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أردوغان: قررنا مع األمريكيين إقامة مركز عمليات 
إلنشاء ممر سالم في سوريا

Erdoğan: Amerikalılarla Suriye’de 
Bir Barış Koridoru Oluşturmak 

İçin Operasyon Merkezi Kurmayı 
Kararlaştırdık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin ABD’lilerle Suriye’de bir barış koridoru 
kurmak amacıyla operasyon merkezi kurmayı 
kararlaştırdığını açıkladı.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن تركيــا اختــذت مــع األمريكيــن 
قــراراً إبقامــة مركــز عمليــات مــن أجــل إنشــاء ممــر ســام يف ســوراي.

الشعب التركي يقف متضامنا مع إخوانهم السوريين
Türk halkı suriyeli kardeşlerinin yanında
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Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Ankara, Suriye’nin kuzeyinde 
bir barış koridoru kurmayı planladıklarını açıkladı:
Açıklamada bölgenin tüm terör unsurlarından temizlenerek barış koridoru kurulması için elden 
gelen tüm çabanın sarf edileceği belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında Suriye’de 
güvenli bölge kurulmasına yönelik yapılan anlaşmanın, son derece iyi bir 
başlangıç olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Münbiç’teki (Halep 
kırsalı) yol haritası meselesinde olduğu gibi bu adımın amacının oyalama 
olmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Ankara ve Washington, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge inşa edilmesini 
yönetmesi amacıyla en yakın zamanda Türkiye’de ortak bir operasyon merkezi 
kurulması konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmada güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine 
dönebilmeleri için gerekli tüm ek tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda 30 ila 40 
km uzunluğunda bir güvenli bölge kurulması 
konusunda Türkiye’nin bakış açısına 
yaklaştığını söyledi. Söz konusu güvenli 
bölgenin, ABD’yle koordineli bir biçimde 
Türkiye’nin kontrolünde olacağı belirtildi.

يف ختام اجتماع جمللس األمن القومي الرتكي، أعلنت أنقرة اعتزامها إنشاء ممر السام يف مشايل سوراي:
ونــص البيــان علــى عزمنــا علــى تطهــر املنطقــة مــن كافــة العناصــر اإلرهابيــة، وبــذل اجلهــود إلنشــاء ممــر 

الســام بــكل قــواان.

وصــف وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، االتفــاق بــن تركيــا والــوالايت 
املتحــدة االمريكيــة حــول املنطقــة اآلمنــة يف ســوراي، أبنــه بدايــة جيــدة للغايــة.

وشــّدد علــى أن تركيــا لــن تســمح أبن يكــون اإلهلــاء هــدف هــذا اإلجــراء علــى غــرار مــا 
حــدث يف خارطــة طريــق منبج)بريــف حلــب(.

توصلــت أنقــرة وواشــنطن إلتفــاق يقضــي إبنشــاء مركــز عمليــات مشــرتكة يف تركيــا خــال أقــرب وقــت، 
لتنســيق وإدارة إنشــاء املنطقــة اآلمنــة مشــايل ســوراي. وأّكــدت أنــه مت االتفــاق مــع اجلانــب األمريكــي علــى 

جعــل املنطقــة اآلمنــة ممــر ســام، واختــاذ كل التدابــر اإلضافيــة لضمــان عــودة الســورين إىل بادهــم.

الرتكــي خلوصــي  الدفــاع  وزيــر  قــال 
أكار، إن الــوالايت املتحــدة اقرتبــت 
مــن وجهــة النظــر الرتكيــة بشــأن إقامــة 
منطقــة آمنــة يف مشــال شــرق ســوراي 
 40 إىل   30 بــن  مــا  بعمــق  متتــد 
كيلومــرتاً داخــل األراضــي الســورية، 
تركيــا  ســيطرة  حتــت  وســتكون 

املتحــدة الــوالايت  مــع  ابلتنســيق 

تشاووش أوغلو: االتفاق حول المنطقة اآلمنة بسوريا »بداية جيدة للغاية«أبعاد وأهداف إنشاء أنقرة »ممر السالم« شمالي سوريا

وزير الدفاع التركي: واشنطن اقتربت من وجهة نظرنا بشأن المنطقة اآلمنةحول المنطقة اآلمنة شمالي سوريا… تركيا تعلن التوصل إلتفاق مع أمريكا

Ankara’nın Suriye’nin Kuzeyinde “Barış Koridoru” Kurma Hedef 
ve Planları

Çavuşoğlu: Suriye’de Güvenli Bölge Kurulması 
Yolundaki Anlaşma Son Derece İyi Bir Başlangıç

Türkiye Suriye’nin Kuzeyindeki Güvenli Bölge ile İlgili ABD’yle 
Anlaşmaya Varıldığını Açıkladı

Türkiye Savunma Bakanı: Washington Güvenli Bölge Konusunda Bakış Açımıza Yaklaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 
Türkiye’yle birlikte aşamalı olarak uygulamaya 
girecek bir güvenlik mekanizması inşa edeceğini, 
bu sayede Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
meşru kaygılarının giderileceğini açıkladı. Pentagon 
tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye’yle 
varılan anlaşmada güvenli bölgenin bir barış koridoru 
teşkil etmesi ve Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir 
şekilde dönebilmesi için tüm ek tedbirlerin alınmasının 
kararlaştırıldığı belirtildi.

ذكــرت وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاغــون(، أن بادهــا ستنشــئ 
آليــة أمنيــة مــع تركيــا تدخــل حيــز التنفيــذ تدرجييــاً، تزيــل هواجــس 
أنقــرة املشــروعة مشــال شــرقي ســوراي. وأنــه مت االتفــاق مــع اجلانــب 
الرتكــي علــى جعــل املنطقــة اآلمنــة ممــر ســام، واختــاذ كل التدابــر 

اإلضافيــة لضمــان عــودة الســورين إىل بادهــم.

البنتاغون: سننشئ آلية أمنية تزيل الهواجس التركية المشروعة بسوريا
Pentagon: Türkiye’nin Suriye’deki Meşru Kaygılarını Giderecek 

Bir Güvenlik Mekanizması İnşa Edeceğiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede konuşlanmış kuvvetleri desteklemek ve 
barış koridoru inşasına hazırlanmak amacıyla Suriye sınırına destek güç 
ile mühimmat gönderdi. 

أرســل اجليش الرتكي، تعزيزات عســكرية وذخرة إىل احلدود مع ســوراي، وذلك يف إطار دعم وتعزيز القوات 
املنتشــرة واالســتعداد إلنشــاء ممر الســام.

الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا
TSK Suriye Sınırına Askeri Destek Güçleri Gönderdi
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“Sultan arzda Allah’ın gölgesidir, zayıflar ona sığınır, mazluma yardım eder.”
Zor zamanında Suriyelilerin yanında olan Türk kardeş ve dostlarımıza en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Suriyelilerin yardıma ihtiyaç duyan bir mazlum 
olduğuna inanan her Türk’e teşekkür ederiz. Suriyelilerin İstanbul’dan 
gönderilmesi kararına karşı gösterilere katılan ve “Kardeşime Dokunma” 
pankartları taşıyan Türklere de teşekkürlerimizi sunarız. Ey gerçek Ensarlar, 
Allah sizden razı olsun.

)السلطان ظل هللا يف األرض أيوي إليه الضعيف وبه ينصر املظلوم(. 
شــكراً مــن القلــب لــكل األخــوة واألصدقــاء األتــراك الذيــن تعاطفــوا مــع الســورين يف حمنتهــم، 
شــكراً لــكل تركــي آمــن أبن الســوري مظلــوم وجيــب نصرتــه، شــكراً لــكل األتــراك الذيــن شــاركوا 
مبظاهــرات ضــد قــرار ترحيــل الســورين يف إســطنبول، ويف كتاابهتــم ) ال تلمــس أخــي(، جزاكــم 

هللا خــراً اي أيهــا األنصــار الصادقــن.

Türkler Suriyeli Kardeşlerinin Yanındaالشعب التركي يقف متضامنا مع إخوانهم السوريين
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القوانين التركية

إشراقات

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederek bir imparatorluğun sultanı halin geldiğinde, 
dünyanın tüm zorbalarına korku salarak sarayının kapısına şunları yazdı:

“Sultan arzda Allah’ın gölgesidir, zayıflar ona sığınır, mazluma yardım eder.”
Bu, içerisinde devlet aklı ve insani iradesi bulunan bir cümledir. Ölümden kaçan 
Yahudiler, canlarını engizisyon mahkemelerinden kurtarmaya çalışan Hristiyanlar ve 
zorba yöneticilerinin zulmü altında inim inim inleyen Müslümanlar o devlete sığınmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şöyle demiştir: “Kalplerimiz ve 
kapılarımız tarih boyunca İspanya’dan Kuzey Afrika’ya kadar her yerden bu topraklara 
gelen mazlumlara açık olmuştur.”
Erdoğan ayrıca, “Kapılarımızı Suriyelilere açmak boynumuzun borcuydu. Olanları 
görmezden gelemezdik ve kapılarımız açtık. Aynısının bizim başımıza geldiğini düşünün, 
bize kim yardım ederdi?”
Türkiye’de yaşayan üç milyondan fazla Suriyeli yerel seçimlerden sonraki süreçte 
yasaların daha katı bir şekilde uygulandığına tanıklık etmektedir. İktidarda bulunan 
Adalet ve Kalkınma Partisi, bu konuda bir incelemede bulunmuş ve yasalara aykırı 
davrananların sınır dışı edilmesi ve yasa ihlallerine müsaade edilmemesi gerektiğini 
belirtmiştir.  Dünyadaki tüm devletlerin içinde bulunduğu durum, hal, sorun ve hedeflerine 
uygun düzenleme, yasa ve kararı uygulama hakkı vardır. Aynı şekilde suçlu ve yasalara 
aykırı davrananları cezalandırma hakkı da bulunmaktadır. Ancak yasalar uygulanırken 
insani şartlar da ciddi derecede göz önünde bulundurulmalıdır.
Türkiye, sınırları içerisinde yaşayan Suriyelilere gerçekten çok yardım etmiştir. Maalesef 
bu mültecilerin bir kısmını ülkesinde kolaylıkla ağırlayabilecek birçok Arap ülkesi aynı 
hassasiyeti göstermemiştir. Türkiye Devleti ve Türk halkından, Suriyelilerin içinde 
bulunduğu durumu iyi bir şekilde incelemesini rica ediyoruz. Buna bağlı olarak da bu acı 
verici adımların uygulanmasına devam edilmemesini ve Türkiye’nin önceden insanca 
ve kardeşçe yaklaştığı bu çetrefilli meseleye yaklaşımını gözden geçirmesini umuyoruz.
Suriyeliler, İstanbul’da yaşamanın ayrıcalıklarını tecrübe ettikten sonra geçici koruma 
kimliklerinin verildiği asli şehirlere geri dönme konusunda iş, eğitim ve çocuklarının 
düzeni açısından zorluk yaşamaktadırlar. Asli şehirlerine dönenler hayatına her açıdan 
yeniden başlamak zorunda kalacaktır. Bu nedenle durumlarına bir çözüm bulunmasını ve 
adreslerinin İstanbul’a taşınmasını ummaktadırlar.
Türkiye Suriyelilere hep iyi davranmıştır. Bu iyiliği ancak nankör olanlar inkar eder. Bu 
iyilik, hesap gününe kadar hepimizin boynunda bir borçtur.
Hızla alınmış bu kararlar, kardeşlik ilişkilerimizin geleceğinde derin bir çatlak açacak 
surettedir. Ki bizler bu ilişkilerin en güçlü ve en iyi halde olmasını temenni etmekteyiz. 
Bizler güvenlik temin edildikten sonra Suriye halkı memleketine dönünce de bu 
ilişkilerin güçlü kalmasını istemekteyiz. Suriyeliler katil rejimin zulmünden kaçmış ve 
Türk kardeşlerine ve ailelerine sığınmışlardır. Çünkü iki kardeş halkın benzerliklerinin 
farklılıklarından çok daha fazla olduğunun bilincindedirler.
Suriyeliler ikinci vatanları olan Türkiye’ye ve Müslüman Türk kardeşleri ile ailelerine 
sığınmışlardır. Çünkü katil Suriye rejimi, diktatörlüğüne karşı çıkan, özgürlük ve onur 
isteyen herkesi katletmeye azmetmiştir. Türkler ve Suriyelilerin kaderi bu ortak coğrafya 
ve tarihtir. Kökleri ve kilit noktaları tarih boyunca birlikte olmuştur. Ortak kaderleri 
onları insanın insanlığında ve tüm dünyanın söndürmek için ittifak ettiği İslam alevinde 
birleştirmektedir. Tarih boyunca bu iki komşu arasında muhabbet, ülfet ve kardeşlik 
ilişkileri olagelmiştir. Aynı şekilde birlikte yaşama ve bunu sonraki nesillere bırakma 
konusunda ortak bir iradeleri vardır. Ecdadımız bu coğrafyada birlikte yaşamış ve terleri 
kanlarına karışmıştır. Bizler tarih, insanlık, kültür, din ve akrabalık bağlarını kendimizde 
toplamışızdır. Sınırlarımızın her iki tarafında her iki halka da ait mezarlar vardır. Sizler 
ve ülkeniz için her zaman iyi olanı isteriz. Bizler ırkçı Esed rejiminin korku ve toplu 
mezar cumhuriyetinden kurtulmuş ve sizin insanlığınıza tanışarak, yasalardan önce bu 
insanlığı görmüşüzdür. Suriye halkı kendisine destek olan ve zor gününde yanında olan 
Türk kardeşlerini unutmayacaktır. Suriyeliler gelecek nesillere bu insani tavrı miras 
bırakacaktır. Bunu bir borç olarak ilk vatanımız Suriye’ye dönerken boyunlarımızda 
taşıyacağız. Türk kardeşlerimiz için refah ve istikrar temenni ediyoruz. Ve şunu kesin 
bir biçimde biliyoruz ki mazlum ve mağdurlara arka çıkanı Allah mahzun etmeyecektir.

بعد أن فتح األمر حممد مدينة القسطنطينية وأصبح سلطاانً إلمرباطورية أرعبت كل الطغاة يف العامل، كتب 
على بوابة قصره:

)السلطان ظل هللا يف األرض أيوي إليه الضعيف وبه ينصر املظلوم(. 
إهنا مجلة ختفي وراءها عقل الدولة وإرادهتا اإلنسانية، واليت جلأ إليها اليهود الفارون من املوت، والنصارى 
الذين حاولوا إنقاذ أرواحهم من حماكم التفتيش، واملسلمون الذين كانوا يعانون من ظلم حكامهم الطغاة.

أمام  التاريخ  مر  على  دائماً  مفتوحة  وأبوابنا كانت  قلوبنا  أردوغان(:  الرتكي )رجب طيب  الرئيس  وقال 
املظلومن القادمن إىل هذه األراضي من إسبانيا إىل مشال إفريقيا.

وأكد: كان علينا أن نفتح أبوابنا للسورين، مل يكن إبمكاننا أن نتجاهل ما كان حيدث وفتحنا هلم أبوابنا، 
ختيلوا لو حدث لنا مثلهم، من الذي سيساعدان.

يشار إىل أن أكثر من ثاثة ماين من السورين يف تركيا يشهدون تشديًدا يف تطبيق القوانن يف املرحلة 
اليت تلت االنتخاابت البلدية، بعد مراجعة أجراها حزب “العدالة والتنمية” احلاكم وأتكيده على ترحيل 

املخالفن وعدم السماح أبي جتاوزات قانونية.
وأوضاعه  تناسب خصوصياته  اليت  والقوانن  القرارات  وتفعيل  وتقنن  تنظيم  العامل  يف  بلد  أي  من حق 
ومشاكله وتطلعاته، ومن حقه أيضاً معاقبة املخطئ واملسيء، ولكن مع املراعاة التامة لألوضاع اإلنسانية 

إثناء تطبيق القوانن. 
تركيا قدمت الكثر من املساعدات للسورين املقيمن على أراضيها وهذا لألسف مل تقم به دول عربية كثرة 

كان ابستطاعتها وبسهولة استضافة قسم من هؤالء الاجئن. 
نرجو من احلكومة الرتكية والشعب الرتكي دراسة أوضاع السورين بشكل كامل، وعدم االستمرار بتنفيذ 
هذه اخلطوات املؤملة، وحماولة معاجلة هذا امللف الشائك الذي تعاملت معه تركيا سابقاً من منطلق إنساين 

وأخوي.
السوريون جيدون الصعوبة بعد كل هذه السنوات من العودة إىل الوالية األصلية اليت صدرت منها بطاقة 
احلماية املؤقتة بعد احلصول على امتيازات اإلقامة يف إسطنبول، من قبيل العمل والدراسة واستقرار األبناء، 
وكل من يعود إىل الوالية األصلية سوف يضطر إىل بدء حياته من جديد على الصعد كافة، لذا فإهّنم 

أيملون تسوية أوضاعهم ونقل عناوينهم إىل إسطنبول. 
لرتكيا الفضل على السورين، والفضل كبر جداً وال ينكر الفضل إال جاحد منكر للجميل، وهو دين يف 

أعناقنا مجيعاً إىل يوم الدين.
 هذه اخلطوات املتسرعة هي مبثابة إحداث شرخ عميق يف مستقبل العاقات األخوية، اليت نتمىن ونرجو هلا 
أن تكون األقوى واألفضل، وحنن حنتاج إىل متتينها بعد أن يتوفر األمان لعودة الشعب السوري إىل وطنه.

السوريون هربوا من بطش النظام اجملرم وجلأوا إىل أهلهم وإخوهتم األتراك، ألهنم يدركون أن ما جيمع بن 
الشعبن الشقيقن هو أكرب بكثر مما يفرق بينهما.

السوريون جلأوا إىل وطنهم الثاين تركيا وإىل أهلهم وإخوهتم األتراك املسلمن ألن النظام السوري اجملرم أراد 
قتل كل من وقف ضد ديكتاتوريته وطالب ابحلرية والكرامة.

األتراك والسوريون قدرهم هذه اجلغرافية املشرتكة والتاريخ الذي ضرب جذوره ومرتكزاته عرب التاريخ، وقدرمها 
املشرتك حفاظهما على إنسانية االنسان، وعلى جذوة اإلسام الذي يتآمر كل العامل من أجل إطفائها.

عرب التاريخ عاش اجلارين عاقات تسودها احملبة واإللفة واألخوة، واالرادة املشرتكة يف استمرار منط العيش 
املشرتك وتوريثه لألجيال املقبلة. 

يف هذه اجلغرافيا عاش أجدادان معاً واختلط العرق ابلدم ومجعنا التاريخ واالنسانية والثقافة والدين وصلة 
القرىب، العديد منا ومنكم قبور أجداده توزعت على طريف احلدود، نريد اخلر لكم ولبلدكم، حنن الناجون 

من مجهورية الرعب واملقابر اجلماعية األسدية العنصرية، عرفنا إنسانيتكم وشهدانها قبل القانون.
لن ينسى الشعب السوري أخوته األتراك الذين وقفوا معه وساندوه يف حمنته، والسوريون سيؤرخون لألجيال 
القادمة هذا املوقف اإلنساين ويورثونه هلم، وسنحمله ديناَ يف أعناقنا حن عودتنا إىل وطننا األول سوراي.

نتمىن الرخاء واالستقرار ألهلنا األتراك، وحنن على يقن أن من وقف ويقف مع املظلومن واملضطهدين 
لن خيذله هللا. 

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Türk Yasaları

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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ال بعد محلة التحريض ضد السورين يف تركيا، واليت ترافقت مع محلة رقابة قانونية صارمة عليهم من قبل السلطات 

الرتكية، حياول بعض املسؤولن واإلعامين واملواطنن األتراك تلطيف األجواء وتوضيح سوء التفاهم والنقاط 
الغامضة بن الشعبن الرتكي والسوري لطمأنة اجلميع قدر املستطاع.

ويف سياق هذا األمر، قال وزير الداخلية الرتكي “سليمان صويلو” أبن السورين ليسوا الجئن ابملعىن احلريف 
والقانوين للجوء، بل هم مشمولون بنظام احلماية املؤقتة نظراً ملبدأ عدم اإلعادة القسرية بسبب ظروف بادهم 

غر املستقرة.
وقال صويلو يف تصرحيات نقلتها وكالة “األانضول” الرمسية، أبن تركيا مل ترحل أي سوري يف وضع احلماية 
املؤقتة أو أي أجنيب يف وضع احلماية الدولية أو يقيم يف تركيا بشكل قانوين، وأكد صويلو أن احلملة األخرة يف 

إسطنبول تتعلق مبكافحة اهلجرة غر النظامية وليس هناك ترحيل ألي شخص يقيم بشكل قانوين.
وأّكد أن العدد اإلمجايل للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا يف اترخيها هو 5.7 ماين، وهذا يتضمن السورين 

املقيمن فيها حالًيا، هلذا حنن نعيش يف الوقت الراهن أمرًا مل نشهده من قبل.
وأعلن أن تركيا تستضيف حالًيا 3 ماين و639 ألف و284 سوري يف إطار قانون احلماية املؤقتة، ونسبتهم 
اىل عدد السكان االتراك هي 4.41%، وال يقل عن 50% من السورين يف تركيا هم فئات منتجة ودورهم 

اجيايب يف شىت جماالت احلياة.
وأن إمجايل عدد السورين الذين مت منحهم اجلنسية الرتكية حىت الوقت الراهن بلغ 92 ألف و280 شخصاً، 

47 ألًفا منهم ابلغن )معظمهم مؤهلون ومعلمون ومهندسون( والبقية أطفال.
وبّن أن عدد األطفال السورين برتكيا، الذين هم يف سن التعليم، بلغ مليون و47 ألف و536 طفل، وفق 

بياانت املديرية العامة للتعليم مدى احلياة.
وفيما يتعلق بعودة السورين إىل بادهم، قال صويلو إن االستطاعات والدراسات أظهرت وجود 65 - 70 

يف املئة يريدون العودة فور حتقيق األمن بسوراي.
وأكد أن كل ما يتم تناقله عن أن السورين حيصلون على رواتب ويتم إعفاؤهم من ضرائب السيارات، ومينحون 
منازل جمانية، وأهنا تقبل الطاب السورين يف اجلامعات دون امتحان، هي معلومات ال أساس هلا من الصحة. 
وذكر صويلو أن 64 ابملئة من السورين يف تركيا، قادمون من حلب وإدلب، والبقية منقسمون بن احلسكة 

ودير الزور والرقة ودمشق ومحاة ومحص.
إال  توقف  التسجيل  وأن  ألف،  فيها هو 547  املسجلن  السورين  إن عدد  قال صويلو  إسطنبول،  وحول 

للحاالت االستثنائية مثل الدراسة وأتسيس عمل ما أو املرض.
وأّكد الوزير الرتكي أن 7 آالف سوري جرى تسجيلهم يف إسطنبول بناء على االستثناءات اإلنسانية املذكورة 

منذ مطلع العام اجلاري.
وأكد: لن نعيد السورين إىل بادهم ألهنا غر آمنة.

 إحصائيات:
جاءت إسطنبول، يف املركز األول بن الوالايت الرتكية من حيث أعداد السورين املسجلن فيها بنحو 547 

ألف سوري، تلتها غازي عنتاب بـ 445 ألف، من مث والية هااتي بـ 431 ألف سوري.
وحّلت والية شانلي أورفة ابملركز الرابع بـ 430 ألف سوري، من مث أضنة بـ 240 ألف، ومرسن بـ 201 آالف، 

تلتها والية بورصة بـ 174 ألف سوري.
وشكل الاجئون السوريون يف والية كليس النسبة األكرب إىل عدد السكان األتراك بن الوالايت الرتكية بـ 81 
ابملئة، تلتها هااتي بنسبة 27 ابملئة، وشانلي أورفة بـ 22 ابملئة، من مث غازي عنتاب بنسبة 22 ابملئة أيضاً، 

ووالييت مرسن وأضنة بـ 11 ابملئة.
غر  السورين  العمال  عدد  جتاوز  فيما  فقط،  ألفاً   65 عمل”  “إذن  على  احلاصلن  السورين  عدد  وبلغ 

املسجلن يف إسطنبول وحدها 100 ألف.
كما بلغ عدد شركات السورين العاملة يف تركيا 15 ألف و159 شركة، وذلك حىت بداية عام 2019، وتوفر 

فرص العمل لـ 10 آالف و46 سورايً.

إشراق

السوريون في تركيا

İşrak

Türkiye’deki Suriyeliler

Türkiye’de Suriyelilere karşı yapılan kışkırtma kampanyası ve devlet makamlarınca Suriyelilere 
yönelik gerçekleştirilen yasal denetim hamlesinin ardından, bazı Türk yetkili, gazeteci ve 
vatandaşlar, mevcut havayı yumuşatmaya ve Türk ve Suriye halkları arasındaki yanlış anlaşılmalar 
ile üstü kapalı noktaları aydınlatarak elden gelen ölçüde herkesi tatmin etmeye çalışmaktadır.
Bu bağlamda Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin kelimenin tam anlamıyla ve 
iltica kanuna göre mülteci sayılmadıklarını, ülkelerindeki istikrarsız durum nedeniyle zorunlu 
olarak geri gönderilmemeleri prensibine bağlı olarak geçici koruma sistemi kapsamında yer 
aldıklarını açıkladı.
Soylu, resmi Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamasında Türkiye’nin geçici koruma kapsamında 
olan hiçbir Suriyeliyi ya da uluslararası koruma altındaki herhangi bir yabancıyı veyahut da 
Türkiye’de yasal yolla bulunan kimseyi sınır dışı etmediğini belirtti. Soylu ayrıca İstanbul’daki 
son gelişmenin yasa dışı göçle mücadele kapsamında gerçekleştiğini, yasal yollarla burada 
bulunan kimsenin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Soylu, Türkiye’nin toplamda 5,7 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını, bu rakama halihazırda 
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin de dahil olduğunu ve bu nedenle şu anda daha önce tanık 
olunmamış bir durumun yaşandığını vurguladı.
Türkiye’de halen 3 milyon 639 bin 284 Suriyelinin geçici koruma kanunu kapsamında 
ağırlandığını belirten Soylu, bu sayının Türk halkının nüfusuna oranının %4,41 olduğunu ifade 
etti. Bunlara ek olarak Soylu, Suriyelilerin yaklaşık %50’sinin üreten sınıf içerisinde yer aldığını, 
buna bağlı olarak hayatın birçok alanında olumlu bir rol aldıklarını dile getirdi.
Şu ana kadar Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısının toplamda 92 bin 280 olduğunu belirten 
Soylu, bu kişilerin 47 bininin reşit (çoğu meslek erbabı, öğretmen ve mühendis) iken geri 
kalanının ise çocuklardan oluştuğunun altını çizdi.
Soylu Türkiye’deki eğitim çağındaki Suriyeli çocuk sayısının, Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre 1 milyon 47 bin 536 olduğunu açıkladı.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleriyle ilgili olarak ise Soylu, yapılan anket ve araştırmalar 
sonucu Suriyelilerin %65 ila 70’inin ülkelerinde güvenliğin temin edilmesinin ardından geri 
dönmek istediklerinin anlaşıldığını söyledi.
Öte yandan Soylu, Suriyelilerin maaş aldıkları, taşıt vergisinden muaf tutuldukları, ücretsiz 
konaklamalarının sağlandığı ve Suriyeli öğrencilerin sınavsız üniversitelere kabul edildikleri 
yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Soylu, Türkiye’deki Suriyelilerin %64’ünün Halep ve İdlib’den, geri kalanlarının ise Hasiçi, 
Deyrizor, Rakka, Şam, Hama ve Humus’tan geldiklerini ifade etti.
İstanbul’la ilgili olarak ise Soylu, İstanbul’da kayıtlı Suriyeli sayısının 547 bin olduğunu ve eğitim, 
işyeri kurma ya da hastalık gibi olağanüstü durumlar haricinde yeni kayıtların durdurulduğunu 
açıkladı. İçişleri Bakanı ayrıca bu yılbaşından itibaren yukarıda bahsedilen olağanüstü sebeplere 
dayalı olarak 7 bin Suriyelinin İstanbul’a kaydının yapıldığını söyledi.
Soylu, “Güvenli olmadığı için Suriyelileri ülkelerine geri göndermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
İstatistikler:
Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olan İstanbul’da kayıtlı 547 bin Suriyeli 
bulunmaktadır. İstanbul’u ikinci sırada 445 bin kişiyle Gaziantep, sonrasında ise 431 binle Hatay 
takip etmektedir.
4. sırada 430 bin Suriyelinin yaşadığı Şanlıurfa, arkasından 240 bin kişiyle Adana, 201 bin kişiyle 
Mersin ve 174 bin kişiyle Bursa gelmektedir.
Türkiye’de Türk vatandaşlarına oranla en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olan Kilis’te 
Suriyelilerin oranı %81 iken, Hatay’da bu oran %27, Şanlıurfa’da %22, Gaziantep’te %22, 
Mersin ve Adana’da ise %11’dir.
Çalışma izni alan Suriyeli sayısı yalnızca 65 bin kişiyken, İstanbul’da kayıtsız çalışan Suriyeli 
sayısı ise 100 bindir.
Bununla beraber 2019 başlangıcına kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Suriyelilere ait şirket 
sayısı 15 bin 159 iken, bu şirketler bünyesinde 10 bin 46 Suriyeliye iş imkanı sağlanmaktadır.
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روبرت  دمشق  يف  السابق  األمريكي  للسفر  وصريح  واضح  أاثر كام 
فورد، يف مقال خاص بصحيفة الشرق األوسط العربية السعودية، واسعة 
االنتشار، يوم 29- 07، جداًل واسًعا يف أوساط النخبة السورية، ألنه 
ميثل امتداًدا جلدل وخاف مل يتوقف منذ األشهر األوىل للثورة، وسيبقى 
عن  والتساؤل  عما جرى وكيف جرى،  مع كل حديث  دائًما  حاضرًا 
إىل  يقف  مل  ملاذا  يساندان، وابألحرى  مل  وملاذا  لنا  العامل  سبب خذالن 
جانب قيمه ومبادئه اليت ينادي هبا ويروج هلا منذ قرن.؟!، كام فورد 
حمافظة  يف  الوحشية  احلالية  اجملازر  لوقف  أمركًيا  تدخًا  ال  أنه  مفاده 
إدلب، واليت تطال املدنين العزل واألبرايء من عموم الشعب السوري، 
وهو موقف براغمايت لإلدارتن األمركيتن احلالية والسابقة، حبسب كام 
فورد الذي حاول تقدمي املربرات واملسوغات القانونية واألمنية والسياسية 
اخلارجي  التدخل  من  املعارضة  ملواقف  بداهة  حييلنا  فورد  قاله  ما  له، 
الذي كان مطلًبا ملًحا لفريق منها، سعت للوصول له، وبنت خططها 
واسرتاتيجيتها وفًقا له، يف حماكاة شبيهة ابلنموذج اللييب، وهو ما كان 
ومهًا غر قابل للتحقق، حبسب الدكتور برهان غليون أول رئيس للمجلس 
الوطين السوري، اليوم يعود النقاش يف األمر وكأن ما يقوله فورد ينطوي 
على مفاجأة مدهشة، أو موقف صادم لقطاع واسع من السورين الذين 

