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الرئيس أردوغان: عازمون على إيصال تركيا إلى مصاف 
الدول العشر األولى المتقدمة في العالم

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi Dünyanın En 
Gelişmiş On Ülkesi Arasına Sokmakta Kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye 
kendisine yapılan ekonomik saldırılara rağmen hedeflerini 
gerçekleştirme yolunda ilerleyecektir” dedi. Erdoğan Türkiye’yi 
dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına sokmakta kararlı 
olduklarını belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: إن تركيــا تواصــل الســر حنــو حتقيــق أهدافهــا رغــم اهلجمــات 
االقتصاديــة الــي تتعــرض هلــا، وأكــد عــزم بــاده علــى الوصــول إىل مصــاف الــدول العشــر األوىل 

املتقدمــة يف العــامل.

إدلب... ال تعليق...
Idlib ... Yorum yok...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye 82 milyonu bulan 
nüfusunun tamamıyla mesleği ve oynadığı rol ne olursa olsun aynı devlet 
çatısı altında yaşamaya devam edecektir. Bu nedenle ülkemizin gücü, serveti 
ve itibarı, her birimizin gücü, serveti ve itibarıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin 
kültürel, coğrafi ve demografik olarak bir Avrupa ülkesi 
sayıldığını söyledi. Ülkesinin NATO üyesi olduğunu ve AB üye 
adayı bulunduğunu belirten Oktay, AB üyeliğinin Ankara için 
hala stratejik bir hedef teşkil ettiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Türkiye’nin 
NATO’daki karar alma süreçlerinde diğer üyelerle eşit hakkının olduğunu 
söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı 
Miroslav Jença ile bir araya gelerek, çoğulculuk, göç, insani yardımlar, terörle 
mücadele, Filistin meselesi ve diğer bölgesel sorunları inceledi.

قــال الرئيــس الرتكــي أردوغــان: تركيــا متكاملــة مــع مجيــع مواطنيهــا البالــغ عددهــم 82 مليــون نســمة، وكلنــا 
ســنواصل العيــش حتــت هــذه املظلــة الكبــرة )الدولــة( بغــض النظــر عــن مهننــا وأدواران، لــذا فــإن قــوة وثــراء 

ومسعــة بلــدان هــي قــوة وثــراء ومسعــة لــكل واحــد منــا. 

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إن تركيــا تعتــر دولــة أوروبيــة مــن 
الثقافيــة واجلغرافيــة والدميوغرافيــة، وتركيــا عضــو يف حلــف مشــال  الناحيــة 
األطلســي، ومرشــحة لانضمــام لاحتــاد األورويب، وأن العضويــة يف االحتــاد 

مــا زالــت هدفــاً اســرتاتيجياً ألنقــرة.

قــال مســاعد أمــن عــام حلــف مشــال األطلســي )انتــو(، الســفر اتجــان إيلــدم ، إن تركيــا 
هلــا حقــوق متســاوية مــع األعضــاء اآلخريــن يف آليــة صنــع القــرار ابحللــف.

حبــث املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم قالــن، مــع انئــب األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
مروســاف جينــكا، قضــااي إقليميــة، منهــا التعدديــة واهلجــرة واملســاعدات اإلنســانية ومكافحــة 

اإلرهــاب والقضيــة الفلســطينية والقضــااي اإلقليميــة.

الرئيس التركي:
بالدنا نجحت في الوقوف صامدة في أشد الفترات التي شهدت عواصف قاسية

ً
 وديموغرافيا

ً
 وجغرافيا

ً
نائب أردوغان: تركيا دولة أوروبية ثقافيا

متحدث الرئاسة التركية يبحث قضايا إقليمية مع نائب األمين العام لألمم المتحدة مساعد أمين عام الناتو: تركيا شريكة في صناعة القرار بالحلف

Türkiye Cumhurbaşkanı: Ülkemiz Şiddetli Fırtınaların Yaşandığı 
Dönemlerde Kararlılıkla Ayakta Kalmayı Başardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Türkiye Kültürel, Coğrafi ve 
Demografik Olarak Bir Avrupa Ülkesidir

NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Türkiye NATO’nun Karar 
Alma Süreçlerine Ortaktır

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü BM Genel Sekreter Yardımcısıyla Bölgesel Sorunları Ele Aldı

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Reha Denemeç, Suriye’de 8 yıldır devam 
eden savaş nedeniyle 3,6 milyonu Türkiye’ye olmak üzere 6,5 milyon kişinin göç 
etmek zorunda kaldığını belirtirken, Türk okullarında halihazırda eğitim gören 
Suriyeli çocuk sayısının 650 bin olduğunu ifade etti.

كشــف مســاعد وزير الرتبية الرتكي، ريها دينامتش، عن تعرض 6.5 ماين شــخص للتهجر يف ســوراي بســبب 
احلرب املســتمرة منذ 8 أعوام، بينهم 3.6 ماين شــخص تســتضيفهم تركيا، وأن عدد األطفال الســورين الذين 

يتلقــون التعليــم يف املــدارس الرتكيــة حاليًــا بلــغ حنــو 650 ألــف طفــل.

مساعد وزير التربية التركي: 650 ألف طفل سوري يتلقون التعليم بالمدارس التركية
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı: 650 Bin Suriyeli Çocuk Türk Okullarında Eğitim Görüyor

Japonya, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türk-Japon ilişkilerini 
geliştirme konusunda gösterdiği üstün çaba nedeniyle Japonya’nın en yüksek 
devlet nişanı olan “Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu”nu vereceğini bildirdi.

أعلنــت اليــاابن اعتزامهــا تكــرمي وزيــر اخلارجيــة الرتكــي، مولــود جاويــش أوغلــو، بوســام الشــمس املشــرقة اإلمراطــوري، أرفــع 
أومســة الدولــة يف البــاد، نظــرًا ملســامهاته الفعالــة يف تعزيــز العاقــات الرتكيــة الياابنيــة.

تكريم وزير الخارجية التركي بأرفع وسام إمبراطوري في الدولة اليابانية
Türk Dışişleri Bakanı Japonya’nın En Yüksek Devlet Nişanı ile Taltif Edildi
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Mark Lowcock Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Suriye’nin 
kuzeyindeki hastaneleri kimin bombaladığını söylemek mümkün değildir. 
Tek bildiğimiz sağlık teşekküllerine yönelik çok sayıda saldırı yapılmakta 
olduğudur” ifadelerini kullandı.
Suriye halkı 8 yıldan bu yana katledilirken, BM kimyasal saldırıyı kimin yaptığını, 
hastaneleri, okulları ve evleri kimin bombaladığını bilmemektedir.
İki haftadan az bir süredir Rus uçakları tarafından 5300’den fazla sorti 
yapılırken, Esed güçleri tarafından 2000’den fazla varil ve mayın bombardımanı 
gerçekleştirildi. Yine binlerce füze, top ve tank atışı yapılması sonucu, 90 
cami, okul, su istasyonu ve hastane yerle bir edildi. Binlerce ev enkaz haline 
geldi ve 350 bin kişi Türkiye sınırlarına doğru göç ederken, 400 bin kişi ağaç 
altları, vadiler ve mağaralarda yaşamaya başladı. 100 binden fazla kişi şehit 
oldu, bunun iki katı kadar kişi yaralandı. Sanırız ki Suriye halkının tamamı 
katledildiğinde birileri kimin bu saldırıları yaptığını bilecekler.

قال وكيل األمن العام للشؤون اإلنسانية )مارك لوكوك(أمام جملس األمن: 
إنــه ال يســتطيع اجلــزم مبــن يقصــف املشــايف يف الشــمال الســوري، وإن كل مــا يعرفــه أن هنــاك الكثــر مــن 

اهلـــجمات ضــد املنشــآت الصحيــة.
بعــد 8 ســنوات مــن إابدة الشــعب الســوري، األمــم املتحــدة ال تعــرف مــن يضــرب الكيمــاوي وال تعــرف مــن 

يقصــف املستشــفيات واملــدارس ويدمــر البيــوت الســكنية. 
وخــال أقــل مــن إســبوعن: 5300 طلعــة جويــة روســية أســدية - وأكثــر مــن 2000 برميــل وحاويــة ولغــم 
حبري متفجر من حوامات األسد - آالف الصواريخ من الرامجات مع آالف قذائف املدفعية والدابابت- 
90 مسجد ومدرسة وحمطة مياه ومشفى مت تدمرهم- آالف املنازل أصبحت ركاماً - 350 ألف مهجر 
حنــو احلــدود الرتكيــة - 400 ألــف مشــرد حتــت األشــجار والــوداين والكهــوف - أكثــر مــن 100 شــهيد 

وأضعــاف الرقــم جرحــى، نعتقــد أهنــم ســيعلمون عندمــا يتــم ذبــح كامــل الشــعب الســوري احلــر

األمم المتحدة: ال نعلم من يقصف المشافي في الشمال السوري!

BM: Suriye’nin Kuzeyinde Hastaneleri Kimin Bombaladığını 
Bilmiyoruz!
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إدلب تباد

إشراقات

Hama’nın kuzey ve batı kırsalı ile İdlib’in güney ve batı kırsalında bulunan çeşitli 
köy ve kasabalarda uygulanmaya çalışılan senaryo, Rus işgal uçakları ile Esed 
güçlerinin şiddetli bombardıman kampanyasıyla eş zamanlı gerçekleşmekte, 
arkasında yüzlerce ölü, binlerce göçmen bırakmaktadır. Bu senaryo, Özgür 
Suriye Ordusu’nun hakimiyeti altında bulunan Suriye topraklarının tamamında 
uygulanmaktadır. Söz konusu gelişme, rejimin Suriye topraklarının tamamına 
hakim olmasını sağlamayı hedefleyen Kazakistan’ın başkentinde gerçekleştirilen 
12. Astana konferanslarının bir sonucuydu. Buna göre savaşçılar silahlarını teslim 
edecek ve Suriye’nin kuzeyine, İdlib’e gideceklerdi.
Rusya’nın garantörlüğünde rejimle uzlaşmak istemeyen devrimcilerin İdlib’de 
toplanması, daha kolay ortadan kaldırılmaları ve yaşadıkları yerlerin yerle bir 
edilmesi amacıyla tek bir bölgeye sıkıştırılmalarının ön hazırlığı niteliğindeydi.
Tüm dünya İsrail’in, kendi sınırlarını korumakta ve kendisine ateş açılmasını 
engellemekte olmasına karşılık katil Suriye rejimini koruma arzusuna uymaktadır.
İsrail’in isteğine uygun olarak ABD; Rusya ve İran’ın Suriye’ye girmesine, burayı 
işgal etmesine, şehirlerini yıkmasına ve katil Esed’in ilelebet yönetimde kalması 
konusunda boyun eğdirmesi için devrimci halkı katletmesine izin vermiştir.
Rusya’ya Suriye rejimini kınayan herhangi bir uluslararası karara karşı BM 
Güvenlik Konseyi’nde veto hakkını kullanma talimatı veren, ABD yönetimidir. 
Suriye topraklarında oynanan kanlı oyun artık ifşa olmuştur. Hedefleri artık açıktır. 
Dünya, Suriye halkının düşmanları ve kendilerini sahte bir biçimde Suriye halkının 
dostları olarak tanıtanlar, Suriye devriminin başarıya ulaşmasını ve diktatör Esed 
rejimini devrime, özgürlük ve onurunu kazanma hedeflerini gerçekleştirmesini 
engelleme konusunda müttefiktir. Yalnızca kardeş Türk halkı ve Türkiye devleti 
Suriye halkına güven vermiş ve Suriye devriminin hedefine ulaşması için çaba sarf 
etmiştir. Suriye devriminin başlangıcından bu yana Sünnilerin yaşadığı bölgelere 
yönelik Rusya ve katil Esed rejimindeki yandaşları tarafından gerçekleştirilen 
yakıp yıkma politikası, BM’nin desteği ve takdiriyle gerçekleşmektedir. Hepimiz 
ABD’nin uçaksavarların ÖSO’ya ulaşması konusunda kırmızı çizgi çizdiğini 
biliyoruz. ABD, Türkiye’nin Suriyelileri korumak amacıyla güvenli bölge 
kurulması isteğine karşı çıkmıştır. Bu nedenle ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi 
James Jeffrey’in “Amerika Esed’in değişmesini istememektedir. Esed hükümetinin 
yeni bir davranış modeline sahip olmasını istemektedir” şeklindeki sözleri bizleri 
dehşete düşürmemektedir.
ABD’nin Esed rejimine karşı bu tavrı yeni değildir. Nitekim ABD Eski Dışişleri 
Bakanı Madeleine Albright, Haziran 2000’de Hafız Esed’in defnedilerek Beşşar 
Esed’in Suriye’nin yönetimine geldiği sırada, Şam’da şunları söylemiştir: “Endişeli 
değilim… Çünkü iktidarın pürüzsüz bir şekilde el değiştirdiğini görüyorum.” ABD 
Eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford da, “Suriye halkının Esed’e galip gelmesine 
izin vermeyeceğiz. Suriye’de zafer kazanan bir taraf olmayacaktır” ifadelerini 
kullanmıştır. ABD ve İsrail, uzun bir savaş yaşanmasını, Suriye’deki şehirlerin yerle 
bir olarak devrimci halkın katledilmesini istemektedir. Yine arzuladıkları, kazananı 
olmayan bir savaştır; zira amaçları özgür Suriyelilerin ortadan kaldırılmasıdır. 
Lazkiye-Halep/Halep-Şam otoyolunun açılabilmesi için rejime karşı çıkan 
Suriyelilerin geri kalanları da katledilmektedir. Hama ve İdlib kırsallarındaki 
halkın geri kalanı da, bu bölgelerin Rusya’nın askeri üssü haline gelebilmesine 
hazırlanması amacıyla tahliye edilmektedir. Böylece Rusya, Hmeymim’deki 
askeri üssünü koruma altına almakta, bunun için ilgili bölgeler boşaltıldıktan 
sonra Rusya’ya ait askeri çadır ve teçhizat yerleştirilmektedir. Mesele yalnızca 
İdlib değildir; mesele bundan çok daha büyüktür. Soykırıma uğratılan ve varlığı 
tamamen ortadan kaldırılan bir halkın meselesidir bu.
Allah halkımıza yardım etsin, pusuda bekleyen dünya tarafından hedef tahtasına 
oturtulmuş Türkiye’yi ve güzel Türk halkını korusun.

وريف  والغريب  الشمايل  ريف محاة  وبلدات  قرى  خمتلف  على  تطبيقه  الذي جيري  السيناريو 
إدلب اجلنويب والغريب، ترافق مع محلة قصف عنيفة من طران االحتال الروسي وقوات األسد؛ 
خّلفت مئات الضحااي من املدنين وتشريد اآلالف، جرى تنفيذه على كل األراضي السورية 
الي كانت خاضعة لسيطرة اجليش احلر، وهذا نتاج ملؤمترات )األستانة( ال 12 الي جاءت 
يف عاصمة )كازاخستان( والي هدفت إىل متكن النظام من بسط سيطرته على كامل األرض 
السورية، متبعة طريقة املصاحلات الي قضت بتسليم املقاتلن أسلحتهم والرحيل إىل الشمال 

السوري/ إدلب.
جتميع الثوار يف حمافظة إدلب من الذين رفضوا إجراء املصاحلات مع النظام بضمانة روسية، 

كان متهيداً لوضعهم يف منطقة حمددة ليسهل القضاء عليهم وتدمر األمكنة الي يسكنوهنا.
 العامل أبكمله جياري الرغبة اإلسرائيلية يف محاية النظام السوري اجملرم تقديراً من إسرائيل له 

حلمايته حدودها ومنع إطاق النار عليها.
أمريكا وتنفيذاً لإلرادة اإلسرائيلية مسحت لروسيا وإيران ابلتمدد واحتال سوراي، وتدمر املدن 
إىل  األسد  السفاح  لبقاء حكم  الرضوخ  الثائر إلجباره على  السوري  الشعب  السورية وذبح 
األبد. واإلدارة األمركية هي من أوعزت لروسيا الستخدام حق النقض يف جملس األمن ألكثر 

من 12 مرة ضد أي قرار دويل يدين النظام السوري.
اللعبة الدموية الي جتري على األرض السورية ابتت مكشوفة واألهداف صارت معلنة، فالعامل 
مبا فيه من أعداء الشعب السوري وممن مسي بعضهم زوراً أبصدقاء الشعب السوري متفقون 
على منع الثورة السورية من النجاح وحتقيق أهدافها إبزالة النظام الديكتاتوري األسدي وحتقيق 
احلرية والكرامة، خا الشعب الرتكي الشقيق واحلكومة الرتكية الي منحته األمان وتعمل على 

وصول الثورة السورية إىل غايتها.
سياسة األرض احملروقة ضد مناطق السنة والي ينتهجها الروس وعمائهم من النظام األسدي 
اجملرم منذ بداية الثورة، تتم بدعم ومباركة أممية، وكلنا يتذكر أن أمريكا قد وضعت خطاً أمحر 
آمنة  منطقة  إبنشاء  الرتكية  الرغبة  رفضت  وأمريكا  احلر،  للجيش  الطران  مضادات  لوصول 
حلماية السورين، وال يدهشنا تصريح املبعوث األمريكي اخلاص إىل سوراي )جيمس جيفري( 

بقوله:« أمريكا ال تريد تغير األسد بل تريد حكومته بسلوك جديد.«.
املوقف األمريكي من نظام األسد ليس جديداً، فقد صرحت وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة 
)اولرايت( من دمشق يف حزيران/يونيو 2000 أثناء مشاركتها يف تشييع جثة املقبور حافظ 
األسد وتنصيب بشار حاكماً لسوراي: » لست قلقة.. ألين أرى أن انتقال السلطة يتم بطريقة 
سلسة«.  وقد أكد السفر األمريكي السابق لدى سوراي )روبرت فورد(: » لن نسمح للشعب 

السوري ابالنتصار على األسد، ولن يكون هناك منتصر يف سورية«.
اإلرادة األمريكية واإلسرائيلية تريد حرابً طويلة وتدمر املدن السورية وقتل شعبها الثائر، وتريد 

حرابً ال فائز فيها ألهنا هتدف إىل موت السورين األحرار.
من أجل فتح األوتوسرتاد )فتح طريق الاذقية حلب، وحلب دمشق( جيري قتل من تبقى من 
السورين الذين وقفوا ضد النظام، ومن أجل إخاء القرى السورية يف ريف محاة وإدلب من 
العسكرية يف  لقاعدهتا  احلماية  لتأمن  قاعدة عسكرية روسية  لتحويلها إىل  ساكنيها، متهيًدا 
محيميم قامت بتجريف املناطق املذكورة ووضع خيام وآليات عسكرية روسية. القضية ليست 

إدلب، القضية أكر من ذلك بكثر، هي قضية شعب يباد وميحى من الوجود.
فهي  الطيب،  وشعبها  وحيميها  لرتكيا  األمان  يهب  وأن  شعبنا،  عن  خيفف  أن  هللا  نسأل 

املستهدفة يف النهاية من قبل كل العامل املرتبص هبا.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

İdlib Katlediliyor

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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ال متكنت قوات النظام السوري من السيطرة على )كفر نبودة( يف ريف محاة الشمايل، بعد معارك دامت 

الرئيسية لفصائل املعارضة يف املنطقة، وقد أعلنت  املعاقل  البلدة الي تعد أحد  ليومن على أطراف 
الفصائل انسحاهبا من البلدة بعد اشتباكات عنيفة يف حميطها، نتيجة القصف الكبر الذي تعرضت له.

وقوات النظام سيطرت قبلها على قرية )اجلنابرة( وتل عثمان االسرتاتيجي جنوب غرب بلدة )كفر 
نبودة(، ما أعطاها تفوقاً على األرض ألمهية تلك املواقع، وعلى وجه اخلصوص تل عثمان الذي ميكن 
من خاله رصد حميط املنطقة الي تضم طرقاً حيوية تصل ريف محاة الشمايل ابلغريب. ونفذت قوات 
النظام عمليات قصف مدفعي وجوي عنيفة جداً لتأمن تقدمها، والذي متت مواجهته مبقاومة شرسة 
من الفصائل املنتشرة يف املنطقة، إال أن كثافة النران أجرهتا يف النهاية على االنسحاب من بلدة )كفر 

نبودة( إىل حميطها الشرقي.
وابلتزامن مع العمليات الرية على حمور االشتباك، استمر القصف العنيف على خمتلف قرى وبلدات 
ريف محاة الشمايل والغريب وريف إدلب اجلنويب والغريب، وقد تعرضت مدينة خان شيخون جنوب 
إدلب إىل قصف مكثف استخدمت فيه املدفعية والصواريخ، كما قامت طائرات روسية وأخرى اتبعة 
للنظام ابإلغارة بشكل مستمر على املدينة، وقال الدفاع املدين إنه حياول إخاء سكان خان شيخون 
نتيجة القصف، بعد استهداف قوات النظام  بعد أن أصبحت املدينة جحيماً  إىل مناطق أكثر أمناً 

والطران الروسي 44 مدرسة وجممعاً تعليمياً يف إدلب خال األسبوع املاضي فقط.
خان  ومدينة  الشمايل  محاة  بريف  اهلبيط  بلدة  من  على كل  القصف  تكثيف  النظام  قوات  وحتاول 
شيخون جنوب إدلب، فيما يبدو أنه متهيد للتقدم ابجتاه املنطقتن اللتن تقعان على خط ميتد من بلدة 
)كفر نبودة( ويتجه إىل الشمال الشرقي منها حىت طريق دمشق-حلب الدويل، ويُظهر هذا السيناريو 
إىل داخل  الوصول  القوات حتاول  تلك  أن  النظام،  قوات  القصف وحتركات  ترجحه عمليات  الذي 

احلدود اإلدارية حملافظة إدلب والسيطرة على مدينة مهمة فيها هي خان شيخون. 
ويعيش سكان ريفي محاة وإدلب جحيم القصف املستمر، وتظهر تسجيات مصورة بثها انشطون 
واألوضاع  والبلدات،  املدن  على  النظام  لقصف  الكارثية  النتائج  املنطقة،  يف  املدين  والدفاع  حمليون 
املأساوية الي يعيشها السكان يف ظل تلك الظروف، بينما يغيب أي أفق للتهدئة، خاصًة أن املواقف 
الدولية واإلقليمية مل تشّكل أي ضغط يذكر حىت اآلن على روسيا، الي تضع كامل ثقلها يف املعركة، 
حىت أن تسجيًا مصوراً مت تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، أظهر وجود مقاتلن روس يف )كفر 

نبودة( بعد احتاهلا من قبل قوات النظام السوري.

إشراق

إدلب الخضراء

İşrak

Yemyeşil İdlib

Suriye rejim güçleri, bölgede muhalif güçlerin kalelerinden sayılan kasabanın etrafında iki gün 
süren çatışmaların ardından, Hama’nın kuzey kırsalındaki Kafr Nabudah’ı ele geçirdi. Buradaki 
gruplar kasaba çevresindeki şiddetli çatışmaların ardından, yapılan ağır bombardıman sonucu geri 
çekildiklerini açıkladı.
Rejim kuvvetleri bundan önce de Kafr Nabudah’ın güneybatısındaki stratejik Cenabra ve Tel Osman 
köylerini hakimiyeti altına almış, buraların önemi sayesinde sahada üstünlük elde etmişti. Özellikle 
Tel Osman, Hama’nın kuzey ve batı kırsallarını birbirine bağlayan yolları sayesinde bölgenin gözlem 
altında tutulabilmesi nedeniyle büyük öneme sahipti. Rejim güçleri ilerlemesini güvence altına 
alabilmek için şiddetli bombardıman ve hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılara bölgeye yayılmış 
bulunan gruplar sert bir direnişle karşılık verdi. Ancak saldırının yoğunluğu sonuç olarak bu güçleri 
Kafr Nabudah’ın doğu bölgesine çekilmeye zorladı.
Kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hama’nın kuzey ve batı kırsalı, İdlib’in güney ve batı kırsalının 
çeşitli köy ve kasabalarında şiddetli hava bombardımanları da devam etti. İdlib’in güneyindeki Han 
Şeyhun kasabasında, füze ve top atışlarıyla yoğun bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Aynı şekilde Rus 
uçakları ve rejime ait diğer uçaklar, dün kente yönelik art arda baskınlar düzenledi. Sivil savunma 
güçleri, bombardıman sonucu kentin ateş çemberine dönüşmesinin ardından, Han Şeyhun sakinlerini 
daha güvenli bölgelere doğru tahliye etmeye çalıştıklarını belirtti. Rejim ve Rus güçleri yalnızca 
geçtiğimiz hafta içerisinde 44 okul ve eğitim kurumunu hedef aldı.
Bununla beraber rejim güçleri Hama’nın kuzey kırsalındaki Hubait kasabası ve İdlib’in güneyindeki 
Han Şeyhun kasabasına yönelik bombardımanı yoğunlaştırırken, bu saldırıların Kafr Nabudah’tan 
kuzeydoğu üzerinden Şam-Halep uluslararası yoluna doğru uzanan iki bölgeye yayılmasının bir 
hazırlığı olduğu belirtildi. Rejim güçlerinin bombardıman ve askeri hareketlerinin kuvvetlendirdiği bu 
senaryoya göre, rejim İdlib şehrinin idari sınırlarına girmeye ve şehrin önemli kasabalarından biri olan 
Han Şeyhun’u ele geçirmeye çalışmaktadır.
Hama ve İdlib kırsalı sakinleri, sürekli bombardıman nedeniyle cehennemi yaşamaktadır. Kaydedilen 
ve yerel aktivistler ile sivil savunma güçleri tarafından paylaşılan görüntüler, rejimin ilgili şehir ve 
kasabalardaki bombardımanının felaket derecesindeki sonuçlarını ve yöre halkının bu şartlar altındaki 
trajik durumunu gözler önüne sermektedir. Öte yandan ufukta herhangi bir ateşkes görünmemektedir. 
Zira uluslararası ve bölgesel ölçekte, harekata bütün ağırlığını koyan Rusya’ya yönelik herhangi 
bir baskı gerçekleştirilmemiştir. Öyle ki sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Suriye rejim 
güçleri tarafından işgal edilmesinin ardından Kafr Nabudah’ta Rus savaşçılarının bulunduğuna tanık 
olunmaktadır.
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عتدى عليه، من قبل نظام سوري فاجر وجمرم، ابلتحالف مع اإلدارة الروسية 
ُ
يدرك الشعب السوري امل

البوتينية، ودولة املايل اإليرانية احملتلة لغر مكان من أرض العرب، ومن معها من ميليشيات طائفية 
مستجلبة من كل بقاع الدنيا، أن التخلي العاملي الدويل ابت ظاهرة تفقأ العن، وأضحت مسألة 
أشكال  مجلة  من  اخلصوص،  وجه  على  منها  واألوربية  الدولية،  احملافل  يف  االنسان  حبقوق  التغين 
وديكورات الزينة ليس إال، يف وقت ترى فيه هذه احملافل الدولية واحلقوقية حجم وفجاجة اإلجرام 
األسدي على إدلب وريف محاة وريف حلب الغريب، مث ال يرف هلا جفن، وال يتحرك هلا أي ضمر، 
لكنها يف الوقت نفسه تنتصر حلقوق الكاب يف بلداهنا، وتعقد املؤمترات، وتقيم ورشات العمل، 

