
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’ün Filistin Devle-
ti’nin başkenti olduğunu söyleyerek, Amerika’nın büyükelçiliğini Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşıma kararının bu gerçeği hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini söyledi.

أّكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن القــدس هــي عاصمــة لدولــة فلســطني، وأن القرار 
األمريكــي بنقــل ســفارة الواليــات املتحــدة مــن تــل أبيــب إىل القــدس، لــن يغــر مــن األمر شــيًئا.
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Erdoğan: Kudüs Filistin’in Başkentidir, ABD Elçiliğinin Taşınması Bu Gerçeği Değiştirmeyecektir
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مة العدد
كل

غزة العزة

Gazze kelimesini biraz değiştirerek, izzet 
kelimesini elde etmek hiç de zor olmasa 
gerek; bu iki kelime arasındaki benzerlik 
tüm açıklığıyla ortada.
Olanları, katliamları (saldırılar, baskınlar, 
ölüm ve cinayetler) takip ederken zulüm, 
hayatımızın ufuklarını kaplıyor ve ken-
dimizi hüzne ve acıya gark olmuş halde 
buluyoruz. Yaşananları istediğiniz şekilde 
adlandırın; zira hepsi aynı manaya, ar-
kasında ulaşılmak istenen ortak hedefe 
ulaşacaktır.
Balfour Deklarasyonu ve 1948’deki büyük 
felaketten bu yana Siyonist düşmanın, 
sarsak varlığını güçlendirmek için bir 
katliamdan diğer bir katliama koştuğunu 
görmekteyiz. Kana katliamından Gazze 
katliamına, bu çirkin daire giderek genişli-
yor. Bugün ise Amerika’nın büyükelçiliği-
ni Kudüs’e taşımasını kabul etmeyen 
silahsız sivillere yöneliyor. Ancak büyük 
savaş araçları hedeflerini kısmi olarak 
bile gerçekleştirebilmiş değil. Nitekim 
hedefleri arasında direniş hareketini or-
tadan kaldırma ve Arap-Filistin halkında-
ki mücadele ruhunu kırmanın yer aldığını 
biliyoruz. 70 yıl önce zorla çıkarıldıkları 
dedelerinin topraklarına geri dönmek için 
barışçıl gösteriler düzenleyen on binlerce 
Filistinliye, işgalci İsrail güçlerinin ateş 
açması sonucu Gazze’deki şehit sayısı 
60’a, yaralı sayısı ise 2410’a ulaştı. Amer-
ika bu cinayetleri kasten yapılmamış bir 
hata olarak nitelemek suretiyle aklıyor. 
Ben Amerika’nın böyle davranmasını gar-
ipsemiyorum; zira Amerika ve Siyonizm 
aynı madalyonun iki yüzüdür. Fakat her 
gün giderek büyüyen soru, nasıl olup da 
Arap liderlerinin cılız tavırlarını anlaya-
cağımızdır.
Amerika’nın büyükelçiliğini Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşıması, Filistin’deki büyük fela-
ketin yetmişinci yıldönümüyle eşzaman-
lı gerçekleşti. İsrail’e göre ise 14 Mayıs 
1948 tarihi, İbrani devletinin kuruluş tari-
hi addedilmekte.
Örneğin ben de İsrail ve Amerika’dan 
nefret ettiğimi, bu nefretimin günden 
güne büyüdüğünü ve hayatta olduğum 
sürece gelecek nesillere bu nefreti aktar-
maya çalışacağımı ilan ediyorum. Gazzeli 
kardeşlerimize ve kararlılıklarına selam 
olsun. Elimizde yalnızca hüzünlerimiz 
var; onu da onlara adıyoruz. Kalplerimiz 
ve ruhlarımız onların kararlılığına feda 
olsun.
Sonsöz:
Dünyada hiçbir ülke Türkiye’nin durduğu 
gibi mazlum ve mağdurların yanında 
durmamıştır. Hiçbir devlet bu saldırılar 
karşısında Türkiye’nin gösterdiği gibi ce-
sur bir tavır göstermemiştir.
İsrail’den büyükelçisini geri çağıran ve 
İsrail büyükelçisini Ankara’dan kovan tek 
ülke Türkiye’dir. Yine Türkiye İslam Kon-
feransı Örgütü’nü acil bir zirve yapmaya 
çağırmış, Türkiye’nin tüm şehirlerinde 
yüz binlerce kişi ABD büyükelçiliğinin 
taşınmasını ve Gazze’deki katliamı pro-
testo etmek için gösteriler düzenlemiştir.
Allah Türk Devleti’ni ve halkını korusun. 
Dünya devletlerinin Türkiye’yi istikrarsı-
zlaştırma girişimlerinden onları esirgesin.

حتريك  حماولتنا  للغاية  وجمهدًا  صعبًا  أمرًا  ليس 
النقطة من كلمة )غزة( أو حذفها، حذف نقطة 
وحيدة فقط كي تبدو لنا الــ )عزة( واضحة يف 

أهبى صورها.
أنفسنا  ونجد  عمرنا  سامء  القهر  يغطي  وعندما 
نتابع  ونحن  والعذابات،  للحزن  مركونني 
) املجزرة،  أحداث  األحداث،  جمريات  بأمل 
ما  سمها  القتل)  الفتك-  العدوان-  الغزو- 
شئت فالعناوين املختلفة توصل إىل ذات املعنى 

واهلدف الذي وجدت من أجله.
املشؤوم  )بلفور(  وعد  ومنذ  بأنه  نعلم  ونحن 
ونكبة عام / 1948/ والعدو الصهيوين يتنقل 
املتخلخل  كيانه  يثّبت  أخرى كي  إىل  من جمزرة 

أبدًا.
واحللقة  )غزة(  جمزرة  إىل  )قانا(  جمزرة  فمن 
يعيد  اليوم  هو  وها  اآلثم،  اتساعها  يف  مستمرة 
لنقل  الرافضني  العزل  املدنيني  ضد  جمازره 
تستطع  ومل   ، القدس  إىل  األمريكية  السفارة 
من  جزءًا  ولو  حتقق  أن  الغاشمة  احلرب  آالت 
أهدافها، ونحن نعلم أن من بني أهدافها املعلنة 
القضاء عىل حركة املقاومة وكرس روح التحدي 
ارتفاع  ورغم  الفلسطيني،  العريب  شعبنا  لدى 
عدد شهداء غزة إىل 60  وإصابة 2410 آخرين 
خالل  االرسائييل  االحتالل  قوات  برصاص 
اآلالف  عرشات  نظمها  التي  االحتجاجات 
الذين  السلميني  املتظاهرين  الفلسطينيني  من 
أجدادهم  ديار  إىل  بعودهتم  للمطالبة  خرجوا 

الذين هجروا منها قرسًا قبل 70 عامًا. 
خطًأ  كان  بأنه  القتل  هذا  تربر  )أمريكا(   
ألهنا  التربير  هذا  هلا  أبرر  وأنا  مقصود،  غر 
ولكن  واحدة،  لعملة  وجهان  والصهيونية 
كيف  يوم  بعد  يومًا  يكرب  يظل  الذي  التساؤل 
مواقفهم  العرب  وقادة  حلكام  نربر  أن  نستطيع 

املتخاذلة.
أبيب إىل  حدث نقل السفارة األمريكية من تل 
السبعني  الذكرى  مع  تزامن  املحتلة،  القدس 
تاريخ  إرسائيل  تعتربها  والتي  فلسطني،  لنكبة 
مايو   14( العربية  الدولة  تأسيس  إعالن 

.)1948
إرسائيل  أكره  أنني  أعلن  املثال  سبيل  عىل  وأنا 
وأمريكا وأن حقدي عليهام يتعاظم وسأعمل ما 

حييت عىل توريثه لألجيال القادمة.   
وال  لصمودهم  وحتية  )غزة(  يف  أهلنا  إىل  حتية 
وقلوبنا  هلم،  نذرناها  وقد  أحزاننا  إال  نملك 

وأرواحنا وهي فداء لصمودهم. 
وأقول ختامًا:

مع  تركيا  وقفت  كام  العامل  يف  دولة  تقف  مل 
يف  دولة  أي  تتخذ  ومل  واملظلومني،  املضطهدين 
العامل مواقف جريئة ضد هذا العدوان إال تركيا.
تركيا هي الدولة الوحيدة التي سحبت سفرها 
من  اإلرسائييل  السفر  وطردت  إرسائيل  من 
املؤمتر  ملنظمة  عاجلة  قمة  إىل  ودعت  أنقرة، 
اإلسالمي وخرجت مظاهرات بمئات اآلالف 
يف كل املدن الرتكية تندد بنقل السفارة واملجازر 

يف غزة.
حفظ اهلل تركيا حكومة وشعبًا، وربنا حيميها من 
املحاوالت الدؤوبة التي تقف خلفها دول العامل 

لزعزعة استقرارها.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Gazze İzzettir

İŞRAK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج يشيد بدور تركيا الداعم للشعب الفلسطيني

القمة اإلستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي ترفض العدوان اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين

رئيس الشؤون الدينية التركي: القدس تمثل ضمير اإلنسانية والمسلمين

Filistin Diasporası Halk Konferansı Türkiye’nin Filistin 
Halkını Destekleyen Tavrını Övdü

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Olağanüstü Zirvesi İsrail’in 
Filistinlilere Yönelik Saldırısını Reddetti

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs İnsanlık ve 
Müslümanlığın Vicdanını Temsil Ediyor

Filistin Diasporası Halk Konferansı’ndan bir heyet, Kuveyt’teki Türkiye 
Büyükelçiliği’ne yaptığı ziyarette Türkiye’nin devlet ve halk olarak Filistin 
halkını destekleyen tavrını ve Türkiye’nin Filistin halkının başta başkenti 
Kudüs olan bir Filistin Devleti’ni kurmak olmak üzere tüm haklarını elde 
etmesi yönündeki duruşunu övdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü zirvesi 18.05.2018 Cuma günü 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve sonucu alınan kararlar arasında, İsrail’e 
ve Filistin topraklarında bulunan gayrimeşru yerleşimlerine yönelik 
ekonomik yaptırımlar uygulama yer alıyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs’ün insanlık ve Müslümanlığın 
vicdanını temsil ettiğini, öte yandan yasal ve ahlaki açıdan bir imtihan 
olduğunu söyledi. Erbaş söz konusu açıklamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Ankara’daki merkezinde İslam Devletleri büyükelçileriyle bir araya geldiği 
iftar programında gerçekleştirdi.

أشــاد وفــد مــن املؤمتــر الشــعبي لفلســطيني اخلــارج،  يف زيــارة للســفارة الرتكيــة يف الكويــت، بالــدور الرتكي 
الرســمي والشــعبي الداعــم للشــعب الفلســطيني ومواقــف تركيــا املرشفــة جتــاه الشــعب الفلســطيني لنيــل 

حقوقــه املرشوعــة وعــىل رأســها إقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.

اجلمعــة  يــوم  إســطنبول،  يف  انعقــدت  التــي  اإلســالمي  التعــاون  ملنظمــة  اإلســتثنائية  القمــة 
2018/5/18، خرجــت بسلســلة قــرارات هامــة مــن بينهــا مــواد متعلقــة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة 

ــطينية. ــل األرايض الفلس ــودة داخ ــة املوج ــر القانوني ــتوطناهتا غ ــل، ومس ــىل إرسائي ع

أكــد رئيــس الشــؤون الدينيــة يف تركيــا )عــيل أربــاش(، أن القــدس متثــل ضمــر اإلنســانية 
ــج  ــالل برنام ــه خ ــة ل ــك يف كلم ــاء ذل ــالق، ج ــون واألخ ــا للقان ــلمني، وامتحان واملس

إفطــار مجــع ســفراء الــدول اإلســالمية لــدى أنقــرة، يف مقــر رئاســة الشــؤون الدينيــة. 



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.5
7 

- 
1/

6/
20

18

3

اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي

Yazarlar
Kemal ÖZTÜRK
Fahretti̇ ALTUN

Burhanetti̇ DURAN
Hudeyb ŞEHAZE

İlham HAKKI
Subhi DUSUKI

اب
ّ
الكت

كمال أوزتورك
فخر الدين آلطون
برهان الدين دوران
م. هديب شحاذة
إلهام حقي
صبحي دسوقي

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazici Çik.

No: 6 Şahinbey / Gaziantep
BASKI yeri

ICEBERG AJANSI

Tel: 03422203939 - 05053717705
İncilipinar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayin Türü
Şafak Radyo Televi-

zyon İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayin yönetmeni

Sayfa Editörü
Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adina
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi DUSUKI
Abdulnasser SUOILMI
Fatih KÖRÜK

مظاهرات حول العالم ضد قرار ترمب بشأن القدس
Trump’ın Kudüs Kararı Dünya Çapında Protesto Edildi

Türkiye, Ürdün, Lübnan, New York, Fas ve Londra’da ABD Başkanı Donald 
Trump’ın işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını 
kınama amaçlı gösteriler düzenlendi.
Türkiye’nin onlarca ilinde yüzlerce Türk halka açık meydanlarda gösteriler 
düzenleyerek, İstanbul’daki ABD Konsolosluğu’nun önünde Türk ve 
Filistin bayraklarının yanı sıra Hamas bayrakları açtı. Yine gösteriler 
sırasında “İsrail’e Ölüm”, “Kudüs Arap ve Müslümandır” yazılı pankartlar 
taşınırken, ABD ve İsrail’i kınayan sloganlar atıldı.

ــدن ،  ــرب ولن ــورك واملغ ــان ونيوي ــا واألردن ولبن ــة يف تركي ــرات غاضب ــت مظاه خرج
وذلــك تنديــدًا بقــرار الرئيــس األمركــي )دونالــد ترمــب( االعــرتاف بالقــدس املحتلــة 

ــل. ــة إلرسائي عاصم
ــث  ــة، حي ــن العام ــرات بامليادي ــة مظاه ــدن الرتكي ــرشات امل ــراك يف ع ــات األت ــم مئ ونظ
ــة  ــة األمركي ــام القنصلي ــاس أم ــة مح ــة حرك ــطينية وراي ــة والفلس ــالم الرتكي ــوا األع رفع
ــة  ــدس عربي ــل(، و)الق ــوت إلرسائي ــا )امل ــب عليه ــات كت ــب الفت ــطنبول، إىل جان يف إس

ــل. ــدة وإرسائي ــات املتح ــددة بالوالي ــات من ــد هتاف ــن تردي ــال ع ــالمية(، فض إس
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ــة  ــفارة األمريكي ــاح الس ــم افتت ــدأت مراس ب
اإلثنــني  يــوم  القــدس،  يف  اجلديــدة 
2018/5/14، وذلــك عقــب قــرار ترامــب 
يف الســادس مــن كانــون األول/ ديســمرب 
ــب  ــل أبي ــن ت ــالده م ــفارة ب ــل س ــايض نق امل
ــدوب  ــي املن ــة حل ــا املتامخ ــة أرنون إىل ضاحي

القــدس. يف  الســامي 
بنقــل  االحتفــاالت  إرسائيــل  ودشــنت 
الســفارة األمريكيــة إىل القــدس، يف حتــرك 
ســلط غيــاب معظــم الســفراء األجانــب عنــه 

ــي. ــاع العامل ــه لإلمج ــىل خمالفت ــوء ع الض
ــني  ــيل بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــا رئي ودع
نتنياهــو، دول العــامل إىل نقــل ســفاراهتا يف 
بالواليــات  أســوة  القــدس  إىل  إرسائيــل 
املتحــدة األمركيــة، معتــربًا أن االعــرتاف 
ــة  ــهل عملي ــل يس ــة إلرسائي ــدس عاصم بالق

التفــاوض بــني إرسائيــل والفلســطينيني.
اجلانــب  مــن  االفتتــاح  مراســم  وحــر 
األمريكيــة،  اخلزانــة  وزيــر  األمريكــي، 
)ســتيفن منوشــني(، ومســاعد وزيــر اخلارجية 
)جــون ســوليفان(، وابنــة الرئيــس األمريكي، 
)غاريــد  وزوجهــا  ترامــب(  )إيفانــكا 

كوشــنر(.
عــىل  الغضــب  مــن  حالــة  وخيمــت 
الفلســطينيني يف ظــل رفضهــم خلطــوة اإلدارة 
األمريكيــة يف فتــح ســفارهتا يف مدينــة القــدس 
يف حــني اعتــربت احلكومــة الفلســطينية إقــدام 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــىل نقــل 
الســفارة جتــاوزًا وخرقــًا للقانــون الــدويل 
ــة  ــم احلكوم ــق باس ــال الناط ــا ق ــب م حس

الفلســطينية.
وارتفــع عــدد الشــهداء يف قطــاع غــزة إىل 59 
ــىل  ــًا ع ــب 2770 مواطن ــام أصي ــهيدًا، في ش
ــاص  ــيل بالرص ــوم اإلرسائي ــر اهلج ــل، إث األق
احلــي عــىل املتظاهريــن الســلميني الذيــن 
ديــار  إىل  بعودهتــم  للمطالبــة  خرجــوا 
ــل  ــرسًا قب ــا ق ــروا منه ــن هج ــم الذي أجداده

70 عامــًا.
ــل  ــنطن نق ــرار واش ــن ق ــي م ــف الرتك املوق

الســفارة األمريكيــة إىل القــدس:
طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  أجــرى 
أردوغــان، يــوم األربعــاء، 16 مايو/أيــار، 
ــن  ــدد م ــع ع ــة م ــة منفصل ــاالت هاتفي اتص
ــد  ــن مح ــم ب ــيخ متي ــر الش ــر قط ــامء، )أم الزع
جوكــو  اإلندونيــي  ونظريــه  ثــاين،  آل 
البشــر(،  عمــر  والســوداين  ويــدودو، 
ــطني،  ــرة يف فلس ــتجدات األخ ــث املس لبح
ــا  ــع عقده ــة املزم ــالمية الطارئ ــة اإلس والقم

بإســطنبول اجلمعــة املقبــل.
وأفــادت الرئاســة الرتكيــة، أن أردوغــان تبادل 
وجهــات النظــر مــع قــادة تلــك الــدول حــول 
ــد  ــا تصاع ــا، ويف مقدمته ــن القضاي ــدد م ع
اخلطــوة  املنطقــة، عــىل خلفيــة  التوتــر يف 
القــدس،  إىل  ســفارهتا  بنقــل  األمريكيــة 
واملجــزرة اإلرسائيليــة بحــق الفلســطينيني 
ــىل  ــامء، ع ــد الزع ــزة وأك ــاع غ ــزل بقط الع
رضورة أال يبقــى املجتمــع الــدويل صامتــًا إزاء 
ــددوا  ــطينيني، وش ــق الفلس ــاكات بح االنته

ــاون  ــة التع ــاء منظم ــاذ أعض ــة اخت ــىل أمهي ع
إزاء  ومشــرتكًا  حازمــًا  موقفــًا  اإلســالمي 

األحــداث األخــرة بفلســطني.
ــيل  ــن ع ــي )ب ــوزراء الرتك ــس ال ــال رئي وق
يلدريــم(: يتعــني عــىل الــدول اإلســالمية 
أن تعيــد النظــر يف عالقاهتــا مــع إرسائيــل 
ــوات  ــران الق ــطينيًا بن ــل 60 فلس ــد مقت بع
اإلرسائيليــة خــالل احتجاجــات عــىل حــدود 

ــزة. ــاع غ قط
»العــامل اإلســالمي  أن  يلدريــم،  وأوضــح 
ملــزم بإظهــار اإلنســانية والوحــدة والتضامن 
ــًا  ــى صامت ــب أال يبق ــم، وجي ــذا الظل ــد ه ض

ــت«. ــن تصم ــا مل ول ــه، تركي حيال
مقتــل  بشــدة  تديــن  »تركيــا  أن  وأضــاف 
ــد  ــىل ي ــاص ع ــاء بالرص ــطينيني األبري الفلس
ــرارات  ــن الق ــام تدي ــة، ك ــوات اإلرسائيلي الق
ــواء  ــىل أج ــار ع ــب الن ــي تص ــة الت األمريكي
ــة مــن  الســالم، بعــد نقــل الســفارة األمريكي

ــدس. ــب إىل الق ــل أبي ت
أمــس  املتحــدة،  الواليــات  وافتتحــت   
االثنــني، ســفارهتا يف إرسائيــل بمدينــة القدس 
يف مقــر مؤقــت بالقنصليــة األمريكيــة، ترتيبــا 
ــعلت  ــوة أش ــب، يف خط ــل أبي ــن ت ــا م لنقله
الفلســطينيني  املحتجــني  بــني  مواجهــات 

ــزة. ــاع غ ــة يف قط ــوات اإلرسائيلي والق

املواقف الدولية:
قــرار  تقيــم ســلبًا  - الفــروف: موســكو 

القــدس. إىل  ســفارهتا  نقــل  أمريــكا 
الســفارة  نقــل  الفرنســية:  اخلارجيــة   -
ــون  ــع القان ــاىف م ــدس يتن ــة إىل الق األمريكي

الــدويل.
ــل  ــض نق ــعودي يرف ــوزراء الس ــس ال - جمل

ــدس. ــة إىل الق ــفارة األمريكي الس
- امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 

يعلــن إدانــة اململكــة للقــرار.
ــعب  ــا للش ــد دعمه ــة تؤك ــة العربي - اجلامع
ــة  ــاكات األمريكي ــن االنته ــطيني وتدي الفلس

ــدس ــة يف الق اإلرسائيلي
- الدعــوة لعقــد اجتــامع جلامعــة الــدول 
ــروج  ــوزراء، للخ ــتوى ال ــى مس ــة ع العربي
ــي  ــم الت ــد اجلرائ ــد ض ــريب موح ــف ع بموق
متارســها إرسائيــل بحــق الشــعب الفلســطيني

الســفارة  بنقــل  االحتفــال  ظريــف:   -
العــار  »يــوم  هــو  القــدس  إىل  األمريكيــة 

» لكبــر ا
ــة  ــًا عاصم ــتبقى دوم ــدس س ــو: الق - نتنياه

ــام. ــة س ــل يف أي اتفاقي إلرسائي
ــن  ــي بنيام ــة اإلرسائي ــس احلكوم ــد رئي - أك
نتنياهــو أن نقــل الســفارة األمريكيــة مــن 
ــوم  ــة ي ــدس املحتل ــب إىل الق ــل أبي ــة ت مدين
عظيــم يف التاريــخ، وأثنــى عــى شــجاعة 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، والوفــاء 

ــه. بتعهدات
وقــال، خــال مراســم حفــل افتتــاح الســفارة 
اجلديــدة يف القــدس اليــوم االثنــن: »إنــه 
ــع  ــي صن ــس األمريك ــم، إن الرئي ــوم عظي لي

ــخ«. التاري

السفارة األمريكية الجديدة خنجر في قلب القدس
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قتــل الفلســطينّيني ليــس جديــدًا عــىل إرسائيــل، لكــّن 
ــة  ــىل خصوصّي ــوت ع ــدود انط ــىل احل ــرة ع ــة األخ املذبح
نافــرة، بعــض التلفزيونــات التقطــت تلــك اخلصوصّيــة بــأن 
قســمت شاشــتها نصفــني: نصفــًا الحتفــال الســادة الذيــن 
يــكادون ينفجــرون ســعادة، ونصفــًا ألمل العبيــد الذيــن 
ُيقَتلــون، نصفــًا لألقويــاء واألغنيــاء ذوي األيــدي امللّطخــة 
ــًا للفقــراء الضعفــاء ممّــن يعيشــون يف قفــص  ــدم، ونصف بال

ــوط. مضغ
هــذا االنشــطار الــذي اســتوقف جيشــًا مــن الكّتــاب 
واملعّلقــني كان أكــرب بــال قيــاس مــن ســائر الــكالم العــريّب 
ــق  ــزيّب الضّي ــل احل ــن التعام ــرب م ــًا أك ــل، وطبع ــذي قي ال
)حييــى  الفصيــح  )ورئيســها  محــاس  تعاملتــه(  الــذي 

ــاة. ــع املأس ــنوار( م الس
ــات، مل  ــد واخلطاب ــًا القصائ ــا جانب ــا إذا وضعن ــال أّنن واحل
ــل، ال  ــن قب ــّرة م ــون م ــل ملي ــبق أن قي ــًا س ــد إاّل كالم نج
فكــرة واحــدة جديــدة، وال قــول واحــد مل ُيَقــل، املأســاة يف 

ــاض. ــة االنخف ــوّية بالغ ــا يف س ــا، أقوالن ــوّية علي س
ــرب،  ــز الع ــامل، عج ــاذل الع ــا، خت ــل ورّشّيته رداءة إرسائي
كّل هــذا صدحــت بــه احلناجــر أيضــًا وأيضــًا، بــدا احلــدث 
للتمريــن عــىل اخلطابــة  كأّنــه فرصــة أخــرى  اجلليــل 
واإلنشــاء، لكــْن إذا كان األمــر ال يتعّلــق، مــن حيــث 
ــّم عــن أزمــة  ــه بالتأكيــد ين املبــدأ، بالعقــل، وال باللغــة، فإّن
ــا ال  ــة هن ــتجّداته. والصعوب ــع ومس ــراءة الواق ــة يف ق عميق
ــة، ألّن  ــن جه ــّل: م ــىل األق ــببني ع ــّك لس ــا الش ــى إليه يرق
ــن  ــة، وم ــر أخالقّي ــة وغ ــر عادل ــالم غ ــة باالستس املطالب
جهــة أخــرى، ألّن املطالبــة باملقاومــة هــي أيضــًا غــر عادلــة 
ــل  ــوت الذلي ــوة إىل امل ــة األوىل دع ــة، املطالب ــر أخالقّي وغ
والبطــيء، املطالبــة الثانيــة، يف ظــّل تــوازن القــوى القائــم، 

ــل. ــوت املعّج ــوة إىل امل دع
بالــكالم  التــي حتيــط  الصعوبــة  إّن  القــول  قــد جيــوز 
ــكالم  ــر ال ــف ُيَج ــط: كي ــا بالضب ــن هن ــطينّي تكم الفلس
الفضفــاض واملكــرور وكيــف يتــّم التحــّرك داخــل الرقعــة 
ــىل  ــل ع ــف ُيعم ــة؟، كي ــالم واملقاوم ــني االستس ــّدة ب املمت
ــح  ــام ال يتي ــة ب ــلمّية واملدنّي ــة الس ــكال املقاوم ــر أش تطوي
ــام يســّهل  ــة أن تزعــم الســيطرة عليهــا، في لألطــراف احلزبّي

ــدم؟. ــا يف ال ــل إغراقه ــىل إرسائي ع
ــة،  ــة اإلطالقّي ــا الكالمّي ــكالم يف تقاليدن ــف ال ــذا أضع ه
وذلــك علــاًم بــأّن مــا نعيشــه راهنــًا يلــّح عــىل طلــب الدّقــة 
التــي جتــايف ميلنــا إىل اإلطــالق، يكفــي التذكــر بعــدد مــن 

ــا: ــن جتاهله ــي ال يمك ــن الت العناوي
قبــل أن »ُتــرتك غــّزة وحدهــا« مــن العــرب، فإهّنــا »ُتركــت 
ــطينّيي  ــن فلس ــل وم ــطينّيني يف إرسائي ــن الفلس ــا« م وحده
ــرًا مــن اختصــاره  ــة، هــذا أبعــد وأعمــق كث ــة الغربّي الضّف
ــًا،  ــا دولّي ــلطة يف رام اهلل، أّم ــع الس ــل أو قم ــع إرسائي يف قم
ــد  ــة دونال ــع ابن ــدس م ــو يف الق ــني نتانياه ــال بنيام فاحتف
ــه مــع فالديمــر بوتــني  ترامــب وصهــره جــاء بعــد احتفال
يف موســكو، بــني هذيــن احلّديــن القاهريــن، الداخــيّل 
إقليمــّي  عنــر  عــىل  الوقــوع  يســتحيل  واخلارجــّي، 
واحــد مالئــم، اللهــّم إاّل إذا صّدقنــا دجــل املامنعــني يف 
ــة  ــطني« و)إزال ــر فلس ــّص »حتري ــا خ ــران يف م ــق وطه دمش

ــل(. إرسائي
كيــف نفّكــر باملفــّرق ال باجلملــة، وبالسياســة - وهــي اليــوم 

أصعــب مــن أّي وقــت ســابق - ال باخلطابــة؟.
يف غضــون ذلــك، ُيفــرتض بنــا أال نقــول شــيئًا للفلســطينّيني 
ألّننــا ال نملــك أّي جديــد نقولــه هلــم، وأال نقــول هلــم شــيئًا 
ألّن مــا ســوف نقرتحــه عليهــم جّربــوه كّلــه. دعنــا نتوّقــف 
عــن وعظهــم وعــن التفنّــن يف اختيــار طــرق ملوهتــم، دعنــا 

نحــزن وكفــى.

