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أردوغان: نتوقع وقوف الواليات المتحدة إلى 
جانب تركيا في محاربة اإلرهاب

Erdoğan: ABD’den Terörle 
Mücadelede Türkiye’nin Yanında 

Yer Almasını Bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin ABD’den terörle mücadelede kendisinin 
yanında yer almasını ve Suriyelilerin ülkelerine geri 
dönmesini sağlayacak güvenli bölgelerin kurulması 
beklediğini açıkladı. Erdoğan ayrıca şunları söyledi: 
“Suriye’nin İdlib kentine yönelik saldırıların son 
dönemde artması, bizi bu tehlikeye karşı koymaya 
itmektedir. Mülteci krizi ancak terörün olmadığı 
bölgelerin kurulmasıyla kalıcı olarak çözülebilir.”

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، إن تركيــا تتوقــع مــن الــوالايت املتحــدة 
الوقوف معها يف حماربة اإلرهاب، وتشكيل مناطق آمنة تتيح عودة الالجئني 
الســورية يف  الســوريني. وأضــاف أن »زايدة اهلجمــات علــى حمافظــة إدلــب 
اآلونــة األخــرة يضعنــا يف مواجهــة هــذا اخلطــر، وال ميكــن إجيــاد حــل دائــم ألزمــة 

الالجئــني إال مــن خــالل أتســيس مناطــق خاليــة مــن اإلرهــاب«.

السنة الخامسة لالحتالل الدولي لسوريا
Suriye’nin Uluslararası işgalinin 5. yılı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 
mültecilere Avrupa sınırlarını açma yönündeki sözlerinin bir tehdit ya da blöf olmadığını, aksine bir 
gerçeği ifade ettiğini söyledi. Türkiye’nin hiçbir ülkenin bekçisi ya da göçmen deposu olmadığını belirten 
Oktay, ülkesinin başkalarının oluşturduğu krizin faturasını ödeyecek bir ülke olmadığını dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki 
güvenli bölgeyle ilgili tutumundan “tatmin olmadığını” ifade etti. “Washington’la işbirliğimiz 
sonucunda bir neticeye ulaşamazsak, bu bölgelere gireceğiz (Fırat’ın doğusu)” diyen 
Çavuşoğlu, Türkiye’nin niyetinin söz konusu bölgeleri uluslararası terör örgütü listesinde yer 
alan Kürt Halk Koruma Birlikleri’nden (YPG) temizlemek olduğunu belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın girişimiyle Suriye’deki Fırat’ın doğu 
bölgesinde Türk ve ABD kuvvetlerinin ortak kara devriyelerinin başladığını açıkladı. 
Soylu, Türkiye’nin demokrasi ve istikrara sahip bir hukuk devleti olduğunu ve bölgeye 
yönelik tarihsel sorumluluğunu yerine getirdiğini dile getirdi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile 
Suriye’deki güvenli bölgede yapılacak ortak 
devriyelerin 8 Eylül’de gerçekleşmesinin 
planlandığını söyledi. YPG ise Türkiye sınırında tünel 
kazmaya devam ediyor. Akar ayrıca şunları söyledi: 
“ABD ile Kuzey Suriye’de yapılacak helikopter uçuş 
operasyonlarını, yapılacağı iddia edilen her şeyi 
sahada görme fırsatı olarak kabul ediyoruz. Buna 
terör tahkimatlarını yıkmak da dahildir.”

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إن تصريــح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان عــن فتــح أبــواب تركيــا 
أمــام الالجئــني حنــو أورواب ليــس هتديــًدا أو خمادعــة، بــل حقيقــة. وأوضــح أن تركيــا ليســت حارســة ألي دولــة 

وال مســتودع مهاجريــن، وليســت أيًضــا بلــًدا يدفــع فاتــورة األزمــات الــي افتعلهــا اآلخــرون.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي، مولــود جاويــش أوغلــو، إن بــالده »غــر مطمئنــة« ملواقــف 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بشــأن »املنطقــة اآلمنــة« مشــايل ســورية.

واتبــع: »يف حــال مل حنصــل علــى نتائــج مــن التعــاون مــع واشــنطن، فإننــا ســندخل هلــذه 
املناطــق )شــرق الفــرات(«، مؤكــداً نيــة تركيــا »تطهــر« تلــك املناطــق مــن »وحــدات محايــة 

الشــعب« )الكرديــة(، املصنفــة إرهابيــة عامليــاً.

قال وزير الداخلية الرتكية )ســليمان صويلو(: إن الدورايت الربية املشــرتكة بني القوات الرتكية واألمريكية 
يف شــرق الفرات بســوراي، جاءت مببادرة من أنقرة

وأضاف أن تركيا دولة قانون تتسم ابلدميقراطية واالستقرار، وتقوم مبسؤولياهتا التارخيية جتاه املنطقة.

أكــد وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، أنــه جــرى التخطيــط 
للبــدء بتســير الــدورايت الربيــة املشــرتكة مــع الــوالايت املتحــدة يف 
8 ســبتمرب/ أيلــول يف املنطقــة اآلمنــة بســورية، يف وقــت تواصــل 
فيــه »الوحــدات«، حفــر األنفــاق علــى احلــدود مــع تركيــا. وأضــاف 
أكار: »نعتــرب عمليــات التحليــق املروحيــة املشــرتكة مــع األمريكيــني 
)مشــايل ســوراي( فرصــة لرؤيــة كل مــا يُدعــى القيــام بــه يف امليــدان مبــا 

يف ذلــك تدمــر التحصينــات اإلرهابيــة«.

ً
جاويش أوغلو يقول إن الخطوات األمريكية حول المنطقة اآلمنة »شكلية«نائب أردوغان: حديث الرئيس التركي عن فتح الحدود أمام الالجئين حقيقة وليس تهديدا

حدد موعد تسيير الدورات البرية المشتركة في المنطقة اآلمنةوزير الداخلية التركية: الدوريات المشتركة بدأت بمبادرة أنقرة
ُ
أكار ي

Erdoğan’ın Yardımcısı: Türkiye Cumhurbaşkanının Mültecilere 
Sınırları Açma Konusundaki Sözleri Bir Tehdit Değil Gerçektir

Çavuşoğlu ABD’nin Güvenli Bölgeyle İlgili 
Adımlarının “Kozmetik” Olduğunu Söyledi

Türkiye İçişleri Bakanı: Ankara’nın Girişimiyle Ortak Devriyeler BaşladıAkar Güvenli Bölgedeki Ortak Kara Devriyeleri İçin Tarih Verdi

Türkiye Avrupa Birliği’nden mültecilere yönelik “Gönüllü İnsani Kabul Programı” 
başlatmasını isterken, Ankara’nın bölgedeki göç yükünün en büyük kısmını taşıdığını 
belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakçı’nın yaptığı açıklamada ayrıca, Türkiye’nin AB ile 18 Mart 2016’da göç konusunda 
imzalanmış olan anlaşmaya uygun hareket edilmesini beklediği ifade edildi.

طالبــت تركيــا االحتــاد األورويب إبطــالق »برانمــج القبــول اإلنســاين الطوعــي« لالجئــني، مؤكــدة أن أنقــرة تتحمــل اجلــزء األكــرب 
مــن أعبــاء أزمــة اهلجــرة يف املنطقــة. جــاء ذلــك يف تصرحيــات الســفر فــاروق قامياقجــي، معــاون وزيــر اخلارجيــة الرتكــي ورئيــس 
شــؤون االحتــاد األورويب، وأضــاف : إن بــالده تنتظــر الوفــاء مبتطلبــات االتفــاق املــربم مــع االحتــاد األورويب حــول اهلجــرة يف 18 

مــارس/ آذار 2016.

تركيا تطالب االتحاد األوروبي بإطالق »برنامج القبول اإلنساني الطوعي« لالجئين
Türkiye AB’den “Gönüllü İnsani Kabul Programı” Başlatmasını İstedi

Ağustos ayı sonunda Osmanlı Devleti’nin bir terör devleti olduğunu söyleyen 
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a yönelik öfkeli tepkiler devam ediyor.
Bu bağlamda bir Lübnan vatandaşı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Tarik Cedide 
bölgesinde üzerinde Türk bayrağı bulunan büyük bir pankart astı.

تتواصــل الــردود الغاضبــة علــى خطــاب الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون الــذي اهتــم فيــه هنايــة آب/أغســطس املاضــي 
الدولــة العثمانيــة أهنــا “كانــت دولــة إرهابيــة”. ويف هــذا الســياق، قــام أحــد املواطنــني برفــع ايفطــة كبــرة عليهــا 

العلــم الرتكــي مبنطقــة “الطريــق اجلديــدة” يف العاصمــة اللبنانيــة بــروت. 

 على عون.. رفع العلم التركي بـ”الطريق الجديدة” في بيروت
ً
ردا

Avn’a Cevap Olarak Beyrut’taki “Tarik Cedide”ye Türk Bayrağı Asıldı
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Katliamlara, yıkımlara ve baskılara rağmen, özgür ruhlu insanlar hala özgürlük 
ateşini taşımaya devam ediyor ve İdlib ile kırsalında da başlayan eylemlerde şu 
slogan atılıyor: -Halk rejimin devrilmesini istiyor!

“Suriye Yardım Koordinatörleri”, mülteci kamplarında kalan binlerce aileye yardım edilmesi 
konusunda insani yardım dernek ve kuruluşlarına acil çağrıda bulundu. Örgüt, kış gelmeden 
mültecilere barınak sağlanması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Economics dergisi son sayısında Suriye’deki durumu ele aldı. Derginin 
kapağında “Esed’in Boş Zaferi” başlığı yer alırken, Suriye’nin Esed’in 
görevde kalması halinde gelecek yıllarda bölgede bir zehir kaynağı haline 
geleceğine işaret edildi.

Suriye lirası hızla değer kaybetmeye devam ederken, Esed rejimi hükümeti 
sessiz ve yaşananları görmezden geliyor. 1 ABD doları değeri şu anda 678 
Suriye lirasına karşılık geliyor. Suriye devriminin başlangıcında ise 1 doların 
yaklaşık 50 lira olduğu belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye’deki ibadethanelerin %61’inin yıkılmasından Esed rejiminin sorumlu 
olduğunu söyledi. Örgüt tarafından hazırlanan “Suriye’deki İbadethanelerin Hedef Alınması Dünya Mirası İçin 
Bir Tehdittir” başlıklı raporda, “Hristiyanlara ait ibadethanelerin hedef alınması, Suriye’deki Hristiyan azınlığa 
yönelik bir tedhiş ve tehcir niteliği taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

احلريــة،  علــى مجــر  قابضــون  األحــرار  مــازال  والتضيــق  والدمــار  القتــل  والتغيــر ورغــم  احلريــة  ســاحة  مــن 
وتنــادي: وأرايفهــا  ادلــب  مدينــة  تعــم  مظاهــرات 

- الشعب يريد إسقاط النظام.

أطلــق فريــق »منســقو اســتجابة ســوراي«، مناشــدة عاجلــة وفوريــة للمنظمــات واهليئــات اإلنســانية، ملســاعدة 
قيمــة يف املخيمــات، مــع اقــرتاب دخــول فصــل الشــتاء، للعمــل علــى أتمــني مراكــز إيــواء، 

ُ
آالف العائــالت امل

وأتمــني االحتياجــات األساســية الالزمــة هلــم.

حتدثــت جملــة »إيكونوميســت« يف افتتاحيــة عددهــا األخــر عــن الوضــع يف ســورية، 
والــذي جــاء حتــت عنــوان »انتصــار األســد الفــارغ«، مشــرًة إىل أن ســورية ســتظل 

مصــدراً للســموم يف املنطقــة ولســنوات قادمــة، طاملــا بقــي األســد.

تواصــل اللــرة الســورية هبوطهــا القياســي، وســط جتاهــل وصمــت مــن جانــب حكومــة 
نظــام األســد، ووصــل ســعر صــرف اللــرة الســورية أمــام الــدوالر األمريكــي إىل 678 

للشــراء، علمــاً أهنــا كانــت تقــارب اخلمســني لــرة يف بدايــة الثــورة الســورية.

محّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، نظــام األســد املســؤولية عــن اســتهداف وتدمــر 61 يف املائــة مــن دور العبــادة يف 
ســورية. ومحــل التقريــر اســم »اســتهداف أماكــن العبــادة يف ســورية هتديــد للــرتاث العاملــي«، وذكــر أن »اســتهداف أماكــن 

العبــادة املســيحية يعتــرب شــكاًل مــن أشــكال ختويــف وهتجــر األقليــة املســيحية يف ســورية«.

مظاهرات األحرار تعم إدلب وأرياف حماة وإدلب

طلق مناشدة عاجلة لمساعدة النازحين قبل دخول الشتاء
ُ
منسقو االستجابة ي

 للسموم
ً
بقاء األسد سيجعل من سورية مصدرا

الليرة السورية تواصل هبوطها القياسي بشكل متسارع 

تقرير حقوقي يحَمل نظام األسد مسؤولية تدمير معظم الكنائس في سورية

Özgür İnsanların Eylemleri İdlib ve Kırsalı ile Hama Kırsalına Yayılıyor

Yardım Koordinatörleri Kış Gelmeden Göçmenlere Yardım İçin 
Acil Çağrı Yaptı

Esed’in Görevde Kalması Suriye’yi Bir Zehir 
Kaynağına Çevirecektir

Suriye Lirası Hızla Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

İnsan Hakları Raporu Suriye’deki Kiliselerin Çoğunun Yıkılmasından Esed’i 
Sorumlu Tuttu
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اإلجرام الروسي في سوريا

إشراقات

2011’de özgürlük ve onur çağrısıyla başlayan Suriye devrimine karşı dünya, 
birbirinden farklı tutumlar sergiledi. Bazıları Suriye’nin dostları cephesinden taraf 
olurken, bazıları ise eşitlik ve demokrasi isteyen halkın karşısında Suriye’deki 
diktatör rejimin yanında yer aldı.
Maalesef Suriye halkının yanında olduğunu söyleyenlerin çoğunun iddiaları 
şekilden öteye geçmedi ve halkın taleplerini gerçekleştirmesini sağlayacak destek 
gösterilmedi.
Mafya devleti Rusya, Suriye halkına düşmanlığını ilan ederek katil rejimi destekledi 
ve rejimin bekası için her türlü imkanı sağladı. Suriye şehirlerinin yerle bir edilmesi 
ve Suriye halkının soykırıma uğratılması için gerekli faturalar ise Arap devletlerinin 
paralarıyla ödendi.
4 Ekim 2011’de Rusya, Suriye rejimine halkına karşı şiddet uyguladığı için 
yaptırımlar uygulanmasını önlemek amacıyla ilk kez “veto” hakkını kullandı. Daha 
sonra Rusya bu hakkı 12 kez daha kullanacaktı. 11 Nisan 2018’de ise Doma’da 
kimin kimyasal silah kullandığının soruşturulmasıyla ilgili ABD tarafından önerilen 
tasarıyı veto etti.
Birleşik Krallık’ın BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce bunun üzerine şunları söyledi: 
“Rusya şunu söylemektedir: ‘Veto hakkının kaç kez kullanıldığını saymamıza gerek 
yok.’ Ancak Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini zayıflatmaktadır, bu da 
insanlık aleyhine atılmış bir adımdır.”
Rus Hava Kuvvetleri, katil Beşar Esed’in muhaliflerini ezmek amacıyla Moskova’dan 
askeri destek istemesi üzerine 30 Eylül 2015’te Suriye topraklarına yönelik hava 
bombardımanlarına başlamıştır. Rusya Federasyon Konseyi de Rus Silahlı 
Kuvvetleri’nin ülke dışında kullanılması amacıyla Vladimir Putin’e yetki vermiştir. 
Rusya’nın 30 Eylül’deki ilk saldırıları, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ifadelerine 
göre DAEŞ’e ait mevzilere yönelik gerçekleştirilmiştir. Ancak saldırılarda DAEŞ’e 
bağlı olmayan bölgelerdeki siviller öldürülmüştür. Öte yandan Batılı liderler de 
saldırılar konusunda şüphe duymuş ve Rusya’dan Suriye’de saldırmayı planladığı 
hedefler hakkında önceden bilgi vermesini istemiştir.
Bundan bir yıl sonra Putin, tüm dünyanın gözleri önünde Suriye’de Rus silahlarını 
test ettiklerini şu sözlerle açıklamıştır: “Dünya Suriye’de kullandığımız başlıca tüm 
Rus silahlarının isimlerini artık bilmektedir.”
Aynı şekilde Rus Savunma Bakanı Yardımcısı Yury Borisov da, Ağustos 2017’de 
Suriye’deki çeşitli operasyonlarda 600 yeni silahın test edildiğine işaret etmiştir. 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise açık bir şekilde “Rusya’nın Suriye topraklarının 
yeniden rejimin eline geçmesini sağlamayacak hiçbir kararı desteklemeyeceğini” 
açıklamıştır.
Rusya, ABD ve İsrail’le fikir birliği bağlamında Suriye halkına olan düşmanlığını 
açıkça ilan etmiştir. Zira ABD ve İsrail, Rusya’ya Suriye’de istediği çözüm şeklini 
uygulama konusunda izin ve yetki vermişlerdir.
Yürütülen bu savaşın amacı, Suriye’nin yeraltı zenginliklerini, su kaynaklarını, 
denizlerini ve doğal kaynaklarını ticaret, endüstri ve yatırım alanlarında 
kullanmak üzere yağmalamak ve yıkıcı silahlarını pazarlamaktır. Tartus Limanı 
da 49 yıllık bir anlaşmayla kiralanmış, Lazkiye’de askeri bir üs olarak Khmeimim 
havalimanı kurulmuştur. Nisan ayında 3700 hava saldırısı düzenlenmiş olması ise 
bizi, Suriye’deki halkın katledilmesi ve altyapının yerle bir edilmesi konusunda 
Rusya’ya mühimmat, füze ve roketler için maddi destek sağlayanın Arap devletleri 
olduğu düşüncesine sevk etmektedir.
Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi, Türkiye’yi 2023’te büyük devletler seviyesine 
erişme hedefinden alıkoymak için Suriye’de doğrudan savaşa çekmek amacıyla, 
İsrail’in emri, ABD’nin planlaması ve bazı Arap rejimlerinin finansmanı aracılığıyla 
gerçekleşmiştir. Türkiye, gerçekten Suriye halkının yanında olan tek devlettir. 
Bu nedenle de yaptırımlara maruz kalmıştır. Kardeş Türkiye ve Suriye halkları 
uluslararası komplolarla karşı karşıyadır ancak geç olsa da halkların iradesi galip 
gelecektir.

مع بداية الثورة السورية عام 2011 اليت انطلقت واندت ابحلرية والكرامة، انقسم العامل 
يف مواقفه اجتاهها، منهم من احناز إىل معسكر أصدقاء الشعب السوري، ومنهم من وقف 

مع النظام الديكتاتوري يف مواجهة شعب اندى ابملساواة والدميقراطية.
لألسف غالبية من أعلن وقوفه مع الشعب السوري، كان شكلياً ومل ميده إبمكانية حتقيق 

مطالبه.
الدولة املافوية الروسية أعلنت عداءها للشعب السوري ودعمت النظام اجملرم ومدته بكل 
أسباب البقاء، مستندة على دول عربية تتكفل بتسديد الفاتورة الالزمة من املال لتدمري 

املدن السورية وإابدة الشعب السوري.
يف 4 تشرين األول/أكتوبر 2011، استخدمت روسيا »حق النقض« للمرة األوىل ملنع 
فرض عقوابت على النظام الستخدامه العنف ضد الشعب السوري، وكان بداية مسلسها 
يف حق النقض الذي استخدمته 12 مرة، يف 11 نيسان/إبريل 2018، استخدمت روسيا 
حق النقض إلسقاط مشروع أمريكي يهدف إىل التحقق من استخدام سالح كيماوي يف 

دوما. 
وقالت مندوبة اململكة املتحدة الدائمة لدى األمم املتحدة )كارين بريس(، »روسيا تقول 
)إنه ال ينبغي لنا أن حنصي كم مرة استخدمت الفيتو( ولكن: لقد قوضت روسيا سلطة 

جملس األمن، وهذه خطوة ضد اإلنسانية«.
بدأ سالح اجلو الروسي بتوجيه ضرابته املدمرة يف األراضي السورية بتاريخ 30 سبتمرب/
أيلول 2015، بعد أن طلب السفاح بشار األسد دعًما عسكرًي من موسكو من أجل 
كبح القوات املعارضة له يف احلرب، ووافق جملس االحتاد الروسي على تفويض )فالدميري 
بوتني( ابستخدام القوات املسلحة الروسية خارج البالد، وجاءت أوىل الضرابت الروسية 
يف 30 أيلول/سبتمرب على مواقع اتبعة لتنظيم الدولة وفًقا لوزارة الدفاع الروسية؛ إال أن 
الغارات قتلت مدنيني يف مناطق ليست اتبعة للتنظيم، كما شكك قادة غربيون يف الغارات، 
وكان هؤالء القادة الغربيون طالبوا روسيا بتوضيح مسبق لألهداف اليت تنوي ضرهبا يف 

سورية.
بعد عام خرج بوتني متفاخًرا بتجريب األسلحة الروسية يف سورية، ليقول للعامل: “إن العامل 

يعرف اآلن أمساء كل األسلحة الروسية الرئيسية بعد استخدامها يف سورية”.
كما أشار )يوري بوريزوف( انئب وزير الدفاع الروسي، يف آب/ أغسطس 2017، إىل 

جتريب أكثر من 600 سالح عسكري جديد يف خمتلف العمليات يف سورية.
وأعلن وزير اخلارجية الروسي )الفروف( صراحة »روسيا لن تدعم إال القرارات اليت تعيد 

األراضي لسيطرة النظام«.
لقد أعلنت روسيا صراحة عداءها للشعب السوري ضمن تفامهات دولية أمريكية وإسرائيلية، 

ومها من فوضا روسيا ومسحا هلا بتنفيذ احلل الذي تريده يف سورية.
إهنا حرب من أجل هنب الثروات املعدنية واملياه اجلوفية والبحر واملوقع الطبيعي لسورية، 
جتارة وصناعة واستثمارًاـ وتسويًقا لبيع أسلحتها التدمريية، واستأجرت ميناء طرطوس بعقد 
استثمار ملدة 49 عامًا، كما أقامت مطار )محيميم( كقاعدة عسكرية هلا يف ريف الالذقية. 
وقد نفذت خالل شهر نيسان/ابريل ما يقارب 3700 غارة جوية، وهذا يدفعنا للتأكيد 
أن هناك دواًل عربية هي من تدفع كلفة الطلعة اجلوية والذخرية والقنابل والصواريخ لتحقيق 

الدمار البشري والبنية التحتية.
إن التدخل الروسي جاء أبوامر إسرائيلية وختطيط أمريكي ومتويل بعض النظم العربية، 

ضمن خمطط جلر تركيا يف حرب مباشرة ملنعها من حتقيق طموحها يف الوصول إىل مصاف 
الدول العظمى 2023. تركيا الدولة الوحيدة اليت وقفت بصدق مع الشعب السوري، 
وهي عرضة للعقاب لوقوفها املشرف هذا. والشعبني الشقيقني الرتكي والسوري يف مواجهة 

املؤامرات الدولية، وستنتصر إرادة الشعوب ولو بعد حني.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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ت
تقارير وتحقيقا

يف 30 أيلــول/ ســبتمرب يكمــل االحتــالل الروســي لســورية عامــه الرابــع بعــد أن كانــت 
تصرحيــات بوتــني ووزيــر خارجيتــه الفــروف وغرهــم مــن رجــاالت الدفــاع واالســتخبارات 
يتحدثــون عنــد تدخلهــم العســكري املباشــر عــن ثالثــة أشــهر فقــط، ينهــون خالهلــا 
مهمتهــم ابلقضــاء علــى )اإلرهــاب(. أتــى اســتدعاء التدخــل الروســي حينهــا بطلــب 
ســوري_ ايــراين بعــد أن عجــز النظــام اجملــرم وحلفــاؤه اإليرانيــون وميليشــياهتم الطائفيــة 
متعــددة اجلنســيات عــن القضــاء علــى الثــورة العظيمــة رغــم اســتخدامهم لــكل أشــكال 
القوة املفرطة و«إبداعهم« يف أساليب القتل واملوت واإلابدة غر مسبوقة يف حاالت 
»احلــروب« املعروفــة. وجــاء التدخــل بعــد أن غطــى الــروس، سياســًيا، النظــام يف احملافــل 
الدوليــة منــذ ربيــع 2011، واليزالــون حــى اآلن، )اســتخدمت روســيا الفيتــو أربــع 
مــرات قبــل تدخلهــا املباشــر(، يف حماولــة لتجنيبــه أي إداانت أو صــدور أي قــرارات 

دوليــة توقــف ماكينــة الدمــار والتهجــر والطغيــان حبــق الشــعب الســوري. 
اتبــع احملتــل الروســي، منــذ تدخلــه، سياســة األرض احملروقــة علــى طريقــة مــا فعلــه يف 
غــروزين / الشيشــان لتحقيــق نصــر حاســم يعطــي لوعــوده مصداقيــة يف إهنــاء مهمتــه 
خــالل شــهور ثالثــة، وهــو مــا فشــل بــه فشــاًل ذريًعــا وانقضــت أربــع ســنوات دون حتقيــق 
إجنــاز واحــد يســتحق الذكــر. حيــث فشــل عســكراًي رغــم كل التفــوق اهلائــل الــذي 

ميتلكــه علــى مســتوى الســالح والتكنولوجيــا، وتكبــد خســائر كبــرة تكشــفها األرقــام 
علــى مســتوى العتــاد والبشــر، انهيــك عــن )العــار الــذي يلطــخ وجــه روســيا إىل األبــد( 
حســب الدكتــور برهــان غليــون، كمــا أهنــا فشــلت يف تســويق ملــف إعــادة اإلعمــار 
قبــل إجنــاز احلــل السياســي، وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، الــذي عملــت عليــه لغــاايت 
واضحــة ومكشــوفة، اقتصاديــة وسياســية. أيًضــا، فشــلت يف ملــف إعــادة املهجريــن 
إىل دول اجلــوار وكان املوقــف الــدويل واضًحــا هبــذا الشــأن بعــدم توفــر شــروط العــودة 
اآلمنة، واعتبار إعادهتم ابلقوة تتناقض بشــكل صارخ مع أبســط قيم حقوق اإلنســان 
العامليــة، والقانــون الــدويل.  تعــدى الفشــل الروســي كل ذلــك، وأصيــب ابإلحبــاط 
واخليبــة عندمــا حــاول إعــادة النظــام إىل اجلامعــة العربيــة واجملتمــع الــدويل وقــام الفــروف 
جبهــود جبــارة يف هــذا اخلصــوص عــرب زايرات عديــدة لــدول القــرار العــريب، لكنــه مــي 
ابخليبــة أمــام املوقــف احلاســم لعــدد مــن الــدول العربيــة الــي رفضــت ذلــك رغــم كل مــا 

يقــال عــن املوقــف العــريب املتخــاذل. 
التدخــل الروســي لــه أهدافــه العديــدة وتتعــدى احلفــاظ علــى آخــر أماكــن وجودهــا 
يف املنطقــة واســتعادة اهليبــة املفقــودة هلــا علــى الصعيــد الــدويل كدولــة عظمــى أفلــت 
مشســها وتراجعــت مكانتهــا، واحلفــاظ علــى حليــف قــوي هلــا، ظــل علــى الــدوام جــزًء 

اخلرائــط  تقاســم  أمــركا ضمــن  مــن  نفوذهــا وهيمنهــا، وإبقــرار وتســليم  مناطــق  مــن 
ولعبــة األمــم، ليصــل إىل أهــداف دينيــة_ عقائديــة واترخييــة خطــرة تتعلــق مبوقفهــا مــن 
اإلســالم ودوره ومكانتــه، وهــو مــا كشــف عنــه تصريــح فاضــح لوزيــر اخلارجيــة الروســي 
يف بدايــة عــام 2012. لقــد كان ملوقــف إدارة الرئيــس األمركــي الســابق أوابمــا ونظرتــه 
لألحــداث وتعاطيــه معهــا العامــل األبــرز يف التدخــل الروســي الــذي مــا كان لــه أن يتــم 
لــوال التفامهــات بــني اجلانبــني وهــو مــا تكــرس يف عهــد الرئيــس ترامــب الــذي يضــع يف 
أولوايتــه قضــااي وملفــات يعتربهــا ذات أولويــة علــى مــا عداهــا، وســورية فيهــا ليســت 

أكثــر مــن ســاحة صــراع. 
التطــورات امليدانيــة األخــرة يف حمافظــي إدلــب ومحــاة، مــع املســار السياســي الــذي 
ابتدعتــه روســيا عــرب مســاري أســتانة وسوتشــي يكشــف بوضــوح االســتعداد الروســي 
للذهــاب ألبعــد مــدى يف تدمــر ســورية وقتــل شــعبها يف ظــل الرتاخــي الــدويل وعــدم 
االكــرتاث بدمــاء وحيــاة األبــرايء مســتغاًل أخطــاء مؤسســات الثــورة، ورهــاانت أطرافهــا 
املتعــددة واملتشــرذمة. قــد يبــدو للمراقــب عــن بعــد ولغــر املتابــع ابلتفاصيــل الدقيقــة 
أن روســيا حققــت بعــض »االنتصــارات« لكــن ذلــك ينــايف احلقيقــة والواقــع بــل هــو 

)آخــر مــا شــبه هلــم(.