واملعارض واملسابقات من أجل احلفاظ على احليواانت وحيواهتا وحقوقها.
العدوان على ادلب اليوم، وهذا االجرام املتواصل حبق املدنين قاطبة، ابت كاشًفا حبق، لكل مدعي 
العامل  جَيُبُّ كل  وهذا  اإلنساين،  الدويل  ابلقانون  يسمى  ما  حول  املتحلقن  أو  االنسان،  حقوق 
شركسه  وأمازيغه،  وعربه  وهندوسه، كرده  بوذييه  ومسيحييه،  مبسلميه  املتحضر،  وغر  )املتحضر( 
وشيشانه، لكن ما يدعوان للوقوف واالنبهار هو حجم التخلي العريب نظًما وشعواًب، حيث مل يعد 
اليوم أي نظام أو مؤسسة أو حزب أو حىت شعب من شعوب أهل وأحزاب الكنبة، بقادر على أن 
يقول ال أعلم ماذا جيري، أو أن اخلر واألخبار مل تصلين، مع وجود كل أدوات التواصل االجتماعي 
وغر االجتماعي، فما ابل أنظمة العرب املنفلتة من عقاهلا، يف قضااي أصغر من ذلك، وأقل أتثرًا، 
وقد غاب أو غمَّ عليها األمر، مث انمت نومة أهل الكهف، أو تلك املدعوة مؤسسة جامعة الدول 
العربية، الي )أطنبتنا( سابًقا يف بياانهتا البائسة، صمتت صمت القبور، وانمت نومة أهل الكهف، 
أليس الشعب السوري من حيثيات أهل اجلامعة العربية؟، حىت لو مت طرد النظام السوري منها، غر 
مأسوف عليه، مث ما ابل شعوب األمة فاغرة فاها، غر مكرتثة يف رمضاانهتا، إال مبا ميأل الكروش، 
وما يساوق صاة الرتاويح، ويواكب العبادات الشكانية، وهل نصرة الشعب السوري العريب املسلم، 
ليست من العبادات؟ وهل يغيب عن هؤالء قول الرسول حممد )ص( » ما آمن يب من ابت شبعان 
وجاره إىل جنبه جائع وهو يعلم«.؟ وهل من ابت مقتواًل ابلراميل والصواريخ على أبواب ساعات 

إفطار رمضان غر متضمٍن ابحلديث الشريف؟
كيف يعقل اليوم أن تقف شعوب العرب واملسلمن لتتفرج على هذه املقتلة الي جتري حبق السورين 
ال 4 ماين يف إدلب وما حوهلا، دون أن يتحرك أي بعد تضامين فاعل، أو يعاد تكوين الواقع على 

أسس جديدة، يبدو أهنا ستكون حسب معاير أخرى.
التخلي واخلذالن عن الشعب السوري ضمن هذه الظروف املأساوية، الي تفقأ العيون، وترك الشعب 
السوري يف ادلب ملصره، وقبل ذلك يف كل اجلغرافيا السورية، وإفساح اجملال لسفاح العصر احلديث 
بشار الكيماوي، كي يُنهي جمازره، دون أي حراك شعيب عريب، وكذلك رمسي نظمي، حييل املسألة 
برمتها، لدى الشعب السوري، إىل مآالت شعورية وجدانية ال حيمد عقباها، وقد تكون بداية خلروج 
كبر، ومتغرات أكر، ال يدري أحد إىل أين ميكن أن تودي، وال إىل أين هي اثوية يف خميال الشعب 

السوري وضمره اجلمعي، وعقله كلك.
يتعن اآلن وقبل فوات األوان التحرك عربًيا شعبًيا وكذلك رمسًيا، إلنقاذ الشعب السوري املنتمي ألمته 
واملدافع عن كل مصائرها، واملواكب لكل مطباهتا، وأحزاهنا، وهذا حق مشروع لشعب سورية، على 
كل شعوب األمة، بل هو دق لناقوس اخلطر من عدو إيراين أضحى على األبواب، بل يقرع خبطره 
كل بيت، وهذا اخلطر يشمل كل ألوان الطيف السياسي واألثين يف كل بقاع العامل العريب واإلسامي.

فهل ستكون صرخة يف واد؟ أم ستؤيت أكلها قبل أن يكون الندم واللطم هو املآل واملاذ، أال يزال 
يف األمة بعض من رشد؟

وهل يفيق من كان به األمل؟؟

تشغل منطقة إدلب وجوارها يف الشمال السوري، احليز األوسع يف اهتمامات األطراف ذات العاقة ابلقضية 
السورية يف مستوايهتا احمللية واإلقليمية والدولية، وهو انشغال طبيعي، ابعتبار أن ما سيؤول إليه احلال يف إدلب، 
سرسم خطوات أساسية يف مسار احلل السوري، ألن إدلب متثل حالياً نقطة احتدام الصراع يف سوراي وحوهلا.

ففي إدلب وجوارها، تتمركز اليوم القوة الرئيسية لـ»هيئة حترير الشام« )»النصرة« سابقاً( وأخواهتا مثل »حراس 
الدين« الذين خرجوا من خاصرة »اهليئة«، دون أن يشتبكوا معها، ووقعوا معها اتفاقات تؤهل لتعايش بينهما 
من  ودب  هب  من  لكل  انئمة  وأخرى  علنية  شبه  خااي  فثمة  »القاعدة«،  لقريبي  وإضافة  اخلاف.  رغم 
تنظيمات مسلحة، ما زالت لديها أو لدى داعميها طموحات يف لعب دور يف القضية السورية، وفق ما ميكن 
أن تتطور إليه يف املراحل املقبلة. وحتتشد يف حميط إدلب قوى صراع متعددة، منها يف اجلنوب والشرق قوات 
نظام األسد وحلفائه اإليرانين وميليشياهتم، فيما يتمركز حلفاؤهم الروس ابلقرب منهم يف قواعد قريبة، وتوجد 
واملتحالفة مع  الدميقراطي «،  االحتاد  بـ»حزب  الدميقراطية«، احملكومة  القريبة مشااًل »قوات سوراي  املنطقة  يف 
الوالايت املتحدة، فيما حتيط القوات الرتكية بغالبية إدلب وجوارها من الشمال والغرب مدعومة بقوتن؛ أوالمها 
نقاط املراقبة الرتكية الـ12 املشكلة استناداً إىل مقررات آستانة، والثانية جمموعة من تشكيات مسلحة للمعارضة 

السورية، أثبتت حضورها إىل جانب تركيا، وشاركت يف عمليي »درع الفرات« و»غصن الزيتون«.
ملا ميكن أن تقوم به عند  كما هو معروف، فإن القوى املوجودة يف حميط إدلب، ترسم سيناريوهات وأدواراً 
ساعة الصفر، وإذا كان اهلم الرئيسي للنظام وحلفائه السيطرة على إدلب، فإن هم األتراك األول احلصول ما 
يزيد من عوامل قوهتم يف القضية السورية، فيما سوف تسعى »قوات سوراي الدميقراطية« للوقوف يف وجه أي 
ارتدادات النفجار الوضع يف إدلب، خصوصاً مع احتمال حترش تركي، يكون بوابة لتوجه القوات الرتكية حنو 
شرق الفرات. ومبوازاة تلك االحتدامات السياسية القائمة واالحتماالت العسكرية بصدد إدلب وحميطها، تعيش 
األخرة واقعاً ملتبساً يف ظل سيطرة »هيئة حترير الشام«، وصنيعتها »حكومة اإلنقاذ«، الي تشكلت يف أواخر 
عام 2017 لتكون الواجهة العلنية للهيئة، وساعدها األخر يف إحكام سيطرهتا اإلدارية والوظيفية على املنطقة، 
بل إهنا وسعت نفوذ »حكومة اإلنقاذ« يف الريف احلليب اجملاور، وقلمت وجود احلكومة السورية املؤقتة التابعة 

لائتاف، وأجرهتا على االستقالة.
مل يكن إعان »اهليئة« لـ»حكومة اإلنقاذ« جمرد واجهة مدنية للهيئة، بل كان أداة تطبيق سياستها يف التعامل 
مع اجملتمع بفئاته وفعالياته، وأن تكون بديًا أفضل عن احلكومة املؤقتة التابعة لائتاف الوطين، لكن ما أكدته 
جتربة العام ونصف العام املاضين، أهنا أسوأ، فقد كانت صورة مشوهة عن صانعيها يف »هيئة حترير الشام«، 
مبا حتمله من تشدد وتطرف، وما متارسه من إرهاب، تستمدها مجيعاً من جتربة وإرث »القاعدة« التنظيم األم 
لـ»جبهة النصرة«. وكان من الطبيعي يف ضوء احلقيقة السابقة، أن يرتكز جهد »اهليئة« وصنيعتها »حكومة 
اإلنقاذ« على متكن قبضتهما على إدلب وجوارها، والتمدد خارجها، إذا كان ابإلمكان، ومنها ميكن فهم 
السياسات املتبعة، واإلجراءات املطبقة، حيث عملت »اهليئة« على إزاحة منافسيها من التشكيات املسلحة، 
وأكرها »اجلبهة الوطنية للتحرير«، وفرضت سيطرة شبه كاملة على املنطقة، وأسست »حكومة اإلنقاذ« ملزامحة 
وحل احلكومة املؤقتة، وسيطرت على اجملالس احمللية، بل إهنا دفعت حكومتها إلحال واعتماد راية جديدة، 

مكان علم الثورة الذي توافقت أغلبية السورين على اعتباره رايتهم يف مواجهة علم نظام األسد.
ترافق خوض »اهليئة« وحكومتها صراعاهتم مع املنافسن العسكرين والسياسين، مع مساعي ضبط اجملتمع 
التشدد والتطرف واإلرهاب من  وحركة فعالياته السياسية واملدنية وسط فلتان أمين، عزز فرصة تعميم أجواء 
جانب »اهليئة« وحكومتها، فتزايدت عمليات اخلطف واالغتيال واالعتقال والتعذيب الذي بلغ حد املوت يف 
العشرات من سجون إدلب وحميطها، والي تتبع شكلياً وزارة العدل يف احلكومة، لكنها من الناحية العملية حتت 
سيطرة عناصر »اهليئة«، وتشكل النساء إحدى أهم الشرائح يف عملية ضبط اجملتمع، ورغم أن جمتمع إدلب 
وحميطها جمتمع حمافظ، فإن مثة تشديداً على اللباس واملظهر الشرعي للنساء قريباً مما كان يفرضه »داعش«، وقد 
أكد منشور لـ»اإلنقاذ« أصدرته يف آذار/مارس املاضي ضرورة تطبيق »اللباس واملظهر الشرعي« على الطالبات، 

خصوصاً يف اجلامعات واملعاهد حتت هتديدهن بعقوابت، تشمل اعتقال أولياء أمورهن.
ويشكل الناشطون السياسيون واملدنيون واإلعاميون فئة أخرى ممن تستهدفهم اهليئة وحكومتها، وللداللة على 
منوذج من هذه االستهدافات، ميكن التوقف عند انشطي كفر نبل الذين مت استهدافهم اعتقااًل وغيلة يف األشهر 
األخرة لوقف أي نشاط هلم. اإلضافة األهم إىل ما سبق من سياسات »اهليئة« وحكومتها، تتمثل يف السيطرة 
على موارد املنطقة، والضغط على سكاهنا الستنزاف قدراهتم املادية، وتدر املعابر الي تسيطر عليها احلكومة 
كثراً من األموال رسوماً على البضائع والسلع والوقود املتبادلة مع تركيا أو املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، 
وحتدثت تقارير عن دور لـ»شركة وتد للبرتول« التابعة لـ»اهليئة« يف هتريب البنزين املستورد من تركيا إىل مناطق 
سيطرة النظام، وتضيف »اإلنقاذ« إىل مواردها السابقة، ما تفرضه من ضرائب على احملال التجارية والورشات 
الصناعية الصغرة واألفران وغرها، وكله ال مينعها من توجيه خطباء املساجد لدعوة األهايل للترع من أجل 
ما وصفته بـ»التدشيم والتحصن«. خاصة الوقائع يف إدلب وحميطها، أن »هيئة حترير الشام« وحكومتها، ال 
تعطي أي اهتمام ملصر املنطقة وأهلها يف إطار القضية السورية، مبا يف ذلك اعتداءات النظام وحلفائه على 
املنطقة، إمنا تركز اهتمامها على إحكام سيطرهتا على املنطقة، وتبذل غاية جهدها للحصول على ما أمكن 
من موارد دون أن هتتم إبقامة تنمية وخدمات هدفها حتسن مستوايت حياة السورين، وتقويتهم يف مواجهة 

احتماالت هجوم النظام وحلفائه الستعادة السيطرة على إدلب.

فايز سارةأحمد مظهر سعدو

غابت األنظمة العربية عن 
إدلب لكن أين الشعوب؟!

في وقائع
إدلب اليومية

كاتب وصحافيّرئيس القسم السياسي
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شــهدت جبهــات إدلــب وحميطهــا، منــذ بدايــة أاير2019، تغيــرات 
كبــرة مــن حيــث تــوزع القــوى العســكرية وانتشــارها، ابلتزامــن مــع 
اشــتعال اجلبهــات بــن قــوى الثــورة وميليشــيا نظــام االجــرام األســدي 

وحلفائــه يف ريــف محــاة.
إدلــب  حميــط  اجلبهــات يف  أكثــر  مــن  محــاة  ريــف  تعتــر جبهــات 
نشاطاً وإعادة االنتشار وعلى الرغم من اإلعان عن تشكيل غرفة 

احلملة الشرســة على ريفي محاة الشــمايل وحمافظة إدلب، خصوًصا 
اجلهــة اجلنوبيــة، توضــح أن املنطقــة حتولــت إىل نقطــة كبــاش ختتــزل 
جمموعــة مــن الصراعــات االقليميــة والدوليــة، وعليهــا ســيتحدد مــا 
ســيؤول إليــه حــال املنطقــة املنكوبــة، الــذي أتخــر احلســم فيهــا شــهورًا 

عديــدة.
احلملــة أتجلــت أكثــر مــن مــرة، حــىت توصلــت األطــراف املتصارعــة 
التفــاق هندســته قمــة األســتانة األخــرة، بعــد أن اســتنفذت تركيــا 
فرص حل إشكال جبهة النصرة سلمًيا، رغم أن األمر ال يعدو أن 

يكــون ذريعــة وحجــة ابتــت مكشــوفة، ويعرفهــا اجلميــع.
وخصوًصــا  املعنيــة  األطــراف  مــن  العديــد  بــه  أبلغــت  »االتفــاق« 
الــوالايت املتحــدة األمركيــة، وهــو مــا جــاء علــى لســان العديــد مــن 

عمليــات لقيــادة معــارك التصــدي لقــوى االحتــال الــي تتمثــل جبيــش 
اإلرهــاب األســدي وميليشــيا )حــزب هللا( وابقــي امليليشــيا اإليرانيــة 
وبغطــاء سياســي وعســكري مــن الفاشــية الروســية وقــوى احتاهلــا، 
وانتشــارها  منظــم،  غــر  بشــكل  تعمــل  تــزال  مــا  الفصائــل  أن  إال 
وتوزعهــا متغــر ابســتمرار حبســب اهلجمــات، ونفــس الشــيء يقــال 
عــن ريــف ادلــب الشــرقي وريــف حلــب اجلنــويب والضواحــي الغربيــة 

والشــمالية؛ ومتتــد املعركــة لتصــل لريــف الاذقيــة الشــمايل.
هــذا االنتشــار، مــن مجيــع األطــراف مبــا يف ذلــك الــي تدعــي متثيــل 
قضيــة الثــورة والشــعب الســوري، يوحــي بنــوع الصفقــات الــي تتــم 
بــن مراكــز القــوى اإلقليميــة حــن يــزول الغبــار الكثيــف الــذي يُنفــخ 
يف إدلــب وعلــى جثــث املدنيــن القتلــى ووجــوه الاجئــن الباكيــة، 
بســبب الضــرابت االجراميــة اجلويــة الروســية واهلجمــات الريــة لنظــام 

الشــبيحة وحلفائــه اجملرمــن.
لقــد أثبــت الــروس مــرات أهنــم ال ميانعــون الوضــع احلــايل يف إدلــب 
الشــام«  املســماة »هيئــة حتريــر  النصــرة  مــن خــال ســيطرة جبهــة 
ولكنهــم يرغبــون يف االحتفــاظ هبــا كمفتــاح ملنــع أو حتريــر العناصــر 
الشــبيحة  لنظــام  ذلــك، وابلنســبة  مــىت رغبــوا يف  الفاعلــة األخــرى 
لديــه الطمــوح األعمــى، وابلنســبة إليــران متثــل جــزًء مهًمــا نســبياً يف 

أحجيــة األلغــاز الكبــرة.
الــي تســيطر عليهــا حاليــاً »هيئــة حتريــر الشــام«  ذلــك أن إدلــب 

املســؤولن األمركيــن، مــع إبــداء حتفظــات خجولــة علــى الضربــة 
وحدودهــا، بعكــس املــرات الســابقة الــي كان للفيتــو األمركــي دور 
أساســي يف أتخــر حدوثهــا، مــا يؤكــد أن قــرار احلســم قــد اختــذ وال 

تراجــع عنــه، ويبقــى فقــط حــدوده ومثنــه.
بــكل األحــوال، مصــر ســيئ يف ظــل اهلجمــات  ينتظــر احملافظــة، 
املركــزة والقويــة لطــران احملتــل الروســي، ولقــوات نظــام األســد، الــي 
تســببت بتهجــر أكثــر مــن 150 ألًفــا مــن املواطنــن ومقتــل املئــات 
نتيجــة  اإلنســاين،  الوضــع  تفاقــم  ظــل  اجلرحــى يف  مئــات  وإصابــة 
عــن  اإلغاثــة  منظمــات  مــن  العديــد  وتوقــف  املشــايف،  اســتهداف 

العمــل يف املنطقــة.
لــن تكــون نتائــج معركــة ادلــب كمــا قبلهــا، فهــي ســتغر يف الوقائــع 

علــى األرض، وســتزعزع حتالفــات وتنســف تفامهــات ســابقة. 
وســتعيد  األرض،  علــى  املتصارعــة  القــوى  توزيــع  ســتعيد  أوال-  

إســرتاتيجياهتا. وخيــدم  أمنهــا،  يكفــل  مبــا  متوضعهــا 
اثنًيا-  ســينهي دور جبهة النصرة أو »جبهة حترير الشــام« حســب 
امسهــا املعــدل، كمــا أهنــت معــارك الباغــوز يف ريــف ديــر الــزور قبــل 

أســابيع تنظيــم الدولــة اإلســامية، )داعــش(.
الروســية  الرتكيــة-   املصــاحل  تناقــض  عمــق  ستكشــف  اثلثًــا-  
بــن املصــاحل واألمــن مــن جهــة والوفــاء  و«أزمــة« املوقــف الرتكــي 
الــذي تقتضيــه  للثــورة الســورية والشــعب الســوري  خلطــاب الدعــم 
األخــاق واملبــادئ، كمــا أنــه ســيعيد رســم حــدود العاقــات بــن 

التابعة لتنظيم القاعدة االرتدادي الظامي، ال تعين إال األشخاص 
الذيــن  مــرة واألشــخاص  اســم وطنهــم ذات  عليهــا  أطلقــوا  الذيــن 
يراهــا  ممــن  للبعــض  نفســه  واألمــر  بســام،  يومــاً  املغــادرة  يريــدون 
ســداً مينــع تدفقــاً جديــداً لاجئــن؛ كمــا أهنــا ليســت مشــكلة كبــرة 
الــذي يشــمل احلــروب  ابلنســبة لألمريكيــن علــى كامــل الصحــن 

التجاريــة مــع الصــن ومشــكلي فنزويــا وكــوراي الشــمالية. 
إن اهلجــوم بــدأ علــى الشــمال احملــرر بعــد أايم فقــط مــن اختتــام مــا 
مســي كــذابً مبحــاداثت الســام الســورية يف كازاخســتان بــن تركيــا 
وروســيا وإيــران؛ كان موضــوع االجتمــاع مناقشــة مجيــع الوعــود غــر 

املطبقــة حســب زعمهــم. 
رمبا تكون تركيا على وشك التوصل إىل اتفاق مع األمركين بشأن 
املنطقة اآلمنة املرغوبة يف مشال شــرق ســوراي، وهناك شــائعات تشــر 
إىل ذلــك، خاصــة بعــد أن قــال »عبــد هللا أوجــان« علنــاً جيــب علــى 

ميليشياته يف سوراي أن أتخذ يف االعتبار احلساسيات الرتكية.
ويتطلــب األمــر املزيــد مــن اجلهــد، ومــن مجيــع أحــرار وثــوار ســوراي 
الــي  االحتــال  قــوى  مجيــع  ملواجهــة  حترريــة  ثوريــة  حركــة  لبنــاء 
اســتدعاها نظــام االجــرام األســدي وعاثــوا مجيعــاً فســاداً علــى تــراب 
ســوراي الطاهــر وولغــوا أكثــر بدمــاء شــعبنا وأهلينــا، فهــا بــدأان دون 
انتظــار؟ واألهــم أخــراً؛ هــل ميكــن إجيــاد غطــاء سياســي هلــذا البنــاء 

الواعــد؟ التحــرري 

بينهمــا. التفامهــات  وحــدود  الطرفــن 
والــذي  برمتــه  اآلســتانة  مســار  مســتقبل  املعركــة  ســتحدد  رابًعــا-  
بنتيجــة ذلــك ســيعيد ترســيم العاقــات األمركيــة-  الرتكيــة، الــي 
بــرزت مؤشــراته مبوقــف تركــي يؤخــر اســتام صفقــة شــراء صواريــخ 
تركيــا  لــه  ختضــع  رمبــا  األصــل،  يف  أمركــي  مطلــب  وهــو   S400
إلعــادة رســم عاقاهتــا اإلســرتاتيجية مــع الــوالايت املتحــدة األمركيــة، 

وإليصــال رســالة قويــة لروســيا أبن لديهــا خيــارات أخــرى.
شــكلًيا  اجلديــدة  املواقــع  بعــض  النظــام  »سيكســب«  خامًســا-  
بدعــم  حمــاواًل  »االرهــاب«،  علــى  ابالنتصــار  مزاعمــه  هبــا  يقــوي 
حلفائــه، تســويق نفســه للمجتمــع الــدويل، وأمــام مجهــوره الــذي ال 
يريــد أن يقــر ويعــرتف بواقــع االحتــاالت الــي جلبهــا علــى أرض 
ســورية، وشــهية أطــراف عديــدة القتســامها والتهامهــا كلقمــة ســهلة.

سادًســا-  ســيواجه مشــروع حــزب االحتــاد الدميقراطــي )حــىت ال 
نقــول املشــروع الكــردي( عقبــة جديــدة بتقطيــع أوصالــه يف أكثــر مــن 
نقطــة، لــن تكــون مدينــة تــل رفعــت آخرهــا، مــع ســعي تركــي محيــم 

لدخــول مدينــة منبــج رمبــا يكــون الحًقــا ويف وقــت ليــس ببعيــد.
تنقــذه  لــن  الشــمايل  محــاة  وريــف  ادلــب  حملافظــة  املنتظــر  املصــر 
اجللســة الثانيــة جمللــس األمــن )حــىت اآلن ورمبــا يليهــا اثلثــة ورابعــة( 
بــل ابلتأكيــد ســيعيد ترتيــب أوراق الســورين الذيــن يعرفــون مســبًقا 
لتعاطــي  وقضيتهــم،  ثورهتــم  إليهــا  وصلــت  الــي  احلالــة  تعقيــدات 

خمتلــف ومبنطــق مغايــر لــكل مــا حوهلــم.