مل يدركوا متاًما حقيقة املوقف األمركي وحيثياته، الذي ال ميكن مقارنته 
مبواقف أخرى لإلدارات السابقة من أزمات العامل، وملفات الصراع فيها، 
نظًرا ملوقع سورية بقرب كيان )إسرائيل( وأمهية ودور النظام السوري يف 

األمن العاملي واالقليمي، وهو ماال ميكن فهمه خارج هذا السياق.
العريب كله  الربيع  األمركي من  املوقف  أن  اآلن،  الواضح،  أصبح من   
موقف خماتل، بل خمادع، عكس خطاهبا الذي تصدره عن الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان، وهو موقف جتلى عشرات املرات يف منطقتنا واختربانه 
بعيًدا  شديدة  بواقعية  رصده  ميكن  مديدة،  عقود  مدار  على  أبنفسنا 
يؤكد  وما  وفلسفتها،  بنا  املستحكمة  املؤامرة  ونظرية  االيديولوجيا،  عن 
اليت أعطاها  أو اإلشارات  املوقف هو عكس اإلحياءات  ذلك أن هذا 
روبرت فورد نفسه يف األسابيع األوىل للثورة من خال لقاءاته وزايراته 
للثوار وشخصيات املعارضة ما أعطى انطباعات غر حقيقية عن املوقف 
األمركي الذي ساهم فورد بتضليل السورين به، كان التعاطي األمركي 
مع املعارضة السورية مؤشرًا هاًما على التفكر والسلوك األمركين حيال 
مؤشرًا  وبطشه  النظام  عنف  إزاء  مواقفها  السورية، كما كانت  الثورة 
التوقعات،  معظم  الذي خالف  موقفها  أكثر وضوًحا عن حقيقة  آخر 
خصوًصا، بعد استخدام الساح الكيماوي يف ريف دمشق يوم 19آب/ 

اغسطس، وسبََّب جمزرة بشعة ذهب ضحيتها 1300 شخًصا، معظمهم 
من األطفال، يف يوم سيبقى عارًا يلطخ جبن العامل أبسره، سبق للدكتور 
أوابما كانت  السابق  األمركي  الرئيس  إدارة  إن  قال  أن  غليون  برهان 
ضد أفكار )منطقة حظر للطران(، أو )منطقة آمنة، أو عازلة(، وهو 
ما يؤكده فورد ويعرتف أبنه مل يبذل أي جهد إلقناع إدارته بتنفيذ أي 
من تلك األفكار، وابلرغم من ذلك بقي خطاب املعارضة اليت حظيت 
الدويل بعد مؤمتر أصدقاء الشعب السوري األول يف تونس  ابالعرتاف 
شباط/ فرباير 2012 تدور حول ذات املطلب، يف حماولة ايئسة وعقيمة 
لتغيره، وهو ما أدى إىل نتائج كارثية دفع الشعب السوري واليزال مثنها 
من دمائه ومصاحله، بعد كل تلك السنوات العجاف وما محلته معها، 
مل تقدم أطراف املعارضة اليت راهنت على التدخل األمركي أي مراجعة 
األمركيتن  االدارتن  نظر  وجهة  تغير  يف  بفشلها  تعرتف  ومل  ملواقفها 
واتصاالت  حوارات  يف  ذلك  من  ألبعد  بعضها  ذهب  بل  املتعاقبتن، 
خبلفيات  حقيقية  جهالة  عن  وتنم  اسرائيل(  )مع  غر حمسوبة  وزايرات 
الصراع ودوائر صنع القرار يف أمركا، ومستلزمات أو مقتضيات األمن 
واملصاحل العليا للقوى العاملية املؤثرة، ووكائها احمللين واالقليمين، روبرت 
فورد الباحث يف معهد واشنطن خيتم مقاله بتقدمي )النصيحة( للسورين 
بعدم انتظار أي جديد من دولته اليت حاول التمييز يف شرح موقفها بن 
العواطف واملصاحل اليت تتغلب على أي اعتبارات أخرى، لقد كان الرهان 
على التغير من اخلارج وحتديًدا بتدخل غريب تقوده أمركا وعدم البحث 
والعمل من خال خيارات أكثر واقعية وأوهلا االعتماد على القوة الشعبية 
والشعب  الثورة  مطالب  وفق  ومن خال خطاب وطين جامع  اهلائلة، 
السوري يف صرخاته األوىل، كان كل ذلك هو ما أوقع اجلميع يف مأزق 
انفراجة  تبدو معه كافة اخليارات معقدة وشبه مستحيلة، ال حتمل أي 

قريبة بكل أسف.

عبد الرحيم خليفة

كاتب وصحافي سوري

ا:
ً
ا وفاضح

ً
فورد ناصح

الموقف األميركي المخاتل

يوسف الغوش 

قتل  من  األمور  إليه  وصلت  وما  السورية،  الثورة  أحوال  إليه  آلت  ما 
مستمر، وقضم متواصل للمناطق اليت هي خارج سيطرة النظام السوري 
اجملرم، وكذلك التهجر القسري املتتابع الذي جعل جل الشعب السوري 
رفضوا  الذين  دمشق  ريف  أهايل  ابلضرورة  ومنه  السوري،  الشمال  يف 
املثول إلماءات االجرام األسدي، حيث يتجمع اليوم يف الشمال ما 
يزيد عن 4 ماين سوري يف هذه البقعة اجلغرافية الصغرة، إدلب وما 
حوهلا، كل ذلك دفع ابلكثر من الثوار السورين املدنين إىل إعادة إنتاج 
عمل جتمعي سياسي حياول مللملة ما ميكن، ومجع ما هو متاح من أهايل 
سورية، وخاصة أهايل ريف دمشق األكارم، وهو ما تعمل على صنعه 
اليوم خنبة من أهل الكرامة واحلرية، حيث أسسوا ما أمسوه )جتمع أحرار 
الثورة( واختاروا منسًقا عاًما هلم بشكل مبدئي، هو األخ يوسف الغوش 
/ أبو عماد ابن زملكا البار، املكافح العتيق اهلادئ والعنيد، والذي يصر 
املرتبع  الطاغية،  إزالة وكنس  تدفع ابجتاه  أية صيغة  إنتاج  على  ومازال 

غصًبا فوق رؤوس الباد والعباد. 
صحيفة إشراق بدورها سألته: ملاذا جتمع أحرار الثورة اليوم؟ ومن أنتم 
هل  أجسام،  من  موجود  هو  ملا  تضيفوا  أن  تريدون  وماذا  ابلضبط؟ 
مما جيري يف  موقفكم  وما  التجمع؟  يتواجد  أين  هو جسًما جديًدا؟  
أن  أم  للعدوان،  التصدي  يف  تشاركون  وهل  اليوم؟  حوهلا  وما  إدلب 
حراككم سلمًيا فقط؟ وكيف تقرؤون مستقبل الثورة السورية، بعد كل 
هذا التخلي؟  وهل أنتم تؤمنون بضرورة التشبيك والتعاون مع اآلخرين 

يف الساحة السورية؟ 
يوسف الغوش/ أبو عماد املنسق العام لتجمع أحرار الثورة  قال إلشراق 

الشعب  على  وداعميه  اإلرهايب  النظام  شنها  اليت  للحرب  نتيجة   «
السوري الثائر، انشغل أغلب السياسين واملثقفن والناشطن يف الداخل 
احملرر ابخلدمة العامة ملعاجلة تداعياهتا املأساوية، وقد مت هذا على حساب 
إىل  الرجوع  اخلارجية  املعارضة  تستطع  مل  حن  يف  السياسي،  العمل 
األراضي احملررة وقيادة الثورة سياسًيا وعسكراًي وحكومًيا، حيث ضعف 
أتثرها وابتت عرضة البتزازات ووالءات دولية، وتذمر شعيب وعصيان 
فصائلي، مما أفقد الثورة السورية مرجعيتها السياسية احلقيقية، هلذا كان 
البد من العمل السياسي مبرتكزيه الداخلي واخلارجي، على أسس ثورية، 
الثورة  لتجمع وطين ألحرار  ونشطاء  قبل سياسين  من  الدعوة  فتمت 
كنواة حلركة حترر وطين واسعة التمثيل والعمل، لتحقيق األهداف اليت 
خرج الشعب السوري يف ثورته ألجلها«. مث أضاف الغوش » يتواجد 
معظم أعضاء التجمع يف الشمال السوري احملرر، وهم منفتحون على 
والتجمعات  واهليئات  اجملموعات  وعلى  اخلارج،  يف  املهجرين  إخواهنم 
السياسية الثورية املشاهبة، ألجل االندماج معها يف جسم متثيلي واسع«، 
وعن ماهية عضوية التجمع أكد أنه » فيما يتعلق أبعضاء التجمع فإن 
أغلبهم من دمشق وريفها، حبكم املعرفة عند التأسيس، مع التأكيد على 
أن التجمع وطين ثوري، وقد مت التعبر عن ذلك يف النظام الداخلي، 
وبدأت أعداد مهمة من بقية احملافظات ابالنضمام للتجمع، خاصة أنه 
مل تتم هيكلته تنظيمًيا ومل ينتخب هيئته السياسية بعد«، وعن املوقف 
من العدوان على إدلب قال » أييت موقفنا الرافض للعدوان على مدن 
إدلب منسجًما مع مسرة أعضاء التجمع يف مقارعة العصاابت األسدية 
وداعميها، ويشارك بعض أعضاء التجمع يف املعارك اجلارية وقد أصدر 

بيااًن ندد فيه ابجملازر املقرتفة حبق شعبنا، ودعا اجملتمع الدويل  التجمع 
للوقوف مع حقوقنا يف احلرية واالستقال«، مث أكد كذلك مبا خيص 
االستمرار ابلثورة واالنتصار على النظام اجملرم بقوله » رغم كل اخلسائر 
والرتاجعات اليت تعرضت هلا ثورة الشعب السوري نتيجة العدوان الذي 
شنه الطاغية وداعميه على شعبنا املظلوم، وبنتيجة القصور، واستمرار 
األخطاء واالنقسامات احمللية والصراعات االقليمية والدولية، فيما عرف 
وحمتليه  جاديه  على  السوري  الشعب  انتصار  فإن  السورية،  ابلقضية 
وحشد  واإلدارية،  والعسكرية  السياسية  الثورية  قواه  بوحدة  مرهون 
املتاحة يف املعركة، وبناء عاقات دولية مفيدة وفضح جرائم  الطاقات 

النظام وماحقته قانونًيا وإعامًيا وسياسًيا.

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

يوسف الغوش المنسق العام لتجمع أحرار الثورة: 

انتصار الشعب السوري على جالديه ومحتليه مرهون بوحدة قواه الثورية
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مــن يصنــع التغيــر هــل هــي النخــب أم الشــعوب، الثــورات عــادة 
ويف أغلــب مناطــق العــامل تفجرهــا وتصنعهــا األقليــة العدديــة مــن 
الشــعوب وال حتتــاج إىل مايــن النــاس وال إىل حواضــن عريضــة بــل 
إىل أفــراد يؤمنــون هبــا، والشــعوب هــي مــن حتتــاج إىل هــؤالء النــاس 
الذيــن يصنعــون التغيــر، ألن هــذه القلــة العدديــة تكّرمهــم وأتخذهــم 

إىل املســتقبل واحلريــة والعدالــة والكرامــة والتنميــة. 
السياســي  والوعــي  املعرفــة  ذوي  يوجههــا  العدديــة  القلــة  هــذه 
والعســكري واالســرتاتيجي، القادريــن علــى بنــاء حتالفــات وميلكــون 
القــدرة علــى املفاوضــات، كمــا ميلكــون اجلــرأة يف القــول والعمــل، 
فهــم يوجهــون هــذه الشــعوب وليــس العكــس، وهــم ليســوا مضطريــن 
قبــل  مــن  عليهــم  لُيَصــادق  البعــض(  لــدى  اليــوم  حيصــل  )كمــا 
مســارهم  االجتماعــي يف  التواصــل  ووســائل  بــوك(  )الفيــس  أهــل 

السياســي.!
لــو اتبــع السياســيون عواطــف العامــة لــن يصلــوا إىل شــيء، فالعامــة 

أكثــر مــا خيشــاه نظــام األســد أن يتــم تنفيــذ اإلتفــاق الــذي حصــل 
القــدس، وتصبــح عمليــة  أمــركا وروســيا وإســرائيل مؤخــراً يف  بــن 
إخــراج إيــران وميليشــياهتا الطائفيــة مــن ســورية أمــراً واقعــاً، ومــن مث 
تقــرتب  وأهّنــا  بنفســها،  شــؤوهنا  إدارة  تســتطيع  ال  إعاهنــا كدولــة 

بشــكٍل مضطــرد ألن تصبــح » دولــة فاشــلة ».
)متــوز/ األمريكيــة  بوليســي(  )الفوريــن  نشــرهتا صحيفــة  مقالــة  ويف 

فيهــا  مــآالت »احلــرب« يف ســورية يكشــف  عــن  املنصــرم  يوليــو( 
الكاتــب حقيقــة مفادهــا أن األســد وبعــد مثــاين ســنوات »مل يفــز 
بشــيء«، وأنــه رغــم الدعــم اإليــراين والروســي الاحمدوديــن فــا يــزال 
البــاد خــارج ســيطرته، وأّن ســورية  ثلــث مســاحة  مــا يقــرب مــن 

فاشــلة«؟   »دولــة  أصبحــت 
حــول الدولــة الفاشــلة يقــول الربوفيســور نســيم اخلــوري: هــذا املفهــوم 
وســائل  تتداولــه  وأخــذت  املاضــي  القــرن  أواخــر  يف  ظهــر  الــذي 
اإلعــام بشــكل متزايــد يف فــرتة مــا ُعــرف ابلربيــع العــريب، هــو تعبــر 
مــن  العديــد  حيتمــل  الغمــوض، كمــا  ويكتنفــه  املعــامل  واضــح  غــر 
الغربيــة  القــرار  الــيت اعتمدهتــا دوائــر صنــع  التفســرات والتأويــات 
وبعــض املنظمــات الدوليــة التابعــة هلــا ألهــداف سياســية، ولغــرض 

وكيفيــة  تريــد«  »مــاذا  معرفتهــا  مــن  أكثــر  تريــد«  ال  »مــا  تعــرف 
الوصــول إىل مــا تريــد، فهــذا حيتــاج أهــل الفــن يف قدرهتــم ومهارهتــم، 
والثــورة ليســت قصــة دراميــة طويلــة، الثــورة »حــدث« يقــع وينتهــي 
األمــر.  وتتــواىل مــن بعــده التطــورات واملســارات هــذه هــي الثــورات.
يســأل الكثــرون: أيــن هــي الثــورة اليــوم؟ وهــو ســؤال مشــروع، الثــورة 
ليســت فعــًا مضارعــاً مســتمراً، هــي حدثــت وانتهــى األمــر، ومــا 

تبقــى علينــا هــو إكمــال مــا طالبــت بــه.
والسياســة هــي فــن الكســب وليســت فــن اخلســارة، وهــي ليســت 
فــن املمكــن، فاملمكــن ال يصنــع تغيــراً، بــل هــي الوصــول وحتقيــق 
غــر املمكــن، والسياســة ليســت عمــًا انتهــازاًي خاليــاً مــن املبــادئ 
فهــي  السياســة  أتثــر  عــن  يبتعــد  أن  إلنســان  ميكــن  وال  والقيــم، 
تنعكــس عليــه وعلــى أوالده، والتغيــر هــو انعطــاف اترخيــي سياســي 
اجتماعــي حيتــاج جــرأة لــدى النخــب يف التوجيــه والتجميــع علــى مــا 
يصــب يف مصلحــة الشــعوب، وهلــذا كانــت املناشــدات السياســية 
الــيت ختاطــب اجلماهــر لتجمعهــم علــى األفــكار وتوجههــم حنــو مــا 
حيقــق أهدافهــم، وكل عظمــاء التغيــر ورواد التغيــر مــن التوجهــات 
السياســية واالجتماعيــة وغرهــا كانــوا ميتلكــون خطــااًب بليغًــا يامــس 
قلــوب اجلماهــر، فتحمــل العاطفــة واملنطــق واألداء، وهــذه أدوات 
مهمــة للتأثــر يف عمليــة التغيــر، بدوهنــا يهيــم العامــة وأتخذهــم كل 

صيحــة مــن هنــا وهنــاك.

التدخــل املباشــر يف شــؤون بلــدان عديــدة، كمــا حصــل يف الصومــال 
وأفغانســتان والســودان ومــن مث العــراق حتــت ذرائــع خمتلفــة.

مــن مســات الدولــة الفاشــلة الــيت تبّناهــا تقريــر »مؤشــر الدولــة الفاشــلة 
الصــادر عــن جملــة »السياســة اخلارجيــة« و«مؤسســة صنــدوق   «
الســام« عــدم قــدرة احلكومــة املركزيــة علــى فــرض ســلطتها علــى 
تراهبــا الوطــين، أو أتمــن حدودهــا مــن االخرتاقــات اخلارجيــة )بــرّاً 
وحبــراً وجــّواً(، وعــدم متتــع الدولــة ابلشــرعّية الازمــة وانعــدام تــداول 
الســلطة فيهــا، ابإلضافــة إىل تفّشــي الفســاد اإلداري يف أجهزهتــا 
ومؤسســاهتا وغياب النظم القانونية أو ضعفها، واالنقســام اجملتمعي 

وحــّدة الصراعــات الدينيــة والعرقيــة املهــددة لوحدهتــا الوطنيــة.
يف  متوفــرة  الســمات  هــذه  معظــم  أن  القــول  نســتطيع  ســبق  ممــا 
الثــورة عــام 2011 وخاّصــة  انــدالع  الســورية حــىت ماقبــل  احلالــة 
مــا يتعلــق مبوضــوع الفســاد وانعــدام تــداول الســلطة وغرهــا، الــيت 
كانــت مــن األســباب الرئيســة النــدالع الثــورة، واّتضحــت الســمات 
األخــرى يف ممارســات النظــام خــال ســنوات الثــورة الثمــاين املاضيــة 
وتداعيــات تلــك املمارســات الــيت حــاول مــن خاهلــا األســد احلفــاظ 
بــكل مقّومــات الدولــة )األرض، الشــعب،  علــى حكمــه مضّحيــاً 
الســيادة(، ولعــّل التوصيــف األكثــر تطابقــاً للحالــة الســورية هــو مــا 
يف  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  يف  الفلســفة  أســتاذ  ذكــره 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الكاتــب )نعــوم تشومســكي( يف كتابــه 
»الدولــة الفاشــلة« حيــث وصفهــا:  »هــي الدولــة غــر القــادرة أو 

يتميــز اخلطــاب السياســي أبنــه خطــاب يقــوم علــى عمليــة االقنــاع 
للجهــة املوجــه هلــا اخلطــاب، ابإلضافــة إىل تلقــي القبــول واالقنــاع 
مبصداقيــة، وجيــب أن يوظــف اخلطــاب السياســي الوســائل اللغويــة 
واملنطقيــة الصحيحــة، ومجــل تعبريــة تتناســب مــع طريقــة التواصــل 
مــع األفــراد واحلــدث، وكذلــك لغــة اجلســد فهــي أيضــاً مهمــة للغايــة.

إن خماطبــة النــاس فيهــا احــرتام كبــر لقدرهــم ولعقوهلــم فهــم يســمعون 
ويطّلعــون، وهــذا يشــعرهم ابلتقديــر واملشــاركة، فضــًا عــن التوجيــه 

والتجميــع. 
 أي جمتمــع مهمــا صغــر حيــوي مذاهــب فكريــة وعرقيــة وتفــاوت يف 
اآلراء وبــا رســائل جتميــع وتوجيــه تضيــع النــاس، والنخــب هلــا الــدور 
إطــار  النخبــة أمهيــة كبــرة يف  التغيــر، وحتتــل دراســة  األســاس يف 
موضوعات علم االجتماع السياسي، وذلك ألمهية ما متلكه النخبة 
مــن أدوات مؤثــرة يف تكويــن واســتقرار اجملتمعــات وتشــكيل نســق 
احلكــم والفكــر والتوجيــه، هلــذا فــإن أغلــب مصائــب اجملتمعــات يف 
خنبهــا، ويف حالــة الثــورات تكمــن الفــرص الكبــرة للنخــب السياســية 
يف التغيــر، فهــي تكــون خــارج الســلطة والســيطرة، فالنخــب هــم 
القــدوة وهــم مصــدر االهلــام للشــعوب، لكــن حتتــاج قــدرة وخــربة 
وأمانــة وتعزيــز الثقــة ليحصــل التجميــع والتوجيــه والتغيــر املنشــود،  
فــا تغيــر بــا خنــب واعيــة ترشــد وجتمــع، وال خنــب سياســية بــا 

خطــاابت سياســية وأفعــال سياســية تقــرن القــول ابلعمــل.

غــر الراغبــة يف محايــة مواطنيهــا مــن العنــف ورمبــا مــن الدمــار نفســه«.
الســوري،  الشــعب  جتــاه  األســد  نظــام  قبــل  مــن  مــا حصــل  وهــو 
تعّمــد  وإمنــا  املواطنــن،  راغبًــا يف محايــة  يكــن  مل  فقــط  ليــس  فهــو 
اســتهدافهم وقتلهــم حــن اســتخدم آلتــه العســكرية يف تدمــر املــدن 
والبلــدات الســورية فــوق رؤوس ســاكنيها، مــا أّدى إىل موجــات جلــوء 

مل يشــهدها العــامل منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة.
أمــا عــن املؤشــرات الــيت تعتمدهــا املنظمــات الدوليــة للدولــة الفاشــلة 
فهــي مؤشــرات اجتماعيــة )هجــرة أو نــزوح داخلــي، فقــر وبطالــة 
)اهنيــار  منهــا  واقتصاديــة  والســرقة(،  واملخــدرات  اجلرميــة  وتفّشــي 
قيمــة النقــد الوطــين( وسياســية )فقــدان الثقــة ابلدولــة ومؤسســاهتا(، 
غــر  أمنيــة  قــوى  بــروز  اإلنســان،  حقــوق  )انتهــاكات  وعســكرية 

نظاميــة(.
بنظــرة ســريعة ملــا ســبق نســتطيع القــول أن معظــم املؤشــرات تنطبــق 
متامــاً علــى واقــع ســورية اليــوم وبشــكل كبــر، األمــر الــذي يدفعنــا 
إىل التســاؤل عــن اإلجنــاز الــذي حققــه بشــار األســد بعــد كل تلــك 
الطائفيــة  واالســتعانة ابمليليشــيات  املمنهــج  التدمــر  مــن  الســنوات 
والقــوات الروســية غــر الوصــول ابلبــاد إىل الدولــة الفاشــلة ابمتيــاز، 
وهــو ذات اهلــدف الــذي تســعى إليــه إســرائيل ومــن ورائهــا الــوالايت 
املتحــدة األمركيــة الــيت تريــد رســم خارطــة جديــدة للشــرق األوســط 
هــذا  ضريبــة  الســوري  الشــعب  ليدفــع  اهليمنــة،  إلســرائيل  تضمــن 

املصطلــح لســنوات قادمــة ورمبــا لعقــود مقبلــة.

د. زكريا مالحفجي

من يصنع التغيير

كاتب وباحث سوري

ياسر الحسيني

األسد من »سورية المزرعة«
إلى »الدولة الفاشلة«

صحافي سوري
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عقــب االتفــاق املــربم بــن تركيــا وروســيا يف سوتشــي 17 ســبتمرب/أيلول 2018، 
راجــت عــدة ســيناريوهات ملــا ميكــن أن تــؤول إليــه أحــوال إدلــب، الســيما بعــد 
خضوعهــا هليمنــة هيئــة حتريــر الشــام مطلــع ســنة 2019، عقــب عمليــات اقتتــال 
مــع الفصائــل الرافضــة للعمــل ضمــن شــروطها، وهــو األمــر الــذي أّدى إىل تعقيــد 
املشــهد حــىت علــى اهليئــة نفســها، وكانــت هــذه الســيناريوهات علــى النحــو اآليت: 
مــا  علــى  الوضــع  إبقــاء  حمــدودة-  شــامل- عمليــة عســكرية  -هجــوم عســكري 
هــو عليــه- قيــام اهليئــة بعمليــة تغيــر ذايت لبنيتهــا وهنجهــا، وبعــد دراســة النتائــج 
األول،  اخلياريــن:  اســتبعاد  إىل  اآلراء  ذهبــت  منهــا،  لــكلٍّ  احملتملــة  والتداعيــات 
والثالــث، وإعطــاء فرصــة جنــاح للخياريــن: الثــاين والرابــع؛ كوهنمــا أقــرب إىل الواقــع، 

وإْن ليــس علــى وجــه الدقــة، مــع إمكانيــة الدمــج بينهمــا.
روســيا،  شــرعت  حيــث  الفائــت،  نيســان  أواخــر  منــذ  املنطقــة  تشــهده  مــا  وهــو 
ابســتهداف مســتمر ومركــز ألهــداف حيويــة يف إدلــب علــى مــدار العــام الفائــت، 

األحــزاب السياســية وكمــا عّرفهــا فقهــاء القانــون الدســتوري تقــوم علــى مجاعــة 
مــن البشــر ترتبــط بفكــر مشــرتك وعقيــدة واحــدة ويعملــون معــاً  مــن أجــل حتقيــق 
أهداف احلزب وصواًل إىل اهلدف األســاس وهو الوصول إىل الســلطة، وإن ادعوا 
عكــس ذلــك ففــي هــذه احلالــة املفرتضــة ال ميكــن أن يتعــدوا كوهنــم مجعيــة خريــة 
أو تعاونيــة، ويف أحســن األحــوال منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين. أكــد هــذه 
النقطــة »موريــس دوفرجيــه« يف كتابــه الشــهر )األحــزاب السياســية( الــذي رمبــا 
كان مــن أشــهر الكتــب يف علــم السياســة ويف األحــزاب، حيــث اعتمدتــه كليــات 

احلقــوق والعلــوم السياســية مرجعــاً يف مناهجهــا التعليميــة.
األحزاب واحلركات السياسية العربية: 

البحث يف هذا اجملال واســع ومتشــعب لكين ســأحاول هنا أن أعرّج على أشــهرها 

إذا عــدان إىل التاريــخ نــرى أن النــيب حممــد)ص( اســتطاع توحيــد العــرب فأســس 
لنهضــة الحقــة وهــزم الــروم والفــرس، وهكــذا شــهدت اإلنســانية حضــارة مسيــت 

حبــق احلضــارة العربيــة االســامية.
وهــذا مــا فعلــه صــاح الديــن االيــويب الــذي وحــد العــرب والكــرد يف مواجهــة الغــزاة 
الفرجنــة وهزمهــم بعــد100 ســنة مــن هيمنتهــم الــيت اســتمرت بســبب متــزق القبائــل 
العربيــة وتصارعهــا مــع بعضهــا البعــض، ممــا أدى إىل إضعافهــا وتبعيــة قســم منهــا 
لقــادة الفرجنــة، وأتــى صــاح الديــن ليغــر الواقــع ويؤمــن واقــع جديــد مســح ابنتصــاره 

التارخيــي وطــرد الغــرابء.

