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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Göç konusunda şunu söylemek isterim ki Afganistan ve 
Suriye’de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için bir endişe 
kaynağıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin meselesinde atılacak adımlar, sadece Filistinlilerin 
değil İsrail’in de güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. Kudüs’te tüm inanç gruplarının 
hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum.” dedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye’nin “paralı savaşçıların, 
uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı” haline geldiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde üç askerin 
şehit olduğu terörist saldırıya ilişkin, “Başlattığımız operasyonlar sonucunda bu 
saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.

قــال وزيــر اخلارجيــة جاويــش أوغلــو ، »فيمــا يتعلــق ابهلجــرة ، أود أن أقــول إن وضــع ماليــن النازحــن يف 
للجميــع«. قلــق  هــو مصــدر  أفغانســتان وســوراي 

 قــال الرئيــس الرتكــي أردوغــان: » أي خطــوات ســيتم اختاذهــا فيمــا خيــص القضيــة الفلســطينية، ال 
ســيما القــدس، لــن تســهم يف أمــن واســتقرار الفلســطينين فقــط بــل ستشــمل إســرائيل أيضــا وأعتقــد أنــه 

ميكــن إجيــاد حــل يف القــدس يراعــي حساســيات مجيــع الطوائــف الدينيــة« .

للمرتزقــة وهتريــب  املتحــدة اخلــاص لســوراي ، إن ســوراي أصبحــت »مــالذاً  قــال بيدرســن ، مبعــوث األمــم   
واإلرهــاب«. املخــدرات 

وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار ، خبصــوص اهلجــوم اإلرهــايب الــذي استشــهد فيــه ثالثــة جنــود أتــراك يف منطقــة عمليــات خملــب 
الــرق  ، قــال »أنــه نتيجــة للعمليــات الــي بدأانهــا ، مت حتييــد 20 إرهابيــا مبــن فيهــم املنفــذون هلــذا اهلجــوم«.

الوزير جاويش أوغلو: أوضاع ماليين النازحين في أفغانستان وسوريا مصدر قلق للجميع

 أردوغان: على الجميع بذل الجهود لتعزيز السالم بالشرق األوسط

األمم المتحدة: سوريا أصبحت مالذا للمرتزقة وتهريب المخدرات واإلرهاب 

وزير الدفاع التركي أكار: تم تحييد 20 إرهابيا في منطقة عملية مخلب البرق 

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan ve Suriye’de yerlerinden edilmiş 
milyonlarca insanın durumu hepimiz için endişe kaynağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Ortadoğu’da barışı sağlamak 
için herkes çaba göstermeli

BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün 
sığınağı haline geldi

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Yıldırım bölgesinde 20 
terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Başkanı Şentop “İslamofobiyi oluşturabilmek için Batı’da, Müslümanların yaptığı bir 
terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler 
ve bunu destekleyecek parasal, askeri çalışmalar içine girildi” dedi.

قــال رئيــس الرملــان الرتكــي شــنطوب  »مــن أجــل خلــق اإلســالموفوبيا ، كان مــن الضــروري تقــدمي صــورة لإلرهــاب الــذي صنعــه 
مســلمو الغــرب. وهلــذا الســبب اخرتعــوا منــوذج اإلرهــاب اإلســالمي ، وأجريــت دراســات نقديــة وعســكرية لدعــم ذلــك«.

رئيس البرلمان التركي شنطوب: اخترعوا نموذج اإلرهابيين المسلمين في الغرب إلثارة اإلسالموفوبيا 

TBMM Başkanı Şentop: İslamofobiyi oluşturabilmek için Batı’da 
Müslüman terörist modeli icat ettiler

Türk Kızılay, Suriye’nin İdlib ilinde savaş mağduru binlerce aileye günlük ekmek 
ve gıda yardımlarını sürdürürken, sevgi mağazaları vasıtasıyla da bağışçılarının 
gönderdiği kıyafetlerle 1,5 milyon kişinin giyim ihtiyacını karşıladı.

بينمــا يواصــل اهلــالل األمحــر الرتكــي تقــدمي اخلبــز واملســاعدات الغذائيــة اليوميــة آلالف العائــالت مــن 
ضحــااي احلــرب يف حمافظــة إدلــب الســورية ، فقــد قــام أيًضــا بتلبيــة احتياجــات املالبــس لـــ 1.5 مليــون 

شــخص ابملالبــس الــي أرســلها املترعــون عــن طريــق متاجــر احلــب.

الهالل األحمر التركي يشفي ضحايا الحرب في إدلب 
Türk Kızılay, İdlib’de savaş mağduru ailelerin yaralarını sarıyor
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İHH İnsani Yardım Vakfınca hayırseverlerin de desteğiyle gıda maddelerinin yanı 
sıra temin edilen kömür, battaniye ve soba gibi yardım malzemeleri, Suriye’de 
yaşamlarını sürdüren sivillere ulaştırılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede 
insani yardım, arama kurtarma, transfer ve tahliye operasyonu 
yapıldığını açıkladı.

Suriye’nin İdlib ilinde etkili olan sağanak sonucu sular altında kalan yüzden fazla 
sığınmacı kampının yolları kapanırken, çadırları zarar gören binlerce aile kendilerine 
uzanacak yardım elini bekliyor.

New York Times gazetesinin elde ettiği ABD Savunma Bakanlığının sivil kayıplarına 
ilişkin gizli belgeler, ABD ordusunun Irak ve Suriye’de binlerce sivili öldürdüğünü ve 
büyük bir kısmını yeterli inceleme yapmaksızın örtbas ettiğini ortaya koydu.

Terör örgütü PKK üyelerinin, dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye 
arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur’da güvenlik güçlerine molotofkokteyli, 
taş ve sopalarla saldırdığı belirtildi.

بدعــم مــن فاعلــي اخلــر ، تقــدم هيئــة اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية مــواد اإلغاثــة مثــل الفحــم والبطانيــات واملواقــد واملــواد 
الغذائية للمدنين الذين يعيشــون يف ســوراي.

أعلنــت رائســة إدارة الكــوارث والطــوارئ ، تنفيــذ عمليــات إغاثــة إنســانية وحبــث وإنقــاذ ونقــل وإخــالء يف 
65 دولــة يف 5 قــارات خــالل 12 عاًمــا.

 بينمــا أغلقــت طــرق أكثــر مــن مائــة خميــم  لالجئــن ، الــي غمرهتــا امليــاه نتيجــة هطــول األمطــار الغزيــرة يف 
حمافظــة إدلــب الســورية ، تنتظــر آالف العائــالت الــي تضــررت خيامهــا وصــول يــد املســاعدة إليهــا.

كشــفت واثئــق ســرية بشــأن اخلســائر املدنيــة يف وزارة الدفــاع األمريكيــة حصلــت عليهــا صحيفــة نيويــورك 
اتميــز أن اجليــش األمريكــي قتــل آالف املدنيــن يف العــراق وســوراي ، وأهنــى  معظمــام دون حتقيــق مناســب.

افــادت االنبــاء ان عناصــر مــن منظمــة حــزب العمــال الكردســتاين االرهــايب هامجــوا قــوات االمــن بقنابــل املولوتــوف 
واحلجــارة والعصــي امــس يف فيشــخابور ، البوابــة احلدوديــة غــر الرمسيــة بــن حكومــة اقليــم كردســتان العــراق وســوراي.

المدنيون في سوريا يدفئون بمساعدة تركيا 

 أكثر من مائة مخيم مغمور بالمياه في إدلبآفاد: تم تنفيذ العمليات في 65 دولة في 5 قارات خالل 12 عاًما 

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مذابح البنتاغون بحق المدنيين في العراق 

حزب العمال الكردستاني يهاجم قوات األمن عند المعبر الحدودي بين العراق وسوريا

Suriye’deki siviller Türkiye’nin yardımlarıyla ısınıyor

AFAD: 12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldüİdlib’de yüzden fazla kampa sular altında 

New York Times, Pentagon’un Irak ve Suriye’deki sivil 
katliamlarını teşhir etti

PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında güvenlik güçlerine saldırdı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), “SDG” ismini kullanan YPG/PKK’nın Suriye’de işgal 
ettiği bölgelerde, son 1,5 ayda silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu 
kaçırdığını bildirdi.

أفــادت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ، أن وحــدات محايــة الشــعب / حــزب العمــال الكردســتاين ، مســتخدمة اســم 
»قســد« ، اختطفــت مــا ال يقــل عــن 19 طفــاًل خــالل شــهر ونصــف  املاضــي لالنضمــام إىل كوادرهــا املســلحة يف 

املناطــق احملتلــة يف ســوراي.

 ما ال يقل عن 19 طفالً في سوريا خالل شهر ونصف
ً
وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني جندت قسرا

YPG/PKK, Suriye’de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı
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Özgür Suriye halkı,Suriye’deki iktidarı devirmek , vatandaşlarının haklarına 
ayrımcılık, dışlama ve ötekileştirme olmaksızın saygı gösteren bir devlette yaşamak 
ve otoriterliği, baskıyı ve görev suistimalini önlemek   ve  kamu parasının zimmete 
geçirilmesini ve yağmalanmasını önlemek  için  on yıldan fazla bir süre önce  ortaya 
çıktı.
Suriye halkı,  Yunanistan , Irak , Kuveyt , Lübnan ,Çerkes   ve  Ermeni  mülteciler 
için   topraklarını ve evlerini açmıştır. Bugün Suriyeliler - sınırları kendilerine 
kapatıldıktan sonra - komşu ülkeler ve halklardan ne yazık ki  en ufak bir 
sorumluluk ve insanlık duygusu olmadan yerinden edilmenin ve  sığınmanın acısını 
tatmaktadırlar.
Suriyeliler uluslararası toplumu test ettiler ve onun sahteliğini ve asılsız iddialarını 
ortaya çıkardılar. Dünya, Suriye’deki soykırıma  seyirci kalmakla kalmadı;bunun 
yerine, katil rejime, Rusya’ya, İran’a ve terörist Şii milislere sessizliği ve desteğiyle 
katıldı. Suriyeliler, başkalarına ve ülkeye faydalı bir şeyler sunmaya çalışanların 
çabalarını her izlediklerinde üzüntüye boğuluyorlar.Bütün dünyanın Suriyelileri 
desteklemeye çalışan herkesle savaştığını gördüler.Dünyadaki çıkarcılar , onları 
gerçek eylem alanlarından uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar; Ancak  
SUriyeliler,  saflıklarını, samimiyetlerini ve duygularının asaletini korumak için 
başarısız oldular ve geri çekildiklerini ilan ettiler.
Suriyeliler,   yerde , sahada  ve perde arkasında neler oluyor hayretle izliyorlar. Kafaları 
karışmış zayıf bir muhalefetin sunduğu, farklı düzeylerde ve performanslarda 
bulunan  ve sahnedeki zaafları bedenlerinden önce içlerine sızan aktörleri izliyorlar.
Bu sahnede gerçekleştirdikleri fikirleri anlamak karışık ve zordur. Ayrıca onlarla 
iletişim kurmak  da çok zordur.  Bunlardan gözlemci onlarla iletişim kurmak  , 
kültürel, bilişsel, estetik ve insan repertuarına katkıda bulunan hiçbir şey bulumaz.
Oyuna katılan takımların, takipçiler ve hayalperestler ile aralarında iletişim 
köprüleri kurmak için yaptıkları çılgın bir yarıştır; Ancak  ortada bulunan engel, 
tüm iyi niyetlerden daha yüksek olmaya devam ediyor. Maskeler düşüyor ve yüzler 
daha çarpık, daha iğrenç, daha aşağı ve daha kötü görünüyor.
Suriyelilerin başına gelen en büyük musibet, sadece katılımcıların maddi kazancı  ve  
egoyu   tatmin etmek için  yaptıkları  sempozyumlar, konferanslar, zayıf toplantılardan  
başka bir şey değildir. İnsanlığı unuttular ve dünya menfaatleri için savaşmaya ve 
birbirlerine ihanet etmeye koştular. Değerlendirmeye ve eleştirmeye çalışan sahta 
düşünürlerdir. Tekrarlanan ve önceden yazılmış görüşler verirler. Sığ kültürlerini 
savunmak  için her gösterişi  yapmaları mümkündür. Fikir kaybolduğunda kelimeler 
havada kalır.Sonra bu  fikir, bir grup üzücü sefil kelimeye dönüşür.
Suriye halkı  zorbalardan özgürlüğünü kazanma savaşında  içler acısı ve hayal 
kırıklığı yaratan durumlarla karşı karşıya kaldı. Bazıları,   onları  umutsuzluk, 
şüphecilik, dışlama, bencillik  vasıtasıyla   kökünden sökmeye çalıştı.
Dışlama politikası iğrençtir,  Bu ülke büyük ve herkesi barındırıyor.
Kurtuluşun tamamlanması ve beklenen rüyanın gerçekleşmesi için vatanımzın 
herkese ihtiyacı vardı . Suriye halkı tiranların burunlarına rağmen devrimine devam 
edecek ve kazanacaktır, Suriye halkı devrimini geride kalanlarla tamamlayacak, 
yıkılan şehirlerini yeniden inşa edecektir. 
Ancak dünyanın onlardan nefret etmesi ve özgür oldukları için onlara karşı verdikleri 
mücadele ışığında Suriyeliler sorunu üzücü ve incitici olmaya devam ediyor:
Kim bize sevgi verir?

خرج الشعب السوري احلر منذ أكثر من عشر سنوات إلسقاط السلطة احلاكمة يف سوراي وللعيش 
يف دولة تراعي حقوق مواطنيها دون متييز أو إقصاء أو هتميش، وملنع التسلط والقمع واستغالل 
املناصب ومنع االختالس وهنب املال العام، خرج من أجل حقه ابلعيش حبرية والتمتع خبريات وطنه 

املكرسة للطبقة احلاكمة.
وقد سبق وأن فتح الشعب السوري أراضيه وبيوته منذ عقود طويلة أمام قوافل الالجئني الذين 
الشركس - األرمن. إخل(،  لبنان -  الكويت -  العراق-  )اليوانن -  التشرد والنزوح  عانوا من 
واللجوء  التشرد  من كأس  السوريون  يذوق  واليوم  خميمات،  يف  يضعهم  ومل  بيوته  يف  واستقبلهم 
والنزوح نفسه، دون أدىن شعور ابملسؤولية واإلنسانية من قبل دول وشعوب اجلوار بعدما أغلقت 

حدودها أمامهم.
لقد جرَّب السوريون اجملتمع الدويل وتيقنوا أنه كاذب وخمادع وخذهلم بعد مليون شهيد وماليني 
املهجرين، ومل يقف العامل متفرجاً على احملرقة السورية بل شارك هبا من خالل صمته ودعمه للنظام 

القاتل، ولروسيا وإيران وامليليشيات الشيعية اإلرهابية.
السوريون يدامههم احلزن كلما اتبعوا جهود من حاولوا أن يقدموا لآلخرين وللوطن شيئاً مفيدًا، 
فحوربوا وجاهبهم العامل واالنتهازيون بكل ما ميلكون إلبعادهم عن ساحات الفعل احلقيقية فأخفقوا 

وأعلنوا انسحاهبم حفاظاً على نقائهم وصدقهم ونبل مشاعرهم.  
يتابعون حبرية ما جيري على األرض وعلى خشبات املسارح ويف الكواليس لعروض متفاوتة املستوى 
قبل أجسادهم وأفكار  إىل دواخلهم  الوهن  معارضة أصاهبا اإلرابك وممثلون تسرب  واألداء من 
مبعثرة قاصرة على الفهم من قبل من يؤديها ومن العسري ابلضرورة على املتلقي التواصل معها وأن 

جيد فيها ما يضيف إىل خمزونه الثقايف واملعريف واجلمايل واإلنساين شيئاً. 
سباق حمموم تبذله الفرق املشاركة يف اللعبة إلجياد جسور تواصل بينها وبني املتابعني واحلاملني لكن 

احلاجز يظل أكرب ارتفاعاً من كل النوااي الطيبة. 
األقنعة تتساقط وتظهر الوجوه على حقيقتها أكثر تشوهاً وأكثر قرفاً ودونية ووضاعة. 

واملصيبة الكربى اليت حلقت ابلسوريني هي تلك الندوات واملؤمترات واللقاءات اهلزيلة اليت جتري 
هنا وهناك فقط إلرضاء غرور املشاركني والكسب املادي الدينء وال شيء آخر، تناسوا اإلنسانية 

واندفعوا لالقتتال وختوين بعضهم البعض من أجل غاايت دنيا.
أنصاف وأشباه مبدعني حياولون التقييم وينقدون ويعطون آراء مكررة ومكتوبة سلفاً تصلح لكل 
عرض واستعراض إلبراز ثقافتهم الضحلة وكلمات تضيع يف اهلواء حني تضيع الفكرة وتتحول إىل 

جمموعة من الكلمات البائسة احملزنة.  
واحملبطة  املستنكرة  البعض  مواقف  واجهته  الطغاة،  من  حريته  لنيل  السوري  الشعب  معركة  يف 
واإلقصاء،  والتشكيك،  اليأس،  تغليب  خالل  من  أحالمهم  اجتثاث  حاول  فالبعض  لآلمال، 

واألاننية، وحماربة اآلخر، حىت الذين يقفون ابلصف ذاته.
سياسة اإلقصاء مقرفة، الوطن كبري ويتسع للجميع، هو حباجة لكل األيدي كي يكتمل اخلالص 

وحتقيق احللم املنتظر.
الشعب السوري مستمر بثورته وسينتصر رغم أنف الطغاة، والشعب السوري سيكمل ثورته مبن 

تبقى منه، وسيعيد بناء مدنه املدمرة.
ويظل سؤال السوريون حزيناً وجارحاً يف ظل كراهية العامل هلم وحماربتهم ألهنم أحرار:

- من مينحنا احلب؟
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ألَدمر ندوة خنبوبة  يف حوار جدي وصريح ومميز، بدأ السيد تورغاي 
يف مقر وقف بلبل زادة، يف عينتاب، حماواًل اإلمساك مبعطيات الواقع 
من  والسورين،  األتراك  بن  املشرتك  املستقبل  إىل  وصواًل  ومتغراته، 
منطلق أن مصائران واحدة، ومستقبلنا أيًضا، وقد حضر اللقاء مجع كرمي 
من أهل السياسة والثقافة والفكر، من أجل املزيد من العالقة التفاعلية 
البنيان  البناء عايل  بناء مداميمك  إعادة  العرب والرتك، هتيئة حنو  بن 
واملشرتك، وهو املالذ الذي البد منه أتسيًسا لقيام العمارة املشرتكة الي 

حتاكي الواقع واملستقبل يف آن واحد.

بعض  سألت  إ)شراق(  صحيفة   
عن  اللقاء  هذا  يف  املشاركن 
إليها  املشار  الندوة  انطباعاهتم حول 
حيث أكد الدكتور مصطفى احلسن 
عينتاب  يف  السورية  اجلالية  رئيس 
ركزت  قد  أن:«الندوة كانت  مؤكًدا 
والتعايش  املشرتك  املستقبل  على 
من  االستفادة  طريق  عن  املشرتك 
والدولية  اإلقليمية  التجارب  كل 
العقل  طريق  خالل  من  واألوروبية 
الفعال وليس العقل الكسول حبيث نستفيد من كل اخلرات والتجارب 
لدى املفكرين والسياسين واملثقفن السورين واألتراك آبن معاً ألننا  مل 
نعد ضيوفًا يف تركيا بل إن كل سوري مؤهاًل ألن يكون عضًوا ليعيش 
بشكل مشرتك مع أخيه الرتكي، أي نقبل التأقلم والتعايش املشرتك ومل 
السوري  شبابنا  تسليح  هو  مقدار جناحنا  ولعل  تركيا  نعد ضيوفاً  يف 
الواعي ابلفكر والعلم واملعرفة، حبيث يتأقلم مع الشباب الرتكي يف هذا 
اجملال والتخلي عن السلل الغذائية واملساعدات املادية واالعتماد على 
النفس بشكل رئيسي واإلعداد جليل واعي قادم يؤسس ملرحلة جديدة، 
املواطنة   ودولة  العامة  االجتماعية  العدالة  فيها  تعم  جديدة،  وسورية 
واحلل الوحيد يف املستقبل ويف التعايش املشرتك بغض النظر عن العرق 
إىل  ينتمون  األفراد  إن كان  الرؤاي بشكل عام،  واملذهب وعن  والدين 
اليسار أو اليمن، واحلل الوحيد هو التعايش املشرتك  والتعايش مع كل 

هذه الشرائح بدون أي متييز أو تفرقة«.

املنسق  هاشم  أبو  أمين  احملامي  أما 
أمهية  فقال:«  لتجمع )مصر(  العام 
هذا اللقاء أنه يوفر منصة لردم فجوة 
الرتكي  اجملتمعن  بن  املتبادل  اجلهل 
ومشكالت  مهوم  وإمساع  والسوري، 
من  تركيا،  يف  السورين  الالجئن 
املدين  اجملتمع  وخنب  قيادات  خالل 
مؤثر   دور  أصحاب  وهم  تركيا،  يف 
إيصال  يف  ألدمر  تورغاي  كالسيد 
القرار  صناع  إىل  الالجئن  أصوات 

يف تركيا. 
ومن ضمن تلك القضااي الي تناوهلا اللقاء يف وقف بلبل زادة، حث 
األسد  الرافض إلعادة أتهيل  مبوقفها  التمسك   على  الرتكية  احلكومة 
سوري،  الجئ  مليون   ٤ قرابة  طمأنة  يف  أمهية  من  لذلك  ملا  دولياً، 
هذا  بوجود  حتقيقها  الميكن  سورية  إىل  والطوعية  اآلمنة  عودهتم  أبن 
النظام اجملرم وحليفه اإليراين.« مث قال :« كما حتدثنا عن دور تركيا يف 
السورين يف  ملساعد  به  تقوم  أن  وما ميكن  السوري،  الشمال  مناطق 
تلك املناطق على ضبط ومعاجلة حالة الفوضى الي تصدر عن بعض 
اجلهات العسكرية واملدنية الي تربطها برتكيا عالقة وثيقة. وضرورة تعزيز 

احلوكمة مبرجعية وطنية مؤسساتية. وخبصوص أوضاع الالجئن يف تركيا 
حتدثنا على أمهية بناء جسور التفاهم والتالقي بن األتراك والسورين، 
لتفويت الفرصة على أبواق التحريض والفتنة الي يدفع مثنها الالجئون 
ابعتبارهم احللقة الضعيفة يف هذه املعادلة، وهذا يتطلب جهوًدا كبرة 
تعزز  مبادرات  وإطالق  الالجئن،  اجملتمعية حبقوق  التوعية  من خالل 

عالقات األخوة بن اجملتمع املضيف والالجئن«.

الناشطة  قالت  فقد  جهتها  من 
حاج  شكران  السيدة  السورية 
بعد  اإلندماج  » صار  أنه  درويش  
أن جتاوزان العشر سنوات من الضرورة 
فقط  وليس  السوري،  اجملتمع  لربط 

اإلندماج ابألتراك  ،
لغتهم  صارت  السوريون  فاألطفال 
اللغة الرتكية، وهذا أسس جليل  األم 

بعيد عن لغته،  
للعمل أبجر متدين  السوري  وحاجة 
ليستطيع أتمن حاجاته فتح له اجملال للعمل، وهذا نوع من اإلندماج 
فيه  وسائقن   جتار  من  الرتكي  الشارع  لدى  العربية  اللغة  وتداول   .
الكثر من اإلندماج وكسر احلواجز بن الشعب املستضيف وضيوفهم 
يف  العربية  اللغة  مادة  تقرر  أن  ماأمتناه  » كل  أضافت  مث  السورين.« 
املناهج الرتكية،  فهي لغة القرآن الكرمي الي يعتز هبا كل من السوري 
والرتكي، وتكون هناك لقاءات أدبيه تغين الثقافتن مبا جاد به األدابء 

العرب واألتراك«.

بناان  الدين  الدكتور حميي  األكادميي 
قال:«  اهلندسة  كلية  يف  األستاذ 
االندماج حالة صحية  أن  أرى  إنين 
أقوام  أتيت  عندما  عام،  بشكل 
فيصبح  آخر  قوم  بلد  إىل  مهاجرة 
االندماج ضرورة حتمية للقوم الوافد 
بشكل  هذا  املستضيف.  القوم  مع 
أرى  تركيا  يف  خاص  وبشكل  عام، 
أن هناك من العوامل املشجعة على 
االندماج أكثر من العوامل الي تقف 
حائاًل دونه، فهناك العادات املشرتكة التابعة من دين واحد وهو اإلسالم 
واملصاحل  والسوري،  الرتكي  الشعبن  أبناء  بن  احلديث  القدمي  والتزاوج 
عمل  فريق  يشكلون  فهم  منها،  االقتصادية  وخاصة  بينهما،  املشرتكة 
مهم يف خمتلف مناحي احلياة الصناعية والتجارية واالستثمارية بشكل 
عام فهم )أي السورين( حبكم وجودهم على األراضي الرتكية سيسامهون 
هذا  املشرتك  العمل  فريق  أن  إىل  تركيا وصواًل  بناء  يف  حقيقية  وبرغبة 
قال  مث  سورية«  يف  املناسب  احلل  إجياد  بعد  املستقبل  سورية  سيبين 
اجلانب  هنا  ابلذكر  وأخص  دقة  أكثر  بنظرة  للموضوع  نظران  إذا   »:
التعليمي كوين أكادميي، فإنين أرى أنه من الضرورة القصوى االستفادة 
على  املتواجدين  واملاجستر(  )الدكتوراة  العليا  الشهادات  حاملي  من 
األراضي الرتكية والذين يقدر عددهم مبا يزيد عن األلف أكادميي، وقد 
الرتكية  اجلامعات  بعض  العريب يف  الرانمج  الرائدة يف  التجربة  حققت 
جناًحا ابهًرا يف هذا املضمار من حيث استيعاب عدًدا الأبس به من 
على  وحيصلون  حصلوا  والذين  اجلامعات  هذه  يف  السورين  الطالب 
شهادة معرتف هبا تؤهلهم العمل أو متابعة دراستهم العليا )ماجستر 
ودكتورة( يف اجلامعات الرتكية أويف أي من جامعات العامل ابإلضافة إىل 
االستفادة من جزء من األكادميين السورين الذين أتيح هلم اجملال للعمل 

يف هذه اجلامعات، وإنين أرى أنه عوًضاعن تطوير هذا الرانمج وتوسعته 
أتكيًدا على االندماج والعمل املشرتك بن السورين واألتراك فقد قامت 
بعض اجلامعات إبغالق الرانمج العريب  اعتبارًا من هذا العام، األمر 
الذي سيؤدي إىل حرمان عدًدا اليستهان به من الطالب من االلتحاق 
السورين  األكادميين  على  سلًبا  أيًضا  سينعكس  والذي  ابجلامعات، 
الذين سيصبحون بدون عمل. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنين 
أرى أن يف سورية أعداًدا كبرة من األحباث الي تزخر هبا يف مجيع نواحي 
احلياة )أحباث يف إعادة األعمار __دراسة خملفات احلرب على احلياة 
نتائج احلرب على صحة اإلنسان  البشرية وعلى احليواانت __دراسة 
يف سورية وظهور األمراض اجلديدة وغر املألوفة سابًقا يف سورية جراء 
القنابل والراميل والصواريخ الي اهنمرت على السكان يف سورية من قبل 
الطاغية وأعوانه، أضف إىل ذلك التدمر الذي حلق ابحملاصيل الزراعية 
__دراسة نتائج احلرب على الصحة النفسية والي ظهرت على شكل 
تصرفات شاذة عند الكبار وعند األطفال(. كل هذا يستدعي القيام 
والي  األتراك  واألكادميين  السورين  األكادميين  بن  مشرتكة  أبحباث 
وانتهى  املستقبل.«  سورية  وعلى  تركيا  إجيابًياعلى  ستنعكس  نتائجها 
بتاريخ  زادة  بلبل  وقف  مقر  يف  أقيمت  الي  الندوة  إن   « القول  إىل 
المست  فقد  املرحلة  هذه  يف  أمهية كبرة  2021/12/1٤تكتسي 
وجدان السورين واألتراك وحثتهم على االندماج والعمل املشرتك الذي 

سيقدم خدمات ابلغة األمهية للبلدين الشقيقن تركيا وسورية.«

السيد  الكاريكتر  ورسام  الفنان 
املهم  من  برأيي  قال«  قطاع  خالد 
إدراك كال الطرفن الرتكي والسوري 
مشرتًكا،  مصرًا  يعيشان  أهنما 
الربيع  ثورات  بعد  وخصوصاً 
حيث  السورية  الثورة  وقيام  العريب 
الدويل  النظام  حقيقة  انكشفت 
الديكتاتورية  األنظمة  يدعم  الذي 
للمنظومته،  خاضعة  لتبقى  احمللية 
وهي أيضاً تسعى إلخضاع الدولة 
الرتكية وإجياد حكومة ديكتاتورية تشبه األنظمة احلاكمة يف البلدان 
العربية والي ترضخ ملصاحل هذا النظام الدويل، ابلتايل من املهم التيقن 
ويسعيان  واحدة  حرابً  خيوضان  والسوري  الرتكي  الشعبن  أن كال 
ابحلرية  السوري  واإلنسان  الرتكي  اإلنسان  فيه  يتمتع  مستقبل  حنو 
والكرامة وحتقيق العدالة، لذلك على كال الطرفن أن يدركا املشرتك 
بينهما مع العلم أن مساحة املشرتك واسعة جداً فهي تشمل الدين 
واملطامح  املشرتك  والتاريخ  األخالقية  والقيم  والتقاليد  والعادات 
يف  الثانوية  االختالفات  يتجاوزا  وأن  أفضل،  حياة  حنو  املستقبلية 
واستيعابه  الواقع  مع  للتعايش  آلية  جيدا  وأن  احلرجة،  املرحلة  هذه 
والعمل على تغيره حنو األفضل، فهما خيوضان معركة واحدة ضد 
ويؤدي  العدو  مصلحة  يف  سيقع  فإنه  وأي خالف  اترخيي،  عدو 
إىل خسارة الطرفن، إن هذا املشرتك متحقًقا بن الشعبن السوري 
والرتكي على وجه اخلصوص ومع الشعب العريب على وجه العموم 
منوذًجا  تركيا  يف  وجيد  املستبدة  أنظمته  من  للتحرر  يتوق  الذي 
ملهًما ورائًدا للتحرر والتقدم ومواجهة النظام الدويل املستبد، وهذه 
العالقة الرتكية السورية وترتقب جناحها وأتمل أال  الشعوب تراقب 
تفشل ألن  هذه التجربة إن فشلت ال مسح هللا ستؤثر سلباً على 
الدور  تركيا  وتفقد  العريب  الشباب  خميلة  النموذجية يف  تركيا  صورة 
النجاح  نرجو  وإمنا  نتمناها  ال  خسارة  وهذه  منها  املتوقع  الرايدي 
واالنتصار، وهذا يتوقف على حكمة القادة األتراك والنخبة السورية 

يف إدارة هذه املرحلة احلرجة.«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

مير: وندوة »مستقبلنا المشترك«
َ
تورغاي ألد

أحمد مظهر سعدو 

مصطفى احلسني

شكران حاج درويش

حميي الدين بناان

خالد قطاع

أمين أبو هاشم
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انتهــت اجلولــة األخــرة مــن مســار أســتانة إبصــدار بيــان ختامــي يــكاد 
للثــورة،  للحاضنــة الشــعبية  أنــه كان مســتفزاً  ال يتمايــز عمــا ســبقه، إاّل 
وذلــك علــى خــالف أعضــاء وفــد اإلئتــالف الذيــن كان هلــم رأي آخــر، 
حيــث صــرح بعضهــم ابعتبــار نتائــج جــوالت هــذا املســار إجنــازاً، علمــاً أبن 
حضــور وفــدي مــا يســمى املعارضــة والنظــام معــاً ال يعــدو كونــه حضــوراً 
فقــط، إلظهــاره للــرأي العــام علــى أنــه أيخــذ بعــن االعتبــار  بروتوكوليــاً 
مصــاحل طــريف الصــراع، مــع أنــه مــن الناحيــة العمليــة فــإن كال الوفديــن ال 