عبد الباسط حمودة

في ادلب:
الفصائل ما تزال تعمل بشكل غير منظم

كاتب وباحث سوري

عبد الرحيم خليفة

إدلب تنسف االتفاقات والتفاهمات 
االقليمية والدولية

كاتب سوري
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كلمــا كثــر احلديــث عــن تقــارب تركــي أمركــي حــول شــرق الفــرات، 
ميّهــد لــوالدة املنطقــة اآلمنــة، صعَّــدت موســكو ابلتنســيق مــع حلفائهــا 
علــى منطقــة إدلــب؛ مــن أجــل إحــراج تركيــا أمــام احلواضــن الشــعبية 

فيهــا.
ابت واضًحــا أن هــذا التصعيــد الــذي تشــهده إدلــب منــذ بدايــة شــهر 
أاير/ مايــو اجلــاري، هــو انعــكاس حلالــة الفشــل الــي ســادت أجــواء 
مؤمتــر أســتاان بنســخته الثانيــة عشــرة، وهــو صــدى للتــوازانت اإلقليميــة 
والدوليــة اجلديــدة يف امللــف الســوري بعــد فشــل هــذا املؤمتــر، والرتاجــع 
عــن تنفيــذ اتفــاق سوتشــي بــن الضامنــن الرئيســن: تركيــا ـ روســيا، 
الســّيما بنــدي تســير الــدورايت املشــرتكة بينهمــا يف املنطقــة املنزوعــة 
الســاح، وتســوية ملــف هيئــة حتريــر الشــام، واجلماعــات األخــرى، 

املصّنفــة علــى لوائــح اإلرهــاب.
يشــر املراقبــون أّن اجلانــب الروســي، قــد أحلّ علــى الضامــن الرتكــي يف 
هذيــن البنديــن، بشــكل غــر طبيعــّي، وأبــدى اجلانــب الرتكــي ليونــة يف 
األول، ومل يبِد محاسة للثاين؛ خشية انزالقات غر مضمونة النتائج، 
ســواًء مــع تلــك اجلماعــات، ورغبــة يف بقائهــا يف هــذه املرحلــة، حتســًبا 
ملزيــد مــن الضغــط علــى اجلانــب اإليــراين، الــذي حيتفــظ جبماعــات 

أصوليــة أخــرى يف ســورية.
إىل  تصغــي  اجلماعــات ال  هــذه  أطرافًــا يف  هنــاك  أّن  عــن  انهيــك 
تركيــا، ابلقــدر الــذي تصغــي فيــه إىل دول إقليميــة أخــرى متدخلــة 

مــا زالــت آلــة احلــرب اجملرمــة لنظــام األســد واالحتــال الروســي مســتمرة يف قتــل 
أهلنــا يف أرايف محــاه وإدلــب وحلــب الغــريب، متســببة يف ارتقــاء مئــات األطفــال 
والنســاء والشــيوخ واملدنيــن شــهداًء طاهريــن، ومــا زال التدمــر املمنهــج سياســة 

متبعــة هبــدف كســر إرادة الشــعب الثائــر.
رفــض أفــراد الشــعب الســوري املوجــودون يف املناطــق الــي تُقصــف االستســام، 
كمــا رفضــوا التســليم ابخلرائــط املعــدة واملوضوعــة واملفصلــة علــى قيــاس املصــاحل 
الدوليــة املختلفــة، فــكان ال بــد مــن اإلجــرام لتهجــر الســكان، وإفــراغ املنطقــة، 
مستمرين يف سياسة القضم قطعة وراء قطعة، يف مقابل فصائل تقتل النشطاء 
اإلرهــاب،  علــى  احلــرب  مسلســل  ضمــن  املنطقــة  علــى  القصــف  وتشــرعن 
وفصائــل عســكرية أخــرى جتــري مســابقات يف شــد احلبــل، وتتبــارى ضاربــة 

مبصــاحل الشــعب الســوري عــرض احلائــط.
لقــد ســهلت ســيطرة جبهــة النصــرة علــى إدلــب وأرايفهــا وأرايف محــاه، وقتلهــا 
النشــطاء الذيــن أحرجــوا النظــام يف زمــن ســلمية الثــورة، وتصفيــة القــوى الثوريــة 
بذريعــة  الكبــر  اإلجــرام  هــذا  والنظــام  روســيا  علــى  ســاحها،  وســرقة  احليــة 
مكافحــة اإلرهــاب، ورغــم معرفتنــا املســبقة هبــذا املصــر، ورغــم املناشــدات كلهــا 
الــي وجهــت إىل قــادة جبهــة النصــرة كــي حتــل نفســها، وتنقــذ املدنيــن مــن 
مصــر حمتــوم، إال أن قيادهتــم وعناصرهــم صمــوا آذاهنــم عــن مصلحــة الشــعب 
الســوري، ومل حيرصــوا علــى دمــاء أبنائــه، ال بــل ازدادوا ِعتيــاًّ وبلطجــة، وقتلــوا 
رائــد ورفيقــه، واعتقلــوا وقتلــوا حتــت التعذيــب، والحقــوا األحــرار واعتقلوهــم، 
ايديولوجيتهــم  وتطبيــق  املنطقــة،  علــى  ســيطرهتم  تثبيــت  علــى  وركــزوا عملهــم 
املتطرفــة، معلنــن إدلــب إمــارة إســامية، وهــم أبعــد مــا يكــون عــن قيــم ديــن 

اإلســام العظيمــة، ورغــم هــذا مــا يــزال العــدد الكبــر مــن النــاس يطبلــون هلــم، 
وحيرفــون مســار الثــورة مــن ثــورة ضــد االســتبداد لانتقــال إىل الدميقراطيــة إىل 

ثــورة إميــان وكفــر.
هل ميكن قلب الطاولة؟

حلملة نظام األســد العســكرية األخرة أهدافًا متعددة تتمثل يف تقدم عســكري 
على مناطق حمددة وفق تفامهات الدول املختلفة، “عملية عسكرية حمدودة” 
علــى النحــو الــذي قالــه املبعــوث الرائســي األمريكــي( جيمــس جيفــري )، وكل 
القصــف واإلجــرام احلاصــل يتــم بصمــت دويل، وتقــدم النظــام علــى حســاب 
دمــاء املدنيــن، وصمــت الــدول العامليــة علــى هــذه االنتهــاكات غــر املســبوقة 

الســورّي.  امللــف  يف 
يضــاف إىل ذلــك مســتجد آخــر يف امللــف الســوري، يتعّلــق بظهــور 
زعيــم داعــش، أبــو بكــر البغــدادي، يف تســجيل مصــّور، وبيــده كتيــب 

ُوِســم بـــ » واليــة تركيــا ».
وهــو األمــر الــذي يُنــذر مبوجــة عنــف تنتظرهــا املنطقــة، قــد تطــال 

تركيــا. تداعياهتــا 
مَثَّــة أمــر آخــر رمبــا يكــون قــد أشــعل فتيــل هــذا التصعيــد علــى إدلــب، 
يتمثَّــل يف دخــول أمــركا علــى احلــدث الســوري بشــكل أكثــر جديــة، 
حيــث أعلنــت عــن انتهــاء مســار أســتاان وضــرورة عــودة األطــراف 
إىل مســار جنيــف، متهيــًدا للولــوج إىل العمليــة السياســية االنتقاليــة، 
وقــد عــرت عــن ذلــك إبرســال موفدهــا اخلــاص )جيمــس جيفــري( 
إىل العاصمــة الرتكيــة هبــدف قلــب الطاولــة الروســية اإليرانيــة جمــدًدا، 

والســيما بعــد بــدء مرحلــة احلصــار علــى إيــران.
فشــل موســكو والنظــام يف احلصــول علــى تعهــدات تركيــة إضافيــة، 
وتســريع العمليــة العســكرية الرتكيــة يف إدلــب ضــد تلــك اجلماعــات، 
هــو الــذي حــرك اجلبهــات امليدانيــة يف إدلــب، ومــا أغضــب موســكو 
أكثــر هــو أن واشــنطن الــي مل تكــن موجــودة علــى طاولــة أســتاان، 
جنحــت يف عرقلــة التفامهــات هنــاك، وأعطــت تركيــا املزيــد مــن الدعــم 

للصمــود يف وجــه الضغــط الروســي اإليــراين.
سوتشــي،  تفامهــات  يف  شــريكة  مــن كوهنــا  الرغــم  علــى  وقامــت 

ابلتصعيد العســكري واللجوء إىل اســتخدام ســاحها اجلوي مبشــاركة 
إىل  وأدت  املدنيــن  اســتهدفت  غــارات  يف  النظــام،  لــدى  نظــره 
موجــات نــزوح جديــدة يف املنطقــة، غــر عابئــة بتمنيــات أورواب بــرتك 
التصعيــد يف إدلــب؛ خشــية وصــول طائــع النازحــن إىل بلداهنــا.

ويبقــى الســؤال منصبًــا حــول مــدى قــدرة تركيــا علــى إحــداث اخــرتاق، 
تســتطيع مــن خالــه إيقــاف إطــاق النــار، والعــودة جمــدًدا إىل التهدئــة 
الي بّشرت هبا قاطين منطقة إدلب، واإلمساك ابلعصا من الوسط، 
حبيــث ال تفــّرط ابلثقــة فيمــا تقولــه واشــنطن الــي ســبق وختلــت عنهــا 
أكثــر مــن مــرة يف امللــف الســوري، يف ذات الوقــت الــذي ال تغضــب 

فيــه موســكو أكثــر مــن ذلــك يف ملــف إدلــب بشــكل خــاص.

- الــي ختالــف ميثــاق األمــم املتحــدة وتنتهــك مبــادئ اإلعــان العاملــي حلقــوق 
اإلنســان - ســوى مــن تصرحيــات خجولــة ال تســمن وال تغــين مــن جــوع.

حيــاول نظــام األســد عــن طريــق هــذا العمــل العســكري مللمــة أوضــاع نظامــه 
املتهالــك املفــكك، فقــد ظهــرت املشــاكل الكبــرة والبنيويــة يف جبهــة النظــام 
الــذي ال يعــرف ســوى لغــة القتــل والتدمــر، فهــو مــن جهــة ميــر يف أزمــة اقتصاديــة 
خانقــة، ويبيــع ممتلــكات الدولــة يف ســبيل إرضــاء الــدول الوصيــة علــى قــراره، 
متحــواًل إىل اتجــر عقــارات، فتــارة يبيــع مطــار محيميــم واترة يبيــع الفوســفات، 
واترة أخــرى يبيــع مرفــأي الاذقيــة وطرطــوس، ومــن جهــة أخــرى حتــول عناصــره 
وكــوادره القياديــة مــن الــوالء ألســرة رأس النظــام إىل الــوالء للــدول املختلفــة احملتلــة 
ســوراي مثــل روســيا وإيــران، ومــا مــن ســبيل أمامــه ســوى اهلــروب إىل األمــام 
يف حماولــة إلخضــاع الســورين عــر “ال صــوت يعلــو فــوق صــوت املعركــة”، 
الســوري احملتــج علــى األوضــاع الكارثيــة يف مناطــق  الشــعب  وهكــذا خيضــع 
ســرته، وخيضــع الشــعب الســوري املوجــود يف املناطــق احملــررة مــن ســيطرته الــذي 
ارتفــع صوتــه حمتجــاً علــى ممارســات الفصائــل املختلفــة الــي تشــابه طريقــة عملــه 

وهنجــه.
ويبــدو أن نظــام األســد يف أضعــف حاالتــه، وجبهتــه خملخلــة ومنقســمة ويســعى 
مــن خــال املعــارك العســكرية إىل توحيــد مؤيديــه وراء اهلــدف األكــر “القضــاء 

علــى االرهــاب” وحماربــة “املؤامــرة الكونيــة” املفرتضــة. 

د. محمد عادل شوك

أكاديمي وباحث سوري

قراءة في التصعيد العسكري على إدلب

زكي الدروبي

صحفي وكاتب سوري

ما بعد إدلب
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القاهــرة، صــدر حديثــاً كتــاب -الاجئــون  العــريب يف  املكتــب  عــن 
 :2011( اإلقليمــي  واإلجحــاف  الــدويل  القانــون  بــن  الســوريون 
أســوأ  مــن  واحــدة  الاجئــن  مشــكلة  تُعــد  وحيــث   ،-  )2018
املشــكات الــي واجهــت، ومازالــت، وســتظل تواجــه الواقــع الــدويل 
أعقــاب  يف  أو  أثنــاء  يف  وخصوصــاً  اإلنســاين،  والضمــر  والوعــي 
احلــروب والكــوارث الطبيعيــة أو يف حــاالت انتشــار األوبئــة وغرهــا 
مــن األزمــات الــي حتــل بــدول أو مبناطــق العــامل فــرادى أو مجاعــات، 
والنتائــج  املعــاانة  أنــواع  مــن  والعديــد  الكثــر  ويرتتــب علــى حدوثهــا 

اإلنســانية. الكارثيــة 
نظــراً ملــا يكتنــف مشــكلة الاجئــن الســورين مــن مابســات ومــآس 
إنســانية جتــاوزت املمكــن واملعقــول واحملتمــل، جعلــت الكاتــب ال تفوتــه 
هــذه الفاجعــة اإلنســانية العربيــة دون أن يتناوهلــا ابلبحــث والدراســة، 
للوقــوف علــى أســباهبا، وأبعادهــا، والنتائــج املرتتبــة عليهــا، واملســاعي 
ولرصــد  لتســويتها،  املبذولــة  والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنيــة  واجلهــود 

التهديــدات واملخاطــر املرتتبــة علــى وجودهــا واســتمرارها.
روسيا والشرق األوسط:

لقــد اســتغلت روســيا منطقــة الشــرق األوســط مبــا فيهــا مــن صراعــات 
إىل  ابإلضافــة  العــريب،  الربيــع  ثــورات  بســبب  وتطــورات  داخليــة، 
سياســة االنســحاب الــي اتبعتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، بســبب 
دول  إىل  تتجــه  جعلتهــا  الــي  الداخليــة،  االقتصاديــة  املشــكات 
شــرق آســيا والتعــاون معهــم، بعيــداً عــن صراعــات الشــرق األوســط، 
والتدخــات العســكرية الطاحنــة يف بعــض الــدول مثــل ســوراي، وبــدأت 
العقــود  طريــق  عــن  األوســطية  الشــرق  الــدول  إىل  ابلتقــرب  روســيا 
االقتصاديــة، وصفقــات األســلحة، ابإلضافــة إىل التدخــل العســكري 
راجيــة  والدبلوماســي،  االقتصــادي  التدخــل  جانــب  إىل  ســوراي  يف 
اســتمرار السياســة األمريكيــة جتــاه الشــرق األوســط، وهــذا التدخــل 
يف  تغــرات جذريــة  حُيــدث  أن  ميكــن  األوســط  الشــرق  يف  الروســي 

الــدويل. النظــام  هيــكل 
دموية احلمات:

حــىت  ســوراي  يف  املآســي  ومعهــا  تســارعت  قــد  األحــداث  كانــت 
تتعــرض  الــي  احملاصــرة  والقــرى  املــدن  مــن  النازحــن  مشــهد  ابت 
الســورين  نــزوح  القصــف مألوفًــا، حبيــث تزايــدت وتــرة  أنــواع  لــكل 

َقضيــة الاجئــَن الســُوريَن، وإَدانــة للتصرَُفــات اإلَعاميــة َغــر املهنيــة، 
ومــا  َخاصــة.  وَتســتثِمَرَها ألغــرَاِض  َواقعيــة  َغــر  أخبــاراً  َتصنــع  والــي 

موقــف القانــون الــدويل مــن هــذه اإلســاءة؟.
كذلــك رمــت الدراســة إىل تســليط األضــواء علــى بيــان احللــول الــي 
حتتاجهــا األمــم والشــعوب للحفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية. وأاثرت 
الدراســة مجلــة مــن القضــااي احلساســة والشــائكة، فحاولــت الدراســة 
أن تصــف الواقــع نظــرايً، وحماولــة طــرح بعــض احللــول العمليــة لتجــاوز 
حماولــة  يف  وذلــك  والصلحــاء.  العقــاء  أيــدي  علــى  الراهنــة  األزمــة 
جــادة وســريعة لرتشــيد هــذه القنــوات الفكريــة، وتصحيــح مســارها، 
وضبطهــا، للمحافظــة علــى البنــاء الصحيــح للحكــم الرشــيد يف عمومــه 
عربيــاً وإســامياً وعامليــاً، وتطبيــق ذلــك علــى الواقــع بنمــوذج الاجئــن 
الســورين يف احمليــط اإلقليمــي، مــن تقــدمي العــون بــكل األشــكال هلــم.

املنظمات العاملية:
هدفــت الدراســة إىل توضيــح مــا قامــت بــه املنظمــات العامليــة، مــن 
التأكيــد علــى محايــة حقــوق اإلنســان، فقــد وضعــت مجلــة مــن الوســائل 
للمحافظــة عليــه وعلــى كل القضــااي الضروريــة، الــي تكفــل لــه احليــاة 
الكرمية والسعيدة. وأن اإلنسان يتأثر مبحيطه وواقعه، فعلى املصلحن 
أن يقومــوا بدورهــم لرتشــيد الســلوك اإلنســاين وتقوميــه مبعياريــة مقاصــد 
الشــريعة اإلســامية. وأن ترك الســاحة لغر أهلها، أوجد تياراً متطرفاً، 
يســتبيح الدمــاء، وال يراعــي حرمــة ملعتقــد وال إنســان. وأن علــى أهــل 
احلــل والعقــد أن يقومــوا بدورهــم الرتبــوي واإلصاحــي، فــا بــد مــن 
الرجــوع للواقــع وحماولــة إعــادة الشــباب إىل موضعهــم. وجــاء منوذجــاً 
ملــا ســلف، مــا فعلــه اإلعــام العــريب مــن اخلــوض يف حــق الاجئــن 

الســورين.
أوصــت انطاقــاً مــن مبــدأ األخــوِة العربيــِة واإلســاميِة إىّل اســتيعاب 
العَمالــة الُســورية مبــا فيهــا الكفــاءات العلميــة يف دول جملــس التعــاون 
اخلليجــي العــريب، بــل وَتقاســم مواردهــم املاليــة مــع الاجئــن الســورين. 
مــن  الشــعوب،  نصــرة  مــن  التقليــدي  النمــط  عــن  ابخلــروج  كذلــك 
الشــجب واإلدانــة، إىل مرحلــة املســاعدات املاديــة واملعنويــة، وعقــد 
النظــام  مــع  تتعــاون  ألنظمــة  الفاضحــة  الدوليــة  والنــدوات  املؤمتــرات 
الســوري، علــى رأســها مــا تفعلــه روســيا يف األراضــي الســورية، كذلــك 
دور عــريب إســامي داعــم إليــواء الاجئــن الســورين ونصرهتــم ، كمــا 
أنــه لــن يكــون مبقــدور العــامل اإلســامي أن حيقــق إجنــازاً ابهــراً يف جمــال 
احلكــم الرشــيد، مــا مل يســبق ذلــك التوصــل إىل تنســيق إســامي شــامل 
حــول التدابــر املضــادة لظلــم الشــعوب مــن احلكومــات نفســها، وأطرهــا 
القانونيــة املائمــة وامللزمــة، وأن يكــون ذلــك كلــه مســتنداً يف أساســه 
احلكــم  تعريــف  حــول  عليــه  خــاف  متجانــس ال  مفهــوم دويل  إىل 

الرشــيد، وســبل مواجهتــه.
التدخــل  وســرعة  العــودة  حبــق  الــدويل  اجملتمــع  مــن  الطلــب  كذلــك 
إليقــاف شــاالت الــدم للشــعب الســوري الــي جتــري علــى مــرأى العــامل 
الداخــل ويف  الســورين يف  جتــاه  بواجباتــه  ومســمعه، وذلــك ابلقيــام 
بــاد الشــتات، وحتميــل النظــام الســوري وإيــران وروســيا ومجيــع القــوى 
األخــرى مســؤولية مــا جيــري يف ســوراي مــن دمــار وخــراب ومــا آل إليــه 
وضــع الشــعب الســوري مــن مــآٍس وحمــن. وعلــى دول االحتــاد األورويب 
حتمــل مســؤولياهتم القانونيــة واإلنســانية واألخاقيــة الــي تنــص عليهــا 

تشــريعاهتم وقوانــن األمــم املتحــدة جتــاه الاجئــن الســورين.
خمتلــف  مــن  واملختصــن  للباحثــن  مشــرتكة  رؤيــة  بلــورة  ضــرورة  مــع 
أحنــاء العــامل مــع تنــوع ثقافاهتــم ومشــارهبم، واملطالبــة بتفعيــل واســتثمار 
جهودهــم ومــا توصلــوا إليــه بطــرق علميــة دقيقــة مــن نتائــج وتوصيــات، 
وتقدميهــا للمعنيــن وأصحــاب القــرار لــرتى النــور علــى أرض الواقــع، 
ــطوير واقــع  وال تبقــى حــراً علــى ورق ككثــر مــن املؤمتــرات، وذلــك لتـ

الاجـــئن الســـورين إىل األفـــضل واملـــأمول.

اهلاربــن مــن دمويــة النظــام يف كل اجتــاه. غــر أن وجــود بيئــة شــعبية 
حاضنــة للنازحــن والناشــطن مل يكــن ليكفــي، فاألعــداد كبــرة ويف 
تزايــد مطــرد، والفريــق املؤيــد للنظــام متوتــر جــداً ألن احلقائــق علــى 
األرض تشــر إىل أن تفوقــاً عســكرايً للنظــام ال يكفــي حلســم معركــة 
ضــد الثــورة، فاحلمــات العســكرية، علــى دمويتهــا، مل توقــف احلالــة 
الثوريــة يف البــاد، بــل ضاعفــت مــن زمخهــا، وخصوصــاً مــع تزايــد القتــل 
مــدن وقــرى أبســاليب جيــوش  واإلعدامــات واالعتقــاالت واجتيــاح 

االحتــال.
وســائل  خمتلــف  علــى  الســورين  الاجئــن  قصــص  ســيطرت  لقــد 
نــزوح مايــن الســورين إىل أورواب ســواء  تــوايل  اإلعــام العربيــة مــع 
تكللــت ابلنجــاح أو ابلفشــل. ورغــم اختــاف اســرتاتيجيات التنــاول 
اإلعامــي مــن وســيلة ألخــرى، فقــد غلبــت عليهــا عــدة موضوعــات 
أساســية أمههــا إدانــة الــدول العربيــة النفطيــة بســبب ال مباالهتــا ابألزمــة، 
اإلصاحــات الداخليــة، وانتقــاد الــدول الغربيــة. فأعربــت بعــض وســائل 
اإلعــام العربيــة عــن غضبهــا مــن قــادة الــدول العربيــة متهمــة إايهــم 

بعــدم املســؤولية جتــاه دعمهــم لاجئــن الســورين.
عدد أقل من الوسائل اإلعامية ركزت على حياة الاجئن السورين 
أنفســهم يف البــاد احلاضنــة كمــا تســاءلت صحيفــة »األهــرام« عــن 
التحــدايت الثقافيــة الــي واجهتهــم أثنــاء األزمــة. »لطاملــا ركــز اإلعــام 
العــريب علــى األزمــة فحســب وال أحــد يهتــم بقصــص النجــاح وكيــف 
جنــح الاجئــون يف التكيــف اجتماعيــاً وثقافيــاً يف بادهــم اجلديــدة، 
كاملطاعــم واألســواق واملشــروعات الــي يديروهنــا وأتثــر كل ذلــك علــى 

االقتصــاد«.
إعادة صياغة الفكر اإلنساين:

لقــد حاولــت هــذه الدراســة أنَّ تعــرض حلــق أصيــل يف احلكــِم الرشــيد، 
وذلــك حنــو إعــادة صياغــة الِفكــر اإلنســاين وخَتليصــه مــن كل األفــكار 
الســيئِة والعدوانيــِة، الــي ال جَتلــب علــى األفــراد واجمُلتمعــات إال الَدمــار 
والَقتــل، وَذلــك ُمســامهة مــن الشــريعِة الراقيــِة، يف َرفــع ُمســتوى الِفكــر 
اإلنســاين لارتقــاء احَلضــاري الــذي جيعــل مــن أفــراد اجمُلتمــع ِعبــارة َعــن 
العــِريّب  اإلَعــَام  ِإَســاِءة  ِمــْن  َحــدث  مــا  ُمنتظــم األجــزاء. إن  ســلُوك 
لاجئــن الُســورِِيّنَ، وَذلــك يف حُماولــِة لَتطُويــر َواقــع الاجئِــَن الســُوريَن 
إىّل األفَضــل واملأُمــول. ودعــت الدراســة إىّل مُوقــف لإلَعــام احلـُـر ِمــن 

د - محمد عبد الرحمن عريف

كاتب 

الالجئون السوريون بين القانون الدولي واإلجحاف اإلقليمي
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Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Sosyal Uyum kapsamında oluşturduğu Suriyeli ve yerel 
halktan oluşan danışma kurulu üyeleri ve muhtarları iftar yemeğinde bir araya getirdi. Sofraların 
bereketi paylaştıkça çoğaldı.

Gönüllü ders anlatımlarının 8. oturumu gerçekleştirildi. Ankara Toplum Merkezi Çocuk Dostu Al-
anı yararlanıcıları, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri tarafından Türkçe, İngilizce ve 
Matematik dersleri vermeye devam ediyor.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve 100 yararlanıcı ile birlikte, Yeşilvadi Parkında ren-
kli bir kutlama gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezinin el emeği ile yaptığı oyuncakları, Genel Başkan Kerem 
KINIK  tarafından Suriye’deki çocuklara ulaştırıldı.

نظم مركز أنقرة اجملتمعي للهال األمحر الرتكي ، يف 19 أاير 2019 ، ويف نطاق االنسجام االجتماعي،  مائدة 
افطار رمضاين ، اجتمع على املائدة  سوريون و مواطنون أتراك و أعضاء اجمللس االستشاري  وخماتر األحياء ، وقد 

عمت الركة كلما زادت املشاركة . 

واإلجنليزية  الرتكية  اللغة  تدريس  دروس  اعطاء  يستمر  التطوعية.  حيث  التعليمية  للدورات  الثامنة  اجللسة  عقدت 
والرايضيات من قبل طاب جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية وأصدقاء مركز أنقرة اجملتمعي للهال األمحر الرتكي.

أقام مركز غازي عينتاب اجملتمعي للهال األمحر الرتكي  يف 19 أاير  احتفاال منوعاً يف حديقة يشيل وادي، مبشاركة 
بلدية غازي عنتاب ومئة مشارك مستفيد، وذلك يف االحتفال بيوم أاتتورك الشبايب والرايضة.

مركز كرم  رئيس  من  السورين  لألطفل  ابليد  املصنعة  ألعاب  تسليم  االمحر  للهال  بيلي  مركز سلطان  لقد مت يف 
كينينك . 

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi, Dünya Yetimler Günü kapsamında, iftar sofrasında 
yetim çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Yemeklerini bölüştüğü küçüklerle, şarkılar söyledi, 
oyunlar oynadı ve Hakawati gösterisinde meraklı gözlerle Ramazan hikayelerini seyrettiler.

التقى مركز قهرمان مرعش اجملتمعي للهال األمحر الرتكي  مع األطفال األيتام وعائاهتم خال حفل اإلفطار كجزء 
من يوم املنظمات العاملية. تضمن احلفل مشاركة الغناء مع األطفال ولعب األلعاب ومشاهدة  قصص رمضانية  عر 

مسرح خيال الظل كراكوز وعواظ.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezinin düzenlediği iftar yemeğine yararlanıcılarımız aileleri 
ile birlikte katıldı. Bu vesileyle Türk Kızılay Gaziantep ailesi ve yararlanıcılar bir araya gelme fırsatı 
buldu ve hilal olan sofralarda buluşuldu.

نظم مركز غازي عنتاب اجملتمعي للهال األمحر الرتكي مأدبة إفطار ألسره واملستفيدين. يف هذه املناسبة ، أتيح ألسر العاملن 
يف مركز غازي عنتاب اجملتمعي للهال األمحر الرتكي واملستفيدين فرصة اللقاء  معا على طاوالت اهلال.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Bülbülzade Vakfı’nın her yıl ihtiyaç sahipleri yararına geleneksel olarak düzenlediği Hayır 
Çarşısı ve Bahar Şenlikleri bu sene 13-14-15-16 Haziran tarihlerinde Festival Park’ta yapıla-
cak. Hayır Çarşısında; yöresel ev yemekleri, kitap, halı, ayakkabı, pasta, tatlı, döner, züccaci-
ye, kıyafet, meşrubat ve tanıtım stantları yer  alacak. Ayrıca canlı müzik, söyleşi, çocuk ve 
spor etkinlikleri de yer alacak.

İftar programına; Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi 
Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, İşrak Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Subhi Dusuki, yazarlar, kanaat önerleri ve basın mensupları katıldı.

 ســيقام الســوق اخلــري ومهرجــان الربيــع الــذي يقيمــه وينظمــه وقــف بلبــل زادة  لصــاحل احملتاجــن كل عــام 
وقــد ابات تقليــداي ســنواي ، يف فســتيفال ابرك يف الفــرتة 13-14-15-16 حزيــران مــن هــذا العــام. 

حيــث يتضمــن الســوق اخلــري :  وجبــات الطعــام احملليــة والكتــب والســجاد واألحذيــة والكعــك واحللــوايت 
والشــاورما، وكذلــك األواين الزجاجيــة واملابــس واملشــروابت الغازيــة وســتاندات عــرض وتعريــف. ســيكون 

هنــاك أيًضــا موســيقى حيــة ومقابــات و فعاليــات خمصصــة لألطفــال وعــروض رايضيــة .

لقد اجتمع اعاميون وكتاب وقادة رأي  مع السيد تورغاي الدمير رئيس وقف بلبل زادة ومدير الشرق األوسط 
للميداي حممد فاتح امن اوغلوا ورئيس مركز بيكام حممد علي أمن اوغلو مع رئيس حترير صحيفة اشراق صبحي 

دسوقي.

