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الرئيس أردوغان: إن االستثمارات في مجال صحة 
المهاجرين ستكون القوة الداعمة للمجتمعات.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmen 
sağlığı alanında yapılacak yatırımlar 

toplumların destekleyici gücü olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçmen sağlığı alanında yapılacak 
yatırımların dirençli, kapsayıcı, uyumlu ve eşitlikçi toplumların 
destekleyici gücü olacağını belirtti.

صــرح الرئيــس أردوغــان أن االســتثمارات الــي ســيتم القيــام هبــا يف جمــال صحــة املهاجريــن ســتكون القــوة 
الداعمــة للمجتمعــات املرنــة والشــاملة واملتناغمــة واملتســاوية.
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada Türki-
ye’nin yeniden güçlü, büyük Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansı yoktur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik 
desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, 
sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Bakan Akar, Türkiye’nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek, “Tür-
kiye, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Afganistan’a ve Kafkaslar’dan Afrika’ya ve ötesine kadar 
NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir.” dedi.

Göç İdaresi Başkanı Ünlü, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla Suriye’nin kuzeyinde güvenli böl-
geler oluşturduğunu, bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyelinin tamamen 
kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptığını söyledi.

قــال نعمــان كورتلمــوش انئــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة: »  ليــس أمــام تركيــا  ، يف اجلغرافيــا الــي حنــن فيهــا 
، خيــار ســوى الوقــوف كدولــة تركيــة قويــة وعظيمــة مــرة أخــرى«.

صــرح الرئيــس أردوغــان خــال احملادثــة ، أنــه أكــد مــرة أخــرى علــى دعــم وحــدة أراضــي أوكرانيــا يف قمــة 
قادة الناتو ، وذكر أن تركيا ، شاركت يف السياسة النشطة واملبدئية الي اتبعتها واجلهود الدبلوماسية 

الفعالــة  الشــاملة  الــي بذلتهــا  مــع القــادة يف العاقــات الثنائيــة. 

قــال الوزيــر أكار   مبينــا أن تركيــا تفــي جبميــع مســؤولياهتا ، »ســتواصل تركيــا دورهــا كعضــو فاعــل وبنــاء يف الناتــو 
من البلقان إىل الشــرق األوســط وأفغانســتان والقوقاز إىل إفريقيا و ما بعدها«. 

قــال رئيــس إدارة اهلجــرة أونلــو:  إن تركيــا أنشــأت مناطــق آمنــة يف مشــال ســوراي بوســائلها اخلاصــة ، وأن قرابــة 500 
ألــف ســوري عــادوا طواعيــة إىل هــذه املناطــق اآلمنــة.

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورتلموش  : في جغرافيتنا ، تركيا ليس لديها خيار سوى النهوض .

الرئيس أردوغان يجري محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي

الوزير أكار: تركيا ستواصل دورها كعضو فاعل وبناء في الناتو

رئيس إدارة الهجرة أونلو: ما يقرب من 500 ألف سوري عادوا طواعية بمحض إرادتهم

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bulunduğumuz 
coğrafyada Türkiye’nin ayakta durmaktan başka şansı yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı 
Zelenskiy ile telefonda görüştü

Bakan Akar: Türkiye, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya 
devam edecektir

Göç İdaresi Başkanı Ünlü: 500 bine yakın Suriyeli kendi 
iradeleriyle gönüllü dönüş yaptı

Sağlık Bakanı Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı kapanışın-
da, “Pasaportunun rengine bakmadan, herkese ahlaki otorite noktasındaki yardımın 
gösterildiğinin altını çizmek istiyorum.” dedi.

قــال وزيــر الصحــة كوجــا  ، يف ختــام االجتمــاع رفيــع املســتوى للمنطقــة األوروبيــة حــول اهلجــرة والصحــة :  »أود أن أؤكــد أن  مــن 
حق  كل شــخص أن  حيصل على املســاعدة يف نقطة الســلطة األخاقية ، بغض النظر عن لون جواز ســفره«. 

وزير الصحة كوجا : أصبحت تركيا دولة معرفة بادائها وطيفة الرحمة  والسلطة األخالقية تجاه  المهاجرين.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye, göçmenler konusunda adeta 
merhamet ve ahlaki otorite fonksiyonunu icra eden bir ülke oldu

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası kuruluşların kısa süre önce onlara desteğini kesmesi-
nin ardından Suriye’nin İdlib merkezi ve çevresindeki 18 hastane için finansman bulmaya 
çalıştığını duyurdu.

أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أهنــا تســعى إلجيــاد متويــل لـــ 18 مستشــفى يف حمافظــة إدلــب الســورية 
وحميطهــا، بعــد قطــع منظمــات دوليــة مؤخــرا دعمهــا عنهــا. 

»الصحة العالمية« تسعى إليجاد تمويل لمشاف في إدلب

“Dünya Sağlık Örgütü”, İdlib’deki hastaneler için fon bulmaya çalışıyor 
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun, Suriye’deki Beşşar Esed 
rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna’ya karşı savaşmaya getirmek istediğini 
öne sürdü.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, 
Beşşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerden ihraç 
edilmesini talep etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “Avrupa’da insanların ten rengine, diline, 
dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil.” dedi.

Uzmanlar, Suriye savaşı 11. yılını geride bırakırken Rusya ve İran’ın destek verdiği Esed reji-
minin siyasal çözümü tıkadığını, Ukrayna’daki savaş üzerinden dış faktörler arasındaki iliş-
kinin kilidi açabilecek bir noktaya taşınabileceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ramazan organizasyonu 
hazırlığı yapan Türk Kızılay için bağış yapılması çağrısında bulundu. 

وزعمــت وزارة الدفــاع األوكرانيــة أن روســيا تريــد جلــب  القــوات الــي   حتــت قيــادة نظــام بشــار األســد يف ســوراي للقتــال 
ضــد أوكرانيــا.

طالــب رئيــس االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية ، ســليم املصلــط ، بطــرد نظــام بشــار 
األســد مــن األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى.

قــال وزيــر خارجيــة لوكســمبورغ جــان أســيلبورن ، »ليــس مــن املقبــول يف أورواب معاملــة النــاس حســب لــون 
بشــرهتم ولغتهــم ودينهــم«..

 يشــر  خــراء إىل  أنــه يف الوقــت الــذي تــودع  فيــه احلــرب الســورية عامهــا احلــادي عشــر ، أوقــف نظــام 
األســد ، املدعوم من روســيا وإيران ، احلل السياســي ، ويذكرون  أنه من خال احلرب يف أوكرانيا ، ميكن 

نقــل العاقــة بــن العوامــل اخلارجيــة إىل نقطــة ميكــن أن تنفتــح فيهــا.

دعــت الســيدة األوىل أمينــة أردوغــان ، قرينــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ، إىل تقــدمي ترعــات إىل اهلــال األمحــر الرتكــي الــذي 
يســتعد لفعاليــات رمضــان.

أوكرانيا: الكرملين يريد إشراك قوات نظام األسد في الحرب ضد أوكرانيا

تعارض لوكسمبورغ معاملة الالجئين األوكرانيين بشكل مختلف عن السوريينالمعارضة السورية تطالب بطرد نظام األسد من األمم المتحدة

يعتقد خبراء أن الحرب الروسية األوكرانية ستغير التوازن العسكري في سوريا.

الهالل األحمر التركي ينظم »برنامج تضامن وشكر« قبل رمضان

Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna’ya karşı savaşa dahil etmek istiyor

Suriye muhalefeti, Esed rejiminin BM’den çıkarılmasını istediLüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının Suriye’deki askeri dengeleri değiştireceğini düşünüyor

Türk Kızılay, ramazan öncesi ‘Dayanışma ve Teşekkür Programı’ düzenledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 2015’te Su-
riye savaşından kaynaklanan göç krizinde AB’nin “ortada bulunmadığını” ancak Ukray-
na’dan kaçan kişiler için son haftalarda yapılanların doğru olduğunu söyledi.

قالــت إيلفــا جوهانســون ، عضــو مفوضيــة االحتــاد األورويب املســؤولة عــن الشــؤون الداخليــة ، إن االحتــاد األورويب »مل  يكــن  وســطيا  يف أزمــة 
اهلجرة الي ســببتها احلرب الســورية يف عام 2015 ، لكن هذا ما مت القيام به يف األســابيع األخرة. لألشــخاص الفارين من أوكرانيا صحيح.

مفوض االتحاد األوروبي يوهانسون: االتحاد األوروبي كان غائبا في أزمة الهجرة 2015

AB Komisyonu Üyesi Johansson: AB 2015’teki göç krizinde yoktu
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إنا لله وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إال بالله

Allah’ın hükmüne ve kaderine olan inancımız ve teslimiyetimiz ile, büyük bir  
üzüntü ve acıyla, İşrak Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Sayın Subhi Dusu-
ki kardeşimizin vefatının yasını tutuyoruz.  Kendisini ve kalemini, milletinin ve 
vatanının davalarına destek olmaya adayan, Suriyelilerin ve tüm Müslüman-
ların bölgesel ve küresel olarak daha iyi bir konuma gelmesi için elinden gelen 
herşeyi yapan Suriyeli  gazeteci ve yazardır.
Subhi Dusuki, tüm hayatını vatani için, ülkenin yükselmesi ve refahı için gerek 
Suriye’de  gerekse  Türkiye’de ve Fransa’da harcayıp Fransa’dan Türkiye’ye 
döndükten sonra vefat etmiştir.
Yaralı Suriye anavatanının acısı, halkı ve onların meşru özgürlük, adalet ve 
haysiyet meselelerini savunmada ve Suriyelileri, tüm Suriyelileri etkileyen to-
taliter tiranlık ve adaletsizlik karşısında, Büyük Suriye Devrimi’nden bu yana 
kararlılığın itici gücüydü ve ilerlemeye teşvik ediciydi.
Allah’ın hükmü ve iradesi ayrılmamızı gerektirdiğinden, Subhi kardeş Rabbi’nin 
çağrısına cevap verdi ve Allah’ın merhametine inanarak ve tatmin olarak 
ayrıldık. O, Allah’ın adaletinden, devrimden, halktan ve meselelerden daha 
emin. Onun için çalışmak kazanacak. 
Subhi, Türkiye’de kurumsal bir edebi eserin tamamlanmasına katkıda bu-
lunmuştur. Bir grup Suriyeli ve Türk yazar ve gazeteciyle birlikte, Bülbülzade 
ve Minber Şam doğrudan gözetimi altında İşrak gazetesinin yolunu açmaya 
katıldı.
Gazete, onun çabaları sayesinde Türkiye ve Suriye’nin en prestijli gazeteleri 
arasında önemli bir konuma geldi.
Ey  savaşçı ! Allah’ın merhametine ve mutlak adalete, hürriyet ve haysiyete 
gittin.
1957 yılında  Rakka’da doğan araştırmacı gazeteci ve hikayeci Subhi Dusuki’nin 
Suriye Yazarlar Forumu’nun kurucusu ve başkanı, Arap Yazarlar Birliği’nin Rak-
ka eski Sekreteri olması dikkat çekicidir. Birkaç yazar ve eleştirmen tarafın-
dan gazete ve dergilerde ve bir dizi eleştirel kitapta onun hakkında bir grup 
eleştirel görüş ve çalışma yazılmıştır.  

Aşağıdaki edebi eserler onundur:

1. Şehri Terk Eden-  Öyküler - Halep 1978- Yorgun bir hatıraya kazınmış sahneler, 
hikayeler - Şam 1984
2. Damardan Gelen-  Hikayeler - Beyrut 1988
3. Rakka vilayetindeki kültürel hareket, bibliyografik bir çalışma (1900-1989) 
Şam 1990
4. Durrat Al-Furat, birkaç araştırmacı ile ortaklaşa yapılan bir çalışma - Şam 1992
5. Ruhun gürültüsü, hikayeler - Diyalog Evi - Lazkiye 1995
6. Küllerin gürültüsü, hikayeler - Arap Yazarlar Birliği - Şam 2001
7. Rüya, hikayeler - Arap Yazarlar Birliği - Şam 2007
8. Rakka vilayetindeki kültürel hareket, bibliyografik bir çalışma (1900-2008) 
Şam 2009
9. Son zamanlarda, yayımlandığı tarihten ölümüne kadar Genel Yayın Yönetmen-
liği  yaptığı İşrak gazetesinde yayınladığı yazıları toplayan bir kitap yayınlandı.

إمياًن وتسليًما بقضاء هللا وقدره، وببالغ األسى واحلزن واألمل ننعى إليكم وفاة األخ العزيز األستاذ 
صبحي دسوقي/ رئيس حترير صحيفة إشراق، الكاتب الصحايف واألديب السوري الذي نذر نفسه 
وقلمه نصرة لقضااي أمته ووطنه، وبذل كل ما يستطيع كي يكون للسوريني وللمسلمني كافة مكانة 

أفضل إقليمًيا وعاملًيا.
لقد رحل األستاذ صبحي دسوقي بعد أن أمضى حياته كلها من أجل العمل الوطين، ومن أجل رفعة 

األمة وسؤددها سواء كان يف سورية، أو يف تركيا، أو يف فرنسا، مث بعد عودته من فرنسا إىل تركيا.
مل تستطع الغربة وال التهجري النيل منه ومن عزميته، وكانت آالم الوطن السوري اجلريح دافعاً للثبات 
وحمرضاً للمضّي قدماً يف الدفاع عن الناس وقضاايهم املشروعة يف احلرية والعدالة والكرامة، ويف 
مواجهة االستبداد الشمويل والظلم الذي حاق ابلسوريني، كل السوريني، منذ ما قبل الثورة السورية 

العظيمة وحىت اآلن.
وألن قضاء هللا ومشيئته اقتضتا الرحيل، فقد لّب األخ صبحي نداء ربه، وغادرن إىل رحاب هللا مؤمناً 
وراضياً وهو أكثر ثقة بعدالة السماء وأبن الثورة والشعب، والقضااي الي عمل من أجلها ستنتصر.

الكتاب  من  خنبة  جانب  إىل  وشارك  تركيا  يف  أديب  مؤسسايت  عمل  إجناز  يف  الراحل  ساهم  لقد 
والصحفيني السوريني واألتراك، يف الدفع قدًما يف مسارات صحيفة إشراق إبشراف مباشر من بلبل 
زادة ومنرب الشام، وصواًل إىل ما وصلت إليه الصحيفة الي متكنت من أن حتجز هلا مكاًن مهًما بني 

الصحف الراقية يف تركيا وسورية.
إىل رحاب هللا ومطلق العدل أيها املكافح من أجل احلرية والكرامة.

ويذكر ان  الباحث والصحفي والقاص صبحي الدسوقي مواليد الرقة 1957،  مؤسس ورئيس 
ملتقى األدابء والكّتاب السوريني،  أمني سر احتاد الكتاب العرب ابلرقة سابقا، قدم العديد من 
الربامج الثقافية االذاعية والتلفزيونية، وعمل مراسال  يف العديد من اجملالت الثقافية، و عضوا يف 
جلان  وعمل مراسال للعديد من الصحف واجملالت السورية،  ونشر العديد من القصص والدراسات 
النقدية واملتابعات الصحفية يف عدد من اجملالت والصحف السورية، كتبت عنه جمموعة من اآلراء 

والدراسات النقدية لعدد من األدابء والنقاد يف الصحف واجملالت ويف عدد من الكتب النقدية.

صدرت له صدرت له األعمـال األدبيــة التـاليـة : 
1- الـذي تــرك املـدينـــة ، قصص - حلب 1978 

2- مشاهد منقوشة يف ذاكرة متعبة ، قصص - دمشق 1984 
3- القــادمة من الشرايني، قصص - بريوت 1988 

4- احلركة الثقافية يف حمافظة الرقة، دراسة بيبلوغرافية )1900- 1989( دمشق 1990
5- درة الفرات، دراسة ابالشرتاك مع عدد من الباحثني  -  دمشق 1992

6- ضجيــج الــروح، قصص - دار احلوار ـ الالذقية 1995
7- صخب الرمـاد، قصص - احتاد الكتاب العرب ـ دمشق 2001

8- احلـــــلم، قصص - احتاد الكتاب العرب ـ دمشق 2007
8- احلركة الثقافية يف حمافظة الرقة، دراسة بيبليوغرافية )1900- 2008( دمشق 2009

9- ومؤخرا صدر له كتاب مجع مقاالته الي نشرها يف صحيفة إشراق الذي كان رئيسا لتحريرها 
منذ صدورها حىت وفاته.

2022 -1957
صبحي دسوقي

Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve (sonunda) yine O’na döneceğiz. 
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim 
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واملكرمات  الركات  معه  وأقبلت  املبارك،  رمضان  شهر  أقبل 
والعبادات، وكذلك معاانت السورين يف كل بقاع الدنيا، وخاصة يف 
الداخل السوري، فالغاء اليرحم، واملقتلة األسدية مستمرة، والعوز 
الطاغويت  الطغيان  نظام  يد  على  السورين  أوصل  الذي  املعيشي 
والقتل األسدي إىل حيث يصبح  خط الفقر املدقع  لدى السورين 
يعشه  مل  وضع  وهو  السوري.  الشعب  من  ابملئة   90 عم  يزيد  ما 

السوري يف أي مرحلة من مراحل حيواته كلها.
القرآن، شهر  فيه  أنزل  الذي  الشهر  يبقى شهر رمضان  ومع ذلك 
اخلر واملرمحة، شهر العطاء والتفاف الناس حول بعضها، ويبقى شهرًا 
للعمل والعبادة على أمل من هللا بنصر قريب لشعب سورية العظيمة.

صحيفة إشراق التقت ببعض أهل العلم وكذلك السورين والناشطن 
الذين مازالوا يشعرون بواقع أهليهم يف هذا الشهر، ليتحدثوا إلينا عن 

فضائل الشهر ومعاانة السورين فيه واملطلوب أيضصا.

عامل  صاحل  مسر  األستاذ  الشيخ 
معروفة  وطنية  وقامة  إسامي  دين 
العاملن  رب  »احلمدهللا  قال: 
على  التسليم  وأمت  الصاة  وأفضل 
الرمحة  بدين  املبعوث  احلبيب  النيب 
للعاملن وعلى آله وصحبه ومن تبع 
منهجه العظيم إىل يوم الدين، من 
نعمة هللا تعاىل علينا أن أكرمنا هبذا 
الدين العظيم، دين كامل واتم، قال 
تعاىل: ) اليوم أكملت لكم دينكم 
عندان  ديناً(، الشك  اإلسام  لكم  نعمي ورضيت  عليكم  وأمتمت 
أبن هذا الدين الذي رضيه هللا لعباده يف األرض جيلب السعادة على 
الي  والدول  األنظمة  صعيد  وعلى  بل  واجملتمعات،  األفراد  صعيد 
تتمسك هبذا النهج العظيم، ولكن ومبا أننا بشر ضعاف فإننا نقع يف 
الكثر من األخطاء النامجة عن تطلعاتنا الدنيوية، فنقع يف الكثر من 
الذنوب، فتحرقنا هذه الذنوب سائر اليوم لتأيت الصاة فتغسل قلوبنا 
علينا  ليهل  العام  طيلة  الدنيوية  آمالنا  حترقنا  وكذلك  الطاعة،  بنور 
هال رمضان فيطهران ظاهراً وابطناً، وجيدد العهد بيننا وبن هللا تبارك 
وتعاىل فيتوب املذنب ويعود الشارد إىل حظرة اهلداية واإلميان، كيف 
القرآن هدى  فيه  أنزل  الذي  ) شهر رمضان  يقول:  تعاىل  ال وهللا 
اقرتب شهر رمضان  لقد  نعم  والفرقان(،  اهلدى  وبينات من  للناس 
املبارك، يف هذه األايم وأهلنا يف الشمال السوري احملرر جيهزون قلوهبم 
ومساجدهم الستقبال الضيف الكرمي، كيف ال وهو شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن، كيف ال وهو شهر التخلي والتحلي، التخلي 
القيام على  والتحلي ابملكرمات كيف ال وهو شهر  الشهوات  عن 
أعتاب هللا، أما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )من صام رمضان إمياانً واحتساابً 
غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له 
ما تقدم من ذنبه(، شهر رمضان شهر إعان التوبة عن كل معصية 
والرجوع إىل هللا تعاىل، شهر رمضان شهر الصلح مع هللا تعاىل، آه 
مث آه ما أمجل الصلح مع هللا، وما أمجل إشغال القلب بذكر هللا، وما 
أمجل أن تعود باد الشام إىل روح اإلسام وكمال الصلة ابهلل فتكون 

بذلك قدوة لسائر لبلدان.
ارتفاع  مع  الرد  يعانون شدة  وأهلنا يف سورية  اقرتب رمضان،  نعم 
جنوين يف أسعار السلع  واملواد األساسية من طعام وشراب وتدفئة، 
وهم اليوم أبمس احلاجة أن مند هلم يد العون، لنخرجهم من احلاجة 
والفاقة، ولنعينهم على الثبات والرابط يف وجه أعداء األمة.« مث قال 
:« مبناسبة قدوم هال شهر رمضان أمتىن على كل أهل بادان املباركة 
سواء يف الشمال أو يف الشتات أن جيعلوا هذا الشهر مميزاً بكثرة تاوة 
للركة  يقرأ  ال  القرآن  أن  لنعلم  العظيمة،  معانيه  والتفكر يف  القرآن 
فقط، إمنا يقرأ لنفهم من خاله كيف نصنع احلياة الفاضلة والدولة 

القوية، واجملتمع املتماسك أما مسعنا من النيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص)املسلم 
للمسلم كاليدين يغسل بعضها بعضاً(، حنن مجيعاً مدعوون يف هذا 
الشهر املبارك يف الشمال السوري ويف الشتات أن نعر عن أخوتنا 
وتضامننا من خال تعهد جراننا وإخواننا بكل ما نستطيع إلغنائهم 
املباركة. وكذلك فإين أدعو كل إخواننا  الطلب يف هذه األايم  عن 
التجار وأصحاب النصاب من السورين واملسلمن يف كل مكان أن 
يعملوا جاهدين على إعانة أهلهم وتثبيتهم، ال أقول من خال السلة 
املعتادة، بل من خال دعم أرابب األسر وأتمن فرص  الرمضانية 
عمل، أو أدوات مهنة تغنيهم عن احلاجة يف رمضان وبعد رمضان.

فعل  الظروف  هذه  يف  يفعلوا  أن  سورية  يف  أهلنا  على  أمتىن  كما 
أصابتهم  إذا  امتدحهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبهنم كانوا  الذين  األشعرين 
يكون  أن  السوري  للشمال  نتمىن  بينهم،  طعامهم  تقامسوا  حاجة 
منوذًجا حياً عن تطلعاتنا لألمة الواحدة املتكاتفة واملتضامنة يف كل 
توادهم وترامحهم  املؤمنن يف  )مثل  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  شيء، كما 
وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اجلسد ابحلمى والسهر(، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اي رمحن 

وفرج عن بادان ومعتقلينا يف سجون الطغاة عاجًا اي كرمي.«

احلسن  مصطفى  الدكتور  أما 
عينتاب  يف  السورية  اجلالية  رئيس 
للجالية  ابلنسبة  الشراق:«  فقال 
فنحن  رمضان   شهر  يف  السورية 
اجتماعنا  وبعد  الضرورات،  جنهز 
اجلالية  من  الوايل طلب  السيد  مع 
عن  السورين  نساعد  أن  السورية 
السورين  األعمال  رجال  طريق 
يف  املوجودة  السورية  واملنظمات 
غازي عينتاب، لذلك شكلنا جلنة 
يف اجلالية السورية وكان ابألصل لدينا )جلنة التضامن( وقمنا بتوسيع 
اللجنة، وقد وسعنا اللجنة كي نقوم حبملة من قبل اجلالية السورية يف 
رمضان املبارك،  ملساعدة كل احملتاجن السورين وأيضاً  يف عنتاب 
يوم  9 نيسان/ابريل سنقوم إبفطار ل 125 شخصية سورية من قادة 
الرأي والفكر ورؤساء املؤسسات الرمسية  الرتكية الوايل ونواب الوايل 
وإدارة اهلجرة والبلدية والعدد سيكون مع اإلخوة األتراك والسورين 

. 150
السوريين عن  الكبرى ملساعدة  البلدية  نتعاون مع  أن  نريد  وأيًضا 
بيوت  إىل  رمضانية  وجبات  »وتوزيع  غذائية  سلل  إعطائهم  طريق 

االيتام واحملتاجن.«

السيد  قال  فقد  جهته  من 
السوري  الناشط  الغوش  يوسف 
السوريون  »يعتر  الشمال  يف 
املسلمون شهر رمضان األكثر متيزًا 
التقرب إىل هللا  عندهم فهو شهر 
وترك  والصدقات  والقيام  ابلصيام 
احملبة  أواصر  تزداد  وفيه  املنكرات 
وصلة القرىب وفيه طقوس وعادات 
آذار/ شهر  أواسط  ويف  حمببة، 

مارس املنصرم كان قد مضى على 
السورين  ثورة  على  اإلجرامي  األسدي  النظام  شنها  الي  احلرب 
على  تغيرات كارثية كبرة  خاهلا  حدثت  وقد  عاًما  عشر  أحد 
من  أو  النظام  سيطرة  حتت  بقي  من  سواء  املنكوبن.  السكان 
ذلك  رافق  وما  املهجر،  باد  وإىل  السوري  الشمال  حنو  هتجر 
العمل  فرص  يف  وقلة  اقتصادي  ودمار  للعائات  انقسام  من 
وتضاؤل للمساعدات ليزداد أعداد الفقراء واملعوزين واملتسربن من 
املدارس. ومع غياب احلل السياسي يقبل الشهر الكرمي هذا العام 
أتثرات  إليها  يضاف  احلرب  أبثقال  حممًا  السوري  الشمال  إىل 
التداعيات  لتظل  أوكرانيا  على  الروسي  والعدوان  جائحة كوروان 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية السلبية مسة املشهد يف الشمال 
مصرهم  الثائرين  السورين  ميسك  ومامل  عام..  بشكل  والسوري 
أبيديهم ويستعيدوا ثقة احلاضن الشعيب وميأسسوا قواهم السياسية 
ويقيموا  احلرايت  ويعززوا  العدل  ويقيموا  واحلكومية  والعسكرية 
ذاهبة  فإن األحوال  الصديقة  الدول  والندية مع  اجليدة  العاقات 

لاحتماالت األكثر سوًء بكل أسف.«

السوري/  الداخل  يف  الناشط  أما 
مدينة أرحيا السيد رائد زين قال« 
بوقعه  رمضان  شهر  وحيل  أايم 
وبوقٍع  مجيًعا  األمة  على  اخلاص 
وخاصة  سورية  يف  وفريد  مميز 
من  ُتهز  .املساجد  احملرر  مشاهلا 
والرامج  وصيانة،  ودهان  تنظيف 
القرآن  وقراءة  للدروس  توضع 
وغرها،  واملسابقات  واالعتكاف 
والبسمة ظاهرة على وجوه اجلميع 
حياول الكل إظهارها حىت لو مل ميلكوا مقوماهتا، فصعوبة الظروف 
وموجة  ابلبسمة،  عليها  التغلب  الصعب  من  تعل  االقتصادية 

الغاء األخرة الامعقولة تعل الناس حرانن كيف يواجهوهنا.
الروسية  احلرب  و  الدويل  االقتصادي  والصراع  موجات كوروان 
أسعار  ارتفاع  إىل  وأدت  نغًما  الطنبور  يف  زادت  األوكرانية كلها 
كل ما هو مستورد مث أييت جشع التجار واحتكارهم لزايدة أسعار 
املنتجات الغذائية احمللية، كل هذا جعل الناس ميشون سكارى وما 
هم بسكارى، حرى كيف يؤمنون مثن طعام كل يوم بيومه. كثرًا 
يشرتي 200غ  األسر  أرابب  أحد  السمانة  أجد يف حمات  ما 
ليطبخ  السمن  من  وقليل  رز  ونصف كيلو  شاي  و50غ  سكر 
وجبة اليوم ألسرته، فوضعه املادي ال يسمح له بشراء حاجة يومن 
هذا  به  يواجهون  ساح  املواطنن  يد  يف  وليس  ذلك  مًعا. كل 
الغاء  عنهم  يرفع  تعاىل كي  إىل هللا  واللجوء  الصر  احلال سوى 
وفقر احلال، فالنسبة الغالبة من الناس لن يستطيعوا أتمن قوهتم يف 
رمضان بدون مساعدة من قريب مغرتب أو منظمة خرية. خيفف 
من غلواء األزمة تراحم الناس فيما بينهم مبا يتناسب مع أخاق 

ديننا وتعاليمه يف رمضان«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

السوريون في رمضان بين العبادات والعذابات  

أحمد مظهر سعدو 

مسري صاحل

د مصطفى احلسني

رائد زين

يوسف الغوش
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ت
مقاال

منــذ مايزيــد عــن شــهر اســتيقظ العــامل علــى جــرح دمــوي جديــد مــن نفــس اجلهــة 
املعتديــة، والــي تتطلــع لنفــوذ ومتــدد وفــرض مشــروعها علــى أشــاء األبــرايء وحطــام 
املبــاين، وبوتــرة متصاعــدة غــر مهتمــة ابلعــامل وتنديــده، وهــذا ذّكــر العــامل مــن 
جديــد أن هنــاك جرحــاً غائــراً يف ســورية منــذ إحــدى عشــرة ســنة، ومــع التدخــل 
والقتــل  ابإلجــرام  مليئــة  قاحلــة،  ايبســة  عجــاف  ســنوات  ســبع  منــذ  الروســي 
واالعتــداء والتهجــر، وُأضيــف إليهــا وبشــكل عفــوي تعاطــف مظلومــي األمــس 
مــن الســورين مــع مظلومــي اليــوم مــن األوكرانيــن، فالقاتــل واحــد واملعتــدي واحــد، 
وبــدأت تقفــز إىل أذهــان العــامل اعتــداءات الــروس علــى املــدن الســورية الســيما 
مدينــة حلــب وذكــرت وكالــة األنبــاء األوكرانيــة أن هنــاك كارثتــان إنســانيتان يف 
القــرن احلــادي والعشــرين، ومهــا تدمــر مدينتــن حضاريتــن ومهــا حلــب وماريوبــول  
وأن كلتــا  حلــب،  مدينــة  بقصــف  األوكرانيــة  ماريوبــول  مدينــة  قصــف  وتشــبيه 
املدينتــن تعرضتــا حلــرب إابدة وتدمــر علمــاً أهنمــا مــن املــدن احلضاريــة التارخييــة 
القدميــة، وماتــزال احلــرب تتصاعــد ابســتمرار وأصبــح التهديــد ابلنــووي التكتيكــي 
خيــاراً جنونيــاً مطروحــاً لــدى بوتــن، وفُتحــت أزمــة إنســانية كبــرة وأزمــة الجئــن 
حيــث اقــرتب عددهــم مــن أربعــة مايــن الجــئ، كمــا بلــغ قبــل عــدد النازحــن 
والاجئــن الســورين ثاثــة عشــر مليــون الجــئ وانزح ســوري، بســبب محاقــة 
وإجــرام اثنــن األســد وبوتــن، وشــعر العــامل أنــه البــد مــن وضــع حــد هلــذا اإلجــرام 