ــوم )15  ــا، عــىل أن ي تفّتحــت مداركــي يف هــذه الدني
أيــار( مــن كل عــام، تقليــدًا فلســطينيًا يف عــوامل جلوئنا، 
ألحيــاء ذكــرى النكبــة بأقــل مــا يمكــن مــن التــآيس، 
ــك  ــىل التمس ــد ع ــد العه ــن جتدي ــون م ــا يك ــر م وأكث
ــا  ــىل حقن ــم ع ــا، والتصمي ــي إليه ــي ننتم ــالد الت بالب
ــهدُت  ــذا ش ــن، هك ــال الزم ــام ط ــا مه ــودة إليه بالع
ــي  ــان الت ــا، ولبن ــت فيه ــي عش ــورية الت ــامت س يف خمي
ــل  ــن التفاع ــة م ــكال خمتلف ــب، أش ــن كث ــا ع عرفته
اجلمعــي مــع واقعــة النكبــة، مــن خــالل مهرجانــات 
ــية  ــدوات سياس ــدة، ون ــرات حاش ــة، ومظاه خطابي
وأدبيــة، وحفــالت ومعــارض فنيــة وغرهــا، مجيعهــا 
ــًا،  ــًا ووطني ــًا تارخيي اســتقى مــن وحــي املناســبة، حدث
ال خــالف حولــه وعليــه، يف متــن رسديــة صلبــة 
ومتوارثــة، حافظــت عــىل تفاصيلهــا احلّيــة رغــم 
غبــار النســيان، مل يكــن مــا تناســل عــن تلــك النكبــة 
ــات  ــدار حمط ــىل م ــة ع ــات متنقل ــن نكب ــية م التأسيس
ــات  ــًا ملراجع ــة أو دافع ــًا ذات أمهي ــوء، موضوع اللج
ال غنــى عنهــا، تربــط بــني أســباب النكبــة األوىل ومــا 
ــؤال  ــن الس ــب ع ــة، وجتي ــات متنقل ــن نكب ــا م تاله
احلــارق حــول الصلــة بــني اإلجــرام الصهيــوين، 
وأشــكال العســف والظلــم التــي اختربهــا الالجئــون 

الفلســطينيون  يف دول جلوئهــم ..؟.
 كانــت مثــل تلــك املراجعــات تفــرض جهــدًا فكريــًا 
وتوعويــًا، لفهــم العالقــة اجلدليــة بــني هويــة األطراف 
ــن  ــر م ــا بكث ــث فيه ــا، والبح ــن نكباتن ــؤولة ع املس
أن  بــل  والعــرب،  الــدروس  واســتخالص  التأمــل 
جتاهلهــا أو املواربــة عليهــا، كان يفــي إىل إزاحــة كل 
ــة التــي ســبقتها، وبقــاء كل منهــا  نكبــة جديــدة للنكب
يف مطــاوي الذاكــرة النازفــة بــال توقــف،  ثمــة جتــارب 
مريــرة يف هــذا الســياق، كانــت حصيلــة انفصــام بــني 
وحــدة قضيــة الالجئــني، واختــالف رؤى وسياســات 
التعامــل معهــا، قبــل أن يتحــول هــذا االنفصــام 
بعــد الوقائــع التــي انتجهــا اتفــاق أوســلو بدايــة 
التســعينات، إىل تناقــض كبــر بــني حقــوق الالجئــني 
الرشعــي  ممثلهــم  وتنصــل  واإلنســانية،  الوطنيــة 
ــاخ  ــة، يف من ــاب القضي ــال أصح ــؤولياته حي ــن مس م
ــذا  ــّكل ه ــوق، ش ــك احلق ــكار تل ــامدي يف إن ــريب مت ع
ــل  ــة للفص ــة خصب ــي، ترب ــي واألخالق ــل الوطن اخلل
ــوالً  ــا، وص ــي تلته ــات الت ــة األم، والنكب ــني النكب ب
إىل نزعهــا عــن بعــض البعــض، وفــق مــا متليــه 
اعتبــارات سياســية، تتســاوق ومســارات بعثــرة الــكل 
الفلســطيني إىل أجــزاء، ومــن األمثلــة الصارخــة عــىل 
حصيلــة تلــك املســارات، مــا حــدث عشــية احتــالل 
العــراق عــام 2003، والريبــة الباهظــة التــي دفعهــا 
ــىل  ــي، ع ــر مجاع ــل وهتج ــن قت ــراق م ــطينيو الع فلس
ــراق،  ــران يف الع ــة إلي ــيعية احلليف ــيات الش ــد امليليش ي
بذريعــة اهتامهــم بالــوالء حلكــم صــدام حســني، 
ومــع أن نســبة كبــرة منهــم حاولــت اهلــروب إىل 
ــة  ــول "قلع ــن دخ ــد م ــام األس ــم نظ ــوريا، فمنعه س
العروبــة النابــض"، ووضعهــم يف خميــامت عــىل حــدود 
ــرد  ــف وب ــظ الصي ــن قي ــاكنوها م ــى س ــن، عان البلدي
الشــتاء يف تلــك املناطــق الصحروايــة،  مــع ذلــك 
ــطيني  ــيل الفلس ــاب الفصائ ــل اخلط ــدًا جتاه ــر جي أذك
ــذا  ــة ه ــق نكب ــول حقائ ــت، ح ــي تل ــنوات الت يف الس
ــن  ــوارب ع ــث امل ــي، واحلدي ــطيني املن ــزء الفلس اجل
مأســاته اإلنســانية، دون اخلــوض يف هويــة اجلنــاة 

ومســؤوليتهم عــن حدوثهــا. يف الوقــت الــذي كانــت 
 )unhcer(  الدوليــة مفوضيــة شــؤون الالجئــني 
ــايف  ــث يف املن ــد ثال ــم لبل ــادة توطينه ــىل إع ــل ع تعم
البعيــدة، مثــل هــذا اإلنــكار لنكبــات أصحــاب 
ــي واالجتامعــي هلــا، مل يكــن  ــة واحلامــل الوطن القضي
حمــض صدفــة أو إمهــال ســيايس، بــل هو مــن دالالت 
ــة،  ــب الفصائلي ــادات والنخ ــدى القي ــاط  ل االنحط
التــي كانــت تضــع مصاحلهــا بالتحالــف مــع األنظمــة 
ــة  ــف ومواجه ــا يف كش ــىل واجبه ــة ع ــة، أولوي العربي
الــدول  يف  الالجئــني  نكبــات  عــن  املســؤولني، 
ــة  ــن النكب ــًة ورضاوًة ع ــل فداح ــي ال تق ــة، وه العربي
ــد  ــىل ي ــم ع ــم وآباءه ــها أجداده ــي عايش األوىل، الت
العصابــات الصهيونيــة، مــع ذلــك بقــّي إحيــاء ذكــرى 
النكبــة ُعرفــًا ســنويًا إلحالــة الواقــع املعــارص ألجيــال 
النكبــة، وتثبيتــه عــىل خشــبة جريمــة االقتــالع األوىل، 
وإذا كانــت مثــل هــذه اإلحالــة رضوريــة دائــاًم ألهنــا 
ــة تأسيســية وفارقــة، لكــن اســتخدامها  حقيقــة تارخيي
ــة  ــطينية واألنظم ــادات الفلس ــؤولية القي ــس مس لطم
العربيــة، عــن تضييــع حقــوق الالجئــني والتنكــر 
هلــا، هــو بمثابــة تســرت عــىل وقائــع وحقائــق كارثيــة، 
ــدر ال  ــة األم إىل ق ــل النكب ــرًا يف حتوي ــا دورًا كب كان هل
ــر مــن جمــرد  ــه، املدعــو اليــوم للغضــب أكث فــكاك من
ــة،  ــص أو جتزئ ــني دون نق ــة املنكوب ــتحضار رواي اس
ــام  ــن دور النظ ــني ع ــت املش ــتمرار الصم ــو يف اس ه
ــوريا،  ــطينيي س ــة فلس ــن نكب ــه، ع ــوري وحلفائ الس
ــورية  ــة الس ــن النكب ــايس م ــزء أس ــا ج ــع أهن ــي وم الت
األكــرب، فــإن مشــاركة فصائــل فلســطينية مواليــة 
للنظــام وإيــران، وتواطــئ بعضهــا اآلخــر يف اســتكامل 
الفصــل  حقيقتــه  يف  يشــكل  اجلهنميــة،   حلقاهتــا 
ــا   ــي بدأهت ــالع  الت ــرد واالقت ــة الط ــن عملي ــر م األخ
ــىل  ــت ع ــي فرض ــًا، والت ــبعني عام ــل س "إرسائيل"قب
ــوا  ــوم، أن يلتحف ــا الي ــة األوىل يف ذكراه ــة النكب ورث
ــط  ــن خمط ــوري، ضم ــامل الس ــوء يف الش ــام اللج خي
ــن  ــوك ع ــم الرم ــر خمي ــد تدم ــرسي، بع ــر الق التهج

ــه. ــرة أبي بك
ــلط  ــة التس ــدور أنظم ــة ل ــة عميق ــة نقدي  دون مراجع
العربيــة يف تثبيــت جريمــة النكبــة ألوىل، ويف استنســاخ 
نموذجهــا الصهيــوين الفــايش يف عالقــة تلــك األنظمــة 
ــه املشــهد  مــع الفلســطينيني ومــع شــعوهبا - كــام علي
ــة  ــرى النكب ــاء ذك ــيبقى إحي ــي- س ــوري الدام الس
تقليــدًا ســنويًا، أكثــر منــه كفاحــًا دؤوبــًا ومثمــرًا مــن 

ــي. ــالص احلقيق ــات اخل ــي رشوط ومتطلب ــل وع أج
مــن هنــا نــدرك أن قــرار ترامــب بنقــل الســفارة 
الذكــرى  مــع  بالتزامــن  القــدس،  إىل  األمريكيــة 
ــطينية  ــا الفلس ــة لنكباتن ــو حمصل ــة، ه ــبعني للنكب الس
والعربيــة، وتتويــج لفشــل تارخيــي مزمــن يف إدارة 
الــراع مــع العــدو الصهيــوين، طاملــا يســتمر تغييــب 
ــعوبنا  ــاة ش ــن حي ــة ع ــة والديمقراطي ــة والعدال احلري

وأوطاننــا. 
الفلســطينيون  الالجئــون  يأبــى  ذلــك  كل  مــع 
ــا  ــة، وم ــة والظامل ــة املجحف ــذه املعادل ــالم هل االستس
ــا  ــطرها أهلن ــي س ــوان الت ــدي والعنف ــات التح وقف
عــىل  تصميــاًم  إال  العــودة،  مســرات  يف  الغزيــني 
ــة املنكوبــني، ورفــض جتاهلهــا وتغييبهــا،  ــاء رواي إحي
وبقائــه  بالعــودة،  حقهــم  عــىل  املكــني  واإلرصار 

راســخًا ومشــتعاًل بدمائهــم الذكيــة.

في الكالم عن
ين

ّ
عن العالقة الجدلية بين النكبة التأسيسية ونكباتنا المتتاليةفلسطين والفلسطيني

كاتب ومحامي فلسطيني، والمنسق العام لتجمع مصيركاتب وصحفي لبناني

أيمن أبو هاشمحازم صاغية
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ربــام تكــون املندوبــة األمركيــة إىل األمــم املتحــدة )نيكــي هاييل( 
حمقــة يف قوهلــا إن إرسائيــل مارســت ضبــط النفــس أثنــاء املجزرة 
ــن  ــطينيني أول م ــق الفلس ــالل بح ــوات االحت ــا ق ــي ارتكبته الت
أمــس، فعندمــا يتمــدد جنــود مدججــون بالســالح عــىل تــالل 
ترابيــة ويطلقــون النــار مــن دون وازع عــىل مدنيــني عــزٍل 
مكشــوفني، يكــون مــن »ضبــط النفــس« فعــاًل أال يســقط أكثــر 

مــن ســتني ضحيــة.
حتــاول )هايــيل( أن تقنعنــا أن اجلنــود اإلرسائيليــني اكتفــوا هبــذا 
ــوا قادريــن عــىل ارتــكاب  القــدر مــن القتــل يف حــني أهنــم كان
مذبحــة أغــزر ســفكًا لــدم الفلســطينيني. هــذا نــوع مــن »ضبــط 
النفــس« يتفــق متامــًا مــع تصــور املندوبــة لعمليــة الســالم التــي 
»مل يعرقلهــا نقــل الســفارة األمركيــة إىل القــدس بــأي شــكل«، 

عــىل مــا اســتطردت.
قــدر  بينهــام:  فيــام  تنســجامن  الفكرتــني  إن  القــول  ينبغــي 
ــدًا بيــد مــع حتطيــم واحــد مــن  »مضبــوط« مــن القتــل يســر ي
أســس التســوية املفرتضــة بــني اإلرسائيليــني والفلســطينيني 
ــل  ــل ونق ــة إلرسائي ــدس عاصم ــرتاف بالق ــة يف االع واملتمثل
ــن  ــني ع ــود اإلرسائيلي ــاع اجلن ــا، امتن ــة إليه ــفارة األمركي الس
إطــالق النــار عــىل املزيــد مــن األجســاد والــرؤوس الفلســطينية 
ــو  ــني نتانياه ــة بنيام ــور حكوم ــي لتص ــئ املوضوع ــو املكاف ه
ــدى  ــس ل ــك أن لي ــالم، ذل ــة الس ــب لعملي ــد ترام وإدارة دونال
أي مــن هذيــن الطرفــني أدنــى نيــة )مــن جهــة نتانياهــو( وال أي 
تصــور )مــن جانــب ترامــب( ملــا جيــب أن يكــون عليــه الســالم 
بــني الفلســطينيني واإلرسائيليــني. الوســيط األمركــي املكلــف 
متابعــة املفاوضــات وســفر واشــنطن لــدى إرسائيــل، جيعــالن 
نتانياهــو يبــدو كنعجــة مســاملة أمامهــام، إلفراطهــام يف الرتويــج 
بدايــة  عنــد  بعضهــا  إىل  يطمــح اإلرسائيليــون  مل  ملقــوالت 

ــرن. ــع ق ــل رب ــوية قب التس
ليــس رسًا أن املطالــب التــي تقــدم أثنــاء التفــاوض هــي 
ــوم  ــوى املرس ــن الق ــورق ملوازي ــىل ال ــوب ع ــكاس املكت االنع
ــطينية يف  ــوق الفلس ــد للحق ــل املتصاع ــىل األرض، والتجاه ع
احلكومــة ويف الشــارع اإلرسائيليــني، يقومــان عــىل حقائــق 
صلبــة تشــر إليهــا احلالــة املزريــة التــي وصلــت إليهــا احلركــة 
الوطنيــة الفلســطينية أوالً، وانفــكاك احلاضنــة السياســية واملاليــة 
العربيــة عنهــا، مــا وجــه رســالة رصحيــة إىل اإلرسائيليــني بإمهــال 
ــطينيني  ــع الفلس ــل م ــامد التعام ــطينية واعت ــب الفلس كل املطال

ــرًا. ــة ح ــائل األمني ــىل الوس ع
مشــغول  رئيــس  جمــيء  إال  البــؤس  هــذا  ينقــص  يكــن  مل 
البيــت  يف  موقعــه  عــىل  وباحلفــاظ  الشــخصية  بمشــكالته 
األبيــض وال يملــك أبســط فكــرة، خــارج إطــار الدعايــة املؤيدة 
إلرسائيــل، عــن قضايــا املنطقــة وتارخيهــا ورصاعاهتــا، وبغيــاب 
االســرتاتيجية، ولــو املنحــازة إىل جانــب إرسائيــل والتــي ســعت 
اإلدارات الســابقة إىل تنفيذهــا مــن خــالل التمســك بحــل 
الدولتــني، حّلــت مــع ترامــب املياومــة السياســية التــي تنظــر إىل 
ــق  املكاســب واخلســائر بعــني رجــل األعــامل املســتعجل لتحقي
األربــاح وليــس بعــني قائــد الدولــة األقــوى يف العــامل. االنــزالق 
)ترامــب( عــىل رضــا  بــه  إىل خطــاب شــعبوي يســتحوذ 
ــدالع  ــزة الن ــة اجلاه ــو الوصف ــل، ه ــن إلرسائي ــور املؤيدي مجه
موجــة جديــدة مــن االحتجاجــات عــىل الظلــم التارخيــي 
للفلســطينيني، يف املقابــل تبــدو حكومــة نتانياهــو يف شــوق 
ــل  ــهل واألق ــيلة األس ــا الوس ــات باعتباره ــذه االحتجاج إىل ه
ــة  ــث مقارع ــن عب ــطينيني ع ــائل إىل الفلس ــه الرس ــة لتوجي كلف
االحتــالل هبــذه القيــادة وهــذه الفصائــل وهــذا العــامل العــريب.
اليمــني  الباقيــة يف جعبــة  الوحيــدة  الوســيلة  العنــف هــو 
اإلرسائيــيل احلاكــم. التضحيــة واالحتجــاج مهــا األداتــان 
اللتــان مل يعــد الفلســطينيون يملكــون غرمهــا. وهكــذا انقضــت 

األعــوام الســبعون األوىل عــىل النكبــة.

أصبــح يــوم الرابــع عــرش مــن مايــو 2018 عالمــة فارقــة يف 
تاريــخ الــراع الفلســطيني - اإلرسائيــيل، وكّرســت كــربى 
الصحــف األمركيــة صــورًا يف صفحاهتــا األوىل ملجــزرة 
ومواجهــات غــزة التــي دارت ذاك اليــوم، ويف املقابــل مل 
ــدس  ــة إىل الق ــفارة األمركي ــل الس ــبة نق ــور مناس ــم بص هتت
بحضــور ابنــة الرئيــس األمركــي )دونالــد ترامــب، إيفانــكا 
ــة  ــدى رمزي ــام يتع ــنر(، وفي ــد كوش ــره جاري ــب وصه ترام
احلدثــني يتبــنّي اســتحالة بقــاء الوضــع القائــم إىل الالهنايــة.
بالرغــم مــن ميــزان القــوى املختــّل لصالــح إرسائيــل، 
ــًا  ــدو واضح ــورة ويب ــة الص ــة معرك ــة العربي ــرست الدول خ
وأن  باحللــم،  متمّســك  اجلديــد  الفلســطيني  اجليــل  أن 
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــة حرك ــطينية وحال ــامات الفلس االنقس
اليــأس  إىل  الفلســطينيني  تدفــع  ال  املزريــة  الفلســطينية 

والتخــيل.
وبالفعــل ربــام كان هنــاك رهــان عــىل هتميــش املســألة 
الفلســطينية يف زمــن التفــكك العــريب والفــوىض غــر اخلالقة 
والتدمريــة وتكاثــر احلــروب واهنيــار الــدول، لكــن الوضــع 
الراهــن مل ُيفقــد القضيــة الفلســطينية مركزيتهــا بشــكل نســبي 
ــي  ــه الوطن ــن وبعدي ــراع املزم ــذا ال ــالت ه ــرًا إىل تفاع نظ
ــام يتخطــى جلجلــة اآلالم والســقوط العمــيل  والدينــي، وفي
التفــاق أوســلو ال تبــدو كل الســبل مغلقــة، ألن تضييــع حّل 

الدولتــني ســيكون مدمــرًا للطرفــني عــىل املــدى املتوســط.
ــط  ــرشق األوس ــة ال ــني يف منطق ــن املراقب ــر م ــع الكث توّق
ــهر  ــام ش ــذا الع ــن ه ــو م ــهر ماي ــون ش ــا أن يك وخارجه
ــة  ــام دول ــبعني لقي ــرى الس ــاء الذك ــه إحي ــر، ألن كل املخاط
ــة الفلســطينية  ــه ذكــرى النكب إرسائيــل يف أبريــل تزامنــت في
ــران  ــع إي ــووي م ــاق الن ــول االتف ــب ح ــالن ترام ــع إع م
ــودة  ــرات ”الع ــدس ومس ــة إىل الق ــفارة األمركي ــل الس ونق
الكــربى“ انطالقــًا مــن غــزة مــع حصيلتهــا الداميــة واملريعة.
ــجيل  ــاس تس ــة مح ــداث وإرادة حرك ــل األح ــن تسلس لك
ــا  ــدس دفعه ــفارة إىل الق ــل الس ــة نق ــىل عملي ــا ع اعرتاضه
إىل عــدم انتظــار يــوم 15 مايــو، والرتكيــز عــىل الزخــم 
ــذه  ــىل ه ــامل ع ــار الع ــك أنظ ــلط ذل ــي يس ــو ك يف 14 ماي
ــو  ــع عــرش مــن ماي ــة وهكــذا غــدا الراب املشــهدية الرتاجيدي
منعطفــًا تبــنّي فيــه مــدى التعبئــة واالحتقــان وثقــل التاريــخ 
ــن  ــة م ــذه البقع ــىل ه ــرش ع ــة والب ــا ورصاع اآلهل واجلغرافي
ــالث،  ــة الث ــات التوحيدي ــادات الديان ــة اعتق ــامل لناحي الع
ومركــز اســتقطاب املصالــح هبــدف الســيطرة يف منطقــة 
كانــت طريــق اهلنــد احليويــة يف املــايض، وأصبحــت منطقــة 
ــادة  ــر يف إع ــز تقري ــا، ومرك ــي وممره ــة العامل ــاج الطاق إنت
ــرتاتيجي. ــط االس ــة التخّب ــدويل يف حقب ــام ال ــكيل النظ تش

الضحايــا  بعــرشات  املتمّثلــة  اإلنســانية  املأســاة  وســط 
ومئــات اجلرحــى مــن الفلســطينيني، وخلفيتهــا مــن النــزوح 
ــأزق  ــط امل ــاق، ووس ــداد اآلف ــار وانس ــد واحلص إىل الترشي
الســيايس بالرغــم مــن الــكالم عــن صفقــات تارخييــة، 
ــاب  ــي يف اخلط ــد الدين ــراز البع ــىل إب ــًا اإلرصار ع كان الفت
الســيايس املواكــب ملنعطــف 14 مايــو، فاحتفــال نقــل 
ــد  ــايب لدونال ــان انتخ ــبه بمهرج ــة كان أش ــفارة األمركي الس
ــس  ــم الق ــن بينه ــني وم ــن اإلنجيلي ــر م ــمَّ الكث ــب ض ترام
ــىل  ــب ع ــد ترام ــال )ال يوج ــذي ق ــرس( ال ــرت جيف )روب
ــىل  ــه ع ــل إن ــب، ب ــخ فحس ــن التاري ــح م ــب الصحي اجلان

ــرب(. ــرب ال ــح ق ــب الصحي اجلان
ــدم  ــام ال ــد مح ــرة بع ــل كث ــدرت ردود فع ــل ص ويِف املقاب
ــرة  ــة لن ــود ديني ــن وع ــدث ع ــا يتح ــر منه ــزة والكث يف غ
فلســطني وزوال إرسائيــل وبينهــا بيــان رئاســة األركان 
اإليرانيــة الــذي يقــول يف ختامــه )إن العــد العكــي الهنيــار 
الكيــان الصهيــوين قــد بــدأ )…(، وبنــاء عــىل الوعــد 

اإلهلــي، ســيزول هــذا الكيــان االحتــاليل إىل األبــد يف 
ــد(. ــر البعي ــتقبل غ املس

لكــن البعــد الدينــي ال حيجــب البعــد التارخيــي، ففــي 
ــرًا لقــراره حــول القــدس، أصــدرت  ــر املــايض وتقدي فرباي
ــورة  ــل ص ــة حتم ــة خاص ــة معدني ــة عمل ــة إرسائيلي منظم
ــب  ــًا إىل جن ــب(، جنب ــد ترام ــي، )دونال ــس األمرك الرئي
مــع امللــك الفــاريس )قــورش الكبــر(، الــذي أهنــى ســبي 

ــنة. ــل 2500 س ــل قب ــود يف باب اليه
ــدو  ــذي يب ــراع ال ــذا ال ــة يف ه ــع الصعب ــودة للوقائ ويِف ع
ــًا عــىل احلــل واختلطــت فيــه التضحيــات الفلســطينية  عصّي
ــن  ــطينية م ــألة الفلس ــع املس ــل م ــة بالتعام ــة اهلائل والعربي
ــام  ــيم يف الع ــة التقس ــذ خط ــة من ــرص الضائع ــث الف حي
ــطينية،  ــة الفلس ــالق املقاوم ــة 1967 وانط 1948، إىل نكس
يف  لالنخــراط  عرفــات  يــارس  اضطــرار  إىل  وصــوالً 
ــه  ــت علي ــة ضّيق ــة عربي ــن أنظم ــًا م ــلو هرب ــاق أوس اتف
ــرب  ــادة يف ح ــع واإلب ــم القم ــب حج ــن يراق ــاق، وم اخلن
ــن  ــة م ــه رشحي ــن ضمن ــعبه وم ــىل ش ــوري ع ــام الس النظ
ــب  ــوف(، نائ ــا أورده )بوغدان ــر كالم ــطينيني، يتذّك الفلس
وزيــر اخلارجيــة الــرويس، الــذي حــّذر أمــام أحــد أصدقائــه 
ــريب“. ــوري احل ــام الس ــج النظ ــل بنه ــداء إرسائي ــن ”اقت م
واألدهــى اليــوم أن الفلســطينيني املنقســمني يفتقــدون قيــادة 
جامعــة تدافــع عــن قرارهــم املســتقل يف زمــن تفــكك النظام 
اإلقليمــي العــريب، وقيــام قــوى إقليميــة بالســعي لالســتثامر 
يف املوضــوع الفلســطيني خلدمــة مســارات نفوذهــا اإلقليمي 

قبــل إعطــاء األولويــة للمســألة الفلســطينية بحــد ذاهتــا.
يف هــذه األثنــاء يتكــّرس الوضــع القائــم لصالــح إرسائيــل، 
وعــىل الرغــم مــن كالم )نيكــي هايــيل(، الســفرة األمركيــة 
يف األمــم املتحــدة، عــن عــدم تغيــر وضــع مدينــة القــدس 
ــال  ــن رج ــد م ــرب العدي ــفارة، يعت ــال الس ــرار انتق ــبب ق بس
ــرتاف  ــرد اع ــس جم ــفارة لي ــل الس ــون أن نق ــة والقان السياس
ــدس  ــّم للق ــو ض ــام ه ــل، وإن ــة إلرسائي ــدس عاصم بالق
االعــرتاف  ويعنــي  إرسائيــل،  إىل  وضواحيهــا  الرشقيــة 

ــيل. ــع اإلرسائي ــتوطنات، والتوس ــة املس برشعي
إنــه التامهــي األمركــي مــع إرسائيــل وهــذا ليــس بجديــد، 
حســب العديــد مــن املســؤولني الفلســطينيني الذيــن واكبــوا 
مســارات التفــاوض منــذ أوســلو كان هنــاك شــعور بوجــود 
إرسائيــل - أمــركا عــىل طاولــة املفاوضــات، ومــن خــالل 
ــن  ــكالم ع ــًا ال ــن أحيان ــة يمك ــل الدولي ــة ردود الفع مراقب
انحيــاز أورويب إلرسائيــل،  أو  تناغــم رويس- إرسائيــيل 
بالطبــع ال ينفــع البــكاء عــىل األطــالل أو عقــد الكثــر مــن 
ــج  ــن دون نتائ ــف م ــجيل املواق ــل تس ــن أج ــرات م املؤمت
عمليــة سياســيًا أو دعــم فلســطينيي الداخــل لتخفيــف 

ــم. معاناهت
ــني مــر وحركــة محــاس يقــي  ــًا حصــل ب ــدو أن اتفاق يب
بوقــف تصعيــد التظاهــر حتــى اخلامــس مــن يونيــو القــادم، 
ــام  ــزة، بين ــن غ ــار ع ــف احلص ــراءات لتخفي ــار إج يف انتظ
ــدة  ــن ع ــفرائها م ــحب س ــطينية بس ــلطة الفلس ــت الس قام
ــود  ــس حمم ــب الرئي ــن يذه ــنطن ول ــا واش ــم وبينه عواص
عبــاس إىل القمــة اإلســالمية يف تركيــا وســيوفد رئيــس 
حكومتــه، كل هــذه اخلطــوات وأطنــان البيانــات تبقــى 
قــارصة متامــًا إزاء حجــم اخللــل يف ميــزان القــوى مــع 
إرسائيــل، والبدايــة ال بــد أن تكــون مــن البيــت الفلســطيني 
ــر  ــن التفك ــرى م ــات أخ ــق منظوم ــل وف ــيل والعم الداخ
ــن  ــو ممك ــام ه ــك ب ــية والتمّس ــة السياس ــني الواقعي ــع ب جتم
مــن الثوابــت، وعــىل األرجــح ســرتبط الوضــع الفلســطيني 
الدائــرة  اإلقليــم واحلــروب  تركيــب  إعــادة  بمخــاض 

ــة. والقادم

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بعد ملحمة غزةغزة القتل المنضبط

أستاذ العلوم السياسية في المركز الدولي - باريسكاتب وصحفي لبناني

د. خطار أبو ديابحسام عيتاني 
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ملســرات  الســلمي  الطابــع  أّن  املراقبــون  يــرى 
ــت  ــي انطلق ــار(، الت ــرس احلص ــربى وك ــودة الك )الع
ــاح يــوم اجلمعــة: 30/ 3، نحــو  يف قطــاع غــزة، صب
الســياج الفاصــل بــني القطــاع وإرسائيــل، تلبيــة 
لدعــوة وجهتهــا الفصائــل الفلســطينية، بمناســبة 
الذكــرى الـــ )42( لـــ ) يــوم األرض (، باتت كابوًســا 
ــعبية،  ــا ) ش ــًرا لكوهن ــك نظ ــل؛ و ذل ــا إلرسائي ًق مؤرِّ
وســلمية (، وذلــك مــا ينــزع الذرائــع مــن إرسائيــل 
الســتخدام األســلحة ضــد املتظاهريــن الفلســطينيني، 
ت الفرصــة عــىل حكومــة الصقــور الــذي  ويفــوِّ

يقودهــم نتنياهــو.
ــن  ــق اآلالف م ــد انطل ــاء فق ــب وكاالت األنب فبحس
ــط  ــامل ووس ــع، ش ــدة مواق ــاه ع ــطينيني، باجت الفلس
ــة  ــل اللجن ــن قب ــا م ــمًّ حتديده ــاع، ت ــوب القط وجن
عــن  مــرت   )700( وتبعــد  للمســرات،  املنظمــة 

ــام،  ــب خي ــم نص ــام ت ــل، ك ــياج الفاص الس
وتوفــر مرافــق بغــرض االعتصــام يف تلــك األماكــن، 

أطلــق عليهــا )خميــامت العــودة(.
ــة  ــتكون بداي ــا س ــطينيون إهن ــطون فلس ــال ناش وق
ــام 1948،  ــا ع ــروا منه ــي ُهّج ــألرايض الت ــودة ل الع
ــات  ــرات الفت ــاركني يف املس ــض املش ــق بع ــام عّل ك
ــم  ــل اس ــا، حتم ــون بداخله ــي يقيم ــام الت ــىل اخلي ع

ــذاك. ــا آن ــروا منه ــي ُهّج ــة الت ــدة أو القري البل
وقــد خصــص املنظمــون للمســرات حافــالت تقــّل 
ــكل  ــزة بش ــاع غ ــة لقط ــدود الرشقي ــني إىل احل املواطن
ــرات  ــا ملس ــة الُعلي ــة الوطني ــدأت ) اهليئ ــاين، وب جم
العــودة وكــرس احلصــار (، التحضــر هلــذه الفعاليــات 
ــنوية،  ــرى الس ــذه الذك ــول ه ــل حل ــدة، قبي ــذ م من
ــدام  ــب إق ــام 1976، عق ــا لع ــود أحداثه ــي تع الت
ــن  ــادرة أرايض م ــىل مص ــة، ع ــلطات اإلرسائيلي الس
الســكان العــرب الفلســطينيني يف اجلليــل )شــامل 
ــا )6 (  ــل خالهل ــات ُقت ــر مواجه ــا فجًّ ــطني(، م فلس

ــا. ــات حينه ــل املئ ــب واعتق ــطينيني وأصي فلس
وقــد أشــاد املراقبــون بإبــداع الفصائــل الفلســطينية يف 

غــزة يف التنظيــم  
املناطــق  يف  الفعاليــات،  هــذه  عــىل  واإلرشاف 
احلدوديــة بــني قطــاع غــزة وإرسائيــل، وهــو أكثــر مــا 

ــيل. ــش اإلرسائي ــج اجلي ــق ويزع ُيقل
اجليــش  أقــدم  فقــد  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــىل 
اإلرسائيــيل عــىل اســتخدام القــوة بحــق هــؤالء 

املتظاهريــن الســلميني طيلــة األســابيع الفائتــة، وقتــل 
ــد عــىل  ــوم االثنــني فقــط: 14/ 5 مــا يزي منهــم يف ي
ــت  ــي تزامن ــن 2000، الت ــر م ــرح أكث ــتني، وج الس
نقــل  عــىل  أخــرى  احتجاجــات  مــع  حتركاهتــم 
الســفارة األمريكيــة إىل القــدس املحتلــة ذلــك اليــوم.
ويذكــر للجهــات القائمــة عــىل هــذه املســرات 
ــي ال  ــارها، ك ــط مس ــم وضب ــىل التحك ــا ع حرصه
ختــرج عــن إطــار طابعهــا الســلمي، عــىل الرغــم مــن 
ــة  ــا، لدرج ــى يومًي ــهداء واجلرح ــل الش ــوايل قواف ت
أهنــا طالــت نجــيل الرنتيــي، وهنيــة، اللذيــن ســقطا 

ــني. ــوم االثن ــات ي ــهيدين يف مواجه ش
يــرى هــؤالء املراقبــون أّن فــرص نجــاح تلــك 
مــع  العاملــي  التضامــن  حشــد  يف  املســرات، 
ــّيام  ــم، والس ــىل حقوقه ــد ع ــطينيني يف التأكي الفلس
)حــق العــودة(، مثلــام ســتلفت أنظــار العــامل إىل 

احلصــار املفــروض عــىل قطــاع غــزة، منــذ 
)12( عاًمــا، وتشــارك فيــه دول اجلــوار العربيــة، 
ــح  ــادر إىل فت ــر تب ــل م ــا وجع ــا أحرجه ــو م وه
املعــرب مــع غــزة طيلــة شــهر رمضــان، يف أطــول مــدة 

ــيي. ــالب الس ــذ انق من
ــه  ــا، وتوّج ــق أهدافه ــا يف حتقي ــروون أّن نجاحه وي
ــج  ــا كربنام ــا واعتامده ــو تطويره ــطينيني نح الفلس
ــدو  ــع الع ــتباك م ــد االش ل قواع ــدُّ ــد تب ــي، بع وطن
ــر  ــلمية، أكث ــعبية الس ــة الش ــرب املقاوم ــيّل ع اإلرسائي
مــا يقلــق إرسائيــل ويدفعهــا ملنعهــا، باعتبارهــا 
إبداًعــا فلســطينيًّا مل يكــن يف الذهنيــة اإلرسائيليــة 
ــطينيني،  ــع الفلس ــا م ــكرة يف تعامله ــزة للعس املتحف
ــك  ــاع ( ال يمل ــبام ش ــزة  ) حس ــاع غ ــار أّن قط باعتب
إمكانيــات املواجهــة املبــارشة إال مــن خــالل املقاومــة 

العســكرية.
ناهيــك عــن أن تلــك املســرات ستســاهم يف حتريــك 
الوضــع الداخــيل املــأزوم بســبب احلصــار، وتعّطــل 
ــة  ــد وجه ــاه حتدي ــة، باجت ــة الداخلي ــاعي املصاحل مس
ــل، وليــس مــر  الغضــب الفلســطيني نحــو إرسائي

كــام كان ُيعتقــد.
ــني ال  ــأن الغزاوي ــر ب ــتطمئن م ــي س ــايل فه وبالت
ينــوون التوســع جنوًبــا نحوهــا، بــل يريــدون العــودة 
ــا نحــو أراضيهــم التــي ُهّجــروا منهــا،  شــاماًل ورشًق
وهــذا مــا يزعــج إرسائيــل، وجيعلهــا يف وضــع غــر 

مريــح.

