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معبر “باب الهوى”.. شريان الحياة للنازحين في الشمال السوري
“Cilvegözü Sınır Kapısı”... Suriye’nin kuzeyinde yerinden edilenler için can damarı

 إلغالق معبر باب الهوى بإدلب
ً
سلسلة بشرية قرب »باب الهوى« رفضا
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Koronavirüs salgını ile mücadelede en etkili silahımız 
olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Erdoğan, “Güçlü sağlık 
sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda 
devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir 
şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Hatay’daki 
Cilvegözü Sınır Kapısı’nın BM yardımları için yetkilendirilmesi kararının 12 ay 
boyunca uzatılmasını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

صرح الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، أن بالده جتاوزت 50 مليون جرعة تطعيم ابللقاحات املضادة لفريوس كوروان.
وأضــاف: »مــع لقاحنــا احمللــي توركــو فــاك الــذي ســندخله اخلدمــة قريبــا، ســنواصل كفاحنــا ضــد كــوروان بشــكل أقــوى«. وأعــرب الرئيــس أردوغــان 

عــن ثقتــه أبن مســتقبل البــالد مــن انحيــة الــوابء ســيكون أفضــل بكثــري، بفضــل جهــود الكــوادر الطبيــة والبنيــة التحتيــة املتينــة لقطــاع الصحــة.

أعلنــت وزارة اخلارجيــة عــن ترحيبهــا بتمديــد قــرار جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة )UNSC( الســماح 
ملعــر ابب اهلــوى احلــدودي يف هــااتي العمــل ملــدة 12 شــهرًا إضافيــا.

أردوغان: تجاوزنا 50 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا

تركيا ترحب بتمديد مجلس األمن آلية المساعدات لسوريا لمدة عام

Erdoğan: Koronaya karşı 50 milyon doz aşıyı aştık

Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl daha açık kalmasına 
yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’ye sınır ötesi yardımlar için 
Cilvegözü Sınır Kapısının açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

قــرر جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة متديــد فتــح معــر ابب اهلــوى احلــدودي ملــدة عــام آخــر لتقــدمي املســاعدات 
عــر احلــدود إىل ســوراي.

باب الهوى سيبقى مفتوح لمدة عام إضافي لتقديم المساعدات عبر 
الحدود إلى سوريا

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, Suriye’ye insani 
yardımlara ilişkin, Türkiye’nin operasyona desteği, aynı zamanda milyonlarca 
mültecinin barınmasına verdiği desteğe ilaveten gerçekleşiyor. Bu anlamda son 
derece önemli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi tarafından 
Suriye’ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısının açık tutulmasının bir yıl daha 
uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

قــال مفــوض إدارة األزمــات األورويب جانيــز لينارتشــيتش إن االحتــاد يواصــل تقــدمي املســاعدات اإلنســانية لتجــاوز األزمــة القائمــة يف ســوراي. 
وعــّر عــن شــكره للســلطات الرتكيــة الــي دعمــت هــذه العمليــة وجعلتهــا ممكنــة، إىل جانــب احتضاهنــا ماليــني الســوريني علــى أراضيهــا.

رحــب األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش بقــرار جملــس األمــن الــدويل، بتمديــد آليــة األمــم املتحــدة إىل 
ســوراي عــر معــر »ابب اهلــوى« علــى احلــدود الرتكيــة. 

عضو مفوضية االتحاد األوروبي المسؤول عن إدارة األزمات جانيز لينارتشيتش: دعم 
تركيا لمساعدة سوريا مهم جدا

غوتيريش يرحب بتمديد مجلس األمن آلية المساعدات لسوريا لمدة عام

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic: 
Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yardımlara desteği çok önemli

Guterres, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl daha açık kalmasından memnun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Arzumuz, AB’nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açması, 
gönüllü insani kabul mekanizmasını somut taahhütlerle aktive etmesi ve yeniden yerleşme 
kotalarını artmasıdır.” dedi.

قــال انئــب الرئيــس أوكتــاي: »رغبتنــا يف أن يفتــح االحتــاد األورويب طــرق اهلجــرة القانونيــة للســوريني، وتفعيــل آليــة 
القبــول اإلنســاين الطوعــي ابلتزامــات ملموســة، وزايدة حصــص إعــادة التوطــني«.

نائب الرئيس أوكتاي: نتمنى أن يفتح االتحاد األوروبي طرق هجرة قانونية للسوريين

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Arzumuz, AB’nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır

Suriye’ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı bir yıl 
daha açık tutulacak



3

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile koordineli olarak, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi 
toplulukların geçim kaynaklarını güçlendirmeyi amaçlayan üst düzey bir bağış 
toplantısı düzenledi.

عقــدت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة »فــاو«، ابلتنســيق مــع وزارة الزراعــة والغــاابت الرتكيــة، 
اجتماعــا رفيــع املســتوى للماحنــني، هبــدف تعزيــز ســبل عيــش الســوريني اخلاضعــني للحمايــة املؤقتــة واجملتمعــات 

املضيفــة.

»فاو« تنظم اجتماعا لتعزيز سبل عيش السوريين

“FAO” Suriyelilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek için 
bir toplantı düzenledi

H
aber İstasyonu

ي
صد اإلخبار

المر

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye sınırındaki Cilvegözü kapısından Suriye’ye sınır ötesi insani 
yardım ulaştırılması mekanizmasının bir yıl süreyle uzatılmasına izin veren bir kararı kabul 
etti. Konsey üyeleri (15 ülke) Rusya, ABD, Norveç ve İrlanda’nın mekanizmanın mevcut görev 
süresinin sona ermesinden bir gün önce vardıkları ortak karar taslağını oybirliğiyle oyladı.

Suriye’nin kuzeyinde Halep kırsalındaki Cerablus Şehir Hastanesi’ndeki ek klinik binası Türkiye’nin 
desteğiyle hizmete girdi. Binanın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, yardımcısı Rıdvan Eroğlu, 
CARE International’ın Türkiye temsilcisi Şirin İbrahim ve diğer yetkililer katıldı.

Suriye, yerel para biriminin ABD doları karşısında düştüğü ve enflasyon oranlarının 
yükseldiği bir dönemde, önümüzdeki aydan itibaren ülkedeki kamu ve askeri sektör 
çalışanları için ücret ve maaş faturasını yüzde 50 artırdı.

Bisiklet tamircisi Sakıp Fehim, “Elhamdülillah yollara taşlar döşendi. Hem temiz hem düzenli oldu. 
Artık ne toz ne de çamurla uğraşacağız. Çok şükür Afrin’imiz gitgide güzelleşiyor.” dedi.

اعتمــد جملــس األمــن الــدويل، قــرارا يســمح بتمديــد آليــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية العابــرة للحــدود إىل ســوراي ملــدة 
عــام مــن معــر “ابب اهلــوى” علــى احلــدود الرتكيــة. وصــوت أعضــاء اجمللــس ابإلمجــاع )15 دولــة( علــى مشــروع القــرار 

املشــرتك الــذي توصلــت إليــه روســيا والــوالايت املتحــدة والنرويــج وأيرلنــدا قبــل يــوم مــن انتهــاء التفويــض احلــايل لآلليــة.

دخل مبىن العيادات اإلضايف يف مشفى مدينة جرابلس بريف حلب مشايل سوراي حيز اخلدمة، بدعم 
من تركيا. وحضر مراسم افتتاح املبىن وايل والية غازي عنتاب الرتكية داوود ُغل، وانئبه رضوان أر أوغلو، 

وممثلة منظمة كري الدولية )CARE İnternational( لدى تركيا، شريين إبراهيم، ومسؤولون آخرون.

رفعــت ســوراي فاتــورة أجــور ورواتــب موظفــي القطــاع العــام والعســكري يف البــالد، بنســبة 50 ابملئــة اعتبــارا مــن الشــهر املقبــل، يف وقــت 
تشــهد فيــه العملــة احملليــة تراجعــا أمــام الــدوالر األمريكــي وزايدة نســب التضخــم.

قــال ســاكيب فهيــم مصلــح الدراجــات »احلمــد هلل، الطــرق أصبحــت مرصوفــة ابحلجــارة. والشــوارع نظيفــة ومرتبــة. لــن نضطــر بعــد 
اآلن للتعامــل مــع الغبــار أو الطــني. احلمــد هلل، عفريــن اآلن تــزداد مجــااًل«. 

مجلس األمن يمدد آلية المساعدات إلى سوريا عبر “باب الهوى” 
لمدة عام، وباإلجماع

بدعم تركي.. افتتاح مبنى عيادات بمشفى جرابلس السورية

نظام أسد يزيد األجور 50 بالمئة لموظفي القطاع العام والعسكري

شوارع عفرين تزداد جماال بعد أعمال تنسيق الحدائق

Güvenlik Konseyi, oybirliğiyle “ Cilvegözü “ aracılığıyla Suriye’ye yardım 
mekanizmasını bir yıl süreyle uzatıldı

Türkiye’nin desteğiyle Suriye Cerablus Hastanesi’nde yeni bir klinik açılışı 

Esad rejimi, kamu ve askeri sektör çalışanlarının ücretlerini yüzde 50 artırdı

Afrin caddeleri peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar merkezli Qatar Charity kurumuyla birlikte, 
Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesindeki siviller için 1400 konutluk yeni bir yerleşim yeri kuruyor.

ابلتعاون بني هيئة اإلغاثة االنسانية )İHH( الرتكية ومنظمة »قطر اخلريية« ويتألف املشروع من 1400 
مسكن، ومدارس ومرافق خمتلفة للمدنيني يف منطقة أعزاز مشال سوراي.

بتعاون تركي قطري.. وضع حجر أساس “مدينة األمل” شمالي سوريا
Türkiye-Katar işbirliğiyle Suriye’nin kuzeyindeki “Umut Şehri”nin temelleri atıldı
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إشراقات

28 Haziran 2021 Pazartesi günü Roma’da, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarına ek 
olarak (Rusya ve İran) yokluğunda 83 bakanın katıldığı uluslararası bir konferans 
düzenlendi. İtalya ve ABD dışişleri bakanları, IŞİD’in Irak ve Suriye’deki kalıntılarını 
ortadan kaldırma çabaları ele alındı.
Kapatılması milyonlarca Suriyeliyi açlıkla tehdit eden (Bab al-Hawa) yoluyla insani 
yardım sağlamak için geçişler konusunu tartıştı.
Açıklama, Suriye genelinde acil ateşkes ve yardımın engelsiz girişini kolaylaştırmak 
için çağrıyı yeniledi:
- Suriyeli mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerin gönüllü olarak ülkelerine 
dönebilmeleri için desteklenmesinin önemini vurguladık.
Ülkeler, 2015 yılında yayınlanan ve Suriye’de ateşkes ve siyasi geçiş için adımları 
öngören BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararının Suriye ihtilafının tek 
çözümü olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı (Anthony Blinken), Suriye’ye 436 milyon dolarlık ek insani 
yardım sağlanacağını açıklayarak, Suriye’de çözümün tek yolunun uzlaşma ile 
başlamak olduğunu belirtti.
Blinken, Suriye Demokratik Güçleri tarafından halen 10.000 DAİŞ savaşçısının 
alıkonulduğunu açıkladı ve vatandaşları IŞİD’e katılan ülkeleri yeniden yerleştirmeye 
ve rehabilite etmeye çağırdı.
Hepimiz biliyoruz ki, IŞİD adındaki terör örğütü, başta Amerika, İran, İsrail ve 
Suriye rejimi olmak üzere devletlerin istihbaratı tarafından İslam’ı çarpıtmak ve 
terörle ilişkilendirmek için kurulmuş ve dünyayı İslam’la savaşmaya çağırmıştır. 
2014 yılında 83 üyeye sahip olan uluslararası koalisyon, IŞİD’e karşı savaşını ve onu 
yenme taahhüdünü ilan etti ve hem Irak’ta hem de Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen 
askeri harekata öncülük etti.
Koalisyon, 2017’de örgüte karşı askeri olarak zafer ilan etti ve 2019’da IŞİD’in kalan 
son kalesi olan (El-Bagouz) kurtarıldığını duyurdu.
IŞİD’i yaratan istihbarat hala onu koruyor ve koruyor ve onu petrol zengini bölgeleri 
kolonize etmesinin bir gerekçesi olarak ülkeleri ve halkları sindirmek için kullanıyor.
Roma konferansı yeni bir şey getirmedi ve nihai açıklaması, Suriyelilerin acılarının 
uzun süre devam edeceğini ve Amerika’nın Suriye halkının tiran Beşar’dan 
kurtulmasına yardım etmek üzere olmadığını açıkça ortaya koydu, ve Suriye dosyası 
öncelikler listesinde yer almadığını gösterdi.
Tüm dünya ülkeleri, özgür Suriye halkının özgürlük ve tiranlıktan kurtulma 
taleplerini insani yardıma dönüştürmeyi başardı ve bu, Suriyeliler için daha iyi bir 
gelecek olduğuna dair hiçbir belirti olmadığı anlamına geliyor ve şunu gösterdi: 
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve büyük dünya ülkeleri, kuzeydeki Suriyelilere 
Suç rejimi ve Rusya rızaları olmadan yardım getiremiyorlar.
Ve büyük felaket, Belkin’in özgür Suriye halkına Esad İtaat Evi’ne dönüşü kabul 
etmeleri ve ondan af dilemeleri için bir mesaj olan uzlaşma ve inşa çağrısında yatıyor.
ABD yönetimi daha önce Suriye’nin kendisi için bir öncelik olmayacağını, ancak 
insani yardım konusuna önem verdiğini ve Rusya’nın geçişleri Washington ve 
Avrupa’ya baskı yapmak için bir silah olarak kullandığını, ancak Rusya’nın insani 
yardım sağlamak için kullanılan dört geçiş kapısından üçü kapatmayı başardığını da 
sözlerine ekledi. 
Roma konferansı, özgür Suriye halkı için hiçbir şey elde etmeyen, ancak kasap Esad 
rejimini desteklemeyi başaran, propaganda dizisinin ve Suriye’nin egemenliğini 
sonsuza dek devralmak için meşruiyeti (Suriye Halkını Destekleme - Suriye Halkının 
Dostları) devamı olarak geldi. 

وزيراً  فيه 83  يونيو/حزيران 2021( وشارك   28( االثنني  يوم  روما  مدينة  مؤمتر دويل يف  انعقد 
إضافة إىل وزراء خارجية دول عربية مع غياب )روسيا وإيران(، ترأسه وزيرا خارجية إيطاليا والوالايت 

املتحدة، ومتَّ حبث جهود القضاء على بقااي تنظيم داعش يف العراق وسوراي.
وانقش موضوع املعابر إليصال املساعدات اإلنسانية عرب معرب )ابب اهلوى(، الذي يهدد إغالقه 

ماليني السوريني ابجملاعة.
وجدد البيان الدعوة إىل وقف فوري إلطالق النار يف عموم سوراي وتسهيل دخول املساعدات دون 

عوائق:
- أكدان أمهية دعم الالجئني السوريني والدول املستضيفة هلم حىت يتمكنوا من العودة إىل بالدهم 

طواعية.
على  الذي نص  الصادر يف 2015  رقم 2254،  الدويل  األمن  قرار جملس  أن  الدول  وأكدت 

خطوات للهدنة وانتقال سياسي يف سوراي، هو احلل الوحيد للصراع السوري.
وأعلن وزير اخلارجية األمريكي )أنتوين بلينكن(، عن تقدمي 436 مليون دوالر كمساعدات إنسانية 

إضافية لسوراي، مشرياً إىل أن السبيل الوحيد للحل يف سوراي هو البدء ابملصاحلة والبناء.
وكشف )بلينكن( أن 10 آالف مقاتل من تنظيم )داعش( ال يزالون حمتجزين لدى قوات سوراي 

الدميقراطية، وطالب الدول اليت انضم مواطنوها إىل داعش إبعادة توطينهم وأتهيلهم. 
وكلنا يعلم أن ما يسمى بتنظيم داعش متَّ أتسيسه من قبل عدد من خمابرات الدول أبرزها أمريكا 
حملاربة  العامل  ودعوة  ابإلرهاب،  وربطه  اإلسالم  تشويه  أجل  من  السوري  والنظام  وإسرائيل  وإيران 

اإلسالم حتت مسمى اإلرهاب)داعش(.
التحالف الدويل الذي بلغ عدد أعضائه 83 عضواً يف عام 2014، أعلن حربه ضد داعش والتزامه 

إبحلاق اهلزمية به، وقيادة احلملة العسكرية ضده يف ُكٍل من العراق وسوراي. 
وقد أعلن التحالف االنتصار على التنظيم عسكرايً يف 2017، ويف عام 2019، أعلن عن حترير 

آخر معقل متبٍق لداعش يف )الباغوز(.
املخابرات اليت صنعت داعش الزالت حتتفظ به وحتميه، وتستخدمه لتخويف الدول والشعوب تربيراً 

الستعمارها املناطق الغنية ابلنفط.
مؤمتر روما مل أيت جبديد وقد محل بيانه اخلتامي توضيحاً على أن معاانة السوريني ستستمر إىل زمن 
الطاغية بشار، وأن  السوري على اخلالص من  الشعب  بوارد مساعدة  ليست  أمريكا  طويل، وأن 

امللف السوري ليس يف قائمة أولوايهتا.
ومجيع دول العامل  جنحت يف حتويل مطالب الشعب السوري احلر ابحلرية واخلالص من الطغيان، إىل 
مساعدات إنسانية، وهذا يعين أنه ال وجود ألية مؤشرات على أن هناك مستقباًل للسوريني أفضل، 
وأظهر أن الوالايت املتحدة وأورواب ودول العامل الكربى عاجزة عن إدخال املساعدات للسوريني يف 

الشمال دون موافقة النظام اجملرم وروسيا.
احلر  السوري  الشعب  إىل  رسالة  وهي  والبناء،  التصاحل  إىل  بلكني  بدعوة  تكمن  الكربى  والطامة 

ابلقبول ابلعودة إىل بيت الطاعة األسدي، وطلب الغفران منه.
وسبق وأن قالت اإلدارة األمريكية أن سوراي لن تكون أولوية ابلنسبة هلا، إال أهنا تويل اهتماماً لقضية 
للضغط على واشنطن  املعابر كسالح  تستخدم قضية  أن روسيا  اإلنسانية، وأضافت  املساعدات 

وأورواب، حيث جنحت روسيا يف إغالق ثالثة من أربعة معابر كانت توصل املساعدات اإلنسانية.
جاء مؤمتر روما كتكملة للمسلسالت الدعائية )دعم الشعب السوري- أصدقاء الشعب السوري(، 
للشعب السوري احلر، لكنها جنحت يف دعم نظام السفاح األسد،  واليت مل حتقق مبجموعها شيئاً 

ومنحه شرعية وراثة حكم سوراي إىل األبد.
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Roma 2021 Konferansı 

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni 

YÖNETİM YERİ

Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep

BASKI yeri

TANITIM AJANS

İstanbul

Tel: 05360636055

Twitter: GazetesiIsrak

Facebook: Işrak -إشراق

www.israkgazetesi.com

israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televizyon

İletişim A.Ş.
İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Yayın Müdürü

Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına

Mehmet Fatih EMİNOĞLU

Subhi DUSUKI
Muhammed Semir Abras
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi

رئيس التحرير

مدير التحرير

رئيس القسم السياسي

رئيس القسم الثقافي

رئيسة قسم المرأة

اإلخراج الفني

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص

أحمد مظهر سعدو

علي محّمد شريف

إلهام حقي

عبدالناصر سويلمي

Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Müdürü

Siyasi Bölüm Başkanı

Kültür Bölüm Başkanı

Kadın Bölüm Başkanı

Sayfa Editörü

Subhi Dusuki

Muhammed Semir Abras

Ahmed Mazhar Saadu

Muhammed Ali Şerif

İlham Hakki

Abdulnasser SUOILMI



5

ي
س

سيا
م ال

س
الق Beklendiği gibi, Astana 16’nın sonuçları (öncülleri gibi) faydasız bir şekilde  çıktı ve Suriye 

halkının devrimine, özgürlük ve haysiyet devrimine ciddi, gerçek ve faydalı bir meyve 
getirmedi. Görünen o ki, Suriye halkının kanına bulanmış ve Eylül 2015’ten bugüne 
kadar tamamen Esad suç rejimiyle aynı çizgide olan Putin yönetiminin sponsorluğunda  
gerçekleştirilen tüm toplantı ve konferansların Başarısız bir sona geldi . Öte yandan, en ırkçı 
ve mezhepçi ittifakı, şu anda sadece Suriye’yi değil tüm bölgeyi tehdit eden İran mezhep 
projesinin sahibi ikinci İranlı garantörden görüyoruz. Bu tarafın  da tüm toplantıları ve 
planları da başarısız oldu. Suriye’nin durumunu tarif etmeye çalışan, yeni ortaya çıkan 
vakaları ve yeniden üretmeye çalışan tüm diğer benzer uluslararası ve yerel toplantı ve 
konferanslara rağmen, Suriye halkı hala tüm inanılırlığı, kararlılığı ve güçlü iradesiyle önce 
Allah’a ve  sonra da  kendine   güveniyor. Ve bu halk hala diyor ki:
Gecenin sessizliğinde, birbirini izleyen anların kalabalığında, geleceğin ümidinin bir 
köşesinde olabilecek ufukların tıkanmasında, insan ruhunun sırları bir yolcu gibi  arkaya  
bakmadan hızla koşar. orada, insan ruhunun garip bir gezgin gibi oturduğu ve “ benlik “in 
“herşey”den kaçtığı ve denizin azgın dalgalarının yükseldiği; Burada uzakta hafif bir ışık 
beliriyor. O nurun gelmesı kaçınılmazdır, yavaş yürüyor, bazen ayak üstüne ayak atıyor, 
bazen de onları açıyor.  Işık yaklaşıyor ve karanlık onlardan çekildikten sonra her şey 
netleşiyor; bir şeyin kendisi ve  zıttı  ortaya çıkıyor ve  her şey yerini bulmuş oluyor 
Ve buradan; Henüz büyümemiş bir çocuğun gözlerinin içine hızlı bir bakış, sizi başka bir 
tarihi dünyada başka bir insan yapar.
Ne   gecici bir an ne de geçmiştir. Aksine, O, geleceğin kendisidir.
Gelmesi gereken şafaktır. Ve her şeye rağmen er ya da geç bu sabah   gelecekte doğacaktır. 
Çok uzak olmayan, gelecekte parlak bir güneşin doğuşunu takip eden kuşluk vaktidir.
Bugün, artık parlak veya net olmayana kadar tüm gökkuşağının renklerini boyayan kırmızı 
rengi görüyoruz. Bugün ve her zamankinden daha fazla  onu  görüyoruz.Onu   başka  bir 
yöne  giderek  görüyoruz . Kalpler onu arıyor. Ona diyor ki: İsrafa yeter ,  bu kadar toprağa  
dökülme yeter. Beyazdı, lale  gibi  kırmızı oldu.
Bazıları diyor ki: Bu boş bir rüya idi. Bir tweet’ten başka bir şey değildi. Biz ise diyoruz ki: 
Tufandan sonraki çamurdur, sarsıntıdan sonra yeryüzünü dolduran meyvelerdir, Şiddetli 
bir fırtınadan sonra dikenlerin dönüşüdür ve bir aşk deneyiminden sonra bir evliliktir
O, bunların hepsidir.  ondan öncesi ve sonrası. Şafak, güneş , öğle,ikindi vaktı , gün batımı,   
akşam ve  yatısıdır.
Bu son akşam yemeği değil. Bilaks bu büyük bir umuttur. Büyüleyici güzellik  Ve art arda 
elektrik kesintileri sırasında parlak ışıktır. Kıtlık ve susuzluk zamanında albümin suyudur.
O sabah yakında gelecek mi? Bülbül sesleriyle, küçük çocukların düşleriyle, büyüklerin 
iniltileriyle şarkı söyleyecek miyiz?!!.
Suriyeliler- iyimserler ve kararlılar-  olarak  bu soru her zaman   önümüze çıkıyor . Her 
şeyden önce özgürlük. Esad çetesinin ve Esad’ı destekleyenlerin Ruslardan, İranlılardan ve 
onlar gibi olanlardan ya da büyük Suriye’ye karşı suçlarında onlarla aynı fikirde olanlar o 
dönemde eksik olan özgürlük ve haysiyetten vazgeçmeyeceğiz.
Suriye toplumunun içinden geçmişte  olan tüm tuzakları içine alan daha iyi bir yarın ve 
daha parlak bir gelecek için gerçek bir duraklamadır. Ancak Rabbine, kendisine ve sadık 
dostlarına inanan Suriye halk iradesi, bu meseleye yeniden sarılmalı ve geleceğin daha da 
iyi olduğunu ve tamamen geri dönemeyeceğini açıkça göstermektedir. Suriye halkı başarısız 
olamaz; Çünkü özgürlük sunağında   bir milyondan fazla şehit veren halkın çabaları boşa 
çıkamaz.

كما كان متوقًعا فقد خرجت نتائج أستاان 16 )كسابقاهتا( خبفي حنني، ومل تؤت أي ُأكل جدي 
اللقاءات  مآالت كل  أن  ويبدو  والكرامة،  احلرية  ثورة  السوري،  الشعب  لثورة  ومفيد  وحقيقي 
واملؤمترات اليت رعتها وترعاها إدارة بوتني الغارقة والوالغة يف دم الشعب السوري، واملصطفة كلية 
إىل جانب نظام اإلجرام األسدي، منذ أيلول/سبتمرب 2015 وحىت اآلن، انهيكم عن االصطفاف 
األكثر عنصرية وطائفية من قبل الضامن الثاين االيراين صاحب املشروع الطائفي الفارسي الذي 
ابت يهدد املنطقة برمتها، وليس سورية فقط، ورغم ذلك وابلرغم من كل اللقاءات واملؤامترات 
األخرى الدولية واحمللية املشاهبة واليت تعاقر الوضع السوري، وحتاول إعادة إنتاج حاالت جديدة 
إىل  يتكيء  قوية  وإرادة  وتصميم  مصداقية  وبكل  مابرح  السوريني  حال  لسان  أن  إال  ومتجدة، 
اإلتكال على هللا أواًل ووعي السوريني وإمكانياهتم اثنًيا، وبعض من تبقى من األصدقاء وهو ما 
انفك يقول: يف هدأة الليل، وزمحة اللحظات املتتابعة، وانسداد اآلفاق، اليت كان ميكن أن ترتبع 
على انصية األمل املستقبلي، وعدًوا عدًوا دون التفات- ولو هنيهة- إىل الوراء، وحيث تتموضع 
مكنوانت النفس البشرية، كعابر سبيل، ويف انفالت األان ابلكل، وعرب تالطم األمواج البحرية. 
عالية االرتفاع، تتجلى انبثاقات ضوء خافت بعيد بعيد. لكنه قادم ال حمالة، ميشي اهلويىن، وتلف 
رجاله على بعضهما أحياانً، مث يصحح ذلك يف حلظات أخرى. يقرتب الضوء، وتنبجس األشياء 
بعد انسحاب خصالت الظالم عنها. ليتبني الشيء وضده، ويتعدى الفاعل ملفعولني اثنني. ال اثلث 
هلما. ومن مث فإن التفاتة سارقة وابرقة إىل عيون طفل مل يشب عن الطوق بعد، جتعلك إنسااًن آخر، 
ويف تكويعة اترخيية أخرى، ليست آنية وال ماضوية. بل مستقبلية ابمتياز. إنه الفجر الذي ال بد 
آٍت. والصبح الذي ينبلج عاجاًل أم آجاًل رغًما عن الرغم نفسه. وهو الضحى الذي يتبع بزوغ 

مشس ال غرو ساطعة يف آن قادم وليس ببعيد. 
اللون األمحر الذي صبغ كل األلوان، حىت مل تعد ألوان قوس قزح انصعة أو واضحة أو آتية. نراه 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى، آفل ومويل وجهة أخرى. تتعجله القلوب واألفئدة. أن كفى هدرًا. 