دون أن أسرتســل بغيــة الوصــول إىل الفكــرة الــيت أود طرحهــا، إذا مــا حبثنــا يف 
أهــم األحــزاب السياســية العربيــة أتثــراً جندهــا إمــا أحــزاب وطنيــة حمليــة مل تتجــاوز 
حــدود األقاليــم الــيت ولــدت فيهــا، وإمــا قوميــة امتــدت آاثرهــا وانتشــرت أفكارهــا 
إىل األقاليــم األخــرى، وقــد رفعــت شــعارات حزبيــة »مدّويــة« تــدور حــول فلــك 

)الوحــدة العربيــة الكــربى(.
والــيت أثبتــت األايم أبن بعضهــم وخاصــة أهــل )الدولــة األمنيــة البعثيــة( قــد جعلــوا 
مــن تلــك الشــعارات الراننــة ســامل ليتســلقوا هبــا إىل ســدة احلكــم ولينقلبــوا علــى 

شــعوهبم بعــد أن انقلبــوا علــى حكوماهتــم. 
الصراع املدمر:

لقــد شــهدت املنطقــة الصــدام بــن أهــم قطبــن يف مرحلــة مــن املراحــل، )البعــث 

أهنــم  الفرنســي  االســتعمار  الكــربى ضــد  الســورية  الثــورة  الســوريون يف  فعلــه  مــا 
توحــدوا وعينــوا الســلطان ابشــا األطــرش قائــًدا للثــورة الســورية، وكانــت ســورية أول 

دولــة مــن دول املســتعمرات حتقــق اســتقاهلا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
هــذا منطــق التاريــخ وهــذه التجربــة امللموســة الــيت جيــب أن نســتفيد منهــا، حنــن يف 
الثــورة الســورية مقســمن إىل فــرق وجمموعــات مبعثــرة ومتصارعــة، وكل منــا يعتــرب 
نفســه )الفرقــة الناجيــة، واألكثــر ثوريــة مــن غــره( ممــا أدى إىل اســتمرار النظــام 
لتسع سنوات، وتوغله يف دم السورين، ويف تدخل دول العامل املختلفة يف بادان 
أبســلحتها وجيوشــها ومرتزقتهــا، وحــىت عصابــة صغــرة كحــزب هللا أصبــح هلــا صولــة 

ومّت التصعيــد بشــكل غــر متوقّــع منــذ شــهر نيســان، بذريعــة أّن هــذه الضــرابت 
املســتمرة ســتضعف اهليئــة، واجملموعــات اجلهاديــة؛ مبــا حيملهــا علــى أن تقــوم إبجــراء 
اســتمرار مشــروعها. يف  فــرص  مــن  تغيــرات كبــرة يف هنجهــا وسياســتها، وحيــّد 
تلــك األثنــاء تتعّهــد تركيــا ببــذل املزيــد مــن اجلهــد للضغــط علــى اهليئــة، بغيــة قبوهلــا 
بتنــازالت قاســية ميكــن أن تُرضــي موســكو، وجتعلهــا تقنــع ابســتحالة بقــاء احلــال 
علــى مــا كانــت عليــه قبــل ذلــك، عندمــا وجــدت اهليئــة فيــه نفســها حباجــة إىل 
مســاندة الفصائــل الــيت كانــت علــى خصــام منهــا، فضــًا علــى الغطــاء السياســي، 
واملــدد اللوجســيت، وإبقــاء معــرب ابب اهلــوى دومنــا تضييــق أو إغــاق. مثلمــا ينتظــر 
مــن تركيــا أن تقــوم جبهــد حقيقــي تقنــع فيــه روســيا ابلتخلّــي عــن االســتمرار يف اخليــار 
العســكرّي، الــذي شــرعت فيــه، متوقعــة ســهولة وســرعة احلســم. ومــن غــر احملتمــل 
أن تنفــض تركيــا يدهــا مــن هــذا االتفــاق مــع روســيا، نظــرًا لتقاطــع املصــاحل بينهمــا، 
والســّيما بعــد البــدء بتوريــد مكــوانت صفقــة S 400، فضــًا علــى وجــود مصــاحل 

روســية هامــة يف ســورية أو خارجهــا، مبــا يدفــع الكرملــن لتجديــد التزامــه مــع أنقــرة،  
العاقــات  الســوري، وكذلــك  الــدم  إراقــة  عــاوة علــى حــرص تركيــا علــى وقــف 
الرتكيــة - الروســية، الــيت مسحــت ببقــاء الوضــع الراهــن منــذ بدايــة عــام 2019، 
ميكنهــا أن جتعلــه يســتمّر مســتقبًا، طاملــا أن املصــاحل الروســية الكليــة متحققــة يف 
العاقــة املتينــة مــع أنقــرة، كمــا أن إدلــب يف واقــع احلــال ال متثّــل ملًفــا يســهل احلســم 
فيــه ابلنســبة ملوســكو، مثلمــا كان يف اجلنــوب، أو ريفــي دمشــق و محــص الشــمايل.  
وغــر مســتبعد أن تقــوم اهليئــة ابلتــوازي مــع ذلــك مببــادرة ذاتيــة، جتــري فيهــا بعــض 
التعديــات اجلوهريــة يف ســلوكها وسياســتها، مبــا يســمح بتحييــد الســيناريوهات 
اخلطرة عن احملافظة، وقد تشــمل تلك التغيرات اجلوهرية حّل نفســها، وانســحاب 
قياداهتــا احلاليــن مــن املشــهد، وإخــراج كل املقاتلــن األجانــب مــن احملافظــة، وتســليم 
إدارة احملافظــة إلدارة مدنيــة فعليــة مُتثــل أهــايل احملافظــة، وذلــك بعــد وصــول قيــادة 
اهليئــة إىل قناعــة أبنــه لــن ميكنهــا العبــور إىل املرحلــة املقبلــة، وأن أي ختيّــات أو 
مقــارانت هبــذا اخلصــوص ال متلــك أيّــة أســس واقعيــة، وأن البديــل عــن إجــراء هــذا 
احملافظــة وســكاهنا.   أفــراًدا ومشــروًعا، وعلــى  اهليئــة  علــى  قاســًيا  التغيــر ســيكون 
يتــّم مبوجبــه رعايــة  مــع روســيا،  تقــوم تركيــا ابلتوصــل إىل تفاهــم  ومبوجــب ذلــك 
املؤسســات املدنيــة الــيت ســُتقام يف احملافظــة، واإلشــراف علــى الفصائــل احملليــة الــيت 

ســتتوىل رعايــة األمــن فيهــا، علــى غــرار منوذجــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون. 
لــة يف امللــف الســورّي، ال ميلــك خيــارًا  لقــد ابت جليًّــا أّن أايًّ مــن األطــراف املتدخِّ
ســهًا يف التعاطــي مــع إدلــب؛ نظــرًا لتداخــل ملفهــا مــع مجلــة مــن امللفــات األخــرى، 
مبــا فيهــا مصــاحل فاعلــن آخريــن غــر تركيــا وروســيا وإيــران، ونظــرًا حلجــم التداعيــات 

الكبــرة املرفقــة أبي ســيناريو ســيتم اعتمــاده أو إجنــازه.

وإهنــاء  الوحــدوي  األمنــوذج  اهنيــار  الصــدام  ذاك  نتيجــة  وكانــت  والناصريــة(، 
)اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة( الــيت مجعــت مصــر وســورية والــيت مل تــدم طويــًا حيــث 
اســتفاق النــاس علــى حــدوث االنفصــال الــذي اّدعــى قادتــه أهنــم »وحدويــون« وال 

يريــدون مــن حركتهــم االنقابيــة ســوى »تصويــب األوضــاع«.!
وإذا مــا ســربان أغــوار تلــك األحــزاب واحلــركات جنــد أبن أصحــاب »احلــل والعقــد« 
فيهــا قــد ركــزوا علــى أمهيــة وجــود )اجلنــاح العســكري( لديهــم، فأوغلــوا بكوادرهــم 
يف الكليــات العســكرية لتهيئتهــم متهيــداً لانقــاب وهــو أقصــر الطــرق لاســتياء 

علــى الســلطة...! 
األحــزاب  إيديولوجيــة  بــن  دائمــاً  نفصــل  أن  العــرب  حنــن  علينــا  يتحتــم  ملــاذا 
واحلــركات وبــن تنظيماهتــا، مربريــن وانفــن عاقتهــا ابلشــخصيات الــيت تصــّدرت 

وأســاءت؟؟!! قياداهتــا 
أو ليست تلك الشخصيات وما اقرتفته قد ُولدت من رحم تلك اإليديولوجيات 
أم أهنــا فُرضــت عليهــا حبــد الســيف؟؟!! )علمــاً أنــه ويف كلتــا احلالتــن فــإن تلــك 
نِتاجهــا  فهــي  الشــخصيات  تلــك  فعلتــه  مــا  تبعــات  وتتحمــل  مدانــة  األحــزاب 
شــاءت أم أبــت( وحماولــة اختــزال أســباب الكــوارث الــيت حلــت ابألمــة بعقليــة 
متســلط هنــا أو ديكتاتــور هنــاك ال يعفيهــا. ملــاذا ال منتلــك القــدر الــكايف مــن 
اجلــرأة ونعــرتف بفشــل تلــك احلــركات واألحــزاب والــيت إن أحســّنا الظــن فيهــا فقــد 
تســببت خبيبــات أمــل كارثيــة لألمــة.؟ أليــس االعــرتاف ابخلطــأ يؤســس للخطــوة 

األوىل يف الطريــق الصحيــح.؟ أم أنــه الكــرايء واألنفــة والرتفّــع والتجــّر؟؟!!

وجولــة وكلمــة يف بــادان، وأدى هــذا الواقــع إىل تبعيــة أقســام كبــرة مــن جتمعاتنــا 
للخــارج االقليمــي والــدويل ممــا أفقــدان القــدرة علــى التحكــم يف مســتقبلنا، وأصبــح 
اخلــارج يعــن ممثلــي الثــورة ويبدهلــم ويضيــف مؤسســات املعارضــة ليحقــق أهدافــه يف 
زايدة اهليمنــة والتحكــم، وحنــن مــا نــزال نتصــارع ونتهــم بعضنــا البعــض ابالنتهازيــة 
والتبعيــة وإىل مــا هنالــك مــن اهتامــات تســاعد علــى اســتمرار تبعثــران وتبعيتنــا وتعثــر 

ثورتنــا وتقــدمي املزيــد مــن الشــهداء والضحــااي.
يف حماولــة لتوحيــد القــوى كحاجــة موضوعيــة للثــورة، بــدأت تظهــر دعــوات ملؤمتــرات 
عديــده ســتزيد مــن تبعثــران وتبعيتنــا، وعقــد مؤخــرًا مؤمتــر ابريــس برعايــة فرنســية 
وقيــادة ممثلــن عــن قســد، ممــا أدى إىل فشــله، وهكــذا العديــد مــن املؤمتــرات الــيت 
عقــدت وســتعقد إبشــراف ودعــم مــن اخلــارج ، وهنــاك العديــد مــن املؤمتــرات الــيت 
حُيضَّــر هلــا مــن قبــل قــوى وتيــارات وشــخصيات وطنيــة. لكــن املطلــوب هــو مؤمتــر 
وطــين واحــد يتفــق علــى وثيقــة سياســية وقيــادة تنفــذ الوثيقــة وجملــس يراقــب القيــادة.
املؤمتــر الوطــين ال يعــين دعــوة اجلميــع أو إشــراكهم ابلقيــادة، املطلــوب حــىت ننجــح 
أن نســتبعد مــن فشــل يف العمــل القيــادي، أو حــاول اهليمنــة علــى مؤسســات 
الثــورة، أو ارتبــط ابخلــارج، وبــدون وحدتنــا القائمــة علــى االعــرتاف بتعدديــة الــرؤى 
واالتفــاق علــى املشــرتكات واســتبعاد الفاشــلن، والتخلــص مــن التبعيــة، ســنبقى 
ندفــع مثًنــا ابهظًــا مــن أرواح الشــباب واملدنيــن بــدون أن حنــرز أي تقــدم ذا قيمــة.

د. محمد عادل شوك

أكاديمي وباحث سوري

 في إدلب
ّ

سيناريوهات الحل

محمد علي صابوني

منصور االتاسي

كاتب سوري

معارض سوري 

أحزاب أم جمعيات خيرية

توحدوا لننتصر 
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هــذا  أن  تركيــا  يف  املقيمــن  العــرب  األخــوة  مــن  يــوم  نســمع كل  نــكاد 
الشــخص تعــرض ملضايقــات هنــا، وذاك اآلخــر تعــرض ملضايقــات هنــاك، 

ســواء يف احلــي أو الشــارع أو الدوائــر الرمسيــة أو يف غــر مــكان.
يشــتكي الكثــر مــن األخــوة العــرب وخاصــة امللتزمــن بدينهــم ظاهــرًا وابطنًــا، 
مــن حــوادث بســيطة حتصــل معهــم أو مــع زوجاهتــم أو أوالدهــم أو بناهتــم، 
فيعظّــم العديــد منهــم هــذه احلــوادث وكأن مثلهــا ال حيصــل يف دول أخــرى.
هــذا يشــتكي أن فــان الرتكــي عاملــه بطريقــة غــر جيــدة، وتلــك الســيدة 
احملجبة تقول إهنا عانت من مشكلة يف ابص أو مؤسسة بسبب حجاهبا، 

وأولئــك يــرددون دائًمــا الســلبيات وكأن مثلهــا ال حيصــل يف دول أخــرى.
إن كنــت أخــي الكــرمي تظــن أنــك خرجــت مــن دائــرة قوانــن احليــاة الدنيــا 
األرض،  علــى كوكــب  زلــت  مــا  أنــك  تــدرك  أن  عليــك  خمطــئ،  فأنــت 
هــذا الكوكــب الــذي يشــهد الكثــر مــن صــور العنصريــة والقتــل والظلــم 
واإلجــرام، وكلــه ابســم األداين واحلــرايت والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 

هــم مســتعدون لتقبــل كل شــيء إال اإلســام وأهلــه.
يف تركيــا، رغــم كل املعــاانة - النــادرة أصــًا - الــيت يتعــرض هلــا األخــوة 
العــرب وخاصــة مــن يتمســك منهــم إبســامه ودينــه، يبقــى العــرب وغرهــم 
مــن ضيــوف هــذا البلــد أخــف معــاانة مــن املواطــن الرتكــي امللتــزم بدينــه.

القضيــة الــيت يتأفــف منهــا هــذا وذاك، ال عاقــة هلــا بعــرق ولــون وقوميــة، ال 
عاقــة هلــا بعــريب وتركــي، القضيــة ابختصــار هــي جــزء مــن الصــراع القائــم 

بــن احلــق والباطــل، بــن اإلســام وأعدائــه.
احلــق عندمــا حيــن وقتــه ال يعــرف هــذا تركــي وذاك عــريب، والظلــم عندمــا 
تتوســع رقعتــه ال يعــرف هــذا تركــي وذاك عــريب، هــو صــراع احلــق والباطــل. 
مــع احلــق قــد يكــون الرتكــي والعــريب وغرمهــا، ومــع الباطــل قــد يكــون أيًضــا 

يــوم هاجــر عبــد الرمحــن بــن عــوف، مــع املهاجريــن، إىل املدينــة املنــورة، 
عــرض عليــه أخــوه يف اإلميــان: ســعد بــن الربيــع أن خيتــار إحــدى 
زوجتيــه ليطلقهــا لــه فيتزوجهــا، وشــطر مالــه، فــأىب بــن عــوف، ودعــا 
ألخيــه األنصــاري، قائــا: ابرك هللا لــك يف أهلــك ومالــك، دلــين 

إىل الســوق.
مــع فــارق القيــاس، فقــد خطــا »املهاجــرون« إىل تركيــا خطــوات كبــرة 
علــى طريــق ابــن عــوف، رضــي هللا عنــه، وســريًعا عرفــوا طريــق الســوق، 
الــدورة  إنعــاش  يف  مهًمــا،  إســهاًما  وأســهموا،  ابلعمــل،  وعمــروه 
االقتصاديــة الرتكيــة، بــل إهنــم قدمــوا أمنوذًجــا يف االســتهاك، بغــض 
النظــر عــن تقييمــه، كان املســتفيد األكــرب منــه هــو التاجــر الرتكــي، 
والســوق الرتكيــة، ودورة املــال يف العجلــة االقتصاديــة داخــل تركيــا، بــل 

إن هنــاك مناطــق عــدة أحيــا هللا ابلســورين أســواقها.
ــا يف قيــم العمــل واإلنتــاج، ابلرغــم مــن  قــدم املهاجــرون أمنوذًجــا مثالًي

الرتكــي والعــريب وغرمهــا.
ولذلــك نقــول ملــن أييت مشــتكًيا مــن حادثــة أو موقــف ويبــدأ ينتقــد مينــة 
ويســرة، هــل تلــك الســيدة الرتكيــة احملجبــة الــيت تعرضــت للســباب والشــتم 
مــن قبــل أخــرى أيًضــا تركيــة غــر حمجبــة ومعاديــة لإلســام، هــل قبــل أن 
تتعــرض للشــتم ُســئلت عــن قوميتهــا وعرقهــا أهــي تركيــة أم عربيــة، ولــو 

كانــت تركيــة ملــا تعرضــت هلــذا املوقــف!!
بل على العكس عندما ُعلم أهنا تركية اهنالت الشتائم عليها أكثر وأكثر، 
فهــل أتيت هــذه الســيدة الرتكيــة املظلومــة لتقــول »أان أتعــرض للمضايقــات 
والعنصريــة مــن األتــراك«؟ أليســت هــي تركيــة!؟، وهــل ذاك الشــيخ الرتكــي 
الــذي تعــرض ملوقــف حمــرج مــن تركــي  البيضــاء  املتزيــن بقلنســوته وحليتــه 
آخــر، هــل يقــول »أان أتعــرض للعنصريــة واملضايقــات مــن األتراك«؟!أليــس 

هــو تركًيــا!
عندما أســاء البعض من األتراك هلذه الســيدة وهذا الشــيخ مل يســألومها عن 
عرقهمــا وقوميتهمــا، بــل تعرضــوا هلمــا ابملضايقــات واإلزعــاج بســبب دينهمــا 

وإسامهما ال بسبب قوميتهما وعرقهما.
امللتزمــن  املتدينــن  األتــراك  أن  اجلميــع  يعرفهــا  أن  جيــب  حقيقــة  هــذه 
إبســامهم قــد يتعرضــون للمضايقــات والعنصريــة وخطــاب الكراهيــة مــن 
أتــراك آخريــن معاديــن لإلســام، أكثــر ممــا يتعــرض لــه العــرب يف مثــل هــذه 

املواقــف.
معــاانة الرتكــي صاحــب الــدار أصعــب مــن العــريب الضيــف، أصعــب ألنــه 
يف هنايــة املطــاف هــو يف بلــده وعلــى أرضــه ال يســتطيع أن يغادرمهــا هــراًب 
مــن مضايقــات بعــض أبنــاء وطنــه، بــل هــو جمبــور علــى أن يعيــش معهــم 
لــه، عليــه أن يتحمــل قرفهــم  وخيالطهــم ويعمــل معهــم، فــا خيــار آخــر 

ظــروف العمــل الصعبــة نســبًيا يف تركيــا، بســبب طبيعــة اجملتمــع الرتكــي 
التقليدية اليت متيل إىل التقوقع، وبســبب طبيعة التشــريعات والقوانن 

الداخليــة الــيت حتــد مــن االنتشــار والتوســع للعمالــة الوافــدة.
يف معادلــة املهاجريــن واألنصــار، مــرة أخــرى مــع فــارق القيــاس، حقــق 
األوائــل طــرف املعادلــة، وبقــي علــى األنصــاري حتقيــق طرفهــا الثــاين 
بغــره، وإمنــا  املــال، وال  بعــرض شــطر  يف حــده األدىن، وذلــك ال 
ابلســكوت عــن هفــوات أو أغــاط بشــرية، أقــر املســؤولون األتــراك 
أبن مــن حيــث النســبة والتناســب، يتفــوق األتــراك يف اجلرائــم واجلنــاح 
علــى الســورين مبراحــل، مبعــىن أن ثاثــة مايــن تركــي ونصــف املليــون 
يرتكبــون مــن اجلرائــم واجلنــح مبــا ال يقــل عــن ضعفــي جنــح الســورين 
املوجوديــن يف تركيــا، وهــذا وفــق إحصائيــات رمسيــة ذكرهــا مســؤولون 

أتــراك كبــار.
الســوريون فوضويــون نعــم، وليــس هلــم رأس، وال كبــر يرجعــون إليــه، 
وأخفقــوا يف تشــكيل جســم نقــايب ينظــم أمورهــم وجيمــع شــتاهتم، هــذا 
الــيت اكتســبوها ألســباب  النزعــة الفرديــة  صحيــح ويعــود ذلــك إىل 
هنــا،  بســطها  مقــاَم  املقــاُم  ليــس  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  سياســية 
الــذي ال  يتنفســون كرامــة، وهــي هواؤهــم  ذلــك  فــوق كل  لكنهــم 

وبذاءهتــم ووقاحتهــم مبعــاداة اإلســام.
أمــا الضيــف عامــة، وخاصــة العــريب املتذّمــر مــن احلــوادث البســيطة، فهــذا 
وضعــه أســهل بكثــر مــن ذاك الرتكــي، فهــو يســتطيع إن كان منزعًجــا مــن 
أمــر مــا، أن حيمــل أمتعتــه ويغــادر )بــكل ســهولة(، أمــا الرتكــي فــا يســتطيع 
بــل جمبــور علــى معايشــة واقعــه، الــذي يضــم عنصريــن متخلفــن حاملــن 

خلطــاب الكراهيــة املعــادي لإلســام.
خاصــة األمــر، إن القضيــة اليــوم ليســت قضيــة عــريب وتركــي بــل قضيــة 
فريقــن، األول يضــم مــن حيمــل رســالة اإلســام وقــد يكــون تركيًــا وقــد يكــون 
عربيًــا وقــد يكــون مــن أي قوميــة أو عــرق أو لــون مــن أبنــاء هــذا الكوكــب، 
والثــاين يضــم مــن حيمــل يف قلبــه الكراهيــة لإلســام واملســلمن وقــد يكــون 
تركيًــا وقــد يكــون عربيًــا وقــد يكــون مــن أي قوميــة أو عــرق أو لــون مــن 

أبنــاء هــذا الكوكــب.
لذلــك، الصادقــون مــن األخــوة العــرب امللتزمــن يقفــون مــع إخواهنــم األتــراك 
امللتزمــن، يعاونوهنــم حبكمــة وعقــل وفطنــة، يســاعدوهنم قــدر املســتطاع، 
خيففــون عنهــم، يقفــون معهــم يف خنــدق واحــد، وال يزيــدون عليهــم الطينــة 

بلــة.
فريقــان علــى هــذا الكوكــب وكل فريــق ال مييــز بــن أعضائــه، فإمــا أن تكــون 
ضمــن الفريــق األول وتتحمــل املعــاانة والضغــوط واملضايقــات نصــرة لدينــك 

وإخوانــك، وإمــا أن تكــون مــن الفريــق الثــاين الظــامل أهلــه.
يف تركيــا، ويف كثــر مــن املواقــف، يكــون حــال العــريب أســهل بكثــر مــن 
حــال الرتكــي، فرأفــة أبنفســنا مجيًعــا علينــا أن منتلــك احلكمــة ابلتعاطــي 
مــع األمــور، وإال فلنضــع اإلســام جانًبــا ولنــَـُعد شــعواًب وقبائــل نتقاتــل وال 

نتعــارف.

يفســر  هبــا  التمتــع  بدوهنــا، وســعيهم إىل دوام  العيــش  هلــم يف  قبــل 
الدمــاء احلــارة الــيت جتــري يف عروقهــم وتدفعهــم إىل الصــدام مــع بعــض 

إخواهنــم األتــراك علــى الــدوام.
شــيء مــؤمل للنفــس أن تــرى شــبااًب مقيــدي األيــدي ابألصفــاد يرحلــون 
مــن مــكان عاشــوا فيــه، منتجــن، طــوال ســنن، غــر أن مــا خيفــف 
األمل هــو املوقــف األخاقــي للمســؤولن األتــراك الذيــن تداعــوا ووجهــوا 

إبيقــاف الرتحيــات، ويســعون إلجيــاد حلــول أجنــع هلــذا الوضــع.
آالف الشــباب الســوري يقاتــل يف الداخــل، وكثــر ممــن جــاؤوا إىل 
تركيــا هــم مرافقــون لنســائهم وأطفاهلــم، عائلــون هلــم، معينــن ألقرابئهــم 
احملــررة  املناطــق  يف  الســورين  مــن  فكثــر  الداخــل،  يف  وأرحامهــم 
يعيشــون اليــوم علــى حتويــات أقرابئهــم ممــن يعملــون يف تركيــا ابلقــدر 
الــذي ابلــكاد يشــبع بطنًــا أو ال يــكاد، وأقــول هــذا الــكام ألن فريًقــا 
مــن األتــراك، معــرويف الفكــر والتوجــه، وحمــدودي العــدد واالنتشــار، 
يعزفــون ليــل هنــار علــى وتــر هــذه القضيــة، وهــم قبــل غرهــم قــد علمــوا 
قــدر الشــجاعة، غــر العــادي، الــيت أبداهــا الســوريون يف بدايــة الثــورة 
ويف خضمهــا، وصــواًل إىل هــذه املرحلــة، يف مقارعــة دول ومليشــيات 

بــزاد قليــل، وعتــاد أقــل، ونصــر عزيــز.

حمزة تكين

ال فرق بين تركي وعربي إال بالمعاناة 

كاتب وصحفي تركي

جهاد عدلة

مهاجرون وأنصار 

صحافي سوري
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Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi yararlanıcısı Fevziye Şehrur’un hikayesi herkese umut olmaya ve 
ilgi çekmeye devam ediyor. Yaptığı el emeği, göz nuru bebekleri, geçim kapısına dönüştüren bu 
güçlü kadının hikayesi yenisafak Gazetesinde yer buldu.

Dünya Dostluk Günü... Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi Dünya Dostluk Günü kapsamında barış 
ve birliktelik kültürüne vurgu yaparak, farkındalık oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı yarar-
lanıcılarla Bursa Ekmek ve Sanayi Şirketi Unlu Mamüller Araştırma ve Üretim Merkezinde dostluk 
ekmeği yaptı.

Türk Kızılay İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Gönüllü Okuyucu Söyleşileri kapsamında, görme 
engelli gençlere hayallerini sınırlamamalarını öğütleyen görme engelli Avukat Samet Fidan’ı ağır-
ladı. Sesli kitaplarını bitiren gönüllülere de plaketleri verildi.

Göç idaresi ve UNHCR Türkiye iş birliğinde, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki 
kişiler için düzenlenen “Biz Bize Sohbetler” programı Kilis‘te yapıldı. Birlikte yaşama kültürü ve 
uyumun desteklendiği etkinlikte Türk Kızılay Kilis Toplum merkezi  yöneticisi de konuşma yaptı.

Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi Hasat Şenliği. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Tarımda 
İstihdam Projesi ilk hasadını verdi. Lavanta tarları ilk hasadını Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Türk 
kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık gerçekleştirdi.

ال تزال قصة فوزية شحرور - إحدى املستفيدات من مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف كيليس- تلهم اجلميع وجتذب 
اهتمامهم وتشعل األمل عندهم، ونشرت صحيفة يين شفق قصة هذه املرأة القوية اليت حولت أعماهلا اليدوية إىل مصدر 

للرزق.

يوم الصداقة العاملي... أكد مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع بورصا على ثقافة السام والوحدة وذلك يف إطار 
»يوم الصداقة العاملي«، كما قام املركز بتنظيم فعالية صنع »خبز الصداقة« هبدف تعزيز الوعي هبذه القيمة، وذلك 
حبضور املشاركن احمللين واألجانب، ومتت الفعالية يف مركز  شركة بورصا للخبز والصناعات ومركز البحوث واالنتاج.

استضاف مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع سلطان بيلي- إسطنبول استضاف احملامي الكفيف صامد فيدان، الذي نصح الشباب 
املعاقن بصرايً بعدم تقييد أحامهم أو تقليصها، وذلك يف إطار قراءات للقراء املتطوعن، وقد وزعت لوحات على الكفيفن واملعاقن بصرايً 

الذين أمتوا الكتب الصوتية املسموعة.

ابلتعاون بن إدارة اهلجرة يف تركيا ومكتب تركيا ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئن، نظم يف مدينة كيليس الرتكية 
برانمج »حماداثت بعضنا لبعض«، والذي نظم لألشخاص الذين حيملون وصف  احلماية الدولية أو احلماية املؤقتة، وقد 

ألقى مدير مركز اهلال األمحر فرع كيليس كلمة يف الفعالية اليت عززت ثقافة العيش املشرتك والتواؤم والتاؤم.

مهرجان احلصاد التابع ملركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع ماردين. أمثر »مشروع تشغيل العمال يف احلقول الزراعية« 
املدعوم من االحتاد األورويب، ألول مرة وآتى حصاده األول، وكان أول من افتتح حصاد حقول »الفانتا« الزراعية وايل 

والية مردين مصطفى ايمان والرئيس العام جلمعية اهلال األمحر الرتكي د. كرم كينيك.

