم غواليك.!؟..

- ال أدري.. 
- يف أية مدينة يسكنون.!؟.

- ال أدري..
- طيب.. هل يعلمون أنك قادم إليهم.!؟.

- ال.. تركُتها مفاجأة هلم. 
- هل معك رقم هاتفهم.!؟..

- ال..
احلالة  هذه  من  واستغرب  السائل  تعجب 
اإلنسانية الفريدة، مث مضى يف حال سبيله، 
وترك القادم من باد الشرق وحيداً ال يدري 

ماذا يفعل، وال إىل أين يتوّجه. 
يب  متّسك  تقلق..  ال  قائًا:  قلبه  مهس 

واتبعين.. 
-  إىل أين.!؟..

قلب  أليس  اتبعين..  فقط  تسأل..  ال   -

احملب دليُله.!؟.
مقاطعة،  إىل  مقاطعة  من  يقوده  قلبه  ظل 
ومن مدينة إىل أخرى، حى حّط يف إحدى 
املدن، وبدأ ينتقل من شارع إىل شارع، ومن 
القلب يسر وراء  حي إىل حي، وصاحب 
النهاية  يف  أنه  يدرك  ألنه  ابطمئنان،  قلبه 

سوف يوصله إىل الفردوس املوعود. 
بقعة من  يشبه  ما  إىل  القلب  وصل  وأخراً 
إىل مدخل عريض مكشوف  وتوجه  اجلنة، 
يؤدي إىل ممر طويل، وكل ما فيه وما حوله 
ورود يف ورود، وهي منّسقة ومرتّبة بشكل مل 

يَر مثيًا هلا من قبل. 
العطرة  والنسائم  يتبعه،  وهو  القلب،  سار 
تنبعث حوله وترفرف، وكأهنا حتّييه وترحب 
به، وكل روضة من ذلك املمر كانت تُّقدم 
حى  وهكذا  أمجل،  وال  أحلى  ال  زهرة  له 
الدور،  ليست كباقي  داٍر  ابب  إىل  وصا 
بناء متميز وسط غابة من البياض الثلجي، 
فبدت له تلك الدار كقصيدة عاطفية تلّمح 

وال تصرّح.
وقال  واضطرب،  القلب  خفق  الباب  أمام 
أحبابك،فاْطُرِق  دار  هي  هذه  لصاحبه: 

الباب.
وهنا تذّكر عّدة أبيات من إحدى قصائده 

يقول فيها:  
قـــــطــــــَف الــوالِــــــُه أحــلـــى بــاقـــــٍة

هي أغـلى مـن كـنـوز األرِض نَـْقـــدا
وَدنَــــا مــرتـبــكـــــــاً مـــــن بــابــهــــــــا

وأمـام الـبـاِب كـالـطــفـــِل اســتـعـــــّدا
طَــْرقَــــٌة خـجـلــى، وأخـــرى مـثـُلهــــا
ولُـَحـْيـظَـــاٌت تـُمــــدُّ الــدهــــَر َمـــــــّدا
فُـتِــــَح الـبـــاُب أخــيـــــراً ، فــبَــــــَدْت
آيـــًة فــي حسنهــــا وجـهـــــــاً وقَـــــــّدا

هبدوء  الباب  الدار  صاحبة  فتحت  وأخراً، 
ولن  اندرة،  زمنية  حلظة  وكانت  ولطف، 
هي  وها  هو،  فها  األحام،  يف  إال  تتكرر 
عرب  وليس  لوجه،  وجهاً  يتقابان  اآلن 
لقاء  من  أروعه  وما  بُعد،  عن  االستحضار 
لسنن  الرؤية  وانقطاع  املسافات  تباعد  بعد 

طوال.
مع  العيون  فيها  التقت  الي  اللحظة  يف 
ويف  القلوب،  حنو  القلوب  وقفزت  العيون، 
ابقة  إليها  ليقّدم  يُده  امتّدت  الي  اللحظة 
وال  األسطوري،  حلمه  من  استيقظ  الزهر، 

يدري كيف استيقظ.
ذلك  حرمه  لقد  ايااااااه..آآآآآآه.. 
االستيقاظ من متعة العيش يف جنان اخللد 

مع األحبة واخلّان.
وهكذا انفصم اخليال عن الواقع، وعاد هو 
بقيت  األهوال، وهي  إىل مكانه يف مشرق 

هناك يف مغرب الضباب.

شاعر سوري

حسين الضاهر

ال أكتب الشعر 

عبد الرحمن عمار

 كأنه الواقع
ٌ

خيال
ما يشبه القصة

قاص وكاتب سوري

)1(

العصفور فكرة الشجرة

يعشش يف رأسها.

يف الشتاء

خرجنا اللتقاط أفكار مبللة

» أفكار ما بعد العاصفة »

هكذا اعتدان تسميتها

كانت خائفة

وهشة حتت أضراسنا.

*

يف غرفيت قفص

يف القفص فكراتن بذاكرة هزيلة

األفكار الصباحية

لعينة كدرس الرايضيات 

» ضع فزاعة قرب سريرك »

هي حكمة صياد عتيق

عند املساء تعود األفكار جيعها 

لتنقر رأس الشجرة   

جالبة األرق.

)2(

 ال ُأكتب الشعر

ومل أطْر يوماً 

ألبعد من مدخنة نثري الركيك.

قصائدهم  إىل  الشعراء  خَيلد  فبينما 

الوثرية

احلقول  من  إضافياً  شوكاً  أان  أقتلع 

اجملاورة،

قرميداً لنصي.

)3(

تقول الزوجة:

ستعود يوماً، ألن تعود؟

وسيذكرون أنك يف املنفى السحيق 

مترتست خلف جرحك

فقط

عشاء  وجبات  على  أطفالنا  ليحصل 

جمانية. 

*

يقول األب:

ال وقت لدينا اآلن للحزن

إننا خائفون جدًا.

*

تقول األّم:

أرضعتكم الطريق إىل البيت

وعندما بلغتم الفطام رحلتم.
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املــوت ليــس استســاماً وال غيــاابً، فالغيــاب أن تكــون بعيــداً وأنــت حــي، املــوت اســرتداد حلقــك 
الضائــع يف احليــاة، واإلثبــات الوحيــد علــى أنــك كنــت تعيــش هــو أن متــوت فاألحيــاء فقــط ميوتــون، 

أمــا املوتــى فــا ميوتــون.
* ســأظل أهــرب منــك يف كل مــكان، ســأختبئ منــك يف الشــوارع خلــف الشــاحنات ويف املتاجــر، 
ســأختبئ خلــف عاقــات الثيــاب وأان أراقبــك مــن املــرآة، ســأختبئ يف أي معطــف معلــق ولــن أمنحــك 

الفرصــة لاعتــذار.
ســتعتذرين مــن الــرتاب وقــد تعرتفــن لــه أبنــك أتخــرت كثــراً، أمــا أان فلــن آبــه ألحاديثــك مــع احلجــر 

الواقــف وقــد أكــون حينهــا بعيــداً جــداً عــن جســدي، ســأكون حــراً وغائبــاً كاملوتــى.
* ال أنتظــر شــيئاً منــك فاملوتــى ال ينتظــرون، خــذي وردك معــك ضعيــه يف األصيــص واجلســي خلــف 
النافــذة، لــن أعــرب الشــارع بســياريت فاملوتــى أانس فقــدوا حقهــم يف قيــادة الســيارات، ومت إتــاف 
إجازاهتــم يف دائــرة املــرور، قــد تعــرب ســياريت حتــت النافــذة ولكــن دون أن ينظــر إليــك ســائقها الــذي 
اشــرتاها مــن اتجــر عــريب وال يعــرف شــيئاً عــن صاحبهــا، وال يعــرف شــيئاً عــن األحاديــث الــي دارت 
قبلــه داخــل هــذه الســيارة الــي مــات صاحبهــا وتركهــا مركونــة ألايم إىل جانــب الطريــق، متامــاً كتلــك 
الشــاحنة الــي مــات بداخلهــا عشــرات النازحــن وظلــت مركونــة ألايم علــى حافــة الطريــق دون أن 

ينتبــه هلــا أحــد .
املــوت يف هــذه البــاد يشــبه املــوت يف تلــك الشــاحنة واحليــاة يف هــذه البــاد تشــبه اللحظــات األخــرة 
يف تلــك الشــاحنة، ال أحــد ينتبــه ملوتنــا هــذا يعــين أننــا مل نقــدم جديــداً أي كنــا موتــى ومتنــا وهلــذا مــر 

خــرب موتنــا عــادايً جــداً.
* لن أعود هذا وعد من رجل مات عدة مرات وأكتشــف أن املوتى ال يعودون وأكتشــف ابلصدفة 

أيضاً أن صوهتم ال يذهب خارج حدود املقربة.
ســتعتذرين مــن الــرتاب، مــن األماكــن الــي مجعتنــا معــا، مــن األصدقــاء املشــرتكن، وحــن ســيذكر 
امســي ســينظر اجلميــع إليــك رغــم أين ميــت منــذ زمــن، ســتعتذرين مــن ثيــايب الــي تربعــت هبــا حلــاوايت 

الصليــب األمحــر، ســتقولن يف ســرك: مل أكــن أعــرف أنــه ميــوت.
*املوت فرصة للخاص، لإلعرتاف ألول مرة ابحلاجة لشخص كان بعيداً فصار أبعد. 

املوت هكذا ببساطة بيٌت ينتقل إىل املقربة ال أحد يطرق اببه ابخلطأ ليسأل عن بيت ما. 
. Game Over.املوت هو هذه العبارة الي تظهر وانت تلعب
نعم game over أيتها احلياة السعيدة أيتها األبواب املوصدة. 

* ســأظل أهــرب منــك إىل أن تصــر حياتــك طبيعيــة بــدوين وكأنــين مل أكــن يومــاً، لدرجــة أنــه قــد خيطــر 
ببالــك اســم قطــة جارتــك القدميــة ولــن خيطــر امســي ببالــك، لســت أحتــاج بعــد اآلن ليديــك الدافئتــن 
فاملوتــى ال يشــعرون ابلــربد ولســت أحتــاج نصائحــك القاســية، ومل يعــد إمهالــك يســبب مشــكلة يل، 

فاملوتــى مهملــون ابلفطــرة.
لن مننحكم فرصة االعتذار سنرتككم تعيشون عذاب اخلطيئة ولتهرتئ أكتافكم من ثقل الذنوب.

لك احلياة بكل صخبها ويل املوت بكل سباته العميق.. 
ســتنبت وحدهــا  الــي  األزهــار  الــرتاب، ويل  حتــت  اخلالــدة  الوحــدة  الظــام، يل  الصمــت، يل  يل 

األضــواء.  ولــك  للعصافــر، 
لســنا حباجــة ألن يدافــع عنــا أحــد وهــذه إحــدى صفاتنــا، ال يهمنــا مــا قلتــم ومــا ســتقولون عنــا، فنحــن 
موتــى ال حنمــل صفــات البشــر حنــن أســياد الــرتاب وملــوك الظــام، حنــن الذيــن تركــوا كل شــيء خلفهــم 

ومضــوا اتركــن الســؤال القــدمي:
ملاذا ماتوا على عجل؟!.

ُعــْذرًا الصَّْمــَت  قَِبْلــَت  مــا 
»فُــراٌت« َعْينِـــي  يف  أنــَت 
َوْحيــًا يــَر«  »الدَّ َحَْلــَت  قَــْد 
َمَقــاٍم ُكلِّ  يف  لــَك 
* »َســْعٌد«  قبــُل  ِمــْن  َجابَــُه 
َمــأوًى اجلَنَّــَة  فاقبــِل 
* * *
َهــزارًا َفقــدانَك  قــْد 
ثَــراان؟ غــاَدْرَت  كيــَف 
صارَمــاً  ُحَســاَماً  ِللَحــقِّ  ُكْنــَت 
ِلطَــاٍغ يومــاً  تَِلــْن  مَلْ 
ُرؤاان يف  وســتبقى 
* * *
َمْهــاًل الــرُّوِح  نَِقــيَّ  اي 
َعُجــواًل ُدنيــااَن  ِعْفــَت 
ُحطَــاٌم املْغنَـــى  يف  حنــُن 
مــالذًا رُْمــَت  كلَّمــا 
َصالحــًا هللَا  َنْســأُل 
احتمــايل جَتَــاوزُت  قــْد 
َدعــوايت وتـََقبَّــل 
* * *
تُــراٌب يطويــِه  ليــَس 
======

األديب الراحل سعد صائب
الرّب: املخلص
الوقر: الصمم

وَجْهــرا ِســرَّاً  قـُْلتُـــها 
ِشــْعرا اأَلْمــواَج  يـُْرِســُل 
ِشْبـــرا منــُه  تُغــاِدْر  مل 
قَــْدرا يَــزداُد  طَالِــٌع 
* بـَــّرا  الــدَّْرَب  وســلكَت 
أْحــَرى اِبألْطهــاِر  فْهـــَي 

* * *
أْســرى ــعِر  الشِّ مَســاِء  يف 
ُعْمــرا الَعيــُش  يُقــاُس  ال 
ِكْبـــرا يـَْنَضــُح 
ُحــرَّا َمغنــاَك  يف  ِعْشــَت 
ِذكــرى الــِودِّ  ِلَزمــاِن 

* * *
َدهــرا؟ نـَْبكيــَك  ال  كيــَف 
َفْجــرا تـَْرُســُم  واخلُطــا 
أْزرى ابلصَّْحـــِب  واهلــوى 
* َوقْــرا  اإلْعــراَض  جعلــوا 
قـَْهــرا اخلُــوُف  َيُصــدُّ  ال 
َصْبـــرا« اللهــمَّ  »فافــرِغ 
أْجــرا اخلُْلــَد  ينــاَل  َكــي 

* * *
ِســفرا القلــُب  َحــواُه  مــن 

======

فاضل سفان

شاعر وكاتب سوري

وح
ُّ
يا نقّي الر

»إلى روح الفقيد الشاعر تميم صائب«

محمد سليمان زادة

الموت غياب مبرر

شاعر وكاتب سوري
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مرأة
م ال

س
ق

الدنيــا بســعادة، هــل تســتطيع الكلمــات أن تقــرر مصــران؟؟ ضمــن 
احليــاة مــن ســيكتبها؟ لــن حنــول رفضنــا إىل انتظــار، ســنرفض الــذل 
واالنكســار والتنــازل واخلــذالن، كيــف يهبــط اإلدراك فجــأة؟ فالنــران 
تؤمــن الضــوء وإن حرقــت، غــرابء عــن أنفســنا وجنهلهــا أيضــاً حنــن 
ضائعــون يف متاهــة احليــاة، نريــد إمســاً ووجهــاً لنواجــه هبمــا التحــدايت، 
ونضــع حــداً هلــذه القصــة، هــل ننفــي أفــكاران ونتكتــم علــى أســراران، 
أم نقتحــم العاصفــة اهلوجــاء يف رؤوســنا ومنضــي قدمــاً فبعــد العواصــف 
أمطــار تنعــش األرض واألزهــار، ســؤال معقــد وليــس لغــز، قيــل أن 
احلــب يقصــر املســافات والفجــوة تتقلــص، أحببنــا هللا والوطــن واألهــل 
واألصدقــاء فاتســعت املســافات وأصبــح هاجســنا مل الشــتات، حنــن 
ابختصــار نريــد البقــاء، نريــد أن حُنَــب ليــوم واحــد بــل للحظــة واحــدة 
بغــض  حينهــا  رؤوســنا  مــن  ســننزع  بشــر،  أبننــا  العــامل  ويقــر  تكفــي 
مايــن البشــر، لكــن لــو صــح لنــا الخــرتان حيــاة كاملــة فيهــا كرامــة 
وســعادة وعســل، وصلنــا إىل مرحلــة بتنــا فيهــا النعــرف أنفســنا، هــل 
حنــن مــن صنــف البشــر!؟ أم أصــاب عيــون العــامل الضــرر، قــد ينتهــي 
بنــا املطــاف لصنــع املســتحيل فبــات كل شــيء ســيان لدينــا، ســنتخذ 
القــرارات أبنفســنا ونقــدم علــى اجملهــول علــه ينصفنــا قليــًا ونكمــل 
مــا تبقــى مــن عمــران هبــدوء وســكينة أم ســياحقنا القــدر، علــى كل 