كفى انسفاحاً، على تراب، كان أبيضاً، فأضحى كشقائق النعمان. 
يقول البعض: إن ذلك ابت أضغاث أحالم، وتغريدة تويرتية ليس إال، ونقول نقول: هو الطمي بعد 
الفيضان، وهو حبات التوت اليت متأل األرض بعد هزة وهزات. وهو عودة )انتصاب( السنابل بعد 
عاصفة هوجاء، وهو عقد القران بعد عاصفة غرامية عشقية قل مثيلها. وهو كل ذلك وقبله وبعده. 
العشاء األخري. بل  ليست  فجر ومشس وضحى، وقيلولة وعصرية ومغربية وعشائية أخرية. هي 
األمل املستطري. واحلسن احمللوف بيوسفه. والضوء الساطع يف زمن انقطاعات الكهرابء املتوالية. 
واملاء الزالل يف زمن الشح والعطش. فهل ننعم بصبح قريب ؟ وهل نغرد مع أصوات البالبل، 
متفائلني  مجيًعا كسوريني،  أيدينا  بني  ماثاًل  مازال  سؤال  الكبار؟!!.  ت  أانَّ و  الصغار،  أحالم  و 
ومصممني، وهو وقفة البد حقيقية حنو غٍد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا، يستوعب كل العثرات 
وجل أنواع العثار الكبري الذي مر ومير على أنساق اجملتمع السوري، ولف ويلف كل منعرجات 
الواقع السوري الصعب، لكن اإلرادة السورية الشعبية املؤمنة برهبا ونفسها وأصدقائها الصدوقني، 
البد ستمسك ابملسألة من جديد، وتشري بكل وضوح إىل أن القادم مازال أفضل، وال ميكن أن 
ينتكس كلًيا ألنه األمل لشعب ضحى مبايزيد عن مليون إنسان، كشهداء على مذبح احلرية، وهي 
أواًل وقبل كل شيء، وال تراجع عنها وعن الكرامة املفتقدة يف زمن العصابة األسدية ومن يواليها، 
أو يدعمها من روس وفرس ومن شاهبهم أو وافقهم يف  غيهم وإجرامهم ضد الشعب السوري 

العظيم يف قيامته املشرقة اآلنية والقادمة.

Ufuklar Tıkanmasına Rağmen Umut Bırakmadı Bizi

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

األمل لم يغادرنا رغم انسداد اآلفاق

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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مقاال

فــاز ابيــدن، جزئيــاً، بســبب رفعــه شــعار اهلــدوء يف وجــه الضجيــج؛ واليــوَم 
مــاٍض يف طبــع بصمــة التهدئــة والراتبــة علــى سياســاته الداخليــة واخلارجيــة، 
برغــم ضخامــة التحــّول خصوصــاً حنــو إيــران وإســرائيل، ويبــدو أن الــرأي العــام 
آاثر  مــن  لتعافيــه  ومتشــّوق  رئيســه،  خليــارات  مــراتح  أبكثريتــه،  األمريكــي، 
كوفيــد-19 والعــودة للحيــاة الطبيعيــة، وإعــادة رّص الصفــوف بــني الــوالايت 
املتحــدة وحلفــاء مشــال األطلســي )انتــو(، حلشــد املواقــف مبختلــف امللفــات، 
االجتماعــات  عــن  صــدر  فيمــا  واضحــاً  هــذا  وكان  الصــني؛  ملــف  وأبرزهــا 
الــي حضرهــا ابيــدن يف قمــة الســبع G7 ويف القمــة األمريكيــة- األوروبيــة؛ 
فالصــني تبقــى أولويــة اســرتاتيجية للــوالايت املتحــدة، وال بــد مــن متتــني الشــراكة 
األمريكيــة  السياســة  لنجــاح  وأساســية  حيويــة  األوروبيــة كضــرورة  األمريكيــة- 

نافــس األكــر: الصــني.
ُ
االســرتاتيجية بعيــدة املــدى حنــو امل

هــذه العالقــة األمريكيــة- األوروبيــة هــي الــي أّدت لالنقــالب الســريع علــى 
سياســات ترامــب حنــو إيــران الــذي ســيُتّوج ابتفــاق خــالل فــرتة ليســت بعيــدة، 
تفتــح صفحــة جديــدة بعــد إجنــاح املتشــدد رئيســي؛ وفريــق ابيــدن مل خيــِف 
يومــاً أن أوىل مهماتــه إحيــاء االتفاقيــة النوويــة مــع إيــران واســتئناف العالقــات 
الوّديــة الــي بنتهــا إدارة أوابمــا معهــا، فهــو الفريــق ذاتــه يف العهديــن، وهــو علــى 
عهــده حنــو طهــران بفصــل املســألة النوويــة عــن مســألة الصواريــخ البالســتية 
وعــن الســلوك اإليــراين اإلقليمــي اخلبيــث، كمــا تصــف إدارة ابيــدن السياســات 
األمريكيــة-  العالقــات  بتقاطــع  يكمــن  واللغــز  تعويضــاً؛  اإلقليميــة،  اإليرانيــة 
إيرانيــة-  بينهمــا يف عالقــة ابطنيــة  اإليرانيــة مــع األمريكيــة- اإلســرائيلية ومــا 
إســرائيلية؛ لســبٍب مــا، هنــاك وٌد أمريكــٌي شــعيب حنــو إيــران برغــم احتجازهــا 
علــن مــن ُحــكام 

ُ
لرهائــن أمريكيــني بعــد ثورهتــا ملــدة 444 يومــاً، وبرغــم العــداء امل

طهــران حنــو أمــريكا يف أكثــر مــن عمليــة طالــت دبلوماســيني وأمريكيــني عاديــني 
وآخرهــا الصواريــخ واملســريات املوجهــة ضــد مواقعهــا يف ســورية والعــراق، مــع 
هتديــدات صرحيــة مــن أبــواق إيــران يف لبنــان والعــراق؛ فاألمريكيــون اختــاروا 
التســامح مــع إيــران، اختــاروا اخلــوف مــن قدراهتــا النوويــة ومشــاريعها العامليــة، 
قــّرروا نســف العــراق برّمتــه ألنــه جتــرّأ علــى احللــم ابمتــالك قــدرات مماثلــة وأســلحة 
الســيطرة  وتركــوه حتــت  واحتلــوه  اجتاحــوه  بقتــل علمائــه،  متطــورة، وســامهوا 
اإليرانيــة، اســتخدموا إرهــاب 11/9 كذريعــة لــكل ذلــك، متناســني متامــاً كل 
مــا فعلتــه إيــران قبــل 9 أيلــول/ ســبتمر 2001؛ ذلــك التاريــخ ابت اتريــخ 
العــداء والكراهيــة للعــرب بســبب تلــك )الذريعــة- اجلرميــة( والكذبــة الفظيعــة، 
لكــن الكراهيــة األمريكيــة مل تولــد يومهــا، بــل هــي اترخييــة برغــم كل مــا قّدمــه 
أتباعهــا مــن العــرب نفطيــاً واســرتاتيجياً، ولعــل الســبب األول هــو إســرائيل، 
واثنيــاً احلســاابت االســرتاتيجية األمريكيــة يف حرمــان أمــة العــرب مــن أي تقــدم. 
لقــد نّفــذ أوابمــا إليــران كامــل مطالبهــا: االعــرتاف بشــرعية النظــام، املوافقــة 
علــى حــق إيــران ابمتــالك القــدرات النوويــة املدنيــة والــي حتّولــت لقــدرات نوويــة 
عســكرية، وعــدم التدخــل يف سياســات طهــران اإلقليميــة التوّســعّية يف اجلغرافيــا 

العربيــة، شــريطة عــدم إيــذاء إســرائيل؛ وهــذا متامــاً مــا تقّدمــه إدارة ابيــدن إليــران 
اآلن.

فمــاذا ســتفعل الســلطة اإليرانيــة جمّســدة مبرشــدها مــع احنســار االنتمــاء الديــي 
شــعبياً وفقــدان حتّكــم النظــام ابجملتمــع اإليــراين؟ ومــا هــي اســرتاتيجية املرشــد 
لرئيســي املعــني عملّيــاً، اجملّهــز خلالفتــه، وفرضــه علــى الشــعب الرافــض للعملّيــة 

االنتخابيــة الــي قاطعهــا معظــم الناخبــني؟
مرحلة خامنئي- رئيسي ستكون الفتة ألسباب عدة، أبرزها: 

1.  تنامــي الــروح القوميّــة الفارســّية وحتــّدي النزعــة اإلســالموية، وُمراقبــة كيفيّــة 
تعاطــي النظــام مــع هــذه الظاهــرة براغماتيــاً، مــع احتفاظــه بعقيــدة اجلمهوريــة 

اإلســالموية. 
2. التحــّول االســرتاتيجي بفكــر فريــق إدارة خامنئــي- رئيســي وفعلهــا بضــوء 
رفــع العقــوابت، إلمنــاء األولويّــة االقتصاديــة والعســكرية بشــراكة مــع الصــني 
هيمنــة 

ُ
وروســيا، مبــا جيّهــز إيــران اإلســالموية للوصــول ملرتبــة الدولــة املســيطرة وامل

إقليميــاً يف غضــون 3 ســنوات برعايــة ابيــدن، وهــي األولويــة لنهضــة يتصّورهــا 
هــذا الفريــق.

يتحــّدث هــذا الفريــق عــن النهضــة والرتميــم الــي ستشــّكل أولويــة، كــي متضــي 
إيــران بتنفيــذ هدفهــا األول وهــو أن تكــون العبــاً فائــق األمهيــة يف املنطقــة، 
شــرط عــدم العــودة عــن مواقــع النفــوذ يف دول املنطقــة، وال يرغبــون كثــرياً يف 
خــوض معركــة مفتوحــة مــع إســرائيل حاليــاً؛ وأعلنــوا أهنــم حيتاجــون 2- 3 
ســنوات للوقــوف علــى قدمــني، وبعــد ذلــك ميكنهــم توجيــه الضــرابت؛ وعليــه 
اخللفــي  البــاب  ملفاوضــات  اســتخدامها  ميكــن  املقبلــة  الثــالث  أو  فالســنتني 
هبــدف اســتبعاد أي نــزاع مباشــر بــني إســرائيل وإيــران، وموســكو تلعــب هــذا 

الــدور لتأجيــل موعــد النــزاع احملتمــل.
الواقــع أن إســرائيل ال تبــدو قلقــة مــن االندفــاع الدبلوماســي واالقتصــادي، 
متّكنــت  هبــدوء كوهنــا  معــه  تتعاطــى  وهــي  إيــران،  حنــو  واألوريب،  األمريكــي 
مــن اخــرتاق إيــران لتفعــل مــا تشــاء، مــن ضــرب مفاعــل نطنــز النــووي وتغيــري 
معاِلمــه، الغتيــال علمائــه داخلــه وخارجــه، فأكــدت علــى منعهــا مــن امتــالك 
ســالح نــووي، ولديهــا عمــالء ووكالء ونشــطاء داخــل إيــران، وهــي تتلقــى 
املســاعدة مــن داخــل النظــام ومــن معارضيــه؛ املهــم أن لــدى إســرائيل شــبكة 
داخــل إيــران وصــل اخرتاقهــا لدرجــة خطــرية، مــع قــدرة خارقــة يف القرصنــة 

وإليــران أيضــاً قــدرات متفّوقــة فيهــا.
إيــران دخلــت مرحلــة النهضــة االســرتاتيجية بعــد االســتفادة مــن مرحلــة الصــر 
االســرتاتيجي، إلنعــاش االقتصــاد وجتديــد البــالد، هــذا يتطلّــب جتنّــب األخطــاء 
رئيســي  خامنئــي-  إدارة  قــّررت  مــا  وهــذا  اليوميــة،  التحــدايت  عــن  والرتفّــع 
لرتّمــم عالقاهتــا وصفقاهتــا  أشــهر  مــن 3- 4  لفــرتة  اعتمــاده؛ وهــي حباجــة 
االقتصاديــة مــع أورواب، لتكــون نقطــة االنطــالق للتجديــد واإلنعــاش، ولفــرتة 
3 ســنوات لتكــون قــّوة عظمــى إقليميــاً، وجتهيــز االقتصــاد واملؤسســة العســكرية 

لضمــان قــدرة طهــران علــى اهليمنــة إقليميــاً، ومــع مــرور 3 ســنوات علــى رائســة 
الضعــف  هــذا  إيــران  وستســتغّل  اآلن،  عليــه  ممــا  أضعــف  ســيكون  ابيــدن، 
لبســط ســلطِتها وهيمنتهــا إقليميــاً بفضــل رفــع ابيــدن للعقــوابت النفطيــة عنهــا 
أواًل، والــي ستســتفيد منهــا الصــني وروســيا معــاً: الصــني الــي ُتصقــل موِقعــاً 
اســرتاتيجياً هلــا يف إيــران وحتتــاج نفطهــا، وروســيا املتأِهبــة الســتخدام أمــوال رفــع 
احلظر النفطي لتســليم صفقات األســلحة الضخمة لطهران؛ وســيقف رئيســي 
علــى ســاقني، روســيا والصــني، حبيــث تقــوم األوىل بتجهيــز ماكنتــه العســكرية 
وحتديثهــا، وتقــوم الثانيــة بصقــل شــراكته االســرتاتيجية. وكالمهــا يدعــم قدراهتــا 
النوويــة؛ هــذا مــا يرضــي إدارة أمريكيــة تقنّــن كامــل جهودهــا يف ضمــان جناحــات 
آنيّــة جلــو ابيــدن يف توطيــد العالقــات األمريكيــة- األوروبيــة وإشــاعة مواجهــة 
الصــني شــرقاً وليــس يف مناطــق النفــوذ الــي تقــوم الصــني بصقلهــا، إيرانيــاً وشــرق 

أوســطياً.
بعــد 3 ســنوات، تكــون إيــران أقــوى وأغــىن، وأكثــر قــدرة علــى تنفيــذ مشــاريعها 
العدائيــة يف املنطقــة العربيــة، مــن العــراق لســورية للبنــان فاليمــن؛ وهبــذه األثنــاء 
يكــون اجملــرم رئيســي قــد متّكــن مــن تدعيــم حكمــه وتنفيــذ مشــروع إحيــاء إيــران 
العظمــى، مســتفيداً مــن نزعــة قوميّــة فارســية لتحقيــق النهضــة االســرتاتيجية، 
ويتمّكــن مــن امتصــاص كراهيــة شــعبه لقيادتــه الدينيــة وحكمهــا الثيوقراطــي، 
فيما يســتعّد لوراثة خامنئي؛ فجذب اهتمام الناس على إمناء االقتصاد وعلى 
القوميّــة الفارســية ســيخدم عمليّــاً لتحويــل األنظــار عــن االســتبداد الثيوقراطــي، 
وسيســاهم إبخفــاء الوجــه الديــي مرحليــاً إلهلــاء جيــل الشــباب ابلــذات ابنطبــاع 
التغيــري؛ لكــن فعليّــاً، ســتزداد إيــران متّســكاً هبويتهــا الدينيــة، وبتحّكــم مرشــدها، 
وســيطرة حرســها »الثــوري« علــى سياســاهتا اخلارجيــة، وســتتمّكن مــن تعزيــز 
مشــروع »هالهلــا الفارســي« الــذي يف ذهنهــا، لكــن بصــورة أكثــر حذاقــًة وأقــل 
اســتفزازاً، وستســتخدم أدواهتــا يف املنطقــة العربيــة لالحتفــاظ بنفوذهــا وســيطرهتا 
عرهــم مــن خــالل معادلــة الفوضــى والّلعــب علــى أواترهــا كمــا تشــاء، ســاعًة 
إلطالقهــا وســاعًة الحتوائهــا حســبما تقتضيــه مصاحلهــا، واســتخدام »القــوة 
الناعمــة«، لكنهــا لــن تتخلّــى عــن عقيدهتــا واســرتاتيجيتها اإلقليميــة والدوليــة.

مــا تريــده إيــران اآلن هــو االســتمرار يف احلديــث مــع الــدول اخلليجيــة، شــرط 
أن تعــي هــذه الــدول أن إيــران هــي الــي تقــّرر شــكل النظــام األمــي املســتقبلي، 
قــد تريــد اهلــدوء واالطمئنــان، حبيــث يتــم التفاهــم والتقاســم ابلنفــوذ، وهلــذا فــإن 
احملــاداثت اإليرانيــة- الســعودية ســتكون مســتمرة يف فــرتة رئيســي ويســعى وراء 
صفقــة اقتســام مناطــق النفــوذ علــى نســق الصفقــة بــني النازيــني والســوفيات الــي 

ُوقِّعــت يف آب/ أغســطس 1939 وأّدت لتقســيم بولنــدا. 
أخــرياً ال عــزاء للمغفلــني واحلّمقــى مــن العــرب، املطّبعــني وابئعــي أوطاهنــم، 
املفّرطــني ابلعمــل العــريب املشــرتك إرضــاًء ملزاعــم أمريكيــة كاذبــة، وتواطــؤ مــع 
عــدوان صهيــوين/ صفيــوين مشــرتك مدّعــم بغطرســة ودجــل أورويب واضــح معــزز 

بنفــاق روســي صيــي. 

عبد الباسط حمودة

هل يدرك العرب مخاطر هذا التوافق العلني؟

كاتب سوري
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ت وتقارير
مقاال

مهمــة اإلعــالم األساســية نقــل اخلــر كمــا هــو وعرضــه بشــكل جمــرد 
وصــادق أمــام الــرأي العــام، وأحيــااًن يســتخدم اإلعــالم للمســاعدة 
علــى تغيــري واقــع مــا وزرع قيــم جديــدة يف اجملتمــع بشــكل تدرجيــي 
حســب توجــه اجلهــة الــي متســك بزمامــه وتتحكــم بــه. نــدرك مجيًعــا 
أن احلياديــة التامــة مطلــب بعيــد جــًدا عــن متنــاول اإلعــالم، وأن أتثــري 
املمــول واملالــك واملتحكــم واقــع ال شــك فيــه بدرجــات متفاوتــة مــن 
املهنيــة واملصداقيــة. لكــن املالحــظ يف الفــرتات األخــرية علــى اجلــزء 
األكــر مــن اإلعــالم العــريب درجــة كبــرية مــن الصفاقــة والوقاحــة يف 
حماولــة واضحــة إلقحــام قيــم اجتماعيــة غريبــة جــًدا عــن اجملتمعــات 
تلــك  االنتشــار ومتجــذرة يف  املســتهدفة وتصويرهــا وكأهنــا واســعة 
اجملتمعــات وذلــك هبــدف تغيــري الوعــي اجلمعــي والبوصلة االجتماعية 
عــن مرجعيتهــا األخالقيــة وهويتهــا احلضاريــة الــي يشــكل اإلســالم 
املكــون األبــرز مــن مكوانهتــا. مــا حيصــل اليــوم مــن كثافــة يف عــرض 
الشــذوذ والتفاهــة واحملرمــات كمكــوانت طبيعيــة وممارســات اعتياديــة 
يف جمتمعاتنــا، والفتــاوى الشــاذة والتشــكيك أبصــول الديــن بشــكل 
ممنهــج ومقصــود هــو مبثابــة وابء إعالمــي ميهــد ملــا هــو أكــر وأخطــر 
مــن برامــج هتــدف إىل تغيــري هويــة اجملتمــع واقتــالع جــذور اإلســالم 
بعنــوان  ســابقة  مقالــة  بينــت إبســهاب يف  األرض كمــا  هــذه  مــن 

»الزلــزال القــادم«.. 
شــاذة  املســاكنة كحالــة  التلفزيونيــة  الرامــج  أو  الدرامــا  تعــرض  أن 
حالــة  علــى  مفهومــة  إعالميــة  إضــاءة  هــو  اجتماعيًــا  مرفوضــة 
اجتماعيــة اندرة، أمــا أن يتكــرر عرضهــا كثــريًا وكأهنــا حالــة مقبولــة 
اجتماعيًــا وشــائعة وتصويــر أصحاهبــا كأبطــال أو مضطهديــن فنحــن 

أمــام حالــة وابء إعالمــي هــادف.
خاصــة  البيــوت كحالــة  يف  الكحــول  شــرب  الدرامــا  تعــرض  وأن 
ببعــض األفــراد أو بعــض فئــات اجملتمــع فهــو أمــر طبيعــي ومفهــوم، 
أما أن تعرض املشــروابت الكحولية وكأن الكحول شــائع يف معظم 
البيــوت العربيــة وكأنــه عبــوات ميــاه يتشــارك األقــارب ابحتســائه يف 

ســهراهتم كمــا الشــاي، فنحــن أمــام وابء إعالمــي هــادف.
الطعــن  أبســلوب  الديــن  ابســم  يتكلــم  معمًمــا  اإلعــالم  يــرز  أن 
والتشــكيك والتشــويه لــكل قيــم ومبــادئ ورمــوز الديــن علــى أنــه حالــة 
شــاذة منبــوذة فهــذا ال خيــرج عــن أســلوب اإلعــالم ومقاصــده، أمــا 
أن يتــم إبــراز هــؤالء النكــرات وأحذيــة الطغــاة علــى أهنــم املمثلــني 

الشــرعيني للديــن فنحــن أمــام وابء إعالمــي هــادف.
أن مينــع كل املفكريــن واملثقفــني امللتزمــني والوطنيــني املســتقلني مــن 

وســائل  يف  حماصرهتــم  مــع  العامــة  اإلعــالم  وســائل  علــى  الظهــور 
ابلتافهــني  واســتبداهلم  واعتقاهلــم،  مالحقتهــم  أو  اخلاصــة  اإلعــالم 
قضــااي  عــن  للحديــث  واملشــبوهني  واألجــراء  والعمــالء  والتافهــات 
األمــة املصرييــة أو أســس الديــن ومبادئــه فنحــن أمــام وابء إعالمــي 

وهــادف. موجــه 
الــي شــكلت  القضــااي  العديــد مــن  لتنــاول  وهكــذا احلــال ابلنســبة 
لفــرتات طويلــة ثوابــت ثقافيــة أو اجتماعيــة أو وطنيــة حيــث يقدمهــا 
اإلعالم كمســائل خالفية أو يتقصد متييعها والتشــكيك فيها هبدف 
إســقاطها مــن وعــي النــاس، أو تنــاول ممارســات ترفضهــا معظــم فئــات 
وأحيــااًن  واحملاصــرة  اإلنــكار  يســتوجب  شــذوذا  وتعترهــا  اجملتمــع 
اإلحتقــار واملعاجلــة يف حــني يقدمهــا اإلعــالم املوجــه كنمــاذج شــائعة 

وأحيــااًن حمببــة وحيــاول كســب تعاطــف اجلمهــور معهــا.
يف كتاهبــا عقيــدة الصدمــة بينــت الكاتبــة نعومــي كاليــن كيــف تعمــد 
الدول الكبرية إىل إحداث صدمة اجتماعية كبرية أو تستغل صدمة 
عفوية يف جمتمع ما إلحداث تغيري جذري يف السياسة أو االقتصاد 
قــادرة علــى  أو الثقافــة أو الوعــي االجتماعــي مل تكــن يف الســابق 
إقنــاع اجلماهــري بــه أو إجبارهــا عليــه، كمــا حصــل يف أمــريكا مثــاًل 
بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمر حيــث متكــن الرئيــس 
األمريكــي وفريقــه حينهــا مــن فــرض سياســات اقتصاديــة وتشــريعات 
حمليــة ودوليــة مل يكــن حــكام أمــريكا حيلمــون هبــا قبــل تلــك األحــداث.

يف منطقتنــا كان الربيــع العــريب – الــذي بــدأ عفــواًي - مبثابــة الصدمــة 
الثقافــة  وحــى  واجملتمــع  واالقتصــاد  السياســة  أركان  هــزت  الــي 
الصدمــة  املنطقــة  وأدواهتــا يف  الغربيــة  الــدول  اســتغلت  بــالدان،  يف 
وعملــت علــى احتوائهــا وإجهــاض األهــداف الــي حتركــت مــن أجلهــا 
الشــعوب وااللتفــاف عليهــا وتوجيــه دفتهــا مــن أجــل تكريــس واقــع 
جديــد وثقافــة عامــة جديــدة  يف املنطقــة العربيــة حاولــت يف الســابق 
الــدول االســتعمارية وأدواهتــا يف املنطقــة جاهــدة تكريســها بكافــة 
الوســائل دون حتقيــق جنــاح يذكــر بســبب وعــي الشــعوب ومتاســك 

جمتمعاهتــا ويقظــة احلــس الديــي والقومــي والوطــي فيهــا. 
التغيــريات املهمــة الــي حاولــت )ومــا تــزال( تلــك الــدول وأدواهتــا 
فرضهــا كواقــع جديــد ترتكــز علــى حموريــن أساســيني كبرييــن مرتبــط 
كل منهما عضواًي ابآلخر: تغييب أو تغيري أو تشويه هوية املنطقة 
اإلســالمية العربيــة، وإقحــام الكيــان الصهيــوين كمكــون طبيعــي يف 

املنطقــة وتســليمه دور القيــادة والــرايدة فيهــا.
كل األوبئــة اإلعالميــة الــي نشــم رائحتهــا العفنــة اليــوم علــى معظــم 

الشاشــات، وكل مــا يرافقهــا مــن تغيــريات جذريــة يف السياســات 
واإلعدامــات  والتشــريعات  والقوانــني  واالقتصاديــة  الثقافيــة 
واإلعتقــاالت والتضييــق علــى رمــوز فكريــة ودينيــة وسياســية إمنــا ختــدم 
اهلدفــني الكبرييــن املذكوريــن أعــاله ومتهــد الطريــق أمــام تكريســهما 

كواقــع المفــر للشــعوب املصدومــة مــن القبــول بــه.
وألن األداة األكثــر أمهيــة يف عمليــة التزييــف والتغيــري الضخمــة الــي 
اهلويــة والوعــي اجلمعــي جملتمعاتنــا هــي اإلعــالم. وألن  تســتهدف 
معظــم احلكومــات العربيــة الــي متتلــك القــرار السياســي واإلعالمــي 
ضعيفــة أو مأجــورة أو ال حتمــل حممــل اجلــد مهــوم أمتهــا وطموحــات 
الثــورة  أاتحتــه  الــذي  اهلامــش  اســتغالل  مــن  بــد  شــعوهبا. كان ال 
الصــورة  نشــر  هبــدف  فرديــة  إعالميــة  منصــات  توفــري  مــن  التقنيــة 
الصحيحــة للديــن وتعميــق االرتبــاط ابهلويــة احلضاريــة ورفــض دمــج 
بطبيعــة  واملفــكك  املنهــك   – األمــة  الصهيــوين يف جســد  الكيــان 
احلــال أبمــراض مزمنــة – لكنهــا تبقــى أرجــى للتعــايف وأقــل ضــررًا 
مــن الســرطان الصهيــوين الصليــيب الــذي يســعى إلعــالن وفــاة املــارد 

اإلســالمي يف أقــرب فرصــة.
املطلــوب إذاً مــن كل مثقــف ومفكــر وفنــان ويوتيوبــر وعــامل ومهــي 
لديــه إمــكاانت وكاريزمــا يف جمــال مــن جمــاالت اإلعــالم أن يقتطــع 
الصــورة  ونشــر  املنظمــة  اهلجمــة  هــذه  ملقاومــة  وقتــه  مــن  بعًضــا 
الصحيحــة عــن ثوابــت هــذه األمــة وقيمهــا احلضاريــة وتوعيــة اجليــل 
الصاعــد ضمــن الدائــرة الــي ميكنــه التأثــري هبــا مهمــا كانــت صغــرية. 
إن كنــت تــرى يف نفســك – ويــرى فيــك مــن حولــك – حضــورًا مميــزًا 
يف جمــال الكتابــة أو اخلطابــة أو الفــن أو التحليــل أو التأثــري بوســيلة 
مــا فــال تــرتدد بعــد فراغــك مــن عيادتــك أو مكتبــك أو جمــال عملــك 
الــالزم  أو دراســتك ابســتخدام تلــك اإلمــكاانت يف نشــر الوعــي 
لرتســيخ االرتبــاط الواعــي الذكــي اهلــادف ابهلويــة، وملنــع وحماصــرة 
ورفــض إدمــاج الصهاينــة يف اجلســد العــريب واإلســالمي. فاهلجمــة 
كبــرية جــًدا ومتعــددة األدوات، وألننــا نفتقــد جبهــة راعيــة خملصــة 
األمــة  هــذه  وأبنــاء  الديــن  هــذا  أتبــاع  فنحــن  احلركــة  تنظــم  لدينهــا 
حباجــة جلهــود كل املؤمنــني بقضيتهــم املعتزيــن هبويتهــم. كل حســب 

إمكاانتــه ومــن موقعــه وأبســلوبه. 
نعــم للديــن رب حيميــه، لكــن املطلــوب منــك أن تتحــرك ضمــن دائــرة 
أتثــريك مهمــا كانــت صغــرية. أواًل: احرتاًمــا لذاتــك وحفاظًــا علــى 
هويتــك وإخالًصــا لدينــك وحبًــا لنبيــك. اثنيًــا: لكــي تبقــى اجلمــرة 

ــا: ألن املوقــف انتمــاء. ملتهبــة حتــت الرمــاد. اثلًث

د معتز محمد زين 

وباء إعالمي 
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ت وتقارير
مقاال

أعــادت االنتخــاابت الرائســية الســورية خلــط أوراق املشــهد الســوري داخليــاً وخارجيــاً 
بعــد توقعــات ملعارضــني ومراقبــني أبن تــرتك آاثراً ســلبية علــى اجلهــود السياســية الــى 

تســعى إلهنــاء احلــرب الداميــة يف ســورية.
يســيطر  الــي  املناطــق  بــني  انقســاماً  االنتخــاابت  الداخلــي شــكلت  املســتوى  علــى 
عليهــا النظــام الســوري واملناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته فاملعارضــة الســورية واملناطــق الــي 
تســيطر عليهــا رفضــت املشــاركة ابالنتخــاابت متامــاً ووصفتهــا ابهلزليــة وهــو مــا جعــل 

عــدداً كبــرياً مــن الســوريني خــارج املعادلــة االنتخابيــة متامــاً.
خارجيــاً ظهــر الرفــض الــدويل الواســع ابإلعــرتاف بشــرعية هــذه االنتخــاابت ابلرغــم مــن 
مســاعي النظــام وحلفائــه لتســويقها ابعتبارهــا خطــوًة لتجديــد شــرعية بشــار األســد 

ونظامــه.
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة و بريطانيــا وأملانيــا وإيطاليــا أصــدروا بيــاانً  مــن   فــكالً 
مشــرتكاً يف شــأن االنتخاابت الســورية أكدوا فيها أبهنم لن يعرتفوا بنتائج االنتخاابت 
مــامل تكــن حتــت إشــراف األمــم املتحــدة وفــق القــرار 2254 ويــرون أبن هــذه العمليــة 

االنتخابيــة هــي جمــرد وســيلة لتســويق األســد وشــرعنة نظامــه ال أكثــر.
مــن  ســتزيد  ُأجريــت  الــي  االنتخــاابت  أبن  ســوريون  معارضــون  رأى  ذلــك  ألجــل 
االنقســام مــن أجــل احلــل السياســي علــى الصعيديــن الداخلــي والــدويل وســتضع املزيــد 
تســاهم  قــد  أبهنــا  ويعتقــدون  بــل  مفاوضــات سياســية  أي  العقبــات يف طريــق  مــن 
يف نســف العمليــة السياســية بشــكل كامــل لكــن يف املقابــل روســيا وحلفــاء النظــام 
الســوري يــرون أبن فــوز بشــار األســد ســيفرض علــى العــامل التعامــل معــه مــن جديــد مبــا 

جيعــل ســورية أقــرب للخــروج مــن أزماهتــا.