لــدي قناعــة تامــة بــأن قضيــة القــدس وحصــار غــزة لــن تفلــح 
ــة  ــذه األنظم ــا، فه ــني عليه ــة وال القائم ــة العربي ــا األنظم فيه
ــة  ــع القضي ــوين ومتيي ــان الصهي ــم الكي ــم يف دع ــة للعظ متورط
الفلســطينية، بــل أصبحــت القضيــة هــي قضيــة متاجــرة 
وإعالنــات انتخابيــة، كيــف ال وســفارتا الكيــان مفتوحتــان يف 
ــام  ــطني، بين ــب فلس ــني بجان ــم دولت ــر أه ــن األردن وم كل م
ــة رًدا عــىل  ــا تقــوم بطــرد الســفر والقنصــل بطريقــة مهين تركي
ــن  ــهيدًا م ــا 58 ش ــي راح ضحيته ــودة، والت ــرة الع ــزرة مس جم

ــى. ــات اجلرح ــة إىل مئ ــزة باإلضاف ــاء غ أبن
ــات  ــزداد نكب ــه ت ــة ومع ــوم النكب ــرى ي ــام ذك ــام كل ع ــر ك مت
ــفارة إىل  ــل الس ــا نق ــواىل، وآخره ــوم وتت ــد ي ــًا بع ــرب يوم الع
ــل  ــل نق ــودي ال قب ــان اليه ــرتف بالكي ــن ال نع ــدس، فنح الق
ــة،  ــة وال غربي ــدة ال رشقي ــنا واح ــا، وقدس ــفارة وال بعده الس
وهــي عاصمــة فلســطني األبديــة، وامللفــت للنظــر بعــد مئــات 
الشــهداء يف مســرات العــودة واحلــق املــرشوع يف الدفــاع عــن 
القــدس أن الشــعوب العربيــة مل تتحــرك نــرة هلــذه القضيــة إال 

ــم ريب.  ــن رح م
قضيــة القــدس وفلســطني وحصــار غــزة هــي قضيــة املســلمني 
مجيًعــا، بــل وقضيــة كل مــن يؤمــن بقيــم العــدل واحلريــة، ألهنــا 
قضيــة حتــرر وطنــي مــن احتــالل غاشــم مغتصــب حلــق هــذا 
الشــعب يف العيــش عــىل أرضــه، وإكســاهبا أهنــا قضيــة العــرب 
فقــط هــو جريمــة كــربى تســعى إليهــا األنظمــة العربيــة إلبعــاد 
ــعارات  ــت ش ــطني حت ــع فلس ــف م ــن التعاط ــرب م ــر الع غ

زائفــة واهيــة.
ــلمني،  ــن أرض املس ــا ع ــة لوحده ــف مدافع ــوم تق ــزة الي غ
تقــدم الشــهيد تلــو الشــهيد، والدمــاء تلــو الدمــاء، والشــعوب 

ــرس.  ــر وتتح ــة تنظ العربي
ــددة،  ــدة متج ــة جدي ــرة قديم ــي فك ــودة فه ــرات الع ــا مس أم
والرهــان اليــوم هــو عــىل شــيئني مهــامن يف هــذه املســرة، أوهلــام 
ــاص  ــه رص ــلميتها يف وج ــو س ــام ه ــتمرارها، وثانيه ــو اس ه
ــدو أن  ــن يب ــرة، ولك ــزرة األخ ــد املج ــا بع ــدو خصوًص الع
ــع  ــى رف ــتمرة حت ــا مس ــدو، ولكنه ــع الع ــة م ــة طويل املنافح

ــيايس. ــتوى الس ــدم يف املس ــق تق ــار وحتقي احلص
ــد،  ــط جدي ــرشق أوس ــعى ل ــى تس ــدول العظم ــت ال ــإذا كان ف
ــوا  ــزة عزم ــل غ ــإن أه ــي، ف ــع علن ــرن، ولتطبي ــة الق ولصفق
ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــة يف س ــو احلري ــاق نح ــدوا الوث ــر وش املس

والعــرض. األرض 
قضية فلسطني هي أن نكون أو ال نكون. 

ــا زال  ــة، كان وم ــىل النكب ــًا ع ــبعني عام ــرور س ــد م واآلن وبع
ــرب  ــه ع ــاع عن ــه والدف ــب وطن ــض بح ــطيني ينب ــعب الفلس الش
املقاومــة، واهلــدف هــو طــرد االحتــالل والعــودة إىل فلســطني، 
وعــىل الرغــم مــن املشــاريع اإلســتيطانية واإلعالمية والسياســية 
التــي تفــوح يف املنطقــة حالًيــا بعــد الركــود الواضــح يف ثــورات 
الربيــع العــريب، وبعــد حمــاوالت التثبيــط وبــث اليــأس يف 
نفــوس أهلنــا يف غــزة، إال أن الشــعب مــا زال يبــدع يف مســراته 

للدفــاع عــن حقــه وأرضــه أمــام غطرســة االحتــالل.
ــق  ــدد ح ــا يتج ــة، وفيه ــرى النكب ــر يف ذك ــذه خواط ــًرا ه وأخ
أهلنــا يف غــزة يف مســراهتم الســلمية وهــو حــق طبيعــي، وهــو 
ــتعامر،  ــت االس ــة حت ــعوب الواقع ــال الش ــائل نض ــدى وس إح
دون التخــيل عــن حقهــا يف اســتخدام املقاومــة املســلحة، 
ــع رضورة  ــزة م ــا يف غ ــار ألهلن ــو انتص ــي ه ــاح اجلزئ فالنج

ــرات. ــذه املس ــعبي هل ــي والش ــم اإلعالم ــتمرار الزخ اس
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ــا  ــز مكافــئ مل ــاع عــن أنفســهم دون جتهي ــة للدف ــة وأدوات بدائي خرجــوا بصــدور عاري
ــم  ــىل األرواح، ولّيته ــظ ع ــائر وحتاف ــل اخلس ــة، تقل ــة حمكم ــدو، ودون خط ــه الع يمتلك
ــاء  ــن الدم ــدًا م ــة مزي ــوا، والنتيج ــث أت ــن حي ــهداء م ــادوا ش ــل ع ــم، ب ــادوا لوطنه ع
واجلثــث، تضــاف إىل أرقــام املجــازر الســابقة يف أرشــيف النكبــة الســوداء، والنهايــة ال 
يشء، فلــم نــر أحــد حتــرك مــن قــادة العــرب فالصمــت ســّيد املوقــف، حتــى الشــجب 
واالســتنكار الذيــن كانــوا ال يملكــون غــره غــاب عــن املشــهد.!!، ليعلــن أن املرحلــة 
القادمــة لــن تعــرف ســوى سياســة األمــر الواقــع، شــئتم أم أبيتــم، وأن التطبيــع قــادم 
ــىل  ــال )أن ع ــني ق ــلامن ح ــن س ــعودي اب ــد الس ــه ويل العه ــا رّصح ب ــة، وأن م ال حمال
الفلســطينيني القبــول باملقرتحــات املطروحــة وإال فليكفــوا عــن الشــكوى(، دليــاًل عــىل 
أن هــذه الدمــاء لــن جتــد مــن يعــّول عليهــا، ولــن يرفــع أحــد عقــرة الغضــب يف وجــه 
ــل  ــن مــن قب ــة البحري ــر خارجي ــام رفعهــا وزي ــه، مثل ــاع عن العــدو، كــام يرفعهــا يف الدف
ــن  ــع ع ــالم وتداف ــش يف س ــا أن تعي ــن حقه ــيادة وم ــة ذات س ــل دول ــال )إن إرسائي وق
ــة  ــم الضحي ــب، وهاج ــن املغتص ــع ع ــاء، داف ــل أو حي ــا دون خج ــذا قاهل ــها(، هك نفس

ــب.! ــيء عجي ــذا ل ــق، إن ه ــب احل صاح
حــني تتابــع رد فعــل حــّكام العــرب ملــا حــدث يف غــزة، وبــني القمــة العربيــة األخــرة 
ــف  ــدس " تق ــة الق ــوان " قم ــت عن ــعودية حت ــة الس ــة العربي ــدت يف اململك ــي انعق الت
مذهــوال أمــام هــذا التناقــض الغريــب، فكيــف تكــون قمــة باســم "القــدس" وأنتــم أول 
مــن مهــد الطريــق لتهويدهــا؟، هــل هــو االنفصــام العــريب املعتــاد، أم هــي الشــعارات 
ــا  ــى عليه ــد خيف ــي مل يع ــر، الت ــتاملة اجلامه ــف واس ــج العواط ــل هتيي ــن أج ــاء م اجلوف
ــرت  ــفت الس ــف وكش ــا املواق ــة فضحته ــة زائف ــة بعروب ــامت، املغّلف ــك الكل ــن تل يشء م
ــباق  ــل يف ِس ــىل البغ ــن ع ــن راه ــة، فم ــم يف قضي ــّول عليك ــد نع ــا؟، مل نع ــن حقيقته ع
اجليــاد خــرس، وهــذا ســباق بــني حــق وباطــل، ال يليــق إال برجــال أوىل بــأس شــديد، 
ــدة  ــع ش ــالص، فم ــب وإخ ــاهتم بح ــداًء ملقدس ــم ف ــون أرواحه ــوت يقدم ــون امل ال ياب
الظــروف التــي متــّر بقطــاع غــزة مــن فقــر مدقــع، وبطالــة، وشــّح يف أبســط مقومــات 
ــون  ــوا يبحث ــار، وخرج ــن االنكس ــت ع ــهم وأب ــل، مل تنهــزم نفوس ــار كام ــاة وحص احلي
عــن مــوت ذات معنــى، عّلهــم جيــدون هنــاك احليــاة التــي ُحِرمــوا منهــا، والتــي ضّيقهــا 
ــاء  ــق م ــة أري ــة ألم ــن كرام ــى م ــا تبق ــون م ــم، وحيفظ ــل أعدائه ــم قب ــم إخواهن عليه

ــذ عقــود.  وجههــا من
"ال حيــك ظهــرك إال ظفــرك" إن الشــعوب وحدهــا هــي مــن حتــدد مصائرهــا، فنحــن 
نعيــش عــر انبطــاح الزعامــة العربيــة، فمــن تــوكل عليهــا خــرس موضــع قدمــه، هــم 
أوراق خــارسة بالنســبة لقضايــا األمــة، لكنهــا رابحــة بالنســبة ألهــداف العــدو، هــم كــام 
ــر  ــيئًا، غ ــم ش ــن أمره ــون م ــايف :)ال يملك ــروف الرص ــي مع ــاعر العراق ــم الش وصفه
أهنــم يعــددون أيامــًا ويتقاضــون رواتبــًا(، حتركاهتــم وســكناهتم مُتــىل عليهــم مــن قبــل 
أســيادهم يف البيــت األبيــض والكنيســت، هــم حمكمــون وليســوا حّكامــًا، ال قضيــة هلــم 
بــل وصايــة وتبعّيــة، ضحــوا بكرامــة أمــة مــن أجــل عــروش بائــدة، وليتهــا هلــم دائمــة، 
ــر مأســوف عليهــم، شــأهنم  ــون غ ــام ُيّقتل ــُيبّدلون، ورب ــى أدوارهــم س فمجــرد أن تنته

شــأن مــن ســبقهم مــن طغــاة الربيــع العــريب.
إن احلقيقــة واضحــة كالشــمس، ال حتتــاج إىل بحــث أو تنقيــب، لكنهــا بحاجــة إىل قلــب 

شــجاع واعــرتاف جــريء يصــدع هبــا يف كل حمفــل وقمــة.
احلقيقــة املــّرة، التــي تعــاين منهــا األمــة منــذ قــرن مــن الزمــان، وهــي أن زعامتنــا لعبــة 

يف يــد القــوى العظمــى. 
عندمــا ابتكــر رســام الكاريكاتــور الفلســطيني " ناجــى العــىل" شــخصية حنظلــة، ذاك 
الصبــي الفلســطيني ذات العــرشة أعــوام، الــذي يقــف معصــوب العينــني حــايف القدمــني 
رث الثيــاب، وىف يديــه حجــارة يقــذف هبــا العــدو، يديــر لــه ظهــره فيســأله، متــى أرى 
وجهــك؟ فأجابــه حنظلــة قائــاًل: "عندمــا تصبــح الكرامــة العربيــة غــر مهــددة، وعندمــا 
يســرتد العــريب شــعوره بحريتــه وإنســانيته" فقــال ناجــي العــيل: وقتهــا أدركــت أين لــن 
ــرى  ــن ن ــب ول ــنظل نكت ــا س ــح إنن ــن الواض ــب!!، وم ــتقبل القري ــه يف املس أرى وجه
مســتقبل مــرشق هلــذه األمــة، يف ظــل هــذه الزعامــة احلاليــة، فــام هــم إال زعــامء يف رتبــة 

عمــالء.
ــروا بــكل أرحييــة، فيومــا مــا ســيخرج  مهــام قتّلتــم لــن متــوت القضيــة... هّجــروا ودّم

ــًا، لتعــود القــدس فلســطينية. ــا خّطاب منّ

يف الوقــت الــذي كانــت بنــت أمريــكا تفتتــح الســفارة األمريكيــة يف القــدس - وبعــد 
أن أصبحــت أمريــكا تعــرتف اعرتافــًا رصحيــًا وواضحــًا بــأن القــدس الرشيــف هــي 
ــادة العــرب -مشــغولني يف شــؤوهنم  ــوين، كان العــرب - ق ــان الصهي عاصمــة الكي
ــوي  ــت ق ــدرًا للصم ــالمية خم ــة واالس ــعوب العربي ــت الش ــد أعطي ــة - وق الداخلي
ــتقرار  ــو اس ــور نح ــة عب ــو وثيق ــرى ه ــا جي ــىل م ــكوهتم ع ــني أن س ــول، ظان املفع
ــل  حكمهــم، إن التخــاذل العــريب حكومــات وشــعوبًا عــام جــرى وجيــري هلــو دلي

دامــغ عــىل ســقوطهم األخــر.
ســقط احلــكام العــرب وســقطوا أيضــًا مــن عيــون شــعوهبم - وســقطت الواليــات 
ــًة للســالم - ســقطت أيضــًا األمــم  املتحــدة االمريكيــة ومل تعــد وســيطًا نزيــًا راعي
املتحــدة ومل يعــد هلــا دورًا فعــاالً وحقيقيــًا يف إحــالل الســالم يف الــرشق األوســط.

ســقطت فكــرة حــل الدولتــني وطفــى عــىل الســطح العمــل مفهــوم سياســة األمــر 
الواقــع وفرضــه بالقــوة، ومل ينتــه األمــر عنــد هــذا احلــد - فــام لبــث بعــض املتســلقني 
واملرتزقــة أن أدانــوا محــاس وحتــى وصــل بعضهــم إىل إدانــة املطالبــني بحــق العودة- 
فالســقوط مل يتوقــف عنــد احلــد الســيايس بــل تعــداه ليصــل إىل الســقوط األخالقــي.
ــد،  ــا إال جاح ــالمية ال ينكره ــة وإس ــف إقليمي ــر مواق ــن ذك ــع م ــن يمن ــذا ل وه
ــا، وإن كان هــذا ليــس فقــط هــو  خاصــة املوقــف الرتكــي وموقــف جنــوب أفريقي
ــة يف  ــعوب املقموع ــال للش ــوا أم ــية أعط ــم السياس ــم بمواقفه ــم إال أهن ــول منه املأم

ــة. ــل احلرك أم
ــكت  ــام يس ــع رب ــو كان القم ــلمني - ل ــرب واملس ــكام الع ــا إىل احل ــالة نوجهه رس
ــا  ــي راح ضحيته ــة الت ــذه القضي ــانيًا - ه ــم إنس ــن يميته ــه ل ــًا لكن ــعوب يوم الش
ــش يف  ــي تعي ــة - فه ــوة والرجول ــوت النخ ــوت إال بم ــن مت ــلمني - ل ــني املس مالي

ــالم. ــر والس ــق واخل ــدل واحل ــن بالع ــخص يؤم ــل كل ش داخ

 اجتمع وزراء اخلارجية 

لينرصوا فلسطن األبية

التقوا يف جملس اجلامعة العربية

نادوا بسقوط الدولة الفلسطينية

عفوًا..

 لقد أخطأُت يف ذكر القضية

بل نادوا بسقوط الدولة الصهيونية 

وعى ذلك أكد مندوب السعودية 

وقال: نحن نحمل القضية 

نحن نرفض قيام دولٍة هيودية 

وتكلموا بكل حروف األبجدية

وقال بيان اجللسة اخلتامية:

 غدا نقصف الواليات األمريكية

وغدا تنتهي احلكاية األسطورية 

غدا نعيد القدس إسامية 

ونبيُت يف حيفا العربية 

ستتوجه صوارخينا 

من اململكة املغربية

واألردن اهلاشمية 

وحتلق طائراتنا فوق واشنطن

وهندم تل أبيب الصهيونية 

وترتعب من قواتنا 

كل الدول األوربية 

هذا يا إخويت 

بيان اجلامعة العربية 

وُنرش البيان بالصحف العاملية 

وباإلنكليزية والعربية

وأذاعته القنوات الغربية

ووصلني منه نسخة خطية 

قرأهتا ثم استيقظت من قيلولتي الظهرية 

فلم أجد بيانًا

ومل أجد أمًة عربية 

وإذا كل الذي مىض مناٌم 

ورؤيا شيطانية.

دة
ّ

السقوط األخيرمسيرة الالعو

بيان الجامعة

كاتب وصحفي ... من مصر

يوسف المطعنيعلي الصاوي

إسماعيل أبو صالح
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محامي مصري متطوع للدفاع عن السوريين في مصر

إعالمي وصحفي سوري
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فــل يــوم ذكــرى اغتصــاب فلســطني وإعــالن قيــام ارسائيــل 
بأحــداث داميــة نفذهتــا إرسائيــل مؤكــدة مــن جهــة طبيعتهــا 
ــتمرة  ــة مس ــطينيني كسياس ــل الفلس ــىل قت ــرة ع ــة، وم العدواني
وثابتــة عنــد اإلرسائيليــني، وترافقــت أيضــًا مــع االعتــداء األمركــي 
عــىل القــدس بعــد أن نقــل ترامــب ســفارته إليهــا داعســًا عــىل كل 
ــل. ــض النق ــض وترف ــي تتناق ــة والت ــة ذات الصل ــرارات الدولي الق
ــدس ويف  ــفارة إىل الق ــل الس ــامهت يف نق ــل س ــدة عوام ــاك ع  وهن

ــا: ــطينيني أمهه ــل الفلس قت
أوال: النظــام العاملــي املجــرم حيــث تدعــم الــدول الكــربى أتباعهــا 

هنــا وهنــاك 
وتســمح هلــم بتجــاوز كل قــرارات األمــم املتحــدة وجملــس األمــن، 
ــربى  ــة الك ــذه الدول ــتخدم ه ــبتهم تس ــوة ملحاس ــم الدع ــا يت وعندم
ــرة  ــيا 11 م ــه روس ــا فعلت ــذا م ــا، وه ــرام أتباعه ــة إج ــو حلامي الفيت
مدافعــة عــن نظــام بشــار األســد، وهــذا مــا فعلتــه أمريكيــا مدافعــة 
ــرم  ــامل جم ــام ع ــن أم ــك نح ــا، لذل ــل ومهجيته ــرام ارسائي ــن أج ع
تــداس فيــه الرشعيــة الدوليــة ويقتــل األطفــال واألبريــاء وتنتهــك 

ــز دويل.  ــم، بعج كل القي
ونــرى أن الــرد احلقيقــي هلــذا الواقــع يتطلــب تأمــني كل التضامــن 
بــني الشــعوب للتخفيــف مــن مهجيــة النظــام العاملــي اجلديــد الــذي 

بــدأ يــدوس كل القيــم 
ــاح، وإن  ــن أرب ــن م ــا يمك ــىل م ــول ع ــدف احلص ــات، هب واملحرم
ــم  ــطني ه ــورية وفلس ــعبينا يف س ــًا ش ــة وخصوص ــا العربي منطقتن

ــي. ــرام العامل ــن االج ــن م املترري
ثانيــا: النظــام العــريب املتهــاوي والغــر قــادر عــىل فعــل يشء 
ــن  ــتزيد م ــي س ــربى والت ــاكات الك ــذه االنته ــام ه ــلم أم واملستس
تصــدع واهنيــار النظــام العــريب، فلــم تســتطع اجلامعــة العربيــة اختــاذ 
موقــف مؤثــر بدوهلــا الكــربى رغــم أهنــا قــادرة عــىل منــع اإلجــرام 

ــن  ــك نح ــدس، لذل ــفارة إىل الق ــل الس ــع نق ــىل من ــوين وع الصهي
ــري يف  ــام جي ــايس ع ــؤول األس ــو املس ــريب ه ــام الع ــرى أن النظ ن
ــم  ــرارات األم ــاك لق ــد وانته ــر وترشي ــل وتدم ــن قت ــا م منطقتن

املتحــدة. 
ثالثــا: حركــة الشــعوب العربيــة املقهــورة واملبعثــرة واملشــتتة 
ــة  ــالمية املتطرف ــارات اإلس ــا التي ــيطرت عليه ــد أن س ــًا بع خصوص

ــل.  ــن أي فع ــا م ــا ومنعه ــا أهنكه مم
ــني  ــن ب ــدة والتضام ــادة الوح ــب إع ــع يتطل ــذا الواق ــر ه إن تغي
ــة  ــاد صيغ ــة وإجي ــة ديمقراطي ــس وطني ــىل أس ــة ع ــعوب العربي الش

ــا  ــعوب أوروب ــع ش ــف م للتحال
ــة  ــىل محاي ــادر ع ــد ق ــي جدي ــريب وعامل ــام ع ــة نظ ــامل لصياغ والع
ــىل  ــاظ ع ــية، واحلف ــادئ األساس ــن املب ــاع ع ــىل الدف ــان وع االنس

ــا. حياهت

دروس من إجرام غزة

سياسي وكاتب سوري من مدينة حمص

منصور االتاسي
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منــذ طــرح مــرشوع أو مــا يعــرف بصفقــة القــرن 
ــدة  ــات املتح ــا الوالي ــن رشارهت ــت ع ــي أعلن الت
ــة هدفهــا  ــة أو عربي ــة دول غربي ــة، برعاي األمريكي
الفلســطينية، وســلخ معاملهــا  القضيــة  هتويــد 
أو حتــى مــا تبقــى منهــا، فــكان أبــرز معــامل 
ــة املقدســة، ونقــل الســفارة  ــد املدين الصفقــة هتوي
الفلســطينية مــن تــل أبيــب إىل القــدس، لتصطبــغ 
ــل  ــدويل وقب ــاع ال ــي واإلمج ــرتاف األمريك باالع
ــذي مل  ــّن وال ــريب املبط ــرتاف الع ــك االع كل ذل
ــد  ــتنكار والتندي ــى االس ــل حت ــاكنًا، ب ــرّك س حي

ــريب. ــوس الع ــن القام ــى م اختف
الســفارة  ونقــل  ترامــب  مــرشوع  تزامــن 
اإلرسائيليــة ذكــرى النكبــة الفلســطينية التــي مــّر 
ــة  ــا األم ــرك خالهل ــًا، مل حت ــبعون عام ــا س عليه
العربيــة واإلســالمية أّي ســاكن جتــاه القضيــة 
ــيل يف  ــل اإلرسائي ــن توغ ــل زاد م ــطينية، ب الفلس
لــألرايض  ســيطرة  مــن  الفلســطينية  األرايض 
الفلســطينية، وبنــاء العديــد مــن املســتوطنات 
ظــل  ويف  وغــريب،  عــريب  بدعــٍم  اإلرسائيليــة 
صمــت مريــب مثــاره القبــول بالكيــان اإلرسائيــيل 

الفلســطينية.  األرايض  فــوق 
ــة  ــفارة اإلرسائيلي ــل الس ــب بنق ــرار ترام ــان ق إب
ــم  ــاوالت ض ــدس، وحم ــب إىل الق ــل أبي ــن ت م
ــة،  ــة وغربي ــة عربي ــيناء بمبارك ــزة إىل س ــاع غ قط
قطــاع  يف  الفلســطيني  الشــعب  حفيظــة  أثــار 
ــا  ــلمية ختللته ــرات س ــرب مظاه ــروج ع ــزة باخل غ
اإلرسائيــيل،  الكيــان  بســواد  تنــدد  شــعارات 
الفلســطيني يف قطــاع غــزة  وأحقيــة الشــعب 
ــن  ــنوات م ــد س ــتقرار بع ــالم واس ــش بس بالعي
ــض  ــل بع ــن قب ــّم م ــالق املحك ــار واإلغ احلص
العربيــة الشــقيقة مــن إغــالق ملعــرب  الــدول 
رفــح، ورفــض أي تنفيــس بحــق أهلنــا يف قطــاع 
ــة  ــاوالت املصاحل ــن حم ــدوى م ــزة، دون أي ج غ
الفلســطينية التــي نفــذت عــىل مــدار العرشيــة مــن 
ــل  ــًا يف التعام ــد نفع ــي مل جت ــام، والت ــر اإلنقس عم

ــة.  ــا املطروح ــة القضاي ــع كاف م
ــزة إىل  ــم غ ــاوالت ض ــب، وحم ــرار ترام ــان ق إب
ــزة  ــاع غ ــطيني يف قط ــعب الفلس ــيناء، كان للش س
ــة  ــطيني يف الضف ــف الفلس ــر للموق ــف مغاي موق
الغربيــة، وســط مظاهــرات عارمــة ســلمية هدفهــا 
بيــان للــرأي العــام العــريب وقبــل ذلــك الــدويل أن 
ــن  ــرم م ــد وُح ــام اضطه ــطيني مه ــعب الفلس الش
وطنــه فالبــد مــن العــودة إىل وطنــه وأرضــه حتــى 
ــه العيــش يف خيمــة يف العــراء، فاحلــق  ــو قــدّر ل ل
ــات  ــادم، أو باملفاوض ــقط بالتق ــطيني ال يس الفلس
التــي منحــت عــرب عقــود مضــت رشعيــة مبــارشة 
ــتباحة  ــاء واس ــيل بالبق ــان اإلرسائي ــف للكي وتكلي
ــطينية  ــة األرايض الفلس ــطيني يف كاف ــدم الفلس ال
وســط صمــت عــريب بــل ختــاذل إن جــاز التعبــر.
وســط املشــاعر املدججــة باحلــامس مــن قبــل 
كافــة  أعلنــت  غــزة  قطــاع  يف  الفلســطينيني 
مظاهــرة  تنظيــم  عــن  الفلســطينية  الفصائــل 
هدفهــا العــودة إىل فلســطني املحتلــة إن كان األمــر 
ــا إرادة  ــطينية يف حقيقته ــإن اإلرادة الفلس ــًا ف صعب
ال تقهــر، صبيحــة اليــوم التــايل انطلــق املجاهــدون  
الكيــان  مــع  التــامس  نقــاط  إىل  الفلســطينيون 

ــت  ــودة ، فكان ــات بالع ــط هتاف ــيل وس اإلرسائي
املتظاهريــن  بمبادلــة  اإلرسائيــيل  الكيــان  ردة 
ليســقط  الرصــاص  مــن  بوابــل  الفلســطينيني 
ــن  ــر م ــطيني وأكث ــهيد فلس ــتني ش ــن س ــر م أكث
ــة  ــة األم ــن كرام ــًا ع ــح دفاع ــف جري ــة األل ثالث
والشــعوب العربيــة التــي اشــبعتنا كالمــًا وثرثــرة 

ــت. ــود مض ــبعة عق ــة س طيل
أمــام هــذه اجلريمــة املروعــة التــي ارتكبتهــا 
إرسائيــل بحــق فلســطيني أهــل غــزة، كانــت 
ردود املواقــف الدوليــة أكثــر ســكونًا مل تقــل 
ــب  ــت مري ــتنكار وصم ــن اس ــابقيها، م ــن س ع
يدعــو للتســاؤل؟، أيــن جملــس األمــن الــدويل؟، 
أيــن عصبــة األمــم املتحــدة؟، أيــن املنظــامت 
الدوليــة؟، وســط تســاقط الشــهداء واآلالف مــن 
ــرج  ــي أن خي ــف الرتك ــد للموق ــى كان الب اجلرح
عــن ذروتــه بطــرد الســفر اإلرسائيــيل مــن أنقــرة 
وتنظيــم مظاهــرات عارمــة تتضمــن العديــد مــن 

ــطني. ــى وفلس ــرة لألق ــة ن ــدن الرتكي امل
فــال  العــريب،  املوقــف  عــن  حتدثنــا  إذا  أمــا 
حتدثنــي بــل مواقفهــم كانــت أشــبه باخلجــل بــل 
اإلســتكانة والســكون دون إبــداء أي تريــح 

وحدهــم. للفلســطينيني  القــدس  وكأن 

خالصة ملا سبق: 
بنقــل الســفارة اإلرسائيليــة  إن قــرار ترامــب 
مــن تــل أبيــب إىل القــدس، وســلخ القضيــة 
الفلســطينية مقابــل دراهــم ماليــة مــن أجــل 
اســتمرار بنــي صهيــون يف خمططاهتــم، فهــو عبــارة 
عــن حلــم أســقطه الفلســطينيون يف قطــاع غــزة، 
بــل رضجــّوا بدمائهــم الزكيــة دفاعــًا عــن األمــة 

ــا. بأكمله
إن قطــاع غــزة ومعهــم القُطــر الفلســطيني يف 
ــوا أو يقفــوا  ــة والقــدس لــن يصمت الضفــة الغربي
مكتــويف األيــدي حيــال اجلرائــم اإلرسائيليــة، 
ــا  ــهم كله ــطينيني أنفس ــدم كل الفلس ــو ق ــى ل حت
مــن أجــل فلســطني، لــن يمــّر مــرشوع ترامــب، 
لــن تنجــح خمططــات بنــي يعــرب مســتقبال، ألن 
ــًا فلســطينيًا إســالميًا  فلســطني ملــكًا ووقفــًا عربي
غــر قابــل للبيــع واملســاومة، مــن يريــد أن يســاوم 
فليســاوم عــىل أمريــكا الشــاملية والالتينيــة هنــاك 
ُجحــر الصهاينــة، أمــا فلســطني خــط أمحــر، فعــىل 
مــدار عصــور مضــت لفظــت كافــة الشــواذ 
ــن  ــا ل ــهدنا بأكملن ــو استش ــى ل ــظ حت ــوم تلف والي

ــون. ــي صهي ــرشوع بن ــرّر م نم

غزة بين مشروع ترامب وقرار العودة

كاتب وباحث فلسطيني - دكتوراه من جامعة نجم الدين أربكان.