وظائــف  جيعــل  هــذا  إدمــان، كل  توحــد،  اكتئــاب،  قلــق،  توتــر، 
الدمــاغ خاملــة، والقلــب جمنــون يرفــض اإلصغــاء، القلــب مســلوب 
مفتونــة  معــاً،  والدمــوع  األفــراح  واهلنــاء وجيمــع  النــوم  يســرق  العقــل 
هبــذا القلــب، فــأان وهــو منلــك نفــس الزمــرة الدمويــة، معــه أنســى كل 
شــخص  عــن  أحبــث  وأان  لألبــد،  متتــد  بيننــا  عميقــة  أحــزاين عاقــة 
ال يعــرف التوتــر، لكــن لــن أمســح لنفســي ابالهنيــار ابلرغــم مــن كل 
العــذاابت والتمــزق، وكل مــا ســأكتبه ســأحوله إىل حقائــق، واملآســي 
بفرقــة  سأســتعن  شــكل كلمــات،  أتخــذ  ســأجعلها  واجهتــين  الــي 
للتأليــف خيــال واقــع روايــة وبســمة مــن أجلــي، والفــوز هــذه املــرة لــن 
يكــون للخيــال بــل للواقــع! ســأحمي ظــال اخلــوف مــن عيــين وأرســم 
علــى وجهــي ابتســامة عريضــة وآخــذ منــك ابتســامة مماثلــة وأواجــه 

مطالبنــا بســيطة لكنهــا ال تقــدر بثمــن كل مــا نرجــوه النــوم بــا أحــام 
ألهنــا أصبحــت كوابيــس متاحقــة تقــض مضجعنــا ويشــتكي منهــا 
قلبنــا كل يــوم وهــو يبحــث عــن دقاتــه الــي تصــل للســماء ولكــن مل 
تصــل إىل البشــر، يعاتبنــا مبحبــة أمــا حــان وقــت الراحــة والطمأنينــة أم 
أغــادر دون أمــل؟ ال ، ابقــى مــن أجلــي أنــت الواقــع وأنــت األحلــى 
وأنــت تعــرف أنــك األغلــى فبدونــك ملــن ســأعطي أســراري وأمنيــايت، 
ومــن ســيعزف يل أمجــل األحلــان، أســتمع إليهــا وأانم، لــك وحــدك 
أســلم حيــايت وممــايت ويروقــين ذلــك وال نــدم، أنــت قلــيب وأان غافــك 
وهــذه شــخصيي، تكلــم معــي ولــن أتغــر مــن أجــل أحــد، لــن تســتطيع 
االبتعاد فأنت معلق يف شــراييين فبيننا تاشــت املســافات أان صوتك 
وأنــت خفقــاين ال عوائــق بيننــا، قامستــك كل شــيء فكــن يل عــوانً 
ابختــاذ قــراري، هــي خطــوة أوىل إن تعثــرت تعثــران معــاً، أنقــذ حيــايت 
فأنــت صنــدوق ذكــراييت بعــد ممــايت، معــاً كتبنــا هــذه القصــة ومعــاً 
ســنرتافق كل العمــر، الشــبه بيننــا كبــر  أان مــن حيملــك وأنــت مــن 

حيمــل مهومــي، ســأمهس لــك:
 أان معجبــة بــك... ال تتخلــى عــين إبقــى يف أعماقــي، طريقــاُ اخــرتان 

أن نســلكه ســوية. 
مهاُ مل تنته القصة بعد! فهناك سفر.

نبحُر يف مسافات الغياب
يف أعماق قاحلة 

ال أمل فيها
وال هناايت 

وعلى وسائد الغروب
تغفو أحالمنا املنسية 
هتذي برتاتيل صامتة
تسجد لروٍح أغرقتها

مرارات الغياب 
وتتبّخُر الدموع

أملاً على أسوارها 
أشواقاً 

وعلى جراحاِت الصَّباح 
يتكاثر أشباح الظالم عهودًا

تتبعثر ظالل املشردين 
من بقااي وطن 
لريسم خارطته
خارطته تلك

أنني اتئه
على صفحة الّرِمال الباردة

تبحث عن عطر نرجٍس 
شارد عن وطنه 

ترَكه الّراحُل إىل جزيرته 
يف ليلِته اليتيمة 

يف أنشودة اآلمال املبعثرة 

خلَف الالحمدود 
مهسات جدها ظلم املستبد

قصيدة جمردة
من جنسيتها
ورحيل أزيل

اخّتذت الغروب داثراً 
يف ليلته الباردة 

يف متاهاٍت 
من التَّاريخ اجلريح 

تبعثرت أشالؤه يف حبار 
عنونت للموت 

يف مداه
ويف غاابت 

ابتلعت صدى احلياة
غرق البحر يف حروف الغياب

صوُر الرَّحيِل تناسلت يف جعبة األم
دموعاً 

وتراتياًل للنجاة 
مل تعثْر على أنفاِسها الغريقة

سوى 
بقااي أشالء صور 

وآمال مبللة ابلفناء 
آهاٌت 
أنفاس 

كانت حتلم ابللقاِء الوردي 
حبار لوَّنت بقصص العشاق 

مسَحْت مالمَح أبطاهلا احلاملة 
خبَّأت آماهلم

أحالمهم 
تقومي طفولتهم 

يف فصوٍل غري مروية 
وحتت ستار من أنني الغربة 

تنسُج بقااي احلروف 
مذكراِت وطٍن 
وطن مغرتب 

بروحه 
ابتسامته

وألوانه الذائبة

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

لن أخسر قلبي

زهرة أحمد

شاعرة سورية

مذكرات وطن
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إن لم تكن حبيبتك في ضيافتك

الشاعر )جكرخوين( 
Cegerxwîn.

Yar ku ne mîvanê te bî…
ي

كرد
م ال

س
الق

Yar ku ne mîvanê te bî, ma tê bi 

dûrbînê çikî?

Dayê ne rêzanê te bî, ma tê bi 

mizgînê çikî?

Carek li cem te rûnenî, şekir nexî 

nav wî kenî.

Bê gorî bê ezbenî, ma tê bi şêrînê 

çikî?

Yar wek kevoka xweş kedî, serbest 

û bê şerm û fedî.

Xwe li pencera eşqê nedî, ma tê bi 

wê dînê çikî?

Heta di eşqê wer nebî, dil wek bi-

hokê zer nebî.

Wek Mem evîn perwer nebî, ma tê 

bi wê Zînê çikî?

Şekir şikîna çav bi kil, yek awirê 

navêje dil.

Gul jê nebarin mil bi mil, ma tê bi 

nêrînê çikî?

Yar kû bi moda kevin neyê, palê 

nedê ser mase yê.

Xweş xweş neyê dengê neyê, ma tê 

bi şêrînê çikî?

Bê zêr û zar û şens û yar, bê av û 

cam û gulîzar.

Bê xurt û bê soz û kar, ma tê bi vê 

jînê çikî?

Ta wek Cegerxwîn din nebî, evîn 

di dil de şîn nebî.

Tehlî bi te şêrîn nebî, ma tê bi 

zanînê çikî?

Bi xatirê te
Mehmûd Badilî
Ez diherim lê ber bi ku ve hîna digerim.
Bêguman ne ber bi himêza te ve, û ne ber bi 
çavên te ve, na na ne ber bi te ve.
Ew rêwazên berê derbarê xatirxwestinê 
nema bikêr tên, loma min ew avêtin bîrek 
bê binî.
Tu dizanî, porê min li ber tava heyvê sipî bû 
di bendemana ku carekê ez te himêz bikim .
Hergav min dilê xwe ji te re radixist kolan û 
goşiyên hedanê dida destê meygeran.
Min wisa evînî nasdikir ku xwe ji te re bikim 
ax,
ku di her kêlîkê de xwe ji te re vêxînim û 
bişewitim. 
Xuyaye ew kiryarên berê derbarê evîniyê bê 
wate bûne, lê ez hîna yê berê me ha, ez hîna 
wek xwe me, hîna welatê daristanên tarî min 
bi firê nexistiye, hîna fêrî maçên li kolanan 
nebûme ne vewarina CoCo-Cola, lê ya rast 
tu dixwazî, gava ez keç û xortekî dibînim û 
li kolaneke berdayî hev radimûsin, pasikên 
min çê dibin, rewşa me li bîra min tê, di 
tarîyê de em pêrgî hev dibûn lê em di wê 
sawê de bûn ku bajar tev xelk û ajel û darên 
xwe li me dinerin.
Bi xatirê te 
Ez diherim nema ne li te ne li xwe vedigerim. 

Bi kenên te
Receb Dildar
Bi kenê te

Gul vedibin

Li rûyê nazenîn.

Bi kenê te

Evîn diweşe

Ji lêvên hingivîn.

Bikene

Bi kenên te, dem pir xweşe

Jiyan, bi kenê te dimeşe.

Herdû çavên te yên şîn

Du çemên hênikin

Li ser dilê`m diherikin

Xem û xeyal nahêlin

Bûne hêvî dibiriqin

Bikene

Bi kenên te, dem pir xweşe

Jiyan, bi kenên te dimeşe.

مــاذا  ضيافتــك،  يف  حبيبتــك  تكــن  مل  لــو 

بعدهــا؟ يف  ســتعمل 

ســتفعل  مــاذا  دليلتــك،  األم  تكــن  مل  لــو 

ببشــاراهتا؟

يف  احلــالوة  وتضــع  مــرة،  جتالســك  مل  لــو 

ضحكتهــا

فمــاذا  واحلــريان،  القــرابن  قــول  بــدون 

حبالوهتــا؟ ســتعمل 

حبيبــة كحمامــة أليفــة، حــرة مــن دون خجــل 

وحياء.

إن مل ترمــي بنفســها علــى انفــذة العشــق، 

مــاذا ســتفعل بتلــك اجملنونــة؟

إن مل تتهــور ابلعشــق، ومل ينقلــب لــون قلبهــا 

أصفــر كاملنــَكا.

ومل تتــدرب علــى حــب )مــم(، مــاذا ســتفعل 

بتلــك )الزيــن(

حالوة عينيها املكحلتني املكسرتني، 

إن مل ترمي أوامرها على القلب

علــى  والكتــف  الــورود  منهــا  متطــر  ومل 

 ، لكتــف ا

ماذا ستفعل ابلنظر إليها؟

إن مل أتت احلبيبة حبّلتها القدمية، ومل تستند 

أطرافهــا على الطاولة.

ومل أتت حالوة صوت الناي، ماذا ســتفعل 

ابحلالوة؟

من دون احلّلة والذهب واحلظ واحلبيبة، 

بدون املاء والكأس واللطافة

مــن دون الشــباب والوعــود والعمــل، مــاذا 

ســتعمل هبــذه احليــاة؟

إن مل جُتَــنَّ كـ)جكرخويــن(، ومل ينبــت احلــب 

يف قلبــك.

ومل تتحول املرارة إىل احلالوة، 

فماذا ستعمل ابملعرفة؟

ً
 وداعا

محمود بادلي 

سأذهب. لكن إىل أين؟ 
إىل  أتوجــه  لــن  شــّك  بــدون  لكــن  أحبــث،  زلــت  ال 
حضنــك، وال صــوب عينيــك، ال ال ليــس ابجتاهــك.

ذلــك الســفر املاضــي مــع الــوداع مل يبــق لــه نفعــاً، لذلــك 
رميتــه إىل بئــٍر ليــس لعمقــه حــدود.

هــل تعرفــن!؟، لقــد ابْيــضَّ شــعري حتــت ضــوء القمــر 
انتظــاراً، فقــد أحتضنــك ولــو مــرة.

دائمــاً كنــت أمــّدد لــك قلــيب علــى امتــداد الشــارع ويف 
زوااي األمــل الظامــئ وصــواًل إىل يــد الســقائن.

نفســي  مــن  أجعــل  احلــّب كــي  علــى  تعّرفــُت  هكــذا 
تــراابً لــك، كــي أشــعل نفســي وأحــرتق ألجلــك يف كل 

حلظــة.
هلــا  يكــن  مل  احلــّب  اجتــاه  املاضيــة  املعاملــة  أن  يبــدو 
زلــت  ال  أان كالســابق،  زلــت  ال  لكنــين  معــى،  مــن 
كمــا كنــت، ال تــزال مواطــن الغــاابت املظلمــة تعلمــين 
مقاومــة الوقــوع، ال زلــت مل أتعلــم القبــات يف الشــوارع 
تقليــداً لـــ »جوجو-جــوال«، لكــن إن طلبــت احلقيقــة، 
عندمــا أرى شــاابً وفتــاة يتبــادالن القبــات يف شــارع 
أتذكــر  جناحــن،  أمتلــك  أنــين  لــو  أشــعر كمــا  خــاٍل 
أايمنــا بتفاصيلهــا، نتقابــل يف الظلمــات لكننــا كنــا يف 
وهــم اخلــوف وكأمنــا املدينــة وكل النــاس مــع احليــواانت 

علينــا. يتفرجــون  وأشــجارها 
أوّدعك، سأغادر ولن أعود إليك وال إىل نفسي.

بضحكاتِك
رجب دلدار

بضحكاتِك
تتفّتح الورود على وجهِك اللطيف

بضحكتِك 
يتساقط احلّب 

من بن شفاٍه كالعسل.
اضحكي

بضحكتِك حيلو الوقت
تسر احلياة بضحكتِك.

عيناِك الزرقاوان
نبعان ابردان يف جوٍّ ملتهب

يسيان على قليب
يزيان اهلموم 

لتتحول إىل أمٍل بربيقها
اضحكي

مع ضحكتِك حيلو الزمان
وتسر احلياة بضحكتك.
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رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

سورية: لعنة وطن، أم لعنة الجغرافيا!

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Sûrî: Nifira welate, yan yê cugrafîya ye!