اليــوم وبعــد أن أجريــت مســرحية االنتخــاابت الســورية وفــاز هبــا بشــار األســد بفــرتة 
رائســية رابعــة بنســبة 95% ابلرغــم مــن عــدم مشــاركة أكثــر مــن 13 مليــون ســوري 
ممــا يؤكــد عــدم نزاهــة هــذه االنتخــاابت عكــس مــا ادعــى النظــام الســوري أبهنــا أكثــر 
انتخــاابت مــرت علــى ســورية تتســم ابلنزاهــة والشــفافية فــإن الســؤال الطبيعــي الــذي 

يطرحــه معظــم الســوريون اليــوم ســورية إىل أيــن داخليــاً وخارجيــاً بعــد االنتخــاابت 
وإن كانــت مجيــع التقديــرات احلاليــة املتعلقــة ابمللــف الســوري تؤكــد عــدم حصــول 
علــى  تؤثــر  مل  االنتخــاابت  فنتائــج  العاجــل  القريــب  يف  مهمــة  وتطــورات  تغيــريات 
علــى  ســليب  بشــكل  أثــرت  بــل  الســوري  النظــام  ســيطرة  خــارج  املقيمــني  الســوريني 
املقيمــني يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فالواقــع يقــول أبن النظــام الســوري لــن 
يغــري طريقــة تعاملــه مــع الســوريني الــذي اعتــاد عليهــا خــالل الســنوات املاضيــة مــن 
قتــل وهتجــري واعتقــال حبقهــم والعكــس هــو املتوقــع أبن فــوز األســد ســيزيد مــن النظــام 

الســوري شراســًة ممــا جيعلــه يرتكــب املزيــد مــن األعمــال الوحشــية.
أمــا عــن األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــإن نتائــج 
االنتخاابت مل تغري أي شــيء من الواقع املرير الذي يعيشــه الســوريون حيث شــهدت 
معظــم املناطــق الســورية يف اآلونــة األخــرية أزمــة اتصــاالت وكهــرابء خانقــة خاصــًة يف 
دمشــق وحلــب أطلــق بعدهــا الســوريون املقيمــني يف مناطــق ســيطرة النظــام هاشــتاغ 
بعنــوان )أوقفــوا قطــع الكهــرابء( وارتفــع أيضــاً ســعر البنزيــن يف مناطــق ســيطرة النظــام 
الــذي يعــاين مــن نقــص حــاد يف احملروقــات لريتفــع البنزيــن غــري املدعــوم بنســبة %20 
ليصبــح الليــرت الواحــد 3 آالف لــرية ســورية بعــد أن كان 2500 لــرية. وهنــاك توقعــات 

مــن إعــالم النظــام أبن يرتفــع أيضــاً ســعر املــازوت بنســبة %100 .

أزمــات يعيشــها الســوريون كل يــوم مل ولــن تنتهــي يف القريــب العاجــل كمــا روج هلــا 
النظــام الســوري قبــل االنتخــاابت والعكــس أيضــاً هــو املتوقــع فلــن يســتطيع النظــام فــك 
احلصــار دوليــاً عنــه مــع اســتمرار عجــزه يف أتمــني احملروقــات واملــواد األساســية فالوضــع 
يواجــه  الشــعب  وأصبــح  ســورية  اهلزليــة يف  االنتخــاابت  بعــد  أكثــر  تفاقــم  املعيشــي 

جحيمــاً معيشــياً غــري مســبوق. 
األايم القادمة ستشــهد أزمات جديدة يف الوضع املعيشــي الســتمرار عدم وجود حل 
للصــراع الســوري مــع عــدم وجــود أي حســم عســكري ألي جهــة ماعــدا طموحــات 
األســد وحلفائــه يف فــرض بشــار األســد علــى العــامل الــذي يقابلــه صــد دويل جممــع يف 

عــدم قبــول النظــام الســوري. 
وكمــا هــو واضــح فــإن نتائــج االنتخــاابت الســورية لــن يكــون هلــا أي أتثــري حقيقــي 
جــاد ولــن تــؤدي حلصــول تغيــري فعلــي علــى الواقــع الســوري فاملعادلــة اجلديــدة لــن 
ختتلــف عمــا ســبقها بكثــري لكــن تؤكــد اســتمرار النظــام الســوري ابلســيطرة علــى ســورية 
مدعومــاً مــن إيــران عســكرايً ومــن روســيا سياســياً ومعارضــة مفككــة رهينــة لــدول كثــرية 
مــع غمــوض وعــدم جديــة حســم امللــف الســوري ابلنســبة للغــرب وغيــاب الــدور العــريب 

ابلكامــل عــن املشــهد.
مــن  لليــوم  يعــاين  مــازال  الــذي  الســوري  الشــعب  علــى  يطغــى  غامــض  مســتقبل 
نظــام متوحــش مســتبد فشــعار األمــل ابلعمــل الــذي كان مرافقــاً لبشــار األســد يف 
االنتخــاابت اهلزليــة تبخــر ســريعاً مــع صــدور النتائــج الــذي ضحــك هبــا علــى مؤيديــه. 
أمل يكــن مــن األفضــل لبشــار األســد أتمــني رغيــف اخلبــز لشــعبه بــداًل مــن الشــعارات 

الراننــة الكاذبــة هلــم؟

آالء العابد  

ما بعد »األمل بالعمل«: سورية إلى أين ؟؟

كاتبة سورية

عقدت يوم األربعاء 2021/7/7 اجللســة السادســة عشــرة ملســار أســتاان، 
املســار الــذي اخرتعتــه روســيا لاللتفــاف علــى املســار األممــي يف جنيــف 
مارســها  الــي  الســورية  املقتلــة  مــن  للخــروج  طريــق  خارطــة  وضــع  الــذي 
الــي  النظــام ضــد شــعبه، للبــدء بعمليــة سياســية انتقاليــة، ولكــن روســيا 
تدخلــت عســكراًي بقــوة يف ســورية عــام 2015 بطلــب مــن النظــام وإيــران 
املوجــودة يف ســورية مــع داعميهــا ومليشــياهتا منــذ عــام 2012 أصبحــت 
الداعــم الرئيســي للنظــام ضــد شــعبه وعرقلــت ابلفيتــو أي تقــدم ابلعمليــة 
السياســية ومتطلباهتــا. حضــر اجللســة يف أســتاان وفــد املعارضــة ووفــد النظــام 
مث وفــود الــدول الضامنــة تركيــا وروســيا وإيــران مث وفــود بشــكل مراقــب مــن 
العــراق ولبنــان واألردن ومنظمــات دوليــة مهتمــة، كمــا حضــر االجتمــاع 
غريبيدرســون مبعــوث األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل ســورية، وكالعــادة مل 
حيقــق االجتمــاع أي اخــرتاق يف امللفــات املطروحــة، فمــا قيــل عــن منطقــة 
منزوعــة الســالح حــول طريــق إم4 اتفــق عليــه وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مــع 
نظــريه الروســي قبــل االجتمــاع وهــو جمــرد تفعيــل التفــاق آذار/مــارس بــني 
توقفــت،  الــي  املشــرتكة  الــدورايت  املراقبــة وتســيري  روســيا وتركيــا إلعــادة 
ولتســويق األوهــام جــرى تبــادل مخســة أســرى للجيــش الوطــي مــع عــدد 
ومتابعــة،  ابهتمــام  حيظــى  املعتقلــني  مســار  أن  ليقــال  النظــام  مــن  مماثــل 
جــرى اللقــاء وحمافظــة كاملــة حماصــرة حصــارًا خانًقــا مــن النظــام والــروس 
وهــي درعــا مهــد الثــورة الــي مل تدخــل يف ســلطة  النظــام كمــا يريــد  إىل 
اآلن رغــم كل الضغــوط واملغــرايت والقصــف والتهجــري واالعتقــاالت وكل 
أنــواع الضغــوط، اجلديــد أن الــروس يهــددون أهــايل درعــا عر}إفــالت{ 

امليليشــيات اإليرانيــة علــى درعــا، وكلمــة إفــالت عــادة تســتعمل للحيــواانت 
وليــس للبــش، وهــذا وصــف دقيــق هلــذه املليشــيات اإلرهابيــة الطائفيــة. 

    العمليــة السياســية متوقفــة ابعــرتاف بيدرســون وهــذا مطلــب روســي، 
وقــد أعطــى مؤمتــر رومــا األمريكــي مــن أجــل ســورية الضــوء األخضــر ألســتاان 
عندمــا رفــض الوزيــر األمريكــي رئيــس املؤمتــر أن يربــط املســاعدات وإعــادة 
اإلعمــار ببــدء عمليــة سياســية تفضــي إىل هيئــة حكــم انتقــايل كمــا نــص 
البنــد واســتبدلته  لذلــك مت جتاهــل هــذا  ببنــده األول  قــرار جملــس األمــن 
روســيا ابللجنــة الدســتورية الــي تــدور حبلقــة مفرغــة دون أي إجنــاز، واآلن 
للدســتور وميكــن أتجيــل  يعــد هنــاك ضــرورة  املهزلــة مل  االنتخــاابت  بعــد 
العمليــة ســبع ســنوات أخــرى. اآلن وبعــد أن أقــر جملــس األمــن متديــد مــرور 
املســاعدات مــن معــر ابب اهلــوى بعــد أن أغلقــت روســيا املعابــر الثالثــة 
الــي مجعتــه  القمــة  التمديــد يف  علــى  أن ابيــدن حصــل  نعــرف  األخــرى 
مــع بوتــن الشــهر املاضــي ولكــن النعــرف إىل اآلن مــاذا أخــذ بوتــني مــن 
أمــريكا يف امللــف الســوري فطلباتــه كثــرية أوهلــا حماولتــه مــع ابيــدن شــرعنة 
االنتخاابت الســورية الي قوبلت ابلرفض وال مانع من اســتثناءات لشــركاته 
وشــركائه مــن قانــون قيصــر. والنعــرف إىل اآلن هــل حصــل علــى أي معــر 
آخــر بــني مناطــق املعارضــة والنظــام. مــن املعــروف أن أمــريكا وتركيــا ستســتمر 
بتمريــر املســاعدات بقــرار أممــي أو بدونــه ولكــن عندمــا يكــون هنــاك قــرار 

فهــذا أفضــل.
    إىل اآلن اليفهــم يف هــذا املســار دور مــن يســمون أنفســهم معارضــة، 
فمــاذا أجنــزت هــذه املعارضــة بوفدهــا )العظيــم( وقــد كان مطلــوب منهــا 

قضيتــني رئيســيتني: العمليــة السياســية وملــف املعتقلــني وهــي مل تفتــح فمهــا 
يف هــذه امللفــات حــى حصــار درعــا مل يكــن لــه ذكــر أمــا القضــااي األخــرة 
املنزوعــة  واملنظقــة  املعابــر  أخــرى كملــف  ودول  قــوى  هبــا  تكفلــت  لقــد 
واإلقليمبــة  الدوليــة  احملافــل  يف  صــوت  هنــاك  يكــون  لــن  اخل.  الســالح 
إال ابســتبدال هــذه الوجــوه الشــائهة الكاحلــة مبمثلــني حقيقيــني للشــعب 

الســوري وثورتــه املســتمرة.
روســيا ابتدعــت مســار أســتاان لاللتفــاف علــى أي جهــد حقيقــي لعمليــة 
سياســية  بعمليــة  أمــريكا  اكــرتاث  عــدم  أبن  والشــك  حقيقيــة،  سياســية 
الــروس اجملــال للتحكــم يف امللــف الســوري وهــي حليفــة  حقيقيــة يعطــي 
النظــام وليســت حياديــة. وكلمــا وجــدت روســيا نفســها يف مــأزق تدعــو 
الجتمــاع مســار أســتاان البائــس، فهــي تتحكــم  مبلــف املســاعدات والتقــدم 
أي منهــا ف80 ابملئــة مــن املســاعدات أتيت مــن االحتــاد األوريب وأمــريكا 
الشــكل  اليــاابن وكــوراي، كمــا تقســم املســاعدات علــى  و20 ابملئــة مــن 
التــايل:40 ابملئــة للمناطــق خــارج ســيطرة النظــام، و40 ابملئــة ملناطــق النظــام 
و20 ابملئــة ملناطــق قســد، يســرق الكثــري مــن املســاعدات ويعــاد بيعهــا 
واالجتــار هبــا وكثــريون مــن أزالم النظــام ومــا يســمى املعارضــة جنــوا الثــروات 

الطائلــة مــن وراء ذلــك.
   البد من معارضة حقيقية نزيهة.وعندما قبض أمحد اجلراب 400 مليون 
دوالر أبمــر مــن امللــك عبــد هللا الســعودي وقالــوا لــه إنــه أخذهــا لنفســه قــال 
عبــد هللا هــذا ولــدان. وعلــى ذلــك فقــس. محــى هللا ســورية وأعاهنــا علــى 

ماتعانيــه. 

محمد عمر كرداس

أستانا )نور سلطان(16 وقبله مؤتمر روما 
ماذا حققا للشعب السوري

كاتب سوري
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ت وتقارير
مقاال

بعــد الكســاد الكبــري 1929 والــذي أرخــى بظاللــه علــى العــامل طيلــة الثالثينــات 
نظــام  إىل  احلاجــة  كانــت  عامليــة،  حــرب  إىل  العــامل  وجــّر  املاضــي  القــرن  مــن 
إقتصــادي عاملــي أكثــر اســتقراراً إلبعــاد شــبح احلــرب مــن أن يعصــف اثنيــة بعــد أن 
كّلفــت احلــرب العامليــة الثانيــة ماليــني مــن الضحــااي ودمــار ثلــث أورواب وقنبلتــني 
ذريتني ، فجاء نظام » بريتون وودز« اإلقتصادي 1944  ليعاد العمل ابملعيار 

الذهــيب مــن جديــد وهــو ربــط العمــالت ابلذهــب لتصبــح مســات االقتصــاد:
1ـ حركة رأس مال منخفضة ، تسيطر عليها احلكومات إىل حد كبري.

2ـ أسعار صرف العمالت مستقرة جداً.
الــي  ابلطريقــة  اخلاصــة  اقتصاداهتــا  إلدارة  للحكومــات  النقــدي  االســتقالل  3ـ 

تريدهــا عاليــة .
ولكــن منــذ أوائــل الســبعينات بــدأ احلديــث عــن أزمــة الرأمساليــة وضــرورة البحــث 
عــن أفــكار جديــدة  للخــروج مــن حالــة الشــعور ابلضيــق، فظهــرت أفــكار ثوريــة 
مثــل الليراليــة االقتصاديــة والــي تعتمــد علــى فكــرة التحــرر مــن ســيطرة احلكومــات 

علــى االقتصــاد.
وكان أكثــر املتحمســني للدفــاع عــن الليراليــة االقتصاديــة يف تلــك الفــرتة عــامل 
العلــوم  يف  نوبــل  جائــزة  علــى  احلائــز  فريدمــان(  )ميلتــون  األمريكــي  االقتصــاد 
االقتصاديــة 1976، ويف مقابلــة علــى التلفزيــون الرمســي يف نيويــورك يف برانمــج » 

قــال: املنفتــح« 1975  العقــل 
» أحــد األخطــاء الكــرى هــو احلكــم علــى السياســات والرامــج بنواايهــا وليــس 

بنتائجهــا« 
اهنــار نظــام بريتــون وودز يف الســبعينات وكان احلــل هــو اللجــوء إىل مايشــبه املعيــار 

الذهــيب مــع حريــة أكــر أي:
ـ املال يتحرك حبرية جللب االستثمار األجنيب.

ـ أسعار صرف مستقرة.
ـ التخلــي عــن االســتقالل الوطــي يف إدارة االقتصــاد مــن قبــل احلكومــات وتغيــري 

سياســاهتا جللــب االســتثمارات.
العامليــة يف الســبعينات والثمانينــات  الــي تغــريت هبــا الرأمساليــة  كانــت الطريقــة 
تعتمــد علــى نظريــة االســتحالة الــي يفســرها االقتصــادي الكنــدي الفائــز جبائــزة 
نوبــل » التذكاريــة« يف االقتصــاد 1999، وقــد تــويف مؤخــراً يف مدينــة ســيينا /

ايطاليــا عــن عمــر يناهــز التســعني، ويف تفســريه لنظريــة االســتحالة افــرتض نوعــاً مــن 
الثالثيــة ) حيــث حتــدد ثالثــة أهــداف افرتاضيــة، مــع مالحظــة حتقيــق هدفــني فقــط 
منهــا يف أي نظــام مــايل تصممــه( علــى ســبيل املثــال : األهــداف هــي : 1ـ حركــة 

رأس املــال    2 ـ اســتقرار أســعار الصــرف  3 ـ االســتقالل النقــدي.
ففــي نظــام املعيــار الذهــيب كانــت حركــة رأس املــال كبــرية وأســعار الصــرف مســتقرة، 
ولكــن االســتقالل النقــدي ضعيــف جــداً، ألنّــه مــع معيــار الذهــب يعــي وجــوب 
انتقــال الذهــب مــن بلــد إىل بلــد آخــر.وإذا مل يكــن لديــك مايكفــي مــن الذهــب 
مــن  إضافيــة  علــى كميــة  للحصــول  الفائــدة  أســعار  تغيــري  إىل  ســتضطر  فإنــك 
الذهــب، وهــذا يعــي أنــك أصبحــت مقيــداً ابآلخريــن الذيــن ميلكــون الذهــب، 

فتفقــد جــزءاً مــن اســتقالليتك يف توجيــه اقتصــادك اخلــاص.
البــد مــن التضحيــة هبــدف مــن الثالثــة لتحقيــق اهلدفــني اآلخريــن إذ ال ميكــن 
حتقيقهــا يف أي نظــام مــايل، وهــذا مــا حصــل يف فــرتة الثمانينــات بعــد أن ابتــت 
املشــكلة ضاغطــة بشــكل كبــري حــول قضيــة أاثرهــا األوروبيــون بوجــه األمريكيــني: 

العملــة  » كيــف يكــون لديــك معيــار ذهــيب وتريــد طباعــة كميــات أكــر مــن 
الورقيــة؟«.

ولذلــك كان البــد مــن إجيــاد طريقــة يتــم فيهــا إدارة مقــدار األمــوال الورقيــة بــني 
عــدد حمــدود مــن احلكومــات الرئيســية الــي تــزود العمــالت االحتياطيــة مــن أجــل 
التبــادل التجــاري العاملــي، وهــذا يعــي ضوابــط نقديــة مشــّددة يديرهــا مصرفيــون 
أمريكيــون وأوروبيــون ومصرفيــون مركزيــون ايابنيــون. وكانــت النتيجــة: ـ إجيــاد عــامل 
انشــئ يــزداد فيــه تنقــل رؤوس األمــوال بشــكل أكــر علــى حســاب االســتقالل 
الوطــي يف إدارة االقتصــاد وتتحــول أســعار الصــرف مــن حالــة عــدم االســتقرار إىل 

صعوبــة االســتقرار ألنــه ليــس نظــام ذهــب حقيقــي.
لكــن عندمــا حصــل الركــود االقتصــادي العاملــي 2008 الــذي أدى إىل اخنفــاض 
كبــري جــداً أبســعار النفــط 39د $ دوالراً للرميــل بعــد أن كان قــد وصــل إىل 
أرقــام قياســية 147$ بســبب دخــول معظــم االقتصــادات العامليــة القويــة يف حالــة  
الركــود ابتــداءاً مــن بريطانيــا وأملانيــا واليــاابن وحــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. 
بــدأت تظهــر أفــكار ثوريــة  ال تقــل عــن ثــورة اإلتصــاالت واإلنرتنــت يف تغيــري 
الكثــري مــن أمنــاط التعامــل االقتصــادي بــني الــدول وحــى األفــراد، فكانــت تقنيــة 
الــي  الثوريــة  التقنيــة  القاعــدة  هــي   )BLOCKCHAIN( شــني  البلــوك 
فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لرتمجــة مفهــوم العملــة الرقميــة إىل واقــع اقتصــادي 
ملمــوس أخــذ جيــذب العديــد مــن رجــال األعمــال والشــركات أو اجملموعــات املاليــة 
النشــطة يف أرجــاء العــامل، وجــاء أول تطبيــق عملــي عــام 2008 للعملــة الرقميــة 
)BITCOIN( الــي أصدرهــا ساتوشــي انكوموتــو ليعلــن بدايــة عصــر جديــد 

للتبــادل التجــاري غــري املســبوق.

ياسر الحسيني 

هل نحن على أعتاب عصر جديد عنوانه 
العملة الرقمية؟

كاتب وإعالمي سوري

اخنرطــت إيــران احلليــف الرئيســي التقليــدي للنظــام الســوري، بشــكل متزايــد يف 
التنافــس علــى اهليمنــة يف ســورية والوصــول ألدوات القــوة والتأثــري مــن الفــرق 
العســكرية الرئيســية إىل مــوارد االقتصــاد الســوري، الســيما بعــد أن أصبحــت 
إليــران فــرص كثــرية للســيطرة عقــب تعزيــز وجودهــا العســكري، وابت النظــام 
مرهــواًن هلــا وهــذا حــال القــوى املعاونــة كمــا قــال ميكافيلــي عندمــا تســتعني 
بقــوى تعاونــك تصبــح مرهــون لتلــك القــوى الــي عاونتــك، ورغــم كل العقــوابت 
األمريكيــة واألوربيــة علــى إيــران إال أهنــا اســتمرت بشــكل كبــري يف محايــة النظــام 
الســوري وابلتــايل محايــة هيمنتهــا وأهدافهــا االســرتاتيجية يف األطمــاع والنفــوذ 
والتمــدد انطالقــاً مــن عقليــة نفــوذ ومتــدد امراطــوري أبدوات دولــة متعثــرة يعــاين 
القــوى املســتبدة ال يعنيهــا اإلنســان بقــدر مــا  شــعبها الفقــر واحلرمــان لكــن 
يعنيهــا بســط النفــوذ واهليمنــة، متحديــًة كل العقــوابت واملخاطــر الســيما إذا مل 

تكــن املخاطــر جديــة.
 كانــت أهــداف إيــران الرئيســية يف ســورية أتمــني الطريــق الــري بــني أراضيهــا 
مــروراً ابلعــراق وســورية إىل لبنــان واحلفــاظ علــى نظــام صديــق يف دمشــق وحبــال 
خســرته فســوف تكــون ســورية علــى عالقــة بعمقهــا العــريب املناهــض إليــران 
إيــران،  وعالقــة متقدمــة مــع تركيــا املنافــس هلــا يف املنطقــة وهــذا مــاال تريــده 
وهلــذا كانــت معظــم اســتثمارات إيــران العســكرية وغريهــا للحفــاظ علــى الوضــع 
كمــا هــو مواجهــة إرادة قســم كبــري مــن الشــعب وتســعى لتطويــع القســم اآلخــر 

فلــم تدخــر جهــداً مــن القــوى الصلبــة والناعمــة إال واســتعملتها، حيــث قامــت 
بتمويــل وتدريــب وجتهيــز عشــرات اآلالف مــن املســلحني الطائفيــني يف الصــراع 
الســوري، وقامــت بتدخــالت ماليــة واقتصاديــة كبــرية. وحســب دراســة أجراهــا 
ســورية  يف  إيــران  إنفــاق  إمجــايل  أن  االســرتاتيجية  للدراســات  الــدويل  املعهــد 
والعــراق واليمــن 16 مليــار دوالر بينمــا تنفــق 700 مليــون دوالر ســنوايً علــى 
مليشــيات حــزب هللا يف لبنــان، وإيــران وفــرت معظــم احتياجــات البــالد مــن 
املنتجــات النفطيــة املكــررة والــي تنقلهــا عــر بواخــر غــري إيرانيــة وغالبــاً )بنمــا( إىل 
موانــئ الالذقيــة، وأرســلت أطنــان عديــدة مــن الســلع واملعــدات، وتطويــر بعــض 
الصواريــخ واألســلحة الكيميائيــة يف مصيــاف التابــع للبحــوث العلميــة، رغــم 
العقــوابت الدوليــة املفروضــة علــى النظــام، مقابــل التزامهــا بضمــان بقــاء األســد.
القطاعــات  اســتثمارية كبــرية يف  فــرص  إىل  إيــران ابلوصــول  ابملقابــل طالبــت 
الرئيســية لالقتصــاد الســوري والســيما ممتلــكات الدولــة مــن النقــل واالتصــاالت 
والطاقــة والفوســفات واألمــن الغذائــي، وكان الســلوك الــدويل ال يتعــدى لغايــة 
اليــوم بُعديــن: األول وهــو عقــوابت اقتصاديــة والثــاين إبعادهــا نوعــاً مــا عــن 
اســتثمارها بوجودها العســكري قرب إســرائيل، ومل يكن يف َخَلد اجملتمع الدويل 
البعــد اإلنســاين حيــث التوحــش والعبــث  أن يكــون االعتبــار األساســي هــو 
واإلجــرام الــذي تقــوم بــه يف ســورية ضــد الســوريني، فاملقــارابت الدوليــة ليــس 
فيها كف هذا اإلجرام يف ســورية ومنعه وحماســبته وإمنا تشــذيبه ومراقبته وإدانته 

القوليــة، وعجــز العمــق العــريب املهــدد مــن إيــران أصــاًل مــن أن يشــكل ضغًطــا 
حقيقيًــا جــاًدا يوقــف هــذا التوحــش اإليــراين فتتمــدد إيــران بتمثيلهــا الدبلوماســي 
لتوجــد قنصليــة يف حلــب وإقامــة احلســينيات يف احملافظــات واســتمالة العشــائر 
العشــائرية  احلالــة  لتعــزز  النظــام  مواجهــة  يف  تنخــرط  مل  الــي  الســيما  العربيــة 
لتطوعهــا، وبعثــات للطــالب الســوريني وأبنــاء املســؤولني حيــث بلــغ عددهــم 
قرابــة 2800 طالــب يف اجلامعــات اإليرانيــة، عــدا عــن املســاعدات اإلنســانية 
الــي مل تتوقــف ألبنــاء املذهــب مــن الســوريني ابلدرجــة األوىل وهبــذا تزيــد مــن 
الشــرخ االجتماعــي والتغيــري الدميغــرايف وال تــرتك مفصــل مــن املفاصــل الرمسيــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة إال وســعت للتدخــل فيــه فاليــوم تدخلــت بــكل مديــرايت 
األوقــاف يف احملافظــات الســورية لتوجــه بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر املنــر 

الديــي الــذي أصبــح يســبح حبمــد إيــران والســلطان آبن واحــد..!
لكــن يف الضفــة املقابلــة لقــوى الثــورة واملعارضــة والنخــب الســورية دائمــة التنــازع 
ومايــزال العقــل االســرتاتيجي والوعــي االســرتاتيجي غائــب عــن الســاحة، وكل 
طــرف يلقــي اللــوم علــى اآلخــر صاعــداً مبنــر الوعــظ كــي ال ينالــه هــو الوعــظ 
والنقــد وأن اآلخــر هــو املســؤول وحســب، لكــن اآلخــر هــو كلنــا ويف صــراع 
كهــذا حنتــاج إىل عقــل مجعــي واعــي يتجــاوز صغــار األمــور لكبارهــا وصغــار 
املشــاكل ألعظمها، فاملخاطر احملدقة كبرية وتتوســع ويتســع اخلرق على الراقع، 

لكــن الراقــع عــن اخلــرق ملنشــغل.!