د. معاذ عليوي
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أبيات كتبتها بمناسبة نقل سفارة أم اخلبائث إىل القدس

حصار َغـــــّزة 

وتلّمَست نفيس ُخطاي
وتفّحَصت ُسُبَل احَليا
ورأت قيوَد القدس تسـ 
َمن ُيشعُل النراَن كي
َنَثَرت عى َدرِب احَليا
َهْل ِمن َصاٍح يف الَوَرى

َمن ذا الذي َيومًا يفْكـ 
ما يا أمًة دقَّ الزَّ
َسَكَبت ِدماَء َحيائِها
وهبا الوالُة اسَتعَذبوا
عُب يف َخِر الِغوا والشَّ
فَمِن الذي يا أّمتي

ا وَتُثوُر  ُبو وَتَمُع َحوهَلَ َتْ
ى َيريُش ِسَهاَمهْم وِعداهُتا، كِْسَ
سَطَعْت َبواِرُقهم َعَى إيَوانِه
َة ال ُيَاُب نِداُؤها ما َباُل غزَّ
َلْيموهُنا كم راَودوُه هِبِجرٍة
وِضعاُف َمرضاها َقَضوا يف َمْقتٍل
وِمها ُمَتَصْهٌن وُهناَك ِعنَد ُتُ
َع رأَسه ُه والعْقُل ودَّ فكأنَّ
َت لَسانِه وكأنَّام احَلاخاُم حَتْ
ُه ال ِديَن َيرُقُب فِعَله وكأنَّ
َة لْيَس َعاًرا إنَّام إْرهاُب غزَّ
َة، واحِلَجارُة َسيُفها ما َبَن غزَّ
هذا َزماُن اخَلْيِل يف ِمْضامِرَها
وَيُسوُسها لِْلُفرِس َيْعِسُف َظهَرها
اِم َيزأُر َحانًِقا مْستأِسٌد يِف الشَّ
ِّ َتْصِفُر ُكلَّام ى بِِريِح الرشَّ دوَّ
ا واجَلْيُش يِف َعْرِض البَاِد َوُطوهِلَ
وُكاَمُتُه ِقَبَل العُدوِّ أرانٌِب
ال َتسَتكيني يا ُأَخيَُّة واْصربي
وغًدا تعوُد محامُة الوادي إىل
وَتعوُد َمرَمرٌة ُتقبُِّل غّزًة
ُض اإِلرصاُر َثمَّ ِخيانًة وُيَقوِّ
نيا عى أسامِعِهم: ُد الدُّ وُتردِّ
وَيظلُّ سوُرك يا أخيَُّة شاخًما

َتُقّص يفَّ مساَرها 
ِة ِخياَرها وِشاَرها

ـأُل: َمن َيفكُّ إساَرها؟
يطفئ بناٍر ناَرها؟

ِة ِمَن األسى أعامَرها
يأيت ُيِعفُّ إزاَرها

ـكُّ بِمخلبيه حصاَرها
ُن بنعِشها ِمسامَرها 
وَسَقت بِه دوالَرها
يف ذْبِحها مشواَرها 

ية َينْتقي َخَّاَرها
يومًا يشبُّ أواَرها؟

ا َيُفوُر وهَيْدُأ التَّـنُّوُر وهِبَ
َة بأِسِهم نقُفوُر وُيِسفُّ َملَّ

َوَجثا بظلِّ وميِضَها الّدُيوُر
وَطَغى َعلْيها الَفاِجُر امَلْسُعوُر

اِب ُجذوُر فاْسَتْمسكت بُِعرى التُّ
م ِعنَد الُعبوِر ُعبوُر واغتاهَلُ
هَيِذي باَِم ُيوَحى لُه امَلأُجوُر

فياَم يُقوُل ُمَغيٌَّب خَمُْموُر
ُيمِي َعلْيِه فَيقَرُأ امَلأُسوُر
وكِتاُبه فياَم َيِدين ُ َزُبوُر 

بْرٌد َعى أْوجاِعها وَطُهوُر
َوُظَبا صاٍح ُعْروٌة وُجُسوُر

تْعُدو ويْكَبُح عْدَوها َطرُطوُر
عْبٌد أَسكُّ وخاِدٌم مْأُموُر

وَيُموُء يف َجوالهِنا وخُيوُر 
ضاَقْت بُِطْغياِن الُبَغاِث ُصُقوُر

ُيرِغي وُيْزبُد غاِضًبا وَيُموُر
ْت هبِْم ِعنَْد النِّزاِل ُجُحوُر  َغصَّ

فغًدا َدواليُب احلياِة تُدوُر
عشٍّ َيعيُش ألجلِِه عصفوُر
وَيِشعُّ ِمن وجِه احلياِة ُحبوُر
عاَشت بأفاِك الَعدوِّ َتدوُر

َوْيٌل لُِكلِّ ُمَصْهَنٍ وُثُبوُر
وِجدُراُه ُمَهٌج َسَمت وصدوُر

ــل إىل  ــور لتص ــر العص ــىل م ــا ع ــا وتارخيًي ــت دوًرا حمورًي ــي لعب ــدن الت ــي امل ــرة ه كث
ــون األدب  ــا لفن ــى أصبحــت مرسًح ــًرا حت ــال كث ــة األســاطر، ولعــب هبــا اخلي مرحل
ــل،  ــًرا بعــد عــني؛ مــن اليذكــر طــروادة، باب ــه، لتصــر بعــد ذلــك أث بمختلــف جماالت
الزهــراء، غرناطــة، واألمثلــة أكثــر مــن أن حتــى، إاّل مدينــة واحــدة موغلــة يف القــدم، 
منذاحلضــارة العربيــة الكنعانيــة تعاقبــت عليهــا احلضــارات، وأّمتهــا اجلامعــات البرشيــة 
املختلفــة خمّلفــة وراءهــا آثارهــا، وخمطوطاهتــا األثريــة التــي جّســدت املالحــم واحلضارة 
والتاريــخ داللــة عــىل عظمــة وقدســية املــكان، وال تــزال حتــى اللحظــة تنبــض باحليــاة، 

ملكانتهــا العظيمــة يف التاريــخ اإلنســاين.
ــي رس  ــربرات ه ــباب وم ــزة أس ــة املمي ــرة احلضاري ــذه الظاه ــل ه ــون ملث ــّد أن يك والب
بقائهــا واســتمرارها آالف الســنني رغــم كل مــا حــّل هبــا مــن نكبــات، وحــروب أّدت 
ــة  ــدة، ويف كل مــرة ختــرج أعظــم وأصلــب دالل إىل هدمهــا وإعــادة بنائهــا مــرات عدي

ــاة والبقــاء. ــة املقدســة عــىل احلي عــىل إرصار املدين
واليبوســيون الذيــن نزحــوا مــن اجلزيــرة العربيــة مــع مــن نــزح مــن القبائــل الكنعانيــة 
الذيــن ينتمــون هلــم هــم أول مــن ســكن القــدس، وأول مــن بنــى فيهــا، وأسســوا فيهــا 

حضــارة كنعانيــة ذات طابــع خــاص، ورد ذكرهــا يف ألــواح« تــل العامرنــة«.
ــة القديمــة أن الكنعانيــني هــم ســكان البــالد األصليــني،  ــات العربي  كــام ورد يف الكتاب
ورغــم حمــاوالت الصهاينــة تزويــر التاريــخ الذيــن يربعــون فيــه قديــاًم وحديًثــا، إاّل أن 

احلقائــق التــي تكتشــف تكــّذب مزاعمهــم عــىل الــدوام.
ــا طــوال تارخيهــا  ــر مــن 73عاًم ــا العــر اليهــودي، وحكمهــم للقــدس مل يــدم أكث أّم
الــذي يمتــد ألكثــر مــن مخســة آالف عــام، فقــد اســتطاع داوود الســيطرة عــىل املدينــة يف 
عــام 977 أو 1000 ق.م، وســاّمها مدينــة داوود، شــّيد هبــا قــًرا وعــدة حصــون، ودام 
حكمــه 40عاًمــا، ثــم خلفــه ابنــه ســليامن الــذي حكمهــا 33 عاًمــا، وبعــد وفــاة ســليامن 
ــليم«،  ــمى »أورش ــة تس ــت املدين ــام«، وأصبح ــه »رحبع ــد ابن ــة يف عه ــمت الدول انقس
وهــو اســم مشــتق مــن االســم العــريب الكنعــاين » شــاليم، أو ســاليم« الــذي أشــارت 
ــن ـ20- ــفر التكوي ــم،) س ــا إلبراهي ــويس كان صديًق ــريب يب ــم ع ــه حاك ــوراة إىل أن الت
18:14 ، والرســالة إىل العربانيــني يف اإلنجيــل 1:7،20:6-5(، ويــيل ذلــك عــدة 
ــان  ــم الروم ــرس، ث ــودة الف ــم ع ــاين، ث ــاين، الروم ــاريس، اليون ــيل، الف ــور: الباب عص
مــرة أخــرى، إىل الفتــح اإلســالمي عــام 636 م، ليبــدأ العــر اإلســالمي األول حتــى 
عــام 1072 م، ثــم العــر اإلســالمي الثــاين الــذي اســرتّد بــه صــالح الديــن األيــويب 
القــدس مــن الصليبيــني بعــد معركــة حطــني عــام 1187م، بعــد احتــالل دام 88 ســنة، 
وبعــد أحــداث كثــرة وأعــوام طــوال تســقط القــدس بيــد اجليــش الربيطــاين، ولتبــدأ 
مرحلــة االحتــالل واإلنتــداب الربيطــاين مــن عــام 1917 ـ 1948م، وأصبحــت 
ــة يف  ــت املدين ــني دخل ــك احل ــذ ذل ــداب، ومن ــت االنت ــطني حت ــة فلس ــدس عاصم الق
عهــد جديــد كان مــن أبــرز ســامته زيــادة أعــداد املهاجريــن اليهــود خاصــة بعــد وعــد 

ــام 1917م.  بلفورع
ــدرت  ــة، فأص ــة الثاني ــرب العاملي ــد احل ــدة بع ــم املتح ــدس إىل األم ــة الق ــت قضي أحيل

ــدس. ــل الق ــام 1947 م بتدوي ــاين ع ــن الث ــا يف 29 ترشي قراره
ــا،  ــحب قواهت ــطني، وس ــداب يف فلس ــاء اإلنت ــة إهن ــت بريطاني ــام 1948 م أعلن ويف ع
ــودة،  ــكري املقص ــيايس والعس ــراغ الس ــة الف ــة حال ــات الصهيوني ــتغلت العصاب فاس
وأعلنــت قيــام دولــة إرسائيــل، ويف 3 كانــون األول 1948م أعلــن بــن غوريــون رئيــس 
ــدة، عــىل حــني  ــة الولي ــة اإلرسائيلي ــة عاصمــة للدول وزراء إرسائيــل أن القــدس الغربي
خضعــت القــدس الرشقيــة للســيادة األردنيــة حتــى هزيمــة حزيــران عــام 1967 م التــي 
أســفرت عــن ضــم القــدس بأكملهــا لســلطة اإلحتــالل الصهيــوين البغيــض، لتواصــل 
ــرارات  ــة الق ــة متحدي ــائل الالرشعي ــكل الوس ــدس ب ــامل الق ــر مع ــة تغي ــكل صفاق ب
ــن  ــا، وم ــرأى من ــىل م ــيني ع ــىل املقدس ــق ع ــر، وتضيي ــن هتج ــة م ــة ذات الصل الدولي

العــامل كلــه.
ــاذا  ــار؛ م ــرب للع ــتكانة األق ــذل واالس ــوس بال ــل املغم ــم احلنظ ــر بطع ــاؤل امل والتس
فعلــت األنظمــة العربيــة، وبالــذات اآلن بعــد تنفيــذ القــرار األمريكــي بنقــل الســفارة 

ــب؟. ــل أبي ــن ت ــرة م ــدس األس ــة إىل الق األمريكي
ــرة يف  ــداث األخ ــىل األح ــل ع ــردة فع ــجاعة ك ــراءات ش ــذت إج ــة اخت دول غرعربي
القــدس، وعــىل حــدود غــزة، أّمــا نحــن، كعادتنــا شــجبنا، واســتنكرنا بأشــّد العبــارات 
التــي تثــر الغثيــان!، ال أدري، أال يمهــم مــرسى نبيهــم عليــه أفضــل الصــالة، 
واملســجد األقــى أوىل القبلتــني، وثالــث احلرمــني الرشيفــني؟، أال حيــرك هبــم مشــاعر 
ــعوب  ــك الش ــن، وكذل ــني واملتآمري ــامح املتخاذل ــن يس ــخ ل ــاء؟، التاري ــة واإلب الكرام

ــة. ــة احلّي األبي
ــّذاذ  ــاء ش ــت للغرب ــني، وليس ــا احلقيقي ــي ألهله ــة، وه ــتظل عربي ــة، وس ــدس عربي الق

ــاق.  اآلف

زهرة المدائنهل ِمن صالٍح

كاتب وشاعر سوري

عبـد العظيم إسـماعيلإسماعيل الحمد

كاتب سوري من مدينة الرقة
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بلبل زادة... منبر ال
نحن ال نعترف بقرارك!

بيان منتدى األناضول المتعلق بقرار الواليات المتحدة األمريكية نقل 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

KARARINI TANIMIYORUZ!
ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararıyla 

ilgili Anadolu Platformu’nun bildirisi:
ABD’NİN TELAVİV’DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS’E TAŞIMA KARARINI TANIMIYORUZ!
KAHROLSUN SİYONİST İSRAİL! KAHROLSUN ABD! KAHROLSUN İŞBİRLİKÇİ ZALİMLER!
İnsanlık tarihinin en çok gadre uğramış coğrafyası olan Filistin yeni işgal, saldırı ve kat-
liamlarla karşı karşıya. 1917’deki işgal ile başlamış olan süreç 1948’den sonra bugün 
yeni bir boyuta taşınmış durumda.
ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve topraklarının işgalini 
protesto eden Filistinlilere en-Nekbe gününde yapılan saldırılar sonucunda onlarca 
Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli de yaralanmış durumda. Bu hunharca saldırılar 
endişe verici boyutları aşmış bulunmakta. Yapılan saldırı ve katliamların devam ede-
ceği görülüyor.
Gerçek mermilerle Filistinliler üzerine ateş açan ve Gazze’yi kan gölüne çeviren İsrailli 
askerler, insansız hava araçlarıyla da Filistinlilere gaz yağdırmakta.
Yüz yıllardır bu topraklarda yaşayan ve kendi topraklarını savunan masum halka yöne-
lik bu saldırılar Siyonistlerin ve destekçileri-
nin çirkef yüzünü bir kez daha göstermiştir. 
Olaylar karşısında dünyanın ciddi bir tepki 
gösterdiği söylenemez.
Küresel boyutta teröre hamilik yapan 
ABD’nin aldığı büyükelçilik kararına İs-
lam dünyasından büyük tepki gelirken 
somut adımların atılmaması ABD ve İs-
rail’in elini güçlendirmektedir. Halklarının 
duyarlılıklarına rağmen satılmış kimi kuk-
la yönetimlerin İsrail ve ABD ile işbirliği 
yapmaları bu katliamların daha rahat 
gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu çerçe-
vede İsrail ve ABD kadar Mısır, BAE ve Suud 
yönetimlerinin de eli Filistinlilerin kanına 
bulanmış durumdadır. Artık İsrail ve ABD 
kadar bu işbirlikçi diktatör yönetimlerden 
de hesap sorulması gerekmektedir.
Bugün İslam dünyasına, insanlık onurunu 
ve vicdanını yitirmemiş olan tüm insanlara 
büyük görevler düşmektedir. Yaşanan bu 
insanlık dışı duruma karşı daha ileri adım-
ların atılması gerekmektedir.
ABD’nin, Siyonist İsrail’in ve işbirlikçi kuk-
la yönetimlerin attığı bu adımlara sessiz 
ve tepkisiz kalmak yeni zulümlere kapı 
aralamak ve Filistinlilerin yok edilmesine 
seyirci kalmak demektir. İnsan onuru taşı-
mak hele hele Müslüman olmak duyarlı ol-
mak demektir. Müslüman insan, zulüm ve 
haksızlık karşısında sessiz kalmayan insan 
demektir. Öyleyse ABD’nin, İsrail’in ve işbir-
likçi yönetimlerin bölgedeki şeytani icraat-
larına dur demek hepimizin görevidir.
Dün Haçlı saldırılarına karşı nasıl İmaded-
din Zengiler, Selahaddin Eyyubiler çıkardıy-
sak bugün de yeni İmadeddinler, Sela-
haddinler çıkarabiliriz, çıkarmalıyız da… 
Türkleri, Kürtleri, Arapları ve tüm insanları 
Filistin topraklarına ve Filistin halkına sahip 
çıkmaya davet ediyoruz. Filistin halkı yalnız 
değildir!
Gün, Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in ve Se-
lahaddin’in emanetine birlikte sahip çıkma 
günüdür! Anadolu Öğrenci Birliği ve Anado-
lu Platformu olarak ilan ediyoruz: Filistin 
halkının uğramış olduğu insanlık dışı kat-
liamlara sessiz kalmayacağız! Kudüs asla 
Siyonist İsrail’in başkenti olmayacak! Buna 
müsaade etmeyeceğiz.
Filistin meselesi sadece Filistinlilerin ya da 
sadece Arapların değil, tüm ümmetin ve 
insanlığın meselesidir. Filistinli kardeşler-
imizin hak ve özgürlükleri için kesintisiz 
mücadele etmek boynumuzun borcudur. 
Bizler ta en başından ve her daim Filistin 
davasının savunucusu ve takipçisi olduk, ol-
maya da devam edeceğiz. Bu nedenle tüm 
gücümüzle Kudüs için meydanlardayız. 
Bir yumruk gibi, bir çığlık gibi alanlardayız, 
ayaktayız.
Filistin direnecek!
Ümmet mücadele edecek!
Filistin Kazanacak!
İnsanlık Kazanacak!

أبيـــب تـــل  مـــن  ســـفارهتا  نقـــل  األمريكيـــة  املتحـــدة  الواليـــات  بقـــرار  نعـــتف  ال  نحـــن 
العمـــاء!... للظاملـــن  وتبـــًا  ألمريـــكا!،  تبـــًا  الصهيونيـــة!،  إلرسائيـــل  تبـــًا  القـــدس،  إىل 

ــح،  ــوم القصــف واملذاب ــة وهــي تواجــه إىل الي ــخ البرشي ــة احتــالل غــادرة يف تاري تتعــرض فلســطني ألكــرب عملي
وقــد تشــكل تلــك املرحلــة مــع االحتــالل عــام 1917، ثــم اختــذت أبعــادًا جديــدة بعــد عــام 1948.

وقــد استشــهد العــرشات وأصيــب املئــات مــن الفلســطينيني يف اهلجــامت التــي تعرضــوا هلــا يف ذكــرى النكبــة أثنــاء 
احتجاجهــم عــىل قــرار الواليــات املتحــدة األمريكيــة نقــل ســفارهتا مــن تــل أبيــب إىل القــدس، وقــد بلغــت تلــك 

اهلجــامت الدمويــة أبعــادًا تبعــث عــىل القلــق بــل جتاوزهتــا، ويبــدو أن اهلجــامت واملذابــح ســتتواصل مســتقباًل.
إن اجلنــود اإلرسائيليــني يطلقــون الرصــاص احلــي عــىل الفلســطينيني، وحيولــون قطــاع غــزة إىل بركــة مــن الــدم، 
ــة  ــح للصهاين ــه القبي ــر الوج ــد ظه ــار، لق ــن دون طي ــرات م ــاس بالطائ ــىل الن ــامة ع ــازات الس ــون الغ ويضخ
وداعميهــم مــرة أخــرى مــن خــالل تلــك اهلجــامت التــي يشــنوهنا عــىل املدنيــني الذيــن يدافعــون عــىل أرضهــم 
التــي يعيشــون عليهــا منــذ قــرون طويلــة، وال يمكننــا القــول إن العــامل قــد عــرّب بشــكل جــدي عــن غضبــه مــن 

ــداث. ــك األح تل
نقــل  بقــرار  بالتنديــد  يكتفــي  اإلســالمي  فالعــامل 
ــىل  ــاب ع ــة لإلره ــدة احلامي ــات املتح ــفارة الوالي س
ــة  ــر ملموس ــذ أي تداب ــه ال يتخ ــدويل، ولكن ــد ال البع
ــل  ــكا وإرسائي ــد أمري ــق ي ــا يطل ــك م ــك. وذل إزاء ذل
ــن  ــد م ــا يزي ــش، وإن م ــىل البط ــدرة ع ــا ق ويزيدمه
ــض  ــاون بع ــو تع ــح ه ــك املذاب ــكاب تل ــهولة ارت س
األنظمــة البيــادق مــع إرسائيــل وأمريــكا بعــد أن باعت 
ــة، ويف  ذممهــا هلــام رغــاًم عــن مواقــف شــعوهبا الغاضب
ــعودية  ــر والس ــن م ــة كل م ــإن أنظم ــار ف ــذا اإلط ه
واإلمــارات العربيــة املتحــدة أيديــا ملوثــة بدمــاء 
الفلســطينيني عــىل غــرار إرسائيــل والواليــات املتحدة، 
ــة  ــة الدكتاتوري ــك األنظم ــبة تل ــد آن األوان ملحاس وق
العميلــة مثلــام ستحاســب أمريــكا وإرسائيــل. واليــوم 
تقــع مســؤوليات كــربى عــىل عاتــق العــامل اإلســالمي 
ــم  ــم وكرامته ــدوا ضامئره ــن مل يفق ــرش الذي ــة الب وكاف
اإلنســانية، كــام بــات مــن الــروري التقــدم خطــوات 
متقدمــة أكثــر يف وجــه ذلــك الوضــع املنــايف لإلنســانية.

إن الوقــوف موقــف املتفــرج الصامــت إزاء تلــك 
الصهيونيــة  إرسائيــل  ختطوهــا  التــي  اخلطــوات 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة واألنظمــة الدمــى 
ــامل  ــاب إىل مظ ــح الب ــأنه أن يفت ــن ش ــام، م ــة هل العميل
أكثــر، وذلــك يعني مشــاهدة إبادة الشــعب الفلســطيني 
شــيئًا فشــيئًا، إنــك إن تكــون ذا كرامــة برشيــة أن تكــون 
ــك ذا  ــي أن ــذا يعن ــوص، فه ــه اخلص ــىل وج ــلاًم ع مس
ــذي ال  ــرء ال ــو امل ــلم ه ــؤول، فاملس ــف واٍع ومس موق
يســكت عــىل الظلــم واجلــور، وذلــك فإنــه مــن واجبنــا 
ــي  ــيطانية الت ــراءات الش ــف لإلج ــول: )ق ــًا أن نق مجيع
متارســها الواليــات املتحــدة وإرسائيــل واألنظمــة 

العمليــة يف املنطقــة(.
وكــام ظهــر مــن بيننــا ضــد الصليبيــني يف املــايض )عــامد 
ــا اليــوم  الديــن زنگــي وصــالح الديــن األيــويب(، فإنن
ــاج الكثــر مــن عــامد الديــن  قــادرون كذلــك عــىل إنت
والصــالح الديــن، بــل وجيــب علينــا أن نفعــل ذلــك، 
ونحــن ندعــو اليــوم األتــراك واألكــراد والعــرب 
ــعبها،  ــطني وش ــة أرض فلس ــة حلامي ــانية قاطب واإلنس

ــده.! ــس لوح ــطيني لي ــعب الفلس فالش
إن اليــوم يــوم التكاتــف مــن أجــل محايــة األمانــة التــي 
ــر  ــلم وعم ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــا لن تركه

ــويب!. ــن األي ــه وصــالح الدي ريض اهلل عن
ــول  ــدى األناض ــول ومنت ــة األناض ــاد طلب ــا يف احت إنن
ــة  ــح املنافي ــال املذاب ــن نبقــى صامتــني حي ــا ل نعلــن أنن
ــطيني!،  ــعب الفلس ــا الش ــرض هل ــي يتع ــانية الت لإلنس
والقــدس لــن تكــون أبــدًا عاصمــة إلرسائيــل!، فنحــن 

ــن نســمح بذلــك. ل
القضيــة الفلســطينية ليســت قضيــة الفلســطينيني فقــط 
ــة  ــة كاف ــي قضي ــام ه ــم، إن ــرب لوحده ــة الع وال قضي
األمــة اإلســالمية، بــل وهــي قضيــة اإلنســانية مجعــاء، 
الفلســطينيون  إخوتنــا  ينــال  إننــا ســنكافح حتــى 

ــا. ــق يف رقابن ــن معل ــذا دي ــم، وه ــم وحريته حقوقه
ــذ  ــا من ــا عنه ــطينية ودافعن ــة الفلس ــا القضي ــد تابعن لق
ــاع  ــك الدف ــة وذل ــك املتابع ــنواصل تل ــا، وس بدايته
ــن  ــد يف امليادي ــن نحتش ــا نح ــك ه ــم، ولذل ــكل دائ بش
ــا مــن قــوة، وهــا نحــن  ــام أوتين دفاعــًا عــن القــدس ب
نقــف يف املياديــن متكتلــني كقبضــة اليــد الواحــدة 

ــني: ــًا قائل ــا عالي ــني أصواتن رافع
فلسطني ستقاوم!
واألمة ستكافح!

فلسطني ستنتر!
واإلنسانية ستنتر!
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بلبل زادة... منبر ال

منتدى األناضول ينتفض من أجل القدس

معرض صور غابة التحرير التابعة لوقف بلبل زاده طلبة جامعة غازي  عنتاب يحتشدون في الميادين من أجل فلسطين

نشاط طلبة التعليم المنزلي والمتوسط في نهاية العام الدراسي

قناة TRT الكردية تبث تفسير القرآن

Anadolu Öğrenci Birliği Kudüs İçin Ayakta!

Fotoğraflarla Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı GAÜN Öğrencileri Filistin için Meydanlarda

EKE ve Ortaöğretim Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Yaptı

Tefsîra Quranê TRT Kürdi’de

Anadolu Öğrenci Birliği Kudüs’te yaşanan son gelişmeler üzerine meydanlara çıkma çağrısı 
yaptı. Anadolu Öğrenci Birliği, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ve 
akabinde yaşanan gelişmeler üzerine herkesi meydanlara çıkmaya çağırdı. “Gençlik Kudüs için 
ayağa kalkıyor! Tüm Türkiye’de Meydanlardayız!” sloganıyla çağrı yapan Anadolu Öğrenci Birliği, 
Filistin halkının uğramış olduğu insanlık dışı katliamlara sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Bülbülzade Vakfı tarafından 2008 yılında çalışmalarına başlanan Bülbülzade Vakfı Kur-
tuluş Orman’ında bugüne kadar 35 bin adet fidanın dikimi yapıldı. Kurtuluş savaşında 
Fransızlarla ilk çatışmanın yaşandığı yerde kurulan Kurtuluş Ormanında dikilen fidanlar 
şehitlere atfedildi.  “Neslin Islahı, Arzın İmarı” ilkesince yeşertilen ve bakımları yapılan 
Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanında gelinen son noktayı görmeniz için çektiğimiz fo-
toğrafları sizler için derledik.

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesinin öncülüğünde Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen ey-
lemde Siyonist devlet İsrail ve ABD yönetimi protesto edildi. Gaziantep Üniversitesi kampüsü içersinde 
Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesinin öncülüğünde öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilen 
eylemde Siyonist devlet İsrail ve ABD yönetimi protesto edildi. 16 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen ey-
leme Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rıdvan Hoca Vakfı’nda yıl boyunca eğitim gören EKE ve Ortaöğretim öğrencileri ve ailel-
eriyle birlikte önce iftar yapıldı. Rıdvan Hoca Vakfı Konferans Salonu’nda yapılan et-
kinlikte öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasıyla açılış yapıldı. Programda Vakıf Başkanı 
Bayram Nurdoğan ve Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Seyfi Pınarbaşı birer selamlama 
konuşması yaptı. Daha sonra EKE ve Ortaöğretim öğrencileri hazırlamış oldukları bir-
birinden güzel şiir, ilahi ve skeçleri davetlilere sundular. Yapılan sunumlar öğrenci veli-
leri ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından çekimleri yapılan Tefsîra Quranê (Tefsir İlmi) programı Ramazan 
ayı boyunca her gün canlı olarak TRT Kürdi ekranlarında olacak. Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından 
Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde çekimleri yapılan Tefsîra Quranê (Tefsir 
İlmi) programı Ramazan ayı boyunca her gün saat 12.00’da canlı olarak TRT Kürdi ekranlarında olacak.

دعــا منتــدى األناضــول إىل النــزول إىل املياديــن تنديــدًا بالتطــورات األخــرة التــي تشــهدها مدينــة القــدس. االحتــاد دعــا اجلميــع 
للنــزول إىل الســاحات تنديــدًا بقــرار الواليــات املتحــدة نقــل ســفارهتا مــن تــل أبيــب إىل القــدس، وبالتطــورات التــي حدثــت 
بعــد ذلــك القــرار املشــؤوم، الدعــوة وجههــا االحتــاد حتــت شــعار )الشــباب ينتفــض مــن أجــل القــدس! ونحــن يف كافــة مياديــن 

تركيــا!(، تأكيــدًا منــه عــىل رضورة عــدم الصمــت إزاء املذابــح املنافيــة لإلنســانية التــي يتعــرض هلــا الشــعب الفلســطيني.

بــدأ وقــف بلبــل  زاده مــرشوع تشــجر يف عــام 2008 متــت خاللــه غراســة 35 ألــف شــجرة لتظهــر اليــوم غابــة التحريــر 
التابعــة للوقــف. وتــم اختيــار مــكان الغابــة حيــث نشــب أول اشــتباك مــع قــوات االحتــالل الفرنــي خــالل حــرب 
التحريــر، لتخلــد كل شــجرة شــهيدًا مــن شــهداء حــرب التحريــر. وهــا نحــن مجعنــا لكــم طائفــة مــن الصــور التــي تــم 

التقاطهــا يف ذلــك املــكان الــذي تــم تشــجره والعنايــة بــه بنــاء عــىل مبــدأ )إصــالح األجيــال وإعــامر األرض(.