Sûrî ji roja avabûnê de wek cugrafîya ew qubleta xwedî ramanan bû û der-rîya yên 
timehîya xwe bi welatê Şamê hebûn, ew bibû dererîya ber li meydana ku lê ol hatine 
zeyandin û welatê pêxemberan, her weha dibîstana zanyarî û lihev rasthatina milet û 
şaristanîyan ya ku pencemora xwe ya mirovetî hîştine di şopemenîya dîrokê de.
Lê aramî û hêmenî nedît li pêşberî timehdar û cerdên biyanîyan. Welatê Şamê di şopen-
dina dîrokê de, û Sûrî giyanê wê ya liser awaz û helbest hatine hûnadin ji hêla helbes-
tvan û torevan û hûnermenda de, bibû xwedî heyakê wek ew meleka ku dev ji taca 
xwe berdaye  da ku aşiqê xwe himbêz bike bi dilsozîyeke pîroz, û bû wekî dayîkeke 
dergûşê xwe dinxême ji tirsa çavînan. Ew Sûrî ya sehere ya ku axa wê tevlî xwîdana 
jêbûna wê bûye yên bergirî li payedarî û qîzlixîya wê kirine, li beramberî tevayî cerdin 
timehdaran, li bedewî û çelengîya wê û çonetîya veşartî ya tevlihevkirina meteryalin 
fuseyfusayî, ya ku zanyar li hemberê vekirin û siwarkirina wê bi girêk mitmayî man. 
Di vê yekê de qey ti guman heye, yan nifşek ji ne rastîyê gava ku em perçeyin wê 
bixne bin taqîkirineke hûrek da ku em bibînin çawa tevayî elfebêya mirovetî li ser rûyê 
rûpelekî tevlîhevin, gotebêja dîrok û şaristanî û sir ra girêdana pêxember û şandeyan bi 
xwedê yek û tekemin re dike?
Ewa Sûrî ye û luilua wê jî Dîmeşqa ku çavin herkesî tê re derbas bûne lê vebûn û bûne 
daniştvanê wê û wateya hebûna xwe jê girtin, ketne nava deryayê zaniest û zanyarîya 
wê, ya ku qoş bi ava (Fîca) wê ya cincilî re dikir. Ewa Dîmeşqe ya ku ( Selahedî ) lê 
perwerde bû û ava wê vexwar, û xwîna wîya di tamarin de tevlî xweşhilma yasemîna 
wê bû da ku bibe dîbera wîya li yaqî xwe jê re bike bi qurban, ji bo parastina bedewîya 
wê, û Dîmeşqê bi perwerdîya Selahedîn peyakî bêhempa li rûyî xaçperestan rahînand 
û rizgardarê yek ji herdu qubleyan, ya ku ji Şmê re xweşberze. Ewe gola ku xwedê kire 
pêngava jêdera pêxember û şandeyan. Ku bû cewardaşa Sûrî.
Ev Rûbîna cîhanî mafê xweyî li yaq ji mirovetîyê de nedît tenê timehîya tê veçandin û 
jikestina wateya hebûna wê bîtir bû, eger em lêvegerînê li dîroka vî welatê bedew bikin 
bi cugrafîk û mozayîka pêkhateyin famîla yên lê hatine jiyanê ku di dayîn û baştirîn 
kardayînê de gelkî firkin ji mirovetîya din re. dihêle em bipirsin: Ma qey pîrozmendîya 
wê li yaqî hewqas bîtarin ku bi ser de hatine di dîrokê de da ku nîşan be ku ew bihatire ji 
giyana mirovetî yê, loma jî ew li yaqî qurbanîyane ji ber gewrebûna wê? Yan cugrafîya 
bi nifir re, berdaye ser xwedîyên wê ku bibne qurban ji gunehin bi pîrozmendîya wê 
kirine û tiştekî baş li yaqê wê nekirine? Yan nifira welate?
Ez venagerme dîrokê, besî meye em rûpelin yên desthilatdarî li ser vî welatî kirine ji 
zarwên wê piştî derxistina kolonyalizma Firensî û rizgarkirina Sûrî, du ku bibe welatek 
û niştîmanek û dewletek ji sûrîyan re û milkek be sûrî destekarî bi azadî lê bikin, di 
hemî hêlan de, û pêngavin şaristanî ava bikin, da ku Sûrî vegerê şûna xweyî li yaq piştî 
bûr kirina ku li ser ferz bûyî.
Piştî barkirina kolonyalistê xelkê Sûrî mijdar bûn bi xêrê, da ku bi her hewlên xwe 
kar bikin bo avedanî û bighêjin şaristanîya cîhanî. Demuqrasî rê girtin bo hukumdarî 
û birêvebirinê di pêşîya salin pênceyan de ji sedsala borî, ku di wê demê de Sûrî bi 
(Siwêsra Rojhilat) dihate bi nav kirin, lê yên timehkar û pêlîstokvan yên hûnerbîr û 
rastego li wela derbas kirin, Sûrî guhertin ji beheşta li ser zemînê kirne dûjeha laşê 
xelkên dilsoz pê dikewandin, piştî desthilatdarî kete destê leşker wekî ku ew biyanîne 
ji welat ( dagîrkerin ne desthiltdarin li ser sere xelkên xwe ).
Şêst sal ji desthilatdarî hîşt em rehmê ji Fîrewnê wî zemanî re bixwazin, ku ti wate ji 
pîrozevanî û lihevhatinî  Sûrî re nehîştin. Sûrî ji her tiştekî ciwan bi dûr xistin û kirne 
girtîgeheke dîwarê wê xemlandî bi xwîna dilsoz bê gunehan. Her wateyeke Sûrî pê 
payedar bûn riswa kirin, ku hîro tiştek nema pê payedar bibin. Piştî wê re nifira mezin 
hat, nifira azadî û rûmetê!!
Piştî heyşt sal û nîvan ji temenê şoreşa azadî û rûmetê em dipirsin: Ne ji mafê me ye 
em azad bin xwedî rûmet bin li ser zemînê welatê xwe piştî tevayî van qonaxin ji bê 
rûmetî û riswayî û bêhnkuştina giyanê? Ne ji mafê meye em li ser asta jiyana ku xwe tê 
de bibînin wek microvan xwedî çarenûsa xwebin û biryadarbin ka çawa em bijîn, çawa 
hez bikin, çawa em xwe pabendî welatê xwe bikin, welatê em lê hatne jiyanê û tê de 
perwerde û rahînan bûne bi nifşên xweyî reng û reng ji ol û necadan.?
Bo ev tevayî nefret li beramberî vî welatî û welatîyin bê guneh? Qey ne bese tevayî 
van qurbanîyan bibe nirxê welat da ku rizgar bibe ji zordestan û Holako yê vî serdemî, 
û qeln be ji azadî û rûmeta welatîyin vî welatî.? Yan nifir berdewame , ji ber cugrafîya 
Sûrî dimîne di pîrozmendîya xwe de ku li yaqî ev zordest û setemkar her û her hewl 
bidin da ku xişm û bêtaran bi ser de wînin di şopandina dîrokê de!?     

ســورية ومنــذ نشــأهتا كجغرافيــا كانــت قبلــة ألهــل الفكــر وممــراً للطامعــن ببــاد الشــام، فقــد كانــت متثــل 
البوابــة حنــو واحــة والدة األداين وموطــن األنبيــاء، وكذلــك مدرســة للعلــوم وملتقــى للشــعوب واحلضــارات 

الــي تركــت بصماهتــا اإلنســانية عــرب التاريــخ.
لكنهــا مل هتنــأ ومل تســتقر أمــام الطامعــن وغــزوات الغــرابء، كانــت بــاد الشــام عــرب التاريــخ، وســورية 
روحهــا الــي تغــى هبــا الشــعراء واألدابء والفنانــن، امتلكــت حيــاًء كتلــك امللكــة الــي ختلــت عــن اتجهــا 
الحتضــان عشــيقها نبــًا ووفــاًء، وابتــت كاألم الــي تغطــي رضيعهــا وحتفظــه مــن ضربــة العيــون، هــي 
ســورية الســاحرة الــي امتــزج تراهبــا بعــرق أبنائهــا الذيــن دافعــوا عــن كربايئهــا وعذريتهــا، أمــام كل الغــزوات 
والطامعــن، حلســنها ومجاهلــا وســر امتــزاج عناصرهــا الفسيفســائية، الــي عجــز العلمــاء عــن فــك تركيبتهــا 
املعقــدة، فهــل يف ذلــك ريــب، أو نــوع مــن املبالغــة عندمــا نضــع جزيئاهتــا حتــت املعاينــة الدقيقــة لنــرى كل 
أجبــدايت البشــرية علــى صفحــة واحــدة متمازجــة، لتحكــي عــن التاريــخ واحلضــارة وســر االرتبــاط بــن 

األنبيــاء واملرســلن مــع اإللــه الواحــد األوحــد؟
إهنــا ســورية ولؤلؤهتــا دمشــق الــي أهبــرت كل مــن مــّر هبــا فاســتوطنها وأخــذ منهــا معــاين لوجــوده، وتبّحــر 

يف علومهــا ومعرفتهــا، الــي تنافســت مــع ميــاه )فيجتهــا( العذبــة.
 إهنــا دمشــق الــي ترعــرع فيهــا )صــاح الديــن( وشــرب مــن مائهــا، وامتزجــت دمــاؤه الســارية يف عروقــه 
برحيــق ايمسينهــا، لتكــون تلــك العشــيقة الــي تســتحق التضحيــة، مــن أجــل احلفــاظ علــى اجلمــال، 
فجعلت دمشــق من )صاح الدين( قاهراً للصليبين وحمرراً أوىل القبلتن، الي تشــكل للشــآم مفخرة، 

إهنــا الواحــة الــي جعــل هللا منهــا منطلقــاً لألنبيــاء والرســل، فكانــت جوهــرة ســورية.
هــذه األيقونــة العامليــة مل تــر مــا تســتحق مــن البشــرية مــن عنايــة ســوى أن األطمــاع تتزايــد خلطفهــا والنيــل 
مــن كل معانيهــا الوجوديــة، وإن راجعنــا اتريــخ هــذا البلــد اجلميــل جبغرافيتــه وموزاييــك أبنائــه الذيــن 
ولــدوا فيــه ليكونــوا مغايريــن عــن غرهــم مــن البشــرية يف العطــاء وحســن األداء، مــا جيعلنــا نتســاءل: هــل 
اســتحقت قدســيتها كل ذاك البــاء الــذي حلــق هبــا عــرب التاريــخ لتكــون برهــاانً علــى أهنــا أغلــى مــن روح 
البشــرية، وابلتــايل تســتحق أن تزهــق األرواح لتكــون قرابــن لعظمتهــا؟ أم أن للجغرافيــا لعنتهــا، تنــزل 
علــى أهلهــا ليكونــوا قرابــن خطاايهــم حبــق القديســة الــي مل تلــق مــن أبنائهــا مــا تســتحق؟ أم لعنــة وطــن؟ 
لــن أعــود إىل التاريــخ، ويكفينــا تقليــب صفحــات مــن حكمــوا هــذه البــاد مــن أبنائهــا بعــد دحــر 
االســتعمار الفرنســي وحتريــر ســورية، لتكــون وطنــاً وبلــداً ودولــة ألبنائهــا وملــكاً يتصــرف فيــه الســوريون 
حبريــة، يف كل اجملــاالت، وبنــاء صــروح حضاريــة، لتعــود ســورية إىل مكانتهــا الائقــة بعــد التصحــر الــذي 

فُــِرَض عليهــا.
يعــد رحيــل االســتعمار استبشــر الســوريون خــراً، ليعملــوا بــكل إمكانياهتــم اخلاقــة مــن أجــل البنــاء 
واللحــاق ابحلضــارة العامليــة، فأخــذوا مــن الدميقراطيــة ســبيًا للحكــم واإلدارة يف بدايــة اخلمســينيات 
مــن القــرن املاضــي، حيــث وصفــت ســورية ب )سويســرا الشــرق(، إال أن العابثــن والطامعــن جتــاوزوا 
املبدعــن والصادقــن يف الوطــن، فانقلبــت ســورية مــن جنــة علــى األرض إىل جهنــم تكتــوي بنارهــا 
أجســاد أبنائهــا املخلصــن، بعــد أن وقــع احلكــم بيــد العســكر وكأهنــم غــرابء عــن هــذا الوطــن )حمتلــن 

وليســوا حاكمــن ألهلهــم(.
ســتون عامــاً مــن احلكــم جعلنــا نرتحــم علــى فرعــون أايم زمانــه، حيــث مل يبــق أي معــى مــن معــاين قدســية 
ســورية ورونقهــا، أبعــدوا ســورية عــن كل مجيــل وجعلوهــا ســجناً مزينــة جدراهنــا بدمــاء أبنائهــا املخلصــن 
واألبــرايء، شــوهوا كل املعــاين الــي كان الســوريون يفتخــرون هبــا، حــى ابتــوا اليــوم يفتقــرون لــكل مــا هــو 

مفخــرة هلــم، بعــد ذلــك جــاءت اللعنــة الكــربى، لعنــة احلريــة والكرامــة!! 
بعــد مثانيــة أعــوام ونيــف مــن عمــر ثــورة احلريــة والكرامــة نتســاءل: أال حيــق لنــا أن نكــون أحــراراً منتلــك 
الكرامــة علــى أرض وطننــا بعــد كل هــذه العقــود الطويلــة مــن املذلــة واإلهانــة وخنــق األرواح؟ أال حيــق 
لنــا أن نكــون علــى مســتوى مــن احليــاة الــي نــرى أنفســنا فيهــا بشــراً نقــرر مصــران كيــف نعيــش، وكيــف 

حنــب، ونقــرر كيــف ننتمــي إىل وطــن، ولــدان فيــه وترعرعنــا مــع تنــوع أداينــه وأعــراق أبنائــه.؟ 
ملــاذا كل هــذا احلقــد علــى هــذا الوطــن وأبنائــه مــن األبــرايء؟ أال تكفــي كل هــذه القرابــن لتكــون مثنــاً 
لوطــن يتحــرر مــن الطغــاة وهوالكــو هــذا العصــر، وعربــوانً حلريــة وكرامــة أبنــاء هــذا الوطــن.؟ أم أن اللعنــة 
ماضيــة ومســتمرة، طاملــا أن جغرافيــة ســورية هلــا مــا هلــا مــن القدســية تســتوجب مــن الظاملــن أن تلحــق 

هبــا كل هــذه املآســي عــرب التاريــخ.!؟ 
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Küresel hesapların bir parçası olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleşen darbe girişimi; ülkemize, İslam âlemine ve insanlığa karşı 
yapılmış kirli bir savaş girişimiydi. Aşamalı ve çok kapsamlı olarak hazır-
landığı anlaşılan bu girişim; tüm halkımızın, sivil toplum örgütlerimizin, 
siyasilerimizin, basın ve medya kuruluşlarımızın, darbe karşıtı emniyet 
güçlerimizin ve askerlerimizin direnişi ve karşı girişimi ile kadük hale 
getirildi. Millet âdeta devletini, ordusunu ve geleceğini emperyalizmin es-
aretinden kurtardı. O gece Diyarbakır’dan Edirne’ye, Van’dan Antalya’ya 
bir millet olduğumuz, Kâbil’den Üsküp’e, Kahire’den Yemen’e, Soma-
li’den Bakü’ye hatta Köln’den, Paris’ten New York’a kadar tüm dünyada 
cihanşümul bir ümmet olduğumuz tescil edilmiş oldu.
15 Temmuz işgal girişimi ile ortaya çıkan gerçeklerden biri de Türki-
ye’nin küresel emperyalist hesapların önünde önemli bir engel olduğudur. 
Bu süreçte maşa olarak kullanılan hainler bu yaptıklarının elbette ki hes-
abını vermelidir. Ancak bizim gerçek düşmanımızın kuklacılar olduğunu, 
ABD ve emperyalist İngiliz aklı olduğunu, kuklacıların hesaplarının boşa 
çıkarılmadan kuklaların hep var olacağını unutmamamız gerekir.
Bugüne kadar ülkemizde yapılan tüm darbe girişimlerinin dış kaynak-
lı ve CIA ürünü olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz kalkışması da FETÖ 
görünümlü bir Gladyo/CIA yapımıydı, ABD/NATO’nun bilgisi ve desteği 
ile gerçekleşmişti. Darbecilerin Meclis’i bombalaması, Cumhurbaşkanı’na 
suikast girişimi, sivil halka acımasızca ateş açması, bir dış gücün işgal 
girişimi gibiydi. Yani iktidarı almak isteyen klasik bir darbeci cunta ile 
değil, bütün Türkiye’ye ve millete düşman bir dış güçle karşı karşıyay-
dık. Darbeci FETÖ çetesi, onlar için başından beri söylenen ABD/CIA’nin 
beşinci kolu, Gladyo’nun örgütü, küresel güçlerin taşeronu gibi iddiaların 
hepsini haklı çıkarmıştı. 
15 Temmuz vesilesiyle bu ülkenin tüm meydanlarında bir milletin yeniden 
doğuşuna, yeni bir uyanışa hep birlikte şahitlik ettik. Yeniden bir milletin 
ayağa kalkabileceğini, yeni bir millet olabileceğimizi gördük. 15 Tem-
muz, bir toplum inşa etmenin asgari müştereklerini, devlet olmanın koşul-
larını, bu coğrafyada var olmanın sorumluluklarını yeniden ortaya koydu. 
Bununla birlikte toplumsal, siyasal, sosyal, kültürel ve düşünsel bakış 
açılarımızı yeni döneme göre yeniden, yenileyerek inşa ve imar etmeyi 
zorunlu kıldı.
15 Temmuz bizlere bir şey daha hatırlattı; su uyur düşman uyumaz, il-
kesini. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz’da başarısızlığa uğratılanlar hede-
flerinden vazgeçmiş değiller. Yeni, sinsi ve rafine planlarla ülkemiz ve 
İslam dünyasıyla ilgili projelerini işletmeye devam etmektedirler. Uyanık 
olmadığımız, teyakkuzu elden bıraktığımız, küçük hesaplarla birbirimize 
sırt çevirdiğimiz an yeni 15 Temmuzlarla karşılaşabileceğimizi bu vesi-
leyle hatırlatmayı bir görev biliyoruz.
Gün; özgürlüğün, adaletin, onurun nöbetini tutma ve duyarlılığı sürdürme 
günüdür.
Vatanını korkusuzca savunan evlatlarımıza selam olsun.
Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.
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لقد كانت حماولة االنقاب الي جرت يف 15 يوليو 2016 - والي تعترب جزءاً من حســاابت دولية 
- لقــد كانــت حــرابً قــذرة ضــد بلــدان وضــد العــامل اإلســامي واإلنســانية مجعــاء، هــذه احملاولــة االنقابيــة 
الــي مــن الواضــح أهنــا معــد هلــا بعنايــة وبطريقــة شــاملة وتدرجييــة وذات مراحــل؛ أمكــن التصــدي هلــا 
وإفشــاهلا بتعــاون بــن مجيــع األطــراف مــن شــعبنا، إذ أســهمت كل مــن املنظمــات غــر احلكوميــة، 
والسياســين، واملؤسســات الصحفيــة واإلعاميــة، وقــوات األمــن املناهضــة لانقــاب، واجلنــود ذوي 