د- زكريا مالحفجي 

كاتب سوري

ماتزال إيران تبتلع سورية
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بلبل زادة... منبر ال

Suriye toplumunun önde gelen fikir, düşünce, aydın, akademisyen, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile yapılan Suriye Kanaat Önderleri Toplantısı Bül-
bülzade vakfının ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya; Bülbülzade Vakfı Başkanı 
Turgay Aldemir, Önder Derneği Başkanı Abdurrahman Dedem, Midad Derneği 
Başkanı Azzam Hancı, Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa El Hüseyin, 
Ata Derneği Başkanı Vail Dede, Minberşam Derneği, Kadın Birliği Derneği, Acu 
Derneği’nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri, 
gazeteciler, yazarlar, aydın ve akademisyenler katıldı.
Toplantıda; Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin önümüzdeki sürçte sağlık so-
runu yaşamamaları için bir an önce aşı yaptırmalarının teşvik edilmesi, Gazian-
tep ve güvenli bölgede Türkçe,  Arapça, Kürtçe dilinin yaygınlaştırılması için 
ortaklaşa bir kampanya yürütülmesi, gençlerin okullara devam etmesi, lise 
devamlılığının arttırılması, üniversiteye hazırlanılması konusunda çabaların 
desteklenmesi, Türk sivil toplum örgütü tecrübesinin aktarılması için Suriyeli 
sivil toplum örgütleriyle beraber bir sivil toplum akademisi oluşturulması, Ga-
ziantep’te, Suriye’nin içinde ve ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde gençlik merkezi, kültür merkezi taleplerinin karşılanması için 
işbirliğine gidilmesi, yeni dönemde Gaziantep göç merkezi prototipi üzerin-
den bu tür çalışmaların arttırılması konuları görüşülerek karara bağlandı.

اســتضافت وقــف بلبــل زاده لقــاء قــادة الــرأي الســوريني الــذي عقــد حبضــور ممثلــني عــن املثقفــني واألكادمييــني 
واملنظمــات غــري احلكوميــة يف اجملتمــع الســوري.

حضــر االجتمــاع  رئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــري ، رئيــس منظمــة الــرواد عبــد الرمحــن ددم ، رئيــس 
مجعيــة مــداد عــزام خاجنــي ، رئيــس اجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب مصطفــى احلســني ، رئيــس مجعيــة عطــاء 
وائــل دادة ، مجعيــة منــر شــام ، مجعيــة االحتــاد النســائي ، ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة ، ممثلــي املنظمــات 
والصحفيــني والكتــاب واملثقفــني واألكادمييــني. يف االجتمــاع؛ مت تشــجيع الســوريني املقيمــني يف غــازي عنتــاب 
علــى أخــذ اللقــاح يف أســرع وقــت حــى ال يعانــون مــن مشــاكل صحيــة يف الفــرتة املقبلــة ، وإطــالق محلــة 
مشــرتكة لتعلــم اللغــات الرتكيــة والعربيــة والكرديــة يف غــازي عنتــاب واملنطقــة اآلمنــة ، ودعــم جهــود الشــباب 
لاللتحــاق ابملــدارس ، وزايدة االلتحــاق ابملــدارس الثانويــة ، واالســتعداد للجامعــة ، وإنشــاء أكادمييــة غــري 
حكوميــة مــع املنظمــات الســورية غــري احلكوميــة لنقــل جتربــة املنظمــات غــري احلكوميــة الرتكيــة ، وإقامــة تعــاون 
لتلبيــة مطالــب مراكــز الشــباب واملراكــز الثقافيــة يف غــازي عنتــاب ويف مناطــق خمتلفــة مــن تركيــا إذا لــزم األمــر ، 
يف الفــرتة اجلديــدة ، تقــرر زايدة هــذه الدراســات مــن خــالل النمــوذج األويل ملركــز اهلجــرة يف غــازي عنتــاب.

اجتماع قادة الرأي السوريين في وقف بلبل زاده

Suriye Kanaat Önderleri Toplantısı Bülbülzade Vakfında Yapıldı

الرتكيــة  والتنســيق  التعــاون  وكالــة  قدمــت 
ألصحــاب  أعــالف  كســارات   )TIKA(
املشــاريع يف املنطقــة اآلمنــة مــن أجــل دعــم تربيــة 

الفــرات. درع  عمليــة  منطقــة  يف  احليــواانت 
الصناعــة  لدعــم  مشــروًعا   TIKA أطلقــت 
مــارع  و  والراعــي  وأخرتيــن  أعــزاز  مناطــق  يف 
وصــوران داخــل منطقــة عمليــات درع الفــرات ، 
نظــرًا الرتفــاع تكلفــة مدخــالت األعــالف وعــدم 
القــدرة علــى اســتخدام املنتجــات احليوانيــة بشــكل 

مناســب.
ضمــن نطــاق املشــروع ، مت توزيــع آالت تكســري 
األعــالف علــى األشــخاص الذيــن يتمثــل مصــدر 

رزقهــم الرئيســي يف الزراعــة وتربيــة احليــواانت.

تيكا تدعم رواد األعمال الذين يعيشون من خالل تربية الحيوانات في سوريا

TİKA’dan Suriye’de Hayvancılıkla Geçinen Girişimcilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA), Fırat Kalkanı Harekatı bölge-
sinde hayvancılığın desteklenmesi 
amacıyla bölgedeki girişimcilere 
109 yayık makinesi ve 24 yem kırma 
makinesi temin etti. TİKA, Suriye’de 
yem girdi maliyetlerinin yüksek 
olması ve hayvansal ürünlerin ye-
terince değerlendirilememesi üze-
rine Fırat Kalkanı Harekâtı Bölgesi 
sınırları içerisinde yer alan Azez, 
Ahtarin, Çobanbey, Mare ve Soran 
bölgelerinde sektörün desteklen-
mesi amacıyla proje başlattı.
Proje kapsamında temel geçim 
kaynağı tarım ve hayvancılık olan-
lara, TİKA tarafından temin edilen 
109 yayık makinesi ile 24 yem kırma 
makinesi dağıtıldı.
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Türk vatandaşlarının yanı sıra Türki-
ye’de yaşayan göçmenlerin de yarar-
landığı Kızılay Toplum Merkezlerinin 
çalışmalarını ve yararlanıcıların hayat 
hikâyelerini anlatan “Bir Dokunuş, Bin 
Hayat” belgesel filmi, Ankara’daki Cer-
modern’de izleyiciyle buluştu.
 
2011 yılında göç dalgasıyla başlayan 
insani krizi paydaşları iş birliğiyle en 
iyi şekilde yöneten Kızılay, hem Türk 
vatandaşlarının hem de göçmenlerin 
yararlanabildiği Toplum Merkezlerinin 
faaliyetlerini ve bu merkezlerden fay-
dalanan kişilerin hayat hikayelerini an-
latan “Bir Dokunuş, Bin Hayat” belgesel 
filminin galasını Ankara’daki Cermod-
ern’de yöneticiler, paydaşlar ve konuk-
ların katılımıyla gerçekleştirdi.

ألف   ، واحدة  “ملسة  الواثئقي  الفيلم  عرض  بدء 
الذي  الفيلم  أنقرة.،  يف  مودرن.  سر  يف  حياة”  
املراكز  وأعمال  املستفيدين  حياة  قصص  يروي 
ال  والي   ، الرتكي  األمحر  للهالل  التابعة  اجملتمعية 
املواطنني األتراك فحسب ، بل يستفيد منها  تفيد 

أيًضا املهاجرين الذين يعيشون يف تركيا.
الي  اإلنسانية  األزمة  أدار  الذي  األمحر  اهلالل 
بدأت مع موجة اهلجرة عام 2011 أبفضل طريقة 
ابلتعاون مع اجلهات املعنية ، أنتج الفيلم الواثئقي 
“ملسة واحدة ، ألف حياة” ، الذي حيكي أنشطة 
املراكز اجملتمعية أن كال من الرتكي ميكن للمواطنني 
واملهاجرين االستفادة من وقصص حياة املستفيدين 
من هذه املراكز. عرض الفيلم الواثئقي “ملسة واحدة 
أنقرة  يف  مودرن  سر  يف  مرة  ألول  حياة”  ألف   ،

مبشاركة املخرجني وأصحاب املصلحة والضيوف.

بدء عرض فيلم الهالل األحمر »لمسة واحدة ، ألف حياة« 

Kızılay’ın “Bir Dokunuş, Bin Hayat” Filmi İzleyiciyle Buluştu

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (ANESİAD) Ga-
ziantep Şubesi üyeleri, Suriye’nin 
Azez kenti ziyareti kapsamında 
Azez Anadolu Kültür Merkezi’ni 
ziyaret ederek çalışmalarla ilgili 
bilgi aldılar. Gerçekleştirilen zi-
yarete ANESİAD Gaziantep Şube 
Başkanı İdris Tekin ve üyelerden 
oluşan heyet katıldı. Günübirlik 
düzenlenen ziyaret kapsamın-
da Azez Anadolu Kültür Merkezi 
ziyaret eden heyet, koordinatör 
Melih Ay’dan çalışmalar hakkında 
bilgi alındı. Heyet Azez’de; Kilis Vali 
Yardımcısı Ömer Yılmaz, Ticaret 
Odası Başkanı İbrahim Dırbale, Ma-
halli Meclis Başkanı Muhammed 
Hac Hamdan ve Yunus Emre En-
stitüsü’nü ziyaret ederek bölge ile 
ilgili istişarelerde bulundu.

زار أعضاء مجعية التجار األانضول والصناعيني 
غــازي  فــرع   )ANESİAD( األعمــال  ورجــال 
عنتــاب مركــز عزيــز األانضــول الثقــايف يف إطــار 
زايرهتــم إىل مدينــة اعــزاز الســورية وحصلــوا علــى 

معلومــات حــول األعمــال.
وحضر الزايرة رئيس فرع غازي عنتاب أنيسياد 
الوفد  وزار  األعضاء.  من  ووفد  تيكني  إدريس 
مركز األانضول الثقايف يف اعزاز يف إطار زايرة 
خالل  من  األعمال  على  واطلعوا  واحد  ليوم 
حمافظ  انئب  زار  الوفد  آي.   مليح  املنسق 
الغرفة  ورئيس  يلماز  عمر  اعزاز  يف  كيليس 
احمللي  اجمللس  ورئيس  ديرابيل  إبراهيم  التجارية 

حممد حاج محدان ومعهد يونس امري.

زيارة وفد أنا سياد مركز األناضول الثقافي في اعزاز 
ANESİAD Heyeti Azez Anadolu Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da vacip 
kurbanlarınızı mazlum coğrafyalardaki 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz.
2009 yılından bu yana iyiliğin yeryüzüne 
yayılması için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. İyilik Derneği olarak bu yıl 
Türkiye dâhil toplam 10 ülkede kurban 
kesimleri gerçekleştirerek, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da kesim görüntülerini telefon 
üzerinden bağışçılarımıza ulaştıracağız.
Pandemiden kaynaklanan ulaşım 
koşullarındaki güçlükler nedeniyle bu 
yıl yurt dışındaki kurban bağışlarınızı; 
temsilciliklerimiz aracılığıyla yetim 
ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine 
ulaştıracağız.
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 
33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı 
bilgi ve online bağış desteği alabilirsiniz.

كما هو احلال يف كل عام ، هذا العام أيًضا ، نقوم 
يف  احملتاجني  إخواننا  إىل  الوجيب  ضحااي  بتسليم 

املناطق اجلغرافية املضطهدة.
منذ عام 2009 ، واصلنا جهودان لنشر اخلري يف 

مجيع أحناء العامل.
بصفتنا مجعية اخلري ، سننفذ ذبح األضاحي يف 10 
دول مبا يف ذلك تركيا هذا العام ، وسنقوم بتسليم 
اهلاتف ، متاًما مثل  املترعني عر  الذبح إىل  صور 

كل عام.
عن  النامجة  النقل  ظروف  يف  الصعوابت  بسبب 
سنقوم  ؛  العام  هذا  اخلارج  يف  ترعاتك   ، الوابء 
بتوصيله إىل عائالت األيتام واحملتاجني من خالل 

مندوبينا.
حول  مفصلة  معلومات  على  احلصول  ميكنكم 
خالل  من  اإلنرتنت  عر  الترع  ودعم  الترعات 

االتصال على الرقم  )08507773344(.

ا في األضحى!
ً

الخير ممكن أن يكون مع

Kurban’da İyilik Birlikte Mümkün!

Suriye’nin güvenli bölgelerine bulunan 805 okula kurulan iyilik kütüphanelerine destekler-
inizi bekliyoruz.
Destekleriniz için Hesap Numaramız:
TR 93 0020 5000 0006 4564 4000 02
Alıcı: Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı
Not: Açıklama kısmına “İyilik Kütüphaneleri” notunu ekleyiniz.
Bağışlarınız için şimdiden teşekkür eder, iyilik yolunda çalışmalarınızın devamını dileriz…

نتطلع إىل دعمكم للمكتبات اخلريية الي مت إنشاؤها يف 805 مدارس يف املناطق اآلمنة يف سوراي.
رقم حساب البنك لدعمكم:

TR 93 0020 5000 0006 4564 4000 02
املستلم: وقف بلبل زادة  للتعليم والصحة والتضامن

مالحظة: أضف مالحظة “مكتبات اخلري” يف قسم الوصف.
نشكركم مقدما على ترعاتكم ونتمىن لكم دوام العمل على طريق اخلري …

تبرع بكتاب أنت أيضا 
Bir Kitapta Senden Olsun…
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ال شــّك أن الصــراع ســنة الكــون منــذ األزل وأن اإلنســان يف بــداايت وجــوده األرضــّي قــد اختــار 
العنــف، وهــو أحــد أشــكال الصــراع األشــّد قســوة وكلفــة، ســبياًل للبقــاء واألمــن ولتأمــني احتياجاتــه 
البيولوجيــة والغريزيــة، مثّ إّن هزميــة اخلصــوم وإخضاعهــم واالســتيالء علــى حيواهتــم ومقّدراهتــم، وفــق 

املــدركات املنحرفــة والتصــّور القاصــر، لــن تتأتــى بغــري اســتخدام القــوة والفتــك. 
مــع تشــكل اجلماعــات البشــرية مــا لبــث النــزوع إىل الســيادة والســيطرة أن اختــذ صــورة الســلطة 
املطلقــة، مســتفيداً مــن تلــك النظــراّيٍت الــيت متنــح للغالــب حقــاً إهليــاً حيكــم مبوجبــه ويتصــرف حبيــاة 
املغلــوب ويقــرر مصائــره وأقــداره، كذلــك فــإّن الغلبــة الــيت ابتــت قانــوانً هــي ابلتأكيــد صيغــة أســهل 
للراعــي القــوّي لبنــاء العالقــة مــع الرعيّــة الضعيفــة، تقــوم يف جوهرهــا علــى ســيادة املنتصــر وعبوديّــة 
املهــزوم واملنكســر، تعفيــه مــن إعمــال العقــل وتطبيــق موجباتــه الــيت تقضــي بنــزع الصفــات غــري 
اإلنســانية عــن احلاكــم ومســاءلته، وتشــرتط اإلرادة احلــرة يف احملكــوم ليختــار مــن حيكمــه، وتقــّر 

ابملســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــني النــاس.   
إن قيــام الثــورات يف أوراب ونشــوء الــدول الدميقراطيــة علــى أســس دســتورية وقانونيــة وترســيخ قيــم 
املواطنــة احلــّرة بّشــر بعهــٍد عاملــّي تنتهــي منــه الديكتاتــورايت وتنقــرض فيــه العبوديــة وينتفــي معــه 
العنــف واالســتغالل... لكــّن الرأمساليــة بوجههــا القبيــح وقيمهــا املتفلتــة مــن املبــادئ اإلنســانية 
والعهــود الدوليــة أودت أبحــالم املســتضعفني، وأدت بســبب أطماعهــا املتوحشــة والتنافــس علــى 
املســتعمرات وهنــب ثرواهتــا إىل حــروٍب عامليّــة أزهقــت عشــرات املاليــني مــن األرواح وخلفــت دمــاراً 

شــاماًل، وكــوارث حيتــاج التعــايف مــن آاثرهــا إىل عقــود طويلــة مــن الســنني ورمبــا قــرون. 
وابلرغــم مــن أتســيس اهليئــات األمميــة ومــن املعاهــدات واالتفاقيــات والقوانــني الدوليــة الــيت هتــدف 
ملنــع احلــروب، والقضــاء علــى طغــاة األرض وطــرد وكالء الشــيطان مــن بروجهــم املصنوعــة مــن 
ــة والكرامــة وبعــامل مــن  ــة والعدال مجاجــم الرافضــني لالســرتقاق والــذّل، إاّل أن حلــم اإلنســان ابحلري
الرفــاه آمــٍن مســتقّر يتبــّدد، بــل أصبــح كل ذلــك مــن منظــور واقعــّي ومهــاً أو ســراابً ال ختطئــه عــني 
وال خيفــى علــى عاقــل، فمــا تشــهده البشــرية هــو حتالــف ألرابب الشــّر ومؤامــرة تنســج خيوطهــا 
وحــوش الســلطة والقــوة واملــال ممــن يتخفــون يف الســراديب املظلمــة، ويتســرتون أبقنعــة املبــادئ 

والقيــم املضللــة.
لقــد اختفــت احلــروب التقليديــة أو كادت مبــا انطــوت عليــه مــن ضوابــط ومعايــري ومبــا ســعت إليــه مــن 
أهــداف وغــاايت، ســواء تلــك التحرريــة منهــا أو األيديولوجيــة أو التوســعية واالســتيطانية املعلنــة، 
لتحــّل حملهــا أشــكاٌل مــن العــدوان والتدمــري مــن نــوع خمتلــف هتــدف إىل إفنــاء اإلنســان أايً كانــت 
هويتــه أو دينــه أو وطنــه. كذلــك تبدلــت التحالفــات واســتبدلت الوجــوه، مل تعــد حــروابً تشــنها 
كيــاانت أو دول علــى دول، بــل جرائــم إابدة ترتكبهــا أنظمــة وحكومــات ابســم الوطــن والوطنيــة 
علــى الوطنيــني األحــرار مــن شــعوب هــذه األوطــان، حــروب ابلوكالــة ومرتزقــون عابــرون للجنســّية 

والقوميــات والــدول.
مثـّـة مــا يؤكــد وجــود قــوى خفيّــة ابتــت تتحكــم ابألنظمــة واملؤسســات احملليــة والدوليــة، ومبــوارد العــامل 
وثرواتــه علــى كّل املســتوايت، ويف قطاعــات احليــاة ومناحيهــا كافــة. حكومــة خفيّــة، دولــة عامليّــة 
عميقــة، مافيــا أمميــة، مّسهــا مــا شــئت، مــن يتالعــب مبصــري البشــرية ويتحكــم مبفاصــل احليــاة علــى 
أرضنــا املنكوبــة بشــياطينها وببعــض إنســاهنا، تقــدم هلــا املشــورة واملزيــد مــن األفــكار واخلطــط مراكــز 
دراســات وأحبــاث وخمتــربات وكهــوف طابقيّــة ســرية حمميّــة وحمروســة بشــّدة، وتؤازرهــا ماكينــات 
ــة... ليــس مــن الصــواب إنــكار احلقيقــة ألهنــا مل تتجّســد عيــاانً حــىت  ــة وإعالميــة وأمنّي عمالقــة مالّي

اللحظــة، كذلــك فــإّن مــن الغبــاء والســفه أن ننكــر املــوت فقــط ألننــا مل منــت بعــد.
قانــون القــوّي وحــده مــا يــزال ســارايً علــى عاملنــا وإن تغــرّيت عوامــل القــوة وأســباهبا، إنــه حلــف 
الشــيطان دائنــاً بِديــن الســلطة واملــال، موغــاًل يف اخلطيئــة والتوحــش، قافــزًا علــى الوطنيــة والقوميــة 
قــاع اجملهــول  بتالبيــب احليــاة ويشــّدها، ويغــوص هبــا إىل  مــن ميســك  واأليديولوجيــات مجيعهــا، 
املرعــب، فهــل ملــن يســتند إىل هللا واحلــّق، وإىل طبيعتــه اإلنســانّية اخلــرّية أن ميتلــك القــّوة لينهــض مــن 

عمــق مأســاته وعذاابتــه، أن يتجــاوز حالــة الــرتّدي والتقهقــر ويبــين حتالــف اإلنســان؟!. 

الحرب هي الحرب
فما الذي اختلف؟

شاعر وكاتب سوري

محمد سليمان زادة

هذا الحزن

مل يكن هبذا االتساع 
أان  مما  أكرب  السابق  يف  وأان كنُت 

عليه اآلن
كنُت أطول بكثري 

أعيش على مقربة من النجوم 
كنُت أقوى، أسرع،

أقسى
وكان عندي ساعة يد 

كنُت أعرف متاماً ما هو الوقت 
وأعرف مىت ستأتني

لذلك كانت األايم بطيئة
حني كانت كثرية 

…
كنُت يف السابق أانم هبدوء غيمة 

حينها كانت السماء يل 
من شقراوات قامشلو
إىل مسراوات عفرين 
من بيضاوات حلب 

إىل عسل اجلنوب 
كنُت يف السابق غيمة 

حني كان الفرات فراتنا املنتشي 
برائحة الفراتيات 

وعرق ثياهبن 
كنُت يف السابق غيمة 

ومل أكن أعرف أن ليلًة ماطرة 
ستمحو أثري 

..…
كنُت يف السابق 

أركض يف الدروب 
أرى الفراشات وأزهار احلقول 

أرى أعشاب األهنار واخلراف على 
ضفتيه 

أرى الفالحني يغّنون حول النار 
كنُت أتفقد كل التفاصيل الصغرية 

وأشعر أن كل شيء  
له عالقة أبدية يب 

أمَّا اآلن 
فال شيء سيعيدين 

حىت حيايت ال ختّصين 

ومنذ زمن ال أرى األشياء من حويل 
كأنين جئُت للحياة يف ليلة ماطرة 

حلظات  استغرقت  حيايت  وكأن 
السقوط من غيمة 
إىل جوف الرتاب 

والدروب اليت ركضُت يف بداايهتا 
ضاعت ميّن

ال أرى الفراشات وهي تطري 
أراها فقط وهي ايبسة على مسطبة 

الشباك 
.…

هذا احلزن مل يكن هبذه الشراسة 
طائٍر  بقلب  أعيش  كنُت  حني 

أسطوري
أعشق جارية فينيقية 
وأدفع إبصبع واحدة 

صخور سيزيف 
هذا احلزن كان بال نسب 

بال مالمح 
بال عينني جيلس على شرفتيهما

ويتأمل العامل كعجوز 
فأعطيتهُ  عيينَّ

هااتن العينان كانتا يف السابق 
جناحني لطائر أسطوري 

يعشق البحار وملكة سبأ 
يقنع سيزيف أن يرمي الصخرة حنو 

اجلحيم
طيوٍر  وجود  عن  للفالحني  وحيكي 

عمالقة 
ُتسّمى طيور احلزن 

ال شيء يفزعها 
ال السحر وال سواد الفّزاعات 
ال شيء يوقفها كأسراب اجلراد 

لكنها مجيلة 
ألهنا 

طيوران حنن 
الذين  كلَّ  يرقد  أجنحتها  وحتت 

حنبهم
ورحلوا.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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ي
م الثقاف

س
الق

الكون كائن وأزيل، والوجود عابر على أبديّتِه، وكالمها أتيا من غامٍض أعلى وبعيد.  فالعابر األبدي أو األبدي العابر ال ميكنه كشَف األزيّل 
الكائـن، ألنّـُه أحـُد جتلياتِـه. والوجـود العابـر بـكّل حمـاوالت معرفتـه وكشـوفِه العلميـِة ألسـرار الكـون والوجـود واحليـاة الـيت حنيـا، ال ميكنـه أبـداً 
وبـكّل أجوبتـه تفسـري األزيل الكائـن أّي الكـوين الغامـض، وال ميلـُك املقـدرَة وإن اعتقـد وتوّهـم انّـه يسـتطيع )علـى قولـة املناطقـة يف اجلزئيـات 
الـيت حتمـل صفـة الكليـات( ومـع ذلـك يكفـي العلـم شـرف احملاولـة، مـع ضـرورة إدراكـه ابالسـتحالة .. ألن العواطـَف البشـرية وحتوالهِتـا، 

وتفاعالهِتـا ال ميكـن تفسـريها وإن ُرِصـدْت متظهراهُتـا، واالختـالُف بـني تلـك التمظهـرات أو التجليـات الـيت تصـدر عنهـا ..
والوجوديـة  الكونيـة،  واملعرفيـة  اإلحاطـة  واّدعـاء  والتعليـل،  للتربيـر،  وأوجدوهـا  البشـر،  هبـا  قـام  الـيت  البحتـة  والعلـوم  اإلنسـانية،  والعلـوم 
والبشـري، ماهـي إاّل تواضعـات ونظـرايت وقوانـني ضمـن الرصـد البشـري للزمـن، واملسـافات، واألعمـار، واألبعـاد بـني الكـون والكائـن، 
والوجـود وموجوداتـه.. ومـا هـي إال معايـري اصطالحيـة أرضيـة، متتابعـة، وضمـن معرفـة وعقالنيـة ونسـبية األرضـي العابـر، وميكـن أال تكـون 
شيئا يف كواكب أخرى أو عواملَ أخرى، أي ميكن متاما أن تكون يف عوامل أخرى وكواكب أخرى، حيواٌت من طبيعة خمتلفة، وكائناٌت حبسب 
تلـك الطبيعـة اخلاصـة هبـا، وتكـون هلـا قياسـاهتا وعلومهـا ومعرفتهـا هـي، واتصاالهتـا مـع الوجـود واملوجـودات والكـون والكائنـات مـن خـالل 
وسـائِلها هـي، وأبـدا لـن تكـون علـى غـرار قياسـاتنا، وعلوِمنـا، وطـرِق اسـتداللِنا، ووسـائِل اتصالنـا، مثـل )اصطـالح الدقيقـة الضوئيـة وقوانـني 
اجلاذبيـة، والثقـل والنسـبية األرضيـة( ..فهـذه حمـض أرضيـة.. ومناسـبة لطبيعـة األرض الـيت وجـدان عليهـا، وهـي أمنـا الـيت حنـن وهـي مـن طبيعـة 
أرضية..  اذاً ما احلل لفهم الغموض يف العواطف البشرية، والعالقات املسترتة والظاهر منها بني البشر، والتحوالت اليت نراها ونستهجنها 

وفـق معارفنـا وحمدوديـة علميتنـا؟
ال جواب: 

أان معين ابلسـؤال وليس ابألجوبة اجلاهزة واخلطابية االنشـائية املناسـبة لعقول، وفهوم تقتنع ابألجوبة السـريعة وتعتقدها وجبة عظيمة وعلما 
عظيمـا، نعـم إهنـا ال تغطـي إاّل سـطوح األشـياء.  مـن هنـا فـإن غمـوض الشـعر مثـال أو الفـن التجريـدي أو املوسـيقي أو حتـوالت العشـق بـني 
املكابـدة واجملاهـدة، والصـرب واالنسـالخ عنـه، هـي مـا يناسـب أحـوال العشـق أو االنكفـاء أو لغـز الـوالدة واملـوت أو ملـاذا يسـتوطن الشـر يف 

نفـوٍس معينـة، أو يعمـر احلـب والسـالم نفوسـاً أخـرى.. 
كل ذلك هو جزئية عظيمة وقائمة وال حتل ابلوضوح السطحي، أو االنشائي أو الوصفي اخلارجي، بل أبن تعاش وتستسر كالصالة..