ــة  ــاب بدول ــازي  عنت ــة غ ــا جامع ــاب واحتضنته ــازي  عنت ــرع غ ــول ف ــة األناض ــاد طلب ــا احت ــرة نظمه ــاركون يف تظاه ــدد املش ن
إرسائيــل الصهيونيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة، التظاهــرة انتظمــت داخــل املدينــة اجلامعيــة يــوم األربعــاء 16 مايــو 2018 

ــة. ــة التدريــس وحشــود مــن الطلب ــاب الربوفيســور )عــيل غــور( وأعضــاء هيئ وشــارك فيهــا رئيــس جامعــة غــازي  عنت

ــه(  ــوان خٰوج ــف )رض ــدرايس يف وق ــام ال ــة الع ــًا طيل ــاًم منزلي ــوا تعلي ــن تلق ــطة الذي ــدارس املتوس ــة امل ــارك طلب ش
ــث  ــه( حي ــوان خٰوج ــف )رض ــارضات يف وق ــة املح ــاَط قاع ــذا النش ــت ه ــم. واحتضن ــع عائالهت ــار م ــة إفط يف مأدب
ــرم  ــف )ب ــس الوق ــن رئي ــي كل م ــارضون لكلمت ــتمع احل ــم اس ــم، ث ــرآن الكري ــن الق ــة م ــالوة طيب ــاح بت ــم االفتت ت
نوردوغــان( ورئيــس جملــس أمنــاء الوقــف )ســيفي پينارباشــى(، وبعــد ذلــك انطلقــت عــروض رائعــة أعدهــا وألقاهــا 
ــرة،  ــات قص ــاالت ومرسحي ــعارًا وابته ــروض أش ــك الع ــت تل ــطة، وتضمن ــة املتوس ــزيل يف املرحل ــم املن ــة التعلي طلب

ــاب. ــغف وإعج ــكل ش ــروض ب ــك الع ــذ تل ــاء التالمي ــوف وأولي ــارضون والضي ــع احل وتاب

قــام مركــز الــرشق األوســط لإلعــالم والتواصــل بتصويــر برنامــج تفســر القــرآن ليتــم بثــه يف قنــاة TRT الكرديــة طيلــة شــهر 
رمضــان. وقــد تــم التصويــر يف مركــز )ســرتپه( للتعليــم والتطبيــق، عــىل أن يتــم بــث الربنامــج يف متــام الســاعة 12:00 يف قنــاة 

ــة. ــة الكردي ــة باللغ TRT الناطق
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فعاليات االحتفال السنوي بصحيفة إشراق وراديو فجر )أنقرة(

إشراق

احتفاالت كبرى أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية 
لصحيفة إشراق وراديو فجر:

ــربى  ــاالت ك ــم احتف ــمًّ تنظي ــة )TRT( ت ــون الرتكي ــة والتلفزي ــة لإلذاع ــة العام ــة اهليئ  برعاي
ــايل: ــق الربنامــج الت وذلــك وف

 - يف أنقــرا يومــي اخلميــس واجلمعــة 10-11، ويف إســطنبول يومــي الســبت واألحــد 12- 
2018/5/13 وقــد أرســل الســيد )بكــر بــوزداغ( نائــب رئيــس الــوزراء واملتحــدث باســم 
 )TRT (املديــر العــام لإلذاعــة والتلفزيــون الرتكيــة )احلكومــة الرتكيــة، والســيد )إبراهيــم أرن
التهنئــة للمحتفلــني متمنــني هلــم النجــاح واعتذارمهــا عــن عــدم احلضــور بســبب ســفرمها يف 
مهمــة خارجيــة. شــارك باالحتفاليــة أكثــر مــن ســتني كاتبــًا وصحفيــًا ســوريًا مــع عــدد مــن 

الصحفيــني واألدبــاء األتــراك والضيــوف.
تضمــن الربنامــج اللقــاء مــع العديــد مــن املســؤولني واألدبــاء والصحفيــني األتــراك ووســائل 

إعــالم عربيــة وتركيــة وأجنبيــة وإقامــة احتفاليــات يف أنقــرا وإســطنبول. 

زيارة زيارة مبنى الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
:)TRT(:التركية

 )TRT( ــة ــون الرتكي ــة والتلفزي ــام لإلذاع ــر الع ــب املدي ــيد )أركان دوردو( نائ ــب الس ــد رح وق
باحلضــور، وقــدم هلــم رشحــًا حــول املؤسســات اإلعالميــة الرتكيــة وحــول الصحافــة ودورهــا 
ــز عــىل  ــه، والرتكي ــل املعلومــة والرتفي ــا، وأشــار إىل أن االعــالم يــدف إىل توصي يف هنضــة تركي
اجلــودة والتنــوع واالســتقاللية واملســاءلة، وأن عــدد العاملــني يف  املديريــة يتجــاوز 7000 بــني 
ــا  عاملــني وتقنيــني ومهندســني وكتــاب ومذيعــني ، وأن دورهــا يركــز عــىل احلديــث يف القضاي
ــة كاالنتخابــات ، ودورهــا يف نقــل املعلومــة بشــكل دقيــق وجــودة  ــا الراهن األساســية والقضاي
عاليــة وأهنــا تلتــزم بميثــاق العمــل اإلعالمــي بشــكل مســتقل ودون االنحيــاز إىل جهــة مــا ، وأن 
االعــالم جيــب عمومــًا أن يكــون حــرًا ألن الفكــر حــر وال يمكــن لــه أن يتطــور ضمــن التعليامت 
ــام  ــر ب ــد تأث ــه ق ــوري ، وأن ــعب الس ــب الش ــي حي ــعب الرتك ــد أن الش ــه ، وأك ــق علي ــي تضي الت
حــدث للســوريني ويســعى دومــًا للوقــوف إىل جانبهــم، وأن الشــعب الســوري رغــم الصعــاب 

واملحــن ال يــزال صامــدًا ومتمســكًا بحبــه للحيــاة وهــذا يعطــي بصيــص أمــل لإلنســانية. 
وقــال: تأسســت مؤسســة االذاعــة والتلفزيــون الرتكيــة يف األول مــن مايــو / أيــار عــام 1964 

ككيــان قانــوين مســتقل، واملؤسســة اقتصاديــة )حمايــدة( مملوكــة للدولــة.
البــث التلفزيــوين بــدأ جتريبيــًا يف أنقــرة يف احلــادي والثالثــني مــن كانــون الثــاين / ينايــر 1968 

ووصلــت عــدد القنــوات التلفزيونيــة لـــ TRT إىل أربعــة. 
ــة  ــة - الوثائقي ــيقية - العربي ــة - املوس ــة - الديني ــال - الكردي ــة )األطف ــة متخصص ــا أقني لدين
-  الرياضيــة - التعليميــة - وقنــاة )TRT HD( تعتــرب مــن املراحــل املتقدمــة يف جــودة البــث، 

ــينام. ــة والس ــالم الوثائقي ــة واألف ــع الرياضي ــىل املواضي ــز ع فرتك
ــة،  ــاة تلفزيوني ــرب 14 قن ــًا ع ــًا وعاملي ــا حملي ــث براجمه ــة تب ــون الرتكي ــة والتلفزي ــة االذاع ومؤسس
ومخــس حمطــات إذاعيــة وطنيــة و5 اقليميــة و3 دوليــة و3 حمليــة، وعــددًا مــن املواقــع االلكرتونية 

و5 جمــالت مطبوعــة.
وأن الربامــج تســتهدف كل فئــات الشــعب الرتكــي وتوصيــل املعلومــة بأســاليب فنيــة خمتلفــة، 

وأن ميزانيــة اهليئــة مــن اإلعالنــات فقــط. 
ــن  ــف م ــي يف التخفي ــوري والرتك ــالم الس ــول دور االع ــئلة ح ــالت وأس ــت مداخ ــمًّ قدم   ث

ــة. ــالم الرتكي ــائل االع ــن وس ــدد م ــوريني يف ع ــه للس ــة املوج ــاب الكراهي خط
ــل  ــة إرشاق ل ــدادًا لصحيف ــم أع ــد يض ــن جمل ــارة ع ــة عب ــر إرشاق هدي ــس حتري ــدم رئي ــمًّ ق ث

التنفيــذي )إبراهيــم أرن(. )TRT( ممثلــة بمديرهــا 

زيارة مبنى البرلمان التركي:

بعــد ذلــك انتقــل الوفــد إىل مبنــى الربملــان الرتكــي بمرافقــة دليــل ســياحي، حيــث تعــرف 
ــا،  ــي طلبوه ــات الت ــد املعلوم ــوا للوف ــن قدم ــواب الذي ــن الن ــدد م ــى بع ــامه والتق ــىل أقس ع
وشــاهدوا األرضار التــي حلقــت باملبنــى أثــر االعتــداءات التــي وجهــت لــه خــالل االنقــالب 
ــا؛ تأســس بشــكله احلــايل  ــة يف تركي ــان الرتكــي املؤسســة الترشيعي يف 15 متــوز 2016. الربمل
قبــل نحــو مئــة ســنة، ويتــوىل املهــام الترشيعيــة والرقابيــة، ويشــكل احلــزُب األكثــر مقاعــد فيه 
ــوز 2016،  ــة يف يوليو/مت ــة االنقالبي ــف يف املحاول ــرض للقص ــة، تع ــود الدول ــة ويق احلكوم

مقــر املجلــس يف العاصمــة أنقــرة، ويعــود تاريــخ اكتــامل بنائــه احلــايل إىل عــام 1961.
وحــني قامــت قطاعــات مــن اجليــش الرتكــي بمحاولــة انقالبيــة إلســقاط نظــام حكــم حــزب 
ــف  ــوز 2016، وق ــوم 15 يوليو/مت ــلطة ي ــىل الس ــتيالء ع ــي واالس ــة الرتك ــة والتنمي العدال
ــا  ــالب، مم ــاركني يف االنق ــد املش ــان ض ــامعيل كهرم ــه إس ــادة رئيس ــان بقي ــواب الربمل ــع ن مجي
ــاه بقذائــف فقتــل جــراء ذلــك أكثــر مــن عــرشة أشــخاص وأصيــب  جعلهــم يقصفــون مبن

املبنــى بــأرضار ماديــة.
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زيارة المعالم األثرية في )توب كابي سراي( وآيا صوفيا:
ــة  ــوىل مهم ــياحي، ت ــل س ــة دلي ــطنبول بمرافق ــهرة بإس ــة الش ــامل األثري ــارة للمع ــت زي نظم

ــرشح. ــف وال التعري
قــر تــوب كايب البــاب العــايل يف إســطنبول أكــرب القصــور العثامنيــة.. مقــر ســالطني الدولــة 
العثامنيــة تضــم تركيــا بــني جنابتهــا عــدد مــن املبــاين املعامريــة العظيمــة الشــاهدة عــىل عظمــة 
ــع  ــي يرج ــة الت ــف واألبني ــور  واملتاح ــاجد والقص ــن املس ــدد م ــا ع ــالمية، منه ــة اإلس الدول
ــور  ــرب القص ــايب أك ــوب ق ــر ط ــور ق ــك القص ــهر تل ــن أش ــة، م ــة العثامني ــا للحقب تارخيه
العثامنيــة.  كان مقــرًا لســالطني الدولــة العثامنيــة ألربعــة قــرون متتاليــة، يتميــز القــر بالرتاث 
العثــامين وهــو املقــر اإلداري وقــر احلكــم العثــامين مــن عــام 1445- 1853 وتــم حتويلــه 

ملقــر إداري مــن عــام 1854-1924 ثــم حتــول ملتحــف مثــل عــام 1924 إىل اآلن.
ــة  ــة الرائع ــة املعامري ــن االمثل ــد م ــر العدي ــمل الق ــرف، يش ــن الغ ــات م ــر املئ ــم الق  يض
ــة  ــامت العثامني ــدروع واملنمن ــلحة وال ــاب واالس ــة واجللب ــزف والزين ــن اخل ــل م ــدد هائ وع
العثامنيــة  والكنــوز  اإلســالمي  العــريب  باخلــط  اجلداريــة  واللوحــات  واملخطوطــات 

ــن. ــدر بثم ــي ال تق ــة الت ــرات الثمين واملجوه
»أيــا صوفيــا« رصح دينــي تركــي مهيــب؛ يعظمــه ســكان البــالد مــن املســلمني واملســيحيني 
ــعمئة  ــوال تس ــس ط ــيحيني األرثوذوك ــة للمس ــم كاتدرائي ــد أن كان أضخ ــواء، وبع ــىل الس ع
عــام، أصبــح أحــد أعظــم مســاجد املســلمني عــىل مــدى نحــو مخســة قــرون، ثــم صــار متحفــا 
فنيــا منــذ 1934 بقــرار ســيايس. تعتــربه منظمــة اليونســكو مــن اآلثــار التارخييــة املنتميــة إىل 

الثــروة الثقافيــة العامليــة.
ــة »احلكمــة املقدســة«، وقــد ُشــيد رصحهــا  ــا يعنــي باللغــة اليوناني ــا صوفي يقــال إن اســم أي
ــا. وُيعــرف  ــة إســطنبول برتكي عنــد مدخــل مضيــق البوســفور يف القســم األورويب مــن مدين

موقعهــا اليــوم بـ«منطقــة الســلطان أمحــد«.
ــر  ــة األكث ــني املتاحــف الرتكي ــاين ب ــا يف املركــز الث ــا صوفي ــأيت أي ــة ت ــة االقتصادي ومــن الناحي

ــر.  ــني زائ ــو 3.3 مالي ــام 2012 نح ــم ع ــتقطبت منه ــد اس ــياح؛ فق ــا للس جذب

 جولة سياحية خاصة في مضيق البوسفور:

انتقــل الوفــد بمرافقــة عــدد مــن الكتــاب واإلعالميــني األتــراك وبمرافقــة وفــد رســمي مــن 
تلفزيــون trt وبمرافقــة دليــل ســياحي إىل شــاطئ بحــر مرمــرة مــن كاباتــاش والصعــود إىل 

مركــب خــاص. 
تم االحتفال خالله بعيد املرأة ووزعت الزهور عىل األمهات السوريات والرتكيات.

وكانــت مــن أمتــع اجلــوالت الســياحية، ومشــاهدة معــامل املدينــة عــىل طــول قــاريت أوروبــا 
وآســيا، وعبــور مضيــق البوســفور يف جــو مريــح ويدعــو لالســرتخاء.

ــل  ــق الدردني ــرب مــع مضي ــني البحــر األســود وبحــر مرمــرة، ويعت ــق البســفور يصــل ب مضي
ــني  ــه ب ــرتاوح عرض ــم، وي ــه 30 ك ــغ طول ــا، ويبل ــيا وأوروب ــارة آس ــني ق ــة ب ــدود اجلنوبي احل
)550 مــرت و3000 مــرت(، وحســب املعتقــدات اليونانيــة القديمــة، فــإن تســمية املضيــق تعنــي 

ممــر البقــرة. 
رؤيــة مدينــة إســطنبول مــن مضيــق البوســفور جتربــة رحلــة بحريــة رائعــة ال تنســى، هــواء 
ــيوية  ــواطئ اآلس ــول الش ــىل ط ــفور ع ــق البوس ــاهد ملضي ــل املش ــهرة، وأفض ــرا الش الريفي
واألوروبيــة معــًا ورؤيــة قصــور الســالطني يف الواجهــة البحريــة وفيــالت الباشــوات 
العثامنيــني، وقــر دوملــا هبجــه، وقــر ســراجان، قلعــة رومــيل، وجــرس البوســفور والعديــد 

ــزة. ــة واملمي ــع الضخم ــن اجلوام م

فعاليات االحتفال السنوي بصحيفة إشراق وراديو فجر )اسطنبول(

إشراق
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مركــز الدراســات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة »ســيتا«، مــن أهــم مراكــز الدراســات يف 
تركيــا، تأســس عــام 2005 هبــدف مســاعدة احلكومــة الرتكيــة وزيــادة وعــي املواطــن الرتكــي يف 
حتليــل وفهــم القضايــا املتعلقــة بالسياســة اخلارجيــة الرتكيــة، وغرهــا مــن السياســات اخلارجيــة 

اخلاصــة بالــدول األخــرى.
ــرق  ــث يتط ــمولية حي ــر ش ــح أكث ــز وأصب ــث املرك ــاالت بح ــعت جم ــام 2007، توس ــد ع وبع
ــايف  ــادي وثق ــيايس واقتص ــار س ــل بمنظ ــط ب ــيايس فق ــار س ــس بمنظ ــة لي ــة اخلارجي إىل السياس
واجتامعــي وفكــري أيًضــا، كــام ينتــج املركــز أبحاًثــا متعلقــة بالسياســة الداخليــة لرتكيــا وحيــاول 

ــة. ــة الداخلي ــة والسياس ــة اخلارجي ــني السياس ــل ب ــاط التفاع ــاد نق إجي
ــدة،  ــاالت ع ــني بمج ــني املختص ــني املرموق ــني والباحث ــن األكاديمي ــر م ــيتا الكث ــل يف س يعم
ــر  ــة، واملفك ــة الدول ــل يف بروقراطي ــي والعم ــربة األكاديم ــل يف اخل ــاع طوي ــه ب ــم ل ــر منه فالكث
ــت  ــرة، وأقيم ــاث يف أنق ــيتا لألبح ــز س ــر مرك ــو مدي ــن دوران( ه ــان الدي ــتاذ )بره ــي األس الرتك

ــراك. ــوريني وأت ــاء س ــاب وأدب ــا كتًّ ــارك فيه ــة ش ــدوة فكري ــارة ن ــش الزي ــىل مه ع
قــدم ممثــل املركــز رؤيــة املركــز حــول دور اإلعــالم االجتامعيــة وعالقتــه مــع اجلمهــور والسياســة 
ــة  واالقتصــاد، وقــدم وجهــة نظــر املركــز حــول موقــف اإلعــالم الرتكــي مــن املواقــف األوربي
ــات  ــة واحلري ــون الديمقراطي ــم يدعم ــي، وأهن ــعب الرتك ــات الش ــة لطموح ــة املعادي واألمريكي
ــم  ــا، وأهن ــالك حريته ــعى المت ــي تس ــعوب الت ــون الش ــعوهبم، وحيارب ــان لش ــوق اإلنس وحق
يســعون إىل قتــل ثــورات الربيــع العــريب، وإرغــام الشــعوب والــدول عــىل االستســالم ملشــاريعهم 

ــدة. ــتعامرية اجلدي االس
ثــم حتــدث )عــالء الديــن حســو( مديــر راديــو فجــر حــول سياســة نظــام األســد وقمعــه للشــعب 
الســوري الثائــر، وقتــل أكثــر مــن مليــون ســوري وتدمــر املــدن الســورية، وإرغامــه ملــن تبقــى 
ــرايف،  ــر الديموغ ــي يف التغي ــام القمع ــة النظ ــذًا لرغب ــم تنفي ــادرة مدهن ــىل مغ ــعب ع ــن الش م
وإحــالل امليليشــيات الشــيعية بــدالً عنــه، ثــمَّ حتــدث عــن مكانــة تركيــا اإلســالمية وتطلعهــا ألن 
ــة وشــعبًا،  تكــون يف مصــاف الــدول العظمــى، ودعمهــا للشــعب الســوري ووقوفهــا معــه دول
وقــدم عرضــًا ملــا تقدمــه إذاعــة فجــر مــن برامــج متعــددة كخدمــة للســوريني، وأهنــا تقــدم هلــم 
ــرت  ــد أج ــة ق ــي ، وأن اإلذاع ــاج املجتمع ــق االندم ــم يف حتقي ــي تفيده ــة الت ــات القانوني املعلوم

ــد مــن االســتطالعات لتتلمــس انعــكاس براجمهــا لــدى املســتمعني. العدي
ثــمًّ قــدم الســيد ) مصطفــى أكنجــي( منســق قنــاة )TRT ( الكرديــة عرضــًا حــول دور القنــاة يف 
الوصــول ألكثــر مــن 30 مليــون كــردي، وأن القنــاة تأسســت عــام 2009 لذلــك هــي ال تــزال 
ــار  ــر براجمهــا، وأشــار إىل التشــابه الكبــر بــني املــدن الرشقيــة كدي شــابة وتســعى دومــًا إىل تطوي
ــرد  ــني الك ــًا ب ــة مطلق ــن التفرق ــة وال يمك ــارة الرتكي ــدادًا للحض ــرب امت ــا تعت ــا ، وأهن ــر وأورف بك
واألتــراك ، وبــني الشــعوب املتقاربــة ) األتــراك - الكــرد - الســوريني( وأن العــامل حيــاول إعــادة 
تركيــا ومنطقــة الــرشق األوســط والشــعوب العربيــة إىل العــر احلجــري ، مــن خــالل تقســيم 
ــايض  ــرن امل ــة الق ــاءوا يف بداي ــد ج ــوريني ق ــن الس ــرًا م ــددًا كب ــاًل ، وأن ع ــمة أص ــدول املقس ال

للدفــاع عــن أخوهتــم األتــراك واستشــهد عــدد كبــر منهــم.
وقــدم د. مجــال قارصلــيل النائــب الســابق يف الربملــان األملــاين مداخلــة أكــد فيهــا أن االنســان هــو 
ــراك يف أروع  ــوريني واألت ــني الس ــي ب ــايف واملعي ــارب الثق ــة، وأن التق ــًا يف أي معادل ــم دوم األه
حــال، وعــىل احلــدود الســورية الرتكيــة الطويلــة غالبيــة الســكان يمتلكــون القربــى بــني بعضهــم، 
ــوري،  ــعب الس ــاب الش ــىل حس ــعبيته ع ــب ش ــاول كس ــا حي ــالم يف كل أورب ــار إىل أن اإلع وأش
ــي،  ــوري والرتك ــعبني الس ــارة للش ــو خس ــا ه ــورية إىل أورب ــاءات الس ــرة الكف ــار إىل أن هج وأش

وأن الالجئــني هــم فائــدة مضافــة للمجتمــع الــذي يلجــؤون إليــه وليســوا مشــكلة.
ــة  ــا واحلري ــة ومصداقيته ــول الصحيف ــة إرشاق ح ــس صحيف ــوقي( رئي ــي دس ــدث )صبح ــم حت ث
التــي تتمتــع هبــا، وأهنــا تســهم يف التقــارب الثقــايف الفكــري بــني الســوريني والكــرد واألتــراك، 

وأن الشــعب الســوري حيلــم بالعــودة إىل وطنــه عنــد توفــر األمــان.

زيارة مركز الدراسات السياسية واالقتصادية 
)SETA( واالجتماعية سيتا
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إشراق

حتــدد كل يشء الزمــان واملــكان وجوقــة األدبــاء وقائــد األوركســرتا، وصــوت 
فنــان قــادم مــن عمــق األمل ولفيــف مــن األحبــة واألصدقــاء األتــراك، بــدأت 
ــا  ــوا بانتظارن ــم وكان ــد معه ــىل موع ــا ع ــة، كن ــاه العاصم ــر باجت ــة تس القافل
ــاء  ــة وإرس ــا الثقافي ــيخ هويتن ــد لرتس ــوار جدي ــة مش ــعلة بداي ــَا ش ــعل مع لنش
ــارب  ــة تق ــور لصناع ــرس عب ــق ج ــي األديب، وخل ــاج املجتمع ــم االندم دعائ

ــارة  ــني حض ــا ب ــرتكة جتمعن ــل مش ــىل عوام ــي ع ــي مبن ــوري ترك ــايف س ثق
وإرث أديب.

كان كل يشء مرتبــًا لــه إلقامــة احتفاليــة كبــرة عــىل رشف حضــور 60 صحفيــًا 
ــىل  ــنوي ع ــد الس ــبة العي ــة بمناس ــذه االحتفالي ــت ه ــوريًا، خصص ــًا س وأديب
مــرور ثالثــة أعــوام عــىل اســتصدار أهــم جملــة ناطقــة باللغــة العربيــة والرتكيــة 
ــة  ــة تركي ــن بيئ ــت ضم ــي ترعرع ــة إرشاق(، الت ــا )صحيف ــة يف تركي والكردي
ســورية فريــق عملهــا مؤلــف مــن الكتــاب واألدبــاء الســوريني بقيــادة رئيــس 
ــتاذ  ــه االس ــذي يرأس ــر ال ــو فج ــوقي( ورادي ــي دس ــتاذ )صبح ــا االس حتريره

)عــالء حســو( وبدعــم تركــي مــن مجعيــة بلبــل زاده ومنــرب الشــام.
ــة  ــة واإلعالمي ــية والثقافي ــخصيات السياس ــن الش ــف م ــتقبالنا لفي كان يف اس
ــك  ــي، كان ذل ــون )يت أر يت( الرتك ــل تلفزي ــي احلف ــها راع ــىل رأس ــة وع الرتكي
ــة اســطنبول. ــة أنقــرة ويومــني يف مدين ــام يومــني يف مدين عــىل مــدار أربعــة أي
ــدف  ــق اهل ــث حق ــًا بحي ــًا ومدروس ــا كان رائع ــص إلقامتن ــج املخص الربنام
ــا  ــة منه ــرات كان الغاي ــن فق ــة ضم ــذه االحتفالي ــت ه ــه مت ــن أجل ــذي م ال
تعريــف األديــب والكاتــب الســوري عــىل املكنــوز احلضــاري والثقــايف الرتكــي 
الــذي مــن خاللــه ســوف نعــرب كهيئــة رســمية متثــل ســورية اجلديــدة مــن وإىل 
العــامل اخلارجــي، وبالفعــل كانــت أوىل اخلطــوات هــي الرتكيــز عىل أن الشــعب 
الرتكــي يعشــق الديمقراطيــة ويقــدس وطنيتــه هلــذا كان جملــس النــواب الرتكي 
النــواة األساســية يف رحلتنــا  حيــث شــعرنا بالســعادة وهتيــأ لنــا عــىل الفــور أننــا 
جلســنا بالقــرب مــن القائــد و القــادة وممثــيل الشــعب حيــث كانــوا جالســني، 
فعبــق التاريــخ العظيــم وجتســيد ملحمــة ســقوط االنقــالب عــرب إرادة الشــعب 
كانتــا يف القمــة، اخلطــوة الثانيــة كانــت حمطــة قنــاة )يت أر يت( التلفزيونيــة حيــث 
التقينــا مــع جمموعــة كبــرة مــن اإلعالميــني وعــىل رأســهم نائــب مديــر القنــاة 
ــم،   ــا معه ــاوة بتواجدن ــوا بحف ــتقبالنا، رحب ــوا يف اس ــن كان ــؤولني الذي واملس

اخلطــوة الثالثــة هــي زيــارة األماكــن التارخييــة واألثريــة يف مدينــة أنقــرة .
توجهنــا بعدهــا إىل مدينــة اســطنبول وبعــد اســرتاحة قصــرة يف الفنــدق حتــدد 
ــوب كايب  ــع ت ــا جام ــن بعده ــد وم ــلطان أمح ــع الس ــاه جام ــرنا باجت ــد س موع
ــة  ــية روماني ــدم كنس ــوم يف أق ــة الي ــد يف هناي ــام بع ــا في ــت رحالن ــري وحط األث
بيزنطيــة التــي حتولــت فيــام بعــد عــن طريــق الفاتــح العظيــم حممــد الفاتــح إىل 
جامــع آيــة صوفيــا، هنــاك بــات كل يشء يف صمــت وتأمــل للجميــع بعظمــة 

التاريــخ ومالمحــه. 
ــث  ــاز حي ــع بامتي ــوم رائ ــادة كان ي ــر الع ــىل غ ــوداع ع ــع كان ال ــوم الراب يف الي
ــا  ــة ومنه ــور املعلق ــه كل اجلس ــن خالل ــرب م ــري لنع ــب بح ــا مرك ــزوا لن جه
جــرس البوســفور، التقطنــا الصــور واســتمتعنا وألفــت قلوبنــا املــودة والوئــام 
ــدة،  ــة واح ــد وكلم ــل واح ــب رج ــىل قل ــا ع ــوريًا، كن ــًا س ــًا وأديب 60 صحفي
وأننــا لــن نــرتك رســالتنا وهويتنــا الثقافيــة واألدبيــة تطــر يف مهــب الريــح بــل 

ــا مــن قــوة وعزيمــة. ســنحميها بــكل مــا أتين
شكرًا تركيا شكرًا صحيفة إرشاق شكرًا راديو فجر.