يســامهان ابختــاذ القــرار.
تركيــا،  )روســية،  الثــالث  الــدول  رغبــة  يعكــس  أصبــح  أســتانة  فمســار 
إيــران( ابســتمرار هــذه الصيغــة مــن التعــاون فيمــا بينهــم إلدارة اخلالفــات 
والصراعــات علــى األرض الســورية وضبطهــا، حيــث تعمــد موســكو مــن 
خــالل املنصــة علــى تدعيــم ســيطرة عصــاابت األســد علــى املناطــق الــي 
الشــام”.  حتريــر  و”هيئــة  الوطــين”  “اجليــش  فصائــل  نفــوذ  حتــت  تقــع 
إعطــاء انطبــاع زائــف أبن عــودة الالجئــن الســورين الذيــن هّجرهتــم اآللــة 
العســكرية التابعــة هلــذه العصــاابت وروســيا، هــي علــى جــدول أعماهلــم. 
بغيــة احلصــول علــى شــرعية سياســية عصــاابت األســد، مــا ميهــد للحصــول 
احتــكار  وابلتــايل  لالجئــن،  املقدمــة  الدوليــة  املســاعدات  معظــم  علــى 
تلّقــي وتوزيــع املســاعدات الدوليــة. ممــا يعــين، إبقــاء مشــكلة املخيمــات 
بــال حــل، ورمبــا تفاقمــت أكثــر، وهــذا يتطلّــب التعامــل مــع وضعهــا مــن 
منظــور إنســاين، بتزويدهــا مبرافــق تســاعدها علــى مواجهــة األحــوال اجلويــة 
مــن متويــن  للحيــاة  املســتلزمات األساســية  األقــل، وتوفــر  الصعبــة علــى 
وميــاه صاحلــة للشــراب وطبابــة ومــدارس، ريثمــا يصبــح احلــل السياســي 

ممكنًــا أبي شــكل، ومبــا ينهــي مأســاة التهجــر. 
وإن كان مــا ميــز اجلولــة األخــرة هــو اإلهتمــام امللفــت لوفــد اإلئتــالف 
مبلــف املعتقلــن، الــذي لــه حساســية كبــرة وأتثــر يف احلاضنــة الشــعبية 
للثــورة. ورغــم أن مجيــع مؤسســات املعارضــة الرمسيــة تطالــب ابملعتقلــن، 
إال أنــه ال يوجــد لديهــا أي برانمــج عمــل أو خطــة للتعاطــي مــع هــذه 
القضيــة، وال يوجــد أي درجــة مــن درجــات التنســيق بــن االئتــالف وهيئــة 

املفاوضــات واللجنــة الدســتورية وال حــى منظمــات اجملتمــع املــدين لتشــكيل 
قاعــدة بيــاانت حــول املعتقلــن. ومل تتمكــن هــذه املؤسســات علــى مــدار 
ســجون  مــن  معتقــل  أي  ســراح  إطــالق  مــن  املاضيــة  العشــر  الســنوات 
املعتقلــن  عصــاابت األســد، انهيــك عــن إحــراز أي اخــرتاق يف ملــف 
ســوى إفــراج عصــاابت األســد عــن أمســاء آالف املعتقلــن الذيــن قضــوا 
التعذيــب يف حتــٍد واضــح وصــارخ لرعــاة هــذا املســار وللمجتمــع  حتــت 

الــدويل.
وإن كان هــذا املســار مبطابقتــه ابلنهــج اجلديــد املطــروح مــن قبــل الوكيــل 
األممــي لتنفيــذ القــرار 2254 الــذي طــرح هنــج حــل القضيــة الســورية عــر 
مقاربــة “خطــوة خبطــوة” والــي ال ميكــن اعتبارهــا ســوى حماولــة للهــروب 
إىل األمــام بعــد مثــاين جــوالت تفاوضيــة يف جنيــف علــى مــدار أربعــة أعــوام، 
إىل  أخــرى،  أعــوام  أربعــة  اســتغرقت  دســتورية  للجنــة  جــوالت  ســت  مث 
جانــب ســبع عشــرة جولــة حمــاداثت يف أســتانة، خرقــت خالهلــا عصــاابت 
األســد كل اتفاقياهتــا دون اســتثناء. إضافــة لكوهنــا خضوعــاً اتمــاً لالبتــزاز 
الروســي واإليــراين، ومكافــأة لعصــاابت األســد علــى تعطيلهــا احلــل، وجعــل 
لــدول الناتــو مقابــل  امللــف الســوري ورقــة تفاوضيــة وأداة إبتــزاز روســية 

ملــف أوكرانيــا وغــره مــن امللفــات الروســية الغربيــة العالقــة.
فقــرار جملــس األمــن الــذي مضــى عليــه ســت ســنوات، ال يُــرى بصيــص 
أمــل يف تنفيــذه بعــد، بغــض النظــر عــن رؤيــة املبعــوث األممــي الــذي لديــه 
التقــدم ســيكون تدرجييــاً، مــع ضــرورة عــدم توقــع معجــزات  القنــاع أبن 
أو حلــواًل ســريعة. ممــا يرســخ القناعــة لــدى احلاضنــة الشــعبية للثــورة أبن 
 ،2254 القــرار  التفــاف حقيقــي علــى  السياســية اجلاريــة هــي  العمليــة 
حكــم  “هيئــة  تديــره  ســورية  يف  شــاماًل  سياســًيا  انتقــااًل  تضمــن  الــذي 

التنفيذيــة”.  الصالحيــات  انتقاليــة كاملــة 
والبــى  املنشــآت  يف  التوســيعات  وتــرة  زايدة  روســية  تواصــل  وقــت  يف 
التحتيــة للقاعــدة العســكرية يف محيميــم، مبــا يســمح للمقاتــالت الروســية 
املتطورة وطائرات الشــحن العســكري العمالقة ابســتخدام املطار لإلقالع 
واهلبــوط. إضافــة إىل نشــر منظومــة دفــاع جــوي متطــورة يف مواجهــة خصــم 

ال ميتلــك أي قــدرات جويــة )ســواء املعارضــة أو تنظيــم داعــش(، ممــا يــؤدي 
توجيــه ضــرابت  الناتــو يف  املتحــدة وحلــف  الــوالايت  تعقيــد مهمــة  إىل 
عســكرية إىل عصــاابت األســد. أمــا علــى املســتوى األوســع، فــإن صواريــخ 
روســيا يف محيميــم أعطــت موســكو نفــوذاً جــوايً يف منطقــة حتلــق فيهــا 
طائــرات أمــركا وحلــف الناتــو بكثافــة، مبــا يشــمل شــرقي البحــر األبيــض 
املتوســط وأجــزاء كبــرة جنــويب تركيــا ومشــايل األردن ومعظــم ســورية وأجــزاء 
مــن شــرقي العــراق. كل ذلــك كان إشــارة واضحــة إىل أن دور قاعــدة 
محيميــم ســيكون أكــر مــن ســورية، حيــث أصبحــت ملوســكو اليــوم يــد 
علــى البحــر املتوســط الــذي يعــد خاصــرة أورواب اجلنوبيــة وبوابــة أفريقيــا 
األمركيــة  السياســة  اســتيعاب  يف  علينــا  الــدور  يعــود  وهنــا  الشــمالية. 
جتــاه ســورية، الــي مــن الصحيــح أهنــا تســتند للمصــاحل وموازيــن القــوى 
واألهــداف املتوخــاة مــن هــذه املنطقــة مــن العــامل، وصحيــح أن املأســاة 
الســورية وصلــت إىل حــدود ال ميكــن معاجلتهــا بصــورة انجعــة إال عــر 
توافــق دويل وتدخــل خارجــي حاســم، لكــن الصحيــح أيضــاً أن مثــة جهــوداً 
يُفــرتض أن تُبــذل ابســتمرار مــن قبــل الســورين الطاحمــن بتفعيــل الــدور 
األممــي، واســتثمار الفــرص املتاحــة لبلــورة كتلــة دميقراطيــة مقنعــة ميكنهــا أن 
تغــر الصــورة املؤســفة للمعارضــة الســورية حــى اآلن، والتقــدم لنيــل الثقــة 

كبديــل للنظــام القائــم املتمثــل بعصــاابت األســد وداعميــه.
وحيــث إن معظــم دول العــامل أوقفــت الكثــر مــن دعمهــا للمعارضــة، ومل 
تعــد تعنيهــا ســورية إال بصفتهــا خــراً، أو مــادة معلومــة أو حبثــاً، أو تصفيــة 
بينمــا عصــاابت األســد  حســاب مــع اآلخريــن عــر اجلغرافيــة الســورية، 
وداعميــه يلعبــون اليــوم مبســاحات إضافيــة دبلوماســية. فإنــه ابعتقــادان ال 
حــّل بغــر احلــوار بــن الســورين املعارضــن أواًل إلنتــاج رؤيــة متقاربــة للتغيــر 
املنتظــر وأهدافــه، هــذا التغيــر الــذي ميكــن جتســيده بدولــة املواطنــة الــي 
يفــرتض أن تكــون احلــل األمثــل، دولــة احلقــوق والواجبــات، الــي حتــرص 
مــن البنــاء،  علــى اإلفــادة مــن مكوانهتــا ومنظوماهتــا، وال تســتثين أحــداً 
ابلرغــم مــن كــون مــن بقــي علــى األرض يــرون أهنــم وحدهــم مــن أبقــى 

ــم أوىل بتحديــد مآالتــه. جــذوة التغيــر، ويعتقــدون أهنَّ
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انتهــى العــام أو يــكاد، ومــع كلِّ هنايــة، ال بــد مــن جــردة حلســاب األرابح 
واخلســارات. لكــنَّ اجلــردة هــذه املــرَّة، كمــا يف كلِّ مــرَّة منــذ أن بــدأت 
مســرة األمــل ابلتَّعثُـّـر، هــي جمــرَّد جــردة ملشــاعر مكبوتــة جتمَّعــت علــى 
مــدار عــام جديــد مــن القهــر. واحلقيقــة، مشــاعري حتوَّلــت إىل ســالمات. 
فســالم لكــم: ســالم لوجــوٍه لفحتهــا الرّيــح فاصفَّــرت وهــي بشــائر ربيــع. 
ســالم لعيــون عــضَّ الــرد براءهتــا حــىَّ تقرَّحــت منهــا اجلفــون. ســالم لشــفاه 
ســالم ألكــفٍّ  االبتســام.  عــن  تتمنَّــع  أن  دون  بؤًســا وحســرة  تشــقَّقت 
صغرة حبجم جنم يف السَّــماء تلتمس رغيًفا من دفء. ســالم للعبة ختتبئ 
نيــا إاّل الــرد والبلــل. ســالم لضحكــة مل  يف صــدر طفلــة مل تعــرف مــن الدُّ
تعِدمهــا رامــات الوحــل والطّــن الــراءة. ســالم ألقــدام تعلَّمــت كيــف تســر 
علــى املــاء رويــًدا كمــا املســيح. ســالم لقلــوب مل تفقــد خضرهتــا علــى الرَّغــم 
مــن اخلريــف املقيــم. ســالم خليــام مألهــا التَّغــوُّل وقســوة األاّيم ونفــاق البشــر 

أســًى وبؤًســا. ســالم لُســُجف أهنكهــا مــا عليهــا مــن ثقــل الثَّلــج. ســالم 
لكــرام رفضــوا أن يقفــوا علــى أبــواب اللِّئــام. ســالم ألعــزٍَّة أدار هلــم الزَّمــان 
ظهــر اجملــن، فلــم ينحنــوا. ســالم حلضــن أمٍّ ابت الوطــن األخــر. ســالم 
ليــدي أب صــارات خيمــة وفراًشــا لطفــل منهــك. ســالم إلنســانّية أرهقتهــا 
أمــاين الدميقراطيّــة واحلــراّيت املزيَّفــة. ســالم للرَّمحــة الَّــي أغرقهــا مــاء املطــر. 
ســالم للصَّرخــات الَـّـي فقــدت احلناجــر. ســالم لألمنيــات الَـّـي عــادت 

ومًهــا. ســالم لألحــالم الَّــي افتقــدت النَّــوم.
نيــا: ســالم علــى النُّجــوم إذ أطفأهتــا طهــران فتــاه أبنــاء  وســالم علــى الدُّ
ــمس إذ ابتــت تشــرق مــن موســكو فمــا عــادت  املــكان. ســالم علــى الشَّ
نيــا  تدفــئ. ســالم علــى القمــر إذ اعتقلتــه أمــركا يف الرُّكبــان. ســالم علــى الدُّ
مــا دام العــدل فيهــا أســر عــدو. ســالم علــى خنــوة العــرب إذ أضحــت مــن 
اث العتيــق. ســالم علــى الــدَّم إذ فقــد محيَّتــه. ســالم علــى الّديــن إذ  الــرتُّ

ابت جمــرَّد طقــوس. ســالم علــى الثَـّـورة إذ ابت الطُّعمــة يتحــدَّث ابمسهــا 
ليشــكر قاتلهــا ومغتصبيهــا.

ويف اخلتــام ســالٌم إليكــم: ســالم إىل ســورية العظيمــة، بــدون آســاد وال 
جوالنيّــن وال عمشــات. ســالم إىل املناضلــن الَّذيــن مل يبدِّلــوا تبديــاًل. 
ابلقلــم  احملاربــن  إىل  ســالم  الكرامــة.  خنــادق  يف  اجملاهديــن  إىل  ســالم 
احلــرب وجتّــار  أمــراء  احلــق يف وجــه  عــن  املنافحــن  إىل  ســالم  والفكــر. 
اللُّقمــة. ســالم إىل الثّائريــن علــى الّســائرين فــوق دروب االنبطــاح. ســالم 
إىل احلــق حــن يصبــح آخــر مــا يتلفَّــظ بــه شــيخ أو طفــل. ســالم إىل قبــور 
ســالم إىل شــعيب املقهــور. إىل أهلــي، إىل عــزويت، إىل اآلابء واألمَّهــات ملَـّـت أبــرَّ مــن أجنبتهــم بطــون. ســالم إىل دمــوع مكبوتــة وآهــات خمنوقــة. 
واألجــداد واجلــّدات، لكــم مــيّن كلُّ السَّــالم يف يــوم السَّــالم، يــوم ميــالد 

املخلِّــص عليــه السَّــالم.   

محمد أمين الشامي

الم  لكم من قلبي السَّ

كاتب سوري
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دخــل عــام وغــادَران آخــر ومازالــت القضــااي العالقــة عربيــاً علــى حاهلــا خاصــة مــا يتعلــق 
ابلتنافــس الــدويل علــى منطقتنــا وعقابيــل التلويــث الــدويل جبائحــة كــوروان ومتحوراهتــا الــي 
ملــا تنتهــي بعــد، ووجــود املتحــور اجلديــد »أوميكــرون« الــذي أعــاد إاثرة الفــزع بعــد ظهــوره.
لقــد أقحمــت الكــوروان نفســها، أو مت إقحامهــا يف وســائل اإلنتــاج، فكانــت وابل علــى 
معظــم النــاس وفرصــة للكارتــالت ولألقليــة املاليــة، وهنــاك مســاعدات مقابــل ذلــك وطبــع 
أوراق ماليــة، بنكنــوت أبعــداد كبــرة ممــا يزيــد التضخــم، ووضــع قيــود علــى حســاابت 
الطبقــات الوســطى والدنيــا؛ أمــا أمــوال الطبقــة العليــا )أقــل مــن %1 مــن النــاس( يف كل 
أحنــاء العــامل فهــي حــرة، وحريتهــا ممنوعــة علــى الطبقــات الدنيــا.  فضائــح كبــرة يف شــركات 
األدويــة واللقاحــات، منافســات تشــتد ومؤامــرات تكثــر، لنكتشــف أن اللقاحــات ال 
ُتصنــع مبعظمهــا يف بلــدان املنشــأ فمعظــم مصانعهــا يف بلــدان العــامل الــذي كان ُيســمى 
اثلثــاً، لالســتفادة مــن األيــدي العاملــة الرخيصــة؛ وزابئــن لقــاح الكــوروان، وبعدهــا دواء 
الكــوروان حــن يوجــد، هــم كل البشــرية، واهللــع يضطــر معظمهــم الســتهالك اللقــاح، 
وبضعــة شــركات يف العــامل تنتجــه وطبيعــي أن تنشــأ منافســة قوميــة بــن بلــدان الشــركات 
الــي متلــك )ليــس ابلضــرورة تنتــج( اللقــاح، طبيعــي أيضــاً أن تشــّكل كارتيــاًل يضاهــي 
الكارتيــالت األخــرى مثــل شــركات النفــط، ورمبــا كانــت شــركات األدويــة أقــوى؛ فيبــدو 
أننــا سنســتهلك اللقــاح لعــدة مــرات. ولســنوات، وهــذا يعطــي الشــركات قــدرة للهيمنــة 
علــى حكوماهتــا وعلــى البشــرية، وابلطبــع بّنيــة وتــدرج األســعار غــر معروفــة، والفــرق بــن 

الكلفــة والســعر هــو أرابح الشــركات وهــذه حتمــاً ســتكون كبــرة. 
ومجيــع الــدول تركــز بدايــًة علــى التعاطــي مــع متحــورات كــوروان، فالرئيــس الروســي بوتــن 
املنهجيــة  نفــس  اعتمــد   )2021 ديســمر  األول/  كانــون   23( الســنوي  مؤمتــره  يف 
الــي اعتمدهــا مبؤمتــره يف العــام 2020، فرّكــز علــى جائحــة كــوروان قبــل أن يســتعرض 
أســئلة  يف  األكثــر حضــوراً  األوكــراين كان  املشــهد  لكــن  والــدويل،  الروســي  املشــهدين 
الصحافيــن ويف أجوبتــه بوصفــه امللــف األكثــر »حــرارة« بــن روســيا وأمــركا، هــذا املؤمتــر 
للرئيــس الروســي أييت يف حلظــة توتــر بــن روســيا والغــرب ال مثيــل هلــا منــذ اهنيــار اإلحتــاد 
الســوفيايت قبــل عقديــن مــن الزمــن، وعنــوان التوتــر هــو امللــف األوكــراين “جوهــر األزمــة”، 
كمــا قــال بوتــن، وهــو عــدم التــزام الغــرب ابتفاقيــاٍت ســابقة، وأن حلــف مشــال األطلســي 
يشــرع ابلتوســع شــرقاً، والغــرب قــام ابلتوســع تدرجييــاً وهــي خطــوات أطلســية متصاعــدة 
يف احلديقــة اخللفيــة لروســيا ومت مبوجبهــا ضــم دول )يف أورواب الشــرقية( كانــت عضــوة 
ســابقاً يف حلــف وارســو إىل حلــف الناتــو، وهــذا الغــرب اآلن، حيــاول املــس ابألمــن 
القومــي الروســي ويقرتبــون مــن »عتبــة بيتنــا«- علــى حــد وصفــه- أي مــن حــدود روســيا، 
وليســت األخــرة مــن تقطــع آالف الكيلومــرتات لتهديــد األمــن القومــي األمركــي، كان 
بوتــن واضحــاً: “املطلــوب احلصــول علــى ضمــاانت ســريعة وفوريــة مــن األمركيــن وليــس 
‘فولودميــر  احلــايل  الرئيــس األوكــراين  هــو  مينســك  اتفــاق  تنفيــذ  فمــن عرقــل  العكــس، 

زيلينســكي’ كمــا قــال بوتــن”؛ لكــن مــا هــي قصــة اتفــاق مينســك؟  
خــالل هجومهــا العســكري يف -2014 2015، حّققــت روســيا نصــراً يف أوكرانيــا، 
املدينــة  نســبة إىل  مُسيــت “بروتوكــول مينســك”  النــار  إطــالق  لوقــف  اتفاقيــة  فرضــت 
الــي مت فيهــا التفــاوض، عمليــاً كان اإلتفــاق ملصلحــة روســيا، اآلن، يريــد ‘زيلينســكي’ 
تغيــره، كان بوتــن واضحــاً يف حتذيراتــه: هنــاك انطبــاع أبن التحضــرات جاريــة لعمليــة 
عســكرية أوكرانيــة جديــدة يف دونبــاس، اإلقليــم الــذي ميكــن أن تكــون مآالتــه شــبيهة 
بشــبه جزيــرة القــرم، عندمــا أجــري اســتفتاء شــعيب، فكانــت الــدابابت الروســية أســرع 
نتيجــة منــه، مــا أدى إىل عــودة هــذه املنطقــة إىل احلضــن الروســي.  أملــح بوتــن إىل للــرد 
اإلجيــايب لألمركيــن علــى املبــادرة الروســية ابلعــودة إىل االتفاقيــات الســابقة، أي االلتــزام 
بعــدم التوســع شــرقاً ســواء بنشــر الصواريــخ أو بضــم دول جديــدة مثــل أوكرانيــا للناتــو، 
وهــذا األمــر ســيختره املفاوضــون الــروس يف أوىل جــوالت التفــاوض مــع األمركيــن مطلــع 
بوصفــه  األعمــال  األوكــراين يف صلــب جــدول  امللــف  2022 يف جنيــف، وســيكون 
نقطــة التمــاس والتوتــر األبــرز يف العالقــات الروســية األمركيــة حاليــاً؛ إن هــذه املســألة 
يقارهبــا األمركيــون بشــكل معقــد، ربطــاً أبولوايهتــم االســرتاتيجية الدوليــة، وال ســيما التفــرغ 
لـ”امللــف الصيــين”، مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن حتييــد ملوســكو، الــذي يبــدو أنــه ســيكون 
صعــب التحقــق، بســبب تبــدل املعطيــات الــي حتكــم النظــام الــدويل حاليــاً؛ ُيضــاف إليهــا 
اســتكمال خــط أانبيــب الغــاز )نــورد ســرتمي 2( مــن روســيا إىل أملانيــا عــر حبــر البلطيــق 
فيمنــح روســيا ســالحاً اقتصــادايً يف االشــتباك الروســي- األوكــراين، الــذي سيســمح خلــط 
األانبيــب إبرســال الغــاز الروســي إىل أورواب دون املــرور عــر أوكرانيــا، مــا يعــين أن موســكو 
ميكــن أن تضغــط علــى ‘كييــف’ دون املخاطــرة بقطعهــا طريــق إمــداد الغــاز رداً علــى 

ذلــك؛ فهــل تكــون املفاوضــات أم احلــرب؟ 
إذا متكــن بوتــن مــن حتقيــق أهدافــه بشــكل ســلمي فلــن يكــون مضطــراً لتبديــد رصاصــة 
واحــدة، ويعتقــد أهنــا اللحظــة الدوليــة املواتيــة روســياً، وال ســيما يف ضــوء قــرار اإلنســحاب 
األمركــي مــن أفغانســتان، وأن ضعــف أوكرانيــا هــو مــن ضعــف الناتــو وأمــركا. والعكــس 

صحيــح، ولكــن الزمــن احلــايل قــد ال يكــون زمــن قــوة أمــركا ال يف داخلهــا املفتــوح علــى 
تناقضــات شــى وال يف العــامل الــذي ودّع زمــن األحاديــة القطبيــة!

وال نعــرف كيــف ســتتطّور مفاوضــات ڤيينــا بــن الــدول اخلمــس دائمــة العضويــة يف جملــس 
األمــن الــدويل زائــد املانيــا، وبــن إيــران يف شــأن االتفــاق النــووي، والــي بــدت ُمعّرقلــة 
وبعيــدة مــن طموحــات مــن أرادوا إمتامهــا قبــل هنايــة 2021، وحتّولــت الــدول األوروبيــة 
-أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا- مــن ســائٍق للعربــة يَتمتّــع بثقــة الطرفــن األساســين، األمركــي 
واإليــراين، إىل جالــٍس يف مقعــد القيــادة تنهــال عليــه االهتامــات ابلضيــاع- وابلــذات مــن 
إيــران وروســيا- يبحــث عــن البوصلــة وســط محلــة ختويــن وختويــف وابتــزاز، والصــن تبــدو 
أقل اخنراطاً وســط انشــغاهلا حبفر طريقها ملنطقة اخلليج والشــرق العربين بتمتن عالقاهتا 
املتعــّددة مــع دول اخلليــج العــريب مــن دون أن ختســر حليفهــا اإليــراين الــذي وّقعــت معــه 

معاهــدة أمنيــة واقتصاديــة لربــِع قــرٍن آٍت.
وإدارة ابيــدن حُمَرَجــة وقلقــة وُمبعثَــرة بــن إصرارهــا علــى إبــرام الصفقــة مــع إيــران وبــن 
وقوعهــا يف مــأزق وضعتهــا فيــه طهــران إبصرارهــا علــى شــروط تعجيزيــة أبرزهــا اإلصــرار 
علــى رفــع العقــوابت دفعــة واحــدة ورفــض آليــات مراقبــة إضافيــة لرانجمهــا النــووي، فكانــت 

مبادرهتــا اإلنقاذيــة مــع إســرائيل مبثابــة »إيــران غيــت اثنيــة« ريثمــا يتــم التوافــق! 
عــر شــبكة عالقــات  العــريب حلمايــة ظهرهــا  اخلليــج  الــدول  تتحــرك  األثنــاء،  هــذه  يف 
نوعيــة اقتصاديــة وأمنيــة واســرتاتيجية، عنواهنــا التعّدديــة يف الشــراكات الدوليــة، وتوطيــد 
االتفاقــات األمنيــة بــن دول جملــس التعــاون اخلليجــي، ومواجهــة إيــران ســلمّياً مــن خــالل 
توصيــة إســرائيلية بذلــك علــى خلفيــة زايرة مستشــار األمــن القومــي األمركــي ‘جيــك 
ســوليفان’ إلســرائيل واســتئناف مفاوضــات ڤيينــا حــول االتفــاق النــووي ، وتبــين اجمللــس 
مواقــف براغماتيــة مــن األزمــات اإلقليميــة كتلــك الــي يف اليمــن والعــراق وســورية ولبنــان 
ومطالبتــه إليــران ابلكــف عــن “تغذيــة النزاعــات الطائفيــة واملذهبيــة” و”إيقــاف دعــم 
ومتويــل وتســليح امليليشــيات الطائفيــة والتنظيمــات اإلرهابيــة”. إنــه شــكل احلــزم اخلليجــي 

اجلديــد بعــد كل الشقشــقات اللفظيــة ملســؤوليه مجيعــاً!

عام جديد ومغالبة تداعياته الخطيرة

عبد الباسط حمودة 

كاتب سوري

    انتهــت اجلولــة الســابعة عشــرة مــن مباحثــات أســتاان ) نــور ســلطان ( دون نتائــج 
الــروس ظاهــراي لتفكيــك  الــذي اخرتعــه  تذكــر حاهلــا حــال مــا قبلهــا، هــذا املســار 
)املســألة الســورية( وجتزئتها ليســهل حلها، مل تســهم إال بدعم النظام وتشــرذم املعارضة 
وبقــاء امللفــات الكــرى دون أي حــل وحــى دون التطــرق إليهــا، وإذا كان االهتمــام 
األساســي انصــب علــى ابتــداع مناطــق خفــض التصعيــد الــي أدت إىل متكــن النظــام 
مــن مناطــق كثــرة كانــت خــارج ســيطرته  عــر التهجــر وشــراء الذمــم واللعــب علــى 
احلبــال بتوقيــع اتفاقــات مل حيــرتم الــروس والنظــام إالّ مــا يناســبهم منهــا، فــإن التصعيــد 
مــازال ســيد املوقــف علــى املناطــق الــي مازالــت خــارج الســيطرة ويســتمر ســالح اجلــو 
الروســي وميليشــيات النظام بقضم هذه املناطق بعد هتجر أهلها وتشــريدهم يف وقت 
تدنــت فيــه املســاعدات األمميــة إىل احلضيــض عــدا عــن عــدم االلتفــات للكارثــة الســورية 

ولــو مبتابعــة قــرارات هــذا اجملتمــع الــي أقرهــا حلــل األزمــة الســورية.  
    يتحفنــا املبعــوث الــدويل بيدرســون أبن الحــل عســكري يف ســورية وكأنــه بذلــك 
يكتشــف العربــة مــن جديــد، ولكــن جيــب أن يقــال لــه أن الحــل سياســي أيًضــا يف 
األفــق طاملــا بقــي القــرار الــدويل 2254 ضمــرًا غائبًــا يف كل احملافــل الدوليــة واإلقليميــة 
وطاملــا بقيــت القنــوات مفتوحــة بــن املتداخلــن يف الشــأن الســوري بعيــًدا عــن النظــام 
واملعارضــة الذيــن حيضــرون هــذه الفعاليــات جمــرد ديكــور. فــال النظــام لــه وجــود حقيقــي 
ليتــم الضغــط عليــه وإجبــاره لتنفيــذ التزاماتــه حســب القــرارات الدوليــة، وال املعارضــة 

بشــكلها البائــس حقيقيــة لتمثــل الشــعب الســوري وتقــف عنــد مطالبــه الــذي اثر مــن 
أجلهــا وال أدوات اجملتمــع الــدويل اســتطاعت فعــل شــيء يف كل امللفــات بــل هــي 

ــل بيدرســون. شــاهد زور يكتفــي ابإلحاطــة والقلــق مــن ِقَب
    قَبــَل بيدرســون كان دميســتورا الــذي تقــدم ابلكثــر مــن املبــادرات الــي كانــت هتــدف 
ابلنتيجــة لتمييــع القضيــة وكان هــذا لصــاحل النظــام، وقبلــه كان األخضــر اإلبراهيمــي 
الــذي وصــف القضيــة أبهنــا حــرب أهليــة ومل يشــر إىل ثــورة شــعبية ذات أهــداف وطابــع 
سياســي. وهــذا أيًضــا مــاكان يريــده النظــام، الوحيــد الــذي عمــل حبــق مــن أجــل ســورية 
وشــعبها كان األول كــويف عنــان الــذي خرجــت كل القــرارات الدوليــة ابقرتاحــه ونتيجــة 
إقــرار هــذه  منــذ  فهمــه احلقيقــي لألزمــة والتعبــر عنهــا بصــدق دون خــوف ولكــن 
القــرارات جيــري االلتفــاف عليهــا وهتميشــها. وهــذه أســتاان ختتصــر كل تلــك القــرارات 

ابللجنــة الدســتورية الــي مل تنجــز شــيًئا منــذ تشــكيلها.
    فــوق كل ذلــك يســتبق املنــدوب الروســي الجتماعــات أســتاان اجلولــة األخــرة 
بطرحهــا  الدســتورية  اللجنــة  فشــل   ) للــروس  أصدقــاء  )وجلهــم  املعارضــة  بتحميــل 
مطالــب غــر عمليــة ومســتفزة لتجــر وفــد النظــام علــى التشــدد وعــدم التوافــق، وبعــد 
االجتماع الذي اســتمر ليوم واحد يف أســتاان خرج اجلميع بتصرحيات متناقضة، فوفد 
املعارضــة يقــول إن اجلولــة القادمــة الــي ســتعقد بعــد ســتة أشــهر ســتكون األخــرة إذا 
مل حيــدث اخــرتاق وأهنــم اتفقــوا علــى حبــث ملــف املعتقلــن ) الــذي تصــر روســيا علــى 

تســميته ملــف األســرى لتعطــي انطبــاع أن ماســيجري هــو تبــادل أســرى أي مقاتلــن 
مــن اجلانبــن يف إنــكار واضــح إىل وجــود خمطوفــن ومعتقلــن سياســين أصحــاب رأي 
وبعشــرات االآلف عنــد النظــام ال يغــرف مصرهــم حــى اآلن. إهنــا جرميــة حبــق الشــعب 
الســوري إًذا قبــل مــن يســمون أنفســهم معارضــة اختصــار ملــف املعتقلــن واملخطوفــن 
واملغيبــن قســراًي مللــف أســرى ويســامهون يف جرميــة أخــرى وهــي اختصــار القــرارات 
الدوليــة ابللجنــة الدســتورية. لقــد آن األوان إلغــالق هــذا املســار وللعمــل علــى مســار 
حقيقــي يضمــن للشــعب الســوري حتقيــق طموحاتــه الــذي خرجــت ماليينــه مــن أجلهــا 

بعــد كل هــذه الســنوات وكل هــذا الــذي حتملــه ويتحملــه يف ســبيل ذلــك.
    قضيتنــا أصبحــت كــرة يف ملعــب الكبــار يتقاذفوهنــا بــكل اجتــاه، لقــد فشــل مشــروع 
امللــك عبــد هللا بــن احلســن ومــن وراءه مصــر والعــراق واإلمــارات ومــن لــف لفهــم، فقــد 
شــجعتهم اإلدارة األمركيــة احلاليــة علــى ذلــك بضبابيتهــا وفرديتهــا وجتاهلهــا ملآســي 
الشــعب الســوري، فطرحــوا احلــل علــى مبــدأ خطــوة خبطــوة وهــم إمــا أغبيــاء أو يتغابــون 
فالنظــام وظهــره إىل احلائــط لــن خيطــوا ابجتاههــم أي خطــوة وأمــركا تنتظــر أن يبتلــع 
املســتنقع الســوري اإلجنــازات الروســية وكأهنــم اليعرفــون الــروس فهــم هــواة املســتنقعات 
وال يزدهــرون إال هبــا. لذلــك البــد مــن إغــالق مســار أســتاان وكل املســارات الــي حتــاول 
إيهــام الســورين أن قضيتهــم مازالــت قيــد التــداول والبــد للســورين مــن إمســاك قضيتهــم 

أبنفســهم وهــذا مســار طويــل تتعــدد علــى طريقــه احملطــات.