مالءات الشعر البيضاء

ت
ّ
حسان عز

الغموض وكونّية العميق

شاعر وكاتب سوري

ال حَتَسِب الَعْيَش َسْهاًل
يف ِظلِّ َمْن كاَن ِصاّل *

وال َتِسفَّ َمقامًا
ملْن يُراِهُن َفْسال *
ماداَم َعْهٌد ِلطَاٍغ

يَرى املَهانََة َفْضاًل
تـََقلََّد األْمَر ِغرًَّا

وَمارَس احلُْكَم َجْهاًل
َغداً تَِلفُّ املنااَي

وْجَهاً تـَبـَلََّد »قـُْفال«
*  *  *                        

يف ِكلِّ اَنٍد ُمريٍب
نـَْهُج املصاِئِب يـُتـَْلى

َأْضَحى الِعدا َأْهَل داٍر
والنَّْدُب يُْطَرُد َسْحال

والَكْرُم صاَر متاعًا
للَمارِقنَي وِظالَّ

َفكيَف أَتَْمُل َخْيـرًا
ِمن حاِكٍم كاَن َنْذال!

ابَع احِلمـى ِلُغَزاٍة
ومارَس الَعيَش َذْيال

*  *  *                        

فاجْلَأ ِلَربَِّك واْصرِبْ
على َبالٍء جَتَلَّى

فاحلُرُّ يـَْلَعُق َصااًب
وال ُيَساِوُم ُذالَّ

وهللاُ مُيِْهُل ِحينًا
وليَس يـُْهِمُل ِفْعال

فاْسُلْك ِصَراطاً َسوايًّ
وَسْوَف ُتْدِرُك َحاّل
واْعَمْل ِبَعزٍم َمِكنٍي
جتَِْد ُمراَدَك َسْهال

إْن َكاَن ماِضيَك ُحْلوًا
َغداً سُيصِبُح أحلى

======
1. الصل: األفعى

2. فساًل: بدون مروءة

فاضل سفان

شاعر وكاتب سوري

ً
 ِحينا

ُ
ُيمِهل

أعرتف أنين ماكنت يوما أدرُك سّر زهرة اليامسني
ومالءاِت الشعر وهي تغّطي كل شيء

وسّر عيين حبييب
وسّر سرحِة الغزال

وسّر عوامل حزن الفرس يف عني ملتمعة ابآلابد
وسّر انكشاف ساِق صبيٍة وهي ختطف قليب..

وال جوااب شافيا عن سؤايل العاشق املنهنه
ابلّسكر 

زهرة ايمسني
واملالءت البيضاء

ْعَر يف صباٍح شتوي رأيت الشِّ
مبالءات بيضاء ثلجاً يغّطي كل شيء

الّشعُر احلزيُن مثلي
املفعُم ابلرغبات واملطر ومهاري الريح 

بل بثمار الكرز الواحِم
مالءاٍت بيضاء تغطي األشجاَر والبيوَت وكّل شيء إاّل وجَه حبييب

إاّل شبابيَك بيته املضيئة بقدسية
قّبة النور وهي تتجّلى يف رئمنِي يهتّزان ليقضما قليب 

أذكُر يف ليايل الصيف البعيدة
كّنا نناُم على السطوح

حتت مالءة بيضاء
هرابً من لسِع البعوِض الداشر 

كّنا نتبادل حتتها العناقات والقبل
وكّنا نغتلي يف قهوة أجساٍد ابلّزحن واألكالن 

عِر اآلن رأيته.. الصباح املغّطى ابلشِّ
يف صباحات امليالد والرغبة 

أبجراس كنائس بيت حلم
وشجرِة العطشان 

وكاَن املسيح يقطُع املسافَة بني فلسطني وشام
ميشي على الثلج

حافياً بوجٍه عاشٍق وعينني مضيئتنِي أبزهاِر اللوز والكرز
وكان كّباد بيتنا على فرِسه يتألأل

ويف حلظٍة غامرة من حلم
ومن صالٍة

ومن مالءاِت الثلِج اليت تـَُغّطي كل شيء
رأيُت وجه حبيبيت يف ابتسامة املسيح احلزين

وهو ميسـح على بيوت سـورية وفلسـطني ينثر عليها ندفاً من شـقائَق 
وثلٍج

وهو يصعد إىل السماء
حافيا معانقاً صبية

بشعرها الطويل
وكانت على وشِك الذبيحة 

العظيـم  الـربد  وذلـك  الشـعر  مـن  الصبـاح  ذلـك  ظـّل  ملَ  أعلـُم  وال 
مبوسـيقى

 ووجُه املسيح يسكُن قليب
وأان معْلٌق أبجراس ابب توما

ومآذِن األموّي
وعبـد الباسـط يقـرأ يف صباِحـه الغامـِض سـورًة مـن قـرآن اخللـق وهـو 

يصـدح: وبـّرا بوالـديت ومل أكـن جبّـارا شـقيا.
وأرى الشاَم بكّل جنوانِت عشقها

وغموِضها
وهي تقِرصين من الّروح
وتقوُل ُضّمين اي كسالن

اصعْد يب درَج الورد 
وخذين كما املسيِح

مبالءاٍت بيضاء.
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)واقعّية حدثت منذ أكثر من أربعني سنة(
مل يكـن ذاك الصبـاح اعتيـاداّيً يف معهـد املعلمـني الـذي كنـت مدرَّسـاً بـه، يف مدينـة القنيطـرة ابململكـة املغربيّـة، 
إذ مل ينتظـم الطـالب والطالبـات يف قاعاهتـم كمـا جـرت العـادة، كمـا مل يكـن املدرسـون يف قاعـة اسـرتاحتهم كمـا 
هـو مألـوف، ومثّـة هـرج ومـرج يف ظـرف طـارئ اسـتثنائّي ال نعـرف سـببه، لقـد كان اجلميـع يف سـاحة املعهـد وقـد 
شـّكلوا حلقـات حواريّـة يتداولـون فيهـا أبمـر مـا، اإلضـراب العـام كمـا علمنـا فيمـا بعـد.  انضممـت ابلطبـع جملموعة 
املدّرسني العرب، وكنت السورّي الوحيد فيهم، فاّتضح يل من حديثهم أنه إضراب عام للمعّلمني املغاربة، وعلى 
مسـتوى اململكـة كّلهـا، للمطالبـة حبقوقهـم املشـروعة كمـا جـاء يف بياانهتـم. َفرِحـت كثـريًا، ال لتعطيـل الدراسـة، بـل 
أليّن سأشـاهد اإلضـراب علـى الطبيعـة للمـرة األوىل يف حيـايت مـن جهـة، وألن اإلضـراب كان مـن املفـردات الـيت 

حذفهـا االسـتبداد مـن قامـوس حياتنـا مـن جهـة أخـرى. 
كان األسـتاذ »بلخـري« مـن معّلمـي املدرسـة االبتدائيّـة التطبيقيّـة امللحقـة ابملعهـد وهـو مسـؤول املدينـة عـن هـذا 
اإلضـراب كمـا علمنـا فيمـا بعـد. وهـا هـو ذا يّتجـه إىل جمموعتنـا، ليشـرح لنـا، وإبجيـاز عـن هـذا اإلضـراب، طالبـاً 
إلينـا التعبـري، عـن موقفنـا حنـن املعلمـني العـرب، مـن إضراهبـم. صمتنـا للحظـة فقـد كان الطلـب مفاجئـاً، واملوقـف 
حمرجـاً، ألننـا تعهَّـدان يف عقـد العمـل مـع وزارة الرتبيـة املغربيـة بعـدم التدّخـل أبّي شـأن مـن شـؤون السياسـة وفيمـا 

خيـص املغـرب خباصـة ...!، فـراح بعضنـا يتأمـل وجـوه بعضنـا اآلخـر وسـط وجـوم منقطـع النظـري. 
مّرت حلظات، واألستاذ بلخري يتنّقل بنظراته بنا من واحد آلخر منتظراً موقفاً ما مّنا.

ودار بعقلـي حـوار داخلـّي عاصـف سـريع، اخّتـذت بعـده القـرار أبن أتـوىّل الـرّد، متمـّرداً علـى مـا كنّـا تعّهـدان بـه يف 
عقـد العمـل سـابقاً، فخاطبتـه قائـال: 

- ثق اي أستاذ أنّنا معكم، ومع مطالبكم ومطالب كّل معّلم مغريّب، وعريّب دفاعاً عن حّقه املشروع يف حياة حرة 
كرميـة. هتّللـت أسـارير السـّيد بلخـري هلـذا التصريـح، وشـكران بفـرح كبـري، وغـادران مسـرعاً ليتبعـه الطلبـة واملعلمـون 

واملدرسـون ابجتاه التجمع الرئيس للحشـود يف إحدى سـاحات املدينة.
املخطوطـة  والالفتـات  الـراايت  ويرفعـون  مبطالبهـم،  يهتفـون  وهـم  ابملتظاهريـن  رحبهـا  علـى  السـاحة،  اكتظّـت 
يتـواىل عليهـا اخلطبـاء، حـىت أطـّل عليهـم  الـيت راح  العيـون كّلهـا شـاخصة إىل الشـرفة  بينمـا كانـت  بشـعاراهتم، 
األسـتاذ بلخـري، الـذي بـدأ إبلقـاء كلمـة الهبـة، شـرح مـن خالهلـا وابنفعـال واضـح كّل مـا يتعلّـق هبـذا اإلضـراب 
العـام، الـذي ختللـه ببعـض املـدن )كمـا قـال( أعمـال شـغب، كحـرق احلافـالت ومهامجـة الدوائـر الرمسيـة وسـوى 

ذلـك ممّـا حيـدث عـادًة يف مثـل هـذه احلـاالت.
اتبعـت كلمتـه مأخـوذًا بعبـق نسـمة كنـت أحتـاج استنشـاقها منـذ زمـن بعيـد، نسـمة حريّـة الـرأي والتعبـري، ونسـمة 

الكرامـة وأمّهّيتهـا حبيـاة اإلنسـان.
ومل يقطع علّي تلك السبحة التأملّية إال قوله: 

- أّمـا ابلنسـبة ملوقـف األخـوة املعّلمـني العـرب مـن حركتنـا اليـوم، فهـو موقـف التأييـد واملسـاندة، ذلـك املوقـف 
الـذي خلصـه لنـا األخ األسـتاذ السـوري )ذاكـرًا امسـي(، أبهنـم معنـا ومـع مطالـب املعلمـني املغاربـة والعـرب العادلـة 
دائماً. صّفقوا له، وختّيلت للحظة أن كّل من كان ابلساحة كان يلتفت إيّل، وحيّدق يب، بينما راحت أمواج القلق 
والتوتـر أتخـذ مـيّن كّل مأخـذ وتتقاذفـين أفـكار، وصـور شـىّت، مفرتضـاً معهـا االحتمـاالت الـيت ميكـن أن نتعـّرض هلـا 

بسـبب هـذا املوقـف. انتهـى التجّمـع، وبـدأان ابملغـادرة، وأان أفّكـر ابألمـر وتبعاتـه.
أخـذان ابلبيـت نتـدارس أسـوأ االحتمـاالت، ومنهـا أن يُقـرع جـرس البـاب بـني حلظـة وأخـرى ابسـتدعاء للتحقيـق أو 

سـواه مـن املمارسـات الـيت كانـت حتـدث يف جبـال الرعـب ...!
اسـتمر اإلضـراب ثالثـة أاّيم عـاد اجلميـع بعدهـا إىل أعماهلـم، كمـا فعلـت حـني عـدت إىل املعهـد أبفـكار خمتلطـة، 
متوجسـاً أمـرًا أخفقـت يف قراءتـه ابلوجـوه، لكـن ظـيّن مل يكـن مبحلّـه، وخاصـة حـني شـرح لنـا األخـوة املغاربـة أن مـا 
قاموا به ليس إال أمراً اعتياداّيً وحّقاً منحهم إاّيه الدستور للمطالبة حبّقهم ورفع الظلم عنهم. مّرت شهور الفصل 
الدراسـي الثـاين بسـالم، وعـاد األسـتاذ بلخـري ميتشـق )الطباشـري( ويـؤدي واجبـه التعليمـّي بكيفيّـة طبيعيّـة دون أن 

جيـّره أو )يشـحطه( أحـد مـن زّوار الفجـر، كمـا حبـدث عـادًة يف إمرباطـوراّيت األمـن واألمـان ...!
ومـع بـدء العـام الدراسـي اجلديـد، تكـررت يف املعهـد الوجـوه القدميـة نفسـها، إال األسـتاذ بلخـري )قائـد ذلـك 
اإلضـراب( فقـد كان الغائـب الوحيـد عـن املشـهد التعليمـّي، فسـاورتين الشـكوك واملخـاوف أبن مـا كنـت أتوّقعـه 
قد حدث، فدفعين الفضول لسـؤال أحد زمالئي املغاربة عنه، فابتسـم وكأنه قرأ أفكاري، قائال مبا يشـبه الغبطة:
- إنـه تـوىّل مهمـة عملـه اجلديـد مديـراً إلحـدى مـدارس الريـف االبتدائيّـة وذلـك حبسـب دوره ابلالئحـة الوزاريـة، 
فلكل معّلم دوره يف السّلم الوظيفي، والرتّقي واإلدارة، أّما النشاط السياسّي فمسألة أخرى ال دخل هلا ابألمور 

التعليمّية.
لقـد كان هـو وكل املتظاهريـن أبحنـاء اململكـة يطالبـون حبقوقهـم، ومطالبـة اإلنسـان حبّقـه إمّنـا هـو جـزء مـن احليـاة يف 

كّل مـكان وزمـان، إال يف جبـال اخلـوف ...!.

عصام حقي

جبال الخوف

شاعر وكاتب سوري

هلف نفسي على بالد املسلمني
كل بلدة كل قرية وراء السور دامية احملاجر

أحاط هبا وحٌش راعف األنياب كافر
بعث الطاغي هوالكو اىل أمري املسلمني

سلم لنا أموالكم ونساءكم وشيوخكم ورجالكم
سلم لنا كل البالد وما حوته من منافذ وقالع وحصون

وإذا أتتك رساليت أسرع برّد جواهبا
قلوبنا كاحلبال وعديدان مثل الرمال

أسرع وإال سوف نقتحم البالد وجنعلها خرااب ورماد
قرأ الرسالة قطز واستشار األمراء

اختلفت آراؤهم ما بني تسليم البالد أو خوض حرب
وكان فصل الرأي لشيخ املسلمني العز ابن عبد السالم

اي أمري املسلمني سنخوضها حرابً عوان
ال لن نسلم ذرة من تراب املسلمني 

ال والذي رفع السماء
قتل الوفد املؤلف من الطغاة اجملرمني

وأبقى واحداً منهم ومحّله الرؤوس هذي رسالتنا إليك 
بّلغ الطاغي اللعني مبا مسعت وما رأيت

اراتع هوالكو وأقسم سوف يسحق كل حّي يف بالد املسلمني
زحف الطاغي جبيشه يقتل الشيخ والطفل الرضيع

كالنار تسري يف اهلشيم كالداء والطاعون يسري يف اهلواء
والتقى اجلمعان يف عني جالوت واربّد السدمي

اقتحم الطاغي مقدمة الصفوف فتضعضعت وتراجعت 
وأحدث الطاغي بزحفه العايت الكبري ومبكٍر ودهاء

ثغرة يف صفوف املسلمني
قطز اي ليث احلمى أتنوء ابخلطب اجلسيم

شق الصفوف واصرب واستعن ابهلل فالنصر من عند اإلله
صال يف حومة الساح وجال فأصيبت فرسه فرتجل

هللا أكرب دوى صوته هللا أكرب عالياً يطوي البعيد من املدى
ويشق أرجاء الفضاء 

فتقهقر جيش هوالكو ووىل مثقاًل يف كل ساح
وانتهى املستأسد الباغي وقد القى السالح

وأحاطوا به إحاطة السوار ابملعصم
وضيقوا عليه اخلناق وأحّس هوالكو ابخلطر الداهم

وسيوف املسلمني مشرعات كالنجوم تتغاوى
وقتلى من جنود هوالكو متلء الساح مبئات ومئني

ونداء يبعث العزم والقوة يف صفوف املسلمني
ال تبِق أثرًا هلم واحصد مغول البغي حصدا

ويظل اخلامس والعشرون من رمضان
فتحاً وانتصارا 

وهدًى من هللا تعاىل وصراطاً مستقيم
ونسائم عند الصباح هفوفها يف ذلك اليوم العظيم 

ورفيفها على جباه املسلمني مسك وعنرب 
واجنلى الكفر عن النصر املؤزر ومشت رايح االرض تطوي بالد املسلمني 

أغنية النصر على شفة القرون 
أمثولة اإلابء لألبناء جياًل بعد جيل

غدر املماليك بقطز وبسيف طعنوه فهوى جبار العزائم سّيدا 
صاحت زوجه األمرية عائشة وازوجاه

قال هلا وهو يلفظ انفاسه ال تقويل وازوجاه وقويل وا إسالماه
امل ينتصر اإلسالم واملسلمون 

اي عائشة ردي عليه رداءه وقبلي منه اجلبني
ما مات من شق الدجى بيمينه وأضاء يف حلك الظالم سبيال

للرتبة العطشى دفيق دمائه كرمت به سياًل جرى ومسيال
بني عينيه تتلى سورة الفتح وسورة النبأ العظيم

من متفيئاً ظل اجلنان ويف القلوب خملدا
قطز اي انشودة النصر على ثغر القرون 
سيظل جنمك ساطعاً يف بالد املسلمني 

وحديث العاملني.

ي
م الثقاف

س
الق

عاصم فرجاني

شاعر وكاتب سوري

قطز في عين جالوت
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ي
م الثقاف

س
الق علــم مــن أعــالم التشــكيل يف مدينــة محــاة الــيت 

الفــن  أحــب  عــام 1914.  النــور  فيهــا  أبصــر 
واألدب طفــاًل ومتيــز أبعمالــه الفنيــة املتقنة. قابل 
ــه  ــان جــورج ميشــله ورافقــه طيلــة فــرتة إقامت الفن
يف محــاة، وتعلــم منــه الكثــري عــن الرســم وقواعــده 
كما كان الفضل مليشــله بتوجيه شــريف الشــاب 
جتاربــه  وتشــجيع  لديــه  احلداثــي  احلــس  وتنميــة 
االنطباعيــة. دخــل دار املعلــني يف دمشــق عــام 
نيلــه  بعــد  عــام 1932  منهــا  1929 وختــرج 
للفنــون يف  مدرســاً  وعــني  فيهــا،  األوىل  املرتبــة 
جتهيــز محــاة )مدرســة ابــن رشــد(. أوفــد إىل مصــر لدراســة التصويــر يف كليــة الفنــون يف القاهــرة عــام 1946 
حيــث درس أصــول التصويــر والرســم علــى يــد خــرية املدرســني املصريــني الذيــن طاملــا ذكرهــم يف كتاابتــه 
ومقابالتــه الصحفيــة، ختــرج مــن كليــة الفنــون عــام 1950 ليــدّرس الفنــون يف عــدد مــن الثانــوايت يف محــاة 

ودمشــق وأخــريا بقــي مدرســاً يف دار املعلمــني _دمشــق حــىت تقاعــده عــام 1974.
كان للفنــان أورفلــي جتربــة عميقــة امتــازت ابلتنــوع وغــزارة اإلنتــاج حيــث عمــل مديــراً للدعايــة يف شــركة 
ــه  الطــريان الســورية إضافــة لتصميــم وتنفيــذ أعمــال الديكــور اخلاصــة مبعــرض دمشــق الــدويل منــذ انطالقت

عــام 1954.
تنــوع أســلوبه بــني الواقعيــة واالنطباعيــة متنــاواًل الكثــري مــن املوضوعــات املســتقاة مــن احليــاة االجتماعيــة 
والعمــارة األصيلــة للمــدن الــيت قطــن هبــا. تعتــرب أعمالــه ســجال توثيقيــا خلّــد مــن خالهلــا الكثــري مــن األماكــن 
يف ســوراي ومصــر. ميتــاز أســلوبه برهافــة احلــس وصفــاء اللــون حيــث تدخــل أعمالــه الســكينة والتفــاؤل إىل 
ــه علــى بطاقــات تذكاريــة  قلــوب مشــاهديها. يذكــر أن شــريف أورفلــي قــام بطباعــة ســت مــن أمجــل لوحات
ملونــة جتســد نواعــري محــاه وجســر الكيالنيــة علــى هنــر العاصــي إضافــة إىل أحيــاء قدميــة يف دمشــق واملســجد 

النبــوي الشــريف يف املدينــة املنــورة.
ــه ونشــاطه الفــين فقــد كان ألورفلــي حــظ وافــر مــن الســفر والتجــوال حيــث زار الــوالايت  أمــا عــن رحالت
املتحــدة ومعظــم العواصــم األوربيــة والعربيــة مشــاركا أبهــم املعــارض الدوليــة مثــل بينــايل اإلســكندرية وغــريه، 
كمــا كان لــه حضــوره الدائــم يف مجيــع املعــارض الــيت كانــت تقيمهــا وزارة املعــارف والثقافــة. أعمالــه مقتنــاة 
يف املتحــف الوطــين ووزارة الثقافــة. مت تكرميــه مبنحــه بــراءيت تقديــر وأومســة وجوائــز عديــدة. رحــل الفنــان 
شــريف عــام 2003 يف مدينــة دمشــق بعــد جتربــة فنيــة مجيلــة أثــرى مــن خالهلــا التشــكيل الســوري ابلكثــري 

مــن األعمــال املميــزة.

عند ابٍب غارٍق يف القهر
أُْلِقــي بــرؤًى منهكــٍة ملّــا تــزْل تعصــُف يْب 

ــُذ ســننْي من
كان درابً غايًة يف احلزِن واخلوف....

مزجياً من ُصراخ التَّائهنْي
ودموعاً 

ــى يف ينابيــِع ســناها قصــَص الــورِد،  أهتجَّ
وشــوَق اليامســنْي
أان عبُد هللا...

واإلعصاُر يطوي ما تبقَّى من أغاٍن
كنُت أهديها ألعشاِب البساتني

لصرصاٍر هتاوى
ا ضربُة مشٍس قد أضرَّْت أبمانْيِه(  )رمبَّ

وكنَّا قبل حنْي 
وكاَن  وأســراٍر،  أبانشــيٍد  نتســلَّى 

ْن و صــد حلا ا
يف جنوٍن يركضوْن

هي أقصى ما لدى الّرحلة ِمْن شكوى
شبابيُك احملطّات توارْت...

ليس إالّ بقعٌة يف ُمستباِح الصَّمِت
يعوي يف حناايها الزَّمْن

الســفر،  جــواز  أيــن  يل  قيــَل 
. . . ) ت ر لبســبو ا (

ليــس  متضــي  لَــَك  مــا  تُــرى  أنــَت،  اي 
؟ ةِّ د لعــا كا

ِمْن َغرْيِ أايٍد 
ومناديَل وأوراِق اعتماٍد

أو حقيبْة
قلُت عذرًا...

أان عبُد هللا، ال شيء ورائي
أخرجْتين الّريُح...

سالطنُي البالْد
واجلراْد
والعباْد

ألُف موٍت يف حساابيت، ومليوُن َمِصيـَْبْة
أان عبُد هللا ال أملُك من أرضي احلبيبْة

غرَي اتريخ مقيٍت، وَعَفْن
ما الذي ميكُنين أْن أكتَب اآلَن؟!

وماذا أمحُل اليوَم من الودايِن

واألحجاِر
واحلْلِم اّلذي كّنا نسّميِه )وطْن(؟!

ما الذي ميكنين أن أكتب اآلَن
إذا كنت غريبًا

أجهــُل امســْي، وعنــواين، ومــا يف جســدي 
مــن مفــرداٍت

وصوْر
***

ْيها َسنابْل لن ُأمسِّ
طاملــا كانــْت بــال قمــٍح وال شــوٍق إليقــاِع 

املناجــْل
حتمــُل  بنظــراٍت  فــؤادي  أدمــْت  طاملــا 

لشَّــكَّ ا
وتطوي صفحاِت الّرِيح

تذكاُر فتاٍة دوَن ِسنِّ العْشق...
كانْت تتغطَّى بكثرٍي من تعابري احلياْء

)كلَّمــا قالــْت أال أتخــُذين فــوَق حصــاٍن 
جبناحــني

ومتضي يْب إىل أعلى فأعلى
قلُت مهال...

فقريباً عندما أييت الشتاْء
تكربيْن

ويصرُي احلقُل موَّااًل شهّياً، والعيوْن
اتيل إىل حيُث نكوْن(. متتطي سحَر الرتَّ

***
يها سنابْل لن أمسِّ

طاملا ألقْت إىل النسياِن أخباَر اجلداوْل
وختلَّْت 

عن حكااييت ومرياِث األايئْل
هتمــْس  مل  األشــواِق،  صامتــَة  فمضــْت 

بســْمعي...
أو تعانْد َنَظرايت

ْد عطَرها حنَو فضاءايت  مل ُتَسدِّ
وملْ مترْق كسهٍم...

أو خُتاتْل
لن أمسّيها سنابْل

لن أمسّيها
سنا...
... بْل

عبد القادر حّمود

خرى
ُ
محطات أ

 على الدروِب العقيمة

شاعر وكاتب سوري

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

شريف اورفلي
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من أنت؟
أين أنت؟
أين كنت؟
هل أتيت؟

أم ما زلت خمتبًئا يف صفحات
روايٍة مل أكتبها بعد؟

إن كنت قد جتسدت فعاًل
فاهتف ابمسي أمام العاملني 

وقل يل: أحبك
تراين جئتك

قبل أن يرتد طرفك
وإن كنت تنتظر يف سرداٍب مسردب

أرسل إيلَّ موقعك
أجندك بقوافل املريدين يرفعونك!
فتنقذين من تشرذمي وانصهاري

وتكفُّ يديَّ عن َجْلد روحي
أان اي إمامي، روٌح مستنرية

يف جسٍد زاهٍد ممزْق
 تعتاُش عليِه نفٌس

 تواقٌة للحريِة واالنعتاْق
تكّبلها أدواُر مسرحياٍت مكررة

أمام مجهوٍر ابئٍس ايئٍس
 ال يسمْع وال يفقْه من العشِق املعّتِق

نثرْة...
أنتظرك هنا، يف قلبك..
بل هناك يف عينيك...

 لكن إن أتيْت
ال تكتْب يل أدوار البطولة

ال حتتل مقعد املخرِج 
فتجعلين أمريًة مصونة 

يف برٍج له ألُف ابٍب أبلفي قفٍل ومفتاْح
كي ال يصيبين مكروٌه

 أو عنُي عاشٍق ملهوٍب ال مسَح هللا!
كن مبدًعا، كن ملِهًما وملَهًما

هتديين ألوااًن أصيلة، 
أنسجها غيوًما ورديًة ندية

تردد على أمساعي أنغاًما جميدة
أرقص على سكناهتا كصويفٍّ عاشٍق

وجد للمحبوب دليال
تعلمين كلَّ ما مل أستطع عليه صربًا

متسك يديَّ حينما أهوي
 للسجوِد فوَق حافٍة... خممليْة

وأتيت مع حشود املالئكة
هتتُف ابمسي

تشجعين، حتملين، فأعتلي
مصطبًة كثَر الضجيج فيها

حىت ألصبَح الصمت فوقها
 مدعاًة للشتيمْة

حيلِل هللاُ بدعائك الرطنِي
وصالتك النارية
عقًدا من لساين

علَّ قومي يعقلون،
 يصمتون،
ينصتون، 
يفقهون...