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi Dünya Dostluk Günü kapsamında Türkçe kursiyerleri ve 
gönüllü olarak faaliyet gösteren sağlık aracıları ile ‘Dostluk Pikniği’ düzenledi. Etkinlikte dost-
luk üzerine sohbetler ederek keyifli bir gün geçirdiler.

قام مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع قونية بتنظيم »نزهة الصداقة« مع طاب اللغة الرتكية والوكاء الصحين 
املتطوعن وذلك يف إطار »يوم الصداقة العاملي«، وقد قضى املشاركون يف النزهة يوماً ممتعاً من خال تركيز النقاشات 

واحملاداثت حول الصداقة.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ve Ankara Gençlik Spor iş birliğinde gerçekleşen yaz spor kurs-
ları devam ediyor. Farklı milletlerden olan çocuk yararlanıcıları da spor faaliyetlerine katılım sağla-
yarak hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de bir arada yaşama kültürünü geliştiriyorlar.

Türk Kızılay  Adana Toplum Merkezi vasıtasıyla birbirini manevi kardeş ilan eden Toplum Merkezi 
yararlanıcıları ve Alfabe Derneği katılımcıları Dünya Dostluk Gününde yine Adana Toplum Merkezi 
ev sahipliğinde bir araya gelerek dostluklarını güçlendirdiler. 

تستمر الدورات الرايضية الصيفية اليت تنظم ابلتعاون بن مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة ومركز أنقرة الرايضي للشباب، 
كما يشارك األطفال املستفيدون من الربانمج والقادمون من بلدان وجنسيات خمتلفة يشاركون يف األنشطة الرايضية اليت تسهم يف 

تطويرهم بدنياً وفيزايئياً ويف الوقت ذاته  تطور تقبلهم لثقافة العيش مًعا.

بدعم وتنظيم من مركز اهلال األمحر الرتكي يف أضنة، نظم كل من املستفيدين من املركز اجملتمعي واملشاركن يف مجعية األجبدية »ألفابيه« يف اجتماع ثنائي مبناسبة »يوم الصداقة 
العاملي«، وضم االجتماع الذي احتضنه مركز أضنة اجملتمعي املستفيدون الذين أعلنوا عن بعضهم البعض إخوة معنوين وروحين. إذ عزز املشاركون صداقتهم من خال هذه الفعالية.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil 
Toplumun Rolü” atölye çalışması raporunu yayımladı.
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin danışmanlığında “Suriye-
lilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” üst başlıklı, alanında uzman araştırmacıların 
ve konuya ilgi duyan katılımcıların iştiraki ile bir atölye çalışması düzenlendi.   Bu atölye 
çalışması daha sonra bir rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı. 

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Yükseköğretim Birimi erkek öğrencilere yönelik 
Kahramanmaraş Başkonuş yaylasında iki günlük yatılı kamp düzenledi.
Kampta ilk günün akşamında Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı ve Bülbülzade Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in ‘’Muhasebe ve İnşa Sürecinde Aklı Selim’’ kitabı 
öğrenciler tarafından tahlil edildi. Ertesi gün doğa yürüyüşü ile başlayan programda öğle 
namazından sonra gerçekleştirilen yemek program ile kamp sona erdi.

نشــر مركــز البحــوث الثقافيــة وتعليــم العلــوم- بيــكام )BEKAM( تقريــراً حــول ورشــة العمــل الــيت محلــت 
عنــوان » دور مؤسســات اجملتمــع املــدين يف دمــج الســورين يف اجملتمــع وحتقيــق التماســك االجتماعــي«.

وكانــت الورشــة الــيت حتمــل عنــوان » دور مؤسســات اجملتمــع املــدين يف دمــج الســورين يف اجملتمــع وحتقيــق 
التماســك االجتماعــي« قــد نظمــت إبشــراف مــن عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة غــازي عنتــاب الدكتــور علــى 
فــؤاد غوكتشــة، وقــد شــارك فيهــا الكثــر مــن املختصــن يف هــذا اجملــال واملهتمــن مبوضــوع الاجئــن الســورين 
والتماســك االجتماعــي، وقــد مت جتميــع املشــاركات يف تلــك الورشــة وحتويلهــا إىل تقريــر علــى شــكل كتــاب 

مت نشــره للعامــة فيمــا بعــد.

نظمت وحدة التعليم العايل التابعة الحتاد طاب األانضول - فرع غازي عنتاب معسكرًا داخلًيا للطاب الذكور ، وقد استمر 
املعسكر الذي اقيم على هضبة ابشكونوش يف والية كهرمان مرعش ملدة يومن كاملن.

يف مساء اليوم األول من املخيم ، قام الطاب بقراءة ونقاش كتاب “العقل السليم يف عملية اإلنشاء واحملاسبة” للكاتب تورغاي 
. Bülbülzade الدمر - رئيس اجمللس التنفيذي ملنصة األانضول  ورئيس مؤسسة وقف بلبل زادة

أما اليوم الثاين من املخيم فقد بدأ  جبولة مشي يف الطبيعة واجلبال، وبعد صاة الظهر مت تقدمي طعام الغداء وهبذا فقد انتهى 
برانمج املخيم.

دور مؤسسات المجتمع المدني في دمج السوريين في المجتمع وتحقيق التماسك االجتماعي

اتحاد طالب األناضول ينظم مخيما 

Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü

Bülbülzade Vakfında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma merasimi 
bayramın üçüncü günü Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda yapıldı.
Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özmantar merasim dolayısıyla yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; “Kurban bayramınız mübarek olsun. Kestiğimiz kurbanlarımız 
kurbiyetimize vesile olsun. İbadetlerimiz kabul ve makbul olsun.

نظمــت مؤسســة وقــف بلبــل زادة حفــل معايــدة يف اليــوم الثالــث لعيــد األضحــى  املبــارك وذلــك يف ســاحة مركــز  
التعليــم واخلدمــات التابــع ملؤسســة وقــف بلبــل زادة.

وخــال كلمــة لــه يف حفــل املعايــدة قــال عضــو جملــس إدارة مؤسســة وقــف بلبــل زادة  إبراهيــم  أوزمانطــار  مــا يلــي: 
»عيــد اضحاكــم مبــارك، وكل عــام وأنتــم خبــر،  وندعــو  هللا أن يتقبــل عباداتنــا وأن يتقبــل األضاحــي الــيت ضحينــا 

عليهــا.

مؤسسة وقف بلبل زادة Bülbülzade تقيم  حفل معايدة
Bülbülzade Vakfı Bayramlaşma Merasimi gerçekleştirildi.

Anadolu Öğrenci Birliği Kamp Düzenledi
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Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib’in güney kırsalına yönelik yapılan bombardı-
mandan kaçarak şehrin kuzeybatısındaki kısmen daha güvenli olan bölgelere sığınan 
siviller için İHH İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 400 çadırlık yeni 
bir kamp kuruldu. 

TİKA’nın çeşitli STK’lardan öğrencilerin katılımıyla Bosna Hersek’te düzenlediği Tecrübe 
Paylaşım Programına AÖB Gaziantep Şubesi öğrencilerinden Hazal Çakır da katıldı.
Bosna Hersek’te Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) yapmış olduğu 
faaliyetleri gezen öğrenciler çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 8 gün süren programda;
Dostluk Orman’ında 251 şehit anısına 251 fidan dikildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik koşusuna katılım sağlandı.
Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA Saraybosna ofisi, Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi ve Saraybosna Büyük Elçiliğine ziyarette bulunuldu.

أقامت كل من مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية اإلنسانية الرتكية IHH  واألمم املتحدة )UN( خميماً جديًدا يتسع لـ 400 
خيمة وذلك من أجل احتضان املدنين الذين فروا من قصف النظام السوري وأعوانه إىل ريف إدلب اجلنويب، حيث 

اضطر املدنيون للجوء إىل املناطق األكثر أمااًن يف مشال غرب املدينة.

شارك الطالب هازال تشاكر، وهو أحد طاب »احتاد طاب األانضول« فرع غازي عنتاب يف الرحلة اليت نظمتها مجعية تيكا 
إىل البوسنة واهلرسك، وهو الربانمج الذي شارك فيه طاب من منظمات اجملتمع املدين املختلفة ومحل اسم »برانمج مشاركة 
التجارب«. وقد تلقى الطاب معلومات عن الفعاليات والنشاطات اليت تنظمها وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )تيكا( هناك، 

كما جتول الطاب خال الرحلة اليت استمرت 8 أايم يف املشاريع اليت نفذهتا تيكا يف البوسنة واهلرسك.
كما ُزرع خال الرحلة 251 شتلة يف غابة الصداقة كتذكار لـ 251 شهيداً تركيا سقطوا يف االنقاب.

كما نظم هاهلا سباق » 15 يوليو / متوز للدميقراطية والوحدة الوطنية مبشاركة الطاب، كما متت خال الرحلة زايرة اخلطوط 
اجلوية الرتكية، ومعهد يونس إمره، ومكتب تكا يف سراييفو، وجامعة سراييفو الدولية والسفارة الرتكية يف سراييفو.

مخيم جديد مقدم من جمعية إي ها ها  IHH واألمم المتحدة إلى إدلب

اتحاد طالب األناضول يشارك في رحلة جمعية تيكا إلى البوسنة والهرسك

İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen konferansa 
katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şunları söyledi: 
“Türkiye yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bunların büyük bir kısmı Suri-
yeli. Yüzde 75’i kadın, çocuk ve 65 yaş üstü olan korunmaya muhtaç insanlara bakıyoruz. 
Hâlihazırda 3 milyon kişiye destek veriyoruz.  Şartlı Eğitim Programımızla 511 bin öğrenciye 
düzenli aylık burs sağlıyoruz. Türkiye’de 1 milyon 740 bin Suriyeli çocuk yaşıyor. Yaklaşık 1 
milyon 50 bin çocuğumuzun okula gitmesi gerekiyor. 645 bin çocuğumuz şu anda ilk-orta-li-
seye devam ediyor. Geriye kalan 400 bin çocuğumuzun okullaşması gerekiyor.” 

شارك رئيس اهلال األمحر الرتكي د. كرمي كينيك يف املؤمتر الذي نظمته رائسة اجملتمعات الرتكية واألقارب خارج الباد يي يت 
بيه )YTB(  وألقى فيه كلمة جاء فيها: تركيا تستضيف حوايل 4 ماين الجئ معظمهم سوريون، حنن نعتين أبشخاص 
حيتاجون إىل احلماية، ونسبة 75 يف املائة من هؤالء الاجئن الذين نعتين هبم هم من النساء واألطفال والذين تزيد أعمارهم 
عن 65 سنة، حنن نقدم الدعم حالًيا 3 ماين إنسان، كما نقدم -من خال برانمج التعليم املشروط - منًحا شهرية 
منتظمة إىل 511 ألف طالب، يعيش يف تركيا مليون و740 ألف طفل سوري. حنو مليون و50 ألف منهم من الضروري 
ذهاهبم إىل املدارس، وهناك 645 طفل يواصلون تعليمهم املدرسي يف املراحل األوىل- املتوسطة- والثانوية يف املدارس، أما 

الباقون وهم 400 ألف فا بد من إرساهلم إىل املدارس أيضاً.

مؤتمر التعليم العالي للطالب المشمولين ب الحماية الدولية
Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı

AÖB TİKA’nın Bosna Gezisine Katıldı
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زورقاً لالنتحار، مركباً للغياابت، 
سليَل النفاايت املدورة  

نعشاً من املطّاط 
الفردَة الضائعَة من خّف عمالق املوت

مّسوين ما شئتم
أان ال يهّمين امسي 

فليس لعابٍر بني ضّفتني ما يستحق اخللود
يب ثقة أيّن لست أقّل حناانً من حوت يونس

ويب ما هو أعلى من رأفة الدلفني
يغرق انٌس 

فُأوضع يف عناوين نشرات األخبار 
نبًأ مشؤومًا

ويسودُّ وجهي أكثر مما أان فيه
ولو كنت من خشٍب لقالوا:

املوج غّدار
وبقيت أدخل يف بطاقات األعياد

معّلقا حببل إىل مشس املغيب
ولو كنت من ذوات ااْلشرعة لقالوا:

اشتعل الشوق يف قلب املاّلح 
فتاه البوصلة

ودخلُت الفّن من ابب الّرواية
وينسون أين ال أكثر من قارب لصّياد فقري

أعيش أبنفاس مستعارة 
وختدشين يف اخلضّم زعنفٌة واحدة

هم محّلوين ما ال طاقة يل به
وأسبح بضمادي كجريح يفتك بعظامه امللُح

وينسون تلك املراِت الكثرية  
ملّا كنت ألقي على الشاطئ اآلخر

كلَّ هؤالء البشر

مل يعرفوا أبدًا
أنّه كان بوسعي أن أفسح املكان ملوجة 

لصغار  الثانية  عينه  وتطعم  ظهره  فتسحب   
السمك 

ذلك األعور 
الذي كان يغمز لصديقه 

أّن ثدي األّم اليت كانت ترضع ابنها 

كي يكّف عن البكاء
إّنا هو أقرب إليه من جيب العجوز

كرمى حلليب 
نقط على شفاهي املشتاقة

ألّم مل أعرفها يوماً، تركته
كان بوسعي 

أن أجعل وجه تلك املرأة 
يطفو على سطح املاء كقناع من البالستيك

فقد ابعت حّبة الّدوار لفتاة
جاءهتا العادُة وسط البحر

كرمى لعيـَْنيها الغارقتني يف االفق 
كظمُت غيظي
مل يعرفوا أبدًا

أنّه كان بوسعي أن أمتارض
أمام خفر السواحل 

فيسحبوين إىل سرير الّرمل
ويسوّد حّظ رّكايب معي

وأنّه من أجلي ال من أجل أقدامهم 
كان الشاطئ 

يقلب حجارته املسّننة على قفاها
يعرف أيّن أريد

أن أاتبع مع الدواليب الطافية 
طريقنا إىل أبد احلكاايت الغامضة

أيّن مل أعتب على واصل مل يلتفت إيّل 
وال على جاحدين لرفاقي ُسرتات الفّلني 

ما إن ينجوا حّت يُلقوا هبا يف املكّبات كدَيكة 
ٍانفقة

ولكيّن لن أنسى 
ذلك الوجه الذي مل يعد أصفر

كيف يهجم حنوي كقرش
دون أن يسمع هتايف

 »حّت أنت! 
من أين لك هذا القتل اللئيم؟

حت تبعج هبذه السّكني املثّلمة
كِبداً كانت قبل قليل 

تكاد أن تنفرط حزانً عليك!«

ي
م الثقاف

س
الق

للشعر أن يتسّلق األسوار هارابً من قذيفة معّبأة بشهوة القتل وميكنه أن ينجو من رصاصة قّناص يرتّصده 
على اجلانب اآلخر من املوت...؟! 

لكن هل مبقدور الشعر أن يعيش الجئاً على صدٍر متخٍم ابحلقد والكراهية، أو ضيفاً على مائدة مل تعّد 
ألجله، أن يزدرد لقيمات تنضح برائحة الذّل، وبزانخة عامٍل تواطأ على اإلمعان يف الفجيعة وتعومي القبح، 

هل تتعثّر به الطرقات فيسقط وينكسر...؟؟
سيكون عليه إذاً أن يغّر لغته وطقوسه وعاداته، أن خيلع رداءه املوغل ابلزرقة واالمتداد، وأن يلوذ بوكر 
اخلديعة والتمّلق، أن يتأّدب كما ينبغي لغريب، وأن يلتزم السنن ويقرفص ليقّدم الفروض، أن يطأطئ 
يف مشيته وينحين اللتقاط بطاقة متنحه حّق اإلقامة على أرصفة تكرتث فقط ألقدام العابرين املتخمة 

ابلداننر، ولوطأة أحذيتهم املرتهلة أبصحاهبا على أرضّية متسخة خشنة. 
كأين به حينئٍذ كائن مطواع منضبط حيرتم األصفاد والقيود، ويلتزم شارات التوقف والتهيؤ واملرور كي 
يبدو أليفاً ومستساغاً من املغدقن على أصحابه ابلعطااي واهلبات، كائن هيويّل لزج يصلح بطانة لسراويل 

السادة الفضفاضة، كائن ثراثر مثر للشفقة لكّنه ابلتأكيد سيكّف ابملطلق عن أن يكون شعراً.
قد يهاجر الشعر أوطانه ويغادر مستنقعات الرعب والقيح والدم، قد يظمأ وجيوع ويكابد اخلوف والتشّرد 
والربد، قد يتيه يف صحراء النبوءات، أو يف شعاب األودية ويف معارج الفتنة، قد يطلب اللجوء حبثاً عن 
األمن والسامة والدفء، لكّن هجرته أبداً لن تكون يوماً للقصور وال ملضافات الرايء والنفاق، ستكون 
هجرة الشعر إىل الغاابت واجلبال واألودية، إىل الصخور الناتئة يف متاهات اخللجان، إىل األهنار املفتونة 
مبصرها الغامض، والبحار املضطربة حبملها األسطوري، ورمبا إىل صدر أنثى بشغف شتائها األربعن ما 

تزال تغزل للربيع شااًل من حرير.  
مع ذلك ليس طريق الشعر مفروش ابلرضا واحلبور، فالتمّرد ال يلقى، حىت يف املنايف، ترحيب املطمئنن 
إىل برودة أصفادهم والقانعن خبيامهم املهرتئة، املستكينن لراحة متومهة يف ظّل الرضوخ لقانون العبيد، قلة 
مؤمنة هي اليت تسعى إىل حمراب اجلمال احلّر، وتشرب من ينابيع التجّدد الباذخة كي تشّف أرواحها، 
وختّف أجسادها املثخنة ابألمل واحلزن، يف رحلة أبديّة حنو فضاء الوجود املزدحم ابألسئلة عن احلقيقة 

واملعىن واجلدوى.
للطيور املهاجرة أيضاً مواسم دائمة تغادر فيها أوطاهنا األصلية طلباً للدفء واملاء والكأل، حتمل أوطاهنا 

يف داخلها وتعرف كيف تعود إليها، لكنها أبداً ال تتخّلى عن ريشها وعن شغفها ابالنعتاق والتحليق.
ال شيء غر غريزة البقاء يدعو الطيور إىل مغادرة مساء أوطاهنا وأشجارها وغدراهنا، إنّه البحث عن حياة 
حمتملة يف الطرف اآلخر من العامل حيث ال ضامن من فّوهة مغامر أو شرك صّياد، ورمبا من حتّول ظريّف 

قاهر خيلخل األبنية واملسافات.  
مل حيدث للطيور املهاجرة قّط أن تلعثمت بغنائها أو ختّلت عن أجنحتها، مل حيصل أن ضّلت طريق عودهتا 

حنو السماء، كذلك حال الشعر ال يتوه عن ضالته وال يضّلل عاشقيه.
ما بن حال شعٍر يغّص من كمد وإمهال، وبن طيور ختتنق أبوطاهنا اليت أتىب أن تغادر حلوقها ينهض 

السؤال عن حال الشعراء؟
نعم للشعر أجنحة يطر هبا حيث يشاء ولغة ال تكّف عن اإلبداع واخللق اجلديد، للشعر كهوف حتميه 
من بطش الطغاة والوحوش، وسراديب سرية أتخذه إىل حيث فضاءات املعىن مشبعة أبانقة احلرية وفوضى 

الدالالت، وإىل فيوض اجلمال واحلّب.
ومبا يليق من ألوان الغياب ينسج الشعراء أكفان الرحيل، يطرزوهنا مبا أمطرت قلوهبم من أحبار، ومبا جنت 

حواسهم من رحيق، وميضون راضن وساخطن.
ميوت الشعراء ويبقى الشعر غريباً وال ميوت.

شاعر وكاتب سوري

وم
ّ
سالم حل

البالم

علي محّمد شريف

 ال يموت الشعر
ً
غريبا

رئيس القسم الثقافي
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علمتين احلرُب
أن أمحل الريح يف حقيبة العشق

فاحلب يف وطين
بياانت وتصاريح عابرة

تتلوه قذيفة هوجاء 
ويلتهمه »بلم« يشق عباب الضياع

علمين النزوح
أن األايم تشبه ابئعة اهلوى

يف وطن
ابت احلب فيه كخيمة متنقلة

دون أواتد.. دون أتشرية البقاء
علمتين لغة العيون

أن أعصر اخلمر من رسائل اتئهة
وأجوب الشوارع لياًل
حبثاً عن وجهة الروح
ألطارد اخلوف عنوة
يف طوابري النازحني

علمتين األسالُك الشائكُة
أن الدموَع زّوادَة التعاسِة

حني يكون الوطُن جواَز سفٍر مزورًا
جنيد من صناعتِه
قصصاً يف العشِق

لن تشبَه النسخَة األصليَة من دموعي
علمتين ابتسامَة التخيِل
يف عرين قطاٍر ملتهٍب

أّن السكَة خترتُق الدموَع
كلما ابتعدِت الفراشاُت عن خدوِد األمِل

وانسلت من رحِم الذكرايِت
أوراٌق بيضاُء

حلمُت يوماً أن أكتَب على سطورها.. أحبِك
من يشاركين وليمَة البكاِء

يف مداراِت قوِس قزٍح 
مل يطأ وطين 

مذ هتفِت الطلقة من حنجرِة »اثئٍر«
ودوَِّت القذيفُة يف حمراِب الطغاِة

فكان موُت القراِت
ورحيُل احلُب إىل شواطئ اهلالِك

من يشاركين ...؟!

كاتب سوري

جهاد الدين رمضان

عن اإلنسان واألديان

ان
ّ

فاضل سف

روني علي

رنا
َ

ص
َ
قالوا انت

قطار ملتهب

شاعر وكاتب سوري

شاعر وكاتب سوري

دائرة معاريف ابلناس كانت ضيقة جداً يف بلدي سوراي، وتكاد تنحصر يف أهل مدينيت حلب وريفها، 
مث بعد عملي يف القطارات، وبعد خدمة العلم توسعت لتشمل العديدين من بقية احملافظات، وحن 
قيض يل السفر إىل بعض البلدان العربية اجملاورة زاد عليها معرفيت ببعض العرب األغراب، لكن مل تشمل 
األجانب من خارج الوطن العريب الكبر، ولكي أكون صادقاً متاماً جيب أن أعرتف مبعرفيت حباج هندي 
فقر، التقيت به يف حمطة بغداد للقطارات حبلب، رافقته يف رحلة إىل دمشق خال عملي يف السكك 
احلديدية السورية، واستضفته يف بيت أخيت لبعض الوقت، جنم عن ذلك التعارف دعوة حارة يل من 
احلاج اهلندي للهجرة إىل بلده لتزوجيي ابنته ومنحي مزرعة ماجنو كبرة كمهر لزواجي هبا، وبكل عناد 

رفضت العرض املغري وكلي رجاء بلقاء حورية من بلدي جنة حيب واشتياقي.
   كنت ال أعرف شيئاً عن األداين سوى ما لقنتين إايه الكتب املدرسية ومطالعايت اخلاصة، وكان 
الشعار يف سوراي أن الدين هلل والوطن للجميع، وال أحد ينكر دين غره ويكفره، كنا أنىب نعت فان 
بعرقه وأصله إال على سبيل التعين والتخصيص، فنقول صديقي الشركسي لنخّص به رجًا معيناً دون 
قصد التشهر أو التمييز، حىت عندما ننعت أحدهم ابليهودي ال نقصد اإلساءة للداينة اليهودية، إمنا 
طباع اليهود وعاداهتم وخصائلهم، وقد نطلق تسمية اليهودي على العدو اإلسرائيلي وال نعين هبا الرجل 
املعتنق الدين اليهودي، فللموروث الشعيب والبيئة االجتماعية دور كبر يف تكوين انطباعاتنا وصوران 

الذهنية عن األمم والعقائد واألمكنة..
   يف رحليت الطويلة - طلباً للجوء - من تركيا إىل النمسا، تعرفت على الكثر من األجانب، كان 
أكثرهم أفضل معاملة وأحسن أخاقاً من عرب مقيمن قبل قدوم الاجئن يف موجة اللجوء الكربى 
عام 2015، فإذا ما سألت أحدهم عن طبيب حاذق ينصحونك ابلنمساوي فان، وإذا ما سألت 
عن حماٍم شاطر وفهمان يقولون لك ما يف غر اليهودي يعقوب، وإذا أردت البحث عن سكن حذروك 
من السماسرة العرب فقد حيتالون عليك ويبتلعون نقودك، هكذا جتد السمعة السيئة تاحق العريّب 
يف جماالت عديدة، وقد جربُت مطعماً عربياً لألكل احلال، وأقسم مل يكن فيه شيء من حال: 
خدمة سيئة ووجوه مكفهرة كمن عبَس وتوىّل، وطعام قليل غايل الثمن وكأنه متبل بربادة الذهب، 
فوق ذلك إما أيتيك ابرداً أو حمروقاً أو غر انضج، استثين مطاعم احلال الرتكية، فهم يستقبلونك 
برتحيب بشوش لطيف قائلن: (hoş geldiniz)   أي أهًا وسهًا، ويهرعون إىل تقدمي ضيافتهم 

التقليدية فور انتهائك من الطعام ، فيقدم لك النادل كأس الشاي اخلمر من قلبه قائًا مبحبة 
أثين عليهم،  ما جيعلين  ليس هذا فحسب  لك وابلعافية،  هنيئاً  أي   (afiyet olsun) وسرور: 
فالطعام وفر انضج ولذيذ، مثّ إن اخلدمة جيدة واحملل نظيف، فما تدفعه يستحق ما تتنعم به من أكل 

حال وخدمة كرمية بنفس رضية وبسمة دائمة. 
العرب املسلمن ال  انطباعات وقناعات خاطئة أبن غران حنن  لألسف الشديد فإّن لدى كثٍر مّنا 
ويعّممون ويزعمون أبن  الصحيحة دون غران،  العقيدة  احلميدة، وحنن أصحاب  يتحّلى ابألخاق 
الفانية  البشرة  وأصحاب  دجالون،  منافقون  املذهب كذا  وأتباع  الفانية كذابون،  الداينة  معتنقي 
مناكيد أجناس، وأصحاب اللسان الفاين مكارون شياطن، واملنتمي إىل القومية الفانية غيب أمحق، 
وأولئك الناس من عبدة كذا وكذا مارقون كافرون، وأهنم يف جهنم و بئس املصر خالدون خملدون، 
لكن جتربيت تدفعين للقسم أبّن ما رأيت من معظمهم وما عرفت وما خربت من اخلصال والقيم مل أجده 

يف كثٍر من أخوة الدين والعرق واللسان، وبعد هذا يقولون عنهم كفار.! 
يف أوراب مل أجدهم يكذبون على أبنائهم، وال ينسجون القصص واخلرافات عن بقية الناس واألداين 
واملعتقدات، يعلمون األطفال أن اإلنسان واحد، والرّب واحد، وأّن كل األداين تقود إىل خمافة اخلالق 
وخاص اإلنسان، فلكل إنسان معتقده ولونه وطبعه ولغته ومشاعره، قد خنتلف يف األعراق والعقائد 
والقناعات، ويف املامح واألسلوب واللباس واللغة، لكننا منتلك نفس األعضاء واملشاعر واحلواس، كلنا 

جنوع وأنكل، حنب ونكره، ننام ونستيقظ، نتزاوج ونتناسل كغران من الناس. 
   حكى يل صديقي األفريقي (Shering شرينغ) كيف تعرض ملوقف حمرج مع أطفال مدرسة 
ُدعَي للمشاركة يف إحدى فعالياهتا، لتعريف األطفال على عادات الشعوب األخرى وتقاليدها، قال 
يل بصراحة: لقد خاف األطفال من مظهري ولون بشريت يف أول األمر، وظنوا أبين لست جمرد إنسان 
مثلهم، فحاذرت االقرتاب منهم والتحدث معهم كيا أخيفهم أكثر، بعد قليل صدحت حناجرهم 
بدأ  رويداً  ورويداً  الصغار،  مع  وحلنها  مبفرداهتا  فدندنت  وأحفظها،  أعرفها  أملانية  مدرسية  أبنشودة 
األطفال ابالقرتاب مين حبذر، مث اقرتبوا أكثر وبدأوا يلمسون جسدي وشعري، مث أخذوا يقرصونين 
للتأكد من حقيقة لون بشريت ومن مشاعري، أتوهت فرحاً، وضحكت معهم حن اكتشفوا برباءهتم 

النقية أبنين مثلهم كأي إنسان.