الــذي تـُـرك منــذ ســنن والبــد مــن إيقــاف هــذا االجــرام، وبــدأ العــامل ســعيه احلثيــث 
إلبطــال فعاليــة اســتعمال النفــط والغــاز كســاح للتهديــد تســتعمله الــدول النفطيــة 
الســيما الــروس اليــوم، واعتمــاد الكثــر مــن الــدول علــى النفــط والغــاز الروســي 
فحصلــت تطــورات  كثــرة دوليــة لاســتغناء عــن النفــط والغــاز الروســي، فتحــاول 
الدعايــة الروســية إقنــاع الشــعب الروســي الــذي ابت يشــعر بعزلــة دوليــة عقــب 
النفــط ابلروبــل الروســي ووعــدت  ببيــع  الــروس، ولّوحــت  املواقــف الدوليــة مــن 
الشــعب أبن النفــط والغــاز ســاح وأن املواقــف الدوليــة ســتتغر بســبب اعتمــاد 
االحتــاد األوريب علــى الغــاز الروســي، ولكــن يبــدو أن هــذه االســرتاتيجية مثــل 

العديــد مــن االســرتاتيجيات األخــرى ، قــد اهنــارت أيًضــا. 
اجملتمــع  قبــل  مــن  يتــم تاهلهــا   - الطاقــة   - لروســيا  األخــرة  الراحبــة  فالورقــة   
الــدويل وإبطــال اســتعماهلا كســاح! واآلن تتحــول الــدول بشــكل كبــر إلبــرام 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  اســتعداد  بعــد  مــع مورديــن آخريــن. الســيما  عقــود 
لرفــع الصــادرات وكذلــك دول أخــرى ومازالــت تتحفــظ اجلزائــر واإلمــارات ودول 
أخــرى، وسُيســمح إليــران بتصديــر النفــط مــن جديــد وإبــرام عقــود معهــا وهــذا 
سيســحبها مــن التحالــف مــع الروســي والطــرف الوحيــد املتضــرر يف هــذا املوقــف 

هــو روســيا.
 واليــوم أملانيــا واالحتــاد األورويب والــوالايت املتحــدة وبريطانيــا ترفــض النفــط والغــاز 

الروســي، والــوالايت املتحــدة ســتكون العــام القــادم مصــدرة للنفــط، وقــد قــررت 
شــركة يونيــر األملانيــة وقــف متويــل املزيــد مــن بنــاء خــط أانبيــب الغــاز الروســي 

نــورد ســرتمي 2.  
ولــن تــدد بلغــاراي عقدهــا مــع غازبــروم لتوريــد الغــاز املقــرر لتلقــي الطاقــة مــن 

مورديــن بديلــن مثــل قطــر واجلزائــر. 
الــروس” مــن املواضيــع  يف غضــون ذلــك، أعلنــت بولنــدا بــدء سياســة “إزالــة 

االقتصاديــة
 وتتــواىل املواجهــة غــر التقليديــة للــروس ســواء يف اجملــاالت العســكرية، األمنيــة، 

الســيرانية، االقتصاديــة، اإلعاميــة، وغرهــا.
وبــدأ امللــف الســوري يتحــرك مــن جديــد رغــم بعــض احملــاوالت الــي كانــت تُبــذل 
إلعــادة التطبيــع، لكــن األســد ربــط نفســه ببوتــن مــع أربــع دول أمــام 190 

دولــة.!
وهــذا فتــح ابرقــة أمــل للســورين مــن املهجريــن والنازحــن، حيــث جــرى تثبيــت 
اجلغرافيــا عســكرايً بعــد هتجرهــم لكــن هــذا اليــوم قــد يشــهد تغــراً جديــداً بظــل 
التغــر الــدويل الســريع وســورية هــي إحــدى اجلبهــات املفتوحــة أصــًا مــع الــروس، 
ولعــّل هــذا العــام يكــون عــام اخلــاص مــن إجــرام اجملرمــن والقتلــة ووضــع حــد 
لــكل ذلــك. فــرتك ســورية تُنهــش جــرأ املعتــدي علــى مــرة أخــرى ويف مــكان آخــر.

د_ زكريا مالحفجي

ر العالم بجرح سورية
ّ
جرح أوكرانيا ذك

كاتب سوري

إنــه شــهر رمضــان الثــاين عشــر علــى التــوايل الــذي ميــّر علــى الســورّين مــذ أطلقــوا 
ثورهتــم؛ وكمــا ســابقيه، ســتعلو أصــوات املعــاانة والفقــر علــى صــوت مدفــع اإلفطــار، 
ففــي الســنوات املاضيــة، تقلصــت حالــة االبتهــاج إىل أن وصلــت إىل مــا هــي عليــه 
عبــادة،  شــهر  مــن  أكثــر  يعــد  مل  الســورين  إىل  ابلنســبة  فرمضــان  احلــايل؛  بشــكلها 
ليــس  النــادر أن تــد بيتــاً  ألن طقــوس الفــرح والطعــام ابتــت جمــّرد ذكــرايت، فمــن 
فيــه جريــح أو شــهيد أو مهّجــر أو متخفــي هــارب، فكيــف للفــرح أن يــدّق أبــواب 
الســورين وأســعار املــواد الغذائيّــة مرتفعــة جــداً إضافــة إىل أهنــا ســرتتفع أكثــر يف الشــهر 
الكــرمي بســبب االســتغال والتداعيــات اإلقليميــة والدوليــة الــي هــي األشــد انعكاســاً 
علــى الســورين يف الداخــل واخلــارج، يف وقــٍت أصبحــت فيــه أعمــال الســورين عزيــزة 

وأجورهــم متدنيــة بــل معدومــة؟
للتكافل والتضامن أثره:

إن رمضــان يف ظــل األزمــات خيتلــف عّمــا كان قبــل الثــورة، فصــارت الصــورة مقلوبــة، 
لقــد خلــى مــن البهجــة وصــار متوحًشــا وزاد العــبء علــى العائلــة حــىت أثقــل كاهلهــا، 
بســبب الفرقــة والتشــرد والفقــر يف بلــدان وخميمــات اللجــوء، وبقــي رمضــان ومــا فيــه 
مــن عــادات وطقــوس حبيــس الذكــرايت لــدى العائــات، فرمضــان ميــر علــى العائــات 
الســورية يف خميمــات اللجــوء وأماكــن االغــرتاب يف لبنــان واألردن وتركيــا وبلــدان أخــرى 
حــول العــامل، فيشــاركوا مــع أبنــاء هــذه البلــدان حيواهتــم وعاداهتــم، ففــي هــذا الشــهر 
الفضيــل تكثــر مظاهــر التــآزر والتضامــن بفضــل تســارع الكثــر مــن املؤمنــن لتقــدمي 
عــن  األفــراد  ذلــك  يف  خيتلــف  وال  واملعــوزة،  احملرومــة  الفئــات  مــن  لآلخريــن  العــون 
اجلمعيــات والســبب يف ذلــك يعــود لفضــل شــهر الصيــام الــذي خيلــق قابليــة ال مثيــل 
هلــا يف املســارعة حنــو البــذل ومســاعدة اآلخريــن، ولعــل هــذا مــن الــدروس الرمضانيــة يف 

تقويــة العاقــات االجتماعيــة بــن النــاس. 
وميكــن القــول إن شــهر رمضــان امتحــان حقيقــي خيتــر العاقــات االجتماعيــة بــن 

النــاس، ولقــد اعتــر هــذا الشــهر الفضيــل وقفــة ســنوية لدعــم العمــل التضامــي الــذي 
يُقبــل عليــه األفــراد بشــكل تلقائــي مبــا يزيــد يف الرتاحــم. هــذه العاقــة ميكــن وصفهــا 
ابلعاقــة األفقيــة بــن اإلنســان وأخيــه اإلنســان، كمــا ترتقــي العاقــة العموديــة بــن 
العبــد وخالقــه تعــاىل خــال شــهر رمضــان إىل أمســى أوجههــا، وابملثــل ترتقــي عاقــة 
اإلنســان الفــرد بغــره بفضــل أوجــه التكافــل والتــآزر، ألن ممارســة العبــادة يف أحســن 
صورهــا يف شــهر الصيــام ترتبــط كذلــك بتوطيــد العاقــة التضامنيــة بــن أفــراد اجملتمــع.

إذ يبــادر النــاس طوعيــاً بتقــدمي املســاعدات للغــاىب مــن احملتاجــن واملعوزيــن مــن ابب 
التســابق حنــو االســتزادة مــن احلســنات، وهــو مــا جيعــل رمضــان شــهر التســابق حنــو 
ُمــُهۥ  تقــدمي املســاعدات للغــر مــن دون االخنــراط يف أيــة مجعيــة، يقــول تعــاىل؛ }ِختَٰ
ِفُســوَن{ )املطّففــن - 26(، ويقــول أيضــاً جــَل  لِــَك فـَْليـَتـََنافَــِس ٱْلُمتـَنَٰ ِمْســٌك ۚ َوِف ذَٰ

ــن َشــْيءٍۢ فـَُهــَو خُيِْلُفــُهۥ ۖ َوُهــَو َخيـْــُر ٱلرَّٰزِقِــَن{ )ســبأ - 39(. وعــا؛ }َوَمــآ أَنَفْقتُــم مِّ
غــر أن ُســبل التعــاون والتضامــن هــذه الــي تكثــر وتزيــد يف رمضــان، تتضــاءل كثــراً 
بعــده، وكأهنــا مظاهــر أتيت بقــدوم رمضــان وختتفــي برحيلــه، ابلرغــم مــن كــون الرتاحــم 
بــن األفــراد فضيلــة راقيــة تظهــر جليــاً يف قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: “الرَّامِحُــوَن يـَْرمَحُُهــُم 

ــَماِء”. الرَّمْحَــُن، اْرمَحُــوا َمــْن يف اأَلْرِض يـَْرمَحُْكــْم َمــْن يف السَّ
دروس رمضانية واجبة: 

ومــن دروس رمضــان كذلــك يف توطيــد العاقــات االجتماعيــة خاصــة تعزيــز التعامــل 
احلســن مــع اآلخــر، اقتــداء بقــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم: ”َوِإَذا َكاَن يــَـْوُم َصــْوِم 
َأَحدُِكْم َفا يـَْرفــُـْث، َوال َيْصَخْب، فَِإْن َسابَُّه َأَحٌد أَْو قَاتـََلُه فـَْليـَُقْل: ِإيّنِ اْمُرٌؤ َصائِم‘‘، 
مبعــىن اتقــاء أســباب اجلــدال الــذي قــد حيــدث بــن النــاس أايم رمضــان والــذي مــن شــأنه 
إحــداث الشــقاق يف اجملتمــع، وال بــد مــن توظيــف فضيلــة الرمحــة يف مجيــع اجلهــات 
واملؤسســات، خاصــة الصحيــة منهــا الــي لألســف ُتشــعر املــرء بتــدين معاملــة املرضــى 
وذويهــم مقارنــة مبؤسســات صحيــة يف دول غربيــة “فقــد أصبحــت الرمحــة لديهــا فضيلــة 

راقيــة جــدًا”، كمــا ينقــل لنــا الكثــر مــن الســورين الذيــن يعيشــون هنــاك.
وألن رمضــان شــهر الرمحــة واملغفــرة، فــإن ذلــك يتحقــق ابلفطــرة اإلنســانية ســواء ابلتعبــد 
الــدروب  لــه بعــض  يــزداد تلقائيــاً، أو ابلتضامــن والتكافــل الــذي أصبحــت   الــذي 
القائمــة مــع حلــول كل رمضــان يف كل عــام، ومــن ذلــك مطاعــم الرمحــة وإفطــار عابــري 
الســبيل، وهــي اللفتــة الــي يُقبــل عليهــا احملســنن ســواء ابلترعــات أو ابلتطــوع خدمــة 
لعبــاد الرمحــن، وهــذا مــا يســمى ابلقيمــة املضافــة الــي يقدمهــا العبــد لغــره وجملتمعــه، 
وال عجــب أن يكــون النــيب صلــى هللا عليــه وســلم قدوتنــا يف هــذا املقــام، حيــث كان 
أجــوَد النــاس ابخلــر وكان أجــوَد مــا يكــون عليــه يف رمضــان. وهــو مــا يعــي أن التضامــن 
االجتماعــي جيــب أال ينقطــع بقيــة الســنة أو أال يرتاجــع وخيفــت، وإمنــا ال بــد أن يكــون 
يف خــط اثبــت حــىت يتجلــى املعــىن احلقيقــي حلديثــِه صلــى هللا عليــه وســلم “الرّامحــون 
يْرمحُهــم الرمحــن”. أمــا الســبيل اآلخــر اهلــادف إىل تقويــة العاقــات يف اجملتمــع فهــو 
العفــو والتســامح مــن خــال أبســط مظهــر قــد يغيــب كامــل أايم الســنة، وهــو اللمــة 
بــن  العيــد  يــوم  األســرية واالجتمــاع علــى مائــدة اإلفطــار، انهيكــم عــن املصافحــة 
األفــراد، خاصــة منهــم املتخاصمــن، وقبــل ذلــك زكاة الفطــر، وزكاة األمــوال الــي تــوزع 
يف الشــهر الفضيــل ملــا هلــا مــن انعــكاس مباشــر علــى احملتاجــن واحملرومــن.. وهــذا يف 
احلقيقــة مــا هــو إال إصــاح للعاقــات االجتماعيــة”، وهــو مصــداق قولــه تعــاىل؛ 
ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم{ )النور - 22(. ُ َلُكْمۗ  َواللَّ }َوْليـَْعُفوا َوْلَيْصَفُحواۗ  َأاَل حتُِبُّوَن َأن يـَْغِفَر اللَّ

لقــد انقلبــت موازيــن احليــاة ابلنســبة للســورين 180 درجــة بعــد كل هــذه الســنوات 
علــى انطــاق الثــورة، فــكُل شــيٍء اختلــف، املــكان والظــروف واألجــواء والطعــام مبــا 
يف ذلــك الصيــام ورمضــان، مــع القليــل مــن التفــاؤل والكثــر الكثــر مــن اخلــوف والقلــق 
واحلرمــان! ابنتظــار أن حيــِدَث هللا بعــد ذلــك أمــراً فيــه اخلــر واخلــاص للســورين ممــا 
هــم فيــه مــن شــقاء وهتجــر قســري، وخــاص للمعتقلــن يف ســجون الطاغيــة الدمــوي، 
فضــًا عــن حتقيــق النصــر الناجــز لثورهتــم وحتقيــق أهدافهــا، إنــه علــى مــا يشــاُء قديــر.

عبد الباسط حمودة

رمضان؛ والقيمة المضافة للمتعبد

كاتب وصحفي سوري
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مقاال

أبشــكال  ذلــك  وشــرعت  الصيــام  علــى  مجيعهــا  الســماوية  األداين  حضــت 
خمتلفة، ويف ديننا اإلسامي جاء هذا التشريع بشكل ركن من أركان اإلسام 
اخلمســة. يقــول هللا تعــاىل يف كتابــه العظيــم “اي أيهــا الذيــن  آمنــو كتــب عليكــم 
الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقون.أايًمــا معــدودات فمــن 
كان منكــم  مريضــاّ أو علــى ســفر فعــدة مــن أايم ُأخــر وعلــى الذيــن يطيقونــه  
فديــة طعــام مســكن فمــن تطــوع خــراّ فهــو خــر لــه وأن تصومــوا خــر لكــم إن 
كنتــم تعلمــون. شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن 
اهلــدى والفرقــان فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه ومــن كان مريًضــا أو علــى 

ســفر فعــدة مــن أايم ُأخــر يريــد هللا بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر....”.
إذن جاء صيام املســلم يف شــهر رمضان وزايدة يف التكرمي أنزل فيه القرآن ويف 
ليلــة وصفهــا القــرآن أبهنــا خــر مــن ألــف شــهر وهــي ليلــة القــدر الــذي أمجــع 
العلمــاء أهنــا يف العشــر األخــر مــن الشــهر الكــرمي، لذلــك كان هلــذا الشــهر 
عنــد املســلمن منزلتــه اخلاصــة وكان يســتقبل ابلصدقــات والطاعــات والرتاحــم 
والتعاطــف ففيــه ختــرج الصدقــات لتصــل إىل مســتحقيها لينعــم اجلميــع علــى 
األقــل بشــهر مــن كل عــام فيــه األلفــة واحملبــة واالبتعــاد عــن اخلصومــات وقــد 
أوصــاان الرســول الكــرمي أبن نقــول عنــد اخلــاف مــع أحــد اللهــم إين صائــم 
حلســم كل خــاف بكلمــة طيبــة، الشــعائر الدينيــة هــي األعلــى يف رمضــان 
فيلتقــي األقــارب واألصدقــاء علــى موائــد اإلفطــار ومتتلــئ املســاجد وتقــام يوميًــا 
صــاة الرتاويــح املخصصــة هلــذا الشــهر وتقــام االحتفــاالت الدينيــة الواســعة يف 
البلــدان اإلســامية كل علــى هواه..ولكــن التميــز يف وطننــا العــريب كان يف بــاد 

الشــام ومصــر حيــث الطقــوس اخلاصــة حســب معرفتنــا يف املــأكل واملشــرب 
واالحتفــاالت الدينيــة، وكانــت اإلذاعــات تبــث هــذه االحتفــاالت يف العهــود 
ليبــدأ عهــده  البعــث إىل احلكــم ابنقــاب عســكري  املختلفــة، إىل أن جــاء 
مبحاولــة حصــار هــذه الظواهــر، فبعــد ســنة مــع حكمــه خــرج علينــا شــخص 
نكــرة مبقــال يف جملــة اجلنــدي الــي تصدرهــا إدارة التوجيــه املعنــوي يف اجليــش 
املســيطر عليــه مــن قبــل البعــث ليقــول أنــه )حــان الوقــت ليوضــع هللا يف متحــف 
التاريــخ(، ممــا أدى إىل احتجاجــات شــعبية واســعة يف دمشــق  قمعهــا البعــث 
بوحشــية ودخلــت جنــوده إىل اجلامــع األمــوي مبــا لــه مــن رمزيــة عاليــة عنــد 
املســلمن لتطلــق النــار فتقتــل وتــرج وتعتقــل وحتاكــم بينمــا مــن كتــب املقــال 
وهــو برتبــة ضابــط صــف يف اجليــش مل ميســه ســوء، ومضــى بنــا الزمــان علــى 
هــذا املنــوال لــكل ســنوات حكــم البعــث وتــزداد االحتجاجــات علــى حمــاوالت 
حصــار املناســبات الدينيــة يف محــص ومحــاة وغرهــا ولتقمــع ابحلديــد والنــار 
عليهــا خطبــة  تــوزع  النظــام  مــن مؤسســات  إىل مؤسســة  املســاجد  وليحــول 
اجلمعــة وعلــى اخلطيــب كتابــة التقاريــر ابملصلــن ومــن اليقبــل بذلــك يتــم عزلــه 
أو اعتقالــه ويتوافــد اخلطبــاء علــى فــروع األمــن السياســي الســتام التوجيهــات 
الســورية يف آذار/مــارس عــام 2011  الثــورة  انفجــار  قبــل كل مجعــة. ومــع 
والكرامــة  ابحلريــة  لتنــادي  اجلوامــع  مــن  الســلمين  املصلــن  مجــوع  خرجــت 
والعدالــة ليوعــز النظــام لعناصــر أمنــه مبحاولــة منــع هــذه املظاهــرات مــن التجمــع 
بوقوفهــم أبســلحتهم مبداخــل اجلوامــع والتعــدي علــى املظاهــرات ليتطــور التعــدي 
مــن الضــرب واالعتقــال إىل إطــاق النــار مث إىل الدخــول إىل داخــل اجلوامــع 

دون رادع أو احــرتام حلرمــة اجلوامــع وقدســيتها كعهــده دائًمــا ولتعيــش ســورية 
أعوامهــا العشــر إىل اآلن يف ظــل وضــع مأســاوي تشــرد بــه نصــف الســكان 
بــن انزح والجــئ ومــن بقــي حتــت حكــم الطاغيــة يعــاين  اجلــوع والــرد واخلــوف 
احتفــاالت  ميزانيــات خاصــة وال  لــه  يفــرد  الــذي كان  لرمضــان  فــا شــعائر 
وغابــت تلــك البهجــة الــي كان ينتظرهــا الســوري بــكل شــوق واشــتياق..أما 
يف بــاد اللجــوء أو مناطــق النــزوح فاحلــال ليــس أبفضــل كثــرا . لقــد غابــت 
تلــك البهجــة وتلــك الطقــوس اجلميلــة فافتقــدان اجتمــاع العائلــة واأللفــة فمــا مــن 
عائلــة تتواجــد يف مــكان واحــد وتفرقــت بنــا الســبل لــرتى أحيــااًن العائلــة الصغــرة 
موزعــة علــى أكثــر مــن مدينــة  وأكثــر مــن دولــة وأحيــااًن يف بــاد التطلــع عليهــا 
الشــمس إال اندرًا وبــاد التعــرف مامعــىن رمضــان وحــىت بــاد إســامية وعربيــة 

التشــعر هبــا برمضــان مطلًقــا.
قدســيته  الشــهر  هــذا  يفقــد  أن  احلاكمــة يف دمشــق  الطغمــة  نظــام  اســتطاع 
بدخولــه اجلوامــع وقمــع النــاس داخلهــا برمضــان وبغــر رمضــان وليســوق نفســه 
يف هــذا العــامل الــكاذب حمــاراًب لارهــاب  مدلــًا علــى ذلــك أبن املظاهــرات 

خرجــت مــن اجلوامــع بدوافــع إرهابيــة ورجعيــة.
إال   لســورية  والخــاص  ورجعيتــه  النظــام  إرهــاب  إالّ  رجعيــة  وال  إرهــاب  ال 
خباصهــا مــن هــذا النظــام ولــن يكــون هنــاك مــكان هلــذا النظــام وكل مرتكزانــه 

يف ســورية املســتقبل. 
عــاش الشــعب الســوري العظيــم وعاشــت ســورية وطننــا لكــن أبنائهــا  ونبــارك 
لســورية واألمــة العربيــة واإلســامية بقــدوم الشــهر املبــارك شــهر رمضــان الكــرمي.

نحن ورمضان وسورية 

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

العــام  هلــذا  املباركــة  الســورية  الثــورة  عشــرة النطاقــة  احلاديــة  الذكــرى  علينــا  تطــل 
يف خضــم التدخــل الروســي وغــزوه ألوكرانيــا، وتزامنــه مــع ذكــرى الثــورة الســورية، 
وليجعلهــا يف موضــع مقارنــة ومضاهــاة بــن نفــر العــامل خــال أايم فقــط مــن الغــزو 
الروســي وهّبتــه للتضامــن مــع أوكرانيــا. فقــد اســتنفر العــامل ألجــل غــزو أوكرانيــا وهــّب 
هبــة رجــل واحــد إقتصــاداًي وعســكراًي، وسياســًيا، ورايضيًــا، وعلــى خمتلــف الصعــد 
واجلوانــب األخــرى، وذلــك يف ســرعة قياســية مــا أاثر اســتغراب الكثريــن مــن الذيــن 
أجــروا مقارنــة بــن ردود أفعــال العــامل علــى غــزو روســيا ألوكرانيــا وبــن غــزوات كثــرة 
وانُتهكــت  شــعوب،  ُشــّردت  فقــد  ســورية،  األوســط كمــا يف  الشــرق  حدثــت يف 
أعــراض، ودمــرت مــدن، يف غــر مــكان مــن العــامل فلــم يتحــرك العــامل كمــا حتــرك 
ألوكرانيــا. الذكــرى احلاديــة عشــرة للثــورة الســورية الــي انطلقــت شــرارهتا يف دمشــق 
يف اخلامــس عشــر مــن آذار/مــارس 2011 يف ســوق احلريقــة بدمشــق، مث مــا لبثــت 
أن انتقلــت إىل درعــا لتشــتعل علــى أيــد صبيــة صغــار كتبــوا علــى جدراهنــا عبــارات 
مناهضــة للنظــام، لتقــوم أجهــزة خمابــرات النظــام ابعتقــال الصبيــة أبســلوب أقــل مــا 
يقــال عنــه أنــه وحشــي، لتتصاعــد اإلهــاانت حبــق ذوي الصبيــة الــذي جــاؤوا إىل 
مقــر اســتخبارات النظــام بدرعــا ليطالبــوا إبطــاق ســراح أبنائهــم، إال أن األهــايل 
تعرضــوا إلهــاانت لتنطلــق الثــورة بعدهــا ولتعــم أرجــاء ســورية مــن الشــمال للشــرق 

ومــن اجلنــوب للشــمال.
أحــد عشــر عاًمــا علــى الثــورة الســورية مــن مــوت ودمــار علــى يــد نظــام األســد، 
وضامنيــه” الروســي واإليــراين” فقــد خــرق النظــام كل االتفاقيــات خلفــض التصعيــد 
الثــورة  فحــول  العســكري  احلــل  إىل  النظــام  جلــأ  الثــورة  انطاقــة  ومنــذ  ســورية،  يف 

الســلمية الــي انطلقــت ســلمية يف ســنتها األوىل، إبجرامــه إىل حــرٍب قتــَل خاهلــا 
مئــات اآلالف وغيّــب يف املعتقــات أعــداد مثلهــم انهيــك عــن التهجــر إىل الداخــل 

كنازحــن أو يف دول اجلــوار والعــامل كاجئــن.
فقــد أشــارت تقاريــر لألمــم املتحــدة خــال الســنوات املاضيــة إىل ارتــكاب النظــام 
وحلفائــه روســيا، وإيــران، وامليليشــيات األخــرى جلرائــم حــرب متثلــت يف اســتخدام 
الســاح الكيماوي واتباع سياســة التجويع والتهجر القســري واحلصار، والتعذيب، 
والقتــل املمنهــج، وحبســب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن فــإن” 

6,7 مليــون مواطــن ســوري حتولــوا إىل الجئــن.
مســألة ســقوط النظــام بفعــل الثــورة الســورية كان قريبًــا، علــى الرغــم مــن خــذالن العــامل 
للشــعب الســوري، وعلــى الرغــم مــن الدعــم الامتناهــي للنظــام مــن قبــل إيــران وحــزب 
هللا ولغرمهــا مــن امليليشــيات الطائفيــة التابعــة للنظــام والــذي مل مينــع الثــوار ومل يشــفع 
للنظــام تدخلهــم مجيًعــا مــن وصــول الثــوار إىل الزبلطــاين يف دمشــق وملعــب العباســين 
يف قلــب دمشــق، فتدخلــت عندهــا روســيا يف أيلول/ســبتمر عــام 2015 وقــام 
الطــران الروســي ابرتــكاب جمــازره، األمــر الــذي أدى إىل توقــف تقــدم الثــوار علــى 
أكثــر مــن جبهــة، وذلــك بفعــل سياســة األرض احملروقــة الــي اتبعهــا الروســي احملتــل 
والــي أدت إىل ســيطرة النظــام وميليشــياته علــى كثــر مــن املســاحات الــي حررهــا 
الثــوار لتبــدأ سياســة التهجــر إىل الشــمال الســوري مــع اتبــاع النظــام وميليشــياته إىل 
جانــب سياســة األرض احملروقــة سياســة التجويــع حبصــار املناطــق التابعــة للفصائــل 
الثوريــة بتجويــع ســكاهنا إلجبــار الفصائــل علــى توقيــع اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار 
وتســليم مناطقهــم لقــوات النظــام” نظــام املصاحلــة” مــا أدى إىل موجــات هتجــر 

مجاعيــة ملناطــق يف الشــمال الســوري.
الــوالايت املتحــدة برغــم تدخلهــا إال أهنــا مل تتدخــل حلمايــة الشــعب الســوري هنائيًــا، 
فتدخلهــا يف ســورية جــاء حتــت ذريعــة حماربتهــا لإلرهــاب متحالفــة يف هــذا مــع قســد 
ولتحتــل مبســاعدهتا أجــزاء واســعة مــن مشــال ومشــال شــرق ســورية حيــث تتواجــد آابر 
النفــط والثــروات األخــرى ماظهــر منهــا ومابطــن يف شــرق الفــرات ويف قاعدهتــا يف 
التنــف. طعنــات أخــرى تلقتهــا الثــورة يف أعوامهــا املاضيــة، فقــد جــاءت حمــاداثت 
أســتاان خلفــض التصعيــد ليكــون عنواهنــا األصــح رفــع التصعيــد، والــي جــاءت كملهــاة 
وإضاعــة للوقــت، وللتســويف، وللمماطلــة ولســفك املزيــد مــن الــدم الســوري فعلــى 
مــن  املزيــد  املزيــد  الســوريون خاهلــا ســوى  أســتاان ال16مل جيــِن  مباحثــات  مــدار 
االنتكاســات وعلــى الرغــم مــن صفــر نتائــج مــن أســتانة مــازال مــن يســمون مبعارضــة 
انعقادهــا، وينطبــق علــى مباحثــات سوتشــي  نــودي إىل  يهرولــون ابتاههــا كلمــا 
مــا ينطبــق علــى أســتاان لتكــون مجيعهــا حتــت عنــوان واحــد مزيــًدا مــن التنــازالت 
امللهاتــن  انطبــق علــى  مــا  فينطبــق عليهــا  الدســتورية  اللجنــة  أمــا  لروســيا وللنظــام 
أســتاان وسوتشــي الــي فشــلت كمــا فشــا يف إحــراز أي تقــدم، التقــدم الــذي أجنزتــه 
املعارضــة الــي تصــدرت املشــهد السياســي ووفودهــا إىل املؤمتــرات ووفودهــا يف كل 
مؤمتــر دعيــت وتدعــى إليــه هــو تقــدم للنظــام وإليــران ومليليشــياهتم علــى حســاب 

تراجــع الثــورة الســورية.
الثورة الســورية مســتمرة وستســتمر فإن كان مثة ســبب النطاقتها؟ اآلن يوجد ألف 
ســبب وســبب الســتمرارها حــىت بلــوغ أهدافهــا الــي خرجــت اجلماهــر مــن أجلهــا 

علــى الرغــم مــن خــذالن العــامل هلــا الــداين منــه قبــل القاصــي.