املقاومــة واملبــادرة املضــادة أســهموا مجيعــاً يف إفشــال اإلنقــاب وتصــدوا لــه.
 لقــد أنقــذ شــعبنا دولتــه وجيشــها ومســتقبلها مــن أســر اإلمربايليــة وخلصهــا مــن قيودهــا، يف تلــك الليلــة 
أثبتنــا أننــا أمــة واحــدة مــن داير بكــر إىل أدرنــة ، ومــن وان إىل أنطاليــا،  ومــن كابــول )أبفغانســتان( إىل 
سكوبيه )مبقدونيا(، ومن القاهرة إىل اليمن ، ومن الصومال إىل ابكو، وحى من كولونيا ومن ابريس 

إىل نيويــورك، أثبتنــا أبننــا أمــة متماســكة يف هــذا العــامل.
واحــدة مــن احلقائــق املهمــة الــي اتضحــت نتيجــة حملاولــة االنقــاب يف 15 يوليــو/ متــوز هــي أن تركيــا 
ابتــت عائقــاً مهمــاً أمــام حســاابت اإلمربايليــة العامليــة، ويف هــذا الســياق فــا بــد للخونــة الذيــن مت 
اســتخدامهم كدمــى وكماقــط ال بــد أن حياســبوا وأن يدفعــوا مثــن فعلتهــم وخيانتهــم، لكــن الــذي ال 
ينبغــي لنــا أن ننســاه هــو أن عــدوان احلقيقــي هــم الدمــى الــي تســتخدم ضــدان، وهــم أيضــاً والــوالايت 
املتحــدة والعقــل اإلمــرباييل االجنليــزي، وجيــب أن  نتذكــر دائمــاً أن الدمــى والعرائــس املوجهــة ســتظل 

موجــودة دائًمــا حلــن جناحنــا يف إحبــاط حســاابت تلــك الدمــى والعرائــس.
حنــن نعلــم أن مجيــع حمــاوالت االنقــاب الــي جــرت يف بلــدان حــى اآلن كانــت مدعومــة مــن مصــادر 

. CIA خارجيــة وأهنــا منتــج مــن منتجــات املخابــرات األمريكيــة الـــ
 لقد كانت حماولة 15 يوليو االنقابية من إنتاج الـ )سي آي إيه Gladio /CIA  ( لكن بثوب 
تنظيــم )غولــن(، وقــد جــرت أيضــاً مبعرفــة ودعــم مــن الــوالايت املتحــدة / النــات، إن قيــام اإلنقابيــن 
بقصــف الربملــان وحماولــة اغتيــال الرئيــس وإطاقهــم النــار بــا رمحــة علــى املواطنــن املدنيــن أشــبه مــا 
تكــون مبحاولــة احتــال مــن قبــل قــوة خارجيــة، مل نكــن يف مواجهــة مــع طغمــة عســكرية تقليديــة تســعى 
للســطرة علــى احلكــم بــل كنــا يف مواجهــة مــع قــوة خارجيــة معاديــة بشــدة لــكل تركيــا وشــعبها، إن كل 
مــا قيــل منــذ البدايــة عــن عصابــة فيتــو )غــوالن( االنقابيــة تبــن أنــه صحيــح وحقيقــي، مــن كوهنــم ذراع 
خامــس للســي آي إيــه/ والــوالايت املتحــدة، وأهنــا جــزء مــن منظمــة غاديــو، وأهنــا وكيــل القــوى العامليــة، 

تبــن صحــة كل ذلــك.
مبناســبة 15 يوليــو وبســببها فقــد شــهدان والدة جديــدة للشــعب يف شــى أحنــاء وجمــاالت هــذه البــاد، 
وشــهدان مجيعــاً صحــوة جديــدة، لقــد رأينــا أنــه ميكــن فعــا للشــعب أن يصمــد ويظــل واقفــاً علــى قدميــه، 

رأينــا أنــه إبمكاننــا أن نكــون شــعباً جديــداً قــوايً. 
لقــد كشــفت حماولــة 15 يوليــو االنقابيــة عــن احلــد األدىن مــن القواســم املشــرتكة لبنــاء جمتمــع، وعــن 
شــروط وظــروف بنــاء وتشــكيل ومحايــة الدولــة، وعــن مســؤوليات البقــاء والكينونــة يف مثــل هــذه املنطقــة 
اجلغرافيــة مــن العــامل، وإىل جانــب كل هــذا، فــإن تلــك احملاولــة جعلــت مــن الضــروري جــداً بنــاء تصوراتنــا 
ورؤاان االجتماعيــة والسياســية واجملتمعيــة والثقافيــة والفكريــة مبــا يتــاءم مــع املرحلــة اجلديــدة والفــرتة 

القادمــة، وجعلــت مــن جتديــد وإعــادة بنــاء وجهــات نظــران مــن جديــد ضــرورة حتميــة ال مفــر منهــا.
إن حماولــة 15 يوليــو قــد ذكرتنــا بشــيء آخــر؛ وهــي قاعــدة »أن املــاء قــد ينــام لكــن العــدو ال ينــام »، 
الــذي ال ينبغــي أن ننســاه أيضــاً أن أولئــك الذيــن فشــلوا يف احملاولــة االنقابيــة يف 15 يوليــو مل يتخلــوا 
عــن أهدافهــم ومســاعيهم االنقابيــة، فهــم يواصلــون تنظيــم وتنفيــذ مشــاريعهم املتعلقــة ببــادان والعــامل 
اإلســامي مــن خــال خطــط جديــدة خبيثــة وغــادرة ومكــررة ومصقولــة بطريقــة خمتلفــة، مــن واجبنــا 
يف هــذا الســياق التذكــر جمــدداً أنــه ميكننــا أن نتعــرض حملاولــة انقابيــة جديــدة، كمحاولــة حنــن لســنا 
مســتيقظن ، لقــد تركنــا اليقظــة ، فنحــن نديــر ظهــوران لبعضنــا البعــض حبســاابت صغــرة مبناســبة 15 
يوليــو متــوز اجلديــد ،  إذا مل نبــق يقظــن ومنتبهــن، وإذا انشــغلنا ببعضنــا البعــض مــن أجــل حســاابت 
صغــرة هنــا وهنــاك وإذا طعنــا مــن ظهــوران أو أعرضنــا عــن بعضنــا، اليــوم هــو يــوم اليقظــة ويــوم الدفــاع 

عــن احلريــة والشــرف والعدالــة.
السالم عليكم أبناءان الذين دافعوا عن وطنهم بال خوف،

والرحة على أرواح شهدائنا الذين سقطوا.

15 تموز هو يوم صون الحرية وحمايتها، ويوم إدامة الحساسية واليقظة

منصة األناضول
Anadolu Platformu

15 Temmuz, Özgürlüğün Nöbetini Tutma ve Duyarlılığı Sürdürme Günüdür!
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منــذ أن ُخلــق آدم أبــو البشــر وحــى يومنــا هــذا مل يشــهد التاريــخ ثــورة أعظــم وأمشــل وأحــّق مــن الثــورة 
الســورية املباركــة رغــم أنــف كل مــن حيــاول تشــويهها واالســتخفاف هبــا، ويكفيهــا أهنــا كشــفت زيــف 
ادعــاءات الغــرب وشــعاراهتم اخلادعــة )حقــوق االنســان - احلريــة - الدميقراطيــة - حقــوق الطفــل - 

حقــوق املــرأة - تقــارب األداين(.
كمــا أهنــا كشــفت زيــف املصطلحــات الــي كانــت تــروَّج زوراً كالتشــدد واإلرهــاب وحماولــة لصقهمــا 
ابإلســام، ولتثبــت هــذه الثــورة العظيمــة أبن اإلرهــاب الــذي تعــرض لــه مايــن الســورين مل يكــن 

إســامياً ابملطلــق بــل كان:
-  إمــا علمانيــاً ابمتيــاز كطائــرات التحالــف الــي أحرقــت املدنيــن ودمــرت بلداهتــم وقراهــم 

حبجــة حماربــة »داعــش« 
 - أو مدعومــاً مــن )الغــرب العلمــاين( كرباميــل املــوت العشــوائية واألســلحة الكيماويــة الــي 
اســتخدمها النظــام ومــا زال ، والــي ال تفــرق بــن طفــل وشــيخ وامــرأة وإنســان وحيــوان ....(.

-  أو إرهاب مؤدجل عابر للحدود ومتخفي بعباءٍة طائفية ومبباركٍة »علمانية« 
-  أو إرهاب إقليمي »علماين« شيفوين بغطاء شعويب خادع.

مرحلة املخاض
لقــد عــاش الســوريون عقــوداً طويلــة مــن الزمــن يف حلقــة مفرغــة مــن اخلــوف والتحســب نتيجــة القمــع 
واالســتبداد املفــرط اللذيــن كاان جيثمــان علــى صــدور الســورين وأبيــدي جمموعــة مــن األجهــزة الــي 
ابتدعهــا النظــام القمعــي ، والــي حاولــت مبمارســاهتا املرعبــة حتويــل الشــعب الســوري إىل جمــرد كائنــات 
بشــرية تكتفــي مبــا يســمح هلــا بــه النظــام دون أن يكــون هلــا احلــق يف االعــرتاض أو املطالبــة أو املناقشــة، 
إىل أن انتفــض الشــارع يف تونــس فأســقط ســلطة زيــن العابديــن بــن علــي، مث يف مصــر فأســقط عائلــة 
حســين مبــارك، فــكان هــذا حافــزاً إضافيــاً للشــعب الســوري أن يفجــر انتفاضتــه الســلمية يف نفــس 
الســياق معتــرباً أنــه وكمــا حصــل يف تونــس ومصــر ســوف يســقط املافيــا األســدية ســلمياً ومــن خــال 

االحتجاجــات والتظاهــرات .
مل يكــن الشــعب الســوري يتوقــع مــا حصــل لــه علــى أيــدي النظــام الدمــوي وحلفائــه، كمــا مل يكــن يتوقــع 
هــذا التجاهــل والتعامــي العاملــي عــن التدخــل امليليشــياوي حلــزب هللا، وعــن التدخــل الســافر للحــرس 
الثــوري اإليــراين ومــا اســتجلب مــن ميليشــيات مــن العــراق وأفغانســتان وابكســتان وغرهــا، وابلرغــم مــن 

كل ذلــك فــإن روح الثــورة ال زالــت متقــدة لــدى الثــوار األحــرار الســورين.
أمــا مــا تســمى »املعارضــة« فــإن وضعهــا خيتلــف خاصــة مــن يعتــربون أنفســهم مــن »النخبــة السياســية« 
وهــم ال يدركــون تعريــف مصطلــح »املعارضــة« وال زالــوا يســتخدمونه يف وصــف مــن وقــف بوجــه طاغيــة 

الشــام وأعوانه.!
والواقــع يقــول إنــه يف احلالــة الســورية ال يوجــد شــيء امســه معارضــة، فهنــاك اثئــر صــادق ال يســاوم، 

وهنالــك عميــل منبطــح مرتــزق بعبــاءة )معــارض(،
ألن احلقــوق حــن تُغتصــب ابحلديــد والنــار واالنقــاابت العســكرية ال ميكــن اســتعادهتا ابلتفامهــات 

واملؤمتــرات واملفاوضــات، ومــن يعتقــد بغــر ذلــك فهــو إمــا عميــل أو غــيب. 

إرهاصات ما قبل احلرب الكربى
وابلرغــم مــن ضبابيــة املشــهد اليــوم يف عمــوم املنطقــة وعــدم وضــوح الصــورة وجاؤهــا، إال أن كل مــا 
جيــري مــن حتــركات وتناقضــات وحشــود بريــة وحبريــة مل يســبق هلــا مثيــل منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة هلــو 
دليل على اقرتاب »امللحمة الكربى« ســواء أعجبنا ذلك أم مل يعجبنا، وســواء جتاهل اإلعام الرمسي 
العاملــي ذلــك أم مل يفعــل، فاألمــر ابت حيتــاج فقــط إىل )شــرارة البــدء( لتفلــت األمــور مــن أيــدي اجلميــع 

وكــم أمتــى أن ختطــئ توقعــايت، لكــن مجيــع املســتجدات علــى األرض توحــي وتشــي بذلــك.

İnsanlığın babası Hz. Adem’in yaratılışından günümüze kadar, tarih mübarek 
Suriye devrimi kadar büyük, kapsamlı ve haklı bir devrime tanık olmamıştır. 
Birçok kişinin bu devrimi karalamaya ve küçümsemeye çalışmasına rağmen 
devrim, Batı’nın iddialarının ve aldatıcı “insan hakları, özgürlük, demokra-
si, çocuk hakları, kadın hakları, dinler arası diyalog” sloganlarının maskesini 
düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir.
Aynı şekilde devrim, radikalizm ve terör gibi pazarlanmaya ve İslam’a mal 
edilmeye çalışılan kavramların sahteliğini de gözler önüne sermiştir. Bu büyük 
devrim, milyonlarca Suriyelinin maruz kaldığı terörün, İslam kaynaklı değil 
aksine şu şekilde olduğunu ortaya koymuştur:

- DAEŞ’le mücadele bahanesiyle sivilleri yakan, evlerini, köy ve ka-
sabalarını yerle yeksan eden uluslararası koalisyonun uçakları gibi 
“laik”tir.
- Rejimin hem geçmişte hem de bugün kullandığı, çocuk, yaşlı, kadın, 
insan veya hayvan ayırt etmeyen gelişigüzel ölüm varilleri ve kimyasal 
silahlar gibi “laik Batı” tarafından desteklenmektedir.
- Sınırları aşan ve mezhep kisvesi altında saklanan, “laiklik” tarafından 
kutsanan bağnaz bir terördür.
- Halkçılık kisvesi altında gizlenen şovenist “laik” bir bölgesel terördür.