ينتظر وقف بلبل زادة مهرجانات الربيع والسوق الخيري 

عالم الميديا   تلتقي على مائدة اإلفطار

Bülbülzade Vakfı Hayır Çarşısı ve Bahar Şenliklerine Bekliyor

Bülbülzade Vakfının “Eğlenerek Öğreniyoruz” sloganıyla her yıl yaz aylarında düzenlediği 
yaz okullarına kayıtlar başladı. Bu sene 24 Haziran – 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 
olan yaz okullarında; Kur’an-ı Kerim, Tecvit Bilgisi, Siyer, Adab-ı Muaşeret ve Temel Dini Bilg-
iler dersleri verilirken gezi, izci kampı, piknik, bilgi yarışması, sinema, halı saha, voleybol ve 
basketbol maçları ile yüzme ve satranç dersleri gibi sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile 
beceri ve yetenek eğitimleri yer alacak.

لقــد بــدأ التســجيل للمــدارس الصيفيــة الــي يقيمهــا وقــف بلبــل زادة كل عــام  حتــت شــعار » نتعلــم وحنــن 
نلعــب« .ســيكون برانمــج  املــدارس الصيفيــة الــي ســتقام صيــف هــذا العــام ، بــن 24 حزيــران  و 26 متــوز 
مــن هــذا العــام ؛ دروس القــرآن  الكــرمي ، دروس التجويــد  ، الســرة النبويــة  ، أداب املشــورة  واملعرفــة الدينيــة 
األساســية يف الرحلة ، وكذلك ســيتخللها  معســكر الكشــافة ، وأنشــطة التنزه ،  واقامة مســابقات ، وعروض 
ســينمائية ، ممارســة كــرة القــدم ، و مبــارايت يف الكــرة الطائــرة وكذلــك كــرة الســلة ، اضافــة  لــدروس الســباحة 
والشــطرنج ، وســيكون للمهــارات االجتماعيــة والفعاليــات الثقافيــة  وتدريــب املواهــب حصــة ضمــن الرانمــج.

بدأ التسجيل في مدارس التعليم الصيفية » نتعلم ونحن نلعب« 
‘Eğlenerek Öğreniyoruz’ Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Medya Dünyası İftarda Bir Araya Geldi
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İyilikder Gaziantep Şubesi, Uluslararası İslami Yardımlaşma Derneği (ULİSYAR) işbirliği ile 
Gaziantep’deki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı. İyilikder Mütercim Asım 
Yardım Merkezinde yapılan yardım dağıtımına İyilikder Genel Sekreteri Mustafa Çaylı, İyilik-
der Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, Minberşam Derneği Başkanı Ali Bekir ve gönüllüler 
katıldı. Gıda paketlerinin içersinde; pirinç, bulgur, mercimek, yağ, salça, çay ve şeker bu-
lunuyor. Gıda paketinin ağırlığı 23 kilogramı buluyor.

Bülbülzade Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar 
programı, Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda yapıldı. İftar programına ev 
sahibi Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Gür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Memursen İl Başkanı Ahmet 
Gür, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, ilçe müftüleri, daire amirleri,  
eğitim yöneticileri, akademisyenler, Gaziantep ve çevre il ve ilçelerden gelen STK temsilcileri, 
Suriyeli misafirler, gönüllüler ile beraber 500 aşkın davetli katıldı.

Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana hem ülkelerinde, hem de Türkiye’de bulunan Su-
riye vatandaşlarına barınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda hizmet veren 
Türk Kızılay, bu defa Suriye’deki kamplarda konaklayan göçmenler için mobil klinikler açtı. 

قام فرع إيلكدار يف غازي عنتاب ، ابلتعاون مع مجعية املعونة اإلسامية الدولية )ULISYAR( ، بتوزيع ألف سلة 
غذائية على احملتاجن يف غازي عنتاب.  شارك  السيد مصطفى كيلي األمن العام اليكلدار  ، و السيد طالب جاليك 
رئيس فرع غازي عنتاب رئيس فرع Iyilikder Gaziantep والسيد علي ابكر مدير منظمة منر الشام  واملتطوعون 
، يف توزيع السلل الي تتضمن  : األرز ، الرغل ، العدس ، الزيت ، معجون الطماطم ، الشاي والسكر. وزن السلة 

الغذائية 23 كيلوغراما.

أقيم برانمج اإلفطار السنوي الذي ينظمه جملس أمناء وقف بلبل زادة  يف ساحة مركز التعليم واخلدمات 
التابع لوقف بلبل زادة ،  وقد حضره حوايل 500 شخص، حيث استضاف السيد تورغاي الدمر رئيس 
جلس ادارة  وقف بلبل زادة ، رئيس جامعة غازي عنتاب األستاذ الدكتور علي غور ،وكذلك رئيس جامعة 
كيليس  السيد الدكتور مصطفى دوغان كاركاسكون ،  وكذلك مدير التعليم الوطين يف مدينة غازي عنتاب 
السيد  جنكيز ميي ومفي غازي عنتاب مساحة الشيخ أمحد شليك ، و أمن عام بلدية غازي عنتاب السيد  
سيزر جيهان ، ومدير املوظفن السيد غور، وروؤساء الدوائر، ومشرفو التعليم  واكادميين وممثلو املنظمات 

غر احلكومية و كذلك الضيوف السوريون واملتطوعون . 

 اهلال األمحر الرتكي الذي قدم خدمات متنوعة للسورين منذ بداية احلرب  املتواجدين سواء داخل سوراي او داخل تركيا من 
مواد غذائية، وأتمن مأوى ، ومن التعليم والصحة .  فتح هذه املرة عيادات متنقلة لاجئن املقيمن يف املخيمات داخل سوراي .

سلل غذائية من ايلكدار

اقيم حفل االفطار العام التقليدي لوقف بلبل زادة

العيادات المتنقلة بدأت الخدمة  في سوريا

İyilikder’den Bin Aileye Gıda Paketi

Geleneksel Bülbülzade Vakfı İftarı Yapıldı

Mobil Klinikler Suriye’de Hizmet Vermeye Başladı

اجتمع األيتام مع بعضهم على مائدة االفطار التي نظمها الهالل األحمر

Yetimler Kızılay’ın İftar Sofrasında Buluştu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Yetimler Günü’ne özel bir organizasyonla yurt içinde ve 
yurt dışında onlarca noktada yetimler için iftar programı düzenleyen Türk Kızılay, yetimleri 
Ramazanda da unutmadığını gösterdi.  Saldırılarda ailelerini kaybeden Gazzeli yetimler, 
kuraklık nedeniyle ailelerinin terk etmek zorunda kaldığı Somalili çocuklar, 8 yıldır süren 
savaşta babalarını yitiren Suriyeli çocuklar ve daha fazlası Kızılay’ın iftar sofrası buluştu.

كمــا هــو احلــال كل عــام ، أظهــر اهلــال األمحــر الرتكــي عــدم نســيانه لأليتــام يف شــهر رمضــان  مــن خــال تنظيــم  برامــج  إفطــار 
لأليتــام يف أماكــن خمتلفــة داخــل وخــارج  تركيــا  وذلــك يف اليــوم العاملــي لأليتــام. األيتــام الغزاويــون الذيــن فقــدوا عائاهتــم يف 
اهلجمات ، و عائات األطفال الصومالين الذين اضطروا إىل مغادرة عائاهتم بسبب اجلفاف ، واألطفال السوريون الذين 

فقــدوا آابءهــم يف احلــرب الــي اســتمرت 8 ســنوات ، وغرهــم اجتمعــوا علــى موائــد األفطــار الرمضانيــة .
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لتجمعات  قصف  واألدوات،  األسلوب  بذات  احملروقة  األرض  سيناريو  يتكّرر  مرّات  بعد  مرّة 
املدنين واملستشفيات ودور العبادة، وملراكز اإليواء واإلنقاذ واإلغاثة، استخدام لألسلحة والذخائر 
احملظورة واحملّرمة دولياً كالناابمل والفوسفور والكيماوي إليقاع أكر عدد من الضحااي بن الفئات 
األشّد ضعفاً من األطفال والنساء والشيوخ، وحلرق األرض وتدمر كل ما عليها من مظاهر احلياة 
وأسباهبا، ولتهجر من تبّقى، إمنا إىل أين هذه املرّة وقد أصبح اهلدف إدلب وريفها وما تبقى من 

أرايف حلب ومحاة والاذقية. 
أراتل من الشيوخ والعجائز ومن عوائل مكلومة، ومن أطفال يّتم وأمهات با معيل، تسر با 
هدف سوى أن تتقي اجلحيم وأن حتتمي من وحوش السماء واألرض، تفرتش الراري الي ضاقت 

وجتّردت حىت من الظال.
إدلب مل تعد جمّرد حمافظة رفضت حكم الطاغية األسد واثرت على نظامه املافيوي اجملرم، لقد 
كرت هذه اخلضراء وأصبحت حبجم وطن، إهنا سورية املصغرة مبايينها األربع من أهلها وزائريها 
النبيلة، واملطالب اإلنسانية احملقة واملشروعة،  الوطيّن والغاية  املهجرين وقد مجعهم معها اهلدف 

وهي الرمز الثوري على مجيع األصعدة االجتماعية والثقافية والسياسية واملدنية..  
مبكراً أدرك السورّي أمهية موقع بلده اجليوسياسي الذي تتقاطع فيه ومعه مصاحل دولية وإقليمية 
معقدة، كما أدرك طبيعة النظام الاوطين لعائلة أسد املؤسسة على اإلجرام والعمالة واخليانة، ومل 
يغب عن وعيه بنية النظام األمنية وتوازع الوالءات، وخباّصة يف ظّل ارهتان قرارات حكامه الطغاة 
للمحتّل الفارسّي والروسّي وللكيان الصهيويّن الغاصب لفلسطن واجلوالن، لقد بدأ السورّي ثورته 
ابلورود واليامسن، وبنداءات تدعو إىل السام واحلياة والتوّحد ضّد الطغيان، وإىل وطن جلميع 
أبنائه، ومل يكن لديه شر من أرض خارج سيطرة عصابة أسد يلوذ هبا اتقاء االعتقال أو املوت، 
لقد اثر السورّي على نظام اإلجرام مزّوداً إبميانه بعدالة قضيته دون حساابت للوقائع والتعقيدات، 
ودون أن يلتفت للساسة املعارضن أو املتلونن وألطماع بعضهم الشخصّية ومصاحلهم الضيقة، 
أّما بعد أن ثبت عجز هذه الطبقة عن متثيل الثورة ومطالب أبنائها وتفريطهم بكثٍر من منجزاهتا، 
فقد ابت أمراً ال بّد منه أن يستعيد أبناء الثورة واملدافعون عنها قرارهم وقدرهتم لتشكيل اهلياكل 
اإلمكاانت  ورصد  الصفوف،  ورص  القوى  لتوحيد  وميدانياً  سياسياً  املختلفة  واألطر  واهليئات 

وزّجها للوصول أبهدافها إىل مبتغاها.
قدر السورّي أن يدفع ضريبة كونه سوراّيً، وأن يكون حلمه يف احلرية والعدالة شرّاً يف عيون احلكام 
العرب ولدى العديد من جرانه، ومصدر رعب وهتديد هلم، وأن تكون حريته سبيًا، إن مل نقل 

شرطاً، لتحّرر كثٍر من الشعوب، ولتحرير فلسطن واألراضي العربية احملتّلة. 
ليست مقارنة بن شرّين وال مفاضلة بن مصدرين للتدمر واملوت، إهّنا حماولة لرتتيب األولواّيت 
ومقاربة بسيطة ملنهجن يف اإلجرام املنّظم ميارسهما طرفان، احملتل الداخلّي واخلارجّي، بل إن ما 
أثبتته الوقائع واألحداث أّن أنظمة الطغيان هي أداة قذرة بيد احملتّل اخلارجّي، وهي أشّد إجراماً 
ووحشّية اجتاه ما يفرتض أهنا شعوهبا، ما يدعو للقول أّن حترير الوطن من احملتّل الداخلّي أولوية 
وأساس ال بّد من إجنازه الستعادة الدولة وبنائها على أسس سليمة بعيداً عن االستبداد والطغيان، 

لتكون قادرة على حترير املغتصب منها من احملتّل اخلارجّي. 
قدر السورّي أن يدفع، وحده، مثن حلمه دماً وأملاً وتدمراً وتشريداً وحياة كثٍر من أبنائه وأهله، 
وأن جتتمع قوى الظلم والشّر لوأد تطلعاته اإلنسانّية اخلّرة ابلعيش يف وطن حيمي وجوده وسامته 

ويصون كرامته ويضمن حقوقه كمواطن وإنسان.
ال أعتقد أن مثة مكان للقلق لدى السورين، فاحلزن واألسف والغضب مشاعر تطغى على مشهد 
واعتقال وتعذيب وهتجر  إابدة  له من جرائم  تعّرضوا  أهوال وما  بعدما القوه من  أحاسيسهم، 
وتدمر ومصادرة ملمتلكاهتم، وكثراً ما يرز السؤال حول ما ميكن أن خيسروه بعدما فقدوا كّل 
شيء، أما التساؤل حول إمكانّية استعادة ما سلب منهم، وطنهم وحلمهم يف العدالة واحلرية، 
ومشروعهم يف التغير الدميقراطي فذاك ابلضبط ما حيتاجون إىل اإلجابة عنه والسعي لرتمجته واقعاً 

على األرض، إنّه أمٌر ممكّن وال مفّر من مواجهته.
قدر السورّي يف ثورته أن يكر على مأساته وأن ينتصر.

شاعر وكاتب سوري

وم
ّ
سالم حل

أبو فاس

علي محّمد شريف

قدر السورّي أن ينتصر

رئيس القسم الثقافي

من  تدخل  وأنت  املدينة،  يف  حلب،  يف 
طرف السويقة

يدّلك إىل سوق العطّارين، نداء شجّي كما 
كّل أصوات العميان: »أبو فاس »

يقف يف الزاوية كعمود آبد
يربط إىل عنقه رفّا من خشب معّتق

يرّتب قنانيه الصغرية منّسقة كما اخلوامت يف 
جام الصّياغ

ومبهارة ساعايتّ يناولك ما تريد
لّلني يف مفاصل املسّنني

للوجع الواخز يف رسغ العامالت يف قطب 
اخلرز وتعشيق احلرير ابلقصب على مناديل 

العذارى
لتكبري النهد

لتغليظ الشفاه
لدّر احلليب يف صدور الرّضع الفقريات

لعودة الشيخ إىل صباه
إىل  غصباً  املخطوابت  رؤوس  يف  للشقيقة 

أبناء العمومة
وللخائبات النصيحة: أن ال عالقة للعشب 

إبجناب العاقر وتطويل القامات
وعكس ما يف الّشام يدّل التائهني

الفاّلحني ابجلهات
البنات بتعداد املفارق عن سوق الذهب

األصوات اليت هّدجها الكرش إبذا وضعت 
يف ظهرها بّياع العّجة

إىل  طريق  أبقصر  ضائعاً  ولداً  الواجدين 
اجلامع الكبري

إىل  مقصود  مبكٍر  غليظ،  بدم  واملازحني 
حتت ساعة ابب الفرج

يعرف اجليل اخلامس من أصحاب الدكاكني
وأيّهم أوالد اجلديدات من الضرائر

يعرفهم مجيعًا
الكرمي ابن األطايب 

ساتر احلال يف بيوت اليتامى
السمح إذا ابع

صائن مسعة احلليّب يف املسواق
وكذلك يعرف

سريرة املازح املنّكت من الزّنر وحتت
ويعرف

الفارك إهبامه على السّبابّة كلما سألوه عن 
صفقة أو زواج

املغرّي صبغة الشعر
الرابح يف القمار

املهموم
التارك حّجته على حدود األردن

اللّماز
الغّماز

احملتال على الزكاة
املزواج

املغتسل للتّو
القابل على مضض أن يستفتح اجلار بعده

املصّلي بال وضوء
املنافق يف حلية أو مسبحة

ال يعرفون كيف جاء 
احلاّلق  أابه  التّجار  شهبندر  كافأ  هل 

الكتشافه لقاحاً ضّد اجلدرّي
تزاحم  من  عيشه  لقمة  فأعطاه  ابنه  وشفا 

األقدام؟
محّام  يف  املكّيسة  تشتمه  كما  ألنه  أم 
الظاظات،  قّواد  املباحس،  النساء: »إجري 

شّيال إبريق الوضوء لزوجة الفايظجي »؟
وجهه  الظاهر  يف  دليال  األوقاف  عّينته  أم 

املندار دائماً إىل القبلة
الناصريّة  بني  ميّيز  أن  قادر  املرهفة  وأبذنه 
وراء  من  الواصلة  األفكار  يف  والشيوعّية 

السور
ال أحد يعرف

واآلن ال يعرف أحد
إذا ما كان قد مات 

أو نزح، جنوابً، إىل كروم الفستق
أو جلأ إىل عنتاب

لكّنه يف آخر فيديو مسّرب
يشاهد درب متقّطع من قناين »أبو فاس« 

فوق بالط مقّفع
وآخر حنجور كان على حاّفة خندق القلعة 

عالقاً مبسمارين من رابط البسطة
رأسه بال سدادة 

يف  تلمع  بّنية  نقطة  املكسور  قعره  ويف 
الشمس
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يف الغابة اجملاورة 

مشينا على نصل اخلوف طويًا   

بعد أن منْت أوراقنا 

وصارت الفؤوس تسحق أنفاسنا أبسنان حادة  

» كان هذا فوق تربة الباد اجملرمة »

مث نُقلنا إىل غابة جماورة 

بوجوه صفراء وسيارة صغرة  

كنا كثراً يومها    

أان والرجل احلامل

وخوف الرجل مّدعي الشجاعة 

وطفلة تناغي اهلواء

والعجوز املقعدة

وكرسّيها املتحرك أيضًا

عندها حذفنا وجوه أمهاتنا وأمسائهن  

خوفاً من حاجز طيار  

*

» طردتنا الباد » 

قلنا حلطّاب غريب  

فـالتقط صوراً فورية للحائنا

من زوااي عّدة

أراده واضحاً وايبساً 

*

اليوم صرت خزانة أماين 

على جدار غريب متاماً.

» لِك حبٌل ويّل سكني »

سأنتظرِك عند ابب القصيدة اخللفي 

كما فعل أصدقائي املتخلفن عن دفع فواتر 

جناهتم  

أُلمحل معِك الليايل املليئة بنباح األرق  

ولتحملي معي الليايل املليئة حبروف العطش  

لنتناوب على سقاية حزين ابألخبار العاجلة   

كي يثمر جرمية نتقاسم أدواهتا  

لِك حبل  

ويّل سكن  

 )**( 

وضعوا قادة احلزن يف رقبي 

وقالوا: 

أنت اآلن مقرة مفتوحة االجتاهات 

فا أبس 

إن وهبَت عشبك لقتيل جمهول اهلوية 

 )***( 

سأتركِك جمدداً 

إننا ذاهبون بكل فراغنا إىل الفراغ 

أو 

سنبحر إىل العدم أبشرعة مهرتئة 

مّسي الرحلة كما شئِت 

ففي النهاية ستكتبن 

» اليوم متوت أيها القصر » 

)****( 

ال أفران يف هذه املدينة 

كي أقف يف طوابرها كـ قطرة متخثرة 

أو ألانزع كرايت العجز السمراء  

على رغيف صر. 

الفجر هنا يصلح لكتابة الدموع 

والصطياد حذاء اخليبة فقط.

شاعر وكاتب سوري

عبد الرحمن عمار

كينـونـة الظلمـات

حسين الضاهر

قصيدتان

شاعر وكاتب سوري

أْرسو على بدين، 
وتبقى الروُح تنضُح انيَها، 

عِر  حىت تسيَل على ِشغاِف الشِّ
َمرموزاً من احلسراِت،

والليُل الطويُل معتٌَّق بسكونِه، 
فينوُء منتشياً، 

ويغرُق يف ُرعاِف ِمداِده القلُم.
وأان على َوَتٍر من اليْأِس الرَّجيِم،
ُمطَْلَسماً َأْعدو، ويـَْعدو الِهثاً،

وُمَشتَّتاً ِظّلي ورائي،
ال غصوَن متُدُّ يل مثراً، 

وال الشََّفُة الصَّموَتُة ترتدي من انيها صواتً       
وال مِسٌَة على وجهي أَتيُه هبا 

على غري،
وال الطرقاُت خلف زوابِع األايِم، 

تظهُر عبـَْر أدعيي.
وبعد مسافٍة مغلولٍة زَلَّت يَب الَقَدُم

ورسوُت يف كينونة الظلماِت،
ُمنـَْغرِساً بقيُت، وال ُمغيَث من الطوى،

فيدوُر أيكُل جوَعه اجلَْوعاُن،
والظمآُن يشرُب من مَحيِم َسراِبه، 

وسرابُه املمتدُّ، مَيْرُُج يف فناء َسحاِبه الَعَدُم. 
وأان على َمهوى اجلنوِن، 

َمدارَي األهواُل دائرٌة،
وزنبقُة اشتياقي نبضٌة حممومٌة،

فأميُل من أفقي إىل أفقي، 
وأَنـَْهِدُم.

فيلّمين من بن أضرحِة اهلَاِك،
وحيتويين يف عميِق صنوفه األملُ.

 ****                  
أيُّ الدروِب، عبورها سْهـٌل.!؟
وأيُّ وسيلٌة تـََهُب السامَة.!؟ 
أيُّ بـُْوصلٍة تشُر إىل حضورَك،

من هناك إىل هنا اي.. ِسنِدابْد.!؟ 
كلُّ املصائِد هّيأت أغاهَلا،

 ، وتواَرَثت ُغاًّ على ُغلٍّ
وغايُتها اصطياُدَك، 

واصطياُد رفيِف حلِمَك زاهياً،
يف أن ترى األوطاْن..

يف أن ُتَصلِّي شاكراً ُشْكَر األحبَِّة،
رَْكعَتِن وقُبَلَتِن على ثرى األوطان. 

 ****                  
أيُّ الدروِب، عبوُرها سْهٌل.!؟ 

وذاك الشارُع العريبُّ حمصوٌر أبْقِبَيِة الُعصوِر،

تظلُّ َعْجَز العاجزين مِساتُه،
ما دامت األايُم متضي والسنوُن،

فا يفّكُر كيف حيِمُل رايَة الغضِب املضيئَة.. 
ال يفكُِّر كيف.. حىت كيف ينهزُِم.

اي رمحَة الرمحِن، 
ما يل والطَّواُف على ِصراِط الَوْيِل. !!،

أتَعَبين الطواُف، 
وراودتين يف سنن العمِر غاايٌت ُمَهرَّأٌَة 

با َجدوى،  
فا من بسمٍة َمّياَسٍة تلهو على الشفتِن،  

أو ماٍل وأنعاٍم أَتيُه هبا،
وَأكِنُزها كحاِل اآلَخريَن..

كحاِل َمن يـَْنَسْوَن ما يف َجْعَبِة الوِجداِن 
من ِتْرٍ إهليٍّ وإهلاٍم،

حُييُك َسناءه اإلشراُق 
َصّفى،  مث يبتٍسُم.

ُ
يف قـََبٍس من الفعل امل

اي.. رمحَة الرمحِن، 
اي.. من يستغيُث الغائثون برمحة الرمحِن،

ما يل والوقوُف على ِصراِط الَوْيِل.. 
ما يل.!!

كلُّ ما َمَلَكت مييين يف احلياِة قصيدٌة،
سِهَرت على َجيْنِ املعاين،
واستقامت غيمًة صيفيًة،

تبكي على ما حلَّ من بلوى، 
وما اْضَطَرَبت له األرجاْء

وإذا َهَززَت غصوهَنا،
اْهتزَّت طُيوُف غصوهِنا اخلضراْء،

واّساَقَطت ُرطَباً على مَجٍْر وذاكرٍة،
مثاُر غصوهنا،

وانساَل من طْعِم احلروِف مناهُل اإلحياْء.
نِدابُد نشيُدها املطعوُن، والسِّ
يرويها متاِعَب أُمٍَّة َمصدورٍة،
أَبْلى الزماُن رِداءها الزاهي.. 

وقد َوطََأْت على َأحداثها األَُمُم.
هي كلِّ ما َمَلَكت يداَي، قصيدٌة 

َشرَِقت أبلواِن الّراثِء، 
ألنين املسكوُن يف وطٍن صريٍع،  
بن أدِمَعي يُقيُم، وُغربًة ميضي،

وأمضي يف ساسِل َسرِه الدامي، 
وما من َخْشَيٍة َوْحِشيٍَّة، 

إالّ إذا َحطَّ الُغراُب على الرُّكاِم،
وابت فوق مدارِه يعلو الرُّكاُم، 

وليُله يعلو فراغاً فارغاً،
يف رأسه صنُم. 
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س
تقفــل عليــك كل الق فقــد  تعــط كل مفاتيحــك ألنثــى  قالــت يل: ال 

األبــواب ومتضــي، اتــرك مفتاحــاً لــألايم فاحليــاة ظاملــة أحيــاانً، وواحــدة 
فقــط هــي أمــك.

حــن تزوجــت رأيــت فــرح أمــي وحزهنــا، كانــت كأي أم تنتظــر هــذا 
اليــوم اجلميــل وختافــه بشــدة، ختــاف أن تصبــح الثانيــة يف حيــاة ولدهــا 
املكانــة األوىل كمــا حيــدث، ختــاف أن ختطــف  الزوجــة  تنــال  وأن 
الزوجــة ولدهــا بعيــداً، وهــي تعــرف أن الولــد يلحــق حبمامتــه أينمــا 
حطــت وينســى الــي كانــت تطعمــه بفمهــا، كانــت بصراحــة ختــاف 
اليــوم الــذي ســتحل فيــه ضيفــة علــى بيــت ولدهــا، ختــاف أن ترافقهمــا 
يف مشــوار وجتلــس علــى الكرســي اخللفــي للعربــة، ختــاف أن تعطــي 
البيــت فتقــول عنهــا الزوجــة )أمــك موضــة قدميــة(  رأيهــا يف أاثث 
ابنهــا يف شــباك احلــرة واليــأس،  ختــاف أن ال حتبهــا الزوجــة فيقــع 

ختــاف مــن أن حتــال بــكل طيبتهــا إىل التقاعــد.
 مل أمسع كام أمي.

حــن قالــت ال تتكاتــف مــع ابــن عمــك علــى الغريــب وال مــع أخيــك 
علــى أبــن عمــك، حــاول أن تكــون مــع اجلميــع.