َمطاايان زاَلْت  وما  انتصران  قالوا 
ُمَشرََّعٌة أْبواٌب  وِللَمآتِِ 
اَنِفَلًة لألْغراِب  مُتَنُح  اُر  والدَّ
َميَسرًة والرُّوُس  َمْيَمنًة،  فالُفْرُس 
ُمْنَشِغٌل اِبلتَّْضليِل  قابيَل  وَجْيُش 
َغَدًا تـَْرتَِيِه  فيَما  األْمر  َعِن  فاْسأْل 
َصاِغَيٌة واآلذاُن  َيْسَأُل  فَالُكلُّ 
بَِقيْت ِإْن  املَقدوَر  َيْسَتِبُق  شيَء  ال 
ُتَساِوُمنا زالْت  ما  »الِقْرِد«  وُعْصَبُة 
أََبَدًا الَوَرى  يف  َضالٌل  َيْسَتِمرَّ  َلْن 
ُمْنـَهزٌِم ْعداِن  كالسِّ »اُلمَهّرُِج«  هذا 
َبسَمتَـها األطفاِل  أْوُجِه  ِمن  أزاَل 
قاِصَمًة ابألْرزاِء  الدَّاَر  َسوََّر  َقْد 
يـَْرُقُمها اِبأَلْقذاِر  مَتَرََّس  َغاٍو 
طاِغيٍة ُكلُّ  يْثوي  الَغيِط  بُؤرَِة  يف 

ونِيـرااَن آالَماً  الدَّْرَب  تُعاِنُق 
َوُشبَّااَن أْطَفااًل  َيُْصُد  واملوُت 
جريااَن الُعْجِم  غرَي  َتْشهُد  ُعْدَت  ما 
َمْغناان ُكلَّ  يـَْرعى  الرُّوِم  وفَيلُق 
بِبـَْلواان يَرَضى  ُمْنِصفاً  تـََرى  وَلْن 
اآلَن تـَْفَعُل  فيَما  الرَّدَّ  تـَْعِرَف  َكْي 
َشْكواان َصوَت  يـَُلبِّـي  َجَواٍب  إىل 
َمَّااَن املَْدَح  َتكيُل  النُّفوِس  مرَضى 
وُوْحَداان َزرَافَاٍت  الرَّحيِل  على 
َرَياان الشَّوِك  بـَْعَد  نـَْقُطُف  وسوَف 
ِسْعداان؟ هللِا  بعَد  نـَْعُبُد  فكيَف 
َأْحزاان أْمالُه  ما  يـَْقُطُف  وراَح 
خاَن َمْن  َيَْتثَّ  َأْن  للشَّْعِب  وآَن 
َكاَن وال  َكاَنْت  ال  َيْسُقُط  واليوَم 
إْنَساان. احلَقِّ  َغيـُر  يـَْرفُع  وليَس 
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م الثقاف

س
ســأكتب عــن البهجــة املفقــودة وعــن ســفر الســعادة، وأعلــن أنّنــا حنــن الق

ملــوك املشــهد الطويــل مللنــا مــن التتويــج، ونســتحق ولــو قليــًا مــن الفــرح. 
ســأكتب عّلنــا ننســى أننــا كنــا حراســاً للحــزن وثــواره األوفيــاء، وأننــا محلنــاه 

يف أرواحنــا وداخــل كل قلــب تركنــاه اآلمــر الناهــي فصــار ينهــش بنــا.
هيــا ننســى كل هــذا التاريــخ الطويــل مــن احلــزن الــذي كنــا نعتــز بــه ونراهــن 
عليــه، حزننــا الــذي كنــا نتوارثــه ونغــين لــه ونكتــب الشــعر فيــه واملــوال، 

هّيــا لنبــدأ: 
-  من أين تكون البداية؟ 

- من الصفر. 
-  لكن حنن حتت الصفر. 

-  نبدأ إذاً من النهاية.. ال حزن بعد اليوم.
- يعين )ماكو( حزن 

-  )ماكو حزن ماكو حزن بس .... حزين(.
وقــد بــدأان ســنرمي كل االشــياء الــيت تذكــران ابحلــزن، نعيــش وكأننــا مل نعرفــه 
يومــاً، كأنــه انزح غريــب رمتــه الطبيعــة علــى شــطآننا، لنرمــه كمــا ترمــي 

النســاء هنــا أطفاهلــن مــن شــبابيك املشــايف الليليــة.
- بس اان حزين من الصغر ربيته.

هيّــا، ســندخل قاعــة احلــزن كمــا لــو أهنــا قاعــة »ترانزيــت« ونغادرهــا ونطــر 
بعد حلظات، ســنضحك كما لو أننا رّكاب رحلة الســعادة اليت ســتنطلق 

بعــد قليــل، هيّــا فنحــن الســعداء ال نعــرف شــيئاً عــن احلــزن.
-  دخلك؟؟؟ شو يعين حزن. 

-  حزن!!! ما بعرف، ماين شاطر ابلعواصم. 
- طيب شكراً أخي 

-  عفواً ... بس ممكن تسأل العّم غوغل.
-  يقــول »غوغــل« أن احلــزن هــو عكــس الفــرح، ولكــن كيــف ســنعرف 
احلــزن طاملــا أننــا ال نعــرف الفــرح؟! لذلــك فكــرت ابلكتابــة عــن الفــرح. 

ولنبــدأ رحلــة البحــث عــن الســعادة، هيــا إىل الســفينة. 

معــك ســوى الضحــكات، خــذ مــن كل روح ســعيدة  ال أتخــذ شــيئاً 
زوجــاً وخــذ أيضــاً الصــور والذكــرايت، ال تنســى النســاء اجلميــات اللــوايت 

غــادرن علــى غفلــة، خــذ رائحــة أايمهــن، وخــْذ.. 
-  )شصر آان( سفينة نوح.

-  )إيه سيدي.. ع أساس حياتك مو صايرة سفينة(.
إمســع اي جــودي اي جبــل اخليبــة ال ختــرب أحــداً أبننــا غرقنــا، ووحدهــا أفعــى 

احلــزن ُكتــب هلــا النجــاة.
-  طّيب ممكن تشرح يل كيف تسللت أفعى احلزن للسفينة 

-  كانت على شكل تفاحة يف قلب السعادة
-  يعين ما رح خنلص من احلزن 

- حىت خنلص منه الزم نعرف شو هو.
ما هو احلزن؟؟؟ )سؤال للمارة( 

-  عفواً اي مدام.. )عنا( سؤال عن احلزن 
- )شو بعرفين ... شو قالولك عين( عاملة فضاء.

-  طيب وين أمك؟
-  أخدها احلزن 
- )وين أبوكي( 

-  أخده احلزن لعند امي.
-  يعين )ماكو( حزن؟؟ 

-  ايه بس حزين. 
 )سؤال شخصي( 

-  تفضل 
- )شو هو أكرت شي( حزين حبياتك 

-  إنك تكون بعيد وما تاقي شي متسكه إبيدك غر عكاز 
هيا نبدأ.. حنن عشاق البهجة.. 

-  ممكن سؤال اي مدام 
-  ايه تفضل بس بسرعة 

-  شو بتعريف عن البهجة
- البهجة !!!)ميكن شــي ألو عاقة ابألم.. ألنو ملا راحت امي مسعت 

ايب عم يقول... راحت هبجتنا(.
- )يعين أمك والبهجة راحوا سوا( 

-  )ايه هيك شي( 
-  )وشو بقي؟(. 

-  بقينا حنن.
- سؤال أخر ... شو أمنياتك للعام اجلديد 

-  انو جيي بسرعة ويروح )ألنو ملينا وبدان نرقص شوي(. 
إذآ هيا بنا إىل عامل البهجة.. وكأننا صانعيه واملوزعن له عرب العامل.

-  إيه أستاذ ممكن )ترجعلي( حزين وهبجيت قبل ما تتفلسف. 
-  أان ال أعرف احلزن وال أعرف مكانه مث أنين مل ألتقه من قبل.

-  يعين )ماكو( حزن؟؟؟
-  )إيــه ماكــو حــزن بــس حزيــن متــل صنــدوق العــرس ينبــاع خــردة عشــق 

مــن متضــي الســنن(.
-  رجعنا ع الفلسفة أستاذ ... )رجعلي( الصندوق.

قلت لك أبنين لن أكتب عن احلزن بعد اآلن.. سأكتب عن البهجة.
-  أستاذ... أنت ظريف )كتر حبزنك.. يعين داير ابلك عليه منيح(.

-  أان حزين من الصغر ربيته. 
-  يعين متل إبنك 

-  )هيك شي( 
هيا إىل املستقبل

- أين املستقبل؟؟؟ 
- وراء البحر 

- يعين الزم نسبح 
- نعم 

- بس ما بعرف أسبح
- الزم جترب 

-ممكن أن أغرق 
- إذا غرقت يكون مستقبلك إنك تغرق.

هيا إىل السعادة 
أان سعيد 

سعيد جداً 
ألنين حتولت إىل غيمة 

حىت لو بكيت طوال السنة 
سيقولون عنه مطر. 

محمد سليمان زادة

 لن أكتب عن الحزن
ً
من اآلن وصاعدا

شاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد

مساُء الخير يا إدلب

شاعر وكاتب سوري

حنــن الِقــَرُب املقطوعــة بــا شــربة مــاء، بــا جــدوى، ســوى الريــح تلِــُج، 
وختــرج صارخــة مــن ثقوبنــا كأننــا يف احتفاليــة وطنيٍــة ابئســة. 

املســر شــاقٌّ بعيــد، وأنتــم قبــل الُســرى قــد ابيعتــم األمــل بعــزٍم علــى 
املضــي دون حســاٍب أو تــردد.

يتساءل بعضنا: ما فائدة التضامن واإلضراب واجلوع الصامت!؟
هــل تــرك لنــا العــامل نصــراً أو منــرباً أو ثغــرة منــرق منهــا حنــو فضــاءات 

احلريــة وكرامــة العيــش !؟
شــاذٍّ  اســتجلب كل  العميــق  واإلابدة  والتشــريد  التأديــب  ومشــروع 
قواديــن  ليصّفقــوا كجوقــة  التربيــر،  زمــرة  ليكونــوا  وأفّــاك  ورخيــص 

الوحشــية. العوملــة  أســيد  يف  ماحمنــا  وضيــاع  الحنالنــا 
بيننــا مــن نشــأ وتــدّرب كــدوٍد شــريطي مســّلٍح علــى اقتيــاِت كتــِف 

مــن عجــب البقــاء. الصــرب والعزميــة صعــوداً 
أهلي هناك: 

أعلــم انكــم ال متتلكــون رفاهيــة التواصــل ملعرفتنــا، وأعــرف أننــا جمهولــون 
منبــوذون هبــذا العــامل ولــن يقيكــم فعلنــا ممــا هــو حميــق بكــم، كمــا أنــه 
ال يُغــين عــن جــوع وال يــردُّ ســنابلنا احملروقــة عمــداً ليحققــوا نتائجهــم 

أبيــدي أوغــادان، وأبقــل تكلفــة.
شــفرة  علــى  مبــاالة  بــا  أعناقكــم  تتكــئ  الفجيعــة  دائــرة  يف  هنــاك 
املــوت املرتبّــص، متجــون تبغكــم املهــّرب امللفــوف بــورق األمنيــة الــيت 
حتــرتق كل حــن، فــا يبقــى ســوى رمــاد األســطورة الســورية، يهرهــر 
علــى كلماتنــا الربّاقــة أبكاذيــب التعاطــف والشــفقة العامليــة، هــم غــر 
مكرتثــن ملوتنــا املرتّــب بدقــة خرافــات التلمــود، وأنتــم غــر عابئــن أكثــر 
منهــم بكثــر، وحنــن احلمقــى اآلمنــون نتزلّــَف ونعــوي يف وهــٍم كبــر.

بــدأ اليــوم الثالــث يل دون طعــام، مــّرت خيــول اجلــوِع يُغِــْرَن عشــّيًة 
وصبحــاً 

مشــوٌس تصهــل دون جلــام، واحلبــل علــى الغــارب يداعبــه املــدُّ واجلَــْزُر، 
بــوائم

أصِغي للهسيِس آتياً من بعيد.
أصمُت: وريُح الكارثة هتمهُم خلف األبواب

ونبضي يف أذينَّ 
يتلّوى كلهيٍب بن املطرقة والرّكاب 

تطاردان الطائراُت 

تنثر املوت يف كّل مكان
نسافر خلف الغياب 

نتحّدث مع أنفسنا كالغرابء
نشحُب كاجلنائز املرتادفة كصهيِل اجلهات 

نغفو على نبِض اهلدير واألزيز والفحيح والقنابل واهلروب 
نتباعُد عن الباد 

وعن احلياة شيئاً فشيئاً 
تصحو ذائُب احلنن 

جرحيٌة تعوي يف فيايف الشتات.
*

أتعّلُم هتذيب نفسي الغارقة يف الوهم 
أتعلموَن أّي هباٍء وحتليٍق حن أتنف نفسك كل مباٍح متاح

حن يصر اجلوع طوعاً جناحا أتّمٍل صامت نبيل؟!
أنت وحدك دون رقيب

يف صوفية الّنسك كأنك هائم يف ملكوت اليقن..
يرتاجع اإلنسان فينا حنو كهف البدائية 

ال ميارس البغاء
ال يكذب أو يلتحي ليسرق لقمة الفقراء

رّسنِة خلدمة السفهاء
ُ
ال يلتهم أطايب العلِف كالبهائم امل

ومنلٌة يف ثقبها العميق با كسرة حّبة
با رشفة ماء

كأن البهائم أكثر رمحة، هلذا نعود لسرتنا األوىل
نعوي ..... نعووووي با لغٍة 

فاللغة حن ُيسرجها األوغاُد للذبح والنهب والتربير
متسي كارثة موجعة النهاايت. 
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الريــح تغــين واملطــر يرقــص ورأيــت وجهــاً شــاهدته قبــًا يف كل الــورود، 
بــكل  املــكان  ومــألت  فاحــت  ورايح  شــرفيت  علــى  غــرد  عصفــور 
األلــوان، هــل هــذه أنــٍت؟ مشــاعر خمتلطــة لقــاء غــر عــادي وشــيء 
مهــم حبيــايت، نظراهتــا أرهبتــين، وضعــت يــدي علــى رأســك وابركتــك 
فشــكلت رابطــاً مجيــًا مــع قلــيب، لتشــاركيين حيــايت املقبلــة ولنتشــارك 
العــامل وذكرايتنــا معــاً لكامــل العمــر، هــل أنــت فعــًا، هــل هــو ســحر 

مــأل اهلــواء؟ أم شــعاع مشــس أضــاء.
 اي برعمــاً تفتــح أمامــي ونثــر الســعادة يف بيــيت، ووقعــت يف حبهــا مــن 
اللحظــة األوىل، وأمسيتهــا نــذراً، جــزء انقســم إىل نصفــن وال زلــت 

أمســع إيقــاع نبضــات قلبهــا يف قلــيب، وكان هدفــاً مميــزاً حبيــايت، أنــت 
قــدري اجلميــل، أمســكت بيدهــا الصغــرة ولــن أتركهــا، لــن تكــون 
قــادرة وحدهــا علــى اخلطــوة األوىل، فكلمــا مالــت مــال قلــيب معهــا 
وهبــط، ال تســألوين مقــدار حــيب هلــا! ليــس لــدي إجابــة، أنــدرا مرحبــاً 
بــك أيتهــا اجلميلــة، مــألت طفولتهــا قلــيب ونلــت شــرف األمومــة 
بقدومــك، رايح أحامــي وغيمــة مــن الســعادة ظللتــين، مــاك مــن 
اجلنــة هبــط علــي، وبــت خائفــة مــن هــذه الســعادة، أال مــن تعويــذة 
حتميــك مــدى احليــاة، عاقــة عميقــة متتــد لألبــد، حمظوظــة أان بــك، 
أصبحــت املفضلــة لــدي، لتعيشــي حيــاة طويلــة اي صغــريت وأخــربي 
وكانــت فرحتهــا ال  أمــي حتبــين وأحبتــين كثــراً  اجلميــع كــم كانــت 
تكتمــل إال برؤيــة غمــازات خديــك، انمــي علــى زنــدي واطمئــين 
لــن أدع أحــداً ميســك بســوء، وأمتــىن أال تدمــع عينــاك إال لفــرح، 
وأال يتوقــف ثغــرك عــن االبتســام، أصبحــت كل شــيء ابلنســبة يل 
اي شــعلة ال تنطفــئ، أنــدرا  حيــق أن أجهــر حــيب لــك وأتغــزل بــك 
أمــام اجلميــع أنــت مليكــيت ونــوارة عمــري، ال أريــد لقوافــل أحامــك 
أن تتوقــف، مــن أجلــك أصبحــت احليــاة أمجــل، منــت دقيقــة واحــدة 
ووجدتــك شــابة يف الثامنــة عشــر كالبــدر املبــن، الســماء أصبحــت 
أكثــر زرقــة واألرض اتســعت واخضوضــرت وبراعــم كثــرة تفتحــت، 
أاي أمــرة مشــاعري وعقلــي، مــا أمجــل الرقــص معــك حتــت املطــر، 

عــلَّ هــذا املــاء املقــدس حيميــك مــن غــدر الزمــان، ســاحميين اي ابنــيت مل 
أعــرف أننــا ســنضطر إىل مغــادرة الوطــن، وأن ربيــع عمــرك ســيكون 
يف غــر مــكان! وأن دبوســاً ســيغرس بقدمــي ولكنــين معــك مل أشــعر 
بكثــرة األمل، حزينــة لفراقــك اي وطنــاً ملَ أملًّ بشــبابه وكان هــذا التحــول 
نقطــة ضعفــي، اضحــي بعمــري إلبقــاء حلمــك حيــاً، ســعيدة بوجــودك 
قــريب يف هــذه احملــن، أخــذ مــين القديــر الكثــر وعوضــين بــك اي هبجــة 
النظــر، ســأعيش أكثــر وأخفــي دموعــي، فخــورة بــك أدخلتــك إىل 
يــوم  لــك  أمــل، ســأمهس  مثــة  حيــايت ودخلــت حياتــك وأصبــح يل 
ميــادك كان يل هبجــة وحــب وقــدر، ورثــت عــن أمــي الصــرب والفضيلــة 
والوفــاًء  ســيكون هــذا مراثــك مــين ومزيــداً مــن القبــل، إنــه احلــب اي 
بنيــيت وهــذا مراثــي الكبــر لــك، اكتملــت حيــايت بــك وأصبحــت قــرة 
عيــين وكنــزي الــذي غــر جمــري حيــايت وأعطاهــا مزيــداً مــن األمــل، 
اســتندي اآلن علــى كتفــي فهــو ديــن عليــك عنــد الكــرب، ســتكون 
وقتهــا خطــوايت بطيئــة وســتضطرين ملواكبــيت مــع اســرتجاع ذكرايتنــا 
معــاً، شــكراً للــرب الــذي أطعمــين إايك، هنــاك ســر مل أبــح بــه لــك؟ 
كلمــا كــربت أحببتــك أكثــر، أان الســر الــذي ال تســتطيعن إخفــاءه 
ألنــين صــوت قلبــك، لــن تنتهــي قصــيت فهنــاك مــن ســيكملها بعــدي 
وهكــذا مــدى العمــر، أان هنــا وهنــاك، أراك أينمــا كنــت وأينمــا كنــِت، 

فاألمومــة شــيء خــرايف.

العيون متطر أملا 
وتنتظر 

تنسج أحالما
وتنتظر 

ظل احلروف يهذي ابلنسيان
صمت الضوء
يعتم أشعاري

يرح سنابل احللم
على ضفاف الدمع 

يف اترخيها الراكد 
بني ثنااي دجلة احلاملة

برذاذ النرجس 
يف دورهتا املنسية 

السنونو
اليزال يمل رسالته 

القدمية 
جرية ابلشوق 

تصفع جناحيه أانشيد الرحيل 
معلقة على حبال

الريح
حترق أوراق حاملة 

اغرتبت عن أوطاهنا
أسفار الليل 

أرهقت حرويف 
تبعثر ظلها 

يف منت القوايف 

بني تراتيل الصباح املؤجلة
أتلمس خطوط

الشفق 
اتئها يف مهرجاانت 

تعرجت ألواهنا 
عناقيد العتمة

متادت 
تناثرت على خارطة الوجد 

مهدورة
ابلسواد 

بني أجبدية الليل الصماء 
أقرأ أنني قصيديت 

وأنتظر الصباح

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

لماذا الريح يغني اليوم؟

 زهرة أحمد 

كاتبة سورية

رذاذ الظالم
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حفنة مطر

جانا سيدا
JANA SEYDA

Mistek baran
ي

كرد
م ال

س
الق

Beşê kurdî

ji zivistana çavên xwe 
bide min 
da îşev tîbûna umrê xwe 
bi meya evîna te bişkînim 
Dayê 
bêhna şewatê 
ji lorînên te 
dihatin 
û Amûdê 
weke pêteke agir 
di payîzeke bêbext de 
diçirisî 
Dema te dergûşa min 
dihejand 
bi hezaran hîv 
li ber 
rûyê te yê sipehî 
xwardibûn 
da rûyê te tenê 
salên min 
rohnî bike 
Bayê buhiştê ji singa te 
difûriya 
bi germahî 
destare rojên min 
digerand 
Min li çavên te dinerî 
dema hêsir weke 
du stêrkan 
têde dibriqîn 
û weke pêlên derya xwe digihan-
din 
peravê 
ne pêlan perav 
ne hêsrên te 
herikîn 
tenê 
tîpin wenda û tî ji dilêmin 
niqûtîn 
Mistek baran 
ji zivistana çavên xwe 
bide min 
da havîn ji dil 
barbike 
Mistek baran 
ji zivistana çavên xwe 
bide min 
da pê bi pêlan re 
şerkim 
nizanim çima pêl 
evîna te 
dertînin 
ez jî îşev 
li ser vê 
qûma sar westa 
û bêkesim 
tenê dayê 
evîna te 
û 
derya 
bi min re bê xew in

Çîroka pêpûk û qirikê ji kultûra kurdî.
ÎŞRAQ

Qirik û pêpûkê ketne kêferatekê li dij hev li ser 
korteke avê. Her yek ji wan wê kortê ji xwe 
re qorîn dike. Û dibine dijberê hev û bi hev 
re naghêjin çaraserîyekê,  piştî dijberîyeke dûr 
û dirij gihîştin biryara ku herin berdestê dad-
werê balendeyan, çûne ba û çîroka xwe jê re 
gotin, ji herduwan bihane xwest, kî bihaneyê 
bi destxîne kort ya wî ye, li hev du nihêrîn, û 
bê deng man...
Dema bêdengîya wan bi dirêjî da, dadwer tê 
gihîşt ku herdujî bê bihanene,  û biryar da ku 
kort ya pêpûkê ye.!
Pêpûkê seyr dît û gote dadwer: Bo çi te kort ji 
min re xist?!.
Dadwer lê vegerand û got: tu di nav xelkêde 
rastgo hatîye pê nasîn, û tu bûye pend bi te 
pendan davêjin û dibêjin:” ji pêpûkê rastir 
nînin “
Pêpûk hewşkî bê deng ma, û got: eger wekî 
tu dibêjî bi xwedê ez ne ewê ku bûye pend 
û deng daye di nava xelkê de bi vacayî wê 
dengvedanê ķar bikê , û ev kort ya qirikê ye...!

Çûkê sînorî
Taha Husên
Li ser qereqola leşgeran sekinî piştî ko 
libek genim ji başûrê sînor xiste nav ni-
kilên xweyî zêrînî
Xwe pelû dike ta vê liba genim daqurtîne
Ji leşkerê nobedar na tirse
Tev ko biryar pêre heye ko mirovên 
nêzîkayê li sînor bike wî nîşan tivinga 
xwe rastî sînga wî bike û bi kuje
Ne tenê morov çi bilive divê bê kuştin
Çêlek, pez ta livandina keroşkên bejî û 
tûmê ko li ber bayê kur bi heje
Tenê çûkê bi cûk di vê biryarê de hatiye 
ji bîrkirin
Hêlîna wî şûna mayînekê bû
Li ser têlên bi xar fêrî firandinê bû
Baskên xwe vedikr û sînor dibirî bê tirs li 
bakurî sînor pismamê wî bûn û li başûrjî 
xal û xwarzê wî bûn
Firya û xwe li ser darek tiwê danî
Dî piçek nanê işk li ser qadê ye bi êrîşeke 
dijwar û dilekî bê tirs xwe avêt pariyê nên 
lê ketî xefka zarokan ji wê rojê de çûkê 
reben bi melûlî jiyana xwe derbas dike

من التراث الكردي
Ji kultura Kurdî

أعطين من الشتاء عينيك

كي أكسر ظمأ عمري بشراب حبك اي أمي

كانت أتيت رائحة احلريق من مواويلك

وعامودا...

كجمرة انر يف خريف خمادع تتهيج

عندما كنيت هتتزين سريري

آالف  البديــع  وجهــك  أمــام  تنحــين  كانــت 

األقمــار

كــي يبقــى نــور وجهــك وحــده يضــيء ســنوات 

عمــري.

نسيم اجلنة يتصاعد من صدرك

يدير مطحنة أايمي حبرارة

كنــت أنظــر إىل عينيــك عندمــا يتــألأل الدمــع 

فيهمــا كنجمتــني

كأمواج حبار ترمي بنفسها على الشواطئ

..

ال األمواج على الشواطئ

وال دموعك تسيل

فقط أحرٌف ضائعة عطشى تنقط من قليب

..

أعطين حفنة مطر من شتاء عينيك

كي يرحل الصيف من القلب

أعطين حفنة من شتاء عينيك 

كي أعارك هبا األمواج

ال أعرف ملاذا خترج أمواج حبك

وأان يف هذا املساء 

متعب وحيد على هذا الرمل البارد

فقط حبك اي أماه 

والبحر يسهران معي.

قصة الهدهد والغراب
إشراق

تنــازع اهلدهــد والغــراب علــى حفــرة مــا، كل منهمــا 
كان يدعــي أن احلفــرة لــه، اختصمــا ومل يســتطيعا 
حــل اخلــاف بينهمــا، لكنهمــا بعــد نــزاع طويــل 
اتفقــا علــى أن حيتكمــا إىل قاضــي الطــر، فذهبــا 
البينــة  منهمــا  فطلــب  لــه قصتهمــا،  إليــه وســردا 

قائــًا: َمــن ميلــك البينــة تكــن لــه احلفــرة.
وعندمــا  الصمــت،  والتزمــا  بعضهمــا  إىل  نظــرا   
طــال صمتهمــا علــم القاضــي أبن ال أدلّــة لــدى 
أّي منهمــا، فمــا كان منــه إال أن حكــم ابحلفــرة 

للهدهــد.
سأل اهلدهد متعجباً: ملَ حكمت يل ابحلفرة؟!.

فــرد القاضــي قائــًا: لقــد اشــتهر عنــك الصــدق 
بــن النــاس حــىت ضربــوا فيــك األمثــال فقالــوا » 

أصــدق مــن هدهــد«.
إن كان كمــا  قــال:  للحظــة مث  اهلدهــد  ســكت 
قلــت فــإين وهللا لســت ممــن يشــتهر بصفــة ويفعــل 

خافهــا، هــذه احلفــرة للغــراب ...!