Emek Zamanı
Suriyeliler onlarca yıl boyunca, kendi içlerinde varlığını net bir şekilde 
gösteren, rejimin geliştirdiği araçlar nedeniyle baskı ve zorbalık sonucu korku 
ve umut kısırdöngüsü içerisinde yaşadı. Rejim korkunç uygulamalarıyla Su-
riye halkını, yalnızca rejimin izin verdiği kadarıyla yetinen, itiraz, talep ya da 
tartışma hakkı bulunmayan insanımsı varlıklara dönüştürdü. Tunus’ta halk pat-
layarak Zeynelabidin bin Ali rejimini devirdikten, Mısır’da da Hüsnü Mübarek 
ailesi devrildikten sonra, Suriye halkının da barışçıl bir şekilde patlama zamanı 
gelmişti. Tunus ve Mısır’da olduğu gibi Esed mafyası barışçıl yollarla, protesto 
ve gösterilerle devrilecekti.
Suriye halkı kanlı rejim ve müttefiklerinin yaptıklarını beklemiyorlardı. Aynı 
şekilde dünyanın da Hizbullah milislerinin ülkelerine girişlerine, İran Devrim 
Muhafızları’nın açık müdahalesine ve Irak, Afganistan, Pakistan ve sair ülkel-
erden milislerin gelişine bu şekilde gözlerini kapatmasını ve körmüşçesine 
davranmasını beklemiyorlardı. Tüm bunlara rağmen devrim ruhu hala Suriyeli 
özgür devrimcilerin içinde sönmüş değildir.
“Muhalefet” olarak adlandırılan yapının durumu ise özellikle de kendilerini 
“siyasi seçkinler” şeklinde isimlendirenlerden farklıdır. Bu kimseler “muhale-
fet” kelimesinin tanımını idrak edememekte ve halen bu kelimeyi Şam ve ava-
nesinin zorbalığına karşı çıkan kişiler için kullanmaktadırlar!
Gerçekte ise Suriye’de muhalefet diye bir şey yoktur. Pazarlık etmeyen devrim-
ci vardır ve diğer tarafta da “muhalif” kisvesi altındaki satılmış uşaklar. Çünkü 
haklar demir, ateş ve askeri darbelerle gasp edildiğinde anlaşma, mutabakat, 
konferans ya da müzakereyle geri alınmaz. Bunun aksine inanan ya başkasının 
uşağıdır ya da aptal.

Büyük Savaşın Ayak Sesleri
Bölgenin genelindeki mevcut karmaşık duruma ve resmin muğlak olmasına 
rağmen, tüm hareketlilik, çelişki, kara ve denizlerdeki toplanmaların II. Dünya 
Savaşı’ndan bu yana bir benzeri görülmemiştir. Bu da “melhame-i kübra”nın 
hoşumuza gitse de gitmese de yaklaştığının habercisidir. Rusya ve dünya basını 
ister görmezden gelsin ister gelmesin, durum artık işlerin herkesin kontrolün-
den çıkacağı “başlangıç kıvılcımının” çakmasını bekler noktaya gelmiştir. Tah-
minlerimin yanlış olmasını ne kadar çok arzulasam da, gerçekte yaşanan tüm 
gelişmeler işlerin bu yönde ilerleyeceğine işaret etmektedir.
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الثورة الكاشفة

محمد علي صابوني
Muhammed Ali Sabuni

Maske Düşüren Devrim

كاتب سوري
Suriyeli Yazar
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Türkçe ي
ك
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كما تزداد حدة معاداة األجانب يف أورواب يف فرتة االنتخاابت، وكما تتحول السياســات املناهضة للمهاجرين 
إىل مــواد انتخابيــة متامــاً، كذلــك ابت األمــر يف تركيــا إذ ابت الســوريون هــم ضحــااي الشــعبوية العرقيــة والعنصريــة 
الــي غذاهــا البعــض، التحريــض علــى الاجئــن واالســتفزازات املســتمرة منــذ فــرتة طويلــة بلغــت اليــوم مســتوايت 
خطــرة، إن تعهــدات حــزب الشــعب اجلمهــوري إبعــادة الســورين إىل بلدهــم، دون توضيــح الشــروط الازمــة 
لذلــك، ودون ربطــه بنهايــة احلــرب أو ضمــان أمنهــم ومحايتهــم، شــرع اخلطــاب املعــادي واملناهــض للمهاجريــن 

ذلــك ، ويف النهايــة أوصــل اجملتمــع حلالــة حمرضــة ومعبــأة ضدهــم. 
هــذه هــي الطريقــة الــي تســر فيهــا األمــور دائمــاً، بشــكل مفاجــئ حتــدث مشــاكل اجتماعيــة وحالــة ســخط، 
وغضــب جمتمعــي، وإن حبثــت يف خلفيــات القضيــة فســتجد أهنــا خطــة منظمــة ومعــدة مســبقاً بتخطيــط وليســت 
ابلصدفــة وال بشــكل مفاجــئ وطــارئ، وابلتــايل فــإن مــا حــدث يف منطقــة )إكتيلــي( يف إســطنبول مــن اعتــداء 
علــى حمــات الســورين وفوضــى كانــت نتيجــة هلــذا النــوع مــن التحريــض، فتلــك اهلجمــات وحالــة الفوضــى الــي 
انفجــرت بعــد ادعــاء وإشــاعة أبن طفــا ســوراي يف الثانيــة عشــرة مــن عمــره قــد حتــرش ببنــت، وتبعهــا أعمــال هنــب 
وتكســر حمــال ودكاكــن خاصــة ابلســورين وإصابــة البعــض جبــروح، ومل هتــدأ األمــور إال بعــد تدخــل الشــرطة 
ابلتعــاون مــع قــوات التدخــل الســريع وقــوة األمــن األخــرى، بينمــا مل حيــدث يف األصــل حتــرش مــادي وال حــى 
لفظــي، لكــن مت هتييــج نفــوس اجملتمــع والدفــع هبــا إىل حافــة حريــق كبــر كان مــن املمكــن أن يشــتعل بعــد حتريــض 

وإشــعال النــاس.
***

كيــف حــدث ذلــك؟ يف البدايــة فــإن املعارضــة قــد رســخت تصــوراً ســلبياً ضــد الســورين يف اجملتمــع مــن خــال 
تســليط الضــوء علــى بعــض األحــداث الفرديــة الــي قــام هبــا ســورين وحاولــوا تعميمهــا، وقــد قــام هبــذا ابألســاس 
كل مــن حــزب الشــعب اجلمهــوري واحلــزب اجليــد )حــزب إيــي(، وعلــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه اجلرائــم حتــدث يف 
كل مــكان يف تركيــا عمومــاً إال أن املعارضــة ركــزت علــى بعــض اجلرائــم الــي ارتكبهــا ســوريون، وهيجــت الشــعب 
ضدهــم مســتعينة مبنصــات التواصــل االجتماعــي وذلــك خللــق صــورة أبهنــم مســؤولون عــن أغلــب اجلرائــم الــي 
حتــدث يف البــاد، أعطيــت ملســة النهــاايت العصبيــة مــع مســاعدة مــن وســائل اإلعــام االجتماعــي يف اجملتمــع، 
ومــع ذلــك، فــإن معــدل التــورط الســوري يف اجلرميــة كان دائًمــا منخفًضــا وليــس مرتفًعــا مقارنــة بســكاهنا،  بينمــا 
يف الواقــع فــإن نســبة تــورط الســورين يف اجلرائــم مقارنــة بنســبتهم يف اجملتمــع ليســت عاليــة بــل قليلــة ومنخفضــة 

جــداً، وهكــذا كانــت دائمــاً.
لقد رســخت يف اجملتمع قناعة أبن »غالبية الشــبان الســورين يف تركيا هم من الشــباب الذكور، وأهنم يتســكعون 
يف تركيــا بــدال مــن أن يدافعــوا عــن بادهــم، يف حــن أن اجليــش الرتكــي ميــوت مــن أجلهــم ومــن أجــل بادهــم« 
هكــذا يتــم التحريــض عليهــم، يف حادثــة مشــاركة الســورين يف االحتفــاالت ليلــة رأس الســنة يف ميــدان تقســيم 
الــذي مت نشــر خطــاب حتريضــي آخــر ضدهــم خاصتــه »جنــودان ميوتــون مــن أجلهــم بينمــا هــم يلهــون هنــا«، 
لكــن يف احلقيقــة فــإن أغلــب الســورين املقيمــن هنــا يف تركيــا هــم مــن النســاء واألطفــال، ويدفعــون أجــوراً عاليــة 
لبيــوت ال تعيــش فيهــا حــى احليــواانت، أي أهنــم يعيشــون يف طوابــق أرضيــة مليئــة ابلرطوبــة ومعدومــة التهويــة 
الصحيــة، الكثــر منهــم قتــل أبــوه أو أخــوه أو زوجهــا علــى أيــدي قــوات األســد أو إيــران أو روســيا أو داعــش أو 
)يب كا كا(، علــى يــد والدهــم وشــقيقهم وزوجتــه األســد وإيــران وروســيا وداعــش وحــزب العمــال الكردســتاين، أمــا 
فيمــا يتعلــق بوجــود اجلنــود األتــراك يف ســوراي فإنــه مــن أجــل محايــة وتعزيــز أمــن احلــدود لرتكيــا ومــن أجــل املصــاحل 

اجليوسياســية، بعبــارة أخــرى، حنــن موجــودون يف إدلــب وجرابلــس وعفريــن مــن أجــل أنفســنا وأمننــا.
***

حــى يبعــدوا عنهــم هتمــة العنصريــة والعرقيــة فإهنــم يدافعــون عــن أنفســهم هبــذه األقــوال: »حنــن لســنا ضــد العــرب 
لكنهــم يزعجوننــا ويقومــون ببعــض املنغصــات، حنــن ال نشــعر ابلراحــة يف الشــواطئ ويف األحيــاء بســببهم وحنــن 

بســببهم غــر مراتحــن«، هكــذا يدافعــون عــن أنفســهم، لكــن يف احلقيقــة هــذه هــي العنصريــة بذاهتــا.
عندمــا تــرى صــورة عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي لشــاب عــريب يشــرب النرجيلــة علــى أحــد الشــواطئ )مــع 
العلــم أن هنــاك احتمــال كبــر أبن تكــون الصــورة غــر صحيحــة أو مدبلجــة أو زائفــة(، حــن تــرى ذلــك إذا قمــت 
إبطــاق عبــارة: »إهنــم يعتــدون علــى شــرف بناتنــا بنظراهتــم وأعينهــم«، يف هــذه احلالــة فإنــك تكــون قــد مارســت 
العنصريــة املطلقــة أببشــع صورهــا، طاملــا هنــاك جرميــة، فهنــاك جمــرم أو جمرمــون، لكــن عندمــا تقــوم بتعميــم اجلرميــة 
علــى العــرق وإلصاقهــا بذلــك العــرق فقــط بســبب هويــة اجلــاين، فــإن هــذه تســمى العنصريــة وليســت شــيئاً آخــر، 

والعنصريــة هــي احلالــة األكثــر احنطاطــاً وختلفــاً يف العــامل، واحلــد األحــط مــن اإلنســانية.
يف هــذا الســياق، إذا نظــران إىل خريطــة اهلويــة العرقيــة والدينيــة لرتكيــا فإننــا ســنجد الذيــن فــروا مــن احلــرب يف ســوراي 
وجلــأوا إىل بلــدان مجيعهــم مــن أقاربنــا ومــن أصولنــا ومــن عرقنــا وديننــا، فهــم األكــراد والعــرب والرتكمــان والشراكســة 
وغرهــم، أي مــن هــؤالء ميكــن أن نقــول إنــه ليــس منــا أو مــن أصولنــا ومــن تركيبتنــا؟ إهنــم ال خيتلفــون عــن القادمــن 
مــن القوقــاز والبلقــان واليــوانن وبلغــاراي. كمــا أن عــدد أصحــاب األصــول املهاجــرة مــن السياســين الذيــن يثــرون 
اجملتمــع ضــد الســورين وحيرضــون عليهــم ليــس ابلقليــل، أي أن السياســين احملرضــن رمبــا أصوهلــم مهاجــرون مــن 
مناطــق أخــرى وأقامــوا يف تركيــا. إن النظــر للمهاجريــن علــى أهنــم عــبء ومحــل ثقيــل ليســت عنصريــة فقــط بــل هــو 
يف ذات الوقــت عــدم بصــرة وانعــدام للرؤيــة القــادرة علــى تقييــم حــركات الســكان اترخييــاً، وهــي قصــور يف تقييــم 

هــذه احلركــة كــرأس مــال اقتصــادي وسياســي. 

Nasıl ki Avrupa’da seçim dönemleri yabancı düşmanlığı artıyor, göçmen 
karşıtı politikalar seçim malzemesine dönüşüyorsa Türkiye’de de Suriyel-
iler bu ırkçı popülizmin kurbanı oluyor. Mültecilerle ilgili uzun zamandır 
devam eden ajitasyon ve provokasyonlar artık ciddi boyutlara ulaşmış vazi-
yette. CHP’nin, gerekli koşulların oluşmasından, savaşın sona ermesinden, 
güvenliklerinin sağlanmasından bahsetmeksizin, Suriyelileri geri gönderme 
vaadi göçmen karşıtlığı meşrulaştırdı ve toplumu provokasyona hazır hale 
getirdi en sonunda. Bu işler böyle olur zaten. Durduk yere toplumsal olay, 
infial çıkmaz. Arkasını araştırırsanız illa ki bir zaman ayarlı düzenek bu-
lursunuz. Nitekim İstanbul İkitelli’de yaşanan hadise bu tip bir provoka-
syondu. 12 yaşında Suriyeli bir çocuğun küçük bir kıza tacizde bulunduğu 
iddiasıyla başlayan olaylar, Suriyelilere ait dükkanların yağmalanmasına ve 
bazı kişilin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay ancak Çevik Kuvvet’in TOMA 
ile müdahalesi sonucu sakinleştirilebildi. Oysa ortada ne sözlü ne fiziki ta-
ciz vardı. Ama toplum psikolojisi küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına 
dönüşmesine müsait hale getirildi. 
*** 
Nasıl oldu bu? Muhalefet önce özellikle seçim dönemlerinde Suriyelilerle 
ilgili münferit olayları öne çıkartarak toplumda Suriyelilere karşı negatif bir 
algı yerleştirdi. CHP ve İyi Parti bu konuda başı çekti. Türkiye genelinin 
altında olmasına rağmen Suriyelilerin işledikleri suçlar, sosyal medyanın da 
yardımıyla toplumun sinir uçlarına dokunacak şekilde verildi. Oysa Suriye-
lilerin suça karışma oranı nüfuslarına kıyasla yüksek değil düşük oldu hep. 
Türkiye’deki Suriyelilerin çoğunluğun genç erkeklerden oluştuğuna dair de 
toplumda bir kanaat oluşturuldu. “Onlar ülkelerini savunmuyorlar ama Türk 
askeri onlar için ölüyor” üzerine kurulu bir ajitasyon bu. Yılbaşı akşamı 
Taksim Meydanı’nda kutlama yapan Suriyeli gençler üzerine üretilen ve 
ülke geneline yayılan söylem “Bizim askerimiz ölüyor onlar eğleniyor te-
malıydı.” Oysa mahalle aralarında, hayvan bağlasan durmayacak rutubetli 
bodrum katlarında, eski kömürlüklerde ederinin çok üstünde kiralara oturan 
Suriyelilerin ekseriyeti çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Pek çoğunun ba-
bası, kardeşi, eşi Esed, İran, Rusya, DEAŞ ve PKK tarafından şehit edilmiş. 
Ayrıca Türk askerinin Suriye’deki varlığı bizatihi kendi sınır güvenliği ve 
jeopolitik çıkarlarını muhafaza etmek için. Yani İdlib’de de Cerablus’ta da, 
Afrin’de de kendimiz için varız.  
*** 
Şöyle bir savunma yapılıyor, ırkçılık ithamından kurtulmak için: “Biz 
Arap’lara karşı değiliz ama onlar da huzursuzluk çıkartıyorlar. Plajlarda, 
mahallelerde rahatımız kaçtı onlar yüzünden.” Irkçılık tam da bu zaten. So-
syal medyada gördüğü, plajda nargile içen bir Arap delikanlısının fotoğrafı 
üzerinden, ki o fotoğrafın sahte olma ihtimali de çok yüksek, “Kızlarımızın 
namusuna göz dikti bunlar” cümlesini kurduğunuzda katıksız ırkçılık yap-
mış oluyorsunuz. Suç varsa suçlu ya da suçlular vardır. Suçlunun kimliği 
üzerinden suçu bir ırka genellediğinizde bunun adı ırkçılık olur, başka bir 
şey değil. Ve ırkçılık insanlık seviyesinin en gelişmemiş halidir. 
Ayrıca Türkiye’nin etnik ve dini kimlik haritasına baktığımızda görülecek-
tir; Suriye’deki savaştan kaçıp ülkemize sığınmış kim varsa tamamı bizim 
soydaşımızdır. Kürtler, Araplar, Türkmenler, Çerkesler... Hangisi için bizim 
soydaşımız değil diyebiliriz. Kafkaslardan, Balkanlardan, Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan gelenlerden bir farkı yoktur bunların. Suriyeliler aleyhine 
toplumu ajite eden siyasetçilerimizin arasında göçmen olanların sayısı da az 
değildir nitekim. 
Göçmenlere yük olarak bakmak sadece ırkçılık da değildir. Nüfus hare-
ketlerini ekonomik ve siyasi sermaye olarak değerlendirebilecek vizyondan 
yoksun olmaktır aynı zamanda.
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إهنــم حياولــون اســتهداف تركيــا مــن أكثــر األماكــن الــي حتمــل فيهــا طموحــات ومــن أكثــر الــزوااي املضيئــة والــي يســطع فيهــا جنمهــا علــى العــامل 
كلــه. إهنــم يســعون إلفشــال امللحمــة اإلنســانية الــي ختوضهــا تركيــا خــال الســنوات القليلــة املاضيــة؛ إذ أن تركيــا متثــل منــذ 8 أعــوام منوذجــاً 
حيتــذى بــه علــى الصعيديــن السياســي واملســاعدات اإلنســانية. صحيــح أن تركيــا ليســت أغــى دول العــامل، لكــن تركيــا أكثــر دول العــامل كرمــا 