عبد الرحيم خليفة

كاتب وباحث سوري

ا
ً

أربع سنوات على الغزو الروسي: والفشل أيض

ُيكمل االحتالل الروسي يف شهر أيلول/ سبتمرب احلايل عامه الرابع يف سورية. 
وهو الذي جاء حمتاًل وداعًما لنظام بشار األسد، أواخر أيلول/ سبتمرب 2015، 
وأصبحت  دعائمه،  وهتاوت  االهنيار،  على  األسدي  النظام  شارف  أن  بعد 
املعارضة تسيطر يف حينها على ما ينوف عن 70 ابملائة من اجلغرافيا السورية.

لنظام فقد  السورية، دعًما  الساحة  الروسي( مضمار  مل يكن دخول )االحتاد 
الشرعية فقط، بل تعدى ذلك إىل أنه حماولة روسية بوتينية إلعادة اهليمنة على 
الِعقد فيه سورية، وإعادة متوضع إمرباطوري روسي  الشرق األوسط، وواسطة 
البحر املتوسط، واللعب يف املسألة  الدافئة يف  املياه  املنطقة، وصواًل إىل  على 
اجليوسياسية للمنطقة، يف مواجهة القطبية الواحدة الي طاملا أمسكت خبناق 

العامل أمجع، بعد اهنيار االحتاد السوفيايت أوائل التسعينيات من القرن املنصرم.
يف هذه الذكرى املشؤومة لالحتالل الروسي الكولونيايل، الذي ترك أثره على 
احلالة السورية برمتها، وأعاد انتاج أو تدوير النظام األسدي، بعد أن كان آيال 
للسقوط، رغم كل الدعم اإليراين، ومشاركة حزب هللا ومن معه من مليشيات 
طائفية اسُتقدمت من كل أحناء العامل لتعيد قيامة األسد الذي أحرق البلد. كان 
البد من وقفة موضوعية مع ما آلت إليه األمور بعد التدخل الروسي، ومضي 
أربع سنوات على احتالله لسورية، حيث سألت صحيفة إشراق أهل السياسة 
والثقافة يف الصالون السياسي السوري يف عينتاب عن نظرهتم إىل طبيعة هذا 
وفق  السورية  الثورة  واقع  السوري، ومن مث  الوضع  االحتالل، ومستقبله على 
ذلك؟ وهل من إمكانية حالية أو مستقبلية لكنسه من اجلغرافيا السورية عموًما؟

قال »أكدت  السياسي  الصالون  الدين حسو االعالمي وعضو  السيد عالء 
روسيا منذ بداية الثورة أهنا لن تسمح ابلتدخل الدويل وكان يومها بوتني رئيًسا 
من  إن   « قائاًل  ذلك  ووصف  الدستورية،  اللعبة  مسرحية  إطار  يف  للوزراء، 
يدخل سورية مثل فيل يدخل متجًرا للزجاجيات«.  وبدأ منذ اللحظة األوىل 

يف إفشال أي تقدم للثورة السورية ابلتوازي مع 
إجهاض أية حماولة للجم وحشية النظام. وتدخل 
النظام. كما  ابهنيار  شعر  حني  مباشر  بشكل 
ساهم اجملتمع الدويل يف ذلك. وطبًعا أدى هذا 
التدخل املباشر إىل التغير يف امليدان، ومن مث بدأ 
يفرض رؤيته، يف حالة اصرار على ذلك، دون 
أن يسمع لآلخرين مبا فيهم أمركا، إال مبا يفيد 
اليوم  وجهة نظره أو تتوافق معها. وهو يتحكم 
ابملؤسسة العسكرية للنظام، ويعيد ترتبيها، وكما 

الروسي  للمستقبل  السوريني كي يدرهبم  فإنه أخذ جمموعة من األطفال  نعلم 
املنشود. وموسكو ليست كأورواب إذ ال تنظر لألمر من الناحية اإلنسانية، بل 
كيف تستفيد منها ملصاحلها االقتصادية. ال مكان لإلنسانية عند بوتني. لذلك 
ستعمل لتحقيق رؤيتها بشكل كامل. واجملتمع الدويل راض بشكل غر مباشر 
مبا تقوم به روسيا. وإال كيف نفسر ما حيدث من قتل وهتجر وتدمر للمشايف 
والبنية التحتية، ولديها ورقة من ذهب أبهنا حتارب اإلرهاب«.  مث أضاف » 
ابلنسبة للثورة السورية انطلقت ولن تتوقف. رمبا مت اجهاضها عسكراًي، لكنها 

السنوات  عرب  قريًبا  سنجده  ما  وهذا  األمي،  السجن  من  حترر  جياًل  أفرزت 
امليدانية والسياسية متسارعة.  املتغرات  لروسيا.  التحدي األكرب  القادمة وهو 
وال ميكن فصل ما حيدث عما جيري يف العامل، وتدرك روسيا ذلك. وهذا يقودان 
تريدها  وروسيا  ذلك.  يشبه  ما  أو  احتادية  الي ستكون  املستقبل،  إىل سورية 
احتادية مثلها. وبينما القوى االقليمية والدولية األخرى تريدها مثل األمارات. 
وقد ابت من الصعب حالًيا جتاهل الدور الروسي، وحى دور النظام. واملرحلة 
القريبة. إما احلرب والصراع لفرتة أخرى، أو  القادمة ستحددها االجتماعات 
اهلدنة حلني تنتهي موجة االنتخاابت األمركية والروسية أو البدء برؤية روسيا، 
مع تعديلها مبا يناسب األخرى. وكل ذلك مبوافقة أمركية، وختم القبول على 
التسوية النهائية بيد أمركا، هكذا كان يف البوسنة، وهكذا سيكون يف سورية«.

السابق يف  السياسي، والوزير  الصالون  بناان عضو  الدين  أما األكادميي حميي 
روسيا  مصاحل  أن  أرى   « قائاًل  إلشراق  صرح  فقد  املؤقتة  السورية  احلكومة 
يف سورية كبرة جًدا فهي منذ عهد امرباطورة روسيا )ايكاترينا( الثانية، وهي 

تنظر إىل املياه الدافئة يف البحر املتوسط، ولذلك 
نفوذ  لبسط  املناسب  الوقت  بوتني  وجد  فقد 
احملتل  إليه  يطمح  ما  هذا  سورية.  على  روسيا 
الروسي ولكن التصور األمركي، وهو من وجهة 
نظري، ما ينفذ على الواقع، يؤدي إىل أن الوجود 
على  ومحيميم  طرطوس  على  سيقتصر  الروسي 
األغلب، لضمان مصاحل روسيا املستقبلية ليس 
حيصل  وما  املنطقة،  يف  وإمنا  فقط،  سورية  يف 
اآلن من تعاظم الدور الروسي يف سورية، يدخل 

وتدمر  اجلميع،  وإهناك  اجلميع،  تورط  إىل  اهلادف  األمركي  املخطط  ضمن 
املنطقة خدمة للحليف االسرتاتيجي العدو الصهيوين«. وأردف قائاًل » هناك 
عنصر املقاومة لالحتالل الروسي، الذي تعاظم دون تغطية إعالمية. حوادث 
واالحتالل  الغزو  يؤكد دحر  ذلك  واجلنوب، كل  للروس يف حلب  اغتياالت 

الروسي، وطرد الروس وكل احملتلني من األراضي السورية«.
من جهته قال حسن الشاغل أمني سر الصالون السياسي   »عندما نتحدث عن 
التواجد الروسي اترخيًيا يف سورية، نقول إنه موجود منذ أايم االحتاد السوفيايت، 

حيث حرصت حكومة االحتاد السوفيايت على التواجد يف سواحل سوراي من 
أجل محاية مصاحلها يف البحر املتوسط. وبعد سقوط االحتاد السوفيايت، عملت 

روسيا على إعادة متركزها يف الساحل السوري يف مدينة طرطوس.
علينا وعي  الروسي يف سورية، جيب  التواجد  نتنبأ يف مستقبل  أن  أردان  وإذا 
الواقع الروسي، فدولياً: تعمل روسيا على إعادة هيبتها ومتركزها، وأخذ موقعها 
على  االعتماد  خالل  من  ذلك،  يف  بوتني  انطلق  وقد  الدولية،  الساحة  يف 
خالل  ومن  الروسي،  االقتصاد  لتنمية  الطاقة  موارد  من  روسية  احتياطات 
احتياطاهتا الكبرة استطاعت التأثر يف سوق الطاقة الدولية بشكل كبر. لكن 
روسيا اليوم دولة شبه حماصرة جغرافياً من قبل دول الناتو، بعد ما انضمت دول 
البلطيق إىل الناتو، وعدم حتكم روسيا ابملضائق البحرية اجملاورة هلا، أصبحت 

روسيا معزولة«.
مث قال » رأت روسيا  أنه البد من أن يكون عندها قاعدة عسكرية يف البحر 
املتوسط حلماية مصاحلها، وتعترب القاعدة الروسية املتواجدة يف طرطوس من أهم 

النقاط االسرتاتيجية يف شرق املتوسط، لتوسطها 
مصاحل  منطقة  وخاصة  األوسط  الشرق  منطقة 
السويس،  قناة  من  قريبة  هي  و  الغربية،  الدول 
أغلب  منه  خترج  الذي  البوسفور  ومضيق 

صادرات روسيا.
القاعدة  هي  طرطوس  يف  الروسية  القاعدة   
حتمي  الي  الروسية  احلدود  خارج  الوحيدة 
خاصة  الدولية،  الطرق  على  روسيا  مصاحل 
األمركية  املتحدة  الوالايت  أصبحت  بعدما 

متتلك قواعد عسكرية من ليبيا غرابً إىل أفغانستان شرقًا. هذا الوضع الدويل 
الذي فرضته الوالايت املتحدة األمركية جعل روسيا تتمسك بسورية، بشكل 
أمنها  من  جزًء  العسكرية  قاعدهتا  ومحاية  تواجدها  أن  تعد  روسيا  أصبحت 
سورية،  من  خترج  لن  روسيا  فإن  اجليوسياسية  اخلارطة  إىل  وابلنظر  القومي. 
ميناء طرطوس  السوري، وأمهها  النظام  اتفاقيات مع  توقيع عدة  بعد  وخاصة 
واتفاقيات أخرى. لكن إرادة الشعوب هي الي تفرض كلمتها، والبد للمحتل 

من اجلالء عن أرض وطننا. 

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

االحتالل الروسي لسورية يدخل عامه الخامس 
والفاشية البوتينية تزداد دموية

حسن الشاغل حميي الدين بناانعالء الدين حسو
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العربيــة ال  التاريــخ، وشــعوبنا  تتشــارك يف صناعــة  الشــعوب  مجيــع 
تســتطيع اإلفــالت مــن ذلــك، فإمــا أن تشــارك يف صناعــة اتريــخ 
العــامل، وإمــا أن تكــون مــادًة لــه؛ ويبــدو أننــا قــد انتكســنا فصــران مــادًة 
لتاريــخ العــامل، عالـــٌم يقــع خارجنــا، ويقــرر مصائــره وحنــن اتبعــون، وال 
نُقــرر أي شــيٍء، ننحــدر بفضــل سياســات ألنظمــة طغيانيــة اتبعــة، 
والهثــة فقــط علــى مــا يُبقــي تســلطها، ولــو أدى ذلــك لتدمــر البشــر 

واحلجــر واســتدعاء الغــزو اخلارجــي ملســاعدهتا يف ذلــك.
بعــد هــذه الســنوات مــن اإلابدة الروســية لشــعبنا وثورتنــا وبلــدان، 
أدرك الســوريون مــن معارضــني وغــر معارضــني أن نظــام عائلــة آل 
أســد يســر إىل هنايتــه، ويــرون أبعينهــم أنــه أصبــح مثلــه مثــل أي 
فصيــل مســلح معــارض، لــه ويل أمــر يفــاوض عنــه ويعطيــه األذن 
ببــدء القتــال ويزجــره كتابــع ذليــل عندمــا يــرى أن عليــه أن يتوقــف 

عــن القتــال.
الســوريون كشــعب متعــدد األداين والقوميــات مســتعد لضــرورات 
النضــال ومواجهــة االحتــالالت ابلتظاهــر وحــرب التحريــر الشــعبية، 
يتــم  الوحيــد كــي  احلــل  يكــون  فقــد  التطبيــق؛  ذلــك حيــز  ووضــع 
اســتعادة ســورية كدولــة مســتقلة حــرة قابلــة لالســتقرار واالزدهــار، 
عــرب بــروز حركــة وطنيــة ســورية قــادرة علــى إعــادة األمــل للســوريني 
اســتعادة بالدهــم وحريتهــم واســتقالهلم، مســلحة إبرادة  إبمكانيــة 
آاثر  مــن  للتخلــص  تُفضــي  علــى خــوض حــرب حتريــٍر  الســوريني 

املرافقــة. الفاشــي واالحتــالالت  النظــام 
إن التدخــل العســكري الروســي يف ســورية الــذي يُعــد أول عمليــة 
عســكرية تقودهــا روســيا خــارج فضــاء االحتــاد الســوفييي الســابق 
أيلول/ســبتمرب 2015،  بــدأ يف 30  عــام 1991،  منــذ تفككــه 

مــأل الــروس الدنيــا جعجعــًة يف اخلامــس عشــر مــن أيلول/ســبتمرب 
2015 مبــربر تدخلهــا احملــدود يف ســورية وملــدة شــهر واحــد فقــط، 

للقضــاء علــى داعــش كأكــرب خطــر إرهــايب يهــدِّد العــامل.
»ُدواًل«  جمــازاً  املســماة  العــامل  وحــوش  أنَّ مجيــع  فيــه  شــك  ممــا ال 
قــد رّحبــت هبــذه اخلطــوة الّروســّية، خاصــة وأنَّ الّشــعار الــذي رفعــه 
الــّروس شــعاراً برّاقــاً، وهــو »القضــاء علــى اإلرهــاب«، لكــن وحبجــة 
اإلرهــاب كــم مــن اجلرائــم البشــعة نـُفِّــذت، وكــم مــن األبــرايء قُتلــوا، 
وكــم مــن املخططــات اخلبيثــة مــّرت علــى الّشــعوب حتــت هــذا الّشــعار 

الــكاذب.؟
العــراق  يف  الّشــعار  هــذا  ورفعــوا  قبــل  مــن  األمركيــون  َفعلهــا 
وأفغانســتان، بينمــا كان اهلــدف اســتعمارايً ابمتيــاز لتدمــر هذيــن 

عليهمــا. والســيطرة  البلديــن 
لكــن القضــاء علــى اإلرهــاب أو داعــش أو جبهــة النصــرة ابلنســبة 
لكل الذين تدخلوا يف ســورية جمرد شــعار وغطاء لتحقيق األهداف 

واملطامــع االســتعمارية.
الســؤال املهــم هنــا: كيــف ميكــن أن نصــدق مثــل هــذه الــّدول امللطــخ 

دامــت  مــا  اإلرهــاب.؟  مكافحــة  حبجــة  اجلرائــم  أببشــع  ســجلها 
»أمريــكا« قــد غطــت جرائمهــا حتــت هــذا الّشــعار، فلمــاذا ال ترفــع 
روســيا شــعار »القضــاء علــى اإلرهــاب« يف ســورية للتغطيــة علــى 
غزوهــا االســتعماري هلــذا البلــد، والــذي ال خيتلــف مطلقــاً عــن الغــزو 

األمركــي للعــراق وأفغانســتان؟
الــّروس مل يتحدثــوا ومل يهــددوا مطلقــاً مبهامجــة قــوى املعارضــة الســورية 
عندمــا تدخلــوا يف ســورية، بــل أعلنــوا أهنــم سيســتهدفون الدواعــش 
الــروس طلقــة  يطلــق  والّســنني ومل  األايم  مــرت  لكــن  واإلرهابيــني، 
واحــدة علــى الدواعــش، بينمــا راحــوا خيططــون عســكراّيً وسياســياًّ 
لطــرد كل فصائــل املعارضــة مــن املناطــق الــي تســيطر عليهــا وإعادهتــا 

إىل حضــن الوطــن/ للنظــام.
»خفض التصعيد« أيضاً من الشعارات الي غّطت روسيا جرائمها 
حتتــه، هــو شــعار جديــد نفهــم منــه اهلــدوء واالســتقرار وإعــادة القليــل 
مــن األمــان لبعــض الســوريني يف املناطــق الــي يشــملها هــذا الّشــعار 
بعــد ســنوات مــن الصــراع الدامــي الــذي حــرق »األخضــر واليابــس« 
لكــنَّ اخلديعــة يف هــذه الدولــة الفاشــّية بــدأت تتكشــف شــيئاً فشــيئاً 

الرابــع بعــد أايم، ودون أن ُنســهب يف ســرد احملطــات  ليُتــم عامــه 
واجملــازر بعــد التدخــل اإلرهــايب الروســي واإليــراين ملســاعدة جيــش 
اإلرهــاب األســدي جبرائمــه وجمــازره الــي تُبــُث علــى اهلــواء وبعلــم 
األمــم املتحــدة؛ فإنــه مــن الضــروري أن تتغــر نظرتنــا للــدور املنــوط 
بشــعبنا وأحــراران الثــوار؛ ونذكرهــم مبــا قامــت بــه القــوات الشــعبية يف 

الصــني مبواجهــة الغــزو اليــاابين.
التحريــر مســؤولية مجاهــر الشــعب بكاملهــا، وتشــمل كل إنســان 
قــــادر على محل الســالح، بكل مدينة وقرية وشــارع ودار من أرض 
وطننــا. فطبيعــة صراعنــا مــع العــدو وحلفائــه واملرتزقــة املرافقــني لــه، 

تفــرض أن يكــون هــذا الصــراع شــاماًل.
لعلهــا حــرب التحريــر الشــعبية، الــي تفــرض نفســها يف بلــٍد حُمتــل، 
وغــر قــادر علــى بنــاء قوتــه النظاميــة وتســليحها، األمــر الــذي يتطابــق 
مع واقعنا وثورتنا؛ وابلرغم مما تتمتع به كلمة شعبية من سحــر، فإن 
حــرب التحريــر الشــعبية ال تعــرب إال عــن الوســيلة الــي ميُلكهــا شــعبنا 
القــوة الضخمــة لالســتعمار  املضطهــد، لفقــره وختلفــه يف مواجهــة 
واالحتــالل الروســي واإليــراين املــزدوج؛ مــن افتقــاد للســالح الثقيــل 
ونقــص يف اخلــربة وعــدم القــدرة علــى تشــكيل قــوات نظاميــة أمــام 
حتــل الــذي ال يســمح مبثــل هــذا التشكيـــل أن يكتمــل 

ُ
بصــر العــدو امل

ويتــزود ابلتدريــب والســالح الالزمــني ممــا جيعلــه مضطــراً إىل االعتمــاد 
علــى األســلوب الوحيــد الــذي يســتطيع أن ميارســـه ضــد مّضطهديــه 

يف ظــروٍف شــاقٍة كهــذه.
أهــم  وهــو  تونــغ‘‘،  ’’ماوتســي  نظــر  يف  الشــعبية  التحريــر  حــــرب 
مــن قضيــة  أكثـــر  ليســت  هلــا،  احلــرب واملخططــني  مبتكــري هــذه 
اليــاابين. الغــزو  ضـــد  اخلاصــة يف حرهبــا  الصــني  ظــروف  فرضتهــا 

ســورية  يف  ظهــرت  قــد  الشــعبية  التحريــر  حــرب  فكــرة  أن  ونعلــم 
كشــعاٍر بــدأ حــزب البعــث الفاشــي يطرحــه قبــل عــدوان 5 حزيــران/ 
يونيــو 67 19، مث اســتمر يف طرحــه بعـــده يف حماولــة للتقليــل مــن 
أمهيــة اجليـــش النظامــي يف املعركــة الــي كشــفت إىل حــٍد كبــر عجـــز 
هــذا اجليــش وعــدم اســتعداده للقتــال بكفــاءة يف وجــِه عـــدٍو حســن 
التدريــب وُمســلح وفــق أحــدث النظــم العســكرية؛ وكانــت رســالة 
حينها للصهاينة على أن دور حزب البعث وجيشه ليس ملواجهتهم 
وقتاهلــم ) كمــا كان يتشــدق ( بــل ملواجهــة الشــعب واحلــد مــن نيلــه 
حريتــه وحبــك املؤامــرات ضــد األمــة، وهــو مــا بــدا جليــاً بعدهــا؛ 
واستّخـــــرج الشــعار، وطرحــه بشــكل ميكانيكــي ومثــايل قياســاً علــى 
مــا كان جيــري يف فيتنــام وعلــى مــا مت مــن قبــل يف اجلزائــر دون أن 
أيخــذ بعــني االعتبــار االختالفـــات البينيــة، بــل جــاء ختبطــاً للبعــث 
يف إطــالق شــعاراته ذات الربيـــق الســطحي والــي تفتقــد إىل الرصيــد 
الشــعيب الــذي ال بــد منــه لتحويــل هــذه الشــعارات مــن )شقشــقة( 
لفظيــة إىل واقــع حيــايت يعيشــه الشــعب ويتصــرف علــى أساســه . 

يف  التمــــزق  وعوامــــل  الضعــف  عناصــر  نتجــاوز كل  أن  يـــدان  يف 
البدايــة؟ تكــوُن  فكيــف  جبهتنـــا، 

ــة داخليــة قويــة وُصلبــة؛  ــة البـــدء يف نظــران هــي تكويــن جبهـ إن نقطـ
وأي حتليــل موضوعــي ألوضاعنــا الراهنــة يقــودان إىل الســر يف طريـــق 
حركــة وطنيــة ســورية علــى أوســع نطــاق ممكــن إذا مــا أُريـــد لكفاحنــا 
أن يبلــغ هنايتــــه الظافــرة ضــد العــدوان والغــزو واالحتــالل الــذي يقــوم 
علــى أرضنــا اليــوم. مــع البحــث اجلــدي عــن غطــاء سياســي ملثــل هــذه 

احلركــة الوطنيــة الدميقراطيــة.

وبدا واضحاً أن اهلدف مما ُيسمى بـ«خفض التصعيد« هو القضاء 
علــى كل فصائــل املعارضــة الســورية الــي تواجــه النظــام عســكراّيً.

لقد ســقطت حمافظة ريف دمشــق حتت شــعار »خفض التصعيد«، 
وســقطت درعــا حتــت شــعار »خفــض التصعيــد« وأخــراً ريــف محــاه 
الشــمايل، ومت نقــل كل مــن يقاتــل ضــّد الّنظــام وروســّيا إىل إدلــب 
مبوجــب »خفــض التصعيــد«. ليــس حلمايتهــم إمنــا للخــالص منهــم 

بعــد )تنظيــف ســورية( مــن فصائــل املعارضــة.
وأصبحــت إدلــب مبوجــب لعبــة »خفــض التصعيــد« احملشــر الكبــر 

لــكل فصائــل املعارضــة كــي يتــم القضــاء عليهــا دفعــة واحــدة.
ومــازال عرّابــو املعارضــة يذهبــون إىل أســتانة وسوتشــي وغرهــا مــن 
اجتماعــات الــزُّور حبــق الّســوريني، وهــم علــى يقــني مطلــق أبهّنــم يف 

مؤخــرة القافلــة سياســّياً واجتماعيّــاً وحــى ثقافيــاً.
ال جيب الوقوع يف خديعة الشعارات الي يطلقها ثعالب السّياسة، 
بــني مــا رفعتــه روســيا يف اخلامــس عشــر مــن أيلــول/ فقــط قارنــوا 
ســبتمرب عام 2015 من شــعارات، وما فعلته يف ســورية يومنا هذا.