 أان حاولــت لكنــين فشــلت، فتكاتفــت مــع اجلميــع ضــدي، ورحــت 
ليــل هنــار، وأتوعــد نفســي كل صبــاح أمــام املــرآة  أحــارب نفســي 

حبــرب طاحنــة ال رمحــة فيهــا، قلــت لنفســي يف املــرآة:

-  لن أصاحلك أيها العدو.. سأقطع رأسك هباتن اليدين.
 وقال يل رأسي:

-  سأطعن أبلف سكن قلبك 
مل أمســع كام أمــي، فخضــت حــرابً طويلــة مــع نفســي، وكنــت أرى 
رأســي معلقــاً فــوق ســور بعيــد كل ليلــة، هكــذا مــرت ســنوايت بعنــاد 

حمــارب بــا قلــب، وبصــر األنبيــاء علــى اخلســارات.
أمــي قالــت ال تلعــب بعيــداً عــن املنــزل ســتضيع يف رحيــق النســاء، 
الــذائب، لكنــين مل أمســع كامهــا، نســيت وابتعــدت  وســتخطفك 
عــن املنــزل دون أن أدري أنــين أبتعــد، كنــت أتتبــع رائحــة امــرأة مــرت 
يف شــارعنا فأيقظــت املــكان، وحلقــت هبــا مــن شــارع لشــارع، مث مــن 
مدينــة إىل مدينــة ومــن بلــد إىل بلــد، رأيــت نفســي أعــر األنفــاق 
حبثــاً عــن الضــوء، ذلــك الضــوء الــذي كنــت أراه يف وجــه أمــي فقــط، 

وخطفتــين الســنون يف نفــق الغيــاب، أيــن الضــوء!؟؟
أين الضوء اي أمي فأان خارج النفق منذ سنن؟

مل أمسع كام أمي.
حــن قالــت يل: إســألين أان وال تســأل طبيــب فــأان أمــك، أان مفاتيــح 
جيناتــك وأرقــام نبضــك، أان كل احلكايــة أان البطــل الــذي خلــف 
صــوت  أول  صــويت  وكان  صوتــك  مســع  مــن  أول  أان  الكواليــس، 
تســمعه يف احلياة، أان أول امرأة داعبت رأســك قبل الوالدة، أان الي 

وزعــت الســكاكر واهلــدااي علــى اجلــران حــن بــرزت أســنانك وحــن 
وقفت على قدميك لوحدك، أان الي ضمدت أول جرح يف رأسك 
حبفنــة بــن، وأان الوحيــدة الــي كانــت تفــرح هبــذه العبــارة )هــذا ابــين 
اان(،  أان الــي بيدهــا مشــطت شــعرك دون أن تســتخدم األمشــاط، 
وبيدهــا ســحبتك إىل املدرســة، وبيدهــا إىل احليــاة دفعتــك، وبيديهــا 

الثقيلتــن ودعتــك.. 
مل أمسع كام أمي..

قالت يل:
-  الوطــن ليــس قطعــة أرض، الوطــن روح اي بــين الوطــن أنــت، أان، 

اجلــران واألحبــة.. هــذا هــو الوطــن اي ولــدي. 
مل أمسع كام أمي.

واكتشــفت متأخــراً حــن حلقــت يب الطائــرة مــن حلــب قبــل عقديــن 
أن أمــي هــي الوطــن.

محمد سليمان زادة

لم أسمع كالم أمي

شاعر وكاتب سوري

د
ّ
محّمد صالح عوي

عن األمة العربية الواحدة

شاعر وكاتب سوري

أمــي: أعلــم متامــاً أنــِك مل ولــن تســتيقظي دفعــة واحــدة، لذلــك رِفقــاً 
بِنــا وبعقولِنــا الرثّــة!

صطنعــة علــى أنقــاض خبــِو 
ُ
إن مواجهــة الفكــر الصهيــوين ودولتــِه امل

انتهــاء  مــن احلســن ابحلجــاز وليــس  بــدءاً  انران وســذاجة أشــرافنا، 
جبحاِفــل املعارضــة الســورية احلاليــة وجهاِبذهتــا، هــي املعيــار واملقيــاس 
والبوصلــة احلقيقيــة ملــا حــدث طيلــة قــرن مــاض، وســتكون حــىت غــرز 

راايت )هرجمــدون( وقــرع طبــوِل حرهبــا القادمــة بــا هــوادة. 
َعلِــَم السياســيون العــرب منــذ أول عســكري امتطــى داببتــه وخــرج مــن 

ثكنتــه العســكرية، واحتــل إذاعــة بــاده، وأعلــن البيــان رقــم واحــد:
- ابسم الشعب ...وألجل الشعب وفلسطن!!

تــكأ الوحيــد الــذي يصفعوننــا بــِه، ويلجمــون أحامنــا 
ُ
وفلســطن هــي امل

وطموحــات األوطــان، وميتطــون أعناقنــا إىل أبــد اآلبدين.
اليســارية  العقــول  أمســال  يكســب  ابمسهــا  ينطــق  مــن  أن  يعلمــون 
تعلِّقــة 

ُ
واليمينيــة ويلجمهــا، وميســك بنيــاط القلــوب الطيبــة للشــعوب امل

أن  حقيقــة  يتجاهلــون  ينتبهــوا  أن  دون  ولكنهــم  أبــداً،  بفلســطن 
فلســطن هــي اجتمــاٌع عفــوٌي متجــذٌر وعميــق، علــى مذهــب العروبــة 
ودينها رغماً عن اليســار املســتورد واليمن املتســلق، واســألوا عنها أي 

عــريب أو كــردي، أو أمازيغــي، مســلم أو مســيحي.
هــذا  ومــا  قــرون طويلــة،  مــن  املستســلمة  وشــعوهبا  مــرَّ ابألمــة  ومــا 
ستشــري أبقنعــة ملونــة، ومــا هــذه احلــروب العبثيــة الــي 

ُ
االســتبداد امل

تعــزف فقــط علــى وتــر وحيــد هــو الطائفيــة الســنّية -الشــيعية، وأيــة 

نصــرِم 
ُ
إرهاصــات مذهبيــة أو أثنيــة ابملنطقــة مــرران هبــا خــال القــرن امل

ليســت ســوى عمليــَة إطالــة لعمــر املشــروع الصهيــوين ودفــاع حقيقــي 
عــن دميومتــه.

مــا يلفــُت النظــر أن هــذا املشــروع ترافــق مــع اســتيقاظ احللــم الفارســي 
الــذي تعــاون وتناغــم وتــواءم مــع الفكــر الصهيــوين بــدءاً مــن إســقاط 
بريطانيــا لتفاحــة عربســتان حبضــن نيوتــن الصفويــة، ومنــذ ذاك الزمــن 

كان التعــاون متميــزاً وإن مــن وراء ُحجــب. 
اآلن: 

حنــن يف ثــورة نعــم، لكــن ال أدري إذا كنــا نثــور إلســقاط عبوديتنــا 
والتحــرر التــام منهــا، أم ألجــل حتســن شــروطها وظروفهــا ومناخــات 

اخلنــوع!؟ اصطبــات 
ألننــا أوال حباجــة لثــورة فكريــة وأخاقيــة تنقلنــا نقلــة نوعيــة لــن خيدمهــا 
ابلتأكيــد اجتــاه رفــع التديــن كرايــة للثــورة يف ظــّل التعــّدد والتنــوّع الــذي 
مييّــز جمتمعنــا، كمــا أننــا لــن نقبــل ابمتطــاء أعناقنــا مــن جديــد مــن قبــل 

زعمــاء ُمســتبدّين جــدد ال حيرتمــون إنســانيتنا واختافاتنــا ومتايزاتنــا.
يقول )روبرت ايفرسول(:

)إن ُكلَّ الُتهــم واجلرائِــم الــي يســموهنا الكفــر والزندقــة واهلرطقــة قــد 
اخرتعهــا البعــض مــن أجــل الدفــاع عــن مذاهــب غــر قــادرة أن ُتدافــع 

عــن نفســها بنفســها(. 
أن البوصلــة احلقيقيــة لثــورة مبيــزات إنســانية تُغــر حياتنــا كلنــا بــدون 
اســتثناء هــي الثــورة الــي نعــرتف مــن خــال أتوهِنــا وهليبهــا بقبــح ذواتنــا، 

ومنــارس قيمنــا اإلنســانية النبيلــة جبانــب أخينــا اإلنســان، وألننــا نعــي 
إنســانيتنا متامــاً ومنتهــاان ســنرفض حمــاوالت البعــض منّــا التفنــن يف 
إاثرِة النعــرات والفــن الرخيصــة، لتحقيــق غــاايت دنيئــة ال ختــدم ســوى 

رتبصــن بِنــا وأبوطانِنــا.
ُ
امل

مما سبق أتوجه للفاعلن يف ثورِتنا العظيمة ببعض التساؤالت: 
*مــىت نتخلــص مــن فكــرة التــوازي -البغيضــة - مــع األطــراف األخــرى 

وكلنــا أبنــاء وطــن! ؟؟
*مــىت تصدقِّــون أن مصالِــح االخريــن لــن تتقاطــع مــع مصاحِلنــا ككيــان 

وطــين واحــد طاملــا تذحبنــا نقاِئضنــا ونرجســيتنا، وال نتوحــد! ؟
*مــىت يتميّــز اخلبيــث مــن الطيــب وينــري ذوو عقــوٍل هلــذا دون مواربــة، 

وننحاُز إىل األفضل، وال نضطرُّ كعادتنا لاختيار بن سيئن ؟
* مــىت حنــرتم بعضنــا رغــم اختــاٍف ُهنــا وهنــاك ، ونكــفُّ عــن شــتِم 

بعضنــا ليــس اختافــا بــل نكايــًة بطــرف آخــر! ؟
ويُدّمــر،  يُذبــح  اآلن  نــراه  واحــد  ابنــاء وطــن  أننــا  نتذكــُر ُكّلنــا  مــىت 
ونتهافــت حنــُن كــذابٍب علــى جثّــة تتفّســخ، حتقيقــاً ألجنــدات اخلــارج، 

أو ملنافــع أو مــآكل وطموحــات شــخصية!؟
اجملــُد للوطــن والنصــُر ألبنائــه، وســتبقى فلســطن يف عيــون أهلهــا، 

قبلــون مــن براثِــن أعــداِءان.
ُ
وحنــُن أهلهــا وحُمرروهــا امل
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هوايــي الســفر عــر الكواكــب، يف هــذه األرض صراعــات لــن تنتهــي، 
ذكرايتنا زائفة، حىت لو نبشــنا ابألعماق، راودين حلم لتكن نفســك 

عد إىل نفســك، لكنهم ال يدعونين. 
كيــف يل أن أكــون نفســي وأان ال أملــك حــىت هويــة، حنــن مشــردون 
هــذا واقــع مــؤمل حــىت النخــاع، ال يعجبــين ولكــين أعيشــه، ملــن نوجــه 
أصابــع االهتــام؟ وكيــف لنــا أن نكــون حنــن؟ كل مــا نفعلــه مزيــف! 
نعيــش هلعــاً دائمــاً أينمــا أجتهنــا! ولكنــه خمتلــف عمــا عشــناه يف وطننــا 
املســلوب منــذ خلقنــا، وعينــا علــى أّن احليطــان هلــا آذان، وال أتمــن 

ألحــد، اخلــوف يتملكنــا يف كل األوقــات. 
ونتفــاءل  بصمــت  نفــرح  وتذبــل،  بســرعة  تتاشــى  أزهــاران  حــىت 
توتــراً  نعيــش  جنــوانً،  يســمونه  مجيلــة  أشــياء  ختيلنــا  وإن  ابإلشــارة، 
دائمــاً، نبحــث عــن صوتنــا فــا نســمع إال آهــات الكبــار، مثــة أســباب 
كثــرة جتعلنــا خنــاف هــذه احليــاة، ونتســاءل دومــاً هــل ســتكتب لنــا 
النجــاة؟ حياتنــا كلهــا مفاتيــح وأســرار، جانبهــا املظلــم علــى املــأل أمــا 
أبوينــا فهــم  املضــيء فهــو يف اخلفــاء، ال أحــد حيمــل خوفنــا حــىت 

خيافــون علينــا! كنــا نلعــب وحنــن حنطــم ألعابنــا وحدهــا ال تفشــي ســراً 
وال تعــرتض، تــراب األرض يســمعنا وأحيــاانً حنفــر حفــرة ونبثهــا آالمنــا 
ونطمرهــا، وعندمــا مسعنــا بقصــة االســكندر املقــدوين الــذي كان يقتــل 
كل حاقيــه إىل أن اعــرتض آخرهــم وقــال بكلتــا احلالتــن ســأموت 
ولــن أحلــق لــك إال إذا أعطيتــين األمــان فوجــد الســر أبن املقــدوين 
لــه قــرانن! كتــم الســر طويــًا فطفــح بــه الكيــل فأصبــح حيفــر ويفشــي 
الســر يف تلــك احلفــرة ويطمرهــا، ويف فــرتة قصــرة نبــت يف املــكان 
قصبــات، كلمــا نفــخ هبــا األطفــال قالــت لإلســكندر قــرانن!، حينهــا 
ابتعــدان حــىت عــن حمــاكاة األرض، كل مــا حولنــا مصــدر هتديــد لنــا، 
مبــن نوطــد عاقتنــا؟ وضعنــا يــزداد ســوءاً أبي اجتــاه نســر؟ أصبــح 
تفكــران مصــدر هتديــد لنــا، وحنــن صامتــون كنفــق ليــس لــه هنايــة، 
هــل ســتنطق األرض بــداًل عنــا مــن ســيعاقبها وكيــف؟ نريــد فرصــة 
حلياتنــا، نرفــع فيهــا صوتنــا وحنــدد زمنــاً لنهايــة اآلالم، كيــف يكــون 
التطــور يف هــذه األجــواء؟ وكيــف نصنــع فــرص مجيلــة حلياتنــا؟ كــرد 
فعــل ســريع انســوا اللحظــات الصعبــة، ولكــن اآليت أصعــب! ليتهــم 
خيصصــون مقــاٍه للمجانــن ال رقيــب وال عقوبــة هلــم ســتكون مــكاانً 
أمنــاً لنــا وألفــكاران، هنــاك ســنطلق العنــان ألرواحنــا وخنــرج كل مــا 
أبعماقنــا ونســرد اهتماماتنــا وخنطــط ملســتقبلنا، بــكل بســاطة الشــر 
ينتشــر كيــف لنــا جتــاوزه ومــن ســيعتذر لنــا! ويقــر لنــا أبخطــاء املاضــي، 

وإن خــروين بــن الســام والصــواب ســأختار الصــواب، لقــد مكنتكــم 
مــين، ال يهــم حــىت لــو حلــم علــه يتحقــق، زرعــوا الشــك بقلوبنــا، 
ولكــن شــبابنا كانــوا أقــوى منــا وجــدوا أفضــل طريقــة لتغيــر الواقــع أال 
وهــي االنتفاضــة وكان الثمــن جــداً غــال، كيــف ســنغر األحــداث؟ 
العــدم،  الــي ال أتيت مــن  الثقــة  أصبحنــا حباجــة النتصــار لكســب 
وكوننــا نعتــر أنفســنا أذكيــاء فــا نريــد املــوت مــن أجــل هــذا اهلــراء، ال 

نريــد العمــل يف مزارعهــم. 
بوســعنا التحــرك، فعلــم األجنــة اجملمــدة حــول العــامل وحنــن هنــا ننــام 
يف العــراء ونبلــع ريقنــا إذا حتــرك اهلــواء، أنتــم مــن بــدأمت، ال نســتطيع 
كتابــة حياتنــا جمــدداً القلــق حيتلنــا وطنــا، واخليــارات الضئيلــة صعبــة، 
إمــا املــوت يف الوطــن وإمــا املــوت خــارج الوطــن، املــوت واحــد يف 
الطرفــن ولكنهــم حولــوا وطننــا إىل مســاخل قبــل املــوت، فوقــع اختيــاران 
ــاً بــل هــو مســتمٌر عــر  علــى املــوت فقــط خارجــه! ذعــران ليــس مؤقت
األزل، كيــف نتــوارى عــن األنظــار، ونعتــذر لــألرض عمــا ال نفعلــه، 
أقتلــوين أو ســاعدوين، ادخلتمــوان يف املصيــدة ال أنتــم تركتمــوان وال 
أنتــم قتلتمــوان! لتهتــز الســماء ويتحطــم كل شــيء، لــن نكــون مــرة 
اثنيــة دون أمــان، ســننهض مــن جديــد ولــن نــدع أطفالنــا يفكــرون 
مثلنــا ابهلجــرة إىل كوكــب آخــر أو إىل الســماء، ســنتحرك ابســتمرار 

اهلــدف املتحــرك إصابتــه أقــل حظــاً، إهنــا احلــرب.

أهــرب  قــوة،  مــن  أوتيــت  مــا  بــكل  املظلــم  النفــق  ذلــك  أركــض يف 
مــن تلــك املوجــة الــي حتــاول اجتياحــي، أختبــئ يف دهاليــز الكــذب 
والنفــاق والســطحية علهــا متــر مــن حيــايت هبــدوء، لكنهــا رغمــاً عــين 

جترفــين معهــا للبحــر.
آخــذ نفســاً عميقــاً مث أغــوص وأستســلم لتيــارات اخلــوف، جثثهــم مــن 

حــويل جمهولــة اهلويــة، كانــوا حيلمــون ابحليــاة فاختارهــم املــوت: 
- )حننا وصلنا عر جسر أجسادهم الغضة(.

رؤيتهــا  نســتطيع  نعــد  مل  املاحلــة،  امليــاه  مــع  اختلطــت  دمــوع  هنــاك 
فنســيناها. 

أتخــذين األمــواج وتلفظــين علــى الشــاطئ الذهــيب، أرمتــي كومضــة، ال 
أحــد يــراين، أشــاهد األلــوان وطفولــة تلعــب ابلبحــر كالغيــم، ونــوارس 
أتكل مــن يــدي الفتيــة، وهنــاك علــى الضفــة األخــرى يســود صمــت 

البحــر وبــكاء طفــل فقــد كل شــيء حــىت احليــاة.
أســر فتســمع اذاني أصواهتــم هنــاك حتــت األرض، انســلخت عنهــم 
وابتلعتهــم جبوفهــا، أصبحــوا يف ســجات شــهادات الوفــاة جمــرد أرقــام 

وتواريــخ مســطرة بقلــم ذلــك الضعيــف اجلبــان. 
كلمــا هربــت حنــو العــدم، حنــو الفــراغ يهامجــين حبرهــم ويرغمــين علــى 
البــكاء، مث يشــتمين ويقــول يل: كيــف لــك ان هتــريب وهــم قضيتــك، 
علــى  ترابطــت  األايدي  تلــك  هــم  واالانشــيد،  اهلتافــات  تلــك  هــم 
هبــا  إمياهنــم  بقــي  واخلــراب،  الدمــار  رغــم  للحريــة  وغنــت  األكتــاف 
كبــزوغ الشــمس كل صبــاح، كــوالدة األطفــال رغــم القصــف واجلــوع 
 - الرحيــل  قبــل  اجلــدران  علــى  األخــرة  والتهجــر، كمثــل كتابتهــم 

العندليــب. ســنعود خــرين 
مســح البحــر علــى جبيــين وقبلــه عانقــين بقــوة أب صــادق حيضــن 

لتنــام. أمهــا  التائهــة، ويهديهــا إىل حضــن  طفلتــه 
قبل النوم قال:

-  كان اي مــكان. كان هنــاك شــعب أراد يومــاً احلريــة فتكالبــت عليــه 
األمــم و...

 ارخى النوم على جفينًّ ستائره، ورحت أمتتم هلم:
- تصبحون على وطن.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

السفر عبر الكواكب

راما إسماعيل

كاتبة سورية

تصبحون على وطن
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قصيدة الموسم

المال عبد الوهاب الكرمي
Ebdulwehab El-kuremî (MELAYÊ KURD)

HELBESTA DEMSALÊ
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çi agir bû te berda vî zemanî.?

ji ahê te tu roja asimanî....

çi agir bû te berda vî zemanî.?

ji şerqê ta bi xerbê tev sewaşe

çi top u nitrucîn hatin ji banî..!!

ne Holako ne Hitler wek te kirne

ne Firewn u şapor u ne manî..

çiqa xûnrêz u bedkar u nerindî

çiqa talankerî mîna guranî..

te laş u canê Mîdya kir cudaye

ji rengê Astiyagê Akbetanî..!!!.

mego:wêşabe Mem carek bizînê

tu hatî nave wek Bekko Ewanî..

siratulmusteqîme ev dilê min..

belê tu wek Recîm u Ehrimanî.

jirê xistin hezar u sed qelender

jiwan şaş u kulahên zer te danî

heya dunya tu xapînokubedxwa

bese îdî tu derdê pir giranî....!!!.

nema karim bite sed çîz jiber te

ji meydanê revîm tu pêlewanî..

dulêvsoran behêtim dil perêtim

biçavên reşbelek ma kî dikanî ?

ne kerrarim vewestim hemberîwan..

ne zalim ez ne samê Narimanî

ne Enter lawê Şeddadim li çolan

ne xusro me ne koreş Exminanî

sivik canê sivik ezdame ber ba

kelember çûm ji bêçarî,w nezanî

ketim bin destê Tatar u çelengê

nema fêde dikin ev kanî manî.!!

ji hîjdê hicretê ez ketme binbar

wekî kolan welatê waşûkanî.

me rizgarke ji gulyên xwey kufurbaz...

li ser ola kurê Azer me danî.!!

tenê omîd xebat u berxwedane

werin mujda felatê va me anî

DAYÊ LORÎ MEKE
Nezahat
Çem diherikê
Lê ax jî beyare
Dar dihejikê
Lê çivîk jî bê ware
Pixêrî bi germe
Lê beroş jî bê nana
Banger ji kolanê
Lê rêwî jî bîyane
Hey ho çerm bi fedî
Lê hestî jî ji kovî
Belê gav zêrîne
Lê gotin jî bê mîxe
Qesra bêbext bi potîne
Lê hesp jî wisa dîne
Zeraqa rojê bi xemle
Lê margîsk jî bê şerme
Wey lo li min kezî kûrê
Lê axîn jî bê pare
Min got dayê lorî meke 
Lê çikal jî li şopa are xwe

Te bi xwe
Mehmûd Badilî
Te, dema tu bi xwe bûyî
te hişt ku ew bi ser avê keve.
Li navbera nihêlên pêsîrên te 
bihna destê xwe vede 
û li bayê bezê ji bin qapûtê şevê bişemite 
wek ku ew nema ew be
yekî dîtir ji tuxmê nêrgizê be
çûkekî êvarê be
libek genim di devê gêrikekê debe 
yan seriyek garisê ter be.
Te bi xwe te wî bi çolê dixist 
li wê deşta vekirî 
li wê bihnvedana ya ku bê pencere û derî
di vegêrana nehîniya wateyê de
xwe ji qeşengiya te re, radixist sih 
û ava alîyên te bi ser de diherikî.
Te bi xwe
dema tu nema bi xwe yî
te ew di sîravka evîna xwe de hişt
maç û helbestên te hîna li wirin 
hîna li ber destê perîyên ronahiyê 
rêya vegerê nîşanî perîşaniyê dikin
û ew nema ew e.
Te bi xwe 
Te bi xwe dihişt ku ew bi ser avê keve 
li ber siya çemê te 
av li wî siyar bibe
Taku bibe gorîyê lehîya evîna te.

قصة من التراث الكردي
Çîrokeke kulturî ya kurdî

من آهاتك 
أنت مشس يف السماء   

ما هذه النران الي ُأشعلت يف هذا الزمان
من الشرق إىل الغرب اضطراب

مــا هــذه املدافــع وقذائــف النرتوجــن أتيت مــن 
الســماء

ال هوالكو وال هتلر عملوا مثلك
ال فرعون وال شاهبور، 

ال »ماين«
من نزيف الدم والعبودية واملساوئ 

هذا القدر
وهذا الكم من الغزوات كالذائب

كنا نتكهن أبن »مّم« سيبتهج مع »زين«
مثلت دور »بكو عوان« للفرقة

هذا قليب كسراط مستقيم
لكنك كشيطان رجيم يف الشرور

احنرفت عن الطريق ألف ومائة »قلندر«
خلعت عنهم العمامة والشاشة الصفراء

إىل أن مسوَك أهل الغدر 
يف الدنيا

كفى أن تكون اآلفة الثقيلة
مل أبق يف مواجهتك 

أنت ذو املقدرة 
أان املهزوم من الساحة وأنت البهلوان

الطاقــة  أفقدتــين  احلمــراء  الشــفاه  صاحبــة 
قلــيب ومزقــت 

من يستطيع مقاومة ذات العيون السوداء؟
مل أمتكن من مقاومتهما وتستمر املواجهة

لست »زاٍل« وال هيبة »انرميان«
لست »عنرت ابن شداد« يف الصحراء

لست »خسرو« و«ال كورش األمخناين« 
خفيفة الروح 

خبفة رمتين يف مهّب الرايح
وكثــرة  حيلــي  قلــة  مــن  مستســلماً  أصبحــت 

جهلــي
وقعت حتت قبضة التتار ومجاهلا

مل يعد ينفعين ال »كاين« وال »ماين«!!
من بعد اهلجرة وقعت حتت األثقال

مثل العبيد يف باد الغربة املخيفة
حررينا من جدائلك الكافرة

حنن على دين »ابن أزر« ولدان
تبقى آمالنا يف املقاومة والنضال

تعالوا لكم البشرى 
فللنجاة أتينا.

أماه ال تنوحي
الشاعرة نزاهت

النبع يتدفق 
لكن الرتبة بور 

الشجرة هتتز 
والعصفورة من دون مأوى 

املوقد مشتعل 
واإلانء من دون زاد 

اجملزرة يف احلّي 
لكن املسافر غريب 

آٍه.. آه وجه سافر وقح
من عظام جاموس بّري 

نعم اخلطوات مذهبة 
لكّن الكام من مسامر 

إنه جيش منافق با إحساس 
من حيرس القصر

لكّن احلصان هائج 
والشمس تتزّين أبصفرها 

إمنا الوجه خائن با حياء 
وقد علته القرون

وآٍه على اهلّم 
ملن أصرخ 

والصرخة من دون جدوى 
قلت اي أماه ال تعويل 

فأقدام أجدادي تاحق آاثر احلريق.

أنت بنفسك
محمود بادلي

عندما كنت أنت، بنفسك
تركته يطفو على سطح املاء

بن أطراف صدرك
أطفأ رائحة يده

تزحلق من حتت معطف الليل مع سرعته
كأنه هو ليس هبو

كغره من فصيلة النرجس
كعصفور الليل

حبة قمح يف فم النملة
أو رأس الذرة الطريّة

أنت بنفسك
وجهته ابجتاه الراري

تلك املساحات املفتوحة
اسرتاحة الي تفتقد األبواب والنوافذ

ابندفاعة مستورة ملعانيها
ميتد لقشعريرتك كالظل

وتسيل عليه مياه أطرافك!
أنت بنفسك

عندما مل تكن أنت
تركته يف أسيد حبك

قباتك وأشعارك ال تزال هناك
تقابل بزوغ الشروق

ترشد املاك طريق العودة
وهو ليس هبو.
أنت بنفسك

تركته يطفو على سطح املاء
قرب ظال هنرك

لتجرفه املياه
كي يصبح ضحية لفيضان حبك.
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رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

ادلب الحلقة األصعب في الصراع!

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Idlib çetintirîn xeleke di pevçûnê de !