جهاد األسمر

الثورة السورية في ذكراها صموٌد َرغم الخذالن

كاتب ومحامي سوري
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ت
مقاال

مل تســتطع مســرة احلســون )36 عامــاً( مــن مدينــة ســرمن إجــراء أيــة حتضــرات 
اســتعداداً لقــدوم شــهر رمضــان نظــراً الرتفــاع األســعار وســوء أوضاعهــا املاليــة، 
أجــواء وحتضــرات خاصــة،  رمضــان  تقــول إلشــراق: “لشــهر  ذلــك  وعــن 
ولكــن كل شــيء هــذا العــام أغلــى بكثــر مــن العــام الفائــت، لــذا مل أعــد 
قــادرة علــى تهيــز املأكــوالت والعصائــر واملــواد الغذائيــة الــي اعتــدت علــى 

شــرائها ســابقاً .”
وتبــن احلســون أهنــا كانــت تبــدأ ابلتحضــر قبــل حلــول شــهر رمضــان أبايم، 
مــن خــال شــراء التمــور واجلــن البلــدي واللبنــة وقمــر الديــن، ولكــن تضاعــف 
األسعار هذا العام جعلها تقتصر على األساسيات من سكر وأرز وطحن.

إدلــب مشــال غــريب  املبــارك تشــهد أســواق  قــدوم شــهر رمضــان  مــع  تزامنــاً 
ســورية، غــاء غــر مســبوق يف املــواد الغذائيــة، فضــًا عــن تــردي األوضــاع 
العمــل، إىل جانــب عيــش الكثريــن يف خيــام ابليــة  فــرص  املعيشــية وشــح 
التقــي بــرد الشــتاء أو حــر الصيــف، األمــر الــذي يثقــل كاهــل األهــايل ويعمــق 
معاانهتــم . ويظــل النازحــن يف خميمــات مشــال غــريب ســورية األشــد معــاانة، 
بســبب العيــش يف خيــام متهالكــة، ووقــوع معظــم العوائــل النازحــة حتــت خــط 
الفقــر، وبعدهــم عــن منازهلــم وأرزاقهــم، فالســكن يف خيمــة وســط خميمــات 
مكتظــة ويف بيئــة اجتماعيــة غــر معتــادة خمتلــف كل االختــاف عــن قضــاء 

الشــهر يف البلــدة واملنــزل.
مجيــل العبيــد )55 عامــاً( انزح مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل خميــم يف بلــدة 

حزانــو بريــف إدلــب الشــمايل، يعيــش مــع زوجتــه وحفيديــه األيتــام وســط 
أوضــاع مزريــة يف املخيــم، يتحــدث عــن قــدوم شــهر رمضــان ابلقــول: “كنــت 
أمتــىن أن تنتهــي معــاانة النــزوح، ونعــود إىل مدينتنــا ومنزلنــا لنســتعيد أجــواء 
الشــهر الفضيــل الــي حرمنــا منهــا طويــًا، ولكــن قســوة الواقــع حطمــت مجيــع 
أحامنــا .” ويشــر العبيــد أن رمضــان احلــايل ســيكون أكثــر قســوة بســبب 
فقــر حالــه وشــح املســاعدات اإلنســانية يف املخيــم، ويضيــف مبامــح حزينــة: 
“نقاســي األمريــن لتوفــر لقمــة العيــش ألطفالنــا، ومــع دخــول شــهر رمضــان، 
نفتقــد مــا يســد الرمــق، كمــا نفتقــد طقــوس وعــادات الشــهر؛ ســواء مائــدة 
اإلفطــار أو العــادات االجتماعيــة .” ويؤكــد العبيــد أنــه مضطــر رغــم الصــوم 
للخــروج للعمــل يف منشــرة لتقطيــع احلجــارة، لتحصيــل لقمــة العيــش ألســرته 
وعــن ذلــك يقــول: “رغــم كــر ســي ســأواصل العمــل ألن وضعنــا مأســاوي، 

ويف حــال توقفــت عــن العمــل فلــن جنــد مــا أنكلــه .”
مــن جانبهــا عائشــة البديــوي )45 عامــاً( النازحــة مــن قريــة التــح إىل خميــم 
كللــي بريــف إدلــب الشــمايل، ماتــزال متمســكة ابألمــل رغــم حيــاة النــزوح 
الفضيــل  ابلشــهر  فرحتهــا  وعــن  تعيشــها،  الــي  املزريــة  واألوضــاع  والتشــريد 
تقــول: “رمضــان شــهر اخلــر والركــة يف كل األحــوال، وهــذه األايم ســتمضي 
وتصبــح مــن خملفــات املاضــي، وســنعود إىل قريتنــا، ونعيــش أجــواء رمضــان 

ابللمــة واأللفــة كمــا كنــا يف الســابق.”
وتشــر أهنــا فقــدت زوجهــا منــذ عــام 2018 إبصابــة حربيــة، وهــي أم خلمســة 

أبنــاء تعتمــد كبقيــة اأُلســر النازحــة علــى املســاعدات الغذائيــة الــي تتلقاهــا مــن 
منظمــات خريــة ملواجهــة النقــص احلــاد يف الغــذاء وضــرورايت احليــاة .

وتلفــت البديــوي أن أمجــل مــا يف شــهر الصــوم، هــو اجتمــاع العائلــة علــى 
مائــدة واحــدة، ولكنهــا تفتقــد لتلــك املائــدة الرمضانيــة الــي كانــت تمعهــا 
مــع األهــل واألخــوة أغلــب أايم الشــهر. قائلــة: “تفرقــت عــن أهلــي وأخــويت 
النــزوح، وابت كل منــا يف مــكان، ومــن الصعــب أن جنتمــع معــاً يف  بعــد 

مــكان واحــد .” 
صــاح اخلمــورة )47 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، صاحــب حمــل لبيــع مشــتقات 
احلليــب؛ يعــزو ســبب غــاء األســعار يف األســواق لطمــع بعــض التجــار مــن 
ضعــاف النفــوس الذيــن يعملــون علــى احتــكار املــواد الغذائيــة، فضــًا عــن 
اســتغال زايدة الطلــب علــى بعــض املــواد لرفــع أســعارها إىل جانــب ضعــف 
الرقابــة علــى األســواق واحملــات التجاريــة .ويقــول إلشــراق: “بلغــت معــاانة 
النــاس ذروهتــا بســبب ارتفــاع األســعار، الســيما مــع دخــول رمضــان، حيــث 
أســعار  وصلــت  حــن  يف   ،% 200 بنســبة  اخلضــروات  أســعار  ارتفعــت 

اللحــوم إىل مســتوى قياســي .”
وســط ظــروف معيشــية مرتديــة، ومــع اســتمرار النــزوح تغيــب فرحــة اســتقبال 
شــهر رمضــان املبــارك عــن الكثــر مــن العوائــل يف إدلــب، دون أن يغيــب 
األمــل عــن نفوســهم املتعبــة بقــادم أفضــل وفــرج قريــب وعــودة كرميــة إىل مدهنــم 

وبلداهتــم.
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يف اليــوم األخــر مــن شــهر شــعبان تتقاطــر الوفــود حنــو مدينــة معــرة النعمــان مــن كل 
بلــدات جبــل الزاويــة، لنقــل خــر دخــول الشــهر الفضيــل إىل بلداهتــم يف املســاء بعــد أن 
تعلنــه دار اإلفتــاء، حيــث مل تكــن اإلذاعــات أوالتلفزيــوانت قــد حطــت رحاهلــا عنــدان 
بعــد. يف املســاء وقبــل أن تلملــم أشــعة الشــمس أطرافهــا مــن زواريــب بلــدة حاس)جبــل 
الزاويــة( وحواريهــا يف أايم رمضــان اجلميلــة نتقاطــر حنــن الصغــار والبعــض مّنــا مل يكــن 
مــن زمــرة الصائمــن وخاصــة يف أايم الصيــف الطويلــة واحلــارّة اىل اجلامــع القــدمي حيــث 

تنتصــب املئذنــة احلديديــة الــي حتمــل مكــّرات اآلذان ترقبّــا لإلفطــار.
رفيــع  خبيــط  يربطهــا  الــي  الدائريــة  الســاعة  عــن  حبثــا  الشــيخ جيــب صــدره  يتلّمــس 
ُمقّصــب إىل رقبتــه جــواَر خيــط النظــارات وينظــر إليهــا بعــد أن خُيلّــص عقــدة اخليطــان 
مــن بعضهــا ويعيدهــا إىل اجليــب ويعلــن أن هنــاك أربعــة دقائــق أوثاثــة تفصلنــا عــن 
اآلذان ويــروح ينقــل نظــره بــن وجــوه األطفــال الــي تتطلــع إليــه وتلــك الصحــون الــي 

بــن أيديهــم وفيهــا مــا لــّذ وطــاب مــن أكات ذاك الزمــان.
يقــف الشــيخ بطولــه الفــارع والــذي يغطــي معظمــه ابلردســون األســود ويضــع علــى 
رأســه النــكاب والــرمي الدائــري العريــض بــن األطفــال ويــروح يـُـردد األدعيــة واالبتهــاالت 
بنــاءاً علــى وصــااي األهــل لألطفــال بطلــب الدعــاء مــن الشــيخ للمريــض واملســافر والــذي 
خيــدم ابلعســكرية. يعــود الشــيخ للنظــر ابلســاعة وتــرق عينيــه ابلفــرح، هــا قــد اقــرتب 
املوعــد وترتفــع الصحــون إىل األعلــى، وتاحــق العيــون يــَد الشــيخ أمــًا أبن يُفطــر 
ــة النيــة الــي تُتــّوج ابلفليفلــة  مــن صحــن كل منهــم، ويلتقــط الشــيخ )تقطوعــات( الكّب
احلمــراء والكبّــة األورفليــة ويتجاهــل اليــرق واحملشــي وكأن نفســه تعافــه ويلتفــت إىل 
جهــاز التكبــر وينقــر عليــه بضــع نقــرات خفيفــة ويتنحنــح قبــل أن يطلــق النــداء اخلالــد: 

هللا أكــر،هللا أكــر !
املــاء  وقـُــَرب  األطعمــة،  يتبادلــون  وهــم  ابإلفطــار،  فرحــة  األطفــال  أصــوات  وتعلــو 

الفخاريــة املغطــاة أبكيــاس اخليــش، وقــد ُرشرشــت ابملــاء وتــزداد فرحتهــم عندمــا تفــرغ 
صحوهنــم، وخُيرجــون التــن اليابــس والزبيــب ليكــون فاكهــة مــا بعــد اإلفطــار .

يتفــرق اجلمــع عقــب األذان بعــد ترديــد دعــاء اإلفطــار خلــف الشــيخ ويعــودون إىل 
البيــت لنقــل مشــاهداهتم  وأنــواع األكات الــايت تذوقوهــا يف التجمــع إىل ذويهــم 
علــى أمــل العــودة يف مســاء جديــد.  يف العشــر األخــر مــن شــهر رمضــان متــأل خالــي 
قفتهــا املزركشــة طحينًــا مــن عــن) اجلّكــوز( وتنثرهــا يف )طشــت( النحــاس وتســكب 
فوقهــا عــدة طاســات مــن املــاء و)تلوشــه( مــع بعــض قبــل أن تضيــف لــه التوابــل وترتكــه 
قليــًا لَيختمــر. ترتبــع خالــي علــى املصطبــة البيضــاء وأمامهــا )جونيــات( القــش وحوهلــا 
عــدًدا مــن بنــات الــدار واجلــارات، وتقتطــع خالــي قطًعــا صغــرة مــن العجــن توزعهــا 
عليهــن ليصنعــن منهــا فتائــل طوالنيــة مث يقطعنهــا إىل قطــع متســاوية قبــل حتويلهــا إىل 
دوائــر، يُرصــف الكعــك علــى شــكل دوائــر متحــدة املركــز يف اجلونيــة قبــل تصليــة التنــور.

والكزبــرة  الشــمرا  رائحــة  لتتعانــق  التنــور  مصطبــة  علــى  الكعــك  جونيــات  توضــع 
واليانســون وجــوزة الطيــب مــع دخــان التنــور، وليمــأل عبرهــا األجــواء وتــروح خالــي 
تلصــق الكعــكات هبّمــة ونشــاط داخــل عــن التنــور وقــرب مجــرات احلطــب املتلئلئــة.

مــا يزيــد مــن العجــن حتولــه خالــي إىل عــدد مــن )البحبوحــات( املــدورة واملقرمشــة والــي 
كنــا حنــن الصغــار ننتظرهــا قبــل أن ينفــّض عــرس الكعــك!

بعــد اإلفطــار، كنــا نســمع ثــاث طرقــات خفيفــة علــى مكــر الصــوت يف اجلامــع، 
تشــر إىل اقــرتاب موعــد أذان العشــاء، يعقبهــا تنحنــح هــادئ للحــاج راجــح وصــوت 
دافــئ ومبحــوح: إن هللا ومائكتــه يصلّــون علــى النــيّب، اي أيهــا الذيــن آمنــوا صلّــوا عليــه 
وســلموا تســليًما. ُيســلم امليكرفــون جلوقــة اإلنشــاد مــن حولــه لتكــرار الصــاة علــى 
الرســول الكــرمي ريثمــا يبــدأ مبطلــع قصيــدة وداع رمضــان احلزينــة الــي ترتافــق مــع دمــوع 
احلزن الي تسكبها النساء يف البيوت والرجال يف طريقهم إىل اجلامع على فراق شهر 

رمضــان وذكــر مــن غّيبــه الســفر أو أمســى حتــت أطبــاق الثــرى.
)اي شهران هذا عليك السام، اي هامشي مّنا عليك السام (

يكرر اجلمع بعَده هذه األبيات، وخيتم احلاج راجح كلمات الوداع:
  الصاة والسام عليك اي رسول هللا، الصاة و السام عليك اي حبيب هللا!

تلــس أّمــي علــى )الرنــدا( قبيــل اإلفطــار، وبــن يديهــا عــدًدا مــن األطبــاق الصغــرة 
مــع  إليهــا  ابلتوافــد  واجلــران  األقــارب  أطفــال  يبــدأ  و  النقــود،  مــن  حفنــة  وجبوارهــا 
صحوهنــم الســاخنة، تســتلم أّمــي الصحــَن مــن أحدهــم بيــد وتناولــه صحنًــا آخــر مــع 
يتيمــة وقــد  الشــوربة  تبقــى صينيــة  الثانيــة، ومــع موعــد اإلفطــار  لــرات ابليــد  عشــر 
شــارفت علــى الــوداع أيًضــا، وتبــادر إىل الــرّد علــى نظــرايت املتســائلة:)كلُّو رايــح   اللّــي 
بيتــوزع هــو بَضــّل!(. قبــل آذان العصــر مــن يــوم العشــرين مــن شــهررمضان حيمــل أبــو 
طــه فروتــه الســوداء وخمــّدة صغــرة ويدخــل هبــو اجلامــع الكبــر منضًمــا لقافلــة املعتكفــن.

 قبيــل الغــروب يــرتك أبــو طــه مكانــه احملبــب جانــب العمــود مــن اجلهــة الغربيــة مــن 
اجلامــع بعــد أن يغلــق مصحفــه ذو الغــاف القماشــي األبيــض ويضعــه علــى محالتــه 
البــاب اخلارجــي. أشــعة الشــمس الذهبيــة تعكــس علــى ابب  اخلشــبية ويتجــه حنــو 
اجلامــع الكبــر ونوافــذه الغربيــة املســتطيلة ظــل الســيارات والدراجــات الــي تعــر الشــارع 
اجملــاور، والــي ترتفــع حــدة مــع اقــرتاب الغــروب، يضــع أبــو طــه يــده فــوق عينيــه لتتعامــد 
مــع جبهتــه حلجــب أشــعة الشــمس والستكشــاف الطريــق أمــًا بوصــول اإلفطــار، 
خطــوات متثاقلــة فــوق درجــات البــاب الكبــر يقطعهــا أبــو طــه وميــّد يديــه ليمســك 
القّفــة مــن علــى رأس أم طــه الــي تنحــي قليــًا إىل األمــام ملســاعدته يف احلفــاظ علــى 
بقــاء رجليــه داخــل حــرم اجلامــع كــي ال يقطــع عليــه اعتكافــه، ويتحلــق املعتكفــون 
حــول صحــون إفطارهــم الــي تزينهــا الكّبــة النّيــة واملتّوجــة ابلفليفلــة. أمــا احلديــث عــن 
ليــايل العيــد وعاداتــه يف بلــدات اجلبــل فهــو حديــث مجيــل وحيتــاج لقــاًء آخــر إبذن هللا. 

فيصل عكلة

صور عشناها )رمضان أيام زمان(

صحافي سوري
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İşrak

Rahmetli yazar Subhi Dusuki hakkında dediler ki: 
قالوا في الراحل األديب صبحي دسوقي

إشراق

Işrak gazetesinin yazı işleri müdürü Bay Subhi Dusuki 65 yaşında vefat etti. Çok çalıştı, gazetecilik ve edebi eserler 
yazdı, Suriye halkının kederli davaları için elinden gelen her şeyi yaptı. Hakikat ve adalet davasını savunmak için o süre 
zarfında hiçbir çabadan kaçınmadı.
Merhametli, bağışlayıcı Rabbinin yanına gitmek için bu dünya hayatından ayrıldı.
Seçkin bir yaratıcı kültürel miras bırakmıştır. İster  Suriye’deyken, ister Mısır’a sığındıktan sonra, Türkiye’ye, Fransa’ya 
ve daha sonra Türkiye’ye geri döndüğünde, insanlar onu onun sıfatlarıyla tanıdı. Bundan sonra Türkiye^de Mersin’e 
defnedildi. Suriyeli büyük şair Hassan Ezzat, merhum hakkında şunları yazdı: “Özgür Suriye Yazarlar Birliği. Diasporada-
ki ve sürgünlerdeki özgür Suriyeli yazarlar, Türkiye’nin Mersin şehrinde vefat eden özgür Suriyeli yazar Subhi Dusuki’nin 
yassını tutuyor.” Kızı Fatıma’ya yazdığı son şey, Paris’te çektiği acılarla ilgiliydi, onu karanlıklar ve umutsuzluklarla dolu 
bir dünya olarak nitelendirdi ve şimdi onu Rabbinin merhametine bıraktı.
Diasporasını Türkiye’de yaşayan ve kısa süre önce Paris’e taşınan özgür nazik Rakkavi öykü yazarı ve Özgür Suriye 
Yazarlar Birliği’nin başkanıdır.. Arap-Türk edebiyat gazetesi İşrak’ın kurucusu. Tanıştığımızda, bir şeyler paylaştığımızda 
hep İstanbul’da olmamı isteyen, beni Hür Yazarlar Birliği’ne eklemek için acele eden ve beni İşrak gazetesine yazan, 
benim yazdıklarımı ve yayımladıklarımı bekleyen arkadaşım.
Ailesine…Ehline…Rakka halkına… Özgür Suriye’ye ve büyük Suriye halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah’tan baş-
ka kuvvet yoktur. Subhi Dusuki’nin ölmeden önce yazdıklarının sonuncusu: Fransa’daki zorlu sürgünümde, karanlık ve 
zorluk her taraftan beni kuşatırken Kızım Fatıma da bana anne, kız kardeş, arkadaş, yoldaş, hemşire oldu ve şefkatiyle 
bütün acılarımı sildi. Onunla tanışırdım, hayatın görkemi; senin yanında olan ve hayatın devam etmesi için sana destek 
olan evlatlarında  güzel neticelerin filizlenmesini görmendir. 2022’nin başında Allah’tan,tüm özgür Suriyelilerle birlikte 
baskı ve yabancılaşmadan kurtulmamızı diliyorum.” Üç yıl önce yerleştiği Fransa’daki sürgününden döndüğü Türki-
ye ziyareti sırasında Suriye   Yazarlar Derneğinde şunları yazdı: “Elveda Subhi Dusuki. Suriye Yazarlar Derneği, Suriye 
Yazarlar Forumu başkanı ve İşrak gazetesinin genel yayın yönetmeni vefat eden Suriyeli yazar Subhi Dusuki için üzüntü 
ve kederle yas tutuyor.
Rahmetli, geçen yüzyılın yetmişli yıllarından beri kısa öykü yazdı, Suriye ve Arap basınında çalıştı ve halkının davalarına 
bağlı entelektüellerin bir örneğiydi. Ve Suriye devriminin ilk günlerinden beri rejime karşı devrimcilerin yanında yer aldı.
 (Şehri Terk Eden) Hikâyeler - Halep 1978.
 (Yorgun Bir Hatıraya Kazınmış Sahneler) Hikâyeler - Şam 1984.
(Atardamarlardan Gelenler) Öyküler - Beyrut 1988. (Rakka Valiliği’ndeki Kültür Hareketi) Bir Bibliyografik Çalışma 
(1900-1989) Şam 1990. (Durrat Al-Furat) Birkaç araştırmacı ile ortaklaşa yapılan bir çalışma - Şam 1992. (Dog of the 
Soul) Hikayeler - Diyalog Evi - Lazkiye 1995. (Shut al-Ashd) Hikayeleri - Arap Yazarlar Birliği - Şam 2001. (Rüya) Hikayel-
eri - Arap Yazarlar Birliği - Şam 2007. Rakka Valiliği’ndeki kültürel hareket.. bibliyografik bir çalışma (1900-2008) Şam 
2009.
Merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.
Faris Al-Rifai, Zaman Al-Wasl gazetesinde şunları yazarken: “ Suriye Yazarlar Derneği, Perşembe günü Türkiye’ye 
yaptığı ziyarette vefat eden Suriyeli Yazarlar ve Yazarlar Forumu başkanı ve yazar “ Subhi Dusuki” için yas tuttu. Fran-
sa’dan geldiği için çektiği bir hastalıktan kurtuldu.” Rahmetli tarafından kurulan ve yönetilen İşrak gazetesi, “ Dusuki, 
kendisini ve kalemini milletinin ve vatanının davalarını desteklemeye adadı , Suriyeliler ve tüm Müslümanlar için bölge-
sel ve küresel olarak daha iyi bir konumda olsunlar diye elinden gelen her şeyi yaptı. “
Sürgün ve yerinden edilmenin kendisini ve kararlılığını baltalayamayacağını ve yaralı Suriye anavatanının acısının, se-
bat için bir motivasyon ve insanları ve onların meşru davalarını özgürlük, adalet ve haysiyet içinde savunmak için bir 
kışkırtıcı olduğunu ekledi. Şimdiye kadar büyük Suriye devriminden bu yana tüm Suriyelilerin başına gelen totaliter ti-
ranlık ve adaletsizlikle karşı karşıyayız.  Fransa’ya iki yıldan fazla bir süre zorunlu iltica ettikten sonra, yabancılaşmanın 
ve hastalığın zulmünü yendi ve tüm hikaye çalışmaları da dahil olmak üzere bir dizi kitap tamamladı - Suriye Devrimi’nin 
İkinci Baskı Oyunları - Suriye Devrimi’nden Seçilmiş Öyküler Oyunlar - Seçilmiş Yazılar - Arapça’da Suriye-Türk Kültürel 
Yakınlığı Üzerine - Siyasî ve Edebi Hatıralarım O kadın hikayedir ve iki kitap basmak uğruna “Tiyatro”
Rakka Valiliği 400 sayfa büyük parça” ve “Rakka Valiliği’nde Plastik Sanat 400 sayfa büyük parça” bunlarda adı geçen 
isimlerin kasap Esad’a önyargılı olması nedeniyle. Şehrinin oğlu “Abdul Rahman Matar”, Dusuki’nin etkinlik ve canlılık ile 
dolup taştığını ve sahip olduğu her el yazmasını yayınlamaya ve tüm eserlerini yayınlamaya çabaladığını söylediğinden, 
bazı arkadaşları merhum için yas tuttu ve kendisinin saat yakındı.
“Mahmoud Adel Badenjaki”, Dusuki’yi hedefine ulaşmadan yoldan çıkan diğer şövalye olarak nitelendirdi.
Ebu Shadi’yi 10 yıl önce Kahire’de merhum “Mansour al-Atassi”nin düzenlediği forumlar aracılığıyla tanıdığını da sözler-
ine ekledi. Kısıtlı geliriyle desteklediği “ Suriyeli Yazarlar Forumu” aracılığıyla “Türkiye-Gaziantep”te ilişkileri devam etti.
Bassam Haj Mustafa, devrimin kargaşası, kalbin, aklın ve duyuların devrimi sırasında tanıştığı arkadaşı Subhi Dusuki’yi 
övdü ve onun dediği gibi, yolu dengelemek için sakin taraf, kararlılıktı. ve umut.
Mustafa sözlerini şöyle tamamladı: “Elveda dostum. Benim feryadım hüznümdür ve sen hüznü sevmezsin.”
Yazar Hadib Şehada, (Hür Asi Subhi Dusuki atından inerken) başlığı altında şunları yazdı: “Onu Rakka’da gerçek bir ark-
adaş, nazik ve cömert bir adam olarak tanıyordum. Edebiyat aramızda ortak paydaydı, sonra onu kalplerimiz arasında 
bir sevgi ve saygı ırmağı haline getirdi.Mısır’dan Türkiye’ye dönüp Entebbe’ye yerleşince Mersin’de Edebiyat Forumu 
için bir ofis açmak için benimle iletişime geçti, Suriye devriminin başlangıcından bu yana yanında yer alan birçok özgür 
Suriyeli yazar ve yazarla birlikte Eshraq gazetesiyle kurduğu ve bu onun vazgeçemeyeceği bir durumdu, Allah rahmet 
eylesin. Mersin’de ve daha birçok eyalette büro açtık, Al-Multaka ve İşrak gazetesi bu sert yabancılaşmayı yaşamadı ve 
Türkiye onun için ikinci bir vatan oldu.Bütün kalbiyle sevdi ve güçlü ilişkiler kurmayı başardı. Etkili kişiliği ve her düzey-
deki güçlü varlığıyla Türk yazar ve devlet adamlarına. Türk vatandaşlığını alamaması, hayatın zorluğu ve pahalı olması 
onu baskı altında Fransa’ya göç etmeye zorladı ve bana endişelerinden, Avrupa’daki yaşamı kabul edememesinden ve 
sürekli Rakka özleminden şikayet ediyordu. , halkı ve Entebbe’deki arkadaşları
Fransa’dan hasta olarak kızı Fatma ile birlikte Mersin’e döndü ve oğlu Ammar’ın yanında kaldı ve bizimle iletişime geçti 
ve kendisiyle forumda ben ve bir grup yazarla birkaç kez görüştük. Fransa’ya dönmeme konusunda kesin bir karar 
verir ve Türkiye’ye kalıcı olarak yerleşmek için Entebbe’deki arkadaşlarını kiralık ev aramaya verir, Rakka’ya dönmeyi 
hayal eder ve Fırat’ın yanına, söğütlere ve çiylere gömülmek ister. bankalar. Sağlığı iki ay önce bozuldu ve hastalandık-
tan ve hasta vücudu süpürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı. . Bugün öğlen, kalbi atmayı bıraktı ve yabancı bir ülkede 
bir yabancı bıraktı. Cenazesini vasiyetine göre Rakka’ya nakletmek için yetkililerle iletişime geçmeye çalıştık ama bu 
mümkün değil gibi görünüyor. Subhi Dusuki, sabrı ve yüksek kültürüyle edebiyat ve devrim dünyasında seçkin bir isim 
yapmış, hedeflerine kendisini Suriye’deki tiranlığı ve totaliter yönetimi devirmeye adamış, kendi kendini yetiştirmiş bir 
adamdı. Bugün ayrılışıyla, Türkiye forumlarında ve her düzeyde Suriye sesinin büyükelçisi olan, yüksek itibarlı ve varlıklı 
bir Suriyeli adama veda ediyoruz.
Suriyelilerin durumuyla ilgili birçok forumda, siyasi ve medya etkinliklerinde (Antep, Ankara, İstanbul) kendisine eşlik 
ettim; burada onların acılarını, adaletsizliklerini, baskılarını, yıkımlarını ve başlarına gelen zorla tutuklamaları aktarmayı 
üstlendi. kaçmaları ve diasporada kaybolmaları
Allah ona rahmet eylesin ve köstebeğin semâsında kendisine bir yer, ailesinin ve sevenlerinin kalplerinin sabrını versin, 
biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz.”

رحل األســتاذ صبحي دســوقي رئيس حترير صحيفة إشــراق، عن عمر يناهز 65 عاًما، أمضاه يف اجلد والعمل، والكتابة الصحفية واألدبية، ابذاًل 
كل مايســتطيع مــن أجــل قضــااي شــعبه الســوري املكلــوم. مل أيُل جهــًدا علــى طــول الزمــن مــن أجــل نصــرة قضيــة احلــق والعــدل.

 غــادر هــذه احليــاة الدنيــا، إىل رحــاب رب رحيــم، غفــور، اترًكا إراًث ثقافيًــا إبداعيًــا مميــزًا، طاملــا عرفــه النــاس مــن خالــه، ســواء عندمــا كان يف ســورية 
احلبيبــة، أو بعــد جلوئــه إىل مصــر مث إىل تركيــا مث إىل فرنســا ومــن مث العــوةدة إىل تركيــا ليــوارى الثــرى يف واليــة مرســن الرتكيــة.

الشــاعر الســوري الكبــر حســان عــزت كتــب عــن الراحــل يقــول: » احتــاد الكتــاب الســورين األحــرار. والكتــاب الســوريون األحــرار يف الشــتات 
واملنــايف ينعــون الكاتــب الســوري احلــر صبحــي دســوقي الــذي وافتــه املنيــة يف مدينــة مرســن الرتكيــة. وكان آخــر ماكتبــه إىل ابنتــه فاطمــة عــن معاانتــه 
يف ابريــس، واصفــاً ذلــك بعــامل الظلمــة واليأس..وقــد غــادره اآلن إىل رحــاب ربــه.. وهــو كاتــب القصــة الرقــاوي احلــر الدمــث الــذي عــاش شــتاته يف 
تركيــا، وانتقــل مؤخــراً إىل ابريــس وهــو رئيــس احتــاد الكتــاب الســورين األحــرار.. مؤســس صحيفــة إشــراق العربيــة الرتكيــة األدبيــة. الصديــق الــذي ايمــا 
حتاوران مًعا وتشاركنا األمور، وطاملا أرادين أن أكون يف اسطنبول، وسارع إبضافي إىل احتاد الكتاب األحرار، واستكتبي يف جريدة إشراق منتظراً 
مــا أكتبــه وأنشــره فيهــا. العــزاء احلــار والواســع ألســرته.. ألهلــه.. ألهــل الرقــة.. لســوريتنا احلريــة وشــعبنا الســوري العظيــم. وال حــول وال قــوة إال ابهلل.