عبد الباسط حمودة

كاتب وباحث سوري

 ظفـــرك
ُ

ما حـــك جــلدك مثل

المثنى سفان

كاتب سوري

ة اإلرهاب« مع »خفض التصعيد«
َ
»ُمكافح
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» ثالثة شهور وحسب” هكذا صرح بوتني عندما تدخل عسكرايً 
الروسية هي  العسكرية  اآللة  أن  منه  ظناً  مباشر يف سورية،  بشكل 
األقوى، حيث تعترب روسيا اثين أقوى دولة يف العامل، سوف حتسم 
جغرافية  على  املتناثرة  الوطنية  القوى  هذه  على  االنتصار  مسألة 
سورية، والي ال يتجاوز سالحها األسلحة البسيطة. تدخلت روسيا 
يف سورية بشكل رمسي ومباشر يف شهر أيلول /سبتمر عام 2015 
بعد أن كانت تساند النظام السوري سياساً ولوجستياً يف حربه ضد 

مواطنيه!!
أذكر يومها أين قلت ملسؤول أمركي عن امللف السوري، هل سيكون 

قد يبدو للوهلة األوىل، أن روسيا بتدخلها العسكري يف سورية منذ أربع 
سنوات وحى اليوم، استطاعت أن تفرض رؤيتها يف حّل الصراع، وهو 
»احلسم العسكري«، بعكس تصرحيات بوتني ووزير خارجيته الفروف، 
عن ضرورة السر يف احلل السياسي، وأهنما يدفعان هبذا االجتاه، وما 
فهي ضد  الروسية من عمليات عسكرية يف سورية،  القوات  به  تقوم 

اجملموعات »اإلرهابية« فقط، ولكن األمر يبدو أبعد من ذلك.
الروسية موّجهة للتحالف الدويل الذي  البداية كانت االنتقادات  منذ 
شكلته الوالايت املتحدة األمركية حملاربة داعش، كما جاء على لسان 
الفرورف: »إن الوالايت املتحدة ال تبدو جادة يف حماربة تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش(، وإن طائرات التحالف ال تقصف املواقع احليوية 
األمركان ال  أن  على  يدل  والعراق، وهذا  للتنظيم يف كّل من سورية 

يريدون القضاء على داعش، وأن هلم نوااي خفّية«.
معلناً  الروسي  الرئيس  بعده، حني خرج  ملا  ميّهد  التصريح  ذلك  كان 
للقضاء على داعش ومحاية النظام،  أن روسيا قررت التحرك عسكرايً 

هناك أي اهتمام عسكري إىل جانب السوريني واجليش احلر؟ فقال 
يومها: » متّنو أال ينقص الدعم العسكري« وهذا الذي حصل ابلفعل 

فيما بعد.
 يف ذلك التاريخ كان نظام األسد رغم الدعم اإليراين ال يسيطر إال 
الروسي  التدخل  بعد  ولكن  السورية،  األراضي  من  ابملئة  على 17 
واستخدامه لكافة األسلحة املتطورة من طائرات وصواريخ وقنابل حمرمة 
دولياً، استطاعت روسيا استعادة أجزاء كبرة من األراضي السورية، 
إىل نظام األسد الذي كان قد شارف على السقوط، لوال التدخل 
واالحتالل الروسي لسورية، وقد صرح وزير اخلارجية الروسي يف أكثر 
األسد«.   نظام  الروسي كان سقط  التدخل  لوال  أنه »  مناسبة  من 
اجملموعات  حماربة  هي  تدعي  تدخلها كما  يف  روسيا  ذريعة  كانت 
اإلرهابية، ولكن القصف الروسي آنذاك كان أول استهداف له على 
القوى الثورية الي كانت تقاتل داعش يف الشمال السوري، وحتديداً 
ريف حلب الشمايل، وكلنا يذكر اجملازر الي حصلت يومها، وبسبب 
القصف الروسي أصبح أكثر من نصف الشعب السوري مهجرًا، أي 

بني جريح ويتيم وأرملة أو انزح ومعاق.
وكان التدخل الروسي يف سورية بل االحتالل الروسي لسورية بسبب 
موقع سورية اجليوسياسي، حيث تعترب القاعدة الروسية املوجودة يف 
مدينة طرطوس، القاعدة األخرة والوحيدة الي متتلكها روسيا خارج 

وتنفيذاً هلذا القرار قامت الطائرات الروسية بتوجيه أوىل ضرابهتا اجلوية 
يف 30سبتمرب/ أيلول 2015، لتتحول سورية إىل » حقل جتارب » 

لكّل أنواع األسلحة الروسية، على حساب الدم السوري.
األمر كان  واقع  ولكن   ،« اإلرهاب  “حماربة  التدخل  حجة  كانت 
يكّذب ذلك، فقد جاء يف تقرير لـ CNN لعام 2016 )أي بعد 
مرور سنة على تدّخل القوات اجلوية الروسية(: أّكد خرباء عسكريون 
تستهدف  الروسية كانت  اجلوية  الغارات  من  فقط  ابملئة  عشرة  أن 
»داعش«، أما الغارات الرئيسية فقد كانت كلها ضد الفصائل املعارضة 
لنظام األسد، وابت معروفاً للجميع أن الروس عندما كانوا يتحدثون 
عن اإلرهاب واإلرهابيني فإهنم يقصدون كّل من يعارض النظام اجملرم. 
الروس يكذبون منذ البداية وال يزالون حى هذه اللحظة، بل وينقضون 
كّل االتفاقات والتفامهات الي كانت تتم برعايتهم مع أطراف املعارضة 
كل  وقوضوا  وخرقوا  مجيعها،  ابملصاحلات  نكثوا  حيث  املسلحة، 
االتفاقات مبا فيها اتفاق)سوتشي(، الذي مّت مع تركيا خبصوص منطقة 
وريف  إدلب  أطراف  على  السالح  املنزوعة  واملنطقة  التصعيد  خفض 

محاة الشمايل وريف حلب الغريب وريف الالذقية الشرقي.
روسيا اليوم تنهي عامها الرابع أبعنف هجوم على إدلب وريف محاة 
الشمايل املشمولتني ابالتفاق مع الضامن الرتكي، مسببة نزوح مئات 
اآلالف من املدنيني بعد أن هدمت مدهنم وقراهم ابتباع سياسة األرض 

احملروقة، على غرار ما فعلته يف غروزين )الشيشان(.
احتالله  لُيَشْرعن  بوتني  اقتنصها  الي  الذريعة  »داعش«  لقد كانت 
من  لكّل  جائزًة  سورية  قدم  الذي  األسد  بشار  من  بدعوًة  لسورية، 

محاية  أجل  من  األول   الدفاع  تعترب خط  القاعدة  هذه  حدودها، 
الشرق  وعلى  الغرب  على  تطل  حيث  الدافئة،  املياه  يف  مصاحلها 
األوسط ، ومن أجل  خدمة روسيا، لذلك عملت روسيا على تثبيت 
قاعدهتا من خالل وجود أسطول حبري كبر أمام السواحل السورية 
وقاعدة عسكرية جوية يف املنطقة رغم أن الشعب السوري كان يسعى 
حلياة كاحلياة، وأن يعيش حالة التحرر من الديكتاتورية واالستبداد، 
ورغم أن الروس كان من املمكن أن يكسبوا هذا الشعب األعزل، 
ومن مث حيقق الروس هدف وجودهم من خالله، لكن يبدو أن العقلية 
املافيوية الروسية ال تعي سوى احملافظة على األجر القدمي، وال تعي 
اللغة احلضارية يف التفامهات الدولية، فهي تنجز حراًب، لكن ال تصنع 
قومي.  أمن  املنطقة مسألة  الروس وجودهم يف هذه  واعترب  سالًما، 
سنني  ورمبا  سنوات  أربع  إىل  حتولت  وحسب،  شهور  الثالثة  لكن 
طويلة، وتفاجأ الروس أن السوريني أقوى مما اعتقدت غطرستهم، وأن 
السوريني لو وجدوا احلليف الدويل االسرتاتيجي املساند هلم عسكرايً، 
سيصبح الوجود الروسي حلماً، وما يُنجز ابلقوة والبطش ال يدوم، 

واتريخ سورية معروف.
شعب  بني  اهلائل  القوى  بفارق  عار  ابتت  وحسب  شهور  ثالثة 
بسالحه البسيط، وهذه الرتساانت الروسية الي فقدت هيبتها على 

تراب سورية.

يساعده يف القضاء على الثورة السورية، والبقاء يف كرسي احلكم، مهما 
كانت التكلفة، وتكشفت األطماع االستعمارية الروسية يف السنوات 
األربع، من خالل العقود واالتفاقات االقتصادية والثقافية، الي أبرمتها 
األوسط،  الشرق  يف  نفوذها  لبسط  وفرصة  األسد،  بشار  نظام  مع 

وحتقيق حلمها القدمي ابلوصول إىل املياه الدافئة.
لذا يتوجب على اجملتمع السوري بكّل أطيافه يف الداخل واخلارج، من 
الغزو  يـََعوا حقيقة  أن  له،  املوالني  أو  األسد،  نظام  املطالبني إبسقاط 
الروسي وأبعاده، وأن التغلغل االقتصادي والثقايف جاء مرافقاّ للتدخل 

العسكري واهليمنة السياسية.
الروسية،  اللغة  إدخال  إىل  الروس  سعي  واضحاّ  بدا  التعليم  قطاع  يف 
الروسية، إىل اجملتمع السوري، وإبشراف بشار األسد، الذي  والثقافة 
األرثوذكسية  االمرباطورية  للجمعية  بدمشق كهدية  أرض  قطعة  قدَّم 
الفلسطينية، إلقامة أول مدرسة روسية يف الشرق األوسط، وسبق ذلك 
قيام وزارة التعليم العايل ابستحداث قسم اللغة الروسية يف كلية اآلداب 
الثانوية، كلغة  املرحلة  الروسية يف  اللغة  إقرار  إىل  بدمشق،  ابإلضافة 
اختيارية مع اللغة الفرنسية، رغم عدم توفر الكادر التدريسي هلا، وهذا 
ما عربَّ عنه بشار األسد، أثناء لقائه بنائب يف الربملان الروسي )دميرتي 
هذه  حلل  الروسية،  اللغة  لتعليم  مراكز  إنشاء  منه  وطلب  سابلني(، 

املشكلة حبسب »سبوتنيك«.
هل تسقط مشاريع بوتني يف سورية، ويسقط معها حلف » الشّر«؟ 
ومل حيصدوا سوى  الشام،  بالد  على  مّروا  الذين  املستعمرين  مثل كّل 

اخليبة واهلزمية، ولو بعد حني!!

د. زكريا مالحفجي

غ أنف روسيا بالوحل
َّ
الشعب السوري مر

كاتب وباحث سوري

ياسر الحسيني

سوريا في قبضة القيصر.. والقاصر

كاتب واعالمي سوري
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أيلول/  يف  توقيعها  مت  الي  سوتشي  اتفاقية  على  أايم  بضعة  بعد 
سبتمرب2018 صرح الفروف وزير اخلارجية الروسي معّلقاً عليها أبهّنا 

ليست سوى )مرحلة انتقالية(.!
تكمن خطورة مثل هذا التصريح أنه أماط اللثام عن حقيقة اخلديعة 
الروسية اجلديدة الي رمبا ستكون قاصمة الظهر للمعارضة السوريّة، 

إن استسلمت هلا ووثقت هبا.
)املرحلة  تعبر  أن  فبدهي  تظهر؛  ما  خالف  تبطن  اتفاقية  ألهنا 
االنتقالية( يعي أهنا مرحلة التأسيس ملرحلة قادمة دائمة واثبتة يُرسم 
هلا ابخلفاء، وستؤدي تلقائّيا ً إىل تكرار صور اخلدعة القدمية جبغرافية 

جديدة يف إدلب وريف محاة هذه املرة.
من جهة أخرى فإّن املنطقة املنزوعة األسلحة الثقيلة سوف تضعف 
للنظام  أبواهبا  وستفتح  الدفاعية،  قدراهتا  وحتّجم  املعتدلة،  املعارضة 
وميليشيات الغدر بدعم ومحاية الروسي وحلفائه، متهيداً القتحامها 

حبجة أو أبخرى وإعادة احتالهلا من جديد.
لعل اخلالص من النصرة )على أمهّيته( ونزع أسلحة املعارضة، يعي 
بشكل من األشكال جعل إدلب مدينة مفتوحة لكل الغزاة الطامعني 

ابحلصن األخر من حصون املعارضة املعتدلة.
اجلديد،  الواقع  األمر  أمام  لوجه  تركيا وجهاً  بعد ذلك وضع  ويعي 
والذي سيدفعها للتفاوض على هذا الواقع من نقطة الصفر، فليس 

يف العام اخلامس لالحتالل الروسي لسورية، ووصول احلال يف سورية 
إىل أسوأ ما يكون، البد من فهم ما حيصل يف سورية وما قد حصل 

منذ عام 2015م جراء التدخل الروسي نصرة للنظام السوري.
ملوجات  امتداداً  2011م  آذار/مارس  يف  انطلقت  السورية  الثورة 
االستبداد،  نظام  إلسقاط  السوري  الشعب  فخرج  العريب،  الربيع 
مطالًبا ابحلرية والكرامة والعدالة والدميقراطية، لكن النظام مل يستجب 
ملطالب الناس واعتمد سياسة البطش، وأدى ذلك لردود فعل من 
الشعب بتشكيل جمموعات عسكرية مواجهة للنظام / اجليش احلر، 
الكثر من ضباطه، وبدأ  النظام ابلتفكك وانشق  كما بدأ جيش 
خيسر النظام مدانً وبلدات كثرةـ حبيث أصبحت يف توقيت ما معظم 

سورية وشعبها خارج سيطرة النظام.
حبزب هللا  استعان  الطائفة، كما  أبناء  من  بكثر  النظام  استعان   
وكذلك  واملايل،  العسكري  دعمها  من  واستفاد  وإيران  اللبناين 
استدعى مرتزقة طائفيني عراقيني وأفغان وغرهم، كل ذلك مل مينع 

هتاويه واقرتاب سقوطه.
وتداعت الدول الراعية للنظام السوري، أمريكا وروسيا و)اسرائيل( 
لشبكة مصاحلها يف املنطقة، وأعطيت روسيا  لكونه ميثل استمراراً 
الضوء األخضر للتدخل يف سورية لتفعل أي شيء لوقف سقوط 
النظام السوري، وابلفعل دخلت روسيا بقوة انرية جوية عالية جداً، 
استهدفت كل سوري يف املناطق احملررة، ومل ترتك بناء أو سوقاً وال 

من مصلحتها املغامرة جبيشها والدفع به إىل التهلكة حبرب مع احلليف 
الروسي أو غره، وخاصة أن ميلشيات ال )PKK( مازالت مرتّبصة 

هبا على حدودها اجلنوبّية، واجلنوبّية الشرقّية منذ زمن.
الشمال  األمركية يف  اإلدارة  اعتمدهتا  الي  امليلشيات  وليست هذه 
إرادهتم على  لفرض  اجلديدة  أو شكاًل حلروهبم  إال منوذجاً  السوري 

حصتهم من سورية، وفرض شروطهم يف التفاوض مع تركيا.
وميليشيا قسد ليست إال االمتداد الطبيعي ملئات امليلشيات العميلة 
الي خلقوها ابملنطقة، بدًء من احلشد الشعيب يف العراق والذي ختّلق 
ابلرحم اإليراين، وليس انتهاء ابمليلشيات احلوثية وأنصار هللا يف اليمن، 
وهي- كما هو واضح - أدوات طّيعة بيد أسيادها، وليس أدل على 
ذلك من تفكيك الوجود القسدي قبل أسبوعني تقريباً يف تل أبيض 

مشال الرقة السورية، مبجرد تلقي األمر بذلك من السيد األمركي.
 إن اختاذ داعش وملحقاهتا ذريعة لتدمر معظم سورية )الرّقة مثاًل( - 
شجعهم على اختاذ النصرة ذريعة للقضاء على البقية الباقية من اجليش 
احلر واملعارضة املعتدلة يف إدلب وتدمرها والفتك ابملدنيني األبرايء 
من أهلها كخطوة أوىل ومبدئية لدفع تركيا لالنسحاب من أي دور 

إقليمي، والتقوقع على نفسها يف شرنقة مصاحلها اخلاصة.
مرت شهور على احلرب يف إدلب وريفي محاة والالذقية، ومل تفلح 
روسيا الي زجت بكل منتجاهتا احلربية يف عدواهنا، ابحلصول على 

مدرسة ومستشفى أو حي مكتظ ابملدنيني إال وقصفته ودمرته.
الثورة والثوار فقط،  السوري عدوها وليس  الشعب  اعتربت روسيا 
ابهلجرة  بدأوا  الذين  السوري  الشعب  ماليني  على  هذا  وانعكس 

داخل سوراي وخارجها. 
كان للتدخل الروسي نتائج كارثية على الشعب السوري، فنصف 
مليون  وأكثر من  وخارجياً،  داخلياً  السوري انزح والجئ  الشعب 
التحتية  البنية  نصف  من  وأكثر  ومعاق،  مصاب  ومثلهم  شهيد، 
السورية دمرت وسويت ابألرض، يف حلب ومحص واملعضمية وداراي 

ودوما والرسنت، وأصبحت خاوية تنادي أهلها.
وااليرانيني  الروسية، وحزب هللا  اجلوية  احلرب  آلة  ذلك  وراء  كان 
واملرتزقة الطائفيني على األرض، الكارثة السورية فاعلها األساسي 

هم الروس.
وتشريد  وقتل  عسكرايً،  السورية  الثورة  بكسر  الروس  يكتف  مل 
الشعب السوري، وتدمر سورية، بل زاد وأخذ دوراً سياسياً يتكلم 
إبسم النظام ويقود حتركاته السياسية، فهذه أمريكا والعامل كله يفوض 

روسيا إبدارة امللف السوري. 
لعودة  الثوار  بيد  تبقى  مبا  األرض  على  وتوافقات  النظام  استمرار 
النظام حاكماً فعلياً لسورية ودون حدوث أي تغير سياسي، سوى 
وبرضى  روسيا،  برعاية  ذلك  املوت، كل  قبل  تنازع  دستورية  جلنة 

وتوافق دويل.

بل فشلت  أسابيع،  تتوقعها خالل  ملموسة كانت  مادية  مكاسب 
اسرتاتيجيتها العسكرية، ومل تنجح إال يف اخلطة )الغروزنية( التدمرية 
قتل  الذي  املتوحش  العسكري  دهبا  عقل  يف  معششة  مازالت  الي 
اآلالف من األبرايء بقصفه اهلمجي جًوا من جهة، كما ضحى برًا 
حبليفه النظام وجيشه وميلشياته الرديفة كقرابن على خشبة إدلب، ومل 

أيت ابلثمار الي كان يرسم هلا من جهة أخرى.
مرحلة  )سوتشي(  يف  ابتكروها  الي  االنتقالية  املرحلة  ستكون  فهل 
يزعم  سورية كما  يف  املستعرة  النران  إطفاء  حنو  والسر  للخالص 
واألصفاد  القيود  عهد  إىل  للعودة  مرحلة  ستكون  أم  الكثرون؛ 

وطاعون االستبداد من جديد؟!
وكما حّذروا قدميًا من مغّبة اللدغ من اجلحر ذاته مرتني، فإن املشهد 

ينبئ بلدغ آٍت، ولكن ليس ملرّتني، بل للمرّتني بعد األلف؛.

وريف  محاه  ريف  يف  النظام  تقدم  ترعى  امليدان  ويف  اآلن  روسيا 
واإليرانيني  النظام  ويتقدم  احملروقة،  األرض  سياسة  متبعني  إدلب، 
وحزب هللا على أنقاض بيوت وأشالء الناس، مهددين أربع ماليني 

إنسان مبصر اللجوء والتشرد وتستمر املأساة السورية.
الطائفيني،  واملرتزقة  هللا  وحزب  إيران  ومعها  روسيا  لقد كانت 
األدوات القذرة يف لعبة قتل الشعب السوري وإهناء ثورته، والعمل 

إلعادته عبداً يف مزرعة النظام السوري اجملرم القاتل.
ثورته  على  أصّر  الذي  السوري  والشعب  اآلن،  إىل  روسيا  هذه 
مستمر  الصراع  املواجهة،  امتالكه إلمكانيات  عدم  رغم  وحقوقه، 
والشعب السوري لن يتنازل عن حقه ابحلرية والعدالة والدميقراطية، 

خاصة بعد تقدميه كل هذه التضحيات.

عصام حقي

الطاعون

كاتب سوري

أحمد العربي

روسيا في سورية
تأبيد استباحة الدم السوري

كاتب سوري

ت
ال

مقا
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ت
ال

مقا

مل تقتصــر الغطرســة الروســية علــى جراهنــا بــل أينمــا ســنحت هلــا الفــرص، 
لكنهــا وبعــد أن أدركــت أبن هــذا لــن يســتمر يف دوٍل مثــل »جورجيــا« 
نــر  عــن  اخلارجــة  الــدول  مــن  جــزء  اقتطــاع  علــى  عملــت  و«أوكرانيــا« 
ســيطرهتا فســلخت أوســيتيا اجلنوبيــة وأخبــازاي عــن جورجيــا عــام 2008 

وصنعــت منهــا دواًل مســتقلة )مل يعــرتف هبــا حــى اآلن أحــد غرهــا(.
وكذلــك مــا فعلتــه يف أوكرانيــا حيــث ضمــت شــبه جزيــرة القــرم واقتطعــت مــا 

مسته جبمهورية »دونيتســك« الشــعبية.
فاإلجرام املافيوي الروســي والقرصنة الروســية ليســت جديدة بل قدمية قدم 
التاريــخ فقــد اســتطاع الــروس أن يبتلعــوا أجــزاء كبــرة مــن بــالد املســلمني 
خــالل القــرن الثــاين عشــر للهجــرة، مثــل القــرم ومغــول الشــمال وتركســتان 
مــا  والقوقــاز ومبجــرد دخوهلــم ألي مــن هــذه املناطــق كان الــروس دائمــاً 
يرتكبــون أبشــع اجملــازر للتنكيــل ابملســلمني، والــي فاقــت يف بشــاعتها حماكــم 
التفتيــش ابألندلــس حيــث كانــوا يف القــرم يبــدأون ابلقتــل وهتــك األعــراض، 
ويتفننــون يف تعذيــب املســلمني، كان الــروس يعتــربون اعتنــاق أي داينــة غــر 
الداينــة املســيحية األرثوذوكســية جرميــة تســتحق عقوبــة اإلعــدام، مــا اضطــر 
املســلمون إىل كتمــان إســالمهم آنــذاك وتوريثــه ألبنائهــم ســراً ، كمــا كان 

احلــال مــع »املورســكيني« بعــد ســقوط األندلــس. 
مــن أصــل مخــس ماليــني مســلم يف شــبه جزيــرة القــرم، مل يتبــق فيهــا اليــوم إال 

مــا يقــارب نصــف مليــون مســلم فقــط!
اإلســالمي  احلكــم  مــن  تركســتان  خرجــت  للهجــرة   1293 العــام  يف 
عندمــا أطبــق الــروس الســيطرة علــى أغلــب مناطقهــا، ابســتثناء »تركســتان 
تعاملهــم  اليــوم  زالــت إىل  الصــني، ومــا  الــي ســيطرت عليهــا  الشــرقية«، 

اجملــازر. فيهــم  وترتكــب  الطــرق  أببشــع 
ومــا إن دخــل الــروس تركســتان حــى واصلــوا مــا بــدأوه يف القــرم مــن جرائــم، 
وكلما قامت ثورة إســالمية، انقّض عليها الروس األرثوذوكس والشــيوعيون 

االحتــالل الروســي لســورية وســرقة مواردهــا، وتدمــر ثرواهتــا وقصــف بيــوت 
اآلمنــني وترويعهــم حتــت ذرائــع ومهيــة بدعــوى حماربــة اإلرهــاب، يؤكــد مــا 
نظــام  ســوى  احلقيقــة  يف  ليســت  روســيا  أن  مــن  الكثــرون  إليــه   يذهــب 
إرهــاب، متخــض عنــه يف النهايــة احتــالل، كمــا نتــج عــن ذلــك ســيطرة االحتــاد 
الروســي علــى الكثــر مــن املواقــع احليويــة يف ســورية، هــذا االحتــالل الدمــوي 
ال خيتلــف عــن وحشــية إســرائيل وعنفواهنــا عــرب مــا فعلتــه حبــق الفلســطينني 
عــام 1948م، وهتجرهــم عــن بيوهتــم وأوطاهنــم قســراً، وعمليــات اإلابدة 
اجلماعيــة الــي نفذهتــا يف قــرى ديــر ايســني وغرهــا، والــي أســفرت عــن ســقوط 

الشــهداء، لتبقــى املدينــة حيــة وشــاهدة علــى جرائمــه حــى يومنــا هــذا.
أســبقيته  بــكل أتكيــد  يــرى  املنطقــة  الروســي ووحشــيته يف  للنظــام  املتأمــل 
التارخييــة ووحشــيته يف تنفيــذ جرائــم اإلعــدام والقتــل حبــق املســلمني، ال ســيما 
يف القوقــاز وآســيا الوســطى يف القــرن التاســع عشــر، وهــذا يتقاطــع فعليــاً مــع 
الفلســطينيني والــي  مــا نفذتــه عصــاابت )شــترن واهلاغــاانة( وغرهــا حبــق 
احلوامــل،  النســاء  واغتصــاب  جبثثهــم،  والتمثيــل  األطفــال  قتــل  إىل  قــادت 

والتمثيــل أبجنتهــن حتــت دعــاوى حماربــة اإلرهــاب.

الحقــاً وأمخدوهــا أببشــع الطــرق.
مــع ســقوط االحتــاد الســوفيايت عــام 1991 م اســتقلت الــوالايت املختلفــة 
يف إقليــم تركســتان، وتكونــت دول مثــل »أوزابكســتان« و«طاجكســتان« 
وغرهــا. لكــن مــا زالــت روســيا قائمــة إىل اليــوم علــى إجيــاد نفــوذ هلــا يف هــذه 
الــدول، إىل أن واجهــت هــذه الــدول مشــاكل زايدة الوافديــن الــروس إليهــا، 
فوصلــت نســبتهم يف كازاخســتان مثــاًل إىل أكثــر مــن ربــع الســكان، وابت 

املســلمون فيهــا اليــوم أقليــة!
العام اخلامس للتدخل الروسي يف سورية: 

بــدأ التدخــل الروســي يف ســورية أواخــر العــام 2015 وحتديــداً يف شــهر 
أيلول/ســبتمرب، لتعلــن صراحــًة وقوفهــا ومســاندهتا لنظــام األســد يف حربــه 
ضــد املواطنــني العــّزل، حيــث أن نظــام دمشــق مل يّدخــر أســلوابً وحشــياً إال 
واســتخدمه يف قمــع ثــورة الشــعب الســوري منــذ انطالقتهــا يف شــهر آذار/
وقتــاًل واعتقــااًل وهتجــراً، وقــد تدخلــت  العــام2011 قصفــاً  مــارس مــن 
روســيا عســكرايً مدعيــة أبن دخوهلــا مت بطلــب رمســي مــن حكومــة النظــام 

الســوري والــي تعتربهــا »شــرعية«.!
ارتكبــت عشــرات اجملــازر حبــق املدنيــني، بــل كان هلــا الــدور الكبــر يف متكــني 
نظــام األســد مــن اســتعادة الســيطرة علــى العديــد مــن املناطــق الثائــرة الــي 
خرجــت عــن حكمــه منــذ تدخلهــا وعدواهنــا علــى األراضــي الســورية حبجــج 
حبمايــة  وانتهــاًء  »اإلرهــاب«  مبحاربــة  بــدءاً  لنفســها  هبــا  تذرعــت  واهيــة 
واســتغلت  الفرصــة  انتهــزت  األمــر  وحقيقــة  األرثوذوكــس«.  »املســيحيني 
الظــروف حيــث عــززت مــن تواجدهــا ووســعت قواعدهــا العســكرية بتواطــؤ 

مــن النظــام الســوري.
يــدرك أن »روســيا بوتــني« قــد ســامهت بشــكل كبــر  املتتبــع لألحــداث 
ومباشــر يف تغير الرتكيبة الدميوغرافية للمحافظات الســورية واملناطق الثائرة 
مــن خــالل تفريــغ تلــك املناطــق مــن أهلهــا بعــد العمليــات العســكرية القــذرة 

االرهاب الروسي واالسرائيلي وجهان لعملة واحد:
لعلنــا نــدرك متامــاً أن مــا قامــت بــه روســيا يف ســورية ال يُفهــم إال يف إطــار 
تدعيــم ســيطرهتا علــى املنطقــة وإظهــار ذاهتــا علــى أهنــا القطــب األكثــر قــدرة 
علــى إدارة املنطقــة، الســيما بعــد تراجــع الــدور األمركــي يف بعــض القضــااي 
املتعلقــة ابلشــرق األوســط، واهتمــام روســيا بســورية ال يقــل عــن االهتمــام 
االســرائيلي بفلســطني، فعدومهــا الســوريني والفلســطينيني، وهدفهمــا اإلســالم 
ذاتــه، وكميــة احلقــد لديهمــا جتعلهمــا ينفــذان كل مايريــدان حتــت )غطــاء 

إنســاين( حبجــة حماربــة االرهــاب. 
اســتهداف روســيا والنظــام الســوري ابلســالح الكيمــاوي للمــدن واألحيــاء 
غــزة  أهــل  جمــازره ضــد  نفــذ  الــذي  االســرائيلي  االحتــالل  يشــبه  الســورية، 
أواخــر عــام 2008 وبدايــة عــام 2009 مــن خــالل اســتخدامه للســالح 
نتــج عنــه والدة مشــوهة لألجنــة، وإعاقــات مســتدمية  الكيمــاوي، والــذي 
يف صفــوف الفلســطينني حــى يومنــا، وهــو نفــس االحتــالل الروســي الــذي 
قصــف الغوطــة وحلــب، وإدلــب واملــدن الســورية، مــن خــالل أســلحة حمرمــة 

دوليــاً، يف وقــت تدعــي فيــه بـــأهنا واحــة الدميقراطيــة.

ورعايتهــا ملــا مســي ابتفاقيــات »املصاحلــات الوطنيــة« والــي أطلــق عليهــا 
الســوريون اتفاقيــات التهجــر القســري.