محمد عمر كرداس

الحج إلى أستانا
أما آن لهذا الملف البائس أن يغلق؟

كاتب سوري
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تقارير

تتكــرر معــاانة النازحــن يف خميمــات مشــال غــريب ســورية كل شــتاء، يف ظــل عجــز 
اخليــام املصنوعــة مــن القمــاش أو النايلــون عــن مواجهــة العواصــف املطريــة والــرايح 
الشــديدة، مــا يضاعــف معــاانة النازحــن، تزامنــاً مــع تــرّدي األوضــاع املعيشــية 
وســوء األحــوال املاديــة وارتفــاع نســبة البطالــة، وعجــز املنظمــات اإلنســانية عــن 
وضــع حــد ملعاانهتــم وأتمــن احتياجاهتــم. »نقضــي األايم املاطــرة يف ترحيــل ميــاه 
األمطــار ونقــل األطفــال إىل خيــام أقــرابء لنــا حلمايتهــم مــن الــرد« هبــذه الكلمــات 
عــرت فاطمــة الديــوب )29 عامــاً( النازحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل خميــم 
قريــة كفرعــروق بريــف إدلــب الشــمايل عــن معاانهتــا خــالل فــرتة هطــول األمطــار، 
ووصــول امليــاه إىل حمتــوايت اخليمــة الــي أصبحــت مالذهــا األخــر بعــد نزوحهــا 
مــع زوجهــا وأطفاهلــا الثالثــة. تضيــف فاطمــة يف حديثهــا إلشــراق عــن معــاانة 
الشــتاء ابلقــول: »خيامنــا مهرتئــة ال تصمــد يف وجــه األمطــار والــرايح، وحــن 
يتوفــر بــن أيدينــا مثــن كيــس مــن احلطــب نعمــد إىل شــرائه، ولكننــا يف أغلــب 
األوقــات نظــل دون تدفئــة، ونســتعن ابلبطانيــات واألغطيــة يف تدفئــة األطفــال 
الذيــن ال تقــوى أجســادهم علــى حتمــل الــرد  .« مــن جانبــه أميــن حاكــورة )45 
عاماً( انزح يف خميم قرية كفرحيمول بريف إدلب الشــمايل يتحدث إلشــراق عن 
التدابــر الــي اختذهــا ملنــع تســرب ميــاه األمطــار إىل خيمتــه قائــاًل: » كل شــتاء 
نقاســي يف املخيمــات الــرد القــارس، ونضطــر للتعايــش مــع الطــن والطرقــات 
املوحلــة .« ويؤكــد أنــه يواجــه مــع غــره مــن النازحــن ضعفــاً كبــراً يف اخلدمــات 
واالمكانيــات املتاحــة، وعــدم توفــر مراكــز إيــواء الســتيعاب آالف املتضرريــن، مــا 
دفعــه لتحصــن اخليمــة وفــق اإلمكانيــات املتاحــة، يقــول: »قمــت حبفــر قنــوات 
لتصريــف ميــاه األمطــار، وتثبيــت أطــراف اخليمــة ابحلصــى واحلجــارة، إىل جانــب 

حياكــة الشــقوق املوجــودة يف ســقف اخليمــة وأطرافهــا .«

احتياجات إنسانية
تكشــف األحــوال اجلويــة واهلطــوالت املطريــة رداءة املخيمــات يف مناطــق مشــال 
الــرايح  الكثــر مــن اخليــام، وتقتلــع أخــرى بفعــل  تغــرق  غــريب ســورية، حيــث 
والعواصــف. مســر البكــور)40 عامــاً( أم لســتة أبنــاء، نزحــت مــن بلــدة تلمنــس 
أطمــة  بلــدة  أطــراف  علــى  عشــوائي  خميــم  يف  وتقيــم  اجلنــويب،  إدلــب  بريــف 
احلدوديــة مــع تركيــا مشــال إدلــب، تتحــدث عــن معــاانة أســرهتا ابلقــول: »نعــاين 
مــن الــرد الــذي يفتــك أبجســاد األطفــال وكبــار الســن، أمــام عجــزان عــن أتمــن 
مــواد التدفئــة، حيــث يقــع املخيــم الــذي نقطــن بــه يف منطقــة زراعيــة، وقــد بــدأت 
معاانتنــا مــع بدايــة اهلطــوالت املطريــة، واشــتداد موجــة الــرد والصقيــع .« وتشــر 
البكــور أن أوالدهــا يعانــون مــن الــزكام واألمــراض الصدريــة، أمــا خيمتهــا فقــد 
غرقــت مبيــاه األمطــار عــدة مــرات، كمــا تعــاين مــن صعوبــة املشــي يف طرقــات 
املخيــم بســبب تشــكل الطــن، وحــى صهاريــج امليــاه والســيارات يصعــب وصوهلــا 
إىل املخيــم. تضيــف حبــزن: »إىل مــى ســنظل هنــا، دون أمــل ابلعــودة إىل منازلنــا، 
فصيحــات االســتغاثة واملناشــدات الــي نطلقهــا مل تعــد تلقــى آذاانً صاغيــة، رغــم 
املأســاة الــي نعيشــها بشــكل يومــي، يف رحلــة النــزوح الــي اســتطالت، دون أي 
حــل خيلصنــا مــن حيــاة النــزوح والتشــريد.«  مــن جانبــه وائــل احملمــود )55 عامــاً( 
مديــر خميــم عشــوائي يف بلــدة حربنــوش بريــف إدلــب الشــمايل يتحــدث إلشــراق 
عــن احتياجــات النازحــن ابلقــول:« تعيــش يف هــذا املخيــم حــوايل 420 عائلــة 
انزحــة مــن مناطــق ريــف إدلــب اجلنــويب، وســط ظــروف إنســانية مزريــة، وتتفاقــم 
معاانهتــم مــع دخــول موســم الشــتاء واشــتداد الــرد فيــه، جــراء افتقادهــم الوســائل 

الــي تســاعدهم وتقيهــم مــن الصقيــع، وســط خيــام متهالكــة.
ويؤكــد أن املخيــم تعــرض للضــرر الشــديد وتشــريد بعــض قاطنيــه واقتــالع عــدد 

مــن خيامــه بفعــل األمطــار الغزيــرة، مؤكــداً أن أبــرز االحتياجــات هــي البطانيــات 
ووســائل التدفئــة والعــوازل املطريــة، إىل جانــب الغــذاء والــدواء، وتبديــل اخليــام 

املهرتئــة .  
خيام متضررة

وكان فريق »منســقو اســتجابة ســورية« قد أشــار يف آخر إحصائياته، إىل ارتفاع 
أعــداد املخيمــات املتضــررة نتيجــة اهلطــوالت املطريــة إىل 104 خميمــاً، وانقطــاع 
العديــد مــن الطرقــات املؤديــة ضمــن العديــد مــن املخيمــات، مبينــاً أن عــدد اخليــم 
املتضــررة بشــكل كلــي 194 خيمــة، فيمــا وصــل عــدد املتضــررة جزئيــاً إىل 316 
خيمــة، إىل جانــب أضــرار واســعة يف الطرقــات جتــاوزت الـــ9 كيلومــرتات ضمــن 
املخيمــات وحميطهــا، ودخــول ميــاه األمطــار إىل داخــل 2,145 خيمــة مســببة 
أضــراراً خمتلفــة. وقــال الفريــق أن األضــرار توزعــت ابتــداًء مــن خميمــات خربــة 
اجلــوز غــريب إدلــب وصــواًل إىل املخيمــات احلدوديــة ابجتــاه ريــف حلــب الشــمايل، 
إضافــًة إىل حميــط مدينــة إدلــب ومعــرة مصريــن وكللــي وحربنــوش وكفرحيمــول 
وحزانــو وزردان. وأشــار أن عــدد العائــالت املتضــررة بشــكل مباشــر 1,842 
عائلــة، يف حــن بلغــت عــدد العائــالت املتضــررة مــن اهلطــوالت املطريــة بشــكل 
كامــل 3,742 عائلــة. وحــث الفريــق املنظمــات اإلنســانية العاملــة يف الشــمال 
الســوري، العمــل علــى مســاعدة النازحــن القاطنــن يف تلــك املخيمــات بشــكل 
عاجــل، وحــذر مــن اهنيــار منظومــة املــأوى اخلاصــة ابلنازحــن يف املخيمــات مــن 

خــالل زايدة األضــرار، وصعوبــة تعويــض اخلســائر.
جتــدر اإلشــارة أن أعــداد املخيمــات يف مناطــق مشــال غــرب ســورية خــالل الفــرتة 
الســابقة  وصــل إىل 1489 خميمــاً، بينهــا 452 خميمــاً عشــوائياً، يقطــن فيــه 

233.671 انزحــاً مــن خمتلــف املناطــق الســورية.

سونيا العلي 

برد الشتاء يزيد معاناة النازحين في إدلب 

صحافية سورية

يرتبط مفهوم االندماج اجملتمعي ابحلديث عن نقيضه وهو اإلقصاء 
أو االســتبعاد، ويعــّرف أبنّــه حالــة تعيشــها اجلماعــات اخلارجــة عــن 
أم  اقتصاديــة  أم  سياســّية  كانــت  ســواء  الرمسيــة،  املشــاركة  نطــاق 
غرهــا، أو األفــراد املغرتبــن الذيــن ال ينتمــون إىل ثقافــة اجملتمــع، أو 
األقليــات الــي تعيــش منفصلــة داخــل اجملتمــع، أو اإلقصــاء الطبقــّي 
بــن طبقــات اجملتمــع، ومــن هنــا ميكــُن اســتيعاب مفهــوم االندمــاج 
االجتماعــي أبنّــه تضمــن مجيــع الفئــات واجلماعــات مــن الناحيــة 
االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو السياســية، بغــرض حتســن األوضــاع 
وإبعــاد التفرقــة وحــاالت التمييــز، و تقــع مســؤولية االندمــاج علــى 
عاتــق الدولــة واجملتمــع والفــرد. فهــو أســاس لتجنــب الفــن و لنجــاح 

العالقــة اجملتمعيــة اإلجيابيــة والبنــاء عليهــا واســتثمارها.
والتدخــالت  الدمــوي  والصــراع  السياســية  اجلغرافيــا  فرضــت  وقــد 
األجنبيــة الكثــرة يف ســورية واقعــاً مــن اللجــوء والنــزوح، وإّن النجــاح 
يف االندمــاج والســر حنــو اإلجيابيــة هــو الــذي يقضــي علــى الفــن 
ويبــين علــى اســتثمار احلالــة لتكــون إجيابيــة مفيــدة وحــى مســتقباًل 

حتقــق عــودة مليئــة ابألواصــر والعالقــات البنــاءة.
أعتقــد أن املنظمــات اجملتمعيــة الرتكيــة كانــت ســّباقة ألمهيــة االندمــاج 

لقــاءات  وعقــدت  اهلــدف،  لذلــك  إجيابيــة  مشــاريع  وطرحــت 
للســورين مــع املســؤولن يف احلكومــة الرتكيــة، يف حــن املؤسســات 
مــن  للفاريــن  احلمايــة  أتمــن  مــن  تعاملــت حبالــة طارئــة  السياســية 
املتوحــش، وظهــر االســتثمار السياســي يف مســائل  املــوت والقتــل 
اللجــوء يف بعــض األحيــاء فعّقــد األمــر أكثــر، مث كانــت مبــادرات 
جمتمعيــة ســورية لذلــك، وأدركــت أمهيــة االندمــاج والتفاعــل اإلجيــايب 
لتعزيــز االندمــاج، ومنهــا كانــت محلــة القلــوب اخلضــراء يف غــازي 
عنتــاب  ومحــالت أخــرى عــّرت عــن التضامــن احلقيقــي والتفاعــل 
جتــاه  املســؤولية  عــززت صــورة  وهــذه  الرتكــي،  اجملتمــع  اإلجيــايب يف 

الرتكــي.  اجملتمــع 
علــى  عالــة  يكونــوا  مل  بتارخيهــم كشــعب  الســوريون  أن  الســيما 
اآلخريــن بــل هــم شــعب معطــاء يف اجلــد والعمــل والســعي والكســب 
ومل يــرتدد ذاك الشــعب حلظــة يف كل قضــااي املظلومــن حــى أصبــح 
هــو نفســه جــزًء مــن هــؤالء املظلومــن يف هــذا العــامل الــذي ينــام اليــوم 
بــال مباالتــه وبثقلــه وأدواتــه العســكرية علــى أجســاد وجــراح هــؤالء 
الضعفــاء، ومل يــرتدد هــذا الشــعب حلظــة ابلوقــوف أبي حمنــة حّلــت 
ابلبلــد الــذي أقامــوا فيــه يف حمنتهــم ســواء تركيــا أو لبنــان أو األردن أو 

ســواه، فاملظلــوم هــو أول مــن يستشــعر معــى الظلــم والنكبــة واخلطــر 
ولذلــك وقــف الســوريون علــى ســاق واحــدة ليلــة االنقــالب الغاشــم 
يف تركيــا وفرحــوا لفشــله واحتفلــوا مــع أشــقائهم، ألن حيــاة األمــان 
نعمــة افتقدهــا هــؤالء وحكــم اجلنــراالت العســكرية نقمــة يعرفهــا مــن 
عاشــها جيــداً الســيما وســورية تعيشــه مــن أكثــر مــن نصــف قــرن 
حبكــم االنقــالب الــذي ُدفعــت ضريبتــه دم منــذ االنقــالب الــذي 
قــام بــه األســد األب إىل اليــوم، وكذلــك يــوم تعــرض اللــرة الرتكيــة 

فســارعوا مببــادرات خمتلفــة جتــاه ذلــك.
وحتققــت جناحــات حنــو األمــام ومــازال األمــر حيتــاج تضافــر اجلميــع 
لتعزيــز االندمــاج االجتماعــي للتغلــب علــى أي خطــاب للكراهيــة، 

فاإلنســانية ســلوك.
ومــا جيــري بــن فــرتة وأخــرى ينبغــي أن يشــعل لدينــا جــرس اخلطــر 
تبقــى  وأال  األطــراف  مــن كل  الســعي  مــن  ملزيــد  اإلنــذار  ومنبــه 
فنجــاح  العمــل،  وورش  األوراق  حبيســة  واللقــاءات  النظــرايت 

اجلميــع.  علــى  إجيابيــاً  ينعكــس  االندمــاج 

د- زكريا مالحفجي

مشاريع االندماج في المجتمع التركي 
بين التعثر والنجاح 

كاتب سوري
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تقارير ومقا

املنــدوب الســعودي الدائــم لــدى األمــم املتحــدة وعــر كلمتــه الــي جــاءت علــى هامــش 
انعقــاد اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة خبصــوص ملــف حقــوق اإلنســان يف ســورية حيــث 
النظــام الســوري يطلقهــا  الــي مــا فــىء  تطــرق املعلمــي فيــه جملموعــة مــن األكاذيــب 
وعــر ســنن. فقــد هاجــم عبــدهللا املعلمــي النظــام الســوري فــكان مــع كل كذبــة يذكرهــا 
ألكاذيــب النظــام يــردد التصدقوهــم.. التصدقوهــم.. التصدقوهــم.. عبــدهللا املعلمــي 
يف خطابــه رمبــا قطــع الشــك ابلقــن وكشــف موقــف الســعودية مــن نظــام األســد، وجــاء 
خطابــه ليكــون كالطــالق البائــن بينونــة كــرى املكمــل لثــالث والــذي مل يعــد للمطلّــق 
فيــه أن يراجــع زوجتــه الســتنفاذ طلقاتــه الثــالث اجتاههــا التصدقوهــم... التصدقوهــم..

ال تصدقوهــم.
 كثــر احلديــث يف اآلونــة األخــرة عــن لقــاءات ســرية أطلقهــا النظــام قيــل أبهنــا جــرت 
بــن مســؤويل النظــام واملســؤولن الســعودين علــى املســتوى األمــين، وابت النظــام ال 
التطبيــع معــه،  الســعودية يف طريقهــا إىل  أو مؤمتــرًا إال ويكــذب أبن  يفــوت مناســبة 
فمنــذ فــرتة مضــت قــال النظــام إن الســعودية تســتعد لتأهيــل ســفارهتا يف دمشــق وذلــك 
إلعــادة افتتاحهــا وهــذا مــا تبــن كذبــه، فحــى علــى هامــش مؤمتــر شــكلي ال قيمــة لــه 
لــوزراء عــرب يف أي مؤمتــر يُدعــى إليــه النظــام يطلــب مــن وزرائــه أن حيرصــوا كل احلــرص 
علــى أال يفّوتــوا ولــو صــورة »فوتوغرافية«جتمعهــم مــع وزراء ســعودين أو غــر ســعودين، 
فمنــذ أايم قليلــة كان لقــاء قــد مجــع وزيــر التجــارة الســوري ووزيــر التجــارة الســعودي علــى 
هامــش أحــد املؤمتــرات الــي عقــدت يف مصــر وحــدث مــا حــدث حوهلــا مــن أكاذيــب 
أطلقهــا النظــام. أمهيــة خطــاب املعلمــي اليــوم كونــه أييت بعــد أايم قليلــة مــن الــزايرة الــي 
قــام هبــا وزيــر خارجيــة اإلمــارات عبــدهللا بــن زايــد ولقائــه بشــار األســد يف دمشــق، وقــد 

ســبق هــذه الــزايرة اتصــااًل هاتفيًــا جــرى بــن العاهــل األردين ورأس النظــام الســوري، 
ولعــل مــا دفــع إىل هــذه الــزايرات واالتصــاالت مســاح الســفرة اللبنانيــة يف بــروت وموافقــة 
أمــركا للبنــان علــى مــد خــط الغــاز املصــري إىل األردن مــرورًا بســورية إىل لبنــان فقــد 
فهــم البعــض هــذا الســماح لعبــور خــط الغــاز عــر ســورية إىل لبنــان علــى أنــه التفــاف 
علــى قانــون قيصــر، وغــض نظــر اإلدارة األمركيــة عــن خــرق البعــض هلــذا القانــون، حــى 
وصــل األمــر هبــذا البعــض إىل ضــرورة أن يعــود النظــام لشــغل كرســي ســورية لــدى جامعــة 
الــدول العربيــة الشــاغر منــذ ســنن بفعــل الثــورة الســورية. ال ميكــن حبــال مــن األحــوال أن 
نفصــل خطــاب املعلمــي املتشــدد وغــر املســبوق اجتــاه النظــام ونعتــه هلــم ابلكــذب عــن 
القانــون الــذي أصــدره الكونغــرس األمركــي ملناقشــة الوضــع يف ســورية وأمهيــة وخطــورة 
تزامنهمــا مًعــا، ففــي زايرة قــام هبــا منــذ أايم قليلــة بعــض وجــوه املعارضــة كأنــس عبــدة 
وهــادي البحــرة إىل واشــنطن واجتماعهــم مــع مشــرعن يف الكونغــرس وذلــك ملناقشــة 
الــدور األمركــي املطلــوب مــن أجــل تنفيــذ القــرار 2254 الصــادر عــن جملــس األمــن 
الــدويل بتاريــخ الثامــن عشــر مــن كانــون أول عــام 2015 . وكان مــن مثــرة هــذا اللقــاء 
مــع أعضــاء الكونغــرس األمركيــن أن قــام الكونغــرس إبصــدار قانــون« الكشــف«عن 
الدخــل الناتــج مــن األنشــطة الفاســدة أو غــر املشــروعة الــي ميارســها النظــام األســدي 
مشــدداً علــى ضــرورة تشــديد العقــوابت حبقــه«. فالقانــون األمركــي اجلديــد يســتهدف 
أمريــن اثنــن، أوالمهــا يتعلــق ابلكشــف عــن نشــاطات تــورط فيهــا النظــام األســدي مــن 
خــالل صناعــة وترويــج املخــدرات يف مقدمتهــا حبــوب الكبتاغــون الــي نســمع ونقــرأ 
ونشــاهد حمــاوالت مســتميتة مــن جانــب النظــام ومــن خلفــه حــزب هللا إلدخاهلــا إىل 
أمــا اثين األســباب  الســعودية والغضــب الشــديد مــن الســعودية ومايثــره مثــل هــذا. 

مشــروع  يــدرّه  مــا  حتديــد  مبقــدار  فيتعلــق  القانــون  هــذا  الكونغــرس  إلصــدار  املوجبــة 
املخــدرات علــى النظــام، ماجيعلــه دولــة ترعــى صناعــة وترويــج املخــدرات يف املنطقــة 
العربيــة. »ال تصدقوهــم التصدقوهــم التصدقوهــم«.. خطــاب املعلمــي الــذي تزامــن مــع 
القانــون الــذي أصــدره الكونغــرس رمبــا يكــون رســالة إىل مــن يهمــه أمــر ســورية أبن ال 
تطبيــع مــع النظــام، وال عــودة لــه ألن يشــغل كرســي ســورية لــدى جامعــة الــدول العربيــة، 
وأن قيصــر ابق مــا بقيــت احلاجــة إليــه، وهلــذا كان خطــاب املعلمــي علــى النحــو الــذي 
جــاء عليــه مــن تشــدد حيــال النظــام، وتبــين الــرايض القانــون قلًبــا وقالبــاً مجلــة وتفصيــاًل 
يظهــر مــن خــالل العبــارات ذاهتــا الــي اســتخدمها القانــون حيــث أوردهــا املعلمــي مــن 
هتريــب املخــدرات واألعمــال اإلرهابيــة، وحــزب هللا، واجملــازر واملعتقلــن، والشــهداء، 

واملنظمــات اإلرهابيــة، وإىل ضــرورة تطبيــق القــرار األممــي 225٤ .
 الســعودية وخالل ســنوات يبدو أهنا أدركت حجم األكاذيب الي حياول نظام األســد 
تروجيهــا وهــو الــذي تعــود علــى الكــذب منــذ نشــأته. وهــا هــي الســعودية وعلــى لســان 
مندوهبــا الدائــم عبــدهللا املعلمــي ويف أكــر حمفــل دويل تكشــف كل ماروجــه ويروجــه 
نظــام األســد مــن أكاذيــب ويرددهــا املعلمــي عشــرات املــرات أمــام احملفــل الــدويل أبن 
الــي  الكلمــات »التصدقوهــم«  مفعــول  ســيكون  فهــل  ال تصدقوهــم..ال تصدقوهــم 
أطلقهــا املعلمــي كالطلقــات الثــالث الــي ميلكهــا الــزوج علــى زوجتــه وتبــن عنــه الزوجــة 
إبطالقهــا وتكــون »التصدقوهــم« املعلمــي مكملــة لثــالث وبعدهــا ســيكون«هذا فــراق 
بيــين وبينــك«أم أن هــذه ال« التصدقوهــم« قــد جــاءت مقرتنــة بعــدد لفظًــا أوإشــارة 
ويف جملــس واحــد فهــي التقــع حســب الفقــه اإلســالمي غــر واحــدة وابلتــايل يقــع رجعيًّــا 

جتــوز معــه املراجعــة؟ 

جهاد إحسان األسمر

عبدالله المعلمي.. التصدقوهم.. أهو الطالق البائن أم الرجعي؟ 

كاتب ومحامي سوري

خضــار أبنواعهــا مرتبــة بشــكل ممتــاز وكل صنــف عليــه ورقــة كرتونيــة مكتــوب عليهــا 
الســعر كفيلــة بعــدم شــراء أي نــوع مــن الفواكــه بســبب إرتفــاع الســعر، أمــا اخلضــار 

فأغلــب العائــالت مضطــرة لشــرائها وخاصــة األساســية منهــا.
عندمــا نتحــدث عــن الدخــل الــذي حيصــل عليــه الســوريون، وتكاليــف املعيشــة، 
نصــل إىل معادلــة مســتحيلة احلــل، وبعيــدة عــن علــوم احلســاب. علــى غــر عــادة 
يدخــل منزلــه حممــاًل أبكيــاس الفواكــه واخلضــار ليســتقبله أطفالــه اســتقبااًل حيــدث 
مــرة كل شــهر، وزوجتــه يف املطبــخ جُتهــز للطعــام وبفرحــة عارمــة تقــول: “أرســل 

كيــس الفــروج بســرعة ألن األطفــال ينتظــرون طبخــة دمســة منــذ أول الشــهر”.
أبــو كامــل )47 عامــاً( لديــه مخســة أطفــال كبرهــم 14 عامــاً، يعمــل أبــو كامــل 
يف معمــل خملــالت وهــو ُمهجــر مــن قريــة حــاس ويســتأجر منــزل يف مدينــة ســلقن، 
وغــره الكثريــن ممــن فقــدوا وظائفهــم ومنهــم مــن يعمــل ابئــع يف أحــد احملــال التجارية 
ومنهــم صانــع يف حمــل تصليــح ســيارات والكثــر مل جيــد عمــاًل لكــن لديــه ولــد أو 

أكثــر يعملــون يف تركيــا ويســاعدوا أهاليهــم يف معيشــتهم.
يقــول أبــو كامــل: “كنــت موظًفــا يف معمــل الغــزل والنســيج وبســبب احلــرب أجــران 
علــى تــرك الوظيفــة والنــزوح إىل مناطــق الشــمال الســوري، وحلســن احلــظ أن لــدي 
أصدقــاء مــن مدينــة ســلقن كانــوا زمالئــي يف معمــل النســيج، فقــد ســاعدوين يف 
اســتئجار املنــزل والعمــل يف أحــد معامــل املخلــل وتعليــب الزيتــون مببلــغ 150 
دوالر مــا يعــادل 1300 لــرة تركيــة، ابإلضافــة إىل ســلة غذائيــة شــهرية قيمتهــا  

65 دوالر”.
وأضــاف أبــو كامــل: “ال تكتمــل فرحــي ابملبلــغ الــذي قبضتــه حــى يطــرق صاحــب 
لــرة  للســمان و100  لــرة  لــرة، و150   300 الراتــب  فينقــص  البــاب  املنــزل 
لــدكان اخلضــار فيبقــى معــي 750 لــرة جيــب أن أقتصــد ابملصــروف حــى آخــر 
الشــهر، فمــن املســتحيل أن تكفــي ال750 مثــن خبــز وميــاه وخضــار، فكيــف 
لكثــر مــن النــاس أن تعيــش بــدون عمــل معتمديــن علــى ســلة غذائيــة شــهرية”.

حممــد العيســى )39 عامــاً( يقــول: “أعيــش يف إحــدى القــرى احلدوديــة وبعــد أن 
فقــدت وظيفــي أصبــح العــبء كبــر فــأان مل أصمــد مــن معاشــي ســوى 1000 
دوالر وقمــت ببيــع ســياريت الرديئــة مببلــغ  500 دوالر، وأان أعيــش حاليــاً مــع 
عائلي على ما نزرع من خضار يف بســتان املنزل الصغر، فهي توفر علينا القســم 

الكبــر مــن املصــروف”.
فوجــئ حممــد حــن قــال لــه البائــع إن مثــن كيلــو حلــم الغنــم 65 لــرة تركيــة، وكان 

يــود أن يلــيب رغبــة أوالده أبكلــة دمســة، وأن أصعــب مــا ميكــن أن يشــعر بــه رب 
املنــزل هــو العجــز عــن أتمــن طلبــات األوالد، خاصــة مــا يتعلــق ابألكل، واللبــاس، 
وحيــاول مضطــراً أن يقنعهــم بفوائــد شــوربة العــدس )املخلوطــة( رغــم أن كلفتهــا ال 
تقــل عــن الـــ 30 لــرة مــع ملحقاهتــا لكنهــا تبقــى أقــل كلفــة مــن األطعمــة الدمســة، 

ويقــول حممــد بنــوع مــن اهلــرج: “هــي أكثــر فائــدة وخفيفــة علــى املعــدة”.
يضطــر أصحــاب البقاليــات للبيــع ابلديــن رغــم اســتيائهم مــن هــذه الطريقــة، لكنهــم 
ابملقابــل لــن يتمكنــوا مــن بيــع مــا لديهــم إن مل يبيعــوا ابلديــن، وهكــذا تســتمر 

قصــص املطالبــة ابلديــن بــن الســمان والســكان.
بريــف حلــب  البــاب  منطقــة  يقيــم يف  الــذي  عامــاً(   34( العبــاس  نظــر  اعتــاد 
الشــمايل أن يشــرتي احلــدود الدنيــا مــن أي صنــف مــن املــواد الغذائيــة، معاشــه 
الشــهري ال يتجــاوز 200 دوالر، ولديــه طفــالن علــي ذو األربعــة أعــوام أيكل 

رغيفــن ونصــف علــى الفطــور كأنــه رجــل أربعيــين.
الشــهر أن أشــرتي جــن  مــن  يقــول نظــر: “أســتطيع خــالل األســبوع األول   
وبيــض ولبنــة، لكنــين بعــد األســبوع األول أحافــظ علــى اللبنــة فقــط وتكــون نــوع 
اثين مثنهــا أقــل مــن النوعيــة املمتــازة، وأحــاول جاهــداً كل شــهر أن أغلــق احلســاب 
عنــد الســمان لكــن هنــاك ضــرورايت ال ميكــن االســتغناء عنهــا، وأشــرتي بعضــاً 
مــن األساســيات بدايــة الشــهر كالزيــت والســكر والشــاي( وبعــد بضعــة أايم مــن 
إغــالق بعــض املبالــغ املرتاكمــة عنــد الســمان أعــود لســحب حاجيــات جديــدة 

ابلّديــن”.
حتفــظ فاطمــة أســعار الســلع الــي تشــرتيها، وحتســب كلفــة أي طبخــة، وتتأهــب 
كمــا كل العائــالت لـــ شــهر املونــة مــن عــام إىل آخــر فهــي ختفــف مــن تكاليــف 

فصــل الشــتاء، حيــث أنــه يتزامــن مــع افتتــاح املــدارس الــذي يشــكل عبئــاً إضافيــاً 
للســكان.

خــروج اللحــوم بكافــة أنواعهــا مــن االســتهالك، وهنــاك مــن يطلــب حلمــة مببلــغ 
5 لــرات تركيــة، لذلــك حيتــاج القصــاب إىل ميــزان ذهــب ليحــدد مــا يقابلهــا مــن 

اللحمــة.
غيــاب اللحــوم احلمــراء والبيضــاء، وخاصــة الســمك بعــد ارتفــاع ســعره ألكثــر مــن 
الضعــف، يــرتك كثــرًا مــن اآلاثر الصحيــة املتعلقــة ابلتغذيــة، فغيــاب الســمك يــؤدي 
إىل زايدة يف األمــراض ذات الصلــة بنقــص اليــود، بســبب احلــرب الــي تعيشــها 
البــالد منــذ ســنوات، فقــد وصــل ســعر كيلــو اللحــم إىل 65 لــرة تركيــة، وهلــذا 
الســبب أصبحــت اللحــوم غائبــة عــن موائــد شــرحية كبــرة مــن النــاس هنــاك، كذلــك 
الــذي وصــل ســعر الكيلــو الواحــد 5,5 دوالر مــن املســمكة لينتظــر  الســمك 
جمــد أو الفــرايت ذو األحجــام الكبــرة الــذي 

ُ
غالبيــة الســكان الســمك الرتكــي امل

يــكاد أن يتعفــن بســبب طــول الطريــق ارتفــاع احلــرارة، وقــد يصــل متوســط ســعر 
الكيلــو 10 لــرات تركيــة وهــو ســعر مناســب لفقــراء الشــمال الســوري.

الفــروج بــدأ ينافــس الســمك خاصــة يف الفــرتة األخــرة الــي ســجل فيهــا ارتفاًعــا 
كبــرًا، إذ جتــاوز ســعر الكيلــو احلــي 12 لــرة تركيــة.

اتســاع اهلــوة وصــل أشــده خــالل الســنوات األخــرة، ودخــل غالبيــة الســكان أقــل 
بكثــر مــن تكاليــف املعيشــة اليوميــة، عــدا عــن ارتفــاع األجــور وغــالء األســعار، 
ممــا أدى خلســارة مصــادر الروتــن احليــواين علــى غالبيــة املوائــد الســورية، وإقبــال 
كبــر علــى اســتهالك اخلبــز ، واعتمــاد الســكان علــى ســلة اإلغاثــة وعلــى املونــة 

مــن زيــت وزيتــون وغــره.