آخــر مــا كتبــه صبحــي دســوقي قبــل وفاتــه :ابنــي فاطمــة يف غربــي القاســية بفرنســا كان الظــام واليــأس حييطــان يب، وحتولــت ابنــي فاطمــة إىل أم 
وأخــت وصديقــة ورفيقــة وممرضــة، وبــددت حبناهنــا مــا كنــت أالقيــه، روعــة احليــاة أن تــزرع وتــرى نتائجــك الطيبــة يف أبنائــك الذيــن يقفــون معــك 
ويســاندونك كي تســتمر يف احلياة، أمتىن ألبنائي )شــادي- حممد-عمار-فاطمة( كل ســعادة العمر. ويف بداية عام 2022 أســأل هللا أن نتخلص 
خالــه مــع كل الســورين األحــرار مــن القهــر والغربــة.« كمــا كتبــت رابطــة الكتــاب الســورين قائلــة:« وداعــاً صبحــي دســوقي.. حبــزن وأســى تنعــي 
رابطــة الكتــاب الســورين الكاتــب الســوري صبحــي دســوقي، رئيــس ملتقــى األدابء والكتــاب الســورين ورئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق، الــذي وافتــه 
املنيــة أثنــاء زايرتــه لرتكيــا، الــي قــدم إليهــا مــن منفــاه يف فرنســا، حيــث اســتقر قبــل ثاثــة أعــوام. كتــب الراحــل القصــة القصــرة منــذ ســبعينيات القــرن 
املاضــي، وعمــل يف الصحافــة الســورية والعربيــة، وكان مثــااًل للمثقــف امللتــزم بقضــااي شــعبه، ووقــف مــع الثائريــن ضــد النظــام، منــذ األايم األوىل للثــورة 
الســورية. صــدرت لــه األعمـــال األدبيــــة التـاليـــة: )الـــذي تــــرك املـدينـــــة( قصــص – حلــب 1978.  )مشــاهد منقوشــة يف ذاكــرة متعبــة( قصــص – 
دمشــق 1984 . )القــــادمة مــن الشــراين( قصــص – بــروت 1988 . )احلركــة الثقافيــة يف حمافظــة الرقــة( دراســة بيبلوغرافيــة )1900- 1989( 
دمشــق 1990. )درة الفــرات( دراســة ابالشــرتاك مــع عــدد مــن الباحثــن  –  دمشــق 1992. )ضجيــــج الــــروح( قصــص – دار احلــوار ـ الاذقيــة 
1995. )صخــب الرمــــاد( قصــص – احتــاد الكتــاب العــرب ـ دمشــق 2001. )احلـــــــلم( قصــص – احتــاد الكتــاب العــرب ـ دمشــق 2007. احلركــة 

الثقافيــة يف حمافظــة الرقة..دراســة بيبلوغرافيــة )1900- 2008( دمشــق 2009. للفقيــد الرمحــة، وعميــق العــزاء لعائلتــه وحمبيــه.« 
بينما كتب  فارس الرفاعي يف صحيفة زمان الوصل :« نعت رابطة الكتاب الســورين الكاتب واألديب »صبحي دســوقي« رئيس ملتقى األدابء 
والكتــاب الســورين الــذي وافتــه املنيــة اخلميــس، أثنــاء زايرتــه لرتكيــا لاستشــفاء مــن مــرض أمل بــه، قادمــاً مــن فرنســا.« وقالــت صحيفــة إشــراق الــي 
أسســها وأدارهــا الراحــل )إن دســوقي نــذر نفســه وقلمــه نصــرة لقضــااي أمتــه ووطنــه، وبــذل كل مــا يســتطيع كــي يكــون للســورين وللمســلمن كافــة 
مكانــة أفضــل إقليمًيــا وعامليًــا. وأضافــت أن الغربــة والتهجــر مل يســتطيعا النيــل منــه ومــن عزميتــه، وكانــت آالم الوطــن الســوري اجلريــح دافعــاً للثبــات 
وحمرضــاً للمضــّي قدمــاً يف الدفــاع عــن النــاس وقضاايهــم املشــروعة يف احلريــة والعدالــة والكرامــة، ويف مواجهــة االســتبداد الشــمويل والظلــم الــذي حــاق 

ابلســورين، كل الســورين، منــذ مــا قبــل الثــورة الســورية العظيمــة وحــىت اآلن.«
وبعــد أكثــر مــن عامــن مــن جلوئــه القســري إىل فرنســا تغلــب علــى قســوة الغربــة واملــرض وأجنــز عــدداً مــن الكتــب ومنهــا أعمالــه القصصيــة الكاملــة 
–الطبعــة الثانيــة معزوفــات للثــورة الســورية - قصــص خمتــارة معزوفــات للثــورة الســورية - مقــاالت خمتــارة- يف التقــارب الثقــايف الســوري الرتكــي 
ابللغــة العربيــة -مذكــرايت السياســية واألدبيــة- تلــك املــرأة قصــص وأجــل طباعــة كتابــن مهــا »املســرح يف حمافظــة الرقــة 400 صفحــة مــن القطــع 

الكبر«و«الفــن التشــكيلي يف حمافظــة الرقــة 400 صفحــة مــن القطــع الكبــر« وذلــك بســبب احنيــاز أمســاء واردة فيهمــا إىل الســفاح األســد.
ورثــى الراحــَل عــدد مــن أصدقائــه حيــث قــال ابــن مدينتــه »عبــد الرمحــن مطــر« إن دســوقي كان يفيــض نشــاطا وحيويــة ويســعى جاهــدا لنشــر كل 
خمطــوط لديــه ونشــر أعمالــه الكاملــة، وقــد أحــس أبن ســاعته قريبــة. ووصــف »حممــود عــادل ابدجنكي«دســوقي ابلفــارس اآلخــر الــذي ترجــل علــى 
الطريــق قبــل وصولــه إىل هدفــه، وأردف أنــه عــرف أبــو شــادي يف القاهــرة منــذ 10 ســنوات مــن خــال منتــدايت كان جيريهــا املرحــوم »منصــور 
األاتســي«. واســتمّرت عاقتهمــا  يف »تركيا-غــازي عنتاب«مــن خــال »ملتقــى الُكتّــاب واألُدابء الســورين«، الــذي كان يدعمــه مــن دخلــه 

احملــدود.
ورثى بســام حاج مصطفى صديقه صبحي دســوقي الذي تعرف إليه يف هيجان الثورة ثورة القلب والعقل واحلواس وكان كما يقول - هو الطرف 

اهلــادئ فيهــا ليتــوازن املســر والعزميــة واآلمــل. وختــم مصطفــى: »وداًعــا ايصديقــي مرثيــي هــي حــزين وأنــت الحتــب احلزن«.
الكاتب األديب هديب شــحاذة كتب حتت عنوان ) الثائر احلر صبحي دســوقي يرتجل عن جواده( »عرفته يف الرقة صديقاً صادقاً ورجًا شــهماً 
وكرميــاً كان األدب قامســاً مشــرتكاً بيننــا، مث ختطــاه لنهــر مــن املــودة واالحــرتام بــن قلبينــا .حــن عــاد مــن مصــر لرتكيــا واســتقر يف عينتــاب، تواصــل معــي 
الفتتــاح مكتــب للملتقــى األديب يف مرســن والــذي أسســه مــع جريــدة إشــراق برفقــة العديــد مــن األدابء والكتــاب الســورين األحــرار والذيــن احنــازوا 
للثــورة الســورية منــذ انطاقتهــا، وهــذا كان شــرطه الــذي ال يقبــل التنــازل عنــه رمحــه هللا .افتتحنــا املكتــب يف مرســن وبعــدة والايت أخــرى، وكان 
امللتقــى وجريــدة إشــراق ديــدن حياتــه يف هــذه التغريبــة القاســية، وصــارت تركيــا وطنــاً اثنيــاً لــه، أحبهــا بــكل جوارحــه واســتطاع بنــاء عاقــات قويــة مــع 
األدابء ورجــال الدولــة األتــراك مــن خــال شــخصيته النافــذه وقــوة حضــوره علــى كافــة املســتوايت .عــدم حصولــه علــى اجلنســية الرتكيــة، وصعوبــة احليــاة 
وكلفــة املعيشــة الباهظــة، دفعــه للهجــرة إىل فرنســا مكرهــاً، وكان يشــكو يل مهومــه وعــدم تقبلــه للحيــاة يف أوراب وحنينــه الدائــم للرقــة وأهلهــا وألصدقائــه 
يف عينتــاب .عــاد مــن فرنســا مريضــاً ملرســن ترافقــه ابنتــه فاطمــة، ونــزل عنــد ولــده عمــار، وتواصــل معنــا والتقينــا معــه عــدة مــرات أان وجمموعــة مــن 
األدابء يف امللتقــى .اختــذ قــراراً هنائيــاً بعــدم العــودة لفرنســا، وكلــف أصدقــاء لــه يف عينتــاب للبحــث عــن بيــت يســتأجره بغيــة اإلســتقرار بشــكل هنائــي 
برتكيــا، وكان حيلــم ابلعــودة للرقــة ويتمــىن أن يدفــن قريبــاً مــن الفــرات والصفصــاف والضفــاف النديــة .تدهــورت صحتــه منــذ شــهرين، ودخــل املشــايف 
بعــد أن متكــن منــه املــرض واســتباح جســده العليــل .اليــوم ظهــراً، توقــف قلبــه عــن النبــض ورحــل غريبــاً يف بــاٍد غريبــة . حاولنــا التواصــل مــع املســؤولن 

لنقــل جثمانــه إىل الرقــة حســب وصيتــه، لكــن يبــدو أن ذلــك بعيــد املنــال .
صبحــي دســوقي كان رجــًا عصاميــاً صنــع مــن صــره وثقافتــه العاليــة امســاً ابســقاً يف عــامل األدب والثــورة الــي نــذر نفســه ألهدافهــا إبســقاط االســتبداد 

واحلكم الشــمويل يف ســورية .
برحيلــه اليــوم نــودع رجــًا ســورايً ابســق املكانــة واحلضــور، وســفراً للصــوت الســوري يف احملافــل الرتكيــة وعلــى كافــة الصعــد، وقــد راَفقتُــه يف الكثــر مــن 
امللتقيــات والفعاليــات السياســية واإلعامية)عينتــاب، أنقــرة، اســطنبول( الــي تعــىن بوضــع الســورين حيــث محــل علــى عاتقــه نقــل معاانهتــم والظلــم 
والقهــر والدمــار واإلعتقــاالت القســرية الــي حلقــت هبــم وأجرهتــم علــى اهلــروب والضيــاع يف بــاد املهجــر .رمحــه هللا وطيــب ثــراه ، وأســكنه جنــان 

اخللــد، وصــر قلــوب عائلتــه وحمبيــه، إان هلل وإان إليــه راجعــون«.



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan
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Hayata Dokun Yetim Derneği, ramazan ayında “Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşalım” kam-
panyasıyla yetimlerin evlerine misafir oluyor. Hayata Dokun Yetim Derneği, “Yetimlerle İftar 
Sofralarında Buluşalım” projesi ile iyilik gönüllüleri evinde hazırladıkları yemekleri alıp bir ye-
tim ailenin sofrasında birlikte iftar yapıyor. Gönüllü olmak için yetim komisyonunun hazırladığı 
formu doldurmak gerekiyor. Formun doldurulmasının ardından Yetim Komisyonu yetkilile-
ri sizinle irtibata geçerek size uygun bir gün ve bir yetim aile tahsis ediyor. Konuyla ilgili bilgi 
veren Dernek Başkan Yunus Atilla Hamallar, Hayata Dokun Yetim Derneği olarak Ramazan 
öncesinde başlattıkları “Yetimlerimizle İftar Sofralarında Buluşalım” kampanyasına çok sayıda 
katılım beklediklerini belirtti. Hamallar, projedeki amaçlarını,  “Hayırsever ailelerin, çocuklarıyla 
birlikte bir yetim ailenin evine misafir olması, çocukların yetimlerle tanışması, oynaması, ailenin 
ise yetim ailenin sorunlarını dinlemesi ve onlara maddi-manevi destek olmasıdır” diye açıkladı. 
Hamallar sözlerini şöyle sürdürdü; “Gönüllü aileler iftarlıklarını kendileri hazırlayarak gidece-
kleri eve götürüp birlikte iftar yapıyorlar. Bize başvuran çok fazla gönüllü aile var. Gönüllü ol-
mak isteyen aileler internet üzerinden başvuru yapabilirler.  Yetim ailelerle iftar kampanyamız 
Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.”

حتــل مجعيــة مامســة احليــاة لأليتــام ضيفــة علــى بيــوت األيتــام مــن خــال محلــة “لنلتقــي ابأليتــام يف موائــد اإلفطــار” 
يف رمضــان. مــن خــال مشــروع “دعــوان جنتمــع مــع األيتــام يف موائــد اإلفطــار” التابــع جلمعيــة مامســة احليــاة 
لأليتــام، أيخــذ املتطوعــون الوجبــات الــي يعدوهنــا يف املنــزل ويتناولــون اإلفطــار مًعــا علــى مائــدة عائلــة يتيــم. ولكــي 
تصبــح متطوعــا ال بــد مــن تعبئــة االســتمارة املعــدة مــن قبــل جلنــة اليتيــم. بعــد مــلء االســتمارة، ســيتصل بــك مســئولو 
جلنــة اليتيــم وخيصصــون لــك يوًمــا مناســًبا وعائلــة يتيــم. وفيمــا يتعلــق  هبــذا املوضــوع ، صــرح رئيــس اجلمعيــة  يونــس 
عطــاهلل محالــار  أبهنــم يتوقعــون مشــاركة عــدد كبــر يف محلــة “لنتقابــل مــع أيتامنــا يف موائــد  اإلفطــار” ، والــي 
بدأوهــا قبــل رمضــان ابســم مجعيــة مامســة احليــاة  لأليتــام. وأوضــح   احلمالــار: إن الغــرض مــن املشــروع؛ أن األســر 
املتطوعــة ســتكون ضيــوف أســرة يتيــم مــع أطفاهلــا، ويلتقــي األطفــال ويلعبــون مــع األيتــام، واألســرة تســتمع ملشــاكل 
األســر اليتيمــة، وتدعمهــم مــاداي ومعنــواي.  مث اتبــع احلمالــار   علــى النحــو التــايل: تقــوم العائــات املتطوعــة إبعــداد 
وجبــات اإلفطــار أبنفســهم، وأتخذهــم إىل منازهلــم ويتناولــون اإلفطــار مًعــا. هنــاك العديــد مــن العائــات املتطوعــة 
الذيــن تقدمــوا إلينــا. ميكــن للعائــات الــي ترغــب يف التطــوع التقــدمي عــر اإلنرتنــت. ستســتمر محلــة اإلفطــار مــع 

عائــات األيتــام حــىت هنايــة شــهر رمضــان “.

 Hayata Dokun Yetim Derneği, Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyorجمعية مالمسة الحياة تلتقي باأليتام على موائد اإلفطار

Bülbülzade Vakfı’ndan bir heyet, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi koordinatörü Eyüp 
koçaslan ve Fecr Radyo’nun Müdürü Alaaddin Hüsso, İşrak Gazetesinin Siyaset Bölüm 
Başkanı Ahmed Mazhar Saadu, İşrak Gazetesinin Genel Yayın Yönemeni Subhi Dusu-
ki’nin ailesine taziye’de bulundular. Taziye ziyaretinde merhumun oğlu Ammâr Dusu-
ki ve kızı Fatma Dusuki taziyeleri kabul ettiler. Taziyede merhum iyilikleriyle anılarak 
ona merhamet dilenerek, vefatından sonra yokluğu daha da hissedildi dile getirildi. 
Ayrıca taziye ziyaretinde bulunan siyaset ve fikir erbabı bir çok kişi merhumun Türkiye ve 
Suriye için yaptıklarını dile getirdiler.

قــام وفــد مــن وقــف بلبــل زادة يضــم كًا مــن الســادة أيــوب كوتــش أصــان رئيــس مكتــب إعــام الشــرق األوســط 
القســم  رئيــس  أمحــد مظهــر ســعدو  راديــو فجــر، والســيد  الديــن حســو مديــر  عــاء  الســيد  يرافقــه  الوقــف،  يف 
حتريــر  رئيــس  دســوقي  صبحــي  األســتاذ  الفقيــد  ألســرة  العــزاء  واجــب  بتقــدمي  إشــراق،  صحيفــة  يف  السياســي 
صحيفــة إشــراق يف واليــة مرســن الرتكيــة. حبضــور ابنــه الســيد عمــار دســوقي، وابنتــه اآلنســة فاطمــة دســوقي، 
 وقــد كان اللقــاء مفعًمــا ابلــود والرتحــم علــى الراحــل، وتبيــان مناقبــه ومــدى الفــراغ الــذي تركــه برحيلــه املفاجــيء.

وقــد كان للوفــد اإلعامــي لقــاءات مهمــة إىل جانــب ذلــك، مــع خنبــة مــن أهــل الثقافــة والسياســة مــن الســورين، 
وأصحــاب الــرأي وقادتــه يف مرســن، ومت تــدارس الكثــر مــن املســائل ذات األمهيــة الــي هتــم الســورين واألتــراك علــى 

حــد ســواء،مبا يرتبــط موضوعًيــا مبســتقبلنا املشــرتك.

 ...Mersin’de vefat eden Subhi Dusuki için başsağlığı dilendi تقديم واجب العزاء بالراحل األستاذ صبحي دسوقي في مرسين
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Bülbülzade Vakfına  bağlı ilgili birimlerin koordinasyonuyla düzenlenen “Göç Çalıştayı” 18 
Mart Cuma günü vakıf merkezimizdeki Davut Özgül Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen çalıştaya, Bülbülzade Vakfı Göç Birimi yetkilileri, Göçmen Hizmetleri Merkezi 
yetkilileri, Bilim Eğitim Kültür Araştırma Merkezi yetkilileri, Gaziantep Suriye Topluluğu tem-
silcileri, Suriye Anadolu Kültür Merkezi Eğitim koordinatörleri, Ortadoğu Medya Bünyesinde 
Arapça yayın yapan İşrak Gazetesi Yazarları ve Fecr Radyo sorumluları ile birlikte STK tem-
silcileri ve davetliler katıldı.
Çalıştayda vakfımızın göç felsefesi ve mevcut çalışmalarımız üzerinden meseleye yaklaşım 
tarzımız konuşulurken, “Birlikte Çalışabilme Kültürü” ve “Birimler Arası
Koordinasyonlu Çalışma” konuları konuşuldu. Bunların yanı sıra, “Dil sorunu, Ortak sorunlar, 
Birliktelik modelimiz ve çözüm odaklı yaklaşım”, “Politik ve kültürel Kutuplaşmalarımız, Or-
tak Akılda Buluşmak”, “Geçmişten Gelen Bağlarımız Bizi Birlikte Kılacak Ortak Gelecek An-
layışımız” konuları gündem edildi.
Aynı zamanda “ Sivil Toplum Nedir? Sorusuna cevap aranarak vakfımızın Türkiye ve Suriye 
içinde ‘’Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Kamu’’ ile birlikte çalışma sistemimiz hakkında is-
tişarelerde bulunuldu.
Günümüzde büyük önem arz eden Algı Üretimi, Algıdan Etkilenme, Algı Yönetme konularına 
da değinilen çalıştayda, yeni Dünya’nın gereklilikleri, ‘’Dijital Çağ, Medya, Çevre ve Ekoloji, Üç-
geninde Göç Çalışmaları ele alındı.
Çalıştaya katılan her birim yıl içerisinde ilgi alanlarıyla ilgili olarak göç konusunda yaptıkları 
faaliyetleri anlattı. Çalıştayın 3. bölümünde katılımcıların soru, görüş ve önerileri dinlendi. Bu 
bölümde Suriyeli eğitimciler tarafından Gaziantep’teki Suriyeli çocukların ve gençlerin eğitimi 
için yapılabilecek etkinlikler ve projeler anlatıldı.
 Savaş ve ona bağlı nedenlerle birçok Suriyeli gencin okuldan uzaklaşmak zorunda kaldığı-
na değinilen çalıştayda bu gençlerin tekrar okula dönüşü ile ilgili yapılan çalışmalar anlatıldı.
 Bölgedeki çalışmaların daha iyi anlatılması gerektiğini ifade eden katılımcılar bu konuda 
sosyal medya araçlarının daha etkili kullanılması gerektiğini ifade ederek toplumda yaşat-
tığımız birlikteliği sosyal platformlara taşımalıyız dendi.
Aynı zamanda öğrencilerin bazı konularda sıkıntı yaşadığını ifade eden Suriyeli katılımcılar 
bu konularda öğrencilerin desteklenmesi ve daha sonra onların yaptığı çalışmalarla bölgeye 
sosyal ve kültürel olarak fayda sağlanması gerektiğini ifade etti. Bu çalışmalar neticesinde 
toplumlar arasındaki uyumun daha yukarılara çıkacağı anlatıldı.

Azez Anadolu Kültür Merkezinde, 16 Mart’ta öğret-
men ve öğrencilere yönelik Şehitleri Anma Etkin-
likleri programı düzenlendi.
Düzenlenen programda Suriye’nin 11 yıllık süreç 
değerlendirilmesini kapsayan bir konuşma yapıldı. 
Daha sonra program ile ilgili VTR izlenirken son-
rasında Anadolu Kültür Merkezi öğrencileri tarafın-
dan tiyatro gösterisi sahnelendi. Gerçekleştirilen 
tiyatro gösterisinin ardından müzikler eşliğinde pro-
gram sonlandırıldı.

نظمــت ابلتنســيق مــع اللجنــة  التابعــة لوقــف بلبــل زاده  “ورشــة اهلجــرة”   وذلــك   يــوم اجلمعــة 18 مــارس 
يف قاعــة املؤمتــرات داود  اوزغــول .

 وقــد  شــارك الدعــوة  كل  مــن  مســئويل وحــدة اهلجــرة يف وقــف بلبــل زاده  ، ومســئويل مركــز خدمــات اهلجــرة 
، ومســؤويل مركــز أحبــاث الثقافــة والتعليــم العلمــي ، وممثلــي اجملتمــع الســوري يف غــازي عنتــاب ، ومنســقي التعليــم 
يف مركــز  األانضــول  الثقــايف الســوري ، وكتــاب جريــدة إشــراق ،و مســئويل راديــو الفجــر الــذي  يبــث ابللغــة 

العربيــة يف مركــز بنايــة    وســائل اإلعــام يف الشــرق األوســط ، فضــًا عــن  ممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين . 
خــال ورشــة العمــل ، متــت مناقشــة فلســفة مؤسســتنا حــول اهلجــرة ومنهجنــا تــاه القضيــة مــن خــال أعمالنــا 
املوجــودة  ،  كمــا  متــت مناقشــة “ثقافــة العمــل املشــرتك “ ومناقشــة مواضيــع  “ العمــل  التنســيقي  بــن 

الوحــدات   “
ابإلضافة إىل ذلك ، فإن موضوعات -  “مشكلة اللغة ، املشاكل املشرتكة ، منوذجنا للوحدة  والنهج املركز  
حنــو احللــول” ، “اســتقطاابتنا السياســية والثقافيــة ، االلتقــاء  يف أذهــان مشــرتكة” ، “روابطنــا مــن املاضــي 

ســتجمعنا مًعــا و فهمنــا املشــرتك للمســتقبل “-  قــد وضعــت علــى جــدول األعمــال.
يف نفــس الوقــت ، مــا هــو اجملتمــع املــدين؟ ســعًيا لإلجابــة علــى   هــذا الســؤال   ، أجريــت مشــاورات حــول نظــام 

عمل مؤسســتنا مع “اجملتمع املدين واإلدارات احمللية واجلمهور” يف تركيا وســوراي. 
متــت مناقشــة متطلبــات العــامل اجلديــد ، “العصــر الرقمــي ، واإلعــام ، والبيئــة ،، ودراســات اهلجــرة يف املثلــث” 
يف ورشــة العمــل ، والــي تطرقــت أيًضــا إىل موضوعــات إنتــاج اإلدراك ، وأتثــر اإلدراك ، وإدارة اإلدراك ، وهــي 

أمــور عظيمــة األمهيــة اليــوم.
قامــت كل وحــدة مشــاركة يف ورشــة العمــل بشــرح أنشــطتها املتعلقــة ابهلجــرة املتعلقــة مبجــاالت اهتمامهــا خــال 
العــام. ويف اجلــزء الثالــث مــن الورشــة ، مت االســتماع إىل أســئلة وآراء واقرتاحــات املشــاركن. يف هــذا القســم ، 
مت شــرح األنشــطة واملشــاريع الــي ميكــن أن يقــوم هبــا الرتبويــون الســوريون لتعليــم األطفــال والشــباب الســورين 

يف غــازي عنتــاب.
  وقد  مت  يف الورشــة -  حيث ورد أن العديد من الشــباب الســورين اضطروا إىل ترك املدرســة بســبب احلرب 
وأســباهبا - شــرح اآلليــات  حــول عــودة هــؤالء الشــباب إىل املدرســة. وأعــرب املشــاركون عــن وجــوب شــرح 
القضــااي  يف املنطقــة بشــكل أفضــل ، وأشــاروا إىل ضــرورة اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي بشــكل أكثــر 
فاعليــة يف هــذا الصــدد ، وقيــل إننــا جيــب أن ننقــل الوحــدة الــي نعيشــها يف اجملتمــع إىل املنصــات االجتماعيــة. 
يف الوقــت نفســه ، ذكــر املشــاركون الســوريون ، الذيــن ذكــروا أن الطــاب واجهــوا صعــوابت يف بعــض القضــااي 
، أنــه جيــب دعــم الطــاب يف هــذه القضــااي ومــن مث جيــب أن تســتفيد املنطقــة اجتماعيًــا وثقافيًــا مــن عملهــم.و 

نتيجــة هلــذه الدراســات ، مت توضيــح أبن االنســجام  ســيكون أعلــى  بــن اجملتمعــات

أقيم برانمج إحياء ذكرى الشهداء يف مركز أعزاز األانضول الثقايف يوم 
16 آذار للمعلمن والطاب.

 وقد مت  يف الرانمج املنظم ، إلقاء كلمة تناولت عملية التقييم الي 
استمرت 11 عاًما لسوراي. كما  مت يف وقت الحق ، مشاهدة فيديو  
حول الرانمج ، و قدم طاب مركز األانضول الثقايف عرًضا مسرحًيا. 

وبعد العرض املسرحي  مث  انتهى الرانمج ابملوسيقى.

تم عقد ورشة عمل حول الهجرة في وقف بلبل زاده 

برنامج إحياء ذكرى الشهداء في مركز أعزاز  األناضول الثقافي.

Göç Çalıştayı Bülbülzade Vakfı’nda yapıldı

Azez Anadolu Kültür Merkezinde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.
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Suriye’de bulunan El Bab- Azez ve Cerablus Anadolu Kültür Merkezlerinde gerçekleştirilen Ki-
tap Tahlili programında bu hafta Suriyeli Yazar Cevdet Said’in “Bireysel ve Toplumsal Değişimin 
Yasaları” kitabı tahlil edildi.
Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik olarak gerçekleştirilen programda kabın içerisinde yer alan, 
“Nasıl her ağacın belli bir meyvesi varsa, her fikrin davranışa dönüşen belli bir sonucu vardır”, 
“Nefsinde olanı değiştirme gücüne sahip olan, toplumu da değiştirme gücüne sahiptir”,
 “Yaşantılarını karanlıklar içinde sürdürenlere ışık huzursuzluk verir, onların gözlerini rahatsız 
eder”, “İnancını idrak etmek yerine güce teslim olduğun sürece, yıkılmaya mahkumsun”, 
“Dünyadaki muhasebe toplumsal, ahiretteki muhasebe ise bireyseldir”, 
“Ahlâk, ilme boyun eğen bir kavramdır”, “İnsan ne kadar büyük olursa olsun, insan olmanın 
kendisini bağladığı sınırları aşamaz. Kaldı ki yanlışa düşmek insanın değerinden bir şey eksilt-
mez”, “Hatasız olmak onun harcı değildir ve her Ademoğlu yanılabilir” başlıkları konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek 
amacıyla yapılan “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”, “Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” 
sloganıyla 19-20 Mart tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen programlar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen STK 
projeleri hakkında da sunumlar gerçekleştirildi. Vakfımız tarafından gerçekleştirilen “Medeniyet 
Yolcuları” projesi de Bakanlık tarafından desteklenen başarılı projeler arasında yer aldı.
Bülbülzade Vakfı tarafından yürütülen “Medeniyet Yolcuları” projesi kapsamında Balkan ülkel-
erine 10 günlük gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna 
Hersek ve Karadağ’da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve ülkemizin ilgili ülkelerde bulunan tem-
silcilikleri ziyaret edilerek, vakfımızın ve bağlı kuruluşlarımızın çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Bunun yanı sıra iş birliği projeleri ve çeşitli gündemler hakkında da istişarelerde bulunuldu.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir 
araya getirmek amacıyla yapılan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarında vakfımız tarafından 
yürütülen “Medeniyet Yolcuları” projesi hakkında sunum gerçekleştirildi.
Vakfın adına sunumu gerçekleştiren Ortadoğu Medya Genel Koordinatörü Eyüp Koçaslan, 
projenin amacı, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, proje çıktıları gibi konularda 
katılımcılara bilgiler verdi. Gerçekleştirilen sunum soru cevap etkinliğinin ardından son buldu.

مت  ، هــذا األســبوع ، حتليــل كتــاب املؤلــف الســوري جــودت ســعيد “قوانــن التغيــر الفــردي واالجتماعــي” يف برانمــج 
حتليــل الكتــاب الــذي أقيــم يف مراكــز البــاب واعــزاز  وجرابلــس األانضــول يف ســوراي.