اتفاقيــة تســمح  يف آب/ أغســطس 2015 ، وّقعــت موســكو ودمشــق 
لروســيا بتأســيس »قاعــدة محيميــم اجلويــة« يف حمافظــة الالذقيــة مــن أجــل 
انطــالق عملياهتــا العســكرية منهــا، وعلــى مــدار عــام عمــل الــروس علــى 
الســيطرة  أجــل  مــن  األول/أكتوبــر  تشــرين  شــهر  يف  اتفاقيــات  تصديــق 
فيهــا  اجلويــة  قواهتــا  وإبقــاء  االســرتاتيجية،  اجلويــة  القاعــدة  علــى  الدائمــة 
بصــورة دائمــة بنــاًء علــى طلــب النظــام الســوري، هــذه االتفاقيــة املذلــة والــي 
متتــد إىل أربعــني ســنة، تســمح لروســيا ابإلبقــاء علــى القاعــدة اجلويــة وأن 
يكــون هلــا الســيادة علــى األرض أيضــاً، وأن يكــون هلــا 11 ســفينة حربيــة، 
تشــمل ســفن تعمــل ابلطاقــة النوويــة، و يكــون هلــا اخليــار لتمديــد هــذه 
االتفاقيــة ملــدة مخســة وعشــرين ســنة أخــرى، وبعــد عــدة شــهور وحتديــداً يف 
كانــون الثاين/ينايــر 2017، أَتبعــت روســيا هــذه االتفاقيــة ابتفاقيــة أخــرى 
العســكري مــن خــالل مركــز حبــري يف مدينــة  مــن أجــل زايدة تواجدهــا 
طرطــوس، وهــي اتفاقيــة هامــة ابلنســبة للــروس، حيــث هــذا املركــز البحــري 
يعتــرب القاعــدة العســكرية البحريــة الروســية الوحيــدة خــارج أراضــي االحتــاد 
الســوفيايت الســابق والــدول األخــرى التابعــة هلــا، األمــر الــذي يوفــر للــروس 
الوصول املباشــر للبحر املتوســط وهو هدف طاملا ســعت روســيا لتحقيقه.  
وقامــت روســيا بنشــر قــوات بريــة كبــرة يف خمتلــف أحنــاء ســوراي. وتشــر 
 4000 حــوايل  وجــود  إىل  القــوات  هلــذه  العســكريني  اخلــرباء  تقديــرات 
إينــوت  يشــملوا شــركات عســكرية خاصــة )مثــل  جنــدي علــى األرض، 
وجمموعــة   ،)Wagner )وواجنــر   ،ENOT Corp كــورب 
إىل  إضافــة   )Morgan Security Group لألمــن  )مورجــان 
قــوات الشــرطة العســكرية الروســية املــزودة أبســلحة حديثــة، وقــد مت مؤخــراً 

ســورية. روســي يف  عســكري  مستشــار  حــوايل 1700  ضــخ 

وال أعتقــد ابلكامــل أن مــن جيــرؤ علــى اســتخدام القتــل املتعمــد مــن خــالل 
اســتخدام االســلحة احملرمــة الدوليــة هــو أهــُل للدميقراطيــة وصاحــُب هلــا، وإين 
أعــرب بصراحــة لــو أن العــرب نفــذوا جمــازر حبــق االســرائيليني والــروس لقلــب 
الغــرب الطاولــة علــى العــرب رأســاً علــى العــرب، وحشــدت قوانــني األمــن 

الــدويل البائــد جتاهــم وأمــرت ابلقضــاء عليهــم.
املطلوب سوراًي وفلسطينياً؟

يتحقــق النضــال ابألفعــال، وهــذا حيتــاج جلهــد بشــري يتــوكل علــى هللا، وإرادة 
داخليــة تؤمــن حبــق تقريــر املصــر، أمــا االتــكال علــى النظــم العربيــة فليســت 
ســوى ضياًعــا للوقــت وســقوط املزيــد مــن الضحــااي. فلســطني شــاهدًة علــى 
ذلــك عــرب ســنوات طويلــة مــن عقــد املؤمتــرات واالتفاقيــات بشــأن حتجيــم 
الكيــان االســرائيلي، لكــن االحتــالل االســرائيلي متــدد برعايــة نظــم عربيــة 
وغربيــة وتــرك آاثره علــى كل جــدار وزاويــة فلســطينية مــن خــالل التطبيــع 
معــه فلســطينياً أو عربيــاً، وهــذا مــا حيــدث اآلن يف ســورية مــن خــالل افتتــاح 
معاهــد لتعليــم اللغــة الروســية يف إشــارة واضحــة إىل مســح اهلويــة الســورية 

وآاثرهــا واســتبداهلا ابهلويــة الروســية.

محمد علي صابوني

عصابة الكرملين  

  كاتب سوري

د. معاذ عليوي

االحتالل الروسي لسوريا واالسرائيلي 
لفلسطين وجهان لعملة واحدة

باحث فلسطيني
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Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına yönelik, göçmenlerin 
sağlık hizmetlerine erişimi ve hasta hakları konularında bilgilendirme semineri düzenledi. 

Türk Kızılay   Kilis Toplum Merkezi olarak kapasite geliştirme ve yerel yönetimlerle iş birliğinin 
güçlenmesi amacıyla mahalle muhtarları ile toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Geçici Ko-
ruma Kanunu ve Toplum Merkezlerinin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Uyum biz bize sohbetler... Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve 
UNHCR Turkey tarafından uyum ve iletişimi güçlendirmek adına yürüttüğü “Biz Bize Sohbetler” 
programının 6.sını yararlanıcıları ile birlikte gerçekleştirildi. 

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında Temmuz ayından beri 
devam ettirdiği çini ve seramik kursunda, kursiyerlerin aldığı eğitimler sayesinde birbirinden güzel, el emeği 
ürünler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi UNICEF Türkiye iş birliğinde Rol Model ve Farkındalık 
çalışmaları kapsamında atölye çalışması gerçekleştirdi. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesinde 
çocukların eğitim döneminde yaşayabileceği sorunların çözümlerine yönelik fikirler üretti.

حول  قيصري  مدينة  مستشفى  ملوظفي  توعوية  دراسية  حلقة  قيصري  والية  يف  اجملتمعي  الرتكي  األمحر  اهلالل  مركز  نظم 
موضوعي: تقدمي اخلدمات الصحية للمهاجرين حقوق املرضى، إذ ساهم يف تقدمي معلومات حول كيفية حصول املهاجرين 

على هذه احلقوق.

القدرات  مركز جمتمع اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف كيليس عقد اجتماعا مع خمتار األحياء يهدف إىل تطوير 
والكفاءة وتعزيز التعاون مع اإلدارات احمللية. وخالل االجتماع مت تقدمي معلومات حول قانون احلماية املؤقتة وأنشطة 

املراكز اجملتمعية.

حوارات الوائم منا إلينا حنن... شارك مركزان اجملتمعي يف بورصا  يف برانمج »حوارات الوائم منا إلينا حنن« السادس الذي نظم ابلتعاون مع 
املديرية العامة إلدارة اهلجرة ومكتب املفوضية األممية العليا لشؤون الالجئني. وقد مت تنظيم هذه الفعالية حبضور املشاركني املستفيدين من هذا 

الربانمج السادس، وذلك هبدف تعزيز التواصل واالتصال وتعزيز الوائم واالنسجام.

يستمر برانمج تنمية وتطوير مصادر املعيشة والدخل الذي نظمه مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف قونيا منذ شهر متوز وحى اليوم.
وال تزال تظهر للعيان املنتجات احلرفية الي أنتجها الطالب واملتدربون وصنعوها بفضل التدريبات الي تلقوها يف مساق دورة البالط والسراميك. وتبدو املنتجات 

اليدوية الي صنعها الطالب من السراميك والبالط أمجل من بعضها البعض.

اليونيسيف يف تركيا مت تنظيم ورشة عمل يف  بتعاون بني مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب ومكتب 
إطار أعمال وأنشطة تعزيز الوعي والدور النموذجي لإلنسان، مت نقاش وتداول أفكار حول سبل حل املشكالت الي قد 

يواجهها األطفال خالل فرتة التعليم، وذلك قبل بدء العام الدراسي 2020-2019.

Türk Kızılay  Ankara Toplum Merkezi ve Altındağ Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen 
kuaförlük kursu kapsamında sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende kursiyerlere sertifika-
larını takdim edildi.

أقيمت مراسم حفل منح شهادة للمشاركني يف إطار دورة تصفيف الشعر الي أجريت ابلتعاون بني مركز اهلالل 
األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة ومركز ألتينداغ للتعليم الشعيب العام. وقد مت تقدمي خالل احلفل الشهادات للمتدربني.

Türk Kızılay  Bursa Toplum Merkezinden “Trafik ve İlk Yardım Semineri” Sağlık ve Psikososyal Destek 
Programı ile Sosyal Uyum tarafından yapılan seminerde, ehliyet almak için yapılması gerekenler, 
yaya ve sürücü olarak dikkat edilecek kurallar ve ilk yardım konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Türk Kızılay  Ankara Toplum Merkezi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kıbrıs ve Kore Gazilerinden 
oluşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezini ziyaret etti. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği 
ziyarette, Gazilerimiz hatıralarını paylaşırken duygusal anlar yaşandı.

اختتمت ندوة »املرور واإلسعافات األولية« الي نظمها مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف بورصا، وبرانمج الصحة والدعم 
النفسي والوائم االجتماعي، مت خالل هذه الندوة إطالع املشاركني على اخلطوات الضرورية الي جيب اختاذها للحصول على رخصة 

القيادة، والقواعد الي جيب على السائق االنتباه إليها، إضافة إىل موضوع اإلسعافات أولية وكيفية تقدميها.

نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة زايرة مبناسبة عيد النصر يف 30 من أغسطس إىل »املركز العام جلمعية احملاربني واملقاتلني القدامى األتراك« الذي يضم املقاتلني 
واحملاربني يف قربص وكوراي. وخالل الزايرة الي ُقدمت فيها اهلدااي املتبادلة، حدثت حلظات عاطفية مؤثرة حينما كان احملاربون القدامى يسرتجعون ذكرايهتم ويشاركون احلضور هبا.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Öğrenci Birliği tarafından Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te 
düzenlenen “Hikâyemiz Anadolu” başlıklı Türkiye buluşmasının 26-28 Ağustos tarihlerinde 
Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Buluşmaya, Gaziantep Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Anado-
lu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Muhammed Fatih Eren, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye 
genelinde 450 civarında üniversite öğrencisi katıldı.
 Türkiye’nin birçok ilinden gelen öğrenciler 6’sı erkek, 7’si de kız olmak üzere 13 gru-
ba ayrılarak çalışmalarla ilgili fikir teatisinde bulundu ve tecrübe paylaşımı yaptı. Atölye 
çalışmalarında Anadolu Öğrenci Birliği’nin bu zamana kadar yapmış olduğu çalışma-
ların değerlendirmesini yapılarak yıl içerisinde yapılacak çalışmalar için de bir yol haritası 
oluşturulmaya çalışıldı.

نظــم احتــاد األانضــول الطالــب  لقــاءا محــل عنــوان »قصــة األانضــول« وذلــك يف ضيافــة مؤسســة وقــف بلبــل 
زادة يف غــازي عنتــاب. وجــرى اللقــاء يف مركــز أاتتــورك الثقــايف جبامعــة غــازي عنتــاب بتاريــخ 26 إىل 28 
أغســطس 2019. وقــد حضــر اللقــاء كل مــن رئيــس جامعــة غــازي عنتــاب. الدكتــور علــي غــور، والرئيــس 
التنفيــذي ملنصــة األانضــول تورغــاي ألدمــر، ورئيــس احتــاد طــالب األانضــول حممــد فاتــح أرن، إضافــة إىل 

أعضــاء جملــس اإلدارة وحــوايل 450 طالــب مــن طــالب اجلامعــات يف خمتلــف أحنــاء تركيــا.
وقــد مت تقســيم الطــالب القادمــني مــن العديــد مــن املــدن الرتكيــة  إىل 13 جمموعــة، 6 جمموعــات للذكــور و 
7 جمموعــات لــإلانث. وقــد متــت بــني الطــالب نقاشــات فكريــة حــول مشــاريعهم وأعماهلــم ودراســاهتم، كمــا 
قامــوا مبشــاطرة جتارهبــم اخلاصــة مــع اآلخريــن ومشــاركتها وقــد جــرى خــالل ورشــة العمــل تلــك تقييــم لألعمــال 
واملشــاريع الــي نفذهــا احتــاد طــالب األانضــول حــى اليــوم، ومت إعــداد خريطــة طريــق لألعمــال واملشــاريع الــي 

ســيتم تنفيذهــا وإجراؤهــا خــالل العــام.

لقاء تركيا »قصة األناضول« الذي ينظمه اتحاد طالب األناضول
AÖB “Hikâyemiz Anadolu” Türkiye Buluşması 

Anadolu Öğrenci Birliği tarafından Gaziantep’te düzenlenen “Hikâyemiz Anadolu” başlıklı 
Türkiye buluşmasında Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz 
ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Cumali Kaplan yaptı. 
Şengöz söyleşide; “Namaz hem iç hem de dış dünyamızla ilgili yönünü ortaya koyuyor. 
İçeriden iç temizliğini yaparak dış dünyadaki mücadelemizde de namazın bizi kötülükten 
alıkoyduğundan bahsediliyor. Dışarıdan da emperyalizme, sömürgeciliğe, her türlü ahlaksı-
zlığa karşı mazlumların yanında olma gibi biz bu direnişin eserleriyiz. Sizin burada oluşunuz 
bunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

نظــم احتــاد طــالب األانضــول حــوارا  مــع رئيــس اجمللــس االستشــاري األعلــى ملنصــة األانضــول زكــراي شــنغوز، وذلــك 
خــالل اللقــاء الــذي محــل عنــوان »قصــة األانضــول«، والــذي نظمــه احتــاد طــالب األانضــول. وقــد أدار اللقــاء 

احلــواري جومــايل كبــالن.
وخــالل املقابلــة قــال شــنغوز العبــارات التاليــة؛ » إن الصــالة تكشــف عــن اجتاههــا يف كل مــن عاملنــا الداخلــي وعاملنــا 
اخلارجــي. إذ يقــال أن الصــالة تطهــران مــن الداخــل، كمــا أهنــا متنعنــا مــن الشــرور وحتمينــا مــن األشــياء الســيئة خــالل 
نضالنــا يف العــامل اخلارجــي، وذلــك مــن خــالل التنظيــف مــن الداخــل... أمــا مــن اخلــارج، فإننــا حنــن عبــارة عــن آاثر 
وأعمــال ونتائــج هلــذه املقاومــة، فنحــن نقــف إىل جانــب املضطهديــن واملظلومــني ونقــف ضــد اإلمربايليــة واالســتعمار 

ومجيــع أنــواع الفجــور وانعــدام األخــالق. إن وجودكــم هنــا ألوضــح وأكــرب دليــل علــى هــذه احلقيقــة«.

زكريا شنغوز يقدم نصائح للشباب
Zekeriya Şengöz Gençlere Tavsiyelerde Bulundu
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Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek faaliyetleri kapsamın-
da, Uluslararası Dernekler ile iş birliği yaparak sürdürdüğü Geçici Koruma Altındaki Yetim 
Çocuklara yönelik eğitimlerini tamamladı.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve beraberindeki heyet, Hatay’da düzenlenen 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgelerindeki okulların durumunun ele alındığı MEB 
Eğitim Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgelerindeki okulların durumu ve eğitim ihtiyaçlarının 
değerlendirildiği toplantıya MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül 
başkanlığındaki Milli Eğitim Bakanlığı heyeti ile bölge il milli eğitim müdürleri ve konu ile 
ilgili çalışma yürüten STK temsilcileri katıldı.

أكمل  عنتاب،  غازي  اجملتمعي يف  الرتكي  األمحر  اهلالل  مركز  نظمها  الي  والصحي  والنفسي  الدعم  أنشطة  إطار  يف 
املركز التدريبات التعليمية الي استهدفت األطفال األيتام الذين حيملون صفة احلماية املؤقتة. وقد جرت هذه الفعاليات 

واألنشطة التدريبية ابلتعاون مع مجعيات دولية خمتصة يف هذا الشأن.

شارك رئيس منصة األانضول تورغاي الدمير والوفد املرافق له يف اجتماع تنسيق التعليم الذي نظمته وزارة التعليم العايل 
والذي جرى يف هاطاي وانقش أوضاع املدارس والتعليم يف املناطق الي نفذت فيها عمليتا درع الفرات غصن الزيتون يف 

هااتي.
وقد انضم إىل االجتماع الذي انقش أوضاع املدارس واالحتياجات التعليمية يف املناطق الي نفذت فيها عمليتا درع الفرات 
غصن الزيتون يف هااتيي كل من: حممد نذير غول املدير العام لـ “هيئة التعليم مدى احلياة” التابعة لوزارة التعليم والوفد 
املرافق له، ومدراء التعليم الوطي يف املنطقة إضافة إىل ممثلي منظمات اجملتمع املدين الي تنفذ مشاريع متعلقة هبذا املوضوع.

أنشطة الدعم والنفسي والصحي

عقد اجتماع لتنسيق التدريب في هاطاي

Sağlık ve Psikososyal Destek faaliyetleri

İHH ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği tarafından, Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde yer 
alan Karaköprü, Siccu ve Elbil kamplarında yaşayan 85 miniği gönüllü doktorlar vasıtasıyla 
sünnet ettirdi.

يعيشون يف  85 طفال  الدولينيAIDخبتان  األطباء  اإلنسانيةIHH” ورابطة  للمساعدات  قامت كل من مجعية “إي ها ها 
خميمات كارا  كوبرو Karaköprü و سيجوSiccu وألبيلElbil، ومجيعها تقع يف منطقة درع الفرات يف سوراي. وقد قام 

بعمليا اخلتان هذه أطباء متطوعني.

تنظيم فعالية ختان لـ 85 طفال صغيرا
85 miniğe sünnet organizasyonu

Hatay’da Eğitim Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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حنين إلى الذات المبتورة

علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي

- هــل تريــد أن أجلــب لــك شــيئاً مــن ســوراي. ســألي بلهفــة صادقــة، 
واببتســامة ودودة خفيفــة ال أثــر للتكلّــف فيهــا.

- سالمتك اي عالء ال تنس أن تكون حذراً وأن تنتبه حلالك. 
كنــت أرغــب أن أقــول أيضــاً: مــاذا لــو رافقتــك لــزايرة والديــك فــأان 
فقــدت أيب وأمــي منــذ زمــن بعيــد وأشــعر ابليتــم. مثّ مل أدر كيــف 

خفــق قلــيب بعنــف حــني أردفــت: 
- ال أبس إن أتيتي بقليل من تراب ضيعتك. 

أردت لعبــاريت األخــرة أن تبــدو لصديقــي مزحــة مفتعلــة لكنــي مل 
أفلــح، وشــعرت بنفســي مسجــاً ومســكيناً يســتحق الشــفقة.

هــل علينــا أن خنجــل مــن أشــواقنا لســّيدة الــروح والقلــب ســوراي، وان 
نكــّف عــن احللــم بوطــن حــّر حيتفــي إبنســانه ويزهــو بســيادة العدالــة 
والكرامــة يف أرجائــه!؟ لــن يكــون حلمنــا هــروابً وال جلــوءاً آخــر، كمــا 
أنــه ليــس حماولــة للحصــول علــى فضــاء ندفــن فيــه وجداننــا املعــّذب.

رمبــا  أو  حنملهــا،  الــي  القدســّية  لتلــك  تفســراً  أجــد  أن  أحــاول 
مننحهــا، للــرتاب، ولــذاك الشــغف ابملــكان الــذي اســتقبل شــهقة 
حياتنــا األوىل، وشــهد لثغاتنــا وحبــوان وخطواتنــا املتعثــرة. تلــك البقعــة 
نرغــب  ال  قــد  حيــاة  وعشــنا  ولــدان  حيــث  الضيقــة  اجلغرافيــا  مــن 
بشــّدة  نتــوق  ابلتأكيــد  لكننــا  تفاصيلهــا،  مــن  اســتعادة كثــٍر  يف 
الســتكمال ســرهتا منــذ تلــك اللحظــة الــي توقفــت فيهــا وعندهــا. 
هنــاك مــن يعتقــد أن الذاكــرة هــي الوطــن، وأنــه طاملــا مل تتشــكل لدينــا 
حصيلــة جديــدة مــن الذكــرايت حتــّل حمــّل تلــك القدميــة وتدفــع هبــا 

للضمــور واالضمحــالل، فإننــا ســنبقى أســرى وهــٍم مضــى وانقضــى 
مبضــّي زمنــه وانقضــاء حوادثــه، ومل يتبــق منــه ســوى شــريط لظــالل 

ابهتــة ســيكون مآهلــا للتلــف. 
رمّبــا الوطــن، كمــا يقــول آخــر، حكايتنــا ومــا يرويــه كّل منــا عــن 
بيتــه وحارتــه وأصدقائــه ومدينتــه!؟ ســيكون لدينــا إذاً أوطــان كثــرة 
بعدد رواايتنا وســرداّيتنا املرتاكمة، وهي ابلتأكيد ســتنال حظها من 
املبالغــة والتزيــني، وســيصيبها التــآكل والتغيــر لتغــدو جمــّرد صــورة يف 

إطــار تســتجدي اهتمــام عابــٍر مســتعجل أو فضــويّل كســول.
ومثّــة مــن يــرى أّن الوطــن مســكن يرتّــب علــى املقيــم فيــه حقوقــاً 
وواجبات مبقتضى عقد حتدّد شــروطه »إرادة« املتعاقدين. ال شــّك 
يف أن اختــزال صيغــة املواطنــة هبــذا املعــى خيفــي تواطئــاً أخــرس يدفــع 
ابلعالقــة بــني األّم ووليدهــا لتأخــذ شــكاًل تعاقــداّيً نفعيّــاً أشــبه مبــا 
هــو كائــن بــني اتجــٍر ومقــاول، تغيــب عنــه املشــاعر ويفتقــد للــروح 

وفضاءاهتــا.
شــركَة  حبــاٍل  يكــون  لــن  حيــاة.  وشــراكة  تكامليــة  عالقــة  الوطــن 
اســتثمار حتكمــه هرميّــة وظيفيــة، وتتحكــم بــه صيغــة تنافســية يســعى 
أطرافهــا إىل ممارســة كّل أشــكال الضغــط، ورمبــا االبتــزاز، للخــروج 
وحتقيــق  الغلبــة  حتقيــق  هدفهــا  وحــرب  بــل  صــراع،  مــن  منتصــراً 

الفرديّــة.  املكاســب 
الوطــن حرّيــة. إنّــه جدليّــة التحــّرر واالنعتــاق مــن عالقــة براغماتيــة 
نفعيّــة إىل عالقــة مبنيــة علــى احلــّب، مــن ارتبــاط قائــم علــى تبــادل 

املصــاحل إىل اندغــام تتوحــد فيــه اإلرادات ومتتــزج الرغبــات. يســابق 
كل طــرٍف فيهــا اآلخــر ليقــّدم أقصــى مــا لديــه مــن ممكنــات العطــاء 
دون انتظــار ملقابــل. ســيكون مــن العســر حينهــا تصــور مــا يثمــره 
زرع احلــّب وســيفيض اخلــر علــى اجلميــع لينــال األبنــاُء غامــر مــا 

متنحــه األّم.  
لعــّل الوطــن كل تلــك الــرؤى وغرهــا، ســكن وأهــل وأصدقــاء، ذاكــرة 
كّل منّــا وحكايتــه األمجــل عــن جنّــة تســع مجيــع األخيــار احملبــني، 
لكــّن الوطــن أيضــاً مســاء وأرض، حبــر وأهنــار وموســيقى..، كيــف ال 
يكتســب الرفعــة والســمًو وقــد اهنمــرت مــن أزرق غيمــه أرواحنــا، 
كيــف ال يكــون لــه هــذا اجلــالل وقــد شــكل ترابــه مضغتنــا األوىل 

ومنحنــا الوجــود واهلويّــة. 
حيمــل الســوري وطنــه يف صبغّياتــه وجيناتــه أينمــا حــّل أو ارحتــل، 
فأدميــه جســده ومســاؤه روحــه، وهــو يف حنينــه إىل ســوراي إمنــا حيــّن 
قتــل،  جرميــة  األرض،  أبنــاء  حنــن  هتجــران،  إّن  املبتــورة.  ذاتــه  إىل 
ميارســها الطغــاة واحملتلّــون حبــّق اإلنســان واألرض عــرب انتــزاع خالايهــا 

واســتئصال جــذور احليــاة فيهــا.
يف خميلتنــا تبــزغ صــورة مبهــرة لرغباتنــا املخاتلــة حنــاول تثبيتهــا يف مــرآة 
الصــادم، ســنعي  الواقــع  الرقيــق مطــارق  تطــرق زجاجهــا  أرواحنــا، 
القلقــة  ظاللنــا  احلاضــر  وأّن  الكاحلــة  صورتنــا  املاضــي  أّن  حتمــاً 
املضّمخــة ابلــدم، وأّن املســتقبل األخضــر وحــده مــا يســتطيع أن 

جينبنــا رغبــة عارمــة يف املــوت. 

إنّه مل يكن لنراه
ال ألنّه ليس من بنات الطّيف

وال ألنّه ميتّص كّل األلوان
األْسود ليس غيااًب

املسوه 
فله مساكة، حجم، برودة 

صالبة، خشونة، ممرّات وأمكنة 
وكثراً ما حيضر أمامنا كشخص رديء 

كأنثى عنكبوت، كغراب مصرّب
ومل يكن يوماً جمّرد إشارة

 ملاٍض معتم يف رايٍة أو لوحة 
ومل يكن نعتاً سلساً ومعتادًا

 ليوٍم أو اتريٍخ أو حظٍّ أو سوٍق أو كوميداي

املسوه 
واتبعوا ويالتِه 

هكذا ابألصابع الرّاجفة نفسها

 عنــد مفــرتق الطــرق توقّــف. الئحــة الطــرق عليهــا صــورة تشــبه دجاجــة جارتــه 
فوزية، تلك الدجاجة الي التصق فخذاها ببعضهما من شدة اجلوع، فحماها 
ضمورهــا مــن الذبــح. شــارابن كبــران علــى منقــار الدجاجــة يشــبهان جناحــي 
نســر حمنّــط، وحتــت الشــاربني فتحــة مغــارة حييــط هبــا صــف أســنان توســطه ســّن 

أصفــر. حتــت الصــورة وابللــون األمحــر تتأرجــح كلمــة »منحبّــك«. 
»اجلي يب إس« ترف ال يسمح أبن تعرفه بالده لذلك لن يستطيع االستدالل 
بواســطته إىل وجهتــه، وقــف حائــراً بعــد ســاعات مــن ســفر طويــل، ال يعــرف 
أيــن يذهــب وال أي الطريقــني سيســلك، بعــد ثــوان فقــط، وقبــل أن يتــاح لــه 
تفكيــك حــروف اللوحــة، سيكتشــف أن االختيــار أيضــا يعــّد ترفــا يف وطــن 
التقــّدم واالشــرتاكية، وأّن الرصاصــة الــي لــن يســمع صوهتــا ســتحمل دماغــه 

ابجتــاه أقصــى ميــني الشــاخصة، متامــاً فــوق ميــم »منحبــك«.

فهذه األرملة مل تكن حنيفة 
قبل أن تلبس ثوَب احلداد للمرّة الثالثة 

يف أربع سنوات من ثالثينها األوىل
وليست مجيُع املرااي 

يتحــّدب ظهرهــا مــن شــريط علــى كتــٍف مــن 
زاٍن 

وما كلُّ الشجر يدّجن يف الّنار 
حّى صار اهلواء يتعّثر أبكوام الفحم 

وكذلــك  والنهــُر  البلّــور  جثــُة  ابملــاس  فُتشــرّح 
اخلريطــة 

املسوه 
 كيف يكبس على األضالع كصخرة 

كّلما هبط الّليل؟!
وكيف ينتفخ قلُب املقنوص من رشقة ابرود 

وكيف تشرم حفنُة جلباٍن شدَق رحى؟!
املسوه 

األْسود ليس لواًن

وم
ّ
جيهان سيد عيسىسالم حل

ً
ود ليس لونا

ْ
منحبكاألس

كاتبة سوريةشاعر  سوري
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شاعر وكاتب سوري

حسان عزت

دم الوردة.. فاتحة لقداس السخيمة
على ما يجري وماال يجر

محمد سليمان زادة

وحدها الخسارات

شاعر وكاتب سوري

وحدها اخلسارات 

تفهم على اخلسارات 

وحدها مدفأة احلطب 

تعرف كم عمر الشجرة 

الي حترتق اآلن.

***

ملاذا مل أتت ذلك املساء؟؟!!

انتظرتك اي جمنون 

ملاذا مل ختدر أملي بكذبة 

أبنك على الطريق؟؟!! 