بين فجر وإشراق
سمو وتجدد قد راق

كاتب وصحفي سوري 

هائل حلمي سرور
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يف ســياق بــادرة هــي األوىل مــن نوعهــا، وضمــن فعاليــات 
ــد  ــر، فق ــو فج ــة إرشاق ورادي ــن صحيف ــكل م ــة ل احتفائي
اإلذاعــة   )   )TRT مــع  وبالتعــاون  زادة  بلبــل  بــادرت 
والتلفزيــون الرتكــي الرســمي، بدعــوة الكتــاب واإلعالميني 
الســوريني املقيمــني يف تركيــا، الذيــن يشــاركون كتابــة 
وحتليــاًل يف هاتــني الوســيلتني االعالميتــني املدعومتــني مــن 
بلبــل زادة ومنــرب الشــام، حيــث شــارك أيًضــا ملتقــى األدباء 
ــة  ــة ثقافي ــاءات إعالمي ــا، يف لق ــوريني يف تركي ــاب الس والكت
وسياســية فكريــة ، يف أنقــرة العاصمــة الرتكيــة، ليكــون 
ــذي  ــام ل )TRT( وال ــر الع ــب املدي ــع نائ ــم م ــاء امله اللق
ــات  ــاطات وسياس ــج ونش ــن برام ــهاب ع ــه  بإس ــدث في حت
ــة مــن النجــاح  ــة جيــري العمــل عليهــا، ضمــن حال إعالمي
والتطــور املتواصــل، حيــث تأســس التلفزيــون الرتكــي 
ــي  ــوين الرتك ــث التلفزي ــدأ الب ــام ب ــام 1964 بين ــمي ع الرس
ــة  ــن أقني ــر م ــدد كب ــن ع ــا ع ــام 1990، متحدًث ــاص ع اخل
تلفزيونيــة يتــم البــث فيهــا، وضمــن لغــات كثــرة وعديــدة، 
ــم  ــدل، قي ــق والع ــم احل ــيع قي ــع، فتش ــامل أمج ــوف الع تط
ــتهدف  ــام تس ــدل، ك ــف املعت ــالم احلني ــة، واإلس الديمقراطي
املحطــات كل الرشائــح العمريــة، للمتلقــي، منوًهــا إىل أهنــم 
يتمــون أيًضــا بالطفــل، بحيــث متتنــع قنــاة األطفــال الرتكية، 

ــا. ــرتات بثه ــل ف ــات داخ ــة إعالن ــث أي ــن ب ع

اجلولــة اإلطالعيــة لإلعالميــني املشــاركني كانــت عــىل أهــم 
االســتديوهات يف التلفزيــون الرتكــي، وخاصــة تلــك التــي 
ــذي  ــتوديو ال ــا األس ــة، كان آخره ــا تارخيي ــهدت أحداًث ش
شــهد حماولــة االنقــالب الفاشــلة، يف متــوز/ يوليــو 2016، 
كــام تــمًّ االطــالع كذلــك عــىل حالــة التطــور الكبــرة التــي 
يعيشــها االعــالم الرتكــي املتلفــز، وهــي تتكــئ عــىل تقنيــات 
ــة  ــات إعالمي ــتناًدا إىل سياس ــودة، اس ــة اجل ــل فائق ــة ب حديث

حتريريــة تواكــب حالــة التطــور هــذه.
 الســيد نائــب املديــر العــام أشــار يف حديثــه احلــواري إىل أن 
ــة،  ــتقاللية الكافي ــك االس ــه أن يمتل ــح علي ــي الناج اإلعالم
ــون  ــاه، ليك ــرب يتلق ــن أي خ ــدة م ــافة واح ــىل مس ــون ع ليك
لإلعــالم،  نجاًحــا  يعطــي  وهــذا  حتيــز،  دون  حيادًيــا، 
ويســاهم أكثــر بوجــود إعــالم حــر، غــر موجــه، كــام حــال 

ــمولية. ــدول الش ــض ال بع
مل تكــن الزيــارة التــي متــت إىل مبنــى الربملــان الرتكــي، بأقــل 
ــؤولني  ــع مس ــاءات م ــالل لق ــن خ ــت وم ــل كان ــة، ب أمهي
هنــاك، وبعــد االطــالع عــىل أماكــن صنــع القــرارات 
والترشيعــات الرتكيــة، حيــث عــاش اجلميــع تلــك األجــواء 
ــعب  ــقيق كالش ــعب ش ــة لش ــة الديمقراطي ــة للحال املواكب

الرتكــي، فســحة معرفيــة، ووجدانيــة يف نفــس اآلن، أنتجــت 
بعــًدا جديــًدا سيســاهم عــىل مــدى األيــام القادمــة، يف إعــادة 
صقــل الفكــر للمشــاركني، مــن أجــل وطــن ســوري، بحيــاة 
برملانيــة ســورية تقــارب هــذه احلالــة التــي رأيناهــا يف قاعات 

ــان الرتكــي. الربمل
ــات  ــاث ودراس ــز أبح ــرة كان يف مرك ــر يف أنق ــاء اآلخ اللق
ــار  ــز املش ــة يف املرك ــدوة حواري ــدت ن ــث عق ــيتا( حي )س
إليــه، شــارك فيهــا األســتاذ صبحــي دســوقي رئيــس 
حتريــر صحيفــة إرشاق واألســتاذ عــالء الديــن حســو مديــر 
ــاة TRT الناطقــة  ــر عــام قن ــة إىل مدي ــو فجــر، باإلضاف رادي
ــد  ــدوة أح ــي، وأدار الن ــث ترك ــاركة باح ــة، بمش بالكردي
مــدراء مركــز أبحــاث ســيتا. كانت النــدوة ذات أمهيــة، حيث 
جــرت الكثــر مــن احلــوارات واملداخــالت مــن احلضــور، 
ــي هتــم الوضعــني الســوري  وطرحــت بعــض األســئلة، الت
ــي  ــة، الت ــائل البحثي ــن املس ــد م ــت العدي ــي، المس والرتك
ــات،  ــوث والدراس ــام بالبح ــرب القي ــا ع ــن معاجلته ــد م الب
ــا،  ــة، يف تركي ــات اإلعالمي ــر السياس ــاهم يف تطوي ــي تس الت
إىل  املوجــه  الرتكــي، خاصــة  والتــي حيتاجهــا االعــالم 
العــرب والســوريني، حيــث جتــري متابعــة االعــالم الرتكــي 
الناطــق بالعربيــة، مــن معظــم الســوريني، ثــم قدمــت إرشاق 
ــىل  ــني ع ــة إىل القائم ــن الصحيف ــة م ــة إعالمي ــر هدي وفج

ــي. ــز البحث املرك
ــد  ــالمية، فق ــة واإلس ــور الرتكي ــة الن ــطنبول مدين ــا يف إس أم
ــاركون،  ــا املش ــال فيه ــة، ج ــة، مهم ــة اطالعي ــت اجلول كان
ــالمية،  ــة اإلس ــة، العثامني ــن التارخيي ــن األماك ــد م ــىل العدي ع
التــي شــممنا منهــا عبــق التاريــخ حًقــا وصدًقــا، فمــن 
قاعــات قصــور صنعــت فيهــا وعربهــا أهــم القــرارات 
التارخييــة، لســالطني الدولــة العثامنيــة، التــي فتحــت أوروبــا، 
وســيطرت عــىل مســاحات جغرافيــة، ســجلها التاريــخ، 
وصنــع عربهــا حضــارات إســالمية راكمــت عــىل مــا 
قبلهــا، مــن حضــارة عربيــة إســالمية، كان قــد محــل مشــعلها 
ــامهوا  ــرام، فس ــه الك ــد )ص( وصحابت ــريب حمم ــول الع الرس
يف فتــح الــرشق والغــرب، عــىل أســس حضاريــة معرفيــة، مل 
يشــهد التاريــخ هلــا مثيــاًل مــع الفرتتــني األمويــة  والعباســية.

يف إســطنبول رأينــا الكنيســة الكــربى والتارخييــة آيــة صوفيــا، 
والتــي حتولــت إىل مســجد مهــم، مــع الفتوحات اإلســالمية، 
حيــث التاريــخ وأناقتــه، وروعتــه لتمتــزج األديان الســمحة، 
فيــام بينهــا مــن أجــل برشيــة، متآلفــة، متصاحلــة خلــر 
ــياحية  ــة الس ــا الصناع ــطنبول أيًض ــاء، ويف إس ــة مجع البرشي
اخلبــرة، التــي متتــاز فيهــا هــذه املدينــة التارخييــة، وتنجــدل 
بحالــة متفصــل واضحــة بــني آســيا وأوروبــا، ومتتــد أنفاًقــا، 
ــذه  ــني، يف ه ــني القاري ــني اجلناح ــل ب ــى تص ــاًء، حت وفض
املدينــة الكــربى، نجــد كل أنــواع البــرش، بــل وكل األلــوان 
واجلنســيات، كلهــم حيجــون ســياحة إىل إســطنبول، ليتعرفــوا 
وهزائمــه،  بانتصاراتــه  وعبقــه،  بروعتــه  التاريــخ  عــىل 
ــن،  ــأرس األبصــار، وتــرس النظري ــي ت ــه الت ــه وروعت بجامليات
ــاموي،  ــوت س ــن ملك ــا م ــج بعًض ــكار، وتن ــح األف وتالق

ــات. ــات، إىل املاورائي ــاوز املادي يتج
ــاب الســوريني، مــن  ــة مــن األحب بــني هــذا وذاك كانــت ثل
مثقفــي الشــعب الســوري العظيــم، تتمفصــل مــع كل 
ــا، وال  ــد هب ــل ألح ــات، ال قب ــه وجداني ــح من ــك، وتنت ذل
ــة  ــا، جمموع ــارج ملكوهت ــوض خ ــىل اخل ــان ع ــدرة إلنس ق
ــة  ــن العالق ــة م ــني، يف حال ــني، املعطائ ــوريني املحب ــن الس م
ــل  ــاحمية ق ــات تس ــن عالق ــه م ــام أنتجت ــة ب ــة، ملفت األخوي
نظرهــا، فكانــت بعــض األيــام التــي ال تنســى بــكل تأكيــد، 
ــة بــني الســوريني، وكذلــك مــع  ــه مــن تآلــف وحمب ــام محلت ب
الذيــن اســتضافونا مــن أهلنــا األتــراك املتعاطفــني مع شــعبنا 

ــد. ــىل أح ــى ع ــذي ال خيف ــه ال ــوري يف واقع الس

 إسطنبول في عبق التاريخ
ُ
 أنقرة وفجر

ُ
إشراق

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

ــام،  ــرب الش ــر ومن ــع إرشاق وفج ــذات م ــة إىل ال رحل
ــورًيا،  ــًيا س ــا وسياس ــا وإعالمًي ــا وصحفًي ــتون كاتًب س
ــام،  ــة أي ــدار أربع ــىل م ــوا ع ــني، اجتمع ــن اجلنس وم
وثــالث ليــال، يف انقــرة واســطنبول، بمناســبة احتفالية 
صــدور صحيفــة ارشاق وراديــو فجــر، برعايــة القنــاة 

.)TRT( ــمية ــة الرس ــة االعالمي الرتكي
تضمــن الربنامــج لقــاء مــع نائــب املديــر العــام للقنــاة، 
ــز  ــة يف مرك ــية إعالمي ــدوة سياس ــان، ون ــارة للربمل وزي

.)SETA( ــاث األبح
االرجنتينــي  بالكاتــب  الرحلــة  هــذه  ذكرتنــي 
احلاملــني"  "حكايــة  القصــرة  وقصتــه  بورخيــس 
التــي حتكــي عــن التاجــر املــري الــذي حلــم بكنــز 
ليقبــض عليــه  يف اصفهــان فســافر نحــو غايتــه، 
ــري  ــر امل ــرب التاج ــاك، وخي ــرت هن ــة ج ــة رسق بتهم
ــك  ــه، يضح ــي حكايت ــا أن ينه ــَة، وم ــَق احلقيق املحق
املحقــق ســاخًرا بأنــه رأى حلــاًم بكنــز مدفــون يف بيــت 
بالقاهــرة، فيــه حديقــة وســاعة شمســية وشــجرة تــني، 
وخلــف شــجرة التــني عــني مــاء والكنــز حتــت العــني، 
ــني  ــث يف )ع ــة ويبح ــري برسع ــر امل ــود التاج فيع

ــده. ــز فيج ــن الكن ــاء( داره ع م
كويللــو(  )باولــو  خطفهــا  التــي  احلكايــة  هــذه 

روايــة  ليصنــع 
 ، ) ئــي خليميا ا (
تتحقــق  رأيتهــا 
يف هــذه الرحلــة، 
حققنــا  لقــد 
اهلل،  بفضــل   -
اختيــار  ومبــادرة 
سياســية  أســامء 
وفكريــة مــن قبــل 
وراديــو  إرشاق 
ومنظمــة  فجــر 
الشــام-   منــرب 
قفــزة نوعيــة، لقــد 
ــب  ــع صاح اجتم
القومــي  الفكــر 
اإلســالمي  مــع 

العلــامين.  مــع 
اللوحــة  وكانــت 

مجيلــة جتــد األســتاذ )حســن النيفــي( يف جلســة ود مــع 
األســتاذ )ســعد وفائــي( وكانــا ضمــن حــزب واحــد 
ــرى  ــني ت ــة ح ــة رائع ــت اللوح ــم كان ــال، ك ــم انفص ث
ــتاذ  ــش األس ــدان( يناق ــوح مح ــور )ن ــالمي الدكت االس
)نبيــل قســيس( حــول حــوار األديــان واملســاحمة، كــم 
ــزب  ــن ح ــخًصا م ــد ش ــة أن جت ــة مجيل ــت اللوح كان
قومــي عــريب حيــاور شــخًصا مــن حــزب قومــي 

ــة وود.  ــكل حمب ــردي ب ك
  الصــورة اجلامعيــة أمامــي، لوحــة ســورية بــكل 
ألواهنــا، يتحــاورون عــن ســورية يتعرفــون عــىل 
الطعــام، يركبــون حافلــة  يأكلــون ذات  بعضهــم، 
ــون  ــول ميكروف ــد حت ــدف، لق ــم ذات اهل ــدة، وهل واح
ــع  ــن الضائ ــتغلت الزم ــة، اس ــة متنقل ــة إىل إذاع احلافل
ــكار وآراء  ــرح أف ــض وط ــا البع ــىل بعضه ــرف ع بالتع
وســاهم الفنــان )أمحــد شــكري( بتلطيــف اجلــو بأغاين 

ــورية.  ــة س ــي لوح ــك ه ــع، تل ــع اجلمي ــة جتم تراثي
كانــت االحتفاليــة لتعريــف اإلعــالم الرتكــي بالكتــاب 
يف  ولكــن  الســوريني  واالعالميــني  والصحفيــني 

ــم.  ــوريني لذاهت ــاف الس ــت اكتش ــة كان احلقيق

حكاية الحالمين

كاتب وإعالمي  سوري - مدير راديو فجر

عالء الدين حسو
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خــالل االحتفاليــات بصحيفــة إرشاق وراديــو فجــر، غمرنا 
باهلدايــا واملفاجــآت، ولكــن هــذه القصيــدة جــاءت قمــة يف 

االبــداع، وأفرحتنــا.

في البحار الزرق رايات العال
 تبسَم

ٌ
فجر

واألحباب إشراق

كاتب وشاعر سوريكاتب وشاعر سوري ن مدينة تدمر

مصطفى البطرانعاصم فرجاني

يف مركب يطوي بنا اآلفاق
ال نلوي عى يشء سوى األمس الدفن

والذكريات تعود أرسابًا
حتط عى املآقي واجلفون 

وينتصب الكفاح
وأرى سليل املجد

سليل )أرطغرل( حممدًا الفاتح العظيم
يرتدي ثوب البطولة واجلهاد

شاخمًا كالطود، كالنس عى ظهر جواد
يزحم اآلفاق وتنهار املعاقل واحلصون

يزحم اآلفاق ويلوا املعتدين
حقق احللم ، اهلل أكرب
اهلل أكرب وبنود النرص

تفق فوق الروايب والبطاح
الليل وىل وانجى وأتى الصباح

وعامات النرص والفتح العظيم
وبشائر تلو دياجر الظام 

يا قسطنطينية التاريخ
يا انبثاق الفجر يا حلنًا وأغنية

عى شفة القرون
فتُح دوت له الدنيا

وترنحت من تيهيها أعطاف النجوم
أعيا عى الدنيا مرامًا

عجزت عنه امللوك الفاحتن
أحد وبدر شارتان عى رداء حممد

هلل يا قسطنطينية التاريخ
تتى عى جفنيك آيات من الذكر احلكيم

رب يوم طفت يف أثارها
أذكر األمس وآساد العرين
أذكر القوم وأروي بعدهم
قصة املجد وأخبار القرون

وإذا ما رست يف أفيائها 
ذكرتني بالكامة الصيد والفتح العظيم

صور من عامل األبداع والعلم
روعة السحر وحلن الساحرين

وقصور كلام شاهدهتا 
شفك الوجد وأضناك احلنن

شاهقات شاخمات للعا
باقيات هازئات بالقرون

وستبقى منبت املجد ومنار التائهن
قصصًا خالدة ال ينطوين

حاكها املجد تراث للبنن
يف البحار الزرق رايات العا

متخر اليم وتعربها سفن
ونسائم عند الضحى رفت رفيف األقحوان

خضبت طيبًا بفوح الياسمن
للتك رايات العا لن تنطوي

تاهت عى الدنيا 
وما زال الصدى...

ملء املسامع والعيون.

القشــب  أثواهبــا  يف  ترفــل  إشاق 

مرشقــة واأليــام  أكــرب  اهلل 

)مؤتلقــا( دنيــاك  عــى  هــواك  ينــدى 

بروعتــه مزهــوًا  خيطــر  والنــرص 

بــه هتيــم  أفــق  يف  جناحــك  مــدي 

أمتنــا رصح  نبنــي  واحلــرف  باحلــق 

عجــل عــى  أعــوام  ثاثــة  مــرت 

إشاق  واألحبــاب  تبســَم  فجــٌر 

ــا ــاحات تمعن ــودة والس ــي ذي امل ه

ــا ــدار تمعن ــذي ال ــًا وه ــا رفاق كن

تّمــل الفجــر يف أرجــاء صحبتنــا

وحلقــت مــن طيــور احلــب يف غدنــا 

ــاحرة  ــاعات س ــا س ــرت بصحبتن م

ألفتنــا  إشاَق  يــا  الفجــُر  تبســم 

وزغــردت يف حنايــا القلــب آفــاُق

وأشــواق شــوق  حاهلــم  برفقــة 

وميثــاق عهــد  بصحبتنــا  يزهــو 

ــب إشاُق ــا القل ــردت يف حناي وزغ

وتشــتاُق  تذكينــا  الشــوق  محائــُم 

ــاق  ــب دف ــا القل ــن حناي ــٌم م وباس

وإشاق فجــٌر  لنــا  يــروق  وكــم 

باليمــن والســعد )أنســاما( عــى اهلدب

يف األفق تســدي )صباحــًا( غر مرتقب

عجــب  ويف  تيــه  يف  خيتــال  باليمــن 

والصيــد دونــك مــن تــرك ومــن عرب

أســمى املعــارف مــن شــعر ومــن أدب

ــهب ــاك والش ــى األف ــرًا ع ــل فج يط

ــب ــك والري ــوق الش ــة ف ــن احلقيق ع
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

هكــذا ولــد الفجــر ومنــه بــدأ اإلرشاق بمــد إشــعاعاته نحــو الســامء لطــرد الظــالم. ففــي 
الظــالم الدامــس حيلــم اإلنســان بالفجــر الــذي يوحــي عــىل أن اإلرشاق مــن بعــده، وعليــه 

ُتْبنــى اآلمــال.
يبــدو بشــكل واضــح عــىل أن والدة راديــو )فجــر( محلــت معهــا معــاين وبــرشى الــرشوق 
ــدق  ــره وأص ــوري يف فك ــان الس ــه اإلنس ــا حيمل ــل م ــل أمج ــة حتم ــد )إرشاق( صحيف لتول
املعــاين للتعبــر عــن آمــال وطموحــات الشــعب الســوري يف هــذا الزمــن )الغــدار( الــذي 
ــتبد  ــام املس ــعلها النظ ــرٍب أش ــراء ح ــزن ج ــآيس واحل ــن امل ــة م ــاًل ومرحل ــًا ثقي َل عبئ ــكَّ ش

الظــامل يف وجــه األحــرار، وحمــارصة الشــعب بــني أعاملــه اإلجراميــة ونــران اإلرهــاب.
ــة يف  ــاء والبالغ ــن اإلنش ــق م ــو أعم ــام ه ــق ب ــعب ينط ــال ش ــان ح ــن لس ــد م وكان الب
الــكالم، صادقــًا يف تعابــره ووصفــه للحالــة مــن خــالل اإلبداعــات املختلفــة مــن )األدب 
والفنــون وكذلــك توصيــف احلالــة السياســية واالجتامعيــة واألمنيــة مــن خــالل حتليــالت 
موضوعيــة وواقعيــة إلنتــاج مــا هــو جمــدي والدعــوة إىل احللــول الســلمية وإنقــاذ مــا تبقــى 
مــن ســوريا وشــعبها التــواق إلعــادة حريتــه وكرامتــه يف ظــل نظــام تعــددي ديمقراطــي 

تشــاركي(.
لــرورة املرحلــة كانــت املبــادرة مــن اخلّريــن واملبدعــني يف إجيــاد هذيــن املنربيــن 
ــًا  ــا صوت ــة وشــوق كلهــا أمــٌل يف أن يكون ــو فجــر وصحيفــة إرشاق( بحل التوأمــني )رادي
لألحــرار مــن الســوريني، بعيــدًا عــن األجنــدات الدوليــة التــي اقتحمــت احلالــة الســورية 
ــاالً  ــوري آم ــعب الس ــد الش ــي عق ــورة الت ــاب الث ــىل حس ــا ع ــة ملصاحله ــوهتها خدم وش

ــاد. ــم واالضطه ــن الظل ــالص م ــا للخ عليه
ــًا بــأن حيمــال مســؤولية التعبــر  يبــدو أن قــدر )راديــو فجــر وصحيفــة إرشاق( كان حتمي
ــد  ــة( للتأكي ــة والرتكي ــة والكردي ــددة )العربي ــات متع ــا وبلغ ــورية وثورهت ــة الس ــن احلال ع
عــىل أن قــدر هــذه القوميــات أن تعيــش عــىل جغرافيــة مشــرتكة بتوافــق واتفــاق عميقــني 
ــعب  ــات الش ــني مكون ــة ب ــل التفرق ــىل حب ــام ع ــب النظ ــان أالعي ــد، وبي ــد واح كجس

ــلطة. ــىل رأس الس ــه ع ــة لبقائ ــة خدم ــة والديني ــوري األثني الس
ــن  ــرار م ــني األح ــني والفنان ــاب واإلعالمي ــن الكت ــرشات م ــم الع ــزاز انض ــر واعت وبفخ
ــذه  ــاًم هل ــة دع ــدول العربي ــن ال ــد م ــا والعدي ــن تركي ــم م ــد منه ــك العدي ــوريني وكذل الس

ــوام. ــة أع ــذ ثالث ــة من ــا الصادق ــاح جتربته ــراء وإنج ــة الغ الصحيف
ــث  ــال الب ــطتهام يف جم ــع أنش ــن تاب ــدى م ــة ل ــة جدي ــكل لفت ــن ش ــن املنربي ــتمرار هذي  إس
اإلذاعــي وإصــدارات صحفيــة وصدقيتهــام يف نقــل الوقائــع واحلقائــق عىل كل املســتويات، 

ممــا فرضــا احرتامهــام عــىل املتابعــني هلــام.
ــا يف  ــني عنه ــرب ممثل ــام ع ــرًا ك ــون )TRT( فخ ــة والتلفزي ــا لإلذاع ــة تركي ــكان لوكال ف
ــة إرشاق(  ــر وصحيف ــو فج ــىل )رادي ــني ع ــة للقائم ــذه الوكال ــا ه ــي أقامته ــة الت االحتفالي
بمناســبة مــرور ثالثــة أعــوام النطالقتهــام وبإمكانيــات متواضعة - نســتطيع القــول تطوعية 
مــن العائلــة التــي تشــارك يف التحضــر والصــدور وكتاهبــا األحــرار وكذلــك املشــاركني يف 
راديــو فجــر - حيــث أن ملؤسســة )بلبــل زادة( برئاســة املفكــر )تورغــاي آلدمــر( الــدور 
الفاعــل يف عمليــة اســتمرار املنربيــن، وكذلــك منــرب الشــام الــذي يــرشف عليــه األســتاذ 
)مجــال مصطفــى(. االحتفاليــة الرائعــة التــي متــت إقامتهــا يف أنقــرة يومــي 10-11 أيــار 
ختللتهــا العديــد مــن اللقــاءات املثمــرة وكذلــك يف اســتنبول يومــي 12-13 أيــار بمشــاركة 
العــرشات مــن الكتــاب واألدبــاء والصحفيــني والفنانــني وكذلــك مشــاركة العديــد ممــن 

ــدار. ــة واالقت ــيلء باحليوي ــج م ــة وبرنام ــطة رائع ــع أنش ــون )TRT( م يمثل
حقيقــة، عــىل مــا يبــدو أن خدمــات )راديــو فجــر وصحيفــة إرشاق( كان يســتحقان ذلــك 
ــرة  ــاركيهام يف أنق ــني ومش ــني والداعم ــتقبال القائم ــالل اس ــن خ ــر م ــامم والتقدي االهت
واســتنبول ممــا أدى إىل تشــجيع الفاعلــني لتطويــر املنربيــن إىل حالــة أفضــل وأداء دورمهــا 
ــن  ــة م ــة احلرج ــذه املرحل ــوري يف ه ــعب الس ــتحقه الش ــام يس ــان ب ــال يليق ــن احل بأحس

ــه. حيات
مــربوك لراديــو فجــر وصحيفــة إرشاق يــوم ميالدمهــا، وأمتنــى هلــام مســتقباًل كلــه حيويــة 
ونشــاط ومتثيــل رائــع لضمــر شــعبنا يف احلريــة والكرامــة، وأنــا كــوين مشــارك يف إنتــاج 
القســم الكــردي يف الصحيفــة وكاتبهــا ســأبذل مــا بوســعي أن أكــون عــىل مســتوى إرشاق 
وأكــون إحــدى شــعاعاهتا التــي تدفــع بالظــالم إىل األفــول وتــرشق شــمس احلريــة عــىل 

شــعبنا وبلدنــا احلبيــب ســوريا.
وال بــد أن أوجــه حتيــايت مــن القلــب لــكل املشــاركني واملشــاركات يف االحتفــال واألنشــطة 
ــت تفــوح منهــا  ــي كان ــوان الت ــورود املختلفــة األل ــي شــكلت حقــاًل مــن الزهــور وال الت
أطيــب النســائم املحملــة بأغنــى العطــور، وقــد ســطرت يف ذاكرتنــا أمجــل الذكريــات التــي 

ال يمكــن إزالتهــا عــرب الزمــن.
األعــزاء األســتاذ )صبحــي دســوقي( والرائــع )عــالء الديــن حســو( واملحرتمــني املفكــر 
ــن بشــكل  )تورغــاي آلدمــر( واألســتاذ )مجــال مصطفــى( يف مقدمــة الداعمــني واملبادري
ــم  ــاء، وأقبله ــالء واألصدق ــكر كل الزم ــام أش ــة، ك ــايت القلبي ــكري وحتي ــم ش ــاّلق، لك خ

ــق والنجــاح والســعادة الدائمــة. واحــدًا واحــدًا وأمتنــى هلــم التوفي

Wusa FECIR bû û ji wê ÎŞRAQê tîşkin xwe avête ber bi ezmande bo qewitan-
dina tarîyê. Di tarîya reş de mirov birbanga ku nîşanê dide rohilatê dixîne 
xewnê xwe, û li ser hêvîyan ava dike.
Xûyaye bi aşkereyî ku bûyîna Radyo ya (FECIR) bi xwe re wate û mizginî ya 
bûyîna (ÎŞRAQ)ê hilgirti bû, rojnemeya hilgirtî ji ciwantirîn raman û rastirîn 
wateya peyvê ya mirovê Sûrî hilgirtîye ji hêvî û daxwazin gelê Sûrî di ev dema 
(Xedar)de ya ku bi xwe re barekî giran anîye û qonaxeke ji êş û xemgînîyê 
ya ji ber şerê ku rêjîma setemkar û diktator agirê wê pêxist li rarûyê azadîx-
wazan ,û dorpêçkirina xelkê di navbera karên wê yên bi tawan û agirê terorê 
de.
Divabû ji bo gel zimanek hebê peyvê bi kûranîya weja û wateyan biafrîne, di-
rust be di peyvên xwe de û di destnîşankirina rewşê de di riya hûnerîya rengî 
de ji ( tor û hûner û destnîşankirina rewşa siyasî û civakî û asayişî di nava 
şirovekirinin wêjeyî û serpêhatî de bo encamdana bi sûd û bangewazîya bo 
çareserkirineke aştîyane û felat kirina jê mayîya Sûrî û gelê wê ya bi tînbûn 
daxwazê azadî û rûmetê li xwe vegerîne di bin sîya sazumaneke demuqrat 
û hevpar û bê tek la).
Ji giringîya qonaxê re, ji hêla xêrxwaz û hûnrewan de pêşniyar hat bona van 
herdu minarên têcêwî peyda bikin (Radyo ya FECIR û rojname ya ÎŞRAQ) 
bi xeml û tîşk bi tevayîya hêvîyan ku bibne dengê azadîxwazên Sûrî li dûrî 
ecîndeyên navdewletî yên dest dirêjî kirine ser rewşa Sûrî û reşpêdanî kirin 
ji xizmeta bercewendîyên xwe re li ser amêreyên şoreşê ya ku xelkê Sûrî 
hêvîyên xwe pê ve girê dabûn ji bo felatbûna ji ber çewsandin û setemkarîya.
Ji qedera (radio ya FECIR û rojname ya ÎŞRAQ)ê ye ku barê berpirsiyarî ya 
peyvê hilgirin ji ber rewşa Sûrî û şoreşa wê bi çend zimanan (Erebî û Kurdî û 
Tirkî) da ku tekez bike ku ji qedera van netewane bi hev re li ser cugrafîyeke 
hevpar bijîn bi kûranîya lihev kirin û bi hev re wek laşekî, û bidne xûyakirin 
lîstikin rêcîmê li ser benê tevlihevî di navbera pêkhateyên xelkê Sûrî de yên 
netewî û oldarî de bo mayîna li ser desthilatê.
Bi payedarî û serberzî bi dehan nivîskar û rojnamenûs û hûnermendin aza-
dîxwazin Sûrî û hinek ji wan Turk û çendîn ji dewletin erebî bo piştgêrî ya ro-
jname ya bi nirx û serkeftina ezmûna sê salan tevlê bûn.. berdewamîya van 
herdu minaran bûne balkêşa cidî ji alîyê şopemenîyan de di warê bexşa ra-
dio û çapemenîya rojnameyê û dirustîya veguhezandina rastî û serpêhatîyan 
li ser tevayî astan de bûya bû cîyê lê rêzgirtinê ji alîyê şopemenîvanan de.
Dezgeya Radyo û Televizyona Turkî ( TRT ) bi serberzî li van herdu dezge-
hên raghandinê dinêrîn li gor peyvin nûnerin wê û ji bo kes û karên ( FECIR 
û ÎŞRAQ)ê û yên pê ve ahengeke geştîyarî bi rê xistin bo sersalîya wan û 
berdewamîya sêsalî bi pêkanibûnin hindik – em dikanin bibêjin ku ewên jê re 
di kardane hemî xwebexşin- û dezgeha BULBUL ZADE bi seroketîya ramyar 
(Torgay Aldemîr) ku rolekî wî ya kiryar heye di berdewamî ya herdu minaran 
de û her weha ya MENBER ELŞAM jî bi rêveberîya mamuste Cemal Mustefa 
jî bi role di berdewamî de. Ahengeke bedew ku li Enqerê di herdu rojin 10 û 
11 gulanê de bi rêve çû bi çendîn hevdîtinin bi encam û li Istenbolê ji di rijin 
12 û 13 yan de bi tevlêbûna bi dehan nivîskar û rojnamevan û hûnermendan 
û çendîn kes û Karin TRT bi pirogramin dagirtî ji jîndarî û pêkhatî bi rêve çû.
   Di rastî de, dihate xûyakirinê ku xizmetin ( Radyo ya FECIR û Rojnameya 
ÎŞRAQ)ê li yaqî wê guhpêdanê bûn di pêşwazîya li kes û kar û nivîskarin wê 
de li Enqere û Istenbolê xûyabû bûye destekek ji karpêdana re bo pêşxistina 
herdu minaran û rola wan bighê rewşeke baştir li gor mafpêdana gelê Sûrî 
bin di va qonaxa talûke di jiyana wî de.
Pîroz be li Radyo ya FECIR û Rojname ya ÎŞRAQê roja bûyîna wan, hêvîya 
pêşerojeke jîndar û hewl û nûnertîya bedew ji hinava gelê me re ji bo azadî 
û rûmetê. Ez wekî hevkarê rojnameyê me di berhem pêdana beşê Kurdî û 
nivîskarê wî beşî me di rojnameyê de amedeme bi hemî pêkanibûna xwe 
di xizmetî bilindkirina asata ÎŞRAQê kim û bibme yek ji tîşkên ku tarîyê ber 
bi ava dide û ronahîya roja azadî li gelê me û welatê me Sûrî ya xweşewîst 
hiltîne
 Her dibe ku Ez Silav û rêzên xwe ji dil de ji bo tevayî yên tevlî ahengê bûnî 
bişînim, û ew hewlin ku bûne zemînek ji gul û çîçekin pir reng û hilmin bi bîn 
bi ser me de diweşand, ku di bîranîna me de ciwantirîn rêz nexşand mehale 
dem damalê ji bîr hişin me.
Ezîzin hêja, mamuste Subhî Desoqî, û hêja Ela edîn Hiso û rêzdarê ramyar 
Torgay Aldemîr û mamuste Cemal Mustefa pêşeng bûn di piştgêrî û pêşni-
yar kirinê de bi rûkî paqij, spasî û jîndarî ji we re dixwazim, her weha, spasî 
ji bo tevayî dost û hevrêkan re we maçî dikim yek bi yek hêvîya serkeftin û 
dilxweşîme ji bo we tevan.