العصفور الحدودي
طه حسين

احلــدودي  احملــرس  ســقف  علــى  العصفــور  وقــف 
بعــد أن التقــط حبــة قمــح مــن اجلانــب الشــمايل 
للحــدود، وفيمــا هــو حيــاول ابتــاع احلبــة مبنقــاره 

الذهــيب مل يبــد
أنــه خيــاف بندقيــة احلــارس، ذاك الــذي ميلــك قــرار 
تصويــب بندقيتــه إىل صــدر أي إنســان يقــرتب مــن 
احلــدود، أو ابجتــاه أي شــيء يتحــرك، بقــرة كانــت 
أو نعجــة او حــىت أرنــب بــري، بــل حــىت صــوب 

العشــب إن حتــرك بفعــل ريــح الشــمال.
تعلــم العصفــور الطــران علــى األســاك الشــائكة 

وكان عشــه حفــرة أحدثهــا لغــم أرضــي.
كان أعمامــه مــن الشــمال أّمــا أهــل أمــه وأخوالــه 

فكانــوا يســكنون يف اجلنــوب. 
فتــح الطائــر جناحيــه الصغريــن ونــزل علــى غصــن 

مــن أغصــان شــجرة التــوت،
هجــم  ايبســة،  خبــز  قطعــة  األعلــى  مــن  شــاهد 
عليهــا بــدون خــوف، مل يعلــم أبنــه ســيقع يف فــخ 

الصغــار. أعــده 
وميضــي  قفــص  يف  العصفــور  يعيــش  يومهــا  ومــن 

وأمل. حــزن  حياتــه يف 
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Astana pêpirkeke sawiran di hişên hinan de yên ji xwîna xelkê Sûrî têr nebûne diweşîne. Ewê 
ti çareserî sîyasî pêş nexistine, û şer ranewestandî ye, ji ber tevgera xwe ji dervayî yarîgeha 
ku lê hebûna Sûrî bi pêgeh û bi biryar hebe! Loma jî, divê ev dûmana ji pêpirkê bê hilanîn ji 
ser çavê yên ku bawer dikin ku Astana çoyê sihirbazî di destda ye wê keftûlefta li ser Sûrî bi 
şêwakî sîyasî çareser bike, ma dam çekdarî feşel anî, tenê di wêrankirina Sûrî de û kuştina 
zarokin wê û penaberkirina nîvê hewlatîyên wê de bi ser ket!
Hikometa Rûsî ji xelkê xwe re nişan dide ku di tevlêbûna wê di şerê Sûrî de çekên xwe dadxe 
firotanê, her weha jî çekên nûjen dide ber ezmûnan da bazirganan ber xwe ve rakşîne û bazara 
firotinê fireh bike, ev bi şêwakî piropaganda ji gelê xwe re. û ew di bataxa miriq û herîya Sûrî 
de di dor hev re di nava girêkên wê de digere, di encamê de Îran li karê ye li gor siyaseta xwe 
ya bi rê ve dibe li Sûrî.
Ji hêla Emerîka de, doz bi şêwakî dine, ewê dest danî ye ser cugrafîyekê  %40 jêdera  aborîya 
Sûrî ye nemaze ji petrol û jêderin çandinîyê li rojhilatî feratê, ne bi pêwistîya şerekî li darxê 
li dijî hêlin din re, lê ji bo xwe hêla û xêzên sor nîşan daye ku qedexeye ji tevayî hêlin din re 
wan xêzên sor derbas bikin ber bi desthilatîya wê ve. Ji bow ê jî ferehbûneke fireh heye ku tê 
de yarîyê bike di ber kevîya deryayekî ji miriq û herîyê bê ku di navkeve bi kûranî.
Yanî lîstik dirêj û bi girêke, ew lîstikvanê ku xwe di yarîgehê werkirî bê xweparastin nemaze 
ji guhertin û teqlebûna rêbaza lîskê, bawer dikim poşmanî jî wî felat nakê, û ti rêgehe mijarî 
ji bo vegera bi paşva jî bi dest nakevê.
Xuya ye ku hinek hewl didin Sûrî ji dora xweyî navçeyî veqetînin, û kirîza wê dorpêç bikin, 
lê rastî dibêje: rewşa Sûrî ji encama kirîzin toj û girekor, bi dehan sal civaka navdewletî feşel 
anî û nikanibû çareserî jê re bidîta. Yan jî xwe jê da hêlekê û rêvebirina kirîzan di nav destê 
dewletin bi bandor û xwedî bercewendî de hîşt bo hîştina van kirîzan, ji ya Filestînê de, û şerê 
navxweyî ya Libnanê, ya werzên wê hîna bi dawî nehatine ta Îro, teve kontirol kirin û desthi-
latdarî destdirêjîya xwe di nav mofirkin hikometê de li wir, pêvaçûna encamin herdu cengin 
kendavê û êxistina Sedam Husên li Bexdê, ku Îraq hîştin wek ferehîyekê ji berdan-berdanê re 
û hêlûna terorê re, ta pêvagîhana gihîşte Sûrî ya ku kula kêm girtî teqîya ji rûyê desthilatdarî 
ya Esed de, û ji heyşt sal û nîvan de hîna teqîn berdewame.
Ev bi tevayî nabe bibe teşîya diyalogê li ser mêzeya Astana, û ewên lê amade bûne tenê jib o 
firotana zîwana li ba wan mayî lê ew kesên ku dikirin jî nema dibînin.!
Doza Sûrî bûye dozeke navdewletî di kûranî de, ti çare jî jê re naye dîtin li dervayî ofîsin 
Encûmena asayîşê, di riya ku Sûrî bi nûnerbê ji hêla gel û desthilardarîya setemkar de, piştî 
girêdana kongirekî niştîmanî gîştî di nav de desteyek wek nûnertî bête hilbijartin, kanibe 
guftogoyê bi hêlin pêwendîdar re bike li bin sîbata Netewin Yekbûyî de, ji bo pêkanîna ber-
cewendîya gelê Sûrî di nava va navçeya girêk de, ya ku bi ser deryake girgîn ketî û rêberîya 
xelas bûna xwe wunda kirî ye heta vê hewşê bi kêmanî.

الســورين، فهــي مل تقــدم احلــل  الوهــم يف عقــول بعــض مــن مل يرتــووا مــن دم  أســتانة ســراب ينشــر 
السياســي، ومل توقــف احلــرب، كوهنــا تتحــرك خــارج امللعــب الــذي جيــب أن يكــون للســوري فيــه املوقــع 
والقــرار! لذلــك، جيــب أن تــزال هــذه الغشــاوة مــن الســراب أمــام أعــن مــن يصدقــون أن يف أســتانة عًصــا 
ســحرية ســتحل الصــراع يف ســوراي سياســًيا، لطاملــا أن الســاح فشــل، وقــد جنــح يف تدمــر ســوراي وقتــل 

أبنائهــا األبــرايء وهتجــر نصــف ســكاهنا!
احلكومة الروســية تروج أمام شــعبها أبهنا من خال احلرب يف ســوراي تبيع أســلحتها، وكذلك جترب ما 
تصنعــه مــن جديــد الســاح جللــب الزابئــن، وتوســيع أســواق البيــع، وهــي تتمــرغ يف وحــل ســوراي وختتنــق 

بــن تعقيداتــه، وابلنتيجــة تكــون إيــران هــي الرابــح األول عــرب سياســاهتا املتبعــة يف ســوراي.
أمــا أمركيــا، فأمرهــا خمتلــف، فهــي متمســكة جبغرافيــة فيهــا 40% مــن االقتصــاد الســوري وخاصــة البــرتول 
واملنتجــات الزراعيــة يف شــرق الفــرات، فــا حتتــاج أن تدخــل يف أي حــرب مــع األطــراف األخــرى، إال 
أهنــا رمســت لنفســها اخلطــوط احلمــراء الــيت متنــع أي طــرف جتاوزهــا ابجتــاه منطقــة نفوذهــا، وهلــا مســاحات 

واســعة للمنــاورة علــى ضفــاف حبــر مــن األوحــال مــن دون االقتحــام يف العمــق.
إًذا اللعبــة طويلــة ومعقــدة، والاعــب الــذي أراد االقتحــام ودخــول امللعــب بــدون حتصينــات خاصــة 
حتصنــه أمــام املتغــرات والتقلبــات يف قواعــد اللعبــة، وأعتقــد أنــه حــىت النــدم ال يفيــده، وال ميلــك أيــة 

منافــذ موضوعيــة للرتاجــع.
ويبــدو أن هنــاك مــن حيــاول عــزل ســوراي عــن حميطهــا اإلقليمــي، وحماصــرة أزماهتــا، لكــن احلقيقــة تقــول: 
إن احلالــة يف ســوراي هــي نتــاج أزمــات إقليميــة مســتفحلة ومعقــدة، منــذ عقــود فشــل اجملتمــع الــدويل 
أن جيــد هلــا احللــول، أو أنــه قــد جتنبهــا وتــرك األزمــات تــدار مــن قبــل دول فاعلــة هلــا مصاحلهــا يف بقــاء 
هاتــه األزمــات، بــدًء بفلســطن، مث احلــرب األهليــة يف لبنــان، الــيت مل تنتــه فصوهلــا إىل اليــوم، مــع ســيطرة 
وهيمنــة وتغــول حــزب هللا علــى مفاصــل احلكــم هنــاك، مــرورًا مبخرجــات احلربــن اخلليجيتــن اللتــن 
أنتجتــا إســقاط صــدام حســن يف بغــداد، وتــرك العــراق ســاحة للفوضــى وعًشــا لإلرهــاب، وصــواًل إىل 
ســوراي الــيت انفجــر فيهــا االلتهــاب احملتقــن عــرب حكــم الســلطة األســدية، ومنــذ مثانيــة ســنوات ونيــف مــا 
يــزال االنفجــار مســتمرًا،  كل ذلــك ال ميكــن أن يـُـدرج كمحــور للنقــاش علــى طاولــة أســتانة، وابلتــايل، 

مــن حيضــر يف أســتانة كان يبيــع مــا تبقــى لديــه مــن الزيــوان ومل يــر أو مُيســك مبــن يشــرتي.!
القضيــة ابتــت قضيــة دوليــة بعمــق، وال ميكــن إجيــاد احللــول إال يف دائــرة جملــس األمــن، مــن خــال أن 
يكــون الســوري ممثــًا فيــه شــعًبا وســلطة قاهــرة قامعــة، بعــد أن يتــم انعقــاد مؤمتــر وطــين ســوري جامــع 
تنتخــب فيــه هيئــة متثــل إرادة الشــعب الســوري، تكــون قــادرة علــى التفــاوض مــع اجلهــات املعنيــة حتــت 
مظلة األمم املتحدة، من أجل حتقيق مصاحل الشــعب الســوري يف هذا الوســط االقليمي املعقد، الذي 

يطفــو علــى ســطح حبــر هائــج فاقــًدا بوصلــة اخلــاص حــىت اللحظــة علــى أقــل تقديــر.



20

İran’la ilgili bilgi ve davranışların çoğu, İran’ın Suriye’den çekilmeyi onaylayacağı yönünde. Bu sanki İran-
Irak savaşındaki zehir içmeye benzer bir durum olacak gibi. Böyle bir durum, gerçekleşmesi halinde yine 
İran’ın kibriyle uyumlu bir görünümde olacaktır. Tabi bu, Molla Devleti’ne bir nebze de olsa itibar payı 
kalmasını özellikle isteyen ABD’nin kabulüyle gerçekleşecektir. ABD yönetiminden isimlerin açıklamaları, 
son dönemde İran’la ilgili olarak hafiflemiş gözükmektedir. Nitekim ABD, Tahran’la müzakerelerde ön şart 
olmayacağını belirtmiş ve Washington’un İran’da rejim değişikliği yönünde hedeflerinin olmadığını ifade 
etmiştir.
İran’ın Suriye’den geri çekilmesi, Fatımiler adlı milis grubun çekilmesiyle başlamıştır fakat kelimenin tam 
anlamıyla bir çekilme olmayacaktır bu. Aksine şekilsel bir geri çekilme olacak ve İran’ın Suriye’deki varlığı-
na ve hakimiyetine halel getirmeyecektir. Bu güçler her zaman varlık gösterecek ve etkin olacaktır. Bu nok-
tada ABD ve İsrail de rol oynayacak ve İran, İsrail’in arzusuna uygun olarak Golan’daki ateşkes hattının 
yaklaşık 180 km kadar uzağına Rusya’nın gözetiminde geri çekilecektir. Zira İran’ın bölgedeki varlığı, kısmi 
geri çekilme sonucunda erimiş durumdadır.
İran’ın Suriye’den olası geri çekilmesi, ABD ve İsrail’in taleplerini gerçekleştirme bağlamında olmayacaktır. 
Daha geniş boyutlu çatışmalardan kaçınma açısından bu da bir unsur olsa da, asıl sebep İran’ın Suriye to-
praklarındaki hedeflerine İsrail tarafından düzenlenen operasyonları durdurmak, çatışma olasılıklarını veya 
Tahran’ın istemediği bir durum olarak İran ile İsrail arasında askeri bir karşılaşmanın meydana gelmesini 
önlemektir. Öte yandan bu geri çekilme, Suriye rejiminin bölgesel ve uluslararası ilişkilerini düzeltmesi 
için gösterilen çabalar bağlamında da değerlendirilmelidir. Çünkü İran’ın Suriye’deki aleni varlığı, rejimin 
önünde engel teşkil etmektedir. Geri çekilme pratikte, bazı askeri birlikler ile İran’ı destekleyen milislerin 
bir kısmının geri çekilmesi olarak uygulanacaktır. Geri kalanlar ise askeri-güvenlik açısından zaruri olarak 
geri çekilmeyecektir. Bunlar Esed’in ordusunun bir parçası haline gelecek, Mahir Esed’in idaresindeki Cum-
huriyet Muhafızları’nın Dördüncü Bölüğü gibi kendilerine özel bir üsse konuşlandırılacaklardır. Mahir Esed, 
İran’ın Esed rejimindeki önde gelen adamlarından birisidir. Yine bunların yanında bir grup İranlı “ordu ve 
güvenlik uzmanı” kalacaktır. Pek çok kimse elbette bu meselenin üzerinde çok durmayacaktır. Geride kalan 
ordu ve güvenlik uzmanları, ister birlikler isterse de uzmanlar şeklinde olsun, İran’ın gözlem, analiz ve plan-
lama odası görevi görecektir. Bu sayede Tahran stratejilerini yönetecek ve Suriye’deki çatışmaları idare ede-
bilecektir. Gerekli durumlarda bu grup, Suriye’den destek görecek ve bir nevi piramit sistemi kurulacaktır. 
En baştan rejimin içine girerek, tüm kurum, siyasi, askeri ve ekonomik yapılara yayılacak, hakimiyet bölgel-
erinde toplumun içine sızacaktır. Bu, İranlıların 40 yıldır Esed rejimiyle ilişki kurarak elde etmeye çalıştıkları 
şeydir. 2011’deki Suriye devriminden sonra ise bu konuya daha fazla ağırlık vermişler ve Suriye’ye doğru-
dan ve geniş çaplı bir şekilde müdahale etmişlerdir. Böylece Suriye’de lider kadrolarında adamları olmuş-
tur. Askeri ve sivil kurumlarda doğrudan hakimiyetleri altında faaliyet gösteren kişiler bulunmaktadır. Aynı 
şekilde rejimin işadamları, toplumsal ve dini isimlerden önde gelen kişiler üzerinde nüfuzları bulunmaktadır. 
Rejimin egemenliği altındaki bölgelerdeki insan gücü, ekonomi ve kültür alanlarındaki varlıklarını, toprak 
ve gayrimenkul satın alarak, şirketler kurarak güçlendirmiş, yatırımlarda bulunmuş, Fars Şialığı propagan-
dası yapan dini ve kültürel kuruluşlar teşkil etmişlerdir. Şii topluluklar üzerindeki nüfuzlarını pekiştirmişler, 
Suriye’yi bir Şiileşme kampanyasının içerisine sokmuşlardır. Bu durum özellikle de Şam ve Deyrizor kırsal-
larında geçerlidir. İran öte yandan farklı gruplarla ilişkilerini de geliştirmiş ve son yıllar esnasında siyasi-mi-
lis bir yapı inşa etmiştir. Bunun başlıca ifadesi, “Lübnan Hizbullahı”nın bir ikizi olarak meydana getirilen 
“Suriye Hizbullahı”nın kurulmasıdır. Suriye’den şekilsel olarak geri çekilme adımı, Molla rejimi tarafından 
1979’daki kuruluşundan bu yana hazırlanagelen İran’ın aldatmacaları zincirinin yeni bir halkasıdır. Hum-
eyni liderliğindeki mollalar, İran halkını İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin liderliğindeki zorba rejime 
alternatif olma vaadiyle kandırmıştır. Böylece Şah rejiminden daha zorba ve baskıcı hale gelmişlerdir. Buna 
ek olarak radikal ve aşırılık yanlısıdırlar. Devrimde ortakları olan “Halkın Mücahitleri” ve diğer grupları da 
aldatmış, önce onları sürmüş sonra da ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Yine komşuları Arapları da kardeş-
lik ve ortak düşman İsrail’e karşı onlara destek olacağı ve Filistin meselesini destekleyeceği bahaneleriyle 
kandırmış ancak “İran-Kontra Skandalı” ortaya çıkınca İsrail’le ilişkileri ifşa olmuştur. Öte yandan İsrail’in 
Suriye’deki üslerine yaptığı tüm saldırılara ise sessiz kalmıştır. Müslüman kardeşlerini de kardeşlik ve eşitlik 
sloganlarıyla aldatmış, devrimler yayılmaya başladığında ise silahlı müdahalelerde bulunmuştur ki bunun 
sonuçları da Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’in harap olmasında kendisini göstermektedir.
İran’ın dünyayı kandırmasının en büyük örneği, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in nükleer silahlarla ilgili 
fetvasıdır. Buna göre: “Bu silahların kullanılmasını haram kabul ederiz. İnsanları bu büyük beladan ko-
rumaya çalışmak, herkesin üzerine farzdır.” Bu fetvanın verildiği dönemde ise fetvanın sahibi tarafından 
idare edilen İran rejimi, nükleer güç elde etmek için çalışmalar yapmaktadır. Fetvanın amacı, kamuoyunu 
aldatmak ve nükleer faaliyetleri konusunda İranl’la müzakerelerde bulunan uluslararası güçler üzerinde etki 
sahibi olmaktır. İran’ın aldatmaca politikasının Suriye’den olası geri çekilme durumunda da gerçekleşeceği 
düşünülürse, uluslararası toplum, İran’la müzakere yürüten devletler ve İran’ın bölgedeki komşularının so-
rumluluğu, aldatma girişimlerine karşı tedbirli olmak ve İran’ın Suriye’den geri çekilmesinin şekilsel değil 
gerçek bir geri çekilme olduğundan emin olmaktır.
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تؤكــد أغلــب املعلومــات والتحــركات املتصلــة ابلشــأن اإليــراين، أن إيــران ســتوافق علــى االنســحاب مــن ســوراي، 
وأن مــا يشــبه جتــرع الســم يف احلــرب اإليرانيــة - العراقيــة ســوف حيصــل، وإن كان تنفيــذ األمــر ســوف يتعلــق 
ابآلليــة الــيت جتعلــه ممكنــاً مبــا يتماشــى والعنجهيــة اإليرانيــة، وبقبــول الــوالايت املتحــدة الــيت ال شــك أهنــا حريصــة 
علــى إبقــاء قليــل مــن مــاء الوجــه لدولــة املــايل، خصوصــاً أن تصرحيــات رجــال اإلدارة األمركيــة خففــت مــن 
هلجتهــا يف املوقــف مــن إيــران يف اآلونــة األخــرة، ال ســيما قــول إن املفاوضــات مــع طهــران ال حتتــاج شــروطاً 

مســبقة، وإن واشــنطن ال تســعى إىل تغيــر النظــام.
لــن يكــون  بــدأت أوىل خطواتــه بســحب ميليشــيات »الفاطميــون«،  الــذي  مــن ســوراي،  إيــران  انســحاب 
انســحاابً ابملعــىن الدقيــق للكلمــة، بــل هــو انســحاب شــكلي، ال ميــس جوهــر حضورهــا وســيطرهتا، وكامهــا 
ســيبقى حاضــراً وفاعــًا، وســوف يلمســه القريــب والبعيــد، مبــا يف ذلــك الــوالايت املتحــدة وإســرائيل، متامــاً وفــق 
طريقــة االنســحاب اإليــراين ابلرعايــة الروســية إىل مــا بــن مثانــن ومائــة كيلــو مــرت عــن خــط وقــف إطــاق النــار 
يف اجلــوالن، طبقــاً ملطالــب إســرائيل، حيــث ذاب الوجــود اإليــراين يف املنطقــة وســط انســحاب جزئــي منهــا.

االنســحاب اإليــراين احملتمــل مــن ســوراي، ليــس مــن بوابــة االســتجابة للمطالــب األمركيــة - اإلســرائيلية، وإن 
كان فيــه بعــض ذلــك جتنبــاً ملواجهــات أبعــد، إمنــا هــو وقــف للعمليــات اإلســرائيلية ضــد األهــداف اإليرانيــة يف 
األراضــي الســورية، ومنــع الحتمــاالت مواجهــة، أو صــدام عســكري ميكــن أن حيصــل بــن إيــران وإســرائيل، 
ال ترغــب فيــه طهــران، كمــا أنــه يف جانــب مهــم دعــم ملســاعي إعــادة تطبيــع عاقــات نظــام األســد مــع احمليــط 

اإلقليمــي والــدويل، الــذي يقــف وجــود إيــران العلــين دونــه يف ســوراي.
الرتمجــة الفعليــة لانســحاب، ســتكون عبــارة عــن ســحب بعــض الوحــدات العســكرية وامليليشــيات املؤيــدة 
إليــران، واجلــزء املتبقــي الــذي ميثــل ضــرورة عســكرية - أمنيــة للبقــاء، ســوف يتحــول إىل جــزء مــن جيــش 
األســد، ينتشــر يف قواعــد خمصصــة لــه ضمــن حواضــن مأمونــة علــى حنــو مــا هــي عليــه الفرقــة الرابعــة يف »احلــرس 
اجلمهــوري«، الــيت يقودهــا ماهــر األســد، وهــو أحــد رجــال إيــران البارزيــن يف نظــام األســد، وســتبقى إىل 
جانبهــم جمموعــة مــن »اخلــرباء العســكرين واألمنيــن« اإليرانيــن، وهــي قضيــة لــن يتوقــف الكثــرون عندهــا، 
وســتكون اجملموعــة العســكرية - األمنيــة، ســواء مــن الوحــدات أو اخلــرباء الباقــن، مبثابــة غرفــة عمليــات إيرانيــة 
ترصــد وحتلــل وتضــع خططــاً، وميكنهــا أن تديــر تكتيــكات طهــران، وتقــود معاركهــا يف ســوراي، عندمــا تدعــو 
احلاجــة، وســتجد هــذه اجملموعــة ســنداً ســورايً داعمــاً، يشــكل بنــاًء هرميــاً، يبــدأ مــن قمــة النظــام، ويتوســع يف 
كل املؤسســات واهليــاكل السياســية والعســكرية واألمنيــة واالقتصاديــة للنظــام وللمجتمــع يف مناطــق ســيطرة 
األخــر، وهــو أمــر اشــتغل عليــه اإليرانيــون طــوال أربعــة عقــود مــن عاقاهتــم مــع نظــام األســد، وركــزوا عليــه أكثــر 
بعد ثورة الســورين عام 2011، عرب تدخلهم املباشــر والواســع، حبيث صارت هلم شــخصيات قيادية مرتبطة 
هبم، ومؤسســات وهياكل عســكرية وأمنية تعمل حتت ســيطرهتم املباشــرة، وهلم ســيطرة يف أوســاط خنبة النظام 
مــن رجــال أعمــال وشــخصيات اجتماعيــة ودينيــة، وقــد عــززوا وجودهــم البشــري واالقتصــادي والثقــايف يف 
مناطق ســيطرة النظام بشــراء أراٍض وعقارات، وإقامة شــركات، وحصلوا على اســتثمارات، وأقاموا مؤسســات 
دينيــة وثقافيــة تــروج التشــييع الفارســي، وأحكمــوا ســيطرهتم علــى الطائفــة الشــيعية، وأغرقــوا البــاد حبمــات 
التشــييع، خصوصــاً يف ريفــي دمشــق وديــر الــزور، وتعزيــز عاقــات إيــران يف أوســاط الطوائــف األخــرى، وطــوروا 
عــرب الســنوات األخــرة بنيــة سياســية - ميليشــياوية، أبــرز تعبراهتــا »حــزب هللا الســوري«، يف حماولــة خللــق تــوأم 

ســوري لـ»حــزب هللا اللبنــاين«.
االنســحاب الشــكلي مــن ســوراي، ميثــل خديعــة إيرانيــة جديــدة اعتــاد نظــام املــايل علــى ممارســة حلقــات فيهــا 
منــذ والدتــه يف عــام 1979، فقــد خــدع املــايل بقيــادة اخلميــين الشــعب اإليــراين بوعــده أن يكونــوا البديــل 
لنظــام القهــر، الــذي كان ميثلــه نظــام الشاهنشــاه حممــد رضــا هبلــوي، فصــاروا أكثــر منــه قهــراً وقمعــاً، إضافــة 
إىل تشــددهم وتطرفهــم، وخدعــوا شــركاءهم يف الثــورة مــن »جماهــدي خلــق« وغرهــم، وعملــوا علــى تصفيتهــم 
بعــد إبعادهــم، وخدعــوا جراهنــم العــرب ابإلخــوة واحلــرص عليهــم، ومســاندهتم ضــد العــدوان اإلســرائيلي ودعمــاً 
لقضيــة فلســطن، قبــل أن تنكشــف عاقاهتــم مــع إســرائيل يف فضيحــة »إيــران غيــت«، وقبــل أن يســكتوا 
عــن كل الضــرابت اإلســرائيلية لقواهتــم وقواعدهــم يف ســوراي، وخدعــوا أخوهتــم املســلمن بشــعارات اإلخــوة 
واملســاواة، واســتبدلوها عمليــاً بتصديــر الثــورة، وابلتدخــات املســلحة الــيت تظهــر نتائجهــا واضحــة يف خــراب 

العــراق وســوراي ولبنــان واليمــن.
إن املثــال الفاقــع للخديعــة اإليرانيــة للعــامل جتســده فتــوى املرشــد اإليــراين علــي خامنئــي اخلاصــة ابألســلحة 
النوويــة، الــيت أكــدت: »نعتــرب اســتخدام هــذه األســلحة حرامــاً، وأن الســعي حلمايــة أبنــاء البشــر مــن هــذا البــاء 
الكبــر واجــب علــى عاتــق اجلميــع«، وقــد جــاءت الفتــوى يف وقــت كانــت فيــه ســلطة إيــران، الــيت يقودهــا 
صاحــب الفتــوى تســر خبطــوات متســارعة المتــاك قــدرة نوويــة، وجــرى اســتخدام الفتــوى لتضليــل الــرأي 

العــام، وللتأثــر علــى القــوى الدوليــة يف مفاوضاهتــا مــع إيــران حــول مشــروعها النــووي.
وإذا كانــت سياســة اخلديعــة اإليرانيــة ســوف تتكــرر يف موضــع االنســحاب اإليــراين احملتمــل مــن ســوراي، فــإن 
مســؤولية اجملتمــع الــدويل والــدول الــيت ســتدير املفاوضــات مــع إيــران واجلــوار اإلقليمــي إليــران، أخــذ احليطــة 
واحلــذر مــن احتمــاالت اخلديعــة، والتأكيــد علــى أن انســحاب إيــران مــن ســوراي هــو انســحاب حقيقــي ال 