طالْب بقليب..
طالب بقليب كما لو كان وطًنا 

انتزع منك ابلقوة، 
هاك مفتاُحه بني يديك

يغرز أسنانه يف راحتيك يذّكرك.
تنزف دمًعا خمملًيا كدم غزال قتلَته بنبالك

 تشوبه أربعة من احلروف؛
 الساُء والفنُي والواُو واليا

 تتغىن هبا كالًما أو غنا
 وبصمٍت مطبٍق أحيااًن

صمتَك الفصيُح ال يسمعُه سوى
 قلٌب يعرُف لغتك األولية

ويرتمجه قصائَد جمهولة
ُمهرت بتلك احلروف األربعة

صمتك حيكي كفنجاِن قهوٍة شاميْه
كيف ابيضْت عيناك شوقًا 

وأتججت جراحك حتت العرف غصًبا
لكّن جراحَك اي عمري
 ما زالت ملعونٌة شقيْه
 بلسمها رقية شرعيْه

 تتلوها شفتاْن
 حبيبتاِن حمببتاْن

 تستسقيان لَك عند العزيز املقتدر
أبدعيٍة موروثْه

 ابحلب الصادِق مغزولْه
علَّ اخلالَق األحد الصمد

 يزكي جراَحك
 يتوب عليْك

يبعث غيثًا ال تظمأ بعده. 

وحيــداً  املطــاف  بــك  ســينتهي  الضحــك،  عــن  تتوقــف  ال  عاملــك  بــدل 
ابلزاويــة وحولــك أشــخاص مريبــني، اســتدر عــد أدراجــك أو أقــدم لــك 
نصيحــة اســتخدم ســاقيك وال تتوقــف، بصراحــة مــن يدخــل هنــا عليــه أن 
يتخلــى عــن كل أمــل، ســريبطونك بصخــرة الوهــم وخيــروك بعــدم الســفر، 
تعلــم مســبقاً كيــف حتلــق لرمبــا خانتــك قدميــك، قــل تبــاً كان بــركاانً وجنــوت، 
اســتولوا علــى ترابنــا وحولوهــا إىل قــر! ال متــت قبــل أن تعــرف مــا األمــر، قــم 

ابلرتكيــز جيــداً، عــدد كثــري منــا يعــرف وقليــل يفهــم مــا حصــل، 
قــف يف أي مــكان للتأمــل فيمــا حــدث، ال فكــرة لديــك عمــا يتحدثــون أو 
علــى مــاذا يتفقــون، الثعلــب موجــود داخــل كل األحيــاء، ال أبس أن حتمــل 
تعويــذة تقيــك شــر اخلطــر، وهــي اإلرادة وعــدم الســماح هلــم ابلســيطرة علــى 
العقــل، هــي لعبــة ســيئة، لــن يدعــوك أن تكــون أنــت كمــا أنــت بــل كمــا هــم 
يريــدون، ســيصلون إىل كافــة عروقــك ويقيســون ضغطــك وحيللــون دمائــك 
ليصنفــوك إن كنــت مــن البشــر وهــل تصلــح أعضــاء لقطــع غيــار هلــم إن لــزم 

األمــر، انفــذ جبلــدك فهــذا البلــد اســتباح حــى احلجــر، ال تبتعــد وال متــت 
مــن دون معرفــة الســبب، قــد يكــون بقــاؤك خميبــاً لألمــل، وحــدك لــن تفــز 
علــى عجينــة مــن الكــذب والدجــل، ضــع كل أفــكارك وتعديالتــك  يف 
زجاجــة انــت وكل مــن حولــك واحكمهــا جيــداً وانتظــر ســاعة الصفــر، 
عــد ومــن معــك بدافــع القــوة واحلكمــة ممــا حصــل ال تــدع عــدوك يغــدر 
بــك  واجهــه وافتــح الزجاجــة ألن دافعــك هــو األقــوى اســرتجاع الوطــن، 
لــن نبقــى خارجــاً دون فــراء، فحــذران العقلــي قــوي ومتميــز، حنــن نســتحق 
شــيئاً أفضــل مــن العقــاب، ابإلضافــة إىل مليــون شــيء أخــر، إبمكاننــا 
القيــام ببعــض التعديــالت، حــان وقــت الســيطرة، هــل ميكنكــم التوقــف 

عــن إصــدار األوامــر؟ والســري علــى مســرح فــارغ إال منــك! 
أيــن ميكنــك أن ترفــع صوتــك؟ قليــل مــن التماريــن وستســري مبفــردك وإلغــاء 
ثنائيــة التــوأم، مــاذا حتــب أن تكــون غــري أنــك توأمــاً؟ ال جيــب أن تبــدو 
منســجماً، ال متــن لألبــد عــش حياتــك وكــن أنــت كمــا حتــب، وخــذ معــك 

كل ما حتتاجه للصعود، سيشــعرون أبمهيتك يف حياهتم، ويقولون حياتك 
رائعــة ابلنســبة حلياتنــا، وأنــت صاعــداً اســتمع علــى موســيقا متنحــك الثقــة 
ابلســري متــوازانً، هنــاك حلنــاً يشــبهك واجعــل مــن عطــر روحــك ســحب 
متطــر حبــاً، ال ترتبــك، اســتمر فالضــوء أصبــح وشــيكاً، عليــك إضاءتــه 
ســريعاً فقــد عاقبــت نفســك لســنوات! كــن ســعيداً أن اســتطعت تســلق 
الدرجــات لوحــدك دون مســاعدة، إن مــررت أبشــياء مبتذلــة ارمهــا، واهنــي 
بنفســك كل ما هو ســام ومجيل، جد البهجة بنفســك وقل كم كاان ممالن 
بنصائحهمــا ال تقــرتب مــن األضــواء، ليــس بعــد اآلن اســتعمل التأثــري وردد 
أمامهــم، ال أريــد أن أمــوت مــن دون معرفــة، هــي لعبــة ليســت ســيئة فقــد 
وصلــت إىل بــر األمــان، دعــي أعيــد صياغــة اجلملــة، بــدل عاملــك، هنــاك 
امــرأة قويــة تنتظــرك، ستســمعك أمجــل الغــزل، اعتــي بنفســك مــن أجلــي، 
فنحــن علــى موعــد مــن قبــل، مــن أجلهــا قطعــت نصــف العــامل لرؤيتهــا وأان 

مســتعد لقطــع النصــف األخــر دون ملــل. 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

عرض في وضح النهار 

سيوف عارف

شاعرة وكاتبة سورية

من أنت؟؟!!

م المرأة
س

ق
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ت وتقارير
مقاال

Suçlu Suriye rejiminin Avrupa’daki sağ partilerle ilişkisi, özellikle Fransız aşırı sağıyla 1990’larda 
başladı. Kasabın (Beşar) Suriye’nin cumhurbaşkanlığı görevine geçmesiyle, özellikle Lübnan’dan geçen 
Şam’ı ziyaret sıklığı artan Fransız  aşırı sağ ile (Frederic Chatillon)  Suriye Milliyetçi Partisi -Suriye 
rejiminin bir müttefiki- ile ilişkileri ortaya çıktı.
(Frederic Chatillon) aşırılık yanlısı öğrenci örgütünün başıdır ve Fransız aşırı sağ Ulusal Cephe partisi-
nin şu anki başkanı olan (Marine Le Pen) ile yakındır ve onun Suriye rejimi ile ilişkisi siyasetin ötesine 
geçmiştir. Şirketinin (Riyal Suriye) medya danışmanlığı yaptığı iş alanı, Suriye İletişim Bakanlığına 
doğrudan bağlı olan Fransa’daki Suriye kuruluşlarını desteklemek, genel olarak Avrupa’da ve Fransa’da 
yaptığı açıklamaları tanıtmak için çalıştı.
(Chatillon) ayrıca Suriye rejimini desteklemek için Paris’te bir gösteri düzenledi ve onu desteklemek 
ve romanlarını tanıtmak ve (komplo ve silahlı çeteler) hakkında konuşmak için bir web sitesi kurdu ve 
gösterilere katılan herkesi rejime karşı,  terörist olarak ve Suriye’yi istikrarsızlaştırma istediği ile suçladı.
Chatillon, cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ulusal Cephe lideri (Marie Le Pen)’in kampanyasını finanse 
etmek için dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturmaya tabi tutuldu ve soruşturma, 
Suriye rejiminden büyükelçiliği aracılığıyla düzenli olarak para aldığını belirtti.
Ulusal Cephe partisi lideri (Marie Le Pen) ise rejimin ekranlarına çıktı ve komployla ilgili hikayesini 
tekrarlayarak ona destek verdi ve şunları söyledi:
 - Arap Baharı kışa dönüştü. 
Ayrıca Moskova ziyareti sırasında Rusya’nın Suriye’deki rolünü övdü ve şunları söyledi:
- Rusya Suriye’yi kurtardı.
İngiliz gazetesi (The Independent) geçen yılın Kasım ayında Le Pen’in partisinin bölge ve cumhur-
başkanlığı seçimlerine katılımını finanse etmek için Kremlin’e bağlı Rus bankalarından 40 milyon av-
roluk kredi aldığını doğrulayan bir rapor yayınladı. Gazete, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin)’in 
(Fransa, Macaristan, Yunanistan ve Almanya) Avrupa ülkelerindeki sağcı partilere fon sağladığını ve 
desteklediğini bildirdi.
Haziran 2021’de Fransa’da yapılan yerel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Ralli partisi büyük bir kayıp 
yaşadı. Marine Le Pen liderliğindeki parti, parti sonuçlarının beklenenden daha az gelmesi nedeniyle 
bölge ve il seçimlerinin ilk turunu kazanamadı ve bu sonuçlar 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
kazanma şansını tehdit ediyor.
Parti, seçimlerin yapıldığı 13 ilden hiçbirini kazanamadı ve adaylarının tamamı kazanamadı.
Bu oturumda oy kullanmaya yaklaşık 48 milyon Fransız davet edildi ve çekimserlerin oranı %66’yı aştı 
ki bu, Beşinci Cumhuriyet’in 1958’de kurulmasından bu yana rekor bir sayıdır.
Le Pen, parti seçmenlerinin oy kullanmaya gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, 
onları bir sonraki oturumda çok sayıda oy kullanmaya çağırdı.
Ayrıca seçmenlerin büyük boykotlarıyla giden seçmenlerin görevlerinde kalmalarının yolunu açık bırak-
tığını da değerlendirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı’nın partisi (Emmanuel Macron’un Hareket Halindeki Cumhuriyeti) de başarılı 
olamadı ve hükümet sözcüsü (Gabriel Attal) bunun zor olduğunu itiraf etti.
Bölge ve il seçimlerinin ilk turunda kamuoyu yoklama enstitülerinin tahminlerine göre %66,5 ile %68,6 
arasında değişen çok yüksek bir boykot oranı görüldü ve bu oran Fransa İçişleri Bakanı (Gerald Darman-
nan) tarafından çok endişe verici olarak nitelendirildi.
Tüm Fransız siyasi figürler, seçimleri boykot oranlarının çok yüksek olmasından duydukları endişeyi 
dile getirdiler.
Fransa’daki bölgesel seçimlere katılmama kararı, (Marine Le Pen) ve Başkan Partisi (Emmanuel Ma-
cron) liderliğindeki aşırı sağ için büyük bir gerilemeye katkıda bulundu.
Le Pen, “Hiçbir bölgeyi kazanmayacağız” diyerek kaybı kabul etti ve yerel demokrasi düzeyinde derin 
bir krizden söz etti ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, seferberliğin gelecekteki 
zaferlerin anahtarı olduğunu vurguladı.
Buna karşılık Macron’un partisi, hiçbir bölgede kazanamadığı yerel seçimlerin ikinci turunun bir hayal 
kırıklığı oluşturduğunu kabul etti.
Görünüşe göre, Fransız sol güçlerinin son kamuoyu yoklamalarında aldığı zayıf ve hayal kırıklığı 
yaratan sonuçların ardından aşırı sağdan aldığı güçlü darbe, onları farklılıklarını aşmak ve onları yeniden 
birleştirmek için çalışmaya teşvik etmiş görünüyor.
Bölgesel seçimlerde acı bir yenilginin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle 
emekli maaşı ve göçmenlik sorunlarıyla mücadele ederek, görev süresinin sonuna kadar ülkeyi reforme 
ettiğini göstermek istiyor. Bölgesel seçimler cumhurbaşkanlığı çoğunluğunun acı bir başarısızlığı olarak 
ortaya çıkarken, yenilgisinin ulusal derslerini öğrenmek istemediğini ve görev süresinin sonuna kadar 
ülkede reform yapmak istediğini söyledi.
Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’nda kalmak istediğini ve ikinci bir dönem hizmet etmeyi um-
duğunu göstermenin bir yoludur.

En sonunda:
Aşırı sağ, seçimleri Katil Esad rejimine verdiği destekten değil, Fransızların siyasetten sıkılmasından ve 
mevcut siyasi kurumlarda değişiklik çağrısında bulunmasından dolayı kaybetmedi.

عالقــة النظــام الســوري اجملــرم مــع أحــزاب اليمــني يف أورواب بــدأت منــذ تســعينيات القــرن املاضــي، وأبرزهــا مــع اليمــني 
الفرنســي املتطــرف. ومــع توريــث الســفاح )بشــار( رائســة ســوراي بــرزت عالقاتــه مــع اليمــني الفرنســي وأبرزهــم )فريديريــك 
شــاتيلون(، الــذي ازدادت وتــرية زايراتــه إىل دمشــق والــي كانــت متــر عــر لبنــان، حيــث يعقــد لقــاءات مــع احلــزب الســوري 

القومــي االجتماعــي، حليــف النظــام الســوري. 
)فريديريــك شــاتيلون( هــو رئيــس املنظمــة الطالبيــة املتطرفــة واملقــرَّب مــن )ماريــن لــوابن( الرئيســة احلاليــة حلــزب اجلبهــة 
الوطنيــة الفرنســية اليمينيــة املتطرفــة، وعالقتــه ابلنظــام الســوري ختطــت السياســة، للشــراكة يف جمــال األعمــال حيــث قامــت 
شــركته )ريــوال ســوراي(، بتقــدمي االستشــارات اإلعالميــة، لدعــم املؤسســات الســورية يف فرنســا، واملتصلــة مباشــرة بــوزارة 

اإلعــالم الســورية، حيــث تعمــل علــى الرتويــج ملــا يصــدر عنهــا مــن بيــاانت يف أورواب إمجــااًل وفرنســا خصوصــاً.
كمــا قــام )شــاتيلون( بتنظيــم تظاهــرة يف ابريــس مــن أجــل دعــم النظــام الســوري، وأنشــأ موقعــاَ الكرتونيــاً لدعمــه والرتويــج 
لرواايتــه واحلديــث عــن )املؤامــرة والعصــاابت املســلحة(، مــع اهتــام كل مــن يشــارك ابملظاهــرات املعارضــة للنظــام أبهنــم 

إرهابيــون ويريــدون زعزعــة اســتقرار ســورية. 
وقــد خضــع )شــاتيلون( للتحقيــق خبصــوص هتــم ابالحتيــال وغســيل األمــوال لتمويــل محلــة )مــاري لــوابن( زعيمــة حــزب 
اجلبهــة الوطنيــة لالنتخــاابت الرائســية، وجــاء يف التحقيــق أنــه تلقــى أمــواالً بشــكل منتظــم مــن النظــام الســوري عــر ســفارته 

يف ابريــس.
أمــا )مــاري لــوابن( زعيمــة حــزب اجلبهــة الوطنيــة فقــد ظهــرت علــى شاشــات النظــام، وقدمــت الدعــم لــه مــن خــالل تكــرار 

روايتــه عــن املؤامــرة وقالــت:
-  الربيع العريب قد حتول إىل شتاء.

 كما أهنا وأثناء زايرة هلا إىل موسكو أثنت على الدور الروسي يف سوراي وقالت:
-  روسيا أنقذت سوراي.

ونشــرت صحيفــة )االندبندنــت( الريطانيــة تقريــراً يف شــهر تشــرين الثــاين مــن العــام الســابق أكــدت فيــه أن حــزب )لــوابن( 
تلقــى قروضــاً مــن بنــوك روســية علــى عالقــة ابلكرملــني، بقيمــة )40 مليــون يــورو( لتمويــل مشــاركته يف االنتخــاابت 
االقليميــة والرائســية يف فرنســا، وذكــرت الصحيفــة أبن الرئيــس الروســي )فالدميــري بوتــني( ميــول ويدعــم األحــزاب اليمينيــة 

يف الــدول األوروبيــة مثــل )فرنســا واجملــر واليــوانن وأملانيــا(.
وقد تعرض حزب التجمع الوطي اليميي املتطرف خلسارة كبرية يف االنتخاابت احمللية يف فرنسا يف حزيران 2021. 

وأخفــق احلــزب بزعامــة )ماريــن لــوابن( يف ربــح اجلولــة األوىل مــن انتخــاابت املناطــق واملقاطعــات، حيــث جــاءت نتائــج 
احلــزب أقــل مــن املتوقــع، وهــذه النتائــج هتــدد فرصــه يف الفــوز يف االنتخــاابت الرائســية عــام 2022.

ومل يفز احلزب أبي من األقاليم الي جرت فيها االنتخاابت، وعددها 13 إقليماً، وفشل كل مرشحيه يف حتقيق الفوز.
ودعــي حــوايل 48 مليــون فرنســي لــإدالء أبصواهتــم يف هــذه الــدورة، وجتــاوزت نســبة املمتنعــني عــن التصويــت أكثــر مــن 

66%، وهــي نســبة قياســية منــذ قيــام اجلمهوريــة اخلامســة عــام 1958.
وأعربــت )لــوابن( عــن خيبتهــا ألن انخــيب احلــزب مل يُقِبلــوا علــى االقــرتاع، داعيــة إايهــم إىل اإلقبــال بكثافــة يف الــدورة 

القادمــة.
كما اعترت أن الناخبني مبقاطعتهم الكبرية تركوا اجملال مفتوحاً أمام املنتخبني املنتهية واليتهم للبقاء يف مناصبهم.

كذلــك مل حيقــق حــزب الرئيــس الفرنســي )إميانويــل ماكــرون اجلمهوريــة إىل األمــام( نتائــج جيــدة، وأقــرَّ املتحــدث ابســم 
احلكومــة )غابــرايل أاتل( أبن األمــر كان صعبــاً.

وقــد شــهدت الــدورة األوىل مــن انتخــاابت املناطــق واملقاطعــات نســبة مقاطعــة مرتفعــة جــداً تراوحــت بــني 66.5 و%68.6 
حبســب تقديــرات معاهــد اســتطالعات الــرأي، وهــو مســتوى وصفــه وزيــر الداخليــة الفرنســي )جريالــد دارمــاانن( أبنــه 

مقلــق جــداً.
وأعربت كل الشخصيات السياسية الفرنسية عن قلقها إزاء نسبة املقاطعة الكبرية جداً لالنتخاابت.

وقــد أســهم االمتنــاع عــن املشــاركة ابنتخــاابت املناطــق يف فرنســا بنكســة كبــرية لليمــني املتطــرف بزعامــة )ماريــن لوبــن( 
وحلــزب الرئيــس )إميانويــل ماكــرون(.

ثــت عــن وجــود أزمــة عميقــة علــى صعيــد الدميقراطيــة احملليــة،  وأقــرت لوبــن ابخلســارة ابلقــول: لــن نفــوز أبي منطقــة، وحتدَّ
وشــددت علــى أن التعبئــة هــي مفتــاح االنتصــارات يف املســتقبل، يف إشــارة إىل االنتخــاابت الرائســية املقبلــة.

بدوره أقر حزب )ماكرون(، أبن الدورة الثانية من االنتخاابت احمللية الي مل يفز فيها أبي منطقة تشّكل خيبة أمل.
ويبــدو أن الصفعــة القويــة الــي تلقتهــا قــوى اليســار الفرنســي مــع اليمــني املتطــرف بعــد النتائــج الضعيفــة واملخيبــة لآلمــال 

يف اســتطالعات الــرأي األخــرية كانــت حافــزاً هلــا للعمــل علــى جتــاوز خالفاهتــا وملّ مشلهــا.
وبعــد اهلزميــة املريــرة يف االنتخــاابت اإلقليميــة، يريــد الرئيــس الفرنســي )إميانويــل ماكــرون( إظهــار أنــه يعمــل علــى إصــالح 
البــالد حــى هنايــة واليتــه، ال ســيما مــن خــالل معاجلــة قضــااي املعاشــات التقاعديــة واهلجــرة، وهــي إحــدى الطــرق الــي ميكــن 
مــن خالهلــا إغــواء الناخبــني يف إعــادة انتخابــه يف عــام 2022، بينمــا تبــني أن االنتخــاابت اإلقليميــة كانــت مبثابــة فشــل 
مريــر لألغلبيــة الرائســية، وقــال أنــه ال يريــد تعلــم الــدروس الوطنيــة مــن هزميتــه وأنــه يريــد إصــالح البــالد حــى هنايــة واليتــه. 

وهي طريقة تظهر أن إميانويل ماكرون يريد البقاء يف قصر اإلليزيه وأيمل يف قضاء فرتة والية اثنية.

أخرياً:
مل خيســر اليمــني املتطــرف االنتخــاابت بســبب مواقفــه الداعمــة للنظــام األســدي اجملــرم، بــل بســبب ملــل الفرنســيني مــن 

السياســة، وتوجيــه رســالة تدعــو إىل إحــداث تغيــري يف املؤسســات السياســية احلاليــة.

Fransa’da aşırı sağın kaybı
خسارة اليمين المتطرف في فرنسا

İŞRAK
إشراق
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Kaosun hüküm sürdüğü Arap Coğrafyasında artan kayıpların büyüklüğüne rağmen  anlayışını 
değiştirmekte isteksiz olan ,tasvip edilmeyen seslerin gözlemcileri için sürü anlayışının 
tezahürlerini keşfetmesi artık garip değildir. Ayrıca kimliğini “modernleştirmeye”çalışan 
kültürel mirası inkâr eden,gerçeğin kabulünü talep eden ve geçmişi görmezden gelmenin 
kaçınılmazlığını müjdeleyen bir sınıf için artık bu  da  garip değildir.
Ya da bir zamanlar birinin dediği gibi :”Bizim zamanımızda yaşasaydı Mubammed’in şort 
giyip denize girdiğini görsek şaşırmazdık !”
Bilakis, onu kınayanlar geri kalmış, kimliğin temellerini materyalist evrenselcilik küreğiyle 
yıkma telaşını eleştirenler gerici olmuşlardır. 
Duygusal sabitlere, kültürel kimliğe ve kişiliğin kendine özgü özgünlüğüne bağlı kalma talebi, 
iddialarına göre aşırılıkçı mağaralarda ve karanlık mağaralarda yaşamaya davete dönüştü. Bu 
ideolojik düşünce terörizm suçlamasına varabilir. Bu, bu çağda yaygın olan suçlamadır Taht-
larını korumak için binek rolünü oynayan ilk liderler neslinin acısını tatmin etmek için “eyer” 
rolünü oynamayı kabul eden başka liderlerin neslinin yetiştirilmesinde büyük rol oynadı. Ka-
vimlerini sürüye çeviren fikirlerine yön veren ve kendi arzusuna göre mallarını yutan kimsel-
erdir. Belki de bölgenin tanık olduklarını bahsettiğimiz şeyin doğruluğunu gösteriyor. Ahlaki 
çöküşü açık bir öğretmen ve siyasi ahlaksızlığı belli bir işaret olarak görüyor. Paralı asker 
medyası tarafından korunan insanlar; Zaman zaman bize geliyor tarihten ve mirastan kop-
up,sadece Batı yaklaşımına bağlılık çağrısında bulunuyor ve “Eğer diriliş ve ilerleme istiyor-
sak “Batı’ yı takip etmeliyiz diyorlardı.Böylece bölgede  ciddi yankı uyandıran bir yüzleşme 
içine giriyor ,karakter kültür ve kültürel miras arka sokaklarda kayboluyor ve herkes hayretler 
içinde kalıyordu. Bu düşünce sapkınlığı karşısında,kötülüğün sebeplerini ve dayanaklarını ar-
amak gerekir .Bu yüzden pek çok maskeyle entelektüel ve paralı aakerlik silahiyla korunan 
bulanık sadakatleriyle din adamları ,putların kolayca yeniden doğabilmesi için bu utanç verici 
dönüşümün temel taşlarıydı Malik Binnabi’nin “Rönesans Koşulları” kitabında ortaya koy-
duğu şeyi güncelleyerek “sömürgeleştirme yeteneğini”kastediyoruz.Yalanla özgürlük denen 
uçurumun ya da iftirayla evrim denen uçurumun aksine sömürgecliğin yerini entelektüel sap-
ma,ahlaki sıradanlık,kimliği soyma ve kültürel mirası reddetme alabilir
İbn Nabi’ye göre, “Özgürlük  seçkinleri onları bağımsızlıklarının sorumluluğunu yüklenmeye 
zorlamayan halklar üzerinde ağır bir yüktür” demişti, peki ya seçkinler ve halk aynı boşlukta 
oynuyorlarsa?
Burada bağımsızlık, artık sömürgecilikten değil ,onun siyasi bir sınıftan ve medya çevresinden 
gelen ağır mirasından ve entelektüel boşlukta iz bırakan boyun eğmeden ve cehaletten kurtul-
mak anlamına gelir.
Gerçek,iktidardakilerin sahip oldukları pervasızlık,bağımlılık ve naiflik yetenekleri  ile hakim 
şeklindeki başarızlıklarını göstermektedir.
Onlar, insan, evren ve hayat arasındaki ilişkiyi konu alan Sünnetlerdeki ilahî öneriyi, dinin 
tabiatını, çağrısını, mesajını ve vizyonlarının hakikatini bilmedikleri için, başlangıçta anlaya-
mamışlardır.
Ayrıca daha sonra, değişim kabiliyetini ve onun düşünce, deney ve yaratıcılığa dayalı fak-
törlerini bastırarak, arzu edilen değişimi görmezden gelmelerine yol açan medeniyet inşasının 
dayandığı kaçınılmaz gelişmenin doğasını ve özünü anlayamamışlardır.
Ve bilmedikleri şeylere düşman oldukları için köktencilik bahanesiyle dinle, istikrar bahanesi-
yle değişimle, sapkınlık bahanesiyle yaratıcılıkla savaştıklarını görüyoruz.
Kimliği olmayan, geleceği olmayan, düşüncesi olmayan bir nesil yetiştirmek için de çalışıyor-
lardır. Özgürlük fikrini ve diğer fikirleri anlamaları  engellenmiş, özgünlüğünün sınırlarını, 
anlamını ve kültürel boyutunu bilmeyerek özgürleşme pratiğine salıverilmiş bir nesildir.
Cehalet, kurtarılmış topraklar üzerine kurulmuş zalım  bir devlet tarafından kuşatılmış, serveti 
çalınmış bir avuç gerçek aydın dışında bizi kuyunun  dibine attı.
Düşünceleri, yasaları insanları kaosun ve dinin pençesinde bırakan ve istihbarat odalarında 
sadece Cuma hutbesi yazılan bir gazeteyi sakladılar.
Entelektüel  ve şeyhi, İbn Nebi’nin tarif ettiği bir devlet liderine hayaletten bir insan  haline 
getirdi: “Sefil bir gazetede bulmacaları çözmek, oyunlarında ve yarışmalarında gerekenleri 
çözmek için doğmuş bir adama hayret ettim, nasıl ülkemin, geleceğimin ve ailemin geleceği-
nin lideri olabiliri ? ”” dedi.
Fikri tazelemek için, bu adam/lider artık gazete taşımıyor; Artık bir PlayStation sahibidir.
Belki de bu kuşatma altındaki grubun bu belirleyici anda fikirlerinin en tehlikeli rolünü oyna-
ma zamanı gelmiştir, belki uyuyanları uyandırabilir, ihmalkarları bilinçlendirebilir ve kaybo-
lanlara önderlik edebilir, erozyona uğrayan toplumun restorasyonuna ulaşabilir ve istenilen 
devletin kurulması gerçeğine ulaşılır .