وقــد  نوقشــت  يف الرانمــج  املوجــه للمعلمــن والطــاب ، بعــض القضــااي  حتــت عناويــن  : “كمــا أن لــكل شــجرة مثــرة 
معينــة ، فــإن لــكل فكــرة نتيجــة معينــة تتحــول إىل ســلوك” ، “مــن لديــه القــدرة علــى تغيــر روحــه لديــه القــدرة علــى تغيــر 
اجملتمــع “،” الذيــن يعيشــون حياهتــم يف الظــام ، فــإن النــور يزعــج أعينهــم ويزعجهــا. “ ، “طاملــا أنــك تستســلم للســلطة 

بــداًل مــن إدراك إميانــك ، ســيحكم عليكــم ابالهنيــار “،” احملاســبة يف الدنيــا  مجاعيــة  ، واحملاســبة يف اآلخــرة فرديــة “،
“ األخــاق مفهــوم خيضــع للعلــم “،” اإلنســان مهمــا كان حجمــه ، ال ميكــن أن يتجــاوز احلــدود الــي يرتبــط هبــا 
ــا ال ينتقــص مــن قيمــة أي شــخص “، و” أن تكــون بــا عيــب ليــس  اإلنســان. عــاوة علــى ذلــك ، كــون املــرء خمطًئ

بشــيء أن كل  ابــن آدم خطــاء.” 

أقيمــت يف غــازي عنتــاب يف الفــرتة مــن 19 إىل 20 آذار / مــارس “أايم تشــجيع احلوافــز احلكوميــة” ، الــي نظمتهــا 
مديريــة االتصــاالت برائســة اجلمهوريــة جلمــع الشــباب مــع املؤسســات العامــة ، حتــت شــعار “مســتقبلك هنــا ، الدولــة 

معــك”.
ضمــن نطــاق الرامــج املنفــذة ، مت تقــدمي عــروض حــول مشــاريع منظمــات اجملتمــع املــدين   الــي تدعمهــا وزارة الشــباب 
والرايضة. كما كان مشــروع “رحات  احلضارة” الذي نفذته مؤسســتنا من بن املشــاريع الناجحة الي دعمتها الوزارة.

مت تنظيــم رحلــة إىل دول البلقــان ملــدة 10 أايم يف إطــار مشــروع “رحــات  احلضــارة” الــذي تنفــذه مؤسســة بلبــل زاده 
. يف نطــاق الرحــات  ، متــت زايرة العديــد مــن املنظمــات غــر احلكوميــة يف ألبانيــا ومقدونيــا وصربيــا والبوســنة واهلرســك 
واجلبــل األســود وممثلــي بلــدان يف البلــدان ذات العاقــة ، ومت تقــدمي معلومــات حــول عمــل مؤسســتنا والشــركات التابعــة هلــا.

ابإلضافة إىل ذلك ، مت عقد مشاورات حول مشاريع التعاون وأجندات خمتلفة.
ويف هــذا الســياق ، مت تقــدمي عــرض حــول مشــروع “رحــات  احلضــارة” الــذي نفذتــه مؤسســتنا يف معــرض أايم حوافــز  

الدولــة التشــجيعية الــذي نظمتــه رائســة االتصــاالت جلمــع الشــباب مــع املؤسســات العامــة.
قــدم املنســق العــام لإلعــام يف الشــرق األوســط ، أيــوب كوتــش ســان ، معلومــات للمشــاركن حــول الغــرض مــن املشــروع 
واألنشــطة الــي مت تنفيذهــا يف نطــاق املشــروع وخمرجــات املشــروع.  مث  انتهــى العــرض التقدميــي بعــد فعاليــة   الســؤال/  

واجلــواب.

تم تحليل كتاب قوانين التغيير الفردي واالجتماعي في  مركز األناضول    
الثقافي في سوريا

تم شرح مشروع »رحالت  الحضارة« في أيام أيام تشجيع الحوافز الحكومية

Suriye’deki AKM’lerde Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları 
Kitabı Tahlil Edildi

“Medeniyet Yolcuları” projesi Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde anlatıldı
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ســاعات قليلــة ويبــزغ يف مســاء العــامل هــالل رمضــان املبــارك ويبــدأ املســلمون يف بقــاع األرض 
صومــاً هــو ركــن مــن أركان دينهــم وفريضــة عليهــم أمجعــني، ال فــرق يف التكليــف واإلاثبــة بــني 
ذكورهــم وإنثهــم، غنّيهــم وفقريهــم، خاّصتهــم وعامتهــم، إالّ ملــن حــال مــا بينــه وبــني الصــوم مانــع 

شــرعّي أو عــذر مقبــول أو رخصــة مشــروطة.
ال شــّك أن يف الصــوم معــانة تتطلــب اإلرادة واجلَلــد، والصــرب علــى احلرمــان مــن رغــد العيــش 
ومباهــج احليــاة الدنيــا، ويصحبهــا كبــح وزجــر للحــواس وألعضــاء اجلســد، فالصــوم قــرار حــّر 
ميليــه العقــل علــى املســلم بــرتك الطعــام والشــراب واالمتنــاع عــن تلبيــة شــهوات البــدن، إنفــاذاً 
للفــوز  الــرّب ومشــيئته، وابتغــاء مرضاتــه، وامتثــااًل ألمــره املوثّــق املكتــوب، وانتظــاراً  لقضــاء 

بثمــرات طاعتــه وااللتــزام بعباداتــه. 
وإذا كان الصــوم مرتبطــاً ابحلريــة وتعبــرياً عــن اإلرادة فذلــك ألنّــه ميثــل انتصــاراً للجانــب الروحــّي 
مــن اإلنســان ومــا حيملــه مــن قيــم وجدانيــة عليــا يف مواجهــة تكوينــه الصلصــايل ومتطلباتــه املاّديــة 
ــه  ــه علــى التفّكــر والتبّصــر فيمــا حول ــة مــن االرتقــاء والســمّو حتّث ــة، وهــو مــا ميثــل حال والغرائزّي
مــن كائنــات، وتشــعره بضعفــه اإلنســايّن ومبــا يكابــده الظمــآن واجلائــع واحملتــاج الــذي ال جيــد مــا 
يســّد حاجتــه أو يلــّي نداءاتــه املكتظــة ابحلــزن واألمل. لقــد أدرك اإلنســان أمهّيــة الصــوم واحلريــة 
واإلرادة املنعقــد عليهــا قــراره اباللتــزام هبــذا األمــر اإلهلــي الــذي تضمنتــه مجيــع األداين الســماوية، 

بــل وبعــض العقائــد األرضيــة وتعاليــم احلكمــاء.
إّن انتصــار العقــل علــى املــاّدة وتطويعهــا وضبــط منظوماهتــا وســلوكّياهتا ذروة ال ميكــن الوصــول 
إليهــا مــن دون الثــورة علــى اجلســد ورغباتــه، ومــن دون جماهــدٍة ومكابــدة، وبــذٍل يســتند إىل 
الوعــي ابلوجــود وموقوتّيتــه، وإىل اإلميــان ابلواجــد وقدرتــه، وإىل املعرفــة والقبــض علــى معــى 
ــه، ولعــّل قــرار  ــة إليــه وحيقــق الرســالة املنوطــة ب ــة املوكول االنتمــاء لإلنســان وكيــف يصــون األمان
ــذروة. ــم إلدراك تلــك ال ــه يصــل ابلصائ ــم املرتبطــة ب ــزام ابملعــاين والقي صــوم شــهر الصــرب وااللت

ــده العامــل مــن مشــقٍة وجهــد  ــور حاصــل طبيعــّي يعقــب العمــل ومــا تكّب وكمــا أّن الراحــة واحلب
للنجــاح أبدائــه وإجنــازه علــى الوجــه األكمــل، كذلــك فــإّن انتصــار اجلانــب الروحــّي يف اإلنســان 
يبعــث البهجــة يف نفــس الصائــم، وهــو شــعور يتجــّدد يف كّل يــوم مــن أايم رمضــان إالّ أن الســعادة 
الكــربى بتمــام شــهر الصــوم وحلــول موعــد الفطــر تتجّســد بكامــل ألقهــا ابلعيــد ومــا يتخللــه مــن 

مظاهــر احتفاليــة ابكتمــال اإلجنــاز العبــادّي وببــدء دورة حيــاة طبيعيــة متجــّددة.
قــد تكتســب الطقــوس االحتفاليــة هبــالل رمضــان وأباّيم الصــوم وكذلــك بعيــد الفطــر بعــض 
تلــك  بثقافــات  الرتباطهــا  اإلســالمّية  الشــعوب  مــن  شــعب  لــدى كّل  والتمايــز  اخلصوصيّــة 
الشــعوب وبيئاهتــا، وهــي إن اختلفــت مــا بــني مــا بــني بلــٍد وبلــد، إالّ أهنــا مظاهــر عامــة بــني 
املســلمني جتمــع بينهــا قواســم مشــرتكة جوهرهــا الغبطــة والفــرح، والشــعور ابلعــدل واملســاواة، 

واإلحســاس ابلرضــى عــن حســن االلتــزام والثقــة بعظمــة القبــول.  
ليــس مصــدر تعاســة لإلنســان صــوم اجلســد لوقــت معلــوم إبرادة حــّرة منحهــا اخلالــق لعبــاده، 
ــل إّن مطلــق الشــقاء والبــؤس هــو يف صــوم العقــل البشــري، وانصرافــه عــن مهامــه يف التأمــل  ب
والتفكــري ويف وعــي ذاتــه والكــون واملعــى مــن وجــوده وصــواًل للحقيقــة، وإىل رفــض كّل مــا يشــّوه 
طبيعــة اخللــق ويدنّــس فطــرة املخلــوق العاقــل اجملبــول علــى قيــم اخلــري واجلمــال واحملّبــة. إّن جــّل 
مــا تســعى إليــه الوحــوش البشــريّة وقــوى الطغيــان هــو اهليمنــة املطلقــة علــى إرادة اإلنســان يف 
احلريــة، واالنعتــاق مــن أســر النــوازع الدنيــا ومــا حييــق هبــا مــن خماطــر الظلــم واألذى، والتحــّرر مــن 
الرغبــات املنفلتــة ابلســيطرة عليهــا وقوننتهــا، وضبطهــا ابحلــدود واملعايــري القيميــة واألخالقيــة.

الصــوم هلل وحــده وقــد خــّص ذاتــه األجــّل بــه، إنّــه صــوم األدىن امتثــااًل لقــرار األعلــى، وهــو خيــار 
مــرتوك لقــرار الفــرد مبــا جيّســد إنســانّيته ويشــعره حبّريتــه، أّمــا صيــام العقــل فهــو خضــوع األمســى 
لألحــّط مــا يعــين العبوديّــة والتخلّــي عــن اخلصيصــة الــي متيّــز اإلنســان عــن غــريه مــن املخلوقــات، 

وابلتــايل فقدانــه شــرط وجــوده وإنســانّيته املتمثــل ابحلريــة.
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Oruç özgürlüktür

Kültür Bölüm Başkanı

Birkaç saat içinde mübarek Ramazan ayının hilali dünya semalarında görünecek 
ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar oruca başlayacak.
Bu, dinin rükünlerinden biridir ve onların hepsine bir yükümlülüktü Kadın ile erkek, 
zengin ile fakir, özel ile sıradan insanlar arasında görevlendirme ve mükafat farkı 
yoktur. Ancak oruçla arasında hukuki bir engel, makbul bir mazeret veya şartlı 
izin bulunan kimse hariç.
Hiç şüphe yok ki oruçta hayatın lüksünden ve dünya hayatının zevklerinden 
mahrum kalmak için irade, sebat ve sabır gerektiren bir zorluk vardır.
Buna duyuların ve vücut organlarının kontrol edilmesi ve kısıtlanması eşlik eder.
Oruç, Rabbin iradesini ve hükmünü yerine getirmek, O’nun rızasını aramak ve 
O’nun yazılı emrine uymak için Müslümanın yemeyi ve içmeyi bırakması  vücudun 
şehvetlerini tatmin etmekten kaçınması için aklın verdiği özgür bir karardır.  O’na 
itaatinin ve ibadetine uymanın meyvelerini almayı beklemiştir.
Oruç, hürriyet ve iradenin bir ifadesi ile ilintili ise de, bu, insanın topraktan oluşu-
mu içgüdüsel gereksinimleri ve maddi ve manevi yönü karşısında taşıdığı yük-
sek duygusal değerleri ve manevi yönü için bir zaferi temsil etmesinden dolayıdır. 
Onu çevreleyen varlıkları tefekküre ve içgörüye sevk eden, insani zaafını ve su-
suzluğun ızdırabını hissettiren, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan veya ih-
tiyacına cevap veremeyen aç ve muhtaçların hüzün ve acı dolu çağrılarına bir 
yükselme ve yücelik halini temsil İnsan, özgür ve hür iradesiyle karar kıldığı oru-
cun ve tüm semavi dinlerde, hatta bazı dünyevi inançlarda ve bilgelerin öğretil-
erinde yer alan bu ilahi emre uymaya karar vermenin önemini anlamıştır Aklın 
madde üzerindeki zaferini, sistemlere ve davranışlara uyumunu kontrol ederek , 
bedene ve arzularına isyan etmeden, çabalamadan, ıstırap çekmeden, varoluşa 
ve  zamanlamaya dayalı hiçbir  çabanın ulaşamayacağı bir doruk noktasıdır. , ve 
Yaradan’a ve onun bilgisine kudretine   inanır,   insana ait olmasının anlamını fark 
eder ve kendisine emanet edilen bu emaneti nasıl koruyacağına dair misyonunu 
yerine getirir.
Belki de sabır ayını oruç tutma ve onunla bağlantılı anlam ve değerlere bağlı kal-
ma kararı, oruçluyu o doruk noktasına ulaştıracaktır.
Tıpkı dinlenme ve mutluluğun, çalışmanın ve işçinin performansını ve başarısını 
tam anlamıyla başarmak için katlandığı zorluk ve çabayı takip eden doğal bir 
sonuç olması gibi.
Aynı şekilde insanda manevi yönün zaferi de oruçlunun ruhuna neşe getirir.
Ramazan’ın her günü yenilenen bir duygudur, ancak oruç ayının ve Ramazan 
Bayramı’nın tamamlanmasıyla büyük mutluluk, bayram ve Ramazan’ın tamam-
lanmasına nüfuz eden şenlikli tezahürlerle tüm ihtişamıyla vücut bulur. tapınıla-
cak başarı ve yenilenmiş bir doğal yaşam döngüsünün başlangıcı.
Ramazan hilalinin ve oruç günlerinin tören ritüelleri ve ayrıca Ramazan Bayramı, 
bu halkların kültürleri ve çevreleriyle olan bağları nedeniyle İslam halklarının her 
biri için bir miktar mahremiyet ve farklılaşma kazanabilir.
Ve eğer ülke ve ülke arasında farklılık gösterirlerse, özü mutluluk ve neşe, adalet 
ve eşitlik duygusu, iyi bağlılıktan memnuniyet duygusu ve kabulün büyüklüğüne 
güven olan ortak paydaları paylaşan Müslümanlar arasındaki genel tezahürle-
rdir. İnsanın mutsuzluğunun kaynağı, Yaradan’ın kullarına bahşettiği özgür irade 
ile belli bir süre bedeni oruç tutmamaktır.
Bilakis, mutlak sefalet ve sefalet, insan aklının orucunda, hakikate ulaşmak için 
tefekkür ve tefekkür vazifelerini, kendisinin, kâinatın ve varlığının mânâsının 
bilincinde olmaktan vazgeçmesidir.
İnsan canavarlarının ve tiranlık güçlerinin aradığı şeylerin çoğu, insan özgürlük 
iradesinin mutlak hakimiyeti, dünyevi dürtülerin tutsaklığından ve onları kuşatan 
adaletsizlik ve zarar tehlikelerinden kurtuluş ve kontrol edilemeyen arzulardan 
onları kontrol ederek ve kodlayarak özgürleşmek ve onları sınırlar ve ahlaki ve 
etik standartlar içinde kontrol etmek.
Oruç yalnız Allah’a mahsustur ve O, bunun için bir terim belirlemiştir.
Yukarının kararına uygun olarak aşağıda olanın orucudur. Bireyin insanlığını so-
mutlaştırması ve kendisini özgür hissetmesi kararına bırakılan bir seçimdir.
Akıl orucu ise, insanı diğer mahlûklardan ayıran özelliğin terk edilmesi ve kulluk 
manasına gelen Yüce’nin alçağa teslimiyetidir.
Sonuç olarak, varoluş koşulunu ve özgürlüğün temsil ettiği insanlığını yitirmiştir.
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ي
م الثقاف

س
الق

األمــِم( بــني  لــِك  هــل  )أّمــي 

الــردى حكــم  علــى  فيــك  يعــد  مل 

داَرن يومــاً  األجمــاُد  كانــت 

هنــا النــوُر  أشــرَق  يــوٍم  ذاَت 

هلــا والدنيــا  العــّز  شــاُم  أيــن 

هلــا دان  الــي  بغــداُد  أيــن 

غيمــًة ينــادي  هــارون  أيــن 

العــال منــارات  كانــوا  مــن  أيــن 

ايبســًا قّشــاً  األّمــة  صــارت 

الــرؤى أعميــَت  التيــه  غبــاَر  اي 

ذلّنــا حــىت  نســتورُد  حنــن 

أضحوكــٌة لنــا  وحكومــاٍت 

شــعبها وتنســى  الغــرب  ختــدم 

أغــرب بيــوٍم  هبّــت  فــإذا 

املنحطــِم الواقــِع  هــذا  غــرُي 

للقلــِم( أو  للســيف  )منــرٌب 

الُســّلِم أدىن  درَك  فغــدون 

الظُلَــِم عتــَم  يدحــُر  ومضــى 

الشــمِم وحصــُن  العلــِم  موئــُل 

العجــِم وشــرُق  األرض  مغــرُب 

املغنــِم بعــض  أيتيــين  أمطــري 

القيَــِم ونــور  احلــّق  هــدى  يف 

حمتكــِم جــارٍف  ســيٍل  فــوق 

مســتقِم موقــٍف  خفــااي  عــن 

املزدحــِم العــامل  بقــاع  مــن 

هنــِم كلــصٍّ  الشــعَب  تنهــُب 

كاملستســلِم اجلهــل  وهــاد  يف 

املــأمِت طريــق  القتــل  جعلــوا 

عبد الغني عون

شاعر سوري

غبار التيه

عبد القادر حمود

وترّيات نزقة »قصائد«

شاعر سوري

أحلم اآلن

أحلُم اآلَن بشمٍس ُمْشرَِقْه

وفضاٍء للندى والزَّقزَقْه

ويٍد خجلى، ُتداري سحَرها

بسنا جوريٍِّة أو زنبَقْه

أحلُم اآلن، وأمضي يف الرؤى

فاملسافاُت غصوٌن مورَِقْه

وسؤاٌل يف عيوِن املُشتهى

آه من ترحاِلِه، ما أعمَقْه

كلَّما أرعشين الوقُت، سرى

يْب ألجتاَز املعاين املُْرَهَقْه...

أحلُم اآلَن وُكّلي خشيٌة

أْن يلفَّ احلْلَم حبُل املشنَقْه

طفولة...

غريٌب!!... إنَُّه مازال طفاًل

على ُسُرِر األماين حيث كان

فأيُّ مدينة ألقْت إليه

مراسيها، وأعطته األمان؟!

لقد خلَّْفُتُه عند احرتاقي

وهتُت بليلي الداجي زمان

أعاقُر شهوًة جتتاحين، ال 

أرى إالّ قرنفلها مكان

تعربد يف دمي، ألوان شوق

ومتطر هلفي آنً فآن

أسائلها... وتسألين، ومنضي

فليس هناك من أحٍد سوان...

أقول هلا: )أما يف األمر شيء؟!(

وهتمس: )ال...(، فثمَّة من دعان

أحافري على جذع اليأس

قد قال صمُتك؛ ).........(

آِه مما قاَلُه

هزم الزماَن خباطري وأقاَلُه

فالداُر موحشٌة...

وما كنا نعتُِّقُه استبيَح

ونَلُه ما نَلُه

ولقد عرفُت مذاق بوحك... ليلكًا

ألقى على صخب الفؤاد ظالَلُه 

، وللرحيل  ودعاُه للورد النديِّ

فليس مثَّة من حيّد خياَلُه

َفِلَم الوقوف...

وأيُّ أمر اي تُرى 

أودى مبوعدن وغريَّ حاَلُه

ليناَم شّباكْي ...

فال مطٌر...

وال قمٌر

وال حلٌم 

يعطُِّر شاَلُه

ولقد تساءل...

إمنا ارجتَف املَدى

فطوْت أعاصرُي السكوت سؤاَلُه.
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ت نقدية
ي - متابعا

م الثقاف
س

الق

عبد الكريم معاش

ابتسام الصمادي...
مرايا متعددة لذات شاعرة 

كاتب وشاعر مغربي

استهالل
بدايــة أقــّر أنــين ال أجــد نفســي مراتحــاً يف خانــة الكتابــة النقديــة 
الســكوالئية اجملمــدة لإلبــداع، بــكل أجناســه، يف قوالــب جاهــزة 
مندجمــة، تصنــف وتوّضــب وترتــب أوضــاع املنجــز اإلبداعــي 
وكأنــه خمتتــم العمليــة، أبــدًا ليــس هــذا ديــدين، فاإلبــداع نتــاج 
منفلــت عصــّي علــى االســتقالب الدوغمائــي البــارد، النــازع إىل 

صقيــع التكلــس كأنــه موميــاوات حمنطــة يف أكفــان رثــة.
ال يفــل الشــعر اال الشــعر، وال يغــين اإلبــداع اال التخاصــب 
غدقــة  نضجــة،  بثمــار  أنســابه  شــجرة  تزدهــي  اخلــالق كــي 

وحلــوة. 
هبــذا أدخــل رحــاب ملكــوت الشــاعرة العربيــة ابتســام الصمادي 
كواحــدة مــن أقانيــم الشــعر العــريب املعاصــر وإحــدى أيقونتــه 
القصيــدة  قــداس  مهــرن  اللــوايت  العامليــة  أقــل  مل  إن  الكــربى 
الــروح والوجــدان  بــوح  بينــات مــن  العربيــة بصلــوات وآايت 
اخلصيــب مبــا حفــل بــه شــعرها مــن مســتحدث الســبك والفتــل 
املكــني لنســيج القصيــدة، وابتــداع صــور شــعرية مــا طرقــت مــن 
قبــل، مــع اســتحداث مدرســة شــعرية خاصــة تزخــر خبصوصيــات 
تصــل أعلــى مســتوايت الفــن الشــعري العــايل الــذرى حققــت 
ابلفعــل طفــرة نوعيــة وتواجــداً أصيــاًل يف ديــوان شــعر العــرب.

املناهل والبداايت
او ما الذي جيعل اإلنسان مبدعا؟

درجــت ابتســام الصمــادي منــذ يفاعتهــا علــى النهــل مــن معــني 
وصلــت  أن  إىل  وأغراضــه  مدارســه  مبختلــف  العــريب  الشــعر 
طبقــة كبــار الشــعراء املعاصريــن علــى صعيــد الرؤيــة واملوقــف 

والتقنيــة.
التطريــس  لزمــام  جيــدة  مالكــة  املنحى...هــي  هــذا  بدايــة يف 
الورقــة  تغــدو  البيــاض  بعــد  القصيــدة...اذ  لفضــاء  املطــرز 
اجلماليــة.  والداللــة  والبعــد  اللــون  متناســق  فارســياً  ســجاداً 
ومبنتهــى الكــرم والســخاء تنثــال أفانــني قوهلــا مســتحضرة مــا 
ال خيطــر علــى قلــب بشــر، ومــا ال ينتظــر مــن مدهــش الصــوغ 
الشــعري مــن حيــث توظيــف اللغــة الشــعرية مبفرداهتــا الســامية 
الثــّر مبســكوكاته  البــاذخ  العربيــة  اللغــة  مــن بســتان  املقطوفــة 
يف  ســواء  الشــعري  الفضــاء  تشــكيل  مســتوى  علــى  الفــذة 
النثريــة؛ ســيان، فهيــوىل  أو  التفعيليــة  أو  العموديــة  القصيــدة 
الشــعر اخلالصــة ومــادة العمــل متتــح أصالهبــا وجذورهــا مــن 
ذاٍت عاشــقة للجمــال واإلهبــار.. وتتــوزع علــى حنــااي القــول 
الشــعري يف عمليــة انزايحيــة تــروم إســدال مخــار الفتنــة الغامضــة 
علــى وجــه القصيــدة بعيــدا عــن تقريريــة نــزار قبــاين أو خطابيــة 
تتبــدى  لكــي  طوقــان  فــدوى  او  العيســى  ســليمان  ومباشــرة 
كمفارقــة مجاليــة علــى صعيــد األســلوب والرؤيــة معــا يف اندغــام 

متــواز يتغيــا أواًل وأخــريا ماهيــة التفــرد. 
أتملوا قوهلا املبني

بل أخرجت لتلمنا الرحم
الذي قد ضمنا ليصري بيتاً من حنني

أو
وهناك من أعلى صنوبرة مشال الروح

حىت اللون يف أدىن جنوب الورد
إنــه االنبثــاق املعجــب املبهــر ملولــد الفــن الــذي يؤصــل اإلبــداع 
الشــعري متوســال بــذكاء أســلحة اجملــاز مــن ترميــز وكنايــة وتشــبيه 
واســتعارة يف اندفــاع مــرتاص يؤثــث ســرادق القصيــدة فتــايت يف 

ختــم املطــاف فخمــة، أنيقــة ومتموقفــة.
ــه واضطــرام لواعجــه هــا هــي تنضــد  فحيــال مملكــة احلــب بغزل
عقــدًا فريــدا مــن آللــئ ودّر منثــور تلتمــع يف ومضاتــه املتقافــزة 
أمجــل ملعــات الســحر والبيــان، أتملــوا معــي قوهلــا الــذي يذكــر 

ــة. برقــة اهــل األندلــس يف موشــحاهتم العذب
حبثٌت يف زهر الليمون والزيزفون عبثا 

فدلين عليك اليامسني
أيــة لوحــة مجيلــة هاتــه الــي تنــم عــن روح شــاعرة تســمق يف 
عليــاء اجلمــال الفاتــك مبخلــب خيــال يتنــدى دمــاً مــن عطــر 

فــواح!!
أو قوهلا اجلميل:

وضعتك يف جيب ذاكريت
وعشت

وحيــال الشــعر السياســي ذو املنحــى العــرويب القومــي عندمــا 
تســيج شــعرها حبــس سياســي تتضافــر يف طياتــه شــىت أحاســيس 
نبــذ الطغيــان والظلــم الــذي ترســف يف أغاللــه ســوراي العظيمــة 
او العــراق او العــامل العــريب عمومــا، وهنــا جيــب التلميــح اىل 
أن مــا يصنــع الشــعر العظيــم هــي التجربــة العظيمــة يف احليــاة 
علــى  وابلتــايل  الــذات  علــى  وانعكاســاهتا  وتقلبــات صروفهــا 

الوعــي واملوقــف.
فالشــاعرة ابتســام الصمــادي نســجت اســطورهتا مــن خــالل 
احتكامهــا إىل منطــق الــوالء للوطــن وليــس لنظام سياســي هجني 
أرســى قواعــد حكــم العائلــة واالنتســاب للــوالء الشــخصي ال 
ــا، هكــذا هجــرت الشــاعرة  ــة دميوقراطي إىل املؤسســات املنتخب
من فردوســها الشــامي ...من حاســتها السادســة، ألهنا رفضت 
االحتــكام لزابنيــة النظــام الديكتاتــوري احملمــي مــن لــدن روســيا 

وإيــران، فكيــف صاغــت الشــاعرة موقفهــا السياســي شــعراي؟
اوال ال حميــص عــن ارتيــاد عــوامل الرفــض والشــجب املغمــوس 
يف عطــر احلنــني لشــام أهنــك ايمسينهــا رصــاص اخلونــة، وشــرد 

شــعبها كــي يبقــى رجــل واحــد علــى ســدة عــرش منخــور.
هنــا يتجلــى شــعر املوقــف املنبــين علــى انتمــاء صريــح هبويــة 

العــريب: اجلمعــي  الوجــدان  راســخة يف 
تعددت األمكنة والثلج واحد

أو
إين البالد إذا اعرتاين دفقها

نيالن يقتسماين ال نيل
وأن املؤونة كيف جاع صغارها

أو أنَّ يب مين وخان دليل
وأن شام هللا ُفك راتجها

فاجتاحها النمل املميت يصول
أو

جمروحة يف اببلي وحضاريت
من غاريب نسم اهلواء عليل

هذا ربيع هللا، قل وربيعنا
ما احتاجنا علٌو 

يهّب خنيُل
القصيــدة طــوع خياهلــا الســارح املندفــق، ال جمــال للخطــل أو 
احلشــو أو االســتطرادات اجملانيــة يف صلــب قوهلــا الشــعري...، 
زهــر  احلــرة  الدمشــقية  تقطــر  شــعرها كمــا  نســغ  تقطــر  إهنــا 
يلمــع  قريضهــا كمــا  ويلمــع  الفضــة،  قواريــر  يف  الربتقــال 

عتيــق. يــونين  مرمــر  علــى  اإليطــايل  الكريســتال 
البــدء علــى اجلمــال كماهيــة  منــذ  لقــد راهنــت  هكــذا هــي. 
خالصــة فجــاءت قصيدهتــا كزمــردة عباســية يف عقــد ابريســي.