عمر علي الحسن

عائالت الشمال السوري تتحايل على العيش

كاتب سوري
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Çok çeşitli Suriyeli gazeteciler, medya mensuplari, aktivistler ve medya kuruluşu temsilcileri-
nin katılımıyla 15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Gaziantep’te (İnsan Hakları için Gazeteciler) ikinci konferansı olan İşrak gazetesi bu önemli 
konferansa katıldı, temsilen Kültür Bölüm başkanı Sayın Ali Muhammed Şerif, Siyaset Bölüm 
Başkanı Sayın Ahmed Mazhar Saadu, İşrak gazetesinin yazarlarından Sayın Mahmud Al-Wahb 
ve Hassan Al-Nifi katıldı. İşrak gazetesi, İkinci gün (İstikrar Destek Birimi) ve (İnsan Hakları 
Gazetecileri) himayesinde (Suriye medyasının gerçekliği ve gazetecileri koruma özgürlüğü ve 
mekanizmaları) üzerine özel bir tartışma oturumuna katıldı.
Oturumda Suriye meselesinde medya çalışmasının önemi ve Suriye’de, özellikle Suriye’nin 
kuzeybatı bölgelerinde ve Suriye dışındaki Suriye medyasında gazetecilerin haklarının ve 
özgürlüğünün sağlanmasının önemi ve medyanın gelişimine ve gazetecilerin korunmasına 
katkıda bulunan yasalar ve birleşik bir eylem mekanizmasının bulunmasını engelleyen sorun-
ların neler olduğu üzerinde durulmuştur.  Ayrıca Suriye’de medya ve medya özgürlüğü ile ilgili 
yasalar, bağımsız medyanın gerçekliği ve sorunları, daha önce üzerinde çalıştığı profesyonel 
mekanizmaların ve onur kurallarının uygunluğu, insan hakları gazeteciliği ve standartlar üze-
rinde anlaşma olasılığı ve bunların uygulanabilirliği ile ilgili konuları tartışıldı.

مبشــاركة طيــف واســع مــن الصحافيــن واإلعالميــن والنشــطاء الســورين وممثلــن عــن املؤسســات اإلعالميــة  فقــد 
انعقد بتاريخ 15 كانون أول/ ديســمر 2021.

   يف عينتــاب املؤمتــر الثــاين ملنظمــة )صحافيــون مــن أجــل حقــوق االنســان/ ، وقــد شــاركت صحيفــة إشــراق يف 
هــذا املؤمتــر املهــم، ممثلــة ابلســيد علــي حممــد شــريف رئيــس القســم الثقــايف، والســيد أمحــد مظهــر ســعدو رئيــس 

القســم السياســي مــن هيئــة التحريــر، والســيدين حممــود الوهــب حســن النيفــي مــن كتــاب صحيفــة إشــراق.
كمــا شــاركت صحيفــة اشــراق يف اليــوم الثــاين يف اجللســة النقاشــية التخصصيــة حــول )واقــع اإلعــالم الســوري 
وحريتــه وآليــات محايــة الصحفيــن( برعايــة )وحــدة دعــم االســتقرار( و)صحافيــون مــن أجــل حقــوق االنيســان(.
تركــزت اجللســة حــول أمهيــة العمــل اإلعالمــي يف القضيــة الســورية وضمــان حريــة حقــوق الصحفيــن/ات يف 
ســوراي وخاصــة مناطــق مشــال غــرب ســوراي واالعــالم الســوري خــارج ســورية ، وماهــي اإلشــكاليات الــي حتــول 

دون إجيــاد آليــة عمــل موحــدة وقوانيــن تســاهم يف تطويــر االعــالم ومحايــة الصحفيــن. 
كمــا جــرى نقــاش حــول القوانيــن الــي ختــص اإلعــالم وحريــة اإلعــالم يف ســورية وواقــع ومشــاكل اإلعــالم 
املســتقل ومطابقــة اآلليــات املهنيــة ومواثيــق الشــرف الــي عمــل عليهــا ســابًقا وإمكانيــة االتفــاق علــى معايــر 

موحــدة وإمكانيــة تطبيقهــا، وكذلــك حــول صحافــة حقــوق اإلنســان. 

 İşrak Gazetesi (İnsan Hakları için Gazeteciler) konferansına katıldı)إشراق( تشارك في مؤتمر )صحافيون من أجل حقوق اإلنسان(
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بلبل زادة... منبر ال

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep’te Suriyeli aydın, akademisyen, siyasetçi, 
STK temsilcisi ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
İlki Şanlıurfa’da, ikincisi geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta yapılan toplantının üçüncüsü 14 Aralık Salı günü 
Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapıldı. Buluşmada katılımcılara hitap eden Aldemir, 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler Suriye’de yaşananların tekrarlanmaması için sizlerle beraber gazeteler 
çıkarttık, radyolar kurduk, yüzlerce belgesel çektik ve filmler yaptık. Az da olsa dünyada vicdanı ölmemiş insanların 
burada yaşananları duyması için birlikte çalışmalar yaptık. Sizlerin de katıldığı sözlü tarih Suriye’de yaşananları 
kamera karşısında sizlerin şahitliği ile tarihe not olarak bıraktık. Bizler tüm imkânlarımızla birlikte öğrendik bu süreci, 
bu zulmü, bu yaşanan dramı. Biz de öncesinde bu kadar çapta tecrübe etmemiştik. Bunun için gerek Türkiye’nin 
içinde gerek Suriye’de güvenli bölgede okullar açtık, eğitim çalışmaları yaptık ve birçok kültürel, ticari, fikri, tarıma 
dair, sanayiye dair birlikte çaba sarf ettik. Bizim Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Federasyonu olarak Türkiye’deki bu 
konseptteki STK’lar olarak, siyasetçilerimizle, akademisyenlerimizle, devlet yöneticilerimizle tüm çabamız silerin 
bu ülkede güven içinde yaşamanız ve güven içinde döneceğiniz Suriye’yi inşa etmek için birlikte çabalarımız oldu. 
Burada yaptığımız bu faaliyetleri arkadaşlarımız bir bültende toparlamışlar. Aslında onlarca belgesel olacak bir 
hikâyeye sahibiz. Hamdolsun bunları birlikte yaptık.
Bugünkü toplantının amacı yaşadığımız acıları tekrar dile getirerek yaralarımızı deşmek değildir. Bir taraftan da 
bugün yaşadığımız bir kısım sorunlar var. Ancak şunu biliyoruz ki bugün yaşanılan sorunlar dün fark edilmeyen 
ihtiyaçların sonuçlarıdır. Bugünün ihtiyaçlarını da eğer önlem almazsak nesillerimize, coğrafyamıza daha büyük 
sorunlar olarak devrederiz. Bunun için toplantımızın ana teması yaşadığımız acılar değil, bugün yaşadığımız bir 
kısım sorunlar değil, ortak geleceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Birçok fikir sahibinin üzerinde ittifak ettiği 
bir düşünce vardır. Bu sorunlarımızın çözümü yerinde oturan tembel akıl sahipleri ile çözülmez. Bizden bir şey olmaz 
diyen aciz akıl sahipleriyle de çözemeyiz. Mazeretçi akıl dediğimiz hep mazeretler üreten akıl türüyle de çözülmez. 
Takdir edersiniz ki kibirli, mağrur, bizim sorunumuzu ancak biz çözeriz diyenler de bizim sorunlarımızı çözemediler. 
Bu toplantımızın amacı dünyanın birikimini, insanlığın bugüne kadar ortaya çıkarttığı tecrübeleri alarak, faal bir 
akılla, bağ kuran bir akılla ve çözüm için dünyanın neresinde olursa olsun bunları getirip kendi birikimimizle, kendi 
kültürümüzle bu coğrafyamızın yeniden bir selam yurdu, bir güven beldesine dönüşmesi için faal bir akla ihtiyaç var. 
Bu salonda olan sizler bu faal akıl sahiplerisiniz. Faal akıl sahipleri bağ kuran insanlardır. Büyük düşünür Konfiçyus’a 
soruyorlar, siz bu kadar şeyi nasıl biliyorsunuz, bu orunları nasıl çözüyorsunuz? diye. O da diyor ki benim elimde bir 
ip var bu iple bugünkü sorunla, dünkü çözümü, başka yerdeki uygulamayı birbirine bağlıyorum. Faal ve bağ kuran 
bir akılla meselelere yaklaştığım için çözüm odaklı oluyor. Süreç gösterdi ki coğrafyamızın geleceği için dünyanın 
son yüzyılda yaşadıklarına baktığımızda her yolu denedik. Bu denediğimiz yöntemlerin birçoğu sorunları çözmeye 
yetmedi. Kurtarmak için ortaya çıkan kurtuluş hareketleri bir süre sonra kurtardığı milletlere zulme dönüştü. Bu 
topraklarda yaşayan insanlar olarak Mülümanıyla, gayri müslim ile, sünnisiyle, alevisiyle, sağcısıyla, solcusuyla, 
ulusalcısıyla her ne düşünceye sahip olursak olalım her insanımızı akıl, nesil, can, mal ve din emniyetini korumak için 
daha fazla birlikte müzakereye ihtiyacımız var“ dedi.

التقــى تورغــاي الدمــر ، رئيــس جملــس إدارة احتــاد األانضــول ، مبفكريــن ســورين وأكادمييــن وسياســين وممثلــي املنظمــات غــر احلكوميــة 
وقــادة الــرأي يف غــازي عنتــاب.

وعقــد االجتمــاع الثالــث ، الــذي ُعقــد األول منــه يف شــانلي أورفــا ، والثــاين يف كهرمــان مرعــش األســبوع املاضــي ، يف قاعــة مؤمتــرات داود 
أوزغــول يف وقــف بلبــل زادة يــوم الثــالاثء 14 كانــون األول / ديســمر. ويف كلمــة ألقاهــا أمــام املشــاركن يف االجتمــاع قــال ألدمــر يف 
كلمتــه: “نشــران الصحــف وفتحنــا اإلذاعــات وصــّوران مئــات األفــالم الواثئقيــة وصنعنــا األفــالم معكــم حــى ال يتكــرر مــا حــدث يف ســوراي. 
لقــد عملنــا مًعــا حــى يتمكــن األشــخاص الذيــن مل يفقــدوا ضمرهــم يف العــامل مــن مســاع مــا جيــري هنــا. التاريــخ الشــفوي ، الــذي شــاركتم فيــه 
أيًضــا ، تركنــا األحــداث يف ســوراي كمالحظــة للتاريــخ مــع شــهادتكم أمــام الكامــرا. لقــد تعاملنــا خــالل هــذه الفــرتة مــع هــذه القســوة وهــذه 
املأســاة بــكل إمكانياتنــا. مل نشــهد مثــل هــذا علــى النطــاق الواســع مــن قبــل. مــن أجــل ذلــك ، افتتحنــا مــدارس يف كل مــن تركيــا وســوراي  
يف املنطقــة اآلمنــة ، وقمنــا أبنشــطة تعليميــة وعملنــا مًعــا علــى العديــد مــن القضــااي الثقافيــة والتجاريــة والفكريــة والزراعيــة والصناعيــة. بصفتنــا 
وقــف بلبــل زادة واحتــاد األانضــول ، كمنظمــات غــر حكومية.هــذا املفهــوم يف تركيــا ، عملنــا مــع السياســين واألكادمييــن واملســؤولن 
احلكوميــن لدينــا ، لقــد عملنــا مًعــا لبنــاء ســوراي ، حيــث ميكننــا العيــش أبمــان يف هــذا البلــد ويف ســوراي عندمــا تعــود بســالم.  يف الواقــع 

مجــع أصدقــاؤان هــذه األنشــطة الــي قمنــا هبــا هنــا ، لدينــا قصــص ســتصبح عشــرات األفــالم الواثئقيــة، حلســن احلــظ ، فعلنــا هــذا مًعــا.
إن الغــرض مــن اجتمــاع اليــوم ليــس جتريــف جراحنــا ابلتعبــر عــن معاانتنــا مــرة أخــرى. مــن انحيــة أخــرى ، هنــاك بعــض املشــاكل الــي منــر 
هبــا اليــوم. لكننــا نعلــم أن املشــاكل الــي منــر هبــا اليــوم هــي نتيجــة احتياجــات مل نالحظهــا ابألمــس. إذا مل نتخــذ االحتياطــات ، فســننقل 
احتياجــات اليــوم ابعتبارهــا مشــاكل أكــر ألجيالنــا وجغرافيتنــا. هلــذا الســبب ، فــإن املوضــوع الرئيســي الجتماعنــا ليــس األمل الــذي عانينــا 
منــه ، وليــس بعــض املشــاكل الــي منــر هبــا اليــوم ، لكننــا اجتمعنــا للحديــث عــن مســتقبلنا املشــرتك. هنــاك رأي يتفــق عليــه العديــد مــن 
أصحــاب الــرأي. ال ميكــن حــل هــذه املشــاكل بعقــول كســولة جتلــس يف مكاهنــا. ال ميكننــا حلهــا بعقــول عاجــزة تقــول إن شــيًئا ال ميكــن أن 
حيــدث لنــا. ال ميكــن حلهــا ابلعقــل الــذي ينتــج األعــذار دائًمــا ، وهــو مــا نســميه العقــل املعــذر. كمــا ميكنكــم أن تدركــوا ، فــإن املتغطرســن 
واملغــرورن يقولــون إننــا وحــدان قــادرون علــى حــل مشــاكلنا ، لكنهــم ال يســتطيعون حــل مشــاكلنا أيًضــا. اهلــدف مــن هــذا االجتمــاع هــو أخــذ 
تراكــم العــامل ، التجــارب الــي جلبتهــا البشــرية حــى اآلن ، بعقــل نشــط ، بعقــل يتواصــل ، وإحضارهــم أينمــا كانــوا يف العــامل مــن أجــل احلــل 
، مــع املعرفــة اخلاصــة  بثقافتنــا ، لتحويــل هــذه اجلغرافيــا إىل مــكان للرتحيــب ، مــكان للثقــة مــرة أخرى.العقــل مطلــوب. أنتــم املوجــودون 
يف هــذه القاعــة هــم هــؤالء العقــول النشــطة. العقــول النشــطة هــم األشــخاص الذيــن يربطــون ببعضهــم البعــض. يســألون املفكــر العظيــم 
كونفوشــيوس ، كيــف تعــرف الكثــر ، كيــف حتــل هــذه املشــاكل؟. يقــول أن لــدي حبــاًل يف يــدي ، ابســتخدام هــذا احلبــل أربــط مشــكلة 
اليــوم حبــل األمــس والتطبيــق يف مــكان آخــر. إنــه موجــه حنــو احللــول ألنــين أتعامــل مــع املشــكالت بعقــل نشــط ومتواصــل. أظهــرت لنــا األايم 
أنــه عندمــا ننظــر إىل مــا شــهده العــامل يف القــرن املاضــي ملســتقبل جغرافيتنــا ، فقــد حاولنــا بــكل طريقــة ممكنــة. العديــد مــن هــذه األســاليب 
الــي جربناهــا مل تكــن كافيــة حلــل املشــكالت. حــركات التحــرر الــي خرجــت لإلنقــاذ حتولــت إىل اضطهــاد لألمــم الــي حررهتــا بعــد فــرتة. 
بصفتنــا أشــخاًصا يعيشــون يف هــذه األراضــي ، حنتــاج إىل املزيــد مــن النقــاش مًعــا مــن أجــل محايــة ســالمة العقــل واحليــاة واملمتلــكات والديــن 
جلميــع أفــراد شــعبنا ، بغــض النظــر عــن آرائهــم ، ســواء كانــوا مســلمن أو غــر مســلمن إن كانــوا مــن العلويــون ، اليمينيــون ، اليســاريون 

أو القوميــون، حنــن حباجــة للنقــاش مًعــا. 

Suriye Kanaat Önderleri Buluşmalarının III.’sü Bülbülzade Vakfı’nda Yapıldıاللقاء الثالث لقادة الرأي السوريين في وقف بلبل زادة 
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بلبل زادة... منبر ال
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Sosyal Harmony Lab Eğitimleri kapsamında 
“Uluslararası Göç ve Uyum Çalışmaları Programı” adlı söyleşi programında üniversite 
öğrencilerine hitap etti. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan araştırmacı genç 
katılımcılarla gerçekleştirilen oturumda Gaziantep örneği üzerinden mülteci ve göçmen-
lere yönelik sahada yapılan çalışmalar anlatıldı.
Çevrimiçi yapılan oturumda genç araştırmacılar tarafından kendisine yönetilen; Gazian-
tep’in göçten önceki demografik yapısı, Gaziantep’te göçten önceki Suriyeli algısı, Ga-
ziantep’in aldığı mülteci sayısı ve demografik değişim, sinema ve tiyatronun hayatımız-
daki yeri, sivil toplum medyası nasıl olur? gibi sorulara cevap verdi.

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Göçmen Hizmetler Merkezi Koordinatörü Remzi Yılmaz ve Koordi-
natör Yardımcısı Şehadet Gerçek ile Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü’ne ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında Enstitü Başkanı Prof. Dr. Zeynel Özlü, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Karadaş, Enstitü 
Sekreteri Tekin Başer ve Araştırma Görevlisi İbrahim Özhazar ile projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili görüş 
alışverişlerinde bulunuldu.
Bülbülzade Vakfı’nın çalışmaları ve ortak yürütülebilecek projeler hakkında konuşulan ziyarette Aldemir, mu-
hacir kardeşlerimiz için yaptıkları çalışmaların fikri yapısını ve felsefesini anlattı. Yapılan çalışmalarda geld-
ikleri noktalarda; insana insan olarak baktığımızı dile getiren Aldemir, projelerimiz ve çalışmalarımızın evren-
sel anlamda kullanılacak çıktıların, akademi ile birlikte bilgiye, politikaya dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
Gaziantep’in uyumlu durumunun Türkiye’ye model olmaya yatkın olduğunun altı çizilirken,  Suriye’den göç 
etmiş, donanımlı fikri olan, derdi olan, kanaat önderleriyle çözüm önerilerini, fikirlerini konuştuğumuz sivil 
iletişim projesinin gerçekleşecek olan 3. aşamasını 14 Aralıkta gerçekleştirildiğini söyledi.
Göç Enstitüsünün çalışmaları ve projeleri hakkında konuşulan ziyarette birlikte neler yapabiliriz, hayırsever-
liğin konusu değil, statü kaybını engellemek, mesleklendirmeyi ön plana çıkarmanın gerek olduğu vurgu-
landı. Göçmen hizmetler merkezinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi. 
İnsanlık onuru için kültürel sermayenin, statülerin ve deneyimlerin heba olmaması adına ortak yürütülebi-
lecek fikirler ve projeler üzerinde çalışılacak. Görüşme esnasında “yeşil yürekler” projesiyle gelen muhacir 
gönüllülerimiz göç enstitüsüne ziyarette bulundu.
Suriyeli STK’ların ortak yürüttüğü kardeşliği teşvik etmek amacıyla çiçek dağıtım projesi “yeşil yürekler” 
projesinin ilgiyle ve takdirle karşılandığı dile getirildi. 

خاطــب ترغــاي الدمــر ، رئيــس وقــف بلبــل زادة ، طــالب اجلامعــات يف حمادثــة “برانمــج دراســات اهلجــرة 
واالندمــاج الــدويل” ضمــن نطــاق تدريبــات خمتــر االنســجام االجتماعــي. 

يف اجللسة الي عقدت مع الباحثن الشباب الذين يدرسون يف جامعات خمتلفة يف تركيا ، مت شرح الدراسات 
الي أجريت يف امليدان لالجئن واملهاجرين من خالل مثال غازي عنتاب. 

يف اجللســة الــي يديرهــا ابحثــون شــباب ؛ أجــاب ألدمــر علــى أســئلة مثــل  مــا هــو الرتكيــب الدميوغــرايف لغــازي 
عنتــاب قبــل اهلجــرة ، تصــور الســورين قبــل اهلجــرة يف غــازي عنتــاب ، عــدد الالجئــن والتغــر الدميوغــرايف الــذي 

تلقتــه غــازي عنتــاب ، مكانــة الســينما واملســرح يف حياتنــا ، ووســائل إعــالم اجملتمــع املــدين؟

زار رئيس وقف بلبل زادة، تورغاي الدمر ، معهد اهلجرة جبامعة غازي عنتاب مع منسق مركز خدمات اهلجرة رمزي يلماز وانئبة 
املنسق شهادات غرشك. وخالل الزايرة مت تبادل وجهات النظر حول املشاريع والدراسات مع رئيس املعهد الروفيسور الدكتور. زينال 

اوزلو ، انئب الرئيس املساعد. الدكتور.يوجال كاراداش ، سكرتر املعهد تكن بشر ، والباحث إبراهيم أوزهازار.
خالل الزايرة ، حيث متت مناقشة عمل وقف بلبل زادة واملشاريع الي ميكن تنفيذها سوية ، شرح ألدمر اهليكل الفكري وفلسفة 
العمل الذي قاموا هبا من أجل املهاجرين. ومت البحث يف النقاط الي مت التوصل إليها من خالل األعمال؛ مشرًا إىل أهنم ينظروا إىل 
الناس على أهنم بشر ، وأكد ألدمر على أن خمرجات املشاريع واألعمال الي سيتم استخدامها ابملعى العاملي جيب أن تتحول إىل 
معرفة وسياسة جنًبا إىل جنب مع املعهد. ويف الوقت الذي أكد فيه أن الوضع املتناغم يف غازي عنتاب مييل ألن يكون منوذًجا لرتكيا 
، قال إن املرحلة الثالثة من مشروع االتصال املدين ، الي مت تنفيذها يف 14 كانون األول، حيث حتدثنا عن مقرتحات احلل واألفكار 

مع قادة الرأي. الذين هاجروا من سوراي ولديهم أفكار جيدة التجهيز ولديهم مشاكل.
خالل الزايرة ، الي متت فيها مناقشة أعمال ومشاريع معهد اهلجرة ، مت التأكيد على أن ما ميكن القيام به مًعا ليس موضوًعا للعمل 

اخلري فقط ، بل من الضروري منع فقدان املكانة وإبراز املهنة. ومت تقدمي معلومات حول عمل ومشاريع مركز خدمات اهلجرة.
من أجل عدم إهدار رأس املال الثقايف والوضع والتجارب من أجل الكرامة اإلنسانية ، سيتم العمل على األفكار واملشاريع الي ميكن 
تنفيذها بشكل مشرتك. خالل اللقاء ، قام متطوعون من املهاجرين ، الذين جاءوا مبشروع “القلوب اخلضراء” ، بزايرة معهد اهلجرة.

وذكر أن مشروع توزيع الزهور “قلوب خضراء” قوبل ابهتمام وتقدير من أجل تشجيع األخوة الي نفذت ابالشرتاك مع املنظمات 
السورية غر احلكومية.

شارك ألدمير في »برنامج دراسات الهجرة واالندماج الدولية«

زيارة معهد الهجرة بجامعة غازي عنتاب

Aldemir “Uluslararası Göç ve Uyum Çalışmaları Programı”na Katıldı

Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü’ne Ziyarette
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بلبل زادة... منبر ال

Uluslararası Arapça Yayıncıları Derneği ve Bülbülzade Vakfı’nın destekleri ile “Gaziantep Arapça Ki-
tap ve Kültür Günleri” düzenlendi. 25 Arapça eser yayınlayan yayınevinin katılımıyla 21-26 Aralık 
tarihleri arasında düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin açılışı AK Parti eski Dış İlişkilerden 
ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Bülbülzade Vakfı Başkanı Tur-
gay Aldemir, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu, İl Müftüsü Hüseyin 
Hazırlar ve birçok davetlinin katılımıyla yapıldı.
Masal Parkı yanı Kavaklık Şato Salonu’nda düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin açılışı 
dolayısıyla Yasin Aktay ve Turgay Aldemir birer selamlama konuşması yaptı. Aldemir konuşmasın-
da kitap fuarının bu toprakların güvenine ve adaletine dönüşmesi için yeni bir açılım getireceğine 
inandığını belirterek;  “Birincisi düzenlenen bu fuarın devamının gelmesini diliyoruz. Gaziantep’te 
birçok Arap kökenli misafirimiz var onlarında bu fuar sayesinde kitapla buluşması sağlanıyor. Su-
riye de kültür merkezlerimizde öğrenciler okumak için kitap sırası bekliyor. Buradaki kitaplar da 
okunmak için sıra bekliyor. Bunların insanlarla buluşması gerekiyor” dedi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Eruslu Global Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Eruslu, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddisoğlu ve MÜSİAD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ahmet Yazıcı’dan oluşan heyet Bülbülzade vakfı ziyaret etti. 24 Aralık Cuma günü 
gerçekleştirilen ziyarette kız ve erkek öğrenci yurtları, kültür, eğitim, sanat, spor ve medya gibi 
çeşitli alanları içinde barındıran Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi gezildi.
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir çalışmaları anlattı.
Gezinin ardından Bülbülzade Vakfı birim sorumlularının da yer aldığı toplantıda Bülbülzade Vak-
fı Başkanı Turgay Aldemir, toplumun farklı alanlarına hitabeden komisyonlarda yapılan çalışma-
ları anlattı. Suriye Güvenli Bölgede açılan Anadolu Kültür Merkezlerinde yapılan çalışmalara ait 
sinevizyonlar izlendi.
İslam Dünyası’na dair değerlendirmeler yapıldı.
Aldemir, bugün İslam Dünyasında yaşanan krizlere dair değerlendirmelerde bulundu. Oluşturu-
lan raporlar neticesinde çözüm arayışları içerisinde olduklarını, toplumsal meselelere karşı 
toplumun asli unsurlarını sürece katarak her daim eylem halinde olduklarını, bu anlamda so-
rumlulukların çok büyük payının Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Adamlarına düştüğünü söyledi.
Başkan Yarar, çalışmalar beni yeniden heyecanlandırdı.
MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar ise gördükleri çalışmaların bu toplumun temel sorunlarına 
karşı özenle hazırlanmış oluşundan duyduğu memnuniyeti ifade ederken ülkemizde ve İslam 
dünyasında yetimlerimizin ve gelecek kuşaklarımızın topluma daha sağlam idealler ve imkân-
larla kazandırılması gerektiğini söyledi.

مت تنظيم “أايم غازي عنتاب للكتاب والثقافة العربية” بدعم من االحتاد الدويل للناشرين العرب ووقف بلبل زادة.
افتتــاح أايم الكتــاب والثقافــة العربيــة ، الــي أقيمــت بــن 21 و 26 كانــون األول مبشــاركة دور النشــر الــي تنشــر 
25 عمــاًل عربيــاً حبضــور ايســن أقطــاي ، النائــب الســابق حلــزب العدالــة والتنميــة و املســؤول عــن العالقــات اخلارجيــة 
وحقــوق اإلنســان ، رئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي ألدمــر ، انئــب املديــر العــام للمكتبــات واملطبوعــات اتنــر ابي 

أوغلــو، ومبشــاركة مفــي املدينــة حســن حازيــرالر والعديــد مــن الضيــوف.
ألقــى ايســن أكتــاي وتورغــاي الدمــر كلمــة ترحيــب مبناســبة افتتــاح أايم الكتــاب والثقافــة العربيــة الــي أقيمــت يف قاعــة 
كافاكليــك جبــوار حديقــة مســال ابرك. وذكــر الدمــر يف كلمتــه أنــه يعتقــد أن معــرض الكتــاب ســيأيت مبنظــور جديــد 
للثقــة والعدالــة يف هــذه األراضــي. أنمــل أن يســتمر هــذا املعــرض الــذي أقيــم ألول مــرة. لدينــا العديــد مــن الضيــوف 
مــن أصــل عــريب يف غــازي عنتــاب ، وبفضــل هــذا املعــرض ، متكنــوا مــن احلصــول علــى الكتــب. يف مراكــزان الثقافيــة 
يف ســوراي ، ينتظــر الطــالب يف طابــور لقــراءة الكتــب. الكتــب هنــا تنتظــر يف الطابــور لتتــم قراءهتــا. هــم حباجــة ملقابلــة 

النــاس. 

قــام وفــد مؤلــف مــن الرئيــس املؤســس لرابطــة الصناعيــن ورجــال األعمــال املســتقلن إرول ايرار ، ورئيــس جملــس إدارة جمموعــة شــركات 
أروســلو العامليــة مصطفــى أروســلو ، ورئيــس فــرع املوســياد يف غــازي عنتــاب ، فاتــح حميــدي أوغلــو ، وعضــو جملــس إدارة املوصيــاد أمحــد 
ايزجــي بــزايرة وقــف بلبــل زاده. خــالل الــزايرة الــي متــت يــوم اجلمعــة 24 ديســمر ، متــت زايرة مركــز التعليــم واخلدمــات يف وقــف بلبــل 

زادة ، والــذي يضــم جمــاالت خمتلفــة مثــل مهاجــع الفتيــان والفتيــات والثقافــة والتعليــم والفــن والرايضــة واإلعــالم.
تورغاي الدمري ، رئيس وقف بلبل زاده ، حتدث عن أعمال الوقف. 

بعــد اجلولــة ، يف االجتمــاع الــذي حضــره أيًضــا مســؤولو وقــف بلبــل زادة ، حتــدث رئيــس وقــف بلبــل زادة ، تورغــاي الدمــر ، عــن العمــل 
املنجــز يف اللجــان الــي تســتهدف جمــاالت خمتلفــة مــن اجملتمــع. شــوهدت الفيديوهــات لألعمــال املنجــزة يف املراكــز الثقافيــة األانضوليــة 

الــي افتتحــت يف املنطقــة اآلمنــة الســورية.
مت إجراء تقييمات حول العامل اإلسالمي.

 أجــرى الدمــر تقييمــات ألزمــات العــامل اإلســالمي اليــوم. وقــال إنــه نتيجــة للتقاريــر الــي مت إعدادهــا ، فإهنــم يبحثــون عــن حلــول، وأهنــم 
يعملون دائًما من خالل إضافة العناصر األساسية للمجتمع إىل عملية مواجهة القضااي االجتماعية ، وأن جزًءا كبرًا من املسؤوليات 

هبــذا املعــى تقــع علــى عاتــق املنظمــات غــر احلكوميــة ورجــال األعمــال.
الرئيس ايرار، األعمال محستين مرة أخرى.

 مــن انحيــة أخــرى ، أعــرب الرئيــس املؤســس لومســياد ، إرول ايرار ، عــن ارتياحــه ألن الدراســات الــي رأوهــا قــد مت إعدادهــا بعنايــة 
ملواجهــة املشــاكل األساســية هلــذا اجملتمــع ،وقــال إنــه جيــب جلــب أيتامنــا وأجيالنــا القادمــة إىل اجملتمــع مبثــل أعلــى وفــرص أقــوى يف بــالدان 

ويف العــامل اإلســالمي.