وســخاء، فهــي كرميــة ليســت حبكومتهــا وحســب، بــل مبجتمعهــا وشــعبها وكياانهتــا ومنظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة هبــا.
إن الظلــم قــد ظهــر وجتــرب يف العــامل الظــامل الــذي نعيــش فيــه اليــوم. ولقــد أصبحــت تركيــا هــي ملجــأ العــامل الــذي فقــد الرمحــة، وهــي قْلــب 
العــامل الــذي ابت بــا قلــب وال ضمــر. فالنــاس يقولــون إن األمــل ال يــزال موجــودا مــا دامــت تركيــا موجــودة، حــى وإن زاد الظلــم. فرتكيــا 
مثــل الدولــة الــي تتجلــى هبــا رمحــة هللا، وهــي كذلــك مــن احتضنــت وفتحــت ذراعيهــا لــكل مــن جلــأ إليهــا واحتمــى هبــا، وذلــك بفضــل 
جهــود حكومتهــا وشــعبها، بــل وحاولــت تضميــد جــراح املصابــن ومواســاة كل مــن فقــدوا عزيــزا. هبــذه السياســة كــربت تركيــا وارتفعــت 
ومتجــدت، ويف حــن كانــت تســاعد اآلخريــن وتنفــق عليهــم كان هللا تعــاىل يزيــد مــن عطــاايه هلــا ويبــارك هلــا يف ماهلــا. فهــي رحبــت نتيجــة 
عطائهــا ومســاعداهتا، كمــا كان هــذا ســببا يف جناهتــا مــن الكثــر مــن املصائــب والبــااي. ومــن انحيــة أخــرى، فقــد أزعجــت تركيــا جبودهــا 
هــذا ضمائــر آخريــن. وال تظنــوا أن مــن ابتدعــوا الكثــر مــن احلجــج كيــا متــد تركيــا يدهــا للمحتاجــن، ال تظنوهــم ســعداء هبــذه السياســات 
اإلنســانية الــي تنتهجهــا أنقــرة. وهنــاك كذلــك مــن يشــعرون ابلفضــل واملنــة جتــاه تركيــا خشــية أن تصــل موجــات النازحــن إىل أراضيهــم لــو 
مل تســتقبلها تركيــا، لكــن ال خيفــى علــى أحــد أن هنــاك كثريــن أيضــا مــن الذيــن يطمعــون يف املكانــة اخلاصــة الــي أصبحــت تركيــا حتظــى 

هبــا بفضــل هــذه السياســة اإلنســانية.
»ال ينفقــون، بــل وينزعجــون مــن إنفاقــك«. ذلــك أن إنفاقــك يذّكرهــم أبن عليهــم أن ينفقــوا، وخيربهــم أبن للفقــراء نصيبــا يف أمواهلــم، وهــذا 
يكفــي لكــي ينزعجــوا ويتضايقــوا. إن كــرم الضيافــة الــذي أظهرتــه تركيــا، دولــة وشــعبا، ابســتضافتها 3.5 مايــن ســوري خــال الســنوات 
الثمانيــة املاضيــة أصبــح مصــدر فخــر حقيقــي ابلنســبة لرتكيــا يف العــامل كلــه، كمــا أنــه يعتــرب فضيلــة وطنيــة بطوليــة. ولــو كان هــذا األمــر قــد 
وقــع يف جمتمــع آخــر لتســبب مبشــاكل سياســية وسوســيولوجية شــديدة للغايــة، لكــن األمــر مثّــل يف تركيــا منوذجــا للنجــاح احلقيقــي وحكايــة 
مــن حــكاايت الفضيلــة الوطنيــة. لكــن هنــاك البعــض مــن الذيــن يســتكثرون حكايــة الفضيلــة الوطنيــة هــذه علــى تركيــا، وهلــذا حياولــون 
اســتهدافها مــن أقــوى جوانبهــا وأكثرهــا قيمــة ورفعــة. لقــد رأينــا قبــل يومــن كيــف مــن املمكــن أن حتــدث أن تســفر عــن كــوارث مبعــى 
الكلمــة نتيجــة حملــاوالت التحريــض العرقيــة الــي أطلقهــا مــن يتحركــون يف ســبيل هــذا اســتهداف تركيــا. ولقــد نشــرت مؤخــرا شــخصيات 
مــن املفــرتض أهنــا مبجلــة أو عملــت يومــا مــا يف اجملــال القانــوين، نشــرت - دون أدىن شــعور ابملســؤولية- شــائعة ال أصــل هلــا عــرب مواقــع 
التواصــل االجتماعــي تقــول »لقــد تعرضــت فتــاة صغــرة لاغتصــاب علــى يــد ســورين يف منطقــة كوتشوكشــكمجه يف إســطنبول«، وكأهنــم 

يدعــون إىل حماولــة عقــاب مجاعــي، مــا كاد أن يكــون ســببا يف وقــوع كارثــة اجتماعيــة حمققــة.
وحــى بعــد أن اتضــح أن الواقعــة كانــت حمــض افــرتاء، مل حيُــل هــذا دون انتشــار عبــارات الكراهيــة العنصريــة دون حيــاء وحبمــاس كبــر عــرب 
مواقــع التواصــل االجتماعــي. ولقــد أصبحــت كلمتــا »النرجيلــة« و«شــواطئ البحــر« هــي الكلمــات املفتاحيــة ألي عبــارات كراهيــة، فهــذان 

العنصــران صــارا اثبتــن مــع تغــر بقيــة العناصــر األخــرى يف الصــورة الــي حيملهــا الشــخص العنصــري جتــاه الســورين.
ويف الوقــت الــذي تواصلــت فيــه عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي احلمــات الــي يقودهــا أولئــك العنصريــون الذيــن يســتندون إىل مبــادئ 
منظمــة »كــو كلوكــس كان« العنصريــة األمريكيــة البعيــدة كل البعــد عــن روح الشــعب الرتكــي وشــرفه وكرامتــه وحبــه لوطنــه، نشــر طالــب 
وكاتــب ســوري يدعــى حممــود حجــايل سلســلة مــن التغريــدات ذات املغــزى علــى موقــع تويــرت عــرب حســابه @mahmuthacali ردا 
علــى مــن يتحدثــون عــن أن الســورين هربــوا مــن احلــرب يف بلدهــم وأن عليهــم العــودة إىل ســوراي واملشــاركة يف القتــال. وفيمــا يلــي أنقــل مــا 
كتبــه دون أي تعديــل: »حنــن الســوريون لســنا جبنــاء، فحــى هــذه اللحظــة قدمنــا مليــون شــهيد ومليــوين مصــاب وأكثــر مــن مليــون معتقــل، 

والبقيــة الجئــون، فمــاذا عســاان أن نفعــل؟!
تطالبوننــا ابلقتــال، لكــن ليــس لدينــا ســاح، كمــا أن حكومــة بلــدان تقتلنــا!! وهــي ال تفعــل ذلــك بطريقــة طبيعيــة، بــل إهنــا تقتــل املدنيــن 
العــزل ابلغــارات اجلويــة. تطالبوننــا ابلقتــال، لكــن مــن ســنقاتل؟! هــل ســنقاتل ضــد نظــام األســد وروســيا وإيــران والــوالايت املتحــدة وإســرائيل 

والعرب؟!!
ليــس لدينــا ســاح أو قــوة فكيــف لنــا أن حنــارب؟!! فمــن فقــد عملــه وبيتــه وأبنــاءه وعائلتــه وأموالــه تــرك بلــده وأصبــح الجئــا.. إن الســورين 
اليــوم خيوضــون كفاحــا مــن أجــل احليــاة، ولــو غــادروا تركيــا فســيذهبون إىل املــوت اي صديقــي. اطــردوا مــن يتســبب يف املشــاكل مــن انشــري 
الفــن الذيــن أرســلهم نظــام األســد. لكــن إذا كنــت تقــول إن الســورين كافــة حيملــون هــذه األخــاق، فإنــك تكــون قــد اهتمــت ظلمــا 
وزورا شــعبا أبكملــه. فنظــام األســد يرســل رجالــه إىل تركيــا ليحرضــوا الشــعب الرتكــي ضــد الســورين. حنــن نعلــم ذلــك ونعــرف كيــف حنــرتم 
اآلخريــن، ولســنا مــن الذيــن يــردون اإلحســان ابإلســاءة. وهلــذا ندعوكــم لطــرد مــن ينشــرون الفتنــة. ولقــد رأينــا كيــف كان الشــعب الرتكــي 
كرميــا ومضيافــا ألبعــد احلــدود. فنحــن ال نبيــع أحــدا بثمــن خبــس. إننــا نعلــم حــب الوطــن كمــا كنــا قــد حاربنــا إىل جانــب القائــد الغــازي 
مصطفــى أاتتــورك يف جــاانق قلعــة وحصــار كــوت العمــارة ويف ليبيــا. إننــا ال نســعى لننتــزع منكــم رزقكــم أو أماكنكــم يف أعمالكــم، فكمــا 
أنكــم اســتقبلتموان وفتحتــم لنــا أبوابكــم، فإننــا حنبكــم وحنــب تركيــا. لــن نســيئ أبــدا إليكــم وال إىل شــعبكم وأرضيكــم وأهليكــم. وهلــذا ندعوكــم 
للتعــاون ســواي للوصــول إىل انشــري الفــن وطردهــم مــن بيننــا«. لقــد تلقــت هــذه السلســلة مــن الرســائل الكثــر مــن التعليقــات اإلجيابيــة 
ــا الذيــن اضطــروه ليقــول هــذا  والســلبية. ومــن بــن أصحــاب التعليقــات اإلجيابيــة قــدم مواطــن تركــي االعتــذار الشــديد نيابــة عــن مواطنين
الــكام. وقــد رد صديقنــا الرتكــي إمساعيــل قيليتــش أرســان أبفضــل جــواب ممكــن »...لنفــرتض أن الســوري عــاد إىل بلــده ليقاتــل، فمــن 
ســيقاتل؟ إهنــا حــرب أهليــة. هــل أنــت مــدرك أنــك تقــول »ملــاذا ال تقاتــل؟« لشــخص رفــض أن يقاتــل شــقيقه وأقاربــه وجرانــه؟ وابلرغــم 
مــن هــذا قدمــت ســوراي خــال مثــاين ســنوات حنــو مليــون شــهيد ومليــوين مصــاب وأكثــر مــن مليــون معتقــل يف الســجون. هــل فقــدت 
صوابــك؟!« يقــول البعــض »ال أســتطيع حتمــل أن أرى هــؤالء الســورين يشــربون النرجيلــة ويقضــون أوقــاات ممتعــة علــى شــواطئ البحــر 
»يف بلــدي« و«علــى أرض وطــين« يف الوقــت الــذي يستشــهد فيــه »جنــودي«. أوال تربهــن مبــا فيــه الكفايــة طريقــة تعبــر هــذا العنصــري 
عــن »اجلنــدي الرتكــي« و«الوطــن« باحقــة »التملــك« إىل أي مــدى أنــه بعيــد كل البعــد عــن أخــاق اجلنــدي الرتكــي ومفهــوم الوطــن؟

إن جرم العنصرية والكراهية الذي يرتكبونه كبر ومقيت لدرجة أنه يفقدهم احلق يف امتاك ولو شرب من األرض يف هذه الدنيا.
وعلــى كل حــال فــإن القيــم املعنويــة – قبــل أي شــيء – هــي الــي جتعــل مــن الوطــن وطنــا. كمــا أن دمــاء أولئــك الشــهداء هــي الــي تســقي 
هــذه األرض وجتعــل منهــا وطنــا مــن أجــل إعــاء كلمــة هللا ونصــرة املظلومــن. وإن أراضــي الوطــن الــي روهتــا دمــاء أولئــك الشــهداء لــن تبقــى 

يف معــزل أبــدا عــن أعشــاب هــؤالء العنصريــن لتنبــت عليهــا..