مل يعــد غريبًــا علــى املتابــع لألصــوات املنكــرة الــي تلعلــع يف منطقتنــا العربيــة املســكونة ابلفوضــى، واملســتكينة 
إىل انقــالب املفاهيــم علــى الرغــم مــن فداحــة اخلســارات، أن يكتشــف جتلِّيــات مفهــوم القطيــع يف الفكــر 
تنشــد  بتفاســري عصريــة  املطالبــني  طبقــة  مســتهجًنا ظهــور  يعــد  مل  فيهــا. كمــا  اجلمعــي  والعتــه  ــلوك  والسُّ
»حتديــث« اهلويــة ونكــران اإلرث الثقــايف، وتبشــر حبتميــة مســايرة الواقــع وجتاهــل املاضــي، أو كمــا قــال 
أحدهــم يوًمــا: »لــن نســتغرب أن نــرى حممــًدا يلبــس الشــورت وينــزل البحــر لــو كان حييــا يف زماننــا هــذا«! بــل 
صــار مــن يســتنكرها متخلِّفًّــا، ومــن ينتقــد التَّهافــت علــى هــدم أساســات اهلويَّــة مبعــول العامليّــة املاديَّــة رجعيًّــا، 
وحتولَّــت املطالبــة ابلتَّمســك ابلثَّوابــت الوجدانيَّــة، واهلويَّــة الثقافيــة، واألصالــة املميــزة للشــخصية، إىل دعــوة 
ــام  لســكىن الكهــوف التشــدُّديَّة واملغــارات الظَّالميــة حبســب ادعائهــم، وهــو مــا قــد يرقــى إىل مســتوى االهتِّ

إبرهــاب الفكــر املــؤدجل، هتمــة العصــر.  
وقــد لعــب االبتــالء جبيــل مــن القــادة األولــني، الَّذيــن لعبــوا دور »املطيَّــة« حفاظًــا علــى العــروش، دورًا كبــريًا يف 
ــه  اســتيالد جيــل مــن القــادة اآلخريــن قبلــوا بلعــب دور »الردعــة« إرضــاء ملــن حــوَّل شــعوهبم إىل قطعــان يوجِّ
أفكارهــا ويبتلــع ثرواهتــا حســب ورغبتــه. ولعــلَّ مــا شــهدته املنطقــة ليدلَّــل علــى صــدق مــا نشــري إليــه. فــأىن 
نظــر املــرء يــرى االحنطــاط األخالقــي معلًمــا واضًحــا والعهــر السياســي ومسًــا ظاهــرًا، حمميــني بطبقــة مــن إعــالم 
مرتــزق، ليطلــع علينــا بــني احلــني واآلخــر مــن يدعــو إىل االنســالخ عــن التاريــخ والــرتاث والتعلــق ابلنهــج الغــريب 
وحســب »إن ابتغينــا النهضــة والتقــدم«، لتدخــل املنطقــة يف مواجهــة خطــرية التداعيــات، وتتــوه الشــخصية 

والثقافــة واإلرث احلضــاري يف أزقــة التجــرد اخللفيــة، والــكلُّ يبحــث عــن طــوىب »االســتغراب«.
وأمــام ردَّة الفكــر هــذه، البــد مــن التَّفتيــش عــن أســباب الــرَّداءة وأركاهنــا، فــكان املثقَّــف أبقنعتــه املتعــدِّدة، 
ورجــل الديــن بوالءاتــه العكــرة، احملميــان ببندقيــة االرتــزاق، الركــن الرَّكــني يف هــذا التَّحــوُّل املشــني، لتتــم والدة 

األصنــام مــن جديــد بيســر. 
وبتحديــث مــا طرحــه مالــك بــن نــيب يف كتابــه »شــروط النهضــة«، ونقصــد »القابليــة لالســتعمار«، ميكــن 
اســتبدال االســتعمار ابلقابليــة للــردة الفكريــة وللــرداءة اخللقيــة وخللــع اهلويــة والتــرؤ مــن املــوروث احلضــاري، 
مقابــل التيــه املســمى »حريــة« زورًا أو املدعــو »تطــورًا« هبتــااًن. وحبســب ابــن نــيب مــا قالــه: »احلريــة عــبء 
النخــب  الــي مل حتضرهــا خنبهــا لتحمــل مســؤولية اســتقالهلا«، فكيــف إذا كانــت  الشــعوب  ثقيــل علــى 
والشــعب يرتعــان يف اخلــواء ذاتــه؟ واالســتقالل هنــا مل يعــد يعــي اخلــالص مــن االســتعمار، بــل مــن تركتــه 
الثقيلــة مــن طبقــة سياســية وحاشــيتها اإلعالميــة، وقابليــة »االســتحمار« الــي تركهــا بصمــة علــى اخلــواء 

الفكــري.
والواقــع يشــي بفشــل أصحــاب احلكــم أبشــكاله الســائدة، مبلــكات الطيــش والتبعيــة والســذاجة الــي يتمتعــون 
هبــا. فهــم فشــلوا بدايــة يف فهــم الطــرح اإلهلــي يف الســنن الــي تتنــاول العالقــة بــني اإلنســان والكــون واحليــاة، 
نتيجــة جهلهــم بطبيعــة الديــن وحقيقــة دعوتــه ورســالته ورؤاه. كمــا فشــلوا الحًقــا يف فهــم طبيعــة التطــور 
احلتمــي الــي يقــوم عليهــا البنــاء احلضــاري وجوهــره كوهنــم قمعــوا ملكــة التغيــري وعواملــه القائمــة علــى التفكــري 
والتجريــب واإلبــداع وصــواًل إىل جتاهــل التبــدل املنشــود. وألهنــم أعــداء مــا جيهلــون، جندهــم حياربــون الديــن 
بدعــوى األصوليــة، وحياربــون التغيــري بدعــوى االســتقرار، وحياربــون اإلبــداع بدعــوى البدعــة. كمــا ابتــوا 
يعملــون علــى تنشــئة جيــل بــال هويــة وبــال مســتقبل وبــال فكــر، جيــل ُمنــع مــن فهــم فكــرة احلريــة وغريهــا 
مــن أفــكار، وأُطلــق لــه العنــان ملمارســة التحــرر مــع جهلــه للحــدود واملعــىن والبعــد الثقــايف ملــا ينتمــي إليــه مــن 

أصالــة.
لقــد هــوت بنــا »قابليــة االســتحمار« إىل قــاع االســتدمار، ابســتثناء ثلــة مــن مثقفــني حقيقيــني حاصرهتــم 
دولــة مســخ قامــت علــى تــراب حمــرر مســلوب الثــروة، وغيَّبــت أفكارهــم صحيفــة قوانينهــا الــي تركــت الشــعوب 
رهــن الفوضــى، وأبقــت الديــن جمــرد خطبــة مجعــة تكتــب يف أقبيــة املخابــرات، وجعلــت املثقــف والشــيخ 
أطيافًــا لزعيــم وصفــه ابــن نــيب بقولــه: »عجبــت لرجــل ولــد ليمــأل الكلمــات املتقاطعــة يف جريــدة ابئســة 
ــًدا لبلــد رهنــت مســتقبلي ومســتقبل عائلــي ألجــل  وحيــل املطلــوب يف ألعاهبــا ومســابقاهتا كيــف يصبــح قائ
مســتقبله«. ولتحديــث الفكــرة، مل يعــد هــذا الرجل/القائــد حيمــل صحيفــة بــل ميتلــك بــالي ستيشــن اآلن. 
رمبــا حــان الوقــت لتلــك الثلــة احملاصــرة ألن تلعــب الــدور األخطــر ألفكارهــا يف هــذه اللحظــة الفارقــة، علَّهــا 
تســتطيع إيقــاظ النائــم وتوعيــة الغافــل وقيــادة الضائــع، للوصــول إىل ترميــم اجملتمــع املتــآكل وإقامــة الدولــة 

املنشــودة، وإال، فالصنــم، بتعبــري ابــن نــيب، ابٍق مــا بقيــت األفــكار غائبــة.

Muhammed Emin El Şami                                                           
ة والّرداءة
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العنصريــة ليســت فكــرًا وال موقًفــا سياســيًّا، بــل هــي مــرض قبــل أي شــيء. هــي مــرض خيتــزن بداخلــه انعــدام األخــالق واملشــاعر 
املضــرّة ابإلنســانية. ليســت عبــارة عــن مــرض يقتصــر ضــرره علــى صاحبــه فحســب، بــل ألنــه حيمــل خاصيــة العــدوى ويفســد عالقــة 

االنســجام بــني البشــرية جيــب احلــذر منــه بشــدة.
عندمــا نتحــدث عــن هــذا املــرض فيمكــن القــول بشــكل عــام أبن لدينــا مناعــة جيــدة للغايــة تتطلــب منــا الشــكر. ال ســيما بفضــل 
قيــم اإلســالم الــي تعتــر عالًجــا فعــااًل يــداوي أرواح النــاس ويوفــر محايــة حقيقيــة مــن العنصريــة. لكــن تبقــى محايــة حمــدودة بــكل 

حــال نظــرًا ملســتوى تبــّي القيــم اإلســالمية.
لألســف وجــد هــذا املــرض اخلطــري فرصــة للتغلغــل يف جــزء مــن جمتمعنــا بشــكل غــري قابــل للشــفاء، ولألســف كذلــك فــإن مــا يغذيــه 

وينميــه بشــكل خطــري هــو أن بعــض السياســيني ينظــرون لــه كفرصــة وجمــال لتحقيــق مكاســب سياســية.
وكمثــال بســيط علــى ذلــك، مــا ســاقه حــزب الشــعب اجلمهــوري أكــر أحــزاب املعارضــة يف تركيــا، مــن أكاذيــب حــول العالقــة 

مــع قطــر.
بينمــا مــن املفــرتض علــى حــزب الشــعب اجلمهــوري كحــزب دميقراطــي واجتماعــي أن يقــوم بــدوره املطلــوب مــن حيــث الوقــوف 
بشــدة ضــد العنصريــة وكراهيــة اهلجــرة واألجانــب، إال أن كمــال كليجــدار أوغلــو رئيــس احلــزب، حــول احلــزب ألكــر منافــس يف 

العنصريــة والفاشــية.
ومــع ذلــك، فهنــاك مــرض آخــر داخــل العنصريــة ذاهتــا، يكمــن يف رؤيــة العنصــرّي نفســه متفوقًــا علــى البعــض دون البعــض، وبعبــارة 
أخــرى؛ علــى الرغــم مــن أن العنصريــني يــرون أنفســهم متفوقــني علــى بعــض األعــراق، إال أهنــم يــرون أنفســهم دون بعــض األعــراق 
األخــرى كذلــك. وعلــى ســبيل املثــال، العنصريــة الــي أظهروهــا إزاء قطــر، مل يظهروهــا إزاء العــرق اهلولنــدي أو األملــاين أو اإلجنليــزي 

أو اإليطايل أو الفرنســي.
االقتصــاد الرتكــي مثلــه مثــل بقيــة اقتصــادات العــامل املفتوحــة، ولذلــك جيــب النظــر إىل رؤوس األمــوال األجنبيــة الوافــدة علــى أهنــا 
مؤشــر علــى قــوة هــذه االقتصــاد. ومــع ذلــك فــإن »قطــر« ابلنســبة للمعارضــة مســتثناة مــن ذلــك. ممــا شــكل نظــرة تتعامــل مــع رأس 

املــال القطــري بكراهيــة تســتثنيه حــى مــن األمــوال األجنبيــة.
ويبقــى الوجــه اآلخــر هلــذه القضيــة هــو أن كليجــدار أوغلــو وأولئــك الذيــن وقعــوا يف فــخ هــذا النــوع مــن اخلطــاابت العنصريــة، 

يعتــرون أنفســهم أدىن مــن األعــراق األخــرى.
ســبب فتــح هــذا املوضــوع حــول قضيــة تدويــل اجلامعــات الرتكيــة، وأمهيــة عــدد الطــالب األجانــب الذيــن يدرســون يف اجلامعــات 
الرتكيــة كمؤشــر علــى ذلــك. ولقــد أظهــرت الطريقــة الــي تنــاول هبــا موقــع إخبــاري عــر اإلنرتنــت -حمســوب علــى اليســار املعــارض- 
لكالمــي يف هــذا اخلصــوص؛ إىل أي مــدى هــم فيــه صاغــرون. ابلطبــع هــم مل يفعلــوا ســوى نقــل كالمــي يف هــذا اخلصــوص يف 
إحــدى املقــاالت ليحولــوه إىل خــر، لكــن القضيــة هــم عمليــة االنتقــاء املمنهــج للكلمــات املأخــوذة، ونــوع الرســالة الــي يريــدون 

إرســاهلا، وملــن. إىل جانــب نــوع الطُعــم الــذي يرمونــه أمــام الوحــش العنصــري املختبــئ داخــل مجهورهــم.
اســتثمروا فقــرة ذكرهتــا خــالل املقــال، قلــت فيهــا »أشــعر ابلفخــر بشــكل كبــري بوجــود 10 آالف طالــب أجنــيب مــن 90 دولــة 
يدرســون يف جامعــة كارابــوك، ومــن 3 آالف طالــب مــن 35 دولــة يدرســون يف جامعــة ســريت«، لتنهــال تعليقــات انتقيــت لكــم 

منهــا مــا يلــي:
»لــو أنــه ذكــر أمســاء بلــدان أولئــك الطــالب: 10 آالف طالــب مــن فلنــدا، و999 مــن سويســرا، و998 مــن اليــاابن، و997 

مــن الدمنــارك، و996 مــن أملانيــا«.
»قل أنه مل يبق طالب أتراك. هؤالء مجيًعا لديهم مشكلة مع األرقام«.

»هــل يوجــد بــني هــؤالء الطــالب طــالب مــن بريطانيــا أو سويســرا، أو علــى ســبيل املثــال كــم عــدد الطــالب النروجييــني الذيــن 
يدرســون إذا وجــد، هــل يوجــد طــالب مــن الســويد أو أملانيــا أو الــوالايت املتحــدة أو إيطاليــا أو إســبانيا أو اليــاابن؟ إذا كان 
موجــوًدا فــأان أعتــر ذلــك جناًحــا حبــق«. »حــى لــو مل يكــن هنــاك طــالب مــن تلــك اجلنســيات، فلدينــا طــالب ســوريني وصوماليــني 

وإفريقيــني ولبنانيــني وقرغيزيــني وتركمــان. ابملناســبة إخوتنــا القطريــون أيًضــا ســيملؤون كليــات الطــب لدينــا. احلمــد هلل :(«.
نقلــت بعــض التعليقــات تلــك كمــا هــي لدرجــة أنــي مل أصحــح األخطــاء اإلمالئيــة. كــي يتضــح بشــكل أفضــل مــا نريــد إيضاحــه 

حــول النقلــة النوعيــة الــي حققتهــا اجلامعــات الرتكيــة.
هــذا الفهــم العنصــري الــذي يعتــر نفســه عرقًــا أفضــل مــن الذيــن ذكرهــم مــن ســوريني وصوماليــني وأفارقــة ولبنانيــني وقريغيزيــني 
وتركمــان، لكنــه يف الوقــت ذاتــه يعتــر نفســهه عرقًــا بطبيعــة احلــايل أدىن ممــن ذكرهــم مــن السويســريني واألملــان والدمنــارك والســويد، 
أو يف أحســن األحــوال؛ يعتــر بعــض األعــراق أفضــل مــن غريهــا. والغريــب أهنــم يتبنــون هــذا الفهــم العنصــري بــكل ســهولة دون 
مســاءلة ذاتيــة. بــل رمبــا يكــون هنــاك عنصريــون يف تلــك البلــدان املعجبــني هبــا يتحدثــون ابللغــة ذاهتــا عــن األتــراك الذيــن يدرســون 
هنــاك. ال أعــرف عددهــم ابلضبــط إال أن وجودهــم هبــذا الشــكل بيننــا يعتــر خميًفــا للغايــة. وابملناســبة يعتــر قســم كبــري مــن الطــالب 

األجانــب الذيــن يدرســون يف البــالد الــي ينظــرون هلــا إبعجــاب، هــم مــن الــدول الــي ينظــرون إليهــا بدونيــة.
هــل يعتقــدون أن الطــالب مــن أورواب أو الــوالايت املتحــدة يدرســون يف اجلامعــات الريطانيــة؟ بــل يــدرس فيهــا بنســبة أكــر طــالب 
مــن دول آســيا وإفريقيــا، وعقــب الدراســة إمــا أن يظلــوا يف بريطانيــا ويســامهوا يف القــدرات العقليــة داخــل البــالد، أو يعــودوا إىل 
بلداهنــم كــي حيملــوا الثقافــة الريطانيــة ويكونــوا ســفراء لــه. لكــن ال يوجــد أحــد يف بريطانيــا يهينهــم ال ســيما يف هــذا املوضــوع الــذي 

ينــدرج يف اجملــال العلمــي، ألن اجلميــع يعــرف مــاذا يعــي التصديــر العلمــي.
حينمــا كنــت أدرس يف املرحلــة اجلامعيــة، كانــت جامعــة الشــرق األوســط التقنيــة هــي أكثــر اجلامعــات الدوليــة يف تركيــا، وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك كان عــدد الطــالب األجانــب فيهــا الــذي ال يتجــاوز املئــة، مــن دول آســيا وإفريقيــا كذلــك.
أمــا اليــوم فقــد جنحــت تركيــا يف فتــح جمــال التصديــر علــى صعيــد التعليــم، وال تــزال يف مرحلــة البدايــة، وال شــك أن املســتوى 
الــذي وصلــت إليــه يعتــر مشــّرفًا ويدعــو للفخــر. لكــن مــع ذلــك نــرى اجلهلــة والعنصريــني ومعدومــي األخــالق ال يتقبلــون ذلــك 

بــل ويقاومونــه.
أليس هذا هو االختبار األزيل ما بني العلم واجلهل؟

Irkçılık bir fikir değil, bir siyasi tutum değil, her şeyden önce bir hastalıktır. Ama içinde ahlaksı-
zlık da, insanlığa karşı zararlı duygular da barındıran bir hastalık. Zararı sadece kendine dokunan 
bir hastalık değil, başkalarına da dokunduğu için, bulaşıcı özellikler taşıdığı için ve toplumun in-
sicamını bozduğu için sakınılması gereken bir hastalık. Bu hastalık sözkonusu olduğunda genel-
likle “çok şükür” dememizi gerektirecek kadar ciddi bir bağışıklığımızın olduğunu söyleyebilir-
iz. Bilhassa İslam’ın insanların ruhuna işleyen ilaç gibi değerleri ırkçılığa karşı ciddi bir koruma 
sağlıyor. Ancak bu tabii ki İslam’ın bazı değerlerinin ne kadar benimsendiği ile kısıtlı bir koruma.
Maalesef toplumumuzun belli bir kesimine iflah olmaz bir biçimde sinmiş durumda ve maalesef 
bu hastalığı en tehlikeli şekilde körükleyen şey de bunun siyasal bir cesaret bulması, siyasiler 
tarafından bir fırsat, bir politik kâr alanı olarak görülmesidir.
Ana muhalefetin Katar’la ilgili iddiaları dile getirme biçimi bu ırkçılığın sadece bir örneği. Sosyal 
demokrat bir parti olarak aslında dünyanın her tarafında kendisine yazılan rol ırkçılığa, göçmen 
veya yabancı düşmanlığına karşı durmaktır. Oysa bizde Kılıçdaroğlu bu konuda en değme faşist 
ırkçılara rahmet okutuyor. Ancak ırkçılığın başka bir hastalığı kendini burada da gösteriyor:
Irkçılar kendilerini bazı ırklardan üstün görseler de başka bazı ırklara karşı aşağıda görürler. 
Mesela Katar’a karşı sergilediği ırkçılığı Hollandalı, Alman, İngiliz, İtalyan veya Fransız ırkına 
göstermiyor. Türkiye ekonomisi, dünyaya açık bütün ekonomiler gibi, yabancı sermaye girişleri-
ni ekonominin gücünün de bir göstergesi olarak görmek durumunda. Ancak Katar bu kulvarda bir 
“yabancı” bile değildir. Nasıl bir bakış açısı ise Katar sermayesi bir yabancıdan da öte bir nefret 
konusu haline getirilebiliyor. Ama bu işlemin öbür yüzü Kılıçdaroğlu’nun ve bu ırkçı söylemlere 
kapılanların kendilerini başka ırklardan aşağı görmesi olarak sonuçlanıyor.
Konu Türkiye üniversitelerinin uluslararasılaşmasından ve bazı üniversitelerimizde okuyan ya-
bancı öğrenci sayısının bunun bir göstergesi olarak öneminden açılmıştı.
Sol muhalefet adına hareket eden bir internet sitesinin bu sözlerimi haberleştirme biçimi zaten 
baştan kendilerini ne kadar aşağıladıklarını gösteriyordu. Allah var hiçbir şey katmadan, sadece 
o yazıdaki sözlerimi alıp manşete taşımışlar. Ama bu sözlerin seçilme biçiminden kime ne mesaj 
verdikleri, izleyicilerinin içindeki ırkçı canavarın önüne nasıl bir yem attıklarını çok iyi bildikler-
ini gösteriyorlar.
“Bugün bir Karabük Üniversitesinde 90 ayrı ülkeden 10 bin, Siirt üniversitesinde 35 ayrı ülkeden 
3 bin yabancı öğrencinin okuduğunu bilmek bir akademisyen olarak beni fazlasıyla heyecan-
landırıyor” cümlesi mebzul miktarda, ama tipik bir iki örnekle şöyle tepkiler toplamış:
“Ülke isimlerini de verseydi bari: 1) Finlandiya’dan 1.000 öğrenci, 2) İsviçre’den 999 öğrenci, 
3) Japonya’dan 998 öğrenci, 4) Danimarka’dan 997 öğrenci, 5) Almanya’dan 996 öğrenci....”
“Türk öğrenciye yer kalmamış desene...yahu bunların cümleten rakamlarla problemi var....”
“Türkiyeden kaç kişi kalmış!*
“Okuyan öğrenciler mesela ingilteredenmi yoksa isviçreden mi,ya da Norveçli kaç öğrenci okuy-
or,İsveçli Alman Amerikalı İtalyan İspanyol Japon kaç öğrenci var,eğer varsa gerçekten başarı 
sayarım”
“Onlar olmazsa da ; Suriye’li, Somali’li, Afrika’lı, Lübnan’lı, Kırgızistan’lı ve Türkmenler var. 
Ha bir de artık Tıp Fakültelerimize Katar’lı kardeşlerimiz yerleşecek. Elhamdülillah...:)”
İmla hatalarını özellikle hiç düzeltmiyorum bile. Hangi seviyedeki insanların tepkilerini kışkırt-
maya dönük bir siyaset anlayışına Türkiye’deki üniversitelerin nereden nereye gelmiş olduğunu 
anlattığımız daha iyi görülür böylece.
Suriyeli, Somalili, Afrikalı, Lübnanlı, Kırgızistanlı ve Türkmen’e karşı kendini üstün ırk gören 
bu anlayış tabii ki kendini İsviçreli, Alman, Danimarkalıdan, İsveçliden de aşağı görüyor veya en 
iyi ihtimalle birilerini diğerlerinden üstün veya aşağı görmeyi o kadar rahat o kadar sorgulama-
dan benimsemiş oluyor ki. Muhtemelen bahsettiği ülkelerin üniversitelerinde okuyan Türkler 
için de o ülkenin ırkçılarından aynı şeyleri söyleyenler vardır. Ama sayıları oransal olarak bu 
kadar fazla mıdır bilemiyorum. Bizdeki bu kalabalık insanlık adına ürkütücü boyutlarda.
Bir defa kendinden “üstün” diye konumlandırdığı ülkelerde okuyan yabancı öğrencilerin önem-
li bir kısmı yine bu “aşağıladığı” ülkelerden. İngiltere’nin üniversitelerinde Avrupa’dan veya 
Amerika’dan öğrenciler mi okuyor sanıyorsunuz? Orada da oransal olarak tam da bu Asya-Af-
rika ülkelerinin öğrencileri okuyor ve okuduktan sonra ya ülkede kalıp ülkenin beyin potansiye-
line katkıda bulunuyor veya ülkelerine dönüp İngiliz kültürünün doğal taşıyıcısı ve elçisi haline 
geliyorlar. Ama İngiltere’de özellikle bu konuda onları aşağılayan kimse çıkmaz çünkü bu eğitim 
ihracatının ne anlama geldiğini herkes bilir.
Benim okuduğum yıllarda ODTÜ Türkiye’nin en uluslararası üniversitesiydi, buna rağmen 
sayıları yüzü geçmeyen öğrencilerin çoğu yine Asya ve Afrika ülkelerindendi.
Türkiye’de ise eğitim alanı ihracata ilk defa açılıyor ve daha başlangıç aşamasında bu konuda 
şimdiden ortaya çıkan tablo kesinlikle gurur verici boyutlarda. Ama bu boyutlarda karşımıza 
çıkan cahillerin ve ırkçı ahlaksızların direnişi oluyor.
Bu da bilimin cehaletle ezeli imtihanı değil mi?

Yasin Aktay

Bilimin cehaletle, insanlığın ırkçılıkla imtihanı
اختبار العلم مع الجهل واإلنسانية مع العنصرية

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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داعــش اإلرهــايب ، الــذي احتــل مدينــة البــاب قبــل تطهريهــا مــن املنطقــة بعمليــة درع الفــرات ، مقابــر يف 
القضــاء. بينمــا بــدأت اآلاثر املظلمــة للتنظيــم ، الــي دمــرت شــواهد القبــور، الــي كانــت أختــام اجملتمعــات 
الســابقة ، تتالشــى ، تتواصــل اجلهــود إلعــادة مدينــة البــايب الــي يبلــغ عــدد ســكاهنا 480 ألــف نســمة إىل 

أايم جيــدة بشــكل ســريع.

بصيص أمل لألطفال والشباب السوريني
وبينمــا تبقــى آاثر القنابــل الــي ُعثــر عليهــا يف املبــاين املزينــة ابملنحــواتت الرخاميــة شــاهداً علــى مصــري 
تــرك الســوريني املظلومــني مبفردهــم مــع هــذا احلــظ  الشــعب الســوري ، فــإن تركيــا مصممــة علــى عــدم 
املؤســف. يتــم تقــدمي دراســات التعليــم والثقافــة والفنــون واألفــكار ودورات اللغــة ودورات اخلــط واملوســيقى 
ودورات التدريــب املهــي يف مركــز األانضــول الثقــايف الــذي افتتــح يف مدينــة البــاب ابلتعــاون مــع مؤسســة 
بولــزاد ورائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة )YTB(. يف حــني أن هــذه األعمــال القيمــة 
الــي مــن شــأهنا إعــادة أتهيــل األطفــال الســوريني الذيــن يتعرضــون آلالم احلــرب يف ســن مبكــرة هتــدف إىل 
شــفاء القلــوب الصغــرية ، فإهنــا هتــدف أيًضــا إىل جعــل الشــباب أفــراًدا جمهزيــن جتهيــزًا جيــًدا. مــن األمهيــة 
مبــكان دعــم وزايدة عــدد هــذه املراكــز التدريبيــة مــن أجــل مســتقبل ســوراي ، والعقــول اجلديــدة ، وتنمــو 

وتصبــح أفــراداً انفعــني لبلدهــم.

احلياة أبلواهنا يف أعزاز
ــا التاليــة بعــد البــاب ، اســتقبلنا األطفــال الســوريني وهــم يلوحــون  بينمــا كنــا متجهــني حنــو أعزيــز ، وجهتن
لنــا وخلاالتنــا الذيــن يشــبهون نســاء األانضــول. مــرران بدبيــك ، حيــث اندلعــت حــرب مرســيدابيك ، وقــد 
ــا ســعداء ابلضحــك املبتهــج لألطفــال الذيــن يلعبــون يف أرض البســاط ، والــي كانــت تظهــر  جعلنــا مجيًع
عليهــا قماصــة علــى وجــه ســوران الباهــت. أعــز أفضــل مــن البــاب. احليــاة مليئــة ابأللــوان ، وهنــاك أيًضــا 
مدينــة مالهــي ومركــز تســوق. وكمــا قــال فكــرت تشــي تشــاك ، مديرمعهــد يونــس إمــري يف اعــزاز مبكتبتــه 
وفصولــه الدراســية الرائعــة ، الــي توقفنــا عندهــا بعــد اجمللــس احمللــي يف أعــزاز ، »كل مــا تتنفســه دولتنــا فيــه 

هــو محــل القيامــة«.