Idlib yekek ji herêmên kêmkirina pevçûnê bû ya ku li ser hatibû lihevkirin di Astana 
de, ku bû lêvehawandina her kesên ji herêmên din yên nexwestin di bin sîyê rijêmê de 
bimînin ji Dr`a û Gota û Heleb te Humsê ve. Yanî Idlib nema ew herêma ya ku kalkêrî 
li ser bibe wek ti herêmin din, çimkî bû cîyê danişvanin ku bi sedhezaran eger ne bi 
milyonan penaberin ku ji ber mirinê rivyabûn û nexwestibûn di bin sîyê rijêmê de 
bimînin. Loma jî, divabû kargêrî vêre biba wek ku bi kampin penaberan re dibe, tevî 
ku bikeve bin destê( hêzên terorê ) wekî ku rijêm texmînê dede, ne ji hesta berpirsyarî 
di ber gelê xwe de, lê ji bo herêmê bixîne bin kontirola xwe, tevî ku bi sedhezaran kes 
bêne kuştin û herêm bête wêran kirin û bi milyonan jî bêne koçberkirin.
Bi vî şêweyî ti cûdayî nakeve navbera tiştê rijêm pê radbe û ya ( komelin terê ) û ya ku 
rijêm hewl dide gava berê hêzên xwe ber bi Idlibê ve dide, û piranî herêman topbaran 
dike heta bi wan çekin qedexekar ji hêla civaka navdewletî de û di bin bêdengîyake 
bi guman de? Tiştê ku li vê herêmê dibe ew ji encama lihevkirinekê ye di nav hin 
dewletan de li ser pêşeroja Sûrî tevî ko bi şêwakî destpêbî be, yan destpêkeke ji danîna 
nexşerêyekê ye ji qonaxa berî lihevkirina ku hîn di ber astengîyake zehmetdaye, ji en-
cama pevçûna bercewendîyan û nelihevhatinê ye li gelek pêgehan li ser astî herêmê, û 
ewên dertên li ser asta cîhanî yên bandorê didine ser herêma me bi rengekî ji rengan, 
ku dibe alîkarê girêkovkirina rûşêweyê herêmê, û çareserîya haştîyane ya encûmena 
asayîşê li ser kar dike li ba dixîne. Ji encamê ferebûna demê li pêş rijêmê feretir dibe 
ku berî hêzin xwe ber bi Idlib û Hemayê de bide, her weha ber bi herêmên başûrî ro-
javayî Heleb de, bi hewla kontirolkirina wan herêman, berî ferz kirina çareserîyekê ji 
hêla civaka navnetewî de li ser wî, lê ya giring di vê tevayî de cîgeha pevçûna herêmê 
di Sûrî de, û kargêrîya wê li ser birêvebirina kirîzê di çarçêweya kêferata bercewendî-
yin navdewletî, û negihîştina herdu serîyin kêferatê di rastî de (Rûsya û Emerîka) 
lihevhatinên di nav hev de li ser pêşeroja Sûrî tenê, lê li ser pêşeroja herêmê bi tevayî 
de, loma jî Idlib û herêmin me bi bîr anîne kaxezin giring dimînin di vê kêferatê de 
piştî hat vebjartin bi lêkolin û bi watekarî di hevdîtinin Astana de, wek herêmekê di 
bin kontirola rikberîyê de û bi serpereşta Turkîya, ku ew yekeke ji herêmin nizim 
kirina şere wekî me bi bîr anî, lê ew ji wê giring tire sebaret ji hêlin navdewletî de 
nemaze ji Turkîya re. wekî ku tê zanîn dewletin desthilatdar û bi bandor li ser rûberû 
ya Sûrî bi şêweyin leşkerî û siyasî ewin(Rûsya û Emerîka, li gel Turkîya û Îran in) 
ji ber hebûna wan bi leşkerîye li ser zemînê, û ev zemîn îro bûye zemînîyekî hişk ev 
dewlet pê palpiştin di listika sîyasî û kêferata li dij hev, ku rijêma Dîmeşqê û tevayî 
rikberîyan li dervayî sekoya kêferatê ne, tenê eger ev dewlet ewana bi kar bînin bo 
karekî (leşkerî yan sîyasî), ev bi sûda parastina van herêman ji hêla wan dewletan de 
ye û li gor desthilatdariyên wan û alîkarîyin wan ji layingerin xwe re çi leşkerî be yan 
sîyasî û diblomasî be. Loma jî herêmin Idlibê ya di bin kontirola Turkî de pêwîste 
parastî be ji hêla Turkî ve bi alîkarîya rikberî û nabe Turkîya li şûn bihêle, û wê alîkar-
be jê re, tenê eger di balê wê de vekşandina ji doseya Sûrî hebe ev jî mumkun nine 
ji ber gelek bihaneyan ji qorzîya ciyosîysî û cugrafî û aborî, ji van tevî giringtir hêla 
asayîşî ye! Ma dam Turkî nikane dest ji herêmin di bin desthilatdarîya berde, şopenêr 
dipirse ewjî ji mafê wîye, çima ev tevahî êrişan li ser herêmin di bin çavdêrî Turkîya 
de dibe ji alî hêz û milîsên rijêmê de bi alîkarîya Rûsya, û Turkî bê deng û bê live? Ez 
dibêjim dewleta Turkî dest ji gelê Sûrî bernade wekî ku di berê de soz daye, lê rijêm û 
Îran hewl didin li ser demê bilîzin, û Rûsya jî bi wan re, ji bo qada xwe firehtir bikin û 
bunker ûmercên xwe ferz bikin di çareserkirina sîyasî de di çarçêweya cirîda kêferata 
li herêmê de. Lê bi tevayî van bihaneyan jî tiştê ku li Idlib û herêmin din rû didin taw-
anin şerin li dijî bê gunehan civaka navdewletî berpirsyare ji ber tevayî bûyeran de!    

 كانــت إدلــب إحــدى مناطــق خفــض التصعيــد الــي مت االتفــاق عليهــا بــن أطــراف أســتاان، حيــث 
أصبحــت مــأوى لــكل مــن خرجــوا مــن املناطــق األخــرى والذيــن رفضــوا البقــاء يف ظــل النظــام مــن درعــا 
إىل الغوطــة وحلــب إضافــة إىل محــص، أي أن إدلــب مل تعــد تلــك املنطقــة الــي تقبــل التعامــل معهــا كأيــة 
منطقــة أخــرى، كوهنــا أصبحــت مــأوى ملئــات اآلالف إن مل نقــل املايــن مــن الاجئــن الــذي هربــوا مــن 
املــوت ومل يقبلــوا العيــش يف ظــل حكومــة النظــام، وابلتــايل، كان جيــب التعامــل معهــا كمــا التعامــل مــع 
خميمــات الاجئــن، حــىت وإن وقعــت حتــت ســيطرة )قــوى إرهابيــة( كمــا يّدعــي النظــام، فليــس مــن منطلــق 
احلــس ابملســؤولية جتــاه شــعبه، بــل الســعي إىل الســيطرة علــى املنطقــة، ولــو كلــف ذلــك مئــات آالف مــن 

القتلــى وتدمــر املنطقــة مــع هتجــر املايــن.
  يف ذلــك ال يوجــد فــرق بــن مــا تقــوم بــه )اجملموعــات اإلرهابيــة( ومــا يســعى إليــه النظــام عنــد توجيــه 
قواتــه ابجتــاه إدلــب، وقصــف املناطــق املختلفــة بــكل أنــواع األســلحة حــىت احملرمــة دوليــاً وحتــت صمــت 
دويل مريــب؟ إن مــا حيصــل يف هــذه املنطقــة هــو نتيجــة توافقــات بــن الــدول علــى مســتقبل ســوراي ولــو 
بشــكله األويل، أو مقدمــة لوضــع خارطــة مرحلــة مــا قبــل التوافقــات الــي مــا تــزال يف خماضهــا العســر، 
نتيجــة صــراع املصــاحل وتضارابهتــا يف الكثــر مــن املواقــع علــى مســتوى املنطقــة، وكذلــك تلــك الــي تــرز 
علــى مســتوى العــامل ومســحوبة علــى منطقتنــا بشــكل أو آبخــر، ممــا يســاهم يف تعقيــد املشــهد، ويؤجــل 
احللــول الســلمية الــي يســعى إليهــا جملــس األمــن، ونتيجــة ذلــك تتوســع الفســحة الزمنيــة أمــام النظــام 
للدفــع بقواتــه جتــاه إدلــب ومحــاه، وكذلــك مناطــق يف جنــوب غــرب حلــب، ســعياً للســيطرة علــى تلــك 
املناطــق، قبــل فــرض أيــة حلــول عليــه مــن قبــل اجملتمــع الــدويل. لكــن األهــم مــن كل ذلــك هــو املكانــة يف 
الصــراع اإلقليمــي علــى ســوراي، وفعالياتــه يف إدارة األزمــة يف إطــار صــراع املصــاحل الدوليــة، وعــدم وصــول 
قطــيب الصــراع يف حقيقــة األمــر )روســيا وأمريــكا( إىل توافقــات فيمــا بينهمــا ليــس علــى مســتقبل ســوراي 
فقــط، بــل إمنــا علــى مســتقبل املنطقــة برمتهــا، وابلتــايل فــإن إدلــب واملناطــق املذكــورة تبقــى ورقــة مهمــة 
يف هــذه الصراعــات بعــد أن مت اختيارهــا بدراســة ومتعُّــن يف لقــاءات أســتاان، كمنطقــة نفــوذ للمعارضــة 
برعايــة تركيــة، وهــي إحــدى مناطــق خفــض التصعيــد كمــا ذكــرت، لكنهــا تشــكل أهــم مــن ذلــك ابلنســبة 
لألطراف الدولية وخاصة تركيا، إذ من املعلوم أن الدول النافذة واملؤثرة يف املشــهد الســوري عســكرايً و 
سياســياً وبشــكل مباشــر هــم ) روســيا وأمريــكا، إضافــة إىل تركيــا وإيــران ( ابعتبارهــم يتواجــدون عســكرايً 
علــى األرض، وهــذه األرض أصبحــت اليــوم أرضيــة صلبــة تســتند إليهــا هــذه الــدول يف اللعبــة السياســية 
عــن حلبــة  املعارضــة خارجــة  النظــام يف دمشــق وكذلــك مجيــع  أن  البعــض، حيــث  وتصــارع بعضهــا 
الصــراع إالّ اللهــم إذا كلفــت مــن قبــل تلــك الــدول للقيــام بتحــرك مــا ) عســكرايً أو سياســياً ( ، وهــذا 
مــا يفيــد مــن أن مناطــق النفــوذ لتلــك الــدول هــي مصانــة كٌل حســب تواجــده ونفــوذه والرعايــة الــي تقــدم 
ملناصريــه ومؤيديــه علــى األرض عســكرايً، وكذلــك تلــك املعارضــات الــي تتحــرك سياســياً ودبلوماســياً، 
وابلتــايل فــإن مناطــق إدلــب الــي جيــب أن تكــون حتــت الرعايــة والنفــوذ الرتكــي ال ميكــن أن تتخلــّى تركيــا 
عنهــا، ســوف تدعمهــا، إالّ إذا كان يف حســاابهتا االنســحاب مــن امللــف الســوري وهــذا غــر ممكــن 
علــى اإلطــاق العتبــارات كثــرة يف زواايهــا اجليوسياســية واجلغرافيــة واالقتصاديــة. واألهــم مــن كل ذلــك 
األمنيــة! وطاملــا أن تركيــا ال ميكنهــا التخلــي عــن مناطــق نفوذهــا، يســأل املتابــع وهــذا مــن حقــه، ملــاذا كل 
هــذه اهلجمــات علــى مناطــق نفــوذ تركيــا مــن قبــل جيــش وميليشــيات النظــام وبدعــم روســي، وتركيــا صامتــة 
وال تتحــرك؟ وأان أقــول أن الدولــة الرتكيــة لــن تتخلــى عــن الشــعب الســوري، كمــا عهدهــا الســوريون يف 
فــرتات ســبقت، لكــن النظــام الســوري واإليرانيــن بشــكل خــاص، ومعهمــا الــروس، حياولــون اللعــب 
ابلزمــن لكســب املزيــد مــن األرض لفــرض أمــر واقــع وشــروط للحــل السياســي ضمــن معــرتك الصراعــات 
يف املنطقــة. إال أنــه ومــع كل هــذه الرهــاانت فــإن مــا حيصــل يف إدلــب واملناطــق األخــرى جرائــم حــرب 

ضــد األبــرايء يتحمــل اجملتمــع الــدويل مســؤولية كل مــا جيــري!
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Rejim, Rusya ve İran’ın İdlib’e girerek kenti güç zoruyla itaat altına almasının 
ardından, rejim artık siyasal bir müzakereye girme ihtiyacı duymayacak, devrim 
ve muhalefet dosyaları rafa kaldırılacaktır. Rejim hakimiyetini tamamen ele 
almaya hazırlanmaktadır ve rejimle bağlarını koparmayan, abartılı talepleri ol-
mayan Kürtlerle sorununa çözüm bulacaktır. Rusya da rejimin uluslararası plat-
formlarda reklamını yapacaktır. Böylece geriye yalnızca mültecilerin ülkelerine 
geri dönmesi ve Suriye’nin yeniden imar edilmesi meseleleri kalacaktır. Öte yan-
dan milyonlarca mülteci, dünyanın farklı bölgelerindeki sürgün ve göç bölgel-
erinde kalmayı, rejimin kendilerini hiç de memnuniyetle beklemediği ülkelerine 
geri dönmeye tercih edecektir. Zira milyonlarca muhalifin Suriye’de olmaması, 
rejimin düşlediği toplumsal dokudaki dengeyi hayata geçirecek, nüfusun çoğun-
luğunu oluşturan halk kesimi artık azınlık haline gelecektir. Bu sayede rejim, 
terör güçlerine karşı kazandığı zaferi överek yeni ittifaklar kurmak suretiyle 
uluslararası arenada yeniden boy gösterecektir.
Rusya’nın gerçekleştirmeye çalıştığı plan işte budur. Bu amaçla Rusya, rejim ve 
İran’ın Suriye topraklarının %70’ini ele geçiren muhalefet karşısında kaybetme-
kte olduğunu gördüğünden, askeri olarak Suriye’ye doğrudan müdahale etmiştir. 
Halbuki muhalif güçler, DAEŞ ve dini örgütler devrimin imajını zedelemeden 
ve devrimin hedeflerini ve milli sloganlarını bastırarak hilafet ve İslam emirliği 
sloganlarını öne çıkarmadan önce, uluslararası arenada kendisine yer edinmiştir.
İdlib ve kırsalı, iç göçmenlerle dolup taşmış, muhaliflerin ve ölümden yine ölüme 
kaçanların toplanma yeri haline gelmiştir. Nusra ve benzerleri, daha önce İslam 
hilafeti kurmuş olan DAEŞ’in sonunu görmüş olmalarına rağmen, hala bir İs-
lam emirliği kurmakta ısrar etmektedirler. Herkes DAEŞ ve uzantılarının, hilafet 
çağının geri döndüğüne inanan birçok sıradan insanın saflığını kullanan kanlı bir 
tiyatro olduğunu bilmektedir. Halbuki bu tür örgütlerin tek amacı Suriye devri-
mini bastırmak, adını lekelemek, Özgür Suriye Ordusu’nu bitirmek ve şerefleri 
insanları yerlerinden ederek tek bir bölgede toplamaktır.
İdlib ve Halep ile Hama kırsallarına yapılan sürekli bombardımanların kurban-
larının siviller olduğu herkesçe bilinmektedir. Artık “terörü” daha büyük ve daha 
tehlikeli bir terörle ortadan kaldırmak, korkunç bir hal almıştır.
Korkunç olan ironi ise, İdlib’de yaşananlara karşı dünyanın sessiz kalmasıdır. Bu 
saldırıların kimseyi şaşırtmadığı doğru. Ancak kimse yaşananlardan etkileniyor 
gibi de durmamaktadır. BM’nin sessizliğinin nedenini soracak olsak da, daha 
önce Arap Birliği ve Arap dünyasının tavrının ve siyasi müdahalede bulun-
mamalarının hesabını sormalıyız. Zira Araplar bu meselenin muhataplarıdırlar. 
Soykırım tehdidiyle karşı karşıya olan ancak yine de memleketlerinde kalmayı 
gurbete tercih eden milyonlarca kişi de hakiki Araplardır. 
Mısır’a üçlü saldırı gerçekleştirildiğinde 10 yaşından küçük bir çocuktum. O 
zaman Suriye’de hayatın neden durduğunu, tüm halkın işlerini güçlerini neden 
bıraktığını anlamamıştım. Halk sokaklara çıkmış, Mısır’a saldıranların aleyhine 
sloganlar atıyordu. O gün ilk kez, haritadaki yerini henüz bilmeksizin Port Said 
adını duymuştum. Okulda sınıflara girmeden önce sıraya geçerek Suriye milli 
marşını okumak için beklediğimizi hatırlıyorum. Milli marş sonrasında Filistin 
marşını söylerdik. Sonra da Cezayir marşını. Arapların tek bir millet olduğu-
na inanırdık. Bugün Arapların sayısı beş yüz milyona yakındır. Trajik olan ise 
evlatları gözlerinin önünde öldürülürken sessiz kalmalarıdır. Yapabildiğimiz tek 
şey ise terör örgütlerinin kuklacılarından, DAEŞ’te olduğu gibi bu örgütlere geri 
çekilmesi için emir vermelerini istemekten ibarettir.
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إن دخــل النظــام والــروس واإليرانيــون إىل إدلــب وأخضعوهــا ابلقــوة، فلــن تكــون هنــاك حاجــة لــدى النظــام 
لدخــول أيــة مفاوضــات سياســية، وســيطوى ملــف الثــورة واملعارضــة، حيــث يســتعيد النظــام ســيطرته 
الكاملــة، وســيجد حــاً ملشــكلة األكــراد الذيــن لــن يبالغــوا يف مطالبهــم ومل يقطعــوا صلــة مــع النظــام، 
وســتعينه روســيا وتســوق لــه دوليــاً، وســتختصر القضيــة يف ملفــات إعــادة الاجئــن وإعــادة اإلعمــار، 
وســيفضل مايــن الاجئــن البقــاء يف املنــايف واملهاجــر يف العــامل علــى العــودة الــي لــن يرحــب هبــا النظــام 
ابلطبــع، ألن غيــاب هــؤالء املايــن مــن املعارضــن ســيحقق مــا مســاه التــوازن يف النســيج االجتماعــي، 
والســيما حــن تضمحــل األغلبيــة الســكانية وتصبــح أقليــة، وسيســتعيد النظــام حضــوره الــدويل عــر 

حتالفــات جديــدة تشــيد ابنتصــاره علــى قــوى اإلرهــاب. 
تلــك هــي اخلطــة الــي ســعت إليهــا روســيا، ومــن أجلهــا تدخلــت عســكرايً بشــكل مباشــر حــن رأت 
النظــام وإيــران خيســران عســكرايً أمــام املعارضــة الــي اســتولت علــى ســبعن ابملائــة مــن األرض الســورية، 
وصــار هلــا حضــور دويل، قبــل أن تســارع )داعــش( والتنظيمــات الدينيــة لتشــويه صــورة الثــورة والتعميــة 

علــى أهدافهــا وشــعاراهتا الوطنيــة لرتفــع شــعار اخلافــة واإلمــارة اإلســامية.
اكتظــت إدلــب وأرايفهــا ابلنازحــن إليهــا، وصــارت جممــع املعارضــن واهلاربــن مــن املــوت إىل املــوت، 
أهنــا رأت مصــر  رغــم  إســامية،  إمــارة  تشــكيل  علــى  ومثياهتــا مصــرة  )النصــرة(  تنظيمــات  وبقيــت 
)داعــش(، الــي أعلنــت اخلافــة اإلســامية قبلهــا، ومل خيــف علــى أحــد أن )داعــش( ومشــتقاهتا كانــت 
مســرحيات تراجيديــة دمويــة اســتغلت ســذاجة كثــر مــن البســطاء الذيــن صدقــوا أن عصــر اخلافــة قــد 
عــاد، وغــاب عنهــم أن اهلــدف الوحيــد لتلــك التنظيمــات هــو قمــع الثــورة الســورية، والتشــويش عليهــا، 

وإهنــاء )اجليــش احلــر(، وطــرد الشــرفاء وجتميعهــم يف منطقــة واحــدة.
ال يغيــب عــن أحــد أن ضحــااي القصــف املتواصــل علــى إدلــب وريفــي حلــب ومحــاه، هــم املدنيــون، وابت 

مريعــاً أن تعــاجل مشــكلة )اإلرهــاب( إبرهــاب أعظــم وأخطــر.
تبقــى املفارقــة املخيفــة هــي هــذا الصمــت العاملــي عمــا حيــدث يف إدلــب، صحيــح أنــه ال يفاجــئ أحــداً، 
لكنــه ال يــكاد يثــر محيــة أحــد، ولئــن كنــا نســائل هيئــة األمــم املتحــدة علــى غياهبــا الصامــت، فإننــا قبــل 
ذلــك نطالــب اجلامعــة العربيــة مبوقــف عــريب، وتدخــل سياســي، فالعــرب أصحــاب القضيــة، وهــؤالء 
بــاد  البقــاء يف أرضهــم علــى اهلجــرة يف  املايــن املهــددون ابإلابدة هــم عــرب أصــاء، وقــد فضلــوا 

الشــتات.
يــوم كنــت طفــًا دون العاشــرة مــن العمــر يــوم حــدث العــدوان الثاثــي علــى مصــر، مل أفهــم يومهــا ســر 
تعطــل احليــاة يف ســوراي وتوقــف الشــعب كلــه عــن ممارســة أعمالــه، فقــد انطلــق الشــعب كلــه يصــرخ ضــد 
املعتديــن علــى مصــر، ولعلــي يومهــا مسعــت ألول مــرة ابســم )بورســعيد( قبــل أن أعــي موقعهــا علــى 
لنــؤدي  أننــا كنــا يف مدارســنا نصطــف قبــل الدخــول إىل الصفــوف صباحــاً  اخلارطــة العربيــة، وأذكــر 
النشــيد الوطين الســوري، وكان النشــيد الذي يليه هو نشــيد فلســطن، والذي يليه نشــيد اجلزائر )قســماً 
ابلنــازالت املاحقــات( وكنــا نؤمــن أبن العــرب أمــة، وقــد كاد أن يصــل عــدد العــرب اليــوم يف العــامل إىل 
نصــف مليــار عــريب، واملفجــع أن يقتــل أبناؤهــم أمــام أعينهــم وهــم صامتــون، وكل مــا نرجــوه هــو الضغــط 
علــى مشــغلي التنظيمــات اإلرهابيــة كــي يصــدروا أوامرهــم هلــا ابالنســحاب كمــا انســحبت قــوى )داعــش( 

ونقــل قادهتــا.

إدلب بوابة الحل السياسي

د. رياض نعسان أغا
Dr. Riyad Nesan Ağa

İdlib Siyasal Çözümün Giriş Kapısıdır
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شــكلت إدلــب يف مشــال ســورية عقــدة ألطــراف تفامهــات أســتانة، روســيا وإيــران وتركيــا، وكلمــا تقــّدم 
الزمــن صــارت املشــكلة أكــر وتتعقــد أكثــر، تبعــاً ألداء كل طــرف وطموحــه الســتثمار هــذه الورقــة الــي 
تتحّكــم روســيا ابحلصــة األكــر منهــا، وهــذا مــا يتيــح هلــا رســم املســار العــام للحــدث، علــى الرغــم مــن أهنــا 
ال تســتطيع تصريــف الورقــة منفــردة، وتعتــر إدلــب منطقــة ذات وزن نوعــي يف املســألة الســورية املتفجــرة، 
ومــا مييزهــا أن الســورين الذيــن يعيشــون فيهــا هــم خليــط مــن ســكاهنا األصليــن، ومــن الذيــن نزحــوا إليهــا 
يف العامــن األخريــن مــن ريــف دمشــق ومنطقــة اجلنــوب، وجيمعهــم قاســم مشــرتك أهنــم مجيعــاً رفضــوا 

عــروض املصاحلــة الــي قّدمهــا الــروس، وفضلــوا تــرك دايرهــم علــى البقــاء بشــروط النظــام.
ال يعــين وضــع إدلــب احلــايل أهنــا تعيــش حتــت رايــة الثــورة الســورية ابلضــرورة، فهنــاك راايت وأجنــدات 
أخــرى مســلحة تتعايــش، وتتصــارع بعيــداً عــن ســيطرة النظــام، وســط حاضنــٍة شــعبيٍة ال تــزال عنــد حلــم 
الثــورة الســورية األول، علــى الرغــم مــن الثمــن الكبــر الــذي دفعتــه، وجيانــب الصــواب كل مــن يعتــر أن 
هــذه احلاضنــة علــى وفــاق اتم مــع القــوى املســلحة، وهنــاك نقطــة أخــرى علــى درجــة مــن األمهيــة، وهــي 
أن إدلــب هــي اجلــدار األخــر لقرابــة أربعــة مايــن ســوري، ابت العــدو مــن ورائهــم وال حبــر مــن أمامهــم، 
ومل يعــد أمامهــم مــن منفــذ للنجــاة، ومــع األايم تصبــح فكــرة النجــاة مــن الوضــع املأســاوي نوعــاً مــن 
الــرتف، فإمــا املــوت أو املــوت وال خيــارات أخــرى، ولذلــك هنــاك عشــرات اآلالف الذيــن ينامــون يف 
العــراء، منــذ بــدأت عمليــة التصعيــد الراهنــة يف مطلــع فرايــر/ شــباط املاضــي، حــىت اخليمــة صــارت حلمــاً 
بعيــد املنــال، وتنقــل تقاريــر تلفزيونيــة مصــورة منطًــاً مــن احليــاة ال مثيــل لــه يف عــامل اليــوم، وهــي احليــاة يف 

الرّيــة حتــت ظــال الزيتــون الــي تنعــدم فيهــا أبســط املقومــات.
مل يعــد الســوري ينتظــر شــيئاً مــن أحــد، وهــو يعــرف أن أحــداً ال يكــرتث بــه، وســواء عــاش أو مــات لــن 
يهتــم بــه أحــد، هــي نســخة جديــدة مــن فســاد البشــرية واحنطاطهــا يف العصــر الرتامــيب الســعيد الــذي 
مل تعــد فيــه حقــوق اإلنســان تعــين شــيًئا، وصــارت حيــاة مايــن البشــر الســورين مثــل كمشــة تــراٍب يف 
رايح روســيا وإيــران، ولذلــك يتصــرف احملتــل الروســي بــكل حريــة، فيضــرب حيــث ميكــن أن يوجــع النــاس 
أكثــر، وكانــت صــور املرضــى خــال هــذا األســبوع، وهــم يهربــون يف الشــوارع مــن هجمــات الطــران 