Türkiye’yi en iddialı olduğu yerden, dünyaya en çok parladığı yanından vurmaya çalışıyorlar.
Son yıllarda ortaya koyduğu insanlık destanını boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Son 8 yıldır Türkiye 
dünyada insani yardım ve siyaset konusunda bütün dünyaya örnek oluşturan bir performans ortaya 
koyuyor. Doğrudur, dünyanın en zengin ülkesi değil, ama dünyanın en cömert ülkesi. Sadece devleti-
yle değil, toplumuyla, halkıyla, sivil toplum örgütleriyle, topluluklarıyla.
Bugünün acımasız dünyasında zulüm ayyuka çıkmış durumda. Merhametini yitirmiş dünyanın 
sığınağı, kalpsiz dünyanın kalbi olmuş Türkiye. Zulüm ne kadar çok olsa da Türkiye varsa umut 
vardır diyor insanlar. Türkiye Allah’ın merhametinin tecelligahı gibi, devletiyle, milletiyle sığınan-
lara kucak açtı, açılan yaraları sarmaya çalıştı, kayıplar için teselli etti. Bu haliyle Türkiye yüceldi, 
büyüdü. Ama verirken Allah kazancına bereket verdi. Verirken kazandı. Onca badireden biraz da 
bunun inayet ve bereketiyle sağ selamet menziline yaklaştı. Bir yandan da Türkiye bu cömertliğiyle 
birilerinin vicdanını rahatsız etti. İhtiyaç halinde olanlara yardım elini uzatmamak için binbir mazeret 
ileri sürenler Türkiye’nin bu insani politikalarından zannetmeyin çok memnun oluyorlar. Hoş, Türki-
ye karşılamasa göç dalgaları kendilerine erişecek korkusuyla Türkiye’ye minnettarlık duyanlar da var. 
Ama bir de Türkiye’nin son yıllarda bu insani siyasetiyle kazandığı statüye göz dikenler de fazlasıyla 
mevcut. “Kendileri infak etmedikleri gibi senin de infak etmenden rahatsızlık duyarlar.” Çünkü senin 
infak etmen onların da infak etmeleri gerektiğini hatırlatıyor ve çünkü kendi malları üzerinde fakirler-
in hakkı olduğunu onlara anlatıyor ve bu yeterince rahatsızlık veriyor.
Son sekiz yıldır Türkiye’nin misafir ettiği 3,5 milyon Suriyeliyle ilgili gerek devlet gerek Türk 
halkının sergilediği misafirperverlik bütün dünyada Türkiye’nin gerçek anlamda övünç kaynağı. 
Destansı bir milli meziyet. Başka bir toplumda olsa elbette çok derin sosyolojik ve siyasi sorunlar 
yaşatabilecek bu hadisenin Türkiye’de yaşanma biçimi gerçek bir başarı ve milli erdem hikayesidir.
Ancak birileri tam da bu milli erdem hikayesini Türkiye için fazla görüyor. Türkiye’yi bu en güçlü, 
en parlak, en değerli yanından vurmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda tam da bu kasıtla hareket eden-
lerin başlattığı ırkçı kışkırtmaların iki gün önce az daha nasıl bir faciaya yol açabileceğini gördük. 
“Küçükçekmece’de Suriyeliler küçük bir kızı taciz etti” diye tamamen asılsız bir şayiayı kelli felli 
vekillik yapmış isimler sosyal medyadan sorumsuzca ve şehvetli bir linçe davet gibi yayınca az daha 
tam bir sosyal felaket yaşanıyordu. Olayın tamamen asılsız olduğunun anlaşılması bile sosyal medya 
üzerinden ırkçı nefret söylemlerinin pervasız bir coşkuyla patlatılarak sergilenmesini engellemedi.
Bütün nefret ifadelerinin artık anahtar kelimeleri “nargile” ve “plajlar” olmuş. Irkçının zihninde Suri-
yelilere karşı nefretin donup kaldığı fotoğrafta bu iki unsur sabit diğerleri değişken.
Sosyal medyada Türklük ruhundan, şerefinden, haysiyetinden, vatanperverliğinden uzak bu Klu Klux 
Klan özentili ırkçıların kampanyaları sürerken Suriyeli bir öğrenci, yazar Mahmut Hacaliözellikle 
kendilerini savaştan kaçmayıp, ülkelerine gidip savaşmaktan bahsedenlere @mahmuthacali adresin-
den çok anlamlı bir seri twitter mesajı attı. Üslubuna müdahale etmeden, aynen aktarıyorum: “Biz 
Suriyeli olarak korkak değiliz, şimdiye kadar 1 milyon şehidimiz var, 2 milyon da yaralımız var, 1 
milyondan fazla tutuklu var, gerisi mülteci zaten daha ne yapabiliriz ki?
Savaşın diyorsunuz da silah yok, ayrıca bizim devletimiz bizi öldürüyor!!, hem de öyle böyle değil, 
silahsız insanlara karşı, uçakla öldürüyorlar bizi. Savaşın diyorsunuz da, kiminle savaşacağız ki!! 
Esed, Rusya, İran, ABD, İsrail, ve Araplarla mı savaşacağız ??!!
Yahu silah yok silah, güç yok bizde .. hadi nasıl savaşacağız??!! İşini, evini, çocuklarını, ailesini ve 
paralarını kayıp eden memleketi bırakıp mülteci oldu.. Şu an Suriyeliler bir hayat mücadelesi içinde, 
buradan çıksa ölüme gidecek kardeşim. Sorunu çıkaran, serseriliği yapan ve Esed’in gönderdiği 
fitnecileri gönderin de, bütün Suriyeliler öyle diyorsan, bütün halkın günahını almış olursun. Esed 
adamlarını gönderiyor Türkiye’ye, Türk milletini Suriyelilere karşı ayağa kaldırsın diye kışkırtıyorlar.
Biz bunu biliyoruz, saygı duymayı biliyoruz. Misafirperverliğin karşısında kötülük yapacak değiliz. 
Fitneyi çıkaran insanların peşinde koşalım. Türk milletinin ne kadar misafirliği layık ile yaptığını 
görmüştük zaten. Üç beş kuruş para ile satmayız biz. * Biz Çanakkale’de, Kûtü’l-Amâre Kuşatmasın-
da ve Libya’da Gazi Mustafa Atatürk’ün yanında nasıl savaştıysak vatan sevgisini biliyoruz.
* Biz sizin ekmeğinizin peşinde değiliz, iş yerinde sizin yerinizi alacak değiliz, siz nasıl bizi kucak-
ladıysanız biz sizi ve Türkiye’yi seviyoruz. * Size, milletinize, toprağınıza ve insanlarınıza kötülük 
yapacak değiliz. * Fitneyi çıkaran insanların amaçları nedir onu beraber aramızdan hep birlikte bulup 
çıkaralım” * Bu seri mesajlar çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum almış. Olumlu yorumlardan biri 
kendisini bu şekilde konuşmak zorunda bırakan vatandaşlarımız adına çok içten özür dilemiş.
Arkadaşımız İsmail Kılıçarslan da tam da bu duyguya olabilecek en çarpıcı cevabı vermiş: “…hadi 
ülkesine döndü diyelim savaşmak için. Kiminle savaşacak? İç savaş bu yahu. Komşusuyla, kardeşi-
yle, tanıdığıyla savaşmayı reddetmiş adama “niye savaşmıyorsun?” dediğinin farkında mısın? Buna 
rağmen 1 milyona yakın ölü, 2 milyona yakın yaralı, 1 milyonu geçkin tutuklu vermiş bu ülke 8 yılda. 
Deli misin yahu?” Mesela “benim askerim” şehit olurken, “benim ülkemde” “benimvatanımda” bu in-
sanların “nargile” içip plajlarda keyif çatmasına tahammül edemiyorum. Irkçı insanın “Mehmetçiğe” 
ve “vatan”a bu şekilde “benim” diyerek temellük etme biçimi başlı başına Mehmetçikten de vatan 
mefkuresinden de ne kadar uzak olduğunu yeterince göstermiyor mu aslında?
İşledikleri ırkçılık ve nefret suçu öyle ağır ki, aslında bu dünyada bir karış toprağa bile sahip olma 
hakkını kaybettiriyor. Nihayetinde vatanı vatan yapan her şeyden önce insani-manevi değerleridir. 
Mazlumlara sahip çıkmak üzere, i’lây-i kelimetullah için bu toprakları sulayarak, toprağı vatan kılan 
o şehit kanlarıdır. Bu şehit kanlarının suladığı vatan üzerinde ayrık ırkçı otları bitmez..

Yasin AKTAY

Kalpsiz dünyanın kalbi Türkiye’nin kalpsizleri
عديمو القلوب في تركيا التي هي قلب العالم الذين بال قلب

ياسين أكطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



اي مــن حتاولــون التغطيــة يف الداخــل علــى جنــاح تركيــا يف اخلــارج واي مــن يعلقــون آماهلــم السياســية علــى أزمــة إس400- والعقــوابت األمريكيــة، ملــاذا ال تتفوهــون بكلمــة واحــدة ملــن 
حياصــرون تركيــا؟، وإال هــل حرضوكــم للتحــرك مــن أجــل اجلبهــة اجلديــدة الــي ســتفتح بعــد احلــرب الســورية؟

تواجــدان يف اليــاابن علــى مــدار أســبوع كامــل ملتابعــة مباحثــات الرئيــس أردوغــان يف قمــة جمموعــة العشــرين، وســنحت لنــا فرصــة املتابعــة القريبــة لقمــة أوســاكا مث املباحثــات الرتكيــة 
- الياابنيــة اخلاصــة يف طوكيــو، وبعــد ذلــك انتقلنــا إىل الصــن حلضــور اجتماعــات التشــاور حــول العاقــات الرتكيــة - الصينيــة. ختــوض تركيــا كفاًحــا يف ســبيل التخلــص مــن التبعيــة 
أحاديــة اجلانــب للغــرب وبنــاء مســتقبلها احلــرب، علــى أن تكــون قــادرة علــى قــراءة ميــول خريطــة القــوى العامليــة لتتخــذ مواقفهــا وتعيــد أتســيس إمكانياهتــا وفًقــا لذلــك، وكذلــك تســعى 
الســتغال الفرصــة الــي تقدمهــا هــذه احلقبــة الزمنيــة لتســتطيع العــودة إىل جمــال قوهتــا اخلاصــة، وهــو مــا يعتــرب حســااًب يعــود اترخيــه إىل مئــات الســنن، ولقــد صمــدان وقاومنــا ودفعنــا 

الثمــن يف ســبيل هــذا احلســاب علــى الــدوام يف أراضــي األانضــول وهــذه الــداير منــذ أايم الســاجقة وحــى اليــوم.
مل نستســلم بــل صــربان: لــن نطأطــئ رؤوســنا للعقــوابت، لقــد كانــت احلمايــة والوصايــة واألســر والتبعيــة أحاديــة اجلانــب أشــياء متناقضــة مــع جيناتنــا السياســية التارخييــة، لكننــا كنــا 
ضعفــاء مــن دون أيــة إمكانيــات، ولقــد عشــنا حــاالت تدمــر شــديدة وكنــا عاجزيــن عــن رفــع رؤوســنا ملائــة عــام، مل نستســلم أو نركــع، فقــط صــربان لنتحــن حقبــة اترخييــة جديــدة 
ولنتمكــن مــن العــودة إىل مركــزان جمــدًدا. لقــد حتركنــا عندمــا قــدم لنــا التاريــخ هــذه احلقبــة، وأطلقنــا كفاًحــا مــن أجــل اســتعادة القــوة واالنفتــاح جمــدًدا علــى منطقتنــا، ذلــك أننــا كنــا أمــة 
تصنــع التاريــخ وتبــين اجلغرافيــا، ويف ذلــك الوقــت حتديــًدا رجــع العــامل الغــريب الــذي نتواجــد معــه يف احملــور ذاتــه إىل اترخيــه السياســي مــع الدولــة العثمانيــة الــذي يرجــع ملئــات الســنن، 

ليبــادر إىل تقييــدان وإيقــاف تقدمينــا ومعاقبتنــا.
احلصــار مــن اخلــارج واالســتهداف مــن الداخــل: ال ميكننــا االبتعــاد عــن القــوى الصاعــدة، كانــوا يريــدون أن نظــل ضعفــاء كالرهائــن بــن أيديهــم، وهلــذا بــدأت اهلجمــات تتــاىل يف 
اللحظــة الــي بــدأت فيهــا مقاومتنــا، كمــا حرضــوا الكيــاانت الــي رعوهــا يف الداخــل لســنوات مــن أجــل حصــاران مــن اخلــارج واســتهدافنا مــن الداخــل وتنفيــذ كل أشــكال االنقــاابت 
والتدخــات وتصفيــة كل مــن يرمســون خريطــة طريــق جديــدة لرتكيــا. ولقــد جربــوا العديــد مــن الطــرق مــن اإلرهــاب إىل اهلجمــات االقتصاديــة، ومــن مســاعي تغيــر الســلطة إىل حمــاوالت 
اغتيــال زعيــم هــذا البلــد. لكــن كان هنــاك عــامل آخــر يتطــور ويســطع جنمــه، وكان احملــور األطلســي يفقــد للمــرة األوىل بعــد قــرون ســيطرته املطلقــة، وكان الشــرق يشــهد صعــود قــوى 
جديــدة عظمــى، ليتغــر احملــور األساســي لكيــان الســلطة العامليــة، ومــا كان لنــا أن نبتعــد عــن هــذه القــوى الصاعــدة يف الوقــت الــذي نتعــرض فيــه لضغــوط مــن الغــرب، فــكان علينــا 

أن نكــون حاضريــن يف خريطــة القــوى العامليــة اجلديــدة، ذلــك أن هــذا التبــدل يف القــوى العظمــى كان مينحنــا تلــك احلقبــة والفرصــة التارخييــة.
كانــت القمــة تســر بنجــاح فضغطــوا علــى الــزر لتقــوم القيامــة فجــأة مــن الداخــل وبينمــا كل هــذا كان حيــدث أطلقــوا محلــة تنظيميــة للمقاومــة االســتثنائية يف الداخــل؛ إذ مل يكفيهــم 
الضغــط علــى تركيــا يف شــرق املتوســط ومشــال ســوراي وجــزر حبــر إجيــة وبلــدان أورواب الشــرقية وحــى أبعــد نقطــة غــرب املتوســط، بــل بــدأوا حماوالهتــم لتجربــة طــرق جديــدة للتدخــل مــن 
الداخــل، لقــد رأينــا الكثــر مــن منــاذج هــذه احملــاوالت، كمــا شــهدان أحــدث هــذه احملــاوالت خــال قمــة العشــرين األخــرة. كانــت تركيــا تؤســس عاقــات وثيقــة مــع روســيا والصــن 
واهلنــد ودول آســيا عمومــاً؛ إذ كانــت طموحــات هــذه البلــدان مشــرتكة ملواجهــة الغــرب، وكانــت القمــة واملباحثــات الثنائيــة الــي عقــدت علــى هامشــها حتمــل آاثراً إجيابيــة للغايــة. كمــا 

أقيــم لقــاء أردوغــان - ترامــب وســط أجــواء مليئــة ابلتفــاؤل بشــكل ال يصــدق.
ويف ملــح البصــر قامــت القيامــة ومل تقعــد داخــل تركيــا، وأشــعل جمــدداً فتيــل الفتنــة ضــد الســورين، ليتحــرك جمــدداً معارضــو أردوغــان سياســياً، ولقــد تصاعــدت وتــرة األحــداث بشــكل 
ســريع ومكثــف لدرجــة أنــه كان واضحــاً أن البعــض حــاول اإللقــاء بظــال هــذه األحــداث علــى التطــورات الرائعــة الــي شــهدهتا قمــة اليــاابن، وهلــذا كانــوا حياولــون تضليــل الــرأي العــام.
هنــاك مــن علقــوا آماهلــم علــى أزمــة إس400- والعقــوابت األمريكيــة: ذلــك أن هــؤالء مل يكونــوا يتحركــون وفــق أجنــدة تركيــا، بــل كانــوا يروجــون يف الداخــل ألجنــدات أخــرى، 
كانــوا يريــدون ألزمــة صواريــخ إس400- وحصــار طائــرات إف 35- أن يســتمر، بــل واألدهــى مــن ذلــك أهنــم كانــوا أيملــون أن تفــرض الــوالايت املتحــدة عقــوابت علــى تركيــا وأن 
ينهــار االقتصــاد الرتكــي وتصبــح احلكومــة يف وضــع سياســي صعــب. وهــو مــا يكشــف أمامنــا النقــاب عــن حقيقــة خطــرة مفادهــا أن املعارضــة الداخليــة يف تركيــا تبــين كل أطروحاهتــا 
علــى “معاقبــة تركيــا مــن اخلــارج”، فهــذا املوقــف السياســي ال ميكــن أن يكــون وطنيــاً أبــداً، فهــذا التدخــل مــن الداخــل يعتــرب خمططــاً لــزايدة الضغــط اخلارجــي علــى تركيــا يف املســتقبل 

القريــب ويرمــي لتمهيــد الطريــق ملــا ســيحدث يف منطقــة شــرق املتوســط.
تركيــا تبــدو عظيمــة عندمــا ننظــر مــن اخلــارج، وهنــاك مــن يلقــون بظالهلــم علــى هــذه العظمــة: إن “النقــد املمنهــج” املوجــه مؤخــراً ألردوغــان ومــن حولــه يعتــرب كذلــك جــزءاً مــن 
هــذا املخطــط، كمــا أنــه عمليــة ذهنيــة وحماولــة مبنيــة علــى اجلانــب النفســي االجتماعــي هتــدف لشــل جمــال الســلطة املركزيــة يف تركيــا وكذلــك العقــل السياســي حلكومــة حــزب العدالــة 
والتنميــة، فهــذا النــوع مــن النقــد بعيــد كل البعــد عــن االنتقــادات الربيئــة املوجهــة لإلصاحــات والتجديــدات الــي ســينجزها احلــزب بشــكل داخلــي. عندمــا ينظــر املــرء إىل تركيــا مــن 
اخلــارج يراهــا عظيمــة، وهــي العظمــة الــي تتمتــع هبــا كذلــك مكانتهــا علــى خريطــة القــوى العامليــة وموقفهــا يف خضــم صــراع القــوى ومســرهتا حنــو املســتقبل وأتثرهــا يف منطقتهــا، وهلــذا 
فنحــن أمــام حماولــة داخليــة تســعى لإللقــاء بظاهلــا علــى هــذه العظمــة، بيــد أن مثــة الكثــر مــن تصفيــة احلســاابت الشرســة يف اخلــارج علــى املســتوين اإلقليمــي والــدويل، وهلــذا فــإن 