ختاما:
لزاما علّي أن اطرح سؤااًل مركزاي:

العــريب  الشــعري  للمــن  الصمــادي  ابتســام  أضافــت  مــاذا 
املعاصــر مــن خــالل دواوينهــا: مــاس هلــاـ  حاســة الشــامـ  الشــوق 

شــأنك 
بعيــدًا عــن فــخ التجنيــس األكادميــي احملض، وضروب التصنيف 
املتســرعة الــي جتعــل مــن النتــاج الشــعري قطعــا متناثــرة تتغيــا 
ــا وجمــزوءاً بينمــا القصيــده هــي  ــة واملعــى مفصلي إيصــال الدالل
كتلــة واحــدة صــادرة عــن ذات تتحــدث عــن موضــوع بصيغــة 

مــا برســالة حمــددة وفــق ترتيــب ايقاعــي متناغــم.
شــاعرتنا الكبــرية اذن حســب هــذا التصــور إضافــة نوعيــة هلــذا 
املــن الشــعري األلفــي أثــرت القــول الشــعري العــريب بذائقــة 
جديــدة انبنــت علــى وعــي ومتكــن أصيــل مــن تراثنــا الشــعري، 
الشــعرية  القصيــدة  تشــكيل  صعيــد  علــى  حداثيــة  وبلمســة 
ودمغهــا بــكل فنــون اجملــاز املتنــوع مــن اجــل تبليــغ رســالة الفــن 

اخلالــدة:
االمتاع واملؤانسة أواًل وأخريًا.
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علقمــا انتظــارَك  كأَس  جّرعتــين 

مهــرواًل الضنــنِي  كالغيــم  ومــررَت 

مشــاعري كّل  هيّــأُت  الّــذي  وأن 

قاتلــي صــّدَك  املغــروُر،  أيهــا  اي 

الــّرؤى يف كــوِخ  الوقــِت  ســننُي  شــاخت 

هاطــاًل الّتطلّــِع  أروقــَة  وتطــوُف 

هنــا هــا  املــآمُت  تزامحــِت  فلقــِد 

لدمائهــْم أرخصــوا  عيونــَك،  كرمــى 

هلبوبكــم معابــرًا،  الّصــدوَر  فتحــوا 

حاملــا احلقيقــِة  خلــف  وترْكتــين 

الّســما مــن  وانصرفــَت   ، ســحٍّ دون  مــن 

الّدمــى لــَك  واشــرتيُت  قدومــَك،  خلطــى 

مظلمــا كــونً  صــار  بعــدَك  فالعمــُر 

بلســما؟ شــفاًء  ســتأتيها  فمــىت 

تكّرمــا للقلــوِب  وتســعُد  بشــرى، 

مآمتــا املتعبــنَي  حيــاُة  وغــدْت 

مؤملــا انتظــارَك  جــرَح  تــدْع  ال  ال، 

منّســما الّصبــاِح  يف  عليهــم،  هفهــْف 

عبد العليم زيدان

شاعر سوري

جرُح انتظارك
مؤلم... حلم

د. محمد جمال طحان

أفكار غيرت العالم 

الزراعـــة عبر التاريخ

كاتب وباحث سوري

كان اإلنســان القــدمي منــذ عشــرة آالف ســنة مضطــرًا إىل االكتفــاء جبمــع الثمــار الــي تنتجهــا الطبيعــة، فيقضــي 
أايمــه ابلتقــاط الفواكــه واجلــوز واحلبــوب الربيّــة، مث تعلّــم غــرس بعــض البــذور يف الرتبــة، ليحصــل علــى غلّــة 
ــة، وهكــذا مّت ابتــكار الزراعــة الــي تعــّد أهــم مــا أجنــزه اإلنســان علــى مــّر العصــور، وبــدأ يعــرف النبــااتت  إضافّي
الســامة ويســتبعدها ليغــرس البــذور الصاحلــة لــألكل مســتعيناً علــى ذلــك بعصــا احلَفــر الــي يســتخدمها أيضــاً يف 

ــر مــن الطعــام مــا يفيــض عــن حاجتــه. جــين احملصــول، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ يوّف
غــري أن ثــورة العصــر احلجــري جتــاوزت ابتــكار الزراعــة إىل اخرتاعــات أخــرى متواليــة رفعت مســتوى أداء الِفالحة، 

وزادت احملصــول، فقــد اخــرتع آالت حــرث الرتبــة وجــين احملصــول وأســاليب ختزيــن الثمــار وطرائق الطهو.
وقــد احتــاج القمــح والشــعري إىل فصلهمــا عــن القشــور ابلــدرس والتذريــة مث طحنهمــا دقيقــاً بواســطة هــاون أو 
بواســطة الرحــى، وهــو يــد حجريــة علــى هيئــة قــرص الشــمس يتــم حــك احلبــوب هبــا بشــدة حــىت تصبــح دقيقــاً، مث 
ابتــدع اإلنســان حتويــل الدقيــق إىل رقائــق، مث اســتخدم اخلمــرية بطريقــة تثــري اإلعجــاب ليحّولــه إىل رغيــف ينتفــخ 

بعــد طهيــه داخــل تنّــور خــاص ابتدعــه هلــذه الغايــــة.
وإذا كان الرجــل قــد اختــّص ابلصيــد ، مث حتــّول إىل راٍع حــني بــدأ ابســتئناس احليــوان للســيطرة عليــه، فقــد كانــت 
الزراعــة مــن مهــاّم املــرأة الــي راحــت تضيــف اخلمــرية إىل عصــري احلبــوب والعنــب ممّــا أّدى إىل صناعــة اجلعــة 
واخلمــر الــي كان الكهنــة يف الرافديــن ومصــر القدميــة يشــربوهنا ويقّدموهنــا قرابــني إىل اآلهلــة مــن أجــل إنتــاج وفــري.

ــة قبــل امليــالد عمــت املســكرات أورواب وآســيا الصغــرى واســتلزم ذلــك صنــع األواين  ــة الثالث ومــع قــدوم األلفي
والدنـــان. وأّكدت االكتشــافات احلديثة يف ســورية على أمهيَّة منطقة حلب ووادي الفرات األوســط الذي لعب 
دورًا يف أكــرب ثــورة عرفتهــا البشــرية، خالهلــا حتــّول اإلنســان مــن كائــن يعيــش ضيفــاً علــى الطبيعــة ابلتقــاط مثــار 
األرض والصيــد، إىل كائــن بــدأ ينتــج قوتــه، وذلــك عندمــا اكتشــف الزراعــة وطرائــق تدجــني احليــوان، وقــد ترافــق 

هــذا التغــرّي املــادي بتغيّـــر فكــري مســح برؤيــة هــذا العــامل رؤيــة جديــدة تتمّيــز بثــورة يف الرمــوز والقيــم واألفــكار.
ويف الكتابــة التصويريّــة املصريــة )اهلريوغليفيــة( جنــد قدمــاء املصريــني يرمــزون للبيــت ابألم، ليــس ألن املــرأة تلــد 
ــل ألهنــا أيضــاً متّكــن أبناءهــا مــن العيــش وذلــك مــن خــالل قيامهــا مبهــام الزراعــة، ولذلــك  ــة وحســب، ب األجن
ــة مــن  ــد الشــعوب الزراعي ــاة، وكانــت اآلهلــة الكــربى عن ّصــّورت املــرأة علــى أهنــا مصــدر اخلصــب ومصــدر احلي
اللــوايت حييــني األرض بعــد موهتــا فتزهــر وتثمــر، وهكــذا اخّتــذ القدمــاء يف بــالد مــا بــني النهريــن الــراّبت األمهــات 

تيامــات وننهــور ســاج وعشــتار، كمــا اخّتــذ املصريــون إيزيــس.
ومــا زالــت خصوبــة األرض يف اجملتمعــات الزراعيــة إىل يومنــا هــذا مقرتنــة خبصوبــة النســاء، وكثــريون يعتقــدون أنــه 
ينبغــي أن تقــوم النســاء بزراعــة القمــح ألن النســاء يعرفــن كيــف ينجــن األطفــال، كمــا يعتقــدون أن الزوجــة العاقــر 

مؤذيــة للحديقــة.
ولكــّن االنقــالب الــذي حــدث بعــد ذلــك، كان بســبب اهتــداء الرجــال إىل تســخري الثــريان يف حــرث حقــول 
شاســعة، يف حــني كانــت النســاء يكتفــني بزراعــة بقــع صغــرية وحســب، وهكــذا دخــل احليــوان يف جمــال الزراعــة، 
وبــرز دور الرجــل بوصفــه صاحــب الــدور األول يف العنايــة ابلزراعــة، ابإلضافــة إىل عنايتــه ابحليــوان، فــربز األرابب 

بــداًل مــن الــراّبت وغــدت اآلهلــة املقرتنــة ابلزراعــة مذّكــرة مثــل أوزوريــس يف مصــر وابخــوس يف اليــونن.
وحــني توّســع الرجــال يف القيــام ابألعمــال املهمــة، فرضــوا أنفســهم يف اجملتمــع وهيمنــوا علــى املــدن املتناميــة 

وعّدلــوا الثقافــة علــى صورهتــم فقــام األرابب مــكان الــرابت.
وهكــذا نشــأت املــدن الــي كانــت نجتــاً ذكــوراًي، كمــا كانــت القريــة يف العصــر احلجــري احلديــث تعكــس اخلصائــص 

األنثوية.
كان ظهــور الرمــوز الذكريــة انعكاســاً لســلطان الرجــال فبــدأ تكــرار اخلــط املســتقيم ... واملســتطيل والــربج … 

بــداًل مــن األشــكال املســتديرة الــي كانــت مــن مســات القــرى األوىل.
وقــد خلــق رجــال املــدن النظــام امللكــي، أمــا القــرى فقــد كانــت تنتخــب بعــض الرجــال لفــرتة مؤقتــة، وهلــذا كانــت 

تتســم ابلدميقراطيــة.
ويبــدو أن أتثــري احملــراث مل يقتصــر علــى متكــني امللــوك مــن التحكــم يف املــدن، بــل امتــد أتثــريه ليشــمل األســرة 

حيــث فــرض اآلابء إراداهتــم.
وانفــرد الرجــال ابلزراعــة وابحلِــرف األخــرى، واخرتعــوا عجلــة أبــدت فاعليتهــا يف صناعــة القــدور، وجعلــوا 

األســرة، ال عشــرية املــرأة، هــي األســاس للتنظيــم االجتماعــي.
وبــدأ الرجــال يســّنون قوانــني تؤكــد ســلطاهنم وتضفــي عليــه الشــرعية، ومــن أقــدم املــدونت القانونيــة قوانــني امللــك 

محــورايب ملــك اببــل يف بــالد مــا بــني النهريــن، الــي ُدّونــت حــوايل /1750/ ق. م.
ومبوجــب تلــك القوانــني، كان بوســع الــزوج أن يقــّدم زوجتــه لدائنيــه ضمــانً لديونــه، ومل يكــن القانــون يرغمــه علــى 
إيفــاء ديونــه، مادامــت الزوجــة ضمــاًن لتلــك الديــون، وقــد أصبــح نظــام االســتدانة بضمانــة الزوجــة نظامــاً مرحبــاً 

للغايــة يف جتــارة الرقيــق.
إن شــواهد القبــور الــي كان يشــيدها األزواج الرومــان الورعــون لزوجاهتــم ُتظهــر كيــف كان الرجــال ينظــرون إليهــن: 
» كانــت حتــب زوجهــا … أجنبــت ولديــن … لقــد حافظــت علــى البيــت ورعتــه … ونســجت الصــوف … » 

هكــذا كانــت تذكــر النســاء يف العصــر احلجــري احلديــث.
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نشــأ الفنــان ممــدوح قشــالن يف حــي القنــوات الدمشــقي 
العريــق حيــث تشــّرب أصالــة دمشــق ومجاهلــا، أبزقتهــا 
وورودهــا املنزليــة وألواهنــا املفعمــة ابحليــاة. فقــد أمــه يف 
ســن مبكــرة لتظهــر دائمــاً يف أعمالــه خــالل جتربتــه الفنيــة 
يف حماولــة منــه إلحيــاء حلظــات دافئــة قضاهــا يف ظــالل 

حنــان األم. 
درس الفنــون اجلميلــة يف أكادمييــة رومــا وختــرج منهــا 
عــام 1957. عمــل مدرســاً للرتبيــة الفنيــة مث مفتشــاً يف 
وزارة الرتبيــة. يعــّد مــن املؤسســني األوائــل لنقابــة الفنــون 
الفنانــني  نقيــب  اجلميلــة بدمشــق وقــد شــغل منصــب 
إيبــال  أســس صالــة  املــرات.  مــن  العديــد  التشــكيليني 

للفنــون يف دمشــق عــام 1980.
علمتــه جتربتــه الفنيــة الطويلــة أال يدفــع ابنفعاالته مباشــرة 
إىل اللوحــة، بــل يتــأىن ويضــع دراســة أوليــة علــى الــورق ابســتخدام قلــم الرصــاص. هــو فنــان دقيــق صبــور 
ال يرســم بعشــوائية لتحمــل لوحتــه يف النهايــة تصوراتــه وأفــكاره دون أن ينســى نصيبهــا مــن العفويــة. طــوع 
الظــل والنــور، وتعامــل مــع املســاحة والفضــاء بعمــق عــرب اختيــار األلــوان والتوفيــق بينهــا. تطغــى األلــوان 
احلــارة عمومــا علــى لوحاتــه. جنــح قشــالن مــن خــالل أعمالــه بتحويــل الذاكــرة الشــعبية إىل مــادة ومفهــوم 
محلــه حنــو التعبــري الواقعــي وأنضجــه ابســتدراجه إىل التكعيبيــة واالنطباعيــة. نقــل هبــذا اهلويــة الشــامية مــن 

احلكايــة إىل اللوحــة ومــن احملليــة إىل العامليــة.
شــارك يف العشــرات مــن املعــارض الفرديــة واجلماعيــة واقتنيــت أعمالــه يف كثــرٍي مــن املتاحــف العامليــة 
ــة  ــة. ألــف جمموعــة مــن الكتــب الفني كمتاحــف )فــارن( و)ليــل( و)الســاتري( وغريهــا مــن املتاحــف العربي
وأعــد العديــد مــن الدراســات. مــا يــزال الفنــان ممــدوح قشــالن فنــان نشــيطا مثابــرا علــى العمــل الفــين رغــم 
جتــاوزه التســعني ليوصــل ملتابعيــه مــا جيــول يف خاطــره ويكمــل مــا تبقــى مــن رحلــة البحــث عــن الفــردوس 

الدمشــقي املفقــود.

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

ممدوح قشالن )1929(

الفا مسلم 

)أتكوَُّم( بداخلي... 

متتلُئ يب     

ُأْرِبُكها...  

تتعثَـُّر يب، وأرجتف      

يتسرَُّب ظلِّي خلسًة 

وأصرُي صغريًة كبقعِة ضوٍء ُمظلمة   

كلُّ مشاعري تتخبَّط...              

جدراُن اهلََوِس بداخلي                                      

مثَّة شعوٌر ابلفقدان  

أراعيِه بصوٍت مهمل                                  

أرجتُف، أتنفَّس بشدٍَّة وقسوة

فأن أمحُل يف رمحي تراتيَل حلم ...

تنزُف الرَّعشُة من )حلمي(

أمضي يف فراغ الزمان 

صويَت ضوضاٌء، ويداَي ابرداتن 

تنفضان غباَر الغفران  

كم أن متمرَِّدٌة، ووديعة 

صاخبٌة، هادئة 

أحتضُن األشجاَر العالية  

يسقُط ميّن قلي...

ينتفُض بداخلي صوٌت يشبُه صالة 

أركُن ضجيَج صمي وُأصغي إليه  

أشتهي شغفي 

أشتهيه...                                   

أقضُم الوقَت وأصابعي بعد كلِّ ثرثرة                            

أهناُر حافيًة من الفصول 

من الدَّهشة 

األرُض حويل تدوُر 

وأدوُر حوهلا  

أصطدُم ابلرَّغبِة، أرجتُف وأحتِضُنين...                              

أترُك يديَّ بعيداً عيّن... وقلي  

أعوُد هائمًة، وبصمٍت متقطٍِّع، للرِّايح املشتعلِة يف داخلي...    

أسقُط سهواً يف )األن( .

انعكاسات أنثى )2(

شاعرة سورية
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ال  فمما  الثاين  شهره  أوكرانيا  على  الروسي  اهلجوم  دخل  أن  بعد 
شك أنه سجل فشًا ذريعاً يف الوصول إىل هدفه الذي كان يتوقع 
إجنازه خال أايم. كان اهلدف اكتساح أوكرانيا، والوصول إىل كييف 
وإسقاط شرعية الرئيس األوكراين “فولودمير زيلينسكي”، وتنصيب 
قيادة اتبعة ملوسكو، وترتيب سريع لألوضاع كل ذلك دون أن تقع 

خسائر مهمة يف القوات الغازية.
ومع أتخر الوصول إىل اهلدف خرجت الروابغندا املناصرة ملوسكو 
الرئيس فادمير بوتن أن كل ما جيري حمسوب، وأن  قاله  تردد ما 

اخلطة تسر على حنو ما هو مرسوم.
واحلق أن هذا االدعاء ابت ممجوجا، وال قيمة له، وابت مطلواب النظر 

مباشرة إىل احلقائق الي يسطرها الواقع:

عند  عاما  وطنيا  بعدا  األوكرانية  القوات  صمود  أعطى  فقد   -1  
ما كانت  اوكرانية”،  “وطنية  ولد  إنه  القول  وميكن  األوكرانين، 
متوقعة، وذلك نتيجة العاقات التارخيية والثقافية بن روسيا وأوكرانيا، 
املتولدة  “الوطنية”  وابتت  ومتشعب.  تشارك كثرة  عوامل  ونتيجة 

عن الغزو هي احلاكمة للموقف الشعيب.

األوكراين شرعية  ابلرئيس  ممثلة  السياسية  القيادة  2-وأعطى صمود 
شعبية أكثر عمقا وأتثرا من شعبيته الدستورية الي انهلا ابالنتخاابت، 
وكان لرفضه عروض اخلروج من كييف واللجوء إىل اجلوار، رغم معرفته 

أبنه شخصيا مستهدف، أثره املباشر يف اكتساب هذه الشرعية.

على  التغلب  فرص  أسقط  والرائسي  العسكري  الصمود  3-وهذا 
من  الرئيس  من  النيل  حماوالت  متكنت  لو  حىت  الراهنة،  الشرعية 
الوصول إىل أهدافها، فالرائسة أصبحت جزء من اهلوية الوطنية، وأي 
تعرض للرئيس سيعزز مكانتها، ولن يقدم أي فرصة معترة لرائسة 

عميلة تنصبها قوات الغزو.

الغزو كبرة  هذا  يف  الروسية  اخلسائر  فإن  اعتبار  أي  وفق   -4
األوكران  تقديرات  او  الروسي  الرمسي  الرقم  اعتمدان  وسواء  جدا، 
أو الناتو. فكل التقديرات ابتت آبالف القتلى وآالف املصابن، 
وهذه خسارة ال تبدو مررة أما الشارع الروسي، وال أمام العسكرية 

الروسية الي خسرت عددا مهما من قياداهتا.

5- كل حديث يتم تداوله حول دور الدعم اخلارجي يف صمود 
ومقاومة األوكران، ال يعدو أن يكون حماولة لتغطية الفشل، ألنه 
ال جديد يف هذا الدعم، وقد كان منتظرا أبكثر مما مت فعا، وجيب 
أن يكون حمسواب لدى القيادة الروسية حينما قررت الغزو، وكذلك 

أبكثر مما مت فعا.

6- كل اإلعاانت أبن غرض اهلجوم أصا كان دعم استقال 
االنفصالين يف دونباس، حديث تنفيه تصرحيات الرئيس الروسي 
والقادة العسكرين والسياسين، كما تنفيه طبيعة هذا الغزو، وتعزز 
هذه التصرحيات ـ املعترة تراجعا عن تصرحياهتم بداية الغزو ـ إدراك 
وكذلك  مفاجئة،  وأهنا كانت  اخلسائر،  لفداحة  الروسية  القيادة 

شعورها بوعورة الوصول إىل اهلدف األصلي.

7- وانكشف املوقف الروسي املرتدي حن ذهبت القيادة الروسية 
فاغنر،  شركة  خال  من  هبم  أتيت  الذين  ابملرتزقة  االستعانة  إىل 
وهؤالء وصمة عار يف جبن القيادة الروسية، وجبن كل قيادة تلجأ 
وأهنم  مأجورون،  أهنم  هؤالء  أمهية  ألن  أغراضها،  لتنفيذ  للمرتزقة 
غر مقيدين ابلقوانن والقواعد القتالية الي تقيد القوات النظامية، 
لذلك فإن وجودهم يؤشر مباشرة ليس على عجز القوات النظامية 
عن حتقيق أهدافها فحسب. وإمنا أيضا عن التوجه الرتكاب جرائم 
حرب وعمليات إرهاب ضد املدنين على حنو ما فعل هؤالء يف 

سوراي.

8- املوقف األورويب واألطلسي املوحد مل يستطع أن يغطي حقيقة 
وأن  وعامليا،  أوربيا  زمنه  فات  حلفا  أمنيا وعسكراي  الناتو ابت  أن 
وتنموية  أمنية  نظرية  بناء  يف  التأخر  من  الرئيس  املتضرر  هي  أوراب 
وأخاقية توفر هلا، وللعامل وضعا أكثر استقرارا، وأكثر انسجاما مع 
يتحمل  أن  يوفرها، وال  أن  لطبيعته  الواحد  القطب  يستطع  مل  عامل 

تكاليف ذلك.

9- هذا الغزو الروسي املتعثر مل ينته بعد، وليس واضحا كيف ميكن 
أن ينتهي، لكن من املؤكد أن هنايته ال ميكن أن تبىن على مفهوم هزمية 
روسيا، وال على مفهوم انتصارها وهزمية أوكرانيا أو تقسيمها، فاألمر 
ابت أوسع من روسيا، ليمتد إىل الصن وعوامل أخرى، وأبعد مدى 
من أوكرانيا ليغطي دول أوروبية عديدة كانت تنحو يف اتاه احلياد، 
لكن الغزو الروسي أرعبها. وما عاد احلياد واقعا ميكن االحتماء به.

الغذائي، واملايل،  العامل يف حالة عري: أمنه  الغزو أن  10-وكشف 
والطاقوي، والنووي، كله مكشوف. وأن نظرية حظر االنتشار النووي 
مل تثمر، كما ظهر عور االستهانة ابلقطاع الزراعي حلساب القطاع 
الصناعي، وعور االعتماد على السياحة يف قوة االقتصاد، واالعتماد 
على االستثمارات اخلارجية يف حتقيق التنمية، كل ذلك ابت يف مهب 
الريح الي تثرها أية أزمة حقيقية. كما كشف نظام العقوابت الذي 
أحاط بروسيا أن النظم املالية واملصرفية ميكن أن تسقط يف أية حلظة، 
وأنه سيكون لسقوطها دوي وأتثر صاخب ال يعرف مداه على العامل 
كله.العامل أمام أزمة حقيقية خانقة، وليس حًا مؤقتاً يهدئ من روع 
ما حنن فيه، ولن يكون احلل إال بتصور مبدع جيعل من هذه األزمة 
مدخا لبناء عامل جديد، حنن مجيعا يف أمس حاجة إليه. نظام قائم 
ذلك  لكن  للجميع…..  واالستقرار  واألمن  والتكافل  العدل  على 
حلم….. حلم مل تظهر بعد بشائره بعد، وخيشى أن تكون اإلنسانية 

حباجة اىل دفع أمثان وتكاليف أكر للوصول إليه.

كاتب وباحث سوري

حول مسار الغزو الروسي ألوكرانيا

د- مخلص الصيادي 
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عرب

Cömertliği Suriyelilerin yanı sıra diğer dünya halklarını da kapsayan, özellikle de 
Müslümanları  içine alan, insanların hayatlarına yeni meseleler ve nimetler getiren 
hayır ve bereket ayı Ramazan gelmektedir.
Ondaki bereket başka bir ayda bulunmaz. Bu kutsal ayın gelişini diğer Müslüman-
lar ve Suriyelilerle birlikte kutlayan Ishraq gazetesi,bu mübarek 
ay hakkındaki izlenimlerini konuşmak için Suriyeli aktivist Yahya 
Al-Khatib /Almanya’da ikamet eden  Suriyeli Araplar Forumu yöne-
tim başkanı da dahil olmak üzere bazı aktivistlerle görüşmek iste-
di. Ona bazı sorular sorduk ve şunları söyledik:
_ Bizler mübarek Ramazan ayını karşılarken,fiyatların yüksek old-
uğu Suriye’deki Suriyelilerin çektiği acıyı nasıl görüyorsunuz?
_ Avrupa’daki sığınma ülkelerinde sizin için devam eden Ramazan 
ritüelleri var mı?
Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca Rusların ve rejimin halkımıza 
karşı duruşunu artırmasını mı yoksa Ukrayna’nın işgali ve Rusların 
oradaki meşgul olmasını mı bekliyorsunuz?.
Yaslı ve acılı Suriye halkının bir parçası olduğunuz için mübarek Ra-
mazan ayı kişisel olarak sizi nasıl etkileyecek?
Burada şu yanıtı verdi: 
Ramazan hayır ve bereket ayıdır.Halkımız,Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve işgal 
güçleri ve uluslararası gücü temsil eden çoklu otorite {Şam rejimi - Hayat Tahrir 
el-Şam - Özerk Yönetim / SDG} altındadır.
  Halkımız, halkın çıkarlarına ilişkin ulusal bir vizyonun olmaması nedeniyle yüksek 
fiyatlardan ve temel malzemelerin eksikliginden muzdariptir; bu ise yetkililerin son 
tasasıdır.Önündeki savaşı ve Ukrayna’nın Rus işgalini haklı çıkarmak için bir kapı 
olarak görüyor ve insanların düzgün bir yaşam için öncelikli ihtiyaçlarını güvence 
altına alma misyonlarını unutuyorlar.
Daha sonra, “Ramazan âdetlerine gelince, halkımız onları iltica ülkelerine götürdü.
Almanya ve başkent Berlin’de bu ritüeller camilerde teravih namazı, iftar sofraları, 
bu mübarek aya ait tatlılar, aile ziyaretleri ve lokantalarda iftarlar ve süslemeler-
le  muhafaza ediliyor. Gurbetin hüznü ve halkımızın memlekette çektiği acılar, bu 
ritüellerin neşesini yitirmesine neden olur ,toplumsal ve dini görevler  olarak kalır.
Ardından, “Rus  işgal güçlerinin ve Şam rejiminin, Ukrayna’nın işgali ve orada-
ki Rus terör güçlerinin işgali doğrultusunda Ramazan ayında halkımıza yönelik 
saldırılarını, Rus terör güçlerinin taviz vermedikçe durdurmasını beklemiyorum” 
dedi. Birlikte birkaç cephe açma yeteneğine sahip oldukları ve yerinden edildikleri 
bölgelerdeki halkımızın güvenlik ve istikrarını, onları rahmet ve mağfiret ayı olan 
Ramazan ayında rahatsız edene kadar bozmak için çalışmaya devam edecekle-
rdir, çünkü onlar halkımızın istikrar ve huzurunu istemeyen zalim terör rejimleridir.”
Mübarek Ramazan ayı bu yıl onuncu kez geçiyor ve bizler sürgün ülkelerindeyiz. 
Halkımızın trajedisi tiranların ve onların kontrolü altındaki bölgelerdeki kamplarda 
devam ediyor.
  Ve halkımızın acısı, bu ayın sevincini eksiltmesin,bu güzel misafirin (Ramazan ayı) 
gelişi esenlik ve mutluluk getirsin,gelecek yılı birlikte karşılamayı temenni ederiz.
Umarız ki,ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz ve vatanımızdaki insanlarımız, bu 
mübarek ayda neşe ve mutluluğun tamamlanması için, zaferi  ve tiranların yok 
olmasını ve  kutlarlar.

يلــج الشــهر الفضيــل شــهر رمضــان املبــارك، فيشــمل بكرمــه الســورين كمــا ســواهم مــن شــعوب العــامل 
واملســلمن منهــم بشــكل خــاص، إنــه شــهر اخلــر والركــة الــذي ُيضفــي علــى حيــوات النــاس مســائل 
جديــدة وبــركات قــد ال توجــد يف ســواه مــن الســنة، وصحيفــة إشــراق الــي حتتفــي مــع ابقــي املســلمن 

والســورين يف قــدوم هــذا الشــهر الكــرمي أرادت أن تلتقــي مــع بعــض الناشــطن 
ومنهــم  الناشــط الســوري املهنــدس حيــى اخلطيــب / رئيــس اهليئــة االداريــة يف 
ملتقــى العروبيــن الســورين املقيــم يف أملانيــا ليتحــدث إلينــا عــن انطباعاتــه حــول 

هــذا الشــهر املبــارك، وقــد طرحنــا عليــه بعــض األســئلة فقلنــا لــه:
_ وحنــن مقبلــون علــى شــهر رمضــان املبــارك كيــف تــرى معــاانة الســورين يف 

الداخــل الســوري مــع غــاء األســعار الكبــر؟.
_  وهل من طقوس مستمرة لرمضان لديكم يف باد اللجوء أبورواب.؟

وابلتــايل هــل تتوقــع أن يقــف تصعيــد الــروس والنظــام ضــد أهلنــا خــال شــهر 
رمضــان أو تســاوقًا مــع غــزو أوكرانيــا وانشــغال الــروس هنــاك؟.