أيام غازي عنتاب للكتاب والثقافة العربية 

زيارة الرئيس المؤسس لجمعية الصناعيين ورجال األعمال المستقلين )موسياد( لوقف بلبل زادة 

Gaziantep Arapça Kitap ve Kültür Günleri 

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar Bülbülzade Vakfını Ziyaret Etti



14

إنّــه اليــوم األخــري، ســاعات معــدودة ال غــري هــي كل مــا تبقــى لــك مــن حصــٍة يف العيــش علــى هــذه 
األرض، ال مــاء، ال زاد، ال دواء وال أمــل. إهنــم الطغــاة، خفافيــش الليــل، لصــوص الطمأنينــة 
والــّدم واألعمــار، لقــد ســرقوا منامتــك ودّمــروا البيــت، أحرقــوا الغــاابت وجففــوا الينابيــع، لقيمــٌة 
مــن الزقــوم يغــّص هبــا احللــق وبضعــة ليــرات مــن األوكســجني ختتزهنــا رئتــاك املخرشــتان حبامــض 
حقدهــم واملســّوداتن بســّخام كراهيتهــم، تلكمــا زّوادتــك قبــل أن تغيــب مشــس وجــودك إىل األبــد.  
ــِت، ومنــذ زمــن بعيــد، مل  أحــٌد لــن يكــرث لرحيلــك املتعّجــل، لــن يفتقــدك أو يشــعر بغيابــك، أن
تعــودي موجــودة يف عاملهــم البائــس، لقــد طــردوك مــراراً مــن عقوهلــم الضالّــة وأغلقــوا دونــك قلوهبــم 
املظلمــة وضمائرهــم املتيبســة، أبعــدوك عــن كهوفهــم القصّيــة، مل يســمعوا نــداءات قلبــك املكلــوم 
وصــراخ جوارحــك املســتنفرة، مل يشــعروا بقــرع يديــك املتشــققتني الداميتــني علــى طبوهلــم اجلوفــاء، 
ومل ينتبهــوا لنقــر أصابعــك علــى صفيــح أدمغتهــم، وال إليقــاع قدميــك الراقصتــني يف معابدهــم 

البــاردة املتحّجــرة.
هــل حقــاً كان الطغــاة أطفــااًل، ومــن أيــن أتــوا، كيــف كــربوا وحتّولــوا، مــن ألقــى بــذرة الرجــس يف 
دمهــم وبــّدد غيــم براءهتــم، مــن مسّــد شــوك الطغيــان يف خميلتهــم وســقاها رجيــع ذلّــه وعبوديّتــه كــي 
تنمــو أنواهتــم املريضــة وتكــرب وتتضخــم، وكيــف لفيــض اجلمــال والعذوبــة واحلــّب أالّ يعــرف درابً 
إىل صدورهــم الضيقــة ويضيــئ ذواهتــم املعتمــة؟؟؟!! تســاؤالت كثــرياً مــا راودتــِك وقــد امتزجــت 
أســئلة حتمــل يف طّياهتــا  لكّنهــا  للســذاجة واحلمــق  أقــرب  بــدت  ابلدهشــة واحلنــق، وهــي وإن 

إجاابهتــا.
نعــم كانــوا أطفــااًل لكّنهــم مــذ كــربوا وتورّمــت أوهامهــم مل يعــودوا يشــبهونك يف شــيء، كأهنــم أبنــاء 
العقربــة والعنكبــوت مل يولــدوا مــن صلبــك أو حيملــوا ذات مشــٍس امســك، كأمنــا هــم لقطــاء أرضعتهــم 
أفاعــي الشــّر ومنَــوا يف محــأة اخلطيئــة، كمــا لــو أنــك غــدوت الوهــم حــني يتــوارى أمــام جحافــل 
حقيقتهــم املفجعــة، كأنــك الغريبــة تعــود إىل دارهتــا األوىل إذ مل حيتمــل كربايؤهــا املقــام يف حظائــر 

نفوســهم العطنــة.  
ســويعات قليلــة تفصــل مــا بينــك وبــني الغــروب األبــدّي، لــن جتــدي مــا تفعلينــه فيمــا تبقــى مــن 
وقــت، نظــرة واحــدة تلقينهــا علــى األشــالء واخلــراب والفوضــى رمبــا تكفــي لتمنحــك القــدرة علــى 
ــدًا عــن هــذا اجلحيــم هــو ابب  االســرخاء، ســتقولني: لقــد كان املــوت قــراراً حكيمــاً فاهلجــرة بعي
ــة، ســتمتّد كــي  اخلــالص، بــل هــو الفــوز املمكــن والوحيــد يف حــرٍب لــن تقنــع ابستســالم الضحّي
تفتــك ابجلســد وتنهــش الــروح. ال شــيء يســتحّق القيــام بــه قبــل األفــول، ال حقائــب تنشــغلني يف 
ترتيبهــا، ال مراســم للــوداع وال انتظــار يف حمطــة املغادريــن، ال أحــد ســيحمل النعــش وليــس مــن 

مشــّيعني، وليــس مثّــة مــكان تطــوف يف أرجائــه جثتــك املتمــّردة. 
وحيــدة ســتكون روحــك حلظــة اإلســراء إىل الســماء. أشــياؤك احلميمــة كلهــا ســتغادر معهــا، ألبــوم 
الصــور، وشــاحك والعطــر األنثــوّي، أقراطــك العاجيــة، قالدتــك املذّهبــة، مشــبك شــعرك الفضــّي، 
مالبســك األنيقــة واخلــّف املشــغول مــن الصنــدل واحلريــر، هــي بعــض مــن كينونتــك املهاجــرة 

وســتكون ابنتظــارك. 
ــة االســم واملــكان ويف كوكــب ال حاكــم فيــه ســواك وال  هنــاك يف الفضــاء الرحــب، يف جمــّرة جمهول
ســلطة عليــه لغــريك، ستســتعيدين أيتهــا اإلنســانّية املكانــة واالعتبــار وهبــاء احلضــور، ســيمنحك 

أبنــاؤك الطّيبــون بركاهتــم ويقلدونــك التــاج والصوجلــان.

في وداع اإلنسانية
ي

م الثقاف
س

الق

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Elveda insanlık

Kültür Bölüm Başkanı

Bugün son gün....   Bu dünyada yaşamaktan  sana   kalan  tek şey birkaç saattir.
  Su , yemek , ilaç  veya   umut yoktur. O zorbalar, gecenin yarasaları, huzurun , 
kanın ve çağların hırsızlarıdır. Uykunu çaldılar , evini yıktılar, ormanları yakıp 
pınarları kuruttular. Boğazına  dizilen  bir zakkum lokması ve  ciğerlerinin 
depoladığı, kinlerinin asidiyle boğuşan, nefretlerinin isiyle kararan birkaç litre 
oksijenden başka bir şey değildir. Varlığının güneşi sonsuza dek kaybolmadan 
önce bu senin azığındır .
Acele gidişin kimsenin umurunda olmayacak.
Kimse seni özlemeyecek ve yokluğunu hissetmeyecekc Sen uzun zamandır, onların 
sefil dünyalarında yoksun. Seni defalarca başıboş zihinlerinden kovdular .  Karanlık 
kalplerini,  katı vicdanlarını yüzüne kapattılar. Seni  kendi mağaralarından 
uzak tuttular . Yaralı kalbinin çağrısını duymadılar. Yorgun acının çığlıklarını 
hissetmediler Çatlak, kanlı ellerinin oyuk davullarında vuruşunu hissetmediler.
Senin parmaklarının beyinlerinin plakalarına vurduğunu, soğuk, taşlı 
şakaklarında dans eden ayaklarının ritmini fark etmediler. 
Zorbalar gerçekten çocuk muydu, nereden geldiler, nasıl büyüdüler, nasıl 
dönüştüler, kanlarına iğrençlik tohumunu atan ve masumiyet bulutlarını dağıtan 
kimdi?
Kim Zorbaların dikenlerini hayallerinde mayalandırdı ve onu aşağılanmasının ve 
köleliğinin karşılığıyla suladı ki hasta çekirdekleri büyüyüp büyüyüp çoğalsın?
Güzelliğin, tatlılığın ve sevginin bolluğu nasıl olur da dar göğüslerine yol bilmez ve 
karanlık benliklerini aydınlatır???!!
Şaşkınlık ve öfkeyle karışık sorular sana çok geliyordu. Daha naif ve aptalca 
görünse de; Ama onlar cevaplarını taşıyan sorulardır.
Evet, onlar çocuktu ama büyüdüklerinden ve illüzyonları şiştiğinden artık hiçbir 
şeyde size benzemiyorlar.
Akreplerin ve örümceklerin çocukları gibi oldular. Senin soyundan gelmediler ve  
adınızla aynı güneşi taşımadılar.
Sanki kötü yılanlar tarafından emzirilen ve günah çamurunda büyümüşler gibi...
  Sanki onların trajik gerçeğinin sürülerinin önünde saklandığında bir illüzyona 
dönüşmüş gibisin...
  Sanki ilk evine dönen yabancı sizsiniz, çünkü gururu onların çürümüş ruhlarının 
ahırlarındaki yerini tutamadı.
Seni sonsuz günbatımından birkaç saat ayırıyor...
Geri kalan zamanda yapacak bir şey bulamayacaksın...
Parçalara, yıkıma ve kaosa bir bakış, size rahatlama yeteneği vermek için yeterli 
olabilir...
Diyeceksin ki: Ölüm akıllıca bir karardı, çünkü bu cehennemden göçmek kurtuluş 
kapısıdır. Aksine, kurbanı teslim olmaya ikna etmeyecek bir savaşta tek ve olası 
zaferdir...
Bedeni yok edecek ve ruhu yutacak kadar genişleyecektir….
Gitmeden önce yapmaya değecek bir şey yok...
Düzenlemekle meşgul olacak çanta yok...
Veda töreni yok... kalkış istasyonunda beklemek yok...
Tabutu kimse taşımayacak, yas tutanlar yok... 
Asi cesedinizin dolaşabileceği bir yer yok.
Ruhun cennete yükseldiği an yalnız kalacakTüm mahrem şeyleriniz onunla 
gidecek...
Fotoğraf albümünüz, atkınız ve feminen parfümünüz, fildişi küpeleriniz, altın 
kolyeniz, gümüş saç tokanız, şık kıyafetleriniz ve sandalet ipek terlikleriniz .....
Bunlar göçmen varlıklarınızdan bazıları ve sizi bekliyor olacaklar.
Orada geniş uzayda, adı ve yeri bilinmeyen bir galakside ve senden başka 
hükümdarın olmadığı ve üzerinde senden başka hiçbir otoritenin olmadığı bir 
gezegende....
Ey insanlık, yerini, varlığın itibarını ve  görkemini yeniden kazanacaksın...
İyi çocuklarınız size nimetlerini bahşeder ve size tacı verirler.
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إىل العربّية يف عيدها

مثلهمـــا الكـــون  يف  هـــل  أســـأُل  أبيـــُت 

العـــريب؟ املبـــدُع  اللســـاُن  وهـــذا  ريّب 

أتّلقهـــا حيمـــي  أبن  ريّب  شـــاء  قـــد 

نـــي خلـــري  وحيـــاً  قرآنُـــُه  فـــكان 

صـــوٍر مـــن  أبدعـــِت  كـــم  الضـــاد  أّمنـــا  اي 

طـــرِب ومـــن  عشـــٍق  مـــن  متايلـــِت  وكـــم 

مفصحـــًة ابإلعـــراِب  تفـــّردِت  وكـــم 

الّلجـــِب  مـــن  حنـــاايِك  تضـــمُّ  عّمـــا 

مشلـــت منظومـــٍة  يف  توّســـعِت  وكـــم 

الُكتـــِب رحيانـــَة  بـــل  القدميـــني  وعـــَي 

ِحَكـــٍم مـــن  الشـــعر  يف  كـــم  الشـــعُر  لســـاُنِك 

َرغـــِب مـــن  الوجـــِد  يف  كـــم  الوجـــُد  ونثـــرِك 

زلـــٍل مـــن  هللا  كـــفُّ  ترعـــاِك  وحـــني 

يـَتُـــِب مل  كيـــف  عـــدوٍّ  كلُّ  حَيـــاُر 

بالغُتهـــا أســـراٌر  احلـــرِف  رشـــيقُة 

ابحلَبـــِب هتديـــَك  مـــا  ابلوشـــِي  هتديـــَك 

َوهَلـــًا ألفيَتهـــا  انســـكاً  جئَتهـــا  إن 

خَتـــِب مل  العلـــِم  درَب  تلّمســـَت  وإن 

امتزجـــت توابدهـــا  ففـــي  عشـــقاً  رُمـــَت  أو 

أدِب ومـــن  عشـــٍق  مـــن  الثقافـــاِت  كلُّ 

رشـــًأ أملودهـــا  علـــى  رمقـــَت  وإن 

العتـــِب أعمـــَق  القـــوايف  لعاتبتـــَك 

قلمـــي شـــبا  الغـــايل  أســـتاذَي  أهديـــَك 

طلـــي مـــن  نلـــُت  مـــا  هبـــا  أيّن  أخـــاُف 

مركبـــيت راّبَن  ُكـــن  البحـــَر؟  أليســـِت 

األِرِب ابلســـابِح  ســـّيدي  اي  فلســـُت 

عبد الغني عون

شاعر سوري

 الحرِف
ُ

رشيقة

سميح شقير

ثالثية للوطن

فنان وشاعر سوري

1- مع الوقِت تَنسى
مع الوقِت تَنسى

يقوُل من اختـَبـََر العادايِت 
وَغور النوااي

وِسفر املصرْي
مع الوقِت تَنسى احتداَمَك والِغّل 

واالنكسار 
وخيبات قلِبَك واالنتظار 
وفرك األصابِع يف الزمهريْر

مع الوقت تَنسى
َهزميَة َكّفيَك حَتَت الَعصا

وتَنسى السقيفة
بــنَي  حلُلمــَك  مــكاانً  اْختـََرعــَت  وحيــُث 

أهلــْك بيــِت  يف  الكراكيــِب 
ويف حيِّكم بِنت جاٍر لعوٍب
سَتغَرُق يف ِعشقها مث هَتلْك 
سَتنسى ِغياَب البديهِة حنَي

أردَت البديهَة يف ُحسن َرّدْك
سَتنسى مع الوقِت 

يداً ساَنَدتَك وَتذُكُر كيَف َنحَت لوحدْك
سَتنسى املالليَم اليت ُكنَت حتِسُب

هدااي البناِت اللوايت َعرَبَن
بُِبستاِن َقلبْك

َك سَتنسى مع الوقِت ِحرزاً ألُمِّ
حَيُرْسَك ِمن َأعنُيِ احلاسديْن

ولن َتسِق نبتَة ُشباِك بيتَك.. تَنسى
وتَنسى مكاَبَدَة العاِشقنْي

مع الوقِت تنسى.

2- لو كان يل
لو كان يل روُح النباِت

ملا َعِبئُت ابلوقِت 
ومل ُتِصبين الذكرايُت

بَِنصِل احلننِي
وُحزن املرااي على الوجِه حَتفُر فيِه السننَي

خطوطاً وأوشام دهٍر وَتسرُق
يف غفلٍة َقوس َسهِم الِغوايْة

لو كان يل روُح النباِت
مِللُت مع الضوء

حيث مييْل
وجاورُت نبعاً وصاَدقُت َناًل 
وأعطيُت يف الَوهِج ِظاًل ظَليْل

وكنُت َحِفظُت أغاين الُرعاْة
لو كان يل روُح احلجر

لكنُت اجتـََرحُت من الَصمِت هنرًا
بطيء اخلُطى ِللَمَصبِّ

اىل الالهناية
وكنُت احلصى حَتت ماٍء شفيٍف

ُأداعُب َأقدام َضوِء الَقَمر
لو كان يل روُح احَلَجر
لو كان يل روُح احَلَجر

ألّجلين املوُت مخسنَي حبرًا
وعاِصَفَتنِي

وكنُت أَلجَعَل َصْخر اجلِباِل املُِطلَّ 
على الُعشِب فوَق اهِلضاِب

أيقونًة النتظاٍر طويٍل 
يليُق ِبعاشْق

ِلِسرِب الغزاالِت َترعى هناَك
على املُنَحَدر

لو كان يل روُح احلجر.

3- أجْل
أجْل 

َسَنصحو ذاَت َفجٍر على َعَجْل
لَِنْكُنَس عن َمصطباِت الروح 

زُجاَجنا املكسور
َفوارِغُّ الطلقاِت

ُغبار أحزان النواِفِذ 
وِمن َجحيِم الِسجِن ُنرُِج 

آِخَر ُمعتـََقْل
ومَنَسُح الَدْمع السَّخي عِن املَُقْل

َأجْل
وَسريُســُم األوالُد ابلطُبشــور مــا شــاءوا علــى 

اجلــدراْن
ُحلماً شاِسعا

آالت موسيقى
ُحطام الَصوجَلاْن

وِبطعَمِة الَنعناِع يف َضِحكاهِتِْم
حييا اأَلمْل

َسيعوُد من فّروا ِمَن املوِت الزؤاِم 
بذكرايِت 

َقوارٍب وجَتارٍب وخُميماْت
حبننِي َأفئدٍة

وأُْفٍق واسٍع 
وَسريطنوَن ِبُكل أصناِف اللُّغاِت ِبال َوَجْل

ونَرى حُمال اأَلمِس ُيصِبُح حُمَتَمْل 
وِبَطعَمِة النعناِع يف َضِحكاهِتِْم

حييا األمْل
َأجْل...  َأجْل
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عندمــا كنــُت يف الســبعني تذّكــرُت أشــياء كثــرية مــررُت هبــا يف حيــايت فصــار عنــدي الوقــت 

الــكايف ألن أتفــّرج علــى نفســي، صاحــب العمــل ســرَّحين بلطــف قبــل عامــني وصــرف يل 

مكافــأة هنايــة اخلدمــة الطويلــة مــع زجاجــة نبيــذ فرنســي، منــذ عامــني أان بــال عمــل لكنــين 

أســتيقظ قبــل اجلميــع وأغــادر الســرير الــذي كنــُت أحبــه بشــدَّة يف الثالثــني واألربعــني، لكنــين 

اآلن مثــل ديــٍك نَــزق يريــد للعــامل أن يســتيقظ حــىت الذيــن بــال عمــل ألنــه آن األوان أن 

نكتشــف احليــاة الــيت مل نكتشــفها يف تلــك الســنني النشــغالنا ابلقصــص اليوميــة.

البارحــة تذّكــرُت أيب الــذي مــات يف الثالثــة واخلمســني فناديــُت عليــه ليســمعين فــأان اآلن أكــرب 

منــه بســبعة عشــر عامــاً كاملــة، وأعطيتــه الكثــري مــن النصائــح حــىت أيّن قلــُت لــه ملــاذا مل يفكــر 

يومــاً بتغيــري تســرحية شــعره مــن اليمــني إىل اليســار، وملــاذا ظــلَّ كل تلــك الســنوات بعيــداً عنّــا، 

ملــاذا أنبتنــا اي أيب وســافرت بعيــدًا، ملــاذا مل أَرك يومــاً يف مدرســيت تســأل عــيّن، كنــُت ســأقول 

ــق إىل املنــزل، ملــاذا  ــون ابنــك الــذي يبكــي كل الطري لــك يومهــا أمســاء املعّلمــني الذيــن يضرب

كنــت تســافر كثــرياً مــا ذنــي أان أن أُبــرر لــك أبنــك كنــت تعمــل ألجلنــا، ملــاذا أنبتنــا يف وطــن 

ضئيلــة فيــه فــرص العمــل وتركتنــا لتعمــل يف وطــن آخــر، هــل تريــدين اآلن أن أعــذرك، اي أيب ... 

األطفــال حباجــة إىل أب يبقــى معهــم، يعــود كل مســاء إليهــم يســاعدهم يف وظائفهــم املدرســية 

وجيعــل أمهــم ســعيدة، اآلن أان أكــرب منــك ومســؤول عنــك فلــو مــسَّ أحدهــم حجــارة قــربك 

أركــض وأحــزن وأعيــد ترتيبهــا، وإذا ضايقــك أحــد املوتــى أتدخــل بســرعة ألنــين أعــرف أنــك 

اآلن مثلــي حــني كنــُت طفــاًل ضعيفــاً حيتــاج ملــن يدافــع عنــه، مث ملــاذا تزوَّجــت طاملــا أنّــك حتــب 

الســفر كانــت أّمــي ســتبقى يف بيــت أهلهــا ومــن املؤكــد أهنــا كانــت ســتلتقي برجــٍل آخــر ال يفكــر 

يف الســفر، وكّنــا اآلن أان وأخــويت أشــخاصاً آخريــن، ال تعتــرب كالمــي هــذا تدخــاًل يف حياتــك 

لكنــين تغــرّيت كثــريًا اي أيب وأجــزم أنــك لــو رأيتــين اآلن فلــن تعرفــين، ألنــك غــادرت قبــل زمــن 

طويــل وحينهــا كان شــكلي ُمضحــكاً لشــاٍب يف العشــرين يرتــدي مالبــس َبطــل زمنهــا، وكان 

يل شــعر كثيــف وشــارب خفيــف، امســع اي أيب منــذ مــدة ألتقيــت بصديــق مل ألتقيــه منــذ ثالثــني 

ســنة، مل أعرفــه حــىت هــو مل يعرفــين، هــذا أمــر طبيعــي، لذلــك أان متأكــد أبنــك لــن تعرفــين أمَّــا 

أان فســأعرفك علــى الفــور ألنــين أتذّكــر يــوم وفاتــك وكأنــه البارحــة رغــم أنــه مضــى عليــه ثالثــة 

عقــود طويلــة، وأان أمحــل مهومــك وأنــت انئــم أحــاول إبعــاد احلــرب عــن حميــط املقــربة وأفشــل، 

ــون  ولكــن ال عليــك فــإذا مسعــت أصــوات الرصــاص والطائــرات ال ختشــى شــيئاً فنحــُن املعنّي

بذلــك نــن فقــط اي أيب، فهــم يتقاتلــون علينــا وليــس عليكــم لذلــك ال ُتشــغل ابلــك بشــيء، 

وريثمــا تنتهــي حروهبــم ســأزورك ألرتــب ســرير قــربك كمــا يفعــل اآلابء مــع أوالدهــم، اآلابء 

الذيــن ال يســافرون.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

في السبعين

رنا جابي

ألهتك الحمائم

كاتبة سورية

ــٍم فــٍذ. كان مــن عــادة اإلمــام  ــارة صنعــت عاِلمــاً وحولــت طفــاًل الهيًّــا إىل معل »أهلتــك احلمائــم« عب
مالــك اللعــب مــع احلمائــم وقضــاء وقــت طويــل بصحبتهــا وكان أنــس والــده حريًصــا علــى أن ينشــئ 

أبنــاءه علــى حــب العلــم والفضيلــة.
وذات يــوم ســأل األب ابنيــه ســؤااًل فقهيًّــا فأخطــأ مالــك وأصــاب أخــوه فقــال لــه: »أهلتــك احلمائــم 

عــن طلــب العلــم اي مالــك«.
كانــت تلــك العبــارة كفيلــة بتغيــري حيــاة فــىت ســليل أســرة علــم وأرابب فضــل، فوالــده أنــس كان 
الشــلل عــن اجلــد والعمــل، وكان جــده عاملًــا فاضــاًل كاتبًــا  يقعــده  نبّــااًل ومل  صاحــب علــم وكان 
للمصاحــف، وكان ألمــه عليــاء الــدور األكــرب يف توجيهــه حيــث ألبســته مالبــس العلمــاء وصرفتــه عــن 

جمالــس الغنــاء وأقنعتــه أبنــه ســيكون عاملــاً رغــم صغــر ســنه.
»أهلتــك احلمائــم« تلــك العبــارة الــيت كان هلــا أثــر عظيــم يف تغيــري مســار فــىًت كان يصــرف ُجــّل وقتــه يف 
الغنــاء واللعــب، قــرر مالــك لفــوره أن يذهــب »البــن هرمــز« أشــهر أســاتذة عصــره وانقطــع إليــه ســبع 

ســنوات متتاليــات يالزمــه ويتلقــى منــه العلــم وينهــل مــن املعرفــة بنهــم شــديد.
كان ابــن هرمــز عاملــاً معروفــاً أيتـــيه النــاس مــن كل حــدب وصــوب ليأخــذوا عنــه العلــم واملعــارف، فمــا 
كان مــن مالــك إال القيــام ببعــض احليــل لالســتْئثار مبعلمــه لــذا كان يضــع يف أكمامــه التمــر ويعطيــه 
لفتيــة كانــوا يلعبــون أمــام بيــت العــامل اجلليــل )ابــن هرمــز( ويقــول: إن ســألكم أحدهــم عــن األســتاذ 

قولــوا لــه: األســتاذ مشــغول.
ــاء  مالــك بــن أنــس ذلــك الطفــل الصغــري الــذي كان يتخــذ وســادة حمشــوة يتقــي هبــا بــرد احلجــر أثن
اجللــوس علــى ابب املعلــم ابنتظــار موعــد الــدرس ليكــون أول املســتفيدين مــن علــم أســتاذه، وكان 
يــدّون كل مــا يســمعه، وبعــد انقضــاء ســاعات الــدرس كان يتتبــع ظــالل األشــجار يف طريــق العــودة إىل 
بيتــه ليحفــظ مــا دونــه اســتعداًدا لليــوم التــايل، حــىت أن ابــن هرمــز تنبــأ أبن مالــك ســيكون عــامل هــذه 

األمــة بينمــا قــال لــه اإلمــام الزهــري: أنــت وعــاء مــن أوعيــة العلــم.
وبقــي مالــك علــى هــذا احلــال إىل أن عــال نمــه ومــأت شــهرته اآلفــاق وأصبــح عاملـًـا ذائــع الصيــت 
وبــدأ بتعليــم النــاس وهــو مل يتجــاوز الســابعة عشــر مــن عمــره واشــُتهر عنــد النــاس بـــ »عــامل املدينــة« 
وصــار طــالب العلــم أيتونــه مــن كل بقــاع األرض حــىت أن أســتاذيه »حيــى األنصــاري« و«حممــد بــن 
مســلم الزهــري« كاان جيلســان يف جملســه يــدوانن وينقــالن عنــه بعــض علمــه حــىت أصبــح يشــار إليــه 

ابلبنــان وعّمــت شــهرته اآلفــاق وأصبــح انرًا علــى علــم.
 وابلرغــم مــن كل مــا وصــل إليــه مــن مكانــة علميــة إال أنــه مل يتجــرأ علــى الفتــوى إاّل أن بلــغ األربعــني 
مــن عمــره وشــهد لــه ســبعون مــن علمــاء املســلمني، ورغــم ذلــك كان ال خيجــل مــن قــول » ال أعلــم 

اجلــواب« أو »أمهلــين كــي آيت لــك ابإلجابــة«.
ُعــرف اإلمــام مالــك ابهتمامــه البالــغ ابملظهــر احلســن وكان يؤمــن أبن مــن أعطــاه هللا نعمــة عليــه أن 
يظهرهــا وأن أهــل العلــم أوىل إبظهارهــا، وكان مــن عادتــه الوضــوء والتطيــب وارتــداء أمجــل الثيــاب.

كان مالــك يتعفــف عــن والئــم الــوالة واخللفــاء وكان يف صنعــة أهلــه )خدمــة أهــل بيتــه( رغــم اليســر 
املــادي الــذي نَِعــم بــه.

وقــد ُعــرف عــن اإلمــام مالــك حبــه واحرامــه وتقديســه للعلــم وأهلــه، فقــد ذكــرت الكتــب أن اخلليفــة 
العباســي املهــدي كان قــد طلــب منــه تدريــس ولديــه موســى وهــارون فمــا كان مــن اإلمــام مالــك إال 
االعتــذار قائــاًل:« العلــم يُؤتــى إليــه اي أمــري املؤمنــني« فأمــر اخلليفــة ابنيــه ابلذهــاب إىل جملــس اإلمــام 

ليأخــذا عنــه العلــم واملعــارف.
كان اإلمــام مالــك بــن أنــس آيــة يف علــوم الفقــه واحلديــث وقــد تــرك مؤلفــات كثــرية أمههــا« املَُوطّــأ« 
ــه اإلمــام الشــافعي: »مــا يف األرض كتــاب بعــد كتــاب هللا عــز وجــل أنفــع مــن موطــأ  الــذي قــال عن

ــا كانــت حتفــظ املوطــأ وتصحــح لتالميــذه....  مالــك«. ولــه رمحــه هللا ثالثــة أوالد وبنًت
»أهلتــك احلمائــم« عبــارة مــن كلمتــني شــهدات علــى والدة عــامل جليــل ومعلــم أصيــل، وصاحــب درب 

طويــل ال تكفــي قواميــس اللغــة لوصــف علمــه وال تفــي مفرداهتــا لشــرح خلقــه وســلوكه.
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عبيــد  انجــي  الفنــان  ينتمــي 
عوائــل  مــن  عربيــة  عائلــة  إىل 
الــيت  العريقــة  الــزور  ديــر  مدينــة 
مشّــر.  قبيلــة  إىل  جذورهــا  تعــود 
عمــر  يف  ابلفنــون  اهتمامــه  بــدأ 
الســابعة. أقــام يف مصــر لدراســة 
الفنــون والصحافــة. عمــل مدرســاً 
ملــادة الربيــة الفنيــة لــدى عودتــه 
إىل الوطــن وصحفيــاً يف عــدد مــن 
املبكــي  اجملــالت منهــا املضحــك 
مــن  يعــّد  وأســامة.  واجلنــدي 
املؤسســني األوائــل لنقابــة الفنــون 
بطاقــة  حيمــل  حيــث  اجلميلــة 
الفّنانَــني  بعــد   4 رقــم  العضويــة 
عفيــف البهنســي ونعيــم إمساعيــل 
وممــدوح قشــالن، كمــا كان عضــواً 
يف احتــاد الفنانــني العــرب ومجعيــة 
دمشــق.  يف  الفنــون  أصدقــاء 
شــارك يف أكثــر مــن مئــة ومخســة 
عشــر معــرض فــين حملــي وعــريب، وأقــام أكثــر مــن 35 معرضــاً فــرداي. حصــل علــى الكثــري مــن األومســة 
والشــهادات منهــا وســام االســتحقاق الســوري مــع شــهادة تقديــر مــن الرئيــس مجــال عبــد الناصــر وامليداليــة 
الفضيــة لبنــك الرافديــن مبناســبة قيــام املعــرض األول يف بغــداد عــام 1972، وشــهادات تقديــر عــدة مــن 

الســياحة. قطــاع  تنشــيط  يف  الفــين  جهــده  عــن  الســورية  الســياحة  وزارة 
يف مرمســه ومتجــره ابلقــرب مــن التكيــة الســليمانية تنتشــر مئــات األعمــال الفنيــة واملشــغوالت اليدويــة علــى 
جــدران الــدكان العتيــق وتتــدىل عشــرات أخــرى مــن حبــاٍل مشــدودة هنــا وهنــاك، يف هــذا املــكان الصغــري 

اعتكــف انجــي لســنني طويلــة منتجــاً آالف األعمــال الفنيــة الفريــدة. 
تعيــد جتربــة الفنــان عبيــد إىل أذهاننــا جتربــة الفنــان الشــعي أبــو صبحــي التينــاوي )حممــد حــرب( رغــم 
اختــالف البيئــة وطريقــة املعاجلــة واألســلوب، إال أن كال الفنانــني اســتلهما موضوعاهتمــا مــن الــراث العــريب 
وامللحمــة الشــعبية، فنجــد لوحــات عبيــد مســرحا يتجــول فيــه الفرســان والشــعراء والعشــاق واجلميــالت 

يســتحضرهم مــن القصــص واملالحــم البطوليــة ودواويــن الشــعر القــدمي. 
يرســم انجــي شــخوصه علــى الــورق والقمــاش والزجــاج مث حييطهــا خبطــوط ســوداء ليربزهــا اتركا الكثــري مــن 
احلــروف والزخــارف والنقــوش الشــرقية تســبح يف الفضــاء اخللفــي لعناصــر اللوحــة. تنــدرج معظــم أعمالــه 
حتــت مســمى الفــن الشــعي املســتمد مــن الــراث ورمــوزه غــري أن جتربــة عبيــد ال ختلــو عمومــاً مــن بعــض 

التجــارب التكعيبيــة والرمزيــة واحلداثيــة، كمــا اســتخدم النحــاس يف العديــد مــن أعمالــه أيضــا. 
تــرك الفنــان انجــي عبيــد رصيــداً كبــريًا مــن األعمــال الفنيــة يزيــد عــن ســتة أالف لوحــة وعمــل فنيــني. بعــض 
أعمالــه مقتنــاة يف مكتبــة ابريــس الوطنيــة. ميتلــك جمموعــة مميــزة مــن نــوادر األعمــال والتحــف الفريــدة حيــث 

يعتــرب منزلــه متحفــاً مصغــراً لتلــك النــوادر. 
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يف ليلــة العيــد، تلــك الليلــة الــيت تشــبه كل ليلــة مــذ غــادر وطنــه مكرهــا وتــرك ابنــه يف 

ســاح اجلهــاد، جلــس حيــدث أصحابــه متكئــا علــى عصــاه الــيت أصبحــت بديــاًل عــن 

قدمــه املتضــررة يف القصــف، أخربهــم أن ابنــه الشــاب الوحيــد يســتعد للعــودة إليــه عــودة 

الفاتــح بعــد أربــع ســنوات مــن الغيــاب، ســيعود ليجاهــد هنــا يف إعالــة أبيــه وأمــه وأختــه 

وأخيــه الصغرييــن، ســيعود ليزوجــه تلــك الفتــاة الــيت تســتحقه، ســيعود ليمســح دمــع أمــه 

الــيت ال تفتــأ تذكــره وتتباهــى أمــام جاراهتــا ببطوالتــه وكلماتــه وحســنه، ولرمبــا خيططــان معــا 

ليكمــل دراســته الــيت تركهــا ليلتحــق بركــب اجلهــاد، تركهــا متفوقــا ال هــاراب مــن فشــل.

الــكل ينصــت أليب علــي بفــرح، الــكل صــار يعتــرب عليــا ولــده وحلمــه، بــل أكثــر فقــد 

رأوا فيــه مــا عجــزوا هــم عــن حتقيقــه.

أحــالم كلهــا مشــاريع وجتــارة وعمــل وزواج وأحفــاد وشــهادات وخــري عميــم للقريــب 

والبعيــد، رمسهــا أبــو علــي حبروفــه يف أذهاهنــم ليقطعهــا رنــني اجلــوال.

)مكاملة من علي( رّدد أبو علي.

أصاخ اجلميع السمع .. 