عندما يبشر الفجر باإلشراق
تعم السعادة في القلوب

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Gava Ku Birbang Mizgînê Dide 
Rohilatê Şadî Xwe Davêje Dilan.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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 )TRT( ضمــن احتفاليــة الئقــة، تــمًّ تكريــم صحيفــة إرشاق وراديــو فجــر، مــن قبــل قنــاة
وبدعــم مــن بلبــل زاده ومنــرب الشــام، كــون صحيفــة إرشاق وراديــو فجــر يف طريقهــام إىل 

االمــام.
بــكل قــوة يســتطيع كل ســوري حــر مــن خالهلــام أن يكتــب كلمتــه ويوصــل صوتــه دون 

خــوف أو رقيــب.
شــارك باالحتفــاالت عــدد كبــر مــن األدبــاء والكتــاب والشــعراء والفنانــني والصحفيــني 

واإلعالميــني وثلــة مميــزة مــن الضيــوف ســوريني وأتــراك.
ــاف  ــن كل األطي ــي م ــم الراق ــع الدع ــق م ــوت احل ــدح ص ــروف ويص ــع احل ــا جتتم عندم
ــت  ــًا. كان ــي قدم ــىل امل ــا ع ــن عزمن ــالة تتضم ــل رس ــارب ونوص ــك أن نتق ــتطيع بذل نس
ــًا مــن  ــوا ترحيب ــن الق ــة مــن الســوريني األحــرار الذي ــة رائعــة شــارك فيهــا كوكب احتفالي
أقراهنــم االتــراك، بــدأت بأنقــرة حيــث كان برناجمــًا مكثفــًا مفيــدًا، اســتطاعوا أن يدهشــونا 

ــة.  بنظامهــم واســتقباهلم احلــار وتفانيهــم مــن أجــل إنجــاح هــذه االحتفالي
كنــا عائلــة واحــده بــكل األلــوان ، واســتطعنا أن نرســم قــوس قــزح مــع مضيفينــا األتراك، 
كان هنــاك تقاربــًا روحيــًا، ومل تقــف اللغــة عائقــًا بيننــا، بــل رســمنا لوحــة مجيلــة لإلنســانية 
ــر  ــا أكث ــا جيمعن ــان، م ــًا وطن ــا يوم ــيكون لن ــاين س ــا الث ــا يف وطنن ــعرنا أنن ــض، وش ــع بع م

وكــم  يفرقنــا،  ممــا  بكثــر 
نــرد هلــم بعضــًا  أن  متنينــا 
ونســتضيفهم  قدمــوه  ممــا 
يف وطننــا يف أقــرب وقــت 
مجعنــا  روحــي  تناغــم   ،
ــالل  ــا يشء ، وخ ــن يفرقن ول
عمــرًا  عشــنا  أيــام  أربعــة 
وكونــا   ، بالقليــل  ليــس 
ــم  ــن معامله ــة ع ــرة كافي فك
ونواديــم  ومؤسســاهتم 
ــا  ــل ، عاداتن ــم احلاف وتارخيه
وأدبنــا وأناشــيدنا الوطنيــة 
ــا  ــبيهة ببعضه ــيقانا ش وموس
اىل حــد كبــر ، ســنأخذ منهــم 
ــاول أن  ــا ونح ــي عن ــا خف م
نضــع بصامتنــا بــكل رقــي 
التــي  بالدهــم  أرض  عــىل 
ــان  ــة وحن ــكل حمب ــا ب احتوتن
، نــود مــن كل قلوبنــا أننــا 

اســتطعنا أن نــرتك يف قلوهبــم مشــاعر املحبــة التــي نكنهــا هلــم، مــا أمجــل أن جتمــع وطنيــني 
عــىل أرض واحــدة ، يف هنايــة االحتفاليــة ونحــن يف بحــر مرمــرة نطــوف وعيوننــا ترنــو إىل 
هنايتــه  زارونــا يف بالدنــا، صعدنــا هبــم إىل جبــل قاســيون وأكملنــا إىل الالذقيــة وطرطــوس، 
وعربنــا معهــم إىل جزيــرة أرواد وأكملنــا بعدهــا إىل مصيــاف وســلمى  وصلنفــة،  والزلنــا 
ــات وقلعــة  ــار تدمــر وبــرى الشــام واجلــرس املعلــق  وقــر البن نواصــل مســرنا إىل آث
ــا  ــد ووقفن ــن الولي ــد ب ــع خال ــوالً إىل جام ــب وص ــة حل ــا اىل قلع ــا أدراجن ــرب ، وعدن جع
طويــال أمــام نواعــر محــاة لتعــزف لنــا أمجــل األحلــان، أبكتنــا إىل حــد االختنــاق ،  وأفقنــا 
مــن حلمنــا عــىل صــوت الدليــل املرافــق لنــا أننــا وصلنــا إىل الشــاطئ، الزلنــا إذا يف تركيــا 

ــق. ــه يتحق ــل عل ــم مجي ، حل
وممــا أضفــى الروعــة عــىل جمموعتنــا وجــود الشــعراء واألدبــاء والفنانــني الذيــن أضافــوا 
ــة  ــراك يف هناي ــوريني وأت ــا س ــىل إنجاحه ــع ع ــارك اجلمي ــال، ش ــىل مج ــاالً ع ــة مج للفعالي
ــا  ــهور، عندم ــالل ش ــا خ ــل عليه ــن لنحص ــات مل نك ــا بمعلوم ــزودت ذاكرتن ــاف ت املط
ــت  ــة فأن ــوة غريب ــك ق ــون يف داخل ــة يتك ــوات احلري ــدح أص ــرة وتص ــالم احل ــي األق تلتق
مــع عائلتــك التــي افتقدهتــا، ومــع إخوتــك األتــراك الذيــن كانــوا معنــا بمنتهــى الطيبــة، 

ــة. ــورية احلبيب ــىل أرض س ــل ع ــاء مماث ــا لق ــيكون لن س

عندما يكرم القلم الحر
وينصف صوت الحق

إلهام حقي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
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TRT kanalı, Bülbülzade Vakfı ve Minber El Şam’ın desteğiyle, ileriye 
doğru emin adımlarla ilerleyen İşrak Gazetesi ve Fecr Radyosu’nu 
düzenlediği şenliklere davet etti.
İşrak ve Fecr vasıtasıyla özgür her Suriyeli, hiçbir korku ve endişe 
duymaksızın yazmak istediğini yazabilmekte ve sesini insanlara 
ulaştırabilmektedir.
Şenliğe Suriyeli ve Türk birçok edebiyatçı, yazar, şair, sanatçı, gazeteci, 
medya mensubu ve önemli konuk katıldı.
Sözler birleştiği, hakkın sesi yankılandığı ve tüm kesimlerden güçlü bir 
destek sağlandığı zaman, birbirimize yaklaşabilir ve ilerleme yönündeki 
azmimizi gösteren mesajı insanlara iletebiliriz. Şenliğe, Türkler tarafın-
dan son derece sıcak karşılanan özgür Suriyeliler katıldı. Ankara’da 
başlayan şenliğin programı yoğun ve oldukça faydalıydı. Organiza-
törler düzenleri, sıcak karşılamaları ve şenliği başarıyla gerçekleştirme 
konusundaki kararlılıklarıyla bizleri hayrete düşürdüler.
Tüm renkleriyle biz bir aileydik ve Türk ev sahiplerimizle birlikte bir 
gökkuşağı çizdik. Aramızda manevi bir yakınlık vardı ve dil bu yakınlığa 
engel olmadı. Aksine birbirimize karşı insaniyetimiz ile güzel bir tablo 
çizdik ve kendimizi ikinci vatanımızda hissettik. Bir gün iki vatanımız 
olacakmış gibi. Benzerliklerimiz, farklılıklarımızdan çok daha fazla. Ev 
sahiplerimizin bizim için yaptıklarını biz de onlar için yapmak ve on-
ları en yakın zaman-
da vatanımızda ağır-
lamak isterdik. Bizi 
manevi bir ahenk 
birleştirdi ve hiçbir 
şey ayıramaz. Dört 
gün boyunca yeni bir 
hayat yaşadık. Ku-
rumları, kuruluşları 
ve zengin tarihleri-
ni tanıyacak yeter-
li zamanımız oldu. 
Birbirine benzeyen 
ge lenek-görenek , 
edebiyat, türkü ve 
müziğimizi gördük. 
Mahrum olduk-
larımızı onlardan 
öğrenecek, izlerimizi 
bizi tüm muhabbet ve 
şefkatiyle kucaklayan 
m e m l e k e t l e r i n d e 
bırakmaya çalışa-
cağız. Yüreğimizin 
d e r i n l i k l e r i n d e n , 
kalplerinde onlara karşı beslediğimiz muhabbetin izini bırakmış ol-
mayı umuyoruz. İki vatan, bir toprakta ne kadar da güzel bir araya 
gelmiş!
Şenliğin sonunda Marmara Denizi’nin üzerinde gözlerimiz ufka ba-
karken, bu sefer onlar ülkemizi ziyarete geldi. Bizimle Kasiyun Dağı’na 
tırmandılar, sonra Lazkiye’ye ve Tartus’a gittik. Ardından birlikte Arvad 
Adası’na, Misyaf’a, Selma’ya ve Slinfah’a yol aldık. Sonrasında yolumu-
za Tedmür kalıntıları, Busra, Asma Köprü, Kasrü’l Benat, Caber Kale-
si’yle devam ettik. Halep Kalesi’ne, oradan da Halid bin Velid Camii’ne 
giderek, Hama’nın su çarklarının en güzel nağmeleri çalışını izledik ve 
hıçkıra hıçkıra ağladık. Rehberimizin kıyıya vardığımızı söyleyen sesiyle 
bu güzel rüyadan uyandık. Türkiye’deydik hala, bu hoş rüyanın izi ise 
zihinlerimizde.
Etkinliğe güzellik üzerine güzellik katan şair, edebiyatçı ve sanatçılar, 
grubunu harikulade bir hale getiren unsurlardandı. Suriyeliler ve 
Türkler olarak herkes etkinliğin başarıya ulaşması için katkı sağladı. 
Nihayetinde belki de aylarca uğraşarak edinemeyeceğimiz bilgilere bu 
etkinlikte sahip olduk. Özgür kalemler buluştuğu ve hürriyet sedaları 
göğe çıktığında, insanın içinde yitirdiği ailesini bulmuşçasına bir duygu 
oluşur. Bizlere güzel bir şekilde eşlik eden Türk kardeşlerimizle benzer 
bir buluşmayı, elbet biricik Suriyemizin topraklarında da yapacağız.

İlham HAKKI

Özgür Kalemler Buluştuğu,
Hakkın Sesi Yankılandığında

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتبة وصحفية سورية
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ــام األربعــة التــي قضيُتهــا بــني أنقــرة واســطنبول بدعــوٍة كريمــٍة مــن قنــاة )TRT( الرتكّية  األيَّ
التــي حتتفــي كّل عــاٍم بمجلــة إرشاق وإذاعــة فجــر وِمنــرب الشــام، مــع جمموعــة مــن الكتَّــاب 
ــن  ــىل مواط ف ع ــرَّ ــة للتع ــن كافي ــا مل تك ــد أهّن ــر، بي ــام العم ــل أي ــن أمج ــت م ــعراء، كان والش

اجلــامل يف هاتــني املدينَتــني الضاربتــني يف الِقــَدم عراقــًة وحضــارة.
ث عــن  ل يف مدينــة أنقــرة واكتشــاف معاملهــا التارخييــة، لذلــك ســأحتدَّ  ومل يتســَن لنــا التجــوُّ
ــت  ــي كان ــواء، والت ــدٍّ س ــىل ح ــة ع ــخ، واحلَداث ــق بالتاري ــت تعب ــي كان ــطنبول الت ــة اس مدين
نســختها األوىل ُمغِرقــًة يف الِقــَدم، لكــن يتوّجــب عــىل املــرء أن ينتظــر لتطــأ قدمــاه شــوارعها، 
وأحياءهــا وبحرهــا، ليقــَف عــىل مجاهلــا الفريــد، حيــث يمكنــه وهــو يبحــر عــرب البوســفور 
ــمس،  عــىل متــن خيــِت بثالثــة طوابــق، أن يــرى بــأمِّ قلبــه، تلــك اجلوهــرة الرافلــة بوهــج الشَّ

ــة األلــوان. ــة فاتنــة قزحّي ــد البحــر؛ لتــؤوّل لوحــًة برّي وامُلعلَّقــة يف ِجْي
ــاًل كــي خيتــربوا حفــاوة أصحــاب الدعــوة، وهــم الذيــن اســتقبلوا  ارهــا طوي لــن ينتظــر زوَّ
اجلميــع يف صالــة املطــار، قبــل أن ننتقــل دون عنــاٍء اىل فنــدٍق بــاذٍخ، والــذي يرتفــع بطوابقــه 

ــه ماســة زرقــاء تعانــق البحــر كّل صبــاح. العرشيــن بتصميــٍم هنــديسٍّ بديــع، وكأنَّ
وقــد حــرص العديــد مــن الشــعراء والكّتــاب- مــن اجلنســني- عــىل حضــور هــذه االحتفاليــة 
الثقافيــة مــن كل أنحــاء الوطــن احلبيــب ســوريا، فأضفــى حضورهــم عــىل االحتفاليــة الكثــر 
مــن اجلــامل واأللــق، حيــار املــرء بــني مجــال الطبيعــة ومجــال أرواحهــم النقيــة اليانعــة بالطيــب 

واأللفــة.
ــايب،  ــوب ق ــر ت ــا، وق ــة صوفي ــف آي ــكان يف متح ــة، ف ــة القديم ــا يف املدين ــن جتوالن ــا ع  أّم

ــهية. ــا الش ــا وجباتن ــث تناولن ــمك حي ــوق الس وس
ــق عبــق التاريــخ  رحلــٌة يف عمــق الزمــان طافحــٌة بالتَّــوق والشــغف، حتــى يــكاد املــرء أن يتنشَّ
تضــًوع يف فضــاء األمكنــة واجلســور واألزقــة عــرب التجــوال يف حواريــا الضيقــة وأســواقها 
ــا  ــة، وموقعه ــال املدين ــّل مج ــواء، ولع ــة الش ــة برائح ــا املزكوم ــة، ومطاعمه ــعبية العتيق الش

االســرتاتيجّي عــىل البحــر مهــا اللــذان جعالهــا مقصــدًا للســياح وأربــاب الفــّن واألدب.
اذًا طفنا فيه بني اخليال واجلامل، آية سحر!!. الرحلة عىل متن خيٍت كانت حتليقًا أخَّ
 راح اليخت يمخر عباب البحر وقد أبّر وعده لصوت فروز حتى تقاسام اجلامل.

  مــع مائــدة اإلفطــار الشــهّي والصحبــة الطيبــة ومجــال الطبيعــة اخلــالب أمــا املبــاين التارخييــة 
ــق املــكان والزمــان، فــال حاجــز حيجــب  ــث يتعان ــان!، حي ــت شــاهد عي بعراقتهــا فقــد كان

الرؤيــة.
 هنــاااااك تفّتقــُت وردة القصيــدة لتســتعر شــاهلا االزرق مــن رهافــة املشــهد الــذي ســال يف 
التفاصيــل وانصهــر يف اللغــة، وكأّن الشــعر هــو الطبيعــة بــام حتملــه مــن ذاكــرة وأفــٍق ســاحر 

يــرّس الناظريــن.
لــن تفوتنــي اإلشــارة اىل روعــة جلســات احلــوار واملســامرة التــي مجعــت القلــوب واألرواح 
ــة،  ــة البحري ــم، أو يف الرحل ــدق، أو يف املطع ــة الفن ــواء يف أروق ــاركات، س ــاركني واملش للمش
والتــي شــّكلت قيمــًة مضافــًة اىل الربنامــج الرســمّي، لتتحــول اىل مهرجــاٍن آخــر مــن األلفــة 

والصداقــة والتفاعــل اإلنســاينَّ واملعــريفِّ والثَّقــايف.
حلــة وضيــق الوقــت امُلتــاح أمــام رحابــة  اهــم باملــّرارة املتأّتيــة مــن ِقــَر الرِّ ــا الشــعور الدَّ أمَّ
ًة  ــرَّ ــودة م ــل الع ــوى أم ــه س ــْف من ــْم خيفِّ ــة، فل ــة املغري ــا الّليلكّي ــاع فضاءاهت ــن واتس األماك
ــراء الروحــي واملشــهدي. ــّوارة باجلــامل، والســحر والــرتاث، والّث أخــرى اىل تلــك املــدن امل

ــة  ــال الطبيع ــرة ومج ــئلة احلائ ــق باألس ــل نتعم ــتمرار، ب ــنا باس ــنا أنفس ــن لس ــد، نح بالتأكي
بــكل جتّلياهتــا وســحرها وغموضهــا، لــذا نتخّفــف بعــد هــذه الرحلــة مــن اإلنشــاء الســهل، 
ــار  ــى يف حم ــرة املعن ــن جوه ــث ع ــًا للبح ــار عميق ــف واإلبح ــن التكثي ــٍد م ــب اىل مزي ونذه

ــة. اللغ
مل يغْب مشهد وطني عن خمّيلتي طوال الرحلة!

وكنت أتساءل: ملاذا حدث كل ما حدث!!
ــق  ــاة وعب ــور احلي ــىل خيض ــار ع ــه الن ــت في ــل أت ــٍل طوي ــط فص ــري رشي ــّر يف خاط ــد م وق
ــد  ــرات والفق ــن اهلج ــلة م ــم سلس ــت عليه ــن ُفرض ــوريني الذي ــة، الس ــخ واجلغرافي التاري

ــع!!. ــّظي والوج والتش
ــا  ــل، تؤّرقن ــون األرام ــاٍج يف عي ــكاىل، ض ــن الث ــٌم يف حض ــاء، نائ ــرٌج بالدم ــل وم ــٌد حمت بل
األســئلة، حــول حيــاٍة تتناقــص وتغــّص بــكل اآلالم، واألمــاين املقتولــة، واألحــالم املــوءودة، 
لكننــا نؤمــن أّننــا... حمكومــون باألمــل، نفّتــش يف ُردهــات اليقــني عــن عنقــاء تنهــض مــن 
كام؛ لنجــد أنفســنا عائديــن إىل أحضــان وطــٍن خــاٍل مــن  حتــت الّرمــاد وتقــوم مــن بــني الــرُّ

ــاة، طافــٍح بالفــرح ينبــض باحليــاة، يفيــض وئامــًا  وســالمًا وحريــة. الطغــاة واجلُن

االحتفالية الثقافية
لصحيفة إشراق وراديو فجر

م. هديب شحاذة

Türkçe ي و
عرب

Her yıl İşrak Gazetesi, Fecr Radyosu ve Minber El Şam Derneği’ni ve 
ayrıca birçok yazar ve şairi ağırlayan TRT kanalının davetiyle Ankara 
ve İstanbul’da geçirdiğim dört gün, hayatımın en güzel günlerindendi. 
Ancak bu dört gün, kadim bir kültür ve medeniyete sahip olan bu iki 
şehrin güzelliklerini keşfetmeye yeterli olmadı.
Ankara’yı gezip tarihi işaret taşlarını keşfedemedik. Bu nedenle si-
zlere, tarihle ve aynı zamanda modernlikle dolup taşan kadim şehir 
İstanbul’dan bahsedeceğim. Ancak şehrin eşsiz güzelliği karşısında 
seyre dalmadan önce sokaklarını ve mahallerini adımlamak, den-
izini temaşa etmek gerekir. Üç katlı vapurda boğazı geçerken kişi, 
baş döndürücü renklerle bezeli bir görsel şölen sunarak denizin 
yüzeyinde asılı duran, güneşin parıltılarının ortaya çıkardığı mücev-
heri dünya gözüyle görmektedir.
Ziyaretçiler davet sahiplerinin sıcak karşılamasını görmek için fazla 
beklemek zorunda değil. Zira her sabah denizi kucaklayan mavi bir el-
ması andıran, harikulade bir mühendislik tasarımı yirmi katlı görkem-
li otele bizleri götürmeden önce havaalanında bizi karşıladılar.
Biricik vatanımız Suriye’nin her bir köşesinden birçok kadın ve erkek 
şair ve yazarın, bu kültür şölenine katılma konusunda istekli davran-
ması sonucu, şenlik güzel ve capcanlı bir hale büründü. Kişi doğanın 
güzelliğinin yanı sıra, iyilik ve cana yakınlık ile ışıldayan insanların gü-
zelliği karşısında hayrete düşmekten kendisini alamamaktaydı.
Kadim şehri gezerken Ayasofya müzesini ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret 
ettikten sonra, balık pazarına giderek leziz yemeklerimizi yedik.
Zamanın derinliklerine doğru çıkılan bu tutku dolu yolculukta in-
san, dar yolları, eski halk pazarları ve ızgara kokulu lokantalarını 
gezerken mekanların, köprülerin ve sokakların havasında adeta tar-
ihin kokusunu alıyor. İşte şehri turistlerin, sanat erbabının ve edebi-
yatçıların uğrak yeri yapan belki de bu güzelliği ve sahip olduğu 
stratejik konum.
Vapurun güvertesinde yaptığımız yolculuk bizi hayal ve güzelliklerle 
dolu bir hülya içinde dolaştırıyor; adeta sihirli bir mucize gibi!
Denizin dalgalarını yararak ilerleyen vapur, Feyruz’un sesinin gü-
zelliğini paylaşmaya ant içmiş gibi…
Leziz iftar sofrası, doğanın bir tabloyu andıran güzelliği ve tarihi 
binaların asaleti, görgü tanığımızdı! Adeta zaman ve mekan kucak-
laşıyor, hiçbir perde bu görüntüye engel olamıyordu.
İşte orada şiirin gülü açarak, tüm ayrıntılarıyla akıp giden bu sahnenin 
zarafetinin üzerindeki masmavi şalı ödünç alıp, dile döktü ve böylece 
şiir izleyenlere neşve veren sihirli bir ufuk ve hatıranın taşıyıcısı tabi-
atın ta kendisi haline gelmişti.
Burada katılımcıların kalp ve ruhlarını bir araya getiren, otel lobisinde, 
restoranda ya da resmi geziye fazladan bir değer katarak yeni bir 
ülfet, dostluk, insani, ilmi ve kültürel bir etkileşim festivali atmosferi 
oluşturan gündüz ve akşam sohbetlerine değinmeden geçemeye-
ceğim.
Gezimizin kısalığı ve mekanların güzelliği ve atmosferin çekiciliğine 
rağmen zamanın darlığı sonucu hissedilen kasveti, yalnızca bu güzel, 
sihirli, tarihsel açıdan zengin, manevi ve görsel bakımdan ise canlı şe-
hirlere tekrar dönme umudu bir nebze dağıtabildi.
Elbette bizler sürekli aynı biz değiliz; bilakis karmaşık sorular ve tüm 
yansımaları, sihri ve gizemiyle tabiatın güzelliği karşısında derin-
leşmekteyiz. Bu nedenle yaptığımız yolculuğun ardından kolaycılık 
yükünden kurtularak, dilin derinliklerinde mananın cevherini bula-
bilmek adına daha derinlere dalıyoruz.
Gezi boyunca vatanımın görüntüsü gözümün önünden gitmedi!
Sürekli kendime sordum: Tüm bu olanlar neden oldu!
Zihnime, hayata, tarihe ve coğrafyaya ateş saçılan bir sahne geliyor… 
Ve bir dizi göç, kayıp, parçalanma ve acıya duçar olan Suriyeliler!
İşgal edilmiş ve kana boyanmış bir ülke. Prangalar içinde uyuyan, 
dulların gözünde çığlık olan…
Tüm acılar, öldürülen umutlar ve diri diri gömülen hayallerle yitir-
ilen bir hayata dair sorular nedeniyle uyuyamıyoruz. Ancak biliyoruz 
ki umut etmek zorundayız; küllerin ve enkazın içinde doğacak anka 
kuşunu her köşede aramalıyız… Böylece kendimizi yeniden zor-
balar ve canilerin olmadığı, sevinç ve yaşam dolu, huzurla, barışla ve 
özgürlükle dipdiri bir vatanın kucağına dönmüş bulabiliriz.

Hudeyb ŞEHAZE

İşrak Gazetesi ve Fecr 
Radyosundan Kültür Şenliği

Suriye’nin Rakka Kentinden Gazeteci-Yazarكاتب وصحفي سوري من مدينة الرقة
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ــا  ــة ارتكبته ــبب يف مذبح ــد تس ــدس، ق ــل إىل الق ــفارهتا يف إرسائي ــدة س ــات املتح ــل الوالي إن نق
إرسائيــل يف قطــاع غــزة، وقــد ارتكبــت ذلــك قبــل يــوم مــن شــهر رمضــان الكريــم ويف الذكــرى 
ــن 60  ــر م ــهاد أكث ــىل استش ــوى ع ــل األق ــع إىل أن ردة الفع ــه اجلمي ــد انتب ــة، وق الـــ70 للنكب

ــا. ــن تركي ــدرت ع ــد ص ــطينيًا، ق فلس
ــة إرهــاب متــارس التطهــر  وقــد وصــف الرئيــس )رجــب طيــب أردوغــان( إرسائيــل بأهنــا دول

ــة. ــي مــن األرايض الرتكي ــل الســفر القنصــل اإلرسائيلي ــمًّ ترحي العرقــي، وقــد ت
ــع  ــن م ــل التضام ــن أج ــطنبول م ــي  كايب( بإس ــدان ين ــدة يف )مي ــرة حاش ــت تظاه ــم انتظم وث
القــدس وفلســطني، ثــم عقــدت منظمــة التعــاون اإلســالمي قمــة طارئــة يف إســطنبول بدعــوة مــن 

ــان(. )أردوغ
ومل تبــق محلــة املســاعي الدبلوماســية التــي أطلقهــا )أردوغــان( حبيســة تركيــا أو العــامل اإلســالمي 
فقــط، بــل حــاول )أردوغــان( حتريــك املجتمــع الــدويل بشــكل مشــابه لتلــك احلملــة التــي شــنها 

ضــد قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
)نقــل الســفارة( يف ديســمرب مــن العــام املــايض، واتصــل كذلــك بمــركل وبوتــني وبابــا الفاتيــكان 

ليتباحــث معهــم قضيــة القــدس.
إن اجلهــود التــي بذهلــا )أردوغــان( يف ديســمرب قــد أدت إىل عــزل واشــنطن دوليــًا بعــد رفــض 128 
دولــة يف اجلمعيــة العامــة باألمــم املتحــدة للقــرار األمريكــي، وإن تصــدي )أردوغــان( هــذه املــرة 
للقــرارات املتعلقــة بفلســطني والقــدس، يعــرب عــن الشــعور اإلنســاين إزاء فلســطني، وهــو يف ذات 
الوقــت يقــوم بواجبــه إزاء العــامل اإلســالمي بصفتــه الرئيــس الــدوري ملنظمــة التعــاون اإلســالمي.
تلــك املســؤولية هــي التــي جعلتــه يعــرب عــن غضبــه مــن عــدم قدرتــه عــىل التواصــل مــع األمــني 
العــام لألمــم املتحــدة الــذي التــزم الصمــت حيــال املذبحــة، ويف ذلــك قــال )أردوغــان(: )وأمــام 
ــت  ــل الصم ــقطت، وإذا تواص ــت وس ــت وتآكل ــد انته ــدة ق ــم املتح ــون األم ــداث تك ــك األح تل
ــان  ــا الطغي ــيطر فيه ــي يس ــوىض الت ــيرتدى يف الف ــامل س ــإن الع ــيل، ف ــان اإلرسائي ــىل الطغي ــر ع أكث

الــدويل(. 
وقــد لقيــت كلمــة احلــق تلــك التــي أطلقهــا )أردوغــان( صــدى كبــرًا لــدى الشــعوب، ولكــن 
ــىل  ــا ع ــك صداه ــدت كذل ــد وج ــة ق ــك الكلم ــول إن تل ــن الق ــن املمك ــس م ــه لي ــف فإن لألس
ــاين  ــر اإلنس ــام الضم ــل فيه ــد ُقت ــدس ق ــطني والق ــخ أن فلس ــجل التاري ــامء، وسيس ــتوى الزع مس
ــًا الــذي يصــور انتهــاء األمــم املتحــدة. ــر حزن ــاء، وســيكون ذلــك املشــهد األكث ــد األقوي عــىل ي
ــة  ــة الدولي ــك املنظوم ــخ تل ــات يف تاري ــن األزم ــر م ــل كث ــىل ح ــدة ع ــم املتح ــزت األم ــد عج لق
التــي تــم إنشــاؤها خلدمــة مصالــح القــوى الغالبــة يف احلــرب العامليــة الثانيــة، وال يمكــن إحصــاء 
تلــك األزمــات التــي كان آخرهــا يف ســوريا، فهــا هــو جملــس األمــن يقــف موقــف املتفــرج عــىل 
نظــام األســد وهــو يقتــل مئــات اآلالف أمــام أعــني العــامل الــذي يدعــي أنــه متحــر، لكــن مأســاة 

فلســطني حتمــل أمهيــة خمتلفــة يف نظــر األمــم املتحــدة.
والنتيجــة أن إرسائيــل قــد تأسســت كدولــة عــام 1947 بقــرار األمــم املتحــدة رقــم 181، وهــذا 
يعنــي أن منظومــة األمــم املتحــدة التــي تدعــي محايــة النظــام يف العــامل، قــد وقعــت بعــد تأسيســها 
بعامــني فقــط عــىل قــرار إبــادة الشــعب الفلســطيني وهتجريــه مــن بــالده، وخــالل 71 عامــًا متكنت 
ــد  ــطني، وق ــا ألرض فلس ــاحة احتالهل ــادة مس ــن زي ــعية م ــة التوس ــتها الصهيوني ــل بسياس إرسائي
ــة العامــة لألمــم املتحــدة وكذلــك جملــس األمــن الــدويل كثــرًا مــن القــرارات  أصــدرت اجلمعي

يطلبــان فيهــا مــن إرسائيــل إهنــاء احتالهلــا لفلســطني، لكــن إرسائيــل مل تأبــه بتلــك القــرارات.
ــدوة املنعقــدة يف مركــز )ســيتا( للبحــوث  ــة الفلســطينية يف الن ــا نتباحــث أمــس بالقضي عندمــا كن
االقتصاديــة واالجتامعيــة، أكــد كل مــن )حممــد عاكــف كرچچــی( و)أفــق أولوطــاش( عــىل نقطــة 
غريبــة وهــي أن إرسائيــل قــد تأسســت بقــرار مــن األمــم املتحــدة، ولكنهــا دولــة عدوانيــة ال متتثــل 

لقــرارات تلــك املنظمــة األمميــة، وهــي دولــة احتــالل ال تلتــزم بالقوانــني واملؤسســات الدوليــة.
ــة  ــل القضي ــتحالة ح ــد اس ــد أك ــرًا، ق ــب( مؤخ ــه إدارة )ترام ــذي أصدرت ــيئ ال ــرار الس إن الق
الفلســطينية، والقبــول بـ)القــدس املوحــدة( عاصمــة إلرسائيــل كدولــة يوديــة، فــإن واشــنطن مل 
تكتــف بإهنــاء )دورهــا كدولــة وســيطة(، بــل إهنــا قــد جعلــت مــن النضــال مــن أجــل القــدس 

ــه. ــيل عن ــن التخ ــالمي وال يمك ــامل اإلس ــدى الع ــرتكًا ل ــرًا مش أم
إن مفهــوم )القــدس املحتلــة( حيمــل معنــى كبــرًا يتجــاوز مفهــوم القضيــة الفلســطينية، وخــالل 
ــل يف  ــن إرسائي ــرتاب م ــل االق ــن أج ــابقوا م ــرب أن يتس ــامء الع ــن لزع ــة يمك ــروف الراهن الظ
مواجهــة إيــران، ولذلــك فمــن املمكــن أن يكونــوا قــد وصلــوا إىل مرحلــة )التضحيــة( بفلســطني.
يمكــن )جلــارد كوشــنر صهــر ترامــب( أن يفــرض عــىل فلســطني )صفقــة القــرن( التــي صاغهــا 
ــة  ــة واحلال ــي املرشوعي ــن أن يضف ــيئًا ال يمك ــن ش ــج، ولك ــة اخللي ــد يف منطق ــاء العه ــع أولي م
ــام  ــاء نظ ــن بن ــالل، وال يمك ــت االحت ــدس حت ــت الق ــة مادام ــل يف املنطق ــىل إرسائي ــة ع الطبيعي

ــط. ــرشق األوس ــد يف ال جدي
ــارَك  ــاٍت ومع ــة ملقاوم ــام يف املنطق ــدر إهل ــتبقى مص ــدس س ــة الق ــدًا يف أن قضي ــك أب ــا ال أش وأن
جديــدٍة حتــى وإن مــرت عــىل ذلــك عــرشات الســنني، وهــا هــو )أردوغــان( ينــادي بأعــىل صوتــه 

هبــذه احلقيقــة ال غــر.