احلــريب الروســي واحــداً مــن املشــاهد الــي لــن تنمحــي مــن الذاكــرة.
 هــي حــرب إابدٍة معلنــٍة أمــام العــامل وابلصــور احليــة، وال متاثلهــا مأســاٌة ســوى غــرف الغــاز الــي بناهــا 
النازيــون حلــرق اليهــود يف احلــرب العامليــة الثانيــة، هــي الوحشــية والكلبيــة والتخلــي نفســها، أن خُيــرج 
الطــران الروســي البــى التحتيــة الصحيــة عــن اخلدمــة ليــس أمــراً جديــداً، فقــد مــارس اجلرائــم نفســها يف 
الغوطــة ودرعــا وحلــب، وكان بذلــك يســتخدم أكثــر األســلحة فتــكاً وعنفــاً، وهــو بذلــك نقــل دروس 
حــرب اإلابدة الــي ارتكبهــا يف غــروزين الشيشــانية الــي حكمهــا بعــد أن أفــى البشــر واحلجــر، وانل 
رئيــس األركان الروســي احلــايل، )غينــادي غراســيموف(، وســاماً مــن بوتــن، ألنــه اســتطاع أن يطفــئ كل 
جــذوة حيــاة يف غــروزين، وكتبــت الصحافــة األجنبيــة الكثــر عــن جرائمــه يف حلــب يف عــام 2016، 

والــي دفعــت أهــايل شــرق حلــب إىل اخلــروج هبجــرة مجاعيــة.
أيمــل املــرء أال يصيــب إدلــب مصــر حلــب، ولكــن املؤشــرات ال توحــي أبن هنــاك خمــارج جتنــب النــاس 
املدنيــن هــذه احملرقــة، وهــذه مســؤوليٌة علــى اجلميــع أن ينهــض هبــا قبــل أن تقــع الكارثــة الــي ســتفوق 

كل مــا ســبقها.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib, Astana’da anlaşmaya varan taraflar Rusya, 
İran ve Türkiye açısından bir düğüm noktası olmuştur. Zaman ilerledikçe sorun 
da büyümüş ve daha karmaşık hale gelmiştir. Zira tüm taraflar bu kozu kendi ar-
zusuna uygun şekilde kullanmak istemektedir. En büyük parçaya da Rusya sahip 
olduğundan, olayların genel istikametini çizebilmektedir. Ancak Rusya bu kozu 
tek başına oynayamamaktadır. Çünkü İdlib, Suriye meselesinde nevi şahsına 
münhasır bir denge bölgesi teşkil etmektedir. İdlib’i özel kılan, burada yaşayan 
Suriyelilerin buranın asli sakinleri ile son iki yıl zarfında Şam ve güney bölgel-
erinden buraya göç edenlerden müteşekkil olmasıdır. Bu kimseler, Rusya’nın öne 
sürdüğü anlaşma koşullarını kabul etmeme ve rejimin şartları içerisinde kalmak-
tansa yurtlarını terk etmeyi tercih etme ortak paydasında buluşmaktadır.
İdlib’in şu anki durumu, Suriye devrimi sancağı altında olduğu anlamına gelmez. 
Zira İdlib’de bir arada bulunan farklı sancak ve gündemler bulunmakta, bunlar 
rejimin egemenliğinden uzak bir şekilde halk tabanında birbiriyle çatışmaktadır. 
Ödenen büyük bedellere rağmen, halk tabanının silahlı güçlerle tam bir uyum 
içerisinde olduğunu düşünen yanılır. Önemli bir diğer nokta da, İdlib’in yaklaşık 
dört milyon Suriyeli açısından son durak olmasıdır. Düşman arkalarındadır ve ön-
lerinde de bir deniz bulunmamaktadır. Kurtulma şansları yoktur. Günler geçtikçe 
içinde bulunulan trajik durumdan kurtuluş düşüncesi, bir çeşit lüks olarak algılan-
maktadır. Elde ölüm yahut yine ölümden başka seçenek bulunmamaktadır. Bu 
nedenle Şubat başında başlayan gerilim sürecinden bu yana on binlerce kişi açıkta 
uyumaktadır. Bir çadıra sahip olmak bile ulaşılması zor bir hayal haline gelmiştir. 
Televizyon haberlerinde dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir hayat ekran-
lara yansıtılmaktadır. Zeytin ağaçlarının altında, en basit yaşam gereksinimlerinin 
bile bulunmadığı bir hayat. Suriyeliler artık kimseden bir şey beklememektedir. 
Bilmektedirler ki kimse onları umursamamaktadır. Ölse de kalsa da kimsenin 
umurunda olmayacaktır. Trump’ın çağında insan haklarının hiçbir anlam ifade 
etmediği, insanlığın yozlaştığı, dejenere bir dönemdir bu. Milyonlarca Suriyelinin 
hayatı, Rusya ve İran’ın rüzgarında savrulan toz tanecikleri gibidir. Bu nedenle 
işgalci Rusya istediği kadar serbest davranmakta, insanları en çok incitecek yer-
lerinden istediği gibi vurmaktadır. Bu hafta yayınlanan görüntülerde, Rus savaş 
uçaklarından kaçışan insanların görüntüleri, hafızalardan silinmeyecek cinstendir.
Tüm dünyanın gözü önünde açıktan bir katliam yapılmaktadır. Nazilerin II. Dün-
ya Savaşı’nda Yahudileri yakmak için inşa ettikleri gaz odalarından başkası bu 
trajediye eşdeğer olamaz. Bu aynı vahşet, aşağılık ve insan dışılıktır. Rus uçak-
larının sağlık altyapısını hedef alması yeni bir şey değildir. Rusya Guta, Dera 
ve Halep’te de aynı suçları işlemiştir. Buralarda en ölümcül ve şiddetli silahları 
kullanmıştır. Böylece Çeçenistan’ın Grozni’sinde taş üstünde taş bırakmadığı kat-
liam savaşında öğrendiklerini burada uygulamaktadır. Rus Genelkurmay Başkanı 
Vasileviç Gerasimov, Grozni’deki tüm hayat ışıklarını söndürmesi nedeniyle 
Putin’den bir madalya almıştır. Yabancı gazeteler ise 2016’da Halep’te yaptığı 
katliamların birçoğunu yazmıştır. Bu katliamlar sebebiyle Halep’in doğusunda 
yaşayan halk toplu bir şekilde göç etmek zorunda kalmıştır.
İdlib’in Halep’in kaderini paylaşmasını istemiyoruz. Ancak eldeki göstergeler 
sivil halkın bu katliamdan çıkış yolu bulabileceği yönünde değil. Şimdi bundan 
önceki tüm felaketleri geride bırakacak bir facia yaşanmadan önce uyanma so-
rumluluğu, herkesin omuzundadır.
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وليا عهد اخلليج سيحرقان املنطقة كلها. ملاذا تستضيف مكة تلك القمة؟ حذاري من سقوط مكة رهينة بعد القدس!
عندمــا كتبــت مقــايل »حــروب مكــة« و«قبــل أن تقــرتب الــدابابت مــن الكعبــة« وأعــددت كتــااب حــول هــذا املوضــوع اعتقــد معظــم النــاس أن 
هــذا األمــر يعتــر تفســرا أو قلقــا ســابقا ألوانــه. كانــت عاصفــة جديــدة تقــرتب مــن املنطقــة لتنقــل احلــروب احملليــة مثــل احتــال العــراق وحــريب 
ســوراي واليمــن إىل خــارج املنطقــة، فــأان كنــت أرى مــا ســيحدث اليــوم، لكــن كان مــن الصعــب للغايــة توضيــح كارثــة هبــذا احلجــم. ذلــك أنــه 
مــن الصعــب فهــم وشــرح مــا حيــدث خــال أوقــات الســكوت. كان هنــاك انتقــال مــن املســتوى احمللــي إىل مســتوى احلــرب اإلقليميــة، وهــو مــا 

ظهــرت ماحمــه القويــة لراهــا مــن يتابعــون هــذا األمــر جيــدا.
روجوها لنا يف صورة حرب مذهبية

لقــد كانــوا – يف الواقــع - ينفــذون املخطــط ذاتــه منــذ حــرب اخلليــج عــام 1991 حــىت يومنــا هــذا، وكنــا نشــهد يف كل أزمــة واحتــال وصــراع 
املرحلــة اخلاصــة هبــذا احلــدث مــن هــذا املخطــط الكبــر. وأمــا اخلطــأ الــذي وقعنــا فيــه فــكان أننــا اعتــران كل هــذه األحــداث وكأهنــا أحــدااث 
مســتقلة عــن بعضهــا. وهلــذا الســبب حتديــدا فإننــا ندفــع مثــن الفواتــر الباهظــة للمخططــات الــي وضعوهــا ملنطقتنــا لتنفيذهــا علــى مــدار قــرن 
كامــل. لقــد روجــوا لنــا هــذه احلــروب أحيــاان يف صــورة تنظيمــات إرهابيــة كطالبــان والقاعــدة وأحيــاان أخــرى يف صــورة قــادة طغــاة مثــل القــذايف 
وصــدام وحينــا آخــر حتــت أمســاء أخــرى كاألســلحة الكيميائيــة وغــر ذلــك. واألدهــى مــن ذلــك أهنــم روجــوا هلــا أحيــاان يف صــورة حــرب مذهبيــة 

وصــراع بــن الســنة والشــيعة.
قالوها فصدقناهم، لكننا كنا نطعن أنفسنا

أقوهلــا صراحــة، لقــد جنحــوا بنســبة كبــرة يف حتقيــق كل هــذه األهــداف. وهلــذا الســبب وضعــوا شــعارات مــن قبيــل »إشــعال فتيــل احلــرب 
داخــل العــامل اإلســامي« و«احلــرب األهليــة اإلســامية«، بــل وبــدأوا تنفيذهــا علــى أرض الواقــع. مل يشــكلوا فقــط مجاعــات مذهبيــة وحســب، 
بــل شــكلوا كذلــك مجاعــات عصريــة وتقليديــة وصوفيــة ومتغربــة ومعاديــة للغــرب وغــر ذلــك، ليســتغلوا ذلــك يف تنفيــذ خمططاهتــم السياســية 
واالقتصاديــة. لقــد عاصــران مئــات األمثلــة مل حنكيــه علــى مــدار ثاثــة عقــود. ويف الواقــع فلقــد كانــت اخلريطــة والصــورة واضحــة، لكــن عقولنــا 
كانــت مضللــة وأعيننــا كانــت معصوبــة لدرجــة أننــا أجــران علــى إدراك كل هــذه احلــروب مــن خــال كامهــم وتصويرهــم. لقــد نــص املخطــط 
علــى التــايل: جيــب علــى الغــرب طــرد العــامل اإلســامي خــارج نطــاق التاريــخ، وأن حيــول دون صعــود قــوة جديــدة مــن هــذه املنطقــة، وأن 
يفــرض وصايــة جديــدة يف املنطقــة تشــبه وصايــة القــرن العشــرين. لقــد كان هــذا املخطــط هــو مركــز احلســاابت الدوليــة اخلاصــة ابلقــرن احلــادي 

والعشــرين.
اإليقاع بني املسلمني واستهداف التاريخ واجلغرافيا والدين

لقــد كانــوا يعلنــون حــراب شــاملة مــرة أخــرى علــى املنطقــة مــن خــال منطــق »احلمــات الصليبيــة«، وهــو مــا كان يعتــر ابلنســبة ملنطقتنــا تدخــل 
»احلــرب العامليــة األوىل« للمــرة الثانيــة. ينبغــي لنــا أال نســمح للتفاصيــل أن تعمــي أبصــاران، كمــا علينــا ننتــب جيــدا إىل القــرن احلــادي والعشــرين 
وتبــدل موازيــن القــوى العامليــة وصعــود كتل/قــوى سياســية واقتصاديــة جديــدة. وأمــا الغــرب فهــو حيــارب مــن جهــة اإلســام يف ظــل هــذا التغــر 

الكبــر، ومــن جهــة أخــرى فإنــه يســتغل املســلمن كســاح ملواجهــة ســائر القــوى الصاعــدة األخــرى.
بــل إن الغــرب يعمــل كذلــك علــى إشــعال فتيــل احلــرب بــن املســلمن وأنفســهم علــى أراضيهــم. فهــو يســتغل املســلمن ضــد اترخيهــم بــل وحــىت 

دينهــم. واليــوم فإنــه يضــع أســس عاصفــة جديــدة ســتدمر املنطقــة أبكملهــا مــن خــال التنظيمــات.
احلرب العربية – الفارسية: وليا عهد اخلليج سيدمرن املنطقة

إن الشــيء الــذي يتظاهــرون أبنــه توتــر أمريكــي – إيــراين إمنــا هــو اســتعداد إلشــعال فتيــل حــرب عربيــة – فارســية. حنــن أمــام مواجهــة بــن توســع 
طهــران يف العــامل العــريب بعدمــا ختلــت عــن ثورهتــا اإلســامية وبــن القوميــة العربيــة الــي يــروج هلــا بواســطة وليــي عهــد الســعودية حممــد بــن ســلمان 
واإلمــارات حممــد بــن زايــد. إننــا أمــام صــراع قــوى بــن العــرب والفــرس أخفــي حتــت عبــاءة خمطــط الســيطرة الغربيــة. إهنــم يعتقــدون أن ذلــك 
يصــب يف مصلحتهــم، غــر أن نتيجــة هــذه العاصفــة ســتكون تدمــر املنطقــة والنصــر األمريكــي – اإلســرائيلي. إهنــم سيســتغلون يف هــذه احلــرب 

اإلســام وكل مــا يتعلــق ابلديــن، وســروجون للحــرب مــن خــال الديــن واملذهــب، وهبــذه الطريقــة ســيحركون اجلماهــر.
ملاذا تستضيف مكة هذه القمة؟ ... لقد بدأوا »الرتويج للحرب بواسطة الدين«

امسحوا يل تذكركم ابألحداث احلالية:
1. لقــد مسحــت أنظمــة دول جملــس التعــاون اخلليجــي لنشــر الــوالايت املتحــدة قواهتــا علــى أراضيهــا ملواجهــة إيــران. وســيكون كذلــك جماالهــا 

اجلــوي والــري يف خدمــة أمريــكا وإســرائيل. وهــي الوضعيــة الــي كانــت قائمــة ابلفعــل، لكنهــا ســتزيد هــذه املــرة.
2. ســتجمع الســعودية دول جملــس التعــاون اخلليجــي واجلامعــة العربيــة يف مكــة لتحدثهــم عــن التهديــد اإليــراين وحتــاول تشــكيل كتلــة عربيــة 

قويــة حتســبا لنشــوب احلــرب.
3. فلمــاذا مل خيتــاروا جــدة أو الــرايض أو حــىت ديب واختــاروا مكــة؟ ملــاذا تســتضيف مكــة هــذه القمــة؟ ألهنــم بــدأوا الرتويــج للحــرب ابلفعــل، 

فالعــرب واإليرانيــون ســيلعبون يف هــذه احلــرب علــى القيــم الدينيــة. ســيقولون »حنــن مســتعدون«
4. ســنرى الكثــر مــن األمــور الســيئة لدرجــة أن هنــاك احتمــاال أن يدخــل العــامل اإلســامي مرحلــة مــن مراحــل التمــزق الذهــين اخلطــر. ذلــك 

أهنــم يســعون جلعــل املســلمن عاجزيــن حــىت عــن رفــع رؤوســهم مــن اخلــزي. فهــذا هــو املخطــط وهــذا هــو الدمــار احلقيقــي.
5. ورمبا تشهد قمة مكة توجيه رسالة ألمريكا وإسرائيل مفادها »حنن مستعدون«.

6. لقــد أحســن التحالــف األطلســي بقيــادة واشــنطن اســتغال الرغبــة اإليرانيــة اجلاحمــة يف التوســع خــال حروبــه علــى اإلســام. كمــا حدثــوا 
العــرب عــن هــذا التهديــد بتضخيمــه وأقنعوهــم بذلــك. لقــد وضعــت الــدول لــي تقودهــا الســعودية واإلمــارات مســتقبلها وكل مصادرهــا رهــن 

احلــرب ضــد إيــران. فلمــاذا يهامجــون تركيــا هلــذه الدرجــة؟
7. كان مــن املمكــن أن نشــهد تدخــا »مهــدائ« قبــل أن تصــل األمــور إىل مــا هــي عليــه اآلن، وكان ميكــن أن تلعــب تركيــا دورا يف هــذه 

الوتــرة، غــر أن العــداء الشــديد الــذي تكنــه اإلمــارات لرتكيــا وعدوانيتهــا الصرحيــة أغلــق البــاب أمــام هــذه الفرصــة.
8. يف الوقــت الــذي كانــت فيــه اإلمــارات والســعودية ومصــر تنشــر فكــرة معــاداة إيــران كانــت كذلــك تنشــر فكــرة »هتديــد تركيــا« وعداوهتــا يف 
املنطقــة كلهــا. فهــو يســتهدفون تركيــا يف كل مــكان تتواجــد بــه، يف العــراق وســوراي وليبيــا والســودان والصومــال. ويف الوقــت الــذي يســتعدون 

فيــه للحــرب مــع إيــران، فإهنــم بــدأوا ابلفعــل حرهبــم الصرحيــة ضــد تركيــا. هــل حيــني الــدور علــى مكــة بعــد القــدس؟
9. لــن هتاجــم أمريــكا وال إســرائيل إيــران صراحــة، بــل تشــعان فتيــل حــروب بعيــدة عــن حدودمهــا اســتنادا لفكــرة التهديــد اإليــراين. فاحلــرب 

ســتندلع هــذه املــرة يف العــراق وســوراي ولبنــان؛ إذ ستشــهد هــذه الــدول حــرب أمريــكا – إســرائيل والعــرب ضــد إيــران.
10. ويف هــذه احلالــة ســيتابع الغــرب هــذه احلــرب ابســتمتاع كبــر وسيســتفيد ألقصــى حــد مــن هــذه الفوضــى الــي رمبــا تســتمر لعشــرات 

الســنن. وحينهــا ســرى اجلميــع أنــه مل يعــد هنــاك مصطلــح امســه الشــرق األوســط.
11. وحينهــا ســتتحول قضيــة مكــة واملدينــة إىل قضيــة سياســية مشــرتكة جلميــع املســلمن، فســقوط مكــة بعــد القــدس ســيكون نتيجــة العمــى 

السياســي الــذي أصــاب الســعودية واإلمــارات.
12. وهلذا كنت أدعو لوقف هذه العاصفة »قبل أن تقرتب الدابابت من الكعبة«.

13. إن القوات العسكرية املنشورة يف اخلليج العريب ليست لضرب إيران، بل لتمزيق العامل العريب وضرب اإلسام يف عقر داره.

O iki Veliaht bütün coğrafyayı yakacak. * O toplantı neden Mekke’de yapılıyor? * Kudüs’ten sonra Mekke 
de rehin düşmesin!
“Mekke savaşları” ve “Tanklar Kabe’ye dayanmadan” başlıklı yazılar yazıp, kitap hazırladığım zaman, çoğu insan 
bunun çok ileri bir yorum ya da endişe olduğunu düşündü.
Irak işgali, Suriye savaşı, Yemen iç savaşı gibi lokal savaş alanlarının dışına taşacak yeni bir fırtına yaklaşıyor-
du, bunu görüyordum, ama bu boyutta bir felaketi anlatmak oldukça zordu. Çünkü sessizlik zamanlarında neler 
döndüğünü anlamak da anlatmak da zordur. Artık ülke düzeyinden bölgeselsavaş düzeyine geçiliyordu ve iyi takip 
edenler için, bunun güçlü işaretleri ortaya çıkmıştı.
BİZE MEZHEP SAVAŞI OLARAK PAZARLADILAR..
1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana aslında hep aynı proje işliyordu. Her krizde, her işgalde, her çatışmada biz bu 
büyük hesabın o anki aşamasına tanık oluyorduk. Yaptığımız hata; bütün bunları birbirinden bağımsız olaylar gibi al-
gılamamızdı. Bu yüzden de bölgemize yönelik yüzyıla yayılan hesapların çok ağır faturalarını ödüyoruz. Bu savaşlar 
bize bazen Taliban ve el Kaide gibi terör örgütleri olarak,bazen Kaddafi ve Saddam gibi otoriter lider sorunu olarak, 
bazen kimyasal silah, bazen başka başlıklarla pazarlandı. En vahimi de bazen mezhep savaşı olarak, Şii-Sünni kavgası 
olarak pazarlandı.
ONLAR SÖYLEDİ BİZ İNANDIK,OYSA KENDİMİZİ VURUYORDUK
Açık söyleyeyim bunların hepsinde büyük oranda başarılı da oldular. “İslam kendi içinde savaşacak”, “İslam iç 
savaşı” söylemleri bu amaçla üretildi ve uygulamaya sokuldu. Sadece mezhepler değil, modern, geleneksel, sufi, 
batıcı ya da batı karşıtı diğer birçok kategoriler oluşturuldu ve buna göre siyasi, ekonomik projeler uygulandı. 
Otuz yıldır bu anlatılanların yüzlerce örneğini yaşadık. Aslında harita da, fotoğraf da netti ama zihinlerimiz öyle 
bulandırıldı, gözlerimiz öyle kör edildi ki, bütün bu savaşları sadece onların anlatımıyla, söylemiyle algılama duru-
munda kaldık. Hesap şuydu: Batı, Müslüman dünyayı tarih dışına itmeyi, bu coğrafyadan yeni bir gücün yükselişini 
engellemeyi, coğrafyada ikinci bir 20. yüzyıl denetimi ve paylaşımı yapmayı 21. yüzyıla dönük küresel hesaplarının 
merkezine koymuştu.
İSLAM’I İSLAM’LA SAVAŞTIRMAK. TARİHİ, COĞRAFYAYI, DİNİ VURMAK.
Aslında coğrafyaya “Haçlı Seferleri” mantığı ile bir kez daha topyekün savaş ilan ediliyordu. Bu, coğrafyamız için 
ikinci kez “1. Dünya Savaşı”müdahalesiydi. Detaylar gözlerimizi körleştirmesin. 21. yüzyıla, dünyadaki güç kay-
malarına, yeni siyasi ve ekonomik blok/güç yükselişlerine dikkatle bakalım. Batı bu büyük değişimde hem İslam’la 
savaşıyor hem de Müslümanları dünyanın diğer yükselen güçlerine karşı bir silah olarak kullanıyor.
Daha ileri gidelim, Batı İslam’la İslam’ı savaştırıyor, Müslümanları kendi coğrafyalarına, tarihlerine hatta dinlerine 
karşı kullanıyordu.İşte şimdi, örgütler üzerinden yürütülen, coğrafyanın tamamını yakıp yıkacak bir fırtına ekiliyor.
ARAP-FARS SAVAŞI: O İKİ VELİAHT COĞRAFYAYI YAKACAK.
İran-ABD gerilimi olarak gösterilen şey aslında Arap-Fars savaşı çıkarmanın hazırlıklarıdır. İran’ın devrimi bir ke-
nara bırakıp tam bir Fars yayılmacılığı ile Arap topraklarına doğru genişlemesi, S. Arabistan Veliahtı Muhammed bin 
Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Muhammed bin Zaid üzerinden bir Arap milliyetçiliği ile eşleştiril-
di.
Tamamen Batı’nın hegemonya hesabı altına gizlenmiş bir Fars ve Arap güç mücadelesi izliyoruz. Onlar kendi çıkar-
larına sanıyorlar ama bu fırtınanın sonu coğrafyanın yıkımı, ABD ve İsrail’in zaferi olacaktır. Böyle bir savaşta İslami 
ve dini olan ne varsa kullanılacak, savaş din ve mezhep üzerinden pazarlanacak, kitleler böyle yönlendirilecektir.
O TOPLANTI NEDEN MEKKE ‘DE YAPILIYOR? “SAVAŞI DİNLE PAZARLAMA”YA BAŞLADILAR
Biraz güncel hatırlatma yapayım:
1. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Arap yönetimleri, İran’a karşı ABD askeri gücünün topraklarında konuşlan-
masına izin verdi. Artık onların kara sahası da hava sahası da ABD ve İsrail’in olacak. Zaten öyleydi, bu daha da 
artacak.
2. S. Arabistan, KİK üyesi ve Arap Birliği üyesi olan ülkeleri Mekke’de toplayacak. Onlara İran tehdidini anlatacak, 
savaşa karşı güçlü bir Arap Bloku oluşturmayı deneyecek.
3. Peki, neden Cidde ya da Riyad değil, neden Dubai değil, neden başka bir başkent değil de Mekke? Toplantı neden 
burada yapılıyor? Çünkü savaşın pazarlanması şimdiden başlatıldı. Araplar ve İranlılar bu savaşta tamamen dini 
değerleri kullanacak. “BİZ HAZIRIZ” ÇAĞRISI YAPACAKLAR
4. Öyle çirkinlikler göreceğiz ki, İslam dünyası çok ciddi zihinsel bir parçalanma dönemine girebilir. Çünkü amaçları 
Müslümanları, utançlarından başlarını bile kaldıramayacak hale getirmektir. Hesapbudur. Asıl yıkım budur.
5. Muhtemelen Mekke toplantısında ABD ve İsrail’e “Biz hazırız” çağrısı yapılacak.
6. ABD öncülüğündeki Atlantik ittifakı, İslam’la savaşlarında İran’ın kontrolsüz ihtiraslarını, yayılmacılığını çok iyi 
kullandılar. Araplara da bu tehdidi büyüterek anlattılar ve onları ikna ettiler. S. Arabistan ve BAE’nin başını çektiği 
ülkeler bütün geleceklerini, kaynaklarını İran’la savaşa kilitlediler.
PEKİ, TÜRKİYE’YE NİYE BU KADAR SALDIRIYORLAR?
7. İşler bu noktaya gelmeden belki “sakinleştirici” bir müdahale söz konusu olabilirdi. Türkiye burada bir rol üslene-
bilirdi. Ama BAE’nin korkunç Türkiye düşmanlığı ve açık saldırganlığı bu yolu kapattı.
8.BAE, Mısır ve S. Arabistan, İran düşmanlığını alabildiğine yayarken “Türkiye tehdidi” ve düşmanlığını da bütün 
coğrafyaya yayıyorlar.Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Sudan’da, Somali’de, Türkiye nerede varsa oradan Türkiye’yi 
vuruyorlar. Bir yandan İran’la savaşa hazırlanıyorken aslında Türkiye ile açıktan savaşa başladılar bile. KUDÜS’TEN 
SONRA MEKKE Mİ?
9.ABD İran’a açıktan saldırmaz. İsrail de saldırmaz. İran tehdit üzerine gelirken sınırlarının çok uzağında savaşlar 
çıkartır. Bu sefer de Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da savaşacaktır. ABD-İsrail ve Araplarla İran’ın savaşı bu ülkelerde 
olacaktır.
10. Böyle bir durumda Batı, bu savaşı keyifle izleyecek, belki onlarca yıl sürecek bu kaostan alabildiğine yararla-
nacaktır. Aslında coğrafya diye bir şeyin kalmayacağını herkes görebilir.
11. İşte o zaman Mekke ve Medine meselesi bütün Müslümanların ortak siyasi sorununa dönüşecektir. Kudüs’ten 
sonra Mekke’nin de rehin düşmesi, BAE-Suud siyasi körlüğünün sonucu olacaktır.
12. “Tanklar Kabe’ye Dayanmadan” bu fırtınayı durdurma çağrılarını bu yüzden yapıyordum.
13. Basra Körfezi’ndeki yığınak İran’ı vurmak için değil, Arap dünyasını paramparça etmek, İslam’ı evinde vurmak 
içindir..