)هللا أكــرب( صــاح أبــو علــي رافعــا العصــا. دمعــة حبجــم صخــرة جتمــدت يف عينيــه، 

شــاهدها اجلميــع وعرفــوا أن عصــا أيب علــي الــيت ارتفعــت فــوق رأســه هــي تلــك العصــا 

نفســها اليت رفعها الراعي الفقري وكســر جرة العســل فوق رأســه بعد أن حلم لســويعات 

مبــا ســيحقق بيعهــا مــن أرابح وأحــالم وزواج وأوالد منهــم الصــاحل ومنهــم العــاق ..، وملــا 

رفــع عصــاه مــؤداب كســر احللــم املعلــق فــوق رأســه.

لكــن عصــا أيب علــي مل تكــن عصــا الراعــي، كانــت حلظتهــا عصــا ســحرية برفعهــا أشــار إىل 

أن أحالمــه وأحالمهــم ارتفعــت عاليــا، ارتفعــت هنــاك لتصبــح حقيقــة يف دقيقــة واحــدة، 

لتصبــح قصــورا وجتــارة ومشــاريع يف اجلنــة.
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قهــري يف هــذه احليــاة حبجــم الكــون، عندمــا نبتعــد عــن كل مقومــات 
اإلنســانية ونــرتك علــى األرض دون جاذبيــة ال مــكان حقيقــي نســتند 
عليه حى احليطان ملت منا واهلواء ال يطيق النفوذ إىل رئتينا والشمس 
ابتــت حترقنــا ويقــال هنــاك يف الســماء قمــر مجيــل! والبحــر الــذي ابتلــع 
أطفالنــا لطيــف، الــكل يتحاشــى النظــر الينــا فنحــن مــن بلــد القتلــة ال 
يعطوننــا فرصــة للنزاهــة أي تصــرف حمســوب علينــا، إن ســكتنا يفســر 
أننــا نعمــل علــى خطــة جهنميــة، وإن ارتفــع صوتنــا فنحــن وقحــن، كل 
شــيء مــن حولنــا ال يوحــي ابألمــان حنــن معرضــون للطــرد أينمــا كنــا ويف 
كل البلــدان مــن لفــظ مــن بلــده فهــو مهــان!  وإن كان احلاكــم ســفاح، 
فاحلــق علينــا  هــو ســفاح مجيــل لكننــا ال نــراه العمــى يف عيوننــا وقلوبنــا 
فالعــامل كلــه يــرى إجرامــه مبــاح، حنــن مــن كان هنــاك احلقيقــة عنــدان مهمــا 
اتفــق الرؤســاء، فمصاحلهــم مشــرتكة، وحنــن مــن هنــان وندفــع األمثــان، 
الســكينة هربــت مــن دواخلنــا والســعادة خاصمتنــا والفــراغ مــن حولنــا 
ميتــد وميتــد ويلــف الكــرة األرضيــة ســبع مــرات وال زاويــة أتوينــا وتعــرتف 
بنــا كأبنــاء، جنــرتع املــرارة ونرســم االبتســامة رغــم قلوبنــا البائســة مــن أجــل 
األطفــال مــا ذنبهــم إن كان حاكــم أهلهــم نــذل جبــان، الرجــال الذيــن 
هاجــروا اقتلعــوا مــن بالدهــم كاألشــجار الــي تعرضــت إلعصــار، بقــي 
الــرتاب علــى أقدامهــم كمــا جــذوع األشــجار، وهــذا الــرتاب املقــدس 
وحــده الــذي جنــا مــن رجــس األشــرار، أمــا املــرأة الــي اقتلعــت مــن مملكتها 
لتصبــح يف الغربــة  ممرضــة وخادمــة وملمــة بعلــم النفــس مطيعــة راضيــة 

مل أولــد ويف فمــي ملعقــة ذهــب ومل أكــن ابنــة آغــا القريــة ذي األراضــي 
الكثــرة، ُولــدت وبفمــي ملعقــة مــن اخلشــب منحوتــة مــن غابــة مرتوكــة 
منــذ دهــر اســتطاع أيب حفهــا جيــداً خبنجــره املســنن كيــال جتــرح أفواهنــا 
أان وأخــويت، كنــا ســتة مبلعقــة واحــدة جلســنا حــول صينيــة مــن القــش 
عليهــا إانء مــن األملنيــوم تســتطيع أمــي اســتغالله يف الطهــو علــى النــار 

والتقــدمي بــه أيضــاً.
علــيَّ أن أعــرتف أن األمــر كان صعبــاً ريثمــا انتظــر دوري يف اقتنــاء 
امللعقــة وألنــين كنــت البكــر مــن األوالد والوحيــدة مــن البنــات فــكان 
علــي أن أكــون األكثــر قــرابً مــن األم الثانيــة تلــك احلنونــة املتغابيــة 
املســلوبة احلقــوق العارفــة بــكل األمــور لــذا تقمصــت الــدور كثــراً وحــى 

يومــي هــذا.
نبــت  غابــة  منــا  ولــد  ابت كل  حــى  األايم  وحفرتنــا  كــران كثــراً 
فيهــا الســرو والســنداين والزيتــون والبلــوط واجلــوز وأشــجار الســماق 
الوارفــة حــى  احليــاة خبشــبنا وأغصاننــا  تبنتنــا  الســتة  احلامــض، حنــن 
امللعقــة  طعــم  بــن  اتئهــة  جلــذوع  املســنودة  حلاءاتنــا  احتكــرت كل 

لغــران. اليــوم  ننحتهــا  الــي  املالعــق  وبــن  بيننــا  املشــرتكة  الوحيــدة 
اليــوم أان األم الــي تنحــت املالعــق ألطفاهلــا، أرســم بــن احلــن واآلخــر 
أشــكااًل أخــرى ملالعــق كثــرة لكثــر مــن األبنــاء، صــرت أمــاً ألخــويت 
ألصدقائــي لصديقــايت ألحبــي ألمــي وللكثــر مــن الزهــور واألشــجار 

ودائمــة االبتســام، تســعى بــكل قوهتــا الــي تضاعفــت مئــات املــرات 
لتبقي بيتها اثبت ابلرغم من كل التقلبات ال وقت ال تفكر بنفســها 
وهندامهــا وأنوثتهــا فلقــد دفنتهــم هنــاك، نعــم هنــاك حيــث كانــت ملكــة 
بعرشــها تنهــى وأتمــر وال تســكت عــن اهلــوان، إهنــا اآلن إمــرأة الجئــة 
فلقــد ســلبها  أطلــق عليهــا،  الــذي  مــا أصعــب هــذا اإلســم اجلديــد 
األمــان الــذي اختطفــه احلاكــم يف بالدهــا قبــل هــذه البــالد، ابلرغــم مــن 
كل هــذا اخلنــوع والــذل أرحــم مــن بلدهــا الــذي ســلب منهــا لقمتهــا 
وعفتهــا وكرامتهــا وقتــل أهلهــا ودمــر بيتهــا علــى رؤوس أطفاهلــا ففــي 
الغربــة تعــاين فقــط مــن عــدم االطمئنــان، ال نريــد ألوالدان أن يعانــوا 
مــا عانينــاه وال أن يتذوقــوا املــر كمــا تذوقنــاه، إن نفــذوا هــم فســوف 
ترقــد أرواحنــا بســالم، أرواحنــا الــي غادرتنــا فــور مغادرتنــا بيوتنــا الــي 
بنيناهــا بعــرق جبيننــا ليكــون لنــا مــأوى علــى مــر الزمــان،  ســاحموين إن 
نقلــت لكــم الواقــع أبقــل الــكالم فالواقــع أقســى بكثــر ممــا كتبــت ألنــه 
ال يكتــب بــكل األقــالم، الواقــع أمــر بكثــر مــن هــذا اهلــذاين، خنتصــر 
وجنمــل مــن أجــل دميومــة احليــاة، كــي ال يتــأذى أوالدان مبعرفــة دواخلنــا 
الــي تشــتعل ابلنــران، ســروا  قدمــاً أيهــا األطفــال ال تصدقــوا هــذا 
الــكالم فهــو هــذاين يف هــذاين، فاحليــاة مجيلــة والطبيعــة ممتعــة والطعــام 
لذيــذ والقمــر حــن يصبــح بــدراً ابلســماء حينهــا تكونــوا أنتــم مثلــه علــى 
األرض والشــمس دافئــة يف الشــتاء، أقبلــوا علــى احليــاة بــكل اندفــاع ال 

ختافــوا شــيئاً فاخلــوف أقــرب للمــات.

واألغــاين والقصائــد الذيــن مل أجنبهــم فمشــاركة املالعــق مــع غــري 
هــو إدمــان دائــم حــى ينتــاب الشــخص الــذي أمامــي حــرة وجيــول 

يف خاطــره ســؤاٌل واحــد: 
أهــي محقــاء هــذه الفتــاة هلــذا العطــاء؟!! أم أن األمومــة   -

دائمــاً؟! صداهــا  مــن  أخــذت 
وال يدركــون أن الغابــة الــي حفــر منهــا أيب ملعقتنــا اخلشــبية قــد زارتنــا 
حينهــا ســراً لتأخــذ بثأرهــا، وألنــين كنــت األم الثانيــة الســاهرة لتغطــي 
اإلخــوة اخلمســة صادفتهــا ومنعتهــا وعاهدهتــا أن أجنــب مــن رمحــي 
كل يــوم شــجرة أحنــت منهــا قلبــاً صلبــاً وأقطــع بنفســي أغصــاين لــكل 

القطعــان املــارة مــين. 
هكــذا اســتطعت محايــة أخــويت مــن أثر الغابــة وهكــذا اســتطعت أن 
أصــمَّ عــن صراخهــا الفظيــع والــذي إن فــرَّ مــن حلقهــا حــزم أمتعــة 

املوســيقا مــن الكــون حنــو الالهنايــة.
أان الفتــاة احلمقــاء الــي تكســر أصابعهــا يف العــزف كل يــوم كــي 
يســمع حلنهــا رجــل مــن الطــرف اآلخــر مــن العــامل فرقــص كل الذيــن 

بينهمــا علــى نغمــة احلــب. 
أان الفتــاة الالمنتميــة لشــيء ســوى صــدى عهــد قطعتــه مــع الغابــة 

وحلــن عزفتــه للحــب وأعلــن استســالمي.
-  وها هي هويي ولنعلن الثورة.

إلهام حقي
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Lyon  Fransa’da Işık Festivali
مهرجان األضواء في مدينة ليون بفرنسا
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Fransa Lyon’daki  uzun bir tarihe sahip olan   ve her yıl 8 Aralık  tarihinde kutlanan efsanevi  ışık  festivali 
dini kutlamalardan uzaklaşarak  küresel bir festivale dönüştü . Fransız şehirleri arasında Lyon şehri ,iki 
asırdır   ışıl ışıl parlıyor ve her sokağında  neşe saçılıyor. Şehir halkı tarafından art arda dört gün boyunca 
kutlanan efsanevi geceler ve şenliklerdir.  Bu günler, on altıncı yüzyılın ortalarında, kentin sakinlerini 
vebadan kurtardığından dolayı  Meryem Ana’ya   teşekkür etmek için onun  bir heykelini dikerek  ve  
mumlar yakarak kutlanmaya başlanan “Işık Bayramı” olarak bilinir.  Geçen yüzyılın seksenli yıllarıyla 
birlikte bayram, dini bir ritüelden tüm şehri aydınlatan bir festivale dönüşerek başka bir şekle büründü.  
Festival organizatörleri ise sanatçıları çizimler ve ışık kreasyonları ile becerilerini sergilemeye ve büyülü 
dünyalar yaratmaya davet ediyor.  Seyirci, bu büyülü dünyalara sanatsal performanslarla girer, böylece 
herkes kendisini düşler , hayaller ve efsanelerle  dolu bir dünyaya kaptırabilir. Festival, dört güne yayılan 
ve her yıl 3 ila 4 milyon kişinin katıldığı geleneksel bir etkinliğe dönüştü. Çarpıcı bir etki yaratmak için 
her ferdin  evinin  tüm pencerelerinin  dış kenarlarına mum yerleştirmesi gereken benzersiz bir gelenektir.
Festival, ışıklara dayalı diğer etkinlikleri de içeriyor ve genellikle dört gün sürüyor. Aktivite sekizinci 
günde zirveye ulaşıyor .  Etkinliğin iki ana noktası vardır. Bun-
lar, farklı renklerle aydınlatılan kilise ve her yıl farklı bir ışık 
gösterisine ev sahipliği yapan avlulardır. Kutlama günlerinde 
pencerelere mum koyma, meydanlarda, kamu ve tarihi binalar-
da ışık gösterileri yapma geleneği hala devam ediyor. Işıklar 
Bayramı’nda kutlamalar ve animasyonlar izleyicileri güzel 
kostümler giymeye ve bu mutlu karnavala eğlence, kahkaha ve 
dansla katılmaya teşvik eder.
1852’de, festivalin odak noktası haline gelen şehre bakan 
kilisenin yanına bir Meryem Ana heykeli dikildiğinde popüler 
bir festival haline geldi. Heykel ışıklı lambalarla aydınlatıldı . 
Ayrıca şehrin en yüksek tepesinden havai fişekler hazırlandı ve 
sokaklarda  bandolar çalındı.  Kraliyet alayları ve askeri zaferl-
er gibi büyük olaylar için geleneksel olarak yapıldığı gibi evler-
inin cepheleri de aydınlatılıyor. Heykelin açılışı 8 Eylül 1852, 
Kutsal Bakire Meryem’in doğum gününde planlandı. Ancak 
Son Nehri’nin taşması onları engelledi. Bu yüzden Başpisko-
pos tarihi 8 Aralık’a ertelemeyi seçti.
Lyon’da gelenek: Ailelerin Noel süsleriyle birlikte bir dizi ren-
kli veya şeffaf cam bulundurması; Her yıl 5-8 Aralık tarihleri 
arasında pencere pervazlarında mumlar yakmasıdır.
Işık Festivali’nin gecelerinde, şehrin çeşitli bölgeleri sadece 
yayalar için ayrılır ve festivale kısa tiyatro gösterileri ve ışık 
konserleri eşlik eder.Ayrıca burada  yiyecek, tatlı ve çiçek 
satıcıları da bulunur. Işık Festivali, Lyon’u yeni bir sanatsal ve 
şenlikli açıdan keşfetme fırsatı sunuyor. 
Aynı zamanda her yıl  kutlanan  muhteşem  doğum günü  par-
tilerinin  bir başlangıcı sayılır.
Lyon şehrinin önemli anıt sokakları, meydanları ve vitrinleri 
aydınlatma sanatçılarının, tasarımcıların, görsel sanatçıların 
ve kameramanların süslediği ışık oluşumları ve görsel sanat 
eserleriyle parlıyor. Şarkı söyleme programlarının yanı sıra duyguları, hayalleri, sanatı ve teknolojiyi 
birleştiren 80’e yakın yaratıcı eserle ana etkileşimli aydınlatma yapısı okyanustan bir yaratığı simgeliyor. 
Ziyaretçilerin bunları etkileşimli kutular aracılığıyla taşımasına izin verilir.
Meydana bakan katadrallerde ve binalarda şiir dizeleri görülür.. Çiçekleri ve renk pigmentlerini karıştıran, 
yüzeylerde, şekillerde ve renklerde görünen, sanatsal performans ile teknik hüneri birleştiren meditatif 
sanat duvar resimleri sergileniyor. Belcur’daki ünlü sanat eseri, izleyiciye modüler ve etkileşimli bir çalış-
ma aracılığıyla bir dileği açıklama davetiydi.
Bir dizi hafif baloncuğun ortaya çıkması için kompozisyona üflemek yeterlidir.
Gösterilerde her yıl sizi sihir ve güzelliğe götüren, altından parıltılı, harika ve yenilikçi eserler hazırlanır. 
Bu, dengesi gizemli bir nefesle tehdit edilen dünyadır. 2019’da dört günlük rüya gibi muhteşem perfor-
manslarını izledik. 2020’de ise Corona pandemisi nedeniyle şenlikler yasaklandı.
Bu yıl kutlamalar, Corona pandemisi tehdidiyle soğuk havalarda ve şiddetli yağmurlarda başladı.
Bu yılki kutlamaya katılımın birkaç kişiyle sınırlı olacağını hissettik ancak beklenen sayıyı aşmaları 
şaşırtıcı oldu. Çünkü hepsi tüm uyarıları unutarak rahat bir şekilde kutlamaya katılmayı seçtiler.
Hazırlık kutlamaları, yağmurlu havalarda sıkıntı yaşanmaması için kilisenin ışık ve renklerle süslenme-
siyle başladı.
Bu yılki kutlamaların istisnai olarak 8-11 Aralık 2021 tarihleri arasında başlayacağı açıklandı.
Buna rağmen Arap dünyasının kralları, başkanları ve yöneticileri, halklarını aç bırakmaya ve aşağılamaya 
çalışıyorlar. İnsanları günlük ihtiyaçlarla meşgul etmeye zorluyorlar. Ayrıca Avrupa halkının keyfi için 
paralarını Amerika bankalarına yatırıyorlar.

مهرجــان األضــواء األســطوري يف مدينــة ليــون بفرنســا اتريــخ عريــق حتــول مــن احتفــاالت دينيــة إىل مهرجــان عاملــي يف 
يــوم )8/12(  مــن كل عــام، منــذ قرنــن ومدينــة ليــون تتــألأل أنوارهــا بــن املــدن الفرنســية لتشــع هبجــة مــن كل شــارع 
مــن شــوارعها، احتفــاالت وليــايل أســطورية حيييهــا أهــل املدينــة علــى مــدار أربــع أايم متتاليــة، فهــذه األايم تعــرف بـــ »عيــد 
األضــواء« والــي بــدأ االحتفــال هبــا مــن منتصــف القــرن الـــسادس عشــر، وذلــك عندمــا وضعــت املدينــة متثــاال ملــرمي العــذراء 
وأشــعلت هلــا الشــموع لشــكرها علــى إنقــاذ ســكاهنا مــن الطاعــون، ومــع مثانينيــات القــرن املاضــي اختــذ العيــد شــكاًل آخــر، 
فقــد حتــول مــن طقــس ديــين إىل مهرجــان يضــيء املدينــة أبكملهــا، وأصبــح القائمــون علــى املهرجــان يدعــون الفنانــن 
إىل إظهــار مهاراهتــم ابلرســومات واإلبداعــات الضوئيــة وصنــع عــوامل ســحرية، يدخــل إليهــا اجلمهــور مــن خــالل العــروض 

الفنيــة، ليتمكــن كل شــخص مــن الغــوص يف عــامل مــن األحــالم واخليــال واألســاطر.
املهرجــان حتــول إىل حــدث تقليــدي ميتــد علــى مــدار أربعــة أايم ويســتقبل مــن 3 إىل 4 ماليــن شــخص كل عــام، وهــو 
تقليــد فريــد يفــرض فيــه علــى كل منــزل وضــع الشــموع علــى طــول اجلوانــب اخلارجيــة جلميــع النوافــذ إلحــداث أتثــر 
مذهــل.  يتضمــن املهرجــان أنشــطة أخــرى تعتمــد علــى األضــواء وعــادة مــا يســتمر ألربعــة أايم، مــع ذروة النشــاط يف 

اليــوم الثامــن، نقطتــان حموريتــان رئيســيتان للنشــاط مهــا عــادًة الكنيســة 
املضــاءة أبلــوان خمتلفــة، والســاحات الــي تســتضيف عرًضــا ضوئيًــا خمتلًفــا 
مــن وضــع  أايم االحتفــاالت  خــالل  متبعــاً  التقليــد ال زال  عــام.  كل 
الشــموع علــى النوافــذ والعــروض الضوئيــة يف الســاحات واملبــاين العامــة 
والتارخيية. ويف عيد األضواء تســهم االحتفاالت والرســوم املتحركة بدفع 
املشــاهدين إىل ارتــداء األزايء اجلميلــة، واملشــاركة هبــذا الكرنفــال الســعيد 
ابملــرح والضحــك والرقــص. ففــي عــام 1852 أصبــح مهرجــااًن شــعبًيا 
املطلــة علــى  الكنيســة  العــذراء جبــوار  للســيدة  متثــال  عندمــا متَّ نصــب 
املدينــة، والــذي أصبــح نقطــة حموريــة يف املهرجــان، ومتــت إضــاءة التمثــال 
ابملصابيــح املضيئــة، وجتهيــز األلعــاب الناريــة لالنطــالق مــن أعلــى تــل يف 
املدينــة، مــع فــرق موســيقية مســرة للعــب يف الشــوارع، وإضــاءة واجهــات 
منازهلــم كمــا كان يفعــل تقليــداًي لألحــداث الكــرى مثــل املواكــب امللكيــة 
واالنتصــارات العســكرية، وكان مــن املقــرر افتتــاح التمثــال يف 8 ســبتمر 
1852، يــوم االحتفــال مبيــالد العــذراء، لكــن فيضــان هنــر الســون منعهــم 
لذلــك اختــار رئيــس األســاقفة أتجيــل التاريــخ إىل الثامــن مــن كانــون 
األول. التقاليــد يف ليــون تقضــي أبن حتتفــظ العائــالت مــع زينــة عيــد 
امليــالد، مبجموعــة مــن الزجــاج امللــون أو الشــفاف حيــث حُتــرق الشــموع 
8 ديســمر.   5 إىل  مــن  الفــرتة  عــام يف  النوافــذ يف كل  علــى عتبــات 
خــالل ليــايل مهرجــان األضــواء، مناطــق متعــددة مــن املدينــة ختصــص 
القصــرة  املســرحية  ابلعــروض  املهرجــان  ويصاحــب  فقــط،  للمشــاة 
الغذائيــة  األطعمــة  ابئعــي  انتشــار  مــع  اخلفيفــة،  املوســيقية  واحلفــالت 
واحللــوايت والــورود علــى امتــداد الســاحات. ميثــل مهرجــان األنــوار فرصــة 
الستكشــاف مدينــة ليــون مــن زاويــة جديــدة فنيــة واحتفاليــة، كمــا أنــه 
ميثــل مقدمــة ومدخــال الحتفــاالت أعيــاد امليــالد الســنوية املذهلــة.  مدينــة 
ليــون تلتهــب بريــق مــن التشــكيالت اللونيــة والضوئيــة، حيــث تتزيــن 
الشــوارع والســاحات وواجهــات املعــامل األثريــة اهلامــة إببداعــات فنــاين 

إضــاءة، مصممــن، فنانــن بصريــن وغرهــم مــن مصــوري الفيديــو. ابإلضافــة إىل برامــج غنائيــة مــع حــوايل 80 عمــال 
إبداعيــاً متــزج بــن املشــاعر، األحــالم، الفــن والتكنولوجيــا، ويرمــز هيــكل اإلضــاءة التفاعلــي الرئيســي إىل خملــوق مــن 
أعمــاق احمليطــات والســماح للزائريــن بتحريكــه مــن خــالل أكشــاك تفاعليــة. وأبيــات مــن الشــعر تظهــر علــى واجهــات 
الكاتدرائيــات واملبــاين املطلــة علــى الســاحات. تعــرض فيهــا لوحــات جداريــة فنيــة أتمليــة متــزج بــن الزهــور وأصبــاغ األلــوان، 
وتظهــر علــى األســطح، األشــكال واأللــوان جامعــن بذلــك بــن األداء الفــين والراعــة التقنيــة.  يف ســاحة )بلكــور( 
الشــهرة، كان العمــل الفــين مبثابــة دعــوة للجمهــور للتعبــر عــن أمنيــة مــن خــالل عمــل معيــاري وتفاعلــي ويكفــي النفــخ 
علــى الرتكيبــة لظهــور سلســلة مــن فقاعــات الضــوء. العــروض تتحــول كل عــام إىل أعمــال جديــدة ورائعــة ومبتكــرة مــن 
الذهــب واللمعــان، حيــث كل شــيء أيخــذك إىل الســحر واجلمــال، عــامل يشــبه احللــم املســتمر الــذي يهــدد توازنــه مــن 
قبــل نفــس غامضــة. يف عــام 2019 اتبعنــا العــروض املذهلــة علــى امتــداد أربعــة أايم مــن األحــالم، ويف عــام 2020 
مت منــع االحتفــاالت بســبب جائحــة الكــوروان.  ويف هــذا العــام بــدأت االحتفــاالت يف طقــس ابرد وأمطــار غزيــرة مــع 
هتديــد متواصــل مــن خطــر جائحــة الكــوروان، وشــعران أن حضــور هــذا االحتفــال هــذا العــام ســيكون مقصــوراً علــى عــدد 
قليــل، لكننــا تفاجــأان أهنــم يتجــاوزون األعــداد املتوقعــة، ألهنــم مجيعــاً آثــروا حضــور االحتفــاالت للبهجــة والفرحــة متناســن 
كل احملاذيــر. االحتفــاالت التمهيديــة بــدأت بتزيــن الكنيســة أبضــواء وألــوان متغــرة، تفــادايً للطقــس املاطــر، وأعلــن أن 

االحتفــاالت الرمسيــة هــذا العــام ســتكون اســتثنائية وســتبدأ مــن 8 إىل 11 مــن كانــون األول 2021
أخراً:

امللــوك ورؤســاء وحــكام العــامل العــريب ميعنــون يف جتويــع وإذالل شــعوهبم، ودفعهــم لالنشــغال ابحلاجيــات اليوميــة، ويضعــون 
أمواهلــم يف البنــوك واملصــارف األمريكيــة واألوربيــة الــي تعــود عائداهتــا إىل ترفيــه شــعوهبم.
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Biz Suriyeliler ile bugün yaklaşık sekiz yıldır Türkiye’de yaşayan Türk kardeşler arasındaki uzun ortak 
tarihin değerlendirilmesi konusunda farklı görüşler olsa da, Türkiye’nin istisnai koşullarının dayattığı 
diğer sorunların yanı sıra yaklaşık dört milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Suriyeliler, komşuluk ve 
iki taraf arasındaki uzun ortak sınırları  vardır. Bununla, nüfusu bugün Türkiye’dekinden biraz daha fazla 
veya daha az olan Türk siyasi, idari ve kültürel seçkinleri ile Suriye içindeki benzer seçkinler arasındaki 
ilişkilerin ortaya çıkmasını kastediyorum. Bu ev sahipliğinin sonucunu, bu ilişkinin geleceğini, genç 
neslin ufkunu, özellikle de gençleri, Türkiye’de doğan çocukları, bugün öğrenen ve yetiştirilen çocukları 
kimse bilmese de. okullarında Türk akranlarıyla tanışır ve arkadaşlıklar kurar.
Büyük olasılıkla, yaşamları zamanla büyüdükleri ülkeye bir tür yeni bağlılık oluşturacaktır. Bu tak-
dimden  yola çıkarak Suriye toplumu ile “Bulbulzade Vakfı” Vakıf yöneticisi Sayın “Turgay Aldemir” 
arasında 14 Aralık 2021 Salı günü vakıf merkezinde gerçekleşen görüşmenin kapsamına girmek istedim.
Entegrasyon konusunda bir diyalog yürütmek ve Suriyelilerin sorunlarını anlamak ve Türk ve Suriye 
halkları arasında giderek daha fazla yakınlaşma yaratmak amacıyla “Yüz Beş Evlar” alanında bir  di-
yaloğu kurmak  istedim.   Aslında toplantı sırasında gerçekleşen diyaloglar aynı bağlamda gerçekleşti ve 
iki tarafın zihniyetlerinde neyin oluştuğuna dair olumlu bir imaj verdi. Pek çok önemli konu gündeme 
getirildi ve bunların ayrıntılarına girmeye ya da ağırlıklı olarak protokol niteliğinde olan ya da uzak 
tarihe uzanan kelimelere atıfta bulunmaya  imkan yoktur. Ancak oturumu açan ve bugün yenilenen iki 
halk arasındaki tarihi ilişkiyi özetleyen Sayın Turgay Aldemir’in bugün dayatıldığı gibi geleceğin de 
paylaşıldığının altını çizerek tercihlerini belirtmek gerekir. tamamen tarihin elinde olan uzak geçmişin 
faktörlerinden daha çok şimdiki zamanın etkenleri tarafından... Bir dizi soru, bu sorular aracılığıyla 
katılımcılara diyalog kapısını açtı.
Belki de değinilmesi gereken ve belki de bu konuda en önemlisi, Türkiye’nin Suriye devrimi ortaya 
çıktığında ve belki de ondan önce onun gözünde farklı bir devrimin taklit edilebileceği gelişmekte olan 
bir ülke inşa etme hayalinin olmasıdır.  Partileri, medyası, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ile iktidar münavebesine ve siyasetin yeniden inşasına imkan veren, laik temellere dayanan ve demokrasi 
ilkelerine uygun bir devlettir. Bu, Suriye’yi elli yıllık bir süre içinde askeri ve güvenlik güçlerin  zulmü 
tarafından durdurulan ve içinde yaşadığı bir bataklık haline gelen, yolsuzluk ve yağma kaynakları  olan 
Suriye ülkesinin gelişimi için bir başlangıç noktası haline getiriyor.  Profesör Hassan Al-Nifi, “Siyasi ve 
ekonomik kalkınmasında ve sosyal ilerlemesinde Türkiye’ye benzer bir ülkeyi dört gözle bekliyoruz” 
dedi.
Ve şunları ekledi ”Herhangi bir inançtan uzak, hukukla yönetilen laik bir devlet, yurttaşı ile öteki arasın-
da ayrım yapılmayan, demokrasi temellerine dayanan bir devlettir”. Görüşmede Esed’in rehabilitasyonu 
ve rejimin dönüşüne ilişkin bir korku ortaya çıktı ve bu, Suriye halkının yaşadığı dağılma ve kayıp 
durumunun sürdürülmesi anlamına geliyor. Bu nedenle, Profesör Ayman Abu Hashem, Türk dostların 
“Suriye sorununa Suriyelilerin güvenli dönüşlerini sağlayacak bir çözüme yönelik tutumlarına bağlı 
kalmalarını ve tüm Suriyeliler için bir devlet hayallerini inşa etmelerini” diledi. Suriyelileri bazen 
kızdıran haddi aşmanın üstesinden gelmek için şehir ve kasaba meclislerinin rolünün güçlendirilme-
sinde Türk kardeşlerin daha olumlu bir rol oynamasının önemini vurguladı! Aralarında büyük sıkıntılara 
neden olan seyahat izinleri sorunu da dahil olmak üzere Suriyelilerin bazı endişelerine değinen Samira 
Al-Bahou Hanım’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın konuştu.  Öte yandan, Türk Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Arapça’yı Türk okullarında ve üniversitelerde ikinci dil olarak tanıtması önerildi; Çünkü 
konuşulan entegrasyon konusunda önemli bir rolü vardır. Bu konu hem Suriyelileri hem de Türkleri 
ilgilendirmektedir. Çok sayıda Türk kardeş, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab, Cerablus, Afrin ve küçük 
kentleri gibi kent konseylerine sağladıkları yardımlardan, elektrik ulaştırma, kültür merkezleri kurma 
gibi yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Toplantının başlangıcında Müh. Alaa El-Din Hisso, Gaziantep’te-
ki Suriye cemaatinin başkanı Dr. Mustafa Al-Hüseyin’i takdim ederek katılımcıları karşıladı . Ayrıca 
konuşmacı  Turgay Eldemir için  muhteşem bir  tercüme  yaptı. 