موقعنــا وتصميمنــا اليــوم سرســم مامــح مســتقبل هــذا الوطــن ملئــات الســنن املقبلــة.
حماولــة انتقــاص قــدر مــن يكافحــون مــن أجــل تركيــا، ليــس هنــاك شــيء كهــذا يف أي دولــة أخــرى: إننــا نشــهد يف هــذه الفــرتة العصيبــة مــن اترخينــا حمــاوالت هجوميــة ضاريــة 

لانتقــاص مــن قــدر مــن جيوبــون العــامل وجيــدون جمتهديــن لرفعــة تركيــا وخيوضــون كفاحــاً لكســر شــوكة حلقــة الشــر احمليطــة بنــا.
وإذا كنــا أمــام حمــاوالت لتضليــل العقــول إبقناعهــا أبن حــب رئيــس دولــة مــا يعتــرب نوعــاً مــن أنــواع “املداهنــة”، فهــذا يعــين أنــه ال يوجــد أي شــيء بــريء، وال ميكــن أن تشــهد أي 

دولــة حماولــة كهــذه مــن أجــل “التدخــل مــن الداخــل”، ذلــك أنــه ال يوجــد مــن ســرحب بشــيء كهــذا يف أي دولــة كمــا حيــدث يف تركيــا.
إن هــذا التدخــل الداخلــي يهــدف إلعمــاء أعيننــا وجعلنــا نفــوت قطــار التاريــخ، كمــا أنــه يعمــل علــى جــر تركيــا جمــدداً إىل اجلانــب الضيــق، فهــو خمطــط يرمــي لتضييــع الفرصــة الــي 
جاءتنــا بعــد مائــة عــام ولتقــزمي تركيــا، وهلــذا علينــا أال نقــع يف هــذا الفــخ. تعالــوا نتذكــر مــا عشــناه قبــل قــرن مــن اآلن، ولنفكــر قليــا يف ســبب وقــوف اجلبهــة الدوليــة ضــدان اليــوم 
جمــدداً، ولنــرى مــن يف الداخــل يكــرر عبــارات مــن وحيمــل ســاح من.املرحلــة اجلديــدة مــن “جبهــة تركيــا” مــا بعــد ســوراي: ويف تلــك اللحظــة حيــرض البعــض، فمــا الســبب؟... لقــد 
أقامــوا “جبهــة دوليــة كذلــك يف الداخــل”، وهلــذا علينــا أن أنخــذ حــذران قبــل أن ندفــع الثمــن غاليــاً، إن كل هــذه األمــور ليســت قضــااي سياســية داخليــة، ومــن يقولــون لكــم هــذا إمنــا 
يكذبــون، ملــاذا احتشــدت عشــرات الــدول يف شــرق املتوســط؟ ملــاذا حاصــروا مجهوريــة مشــال قــربص الرتكيــة؟ ملــاذا يقيمــون قواعــد للصواريــخ يف جــزر حبــر إجيــة؟ ملــاذا هنــاك تناغــم إىل 
هــذا احلــد بــني هــذه التطــورات والتحــركات الــيت تشــهدها تركيــا يف الداخــل؟... أدعــو اجلميــع إلعــادة النظــر يف كل األمــور بعــد التخلــي قليــا عــن أحكامنــا املســبقة واملســلمات 
الــي نؤمــن هبــا وحــاالت اخلصــام والكراهيــة واهلــوايت السياســية الــي حنملهــا، ألننــا حينهــا فقــط ســنرى صــورة خمتلفــة متامــاً. هنــاك عمليــة انتقــال للمراحــل التاليــة مــن “جبهــة تركيــا” 

مــا بعــد احلــرب الســورية، وهلــذا علينــا يف هــذا الوقــت حتديــداً أن ننظــر لنــرى أيــن يقــف كل فــرد ولصــاحل مــن يتحــرك، ألن هــذا واجــب وطــين.
ملــاذا ال تدعمــون تركيــا؟ ملــاذا ال تتفوهــون بكلمــة واحــدة؟... ال ريــب أن تركيــا ستكســر هــذا احلصــار الــدويل لتواصــل مســرهتا التارخييــة، وإن الثمــن الــذي ســندفعه مرتبــط مبوقفنــا 
يف الداخــل، فهــو مرتبــط مبــدى تســاهلنا مــع العمليــات الداخليــة. هيــا تعالــوا لنــرد معــاً علــى هــذه التهديــدات احمليطــة برتكيــا ونتخــذ موقفــاً مشــرتكاً إزاء قضيــة شــرق املتوســط واخلطــر 

املوجــود يف حبــر إجيــة وقــربص، تعالــوا نفشــل ســوايً جبهــة مشــال ســوراي ونتعــاون مــن أجــل صفقــة صواريــخ إس400- وحمــاوالت تركيــا للدفــاع عــن أراضيهــا.
لكنهــم لــن يفعلــوا هــذا ولــن ينبســوا ببنــت شــفة، ذلــك أهنــم يتحركــون يف مثــل هــذه القضــااي الوطنيــة علــى جبهــة أطــراف أخــرى، وهــو مــا يعتــرب كفيــًا وحــده ليربهــن علــى أن التدخــل 

مــن الداخــل إمنــا هــو - يف الواقــع - هجــوم مــن اخلــارج، وال أدري إىل أي مــدى أنتــم مدركــون حلجــم هــذا اخلطــر؟!، مل تعــد أي مســألة قضيــة سياســية داخليــة بعــد اليــوم.

Bir hafta boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Zirvesi temaslarını izlemek için Japonya’daydık. Osaka’daki zirveyi, ardından To-
kyo’daki Türkiye-Japonya özel görüşmelerini, sonrasında da Türkiye-Çin ilişkilerinin seyrini daha yakından izleme fırsatı bulduk. Tür-
kiye’nin, Batı’ya tek taraflı bağımlılıktan kurtulma, özgür bir gelecek inşa etme, küresel güç haritasındaki eğilimleri okuyup ona göre 
pozisyon alma, kendini buna göre yeniden kurma, bu tarih aralığının sunduğu fırsatı kullanıp kendi güç havzasına dönebilme yönünde 
mücadelesi yüzlerce yıllık bir hesaptır. Selçuklu’dan bu güne, bu coğrafyada, Anadolu’da aralıksız bu hesap için direndik, bedel ödedik.
Bı̇z Teslı̇m Olmadik Sadece Sabrettı̇k. Cezalandirilmaya Boyun Eğmeyeceği: Himaye, vesayet, esaret, tek yanlı bağımlılık, tarihi-si-
yasi genetiğimize tersti ama gücümüz yoktu, imkânımız yoktu, çok büyük yıkımlar yaşamıştık, yüz yıldır başımızı kaldıramıyorduk. 
Teslim olmadık, diz çökmedik ama sabrettik. Yeni bir tarih aralığı için, yeniden merkezimize dönebilmek için sabrettik. Tarih bize o aralığı 
sunduğunda harekete geçtik. Toparlanma, yeniden güç kazanma, yeniden coğrafyamıza açılma mücadelesi başlattık. Çünkütarih yapıcı, 
coğrafya inşa edici bir millettik. İşte tam o zaman aynı eksende bulunduğumuz Batı dünyası, Osmanlı ile yüzlerce yıllık siyasi tarihine 
döndü, bizi sınırlamaya, durdurmaya, cezalandırmaya girişti.
Çevreden Kuşatilmak, İçerı̇den Vurulmak. Yükselen Güçlere Uzak Duramayiz: Küçük kalmamızı, rehin kalmamızı istiyorlardı. 
Buna karşı durduğumuz anda ardı ardına saldırılar başladı. Çevreden kuşatılmak, içeriden vurulmak, darbe ve müdahalenin her çeşidi, 
Türkiye’ye yeni yol çizen herkesin tasfiye edilmesi için yıllarca içeride beslenen yapılar harekete geçirildi. Terörden ekonomik saldırılara, 
iktidar değiştirme denemesinden bu ülkenin liderini öldürme girişimlerine kadar birçok yol denendi. Ama başka bir dünya gelişiyor, yük-
seliyordu. Atlantik, yüzlerce yıl sonra ilk kez küresel mutlak hâkimiyetini kaybediyor, Doğu’da büyük güç yükselişleri yaşanıyor, küresel 
iktidar yapısının ana ekseni değişiyordu. Batı’dan sıkıştırılırken bu yükselen güçlere uzak duramazdık. Dünyanın yeni güç haritasına hazır 
olmalıydık. Çünkü bu büyük güç kayması bize o tarih aralığını veriyordu.
Zı̇rve Başarili Geçı̇yordu. Düğmeye Basildi. Bı̇r Anda İçerı̇de Kiyamet Kop: İşte tam bunlar olurken içeriden akıl almaz bir örgütle-
nme, bir direnç inşa edildi. Doğu Akdeniz’de, Suriye’nin kuzeyinde, Ege Adaları’nda, Doğu Avrupa ülkelerinde, Akdeniz’in en batısına 
kadar Türkiye’yi sıkıştırmak yetmedi, içeriden müdahalenin yeni yolları denenmeye başladı. Bunun çok örneklerini gördük. En son 
G20 Zirvesi’nde bir kez daha test ettik. Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve genelde Asya ülkeleri ile çok sağlam ilişkiler kuruyordu. 
Tezleri, Doğu’nun Batı’ya karşı rezervleriyle örtüşüyordu. Zirvede ve ikili görüşmelerde müthiş bir olumlu hava, pozitif rüzgâr esiyor-
du. Erdoğan-Trump görüşmesi şaşırtıcı derecede olumlu havada geçmişti. Bir anda içeride kıyametler koptu. Suriyeli karşıtlığı yeniden 
alevlendirildi. Siyasi olarak Erdoğan karşıtları tam o an bir kez daha harekete geçti. İçeride gündem öyle yoğunlaştı ki, birilerinin Japon-
ya’daki güzel gelişmeleri gölgelemeye, bu amaçla kamuoyunun gözlerini kör etmeye çalıştığı açıktı.
Umutlarini S400 Krı̇zı̇ne, Abd Yaptirimina Bağlayanlar Vard: O birileri Türkiye’nin ajandasına göre hareket etmiyordu çünkü. Başka-
larının ajandasını içeriye servis ediyordu. S400 krizinin devamını, F35 ambargosunu istiyordu. Daha ötesi ABD Türkiye’ye yaptırım 
uygulasın, ekonomi batsın, hükümet siyasi olarak zora girsin diye bekliyordu. Bu da, içerideki muhalefetin bütün tezlerinin “Türkiye’nin 
dışarıdan cezalandırılmasına dayandığı” gibi çok vahim bir gerçeği önümüze koyuyor. Bu siyasi duruş asla yerli değildir. Bu içeriden 
müdahale, yakın gelecekte Türkiye’yi dışarıdan daha da sıkıştırmaya, Doğu Akdeniz’de olacaklara zemin hazırlamaya dönük bir plan-
lamadır.
Türkı̇ye, Dişaridan Bakinca Büyüktür. Bu Büyüklüğü İçerı̇den Gölgeleyen Va: Son dönemde, Erdoğan ve çevresine yönelik “or-
ganize eleştiri” de bu planlamanın parçasıdır. Bir zihinsel operasyondur, toplumsal psikoloji üzerine bir çalışmadır, Türkiye’nin merkez 
iktidar alanını da, AK Parti hükümetinin siyasi aklını da felç etmeyi amaçlamaktadır. AK Parti’nin kendi içinde yapacağı reform ve 
yeniliklere yönelik masum eleştirilerin çok ötesindedir. Türkiye, dışarıdan bakınca büyüktür. Küresel güç haritasındaki yeri de, güç kay-
masındaki duruşu da, geleceğe yönelik yürüyüş tarzı da, coğrafyasındaki etkisi de çok büyüktür. İşte bu büyüklüğü içeriden gölgelemeye 
dönük çok yoğun bir çalışma var. Oysa dışarıda, çevremizde, küresel ölçekte o kadar büyük hesaplaşmalar var ki, bugünkü duruşumuz, 
kararlılığımız bu ülkenin yüzyıllarını şekillendirecektir.
Türkı̇ye İçı̇n Mücadele Verenlerı̇ Değersı̇zleştı̇rme. Hı̇çbı̇r Ülkede Böylesı̇ : Böyle bir dönemde, dünyanın dört bir yanında koşuşturan-
lara, Türkiye’yi büyütmek için çalışanlara, etrafımızdaki şer çemberini kırmak için mücadele verenlere yönelik korkunç bir saldırı, değer-
sizleştirme, itibarsızlaştırma çalışması var. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nı sevmek bile “yalakalık” olarak zihinlere kazınmak isteniyorsa, 
burada hiçbir şey masum değildir. Hiçbir ülkede, bu şekilde bir “içeriden müdahale” şekli mümkün değildir. Zira hiçbir ülkede, böyle bir 
şeyin Türkiye’deki gibi alıcısı yoktur. İçeriden müdahale gözlerimizi kör etmeyi, tarihi ıskalamayı, Türkiye’yi yeniden dar alana çekmeyi 
amaçlamaktadır. Yüz yıl sonra gelen fırsatı boşa çıkarmaya, Türkiye’yi küçültmeye dönüktür. Bu tuzağa düşmeyelim.
Yüz yıl önce yaşadıklarımızı hatırlayalım. Çokuluslu cephe neden bugün yeniden karşımıza dikildi, biraz düşünelim. İçeride kimler 
kimlerin cümlelerini kullanıyor, silahını kuşanıyor görelim.
Surı̇ye Sonrasi, “Türkı̇ye Cephesı̇”Nı̇n Yenı̇ Aşamasi: Tam O An Bı̇rı̇lerı̇ Harekete Geçı̇rı̇lı̇y: “Bir çokuluslu cephe de içeride” 
kuruldu, daha büyük bedeller ödemeden önlem alalım. Bunlar iç politik meseleler değil. Size öyle söyleyenler yalan söylüyor. Onlarca 
ülke neden Doğu Akdeniz’e yığıldı? Neden KKTC’nin etrafı sarıldı? Neden Ege Adalarında füze üsleri kuruluyor? Neden içerideki hare-
ketlerle bu gelişmeler bu kadar birbiriyle uyumlu?... Bütün önyargılarımızdan, ön kabullerimizden, öfkelerimizden, küskünlüklerimizden, 
sevgisizliklerimizden, siyasi kimliklerimizden biraz olsun geri çekilip tekrar bakalım. İşte o zaman bambaşka bir fotoğraf göreceğiz.
Suriye savaşından sonra, “Türkiye Cephesi”nin yeni aşamalarına geçiliyor. İşte tam bu sırada kimler nerede duruyor, kimler adına hare-
kete geçiyor, en azından bunu görmek vatan borcudur.
Neden Türkı̇ye’nı̇n Yaninda Değı̇lsı̇nı̇z? Neden Tek Kelı̇me Etmı̇yor: Türkiye elbette bu çokuluslu kuşatmayı yaracak. Elbette tarih 
yürüyüşüne devam edecek. Ödeyeceğimiz bedelin ne kadar olacağı içerideki tutumumuza bağlı. İçeriden operasyonlara ne kadar kapı 
araladığımıza bağlı. Hadi gelin, Türkiye’yi çevreleyen bu tehditlere ortak cevap verelim. Doğu Akdeniz konusunda ortak bir duruş be-
lirleyelim. Ege ve Kıbrıs’taki tehlikeye tavır alalım. Suriye’nin kuzeyindeki cepheyi hep birlikte bozalım. S400 ve Türkiye’nin savunma 
arayışı için elbirliği yapalım. Ama yapmazlar. Tek kelime etmezler. Onlar bu milli konularda tamamen başkasının cephesinde hareket 
ediyor. Bu bile, içeriden müdahalenin aslında bir dışarıdan saldırı olduğunun göstergesidir. Tehlikenin ne kadar farkındasınız!
Artık hiçbir konu iç politik mesele değildir.
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لماذا ال تتفوهون بكلمة واحدة لمن يحاصرون تركيا؟
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Türkiye’nin dışarıdaki başarısını içeride gölgelemeye çalışanlar
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