_وكيــف يكــون وقــع شــهر رمضــان املبــارك عليــك شــخصًيا وأنــت جــزء مــن 
واملوجــوع؟. املكلــوم  الســوري  الشــعب 

حيــث أجــاب قائــًا:« يقبــل علينــا شــهر اخلــر والركــة شــهر رمضــان وشــعبنا يف الداخــل الســوري 
مبناطقــه املختلفــة وحتــت ســلطة األمــر الواقــع املتعــددة }نظــام دمشــق -هيئــة حتريــر الشــام -اإلدارة 
الذاتية/قســد{ املمثلــة لقــوى اإلحتــال والنفــوذ الدوليــة، يعــاين مــن جحيــم ارتفــاع األســعار وفقــدان 
املــواد األساســية بســبب غيــاب الرؤيــة الوطنيــة ملصــاحل الشــعب ألهنــا آخــر إهتمامــات هــذه الســلطات، 
الشــعب  متطلبــات  بتأمــن  مهمتهــم  ويتناســوا  للتريــر  اباًب  الروســي ألوكرانيــا  والغــزو  احلــرب  ليجــدوا 
ألولــوايت احليــاة الكرميــة .« مث اضــاف » -أمــا طقــوس رمضــان فقــد نقلهــا شــعبنا معــه إىل دول 
اللجــوء، ففــي أملانيــا وبرلــن العاصمــة يتــم احلفــاظ علــى هــذه الطقــوس مــن صــاة الرتاويــح ابملســاجد 
وموائــد اإلفطــار ابملســاجد، وكذلــك احللــوايت اخلاصــة هبــذا الشــهر الفضيــل، والــزايرات العائليــة وموائــد 
اإلفطــار ابملطاعــم والزينــة بقــدوم هــذا الشــهر، وإن كانــت حســرة الغربــة ومعــاانة شــعبنا يف الوطــن تعــل 
هــذه الطقــوس تُفقــد هبجتهــا لتظــل الطقــوس مبضموهنــا الديــي والواجــب اإلجتماعــي » مث قــال » ال 
أتوقــع أن توقــف قــوى اإلحتــال والغــزو الروســية ونظــام دمشــق تصعيدهــا ضــد أهلنــا يف شــهر رمضــان 
إتســاقاً مــع غــزو أوكرانيــا وانشــغال قــوات اإلرهــاب الروســية هنــاك حــىت تعطــي رؤيــة أبهنــا متلــك إمكانيــة 
فتــح عــدة جبهــات ســوية ولتظــل تعمــل علــى زعزعــة األمــن واإلســتقرار لشــعبنا يف مناطــق نزوحــه حــىت 
يعكــروا عليهــم صفــو شــهر الرمحــة واملغفــرة شــهر رمضــان، ألهنــم أنظمــة إرهابيــة مســتبدة ال تتمــىن لشــعبنا 

اإلســتقرار واهلــدوء حبياتــه ».
مث أكــد أن »شــهر رمضــان املبــارك ميــر علينــا هــذا العــام للمــرة العاشــرة وحنــن يف بــاد الغربــة ميــر ومأســاة 
شــعبنا ابلوطــن مبناطــق ســيطرة الطغــاة واملســتبدين ويف خميمــات النــزوح والغربــة عــن الوطــن تعــل البهجــة 
هبــذا الشــهر ابردة وغــر مكتملــة، للبعــد عــن األهــل واألصدقــاء ومعــاانة شــعبنا ال تــرتك البهجــة هبــذا 
الشــهر تكتمــل لتتحــول طقــوس هــذا الشــهر ابردة تفتقــد روح الســعادة بقــدوم هــذا الضيــف اجلميــل 
القــادم وحنــن واألهــل واألصدقــاء واألحبــاب  )شــهر رمضــان( نتمــىن أن يكــون هــذا الشــهر ابلعــام 
وشــعبنا ابلوطــن حمتفلــن ابلنصــر وزوال والطغــاة واملســتبدين لتكــون الفرحــة والســعادة مكتملــة هبــذا 

الشــهر الكــرمي .«

Yahya El-Hatib:
Umuyoruz ki Ramazan gelir, biz ve halkımız düşmanlara karşı zaferimizi ve zalimlerin düşüşünü kutlarız.

يحيى الخطيب:
نتمنى أن يقبل رمضان ونحن وشعبنا محتفلين بالنصر وزوال والطغاة 

İşrak
إشراق 
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Suriye  devriminin  başlamasından 11 yıl sonra, 15 Mart’ta Şam’daki Hamidiye Pazarı gösterisinden 
başlatıldığını düşünenler arasında hala bir anlaşmazlık var. Bazıları 18 Mart Dera mevkiinde Haysiyet 
Cuması ile başladığıni düşünüyor , bazıları ise O gün şehitlerin ruhlarının yükseldiği yerin de Harika 
Barışçıl protesto nın 17 Şubat 2011’de başladığını düşünenler var.
Bazı Kürt kardeşler 17 Mart 2004’ü Suriye devriminin başlangıcı olarak görmek istiyorlar, çünkü bu 
diktatör rejimle ilk yüzleşmeydi. Tüm bu günlerin önemli olaylar ve belgelenmiş derin kökler olduğu-
na şüphe yoktur.
16 Mart 2011’de İçişleri Bakanlığı binası önünde aşırı şiddetle karşılanan intihar eylemi ve eyleme 
katılanların çoğu  tutuklandı - belgelenme hakkını tam olarak elde edemeyen -  gibi başka kökler 
de vardı. Aynı şekilde, medyada yer alma ve belgeleme haklarını almayan daha önce birçok gösteri 
ve oturma eylemi oldu. Tiranlığa karşı ve özgürlük için - cenaze şeklinde - yenilikçi bir gösteri olan 
Nizar Kabbani’nin cenazesi dahil.
Ancak tüm bu cesur ve samimi girişimler, hazırlığın habercisiydi ve büyük bir devrim için verimli bir 
zemin hazırladı. Ama benim açımdan, 25 Mart, yani “ Şanlı Cuma”, gerçek devrimin başlangıcıdır. Şu-
bat 2011’in başından 18 Mart’a kadar art arda hızlanan olaylardan ve Dera’daki ilk çatışmadan son-
ra, rejimin  organize çerçeveler daha olgunlaşmadan önce halkı erken bir çatışma çekmeyi plan-
ladığını düşünüyorum. Atif Necib’in yaptığı kişisel bir hata ya da delilik değildi. Önceden çizilmiş bir 
güvenlik planının parçasıydı. Geniş hatları provokasyonda gerçekçi olmayan bir abartı gösteriyor ve 
sonra bazılarının sandığı gibi rejim cumhurbaşkanının kuzeni olduğu için cezalandırmıyor, gerçek-
ten rejimin güvenliğini tehdit eden bir hata yaptıysa (iktidardır dar bakış açısından ), akrabalığına 
rağmen şimdi Gazi Kenaan ve El-Zoubi’nin yanında yatıyor olurdu Ancak, birbirini takip eden olay-
ların incelenmesinde ve rejimden ayrılanların ifadeleri içinde en önemlisi İçişleri Bakanı Ofisi Müdürü 
İnad El-Abbas’ın ifadesidir. İfadesinde, iktidar kanatları arasında bulunan azınlıklar ile ilgili anlaşma-
zlıkları, (var olan) gerginliğin yumuşatılmasını ve siyasi sorunların çözülmesini zaruri olarak gördü. 
Siyasi düzeyde Başkan Yardımcısı Faruk El Şara ve güvenlik cephesinde İçişleri Bakanı Tümgeneral 
Saeed Samour tarafından temsil ediliyor. Zire  El Şara - Abbas’ın ifadesine göre - saraya çağrıldı 
ve ihmalinden dolayı şiddetle kınandı. Şubat 2011’in sonundan itibaren rejimde zorlu bir güvenlik 
çözümünün destekçilerinin kesin bir zafer kazandıkları ortaya çıktı. Güvenlik planı tersine döndü. 
Bu olayların gelişmesini beklemek değil, bilakis bir bölgeyi veya valiliği bununla erken yüzleştirm-
eye çalışıp, (bu şekilde) morali bozup halk hareketinin tüm işaretlerini durdurarak aşırı acımasızlıkla 
vurmaya çağırıyor. 
(1980-1982)halk hareketiyle yüzleşmek için rejimin tedavi yöntemini çağrıştıran deneyi Sundrum’un 
kontrol ettiği açıktı. Deraa çocuklarının olayı o sırada geldi ve güvenlik planı, şehri herkese acımasız 
bir ders haline getirecek erken bir çatışmaya itmek için en yüksek derecede kışkırtmasaydı, ola-
cağından çok daha basit olurdu. Devrimci ruhu kırmak ve halk hareketinin tomurcuklanan alevini 
söndürmek için diğer iller ve şehirler.
Rejimin planı başlangıçta istediği gibi ilerledi, en üst düzeyden önceden alınmış bir karar olmadan 
-ve Hafız rejimi gibi totaliter bir rejimde bu olamaz!
Ardından, olayları yalnızca Dera şehri ile sınırlama girişimiyle, uzun süreli güvenlik planının ikinci 
aşaması geldi. Ancak onu Deraa vilayetinin çoğu bölgesine hızla aktaran aile ve aşiret uzantıları 
nedeniyle başarısız oldu. 
Güvenlik sisteminin çözüm planına göre bu noktaya kadar kabul edilebilir sınırlar içindeydi ancak 
onun için kabul edilemez olan il dışına yayılmasıydı
18 Mart Onur Günü’nden 25 Mart Zafer Günü’ne kadar geçen süre boyunca rejim, olayları sınırlandır-
mak, Deraa’yı ve halkını tek tek ayırmak için medyanın ve güvenlik mekanizmasının bütün imkan-
larını kullandı. Tehditler, herhangi bir biçimde destek vermeye veya dayanışmaya cesaret eden her-
kese doğrudan ve dolaylı yollarla iletildi. Ta ki tehditler dünyanın uzak köşelerine ulaşana kadar. 
Özellikle daha sonra olan her şey rejim tarafından açıkça ifade edildiğinden (ülkeyi yakacağız) bir 
korku atmosferi vardı. Taş üstüne taş bırakmayacağız. Suriye’ye sekiz milyon döneceğiz. 25 Mart 
2011 Cuma günü  saatlerce süren ağır bir sessizlik için dünya nefesini tuttu. Ve Cuma namazından 
sonra tüm dünya öğrendi.
Tarih, Suriye halkının kayıpları ne olursa olsun yüzleşmek için bilinçli ve cesur bir karar verdiğini 
kaydetti. Altıdan fazla büyük ve uzun gösteri gerçekleşti. Bunlardan en şaşırtıcı olanı, Lazkiye şeh-
rinde ve Şam kırsalında “Duma Darayya Al-Moadamiyah ve Al-Tal” idi. Seksenden fazla gösteriye 
ek olarak, Humus,Baniyas,Salamiyah ve Amuda gibi   şehirlerde ve Deir ez-Zor ve İdlib kırsalında ve 
Şam’ın Barzeh, Qaboun ve Rukn al-Din mahallelerinde gerceklesti.
Büyüklüğü veya süresi ölçü değildi, bilakis şehre, valiliğe, mezhep veya etnik kökene bağlı olmayan 
büyük devrimin başladığının gerçek ilanıydı. Suriye’nin her yerinden tarihi sonsuza kadar değiştire-
cek ilanıydı.
Devrimler, kurulduğu rejimin yıkılması temelinde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilemez, bu 
siyasi sonuçlar Fransız Devrimi ve diğerlerinde olduğu gibi on yıllar alabilir.
Devrimin başarısının değerlendirilmesi, kurulup kurulmadığıdır ve 25 Mart 2011’de dünyadaki en 
büyük halk ve en eski uygarlık tarafından -mermilere  karşı gögüs germe- insanlık tarihinin en cesur 
kararlarından biri gerçekleşti.

 بعــد أحــد عشــر عاًمــا علــى انطــاق الثــورة الســورية مــازال اخلــاف طافيًــا علــى الســطح بــن مــن يعتــرون أهنــا انطلقــت يــوم 
15 آذار/مــارس مــن مظاهــرة ســوق احلميديــة يف دمشــق ومــن يعتــرون أهنــا بــدأت جبمعــة الكرامــة يف 18 آذار/مــارس يف 
درعــا يــوم ارتقــت أول قافلــة مــن الشــهداء إىل مســاء احلريــة. وهنــاك أيًضــا مــن يعتــر البدايــة مــن مظاهــرة احلريقــة يــوم 17 

شــباط/فراير 2011.
وبعــض األخــوة األكــراد يرغبــون يف اعتبــار يــوم 17 آذار/مــارس 2004 بدايــة الثــورة الســورية حيــث كانــت أول مواجهــة 

شــعبية علنيــة مــع النظــام الديكتاتــوري.
ال شــك أن كل هــذه األايم كانــت أحــدااًث هامــة وجــذور عميقــة مت توثيقهــا وكذلــك كان هنــاك الكثــر مــن اجلــذور األخــرى 
الــي مل تنــل حقهــا متاًمــا مثــل املظاهــرة االنتحاريــة يــوم 16 آذار/مــارس 2011 أمــام مبــىن وزارة الداخليــة الــي مت مواجهتهــا 
ابلعنــف املفــرط ومت اعتقــال معظــم مــن شــارك فيهــا، كذلــك كان قبلهــم الكثــر مــن املظاهــرات واالعتصامــات الســابقة الــي 
مل تنــل حقهــا مــن التغطيــة اإلعاميــة و التوثيــق. وجنــازة نــزار قبــاين مثــًا  الــي كانــت مظاهــرة مبتكــرة -يف صيغــة جنــازة- 

ضــد االســتبداد و مــن أجــل احلريــة.
و لكــن كل تلــك احملــاوالت الشــجاعة واملخلصــة.. كانــت إرهاصــات أبــدت اســتعداًدا وهيــأت تربــة خصبــة لثــورة عظمــى. 
لكــن مــن وجهــة نظــري أن يــوم 25 آذار/مــارس يــوم “مجعــة العــزة” هــو بدايــة الثــورة احلقيقيــة. فبعــد األحــداث املتتاليــة 
املتســارعة مــن بدايــة شــباط/فراير 2011 حــىت 18 آذار/مــارس واملواجهــة األوىل يف درعــا والــي أعتقــد جازًمــا أن النظــام 
هــو مــن خطــط هلــا الســتجرار املواجهــة املبكــرة مــع الشــعب قبــل أن تنضــج أطــر أكثــر تنظيًمــا. ومــا فعلــه عاطــف جنيــب مل 

يكــن خطــأ شــخصًيا منــه أو شــطحة جنــون. بــل كان جــزًء مــن خطــة أمنيــة مرســومة مســبقاً.
يبــدي خطوطهــا العريضــة  املبالغــة غــر الواقعيــة يف االســتفزاز، مث عــدم معاقبتــه ليــس ألنــه ابــن خالــة الرئيــس كمــا يتوهــم 
البعــض، فلــو كان فعــًا ارتكــب خطــًأ يهــدد أمــن النظــام )مــن وجهــة نظــر احللقــة الضيقــة احلاكمــة( لــكان  اآلن راقــًدا إىل 
جانــب غــازي كنعــان والزعــيب رغــم قرابتــه، ولكــن مــن اســتعراض األحــداث املتواليــة وشــهادات بعــض مــن انشــقوا عــن النظــام 
يف مرحلــة الحقــة وأمههــا شــهادة مديــر مكتــب وزيــر الداخليــة عنــاد العبــاس، الــذي كشــف عــن بعــض املعلومــات اهلامــة عــن 
اخلــاف الــذي كان بــن أجنحــة الســلطة مــن أقليــة كانــت تــرى ضــرورة ختفيــف االحتقــان والســعي حلــل سياســي وميثلهــا 
فــاروق الشــرع انئــب الرئيــس يف املســتوى السياســي واللــواء ســعيد مســور وزيــر الداخليــة يف املســتوى األمــي والــذي اســتدعي 
إىل القصــر -حســب شــهادة العبــاس- ووجــه لــه توبيــخ شــديد ملــا اعترتــه القيــادة هتــاواًن يف طريقــة معاجلتــه ملظاهــرة احلريقــة.

لقــد بــدى واضحــا أنــه مــن أواخــر شــباط/فراير 2011 أن أنصــار احلــل األمــي اخلشــن يف النظــام قــد حققــوا انتصــارًا حامسًــا، 
ومت وضــع اخلطــة األمنيــة بشــكل عكســي وهــي ليســت انتظــار األحــداث حــىت تتطــور، بــل ابســتجرار منطقــة  أو حمافظــة 
ملواجهــة مبكــرة وضرهبــا بقســوة مفرطــة تكســر الــروح املعنويــة وتوقــف كل بــوادر احلــراك الشــعيب. )وكان واضًحــا ســيطرة 

ســندروم التجربــة الــي اســتحضرت أســلوب معاجلــة النظــام ملواجهــة احلــراك الشــعيب 1980 – 1982(.
لقــد جــاءت حادثــة أطفــال درعــا وقتهــا وكان ممكنًــا أن متــر أببســط ممــا كان بكثــر لــو مل تكــن اخلطــة األمنيــة هــي االســتفزاز 
إىل أعلــى درجــة لدفــع املدينــة ملواجهــة مبكــرة تعلهــا عــرة قاســية لــكل احملافظــات واملــدن األخــرى لتحطيــم الــروح الثوريــة 

وإمخــاد جــذوة احلــراك الشــعيب يف مهدهــا.
ســارت خطــة النظــام بدايــة كمــا أرادهــا مبواجهــة قاســية عاجلــة ابلرصــاص احلــي فــورًا -وذلــك ال ميكــن أن حيــدث يف نظــام 
تواتلــوري مثــل نظــام حافــظ- دون أن يكــون هنــاك قــرار متخــذ مســبًقا مــن أعلــى املســتوايت!! مث جــاءت املرحلــة الثانيــة 
مــن اخلطــة األمنيــة املرســومة مبحاولــة حصــر األحــداث يف مدينــة درعــا وحدهــا، لكنهــا فشــلت بســبب االمتــدادات العائليــة 
والقبليــة الــي نقلتهــا بســرعة إىل معظــم مناطــق حمافظــة درعــا، و لغايــة هــذا احلــد كان ضمــن حــدود املقبــول وفــق خطــة النظــام 

األمنيــة للحــل ولكــن غــر املقبــول ابلنســبة لــه كان امتدادهــا خــارج احملافظــة.
وخــال الفــرتة املمتــدة مــن 18 آذار/مــارس يــوم الكرامــة اىل 25 آذار/مــارس يــوم العــزة اســتخدم النظــام أقصــى طاقــات 

اآللــة اإلعاميــة واألمنيــة يف ســبيل حصــر األحــداث وتطويقهــا لاســتفراد بدرعــا وأهلهــا.
فتــم نقــل التهديــدات بكافــة الوســائل املباشــرة وغــر املباشــرة لــكل مــن يتجــرأ علــى املســاندة أو التضامــن أبي شــكل مــن 

األشــكال. حــىت وصلتنــا التهديــدات يف أقصــى أصقــاع األرض.
ــا كان قــد صــرح بــه النظــام صراحــة )ســنحرق البلــد. لــن نــرتك  وســاد جــو مــن الرعــب، ال ســيما أن كل مــا حصــل الحًق

حجــرًا علــى حجــر. ســنعيد ســورية مثانيــة مايــن.(.
حبــس العــامل أنفاســه يــوم اجلمعــة 25 آذار/مــارس 2011 لســاعات مــن الصمــت الثقيــل’ وبعــد صــاة اجلمعــة، علــم العــامل 

كلــه، وســجل التاريــخ أبن الشــعب الســوري قــد اختــذ قــراره الواعــي واجلــريء ابملواجهــة مهمــا كانــت اخلســائر.
خرجــت أكثــر مــن ســتة مظاهــرات كبــرة وطويلــة، وأكثرهــا مفاجــأة كانــت يف مدينــة الاذقيــة نفســها وريــف دمشــق “ دومــا 
داراي املعضمية والتل” إضافة ألكثر من مثانن مظاهرة يف األرايف واملدن مثل محص وابنياس والســلمية وعامودا وأرايف 

ديــر الــزور وإدلــب ويف أحيــاء بــرزة والقابــون وركــن الديــن الدمشــقية.
مل يكــن املقيــاس حجمهــا أو مدهتــا بــل كان اإلعــان احلقيقــي النطــاق الثــورة العظمــى ليــس مــن مدينــة أو حمافظــة أو مــن 

طائفــة أو اثنيــة. بــل مــن كل أحنــاء ســورية لتغــر التاريــخ لألبــد.
فالثــورات ال ميكــن تقييمهــا أبهنــا جنحــت أم فشــلت علــى أســاس إســقاط النظــام الــذي قامــت ضــده فتلــك النتائــج السياســية 

هلــا وقــد تســتغرق عقــوًدا كمــا حصــل مــع الثــورة الفرنســية وغرهــا.
إن تقييــم جنــاح الثــورة هــو قيامهــا أوعــدم قيامهــا وهــي قامــت حًقــا قامــت يــوم 25 آذار 2011 يــوم صــدر قــرار مــن أشــجع 
القــرارات يف التاريــخ البشــري -مبواجهــة الرصــاص احلــي ابلصــدور العاريــة- مــن قبــل شــعب مــن أعظــم شــعوب األرض 

وأعرقهــا حضــارة.

Bessem Şelebi

Devrim olay gününde değil bilâkis karar gününde başlamıştır
الثورة لم تبدأ يوم الحدث بل بدأت يوم القرار

بسام شلبي
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يف الســنوات الــي ســبقت غــزو القائــد الرومــاين تيتــوس للقــدس ابلكامــل وبيــت املقــدس عــام 70 قبــل 
امليــاد، كانــت الصراعــات بــن اليهــود والرومــان يف فلســطن قــد وصلــت إىل ذروهتــا.

وكنتيجــة طبيعيــة لقاعــدة أن الفعــل قــد يســبب رد فعــل، فعندمــا أصــر الرومــان علــى القــوة الغامشــة، ظهــرت 
بعــض اجلماعــات املنظمــة بــن اليهــود، يف حماولــة ملقاومــة االحتــال علــى طريقتهــم. واحــدة مــن هــؤالء 
كانــت جمموعــة تدعــى »ســيكارييم«، والــي كانــت حتــت مابســها ســكاكن وخناجــر صغــرة، كانــت 
تشــن هجمــات ضــد اجلنــود الرومــان والنخــب احملليــة املواليــة لــروم وأي شــخص اعتقــدوا أنــه يدعــم الغــزو. 
كانــت طريقــة عناصــر ســيكارييم هــي طعــن أهدافهــم، عــادة يف حشــود وأثنــاء النهــار، مث االســتفادة مــن 

جــو االضطــراابت إلخفــاء آاثرهــم.
يف صبــاح يــوم 6 مــارس، يــوم األحــد، حــوايل الســاعة 4:20، مــرران ابب الســاهرة، أحــد البــواابت التارخييــة 
ألســوار القــدس، وشــرعنا يف الســر ابتــاه املســجد األقصــى لصــاة الفجــر. املســيحيون عندمــا وصلنــا إىل 
درب اآلالم )طريــق األحــزان(، حيــث اعتقــدوا أن يســوع كان يســر وصليبــه علــى ظهــره، تــرددت أصــداء 
الرصــاص يف الظــام الواحــد تلــو اآلخــر. بعــد ذلــك بقليــل، رأينــا جنــوًدا إســرائيلين يتجمعــون أمــام بوابــة 
حطــة ابألقصــى، والــي كنــا نقــرتب مــن مدخلهــا. يف غضــون ثــوان، ازداد عــدد اجلنــود بســرعة، مث وصلــت 
ســيارة إســعاف، وأضيفــت إىل هــذا املشــهد املشــاجرات بــن الفلســطينين واجلنــود الذيــن حياولــون دخــول 
األقصــى للصــاة. قبــل ذلــك، عنــد املدخــل، اســتلقى صــيب صغــر علــى األرض. طفــل قُتــل برصاصــة علــى 
الفــور بســبب قيامــه بســحب ســكن علــى جنــود االحتــال ... حيــث أغلقــت أبــواب األقصــى يف وجــه 

الغــرابء يف نفــس الوقــت، صلينــا صاتنــا أمــام ابب الناظــر، يف إمامــة رجــل مقدســي مســن.
بينمــا كنــت أســر ابتــاه ابب العمــود بعــد الصــاة، كنــت أفكــر يف حــراس ســيكارييم الذيــن حاولــوا مقاومــة 
الغــزاة الرومــان أبعمــال طعــن يف شــوارع القــدس. »هــل يفعــل املؤرخــون والسياســيون اليهــود هــذه املقارنــة 

املذهلــة أيًضــا؟«
كانــت يف ذهــي مقارنــة أخــرى تعــود إىل العصــر الرومــاين عندمــا كنــت أســر يف املنحــدرات الشــرقية ألســوار 

مدينــة القــدس يف صبــاح يــوم اجلمعــة، 4 مــارس:
االمتــداد الشــمايل جلبــل الزيتــون معــروف عنــد اليهــود بـــ »هــار هتســوفيم«. ويطلــق عليهــا العــرب اســم 
»جبــل املشــارف«، ويطلــق عليهــا الغربيــون اســم »جبــل ســكوبس«. معــىن اجلبــل يف مجيــع اللغــات لــه 
دالالت تشــمل الكلمتــن »املشــاهدة« و »املشــاهدين«. إهنــا تناســب قصتــه أيًضــا: فمــع تكثيــف القمــع 
ضــد اليهــود يف األراضــي الفلســطينية، كان الرومــان يبذلــون قصــارى جهدهــم إلبقائهــم خــارج البلــدة القدميــة 
يف القــدس. خــال هــذه القمــع واالضطهــاد، الــذي اســتمر مــن قبــل بيزنطــة مــن وقــت آلخــر، ُمنــح اليهــود 
احلــق يف مشــاهدة القــدس مــن جبــل املشــارف فقــط خــال األعيــاد الدينيــة. غالبًــا عــن طريــق إزالــة احلواجــز 

ووضــع حــدود العمــر.
إن حقيقــة أن أمــة تعرضــت يف الســابق ملثــل هــذا احلظــر الصــارم تطبــق اآلن نفــس الــدورة علــى الفلســطينين 
الذيــن احتّلتهــم يف القــدس هــي درس جيــب التفكــر فيــه. وهــل هنــاك مــن بــن املؤرخــن والسياســين اليهــود 
مــن ينظــر إىل األماكــن يف القــدس مــن وجهــة النظــر هــذه؟ ألن كل شــيء يتكلــم يف القــدس. كل تــل، كل 

شــارع، كل حجر...
بســبب الظــروف االســتثنائية الــي فرضهــا الــوابء، وجــدت القــدس، الــي كنــت بعيــًدا عنهــا ملــدة عامــن 
تقريبًــا، منعزلــة وهادئــة متاًمــا. كانــت آاثر حرمــان املدينــة مــن الــزوار، خاصــة علــى التجــار املســلمن مدمــرة. 
حيتــاج الفلســطينيون، الذيــن حياولــون حاليًــا مواجهــة ظــروف االحتــال القاســية، إىل زوار مــن اخلــارج 
لدعمهــم اقتصــاداًي ونفســًيا. قمــت بتذكــر هــذه النقطــة مــرارًا وتكــرارًا جملموعــة األصدقــاء الذيــن ســافرت 
معهــم. جيــب أال يكــون الغــرض مــن رحاتنــا إىل القــدس هــو مــلء صفــوف األقصــى فقــط، ولكــن أيًضــا 
لدعــم مســلمي القــدس مالًيــا. ألن نــوابت احلراســة الــي يقيموهنــا ســتكون ممكنــة فقــط إذا بقــوا »أقــوايء«.

مــن انحيــة أخــرى، كان املســجد األقصــى رائًعــا وهــاداًئ وفخــورًا كمــا هــو احلــال دائًمــا. بينمــا كانــت حتتضــن 
زوارهــا مــن خمتلــف أحنــاء العــامل، كانــت مثــل األم احلنونــة الــي اجتمعــت مــع أبناءهــا املغرتبــن، مثــل األم 
املتبّســمة واملتوكلــة الــي ال تعلــك تشــعر ابألمل الــذي تعــاين منــه يف غياهبــا، وال ختــرك عــن أي مكــروه حــىت 

ال يطغــى علــى ســعادة مل الشــمل ...

Romalı komutan Titus’un M.S. 70’te Kudüs’ü ve Beyt-i Makdis’i tamamen isti-
la ederek altını üstüne getirmesinden hemen önceki yıllarda, bugünkü Filistin 
topraklarında Yahudilerle Romalılar arasındaki çatışmalar zirveye tırman-
mıştı. Aksiyonun reaksiyon doğuracağı kuralının tabii bir neticesi olarak, Ro-
malılar kaba kuvvette ısrar ettikçe, Yahudiler içinde de bazı organize gruplar 
ortaya çıkarak işgale kendi yöntemleriyle direnmeye çalışıyordu. Bunlardan 
biri “ Sikariyim” denilen bir gruptu ki, elbiselerinin altında taşıdıkları küçük 
kama ve hançerlerle -isimleri de zaten buradan geliyordu- Romalı asker-
lere, Roma taraftarı yerli elitlere ve işgali desteklediğini düşündükleri herkese 
yönelik saldırılar düzenliyordu. Sikariyim mensuplarının yöntemi, hedeflerini 
genellikle kalabalıkların içinde ve gündüz vakti bıçaklamak, sonrasında ise 
meydana gelen kargaşa atmosferinden yararlanarak izlerini kaybettirmekti.
6 Mart Pazar sabahı saat 04.20 civarında, Kudüs surlarının tarihî kapılarından 
Bâbu’s-Sâhire’yi geçerek sabah namazı için Mescid-i Aksâ’ya doğru yürüm-
eye başlamıştık. Hristiyanların Hz. İsa’nın haçı sırtına yüklenerek yürüdüğüne 
inandıkları Via Dolorosa’ya (Acılar Yolu) kavuştuğumuz sırada, üst üste mer-
mi sesleri karanlığın içinde yankılandı. Az sonra artık girişine yaklaştığımız 
Aksâ’nın Hıtta Kapısı’nın önünde İsrail askerlerinin toplandığını gördük. Sani-
yeler içinde askerlerin sayısı hızla arttı, derken bir ambulans geldi, namaz için 
Aksâ’ya girmeye çalışan Filistinlilerle askerlerin tartışmaları da bu sahneye 
eklendi. İleride, kapının girişinde, yerde genç bir çocuk yatıyordu. İşgal ask-
erlerine bıçak çektiği için, oracıkta vurularak öldürülen bir çocuk… Aynı anda 
Aksâ’nın bütün kapıları dışarıdan gelenlere kapatıldığı için, namazımızı Bâ-
bu’n-Nâzır önünde, yaşlıca bir Kudüslünün imametinde eda ettik.
Namazdan sonra Şam Kapısı’na doğru yürürken, aklımda Romalı işgalcilere 
karşı Kudüs sokaklarında bıçaklı eylemlerle direnmeye çalışan Sikariyim fed-
aileri vardı. “Acaba bu çarpıcı karşılaştırmayı, Yahudi tarihçiler ve siyasetçiler 
de yapıyor mudur?” diye düşünerek…
Yine Roma döneminden kalma başka bir karşılaştırma, 4 Mart Cuma sabahı, 
Kudüs surlarının doğu yamaçlarını adımlarken de aklımdaydı:
Zeytindağı’nın kuzey yönündeki uzantısı, Yahudiler tarafından “Har HaTsofim” 
olarak bilinir. Araplar buraya “Cebel el Meşârif”, Batılılar da “Mount Scopus” 
derler. Dağın bütün dillerdeki anlamı “izlemek” ve “izleyiciler” kelimelerini 
içeren çağrışımlara sahiptir. Hikâyesine de uygundur bu: Filistin toprakların-
da Yahudiler üzerindeki baskıyı yoğunlaştıran Romalılar, onları Kudüs Eski 
Şehir’den uzak tutmak için ellerinden geleni yapıyordu. Sonradan Bizans’ın 
da zaman zaman devam ettirdiği bu baskı ve kovuşturmalar sırasında, Ya-
hudilere, -sadece dinî bayramlarında- Cebel el Meşârif’ten Kudüs’ü seyretme 
hakkı tanınıyordu. Sıklıkla engeller çıkarılarak ve yaş sınırı getirilerek üstelik. 
Vaktiyle kendilerine böylesine ağır yasaklar uygulanan bir milletin, şimdi aynı 
döngüyü Kudüs’te işgal altında tuttukları Filistinlilere tatbik ediyor olması, 
üzerinde uzun uzun düşünülecek bir ibrettir doğrusu. Acaba Yahudi tarihçiler 
ve siyasetçiler içinde, Kudüs’teki mekânları bu nokta-i nazardan ele alan var 
mıdır? Kudüs’te her şey konuşuyor çünkü. Her tepe, her sokak, her taş…
Pandeminin dayattığı olağanüstü şartlar nedeniyle iki yıla yakın uzak kaldığım 
Kudüs’ü oldukça tenha ve sakin buldum. Şehrin ziyaretçilerden mahrum kal-
masının, özellikle Müslüman esnaf üzerindeki tesirleri yıkıcı olmuş. Hal-i hazır-
da işgalin ağır şartlarıyla mücadele etmeye çalışan Filistinlilerin, dışarıdan 
gelecek ziyaretçilere hem ekonomik hem de psikolojik açıdan ihtiyaçları var. 
Seyahati birlikte gerçekleştirdiğimiz arkadaş grubuna, bu noktayı her vesi-
leyle tekrar tekrar hatırlattım. Kudüs seyahatlerimizin amacı sadece Aksâ’nın 
saflarını doldurmak değil, aynı zamanda Kudüslü Müslümanları da maddî 
açıdan karınca-kararınca desteklemek olmalı. Onların orada tuttuğu nöbet, 
ancak “güçlü” kalmalarıyla mümkün zira.
Mescid-i Aksâ ise her zamanki gibi ihtişamlı, sekînet dolu ve mağrurdu. 
Dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerini bağrına basarken, gurbette-
ki yavrularına uzun yıllar sonra kavuşmuş müşfik bir anne gibiydi. Onların 
yokluğunda çektiği acıları hiç sezdirmeyen, kavuşmanın mutluluğuna gölge 
düşmesin diye hiçbir tatsızlığı dile getirmeyen, mütebessim ve mütevekkil bir 
anne gibi… 

Taha Kılınç 

Kudüs’ü adımlarken…
أثناء السير في القدس....