كنت سأصدق

وأشرتي قطعة أرض هناك 

كنت سأبي بيتاً فيها

وأزرع اظافري خلف السياج 

***

كنت سأنتظر اي جمنون 

وأجنب أطفااًل من تلك الذكرايت

ملاذا مل تقل أبنك على الطريق 

كنت سأقول ألطفايل 

إنه على الطريق

فال تشغلوا الطريق 

وكنت سأضع أذين على األرض 

ألفسر دبيب األرض 

وأتتبع وقع خطاك 

كنت سأخبئ لك 

التني اجملفف

واللوز والباستيق 

وعصر العنب 

وكنت سأنتظر 

حى يصر وجهي كالزبيب

وحدها التجاعيد ستعرف 

أني انتظرت طوياًل 

وأنك لست يف الطريق 

****

وحدها اخليبات تفهم 

على اخلائبات 

وضحكايت العالية 

وأان أهدم سياج الورد 

وأحرق بيت االنتظار 

لو أنك تعرف 

كم وردة زرعت يف غيابك 

لو تعرف 

كم غياابً يساوي غيابك 

وحده الغياب يعرف ماذا أخذ 

ملاذا اي جمنون 

ملاذا حى حواسي ختدعي 

وحدسي وظنوين واحتمااليت 

ملاذا كل شيء يفًّ أان 

وقف معك 

وكل شيء كان يشعرين أبنك تعود 

رهاانيت عليك 

وإجيادي ملربرات التأخر 

إحياءات األصدقاء 

وغضيب منهم 

ملاذا اي جمنون 

ملاذا مل تقل إنك مت يف الطريق 

كنت سأهدم بيت االنتظار

وأقول لطفلي 

مات الذي أحبي هناك 

مات الذي انتظاره أمات.

دمعٌة
واو كأهنا نقطة دم القلب يف كون. يف أَبد 

هذه الدمعة احلمراء مقتولة 
الشمس أْعَرُف 

عندما تصر دماً 
أعَرُف عندما تنزُف حبّب

أعرف عندما يلعب هبا املصّور 
عندما تصُر عيُنه مشساً 
وقلُبُه برتقالَة كرٍز يذوُب 

وعندما شفتاُه
أكتـُُبها على صفحِة املاِء

تضيء أصل اخللِق واجلُعالِة 
نقطَة حرِف القصيدة 
وكاَن يف أهبائها ميضي 

ال فرُس الفاتح 
وال أهّبُة معاويَة على كرسّيِه 

وهو خياطُب امللوك 
وأعرف 

وأان ال أعرف شيئًا
ال القصيدَة

وال أعماَرها يف تقاسيم بلد 
وال ارتعاشة أّمي تودُّع احلياة

وتقوُل اكتبي 
وأان ال أعرُف شيئا غَر وجِه أّمي

...
ومتنعيني  تغلني  ابحلاسة  ابحلب،  أمي  واي 

عن عناق الوردة 
حى اهنَي اجلامعة 

والوردُة مخريت وعرفاين 
وابلوقيعِة  هنا  ابلّضوء  يسطعَن  رأيتهّن 

األحلى صبااي 
ابلورِد

ابلتعّري 
بصبوة الوقِد

واملوسيقى  الّندى  هفهاِف  بني  ورأيُتهَن 
يوقعَن ابألجساِد واأللواِن والّشبوب

ويتغاويَن بال آخٍر ويرمنْي
بعّض السّن على الشفاِه

كأهنَن مل يفعلَن شيئاً 
شكرا اي راعَي األشياء 

ولَك فيها جرٌس جيلجُل يف الكوِن

أقصُد الّساحَر 
وأعي املصّوَر

وأان حبزين 
يف مركيب السكران 

أحدو للقتلى واجلوعى وأايمى األوطان
وأحّن ألّمي

...
واي دَم احلبيبِة قليب 

واي دَم األشّقاء أرضي
واي دَم األحباِب ِلْدين

وخْذ دمي عنوًة 
واي دَم اإلنسانية على أرضي بشبوهبا 

وشعيب وأبناِء أّمي
واي دمنا يف الكوِن من ذّخره 

ومن قطّره بزيٍت مضيء 
ال أزهرْت وردٌة بدِم الغزال

ال أقحلْت بقمِر الشحوِب 
وال مشت مبوكٍب ملكيٍّ آيُة أعراِسنا

وال أقسم ابلورِد 
ال أقسم ابلّدم املسفوح 

والّدم الطارِش
والّدِم على الشجرة 

على  ومّحى  بغاشيٍة  يضحي  مازال  والّدُم 
أشالء األطفال 
وال أقسم وأقسُم 

وحرّاين مشتعٌل يب 
وبلدي بشعيب 

وشعيب بدمي يف القارات
والّدم مسفوٌح عظيٌم 

ايَن اي حّب ويتيمَك مقرٌّح ومهدور 
بوردٍة
بدِمها

ترقُص 
هتّز احلاّسَة بزلزاٍل

حتاِصرُه املافياُت ابألساطيل
والطائرات

والسّم املنكود 
أيَن أخذتي اي دمعاً 

بنهناهِه جيري
أخٌر

فهل أعراس لنا..
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ي
م الثقاف

س
اتريــخ طويــل مــن االســتبداد االمرباطــوري الديــي الطائفــي القائــم علــى الق

االضطهــاد واالقصــاء والتكفــر والزندقــة للطوائــف األخــرى، والــي مت نفيهــا 
بعيــًدا يف هوامــش وقــالع وجبــال قفــراً موحشــة، حفــر أخــدوًدا نفســًيا 
واجتماعيًــا مــن احلقــد والرتبــص املتبــادل حتــت قشــرة مــن التجــاور اجلغــرايف 
واجملتمعــي الــذي تفرضــه متطلبــات احليــاة اليوميــة واملعيشــية، تتحكــم بــه 
ســلطة قويــة حتــول دون االنــزالق إىل مواجهــات إال يف بعــض حلظــات 

الضعــف الــي كانــت تنتــاب هــذه الســلطة.
هــذا التاريــخ الطويــل مــن التجــاور حتــت ســلطة مــن هــذا النــوع مل يكــن 
ليدفــع حنــو جدليــة مــن التفاعــل والدمــج بــل علــى العكــس كان يرســخ مــع 
امتــداد الزمــان هــذه األخاديــد والشــروخ ويؤســس للمزيــد مــن االنقســام 

واألحقــاد وميعــن يف أتجيــج التناقضــات.
اســتمر األمــر علــى هــذا احلــال مــن اإلمســاك ابلتناقضــات حــى هنايــة 
الدولــة العثمانيــة فــكاد أن ينهــار العقــد اهلــش لــوال دخــول االســتعمار، 
وقــد ظهــر يف مشــروع التقســيم إىل ســت دول كمــا عرفنــاه، وأعتقــد أن 

فرنســا مل يكــن هلــا مصلحــة يف ذلــك.
إابن االســتقالل حافــظ الكيــان علــى توازنــه مؤقتًــا بفعــل آليــات الربملــان 
الــي ورثناهــا مــن فرنســا، ولكــن مــع شــدة التدخــل اخلارجــي لــدى كل 
طــرف مــن أطــراف اجملتمــع كاد التــوازن ينهــار، فتــم االلتجــاء إىل مصــر 

الصاعــدة لتكــون احلكــم والقــوة القابضــة، بــداًل مــن بــي عثمــان، ومتــت 
الوحــدة يف هــذا الســياق حلفــظ الكيــان مــن االهنيــار ومينحــه متاســًكا بعــد 
ارجتــاج. مل يكــن ذلــك مناســًبا للقــوى الكــربى فبــدأت عمليــة الضغــط 
ومت  األطــراف،  بعــض  حلســاب  الوحــدة  لكيــان  التناقضــات  واســتغالل 

االنفصــال وعــاد األمــر إىل مــا كان عليــه.
مل يطــل الوضــع حــى حســم اجليــش األمــر ابالنقــالب والــذي كان جيًشــا 

يف أغلبــه مــن األقليــات الطائفيــة مــن أايم االســتعمار الفرنســي.
ســقط النظــام الربملــاين هنائيًــا لصــاحل احلكــم العســكري الــذي يســتند إىل 
الــي خططــت  الســرية،  العســكرية  ابللجنــة  متثــل  األقليــات  مــن  حلــف 
إىل  أورواب  مــن  الســيطرة  ابنتقــال  نوعــي  دويل  حتــول  لالنقــالب ضمــن 
األمريكان الذين اتبعوا اســرتاتيجية االنقالابت لتأمني الســرعة يف التحول 
والســيطرة حلســاهبم، ألن النخــب القدميــة والتقليديــة كانــت أوثــق ارتباًطــا 

أبورواب يف كل اجملــاالت.
الــذي جــرى يعتــرب حتــواًل اترخييًــا حيــث ألول مــرة يف التاريــخ االســالمي 
تنتقــل الســلطة مــن األغلبيــة الســنية احلاكمــة ملئــات مــن الســنني، وإن 
تغــرت أمســاء العائــالت مــن بــي أميــة إىل بــي عثمــان وصــواًل إىل األغلبيــة 
الســنية يف حلــب ودمشــق. الكتلــة وحــزب الشــعب عــرب الطبقــة املدنيــة 
والتجاريــة والصناعيــة وخنبهــا الثقافيــة ورموزهــا املعروفــة يف النضــال الوطــي.

األمريكيــة  الرعايــة  وحتــت  املباشــر  املدخــل  هــو  انقــالب 1963  وكان 
ابلقــوة  إال  يســتمر  أن  ميكــن  ال  األقليــات  حكــم  ألن  اليــوم،  ملأســاتنا 
بــرزت  البدايــة كانــت حتالًفــا  أن  إال  الســنية،  للتحكــم ابألغلبيــة  والنــار 
فيــه التناقضــات فتمــت التصفيــات بــني القســم العســكري للبعــث والقســم 

املــدين.
الــدروز عــرب ســليم  إبعــاد  فتــم  العســكري نفســه  القســم  كذلــك داخــل 
األمــر، مث جنــاح علــوي  اجلنــدي وأمحــد  عــرب  حاطــوم مث اإلمساعيليــني 
لصــاحل آخــر، واســتتب األمــر لألســد الــذي اندفــع حبقــده التارخيــي وقلقــه 
دولــة  لرتســيخ  العائلــة  مث  ومــن  الطائفــة،  وعلــى  نفســه  علــى  الوجــودي 
عســكرية أمنيــة طائفيــة ابمتيــاز، أي تســتند إىل العصبيــة الطائفيــة والعائليــة 

وإهنــاء البعــث عمليًــا وإبقائــه ديكــورًا أمــام الشــعب والعــامل احلديــث.
لعلهــا فرصــه اترخييــة مل يكــن حيلــم هبــا األســد وال طائفتــه للتنفيــس عــن 
كل احلقــد املرتاكــم عــرب ادعــاء اتريــخ طويــل مــن النفــي والتحقــر مــن 
امرباطــورايت الســنة احلاكمــة وســدنتها مــن رجــال الديــن الذيــن ال يــرون 

هــذه الطائفــة ســوى طائفــة خارجــه عــن امللــة والديــن.
التغــول يف القــوة واملــال والســطو علــى كل شــيء يف اجملتمــع كان طريقــه 
للتعويــض عــن كل مــا فــات ولضمــان الســلطة هلــم إىل األبــد كمــا كان 

يــردد ويقــال. 

موفق زريق

ً
سؤال الهوية السورية مجددا

كاتب سوري

ٌموحــٌش، يتدثــر  يســر متباطئــاً، حيــي رأســُه وميشــي. رأٌس تلــوب بــه احلــارات واألفــكار، ويغفــو علــى جوانبــه زمــٌن 
ُ تســتفزه،  ٌمل يشــرق بعــد. كانــت املــرأة  ُ األرُق ويتــد ثــر بلياليــه حلــم  أبحشــائِه الــي تلوكهــا أشــجان ٌموحشــة، يصفعــه 
ٌ مملــؤة  جــاءت أغنيــة تُردِّدهــا املدينــة إىل صحرائــه املوحشــة، تناثــرت يف مجيــع أجزائــه. امــرأة مــن نقــاء، ضحكــة 
ابلشــجن واالنكســار، راشــت مســامعه، وغــرزت حربتهــا يف ســويداء قلبــه، قذفــت حصــاًة يف بئــر أعماقــه حرّكــت 
ــَم بــه منــذ زمــن بعيــد، ترقــص علــى أنغــام ســرائره  وجدانــه، أزاح اجلبــل مــن علــى كتفيــه واشــرأب ابلفــرح. وجــٌه َحُل
فيضــج ابلعشــق والــدفء والقــربات، اقــرتب منهــا هزَّهــا فاحــت منهــا روائــح مل يعتدهــا، تقيــأت املــرأة، فــاض ســائل 
مملــوء ابألفاعــي والعقــارب، اســتمّرت ابلقــيء، أفرغــت أحشــاءها الــي تلبــدت آبســن مــاٍض لــه طعــم املــوت، عيناهــا 
مســمراتن ابخلــراب الداخلــي، أصابــه الــدوار، جّمتــُه ليــايل الســهر وبــدا طميُــُه يزهــر حنــاانً فياضــاً، حــاول احتضاهنــا، 
الكتهــا الرغبــات اجملنونــة، حصــان بــري هــو، اعتــاد عنفــوان الغيــوم واجليــاد املمتــدة علــى ختــوم الذاكــرة، حصــانٌ  ال 
ٌ ملدينــة أغلقــت  تلــوي عنقــه األايُم وال تتعبــه املســافات، اعتــادت املــرأة الغنــج والَســمَر مــع ليــاٍل أتعبتهــا، لياليهــا ابنــة 
األبــواب علــى أرواح كائناهتــا، وشَـّــَمرت ســاعد الذبــح اجلماعــي ألانســها الذيــن قتلتهــم شــفرات معاملهــا، وأحيائهــا 
املكتظــة ابلوحــوش احلديديــة، الرجــل ملــوٌل خائــٌب يبحــث عــن مــدارات املــرأة اللولبيــة، يفصــد دمــاءه وُيشــّرُد ذاتــه 
يف بــراري الــروح، كلمــا اقــرتب منهــا شــعر خبريــر دمــه، وكلمــا اقرتبــت منــه اشــتم حريقهــا الداخلــي، تيــٌه يلفهــا ويعــرق 
ــّد عنيفــاً  ــُه مَيَت أشــجاهنا، مث القــيء الدائــم ألحشــائها األنثويــة، املــرأة مســلوبة، مصنعــة مــن البالســتيك. الزمــن، زمُن
صاهــالً  علــى ذرى جدائــل املــرأة الــي حاولــت الطــران يف غرفتــه الضيقــة، وراحــت تســبح يف فــراغ جمنــون، كان 
ميتطــي الكلمــات ويســافر معهــا إىل خرائــب الــدم واملــوت واألغــاين، الــي ترددهــا ســعايل الــرباري فصــد دمــه هلــا، 
وراهــن علــى إخراجهــا مــن دائــرة الســواد، فالـْتـــَـّفت علــى عنقــه، وراحــت تلــوك أعضــاءه، حــاول مــرة ومــرة، وكلمــا 
حــاول اقــرتب مــن نشــيجها املكتــوم، أغلقــوا حظائرهــا ابلرهــز اجملنــون، شــحوب دائــم يــراتده، هــو الرجــل الــذي يضــع 

املدينــة والقــرى وطيــور احلجــل يف خاصرتــه ويرحــل إىل البعيــد، قــال: هــذه فــرايت. 
ِالــرباري املمتــدة مــن أَلٌــِق اهلاويــة إىل غســِق احللــم،  ٍ تـَْعشــَقُه غــزالن الــروح، هــذه  ُعبِّــئ منهــا زبــد احليــاة، وَغــىََّ حللــم 
املــرأُة َصغُــَرت، غســلت أقدامهــا ووجههــا  دعيــي أِصيــَدِك طــَر حجــل، ونســافر علــى فراشــات األلــق، بكــِت 
ِ دمــي، كانــت  ابلطــني، برقــع ملفــع ابحلــزن واالنكســار، أعِطــي يَــَدِك أُلْخرجــِك مــن هــذه الظالمــات إىل جنائــن 
ُ ســعٍر، مزنــرة ابحلنــان األســود وأقــراص احلديــد الصــدئ، عفونــة املدينــة أزكمــت أنفــه، فــّر هــارابً  املــرأة  اخلــراب َلْوثـــَـة 

إىل شــجرة زيزفــون، قلبهــا قطــاة مل يرهــا صيــاد، وراح يســبح بنهــر الفــرات.

ودير الزُّوِر ِمثُل املاِء عندي
وما جدوى َحياٍة دوَن ماِء؟

َرَقْمُت هبا ِكتاَب احلبِّ نـَْهجًا
وأمِحُلُه إىل يوِم القضاِء
ويل يف ُكلِّ زاويٍة وانٍد
َمقاٌم لْلمودَِّة والَوفاِء

وأمواُج »الُفراِت« هلا َنشيٌد
يُرتَُّل يف الصَّباِح ويف املساِء

لنا َغرٌب على الشَّطَّنْيِ اَثٍو *
َعِشْقنا ظلَُّه َعْذَب الِغطَاِء

لنا »اجِلسُر املعّلق« حنَي يرِمي
بقامِتِه على َمدِّ الَفَضاِء

وَحْشُد مقاِصٍف للنَّهِر تـُْغي
َتواُصَلنا لِنـَنـُْعَم اِبلصَّفاِء

َتطوُف بِنا احلَياُة على َمداها
ويرُسُم َدْربَنا ربُّ السَّماِء

فِمْن َحرٍّ نذوُق َلظاُه َصْيفًا
تاِء إىل ِصرٍّ حيَِلُّ مَع الشِّ

َكذا ِسْران ومازالْت ُخطاان
حتَِنُّ َهوًى إىل يوِم اللِّقاِء
َتقامَسَنا الغزاُة كَما أراُدوا

وبـَزُّوا يف الثَّرى عَبَق الثَّراِء *

فـَبـَْعٌض اَبَعنا َعَرَضاً َزِهيَدًا
راِء ِلُكلِّ ُمَساوٍم ِعْنَد الشِّ

ْغَى ُحصوانًَ
َ
وآَخُر َشاَد يف امل

صُِّد والبـََغاِء وُدوراً للرتَّ
وطاٍغ َدمََّر البـُْنياَن حىَّ

تَباَكى التُـّْرُب ِمْن أثَِر الّرَِماِء *
رايُض دايران أْضَحْت َجحيمًا

يُريَك اهلَمَّ ِمْن أَِلٍف لَِياِء
َخِسئـُْتم اي ُلَصوَص األرِض َوْجهًا

يُغازِلُنا ويـَْنَضُح اِبلّراَِيِء
ومْهَما طاَل حمَضرُكْم َسيبقى

ِم أْقَصَر ِمن ِحذائي على األايَّ
َتزوُل َمرارُة اإِلذالِل ُحْكمًا
ِبال َأَسٍف َونـَْفرُح اِبجَلالِء

ْيِر« يف َدِمَنا َسَناها رُبُوِع »الدَّ
ولْفُح َهجرِها نـَْفُح الرَّجاِء

أِلْهِل النَّْخوِة اأَلْطهاِر ِشْعري
وملَْ أْقُصْد َجَناَب األْدِعياِء
وُكلُّ َرِغيَبٍة يف الَكوِن تـَْفَى
يُر َرْمزاً لِْلَعطَاِء ويبـَْقى الدَّ

- الغرب: شجر ينمو على ضفاف الفرات
- بّز: سرق - الرماء: بقااي اهلدم

شاعر سوري
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   قبل تعلمي اللغة األملانية وقدومي إىل فيينا لإلقامة والسكن فيها، كنت 
 Der Mann( »أفّضــل شــرب القهــوة االسربيســو مــن حمــالت »الرجــل
( املتخصصــة يف بيــع اخلبــز واملعجنــات والشــراابت، دون أن أعــرف معــى 
بقية العبارة املتصلة ابســم هذه السلســلة من احملالت املشــهورة يف النمســا، 
بقية العبارة جبانب االسم الي تقول der verwöhnt مل أكن أعرف 
معناهــا ذلــك احلــني، وبعــد تعلمــي اللغــة األملانيــة يف فيينــا، ولكثــرة تــرددي 
علــى حمــالت بيــع القهــوة علــى املاشــي، توطــدت عالقــي بسلســلة حمــالت 
الرجل Der Mann  دون غرها، و على األخص بعد اكتشايف ملعى 
بقيــة العبــارة يف االســم الــي تعــي »املدلــل« der verwöhnt  وبذلــك 

تكــون ترمجــة اســم السلســلة حرفيــاً : الرجــل املدلــل.
   كــم فرحــت ذلــك اليــوم الــذي عرفــت فيــه معــى اســم احملــل املفضــل إىل 
قلــيب، وعرفــت ملــاذا فضلتــه وآثرتــه علــى بقيــة احملــالت مــن قبــل أن اكتشــف 
معنــاه، إنــه نــوع مــن اإللفــة ابحلــدس، إلفــة ملــكان عزيــز أو وجــه حبيــب، 
نــوع مــن تعــارف األرواح العســر الفهــم، هلفــة للماضــي وللــذة ذكــرايت 
العمــر، حنــني لطفولــي يــوم دخلــت املدرســة ألول مــرة يف حيــايت، تذكرتــه 
اليــوم بعــد اخنراطــي جمــدداً يف صفــوف الــدرس، وتذكــرت الطفــل الــذي 
كنــت عليــه يف األمــس، ذلــك الطفــل الــذي ينتظــر رنــني جــرس املدرســة 
إىل  املدرســة  أســوار  مــن  ســراحي ألخــرج  ويطلــق  احلبــس،  انتهــاء  معلنــاً 
أنطلــق  الســجن،   / املدرســة  العريــض مبحــاذاة  الشــارع  احلريــة يف  ســاحة 
أبقصــى ســرعي حيــث أمســع صــواتً خيــرتق فــؤادي بســهم احلــب، ينــادي :

»مدلل اي ولد«.  -
   كنــت أحســبه يعنيــي دون كل اخللــق، أركــض حنــو العــم »أبــو صــاحل 
طاهــر قمنــد« ابئــع كعــك جــوز اهلنــد والــربازق و«الكاتــو« اللذيــذ، أأتمــل 
لــه واجهــة  نظيــف  يعرضهــا يف صنــدوق خشــيب  الــي  الشــهية  مأكوالتــه 
زجاجيــة شــفافة، ثّبتــه علــى عربــة محــل األطفــال القدميــة مــن فــوق، وجعــل 

مخسون خارطة رمست وكلها متقاطعه
اي قلب أمي حني أقرأ طالعه

فنجان حظي 
يف خطوط النبِّ يبدو 

مثلما غجرية 
جاءت حلظي خلسة لتبايعه
ماذا يرى أبناء غزة ابلعميل 

وال أرى غر السجود أمام هيكلة العروبة
ابلظروف اجلامعه

فتشت عن جهة العمالة 
بني أنقاض الظنون

وجدت جدران العروبة للخيانة خاضعه
وعلى صعيد اجلنب كانت هتمة األعراب

جرمي صانعه
هل حتت جدران البطولة غر كنز فيه

أصناف الرجولة ايفعه؟
قطّاع غزة واقف يف وجه تصنيع

النفوس الضائعه
منذ ارتكبُت النظرة األوىل 

بدا يل أهنا انٌر 
حتيط بعاشٍق 

متشي على استحياء نظرته لنصف اجلمر 

مــكان جلــوس الطفــل مســتودعاً صغــراً خفيــاً عــن العيــون، يدفــع العربــة 
- مصــدر رزقــه - أمامــه حبنــّو األم الــي ُرزقــت بطفلهــا األول وعطفهــا، 
تناغيــه و تدلّلـــه مبحبــة وخــوف، يدللنــا حنــن أوالد املدرســة عوضــاً عــن 
»اخللفــة« الــي حــرم منهــا، يســابق بقيــة الباعــة ليأخــذ مكانــه يف منتصــف 
»خولــة«  اخــي  مدرســة  و   ، للبنــني«  »الثــورة  مدرســي  بــني  الشــارع، 
األكــرب مــي »الثــورة للبنــات« يف حــي الســكري حبلــب يف أول ســبعينات 
القــرن املاضــي، و بذلــك يكســب زابئــن املدرســتني املتصلــني ببنــاء واحــد 
و بســور عــاٍل يفصــل بينهمــا، لكــّن ســور الفصــل املدرســي الرمســي بــني 
اجلنســني ســرعان مــا يتهــاوى علــى أرصفــة الشــوارع ويف ســاحات اللعــب، 
و خنتلــط صبيــاانً وبنــاٍت يف ألعــاب ومشــرتايت ســاعة االنصــراف الســعيد 
مــن ســاعات  الــدرس فرحــني دومنــا خــوف، كأمنــا حنــن يف ســاعة  مــن 
الغفلــة أايم العيــد الكبــر، أصــل أحيــاانً قبــل اخــي خولــة وأحيــاانً بعدهــا، 
يضحــك يف وجهــي العــّم »طاهــر« ذو القلــب الطاهــر، و يعــرف ملــاذا 
تنتظــر أخــي خولــة قدومــي، وميــد يل يــده بقطعــة حلــوى شــهية دفعــت 

مثنهــا اخــي، و يقــول يل مبتســماً بلطــف :
»مدلل اي ولد«.  -

فاجتمعا معه
ودمشق اثلثة الكؤوس 

شربتها 
عشقاً وليس العشق يقتل اتبعه

ملا تفتحت املشاعر 
قابلتي يف ثياب احللم 

جتري ابجتاه الباب 
كنُت وراءُه

طفال أهزُّ مضاجعه 
هذا أيب 

من أي انفذة أتى
من أي ابب كان يبصر شارعه؟ 

ماذا رأى
هل اي ترى فتحت له امرأة العزيز

مواجعه؟ 
إين رأيت الربتقال مقطعاً 

واحللم جيمع للنساء
أصابعه

أضغاث متكٍأ 
تناسى خلفه يعقوُب

يوسَف كي يرد بضائعه
وقميصه وجَدته أنثى 

قــد يســبقنا أخــي »عــالء« أحيــاانً أخــرى فيشــرتي لنــا مــا نشــتهي قبــل نفــاد 
بضاعــة العــم أيب صــاحل، حينهــا ومبجــّرد أن يلمحــي أبــو صــاحل مــن بعيــد، 

ســيضحك يف ويــردد بصــوت عــال:
مدلل اي ولد، تعال.  -

  رغــم دمــار مدرســي االبتدائيــة اليــوم، وابلرغــم مــن مــوت العــم الصــاحل 
طاهــر القلــب »أبــو صــاحل«، وبعــد اختفــاء عربتــه بــني ركام احلــرب وأنقــاض 

البيــوت املهّدمــة، مــا زلــت أمســع صوتــه يناديــي:
مدلل اي ولد.. معّلل اي ولد.   -

هنــا يف غربــي القســرية يف النمســا وكلمــا دخلــت أحــد حمــالت »الرجــل 
املدلــل«، أرى وجــه بيــاع »الــربازق« األمســر بّســاماً يعلــوه الشــيب، يركــن 
عــن  والــذابب  الغبــار  ويــذّب  احملــل،  هــذا  مــكان  عربــة طفلــه »املدلــل« 
شــهيات احللــوى اللذيــذة، وينــادي تالميــذ مدرســة الثــورة، أطفالــه، الفقــراء 
يف حــاريت الــي دمــرت برباميــل احلقــد، يضحــك يف وجوهنــا رغــم كل القهــر، 

وينــادي أبعلــى صــوٍت وأعذبــه:
مدّلل اي ولد.   -
معّلل اي قلب.  -

يف مزاد البيع منشورًا
فجاءت تشرتيه بقبلة متواضعه

...
نسي اجملوسيُّ الغياب 

فجاء يدفع للهروب مصارعه 
لكن شّبيح الكهوف 

أتى دمشق مقاومًا
وشعاره 

الشعب نقتل كي حنرر ابئعه
وإذا البيوت هتدمت أو هدمت

هذي عالمات ليخرج من مرااي النفس 
شيطاٌن يهز توابعه

من حفرة تركت جماال للخرافة
أن تطل برأسها الصفوي 
من ابب السيوف القاطعه

...
كل الشوارع يف النفوس جتّهمت

والقلب مل يطفئ لدّي شوارعه
سيكون ميالد القصيدة 

اي حبيبُة بني )غزة( والرجولة
متتطي شهباً حتلق 
يف مسائك )رابعه(.