مادامت القدس تحت االحتالل

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması Gazze şeridinde İsrail 
katliamı ile sonuçlandı. Hem de Ramazan ayının arifesinde ve Nekbe’nin 
70. yıl dönümünde...
60’ı aşkın Filistinlinin şehit edilmesine en sert tepkinin Türkiye’den 
gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i “soykırım” uygulayan “bir terör devleti” 
olarak tanımladı. İsrail büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu ülkesine 
gönderildi.
Bugün Filistin ve Kudüs ile dayanışma için Yenikapı’da devasa bir miting 
var. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Erdoğan’ın davetiyle İstanbul’da 
olağanüstü toplandı.
Erdoğan’ın diplomatik gayretleri ülkesi ve İslam dünyası ile sınırlı 
kalmadı. Tıpkı Başkan Trump’ın geçen yıl aralık ayındaki “büyükelçiliği 
taşıma” kararına verdiği tepkiye benzer şekilde uluslararası toplumu 
harekete geçirmeye çalıştı. Merkel, Putin ve Papa ile Kudüs konulu 
görüşmeler yaptı.
Erdoğan’ın aralıktaki çabası BM Genel Kurulu’nda 128 ülkenin ABD’nin 
kararını reddetmesi ve Washington’un yalnız kalmasıyla neticelenmişti. 
Bu defa da Filistin ve Kudüs konusunda öne çıkan Erdoğan hem 
insanlığın hislerine tercüman oluyor. Hem de İİT dönem başkanı olarak 
Müslüman dünyaya karşı sorumluluğunu yerine getiriyor.
Katliam karşısında sessiz kalan BM’nin genel sekreterine bile 
ulaşılamamasına isyanı da bu sorumlulukta kaynaklanıyor: “BM 
olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. İsrail zorbalığına 
daha fazla sessiz kalınırsa dünya haydutluğun hâkim olduğu kaosa 
sürüklenecektir.” Erdoğan’ın bu haklı haykırışı halklar nezdinde güçlü 
bir karşılık buluyor. Ne yazık ki aynı şeyi liderler seviyesinde söylemek 
mümkün değil. Filistin ve Kudüs, insanlığın vicdanının güçlü eliyle 
katledildiği bir olay olarak tarihe geçecek. BM’nin de “tükenişinin” en 
dramatik örneği sayılacak.
II. Dünya Savaşı sonrasında galip güçlerin menfaatlerine uygun olarak 
kurulan BM sistemi tarihinde birçok kriz karşısında çaresiz kaldı. 
Saymakla bitmez... En sonuncusu Suriye... Güya modern dünyanın 
önünde yüz binlerin, Esed rejimi tarafından katledilmesine BM ve 
Güvenlik Konseyi seyirci kaldı. Ancak Filistin’in dramı BM açısından ayrı 
bir önem taşıyor.
Neticede İsrail, 1947’de BM’nin 181 sayılı kararıyla kurulmuş bir devlet. 
Yani düzeni koruma iddiasındaki BM sistemi, kendi kuruluşundan 
sadece iki yıl sonra Filistinlileri katliamlara ve yurtsuzluğa sürükleyen 
bir karara imza atmıştı. 71 yıl boyunca İsrail’in Siyonist yayılmacılığı, 
Filistin topraklarındaki “işgalini” genişletti. BM Genel Kurulu ve Güvenlik 
Konseyi çok sayıda kararla İsrail’den bu işgale son vermesini istedi. 
Ancak İsrail bu kararları hep yok saydı.
Dün, SETA’daki panelde Filistin meselesini konuşurken Mehmet Akif 
Kireççi ve Ufuk Ulutaş ilginç bir noktaya vurgu yaptılar:
İsrail, BM kararı ile kurulan ancak asla bu kurumun kararlarına 
uymayan saldırgan bir devlet... Kendini uluslararası hukukla, kurumlarla 
sınırlamayan bir işgal devleti...
Trump yönetiminin son vahim Kudüs kararı, Filistin meselesinin 
çözümsüzlüğünü perçinledi. “Birleşik Kudüs’ü” Yahudi devleti İsrail’in 
başkenti olarak kabul ederek Washington, kendisinin “arabuluculuk 
rolünü” bitirmekle kalmadı. Kudüs mücadelesini Müslüman dünyanın 
vazgeçilemez, ortak bir davası haline getirdi.
“İşgal altındaki Kudüs” olgusu, Filistin davasından daha öte bir anlam 
taşımakta.
Bugünün konjonktüründe Arap liderler İran’a karşı İsrail’le yakınlaşmak 
için can atıyor olabilirler. Bunun için Filistin’i “kurban etme” noktasına 
gelmiş olabilirler.
Damat Kushner de Körfez’deki veliahtlarla birlikte formüle ettiği “Asrın 
anlaşmasını” Filistin’e dayatabilir. Ancak Kudüs işgal altında oldukça 
İsrail’i bu bölgede hiçbir şey meşru, normal hale getiremez...
Ortadoğu’da yeni bir düzen kurulamaz.
Hiç kuşkum yok; üzerinden onlu yıllar geçse de Kudüs davası bölgede 
yeni direnişlerin, mücadelelerin ilham kaynağı olacak.
İşte Erdoğan, sadece bu gerçeği haykırıyor.

Kudüs, işgal altında oldukça...

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Burhanetti̇ DURANبرهان الدين دوران
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يف ذات اليــوم الــذي احتشــد فيــه عــرشات اآلالف يف ميــدان )ينــي كاپــي( مــن أجــل )نــرة 
القــدس ولعــن إرسائيــل(، اجتمــع زعــامء دول منظمــة التعــاون اإلســالمي يف منطقــة تقســيم 

مــن أجــل الــرد عــىل االعتــداءات اإلرسائيليــة الغــادرة.
ــة يف  ــاد القم ــس وانعق ــرارة الطق ــم ح ــدًا، ورغ ــرة ج ــي( كب ــي كاپ ــود يف )ين ــت احلش وكان
شــهر رمضــان وأثنــاء ســاعات العمــل، فقــد كان امليــدان يعــج باملحتجــني، وكانــت الرســالة 
ــطني  ــرتك فلس ــن ت ــا ل ــي أن تركي ــدان ه ــك املي ــن ذل ــون م ــا املحتج ــي وجهه ــم الت األه
ــب  ــب طي ــي )رج ــس الرتك ــال الرئي ــد ق ــدس، وق ــة الق ــتواصل محاي ــا س ــا، وأهن لوحده

ــح ــح ورصي ــكل واض ــامل بش ــان( للع أردوغ
)إننا نستلم اليوم مهمة حراسة القدس(.

ــؤولية  ــك املس ــي وبتل ــذا الوع ــان( هب ــل )أردوغ ــي( انتق ــي كاپ ــدان )ين ــرة مي ــد تظاه وبع
ــة الســابعة ملنظمــة التعــاون اإلســالمي، واســتمر  ــامع القمــة الطارئ إىل تقســيم ليــرتأس اجت
ــان ختامــي يتألــف  ــم اإلعــالن عــن بي ــامع ت ــل، وبعــد االجت ــى منتصــف اللي ــامع حت االجت

ــاط. ــض النق ــان بع ــك البي ــي يف ذل ــت انتباه ــد لف ــادة، وق ــن 30 م م
ــداءات الوحشــية  ــان اخلتامــي بــكل رصاحــة ووضــوح عــىل أن ســبب االعت فقــد أكــد البي
التــي تشــهدها األرايض الفلســطينية هــو )قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل(، مــع التشــديد عــىل 
أن املظــامل التــي متارســها إرسائيــل تتــم بدعــم مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والالفــت 
لالنتبــاه يف البيــان اخلتامــي دعوتــه املجتمــع الــدويل واملؤسســات الدوليــة إىل رضورة وقــف 
ــة  ــن النقط ــطني، لك ــة فلس ــمي بدول ــرتاف الرس ــل، وإىل االع ــها إرسائي ــي متارس ــامل الت املظ
األهــم مــن ذلــك النــداء هــو احلديــث عــن دعــوة إلنشــاء قــوة ســالم دوليــة مكلفــة بحاميــة 

الشــعب الفلســطيني.
ويف هــذا البيــان نــرى للمــرة األوىل نصــًا مــن نصــوص منظمــة التعــاون اإلســالمي يتحــدث 

عــن سلســلة مــن التدابــر والعقوبــات االقتصاديــة هتــدف حلاميــة القضيــة الفلســطينية.
وتضمــن البيــان )مطالبــة للــدول األعضــاء يف املنظمــة، وألمينهــا العــام، وللهيئــات الفرعيــة 
ــود  ــرض قي ــدف إىل ف ــر هت ــاذ تداب ــة، باخت ــة وذات العالق ــات املختص ــة، وللمؤسس للمنظم
اقتصاديــة عــىل اهليئــات والربملانــات والــرشكات واألفــراد املنتمــني إىل الــدول التــي تعــرتف 
ــد  ــي تقل ــدول الت ــيل، وال بإحلــاق القــدس الرشيــف مــن طــرف قــوات االحتــالل اإلرسائي
ــف  ــة خمتل ــوًة إىل مكافح ــف، والدع ــدس الرشي ــفارهتا إىل الق ــل س ــدة يف نق ــات املتح الوالي

ــة(. ــي تكــرس االحتــالل اإلرسائيــيل يف األرايض الفلســطينية املحتل ــر الت التداب
ــتحقان  ــي تس ــان اخلتام ــان يف البي ــة نقطت ــه ثم ــة بأن ــىل قناع ــا ع ــك فأن ــب كل ذل وإىل جان
ــام  ــا )نظ ــي ارتكبه ــة الت ــة باملذبح ــني ذوي العالق ــة الفاعل ــة بمعاقب ــا املطالب ــاء، أوالمه الثن
ــة هــي  ــو 2018، والنقطــة الثاني ــيل( يف قطــاع غــزة يف 14 ماي االحتــالل العــدواين اإلرسائي
دعــوة البيــان اخلتامــي إىل دعــم وكالــة ) األنــروا( لغــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني 
يف الــرشق األدنــى، تلــك الوكالــة التــي أنشــأهتا األمــم املتحــدة مــن أجــل محايــة  الالجئــني 
الفلســطينيني الذيــن بلــغ عددهــم إىل اآلن 5.3 مليــون الجــئ، كــام طلــب البيــان اخلتامــي 

ــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي. ــر يف هــذا اخلصــوص مــن ال دعــاًم أكث
ــطينية  ــة الفلس ــن القضي ــاع ع ــل الدف ــن أج ــا م ــا جهوده ــه تركي ــذل في ــذي تب ــت ال يف الوق
ولوقــف العــدوان اإلرسائيــيل، فــإن اللــويب اإلرسائيــيل يواصــل العمــل ضــد تركيــا ورئيســها 
ــه  ــبه ردة فعل ــكل يش ــل اآلن بش ــرد الفع ــيل ي ــويب اإلرسائي ــان(، فالل ــب أردوغ ــب طي )رج
بعــد حادثــة )وان مينــوت( يف منتــدى )دافــوس(، فــأذرع ذلــك اللــويب يف اإلعــالم الغــريب 
تشــن محلــة معاديــة ل)أردوغــان( وتركيــا بشــكل دائــم، ويبــدو أن املرحلــة القادمــة ستشــهد 
ــًا  ــذل حالي ــيل يب ــويب اإلرسائي ــادم لل ــريب اخل ــالم الغ ــة، فاإلع ــك احلمل ــرب يف تل ــدًا أك تصاع
جهــودًا مكثفــة مــن أجــل إضفــاء املرشوعيــة عــىل املذابــح واجلرائــم التــي ترتكبهــا إرسائيــل، 
ــى  ــدود ال يبق ــن احل ــر بأم ــق األم ــا يتعل ــل!، وعندم ــدود إرسائي ــون ح ــك حيم ــم بذل وه
ــة املبنيــة  لــألرواح البرشيــة أمهيــة!، وأيــة حــدود تلــك؟، أهــي تلــك احلــدود غــر الرشعي

ــة؟. ــطينية املحتل ــىل األرايض الفلس ع
وإنكــم تتذكــرون أولئــك الذيــن يتخبطــون اليــوم مــن أجــل إضفــاء املرشوعيــة عــىل املذابــح 
اإلرسائيليــة، كيــف أهنــم مل يرتكــوا شــيئًا يقولونــه يف حــق تركيــا عندمــا تدافــع عــن حدودهــا 

الرشعيــة مــن اعتــداءات )داعــش( وحــزب العــامل الكردســتاين.
ــن كان يف  ــن م ــة، ولك ــلحة الثقيل ــا باألس ــون تركي ــني يواجه ــك اإلرهابي ــال أن أولئ واحل
ــن  ــطني. ولك ــم فلس ــم عل ــون بأيدي ــاء يرفع ــطينيون أبري ــم فلس ــل؟ إهن ــة إرسائي مواجه

ــاء اهلل!. ــم إن ش ــتدور عليه ــرة س الدائ

الدائرة ستدور عليهم

Yenikapı’da on binlerin “Kudüs’e destek, İsrail’e lanet” etmek için bir 
araya geldiği gün Taksim’de de İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye 
ülkelerin liderleri İsrail’in acımasız saldırılarına mukabele etmek 
amacıyla toplandı.
Yenikapı’da muhteşem bir topluluk vardı. O kadar sıcağa, toplantının 
Ramazan ayında ve iş saatleri içinde gerçekleşiyor olmasına rağmen 
meydan hıncahınç doluydu. Meydandan verilen en önemli mesaj, 
Türkiye’nin Filistin’i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı, Kudüs’e sahip 
çıkmaya devam edeceği mesajıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan net 
biçimde dünyaya “Kudüs nöbetini artık biz devralıyoruz” demiş oldu.
***
Erdoğan bu bilinç ve duyarlılıkla Yenikapı mitinginden sonra Taksim’e 
geçti ve yedinci olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı’na başkanlık etti. 
Toplantı gece yarısına kadar sürdü. Toplantı sonrasında 30 maddelik 
bir nihai bildiri yayınlandı. Benim bu bildiride şu unsurlar dikkatimi 
çekti.
Bildiride açık ve net biçimde Filistin topraklarındaki vahşetin nedeninin 
“işgalcigüç İsrail” olduğu vurgulanıyor, İsrail’in uyguladığı mezalimin 
ABD desteğiyle sağlandığının altı çiziliyor. Bildiride uluslararası topluma, 
uluslararası kurumlara İsrail’in zulümlerinin durdurulması, Filistin 
devletinin resmen tanınması noktasında yapılan çağrı dikkat çekici. Bu 
çağrıdan daha dikkat çeken husus ise Filistin halkının korunması için 
bir uluslararası barış gücü kurulması talebinin dile getirilmesi.
Bu bildiriyle birlikte ilk defa İİT’nin bir metninde Filistin davasına sahip 
çıkmak amacıyla birtakım ekonomik tedbirlerden ve kısıtlamalardan 
bahsedildiğini de görüyoruz. Bildiride “Üye devletlerden, Genel 
Sekreterlikten, İİT alt organlarından, ihtisas ve bağlı kuruluşlarından 
Kudüs-ü Şerif’in işgalci güç İsrail tarafından ilhakını tanıyan, ABD’nin 
büyükelçiliğini Kudüs-ü Şerif’e taşıma kararını izleyen ülke, makam, 
parlamento, şirket ve bireylere ekonomik kısıtlamalar uygulanması 
amacıyla gerekli önlemleri almaları ve işgal altındaki Filistin 
topraklarındaki İsrail sömürgeciliğini kutsayan her türlü önlemle 
mücadele etmeleri” talep ediliyor.
Bütün bunların yanında nihai bildirideki iki unsurun daha kayda 
geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. İlki İsrail’in “sömürgeci ve saldırgan 
rejimi”nin 14 Mayıs’ta Gazze’de gerçekleştirdiği katliamda dahli bulunan 
faillerin cezalandırılması talebi. İkincisi ise şu anda sayıları 5.3 milyonu 
bulan Filistinli mültecilere sahip çıkılması için kurulan Birleşmiş Milletler 
Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın 
(UNRWA) desteklenmesi çağrısında bulunulması ve üye ülkelerden bu 
konuda daha fazla destek istenmesi.
***
Türkiye Filistin davasına sahip çıkmak, İsrail mezalimine dur demek için 
bu gayretleri ortaya koyarken İsrail lobisi Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın aleyhine çalışmaya devam ediyor. İsrail lobisi Davos’taki One 
Minute olayından sonra gösterdiği tepkiye benzer bir tepki gösteriyor. 
Bu lobinin Batı medyasındaki uzantıları Erdoğan ve Türkiye aleyhine 
sürekli yayınlar yapıyorlar. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde 
bu yayınların şiddetini artıracaklar.
İsrail lobisinin güdümündeki Batı medyası şu anda İsrail’in cürümlerini, 
katliamlarını meşrulaştırmak için yoğun gayret sarf ediyor. Meğerse 
İsrail sınırlarını koruyormuş! Sınır güvenliği söz konusu olduğunda 
insan canının bir önemi yokmuş! Hangi sınırlar? Filistin’in işgal edilmiş 
toprakları üzerine kurulmuş gayrimeşru sınırlar mı?
Hem hatırlar mısınız, Bugün İsrail’in katliamlarını meşrulaştırmak için 
çırpınanlar daha dün kendi meşru sınırlarını PKK’ya karşı, DEAŞ’a karşı 
savunan Türkiye’ye demediklerini bırakmıyorlardı.
Oysa Türkiye’nin karşısında elinde ağır silahlar olan teröristler vardı. 
Peki ya İsrail’in karşısında kim var? Elinde bayrak sopası olan masum 
Filistinliler. Bu devran dönecek inşallah!

Bu devran dönecek!

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Fahrettin ALTUNفخر الدين آلطون



الفلســطينيون يدافعــون عــن رشف املســلمني، فليــس ثمــة شــعب مســلم قــاوم وضحــى بروحــه مــن أجــل 
القــدس مثلــام قــاوم الفلســطينيون وضحــوا. ورغــم أن الفلســطينيني هــم أكثــر شــعوب العــامل اإلســالمي 
الذيــن تعرضــوا خــالل املائــة عــام األخــرة للقتــل والتهجــر واإلبعــاد عــن الوطــن، إال أهنــم هــم الشــعب 
ــرار  ــم لق ــاء مقاومته ــم أثن ــباب أرواحه ــرشات الش ــوم ع ــس والي ــع أم ــد دف ــالة. لق ــة وبس ــر مقاوم األكث
نقــل الواليــات املتحــدة ســفارهتا إىل القــدس، أمــا بقيــة الــدول اإلســالمية يف العــامل فقــد اكتفــوا بأدبيــات 
التريــح والتنديــد وجمــرد إبــداء القلــق. وكان الفلســطينيون كالعــادة هــم فقــط مــن ُيســمع صوتــه للعــامل 

ويفــدي القــدس بروحــه، إذ ليــس لديــم غــر أرواحهــم وهــي أغــىل مــا يفــدون بــه القــدس.
املوت سهل والذهاب إىل القدس صعب

ــد كان  ــم، لق ــت معه ــل، وحتدث ــزة واخللي ــة وغ ــدس الرشقي ــباب يف رام اهلل والق ــك الش ــت أولئ ــد رأي لق
املــوت أمــرًا ســهاًل جــدًا عليهــم، لكــن األمــر الصعــب علهــم فهــو العبــور مــن غــزة ورام اهلل إىل املســجد 
األقــى ألداء ركعــات الصــالة، فياســني البالــغ مــن العمــر 30 عامــًا مل يغــادر مدينــة رام اهلل يف حياتــه أبــدًا، 

ورام اهلل هــذه جتمــع ســكني أصغــر مــن حــي الفاتــح يف مدينــة إســطنبول.
وذكــروا يل أن الكثــر مــن كبــار الســن ولــدوا يف غــزة وماتــوا فيهــا، وكــام أهنــم مل خيرجــوا منهــا، فلــم يــر 
ــطنبول،  ــزة يف رشق إس ــدة غب ــاحة بل ــاحتها مس ــغ مس ــك ال تبل ــزة تل ــف، وغ ــدس الرشي ــم الق ــد منه أح

ــة أرس. ــاك يف حال ــون هن ــطيني يعيش ــون فلس ــة 1.5 ملي وثم
لقــد زرت القــدس الرشيــف أثنــاء اعتــداءات اجليــش اإلرسائيــيل عــىل املســجد األقــى أثنــاء قصفــه لقطــاع 
غــزة، ورأيــت هنــاك بــأم عينــي  شــعبًا يــب إىل املقاومــة دون أن يــاب املــوت وكأن ذلــك رد فعــل طبيعــي.
كثــر مــن الشــباب استشــهد هنــاك يف مســرات العــودة التــي اســتمرت أيامــًا، وقــد ارتفــع عــدد الشــهداء 
ــو ويومــًا واحــدًا، وقــد اصطــف آالف  أمــس كثــرًا، ومل ترتاجــع أعــداد املشــاركني يف تلــك املســرات ول
ــرد  ــوا ال ــم، وحاول ــدس بأرواحه ــداء الق ــتعدين لف ــدود مس ــو احل ــواج نح ــارت األف ــطينيني وس الفلس
عــىل رصــاص جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل بأحجــار تلقيهــا أياديــم العاريــة، وهكــذا فــإن الفلســطينيني 

ــا عــن تلــك املســرة؟. يدافعــون عــن رشف املســلمني كــام قلــت آنفــًا، ولكــن مــاذا عمــن ختلــف من
القدس أسرة بسببنا نحن، وليس بسبب قوة إرسائيل

ــة  ــك املدين ــرس تل ــة، ومل نخ ــم املخجل ــبب مواقفه ــلمني وبس ــل املس ــراء فش ــدس ج ــالل الق ــمًّ احت ــد ت لق
بســبب القــوة اخلارقــة إلرسائيــل أو اإلنكليــز، وهــا هــو االحتــالل يتواصــل اليــوم يف القــدس بســبب فشــل 

أنظمــة العــامل اإلســالمي وفســادها وفقداهنــا البصــرة والقيــم األخالقيــة.
يف احلقيقــة فلــن يســتطيع اجليــش اإلرسائيــيل وال حامــالت الطائــرات األمريكيــة الوقــوف يف وجــه الــدول 
اإلســالمية املتحــدة، غــر أنــه ال يمكــن توحيــد بــالد اإلســالم، بســبب دول تديرهــا أنظمــة فاحــت رائحتها 
ــورة  ــل ص ــة حتم ــطني. إن كل الفت ــر فلس ــتحال حتري ــة، واس ــطينية صعب ــة الفلس ــت املقاوم ــة، فأصبح النتن
مبنــى الســفارة األمريكيــة يف القــدس، حتولــت إىل خــازوق خيــرتق قلــب حنظلــة رمــز املقاومــة، ومل تنبس أي 
دولــة بكلمــة. إن تلــك اخلوازيــق التــي تغــرز يف صدورنــا واحــدًا تلــو اآلخــر، ليســت أكثــر إيالمــًا لنــا مــن 
أمل اخليانــة الصــادرة عــن تلــك الــدول التــي تدعــي أهنــا مســلمة وهــي تتحالــف مــع أمريــكا وإرسائيــل، 
وتغــض الطــرف عــن احتــالل القــدس. تلــك اخليانــة تزعمتهــا الســعودية، وأطلقــت رشارهتــا اإلمــارات، 
واتبعتهــا جمموعــة مــن الــدول ذات أنظمــة كالعبيــد فاســدة وتفتقــد اإلرادة، عندمــا شــجعوا أمــام أعيننــا 
وبشــكل مجاعــي عــىل احتــالل القــدس. وكــام أن الفلســطينيني يدافعــون عــن رشف املســلمني، فــإن عمــالء 

إرسائيــل يلوثــون رشف العــامل اإلســالمي.
علينا أن نغضب من الدول اإلسامية أوالً

ــم  ــم ومصاحله ــم دينه ــه عليه ــا يملي ــون م ــم يفعل ــل، إهن ــن إرسائي ــكا وال م ــن أمري ــب م ــد أغض مل أع
ــا  ــة من ــية نابع ــكلة األساس ــالمي، فاملش ــامل اإلس ــن الع ــب م ــة أغض ــا يف احلقيق ــم، وأن ــم ومبادئه وعقائده
نحــن، فانظــروا حولكــم، كــم بلــدًا يــرخ بأعــىل صوتــه وحيــرتق قلبــه مــن أجــل القــدس مثلــام تفعــل 
تركيــا؟، وكــم بلــدًا جعــل هــذه القضيــة مهــه اليومــي؟، دعوكــم مــن االهتــامم بالقضيــة، فلــن يكــون مــن 

ــر: ــع املري ــل الواق ــا أن نقب ــني، وعلين ــع املحتل ــاون م ــة دول تتع ــادام ثم ــدس م ــر الق ــن حتري املمك
إن القــدس أســرة بســبب أنظمــة فاشــلة فاســدة فاقــدة للبصــرة حتكــم يف العــامل اإلســالمي، وليــس بســبب 
قــوة إرسائيــل، ولذلــك فعلينــا أن نغضــب مــن اجلهــة التــي جيــب الغضــب منهــا، واحلــل األخــر هــو هــذا:

إذا مل تستطع الدول اإلسالمية االحتاد، فعىل الشعوب املسلمة أن تتحد.

ال تغضبوا من أمريكا من أجل القدس
بل من المسلمين!

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

Kudüs için onlar gibi direnen ve canını veren başka bir Müslüman millet yoktur.
İslam dünyasının son yüz yılda en çok sürgün edilmiş, en çok yurtsuz kalmış, can 
vermiş milleti Filistinliler olmasına rağmen, yine de en güçlü direnci gösteren onlardır.
Dün ve bugün ABD’nin Kudüs’e Büyükelçiliği’ni taşımasına onlarca genç canlarını 
vererek direnmeye çalıştı. Dünyadaki diğer İslam ülkeleri ise açıklama, kınama, 
endişeyle karşılama ve retorikle kaldı sadece.
Kudüs için can verenler ve dünyaya ses verenler yine Filistinliler oldu. Ellerindeki en 
kıymetli şeyi, canlarını feda etmekten başka da yapacakları bir şey yoktu.
ÖLMEK KOLAY, KUDÜS’E GİTMEK ZOR
O gençleri Ramallah’ta, Doğu Kudüs’te, Gazze’de, El Halil’de gördüm, konuştum. 
Ölmek onlar için çok kolaydı. Zor olan ise Gazze’den, Ramallah’tan Kudüs’e geçmek, 
orada namaz kılmaktı onlar için. 30 yaşındaki Yasin, hiç Ramallah’tan çıkamamıştı. 
Ramallah dediğiniz yer, Fatih’ten küçük bir yerleşim yeridir.
Gazze’de doğup, Gazze’de ölen çok yaşlı olduğunu söylediler. Hiçbiri Kudüs’ü 
göremediği gibi, Gazze dışına da çıkamamış. Gazze dediğiniz yer de Gebze kadar bile 
yok. 1.5 Milyon Filistinli orada esir tutuluyor.
Bombardıman esnasında Gazze’de ve İsrail askerlerinin Mescidi Aksa baskınları 
esnasında Kudüs’te oldum. Bir milletin ölümden hiç korkmadan, doğal bir refleksmiş 
gibi hemen nasıl direnişe geçtiğini gözlerimle gördüm.
Kaç gündür süren gösterilerde birçok genç şehit oldu. Dün bu sayı çok arttı. Bir tek 
gün dahi gösterilere katılan Filistinli sayısı azalmadı. Canlarını feda etmeye hazır 
binlerce Filistinli akın akın yürüdü, saf saf dizildi. Çıplak ellerdeki taşla, işgalci İsrail 
askerinin mermilerine karşı koymaya çalıştı.
Dedim ya, Müslümanların namusunu Filistinliler kurtarıyor.
Peki ya geri kalanımız?
KUDÜS İSRAİL’İN GÜCÜNDEN DEĞİL, BİZİM YÜZÜMÜZDEN ESİR
Kudüs’ün işgali Müslümanların beceriksiz ve utanç veren tutumları yüzünden 
olmuştur. Yoksa İsrail ve İngilizlerin büyük gücünden dolayı kaybetmedik o şehri.
Bugün de Kudüs, İslam dünyasının basiretsiz, beceriksiz, yozlaşmış ve ahlaki değeri 
kalmamış iktidarları yüzünden esir olmaya devam ediyor.
Ne İsrail’in askerleri ne de ABD’nin uçak gemileri birleşmiş Müslüman ülkeler 
karşısında durabilir aslında. Ancak kokuşmuş rejimlere sahip devletler yüzünden 
Müslüman ülkeler birlik olamıyor, Filistin için direnemiyor, Kudüs’ü kurtaramıyor.
Kudüs’te ABD büyükelçiliği binasını gösteren her tabela, direnişin sembolü Hanzala’nın 
kalbine çakılmış bir kazık gibiydi. Hiçbir devlet ses çıkarmadı.
Adım adım böğrümüze saplanan bu kazıkların acısı, ABD ve İsrail ile ittifak yapan, 
Kudüs’ün işgaline göz yuman sözde Müslüman ülkelerin ihanetinden daha acı değildir.
Suud’un öncülük ettiği, BAE’nin tetikçilik yaptığı ve iradesiz, yoz rejimlerin köleler gibi 
onları takip ettiği bir grup devlet, gözümüzün önünde, Kudüs’ün topyekun işgalini 
teşvik etti. Filistinliler ne kadar Müslüman ülkelerin namusunu kurtarıyorsa, İsrail ile 
işbirliği yapanlar da o kadar İslam aleminin namusunu kirletiyor.
ASIL KIZMAMIZ GEREKEN İSLAM ÜLKELERİ
Ne ABD’ye ne de İsrail’e kızıyorum artık. Onlar dinlerinin, çıkarlarının, inançlarının, 
ideallerinin gereğini yapıyor. Asıl İslam dünyasına kızıyorum. Asıl sorun bizim içimizde. 
Türkiye gibi canı yanarak Kudüs için feryat eden kaç ülke var etrafta bir bakın. Kaç 
ülke bu meseleyi dert edindi kendine?
Bırakın dert edinmeyi, bir de işgalcilerle iş birliği yapan ülkeler olduğu sürece Kudüs’ün 
kurutulması mümkün değildir.
Acı gerçeği kabul edelim: Kudüs, İsrail’in güçlü olmasından dolayı değil, İslam 
dünyasının beceriksiz, basiretsiz, yozlaşmış rejimleri yüzünden esirdir.
Kızacaksak doğru yere kızalım.
Son sözüm şudur:
Müslüman devletler birleşemiyorsa, Müslüman milletler birleşmelidir.

Kemal ÖZTÜRK

Kudüs’te ABD’ye değil, Müslümanlara kızın!
Müslümanların namusunu Filistinliler kurtarıyor.

Gazeteci - Yazar
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