İbrahim KARAGÜL

ABD-İran değil, Arap-Fars savaşı bu.. 
ليست حربا أمريكية – إيرانية، بل حرب عربية – فارسية

ابراهيم قرة غول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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كنــا قــد قلنــا إن القــدور يف منطقــة اخلليــج العــريب تغلــي مــن أجــل إيــران، لكــن ليــس مــن الواضــح مــن سيســلق 
يف هــذه القــدور حقــا. ذلــك أن القــدور الــي غلــت مــرات عديــدة يف الســابق مــن أجــل إيــران يف الظاهــر راح 
ضحيتهــا الشــعب األفغــاين أو العــراق أو صــدام حســن أو الشــعب الســوري أو اليمــين، وكانــت إيــران هــي مــن 

ربــح يف كل هــذه املــرات.
ال حنســد إيــران علــى مكاســبها، فلتكســب املزيــد واملزيــد، لكــن احملــزن يف األمــر هــو أنــه مــن أجــل أن تربــح إيــران 
أكثــر ال بــد وأن يدفــع العــامل اإلســامي مثــن هــذا غاليــا. هــذا فضــا عــن أن مكاســب إيــران ال تعــود ابلنفــع أبــدا 

علــى الشــعب اإليــراين.
تزيــد معــاانة الشــعب اإليــراين وفقــره أكثــر كلمــا اكتســبت طهــران مزيــدا مــن املواقــع يف ســوراي والعــراق ولبنــان 
واليمــن مبســاعدة كذلــك السياســيات األمريكيــة، وهــو مــا يــؤدي كذلــك إىل ضعــف إيــران مــن الناحيــة السياســية 
وفقــدان قــوة التقليــد اإلســامي الــذي متثلــه. وإن الثــورة اإلســامية يف إيــران تتحــول بعــد نقطــة مــا إىل شــيء 

تســيطر عليــه النخبــة احلاكمــة الــي ال هتتــم بشــعبها أبــدا، لتدفــن معهــا مثــل وقيــم الثــورة اإلســامية.
وكمــا أشــار زميلــي األســتاذ إبراهيــم قراغــول أمــس يف مقالــه إىل االقتصــاد العاملــي الــذي يقــف يعتــر ســبب 
عــدم حــدوث مواجهــة مباشــرة بــن إيــران والــوالايت املتحــدة أو إســرائيل حــىت هــذه اللحظــة. وال شــك أننــا ال 
نريــد حــدوث صــراع بينهــم، فيــا ليتهــم مل يتصارعــوا أو يتحاربــوا، واي ليــت كان اجلميــع يهتــم ابلســام يف الشــرق 
األوســط حقــا ويبــذل مــا بوســعه مــن أجــل حتقيقــه. لكــن مــا حيــدث هــو أهنــم يتظاهــرون وكأهنــم يتصارعــون، 

لكنهــم يســتمدون قواهــم بشــكل كبــر مــن هــذا العــداء.
ال نقــول إن هنــاك اتفاقــا رمسيــا أو ســراي بينهــم. كمــا ال نقــول إن الــوالايت املتحــدة وإيــران وإســرائيل روجــوا هلــذا 
الصراع الصوري بطريقة تشــبه االتفاق الســري الذي شــهده مؤمتر ايلطا الذي مطلع ســنوات احلرب الباردة بن 
الــوالايت املتحــدة واالحتــاد الســوفيي. فمــا حنــاول قولــه هــو أن احلــرب البــاردة املســتمرة بــن واشــنطن وطهــران منــذ 

أربعــة عقــود مل يســتفد منهــا ســوى هــذا الثنائــي، ومــا كان نصيــب العــامل اإلســامي كلــه إال اخلســارة.
إن الســعودية والعــراق وســوراي واليمــن وأفغانســتان هــم أبــرز مــن خســروا بســبب هــذه احلــرب. وهنــا نذكــر أن 
أكثــر مــن خيســروا هــم الذيــن يشــعرون ابلتهديــد اإليــراين أكثــر مــن الــازم يف البدايــة فيلجــؤون للدعــم األمريكــي 
للتصــدي هلــذا التهديــد. ذلــك أن واشــنطن ال تســارع لنجــدة أحــد؛ إذ إن الــوالايت املتحــدة ال تبــين سياســتها 
علــى القضــاء علــى التهديــدات، بــل علــى اســتغاهلا وإدارة سياســتها مــن خاهلــا، وهــو مــا ينطبــق علــى هتديــدات 

داعــش وإيــران.
يوصــل أعضــاء الكونغــرس مــن احلــزب اجلمهــوري شــكواهم إىل البيــت األبيــض بشــأن أهنــم ال يفهمــون سياســة 
واشــنطن جتــاه إيــران، وأهنــم ال حيصلــون علــى أي معلومــات يف هــذا الصــدد. وهــو مــا دفــع األمانــة العامــة 
للكونغــرس لتعلــن يف جلســة جملــس الشــيوخ يــوم الثــااثء املاضــي أن وزيــر اخلارجيــة مايــك بومبيــو ورئيــس األركان 
جوزيــف دانفــورد ووزيــر الدفــاع ابتريــك شــاانهان ســيقدمون معلومــات حــول هــذا الشــأن إىل جملــس الشــيوخ.

وابملناســبة فــإن كا مــن بــرين ســاندرز وكريــس فــان هولــن، ومهــا مــن أقــوى أعضــاء الكونغــرس، كاان قــد أرســا 
خطــاابت حتــذر مــن أن السياســة الــي ينتهجهــا ترامــب مؤخــرا مــع إيــران رمبــا تســفر عــن عــودة إيــران إىل كل 
اجملــاالت بعــد انســحاهبا مــن االتفــاق النــووي، وهــو مــا ســيزيد مــن حــدة التوتــرات أكثــر مــن الــازم. أي أن 
هنــاك ضغوطــا داخليــة قويــة تشــر إىل أن هــذا التغــر الــذي طــرأ علــى السياســة األمريكيــة ال يصــب يف مصلحــة 

واشــنطن.
إن هــذا يعــين أن هنــاك اعتقــادا يشــر إىل أن التهديــد األمريكــي إزاء إيــران يعتــر خطــرا هــذه املــرة. ومثــة معلومــات 
تفيــد أبن الــوالايت املتحــدة تســتعد إلرســال 120 ألــف جنــدي إىل املنطقــة. فــإذا كانــت هــذه القــوة العســكرية 
ســتحارب إيــران، فيمكننــا القــول إننــا أمــام تغــر جــذري يف السياســة األمريكيــة. فهــل يعــين هــذا أن هنــاك تراجعــا 

عــن العــداء الــذي غــذى الــوالايت املتحــدة وإيــران كثــرا حــىت يومنــا هــذا؟
كيــف يريــد ترامــب أن يتحــول إىل بطــل ابلقضــاء يف ملــح البصــر علــى السياســة املســتندة إىل التهديــد اإليــراين 
والــي كان أســافه مــن رؤســاء أمريــكا يــرون أهنــا كالفرخــة الــي تبيــض بيضــة ذهبيــة؟ وهــل كان عــدم إقــدام هــؤالء 

الرؤســاء علــى خطــوة كهــذه بســبب أهنــم »أغبيــاء« علــى حــد قولــه؟
إن هــذه احلكايــة تذكــران حبكايــة أب مــارس مهنــة احملامــاة لســنوات عديــدة قبــل أن يرتكهــا ليســرتيح ويتنــازل عــن 
أعمالــه لصــاحل ابنــه الشــاب الــذي ختــرج حديثــا يف كليــة احلقــوق. فاالبــن يتســلم مقاليــد األعمــال حبمــاس كبــر 
ويبــدأ ســريعا إجنــاز الدعــاوى الــي تركهــا والــده. وذات يــوم جــاء إىل والــده يــزف لــه بشــرى بقولــه »والــدي العزيــز، 
لقــد فــزت ابلدعــوى الــي عجــزت عــن إجنازهــا منــذ 15 عامــا«، فيتحســر األب ويقــول »تعتقــد أنــك ذكــي، فهــل 
تعتقــد أنــين مل أجنــز هــذه الدعــوى ألين عاجــز عــن ذلــك؟ لقــد أكلنــا خبــزا منهــا علــى مــدار 15 عامــا، لكنــك 

جئــت لتحــرق يف غمضــة عــن املركــب الــي تــزودان ابخلبــز«.
حنــن اليــوم أمــام رئيــس أمريكــي يعتقــد أن كل قبلــه يف املنصــب »أغبيــاء«، فرتامــب وقــع نصــب عينيــه القضــاء علــى 
التهديــد اإليــراين، تلــك الدعــوى الــي أكل مــن ورائهــا الرؤســاء الذيــن نعتهــم بـ«األغبيــاء« اخلبــز علــى مــدار أربعــة 
عقــود. وابملناســبة فمصطلــح »غليــان القــدر« يعتــر مصطلحــا صفــواي قدميــا؛ إذ يــروى أن الشــاه إمساعيــل كان 
يعــدم األســرى أو مــن أراد معاقبتهــم يف القــدور الــي تغلــي مياههــا. وهلــذا كان أهــل املدينــة يشــعرون ابلشــغف 

ملعرفــة مــن سيســلق يف ميــاه القــدور الــي تغلــي مياههــا منــذ الصبــح: مــن أجــل مــن تغلــي القــدور؟
واليــوم فقــد حتولــت منطقــة اخلليــج والشــرق األوســط عمومــا إىل موقــد ال يعــرف أحــد مــن أجــل مــن تغلــى مياهــه 

ليوضــع فيهــا.

Bugün aradan geçen 11 ay sonra Allah’ın lütfu ihsanı yeniden tecelli etmiş, bizleri 
bütün rahmeti ve bereketiyle Kur’an ayı Ramazan’a kavuşturmuş bulunuyor. Evet, bir 
kavuşma yaşıyoruz Ramazan’la birlikte. Önce bir zamandır uzak kaldığımız aslımıza, 
Rabbimize, kendimize kavuşuyoruz. Kendimize kavuşunca zaten rabbimize de ka-
vuşuyoruz. Rabbimize gerçekten kavuştukça kendimizi de buluyor, öğreniyor, biliy-
oruz.
Önce periyodik olarak bir sene önce yaşadığımız bir zamana yeniden kavuşuyoruz. 
Ramazan her yıl aynı ihtişamla, aynı ritimlerle, aynı menasikle gelir ve insanlığın ha-
yatına kurulur. Hiçbir bireyin, hiçbir cemaatin veya hiçbir devletin kontrolünde ol-
madan gelir kendi düzenini kurar.
Ramazan’ı hilale göre mi hesaba göre mi başlatalım diye dövünerek sözümona ona 
bile damgalarını vurmak isteyen istikbarın veya imsakın başlama anını bir ihtilaf 
konusu olarak öne sürmeye kalkışanların üretebildiği izafiyatçılığın etkisi bir ormanda 
bir yaprak titreşimi kadar olur. Ramazan diğer Ramazan’a ulanır ve zamanın insanın 
mülkünde olmadığı gerçeğini bütün açıklığıyla ortaya koyar.
Sonra bütün eylem biçimlerini tekrarlamak suretiyle, hiçbir şekilde eskimeyen ve 
kopmayan ama gündelik hayatın telaşesi içinde, Ramazan’ın dışındaki günlerde ga-
fil olduğumuz geleneklere kavuşuruz. O geleneğin tesis etmiş olduğu bilinci yeniden 
kurarız. İnfakımızla, zekatımızla, fitremizle, sahurumuzla, imsakımızla, orucumuzla, 
tilavetimizle, iftarımızla, sahurumuzla…
Ramazan bir hatırlama, ama geriye giden ve geride kalan bir hatırlama değil. 
Günümüze ve istikbale doğru olan varoluşumuzu inşa etmek, onu yeniden kurmak 
üzere bir hatırlama. Öbür türlüsü işi nostaljiye götürüp orada boğmaktan başka bir şey 
değil. Ramazan bizi geriye götürüp bizde bir altın çağ nostaljisi yaratmak, o nostaljik 
ruh halinin içinde melankolik bir ruh hali inşa etmek için gelmez her sene. Aksine 
hatırlattıklarıyla yüklediği bir sorumluluk var ve bu bizi geleceği doğru yeniden kurar.
Hatırlattığı, hatırlatmakla kalmayıp iyice öğrettiği şey ötekine karşı sorumluluğu-
muzdur. Öteki, düşmanımız değil, sorumluluğumuzun başladığı ve bizden farklı 
olanın, bütün farklılığıyla, bu farklılık hakkıyla birlikte var olduğu yerdir.
Bir yandan insanın kendisiyle buluştuğu ve başka meşgalelere ara verip kendini sor-
gulamasına, kendini tanımasına, kendini tamir etmesine fırsat veren bir zamandır Ra-
mazan. Ama bir yandan da kendini ancak başkalarının varlığını, haklarını iliklerine 
kadar hissetmek ve onlara karşı sorumluluğunu hissetmekle devam eden bir süreçtir. 
İnsanın en büyük düşmanı bizzat kendisi, yani nefsidir. Başkalarının yapmadığını yap-
ar kendine insan.
Başkalarıyla karşılaşma anı insanın imtihan anıdır ve bu imtihanda insanın ayağını 
kaydıran insanın kendi nefsidir. Ona telkin ettiği kibriyle, gururuyla, enaniyetiyle, 
ırkçılığıyla, bazen aşağılık bazen üstünlük kompleksleriyle, iktidar kurma arzusuyla 
veya kula kul olma zavallılığıyla…
Oruç, nefsi kontrol altına almanın, onu bastırmanın, onun kötülüklerine karşı korun-
manın yollarını açan, onunla mücadelenin araçlarını sağlayan müthiş bir egzersiz.
Yıl boyu bu nefsi zorlayan nice şey oluyor… O nefis bildiği bir çok şeyi unutuveriyor, 
unutmasa da zaafa düşüyor, Ramazan’ın öğrettiklerine karşı inanılması zor bir gaflete 
düçar oluyor.
Bunu da mı öğretmedi size Ramazan(?) dedirtiyor yaşadıklarımız. Ramazan’ın öğret-
tiklerinden saptıkça, onun dersleri unutuldukça birbirimize uzaklaşıyor, birbirimizi 
daha fazla hırpalıyor, birbirimizi daha fazla incitiyoruz. Hayat çekilmez, katlanılmaz 
hale geliyor Ramazan’dan uzaklaştıkça.
Bir bakmışsınız yüzlerce yıl mazlumlara melce olmuş, muhacirlere Medinesini açmış, 
Ensar olmuş bir kavmin evlatları etrafta birilerinin kışkırtmasıyla bugün yaşamakta 
oldukları bir çok sorunun sebebini, sorumluluğunu mazlum, muhacir, kalbi zaten kırık 
mültecilere yükleyen bir cehalet haline yakalanmış. Ya yaptığı yardımı başına kakma-
ya başlamış ya hiç yardım edilmemesi gerektiği düşüncesine varadurmuş. “Allah’ın 
isteseydi doyuracağı insanlara biz niye yardım edelim? Bizim insanımız açken niye 
başkalarını doyuruyormuşuz?” sorularını cahilce soruyor.
Hangi ara bu kadar acımasız, bu kadar lakayt, bu kadar rahatına düşkün ve kendi nef-
simizin konforuna bu kadar esir düştük?
Ve hangi ara kendimizden bu kadar koptuk?
“Allah’ım bizi rahmet ayı Ramazan’a kavuştur” diye dua edişimiz tevekkeli değil. 
Bilen bilir onun içerdiği rahmeti, nimetleri, dolayısıyla bu duanın içerdiği derin hik-
metleri...
İşte yetişti Ramazan, yeterince kirlendik, yeterince unuttuk, yeterince gaflete düçar 
olduk, yeterince bağlandık. Kurtarsın bizi Ramazan, tutsun bizi oruç, özgürleşsin 
varlığımız ve kavuştursun bizi kendimize ve Rabbimize.

Yasin AKTAY

Trump, ABD’nin 40 yıldır ekmek yediği tekneyi yakar mı?
هل يحرق ترامب المركب الذي تأكل منه بالده الخبز منذ 40 عاما؟

ياسين أكطاي
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 العيون يف منطقتنا على تصاعد التوتر بن الوالايت املتحدة وإيران.
تتعامــل واشــنطن مــع إيــران وفــق سياســة “الضغــط األقصــى”. مل تفاقــم العقــوابت فحســب ، بــل أرســلت أيًضــا حاملــة 

الطائــرات إىل اخلليــج.
ويف الوقــت نفســه، كثفــت أورواب االتصــاالت الدبلوماســية مــع روســيا. و التقــى وزيــر اخلارجيــة االمريكــي  بومبــو ابلزعيــم 

الروســي بوتــن يف سوتشــي يف الســادس مــن الشــهر احلــايل.
و بعد اإلعان عن تقرير مولر ، من املمكن إحياء العاقات الثنائية مع األجواء اإلجيابية يف واشنطن.

ابلطبــع مــن املبكــر جــدا القــول إعــادة تعيــن. فتــح “قنــوات االتصــال اجملمــدة” حــول التعــاون يف القضــااي احلرجــة ابتــت علــى 
جــدول األعمــال. يف الواقــع ، تبحــث الــوالايت املتحــدة وروســيا ، اللتــان ال تســتطيعان االتفــاق حــول  فنزويــا وأوكرانيــا ، 

عــن فــرص للتوافــق يف الشــرق األوســط.
من الواضح أن سوراي وإيران أتتيان أواًل.

***
يف اجتمــاع سوتشــي ، “مت التوصــل إىل العديــد مــن االتفاقــات امللموســة واختــذت خطــوات ملموســة”. أعتقــد أن هــذه 
اخلطــوات ال تتعلــق بطريقــة مــا بعمليــة االنتقــال السياســي وفــق معادلــة األســد. وامنــا بواحــدة مــن القضــااي احلامســة  وهــي 

مســتقبل املنطقــة اآلمنــة.
لكــن األهــم مــن ذلــك أن املوضــوع الرئيســي للتوافــق هــو إيــران. أعتقــد التفــاوض ليــس فقــط  حــول فــك ارتبــاط األســد مــع 
طهــران وإخــراج امليليشــيات مــن ســوراي. بــل هنــاك مشــروع أكــر، مثــل التقييــد اإلقليمــي إليــران مطــروح علــى الطاولــة. فــإذا 

كان تنبــؤي صحيًحــا ، فســتكون هــذه هــي اثين تســوية توافقيــة لواشــنطن يف املنطقــة.
دعــوان نتذكــر أنــه يف املــرة األوىل يف عــام 2015 ، عندمــا وصــل نظــام األســد إىل نقطــة االهنيــار ، دعــا أوابمــا روســيا إىل 
ســوراي. كان قلقــه مــن أن ســقوط األســد املفاجــئ ميكــن أن يعــرض أمــن إســرائيل للخطــر. وكانــت النتيجــة تدمــر ســوراي 

وحميطهــا.
اآلن تريد إدارة ترامب أن تكون إيران “دولة طبيعية ال تشكل هتديداً جلراهنا”. أي أن، إسرائيل استهدفت إيران بسبب 

املخاوف األمنية السعودية واإلماراتية.
أعتقــد أن اخلليــج يف حالــة اثنويــة ، القلــق الرئيســي هــو ضمــان التوســع اإلســرائيلي. إلزالــة إيــران ووكائهــا ابلكامــل مــن أن 
تكــون خطــرا. وموقــف موســكو ، الــي تعطــي صــورة احللــف مــع طهــران ، أمــر مهــم خــال املســار. فــا أعتقــد أن روســيا 

ســتبذل جهــوًدا جــادة إلهنــاء مشــروع احلــد مــن إيــران. 
لقــاء بوتــن مــع نتنياهــو إنــه ليــس جمــرد متكــرر. يعلــق بوتــن أمهيــة علــى العاقــات الثنائيــة مــع إســرائيل. حــىت اســقاط الطائــرة 

مل يؤثــر هبــذه العاقــة احلميمــة.
يفضــل بوتــن، مــن خــال التمســك بنفســه كوســيط، االســتفادة مــن التوتــرات اجلديــدة الــي ســتحدثها الــوالايت املتحــدة 
يف املنطقــة. مثلمــا هــو احلــال يف ســوراي ، ســوف يغتنــم الفــرص  يف طريقــه أبقــل التكاليــف. ال واشــنطن وال موســكو هتتــم 
ابلفوضــى واملأســاة اإلنســانية يف املنطقــة. وال ينبغــي أن تتوقــع مــن الصــن احلليــف البعيــد  الكثــر، ســوى حمــاوالت كبــح 

احلصــار علــى إيــران.
***

أمــر   القــدس  فيلــق  قائــد  التفكــر أبن طهــران ستســتلم بســهولة. حــىت أن  ســليماين  التحليــات  جيــب أال تدفــع هــذه 
الوكالــة”. حلــرب  “ابالســتعداد  العراقيــة  امليليشــيات 

طهــران ، الــي تــرى أن احلظــر ســيتم كســره يف غضــون عامــن ، تســتعد ملواجهــة النــزاع يف اخلــارج عــر وكائهــا. فاالنســحاب 
اجلزئــي مــن الصفقــة النوويــة ، عــزز الشــعور القومــي اإليــراين.

علــى الرغــم مــن احلصــار األمريكــي ، ميكــن ان يصمــد وكاء إيــران. قــد يظهــرون نضــااًل قــواًي ضــد اإلمرايليــة والتــوازن 
الشــيعي. والســؤال احلاســم هــو: مــن يســتطيع حتمــل حــرب الــوكاالت؟  مرتزقــة اخلليــج وإســرائيل  أم وكاء إيــران  مــن لبنــان 

وفلســطن إىل اليمــن؟ الثــاين ابلطبــع.
هذا يشــر يف حالة حدوث الصراع إىل أن التوتر لن يقتصر على احلروب ابلوكالة، ســيؤدي إىل تدخل الوالايت املتحدة. 

وأما موســكو ســتنتظر الوقت املناســب.

Bölgemizde gözler, ABD ve İran arasında büyüyen gerilimde.
Washington, İran’a “maksimum baskı” politikası ile yaklaşıyor. Yaptırımları ağırlaştır-
makla kalmadı, uçak gemisini de Körfez’e gönderdi.
Bu arada Avrupa ve Rusya ile diplomatik temasları yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı 
Pompeo, Ssalı günü Rus lider Putin ile Soçi’de görüştü.
Mueller raporunun açıklanmasından sonra oluşan Washington’da oluşan olumlu hava ile 
ikili ilişkilerde bir canlanma mümkün.
Elbette reset demek için çok erken. “Dondurulan iletişim kanallarını” açarak kritik konu-
larda örtülü “işbirliği” yapılması gündemde. Nitekim, Venezuela ve Ukrayna konularında 
uzlaşamayan ABD ve Rusya, Ortadoğu’daki meselelerde uzlaşma fırsatlarını araştırıyor.
Anlaşılan, Suriye ve İran başta geliyor.

***
Soçi görüşmesinde Suriye’de “pek çok özel anlaşmaya ulaşılarak, somut adımlar atıldığı” 
açıklandı. Bu adımların bir şekilde Esed’li formülle siyasi geçiş sürecini ilgilendirdiğini 
düşünüyorum. Kritik hususlarda birisi güvenli bölgenin geleceği.
Ancak daha önemlisi ise uzlaşmanın asıl ağırlıklı konusu: İran. Bence, Esed’in Tahran ile 
bağının kesilmesi ve milislerinin Suriye’den çıkarılması müzakere edilmekle kalmıyor.
İran’ın bölgesel sınırlandırması gibi daha büyük bir proje masada. Eğer tahminim doğruy-
sa bu, Washington ile Moskova’nın bölgedeki ikinci örtük uzlaşması olacak. Hatırlayalım 
ilki, 2015’te Esed rejiminin yıkılma noktasına geldiğinde Obama’nın Rusya’yı Suriye’ye 
davet etmesiydi. Kaygısı, Esed’in ani düşüşünün İsrail’in güvenliğini tehlikeye atmasıydı. 
Sonucu ise Suriye ve etrafı için yıkım oldu. Şimdi ise Trump yönetimi İran’ın, “komşuları 
için tehdit oluşturmayan normal bir ülke olmasını” istiyor. Yani İsrail, Suud ve BAE’nin 
güvenlik kaygıları için İran’ı hedefe koydu. Bence Körfez ikincil durumda, asıl kaygı 
İsrail’in yayılmacılığını garantiye almak. İran’ı ve vekillerini tehlike olmaktan tümüyle 
çıkarmak. Tahran ile müttefik görüntüsü veren Moskova’nın tavrı gidişatın seyri için 
önemli. Rusya’nın İran’ı sınırlandırma projesini akamete uğratmak için ciddi bir gayret 
sarf edeceğini sanmıyorum. Mesele sadece, Putin’in Netanyahu ile sık görüşmesi değil.
Putin, İsrail ile ikili ilişkilere önem veriyor. Uçağının düşürülmesi bile aradaki yakınlığa 
zarar vermedi. Putin, kendisini arabulucu konumda tutarak ABD’nin bölgede yaratacağı 
yeni gerilimden istifade etmeyi tercih edecek.
Tıpkı Suriye’de olduğu gibi önüne çıkan fırsatları düşük maliyetle yakalayacak. Bölgenin 
yaşayacağı kaosu ve insani trajediyi ne Washington ne de Moskova umursuyor. Uzak 
müttefik Çin’in ise İran’a ambargoyu delme çabası dışında pek bir katkısı beklenmemeli.

***
Bu analizler Tahran’ın kolayca pes edeceğini düşündürmemeli. Kudüs Gücü Komutanı 
Süleymani, Iraklı milislerine “vekil savaşına hazırlanmaları” talimatını verdi bile.
Ambargo ile iki yıl içerisinde çökertileceğini gören Tahran, çatışmayı dışarıda ve şim-
diden vekilleri ile karşılamaya hazırlanıyor. Nükleer anlaşmadan kısmi çekilme ile İran’ın 
milli hissiyatını pekiştiriyor.
ABD ambargosuna rağmen İran’ın vekilleri ayakta kalabilir. Emperyalizm karşıtlığı ve 
Şiilik denkleminde ciddi bir mücadele sergileyebilirler. Kritik soru şu: Vekalet savaşına 
kim dayanabilir? Körfez ve İsrail’in paralı askerleri mi, Lübnan ve Filistin’den Yemen’e 
İran’ın vekilleri mi? Elbette ikincisi.
Bu da gerilimin çatışmaya gitmesi durumunda vekalet savaşları ile sınırlı kalmayacağını 
ve ABD müdahalesini getireceğini düşündürüyor. Moskova ise uygun zamanı bekleye-
cektir.
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هل هو توافق جديد؟

برهان الدين دوران
Burhanettin DURAN

Yeni bir uzlaşma mı?
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