محمد إبراهيم الحريري

شاعر وكاتب سوري

إلى غزة

جهاد الدين رمضان 

شاعر وكاتب سوري

ل يا ولد 
ّ
مدل
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خــالل  مــن  يروهنــا  اجلميــع،  يشــغل  خملــوق  مــكان  يف كل  املــرأة 
إىل  ينظــر  األحذيــة  وابئــع  بعينيهــا،  يهتــم  الشــاعر  اختصاصاهتــم، 
قدميهــا، والتاجــر إىل حقيبتهــا، واملوســيقي إىل صوهتــا، وقلــة مــن ينظــر 
إىل أهنا خملوق بشــري ال خيتلف عنهم بتااتً، هلا أحاسيســها ومشــاعرها 
وتفكرهــا وأنوثتهــا، الــكل حيــاول أن يســرب أغوارهــا والــكل يدعــي أنــه 
يفهمهــا ويســيطر عليهــا وأنــه مــن نظــرة واحــدة ميكنــه ســلب لبهــا!!!!، 
هيهــات هــي مــن تراكــم بوضــوح وتفهــم نظرتكــم إليهــا إن كانــت حانيــة 
أم قاســية، صادقــة أو كاذبــة، يتحدثــون عــن أنوثتهــا وكأهنــا ســلعة تبــاع 
وتشــرتى، أنوثــة املــرأة ســحر خفــي ال يستشــعره إال الواقعيــون، مجاهلــا 
الداخلــي يضفــي املزيــد علــى مجاهلــا اخلارجــي، خييــل للبعــض أن األنوثــة 
ليونــة وخضــوع، ابتــذال ودلــع، األنوثــة حــب وحنــان تعامــل وانســجام 
وقــوة شــخصية ال متــرد، األنثــى ال تصنعهــا املالبــس وال التــربج، الفجــوة 
تتســع جمــدداً بــني النســاء والرجــال، حنتــاج إىل مئــات األعــوام لتحقيــق 
املســاواة، الــذي يرفضــه الرجــال وقســم كبــر مــن النســاء، ألن العدالــة 
عــن  ختتلــف  اجلســدية  فبنيتهــا  للمــرأة  ظلــم  فاملســاواة  املطلوبــة،  هــي 
ال   ولكنهــا  أكثــر،  تكــون صبــورة  أن  ميكــن  خلقــت،  هكــذا  الرجــال 

أشرق أحد النهارات
بقدمني حافيتني بيضاوين

اقتحم نوره 
انفذة مفتوحة بال ستائر 
غلَّ سحره أبنفاس صبية 

واسرتاح كنجوم المعة 
بني خصالت َشعرها األسود الطويل

كي تستفيْق

ابنتهاء الليل 
وهلفة الندى لدخول الصباح 

حلٌم صغر بسيط 
يف سبيله للهروب

تعّلق بدمعة جامدة
اختبأت بني جفنني داكنني 

داعب رمشها الرهيف 
يُغريها كي تستفيْق

نسيم انعم لطيف 
خفق بطراوته على صدرها
عصفور صغر هتيأ للغناء 

تســتطيع محل األثقال أو تكســر األحجار وإن فعلت فعلى حســاب 
الرجــال، والتغاضــي  مــن  التحمــل أكثــر  صحتهــا، ولكنهــا تســتطيع 
واصطنــاع الرضــا وأحيــاانً البالهــة، كتومــة إىل درجــة املــوت إن تعلــق 
الســر أبوالدهــا حتميهــم بدمهــا وحياهتــا دون تفكــر هكــذا خلقــت، 
األمومــة عندهــا تفــوق اخليــال، ال ختتلــف مــن مــكان آلخــر هــي نفســها 
أبحاسيســها وطيبتهــا ونبلهــا ويقظتهــا، االختــالف مــن الطــرف اآلخــر 
قــدوة وقــوة ومهابــة ويف  هــي  مــكان  املــرأة يف  نفــس  إليهــا،  والنظــرة 
مــكان آخــر مســرتجلة وقحــة ســخيفة، االختــالف فقــط يف الرؤيــة 
والــدالل  االســتقرار  تنشــد  مثلكــم  تروهــا  أن  اجملتمــع، حاولــوا  ورأي 
والراحــة وإبــداء الــرأي والعمــل يف كل جمــال، ختــرج للرتويــح عــن نفســها 
ملتزمــة،  غــر  ذلــك أبهنــا  تفســروا  أرادت، وال  مــى  تنــام  إن رغبــت 
إهنــا روح بشــرية تعــاين ضغوطــات احليــاة مثلكــم وأكثــر، وهلــا احلــق 
ابحليــاة والدراســة والــزواج والطــالق والعمــل، كل مــا تعانونــه تعانيــه، 
ال تقســوا عليهــا فــإن هــي قســت كان الطوفــان، ال أحدثــك أيتهــا 
األنثــى مــن أجــل التمــرد والعصيــان،  ليكــن لــك بصمــة متفــردة ال 
تقلــدي أحــداً، كلمــا احرتمــت نفســك احرتمــك اآلخــرون، اصنعــي 

ودار بنداء تغريده الرقيق 
حول السرير 
كي تستفيْق

حبني
ُ
محام زاجل محل ُدعاء امل
ملس صمت قلبها احلزين

مل تسمع قلقهم الصاخب 
أٍت من بعيد 

ختّطى مهسهم زمحة الطريق
كي تستفيْق

فراشة خُمتبئة 
طارت مع بزوغ الصباح

تغزل ابللون خدها 
كي يصحو حسنها من جديد 

غارقة بنوم هادئ عميق 
مل تشعر أبّي دبيب

كي تستفيْق

يف رجاء ايئس ِاحنى وجه 
مثقل ابلصرب بني شّك ويقنْي 

مــن نفســك كوكبــاً يســتنر بــه الرجــال واألطفــال، بدونــك يبــات الــكل 
يف ظــالم، كلمــا قويــت املــرأة وتعلمــت قــوي أطفاهلــا هبــا، وأصبحــت 
ســنداً لبيتهــا وزوجهــا وأوالدهــا، هــي ليســت عالــة علــى أحــد بــل جــدار 
صلــب يف كل األوقــات، أنصفوهــا وبنفــس الوقــت ال جتعلــوا منهــا دميــة 
أو خادمــة هــي األم واألخــت واإلبنــة والزوجــة واحلبيبــة، هــي حتتــاج فقــط 
فرصة للتعبر عن مشاعرها، وتثبت حبها واخالصها دون ضغوطات، 
ال تكتمــل اإلنســانية إال معهــا احلــب والثقــة إن توفــرا هلــا أغدقــت علــى 
بيتهــا ســعادة أبديــة، إن شــعرت ابلطمأنينــة واحلــب ضاعفــت ذلــك 
عشــرات املــرات، حاولــوا أن تنظــروا إليهــا مــن خــالل عقلهــا وتواجدهــا 
وقــوة شــخصيتها وعلمهــا وانســوا تفاصيــل طوهلــا وشــعرها ومنــرة حذائهــا، 
انظــروا إليهــا نظــرة خاليــة مــن الدونيــة واخلبــث والتملــك عنــد خماطبتهــا، 

نظفــوا عيونكــم وقلوبكــم، وليكــن هــذا التصحيــح األخــر.

كشف احلزن جتاعيده
ويٌد مأَل احلنان كّفها 
تفرك األصابع الباردة 

ومتسح ابألخرى 
دمعتني ودٌم يسيل
هتّزها كي تستفيْق

:
حوهلا جتّمع أربعون مالكًا

واملوت مّد هلم 
جسَر الرحيل

محلوا روحها إىل السماء
بعد أْن فقدوا أملهم 

كي تستفيْق

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

خلل في التعامل مع المرأة

منى أشقر

كاتبة سورية

 الرحيِل
ُ
جسر
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Beşê kurdî

ضابط عاديأنيني على الوطن

،
ً
تهطلين شفقا

ضحكات وأغاني حلوة
قصيدة الموتى

شيركو بيكسأحمد قاسم

علي مراد
طه حسين

هناك يف مملكة األحاسيس

تستقر ذبذابت أنيين

تتنافس جزيئات من بقية مشاعري

لتمتلك السلطة

وتعلن سلطنتها على أنقاض أحالمي

تقتحم حلظة سعاديت

لتبيدها يف مساحة ابتهاجي

وتعلن احلزن ...

مع تنكيس راية السرور الالحمدود 

على رزانمة الزمن.

خشييت...

أن أفقد نشوة اإلحساس 

جبماليات احلياة.

وأسكن أبدية األنني

مع فقدان ثالثية وجودي

األم...

... واألم الثانية

وعصارة حيب.

حينما منحوه جنمة واحدة 

كان قد قتل جنمة

عندما صارات جنمتني

حتولت يداه اىل حبال مشانق

وعندما صارت ثالث جنمات 

مث اتجا 

مث رتبة أعلى 

استيقظ التاريخ يف صباح ما

فوجد البالد مملكة أرامل.

فريوز الطفلة.. ي نغمة األشياء 
وي رسولة الضوء 

صوتِك يتسلل إىل قلب عاشق 
وينشر أسراره على حبل احلنني 
يشرُق من راحِة أٍم تعجن األمل 

ويستوطن آية 
صوتِك خفيٌف على الروح كقصيدة شعر 

سخي كاملطر 
من بياض املناديل 

من خشب الصنوبر ومن حديد النخل أتتني
من ممرات احللم 

من سواقي املسك والرسائل املعطرة 
أتتني من الندى

ومن ميادين الدم  ووجع الرصاص والُقبل 
من صالِة مشعٍة يف كنيسة 

ومن هالٍل يف قمة مسجد عاٍل 
من زرقة البحر 

من هلاِث موجٍة ارتطمت بصخرة 

فاستحالت )الروشة( ملعباً لسمٍك أمحر 
صوتِك الصاعُد على ُسلم )األدرينالني(

حنو شباك من حنّب
صوتك اآليت من قمح غريب، 
فراشٌة ترقص على إيقاع نبضي 

وتنقر سقف الصمت
أبتَل..، أتعمد بصوتِك حّد الفرح 

عندما يستوطنين اليأس 
أو عندما أفرُغ جيويب من صوت العصافري

من اخضرار اللهفة على يباس الطريق 
ماذا بوسعي أن أمسيك ي تؤام الصباح؟ 

صوتِك الصاعد من سؤاٍل بسيط! 
هل أنت تذكرُة اخلروِج من أممية هذه العتمة؟ 

وجلوس املالئكة حول فنجان قهوة؟ 
ام إنِك إثباُت دميومِة اهلال؟ 

وأبنك الشمس وال يكتمل الصبُح إال بِك؟ 
فريوز... النايُت تسرق منِك حبتها 

والكمنجات ال ترفق ابملراي.

إن مّت يوماً 

لّفوا جثيت

بورٍق معّد للطباعة

فكل خالي جسدي حروف متمّردة

قصيدٌة شرقية

ممنوعة من النشر والتدوين

سوف أتلوها على

مسامع موتى تفّسخوا

وحتولوا إىل مساد عضوي

خلبز األحياء

سأقدمها على مجر اجلحيم

آلهلة

حظرت أبيدي زابنيتها

حرية الفكر والتعبري

سوف أقرؤها

لشمٍس ال تشرق يف الشرق

إال خوفًا

ورعبا من اآليت

ولقمر ينفث الغيم األسود 

على أحالم الفقراء

لنساء جيلسن

على حواف املقابر

يشرحن السياسة الدولية

ولرجٍل بشارب برونزّي

يقرأ على روح الفقيد

قصيدة

رئيس القسم الكردي



20

Deyrizor bir yıl önce “DAEŞ”ten kurtarılmasından bu yana trajik bir süreç yaşıyor. Basın 
Deyrizor’un kurtarılmış olduğunu söylese de, şehirde yaşanan bir defada birçok işgale maruz 
kalınmasından ibaret: İran, Kürt, Rus ve Esed güçleri tarafından. Şehir coğrafi olarak iki 
parçaya ayrılmış durumda. Fırat Nehri’nin doğu tarafı Uluslararası Koalisyon’un himayesi 
altındaki Kürt Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolünde. Batı yakası ise Esed’in sancağı 
altındaki İran milislerinin elinde. Rus ve Esed güçleri ise şehrin merkezinde konuşlanmış 
durumda.
Şehirdeki Araplar öncelikle İran ve Kürt işgalinden şikayetçi. Zira bu güçler tarafından siste-
matik biçimde tacize, kimliklerini ve şehirlerinin kimliğini hedef alan projelere ve petrol kay-
naklarının yağmalanmasına maruz bırakılıyorlar. İranlılar burayı Irak’ta olduğu gibi insani ve 
askeri açıdan nüfuzlarına katma yönünde faaliyet gösteriyor.
Bir aşiret lideri şunları söylüyor: “Buradaki olayları takip edenler, DAEŞ’in oynadığı rol 
ile İran’ın halihazırda oynadığı rolün birbirini tamamladığını görecektir. Çünkü DAEŞ yöre 
halkını bölgeden çıkararak şehri yerle bir ederken, İran ise halkın geri dönmesini ve şehrin 
yeniden inşasını ancak belirli şartlar altında ve kendi planlarına göre kabul ediyor!”
Aşiret lideri sözlerine devam ediyor: “İran DAEŞ çıktıktan sonra şehri ele geçirdi. Buraya 
yerleşimcileri iskan etti. Camilerin onarılmasını engelledi ve camileri önceden hazırlanmış 
projelere göre onararak isimlerini değiştirdi. Onlarca Hüseyniye inşa etti. Eski Şii tarihi es-
erleri icat etmeye çalıştı. Buraları sahte iddialarla türbelere çevirdi. Cami hatiplerinin ancak 
belirli şartlar altında namaz kıldırmasına izin verdi. Şiiliği yaymak için İran ve Irak’tan Şii 
vaizler getirdi. Mezarlıkları kontrolü altına altı ve ölülerin izinsiz gömülmesini yasakladı. 
İranlı Cihad el-Bina adlı şirketi bu amaçla şehre getirdi. Bazı okulları askeri kışlaya çevirdi. 
Suriyeli destekçilerinden Haydariyyun adında yerli milisler teşkil etti. Bunların sayısı on beş 
bine ulaşmış durumdadır. Bu milisleri Haşdi Şabi’ye benzer şekilde Irak, Lübnan ve İran’da 
eğitti.
İran’ın görünürdeki hedefi mezhebi olsa da, aslında böyle değildir. İran Deyrizor’u iki sebep-
ten ele geçirmek istemektedir. Birinci sebep İsrail’in Suriye’nin güneyi ve ortasında kendis-
ine uzanan elinden kaçmak, ikincisi ise Deyrizor’u Irak’la bir ulaşım noktası haline getirme-
ktir. Böylece demiryolu hattı ve karayolu İran’ı Lübnan’a ve Akdeniz’e bağlayacaktır. Bu yol 
elbette Albukemal’den de geçecektir.”
Burada dikkat çeken nokta, ABD’nin geçtiğimiz iki yıl boyunca İran’ın bölgedeki yayıl-
masını takip etmiş ve bazı kafileleri bombalamış, kara ve demiryoluna bu yolu Hizbullah’a 
silah transferi amacıyla kullanmaması için aleni bir şekilde karşı çıkmıştır. Hala bölgedeki 
bazı üsleri elinde bulundurmakta ve Suudi Arabistan’la kabile bağı olan yöre halkıyla ilişkil-
erini geliştirme konusunda Suudi Arabistan’la işbirliği yapmaktadır.
Ancak şaşırtıcı olan, Deyrizor’daki Rus güçlerinin İran’ın planlarına karşı koymuş olmasıdır. 
Nitekim geçtiğimiz Nisan ayınca iki taraf arasındaki çatışma haberleri tüm dünya tarafından 
duyulmuştur. Bu çatışmalarda iki taraftan da yaralı ve ölüler olmuştur. Hatta bu olay münferit 
kalmamış, çatışma tekrarlanmıştır. Çünkü Rusya Suriye sahilindeki karayolunu burayı tek 
başına kontrolünde tutma projesine karşı bir tehdit olarak görmektedir. Analistler ise bu hede-
fin, İsrail, ABD ve Rusya Ulusal Güvenlik Danışmanları zirvesinin ve İran’ın varlığını zayı-
flatma konusunda karara varılmasının ardından daha önemli hale geldiğini belirtmektedir. 
Bu konuda, üçlü zirvenin ardından Rus-İran çatışmalarının artması delil olarak gösterilebilir.
Bilindiği üzere İran, Esed rejiminin şehri onlarca yıldır ihmal etmesinden kaynaklanan zorlu 
durumdan yararlanmaktadır. Öyle ki Deyrizor, Suriye’nin yumuşak karnı haline gelmiştir. 
İran yoksulluğu kullanmış, para karşılığı projelerini hayata geçirmiştir. Ancak uygulanan 
bu yöntem, yöre Araplarını kışkırtmış ve İran’ın ve İran güçlerinin projelerine her türlü 
yöntemi kullanarak direnmelerine yol açmıştır. Kaynaklar, İran ve Irak milislerine yönelik 
hedeflerine yönelik silahlı saldırıların gerçekleştirildiği ve bu güçlere bağlı Suriyelilerin tas-
fiye edildiğini belirtmektedir. Yine kaynaklar, kimliği belirsiz grupların İranlılarla işbirliği 
yapanları öldürmekle tehdit ettikleri ilanlar dağıttığını aktarmaktadır. Ayrıca halk tarafından 
gerçekleştirilen kurtarma savaşının şehrin doğusundaki Suriye Demokratik Güçleri’ni de 
içine aldığı, dağıtılan ilanlarda Kürt kuvvetlerinin de Deyrizor ve Hasiçi’nde Araplara yöne-
lik saldırılarını devam ettirmeme konusunda uyarıldığı belirtilmektedir. (İlanlarda dişe diş, 
göze göz kısas uygulanacağı ve intikam alınacağı söylenmiştir!)
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تعيــش ديــر الــزور منــذ حتريرهــا مــن ســلطة » داعــش » قبــل ســنة، أوضاًعــا مأســاوية معقــدة. إذ بينمــا 
يصفها اإلعالم ابحملررة، لكنها تعيش يف الواقع عدة احتالالت يف آن واحد، ايراين، وكردي، وروسي 
وأســدي. وهــي مقســمة جغرافًيــا إىل شــطرين، يفصــل بينهمــا هنــر الفــرات، فــإىل الشــرق تســيطر قــوات 
)قســد( الكرديــة حبمايــة التحالــف الــدويل. ويف الغــرب تســيطر ميلشــيات إيرانيــة، حتــت راايت النظــام، 

وقــوات روســية وأســدية تتمركــز يف قلــب املدينــة.
 ويشــتكي عــرب احملافظــة مــن االحتاللــني الرئيســيني االيــراين والكــردي، إذ يتعرضــون لتنكيــل منهجــي، 
وخمططــات تســتهدف هويتهــم، وهويــة مدينتهــم العربيــة، وهنــب ثرواهتــا النفطيــة، وشــكلت حماذاهتــا 
للعــراق عامــل جــذب لإليرانيــني الذيــن يعملــون علــى ربطهــا حبواضــن نفوذهــا البشــرية والعســكرية يف 

العــراق.
يقــول أحــد وجهــاء العشــائر: إبمــكان املراقــب أن يالحــظ علــى الطبيعــة تكامــل الــدور الــذي لعبتــه 
داعــش، والــدور الــذي تلعبــه إيــران حاليًــا. إذ طــردت األوىل الســكان، ودمــرت املدينــة، وجــاءت الثانيــة 

لتمنــع عــودة الســكان وإعــادة البنــاء إال بشــروطها، وحســب خمططاهتــا! 
إيــران اســتولت علــى املدينــة بعــد خــروج داعــش، وأســكنت مســتوطنني، ومنعــت ترميــم  ويضيــف: 
املســاجد، مث رممتهــا وفــق خمططــات جاهــزة، وغــرت أمساءهــا، وأنشــأت عشــرات احلســينيات، وعملــت 
علــى اخــرتاع آاثر شــيعية قدميــة، فحولتهــا مــزارات، مبزاعــم خرافيــة، ومنعــت خطبــاء املســاجد مــن الصــالة 
إال بشــروطها، وأحضرت وعاظًا شــيعة من العراق وإيران لنشــر التشــيع. ســيطرت على املقابر وحظرت 
دفــن املوتــى بــال إذهنــا. جلبــت شــركة )جهــاد البنــاء( االيرانيــة لتنفيــذ هــذه املهــام، وحولــت بعــض املــدارس 
ثكنــات عســكرية، شــكلت ميلشــيات حمليــة مــن أتباعهــا الســوريني ابســم )احليدريــون( بلــغ عددهــم 

مخســة عشــر ألًفــا، دربتهــم يف العــراق ولبنــان وإيــران، بطريقــة حتاكــي )احلشــد الشــعيب(.
هــدف إيــران الظاهــر مذهــيب، لكنــه يف الواقــع غــر ذلــك، فهــي تريــد الســيطرة علــى ديــر الــزور لســببني، 
أوهلــا اهلــرب مــن ذراع إســرائيل الطويلــة الــي الحقتهــا يف جنــوب ســورية ووســطها. واثنيهمــا أن تكــون 
املدينــة حلقــة وصــل مــع العــراق، ليمــر مشــروعها االســرتاتيجي ملــد خطــوط حديديــة وتدشــني طريــق بــري 

يربــط إيــران بلبنــان والبحــر املتوســط، وال بــد أن ميــر مبدينــة البوكمــال. 
واجلديــر ابلذكــر أن الــوالايت املتحــدة طــاردت يف العامــني املاضيــني التمــدد االيــراين يف هــذه املنطقــة، 
وقصفــت قوافلــه املتحركــة، وعارضــت علنًــا مشــروع الطريــق الــربي أو احلديــدي، لكــي ال تســتخدمه 
لنقــل األســلحة حلــزب هللا، ومــا زالــت حتتفــظ ببعــض القواعــد يف املنطقــة، وتتعــاون مــع الســعودية إلقامــة 

عالقــات مــع الســكان الذيــن ينتســبون لقبائــل ذات روابــط قبليــة ابلســعودية. 
ولكــن املفاجــأة أن القــوات الروســية يف ديــر الــزور تصــدت ملخططــات إيــران. ففــي نيســان/أبريل املاضــي 
وقــع بينهمــا اشــتباك تناقلــت أخبــاره احملطــات العامليــة، ســقط فيــه قتلــى وجرحــى للطرفــني، ومل يكــن 
احلــادث عابــرًا، فتكــرر االشــتباك، ألن الــروس يــرون الطريــق الــربي للســاحل الســوري عامــل هتديــد 
ملشــروعهم لفــرض ســيطرهتم املنفــردة علــى الســاحل الســوري. وقــال حمللــون أن هــذا اهلــدف ازداد أمهيــة 
بعــد قمــة مستشــاري األمــن القومــي إلســرائيل وأمــركا وروســيا واتفاقهــم علــى تقليــص الوجــود االيــراين، 

بدليــل أن االشــتباكات الروســية / االيرانيــة ازدادت بعــد القمــة الثالثيــة. 
ومعــروف أن إيــران اســتغلت األوضــاع الصعبــة للديــر النامجــة عــن إمهــال نظــام األســد هلــا عــرب عشــرات 
الســنني، حــى أصبحــت املنطقــة الرخــوة يف جســد ســورية، واســتغلت الفقــر وأخــذت تنفــذ مشــاريعها 
مقابــل املــال، إال أن هــذا النهــج اســتفز عــرب املدينــة، ودفعهــم ملقاومــة مشــاريعها وقواهتــا بــكل الوســائل. 
وأكــدت مصــادر حــدوث هجمــات مســلحة علــى أهــداف ايرانيــة وميلشــيات عراقيــة وتصفيــة ســوريني 
موالــني هلــا. وذكــرت املصــادر أن جمموعــات ســرية وزعــت بيــاانت هتــدد بقتــل املتعاملــني مــع االيرانيــني. 
وقالــت املصــادر إن حــرب التحريــر الشــعبية مشلــت أهــداف )قســد( شــرق املدينــة، وحــذرت البيــاانت 
القــوات الكرديــة مــن اســتمرار التعــدايت علــى عــرب الديــر واحلســكة، )حتــت طائلــة القصــاص واالنتقــام 