بغــض النظــر عــن اختــالف اآلراء حــول تقييــم التاريــخ املشــرتك الطويــل بيننــا - حنــن الســورين- وبــن اإلخــوة األتــراك 
الذيــن يســتضيفون اليــوم، ومنــذ مــا يقــارب الثمانيــة أعــوام، حنــو أربعــة ماليــن ســوري إضافــة إىل مســائل أخــرى، 
فرضتهــا ظــروف الســورين االســتثنائية، وحــاالت اجلــوار، واحلــدود الطويلــة املشــرتكة بــن الطرفــن، وأعــين بذلــك نشــوء 
عالقــات بــن خنــب تركيــة سياســية وإداريــة وثقافيــة، ومــا مياثلهــا مــن خنــب يف الداخــل الســوري الــذي يزيــد عــدد 
ســكانه أو يقــل قليــاًل عمــا هــو موجــود داخــل تركيــا اليــوم. وعلــى الرغــم مــن أنَّ أحــداً ال يعلــم مــآل هــذه االســتضافة، 
وال مســتقبل تلــك العالقــة إال أنَّ أفــق جيــل الشــباب، واليافعــن منهــم علــى وجــه اخلصــوص، انهيكــم مبواليــد تركيــا، 
وابألطفــال الذيــن تعلمــوا ويتعلمــون اليــوم يف مدارســها، ويكّونــون معــارف وصداقــات مــع أتراهبــم األتــراك، فالغالــب 

أن حياهتــم هــذه ســوف تشــكل مــع األايم نوعــاً مــن االنتمــاء اجلديــد للبلــد الــذي تربــوا يف ربوعــه. 
أردت مــن هــذه املقدمــة الدخــول إىل رحــاب االجتمــاع الــذي جــرى بــن اجلاليــة الســورية وبــن مديــر مؤسســة »وقــف 
بلبــل زادة« الســيد »تورغــاي ألدمــر« يــوم الثــالاثء 1٤ كانــون األول/ ديســمر 2021 مبقــر الوقــف يف منطقــة »يــوز 
بيــش إيفــالر« هبــدف إجــراء حــوار حــول مســألة االندمــاج، وحماولــة لتفّهــم مشــكالت الســورين، وخلــق تقــارب بــن 
الشــعبن الرتكــي والســوري أكثــر فأكثــر! واحلقيقــة أن االجتمــاع، وابحلــوارات الــي دارت خاللــه، جــرى يف الســياق 

ذاتــه، وأعطــى صــورة إجيابيــة عمــا هــو متكــوِّن يف ذهنيــة الطرفــن.
وقــد طرحــت قضــااي كثــرة مهمــة، ال يتســع اجملــال للدخــول يف تفاصيلهــا، وال للتعــرض إىل الكلمــات الــي غلــب 
عليهــا الطابــع الروتوكــويل أو تلــك الــي عــادت إىل التاريــخ البعيــد. ولكــن البــد مــن اإلشــارة إىل مــا تفضــل بــه الســيد 
»تورغــاي ألدمــر« الــذي افتتــح اجللســة وأوجــز احلديــث عــن العالقــة التارخييــة بــن الشــعبن، الــي تتجــدد اليــوم مؤكــدة 
أن املســتقبل مشــرتك أيضــاً إذ تفرضــه اليــوم عوامــل احلاضــر أكثــر مــن ذلــك املاضــي البعيــد الــذي غــدا بكليتــه يف ذمــة 

التاريــخ، وطــرح عــدداً مــن األســئلة فاحتــاً، مــن خالهلــا، ابب احلــوار للحاضريــن.
ولعــّل مــا يســتوجب ذكــره، ورمبــا األكثــر أمهيــة يف هــذا اجملــال، هــو أن تركيــا كانــت يف أعــن الثــورة الســورية لــدى 
قيامها، ورمبا قبل ذلك، حلماً يف بناء دولة انمية حتتذى على غر صعيد. إذ هي دولة تقوم على أســس َعلمانية، 
ووفــق مبــادئ الدميقراطيــة الــي متنــح تــداواًل للســلطة، وتســمح ابســتعادة السياســة أبحزاهبــا، وإعالمهــا، وانتخاابهتــا 
الرملانيــة، والرائســية، األمــر الــذي جيعلهــا منطلقــاً لتنميــة البــالد الســورية الــي أوقفهــا االســتبداد العســكري واألمــين، 
علــى مــدى مخســن عامــاً، فغــدت أشــبه مبســتنقع تعيــش فيــه، وتتعيــش منــه طحالــب الفســاد واملفســدين. وهــذا مــا 
أشــار إليــه األســتاذ »حســن النيفــي« إذ قــال: »إننــا نتطلــع إىل دولــة تشــابه تركيــا يف منوهــا السياســي، واالقتصــادي، 
ويف تقدمهــا االجتماعــي. دولــة َعلمانيــة حيكمهــا القانــون بعيــداً عــن أيَّ معتقــد كان، دولــة تقــوم علــى أســس مــن 
الدميقراطيــة ال متيــز فيهــا بــن مواطــن وآخــر.« وبــرز يف االجتمــاع ختــوف مــن إعــادة أتهيــل األســد وعــودة النظــام، 
وهــذا يعــين اإلبقــاء علــى حالــة التشــتت، والضيــاع الــذي يعيشــه الشــعب الســوري. لذلــك متــى األســتاذ »أميــن أبــو 
هاشــم« علــى األصدقــاء األتــراك »التمســك مبوقفهــم جتــاه حــل للمســألة الســورية حيقــق للســورين عودهتــم اآلمنــة، 
وبنــاء حلمهــم يف دولــة لــكل الســورين. وأكَّــد أمهيــة أن يلعــب اإلخــوة األتــراك دوراً أكثــر إجيابيــة يف تعزيــز دور جمالــس 
املــدن والبلــدات للتغلــب علــى مــا حيــدث أحيــاانً مــن جتــاوز يســيء إىل الســورين!« وحتــدث عــدد مــن النســاء ومنهــن 
الســيدة مســرة البهــو الــي أشــارت إىل بعــض مهــوم الســورين ومنهــا مشــكلة إذن الســفر الــذي يســبب متاعــب مجــة، 
فالســوريون موجــودون يف معظــم املــدن الســورية وتقتضــي الضــرورة أحيــاانً القيــام بــزايرة أب أو أم أو أخ أو ابــن فــال 
بــد مــن تســهيل شــروطه إن تعــّذر إلغــاؤه كليــاً. واقرتحــت مــن جهــة اثنيــة، علــى وزارة الرتبيــة الرتكيــة إدخــال اللغــة 
العربيــة لغــة اثنيــة يف املــدارس الرتكيــة وجامعاهتــا. ملــا هلــا مــن دور مهــم يف مســألة االندمــاج الــي جيــري احلديــث عنهــا. 

فهــذا األمــر خيــص الســورين واألتــراك علــى الســواء.
وحتــدث عــدد مــن اإلخــوة األتــراك عمــا يقدمونــه مــن مســاعدات جملالــس املــدن يف الشــمال الســوري مثــل مــدن البــاب 

وجرابلــس وعفريــن واملــدن الصغــرة التابعــة هلــا ومــا أجنــز مــن خدمــات كإيصــال الكهــرابء وإنشــاء مراكــز ثقافيــة. 
وكان املهنــدس عــالء الديــن حســو قــد قــدم يف بدايــة االجتمــاع الدكتــور مصطفــى احلســن رئيــس اجلاليــة الســورية يف 

غــازي عينتــاب الــذي رحــب ابحلضــور وقــدَّم الســيد »تورغــاي ألدمــر« كمــا قــام ابلرتمجــة املباشــرة ابقتــدار.

Biz ve Siz ... Günümüz ve Geleceğimiz
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002 yılında Türkiye’de iktidara gelmesi Türk dış politikasında önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Bu partinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine yönelik çabalarının yanı 
sıra, Arap çevresi ve özellikle Suriye devleti ile güçlü ilişkiler kurmaya yönelik açık bir ilgi de göstermiştir. 
Suriye, Ankara için Arap dünyasına ekonomik giriş kapısıdır. Bunun nedeni, aralarında yaklaşık (900 km) 
uzanan ortak coğrafi sınırlardan kaynaklanmaktadır.
Ankara-Şam ilişkisi 2002-2011 döneminde özellikle ekonomik düzeyde olduğu kadar karşılıklı yatırımlar 
alanında da kayda değer bir refaha tanık oldu.
Mart 2011’de Suriye devriminin başlamasına ve Şam rejiminin şiddete yönelik önyargısına paralel olarak 
Türk hükümeti, Suriye rejiminin başkanını Suriye halkının isteklerini karşılayacak bir reform yaklaşımı 
benimsemeye ikna etmeye çalıştı. Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Şam’a yaptığı iki ziyaret, 
ancak Esad rejiminin acımasız güvenlik yaklaşımında ısrar etmesi, Türkiye’nin arabuluculuğunu engelledi.
 Ankara, Suriyelilerin haklı devriminden ve meşru haklarından yana olduğunu açık  bir şekilde beyan 
etmekte gecikmedi.
Devrimin son on yılı boyunca, Türkiye ülkesi, sayıları yaklaşık dört milyon olan Suriyeli mülteciler için 
güvenli bir sığınak oldu.
 Suriye meselesinin gidişatının karmaşıklığı, Suriye coğrafyası ve bölgedeki fiili yetkililerin çokluğu ile 
Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir güvenlik durumunun olmayışı 
karşısında ayağa kalkmak ve hatta Suriyeli mültecilerin Türkiye’de olacağı durumunu  yeniden düşünmek 
zorunda kaldı.
Bu büyük mülteci insan kitlesi ile Türk halkı arasındaki ilişkinin niteliği ne olacak ve bu ilişkinin temelleri 
nelerdir? Türkiye topraklarındaki Suriyeliler ile ev sahibi Türk halkı arasında gelecekte yapılacak herhangi 
bir ortak eyleme ilişkin ortak algılar nelerdir?
Bu ve diğer sorular ışığında, Türkiye’nin Gaziantep kentindeki Suriyeli toplumu, Al-Sham Platformu ile 
işbirliği ve koordinasyon içinde bir diyalog semineri çağrısında bulundu. Sempozyumu, çoğu bilgi sahibi, 
aydın, üretken profesörler ve Suriye halkla ilişkiler aktivistlerinden oluşan çok sayıda Suriyeli katıldı
Seminer, Anadolu Federasyonu ve Bülbülzade Vakfı Başkanlığının yanı sıra Adalet ve Kalkınma Parti-
si’nin entelektüel ve kültürel isimlerinden Türk düşünür Turgay Aldemir tarafından yönetildi.
Sempozyum 12-14-2021 tarihlerinde (Ortak Gelecek Çalışmamız) başlığı altında gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumun başında konuşan Turgay aldemir, her iki tarafı da ilgilendiren gelecekteki zorluklarla yü-
zleşmek için Suriyeliler ve Türkler arasında ortak algılar üretilmesi gerektiğini vurguladı..
Profesör Turgay aldemir geleceğin bizleri beklediğini de vurguladı; “Biz - Suriyeliler ve Türkler - özel-
liklerinin formüle edilmesine katkıda bulunmalı eylem ve fikirlerle proaktif olmalıyız ki, ister yaşam 
düzeyinde olsun, bir sonraki aşamanın dayattığı haklarla ister yaşam düzeyinde, ister siyasi düzeyde yü-
zleşebilmek için”.
Ardından Sayın Turgay, seyircilerin görüşlerini bildirmelerine izin verdi .
Yaklaşık iki buçuk saat süren bu konusmanın çoğu, Suriyelilerin toplum yasaları ve Türk devleti ile ilişkis-
inin idari ve örgütsel açıdan düzenlenmesi kavramı ile ilgilidir.
Bu bağlamda, bazıları Suriyeliler ve Türkler arasındaki etkileşim için olumlu bir atmosfer sağlama ihti-
yacının yanı sıra Suriyelilerin Türk toplumunda ek bir üretken değere dönüşmesi ihtiyacını tartıştı.
Bu, herkesin her iki tarafa da hizmet edecek şekilde yatırım yapmak ve geliştirmek için ortak çıkarlara bağlı 
kalmaya çalışmasını gerektirir.
İkinci rotaya giren konular ise Suriye ve Türk halkları arasındaki gelecekteki siyasi ilişkilerin beklentile-
rine odaklandı.
Müdahalelerin çoğu, Suriye ve Türkiye arasındaki coğrafya, tarihsel derinlik ve dinin dayattığı ortak çıkar-
lara ve bağlara atıfta bulundu.
     Bu, yalnızca tepkilere dayalı politikaları aşmak , daha tutarlı sekilde mevcut ve gelecekteki zorluklarla 
yüzleşebilecek programlara ve vizyonlara doğru ilerlemek için herkesin daha fazla koordinasyon ve ey-
lemde bulunmasını gerektirir.
Bu bağlamda, bazı müdahaleler, Suriyelilerin çoğulculuk kavramına ve barışçıl güç aktarımına dayalı Türk 
demokratik deneyiminden yararlanma ihtiyacına işaret etmiştir. 
Ayrıca, özellikle Suriyeliler tiranlığın otoritesinden kurtulma ,adalet ve demokrasi durumuna geçiş 
arayışındayken, hukuk ve eşitlik ilkesinin kutsal kılınması gereğini vurguladı.
Benzer bir sempozyumun Türkiye’nin Şanlıurfa şehrinde ve bir başka sempozyumun kahramanmaraş şeh-
rınde yapıldığını belirtmekte fayda var.
Bu etkinliğin organizatörünün de teyit ettiği gibi, bir dizi ortak Suriye-Türkiye diyalog ve toplantısını 
yürütmeyi amaçlayan bir programın parçası olarak, Türkiye’nin diğer bazı şehirlerinde ve belki de Türkiye 
dışında da düzenlenecek başka benzer seminerler var. Temel teşkil edecek ortak vizyon ve algıları ortaya 
çıkarmak için Bir yandan gelecekteki çalışma programları için, ve ayrıca Suriyeliler arasındaki ilişkinin 
geleceğini şekillendirmede entelektüel, politik ve üretken yönelimlere sahip Suriyeli kesimlerin çoğunun 
katılımı için ve Türkler.

جّســد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إىل الســلطة يف تركيــا عــام 2002، منعطفــاً هامــاً يف السياســة 
أبــدى  اخلارجيــة الرتكيــة، ففضــاًل عــن ســعي هــذا احلــزب إىل انضمــام تركيــا إىل االحتــاد األوريب، فقــد 
أيضــاً إبقامــة عالقــات متينــة مــع حميطــه العــريب، وعلــى وجــه اخلصــوص، مــع الدولــة  اهتمامــاً واضحــاً 
الســورية، ألســباب كثــرة، لعــل أبرزهــا ختــوم اجلغرافيــة  املشــرتكة الــي متتــد إىل حنــو )  900 كــم ( أضــف 
إىل ذلــك أن ســورية هــي البوابــة االقتصاديــة حنــو، الوطــن العــريب ابلنســبة إىل أنقــرة. وقــد شــهدت العالقــة 
بــن أنقــرة ودمشــق ازدهــاراً ملحوظــاً يف الفــرتة الواقعــة مــا بــن 2002 – 2011 ، وخاصــة علــى املســتوى 

االقتصــادي، وكذلــك يف جمــال االســتثمارات املتبادلــة.
مــوازاة مــع انطالقــة الثــورة الســورية يف آذار/مــارس 2011 ، واحنيــاز نظــام دمشــق إىل منهــج العنــف 
والتوّحــش، حاولــت احلكومــة الرتكيــة إقنــاع رأس النظــام يف ســورية بتبــيّن منهــج إصالحــي مــن شــأنه أن يلــيب 
ا للعنــف حيــول دون دخــول البــالد يف حالــة مــن احلــرب واالقتتــال،  تطلعــات الشــعب الســوري ويضــع حــدًّ
وذلــك مــن خــالل زايرتــن قــام هبمــا وزيــر اخلارجيــة األســبق أمحــد داود أوغلــو إىل دمشــق، ولكــن إصــرار 
نظــام األســد علــى اتّبــاع املنهــج األمــين املتوّحــش قــد حــال دون أن تثمــر الوســاطة الرتكيــة، ومل تتأّخــر أنقــرة 
إبعــالن موقفهــا الصريــح واملعلــن ابالحنيــاز إىل جانــب ثــورة الســورين العادلــة وحقوقهــا املشــروعة.  وخــالل 
عقــد مضــى مــن عمــر الثــورة، كانــت البــالد الرتكيــة  مــالًذا آمنــاً لالجئــن الســورين الذيــن بلــغ تعدادهــم 
مــا يقــارب أربعــة ماليــن الجــئ، ومــع تشــّعب مســار القضيــة الســورية وتعــدد ســلطات األمــر الواقــع داخــل 
اجلغرافيــة الســورية وانعــدام احلالــة األمنيــة الــي تتيــح للســورين العــودة اآلمنــة إىل بلدهــم، كان ال بــّد مــن 
الوقــوف، بــل إعــادة النظــر يف احلالــة الــي ســيكون عليهــا الالجــئ الســوري يف تركيــا، كيــف ســتكون طبيعــة 
العالقــة بــن هــذه الكتلــة البشــرية الكبــرة مــن الالجئــن وبــن الشــعب الرتكــي، ومــا هــي األســس الــي ميكــن 
أن تتقــّوم عليهــا تلــك العالقــة، ومــا هــي التصــورات املشــرتكة ألي عمــل مســتقبلي مشــرتك بــن الســورين 
املتواجديــن علــى األرض الرتكيــة والشــعب الرتكــي املضيــف؟ وعلــى وقــع هــذه التســاؤالت وســواها، قامــت 
اجلاليــة الســورية يف مدينــة غــازي عينتــاب الرتكيــة وابلتعــاون والتنســيق مــع منظمــة منــر الشــام، ابلدعــوة إىل 
نــدوة حواريــة حضرهــا عــدد غفــر مــن الســورين، معظمهــم مــن أصحــاب الشــهادات واملثقفــن واملهنيــن 
املنتجــن والناشــطن يف الشــأن العــام الســوري، وأشــرف علــى النــدوة املفكــر الرتكــي األســتاذ تورغــاي 
ألدمــر، أحــد الشــخصيات الفكريــة والثقافيــة يف حــزب العدالــة والتنميــة، فضــاًل عــن كونــه رئيســاً ملنظمــة 
منــر األانضــول/ وبلبــل زادة. ُعقــدت النــدوة بتاريــخ 14 – 12 – 2021 ، حتــت عنــوان ) عملنــا 
املســتقبلي املشــرتك(، حيــث حتــدث يف بدايــة النــدوة األســتاذ تورغــاي، مؤّكــداً علــى ضــرورة إنتــاج تصــورات 
مشــرتكة بــن الســورين واألتــراك مــن أجــل مواجهــة التحــدايت املســتقبلية الــي هتــم الطرفــن، كمــا أّكــد 
األســتاذ تورغــاي علــى أن املســتقبل الــذي ينتظــران، علينــا حنــن – ســورين وأتــراك – أن نســهم يف صياغــة 
معاملــه، وعلينــا أن نكــون مبادريــن ابألفعــال واألفــكار، لنتمّكــن مــن مواجهــة مــا تفرضــه املرحلــة القادمــة 
مــن مســتحقات، ســواء علــى املســتوى احليــايت املعيشــي، أو علــى املســتوى السياســي. مث أاتح األســتاذ 
تورغــاي اجملــال للحضــور، ليــديل كلٌّ برأيــه، وميكــن القــول: إن جممــل املداخــالت، والــي اســتمرت قرابــة 
ســاعتن ونصــف، اجتهــت حنــو مســارين متوازيــن: األول يشــمل املداخــالت الــي حتــدث أصحاهبــا عــن 
جممــل املســائل الــي تتعلــق مبفهــوم تنظيــم عالقــة الســورين بقوانــن اجملتمــع والدولــة الرتكيــة، مــن الناحيــة 
اإلداريــة والتنظيميــة، ويف هــذا الســياق، تطــرق البعــض إىل ضــرورة توفــر املنــاخ اإلجيــايب للتفاعــل بــن 
الســورين واألتــراك، وكذلــك علــى ضــرورة أن يتحــول الســوريون إىل قيمــة إضافيــة ُمنِتجــة يف اجملتمــع الرتكــي، 
وهــذا يوجــب علــى اجلميــع الســعي حنــو التمســك ابلقواســم واملصــاحل املشــرتك، بغيــة اســتثمارها وتطويرهــا 
مبــا خيــدم الطرفــن، فيمــا رّكــزت املداخــالت الــي تنــدرج يف املســار الثــاين علــى أفــق العالقــات السياســية 
املســتقبلية بــن الشــعبن الســوري والرتكــي، إذ أشــارت معظــم املداخــالت إىل املصــاحل والروابــط املشــرتكة 
الــي تفرضهــا عوامــل اجلغرافيــة والعمــق التارخيــي والديــن بــن ســورية وتركيــا، األمــر الــذي يوجــب علــى اجلميــع 
مزيــداً مــن التنســيق والعمــل بغيــة جتــاوز السياســات الــي تقــوم علــى رّدات الفعــل فقــط، واالنتقــال حنــو 
برامــج وتصــورات أكثــر متاســكاً وقــدرة علــى مواجهــات التحــدايت الراهنــة واملســتقبلية، ويف هــذا الســياق 
أشــارت بعــض املداخــالت إىل ضــرورة أن يســتفيد الســوريون مــن التجربــة الدميقراطيــة الرتكيــة الــي تتأســس 
علــى مفهــوم التعدديــة والتــداول الســلمي للســلطة، وتكريــس مبــدأ القانــون واملســاواة، وخاصــة أن الســورين 

يســعون إىل التحــرر مــن ســلطة االســتبداد واالنتقــال إىل دولــة العدالــة والدميقراطيــة.
جديــر ابلذكــر أنــه ســبق أن انعقــدت نــدوة مماثلــة هلــذه النــدوة، يف مدينــة أورفــا الرتكيــة، وأخــرى يف مرعــش، 
وكمــا أكــدت اجلهــة املنظمــة هلــذه الفعاليــة، فــإن مثــة نــدوات أخــرى مماثلــة، ســوف تُعقــد يف بعــض املــدن 
الرتكيــة األخــرى، ورمبــا خــارج تركيــا أيضــاً، وذلــك ضمــن برانمــج يهــدف إىل إجــراء سلســلة مــن احلــوارات 
واللقــاءات الســورية الرتكيــة املشــرتكة، الســتخالص رؤى وتصــورات مشــرتكة، مــن شــأهنا أن تكــون أساســاً 
لرامــج عمــل مســتقبلية مــن جهــة، وكذلــك مــن أجــل إشــراك معظــم الشــرائح الســورية ذات التوجهــات 

الفكريــة والسياســية واإلنتاجيــة يف صياغــة مســتقبل العالقــة بــن الســورين واألتــراك.

Hasan Alnifi
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تســر العالقــات الرتكيــة مــع اليــوانن منــذ وقــت طويــل يف جــو مــن التوتــر واملفاجــآت. وعلــى عكــس جهــود أنقــرة الــي 
تعتمــد سياســة اهلــدوء وضبــط النفــس واحلــوار، تســلك إدارة أثينــا موقًفــا بعيــًدا عــن التعــاون، وقــد جعلــت موقفهــا 

املعــادي لرتكيــا حمــور سياســتها اخلارجيــة مــن خــالل التحالفــات املختلفــة.
ال شــك أن أحــد دوافــع هــذا املوقــف املعــادي الــذي تســلكه أثينــا، هــو تفــوق القــوات املسســة الرتكيــة وتعزيــز قوهتــا 

مؤخــرًا بتجهيــزات جديــدة، فضــاًل عــن أهنــا أثبتــت نفســها وقدراهتــا يف جبهــات خمتلفــة.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القــدرات والتجهيــزات مل تلمــس أثينــا بشــعرة إىل اآلن، إال أن جمــرد وجودهــا وتطّورهــا يكفــي 

إلصابــة اليــوانن ابلذعــر واخلــوف.
قبل بضع سنوات فقط، شاركت هنا يف إحدى املقاالت معلومات استخباراتية وصلت من أثينا إىل أنقرة.

وفًقــا لتلــك املعلومــات، فــإن وزيــر الدفــاع اليــوانين عقــب حماولــة االنقــالب الفاشــلة منتصــف يوليو/متــوز 2016، 
اجتمــع علــى الفــور مــع رئيــس األركان اليــوانين، ملناقشــة التطــورات فيمــا بينهمــا، ورأى كالمهــا أنــه »الوقــت املناســب 

مــن أجــل إعــالن احلــرب علــى تركيــا«.
وتزامًنــا مــع عمليــة »غصــن الزيتــون« يف عفريــن مشــايل ســوراي عــام 2018، حدثــت كذلــك بعــض التقلبــات يف حبــر 

إجيــة.
مــن احملتمــل أن اليــوانن يف ذلــك الوقــت اعتقــدت أن كــون تركيــا مشــغولة ابلقضــاء علــى التهديــدات القادمــة مــن 
اجلنــوب، فإنــه الوقــت املناســب لفتــح جبهــة اثنيــة ضــد تركيــا مــن حبــر إجيــة، لكــن الشــجاعة أو اجلــرأة مل تكــن كافيــة 

لــدى اليــوانن لتقــدم علــى هــذه اخلطــوة.
علــى صعيــد آخــر، مــن املعلــوم أن اليــوانن حاولــت يف اآلونــة األخــرة االســتعانة ابلقــوى اخلارجيــة »العظمــى« مــن 
أجــل تبديــد خماوفهــا مــن أنقــرة، فجعلــت أراضيهــا قاعــدة لتلــك القــوى، وبتوفــر نفقــات دفاعيــة جديــدة تقــدر مبليــارات 

الــدوالرات، علــى الرغــم مــن أهنــا مل تتغلــب بعــد علــى آاثر اآلزمــة االقتصاديــة.
وال تــزال اليــوانن حتــاول حــى اليــوم حتريــض العــامل الغــريب ضــد تركيــا، حيــث تعتقــد وتوقــن بعــد مقدرهتــا علــى مواجهــة 

تركيــا لوحدهــا فحســب.
لكن مهاًل، رمبا يكون الوضع غر ذلك متاًما.

رمبــا الوضــع يكــون شــبيًها ملــا جــرى قبــل قــرن مــن الزمــن، مبعــى آخــر؛ حتــاول هــذه الــدول الــي تعتمــد عليهــا اليــوانن، 
حتريــض األخــرة علــى التحــرك ضــد تركيــا ابلفعــل.

نذكــر قبــل ســنوات، حينمــا صــرح مســؤول تركــي كبــر، أبن »الــدول الغربيــة أطلقــت العنــان لليــوانن ضــد تركيــا يف 
ذلــك الوقــت، ورمبــا الــدول نفســها حتــاول تكــرار الشــيء ذاتــه اليــوم«، يف إشــارة إىل ســنوات حــرب االســتقالل مطلــع 

القــرن املاضــي.
ومؤخــرًا صــدرت تصرحيــات مشــاهبة عــن مســؤول آخــر حــول التوتــرات مــع اليــوانن، حيــث قــال: »لقــد تعــودان علــى كل 
هــذه التفاصيــل مــن اليــوانن. مل خيتلــف شــيء يف الواقــع منــذ عــام 1919. لقــد اســتخدموا اليــوانن يف ذلــك الوقــت 

ضــدان ابلوكالــة. لكننــا نقــول لليواننيــن: ال تنســوا التاريــخ، وال تنســوا اتريــخ 9 ســبتمر«.
ابلطبــع حــن احلديــث عــن هــذه التفاصيــل واملقــارانت، ال ينبغــي االعتقــاد أبن شــيًئا شــبيًها بذلــك قــد حيــدث أو 
علــى وشــك احلــدوث. لكننــا نذّكــر بذلــك علــى الــدوام كــي ال يصيبنــا شــيء مــن التقاعــس والغفلــة مث نتعامــل مــع 

التطــورات وكأن شــيًئا مل حيــدث.
يف ســياق آخــر، هــم يعلمــون جيــًدا أن اليــوانن ال متلــك الشــجاعة الكافيــة مــن أجــل فتــح جبهــة ضــد تركيــا، إال أن 
بعــض القــوى اإلمرايليــة قــد تكــرر مــا فعلتــه قبــل 100 عــام، وتقــول لليــوانن »حتركــوا وحنــن وراءكــم«، ويف هــذه احلالــة 

ابلــذات رمبــا تتــورط اليــوانن بدافــع طمعهــا وترتكــب خطــأ كبــرًا.
وزيــر اخلارجيــة اليــوانين، نيكــوس دينــدايس، ويف أحــدث تصرحياتــه الروتينيــة املعاديــة لرتكيــا؛ »لألســف، يبــدو أن جارتنــا 

تركيــا هــي القاســم املشــرتك للعديــد مــن الصعــوابت الــي نواجههــا يف هــذه املنطقــة«.
هــذه التصرحيــات العدائيــة، أتيت يف جــو مشــحون، ويكفــي أن تســأل أي أحــد عــن نــوع التحــرك الــذي ميكــن أن 
حيــدث نتيجــة التوتــر القائــم بــن تركيــا واليــوانن، ســيجيبك علــى الفــور أبن هــذا التوتــر قــد يتحــول إىل صــراع ســاخن 

علــى امليــاه اإلقليميــة.
قــد ترغــب اإلدارة اليواننيــة يف خلــق أمــر واقــع مــن خــالل اإلعــالن عــن زايدة امليــاه اإلقليميــة يف حبــر إجيــة، مــن6 

أميــال إىل 12 ميــاًل.
ومــن انحيــة أخــرى، لقــد صرحــت تركيــا أبن اليــوانن يف حــال زادت مياههــا اإلقليميــة مــن 6 أميــال إىل 12 ميــاًل، 

فســنتعر ذلــك مبثابــة إعــالن للحــرب مــن قبــل اليــوانن، عــر قراراهتــا وخطواهتــا الســابقة.
ومنذ عام 1995 إىل اآلن، مل يصدر عن الرملان مثل هذا القرار.

ومــن املمكــن أن يقــدم اليواننيــون علــى هــذه اخلطــوة اجلنونيــة، يف حــال أحســوا وجــود نقطــة ضعــف مــا لــدى تركيــا، 
كمحاولــة خيتــرون فيهــا رر فعــل تركيــا.

هناك بعض األمور جيب النظر إليها على أهنا مؤشر.
أمل يقل رئيس اندي أوملبياكوس اليوانين، إيفاجنيلوس ماريناكيس، قبل بضعة شهور عن مدينة إسطنبول »مدينتنا«، 

بعد خسارة فنرهبتشه 3-0 أمام فريقه؟
ســأختم هــذا املقــال الــذي أهــدف منــه للتذكــر بضــرورة أن نكــون دائًمــا أقــوايء ومســتيقظن علــى كافــة األصعــدة، هبــذا 

املثــل الرتكــي: »املــاء ينــام، لكــن العــدو ال ينــام«.

Yunanistan’la ilişkilerimiz epeyce bir süredir gerilimli ve sürprize açık bir atmosfer içinde 
ilerliyor. Ankara’nın sakin, soğukkanlı ve diyalog odaklı çaba ve yaklaşımının aksine, Ati-
na’daki yönetim, işbirliğine yanaşmıyor, çeşitli ittifaklarla Türkiye karşıtı bir tutumu dış 
politikasının merkezi haline getirmiş durumda.
Bu karşıt tutumun bir tarafında kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde yeni 
donanımlarla güçlenmesi, bu gücünü çeşitli cephelerde ispat etmesi var.
Bizim bu taraftan namluların ucu Atina’ya doğru yönelmemiş olsa bile, bu kapasite genişle-
mesi, Yunanistan için başlı başına bir panik ve paranoya anlamına geliyor.
Birkaç sene önce bu köşede, Atina’dan Ankara’ya ulaşan bir istihbarat bilgisine yer ver-
miştim. O bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında, dönemin Yunan-
istan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı bir toplantı yapmışlar, o toplantıda “Tür-
kiye’ye savaş açmak için tam sırası” diye kendi aralarında konuşmuşlar, ancak “Ekonomik 
sıkıntılarımız elverişli değil” diyerek hayıflanıp dağılmışlardı.
2018 yılında ise, Afrin’e yapılan zeytin dalı harekâtı sırasında, Ege’de yine bir takım dal-
galanmalar olmuştu.
Muhtemelen o dönemde de, Türkiye, güney sınırlarındaki bir tehditle baş etmeye çalışırken, 
Ege’den ikinci bir cephe de biz mi açsak diye düşünmüşler, cesaretlerini toplayamayınca 
bundan vazgeçmişlerdi.
Bilindiği üzere Yunanistan son dönemde Türkiye’ye karşı gardını, büyük devletlere toprak-
larını Üs olarak kullanmak, ekonomik krizin etkilerini henüz atlatamadıkları halde, milyar-
larca dolarlık yeni savunma harcamaları yaparak almaya çalışıyor.
Tek başlarına bir varlık sergileyemeyecekleri düşüncesiyle, batı dünyasını Türkiye’ye karşı 
kışkırtmaya çalışıyorlar.
Ama durun bir dakika.
Belki de tam tersi söz konusudur.
Belki de yüzyıl önce, Anadolu’nun işgali örneğinde olduğu gibi, sırtını yasladığı ülkeler, 
Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı hareket geçmek için cesaretlendirmeye çalışıyordur.
Birkaç yıl önce, üst düzey bir Türk yetkili, Kurtuluş Savaşı yıllarına atıfla, “O zaman da 
Batılı ülkeler Yunanistan’ı üzerimize salmışlardı. Şimdi de benzer bir çaba içinde olabilirler” 
demişti. Geçenlerde bir başka yetkili isim de aynı bahiste şöyle şeyleri dile getirmişti:
“Biz bunların hepsine alışığız. 1919’dan sonra da değişen bir şey olmadı. O dönem, Yunan-
istan’ı bize karşı ‘Proxy/Vekaleten’ kullanmışlardı. Biz de Yunanlılara, “Tarihi unutmayın, 
9 Eylül’ü unutmayın diyoruz” 
Böyle şeylerden söz ediyoruz diye illâki, çok yakın bir tehlikeden söz ettiğimiz düşünülme-
sin. Ancak böyle diyoruz diye, rehavete kapılıp hiçbir şey olmaz rahatlığına da dönmemeli 
bu iş. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı cephe açmak için yeterli cesaretinin olmadığını en 
fazla kendileri biliyor.
Ancak, bir takım emperyalist güçler, 100 yıl önce olduğu gibi, “Siz yürüyün, arkanızda biz 
varız” diye ‘fitillemeye’ kalkarsa, bu cesaretsizlik hali, yerini ‘kör cesaret’ haline bırakabilir.
Türkiye karşı açıklamalarını rutin hale getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 
son açıklamalarından birinde, “Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zor-
luğun ortak paydası komşumuz Türkiye” şeklinde konuştu.
Nereden, nasıl bir hareketlenme olabilir diye sorulduğu takdirde, hemen akla gelebilen bir 
senaryo mevcut.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimali, karasu-
ları üzerinden karşımıza çıkabilir. Atina yönetimi, Ege’deki karasularını 6 milden 12 mile 
çıkardığını açıklayarak bir fiili durum ortaya çıkarmak isteyebilir.
Diğer yandan Türkiye, Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarması halinde bu 
durumu savaş nedeni sayacağını (casus belli) daha önce aldığı kararlar ve duyurularla ilan 
etmişti.
En son 1995 yılında Meclis’ten böyle karar da çıkmıştı.
Sürekli bir şekilde Türkiye’nin zayıf anını kollayan Yunanlılar, fırsatını buldukları anda, 
Türkiye’nin refleksini test etmek için böyle bir delilik yapabilirler.
Bazı şeylere sinyal etkisi gözüyle bakmak gerek.
Birkaç ay önce Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos’a 3-0 mağlup olduktan sonra, bu 
kulübün başkanı Evangelos Marinakis, İstanbul için, “Bizim şehrimiz” dememiş miydi?
Biraz da, içeride her bakımdan güçlü olmamız, güçlü kalmamız deme niyetiyle yazılmış 
olan bu yazının son cümlesi o çok bilinen atasözü olsun:
“Su uyur, düşman uyumaz.” 