طه كلينتش

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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Türkçe ي
ترك

إذا مل تكــن األحــداث اجلاريــة يف الســنوات األخــرة يف العــراق وســوراي وأفغانســتان واليمــن وليبيــا ومصــر وكشــمر 
وميامنــار كافيــة لتذكــران مبــا يكفــي، فــا بــد أن تكــون األحــداث يف أوكرانيــا قــد أيقظتنــا علــى حقيقــة أننــا مجيعنــا 
الجئــون يف هــذا العــامل. ســواء إلمكانيــة حــدوث ذلــك بســبب طبيعــة هــذا العــامل املتقلــب الــذي ال نــدري كيــف تــؤول 
األمــور فيــه، أو ألن كل فــرد منــا حيمــل داخلــه يف ماضيــه القريــب أو املتوســط أو البعيــد حالــة جلــوء أو هجــرة مــا.

من جانب آخر، أليس عاملنا جبوهره اخلاص جيعلنا مجيًعا نعيش يف غربة كبرة؟
يف هــذا الســياق ميكــن اعتبــار احلداثــة حركــة اجتماعيــة تعــل اجلميــع مهاجــرًا جبانــب مــا مــن جوانبهــا. هــذا االعتبــار 
أو التعريــف يشــر إىل اجلانــب املركــزي لظاهــرة اهلجــرة الــي حدثــت علــى نطــاق عاملــي مــع احلداثــة جملتمعنــا املعاصــر 

يف املقــام األول.
ويف الواقــع جنــد أن احلقيقــة الــي تؤطــر العــامل الــذي نعيشــه اليــوم هــي احلركيــة املكوكيــة علــى نطــاق عاملــي. ونتيجــة 
لذلــك نــرى أن جــزًءا كبــرًا مــن ســكان العــامل اآلخــذ يف التزايــد أصــًا يهاجــرون مــن بادهــم الــي ولــدوا فيهــا ألســباب 
اقتصاديــة أو تعلميــة أو لغــر ذلــك مــن أســباب حنــو بلــدان أخــرى، وجــزء كبــر أيًضــا مــن هــؤالء أنفســهم ال يســتقرن 

يف بلــد املهجــر األول بــل يرتكونــه للهجــرة حنــو وجهــة أخــرى.
لدرجــة أنــه ميكــن القــول أن هــذا العــامل الــذي نعيــش فيــه يســر حنــو وضــع ال يتــاح لإلنســان خالــه أن ميــوت يف 

املــكان الــذي ولــد فيــه.
ابلطبــع ال يعــّر هــذا الوضــع ســوى عــن املنظــور اجلغــرايف للحركيــة الــي حتدثنــا عنهــا. ومــن خــال هــذا اجلانــب شــهد 
اتريــخ البشــرية علــى امتــداده العديــد مــن اهلجــرات الكــرى والتنقــات االجتماعيــة الكبــرة واحلــروب والتكتــات 

اجملتمعيــة القويــة، وكل ذلــك عــّزز احلركيــة االجتماعيــة للنــاس.
واليــوم ميكننــا احلديــث عــن حقيقــة أن هــذه احلركيــة ترســخت لدرجــة أاتحــت هلــا تشــكيل معــامل البنيــة االجتماعيــة 
والوضــع التارخيــي. لكــن يف املقابــل علينــا أن ال ننســى أن كــون الشــخص ال ميــوت يف مــكان والدتــه هــو أمــر قــدمي 
قــدم اتريــخ البشــرية ذاهتــا، وميثــل جانبًــا مــن أكثــر املواقــف احلقيقيــة للوجــود البشــري علــى وجــه األرض. ومــع ذلــك، 

حينمــا نتحــدث عــن احلداثــة الــي حُتولنــا ألجانــب وغــرابء فإننــا نتحــدث هنــا عــن وضــع خمتلــف قليــًا.
ال شــك أن اهلجــرة كحــدث منــح بنفســه حمتــواه احلقيقــي للحداثــة، اترًكا النــاس مبفردهــم بعــد أن انفصلــوا عــن 
جذورهــم وأرضهــم وزماهنــم ومكاهنــم؛ فقــد أحدثــت احلداثــة بنفســها تغيــرًا جــذرااًي يف طبيعــة اهلجــرة. وميكــن التعبــر 
عــن هــذا التغيــر يف وضــع ثقــايف معــن يتعثــر فيــه التمييــز بــن املهاجــر واملواطــن األصلــي، حبيــث ال يكــون هلــذا الســؤال 

إجابــة ذات مغــزى ضمــن هــذا الوضــع الثقــايف.
ابلطبــع، فــإن حالــة البقــاء دون وطــن/أرض بســبب اللجــوء حتتــل مكانــة خاصــة يف كل هــذا النشــاط احلركي/التنقلــي. 
ممــا ال شــك فيــه أهنــا تربــة متــر أبمل شــديد لدرجــة أهنــا تصــل هلــذا التعثــر الــذي ميكــن اعتبــاره إعــادة أتهيــل مــن زاويــة 
ما. والغرض من اإلشــارة إىل الوضع املشــرتك والتجربة اإلنســانية هنا هو تنشــيط التعاطف مع وضع طاليب اللجوء.

علــى صعيــد آخــر، حينمــا يكــون الاجــئ حتــت حالــة وعــي مســتمرة تذّكــره أبنــه »غريب/أجنــيب« يف البلــد الــذي 
جلــأ إليــه، ولــو مــن قبــل جــزء يســر مــن النــاس حــىت، فــإن ذلــك يدفعــه للعيــش مــع شــخصيتن داخــل نفســه طــوال 
الوقــت. مثــل مــا رمســه »فرانــز فانــون« يف »بشــرة ســوداء.. أقنعــة بيضــاء« حــول الزنــوج يف نظــام الفصــل العنصــري. 
وهتجــر النــاس مــن أرضهــم هــو شــيء شــبيه هبــذه الصــورة يف الواقــع. ليــس ذلــك عبــارة عــن االنتقــال مــن مــكان 
آلخــر، بــل البقــاء دون أرض. وطريقــة التعويــض عــن ذلــك هــي سياســة فاضلــة بــا شــك، أن تــرى الاجــئ مهاجــرًا 

فتكــون لــه انصــرًا.
هنــاك الكثــر ممــن يعيشــون أوضاًعــا مأســاوية أكثــر بكثــر ممــا نشــاهد ونعلــم، منبــوذون يف األرض، يواجهــون مصــرًا 
صعًبــا وال خيــار آخــر حيــث ال أحــد يســمعهم، لكنهــم يواصلــون حياهتــم يف تلــك الظــروف الســيئة فقــد اســتنفدوا 

مجيــع آماهلــم يف هــذه اإلنســانية.
نتحــدث عــن مئــات اآلالف مــن ســكان ميامنــار املســلمن يف آســيا، الذيــن ُأخرجــوا مــن دايرهــم جملــرد أهنــم مســلمون 
فحســب، ضمــن سياســة فصــل ومتييــز واضحــة، ذوو بشــرة ســوداء، ضعفــاء مشــردين، بــا حــول وال قــوة وال أرض 

وال داير وال عظــام وال منــزل وال لبــاس وال مــأوى وال ظهــر.
مليــون شــخص مــن الروهينغــا طُــردوا مــن دايرهــم بســبب اهلجمــات واالضطهــاد بســبب الديــن، ومل مينحــوا اجلنســية 
يف بلدهــم الــذي يعيشــون فيــه منــذ 1970 ألهنــم مســلمون فقــط. وبينمــا قُتــل منهــم 40 ألًفــا أحرقــوا وهــم أحيــاء، 
قضــى عشــرات الــآلالف منهــم قتــًا ابألســلحة الناريــة والســكاكن، حــىت األكــواخ الــي الذوا إليهــا ُأحرقــت، هــذا 

فضــًا عــن اغتصــاب نســائهم وأطفاهلــم.
هــذه اهلجمــات الــي نتحــدث عنهــا ليســت وليــدة اللحظــة بــل متواصلــة منــذ عــام 1970، لكنهــا يف الســنوات 
األخــرة وصلــت إىل مســتوى اإلابدة اجلماعيــة. وحــىت الروهينغــا الذيــن اضطــروا للجــوء إىل دول مثــل ابكســتان 
وبنغاديــش والســعودية يف الســبعينيات مل حيصلــوا علــى شــهادة مواطنــة حــىت يومنــا هــذا، بــل ال يزالــون مهدديــن 

ابلرتحيــل علــى الرغــم مــن أهنــم يكــدون ويعملــون أكثــر مــن أي أحــد آخــر.
لســوء حظهــم ال يوجــد لديهــم إخــوة يف الديــن حيتضنوهنــم ويقبلوهنــم انطاقًــا مــن مبــدأ »إخوتنــا يف الديــن«، كمــا ال 

يوجــد لديهــم أواصــر عرقيــة تدفــع إخوهتــم يف العــرق للدفــاع عنهــم.
نظــرًا لذلــك أعتقــد أننــا حباجــة للبــدء يف التفكــر حبالــة اللجــوء األصعــب واألقســى. ولــذا علينــا أن نكــون شــاكرين 
مــن جهــة وأن نكــون علــى حالــة مــن الوعــي مبــا يســببه النظــام العاملــي القائــم مــن حــاالت جلــوء ال تتوقــف، وكذلــك 

حيــال مفاهيمنــا الــي متيــز بــن الاجئــن وآاثر ذلــك علــى إنســانيتنا. 

Yakın zamanlarda Irak, Suriye, Afganistan, Yemen, Libya, Mısır, Keşmir ve Myanmar’da 
yaşananlar yeterince hatırlatmadıysa, Ukrayna’da yaşananların bizi uyandırmış olması gere-
kiyor gerçeğimize: Hepimiz mülteciyiz bu dünyada. Hem potansiyel olarak şu tekinsiz dünya-
da başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için hem de zaten her birimizin yakın, orta veya uzak 
geçmişimizde mutlaka bir göçe, bir ilticaya dayanıyor olmamızdan dolayı.
Diğer yandan aslında yaşamakta olduğumuz dünya özü itibariyle herkesi “yabancı” kılan bir 
büyük gurbetten başka nedir ki?
Modernlik bir yanıyla da herkesi göçmen kılan bir toplumsal hareketliliğin adı olarak görüle-
bilir. Böyle bir tanım, ilk anda modernlikle birlikte küresel çapta meydana gelen göç olgusunun 
çağımız toplumsallığındaki merkezî yanına işaret eder. Gerçekten de bugün yaşadığımız 
dünyayı en fazla belirleyen gerçek, küresel çaptaki başdöndürücü hareketliliktir. Dünya nü-
fusunun, gittikçe artan sayıda, çok büyük bir kısmı ekonomik nedenlerle, eğitim için veya şu 
veya bu nedenle doğduğu yerleri terk ederek yeni bir yerleşim yerinde hayatını sürdürmekte; 
çok önemli bir kısmı da ikinci yerinde de devamlı kalmayıp yeni bir yer arayışına yönelmek-
tedir. Açıkçası yaşadığımız dünya neredeyse hiç kimsenin doğduğu yerde ölmesinin mümkün 
görünmediği bir savrukluğa doğru sürüklenmektedir. 
Tabi bu durum, sözkonusu hareketliliğin ancak coğrafî görünümünü ifade etmektedir. Bu 
yanıyla da insanlık tarihi boyunca çok büyük göçler, çok büyük toplumsal hareketlilikler, 
savaşlar, güçlü toplumsal organizasyonlar vs. her zaman için insanların toplumsal hareketlil-
iğini beslemiştir. Bugün bu hareketliliğin bir toplumsal yapıyı ve tarihsel durumu karakterize 
edecek şekilde yerleşik bir hale gelmesinden sözedebiliyoruz. Ancak yine de unutmamalıyız 
ki, insanın doğduğu yerde ölmemesi, insanoğlunun yeryüzündeki varoluşunun en gerçek du-
rumlarından biri olarak insanlık tarihi kadar eski bir durumdur. Oysa, hepimizi göçmen kılmış 
bir modernlikten sözederken biraz daha farklı bir durumdan söz ediyoruz. Coğrafî hareketlil-
iğe katılan korkunç hızdan ayrı olarak işin daha ziyade kültürel ve zihinsel katmanlarda yolu 
açılan hareketlilik, kuşkusuz geçmiştekiyle karşılaştırılamayacak boyutlardadır.
Kuşkusuz göç olayının kendisi modernliğe gerçek muhtevasını verirken, insanları belli kökle-
rden, yerlerden, zaman ve mekanlardan koparıp kendi başlarına bırakırken, diğer yandan 
modernliğin kendisi de göç olayının mahiyetinde radikal bir değişiklik meydana getirmiştir. Bu 
değişiklik en azından artık kimin göçmen, kimin yerli olduğunun iyice “muğlaklaşması” ve hat-
ta böylesi bir sorunun anlamlı hiçbir karşılığının kalmadığı bir kültürel durumla ifade edilebilir.
Tabi sığınma yoluyla oluşan yurtsuz kalma halinin bütün bu hareketlilik içinde apayrı bir yeri 
var. Bir açıdan bir rehabilitasyon sayılabilecek bu muğlaklaşmaya ulaşıncaya kadar büyük 
acılarla yaşanan bir tecrübe olduğu kuşkusuz. Burada insanlığın ortak durumu ve tecrübesine 
işaret etmekten maksat sığınmacının haline dair bir empatiyi harekete geçirmektir. Bir sığın-
macıya bulunduğu yerde “bir yabancı” olduğu herkes tarafından değil de az insan tarafın-
dan bile sıkça hatırlatıldığı için sürekli kendi içinde iki kişilikle yaşamak zorunda kalır. Frantz 
Fanon’un “ Siyah Deri Beyaz Maske”de resmettiği Apertheid altındaki zenci gibi… Yurdundan 
koparılmak öyle bir şeydir. Yer değiştirme değildir, yurtsuz kalmaktır. Bunu telafi etmenin yolu 
erdemli bir siyasettir elbet. Sığınmacıyı Muhacir görmek, ona Ensar olmaktır.
Bugün karşılaştığımızdan çok daha kötü durumda olanları var, kendilerini kimse duymadığı 
için en kötü durumlarını bir kader olarak yaşamaya devam eden, o kötü şartlar altında in-
sanlığa dair umutları da tükenmiş olarak, durumu kabullenip kanıksamış olarak yaşamaya 
devam eden, yeryüzünün lanetlileri.
Myanmar’da yaşayan ve sadece Müslüman oldukları için açıktan bir ayırıma tabi olan Asya’nın 
kara kuru, çelimsiz, yersiz yurtsuz, kimliksiz, evsiz, barksız, feryatsız ve sahipsiz evlatları. Sa-
dece Müslüman oldukları için 1970 yılından itibaren, kendi yurtlarında kendilerine vatandaşlık 
verilmeyen Arakanlılardan bir milyon insan sistematik saldırılarla yurtlarından edildi. 40,000 
kişi diri diri ateşlerde yakıldı, onbinlercesi ateşli silahlarla veya bıçaklarla katledildi, başlarını 
soktukları derme çatma kulübeleri bile yakıldı. Kadınlarına, çocuklarına tecavüz edildi.
Bu sistematik saldırılar 1970 yılından beri devam ediyor ama son yıllarda iş tam bir soykırım 
boyutuna varmış durumda. Yetmişli yıllarda Pakistan, Bangladeş ve Suudi Arabistan gibi ülkel-
ere sığınmak zorunda kalan Arakanlıların bu ülkelerde bile hala bir vatandaşlık belgeleri yok 
ve tutunmak için herkesten çok daha fazla çalıştıkları halde tutunamamaktadırlar.
Ne yazık ki Arakanlılara “bunlar bizim dinimizden” diyerek kucak açıp kabul eden dindaşları 
da, “bunlar bizim ırkımızdan” diyerek sahip çıkan soydaşları da yok. 
Bana göre sığınmacılığın bu en dipteki örneği üzerinden düşünmeye başlamamız lazım. Hem 
halimize şükretmek için hem de, tabii ki, ilticalara yol açan dünya düzenimizin ve mülteciler 
arasında ayırımcılık yapan anlayışlarımızın insanlığı çektiği girdabın farkına varmak için.
Kendilerine yapılanın binde biri bize yapılsa hayatımızı zindan edecek zulmü kanıksayıp bir 
kenarda unutmuş olduklarımız dolayısıyla biz de unutulmayalım. 

Hepimizi “yabancı” kılmış dünyada bir de mülteci olmak
اللجوء في عالم جعلنا جميًعا غرباء

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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قــد ال يكــون العــامل جاهــزاً للنمــوذج اجلديــد يف الدبلوماســية الــذي اقرتحــه أردوغــان، لكــن جيــب أن يتحقــق هــذا 
النمــوذج لضمــان مســتقبل أفضــل. 

متحــداثً عــن األزمــة يف أوكرانيــا، ألقــى الزعيــم الرتكــي خطــاابً مؤثــراً يف منتــدى أنطاليــا الدبلوماســي، انتقــد فيــه النظــام 
الــدويل احلــايل وســلط الضــوء علــى أمهيــة الدبلوماســية إلجيــاد طريقــة للتقــدم يف حــل النزاعــات.

وكان موضــوع املنتــدى الــذي أصبــح منصــة جذابــة للدبلوماســية الرتكيــة النشــطة، هــو “إعــادة ترميــز الدبلوماســية”. 
وقــد احتــل املنتــدى عناويــن الصحــف بفضــل اجتمــاع اترخيــي اســتحوذ علــى اهتمــام احلكومــات يف مجيــع أحنــاء 
العــامل، حيــث التقــى يف 10 مــارس/آذار، وزيــرا خارجيــة روســيا وأوكرانيــا برعايــة ووســاطة وزيــر اخلارجيــة مولــود 
تشــاوش أوغلــو. وتبــادل القــادة والدبلوماســيون واألكادمييــون والصحفيــون يف اليــوم التــايل وجهــات النظــر حــول 
فــرص الدبلوماســية يف اســتعادة نفوذهــا. وقــد انعقــد منتــدى أنطاليــا الــذي ضــم أكثــر مــن 75 مشــاركاً، وســط 
حالــة عــدم اليقــن اجلديــدة الــي يعيشــها النظــام الــدويل بســبب احلــرب الروســية األوكرانيــة وســعى إىل إجيــاد حلــول 

دبلوماســية.
ويف خطابــه االفتتاحــي، شــدد تشــاوش أوغلــو علــى أن املنتــدى هــو “هديــة مــن خدمــات اخلارجيــة الرتكيــة البالغــة 

500 عامــاً مــن العمــر” وشــدد علــى أن الدبلوماســية حباجــة إىل “لغــة ومنظــور جديــدان”.
دأبــت تركيــا علــى إبــراز الطبيعــة غــر العادلــة للنظــام الــدويل احلــايل أكثــر مــن أي دولــة أخــرى. ويعكــس شــعار 
أردوغــان “عــامل أكثــر إنصافــًا” دعــوة البــاد طويلــة األمــد إلعــادة تنشــيط الدبلوماســية. وال تريــد تركيــا بدعوهتــا تلــك 
اهنيــار النظــام الــدويل وال منظومــة األمــم املتحــدة بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يدعــو شــعار أردوغــان إىل إصــاح 

يتماشــى مــع التغــرات يف العــامل.
كمــا أكــد األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــش الــذي حضــر املنتــدى عــر الفيديــو، ضــرورة حماولــة إعــادة 

صياغــة الدبلوماســية “يف هــذه األايم الصعبــة” بقولــه إن “الدبلوماســية هــي روح ميثــاق األمــم املتحــدة”.
ودعــا أردوغــان الــذي أطلــق جهــوداً دبلوماســية مكثفــة يف إطــار األزمــة األوكرانيــة وسياســة التطبيــع، لرفــض الظلــم 
وكذلــك ضحــااي اجملاعــات والصراعــات. وحــدد هــدف إعــادة ترميــز الدبلوماســية ابلقــول “إننــا مضطــرون لبنــاء عــامل 
يســوده الســام وليــس احلــرب”. ويف احلديــث عــن ظلــم نظــام مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة والــذي عكــس املصــاحل 
احلصريــة للفائزيــن اخلمســة، أشــار أردوغــان إىل أن أزمــة أوكرانيــا كشــفت إفــاس النظــام الــدويل وأكــد أن روســيا 
إحــدى األطــراف املتحاربــة، تســببت وهــي عضــو دائــم يف جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة إىل توقــف النظــام 
أبكملــه. ويف إشــارة إىل الفجــوة بــن األعضــاء الدائمــن وغــر الدائمــن يف جملــس األمــن، كــرر الرئيــس الرتكــي دعوتــه 
إىل إصــاح نظــام األمــم املتحــدة مــن أجــل “مصــاحل أمتنــا وكذلــك اإلنســانية نفســها”. وخلــص إىل أنــه “جيــب 
بنــاء هيــكل أمــي عاملــي جديــد خلدمــة الســام بــداًل مــن الوضــع الراهــن، وخدمــة البشــرية مجعــاء بــداًل مــن مخســة 

بلــدان فقــط”.
وعكســت هذه التصرحيات التزام أردوغان ابالرتقاء ابلدبلوماســية إىل مســتوى أعلى، مشــدداً على أن الدبلوماســية 
جيــب أن تلعــب دوراً نشــطاً قبــل انــدالع األزمــات وليــس بعدهــا، وأوضــح أن كل مشــكلة مهملــة ســتؤذي يف النهايــة 

مــن أمهلهــا، ومــن الضــروري توطيــد الســام واملشــاركة إبحالــه قبــل ظهــور املشــاكل.
ويف إشــارة إىل قلــق تركيــا “مــن حتــول األزمــة بــن جراننــا إىل صــراع عنيــف”، انتقــد أردوغــان بوضــوح العــدوان 
الروســي وطــرح الســؤال التــايل: “هــل كنــا ســنواجه الوضــع احلــايل لــو كان العــامل وخصوصــاً الغــرب قــد حتــرك ضــد 

احتــال القــرم يف 2014؟”
كذلــك انتقــد الرئيــس الرتكــي الغــرب لعزلــه روســيا متاشــياً مــع عقليــة احلــرب البــاردة اجلديــدة. وأشــار إىل أوجــه الشــبه 
بــن اســتبعاد الثقافــة واملوســيقى الروســية وأفعــال هوالكــو احلاكــم املغــويل، فقــال “ال نريــد املزيــد مــن أمثــال هوالكــو”.

وغــي عــن البيــان أن تركيــا الســباقة خبــط هنــج جديــد للدبلوماســية خبطاهبــا وأفعاهلــا، إمنــا تبحــث عــن منــوذج جديــد 
ليــس مــن منطلــق رومانســي بــل هبــدف االهتمــام مبصاحلهــا والتمســك ابلقيــم اإلنســانية األساســية.

وأوضــح مثــال علــى هنــج أردوغــان الواقعــي للسياســة اخلارجيــة الــذي ميــزج القيــم ابملصــاحل، تلــى ابلدبلوماســية الرتكيــة 
النشــطة يف مواجهــة األزمــة األوكرانيــة. ومــع أن العــامل قــد ال يكــون مســتعداً هلــذا النمــوذج اجلديــد، ولكــن عندمــا 
خييــم التخبــط وعــدم اليقــن العاملــي ومنافســة القــوى العظمــى علــى مســتقبلنا، فــإن أي دعــوة لنمــوذج جديــد ميكــن 

أن يســاعدان علــى مواجهــة علــى مــا ينتظــران، ســيكون لــه ابلتأكيــد قيمــة عاليــة.

Başlığım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki açılış 
konuşmasından... Erdoğan, Ukrayna krizinden yola çıkarak mevcut uluslararası 
sistemi eleştiren ve çıkış için diplomasiyi önceleyen etkili bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmanın mesajlarına değineceğim, ancak önce Türkiye’nin aktif diploma-
sisinin parlak platformu haline gelen Forum’dan bahsetmek isterim. 2022 yılının 
ana teması “diplomasiyi yeniden kurgulamak.” Forum, dünya başkentlerinin 
dikkatlerinin çevrildiği bir toplantıyla gündeme oturdu. Perşembe günü Rus ve 
Ukraynalı dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kolaylaştırıcılığında bir 
araya geldi. Dün ise Forum’da liderler, diplomatlar, akademisyenler ve gazete-
ciler, diplomasinin yeniden etkin olabilmesinin imkânlarını tartıştılar.
75 ülkeden katılımcının bulunduğu Forum’un, Rusya-Ukrayna savaşının uluslar-
arası sistemi yeni bir belirsizliğe ittiği günlerde gerçekleşmesi ve çözümü diplo-
maside araması ayrıca anlamlıydı. Açılış konuşmasında Çavuşoğlu, Forum’un 
“beş yüz yıllık Türk hariciyesinin bir armağanı” olduğunu vurgulayarak diplo-
maside “yeni bir dil ve anlayışa” ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Malum, Türki-
ye, mevcut uluslararası sistemin adaletsiz yapısına en çok dikkat çeken ülke. 
Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkün” mottosu, Türkiye’nin uzun süredir 
seslendirdiği diplomasiyi yeniden etkin hale getirelim arayışının bir yansıması. 
Türkiye, BM dahil uluslararası sistemin çökmesini değil aksine dünyanın değişi-
mine uygun şekilde reform edilmesini istiyor. Forum’a video ile katılan BM Genel 
Sekreteri Guterres, “Diplomasi, BM Antlaşmasının ruhudur” diyerek bu “meydan 
okuyucu günlerde” diplomasiyi yeniden kurgulama arayışına destek verdi. 
Hem Ukrayna krizi hem de normalleşme politikası çerçevesinde son günlerde 
çok yoğun bir diplomasi hamlesi içerisinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış 
konuşmasıyla yine dünyadaki adaletsizliğe karşı çıkışın, açlığın ve çatışmaların 
mağdurlarının sesi oldu. Diplomasinin yeniden kurgulanmasının hedefini de 
“Barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil” cümlesiyle tanımladı. 2. 
Dünya Savaşı sonrası 5 galip ülkenin menfaatlerine göre kurulan müesses ni-
zamın adaletsizliğine işaret eden Erdoğan, Ukrayna krizi ile bu sistemin artık 
iflas bayrağını çektiğini söyledi. Çatışanlardan birisinin (Rusya) BM’de daimi üye 
olmasının sistemi nasıl kilitlediğine dikkat çekti.
Güvenlik Konseyi’ndeki adaletsizliği, daimi üye ile geçici üyelik arasındaki far-
ka işaretle vurguladı. Erdoğan, BM sistemindeki reformu sadece Türkiye için 
değil “milletimizle beraber insanlığın çıkarları için” istediğini ifade etti: “ Statüko 
yerine barışa, beş ülke yerine bütün insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel 
güvenlik mimarisi kurulmalı.” 
Bu cümlelerin altında diplomasiyi yeni bir seviyeye taşıma isteği vardı. Er-
doğan’a göre, diplomasi krizler çıktıktan sonra değil öncesinde aktif olmalı. 
Üzerine gidilmeyen her sorun eninde sonunda ihmal edenleri de vuruyor. Barışı 
tesis değil tahkim etmek gerekli, sorunlar çıkmadan zamanında müdahil ol-
mak. Ukrayna krizine ise “Komşularımız arasındaki krizin çatışmaya dönmesi 
en çok bizi endişelendiriyor” diyerek işaret eden Erdoğan, Rus saldırganlığını 
net şekilde eleştirdi ve şu soruyu sordu: “Eğer 2014’te Kırım’ın işgaline tüm Batı, 
tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?” Erdoğan, 
Batı’nın Rusya’yı yeni bir soğuk savaş mantalitesiyle izole etmesini de eleştirdi. 
Rus kültürüne ve müzisyenlerine yapılan dışlamayı Moğol hükümdarı Hülagü’ye 
benzeterek “Yeni Hülagüler istemiyoruz” dedi.
Türkiye hem söylemle hem pratikle yeni bir diplomasi anlayışının öncülüğünü 
yapıyor. Kuşkusuz yeni paradigma arayışı romantik değil. Türkiye’nin çıkarlarını 
ve insanlığın temel değerlerini koruma niyetinde. Dış politikada Erdoğan’ın 
değer ile çıkarı sentezleyen realist yaklaşımının en bariz örneği, Ukrayna 
krizinde ortaya koyduğu aktif diplomasi. Dünya henüz bu yeni paradigmaya 
hazır olmayabilir. Ancak küresel belirsizliğin ve büyük güç rekabetinin ufku-
muzu kararttığı bir dönemde önümüzü aydınlatacak yeni paradigmaya çağrı 
her zaman kıymetlidir.
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