ســًنا بســن وعينًــا بعــني(!.
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Fransa’daki Türk sivil toplum örgütleri, sosyal ve insani amaçlarla kurulmuştur. Bu dernekler mağdur durumdaki in-
sanlara yardım ve bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır. Ayrıca bazı ailelerin kendi geçimlerini 
sağlamaları için destek olmayı hedeflemektedir.
Bu derneklerin benimsediği değerler, Hanif İslam dininden ilham almakta ve faaliyetlerinin temelini insan onuru-
na duyulan saygı oluşturmaktadır. Dernekler sınırların ötesine taşan ve her türlü farklılığın ötesine geçen bir insani 
dayanışmayı ortaya koymaya çalışmaktadır.
Benimsenen ilkeler şunlardır: Tarafsızlık, bağımsızlık, adalet, saygı, sorumluluk ve risklerle mücadele. Bu ilkeler 
derneklerin insani faaliyetlerinin ayrılmaz birer parçasıdır. İlkelere bağlı hareket edilmekte ve her ilke bağlamında 
ihtiyaç sahiplerine ırk, din ve sosyal konumu fark etmeksizin adil bir şekilde yardım sunulmaktadır.
Valens’teki Türk-Fransız Derneği derneklerin faaliyetleri açısından bir biri sayılabilir. Bu dernek Fransa’nın güneyinde-
ki önemli ve etkili derneklerden birisidir. İşrak Gazetesi Dernek Başkanı Sayın Fatih Yıldırım’la bir araya gelerek, 
derneğin Türklerin, medeniyetlerinin ve tarihlerinin imajını dünyaya aktarmadaki rolü üzerine konuştuk. Derneğin 
birçok hedefi ve projesi bulunduğunu, bu hedeflerin içinde ayrım yapmaksızın tüm mültecilerin de yer aldığını öğren-
dik. Dernek dini açıdan Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve buradan destek alıyor. Müdürlük derneğe dini 
kitap ve basılı eserler tedarik ediyor.
1980 yılında kurulan dernek, kiralık dairelerde faaliyetlerine başlamış ve şu an içerisinde bir okul, mescit ve sosyal, 
insani konuların ele alındığı konferans salonu bulunan bir binaya sahip.
Dernek doğrudan Leon’da bulunan Türk Konsolosluğu ve Dini Ateşeliği’nin denetiminde faaliyet gösteriyor. Türkleri 
bir çatı altında toplamaya çalışan dernek, şu anki konumuna ulaşmadan önce az sayıda kişiyle faaliyetlerine başlamış. 
Derneğin üye sayısı 250 kişi ve 2500’den fazla Türk’e hizmet sunuyor. Derneğe bağlı altı dernek komşu şehirler olan 
Coment, Saint-Ranber, Saint-Vale, Romain, Openar ve Montelimas’ta çalışmalarını yürütüyor. Tüm dernekler Türkler 
ve öğrenciler hakkındaki proje ve hizmetlerin takibi için ayda bir kez bir araya geliyor.
Derneğin herkese açık mescidinde dini dersler ve Kur’an hafızlığı yapılıyor. Yine dernekte sembolik fiyatlarla Türk 
ürünlerinin satıldığı bir dükkan var. Ayrıca İslami usullere uygun helal kesim bir adet kesimhane de bulunuyor. Bayram-
larda dernekte bağışçılardan gelen et, sadaka, zekat ve hibeler dağıtılıyor.
Dernekte çocukların altı yaşından itibaren din kültürü ve İslami eğitim almaları sağlanıyor. Eğitimin denetimini Türk 
gönüllüler yürütüyor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkili bir Türk öğretmen Fransız okullarında Türk öğrencil-
er ve dileyen Fransız öğrencilere için haftada iki saat din bilgisi, din usulü ve Türkçe dersleri veriyor.
Fransızlardan Türkçe öğrenmek isteyenlere dernekte kolaylık sağlıyor, 
aynı zamanda öğrencilerin Fransız derneklerine katılma işlemlerinde de 
yardımcı oluyorlar.
Dernek sayesinde Tıp ve Mühendislik alanlarından mezun olan öğrenciler-
le yıllık bir buluşma gerçekleştiriyor ve bu buluşmada dernek ve buradaki 
tecrübelerden bahsedilerek, yeni öğrenciler kendilerine uygun alanı seçme 
konusunda teşvik ediliyor.
Herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde Türk Konsolosluğu’na baş-
vuruluyor ve sorunun çözülememesi durumunda ilgili Türk makamlarına 
bildirimde bulunuluyor.
Dernek daha önce iki kez terör örgütü PKK’nın saldırısına uğramış ve 
kundaklanmış. Bu olaylar esnasında Fransız makamlarına başvuruda bu-
lunulmuş ve saldırıyı gerçekleştirenler tutuklanarak yargılanmış. Dernek 
yöneticileri, Fransızlarla iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtiyor.
Dernek bizden Fransızlara Türk-Suriyeli ve Kürt kardeşlik ilişkisini 
tanıtabilmemiz için İşrak Gazetesi’ni Fransızca’ya çevirmemizi talep etti. Biz de bu konuda çalışma yapacağımız be-
lirttik. Dernek ayrıca, Türk ve Fransız makamlarıyla bu konuda görüşme sözü verdi.
Dernek yetkilileri Batı basınının Müslümanlara ve köklü bir tarih, medeniyet ve özgürlük anlayışına sahip olan Tür-
kiye’ye karşı nefret dilini teşvik ettiğinden bahsederken, Suriyelilerin sıkıntılarını görmezden geldiğini belirtti. Türk 
halkının ise farklı medeniyet ve halklara kapılarını açtığının altını çizdi.
Fransa’da doğduğunu ve Fransız vatandaşı olduğunu ifade eden Fatih Yıldırım, Fransa’da kendisini gurbette hisset-
tiğini ve aslında kendisini Türkiyeli olarak gördüğünü, zira anne babasının vatan sevgisini içine yerleştirmiş olduğunu 
dile getirdi. Yıldırım Türkiye’ye ait olduğunu ve yakın zamanda Türkiye’ye dönmek için çaba göstereceğini sözlerine 
ekledi.
İşrak Gazetesi aracılığıyla tüm Türk halkına seslenen Yıldırım, Türk halkından vatan sevgisini diri tutmaları ve Türki-
ye’yi büyük devletler seviyesine taşımak için tüm çaba ve vakitlerini sarf etmeleri çağrısında bulundu. Yıldırım Türki-
ye’nin turizm, ekonomi, insani yardım, ticaret ve hizmet alanlarında tüm başarılarından gurur duyduğunu belirtirken, 
Türk halkının dünyanın kendileri aleyhine hazırladığı komplolara karşı teyakkuz halinde olması gerektiğinin altını 
çizdi. Yıldırım ayrıca, Türk halkının Avrupa’nın yaptığı gibi tüm çaba ve imkanlarını kullanması halinde, Türkiye’nin 
durumunu hızlı bir şekilde değiştirebileceğini ifade etti.
Avrupalılara hitap eden ve Türkiye’nin tarihini ve Yüce İslam’ı anlatan bir Türk basını olmasının öneminden bahseden 
Yıldırım, Türkiye’de çeşitli dinlerin özgür bir şekilde yaşadığını ancak Batı basınının bu özgürlüğü görmezden gelerek 
bireysel olayları ön plana çıkardığını ve böylece bunu bir ırkçılık olarak yansıttığını söyledi. Yıldırım son olarak Tür-
kiye ile Avrupa’da yaşama arasında seçeneği olsa, hiç tereddüt etmeden Türkiye’de yaşamayı seçeceğini dile getirdi.
Fransızcadan Çeviren: Feride Muna
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أتسســت اجلمعيــات املدنيــة الرتكيــة يف فرنســا هبــدف اجتماعــي وإنســاين، وهــي تعمــل يف اإلغاثــة وتلبيــة احلاجيــات األساســية 
لألشــخاص األكثــر عرضــة للضــرر، ودعــم األســر املنكوبــة لتحقيــق االســتقالل الــذايت يف مــوارد عيشــها، وتلبيــة احلاجيــات 

األساســية للمحتاجــني.
 تســتقي قيمهــا وتســتوحيها مــن مبــادئ اإلســالم احلنيــف، واحــرتام كرامــة اإلنســان الــي تشــكل جوهــر عملهــا، والعمــل علــى   

خلــق تضامــن إنســاين يتجــاوز احلــدود ويســمو فــوق االختالفــات بــكل أنواعهــا.
وتتمســك ابملبــادئ: )احليــاد، االســتقاللية، اإلنصــاف، االحــرتام، املســؤولية، حتــدي املخاطــر(، وتعــّد هــذه املبــادئ جــزءاً ال 
يتجــزأ مــن عملهــا اإلنســاين، وااللتــزام هبــا حيــث يضمــن كل مبــدأ منهــا تقــدمي العــون بعــدل وإنصــاف للمحتاجــني واملنكوبــني 

ويراعــي التنــوع عرقيــاً، دينيــاً، أو اجتماعيــاً.
املهمــة واملؤثــرة يف اجلنــوب  مــن اجلمعيــات  لعمــل اجلمعيــات، وتعتــرب  تعــد أمنوذجــاً  الفرنســية )بفاالنــس(  الرتكيــة  اجلمعيــة 
الفرنســي، التقــت صحيفــة إشــراق برئيــس اجلمعيــة الســيد )فاتــح يلدميــر( حيــث حدثنــا عــن إســهامات اجلمعيــة ودورهــا يف 
نقــل صــورة األتــراك وحضارهتــم واترخيهــم للعــامل، وأن اجلمعيــة متنوعــة األهــداف واملشــاريع وهــي تســتهدف كل الالجئــني بــدون 
اســتثناء، واجلمعيــة تتبــع إىل وزارة األوقــاف الرتكيــة مــن الناحيــة الدينيــة وتتلقــى الدعــم منهــا وهــي تــزود اجلمعيــة ابلكتــب الدينيــة 

واملطبوعــات الدعويــة.
 أتسســت اجلمعيــة منــذ عــام 1980 وبــدأت عملهــا يف شــقق مســتأجرة إىل أن اســتطاعت أتمــني بنــاء مســتقل فيــه مدرســة 

ومســجد وقاعــة مطالعــة، وقاعــة للقــاءات االجتماعيــة واإلنســانية.
وحنــن نعمــل إبشــراف مباشــر مــن القنصــل الرتكــي وامللحــق الديــي الرتكــي مبدينــة ليــون، واجلمعيــة تعمــل علــى مل األتــراك ضمــن 
بوتقــة واحــدة، بــدأان أبعــداد قليلــة حــى وصلنــا إىل هــذه املكانــة اآلن، عــدد املنتســبني إىل اجلمعيــة 250 عضــواً وحنــن نقــدم 
اخلدمــة واملتابعــة ألكثــر مــن 2500 تركــي، وتتبــع جلمعيتنــا ســت مجعيــات منتشــرة يف املــدن اجملــاورة ) كمونــت وســان رنبــار 

وســان فاليــي ورومــان وأوبنــار ومنتيليمــاز( وجنتمــع شــهرايً ملتابعــة املشــاريع واخلدمــات الــي هتــم األتــراك والطلبــة.
للجمعيــة مســجد مفتــوح للجميــع وفيــه جتــرى الــدروس الدينيــة وحتفيــظ القــرآن الكــرمي، وفيــه متجــر لبيــع املنتجــات الرتكيــة 
أبســعار رمزيــة، وهلــا مســلخ للذبــح احلــالل علــى الطريقــة اإلســالمية، ويف األعيــاد نقــوم بتوزيــع اللحــوم وأمــوال الصدقــات والــزكاة 

واهلبــات الــي تصلنــا مــن املقتدريــن.
وحنــن نشــرف علــى تدريــس الطــالب مــن عمــر السادســة دينيــاُ مــع الثقافــة الدينيــة وتعاليــم الديــن اإلســالمي الســمحة، ويشــرف 

علــى التدريــس متطوعــون أتــراك، وهنــاك أســتاذ تركــي موفــد مــن وزارة التعليــم 
الرتكيــة لتدريــس مــادة الداينــة اإلســالمية وأصــول الديــن واللغــة الرتكيــة يف 
املــدارس الفرنســية لســاعتني يف األســبوع للطــالب األتــراك وملــن يرغــب مــن 

الفرنســيني.
ومن يرغب من الفرنســيني بتعلم اللغة الرتكية فنحن نســهلها هلم يف اجلمعية، 

كما نساعد الطلبة إبجراءات االلتحاق ابجلامعات الفرنسية.
ولدينــا ملتقــى ســنوي للطــالب القدامــى الذيــن خترجــوا بفضــل دعــم مجعيتنــا 
اجلمعيــة  عــن  فيــه  يتحدثــون  جامعــات،  وأســاتذة  ومهندســني  أطبــاء  مــن 

يناســبهم. الــذي  الفــرع  اجلــدد الختيــار  للطــالب  وجتارهبــم وتشــجيعهم 
ويف أي مشــكلة تواجهنــا نلجــأ إىل القنصــل الرتكــي ويف حــال عــدم حلهــا 

نوصلهــا إىل الســلطات الرتكيــة املختصــة.
وقــد تعرضــت مجعيتنــا لالعتــداء وحرقهــا مرتــني مــن قبــل عصــاابت حــزب 
العمــال الكردســتاين )PKK( اإلرهابيــة، وقــد جلــأان إىل الســلطات الفرنســية 

الــي قامــت ابعتقاهلــم وحماكمتهــم، ولدينــا عالقــات جيــدة مــع الفرنســيني.
 وطالــب برتمجــة صحيفــة إشــراق إىل الفرنســية لتعريــف الفرنســيني ابلعالقــات األخويــة )الرتكيــة - الســورية - الكرديــة( الــي 

تعمــل إشــراق عليهــا، ووعــد أنــه ســيتواصل مــع جهــات تركيــة وفرنســية للتنفيــذ.
وحتــدث عــن االعــالم الغــريب الــذي حيــض علــى خطــاب الكراهيــة ضــد املســلمني وضــد تركيــا صاحبــة التاريــخ واحلضــارة واحلريــة، 

وأنــه يتجاهــل معــاانة الســوريني وانفتــاح الشــعب الرتكــي علــى خمتلــف احلضــارات والشــعوب.
وقــال أان ولــدت يف فرنســا وأمحــل اجلنســية الفرنســية لكنــي أحــس ابلغربــة هنــا وأعتــرب نفســي تركيــا ألن حــب الوطــن قــد غرســه 

أيب وأمــي يف داخلنــا، وأنتمــي إىل تركيــا وســأعمل علــى عــوديت القريبــة إليهــا.
ووجــه عــرب صحيفــة إشــراق نــداء إىل كل الشــعب الرتكــي مطالبــاً إايهــم ابلتمســك حبــب الوطــن وبــذل اجلهــد والوقــت لكــي 
يصلــوا إىل مصــاف الــدول العظمــى، وأنــه يفخــر إبجنــازات تركيــا بكافــة املياديــن الســياحية واالقتصاديــة واإلنســانية والتجاريــة 
واخلدميــة، وعلــى أهلــي برتكيــا أن يكونــوا واعــني ملــا حييكــه العــامل مــن مؤامــرات ضدهــم، ولــو بــذل الشــعب الرتكــي جهــده 

وإمكانياتــه كمــا يفعــل أبوراب، لتغــرت أحــوال تركيــا ســريعاً.
وركز على أمهية وجود إعالم تركي موجه لألوربيني يتحدث عن اتريخ تركيا واإلســالم املشــرف، وقال يف تركيا تعيش األداين 
حبريــة ولكــن االعــالم الغــريب يتجاهــل هــذه احلريــة ويتحــدث عــن حــوادث فرديــة يضخمهــا ويصفهــا ابلعنصريــة، ولــو خــرت بــني 

العيــش برتكيــا وأوراب الخــرتت تركيــا قــوال واحــداً وبــال تــردد.
 -----
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وفقا للقرآن الكرمي هل ال ميكن أن يكون النصارى واليهود أصدقاء؟
النقطــة الشــائعة واملشــرتكة الــي تظهــر يف العديــد مــن اآلايت يف القــرآن الكــرمي هــي أن »املؤمنــني ال يتخــذوا 
الكافريــن أوليــاء«. هــذه الكلمــة »ويل«  عندمــا ُترتجــم إىل الرتكيــة ، ُترتجــم عــادًة كـــ »صديــق محيــم«، لكــن كلمــة  
»صديــق« يف احلقيقــة ال تعكــس كل معــاين كلمــة ويل، بــل إهنــا ال حتمــل جــزءا كبيــا مــن املعــاين الــي حتملهــا 
كلمــة ويل. كلمــة »دوســت Dost« يف اللغــة الرتكيــة أيضــا حتمــل أكثــر مــن معــى، املعــى الشــائع هلــا يف اللغــة 
اليوميــة هــو »صديــق محيــم«، واحلقيقــة أنــه يف بعــض احلــاالت ال حــرج يف أن يكــون للمســلم صديــق محيــم مــن 
غــر املســلمني، )طبعــا أن ال يكــن ذلــك أمــر عــام، لكــن لــو كان يف بعــض احلــاالت اخلاصــة ال أبس( بشــرط أن 

ال تكــون هــذه الصداقــة ضــد مؤمــن، أو أن تكــون بطريقــة ال تســبب لــه ضــررا!
ترتبــط كلمــة »الــويل« ابملصطلــح مثــل الــوالء والتــوايل والتــويل واملــواالة، ويف هــذه األثنــاء فــإن العالقــة الــي تعــرب 
عنهــا هــذه الكلمــات؛ هــو االحتــاد والوحــدة والعالقــة اجملتمعيــة اخلاليــة مــن أي غريــب أو خمتلــف، إنــه عالقــة 
بــني أشــخاص مجيعهــم يف مــكان واحــد، وينتمــون إىل ديــن ومعتقــد واحــد، ومجيعهــم يتشــاطرون نفــس االنتمــاء، 
وهــم أصدقــاء مــع بعضهــم البعــض، ويســاعدون بعضهــم البعــض« هــذه هــي عالقــة الــوالء واملــواالة، اســم هــذه 
العالقــة هــو »واليــة أو مــواالة«، ابإلضافــة إىل تلــك املصطلحــات الــي تعطــي نفــس املعــى الــذي حتملــه هــااتن 
الكلمتــان، فــإن هنــاك كلمــات أتيت مبعــاين أخــرى األول منهــا هــو »املســاعدة واإلعانــة« والثــاين هــو »اإلدارة، 

واحلكــم وتبــي األعمــال«.
كمــا تــرون فــإن كلمــة ويل ال حتمــل فقــط معــى الصداقــة بــل حتمــل أيًضــا معــاين أكــرب مــن ذلــك بكثــر، تشــمل 
العديــد مــن العالقــات العقائديــة والدينيــة واالجتماعيــة والسياســية. فــاهلل تعلــى هــو ويل املؤمنــني مــن حيــث 
املســاعدة القــرب، واملؤمنــون هــم أوليــاء هللا. يف هذيــن املعنيــني ال ميكــن لغــر املســلمني أن يصبحــوا أوليــاء 
للمؤمنــني. فاملؤمنــني هــم آابء بعضهــم البعــض فيمــا يتعلــق بتمثيــل بعضهــم البعــض وإدارة شــؤوهنم )أي التمثيــل 
السياســي واالجتماعــي(، لكــن غــر املســلمني ال ميكــن أن يكونــوا أوليــاء املؤمنــني هبــذه الشــروط. مــن الضــروري 
أن نفهــم مفهــوم »اختــاذ غــر املؤمنــني أوليــاء« احملــرم علــى املؤمنــني يف القــرآن الكــرمي جيــب أن نفهمــه يف هــذا 

اإلطــار اخلــاص.
مــن انحيــة أخــرى، ال يوجــد أي مانــع يف أن يكــون املســلمون وغــر املســلمني أصدقــاء يف والطريــق أو يف جمــال 
العمــل أو املدرســة أو اجلــرة يف الســكن أو الشــراكة التجاريــة أو الصداقــة يف اخلدمــة العســكرية )إذا كانــت هــذه 
األشــياء تعترب صداقة(. هناك أمر من هللا تعاىل أبن يُعامل بصورة طيب مجيع غر املســلمني الذين ال يطمعون 
يف أرض املؤمنــني، أو حياربوهنــم بدافــع الديــن، إذ جيــب التعامــل معهــم يف إطــار مــن العدالــة واإلنصــاف واحلقانيــة 

)إذا كان يطلــق علــى هــذه األشــياء اســم صداقــة فليكــن(، لقولــه تعــاىل:
»ال ينهاكــم هللا عــن اللذيــن ال يقاتلوكــم يف الديــن ومل خيرجوكــم مــن دايركــم أن تربوهــم وتقســطوا إليهــم، إن هللا 

حيــب املقســطني«.  )ســورة املمتحنــة اآليــة 8(.
مــاذا ســيكون مصــر املســيحيني واليهــود يف اآلخــرة؟ هــل هــم مجيعــا يف جهنــم؟ أم أن هنــاك مصــر آخــر هلــم؟ هــل 

ميكــن القــول عبــارة »ســوف تنجــون إذا آمنتــم أبي مــن الــدايانت الســماوية الثــالث؟
- القرآن الكرمي يدعو املسيحيني واليهود بوضوح إىل التوحيد. فلم مل تكن الدعوة إىل التوحيد ضرورية ملا كان 
هنــاك معــى ومــكان لـــ »دعــوة التوحيــد« )والتوحيــد يعــي عبــادة هللا وحــده واإلميــان بــه كــرب وإلــه معبــود واحــد، 
والعيــش وفقــا هلــذا االعتقــاد واإلميــان(، ولــو كانــت املعتقــدات اخلاصــة هباتــني الداينتــني )اليهوديــة والنصرانيــة( 

كافيــة وصحيحــة وخملصــة ملــا كان أيضــا ضــرورة ومعــى لدعــوة التوحيــد.
هــذه نتائــج وملخصــات لبعــض األقــوال املشــرتكة بــني بعــض العلمــاء الذيــن علقــوا وفســرو النصــوص الــواردة يف 

القــرآن الكــرمي واحلديــث الشــريف املتعلقــة مبوضوعنــا كمــا يلــي:
1- مــن كان يف إميانــه وعبادتــه شــرك )أي اعتبــار أي شــيء آخــر معبــود مــكان هللا أو إشــراك أي خملــوق يف 

ألوهيــة هللا أو حتميلــه أي مــن صفاتــه( فــإن هــؤالء ال يدخلــون اجلنــة.
2-  ال يدخل اجلنة من اليهود واملســيحيني احلاليني من وصلوا إىل احلق واملعلومات الصحيحة خبصوص النيب 
حممــد صلىــى هللا عليــخ وســلم مث وصفــوه أبنــه نــيب كاذب وزائــف ســواء بشــكل علــي أو خمفــي، كمــا ال يدخــل 

اجلنــة  مــن ال يصححــون معتقداهتــم منهــم وفقــا ملــا جــاء بــه القــرآن الكــرمي. 
3- قــد يدخــل اجلنــة أولئــك الذيــن لديهــم إميــان ابهلل  بــدون شــرك، لكــن مل تســمح هلــم ظروفهــم ابلوصــول إىل 
املعلومــات الصحيحــة عــن اإلســالم والنــيب حممــد عليــه الصــالة والســالم نتيجــة للظــروف احمليطــة الــي يعيشــون هبــا.
يف الداينــة املســيحية احلاليــة الرمسيــة واملعروفــة، هنــاك شــرك وتثليــث، يف اليهوديــة هنــاك أخطــاء عديــدة حــول 
اإلميــان ابآلخــرة، كمــا انــه عنــد بعــض اجلماعــات اليهوديــة يوجــد شــرك. هنــاك طريقتــان فقــط للدخــول إىل اجلنــة 
بعــد جمــيء اإلســالم؛ مهــا إمــا أن تصبــح مســلماً مــن خــالل اإلميــان ابلرســول األخــر حممــد صلــى هللا عليــه وســلم، 
أو )كمــا يقــول الغــزايل( أن تؤمــن ابهلل وحــده دون الوقــوع يف الشــرك، وهــذا إن مل يتــم التوصــل إىل معلومــات 

صحيحــة وبصــورة جاذبــة إىل دعــوة النــيب حممــد صلــى هللا عليــه وســلم.

- Kur’an-ı Kerim’e göre Hristiyanlar ve Yahudilerle dost olunamaz mı?
- Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok âyetin ortak noktası, “müminlerin gayr-i 
müslimleri veli edinmemeleri” yönündedir. Bu kelime (veliyy) Türkçe’ye çe-
virilirken genellikle “dost” olarak çevirilmiştir, ama dost kelimesi, “velî”nin 
bütün manalarını içine almamakta, hatta manaların önemli bir kısmını dışarı-
da bırakmaktadır. Türkçe’de “dost”un da birden fazla manası vardır; günlük 
dilde dost “samimi arkadaş” demektir. Gayr-i müslimlerle Müslümanların 
-genel olmasa da özel olarak yani bazı durumlarda ve bazılarıyla- samimi 
arkadaş olmalarında bir sakınca yoktur; yeter ki bu arkadaşlık bir müminin 
aleyhinde, onun zarar görmesine sebep olacak durumda ve şekilde olmasın!
Velî kelimesi “velâ, tevâlî, tevellî, müvâlât” mastarlarıyla ilgilidir, bu kelim-
elerin ifade ettiği ilişki; arada yabancının, farklının bulunmadığı bir birlik-
telik, bir topluluk ilişkisidir. “Hepsi bir yerde olan, bir dine ve inanca men-
sup olan, aynı aidiyeti paylaşan, hepsi birbiriyle arkadaş olan ve aralarında 
yardımlaşan kimselerin ilişkisi” “velâ, muvâlât ve tevâlî” ilişkisidir. Bu il-
işkinin bir adı da “velayet veya vilayet” tir. Bu iki kelimeye aynı manayı 
verenler yanında birincisine “yardım”, ikincisine “işi üstlenme, yönetme” 
manası verenler de olmuştur.
Görüldüğü üzere veli kelimesi yalnızca bir arkadaşlığı değil, onun ötesinde 
itikadî, sosyal, siyasî birçok ilişkiyi içine almaktadır. Allah, yardım etme 
ve yakın olma bakımından müminlerin velisidir, müminler de buna mazhar 
olmak bakımından Allah’ın velîleridir. Bu iki mânada gayr-i müslimlerin, 
müminler için veli olmaları mümkün değildir. Birbirini temsil etme ve işler-
ini yönetme (siyasî ve sosyal temsil) bakımlarından müminler birbirlerinin 
velileridir, ama gayr-i müslimler bu manalarda müminlerin velileri olama-
zlar. İşte Kur’an’da müminlere yasaklanan “gayr-i müslimleri veli edinme” 
kavramını bu özel çerçevede anlamak gerekiyor.
Öte yandan Müslümanlarla gayr-i müslimlerin iş, yol, okul, askerlik ark-
adaşı, iş ortağı, komşu olmalarında (eğer buna dostluk denirse bu mana-
da dost olmalarında) bir sakınca yoktur. Müminlerin topraklarına, mal 
varlıklarına göz dikmeyen, onlara din yüzünden savaş açmayan bütün gayr-i 
müslimlere iyi davranmak, onlarla ilişkide hakkaniyet ve adalete riayet et-
mek (eğer bunlara dostluk denebilirse) Allah’ın emridir:
“Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkar-
mayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan menetmez. 
Çünkü Allah, adalet yapanları sever.” (Mümtehine: 60/8).
- Hristiyan ve Yahudiler’in ahiretteki durumları ne olacaktır? Onlar topy-
ekün cehennemlik midirler, yoksa konunun başka yönleri de var mıdır? Üç 
semavi dinden hangisine inanırsanız kurtulursunuz, denilebilir mi?
- Kur’an-ı Kerim, Hristiyan ve Yahudîleri açıkca tevhide çağırır. Eğer 
tevhîde (bir tek Allah’ı ilah, ma’bûd ve Rab bilme ve buna göre yaşamaya) 
davet gerekli olmasaydı, bu iki dinin mevcut inançları yeterli, sahih ve kur-
tarıcı olsaydı “tevhîde davet”in anlamı ve yeri de olmazdı.
Kur’an’da ve hadislerde geçen, konumuzla ilgili metinler üzerine yorum ya-
pan alimlerin bir kısmının ortak ifadelerinden çıkan sonuç şudur:
1. İmanında ve ibadetinde şirk (başka bir varlığı Allah yerine koymak, ona 
ortak kılmak veya ona mahsus niteliklere ortak bilmek) bulunan kimseler 
cennete giremezler.
2. Mevcut Yahudi ve Hristiyanlar içinden Peygamberimiz hakkında doğru 
bilgiye ulaştıkları halde ona inanmayanlar, onu –açık veya kapalı bir üslup-
la- sahte peygamber olarak niteleyenler, bâtıl olan inançlarını Kur’an’a göre 
tashih etmeyenler de cennete giremezler.
3. İçinde bulundukları şartlar İslam ve Peygamberimiz hakkında doğru bilgi 
edinmeye müsait olmadığı için şirksiz bir Allah inancını benimseyenler cen-
nete girebilirler. Mevcut, bilinen, resmi Hristiyanlık’ta şirk (teslis) vardır, 
Yahudilik’te de ahiret inancı konusunda arızalar ve bazı Yahudi gruplarda 
şirk bulunmaktadır. İslam geldikten sonra cennete girebilmenin yolu ya Son 
Peygamber’e iman ederek Müslüman olmak veya eğer Son Peygamber’in 
davetine sahih ve ilgi çekecek şekilde ulaşılamamış ise (Gazzali böyle diy-
or) şirk koşmadan bir Allah’a iman etmektir.

Hayrettin KARAMAN 
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سيشــهد النصــف الثــاين مــن أيلــول/ ســبتمرب اجلــاري، حركــة ونشــاطا هامــا ابلنســبة لرتكيــا فيمــا خيــص التطــورات اجلاريــة يف 
مشــال ســوراي .ففــي 16 أيلــول/ ســبتمرب اجلــاري ســتعقد قمــة ثالثيــة بــني تركيــا وروســيا وايــران، ويف الفــرتة بــني 21 و25 
أيلــول/ ســبتمرب اجلــاري، ســيكون الرئيــس طيــب رجــب أردوغــان يف نيويــورك للمشــاركة يف اجتماعــات الــدورة 74 للجمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة. 
إذ ســيتم التطــرق إىل األوضــاع يف مشــال ســوراي، أي إىل التفامهــات مــع روســيا حــول إدلــب، وإىل االتفاقــات مــع الــوالايت 

املتحــدة حــول منطقــة شــرق الفــرات، هــذا مــا ســيكون علــى جــدول األعمــال.
هنــاك حالــة مــن التوتــر تتزامــن مــع تزايــد اهلجمــات مــن قــوات النظــام الســوري علــى إدلــب، ونــزوح عشــرات اآلالف مــن 
الســوريني حنــو احلــدود الرتكيــة الســورية والــي هتــدد هبجــرة جديــدة، إىل جانــب هنــاك تزايــد االســتهدافات ابجتــاه نقــاط املراقبــة 
الرتكيــة، وكذلــك التطــور اجلديــد هــو قيــام الــوالايت املتحــدة بقصــف إدلــب حــى تقــول إهنــا داخــل املعــادالت وتذكــر بذلــك.
الرئيــس أردوغــان يف اجتماعــه الثــالاثء املاضــي مــع نظــره الروســي يف موســكو، طلــب منــه إجبــار النظــام الســوري علــى 

االمتثــال التفــاق سوتشــي يف إدلــب خبصــوص إدلــب وتطبيقــه.
وخــالل مراســم تســليم الشــهادات خلرجيــي املدرســة احلربيــة قبــل أايم  أرســل اردوغــان رســالة إىل واشــنطن، مفادهــا أنــه إن 
مل يتــم بســط الســيطرة علــى املنطقــة اآلمنــة يف شــرق الفــرات، خــالل أســابيع وفــق االتفــاق، فــإن تركيــا ســتلجأ إىل خيــارات 

بديلــة أخــرى.
إذا ســيجتمع الرئيــس أردوغــان علــى هامــش اجتماعــات األمــم املتحــدة مــع ترامــب وســيحاول »البنــدول« )أو رقــاص 

الســاعة( إحــداث تــوازانت جديــدة خبصــوص منطقــي إدلــب وشــرق الفــرات.
أقــول »البنــدول« )أو رقــاص الســاعة( بســبب املعــادالت الصعبــة الــي جيريهــا الرئيــس مــع قوتــني عظيمتــني )روســيا والــوالايت 

املتحدة( يف مشال ســوراي.
هذه املعادالت الصعبة الي أنشــئت مع بداية عملية أســتاان، وتتطلب جمهودا عســكراي واســتخباراتيا، وتتطلب مفاوضات 

علــى طاولــة مــع القــادة. لكــن العمليــة عمليــة ديناميكيــة للغايــة.
حمتــوى هــذه االتفاقيــات والتفامهــات يتغــر وفقــا للخطــوات اجلديــدة الــي ختطوهــا األطــراف الفاعلــني اآلخريــن، إذ أن أي 

تطــور لــدى هــذا الثالثــي فإنــه يؤثــر علــى اآلخريــن. وهــي أيضــا منفتحــة متامــا علــى مســألة »األمــر الواقــع«.
وهلــذا الســبب فــإن كل طــرف مــن الفاعلــني الرئيســيني يســعى لتجــاذابت ولعوامــل جــذب جديــدة مــن أجــل تشــكيل 

الديناميكيــة« وفقــا ملصاحلــه ومنفعتــه. وصياغــة »التســوية 
لكن هدف أنقرة هو منع جمرايت األمور من الوصول لتوتر عسكري تركي مع روسيا والوالايت املتحدة.