ال ميكن قراءة سوراي دون معرفة غازي عنتاب.
يف هنايــة الرانمــج ، بعــد زايرة حاكــم غــازي عنتــاب داود غــول ، الــذي رافقنــا يف عقيــل تيــيب ، يف مكتبــه ، 
التقينــا برئيــس بلديــة غــازي عنتــاب فاطمــة شــاهني. األنشــطة الــي قــام هبــا شــاهني أو أدرجهــا يف املشــروع 
لــكل مــن الالجئــني الســوريني وأهــايل غــازي عنتــاب أكــر مــن أن تُلغــى عليهــا بلديــة العاصمــة بكلمــة 
»جنــاح« فقــط. مســامهة جنــاح احلكومــات احملليــة يف تركيــا جديــدة قويــة ال ميكــن إنكارهــا. ويف هــذا الصــدد 
، فــإن أخبــار الصحفيــني الذيــن يتعاملــون مــع ســوراي ومشــكلة الالجئــني الســوريني ســتكون دائًمــا انقصــة 

دون االســتماع إىل األعمــال الــي يتــم تنفيذهــا يف غــازي عنتــاب ، املتامخــة لســوراي.

إذا وصلنا إىل النقطة
بينمــا تواصــل تركيــا مــد يدهــا إىل املظلومــني الذيــن ســئموا احلــرب ويكافحــون مــن أجــل إعــادة بنــاء احليــاة 
يف األراضــي املغمــورة ابلدمــاء ومــا حــدث لســوراي والســوريني ، وضعــت املعارضــة مبنطــق اليــوانن القاســي 
، تكبــل أيــدي الالجئــني وتلقــي هبــم يف البحــر قائلــة: »إذا وصلنــا إىل الســلطة ، فســوف نعيــد مجيــع 
الســوريني«. وال ينتــج عــن ذلــك أي خطــاب إجيــايب حــول مــا حيــدث جبانبنــا. إن مجهوريــة تركيــا جبيشــها 
البطــل ، وحمافــظ غــازي عنتــاب ، ورئيــس بلديــة مدينــة غــازي عنتــاب ، واملنظمــات غــري احلكوميــة وشــعبها 
يف تضامــن كبــري ، ال متنــع مســاعداهتا عــن الالجئــني الســوريني. بصفتنــا أعضــاء يف الصحافــة ، شــهدان 

ذلــك شــخصًيا ، ونعلــم أن الشــعب الرتكــي احلكيــم ســيقدر هــذا اجلهــد تقديــراً عظيمــاً.

معا من أجل سوراي
يف اليــوم األخــري مــن رحلتنــا ، مت عقــد اجتمــاع تفاوضــي يف وقــف بلبــل زادة. متــت مناقشــة مشــاكل 
الالجئــني الســوريني والعالقــات الرتكيــة الســورية يف االجتمــاع ، الــذي ترأســه رئيــس BEKAM حممــد 
علــي إمــني أوغلــو والرئيــس التنفيــذي ملنصــة األانضــول تورغــاي الدمــري ، الــذي مل يرتكنــا وحــدان خــالل 

الرانمــج الــذي اســتمر يومــني.

ســورية تولــد مــن رمادهــا تُبــىن يف املناطــق اآلمنــة الــي أخلتهــا تركيــا مــن غــزو التنظيمــات اإلرهابيــة. مل 
يعــد الشــعب الســوري يريــد أن يُذكــر ابملــوت واحلــرب. تعــود احليــاة إىل طبيعتهــا يف البــاب وعزيــز جبهــود 

املنظمــات غــري احلكوميــة الرتكيــة.
بصفتنــا إعالميــني ، التقينــا يف غــازي عنتــاب لــزايرة املناطــق اآلمنــة ضمــن نطــاق مشــروع »منصــة التواصــل 
املــدين و التنســيق يف عمليــة تكيــف املهاجريــن الســوريني« الــذي اســتضافه مركــز األحبــاث تعليــم العلــوم 
والثقافــة )BEKAM(. كشــف الرانمــج الــذي امتــد ليومــني ، والــذي كان ممتلئًــا ، مــرة أخــرى عــن قــوة 
بقــااي تركيــا العثمانيــة ، الــي مــدت يــد العــون للمظلومــني ، وألقــت ضــوًءا مــن األمــل عــن مســتقبل الالجئــني 

الذيــن جلــأوا إليهــا ، ووجهــت الســوريون الذيــن ســيبنون مســتقبل ســوراي.

يف الطريق من الراعي إىل الباب
أثنــاء قيادتنــا لســيارتنا مــن بوابــة اجلمــارك مــن الراعــي إىل البــاب ، صادفنــا منــازل مهجــورة ، وأماكــن عمــل 
، ومتاجــر تبيــع اإلطــارات والبانزيــن ، وســوريني يســافرون علــى دراجــات انريــة ، وقــوات األمــن املســلحة 
يف اجليــش الوطــي الســوري. كان األمــر كمــا لــو أن الوقــت يف املنطقــة قــد توقــف منــذ 100 عــام ، ومل 

يتقــدم أبــًدا.
قامــت تركيــا ، إىل جانــب عمليــة درع الفــرات ، بتطهــري املنطقــة مــن اجملموعــات اإلرهابيــة وأعادهتــا إىل 
بنيتهــا التحتيــة. عندمــا وصلنــا إىل البــاب ، كانــت النســاء الســورايت يقومــون أبعماهلــن اليوميــة مــع أطفاهلــن 
، بينمــا كان الرجــال الســوريون ينتظــرون علــى أبــواب متاجرهــم لكســب لقمــة العيــش. حمطتنــا التاليــة بعــد 

شــارع الشــهيد درع الفــرات يف البــاب كانــت قاعــدة عقيــل تيبــة.

أبطال تلة عقيل 
قمنــا بــزايرة قاعــدة تلــة عقيــل يف مدينــة البــاب مــع وايل غــازي عنتــاب داوود جــول. إن وجــود جنــودان 
األبطــال يف املنطقــة يضمــن أمــن حــدودان ويظــل مبثابــة مســاعدة للمضطهديــن. وأشــار الــوايل غــول ، يف 
تصريــح للصحافــة يف تلــة عقيــل ، إىل أن مدينــة البــاب تعرضــت منــذ 4 ســنوات ألضــرار جســيمة مــن قبــل 
تنظيــم داعــش اإلرهــايب ، وأن كل شــيء مت بنــاؤه مــن الصفــر بعــد أن مت تطهــري املدينــة مــن اإلرهــاب مــن 
قبــل القــوات املســلحة الرتكيــة و اجليــش الوطــي الســوري. وصــرح احلاكــم غــول أبنــه مت منــع 3022 عمليــة 
، وقــال إن تركيــا هــي إحــدى الــدول الــي حتــارب اإلرهــاب بغــض النظــر عــن ماهيتــه أو هويتــه ، وأن املعابــر 

غــري الشــرعية عــر احلــدود اخنفضــت بنســبة 98 يف املائــة.

احلياة تعود إىل طبيعتها يف الباب 
بعــد زايرتنــا إىل تلــة عقيــل ، قمنــا بــزايرة اجمللــس احمللــي يف البــاب. وقــال حممــد هيثــم شــهايب ، رئيــس جملــس 
حمافظــة البــاب احمللــي ، إن املدينــة تعمــل علــى ترميــم 75 يف املائــة منهــا مدمــرة ، وقــال إن املدينــة ، الــي 
ــا بتوجيهــات خــراء مــن تركيــا. اســتناًدا  كان 75 يف املائــة منهــا يف حالــة خــراب ، قــد أعيــد بناؤهــا تقريًب
إىل تصرحيــات املســؤولني يعملــون يف 14 مديريــة أنشــئت يف البــاب والذيــن قابلناهــم، ميكننــا أن نقــول 
بوضــوح إن الســوريني الذيــن يعيشــون يف مناطــق آمنــة مل يعــودوا يريــدون احلديــث عــن الوحشــية واخلــوف 
علــى األراضــي الســورية ، بــل عــن أمــل واخرتاقــات للمســتقبل. إهنــم ينتظــرون املســتثمرين حــى تتمكــن 

ســوراي مــن الوقــوف.

اإلرث الذي ورثناه عن العثمانيني
يلفــت شــعار »األخــوة ال تعــرف احلــدود« ، الــذي يصــور فيــه علــم اجليــش الوطــي الســوري والعلــم الرتكــي 
مًعــا ، األنظــار علــى جــدران العديــد مــن املبــاين يف البــاب. تواصــل تركيــا محــل علــم العــدل والرمحــة الــذي 
ورثتــه عــن أســالفها ، الدولــة العثمانيــة ، إىل مناطقهــا اجلغرافيــة. البنيــة التحتيــة الــي دمرهتــا داعــش؛ تركيــا، 
يتــم عــالج 1000 مريــض يوميًــا، إىل جانــب خدمــات مثــل  البــاب، حيــث  الــي أنشــأت مستشــفى 
الكهــرابء وامليــاه واإلنرتنــت، توفــر التنســيق يف املنطقــة لتنفيــذ اخلدمــات احليويــة مثــل نفــوس الســكان وســند 

امللكيــة وخدمــات التعليــم واأليتــام واملعاقــني وخدمــات كبــار الســن.

الظالم الذي يدمر حىت شواهد القبور
شــواهد القبــور هــي العمــل الروحــي للمجتمــع ، وهــي عبــارة عــن ســجل ســكاين. كمــا اســتهدف تنظيــم 

مستقبل مشرق في الباب واعزاز

أوزالم دوغان

صحفي وكاتب
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Türkiye’nin işgalci terör örgütlerinden temizlediği güvenli bölgelerde küllerinden yeniden 
doğan bir Suriye inşa ediliyor. Suriye halkı artık ölüm ve savaşla hatırlanmak istemiyor. 
El Bab ve Azez’de Türkiyeli STK’ların da çalışmalarıyla hayat yeniden normale dönüyor.
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Derneği’nin (BEKAM) ev sahipliğinde ‘Suriyeli 
Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu’ projesi kapsamın-
da güvenli bölgeleri ziyaret için basın mensupları olarak Gaziantep’te buluştuk. Dolu dolu 
geçen iki günlük program mazlumlara yardım eli uzatan, kendisine sığınan mültecilerin 
istikbaline umut ışığı yakan ve Suriye’nin geleceğini inşa edecek olan Suriyelilere yol 
gösteren Osmanlı bakiyesi Türkiye’nin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 

Çobanbey’den El Bab’a ilerlerken
Aracımız Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan El Bab’a doğru ilerlerken bakımsızlıktan yıpran-
mış evlere, iş yerlerine, lastik ve mazot satan dükkanlara, motorla yolculuk yapan Suriye-
lilere, SMO silahlı güvenlik güçlerine rastladık. Bölgede zaman sanki 100 yıl öncesinde 
durmuş, hiç ilerlememiş gibiydi. Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte bölgeyi 
terör örgütünden temizleyerek yeniden altyapıya kavuşturdu. El Bab’a ulaştığımızda elin-
den tuttukları çocuklarıyla Suriyeli kadınları günlük meşguliyetlerinin peşindeyken, Suri-
yeli erkekler de ekmek parası için dükkanlarının kapısında bekliyordu. El Bab’daki Fırat 
Kalkanı Şehit Bulvarı’ndan sonraki durağımız Akil Tepe üssüydü.

Akil Tepe’nin kahramanları
Gaziantep Valisi Davut Gül’le birlikte El Bab’daki Akil Tepe üssünü ziyaret ettik. Kah-
raman askerlerimizin bölgedeki varlığı hem sınırlarımızın güvenliğini sağlıyor hem de 
mazlumlara uzanan yardım eli olmaya devam ediyor. Vali Gül, Akil Tepe’de basın men-
suplarına yaptığı açıklamada 4 sene önce El-Bab’ın terör örgütü DEAŞ tarafından büyük 
tahribata uğradığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO tarafından kent terörden temizlendik-
ten sonra her şeyin sıfırdan yapıldığına dikkat çekti. 3 bin 2 eylemin engellendiğini söyley-
en Vali Gül, terörün ne olduğuna, kim olduğuna bakmadan mücadele eden ülkelerin başın-
da Türkiye’nin geldiğini belirterek sınırdan kaçak geçişlerin de yüzde 98 azaldığını belirtti. 

El Bab yeniden hayata dönüyor
Akil Tepe ziyaretimizden sonra El Bab Yerel Meclisi’ni ziyaret ettik. Yüzde 75’i yıkılmış 
bir şehri yeniden eski haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden El Bab Yerel Meclis 
Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, El Bab’ta oluşturulan 14 müdürlükle Türkiye’den 
gelen uzmanların rehberliğinde yapılan çalışmalarla yüzde 75’i harabeye dönen kentin 
adeta yeniden inşa edildiğine işaret etti. Görüş aldığımız yetkililerin açıklamalarına binaen 
şunu net olarak söyleyebiliriz ki güvenli bölgelerde yaşayan Suriyeliler artık Suriye toprak-
larında vahşet ve korkuyu değil, umudu ve geleceğe dair atılımları konuşmak istiyorlar. 
Suriye’nin ayağa kalkabilmesi için de yatırımcıları bekliyorlar. 

Osmanlı’dan devraldığımız miras
El Bab’da bulunan birçok yapının duvarında Suriye Milli Ordusu ve Türkiye bayrağının 
birlikte resmedildiği ‘kardeşlik sınır tanımaz’ sloganı dikkat çekiyor. Türkiye, ecdadı Os-
manlı’dan devraldığı adalet ve merhamet bayrağını bulunduğu coğrafyalara taşımaya de-
vam ediyor. DEAŞ’ın yerle bir ettiği altyapıyı; elektrik, su, internet gibi hizmetlerle birlikte 
günde 1000 hasta bakılan El Bab Hastanesi’ni de inşa eden Türkiye, nüfus, tapu, eğitim, 
yetim, engelli, yaşlı hizmetleri gibi hayati önem taşıyan hizmetlerin de yürütülebilmesi için 
bölgede koordinasyonu sağlıyor. 

Mezar taşlarını bile yok eden karanlık
Mezar taşları bir toplumun manevi tapusudur, nüfus kaydıdır. Fırat Kalkanı Harekâtı’yla 

ÖZLEM DOĞAN

El Bab ve Azez’de aydınlık yarınlar

Gazeteci - Yazar

bölgeden temizlenmeden önce El Bab-ı işgal eden terör örgütü DEAŞ, ilçedeki mezarları da 
hedef almış. Geçmiş toplumların mührü olan mezar taşlarını yerle bir eden örgütten kalan 
karanlık izler silinmeye yüz tutarken, 480 bin nüfuslu El Bab-ı yeniden güzel günlere ka-
vuşturacak çalışmalar da hızla devam ediyor.  

Suriyeli çocuklara, gençlere umut ışığı
Mermer oyma süslemeli binaların üzerinde bulunan bomba izleri, Suriye halkının kaderine 
çakılan çiviler gibi bir ibret vesikası olarak yerinde dururken Türkiye Suriyeli mazlumları bu 
makus talihle baş başa bırakmamaya kararlı. Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde El Bab’da açılan Anadolu Kültür Merkezi’nde 
eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme 
kursları veriliyor. Savaşın acılarıyla küçük yaşta tanışan Suriyeli çocuklara rehabilite ola-
cak bu kıymetli çalışmalar minik yüreklere bir nebze şifa olmayı hedeflerken gençleri de 
donanımlı birer birey haline getirmeyi amaçlıyor. Suriye’nin geleceği taze dimağların 
yeşerip ülkelerine yararlı fertler olabilmesi için bu tür eğitim merkezlerinin desteklenmesi ve 
sayılarının artırılması büyük önem taşıyor. 

Azez’de hayat renklerini kazandı
El Bab’dan sonraki istikametimiz Azez’e doğru ilerlerken bize el sallayan Suriyeli çocuk-
ları, Anadolu kadınlarına benzeyen teyzelerimizi selamladık. Mercidabık savaşının yaşadığı 
Dabık’tan geçtik, Suran’ın solgun çehresine bir gamze gibi kondurulmuş halı sahada oynayan 
çocukların neşeli kahkahaları hepimizi mutlu etti. Azez, El Bab’a göre daha iyi durumda; 
hayat renklenmiş, lunaparkı ve AVM’si de var. Azez Yerel Meclisi’nden sonra uğradığımız, 
özenle hazırlanmış muhteşem kütüphanesi ve derslikleriyle Azez Yunus Emre Enstitüsü’nün 
Müdürü Fikret Çıtak’ın dediği gibi: “Devletimizin nefes verdiği her şey dirilişe gebe.”

Gaziantep bilinmeden Suriye okunamaz
Programın sonunda bize Akil Tepe’de de eşlik eden Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında 
ziyaret ettikten sonra Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le bir araya geldik. Şahin’in 
gerek Suriyeli mülteciler gerekse Gaziantep halkı için yapıldığı ya da proje kapsamına aldığı 
faaliyetler bir büyükşehir belediyesi için sadece ‘başarı’ sözcüğüyle geçiştirilemeyecek kadar 
büyük. Yerel yönetimlerin başarısının, güçlü yeni Türkiye’ye katkısı yadsınamaz. Bu min-
valde Suriye ile sınır komşusu olan Gaziantep’te yürütülen çalışmaları dinlemeden, Suriye 
ve Suriyeli mülteci sorununu ele alan basın mensuplarının haberleri daima eksik kalacaktır. 

Sadede gelecek olursak
Suriye’nin ve Suriyelilerin başına gelenlere, savaştan yorulan ve kanla yoğrulan topraklarda 
yeniden bir hayat kurma mücadelesi veren mazlumlara Türkiyemiz el uzatmaya devam eder-
ken, ‘İktidar olursak tüm Suriyelileri geri göndereceğiz’ diyerek, mültecilerin eline kelepçe 
vurup denize atan acımasız Yunanistan mantığıyla hareket eden muhalefet ise yanıbaşımızda 
yaşananlara ilişkin olumlu hiçbir söylem üretmiyor. Türkiye Cumhuriyeti kahraman ordusuy-
la, Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, STK’lar ve halkıyla birlikte 
büyük bir dayanışma içerisinde Suriyeli mültecilerden yardımını esirgemiyor. Basın mensu-
pları olarak bizzat şahit olduk, biliyoruz ki basiretli Türkiye halkı da bu emeği ziyadesiyle 
takdir edecektir. 

Suriye için hep birlikte 
Gezimizin son gününde Bülbülzade Vakfı’nda müzakereli bir toplantı yapıldı. İki günlük pro-
gram boyunca bizi yalnız bırakmayan BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu ile Anadolu 
Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıda Suri-
yeli mültecilerin sorunları ile Türkiye-Suriye ilişkileri ele alındı.



2021/7/15YIL 6 - SAYI    132 السنة السادسة ــ العدد

Yakup KÖSE
يعقوب كوسا

كمجموعة من الصحفيني ، ذهبنا إىل ســوراي األســبوع املاضي كجزء من مشــروع “التواصل املدين والتنســيق 
يف عمليــة اندمــاج املهاجريــن الســوريني” الــذي مت تنفيــذه ابالشــرتاك بــني مركــز أحبــاث تعليــم العلــوم والثقافــة 
ووقــف بلبــل زادة. يف مقالــي الســابقة كتبــت إبجيــاز عــن انطباعــايت عــن منطقــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون 

يف ســوراي.
أهنيــت املقــال ابلقــول: “يــدرك ممثلــو الــدول واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف املنطقــة أن املســاعدات 
اإلنســانية لــن تكــون كافيــة. إن شــاء هللا ، ســأحاول الكتابــة عــن هــذا املوضــوع املهــم يف مقــايل التــايل”. وبينمــا 
كانــت االســتعدادات جاريــة للعبــور إىل اجلانــب الســوري ، أثنــاء حديثــه مــع تورغــاي الدمــري ، رئيــس منصــة 
األانضــول ، حــول أنشــطة املســاعدات للمنظمــات غــري احلكوميــة ، أدىل ابلبيــان التــايل الــذي آملــي: “حســًنا ، 
يتم إرسال الطحني. ، جيد ... أمجع شاحنة طحني يف ليلة واحدة ، ولكن ماذا سنعطي هؤالء األشخاص 
فكــراي؟ ليــس لدينــا حــى كتــاب اتريــخ عثمــاين مرتجــم جيــًدا لنقدمــه لألشــخاص الذيــن نتلقــى املســاعدة منهــم.
وقــال تورغــاي الدمــري يف احلادثــة التاليــة الــي عمقــت جرحــي: “أخــرين رئيــس الرابطــة اإلســالمية يف الــوالايت 
املتحــدة الدكتــور الســوري حيــى عبــد الرمحــن عندمــا جــاء إىل تركيــا ، قمنــا ببنــاء 81 كنيســة ومســجداً ، 

وافتتحنــا مقابــر يف كل منطقــة. جئــت لنســأل عمــا جيــب أن نفعلــه بعــد ذلــك “.
كان ألدمــري يســأل عمــا ميكــن أن نقدمــه للطبيــب الســوري ، وهــو رئيــس املنظمــة غــري احلكوميــة العاملــة يف 

الــوالايت املتحــدة، كفكــرة.
يســعدين التعبــري عــن احلاجــة إىل رأي بينمــا تعمــق جرحــي مــع مــا قالــه يل الدميــري. تذكــرت مــا قالــه املعلــم جنيــب 
فاضــل كســاكوريك لألفغــان الذيــن جــاءوا لزايرتــه. وصلــت إىل تركيــا جمموعــة مــن ممثلــي األفغــان الذيــن قاتلــوا 
مــع الــروس الذيــن احتلــوا أراضيهــم يف ذلــك الوقــت. ونُقــل الوفــد األفغــاين ، الــذي أجــرى حمــاداثت يف تركيــا 
جلمــع املســاعدات ، إىل األســتاذ. ســلم الســيد Ideolocya Knitting لضيوفــه وقــال ، “ترجــم هــذا 

إىل لغتــك.” يقــول.
ونُقــل الوفــد األفغــاين ، الــذي أجــرى حمــاداثت يف تركيــا جلمــع املســاعدات ، إىل األســتاذ. ســلم الســيد نســج 

إيديولوجيــا  لضيوفــه وقــال “ترجــم هــذا إىل لغتــك.”
الضيوف مرتبكون ، أولئك الذين حيضرون الضيوف مرتبكون. املال والطعام وما إىل ذلك. ابلنســبة ألولئك 
الذيــن كانــوا ينتظــرون املســاعدة ، كان الســيد يظهــر احلاجــة احلقيقيــة ، ولكــن لألســف مل يكــن أحــد علــى 

علــم هبــذه احلاجــة.
مــا الــذي قالــه تورغــاي الدميــري ، رئيــس منصــة األانضــول ، “حســًنا ، يتــم إرســال الطحــني ، حســًنا ... أمجــع 
شــاحنة طحــني يف ليلــة واحــدة ، ولكــن مــاذا ســنعطي هــؤالء األشــخاص فكــراًي؟ ليــس لدينــا حــىت كتــاب 

اتريــخ عثمــاين مرتجــم جيــدًا ملنحــه ملــن انخذهــم “.
نعــم ، دقيــق إخل. مــن الســهل جــًدا مجعهــا وتوزيعهــا علــى احملتاجــني ، ولكــن كيــف ميكــن إعطــاء فكــرة “العيــش 

بشــكل إنســاين” كنظــام؟ هــل نــدرك مثــل هــذه احلاجــة؟
اليــوم منظماتنــا غــري احلكوميــة تــوزع املســاعدات يف مجيــع أحنــاء العــامل بطريقــة ممتــازة. إهنــم ال يــرتددون يف 
الذهــاب إىل أبعــد األماكــن يف العــامل. يرتكــون عائالهتــم ويبقــون هنــا ألشــهر. ال يتــم دفــع احلقــوق. ومــع ذلــك، 

هنــاك شــيء مفقــود ، كمــا قــال تورغــاي الدمــري أيًضــا: الفكــر!
مــن املهــم جــًدا أن خيــران الدمــري ، بصفتــه شــخًصا مــن امليــدان ، عــن نقــص األفــكار. الطبيــب الســوري ، رئيــس 
املنظمــة غــري احلكوميــة يف الــوالايت املتحــدة ، ورئيــس املنظمــة الرتكيــة غــري احلكوميــة الــي تــوزع املســاعدات يف 
ســوراي ، كالمها على علم بنقص األفكار. هذا يعي أن احلاجة إىل األفكار بدأت تفرض نفســها. نظرًا ألن 
لدينــا منطًــا منهجيًــا لألفــكار مثــل الشــرق العظيــم والرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ، مؤســس “تركيــا اجلديــدة”، 

يقــول ، “ســنبي 76 مليــون شــرق عظيــم” ، فــإن الشــيء الــذي جيــب فعلــه واضــح ...

Bir grup gazeteci olarak, Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi ve Bülbülzade 
Vakfı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim 
ve Koordinasyon Platformu” projesi kapsamında geçen hafta Suriye gitmiştik. Bir önceki 
yazımda, Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki izlenimlerimi kısaca 
yazmıştım. 
Yazının sonunu, “Bölgede faaliyet gösteren devlet ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 
sadece insanî yardımla yetinilmeyeceğinin farkında. İnşaallah bir sonraki yazımda bu 
mühim mevzu üzerine yazmaya çalışacağım” diye bitirmiştim. Suriye tarafına geçmek 
için hazırlıklar sürerken Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir’le Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın yardım faaliyetleri üzerine konuşurken yaramı deşen şu tespiti yaptı: 
“Tamam un gönderiliyor güzel... Ben bir gecede bir kamyon un toplarım ama bu insanlara 
fikrî olarak ne vereceğiz? Yardım götürdüğümüz insanlara verecek, güzel tercüme edilmiş 
bir tane Osmanlı tarihi kitabımız bile yok.”
Turgay Aldemir yaramı derinleştiren şu vak’ayı anlattı: “ABD’deki Müslüman Birliğin 
Başkanı, Suriyeli Doktor Yahya Abdurrahman Türkiye’ye geldiğinde bana şunu söyledi, 
81 kiliseyi cami yaptık. Her bölgede mezarlıklar açtık. Bundan sonra ne yapmalıyız, onu 
sormaya geldim.”
Aldemir, ABD’de faaliyet gösteren STK’nın Başkanı olan Suriyeli doktora da fikrî olarak 
ne vereceğiz diye soruyordu.
Aldemir’in anlattıklarıyla bir yandan yaram derinleşirken diğer yandan da bir fikre 
duyulan ihtiyacın dile getirilmesine sevindim. Aklıma Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in 
kendisine ziyarete gelen Afganlılara söylediği söz geldi. O dönem topraklarını işgal eden 
Ruslarla savaşan Afganlılar’dan bir grup temsilci Türkiye’ye gelir. Yardım toplamak için 
Türkiye’de görüşmeler yapan Afgan heyet Üstad’ın yanına da götürülür. Üstad elindeki 
İdeolocya Örgüsü’nü misafirlerine uzatıp, “Bunu dilinize tercüme edin.” der.
Misafirler şaşkın, misafirleri getirenler şaşkın. Para, gıda vb. yardımları bekleyenlere 
Üstad gerçek ihtiyacı gösteriyordu ama ne yazık ki kimse bu ihtiyacın farkında değildi.
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ne diyordu: “Tamam un gönderiliyor 
güzel... Ben bir gecede bir kamyon un toplarım ama bu insanlara fikrî olarak ne 
vereceğiz? Yardım götürdüğümüz insanlara verecek, güzel tercüme edilmiş bir tane 
Osmanlı tarihi kitabımız bile yok.”
Evet un vb. toplamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak çok kolay ama “İnsanca yaşamanın” 
fikrini bir sistem halinde vermek nasıl olacak? Böyle bir ihtiyaçtan haberimiz var mı?
Bugün STK’larımız mükemmel bir şekilde dünyanın dört bir yanına yardımları 
dağıtıyorlar. Dünyanın en ücra yerlerine gitmekten imtina etmiyorlar. Ailelerini bırakıp 
aylarca buralarda kalıyorlar. Hakları ödenmez. Lâkin eksik olan bir şey var, Turgay 
Aldemir’in de dile getirdiği üzere: Fikir!
Fikir eksikliğini, sahadan biri olarak Aldemir’in söylemesi çok mühim. ABD’deki 
STK’nın başındaki Suriyeli doktor da Suriye’de yardım dağıtan Türk STK’nın Başkanı da 
fikir eksikliğinin farkında. Demek ki fikir ihtiyacı kendini dayatmaya başlamış. Mâdem 
elimizde Büyük Doğu gibi sistemli bir fikir örgüsü var ve mâdem “Yeni Türkiye”nin 
kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “76 milyon Büyük Doğu’yu inşa 
edeceğiz” diyor, o zaman yapılacak şey belli...

يجب توزيع األفكار وليس الطحين
Un değil fikir dağıtılmalı
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