شــكلي.
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Fransa’daki dini hoşgörü tarihi, 12. yy’da Selahattin Eyyübi’nin burada ilk camiyi inşa ettirmesiyle kendisini göstermiştir. 
O sırada Fransa’da İslam, zihinlerde göç, radikalizm ve terörle ilişkili değildir. Aksine hoşgörü ve sevgiyi akıllara getirme-
ktedir. İslam dünyası bu dönemde ilham ve insaniyet kaynağıdır. Müsteşrikler toplumda İslam’ın gerçek imajını yansıtma 
ve yayma konusunda en etkili isimler olmuşlardır.
Fransa’daki bilinen en eski cami 1905’te Réunion adasına bağlı Saint-Denis şehrinde inşa edilen Nuru’l İslam camiidir.
Paris Camii, Fransa’daki en büyük camilerdendir. Fransa’ya ilk göç eden Kuzey Afrikalılar tarafından inşa edilmiştir ki bu 
kimselerin çoğunluğu Cezayirlilerdir. Camii, I. Dünya Savaşı’nda Fransa’yı savunan Müslüman askerlere taltif amacıyla 
Fransa tarafından finanse edilerek yapılmıştır. Fransa bu camii için, 500,000 Fransız frangı tahsis etmiştir. Fas Sultanı da 
yapının tamamlanmasına katkıda bulunmuştur. Büyük Paris Camii, 15 Temmuz 1926’da o sıradaki Fransız Cumhurbaşkanı 
De Mareg ve Fas Sultanı Yusuf bin el-Hasen tarafından inşa edilmeye başlanmıştır.
Büyük Paris Camii, Fransa’daki tüm dini dernek ve camileri denetlemekte ve inşa edilmeleri için destek olmaktadır. Ayrıca 
ihtiyaç sahibi göçmenlere sosyal destek sağlamaktadır. Fransa’da iki bin iki yüzden fazla camii bulunmaktadır. Bunlardan 
60 tanesi masraflarını kendisi karşılamaktadır ve minaresi vardır. Geri kalan camiilerin ise farklı derneklere ait salonları 
bulunmakta, Müslümanlar özellikle Ramazan ayı ve bayramlarda dini sembolleri desteklemek amacıyla buraları kiralamak-
tadırlar. Fransa İslam Dini Konseyi, Fransa’daki milyonlarca Müslümanın ibadet konusundaki eksikliğini giderebilmek 
amacıyla camii sayısını iki katına çıkarmak için çalışmaktadır. Zira istatistiklere göre Fransa’da 7 milyon Müslüman yaşa-
maktadır. İşrak Gazetesi Valence’deki Furkan Camii’nde, Cezayirli Camii İmamı Abdulhak bin Zadi’yle bir araya geldi. 
Kendisi bizi ağırlayarak camiiyi ve namazgahı, kadınlara ayrılan yerleri gezdirdi. Ayrıca kadınlar ve çocuklara dini der-
sler ile davet eğitimi verilen alanları da gösterdi. İmam Zadi, Valence’de yaşayan Müslümanların sayısına dair ellerinde 
kesin bir rakam olmadığını belirtirken, camiye namaza gelenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Bu kişilerin 
çeşitli İslam ülkelerinden geldiklerini, aralarında Türkiye, Cezayir, Fas ve Afrika’nın muhtelif yerlerinden Müslüman-
ların bulunduğunu aktardı. Furkan Camii’nin bölgedeki tek cami olduğunu ve dini bir vakıf olan Furkan Vakfı tarafından 
idare edildiğini ifade eden Zadi, derneğin yirmiden fazla Cezayir, Fas ve Senegalli gönüllü üyeden müteşekkil olduğunu 
söyledi. İmam Zadi, bu kişilerin bölgedeki mültecilerle ilgilendiklerini ve onların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını vurgu-
ladı. Zadi ayrıca Furkan Camii’nin, denetim ve finansman açısından Paris Camii’ne bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Beş 
vakit namazın haricinde camide Kur’an-ı Kerim ezberi, İslam Hukuku dersleri veriliyor. Kadınlara yönelik ise Arapça ve 
Fransızca olarak bilinç ve İslam fıkhı dersleri yapılıyor. Çocuklar için de yaşlarının gerekliliklerine uygun olacak kurslar 
düzenleniyor ve bu kurslarda eğitim ve eğlence amaçlı geziler tertipleniyor. Caminin adını kalpleri sevgi ve imanla bir araya 
getirmesi ve varlığın yaratıcısı olan Allah’a ibadete çağırması nedeniyle Furkan olduğunu belirten İmam Zadi, caminin tak-
va ve muhabbet üzerine kurulduğunu söylüyor. Bu nedenle camide Ramazan ayı boyunca toplu iftarlar düzenleniyor ve bu 
iftarlara yüz elliden fazla mülteci katılıyor. Ayrıca Ramazan ayınca para ve gıda yardımı yapılıyor. Bu paralar ise sadaka ve 
zekatlardan karşılanıyor. Zekat İslam’ın üçüncü şartı, büyük fazlardan. Allah yüce kitabında zekatı emretmiş ve Resulullah 
(sav) da sünnetinde zekatı teşvik etmiştir. Allahu Teala zekatı, seksenden fazla yerde namazla birlikte anmış, şöyle buyur-
muştur: “Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.” Alimler de zekatın farz olduğunda icma etmişlerdir.
Furkan Camii manevi rolünü yerine getirmekte, sevgi, kardeşlik ve Müslümanların birbirleriyle ülfet kurmasına çağrıda 
bulunmaktadır. Camide ailevi ve eşler arası sorunların dini temeller üzerinde çözülmesine çalışılmakta ve dini nikahlar 
yapılmaktadır. Caminin kapıları her zaman açık tutulmaktadır. Böylece gayrimüslim yabancılar da İslam’ın hoşgörü öğre-
tisini öğrenmek için camiye gelebilmektedir. Onlara sevgi, insanlık ve barışa vurgu yapan kıssalar anlatılmakta, İslam’ın 
ahlaki ilkeleri ve gelenekleri tanıtılmaktadır. Camide Müslüman olan yabancılar da azımsanmayacak sayıdadır.
Camide İslami faaliyetler konusunda herhangi bir zorlukla karşılaşılmamakta, zira Fransız Devleti, Valence Belediyesi ve 
sivil toplum kuruluşları, camiye destek olmaktadır. İmam Zadi, Türk kardeşleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu ve Türklerin 
kendilerine iyilik ve takva konusunda destek olduklarını, caminin zekat ve sadaka mallarına dayalı hayır işlerine yardımda 
bulunduklarını söylemektedir. Zadi, camiye sürekli gelen, faaliyetlere katılan ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan 
50 kadar Türk olduğunu belirtmektedir. “Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için 
yeryüzünde âyetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka 
şeyler vardır.” (Zariyat Suresi/19-22)
Sonrasında Furkan Camii’nin emekli imamı Cezayirli Abdulkadir el-Aridi’yle buluştuk. Kendisi bize camiden ve bölgedeki 
bilinçlendirme faaliyetlerindeki rolünden bahsetti. el-Aridi, Fransa’daki Müslümanların sevgi, insanlık ve kardeşliğe vurgu 
yapan mutedil İslam dinini benimsediklerini, radikalizm, nefret söylemi ve taassuptan uzak durduklarını belirtti: “Ey insan-
lar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Mu-
hakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” 
(Hucurat Suresi/13) Ardından el-Arıdi, Suriye’deki anılarından ve Suriye’ye, buradaki camilere ve İlahiyat Fakültesi’ne 
yaptığı birçok ziyaretten, kendisinin dini yaşantısına etki eden Suriyeli din adamlarıyla buluşmalarından bahsetti.
Bizler de kendisine buluşmamızın bir hatırası olarak İşrak Gazetesi’nin bir nüshasını verdik. Bize gazetenin kütüphanesinin 
güzide bir yerine koyulacağını ve hayatı boyunca gazeteyi muhafaza edeceğini söyledi.
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اتريــخ مــن التســامح الديــين انتشــر يف فرنســا جتســد ببنــاء أول مســجد يف القــرن الـــ 12 بطلــب مــن صــاح الديــن األيــويب، ومل 
يكــن اإلســام يف فرنســا مرتبطــاً يف األذهــان أبزمــات اهلجــرة أو التطــرف أو اإلرهــاب، بــل كان مرتبطــاً ابلتســامح واحملبــة، وكان 
العــامل اإلســامي مبعثــا لإلهلــام واإلنســانية، واملستشــرقون كانــوا مــن أكثــر األشــخاص أتثــراً يف اجملتمــع يف نقلهــم وتوضيحهــم 
لصــورة اإلســام احلقيقيــة. أمــا أقــدم مســجد فرنســي معــروف فهــو مســجد )نــور اإلســام( الــذي بــين يف مدينــة )ســان دوين( 
التابعــة جلزيــرة )ريونيــون( عــام 1905 مســجد ابريــس الكبــر مــن أكــرب مســاجد فرنســا، شــّيد مــن قبــل مهاجــري مشــال أفريقيــا 
االوائــل يف فرنســا، الذيــن كان أغلبهــم مــن اجلزائريــن، تكرميــاً للجنــود املســلمن الذيــن دافعــوا عــن فرنســا خــال احلــرب العامليــة 
ــن  األوىل، بتمويــل فرنســي، حيــث خصصــت فرنســا 500.000 فرنــك فرنســي، وســاهم ســلطان املغــرب يف إهنــاء البنــاء، ودشِّ
مســجد ابريــس الكبــر يف يــوم 15 يوليــو 1926 مــن طــرف الرئيــس الفرنســي آنــذاك )دومــارغ( والســلطان املغــريب )يوســف 
بــن احلســن(. يشــرف مســجد ابريــس الكبــر علــى كل اجلمعيــات الدينيــة واملســاجد يف فرنســا، وهــو مــن يقــدم الدعــم لبنائهــا، 

وتقــدمي التكافــل االجتماعــي لــكل املهاجريــن احملتاجــن.
يف فرنســا أكثــر مــن ألفــن ومائــيت مســجد، مــن بينهــا 60 مســجداً قائمــاً بذاتــه ولــه مئذنــة، فيمــا البقيــة عبــارة عــن صــاالت أو 
قاعــات ملؤسســات أخــرى يســتأجرها املســلمون لتأديــة الشــعائر الدينيــة، ال ســيما يف املناســبات مثــل رمضــان واألعيــاد، ويعمــل 
اجمللــس الفرنســي للداينــة اإلســامية إىل مضاعفــة أعــداد املســاجد حلــل مشــكلة نقــص دور العبــادة ملايــن املســلمن الفرنســين، 

والــذي يتجــاوز عددهــم عــرب إحصــاءات أوليــة ســبعة مايــن مســلم.
يف مســجد الفرقــان يف )فالونــس falence( التقــت صحيفــة إشــراق إبمــام املســجد الشــيخ )عبــد احلــق بــن زادي( مــن اجلزائــر، 
الــذي قــام ابصطحابنــا يف جولــة علــى املســجد وأماكــن الصــاة، والركــن اخلــاص ابلنســاء، وأماكــن إعطــاء الــدروس الدينيــة 

والتعليميــة الدعويــة للنســاء واألطفــال.
وأشــار إىل عــدم وجــود إحصــاء دقيــق لعــدد املســلمن املقيمــن يف )فالونــس( وحوهلــا، وركــز علــى أن عــدد املصلــن ابزدايد وهــم 
مــن اجلنســيات املســلمة املختلفــة مــن تركيــا واجلزائــر واملغــرب وإفريقيــا، وهــو املســجد الوحيــد يف كل املنطقــة، وعــدد املصلــن 
يف األعيــاد يتجــاوز ال 5000 مصلــي، ويشــرف علــى خدمتــه اجلمعيــة الدينيــة )الفرقــان( وعــدد أعضائهــا يتجــاوز العشــرين 
متطوعاً من جنســيات خمتلفة جزائرية ومغربية وســنغالية، ويســهرون على تســير شــؤوهنا وشــؤون الاجئن يف املنطقة، واملســجد 
يتبــع إىل مســجد ابريــس إشــرافاً ودعمــاً. ابإلضافــة إىل االلتــزام مبواعيــد الصلــوات اخلمــس هنــاك دروس لتحفيــظ القــرآن الكــرمي، 
ودروس يف علــم الشــريعة، وللنســاء تعطــى دروس توعيــة وفقــه إســامي ابللغتــن العربيــة والفرنســية، وهنــاك دورات لألطفــال 
تراعــي حاجاهتــم العمريــة، يرافقهــا رحــات تعليميــة وترفيهيــة. وقــال أخــذ اجلامــع امســه ألنــه جيمــع القلــوب علــى احملبــة واالميــان، 
وعبــادة هللا خالــق الكــون، ومســجدان أؤســس علــى التقــوى واحملبــة. لذلــك نقيــم إفطــاراً مجاعيــاً طيلــة شــهر رمضــان حيضــره أكثــر 
مــن مئــة ومخســون الجئــاً، ابإلضافــة إىل تقــدمي مســاعدات ماليــة وغذائيــة، نعتمــد عليهــا مــن الصدقــات وأمــوال الــزكاة، والــزكاة 
اثلــث أركان اإلســام، وفريضــة مــن فرائضــه العظــام، أمــر هللا هبــا يف كتابــه الكــرمي، وحــث عليهــا رســوله حممــد صلــى هللا عليــه 

وســلم يف ســنته، وقرهنــا هللا ابلصــاة يف أكثــر مــن مثانــن موضعــاً، حيــث تكــرر قولــه تعــاىل:
 )َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي(، وأمجع العلماء على وجوهبا وفرضيتها.

يــؤدي مســجد الفرقــان دوره الروحــي، يف احلــض علــى احملبــة والتآخــي والتعــارف بــن املســلمن، ونعمــل علــى حــل املشــاكل 
العائليــة والزوجيــة علــى أســس دينيــة، كمــا نقــوم إببــرام عقــود الــزواج الشــرعي.

 وأبــواب املســجد مفتوحــة أمــام اجلميــع دومــاً حيــث نعــرف األجانــب مــن غــر املســلمن بتعاليــم اإلســام الســمح، ونــروي هلــم 
القصــص الــيت تؤكــد علــى احملبــة واإلنســانية والســام، كمــا نعرفهــم آبداب وعــادات اإلســام، وهنــاك أعــداد مــن األجانــب أعلنــوا 
إســامهم مــن مســجدان هــذا. وحنــن ال جنــد صعــوابت يف تنظيــم الشــعائر اإلســامية وجنــد جتــاوابً ودعمــاً مــن قبــل احلكومــة 
الفرنســية وبلديــة )فالونــس( واجلمعيــات املدنيــة. عاقتنــا مــع إخوتنــا األتــراك طيبــة، ويتعاونــون معنــا علــى الــرب والتقــوى ويســهمون 
بدعــم أعمــال املســجد اخلريــة مــن أمــوال الــزكاة والصدقــات، وهنــاك حبــدود 50 مســلم تركــي ملتزمــون مــع املســجد ومتفاعلــون 

وســباقون إىل تقــدمي اخلــر واملســاعدة للمحتاجــن.
ــَماِء  ــاِئِل َواْلَمْحــُروِم )19( َويف اأْلَْرِض آاَيٌت لِّْلُموِقنِــَن )20( َويف أَنُفِســُكْمۚ  أَفَــَا تـُْبِصــُروَن )21( َويف السَّ َويف أَْمَواهِلِــْم َحــقٌّ لِّلسَّ

رِْزُقُكــْم َوَمــا تُوَعــُدوَن )22( ســورة الــذارايت
مث التقينــا إبمــام مســجد الفرقــان املتقاعــد الشــيخ )عبــد القــادر العريضــي( مــن اجلزائــر، الــذي حدثنــا عــن املســجد ودوره التوعــوي 
يف املنطقــة، وأشــار إىل أن املســلمن يف فرنســا يعتنقــون الديــن اإلســامي الوســط الــذي يؤكــد علــى احملبــة واإلنســانية والتآخــي، 
ــَل  ــٰى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعواًب َوقـََباِئ ــٍر َوأُنَث ــن ذََك ــا النَّــاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكــم مِّ ويبتعــد عــن التطــرف وخطــاب الكراهيــة والعصبيــة: اَي أَيُـَّه
لِتـََعارَفُــوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنــَد اللَِّ أَتـَْقاُكــْم ۚ ِإنَّ اللََّ َعِليــٌم َخِبــرٌي )13( ســورة احلجــرات. مث اســرتجع ذكرايتــه يف ســوراي وزايراتــه 
املتكــررة إليهــا وإىل جوامعهــا وكليــة الشــريعة ولقائــه بعــدد مــن علمــاء الديــن الســورين الذيــن أثــروا بــه ومبســرته الدينيــة. وقدمنــا لــه 
نســخة مــن صحيفــة إشــراق كذكــرى للقــاء، شــكران عليهــا، وقــال أهنــا ســتأخذ مــكاانً أثــراً هلــا يف مكتبتــه وســتازمه مــا بقــي حيــاً.

İşrak

Fransa’da Camilerin Rolü, Valence’deki Furkan Camii Örneği

ً
دور المساجد في فرنسا، مسجد الفرقان في فالونس أنموذجا

إشراق

Abdulhak bin Zadiعبد احلق بن زادي
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برأيــي أن أهــم إجنــاز ورأس مــال ابلنســبة لرتكيــا هــو قوهلــا احلــق يف كل احملافــل وأهنــا ابتــت صــوت املظلومــن يف 
كل أحناء العامل، سيقال أنه ال دليل أو انعكاس لذلك يف السياسة الواقعية، أان أدرك ذلك لكن يف الوقت 
ذاتــه فــإن كــون تركيــا ال تــزال واقفــة علــى قدميهــا حــىت اليــوم رغــم كل مــا مــرت بــه وعاشــته منــذ عــام 2011 
أيضــاً ليــس لــه تفســر واقعــي وحقيقــي، واحــدة فقــط مــن مجــوع التحــدايت الــيت واجهناهــا لــو حدثــت يف 
أي دولــة أوروبيــة لــكان مــن شــأهنا أن تقلــب احليــاة رأســا علــى عقــب وكانــت ســتجعل آليــات وميكانيزمــات 
الدولــة يف مــأزق كبــر وغــر صاحلــة للعمــل، لقــد تعرضنــا إلعتــداءات وهجمــات مــن قبــل ثــاث منظمــات 
إرهابيــة يف نفــس الوقــت واســتمر هــذا العــدوان لفــرتة طويلــة. لكننــا متكنــا مــن إدارة السياســات األمنيــة اخلاصــة 
بنــا يف إطــار القانــون، تذكــروا أن فرنســا قــد ارتبكــت بكاملهــا واهتــزت نتيجــة هلجــوم إرهــايب واحــد فقــط نفذتــه 
داعــش، عندمــا أجــرت فرنســا انتخاابهتــا يف ظــل حالــة الطــوارئ املعلنــة هنــاك مل ينتقدهــا أحــد أو يصــدر صوتــه 
حيــال ذلــك، أمــا تركيــا فقــد اضطــرت لتحمــل »نصائــح الدميوقراطيــة« والتذكــرات املســتمرة هلــا مــن قبــل 

الغــرب املنافــق بعــد إعــان حالــة الطــوارئ عقــب احملاولــة االنقابيــة، وكأن تركيــا ال تنقصهــا مهومهــا وقتهــا. 
***

لقــد مــرت ثــاث ســنوات علــى حماولــة انقــاب 15 يوليــو/ متــوز، ابعتقادكــم مــا هــي القــوة الــيت دفعــت هبــذا 
الشــعب اىل الشــوارع وجعلتهــم يتصــدون بصدورهــم العاريــة لطائــرات إف 16 وللــدابابت، ودفعتهــم لعــدم 
تســليم بلدهــم لإلرهــاب أو االستســام لــه؟  هــل ميكنــين تفســر ذلــك بـــ »السياســة الواقعيــة« فقــط؟  كا، 

ذلــك غــر ممكــن.
لــو مل يكــن رصيــدان ورأمسالنــا االجتماعــي قــوايً ولــو مل يكــن وعينــا بكوننــا أمــًة متلــك وعيــاً كبــراً، فرمبــا ملــا كنــا 

قادريــن علــى التعامــل مــع كل هــذا والتغلــب عليــه.
حنــن اآلن يف مفــرتق طــرق جديــد، لقــد عــربان احمليطــات وجئنــا وهــا حنــن نســعى إىل إنشــاء وترســيخ نظــام 
جديــد مــن امليــاه الضحلــة قبــل أن جتــف أو تــزداد ضحالــة، لكــن اهلجمــات واالعتــداءات مل تنتــه، علــى 
العكــس مــن ذلــك فهــي بــدأت أتيت بشــكل أكثــر حــدة وخبثــا وآتمــراً، ولكــن يبــدو وكأن طاقتنــا بــدأت 
تقــل وتنخفــض، علــى ســبيل املثــال مل نــرد رداً حكيمــاً علــى اســتخدام املعارضــة الرتكيــة الســورين كمــادة أو 
دعايــة انتخابيــة، وعلــى إاثرهتــا واســتخدامها خلطــاب الكراهيــة الــذي مت تطويــره مــن ابب قضيــة الســورين، 
فالســوريون الذيــن متكنــا مــن جلبهــم أبقــل قــدر مــن املشــاكل حــىت يومنــا هــذا علــى مــدار 7 ســنن، لقــد جنحنــا 
يف إزعاجهــم وإخافتهــم، لقــد جعلناهــم قلقــون اليــوم رغــم أننــا أتينــا هبــم إىل بــادان مــن خــال رابــط األخــوة 
الــذي بنينــاه بيننــا وبينهــم ومــن خــال رفــع شــعار »إهنــا أخــوة املهاجريــن واألنصــار.«،  بينمــا يف ليلــة 15 
يوليــو االنقابيــة كان الســوريون أيضــاً يف الشــارع، وكان مــن املمكــن أن يكــون أحــد شــهداءان الـــ 250 أن 
يكــون ســوراًي، وإضافــة إىل ذلــك  فــإن العشــرات مــن الشــهداء الذيــن ولــدوا يف حلــب ودمشــق مدفونــون يف 

مقــربة شــهداء جنــاق قلعــة »تشــاانكايل.«
***

يف حــن أن أانس مــن نفــس العــرق ومــن نفــس الثقافــة ورمبــا مــن نفــس العائلــة ميكنهــم فعــل أشــياء كبــرة وغــر 
مألوفــة ببعضهــم البعــض فــإن قيــام أحــد الســورين مبــا هــو أقــل مــن ذلــك بكثــر جيعلنــا حنــول املشــكلة إىل 
غضــب جمتمعــي وجيعلنــا نطلــق تعميمــات مليئــة ابلكراهيــة ضــد الســورين مــن خــال تلــك التصرفــات الــيت 
يقــوم هبــا بعضنــا، كمــا أن البعــض منــا جعــل مــن وطننــا اجلميــل جهنــم ابلنســبة للذيــن جلــأوا إىل وطننــا طمعــاً 

يف كونــه بلــدة آمنــة وبــر أمــان.
زوج املــرأة الســورية احلامــل يف شــهرها التاســع الــيت تعرضــت لاغتصــاب والذبــح مــع طفلهــا البالــغ مــن العمــر 
10 أشــهر يف ســكاراي قــام برفــع جثماهنــا وطفلهــا هبــدوء وبــدون صــوت، مل يقــل ولــو كلمــة واحــدة ســيئة عــن 
تركيــا ال بواســطة التواصــل االجتماعــي وال مــن خــال ميكروفــون، لقــد تعــرض هــو وأطفالــه وزوجتــه الذيــن 

هربــوا مــن ظلــم األســد لقــد تعرضــوا يف بــادان لظلــم ال يليــق إال بشــبيحة األســد. 
***

جيــب علــى تركيــا أن تفعــل مــا بوســعها مــن أجــل عــودة الســوريون إىل وطنهــم، وهــذا أمــر مهــم، ال توجــد 
مشــكلة يف دعــوة »أصدقائنــا« األوروبيــن القادمــن إلينــا ابســتضافة مزيــد مــن الســورين، ال مشــكلة يف فعــل 
ذلــك كلمــا ســنحت الفرصــة وكلمــا التقينــا ابألوروبيــن، وال أحــد يســتطيع االعــرتاض علــى التدابــر القانونيــة 
الــيت متــارس جتــاه القادمــن بــدون تســجيل، لكــن مــن الضــروري أيضــاً حســن اإلدارة والتحكــم ابلتصــورات 
والصــور النمطيــة، لــن نستســلم للتصــورات الــيت يروجهــا تنظيــم يب كا كا PKK عــرب حســاابته والقائلــة 
»تركيــا الــيت تظلــم الســورين«، لــن نســلم كل األعمــال اجلميلــة والطيبــة الــيت فعلناهــا خــال ســبع ســنوات مــن 

التضحيــة واجلهــود وهــي ابآلالف، لــن نســلمها لشــائعات أو تصــورات يــروج هلــا اإلرهابيــون.
ابإلضافــة إىل كل مــا ســبق، ال ينبغــي لنــا املســاعدة يف ترويــج هــذه التصــورات عــن طريــق إزالــة اللوحــات 
واليافطــات املكتوبــة ابللغــة العربيــة علــى احملــال التجاريــة مثــا، وعــن طريــق مجــع املهاجريــن القادمــن بــدون 
تســجيل وترحيلهــم بصــور قبيحــة، اللغــة العربيــة ليســت لغــة غريبــة عنــا متامــاً كمــا هــو احلــال ابلنســبة للغــة 
الكرديــة، ملــاذا ال نشــعر ابالنزعــاج حــن رؤيــة اللغــة االجنليزيــة بينمــا تنزعجــون مــن اللغــة العربيــة، هــل الســبب 

ألن حروفهــا األجبديــة خمتلفــة عنــا؟

Bana kalırsa Türkiye’nin en büyük sermayesi hakkı söylemesi ve dünya ma-
zlumlarının sesi olması. Bunun reel politikte karşılığı olmadığı söylenece-
ktir. Farkındayım ama doğrusu Türkiye’nin 2011’den sonra yaşadıklarına 
rağmen hala ayakta olmasının da reel politikalarla açıklanır bir tarafı yok. 
Karşılaştığımız meydan okumaların tek bir tanesi bile ortalama bir Avrupa 
ülkesinde hayatı alt üst edecek, devlet mekanizmasının işleyemez hale ge-
tirecek türdendi. Aynı anda üç terör örgütünün saldırılarına maruz kaldık ve 
bu uzun zaman devam etti. Güvenlik politikalarını hukuk içinde işletmeyi 
başardık fakat. Fransa tek bir DEAŞ saldırısı ile allak bullak olmuştu hatır-
layın. Fransa OHAL altında seçim yaptığında kimsenin sesi çıkmamış ama 
Türkiye kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iki yüzlü Batı’nın “demokrasi” 
hatırlatmalarına tahammül etmek zorunda kalmıştı. 

*** 
Üzerinden üç yıl geçti, 15 Temmuz’un. O gece hangi güç bu milleti sokağa 
döktü de F16’lara, tanklara karşı çıplak bedenleriyle ülkelerini teröre teslim 
etmediler sanıyoruz. Sadece reel politikle izah edebilir miyiz bunu? Müm-
kün değil! 
Sosyal sermayemiz güçlü olmasa, millet olma bilincimiz yüksek olmasa 
herhalde bunca melanetle baş edemezdik. 
Şimdi yeni bir kavşaktayız. Okyanusları aşmış gelmişiz ve sığ sularda 
sığlaşmadan yeni nizamı oturtma arayışındayız. Saldırılar bitmiş değil fakat. 
Bilakis daha ince daha oylumlu geliyor artık. Ama sanki mecalimiz azalmış 
gibi. Muhalefetin Suriyelileri seçim malzemesi etmesi ve bunun üzerinden 
geliştirilen nefret söylemine karşı adam akıllı bir cevabımız yok mesela. 7 
yıldır muhacir ensar kardeşliği diyerek kurduğumuz bağ sayesinde en az so-
runla bugüne getirebildiğimiz Suriyeli sığınmacıları tedirgin etmeyi başardık 
bile. Oysa 15 Temmuz gecesi onlar da sokaktaydı. 250 şehidimizden biri 
Suriyeli de olabilirdi. Nitekim Çanakkale Şehitliğinde doğum yeri Halep 
olan, Şam olan onlarcası yatmakta. 

*** 
Aynı ırktan, aynı kültürden, aynı aileden insanlar birbirine en olmadık şey-
leri yapabiliyorken bunun çok azını bir Suriyeli yaptığından toplumsal in-
fiale dönüştürüyor ve bunun üzerinden tüm Suriyelilere karşı nefret dolu 
genellemeler yapabiliyoruz. Halbuki emin belde değip bize sığınmışlara 
cehennem yaptığımız da vaki güzel vatanımızı. 
Sakarya’da 9 aylık hamile olduğu halde tecavüze uğrayıp 10 aylık bebeği-
yle birlikte katledilen Suriyeli kadının kocası, cenazelerini sesiz sedasız 
kaldırdı. Ne sosyal medyada ne de bir mikrofona Türkiye hakkında tek kötü 
kelime etti. Esed’in zulmünden kaçırdığı eşi ve çocukları ancak Esed’in 
Şebbihalara yakışacak bir zulme uğradı ülkemizde. 

*** 
Suriyelilerin tekrar vatanlarına dönmesi için Türkiye’nin elinden geleni yap-
ması gerekir, bu önemli. Her fırsatta üzerimize gelen Avrupalı ‘dostlarımı-
za’ Suriyelileri biraz da siz ağırlayın demekte de bir mahsur yok. Kayıt dışı 
gelenlerle ilgili hukuki tedbirlere de kimse bir şey diyemez. Ancak oluşan 
algıyı iyi yönetmek gerek. 7 yıldır bin bir emekle, fedakarlıkla inşa ettiğimiz 
güzellikleri, PKK hesaplarından yayılan “ “Suriyelilere zulmeden Türkiye” 
algısına teslim edecek değiliz. 
Ayrıca, Arapça tabelaları indirerek, kayıt dışı göçmeleri çirkin görüntülerle 
toplayarak bu algıya hizmet etmiş olmayalım. Tıpkı Kürtçe gibi Arapça da 
bizim için yabancı dil değildir. İngilizceye reva görmediğimiz muameleyi 
neden Arapçaya görüyoruz. Sebep alfabenin farklı olması mı?

Halime KÖKÇE

15 Temmuz gecesi Suriyeliler de sokaktaydı
 في الشوارع ليلة محاولة االنقالب في 15 تموز

ً
السوريون كانوا أيضا

حليمة كوكتشة

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar
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نتحــدث اليــوم عــن املشــاكل املتولــدة عــن كــون تركيــا بلــًدا يتــم قصــده للهجــرة، وابلطبــع فإننــا عندمــا ننشــغل ابلنظــر إىل 
املســاوئ فإننــا ننســى اجلانــب اإلجيــايب، وإن البلــد حينمــا يصبــح مقصــًدا للهجــرة فهــذا مؤشــر علــى مــدى إمكانيــة العيــش 
فيــه، وإن هجــرة الذيــن يرتكــون بادهــم إثــر أزمــات سياســية أو اقتصاديــة، حنــو تركيــا وليــس إىل أي مــكان آخــر؛ يُظهــر 
بــدوره نســبيًّا إىل أي درجــة هــو املســتوى االقتصــادي اجليــد الــذي تتمتــع بــه تركيــا فضــًا عــن احلــرايت السياســية والعدالــة. 
يف األصــل هنــاك مهاجــرون حياولــون العبــور إىل الــدول األوروبيــة، وهنــا يكــون علــى عاتــق أورواب أن تتحــدث عــن املشــاكل 

الــيت تــؤدي إىل ذلــك.
لذلــك الســبب تتحــدث اآلن تركيــا عــن األزمــات الــيت تــؤدي إىل انتشــار اهلجــرة يف شــىت أحنــاء العــامل، وتعمــل علــى حلهــا، 
وبــكل أتكيــد تركيــا ال ميكنهــا وحدهــا مواجهــة موجــات هــذه اهلجــرة، إن عــدم التســاوي يف الدخــل وعــدم عدالــة األنظمــة 
احلاكمــة بدورمهــا يدفعــان النــاس حنــو اهلجــرة مــن أوطاهنــم، وابملقابــل تكــون الــدول املزدهــرة عامــًا جــاذاًب هلــؤالء املهاجريــن. 
إن الغــرب الــذي يُعتــرب املتحكــم ابلنظــام العاملــي هــو املســؤول ابلدرجــة األوىل عــرب اســتعماراته، عّمــا نشــهده مــن انعــدام 
عدالــة يف الدخــل يف العديــد مــن األماكــن حــول العــامل، ولذلــك فــإن موجــات اهلجــرة الــيت يواجههــا الغــرب مبثابــة مثــن جلرائــم 
اســتعماره، أما ابلنســبة لـ تركيا فإهنا مل تكن ســبًبا يف تشــكيل أزمة سياســية أو اقتصادية يف تلك الباد اليت يتم اهلجرة منها.
بــل إن تركيــا هلــا روابــط وأواصــر اترخييــة مــع تلــك البلــدان مجيعهــا، وإن اهلجــرة حنــو تركيــا تتعلــق مبســتوى الرفــاه الــذي تتمتــع 
بــه تركيــا، ومســتوى التقــّدم الــذي يدفــع للغــرور، ومــن انحيــة أخــرى يكمــن ســبب اهلجــرة يف النظــرة الــيت ينظــر هبــا املهاجــرون 
حنــو تركيــا كدولــة، رمبــا يتوجــه املهاجــرون حنــو أورواب أو الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الســتيفاء مــا ترتــب علــى قرنــن كاملــن 
مــن االســتعمار، إال أهنــم حينمــا يتوجهــون إىل تركيــا فكأهنــم يلجــؤون حنــو أفــراد مــن عائاهتــم يتمتعــون برغــد مــن العيــش 
اآلمــن. إن تزايــد تواجــد املهاجريــن يف تركيــا يشــر إىل حقيقــة، هــي أن مــا حتملــه تركيــا مــن ثقــل َطمــوح يف العــامل تتــم متابعتــه 
عــن كثــب، وألجــل ذلــك علينــا أال نتجاهــل هــذه النقطــة حــن التعامــل مــع أزمــة اهلجــرة، إن علــى تركيــا أال تقــع يف تراجــع 
عــن طموحهــا الــذايت حــن التعامــل مــع أزمــة اهلجــرة، ومــن مثّ جيــب عــدم فتــح الطريــق أمــام أوضــاع ال تليــق هبــذا الطمــوح.