ففــي إدلــب، تســعى تركيــا، ملنــع تدفــق متزايــد مــن الالجئــني الســوريني علــى احلــدود مــع ســوراي، مــن خــالل تثبيــت وقــف 
إطــالق النــار يف إدلــب، ومنــع حــدوث مأســاة إنســانية هنــاك، واحليلولــة دون تدمــر قــوات النظــام الســوري جلماعــات 

املعارضــة ابلكامــل هنــاك.
أمــا يف منطقــة شــرق هنــر الفــرات، فاحلــراك الرتكــي يهــدف ملنــع  وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة مــن إقامــة كيــان يشــبه 

الدولــة، والتأكــد مــن إهنائهــا والقضــاء عليهــا.
روســيا واألســد، يســعيان لالســتيالء علــى إدلــب ابلكامــل، كمــا فعلــوا مــع مناطــق خفــض تصعيــد أخــرى، وال يهتمــون لــو 
هاجــر ماليــني الســوريني مــن هنــاك، مــا يهمهــم فقــط إحــكام الســيطرة مــن قبــل األقليــة النصريــة علــى ســوراي الــي ســتفقد 

حــوايل نصــف ســكاهنا.
أمــا الــوالايت املتحــدة فرتيــد اإلبقــاء علــى الوحــدات الكرديــة يف شــرق الفــرات والتمســك هبــا، لذلــك واضــح أنــه مــن الصعــب 

املوازنــة بــني تلــك املصــاحل املتضاربــة ابلنســبة ألنقرة.
لكــن جيــب أن ال ننســى أن الواقــع الــذي وصــل بــه احلــال يف مشــال ســوراي، قــد حــدث بســبب ســعي الــوالايت املتحــدة 
منــذ عــام 2013 إلطالــة أمــد احلــرب األهليــة هنــاك، وبســبب التدخــل الروســي الــذي ســامهت فيــه أمريــكا يف ســوراي. 

ومسحــت بــه.
طبعــا تركيــا مل تتمكــن مــن التدخــل يف هــذه املعــادالت والتــوازانت ابملعــى العســكري إال بعــد حماولــة االنقــالب يف 15 متــوز 
2016، وبفضــل هــذا التدخــل جنحــت يف تقســيم وتقطيــع املمــر اإلرهــايب لتنظيــم واي يب جــي YPG، كمــا جنحــت يف 

الوقــت ذاتــه يف اإلبقــاء علــى املعارضــة يف مدينــة إدلــب.
نتيجــة للتعقيــدات واملخاطــر الــي تواجههــا تركيــا يف مشــال ســوراي، طــرح بعــض احملللــني فكــرة التصــاحل مــع النظــام الســوري، إذ 
ركــزوا يف طروحاهتــم علــى »املخاطــر احملدقــة برتكيــا«، لكــن هــؤالء حياولــون الوصــول اىل نتائــج ســريعة بدعوهتــم لالســتعجال 

ابلتصــاحل مــع األســد.
ألهنــم هبــذا الــكالم يقولــون بصــورة مباشــرة »دعــوان نــرتك جــزء مــن إدلــب للنظــام« وبصــورة غــر مباشــرة »لنــرتك شــرق الفــرات 

لألســد، فنحل املشــكلة بذلك«.
ال شــك أن التــوازانت وسياســات الفاعلــني يف احلــرب األهليــة الســورية قــد تغــرت، كمــا أن السياســة الرتكيــة أيضــا جتــاه 

ســوراي قــد تغــرت وتتغــر.
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن املعادلــة احلاليــة تتطلــب إدارة البنــدول أو التــوازانت بــني إدلــب وشــرق الفــرات، ويتعــني 
علــى تركيــا أن تســتمر يف هنــج موازنــة عالقاهتــا مــع روســيا والــوالايت املتحــدة. ألن االنســحاب مــن املنطقــة يعــي ال هــو مينــع 

YPG تدفــق املاليــني مــن الالجئــني اجلــدد وال هــو يزيــل خطــر تنظيــم واي يب جــي
لذلــك فإنــه علــى تركيــا أن حتافــظ علــى وجودهــا ودورهــا العســكري يف إدلــب وشــرق الفــرات، وأي انســحاب مــن هنــاك 

يعــي استســالما لتلــك التحــدايت الــي تواجههــا أنقــرة مــن حوهلــا وخاصــة شــرق البحــر املتوســط.
إن االنســحاب مــن الســاحة الســورية يف هــذه املرحلــة يعــي أن تستســلم تركيــا لكافــة التحــدايت األخــرى احمليطــة هبــا وعلــى 

رأســها التحــدايت شــرق املتوســط و)التنقيــب عــن النفــط(
أن حماولة اخلروج من تلك املعادالت املعقدة يف مشال سوراي، أشد خطرا من البقاء هناك، لذلك فالبقاء أسلم.

Eylül ayının ikinci yarısı hayli hareketli geçecek. 16’sında Türkiye’de Rusya ve 
İran ile üçlü zirve var. 21 ile 25 arasında ise Başkan Erdoğan, New York’ta BM 74. 
Genel Kurulu’nda temaslarda bulunacak. Gündem, Suriye’nin kuzeyi, yani Rusya 
ile İdlib’de, ABD ile Fırat’ın doğusu hakkında varılan mutabakatların gidişatı.
Geçtiğimiz haftalarda İdlib’de Rusya ve Rejim bombardımanı artırmıştı.
Onbinler sınıra dayanırken, Türk gözlem noktalarının hedef alınması da tansiyonu 
yükseltmişti. ABD de İdlib’i vurma kararı alarak denklemin içinde olduğunu hatır-
lattı.
Salı günü Putin ile görüşen Erdoğan, muhatabından rejimin, Soçi mutabakatına 
uymaya zorlanmasını istedi. Güvenli bölge için ise Harp Okulları Diploma Alma 
ve Sancak Devir Teslim Töreni’nden Washington’a mesaj gönderdi: “Birkaç hafta 
içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekât planımızı devreye sok-
acağız...” İşte Erdoğan, BM Genel Kurulu sırasında Trump ile de görüşerek “İdlib-
Fırat’ın doğusu sarkacındaki” yeni dengelenmeyi temin etmeye çalışacak.
Sarkaç diyorum çünkü Suriye’nin kuzeyinde iki büyük güçle zorlu bir denklem 
yürütüyoruz.
Astana sürecinin başlamasıyla kurulan bu denklem, sahada askeri varlıkla, istih-
barat marifetleriyle; masada ise liderlerle müzakere ile gidiyor. Ancak süreç çok 
dinamik.
Mutabakatların içeriği diğer aktörlerin yeni adımlarına göre değişiyor. Bir uçtaki 
gelişme diğerini etkiliyor. Oldubittilere de hayli açık. Bu sebeple her bir aktör “di-
namik mutabakatın” içeriğini kendi menfaatine göre şekillendirmek için yeni atrak-
siyonlar peşinde.
Ankara’nın hedefi Rusya ve ABD ile askeri bir gerginliğe girmeden bu sarkacın 
kontrolden çıkmasını engellemek. Yani İdlib’de ateşkesi koruyarak insani dramı 
durdurmak ve sınıra yeni mültecilerin gelmesinin önüne geçmek. Rejimin muhalif 
grupları tümüyle yok etmesini de önlemek. Fırat’ın doğusunda ise önce YPG’nin 
devletimsi yapıya gidişini durdurmak, sonra da tümüyle tasfiyesini sağlamak.
Rusya ve Esad, İdlib’i önceki çatışmasızlık bölgeleri gibi ele geçirmek istiyor.
Milyonların ülkeyi terk etmesini umursamıyorlar hatta arzu bile ediyorlar.
Nüfusunun nerdeyse yarısını kaybedecek Suriye’nin Nusayri azınlık tarafından 
daha rahat yönetileceğini hesaplıyorlar.
ABD de YPG’yi elinde tutarak Suriye masasında olmak istiyor. Bu çatışan men-
faatler arasında yol almanın çok zor olduğu açık. Ancak unutmayalım, bugünün re-
alitesi 2013’te ABD’nin Suriye iç savaşını uzatacak bir politikaya geçmesi ve daha 
sonra Rusya’nın kontrolü ele geçirmesine müsaade etmesiyle şekillendi. Türkiye bu 
denkleme ancak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasından sonra askeri 
anlamda müdahil olabildi.
Bir yandan YPG terör koridorunu parçaladı, diğer yandan hâlâ muhalifler İdlib’de 
tutunabiliyor. Suriye’nin kuzeyindeki zorlu süreci gören bazı analistler “tehlikel-
ere” vurgu yaparak, hemen hızlı bir sonuca varıyorlar: “Hemen Suriye rejimi ile 
barışalım.” Yani sarkacın İdlib kısmını doğrudan, Fırat’ın doğusunu da dolaylı 
olarak “Rejime bırakalım, sorun çözülsün” görüşündeler. Elbette Suriye iç savaşın-
da dengeler ve aktörlerin politikaları çok değişti.
Türkiye’nin Suriye politikası da değişir ve değişmektedir...
Ancak mevcut denklem “İdlib-Fırat’ın doğusu sarkacını” hâlâ yönetmeye devamı 
gerektiriyor.
Burada, Rusya ve ABD ile ilişkilerde denge kurma yaklaşımının sürmesi lazım.
Zira bu bölgeden çekilmek ne milyonlarca yeni mültecinin gelmesini engeller.
Ne de YPG tehdidini ortadan kaldırır. Her ikisi için de Türkiye, askeri olarak sahada 
olmak zorunda. Kaldı ki bu aşamada Suriye sahasından ayrılmak Doğu Akdeniz 
başta olmak üzere etrafımızdaki meydan okumalara teslim olmak demek. Denkle-
min dışına çıkmaya çalışmak denklemde kalmaktan daha tehlikeli...

Burhanettin DURAN

Çekilmek daha tehlikeli
االنسحاب األخطر

برهان الدين دوران

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



ابســم أهــل هــذه املدينــة األكارم، أرحــب بكــم مجيعــا اي مــن أتيتــم إىل غــازي عنتــاب مــن كل أحنــاء األانضــول مــن الشــرق إىل الغــرب، إذ جئتــم ولــكل 
منكــم العديــد مــن القصــص. لقــد اجتمعنــا هنــا لنشــارك بعضنــا البعــض مــا مجعنــاه يف قلوبنــا ومــا حوتــه أفئدتنــا مــن مشــاعر وحــدة وأخــوة. هــذا العــام 
هــا حنــن ننظــم هــذا املعســكر واملخيــم الســنوي للشــباب هنــا ملناقشــة مســؤولياتنا ، والعوائــق بيننــا ، وحماولــة إجيــاد املخــارج اجلديــدة ملشــكالتنا. ســوف 
حنصــل علــى الكثــر مــن اإلهلــام مــن بعضنــا البعــض. مــن قصصنــا ، لدينــا الكثــر مــن التجــارب واملمارســات الــي تســتحق أن نرويهــا لبعضنــا البعــض. 
ســوف نشــارك جتاربنــا مــع بعضنــا البعــض ونعيــد إحيــاء ذكرايتنــا واكتســاب خــربات واســاليب وطــرق جديــدة. حنــن معــا إلفســاح اجملــال الكتشــافات 

جديــدة والختــاذ طــرق جديــدة الكتشــاف وآفــاق جديــدة، دون أن نغــرق ونضيــع يف ذكــرايت املاضــي.
ففــي حــني أنــه  يف بعــض البــالد واجملتمعــات ال جيتمــع فيهــا ولــو شــخصان حــى يتشــاطرا لقمــة اخلبــز، فــإان كنــا وال زلنــا نتقاســم موائــد اإلفطــار مــع 
إخواننــا وأخواتنــا يف مناطــق جغرافيــة كثــرة ال نعرفهــا وال نعــرف أهلهــا. يف األســبوع املاضــي فقــط، شــاركنا األضاحــي الــي ذحبناهــا مــع أانس يف 
مناطــق كثــرة مــن العــامل، وذلــك تقــراب إىل هللا وطلبــا لرضــاه. وقــد كنــا شــهودا علــى هــذا القــرب وهــذه األخــوة والتضحيــة، لقــد كنــا يف بوركينــا فاســو، 
حــى لــو مل نذهــب مــن أجــل األضاحــي فقــد كانــت الســعادة والفرحــة جمليئنــا يف أعــني النــاس الذيــن يعيشــون يف تلــك القــارة املنســّية خمتلفــة متاًمــا، 
لقــد كانــت فرحــة ذات مــذاق خمتلــف. لقــد ذهــب العديــد مــن إخواننــا إىل العديــد مــن الــدول مــع بصحبــة مجعيــة تيــكا TİKA اخلريــة، كان هــدف 
هــؤالء اإلخــوة هــو تبــادل اخلــربات والتجــارب. صادفنــا وقابلنــا هنــاك أشــخاًصا ذهبــوا مــن أرض األانضــول، مــن الذيــن حيملــون قصــة هــذه األرض، 

كانــوا يفيضــون  حبمــاس وأمــل ، كمــا لــو كانــوا ينتظــرون أحــد أفــراد أســرهم.
إن هــذه اجلمعيــة وهــذه املنظمــة خمتلفــة عــن اآلخريــن وملونــة، ولــكل واحــدة منهــا شــخصية مميــزة، واجلميــع علــى هــذه األرض موجــودون لتنفيــذ 
الوظيفــة واملهمــة الــي خلقهــم هللا ألجلهــا. إن احتــاد طــالب األانضــول هــو عبــارة عــن منظمــة شــبابية تتبــع ملنصــة األانضــول. إن أفــق هــذا اجملتمــع هــو 
املســتقبل؛ بــدءا مــن تعليــم احلــروف يف املنــزل وحــى التعليــم الثانــوي، ومــن مث إىل التعليــم اجلامعــي، فمرحلــة الشــباب، مث مرحلــة أن يكونــوا مدرســني 
وهكــذا، أفقنــا دائمــا املســتقبل. حنــن منــر مبرحلــة صعبــة، والعــامل يعيــش ويواجــه العديــد مــن األزمــات. إذ أننــا يف حــال جيعلنــا عاجزيــن عــن التنبــؤ مبــاذا 
ســيفعل أي شــخص وأي طــرف. يف الصبــاح تســتيقظون علــى أول تغريــدة تويــرت جتــدون العــامل يف مــكان خمتلــف. السياســة تســر علــى مــنت طائــرة 

يف عــامل آخــر وعلــى ســطح آخــر. أريــد أن أركــز وأتطــرق ملواضيــع مثــل: مــاذا جيــري يف العــامل؟ ومــا الــذي جيــب أن نفعلــه؟ وأيــن نقــف حنــن اآلن؟
الشــباب هــم أكثــر الفئــات الذيــن يتأثــرون ابلتغــرات اجملتمعيــة اجلاريــة. إن الشــيء الوحيــد الــذي ميكــن لإلنســان أن يغــره ليــس املاضــي وال احلاضــر 
وال املســتقبل، بــل هــو أنتــم أيهــا الشــباب. اجلميــع يعــول عليكــم الســتكمال أحالمــه الــي مل يتمكــن مــن حتقيقهــا وإكماهلــا يف شــبابه وعمــره. مــن 
الواضــح أن اجملتمــع مل ينجــح يف خلــق قيــم بنفــس الســرعة الــي فرضــت فيــه التكنولوجيــا نفســها علــى احليــاة وبنفــس ســرعة املعايــر والشــروط اجلديــدة 
الــي أدخلتهــا التكنولوجيــا احلديثــة إىل حياتنــا اليوميــة، أي أننــا مل ننتــج قيمــا جديــدا يف مواجهــة معايــر التكنولوجيــا اجلديــدة بنفــس الســرعة. 
التكنولوجيــا تتغــر بســرعة لدرجــة أن العلــوم االجتماعيــة تفشــل يف تشــكيلها ومواءمتهــا، كمــا أن العلــوم الدينيــة متأخــرة بضعــة قــرون يف الــرد عليهــا 
وتفســرها والتكيــف معهــا. احليــاة الــي نعيــش فيهــا ديناميكيــة جــدا وحركيــة، كمــا أن العقــل املســلم  والعقــل االجتماعــي وراء ذلــك وهــو ال زال يف 
القــدم. إن مواجهــة كل هــذه التطــورات والتكيــف معهــا هــو واجبنــا األساســي مجيعنــا. هكــذا فإنكــم أنتــم الشــباب أكثــر مــن يتأثــر هبــذه التطــورات 
وهــذه العمليــة يف هــذا العصــر امللــيء ابألزمــات يف مرحلــة التحــول هــذه. بعــد هــذا البــوم ال توجــد أرض صلبــة حتــت أقدامنــا وال يووجــد أســاس 
قــوي وســليم حتتهــا. وكل شــيء نعتمــد عليــه ميكــن أن يتغــر يف أي حلظــة. هلــذا فنحــن حباجــة إىل قيــم وأفــكار وخــر وســلوكيات توجهنــا حنــو الوجهــة 
الصحيحــة والســليمة. إهنــا ملشــكلة خطــرة أن مــا كنــا ابألمــس نفعلــه مل يعــد كافيــا وال مناســبا لكــي نبقــى ذوي اعتبــار يف هــذا العــامل، وأننــا وصلنــا 
حلالــة يتــم ذكــران فيهــا ابألخطــاء واملشــاكل. هــذا هــو الوقــت املناســب لشــبابنا لكــي أيخــذوا هــم زمــام املبــادرة. هــذا مــا نــراه ونتعلمــه مــن نبينــا حممــد 
صلــى هلل عليــه وســلم. إذ شــارك النــيب صلــى هللا عليــه وســلم وهــو يف العشــرينات مــن عمــره يف تنظيــم “حلــف الفضــول” الــذي كان يعمــل مــن 
أجــل أمــن مكــة ومــن لصــاحل األيتــام واملظلومــني. ويقــول أنــه بعــد النبــوة أيضــا لــو كان ذلــك اليــوم هــو اليــوم لشــارك فيــه كمــا شــارك مــن قبــل. إذا 
أردمت أن تكــون لكــم كلمــة مســموعة ومؤثــرة يف جمتمــع مــا، فيجــب عليكــم أن تكونــوا يف املــكان الــذي تتــم فيــه مناقشــة مســتقبل هــذا اجملتمــع. هنــاك 
عليكــم أن تضعــوا أيديكــم حتــت تلــك الصخــرة، أي أن تتدخلــوا وتبــادروا يف هــذه النقاشــات وهــذه احلــركات والقرارات.عندمــا نشــكو مــن الكثــر 
مــن األشــياء وال نتحمــل املســؤولية، فإننــا نتحــول إىل أصنــاف يف اجملتمــع تتهــرب مــن املســؤولية وال تتحملهــا. هلــذا فإنــه جيــب أن ال نكــون عبئــا 

علــى اإلنســانية، بــل جيــب أن نكــون مــن يرفــع العــبء عــن اإلنســانية ويتحملــه.
حيــث بــني النــيب صلــى هللا عليــه وســلم أنــه ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حــى ُيســأل عــن عــن هــذه األشــياء؛ عــن شــبابه فيمــا أبــاله؟، وعــن 
مالــه مــن أيــن كســبه وفيمــا أنفقــه؟ وعــن علمــه مــاذا فعــل بــه؟ ألن هنــاك قواعــد أخالقيــة للحصــول علــى العلــم واملعلومــات، إذ ال ميكنــك تعلــم أي 

شــيء عــن طريــق الســرقة.
رســول هللا  صلــى هللا عليــه وســلم هكــذا خاطــب عبــاس قائــال؛ ســأخربك شــيًئا اي عبــاس، احفــظ حــدود هللا حــى حيفظــك هللا طــوال حياتــك. هــذه 
هــو روح وجوهــر القصــة اي أصدقــاء. اســألوا أنفســكم عمــا تفعلــوه عندمــا تفعلــوا أي شــيء، هــل هــذه يرضــي هللا؟ إذا مل يكــن يرضــي هللا فاعلمــوا أن 
عبيــده أيضــا لــن يكونــوا ســعداء بــه. وحنــن أيضــا ال ميكننــا االســتفادة منــه. هلــذا فإنــه يتعــني علينــا اســتخدام الطاقــة الــي حيملهــا الشــباب مــن أجــل 

إعــادة هنضــة اجملتمــع وإعانتــه علــى الوقــوف علــى قدميــه مــرة أخــرى.
مالحظة: لقد مت جتميع هذه املقالة من كلمة ألقاها رئيس منرب األانضول الرئيس تورغاي ألدمر خالل اجتماع شباب تركيا.

Anadolu’nun doğusundan batısında birçok hikâye ile yola çıkıp Gaziantep’e gelen sizlere bu şehrin 
yürekli insanları adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada yüreğimizde olan, gönlümüzde olan 
biriktirdiğimizi birbirimizle paylaşmak için bir araya geldik. Sorumluluklarımızı, aramızdaki bariyer-
leri konuşmak, tartışmak ve buradan yeni çıkışlar edinmek için her yıl yaptığımız bu gençlik kampını 
bu yıl burada gerçekleştiriyoruz. Birbirimizden birçok ilham alacağız. Hikâyelerimizden, birbirimize 
anlatacak çok pratiğimiz var. Deneyimlerimizi paylaşıp adeta hatıralarımızı canlandırıp yeni yol azıkları 
edineceğiz. Geçmişin hatıralarının içinde kaybolmadan yeni keşifler, yeni tespitler ve yeni ufuklarda yol 
edinmek için bir aradayız.
İki kişinin bile bir araya gelip ekmeğini paylaşmadığı bir zamanda biz hiç tanımadığımız coğrafyalarda-
ki kardeşlerimizle iftar sofralarını paylaşıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta dünyanın birçok yerinde Rabbi-
mize yakınlaşmak için kestiğimiz kurbanları paylaştık. Bir kurbiyete tanıklık ettik. Biz de Burkine Fa-
so’daydık. Kurbandan çok bizlerin oraya gitmesi, unutulmuş o kıtanın bahtı kara insanlarının gözlerinin 
içindeki mutluluk bambaşka idi. Birçok kardeşimiz TİKA ile beraber birçok ülkeye tecrübe paylaşımı 
için gitti. Anadolu’dan giden, bu toprağın hikâyesine tanıklık etmiş insanlar heyecanla, umutla, ailesinin 
adeta bir ferdini bekler gibi bağrına basan insanlarla karşılaşıyoruz.
Bu teşkilat farklı, renkli, her biri ayrı bir kişilik, herkes Rabbinin kendini yarattığı hilkatini 
gerçekleştirmek için bu zeminde varlık gösteriyor. Anadolu Öğrenci Birliği, Anadolu Platformu’nun bir 
gençlik teşkilatıdır. Evde karakter eğitiminden ortaöğretime, oradan üniversiteye, gençlik, öğretmen, 
kadın dereken bu toplumun ufku, geleceği. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dünya birçok krizi iç içe yaşıyor. 
Kimin ne yapacağını adeta kestiremez haldeyiz. Sabah ilk uyanan attığı twitle bakıyorsunuz dünya 
farklı bir yerde. Siyaset başka bir alemde, başka bir düzlemde gidiyor. Bunlarla çok fazla oyalanmadan 
dünyada neler oluyor, biz ne yapmalıyız, biz nerede duruyoruz bunlara değinmek istiyorum.
Gençlik, toplumsal değişimlerden etkilenenlerin başında geliyor. İnsanın değiştirebileceği tek şey ne 
dünüdür ne bugünüdür, geleceğidir.  O da siz gençlersiniz. Herkes yarım kalmış hayalini size yüklüyor. 
Teknolojinin günlük hayata getirdiği yeni standartlar karşısında toplumu aynı hızda değer üretemediği 
artık önümüzde duruyor. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki sosyal bilimler onu biçimlendirmekte 
yetersiz kalıyor. Dini ilimler ona cevap vermekte birkaç yüzyıl geriden geliyor. Yaşadığımız hayat din-
amik, Müslüman akıl, sosyal akıl bunun gerisinde kalmış durumda. Bunlarla yüzleşmek, bunlarla adeta 
hesaplaşmak hepimizin öncelikli vazifesi. İşte geçiş halindeki bu bunalım çağındaki süreci buram bu-
ram yaşayan sizler bundan daha fazla etkileniyorsunuz. Artık ayaklarımızın altında sağlam bir zemin 
yok. Yaslandığımız her şey her an değişebiliyor. Bunun için bizi istikamette tutacak, özellikle değer, 
fikir, iyilikler, bize yol gösterecek davranışlara, değerlere ihtiyacımız var. Artık dün yapa geldiklerim-
izin bugün bizi bu dünyada var kılamadığını, üstelik birçok yanlışla da anılır hale gelmemiz ciddi bir 
sorun olarak duruyor. İşte gençlerimizin inisiyatif almasının vaktidir. Biz bunu Hz. Peygamber’den 
görüyoruz. Hz. Peygamber 20’li yaşlarda Mekke’nin güvenliği, yetimi, mazlumu için çalışan Hilfu-l 
Fudûl teşkilatı içinde yer almıştır. Nübüvvetten sonra bugün olsa yine içinde yer alırım diyor. Eğer bir 
toplumda sözünüz olacaksa o toplumun geleceğinin konuşulduğu yerde olmanız gerekir. Orada taşın 
altına elinizi koymanız gerekir. Birçok şeyden şikayetlenip sorumluluk almadığımız zaman sorumlu-
luktan kaçan sosyopat tiplere dönüşürüz. Bunun için bizim insanlığa yük olanı değil, insanlığın yükünü 
alanı olmamız gerekir.
Hz. Peygamber (S.A.S) diyor ki kıyamet gününde Allah kuluna şu soruları sormadan onu bırakmaz; 
gençliğini nasıl tükettin, malını nereden kazanıp nereye harcadın, bilgiyi nasıl elde ettin? Çünkü bilgiyi 
edinmenin etik ve ahlaki kuralları vardır. Çalarak bir şey öğrenemezsiniz. 
Allah resulü (S.A.S) Hz. Abbas’a şöyle hitap ediyor; sana öyle bir şey söyleyeceğim ki ey Abbas, Al-
lah’ın hududunu gözet ki Allah’ta hayatın boyunca seni gözetsin. Hikâyenin ruhu bu arkadaşlar. Her ne 
yapıyorsanız kendinize sorun, bu yaptığımız şey Allah’ın hoşuna gider mi? Gitmezse bilin ki kulları da 
bundan hoşnut olmazlar. Bizde bundan bir fayda elde edemeyiz. Bunun için gençliğin içinde taşıdığı o 
enerjiyi toplumun yeniden ayağa kalmasında kullanmalıyız.
Not: Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir’in Türkiye Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmadan 
derlenmiştir.
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