Mehmet Acet 

Yunanistan öyle bir deliliğe imza atar mı?
هل ترتكب اليونان مثل هذا الجنون؟

محمد آجات 

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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ال شــك أن االقتصــاد هــو جمــال ختصــص، لكنــه يف الوقــت ذاتــه جمــال جيعــل اجلميــع يتســابقون فيــه ســواء كانــوا متخصصــن أم ال. وهــذا 
قــد جيعــل املتخصصــن متذمريــن مــن ذلــك، ويــرون أنفســهم حمقــن يف هــذا التذمــر، إال أن مــا يغيــب عــن أذهاهنــم هــو أن مجيــع القــرارات 

والسياســات املتخــذة يف هــذا اجملــال تؤثــر بشــكل مباشــر علــى اجلميــع مــن أهــل االختصــاص وغرهــم.
حينمــا تنتظــر فئــة قليلــة مــن ابقــي النــاس أن يتنحــوا عــن جمــال يؤثـّـر يف حياهتــم ومعيشــتهم بشــكل مباشــر، حبكــم أن هــذه الفئــة متخصصــة، 

حيتــاج إىل الكثــر مــن التكنوقراطيــة.
يذكــر أنتــوين غيدنــر، وهــو أحــد أبــرز علمــاء االجتمــاع، أن خاصيــة عاملنــا احلاضــر اليــوم، تكمــن يف كــون النــاس ال يرتكــون األمــر لفئــة 
مــن املتخصصــن فحســب، ال ســيما يف القضــااي الــي هتــم وتعــين اجلميــع مثــل االقتصــاد والطــب والديــن، بــل يشــاركون يف احلديــث عنهــا 

والنقــاش حوهلــا وإنتــاج املعلومــات.
كما يصور غيدنز هذا الوضع على أنه مستوى لـ«انعكاسية« اجملتمع احلديث.

ال ميكن للمجتمع الذي يعيش حلظة بلحظة مع التطورات االقتصادية، أن يرتك األمر كله للخراء فقط لتحديد السلوك االقتصادي.
نقــول علــى الــدوام؛ االقتصــاد ليــس عبــارة عــن اقتصــاد فحســب، وأن عــدم أخــذ اخلــراء االقتصاديــن يف احلســبان أتثــر االقتصــاد علــى 

اجملــاالت األخــرى الــي يرتبــط هبــا، جيعــل يف الغالــب حتليالهتــم االقتصاديــة تذهــب ســدى.
إهنــم ينظــرون لألمــر علــى أنــه عمليــات رايضيــة حبتــة، ومــن مث يبنــون عليهــا مجيــع حســاابهتم وتوقعاهتــم أو مقرتحاهتــم السياســية. إال أن 
االقتصاد يف النهاية مســألة تتعلق ابلناس، وابلتايل ابلســلوك البشــري، وهذا الســلوك بدوره خيضع جلميع أنواع التأثرات املادية والروحية، 
مث يؤثــر كذلــك علــى كل شــيء. إنــين أكــّن احرتاًمــا كبــرًا للتخصــص واخلــرة. لكنــين مل ولــن أراهــن يوًمــا مــا علــى اجلــزء االقتصــادي الــذي 
يقتصــر علــى الرايضيــات فحســب، ويرتبــط بعمليــات اقتصاديــة حبتــة. ال ســيما وأن االقتصــاد ابعتبــاره مؤسســة اجتماعيــة يرتبــط بشــكل 
وثيــق ابلديــن واألســرة والتعليــم والسياســة وعــادات الرتفيــه وأمنــاط الســلوك األخــرى، وهــذه النقطــة ابلــذات جتعــل االقتصــاد موضوًعــا ال 
ميكــن تركــه للخــراء االقتصاديــن فحســب. إن املفاجــآت الــي نشــهدها يف جمــال االقتصــاد، والــي تدفعنــا يف احلقيقــة إلعــادة النظــر يف 
مجيع النظرايت االقتصادية، مل تعد تقتصر على جمرد اســتثناءات عابرة فحســب. والســبب الرئيســي لذلك يف احلقيقة هو جتاهل العوامل 
األخرى يف االقتصاد على الدوام. حن النظر من منظور املعطيات االقتصادية البحتة، فإننا ال ننعثر على أي سبب موضوعي للضغط 
املمــارس علــى أســعار الصــرف الــذي تعــاين منــه تركيــا يف اآلونــة األخــرة. وال ميكــن العثــور أيًضــا علــى ســبب وتفســر اقتصــادي لــردة الفعــل 
احلاصلــة يف ارتفــاع ســعر الصــرف إثــر اخنفــاض أســعار الفائــدة، علــى الرغــم مــن منــو الصــادرات واإلنتــاج الصناعــي أبرقــام قياســية، واخنفــاض 

العجــز التجــاري إىل مســتوى قياســي تقريبًــا، وتزايــد االســتثمارات اجلديــدة بســرعة هائلــة يف بيــي ذات اقتصــاد ديناميكــي.
وهــذا األمــر يدفــع للبحــث عــن تفســر منطقــي ملــا جيــري، لكــن ضمــن اجملــاالت واملســببات غــر املرتبطــة ابالقتصــاد، مثــل السياســة والتعليــم 

والديــن وعلــم النفــس االجتماعــي مبعنــاه الواســع.
هنــاك عنصــر هــام هــو »الثقــة«، وحينمــا يواجــه اقتصــاد مــا أزمــة ثقــة فإنــه لــن يتمكــن مــن احلفــاظ علــى نفســه بغــض النظــر عــن درجــة قوتــه 

وحجمــه، وميكــن التعامــل مــع هــذا كقاعــدة اجتماعيــة راســخة.ى
ولذلــك تعتــر الثقــة أهــم مصــدر لــرأس املــال االجتماعــي. ومــن احلقيقــة مبــكان هــو أن ثقــة النــاس ببعضهــم البعــض، وثقتهــم ابلدولــة 

ومؤسســاهتا، وترجيهــم املصلحــة االجتماعيــة علــى الفرديــة، تشــّكل عمــق رأس املــال وتؤثــر بشــكل مباشــر علــى االقتصــاد.
وخبــالف ذلــك، فــإن فقــدان العمــق يف رأس املــال االجتماعــي ميكــن أن تكــون لــه عواقــب مكلفــة علــى اجملتمــع أبســره. وإن األفــراد الذيــن 
يفكــرون مبصاحلهــم اخلاصــة ومييلــون إىل الســلوكيات األاننيــة؛ يســعون لتحقيــق مكاســب فرديــة فقــط، دون أن يدركــوا أن هــذا الســلوك 
يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل خســارة اجملتمــع أبســره، مبــا يف ذلــك هــم أنفســهم. وحينمــا تتحــول القيــم الســلبية مثــل اجلشــع واألاننيــة إىل 

ســلوك مجاعــي فهــذا يعــين أن الكارثــة حادثــة ال حمالــة.
ال ميكــن العثــور علــى أي مــرر اقتصــادي يشــرح ســبب عــدم الثقــة الــي كانــت تكتنــف اللــرة الرتكيــة حــى مســاء اإلثنــن املاضــي، بغــض 
النظــر عــن الطريقــة الــي ينظــر هبــا كل أحــد. ال ســيما وأن منظــور علــم االقتصــاد األساســي يؤكــد علــى أن الفائــدة عــدو اإلنتــاج والتنميــة. 
ومــا نعنيــه هنــا ابالقتصــاد األساســي هــو االقتصــاد الــذي يعــود ابلنفــع علــى اجملتمــع كلــه ال علــى فئــة خاصــة فحســب. أمــا أصحــاب املنفعــة 
الفرديــة اخلاصــة الــذي يعيشــون علــى الــراب ويقتاتونــن منــح القــروض ابلفائــدة، فهــؤالء ابلطبــع ينظــرون للفائــدة كأفضــل وأســرع وأضمــن 
طريــق للربــح، انســن يف الوقــت ذاتــه أنــه طريــق تنعــدم فيــه األخالقيــة، ألنــه جيلــب لصاحبــه فقــط الربــح بينمــا يعــود علــى اجملتمــع ابلكارثــة.

كانــت هنــاك دعــوات سياســية وحتريضيــة مــن أجــل عــدم الثقــة يف اللــرة الرتكيــة، وهنــاك مــن اســتجاب هلــذا التحريــض ابلفعــل وراح يســتثمر 
ابلــدوالر، بدوافــع خمتلفــة للغايــة بعيــدة عــن جلــب أي منفعــة وطنيــة أو جمتمعيــة، بــل تقتصــر علــى حتقيــق مكاســب خاصــة بــه فحســب، 

رمبــا بســبب االســتياء مــن احلكومــة، ورمبــا وفــق غريــزة محايــة مــا لديــه مــن مدخــرات.
وبينمــا أدى هــذا االســتثمار إىل ســقوط كارثــي للــرة الرتكيــة، أضــّر يف الوقــت ذاتــه ابجملتمــع وكّلفــه الكثــر. لكــن ابلطبــع ال ننســى أن هنــاك 
أيًضا من مل يشــارك هبذه احلملة من األســاس، وأيقن أن ما جيري ليس وضًعا يصعب التعامل معه أو شــبيًها بقواعد الرايضيات احلتمية.

مــن الــدروس املســتخلصة ممــا جــرى هــو وجــود سياســة تســتثمر يف الكارثــة االقتصاديــة الــي تســبب انعــدام الثقــة، ومــن املالحــظ أن هــذه 
السياســة حتظــى بتأثــر ســيء للغايــة. لكــن يف املقابــل، مــن الواضــح أن النفســية احملبطــة الــي متخضــت عــن فشــل مــن وثــق هبــذه السياســة 

الرخيصــة مــن أجــل حتقيــق مكاســب اقتصاديــة؛ قــد ولّــد طاقــة معاكســة ال مفــر منهــا.
مــن الضــروري النظــر إىل األداة املاليــة اجلديــدة الــي أعلنهــا الرئيــس الرتكــي أردوغــان، علــى أهنــا قــد طمأنــت وأقنعــت أولئــك الذيــن أصيبــوا 
ابلذعــر يف تلــك املرحلــة. وإن ردود الفعــل الــي أظهرهــا أولئــك الذيــن كانــوا مســتعدين أصــاًل لتصديــق الرئيــس أردوغــان والثقــة بــه، متكنــوا 
مــن التخلــص مــن كل الشــحنة الســلبية الــي خيمــت عليهــم طيلــة األســابيع املاضيــة بينمــا كان الــدوالر يف صعــود، ولقــد فّرغــوا هــذه 

الشــحنة حبلــول ســويعات فقــط.
لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك، هنــاك مــن يصــّر علــى رؤيــة هــذه اخلطــوة أهنــا »فائــدة مّبطنــة«، وحيــاول تريــر مزاعمــه ووجهــة نظــره حــول 
الفائــدة. وال منلــك مــن أجــل إقنــاع هــؤالء ســوى تذكرهــم أبمــر واحــد، هــو أن التجــارة والفائــدة حينمــا النظــر إليهمــا مــن جهــة واحــدة 

ميكــن عقــد تشــبيه كبــر بينهمــا. إال أن هللا قــد أحــل التجــارة وحــّرم الــراب.

Ekonomi elbette bir ihtisas işidir, ama bu ihtisasa sahip olanın da olmayanın da rahatlıkla at koşturduğu bir 
alandır. İhtisas sahipleri bundan kendilerine göre haklı olarak şikâyet edebilirler, ancak şikâyet ederken de 
gözardı ettikleri gerçek, ne kadar ihtisas konusu olsa da alınan bütün kararların, siyasetlerin bütün insanları 
doğrudan etkiliyor olduğudur.
İnsanların doğrudan etkilendiği bir alanı sadece ihtisas sahiplerine bırakmasını beklemek teknokratlar adı-
na gereğinden fazla şey istemek anlamına geliyor. Ünlü sosyologlardan Anthony Giddens yaşadığımız 
dünyanın bir özelliği olarak, insanların, özellikle ekonomi, tıp ve din gibi herkesin irtibatlı olduğu, doğru-
dan etkilendikleri hususlarda işi uzmanlara bırakmadığından, herkesin söyleme, tartışmalara, bilgi üre-
timine katılımcı olduğundan bahseder. Bu durumu modern toplumun “düşünümsellik” düzeyi olarak da 
kavramsallaştırır Giddens.
Ekonomik gelişmelerle içiçe yaşayan bir toplum ekonomik davranışlarında işin tamamını hiçbir zaman 
uzmanlara bırakmaz. Bu arada hep söylüyoruz, ekonomi sadece ekonomi değildir ve ekonomi uzmanları 
da ekonominin irtibatlı olduğu diğer alanlardan etkilenişini yeterince dikkate almadıkları için ekonomik 
tahlilleri de çoğu kez boşa çıkıyor. Olayı sadece matematiksel süreçlerden ibaret görüp bütün hesaplarını ve 
politika önerilerini bunun üzerine kurabiliyorlar. Oysa ekonomi nihayetinde insanla, insanın davranışıyla 
ilgili bir husus. Davranış ise maddi ve manevi her türlü etkinin altındadır ve dönüp yine her şeyi etkile-
mektedir.
Uzmanlığa büyük saygım vardır. Ekonominin matematikle, salt ekonomik süreçlerle ilgili kısmında hiçbir 
zaman iddialı olmadım, olamam da. Ancak ekonominin bir sosyolojik kurum olarak dinle, aileyle, eğitim-
le, siyasetle, boş zaman alışkanlıkları ve sair davranış örüntüleriyle çok yakın ilişkisi vardır ve bu husus 
ekonomiyi salt ekonomi uzmanlarına bırakılamayacak bir konu haline getiriyor.
Ekonomi alanında yaşadığımız ve aslında bütün ekonomi teorilerini yeniden revize etmeyi gerektiren sür-
prizler istisna olmaktan çok fazla sayıda gerçekleşiyor. Sebebi tam da ekonominin üzerindeki diğer etken-
lerin hep gözardı edilmesinden başka bir şey değil.
Salt ekonominin verileri açısından bakıldığında aslında Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı ağır kur 
baskısı için hiçbir nesnel neden bulunamaz. İhracatı ve sanayi üretimi rekorlar kıran, cari açığı da yine 
neredeyse rekor düşme kaydeden, alabildiğine dinamik bir ekonomiye sahip, yeni yatırımların da hızla 
arttığı bir ortamda faizin düşmesine kurun yükselmesi şeklinde bir tepkinin hiçbir ekonomik sebebi ol-
amaz. Sebep elbette ekonomi dışı faktörlerde, mesela en geniş anlamıyla siyasette, eğitimde, dinde, sosyal 
psikolojide aranacaktır.
Ekonomik durum ne kadar güçlü olursa olsun bir güven kaybı yaşanıyorsa, buna hiçbir ekonominin 
dayanamayacağı bilgisi, sosyolojik bilginin klişe bir uyarısıdır. Güven, o yüzden en önemli toplumsal ser-
maye kaynağı olarak değerlendirilir. İnsanların birbirlerine güvenmesi, devlete veya kurumlara güvenmesi, 
kendi bireysel çıkarlarının dışında toplumsal yararı da gözetmeleri bu sermayenin derinliğini oluşturur ve 
ekonomiyi doğrudan etkiler.
Tam aksine sosyal sermayedeki bu derinlik yitiminin bütün topluma her türlü maliyeti ortaya çıkabilir. Bi-
reyler kendi çıkarlarını düşünerek, bencil davranışlara yönelmesi bir bireysel kazanç umsa da nihayetinde 
kendisi de dahil bütün toplumun kaybına yol açacaktır. Ancak bu bilinç tamah gibi negatif değerlerin bir 
kitle davranışına dönüşerek kaybolduğu yerde bir felaketin yaşanması mukadder oluyor.
Geçtiğimiz Pazartesi akşamına kadar Türk lirasına karşı oluşan güvensizliğin faizin düşürülmesi gerekçes-
ine dayandırılmasına neresinden bakarsanız hiçbir ekonomik gerekçe bulamazsınız. Üstelik faiz en te-
mel ekonomi bilimi açısından bile üretim ve kalkınmanın düşmanı sayılır. Elbette en temel ekonomiden 
kastımız toplumun geneli için faydalı ekonomidir. Yoksa bireysel açıdan faizle borç verip tefecilikle 
geçinenler açısından bu yol en rasyonel, en karlı en kazançlı, ama bir o kadar da en ahlaksız yoldur. Çünkü 
kendisi için kazançlı olanın toplumun tamamına felaketten başka bir şey getirmediği bir yoldur.
Türk lirasına güvensizliğe siyasal bir davet, hatta kışkırtma oldu ve bu kışkırtmaya icabet edenler çok farklı 
motivasyonlarla, ne ulusal ne toplumsal yararı gözetmeksizin sadece kendi kazançlarını gözeterek, belki de 
hükümete karşı içten içe besledikleri hınçla, belki de gerçekten ellerindekini koruma içgüdüsüyle hareket 
ederek dolara yatırım yaptılar. Bu yatırım kitlesel halde Türk lirasının trajik düşüşüne yol açarken toplum 
için önemli bir maliyet oluşturdu. Böyle olması elbette matematiğin kuralı gibi kaçınılmaz değildi. Nitekim 
bu kampanyaya hiç katılmayanlar da olmuştur.
Güvensizliğin yol açacağı ekonomik felakete yatırım yapan bir siyaset var ve fena halde işliyor olduğu 
görüldü bu vesileyle.
Ancak bu ucuz siyasete güvenenlerin umdukları ekonomik kazancı elde edememelerinin yol açacağı psiko-
loji kaçınılmaz olarak başka bir enerji üretir.
Cumhurbaşkanının açıkladığı paketin de aslında bu süreçte paniğe kapılanlara her şeyden önce ikna edici 
bir güven tazelemesi olduğunu görmek gerekiyor. Erdoğan’a inanmaya, güvenmeye zaten hazır kitlelerin 
verdikleri tepki birkaç haftadır dolar üzerine birikmiş bir psikolojiyi bir gece içinde geri aldı.
Bunu dahi nihayetinde bir tür “faize dönüş” olarak görüp kendi faizci iddialarını haklılaştırmaya çalışanlar 
oluyor. Böyle bakanlara hatırlatabileceğimiz tek şey, bir açıdan bakıldığında faiz ile ticaretin de nihayetin-
de birbirine benzetilebileceğidir.
Oysa Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır ve ikisi arasında elifi mertek zannedenlerin göremeyeceği 
mutlak bir fark vardır.

Yasin Aktay

Ekonominin bir de sosyolojisi var
هناك جانب اجتماعي في علم االقتصاد

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Taha Kılınç
طه كلينتش

تصــدر منصــور عبــاس رئيــس احلــزب العــريب الوحيــد يف االئتــالف احلاكــم يف إســرائيل، عناويــن وســائل اإلعــالم العريــة والدوليــة 
بتصرحياتــه أبن علــى العــرب التوقــف عــن مناقشــة هويــة “الدولــة اليهوديــة” اإلســرائيلية. 

عبــاس الــذي حتــدث يف البدايــة مــع صحيفــة “كل العــرب” الصــادرة ابللغــة العربيــة يف مدينــة الناصــرة عــاد ليؤكــد علــى اآلراء 
نفســها، هــذه املــرة ابلعريــة، يف لقــاء اقتصــادي عقــد يف تــل أبيــب. 

وهكــذا أثبــت أن لســانه مل يتعثــر ومل يرتكــب أخطــاء، بــل شــرح مايريــد بوضــوح خماطبًــا اليهــود بلغتهــم بعــد أن خاطــب العــرب 
سابقًا.

هذا ما قاله منصور عباس ابختصار:
لقــد ظهــرت إســرائيل علــى الســاحة كدولــة يهوديــة. كان اختيــار الشــعب اليهــودي إقامــة دولــة يهوديــة. الســؤال الــذي جيــب 
أن نطرحــه اليــوم ليــس مــا هــي هويــة الدولــة؟، حيــث ســتبقى هــذه الدولــة دائمــاً علــى النحــو الــذي أنشــأت عليــه. هــذا هــو 
الواقــع. ســواء كان قبــول هــذا أم ال هــو قــرار شــخصي للجميــع. املشــكلة ال تتعلــق هبويــة الدولــة. القضيــة األساســية هــي مــاذا 
ســتكون مكانــة املواطنــن العــرب يف هــذه الدولــة. أشــعر أنــين مواطــن إســرائيلي متاًمــا وأريــد حقوقــي دون أي متييــز. حقوقــي 
ال تنبــع مــن جنســيي فقــط. تنبــع حقوقــي أيًضــا مــن هويــي الفلســطينية ومــن كــوين طفــاًل لبلــدي. وســواء شــئنا أم أبينــا، فقــد 

أقيمــت دولــة إســرائيل داخــل الوطــن الفلســطيين “.
وقــد أاثرت هــذه التصرحيــات ابلطبــع رد فعــل كبــر علــى اجلبهــة الفلســطينية والعربيــة. وانتقــدت العديــد مــن الشــخصيات املؤثــرة 
كالنواب العرب العاملن يف الرملان اإلســرائيلي )الكنيســت( والكتاب وقادة الرأي يف إســرائيل، عر احلســاابت الرمسية على 

وســائل التواصل االجتماعي، كالم منصور عباس بشــدة.
واهنالــت اهتامــات مثــل “إنــه حيــاول إاثرة إعجــاب اليهــود بشــخصه”، و “إســرائيل الــي يعتقــد أهنــا لــن يتــم تدمرهــا ســتدمر 
ابلتأكيــد”، “إنــه يقــدم كل أنــواع التنــازالت للبقــاء يف احلكومــة”، فيمــا مل يعطــي عبــاس أي رد علــى كل هــذه االنتقــادات. 

علــى العكــس مــن ذلــك، بــدا أنــه راٍض عــن املناقشــة الــي بدأهــا.
منصــور عبــاس زعيــم “القائمــة العربيــة املوحــدة” الــي هلــا 4 نــواب يف الكنيســت، هــو اســم انتقــل مــن مهنــة طــب األســنان 

إىل السياســة. 
كمــا مت التغلــب علــى عامــن مــن عــدم االســتقرار والفوضــى يف الســاحة السياســية اإلســرائيلية يف الربيــع املاضــي بدعــم عبــاس 

احلاســم لتشــكيل حكومــة نفتــايل بينيــت. 
ومــع انتهــاء فــرتة رائســة بنيامــن نتنياهــو القياســية كرئيــس للــوزراء، منــا الفضــل لعبــاس داخــل اجلبهــة املناهضــة لنتنياهــو يف 

إســرائيل.
بطبيعــة احلــال، فــإن املوقــف الــذي اختــذه عبــاس يف املناقشــات حــول اهلويــة الدينيــة والقوميــة إلســرائيل يعــين أنــه يتبــى ابلكامــل 
أطروحــات اجلبهــة الصهيونيــة. مل يكــن مــن املمكــن لزعيــم سياســي شــريك يف االئتــالف يف احلكومــة احلاليــة، أن يتحــدث 
بطريقــة أخــرى. مــن يســتطيع أن يدعــم حكومــة صهيونيــة ميكنــه أن يقــول هــذه الكلمــات بســهولة. لذلــك، جيــب علــى الذيــن 

ينتقدونــه أن يــروا أنــه ال يوجــد تناقــض يف خطــه.
جتــاه “القضيــة  إســرائيل  داخــل حــدود  يعيشــون  الذيــن  العــرب  آخــر: حساســية  معــى  عبــاس حتمــل  منصــور  تصرحيــات 
الفلســطينية” تتطــور بســرعة إىل غريــزة محايــة “حقــوق املواطنــة” اخلاصــة هبــم. لكــن علــى اجلانــب اآلخــر مــن ردود الفعــل 
العلنيــة علــى عبــاس، هنــاك جمموعــة جــادة تدعمــه مــن الداخــل. فكــرة أن “االحتــالل ال يبــدو أنــه ســينتهي قريبًــا، دعــوان نركــز 

علــى بنــاء حياتنــا ونيــل حقوقنــا” أصبحــت أكثــر شــيوًعا، خاصــة بــن اجليــل العــريب اجلديــد.
منــذ فــرتة طويلــة، تعمــل إدارة االحتــالل اإلســرائيلي علــى تطويــر سياســات حتجــر فلســطن يف أربعــة أجــزاء منفصلــة )العــرب 
داخــل حــدود إســرائيل وغــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية( وتعمــل جاهــدة جلعــل هــذه األجــزاء ال تتالمــس مــع بعضهــا 
البعــض قــدر اإلمــكان. اهلــدف، ابلطبــع، هــو أنــه إذا ظهــرت فكــرة إقامــة “دولــة فلســطينية” علــى الســاحة يف املســتقبل، فــإن 

هــذه الدولــة ســوف تكــون جمــزأة بطريقــة ال ميكنهــا أن تشــكل تكامــاًل جغرافيًــا. 
وهنــا أتيت تصرحيــات منصــور عبــاس يف مســار ينســجم مــع سياســات إســرائيل هــذه. إن موقــف عبــاس يســاعد مشــروع فصــل 
فلســطن املقســمة إىل أربعــة أجــزاء علــى االســتقرار علــى اجلبهــة العربيــة وكســب تعاطــف اجلماهــر. ال يعــرف مــدى علمــه 

بذلــك، لكــن عنــد النظــر إليــه مــن اخلــارج، يكــون املشــهد واضًحــا جــًدا.

İsrail’de 8 ortaklı “yamalı bohça” koalisyonunun tek Arap lideri Mansûr Abbâs, Arapların İsrail’in “Ya-
hudi devleti” hüviyetini tartışmaktan artık vazgeçmesi gerektiği yönündeki açıklamalarıyla, gündemin 
üst sıralarına yerleşti. Önce Nâsıra şehrinde Arapça yayınlanan “Kull el-Arab” gazetesine konuşan Ab-
bâs, ardından Tel Aviv’de düzenlenen bir ekonomi toplantısında aynı görüşleri bu kez İbranice olarak 
seslendirdi. Böylece hem dilinin sürçmediğini ve gaf yapmadığını ispatladı hem de Araplardan sonra 
Yahudilere de kendi dillerinde hitap ederek, meramını net bir şekilde anlatmış oldu. 
Mansûr Abbâs, özetle şunları söyledi:
“İsrail, bir Yahudi devleti olarak sahneye çıktı. Bir Yahudi devleti kurmak, Yahudi halkının kendi terci-
hiydi. Bugün sormamız gereken soru, devletin kimliğinin ne olduğu değildir. Bu devlet nasıl kurulduy-
sa, o şekilde de kalacaktır. Realite budur. Bunu kabul edip etmemek, herkesin kişisel kararıdır. Problem, 
devletin kimliğiyle alakalı değildir. Esas mesele, bu devletin içindeki Arap vatandaşların statüsünün 
ne olacağıdır. Ben kendimi tümüyle İsrail’in vatandaşı hissediyorum ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan 
haklarımı istiyorum. Benim haklarım, sadece vatandaşlığımdan ileri gelmiyor. Haklarım aynı zaman-
da Filistinli kimliğimden ve kendi vatanımın evladı oluşumdan kaynaklanıyor. İster hoşlanalım ister 
hoşlanmayalım, İsrail devleti, Filistin vatanının içinde kuruldu.” 
Bu ifadeler, Filistin ve Arap cephesinde elbette büyük bir tepkiye yol açtı. İsrail Parlamentosu’nda 
(Knesset) görev yapan Arap vekillerden sosyal medyadaki etkili hesaplara, yazarlardan kanaat önder-
lerine, çok sayıda merci Mansûr Abbâs’ın sözlerini ağır biçimde eleştirdi. “Kendisini Yahudilere 
beğendirmeye çalışıyor”, “Yıkılmayacağını sandığı o İsrail mutlaka yıkılacak”, “Hükümette kalmak 
için her türlü tavizi veriyor” şeklinde suçlamalar havada uçuşurken, Abbâs tüm bu eleştirilere herhangi 
bir karşılık vermedi. Aksine, başlattığı tartışmadan memnun görünüyordu.
Knesset’te 4 milletvekiline sahip “Birleşik Arap Listesi”nin liderliğini yapan Mansûr Abbâs, diş hek-
imliği mesleğinden siyasete geçmiş bir isim. İsrail politik arenasındaki iki yıllık belirsizlik ve kaos 
dönemi, geçtiğimiz bahar aylarında Abbâs’ın Naftali Bennett hükümetinin kurulmasına verdiği kritik 
destekle aşılabilmişti. Benyamin Netanyahu’nun rekor uzunluktaki başbakanlığı bu sayede sona erdiği 
için, Abbâs’ın İsrail’deki Netanyahu karşıtı cephe içinde kredisi artmıştı. Abbâs’ın İsrail’in dinî ve millî 
kimliğiyle ilgili tartışmalarda aldığı tavır, tümüyle Siyonist cephenin tezlerine sahip çıkmak anlamına 
geliyor elbette. Hal-i hazırdaki hükümette koalisyon ortağı olan bir siyasî liderin başka türlü konuşması 
da zaten mümkün değildi. Siyonist bir hükümete payanda olabilen, bu cümleleri de rahatlıkla söyle-
rdi. Dolayısıyla, kendisine tepki gösterenler, onun çizgisinde herhangi bir tenakuzun bulunmadığını 
görüyor olmalılar.
Mansûr Abbâs’ın yaptığı açıklamaların başka bir anlamı daha var: İsrail sınırları içinde yaşayan Ara-
pların “Filistin davası” bağlamındaki duyarlılıkları, hızlı bir şekilde “kendi vatandaşlık hakları”nı ko-
ruma içgüdüsüne doğru evriliyor. Abbâs’a açıktan gösterilen tepkilerin karşı cephesinde, onu içten içe 
destekleyen ciddi bir kesim de bulunuyor. “İşgal yakında sona erecek gibi görünmüyor, bari kendi 
hayatımızı kurmaya ve haklarımızı elde etmeye odaklanalım” düşüncesi, bilhassa yeni nesil Araplar 
arasında gittikçe yaygınlaşıyor.
İsrail işgal yönetimi, çok uzun süredir, Filistin’in dört ayrı parça halinde (İsrail sınırları içindeki Araplar, 
Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs) kemikleşmesi ve bu parçaların birbiriyle mümkün olduğunca temas 
etmemesi yönünde politikalar geliştiriyor. Elbette amaç, ileride bir “Filistin devleti”nin kurulması gün-
deme gelirse, bu devletin coğrafi açıdan bir bütün oluşturamayacak biçimde parçalanmış olması. (Dik-
katli okurlar hatırlayacaktır: Bu konuyu, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü “Hangi Filistin?” başlığıyla 
bu köşede yayınlanan yazımda genişçe tartışmıştım.)
İşte Mansûr Abbâs’ın açıklamaları, İsrail’in bu politikalarıyla da son derece uyumlu bir seyir izliyor. 
Abbâs’ın sergilediği tavır, dört parçaya ayrılan Filistin’i birbirinden tümüyle koparma projesinin Arap 
cephesinde yerleşmesine ve kitlelerde sempati kazanmasına yardımcı oluyor. Kendisi bunun ne kadar 
farkında bilinmez, ama dışarıdan bakıldığında manzara çok net. 
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