هنــاك دور مكتــوب علــى تركيــا القيــام بــه، بــزغ هــذا الــدور مــن تطوّرهــا الــذي تشــهده اليــوم، مــن اترخيهــا، مــن ُهويتهــا ومــن 
موقعهــا، وإن مســألة اهلجــرة هلــو جــزء مــن ذلــك الــدور وذلــك املوقــع لــدى تركيــا، وإن تركيــا كمــا قــال رئيــس مجهوريتنــا وكمــا 
أكــد وزيــر داخليتنــا؛ »لــن تبتعــد ميليمــرت واحــد« عــن موقعهــا هــذا، ولــو ابتعــدت ميليمــرت واحــد لكانــت أقواهلــا ووعودهــا لــكل 
العــامل حــىت اآلن قــد آتكلــت، لقــد كان أهــم رســائلنا الــيت أوصلناهــا للعــامل خــال الـــ 17 املاضيــة هــي السياســة اإلنســانية، وإن 

رســائلنا تلــك كانــت ممتلئــة بشــكل خــاص مبمارســاتنا الــيت متثلــت يف كــون تركيــا ملجــأ للمضطهديــن.
إىل جانــب ذلــك، إن الضــرورة حنــو هجــرة أكثــر تنســيًقا وبشــكل أكثــر تنظيًمــا كانــت مبثابــة حقيقــة ابعثــة علــى الشــعور 
بشــكل كبــر علــى مــدار ســنوات، إن أكثــر الذيــن قدمــوا إىل تركيــا عــرب طــرق غــر شــرعية أو عــرب طــرق اللجــوء؛ كّلهــم تقريبًــا 
اختــاروا العيــش يف إســطنبول، وابلتــايل ليــس مــن املمكــن منــع موجــات اهلجــرة كلهــا بشــكل كامــل حنــو إســطنبول، وابلطبــع 
إن هجــرة أكثــر مــن 3.5 مليــون ســوري حنــو تركيــا خــال مــدة قصــرة أجــرب إســطنبول علــى قبــول قــدر كبــر مــن هــذه اهلجــرة. 
مــع ذلــك كان هنــاك رمسيًّــا ومنــذ البدايــة عمليــة توجيــه، يتــم وضــع كل مهاجــر ضمــن واليــة مــا منــذ قبــول طلبــه يف احلمايــة 
املؤقتــة بتلــك الواليــة، ومــع الصعوبــة يف احلصــول علــى عمــل يف تلــك الــوالايت إىل جانــب اجلاذبيــة الــيت تتمتــع هبــا إســطنبول؛ 
عــدل الكثــر منهــم يف وقــت قصــر وســريع حنــو اإلقامــة يف إســطنبول، ولألســف، نظــرًا لســوق العمالــة املوجــود مت التصــرف 
ابنتهازيــة عــرب توظيــف مهاجريــن غــر شــرعين نظــرًا لألجــور القليلــة الــيت يقبلوهنــا ابعتبــار وضعهــم غــر القانــوين، وابلتــايل 

حــدث هنالــك خلــل كبــر مــن حيــث األجــور والعمالــة.
ال ميكــن معاجلــة ذلــك عــرب عدائيــة الســورين أو اســتهدافهم، ألهنــم يف النتيجــة هــم أيًضــا مغــدور هبــم عــرب تشــغيلهم دون 
ضمان صحي، والذي يرتتب عليه اســتغاهلم بشــكل وحشــّي، وإن فتح الطريق أمام هذا أي احلصول على العمل بســهولة 

ولــو كان أبجــرة قليلــة ابلنســبة للمهاجــر؛ جيعــل بــدوره إســطنبول تفقــد بعًضــا مــن جاذبيتهــا وخصائصهــا.
إن أي أحــد مــا، ال يرغــب ابلبقــاء يف مــكان ال يســتطيع أتمــن العيــش فيــه وال كســب قوتــه عــرب الطــرق العاديــة، إال أنــه رمبــا 
مــا ميكــن أن نســميه بـــ »الضواغــط املفاجئــة« أي التطــورات غــر املنضبــط املتولــّدة عــن اهلجــرة؛ فتحــت بدورهــا الطريــق أمــام 
مواقــف غــر مقبولــة خــال وقــت قصــر، كمــا قــال الســيد صويلــو )وزيــر الداخليــة الرتكــي( »مــن أجــل احلفــاظ علــى تركيــا 
أكثــر أمــااًن حــىت للســورين أنفســهم؛ فــا بــد مــن تطبيــق بعــض التنظيمــات«، إال أن تلــك التنظيمــات حينمــا يتــم تطبيقهــا 
جيــب أن ال يكــون انتهــاك للحقــوق، وكمــا قــال صاحبنــا »معّمــر«: »مــن أجــل الوصــول إىل موعــد قــد أتّخــران عنــه بشــكل 
كبــر، علينــا أن ال نفتــح الوقــود فــوق حدودهــا حــىت ال نفتــح الطريــق أمــام حــادث مــا«. يقــّر وايل إســطنبول الســيد علــي يــريل 
كااي أبن اخلطــوات املتأخــرة الــيت مت اختاذهــا بصــدد هــذا املوضــوع، ســارت بشــكل ســريع فــوق املفــروض خــال األايم األوىل، 
إضافــة إىل أنــه حتمــل مســؤولية تــايف مــا حــدث مــن خلــل ســاهم بوقــوع مظــامل، وإن الســيد رجــب ابطــو مديــر دائــرة اهلجــرة 

إبســطنبول حتــدث بشــكل مــرٍض للغايــة حــول هــذه املســألة، خــال زايرة لــه ابألمــس إىل صحيفــة يــين شــفق.
لقــد أكــد مــرة أخــرى، علــى أنــه ال ميكــن علــى اإلطــاق ترحيــل أي ســوري خاضــع للحمايــة املؤقتــة، حنــو ســوراي، ولــن يتــم 
الســماح هبــذا، وأنــه ســيتم تــايف مــا حــدث مــن خلــل خــال األايم األوىل، والــذي وقــع بســبب الســرعة الزائــدة يف تطبيــق 
تلــك التنظيمــات، وأابن أنــه مت إعطــاء مهلــة حــىت 20 أغســطس/آب ألصحــاب قيــود الــوالايت األخــرى خــارج إســطنبول 
كــي يعــودوا إليهــا. وإّن هــذه التطبيقــات ال تعــين علــى اإلطــاق خروًجــا عــن السياســة اإلنســانية الــيت تســر عليهــا تركيــا 
منــذ البدايــة وقــد تبّنتهــا، علــى العكــس هــي ضــرورة لدميومــة تلــك السياســة، وهــي تطبيــق ملــا مّت التغاضــي عنهــا يف وقــت مــا، 

وليــس ألي ســبب آخــر.
يف الســياق ذاتــه، لقــد ابت مجيــع املهاجريــن أو األجانــب ســورين، وعلــى الرغــم مــن قــدوم مهاجريــن ال تشــهد بادهــم كمــا 
تشــهده ســوراي اآلن مــن وضــع صعــب، مــن ابكســتان، أفغانســتان، ومــن البــاد اإلفريقيــة أيتــون عــرب مساســرة األمــل، هــؤالء 

أيًضــا موجــودون هنــا ولكــن شــعبنا يعتربهــم مجيًعــا ســورين.
إن اهلجــرة ابلتأكيــد حتمــل معهــا مشــاكل عــّدة، ولكــن لنكــّرْر القــول، الــذي ال نقولــه هبــدف التســّلي، علينــا أال ننســى أن 

هــذه املشــكلة متعلقــة ابلقــوة النســبية لرتكيــا كمــا هــي متعلقــة برفــاه تركيــا وموقعهــا التارخيــي.

Türkiye’nin göç alan bir ülke olmasının yarattığı sorunları konuşuyoruz bugün. Tabi sorunlara oda-
klandığımızda işin asıl büyük, olumlu boyutunu unutuyoruz. Oysa bir göç hedefi olmak ülkenin ne 
kadar yaşanabilir olduğunun da bir göstergesidir. Ülkelerinde karşılaştıkları bir çok ekonomik ve 
siyasi sorunlardan dolayı insanların başka yerlere değil de Türkiye’ye geliyor olmaları Türkiye’nin 
ekonomik hayat seviyesi itibariyle de siyasi özgürlükler ve adalet bakımından da nispeten ne ka-
dar iyi durumda olduğunu gösteriyor. Nitekim Avrupa’nın birçok ülkesine de gitmeye çalışıyor 
göçmenler ve Avrupa da bunun yarattığı sorunları konuşmak durumunda kalıyor.
O yüzden Türkiye şu anda dünyanın her yanından göç dalgalarının yarattığı sorunları konuşuyor, 
çözmeye çalışıyor. Elbette bu göç taleplerinin tamamını Türkiye’nin karşılaması mümkün değil. 
Dünyadaki gelir adaletsizliği ve yönetim adaletsizlikleri insanları yaşadıkları yerlerden itiyor, 
müreffeh ülkeler ise bu göçmenleri kendine cezbediyor.
Dünya düzeninin sahibi olan Batılılar bugün dünyanın birçok yerindeki adaletsiz gelir dağılımın-
dan sömürgecilikleri dolayısıyla birinci dereceden sorumlular. O yüzden aslında bir bakıma onların 
karşılaştıkları göç dalgaları onların sömürgeci cürümlerinin bir bedeli oluyor. Oysa Türkiye’nin 
göç kaynağı ülkelerde yaşanan ne siyasi ne de ekonomik sorunların oluşumunda bir pay sahibi 
değil. Ancak Türkiye’nin bu ülkelerin hepsiyle tarihi bağları var. Göçün Türkiye’ye yönelmesi 
hem Türkiye’nin refah seviyesinde kayda değer ve gözle görülür iyileşmesi hem de göçmenler-
in Türkiye’ye bakışıyla ilgili bir konudur. Belki göçmenler Avrupa’ya, Amerika’ya iki yüzyıllık 
sömürgeden doğan alacaklarını tahsil etmeye gidiyorlar, ama Türkiye’ye kendi ailelerinden hali 
vakti yerinde olan birinin sıcak, güvenilir yuvasına sığınmak üzere geliyorlar.
Türkiye’de artan göçmen varlığının işaret ettiği bir gerçek, Türkiye’nin dünyadaki iddialı varlığıy-
la da çok yakından ilgilidir, o yüzden bu sorunla baş ederken bu noktayı da asla ihmal etme-
memiz gerekiyor. Göçmen sorununa yaklaşırken Türkiye’yi bu “kendiliğinden iddiasının” gerisine 
düşürecek, bu iddiaya yakışmayacak durumlara da yol açmamak gerekiyor.
Türkiye’ye tarihinden, kimliğinden, konumundan ve bugünkü yükselişinden doğan bir rol 
yazılmıştır ve göçmen varlığı da bu rolün, bu konumun kaçınılmaz bir parçasıdır. Türkiye bu 
konumundan sayın Cumhurbaşkanımızın dediği ve en son İçişleri Bakanımızın tekrarladığı gibi 
“bir milim cayamaz”. Bir milim cayarsa şimdiye kadar dünyaya söylediği bütün sözleri de yemiş 
olur. Son 17 yıldır dünyaya anlattığımız en önemli mesajlarımız bu insani siyasete dair olanlarıy-
dı. Bu mesajların altı da bilhassa mazlumlara sığınak olma konusunda sergilediğimiz pratiğimi-
zle dolduruluyordu. Bununla birlikte, göç sorununu çok daha teknik, çok daha planlı bir şekilde 
yönetmemiz gerektiği de aslında yıllardır kendini fazlasıyla hissettiren bir gerçekti. Türkiye’ye 
kaçak veya iltica yoluyla bir şekilde göç eden insanların neredeyse tamamının İstanbul’da yaşa-
mak istediği görünüyor. Ancak İstanbul’un bu göç dalgalarının tamamını kaldırması mümkün 
değildir. Tabi sayısı kısa bir süre içinde 3,5 milyonu aşan Suriye göçü bu konuda İstanbul’un 
göç kabul etme kapasitesini fazlasıyla zorlamıştır. Oysa başından beri resmen bir yönlendirme 
var. Her göçmen, geçici koruma talebi kabul edildiği andan itibaren misafir edileceği bir ile 
yazılmıştır. Bunların kaldıkları illerde iş bulma konusunda buldukları zorluklar veya İstanbul’un 
cazibesi kısa sürede hemen rotayı tekrar İstanbul’a çevirmelerine yol açıyor. Maalesef mevcut 
çalışma piyasası göçmenlerin sunduğu ucuz emeği kaçak olarak değerlendirme konusunda fırsatçı 
davranınca, ücret ve istihdamda ciddi bir dengesizlik oluşuyor. Bunun çözümü Suriyeliye düşman-
lık etmek, onu hedef almak değil, neticesinde kendisinin de mağduru olduğu bir şekilde sigortasız 
çalıştırılmasının, dolayısıyla emeğinin vahşice sömürülmesinin önüne geçmektir. Bunun önüne 
geçildiğinde bir göçmen için ucuz da olsa kolay iş bulma yolu olarak İstanbul zaten bir nebze 
cazibesini kaybeder. Bir şekilde geçimini sağlayamadığı, ekmeğini normal yollarla kazanamadığı 
bir yerde kimse kalmak istemez. Ancak belki de “ani bastıran” diye tabir edebileceğimiz göçün 
yol açtığı kontrolsüz gelişmeler kısa süre içinde kabul edilemeyecek durumların oluşmasına yol 
açmıştır. Sayın Soylu’nun dediği gibi, Suriyeliler için bile daha güvenli bir Türkiye’nin devam et-
mesi için bazı düzenlemelerin yapılması şarttır.Ancak bu düzenlemeler yapılırken elbette yeni in-
san hakkı ihlallerinin olmaması gerekiyor, bizim Muammer’in dediği gibi hayli geç kaldığımız bir 
randevumuza yetişmek için gaza haddinden fazla basarak bir kazaya yol açmamamız gerekiyor.
İstanbul Valisi sayın Ali Yerlikaya son zamanlarda bu konuda gecikmiş bu düzenlemeler için 
atılan adımlarda ilk günlerde gereğinden fazla hızlı gidildiğini kabul ediyor ve bazı mağduriyetler 
oluşmuşsa bunların telafisinin sorumluluğunu da ayrıca üstleniyor. Dün Göç İdaresi İstanbul İl 
Müdürü sayın Recep Batu’yla birlikte Yeni Şafak’ı ziyaretinde bu konuda oldukça tatmin edici 
açıklamalarda bulundu. Bir defa kesinlikle kayıt altına alınmış, geçici koruma kimliği olan hiç 
kimsenin Suriye’ye geri gönderilmesinin söz konusu olmadığını ve olamayacağını, ilk günlerde-
ki bazı uygulamalar fazla hızlı gidildiği için ortaya çıkan kazalarınsa telafi edilmekte olduğunu, 
İstanbul’dan insanların ancak kayıtlı oldukları ile gönderileceğini ve bunun için de 20 Ağustos’a 
kadar süre verildiğini anlattı. Bu uygulamalarsa Türkiye’nin baştan beri benimsemiş olduğu insani 
siyasetin teknik kapsamından asla bir sapma değil, aksine bu kapsamın gerektirdiği ancak bir süre 
ihmal edilmiş bazı tedbirlerin uygulamasından başka bir şey değildir.
Bu arada göçmenin veya yabancının adı Suriyeli olmuş. Oysa kendi ülkesinde şu anda Suriye’de-
ki gibi bir zorlayıcı durum bulunmayan Pakistan, Afganistan ve Afrika ülkelerinden umut sim-
sarlarının marifetiyle gelmiş olanlar var ve insanlarımız aralarında fark ayırt etmeksizin hepsini 
Suriyeli sayıyor. Göç konusu elbette sorunlarıyla geliyor ama tekrarlayalım, teselli olsun diye 
söylemiyoruz, bu sorunun bugün Türkiye’nin göreli gücü, refahı ve tarihsel konumuyla ilgili old-
uğunu unutmayalım.

Yasin  AKTAY

Göç Sorununa Bı̇r De Buradan Bakalim
ا

ً
دعونا ننظر إلى مشكلة الهجرة من هنا أيض

ياسين أقطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



حنــن يف األايم األخــرة نتحــدث عــن إعــادة الســورين املوجوديــن يف إســطنبول إىل احملافظــات املســجلن فيهــا، لقــد حتدثــت وســائل 
اإلعــام عــن أولئــك الذيــن احتجــوا علــى قصــر الفــرتة الــيت ُمنحــت للســورين وهــي فــرتة شــهر وغطــى اإلعــام ردود فعــل الرافضــن 
هلــذا اإلجــراء، كمــا بــدأ اإلعــام األجنــيب بكتابــة قصــص عــن املوضــوع حتــت عنــوان “الرتحيــل القســري”،  هــذه املســألة حتمــل أبعــاداً 
كبــرة تتجــاوز حــدود وزارة الداخليــة أو حمافظــة إســطنبول، فهــي تشــمل أبعــاداً حساســة يف ســياقات سياســة االندمــاج واالنســجام 
والســام الداخلــي وحقــوق اإلنســان واألمــن ومعــاداة األجانــب والتصــورات الدوليــة وغرهــا، كمــا أن هــذا األمــر يقــرع أجــراس اإلنــذار 
فيمــا يتعلــق بــردود الفعــل “اإلقصائيــة والغاضبــة” جنًبــا إىل جنــب مــع املخــاوف االقتصاديــة لــدى شــعبنا، مــن الواضــح أننــا حباجــة 

إىل خطــة “ماكــرو”.
***

لقــد كانــت قضيــة الســورين موضوًعــا متناميًــا يف الســنوات األخــرة بشــكل الفــت، وقــد كان مــن أبــرز العوامــل الــيت أســهمت بذلــك 
هــو األخبــار العاريــة عــن الصحــة والشــعبوية املبالــغ فيهــا الــيت تســتخدمها املعارضــة بنــاء علــى تلــك األخبــار الكاذبــة، إن اخلطــاب 
الــذي حيــرض علــى الســورين الــيت اســتخدمها كل مــن حــزب الشــعب اجلمهــوري وحــزب إيــي )احلــزب اجليــد( خــال فــرتة االنتخــاابت 
تصنــف يف خانــة معــاداة األجانــب، إن طرحهــم أســئلة مثــل “ملــاذا ال يذهبــون للقتــال مــن أجــل بلدهــم، بــدال مــن التنــزه علــى 
الشــواطئ؟” قــد غطــى علــى حقيقــة مــدى تعقيــد قضيــة الســورين، مت التغاضــي عــن أن فــرض مثــل هــذا علــى املدنيــن يعتــرب منــايف 

ومناهــض حلقــوق اإلنســان، أو مت جتاهــل خطــر ســقوط مدنيــن بســيطن يف أيــدي اجلماعــات املتطرفــة يف حــرب أهليــة معقــدة.
حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة والرئيــس أردوغــان مبواقفهــم احلازمــة املبدأيــة ال يــرون املســألة فقــط يف ســياق “أخــوة املهاجريــن 
واألنصــار”، بــل إهنــم يقومــون إبنشــاء مناطــق آمنــة مــن خــال العمليــات الــيت تنفــذ خــارج احلــدود، كمــا يقومــون حبملــة دبلوماســية 
إلعــادة الســورين إىل بادهــم، كمــا أن هنــاك توجــه للبــدء بعمليــة اثلثــة يف شــرق الفــرات تضــاف إىل منطقــيت درع الفــرات وغصــن 
الزيتــون، هنــاك هدفــان هلــذا: أحــد األهــداف هــو تطهــر املنطقــة مــن تنظيــم )واي يب جــي YPG(، واهلــدف اآلخــر هــو ضمــان 

العــودة اآلمنــة للســورين.
***

ومــن الواضــح - جمــددًا- أن هنــاك عبئــاً ومحــًا ثقيــًا قــد وقــع علــى كل مــن تركيــا ولبنــان بســبب احلــرب األهليــة اجلاريــة يف ســوراي، 
لكــن ال ميكــن أن يكــون موضــوع عــودة الســورين لوطنهــم مهــا مشــكلة خاصــة هبذيــن البلديــن وحســب، بــل جيــب علــى األمــم املتحــدة 
واالحتــاد األورويب أن يتحملــوا جــزءاً مــن املســؤولية وأن يضعــوا أيديهــم حتــت النــار قليــا، فلــم تعــد املســألة جمــرد القــول “نشــكر أنقــرة” 
بــل جتاوزتــه منــذ وقــت طويــل، فقــد قامــت تركيــا بواجبهــا ومبــا تعــن عليهــا فعلــه، وحــىت لــو كان هنــاك بعــض الســاعن خللــق فوضــى 
مــن خــال الســورين وحــىت لــو كان هنــاك ســاعون خللــق عــداوة ضــد املهاجريــن فــإن هــذه البــاد عبــارة عــن منطقــة امتزجــت فيهــا 
اجملتمعــات املختلفــة واندجمــت ببعضهــا البعــض مــن خــال اهلجــرات الكثــرة، لذلــك ال ميكــن أن تكــون مناهضــة اهلجــرة ومعاداهتــا 

أمــر أصيــل يف هــذا البلــد وال ميكــن ترســيخ هــذا املنهــج هنــا.
***

يتعــن علينــا معاجلــة هــذه املشــكلة برؤيــة طويلــة األجــل، وجيــب تقييــم املســامهات واإلضافــات الــيت قدمهــا الســورين يف تركيــا ، علــى 
ســبيل املثــال ، ميكــن للســورين أن يلعبــوا دورًا نشــطًا ومهمــاً يف التجــارة مــع الــدول العربيــة ويف بيــع وتســويق البضائــع الرتكيــة إىل 
الشــرق األوســط، لكــن مــن الواضــح يف أيًضــا: أن بلــدان نظــرًا ملوقعــه يتعــرض علــى الــدوام للتهريــب واهلجــرة غــر القانونيــة، وستســتمر 
يف التعــرض لذلــك، علــى ســبيل املثــال، لــو حدثــت اضطــراابت داخليــة يف إيــران، قــد تــزداد اهلجــرة غــر الشــرعية مــن ابكســتان ومــن 
ــا لبعــض اخلــرباء فــإن هنــاك احتمــال أن ينــزح أو يهاجــر 10 مايــن شــخص يف حالــة احلــرب، ابدئ ذي بــدء،  أفغانســتان، ووفًق
ينبغــي جعــل املناطــق اآلمنــة أكثــر ماءمــة للعــودة، فباإلضافــة إىل تعزيــز األمــن فيهــا جيــب وكذلــك تعزيــز التجــارة فيهــا مــع تركيــا، كمــا 
جيــب أن جتــري عمليــات إعــادة الســورين إىل املقاطعــات الــيت مت تســجيلهم فيهــا بصــورة خمططــة ودقيقــة، جيــب تفعيــل سياســة إعــادة 
التوطــن للســورين يف مدننــا املختلفــة وفًقــا حلاجــة تلــك املــدن للمــوارد البشــرية، كمــا جيــب أن تــدار املرحلــة القادمــة مــن خــال إشــراك 
املنظمــات غــر احلكوميــة الســورية يف اجملتمــع ومؤسســاته، وال ينبغــي تقســيم العائــات الســورية أو الفصــل بينهــا، إذا لــزم األمــر جيــب 
أيضــاً البحــث يف إجــراء عمليــات أماكــن اإلقامــة وختفيــف العــبء عــن املقاطعــات واحملافظــات واألحيــاء ذات االزدحــام واحلمــل 
الثقيــل أصــا، جيــب إدارة هــذه السياســة داخلًيــا وخارجًيــا ابســتخدام اســرتاتيجية تواصــل إجيــايب، جيــب توخــي احلــذر مــن األعمــال 
واخلطــاابت الــيت ختلــق منــاخ مناهضــة ومعارضــة للســورين، ينبغــي اختــاذ تدابــر الضروريــة ضــد اآلليــات الــيت تتســبب يف خلــط وتشــويه 

املعلومــات يف وســائل التواصــل االجتماعــي وتلــك الــيت تعــزز الغضــب العــام.

Son günlerde İstanbul’daki Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesini konuşuy-
oruz. Verilen bir aylık sürenin azlığını protesto edenler ve onlara tepki duyanlar medy-
aya yansıdı. Yabancı medya da “zorla gönderme” hikayeleri yazmaya başladı. Bu konu 
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin ötesinde bir önem taşıyor. Uyum politikası, iç 
barış, insan hakları, güvenlik, yabancı düşmanlığı ve uluslararası algı bağlamında kritik 
boyutlar içeriyor. İnsanımızdaki ekonomik kaygılarla birleşen “dışlayıcı ve öfkeli” tep-
kiler açısından da alarm zillerini çaldırıyor. Bir makro plan ihtiyacı açık.

***
Suriyeliler meselesi son yıllarda alttan alta büyüyen bir gündem maddesiydi.
Bunda, yayılan asılsız haberlerle de muhalefetin abartılı popülizmi de etkili oldu. Seçim 
dönemlerinde CHP ve İP’nin Suriyelileri hedef gösteren söylemleri yabancı düşmanlığı 
kıvamında seyretti. “Neden ülkeleri için gidip savaşmıyorlar da, plajlarda keyif çatıyor-
lar?” argümanı Suriyeliler meselesinin ne kadar girift olduğunun üstünü örttü. Sivillere 
bu tür bir dayatmanın insan haklarına aykırı olduğu es geçildi. Ya da sade sivillerin kar-
maşık bir iç savaşta radikal grupların eline düşme tehlikesi önemsenmedi.
AK Parti iktidarı, Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşuyla bu konuyu sadece “ Ensar-Mu-
hacir kardeşliği” bağlamında görmüyor. Sınır ötesi operasyonlarla güvenli bölgeler ku-
ruyor. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için diplomatik bir kampanya yürütüyor. Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine ek olarak şimdi de Fırat’ın doğusuna operasyon gün-
deminde. Bir hedef YPG’yi temizlemek ise, diğeri Suriyelilerin güvenli dönüşünü müm-
kün kılmak.

***
Yine de Suriye iç savaşından dolayı Türkiye ve hatta Lübnan’ın ağır bir yük altında old-
uğu aşikar. “Suriyelilerin evlerine dönmeleri” konusu sadece bu iki ülkenin derdi olamaz. 
ABD, AB ve BM’nin elini daha fazla taşın altına koyması lazım. Mesele, Ankara’ya 
“teşekkür etme” safhasını çoktan geçti. Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Ve Suriyeliler 
üzerinden bir kaos çıkararak göçmen karşıtlığı oluşturmak isteyenler olsa da bu ülke 
göçlerle gelen toplulukların harmanlandığı bir coğrafyadır. Göçmen karşıtlığının bu to-
praklarda kökleşmesi beklenemez.

***
Bu meseleyi uzun vadeli bir perspektifle ele almak zorundayız. Suriyelilerin Türkiye’ye 
sunabileceği katkılar da değerlendirilmeli. Sözgelimi Suriyeliler Arap ülkeleriyle ti-
carette, Türk mallarının Ortadoğu’ya satışı ve pazarlamasında etkin rol oynayabilirler. 
Ancak şurası da net: Ülkemiz konumu sebebiyle kaçak ve düzensiz göçe muhatap oluyor. 
Olmaya da devam edecek. Mesela, İran’da iç karmaşa olması durumunda Pakistan ve 
Afganistan hattından gelen kaçak göç artabilir. Kimi uzmanlara göre savaş durumunda 10 
milyon insanın hareketlenmesi ihtimal dahilinde. Öncelikle güvenli bölgelerin dönüş için 
daha elverişli hale getirilmesi lazım. Güvenliğin yanı sıra Türkiye ile ticaret güçlendir-
ilmeli. Kayıtlı olunan illere gönderme işlemi de planlı şekilde uygulanmalı. Şehirlerim-
izin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarına göre iskan politikası çalışılmalı. Süreç, Suriyeli 
STK’lar da dahil edilerek yönetilmeli.
Suriyeli aileler bölünmemeli. Gerekirse yer değiştirmeler yapılarak zaten yükü ağır olan 
il ve ilçelerin yükü hafifletilmeli. Bu politika içte ve dışta pozitif bir iletişim stratejisi ile 
yönetilmeli. Suriyeli karşıtlığı üretecek eylem ve söylemlere karşı dikkatli olunmalı. So-
syal medyada bilgi kirliliğine ve infiale yol açacak mekanizmalara karşı tedbir alınmalı.
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