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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan gündemli G20 Olağanüstü 
Liderler Zirvesi’ndeki konuşmasında, “Uluslararası toplumun 
Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme 
lüksü yoktur.” dedi.

أجــل  مــن  عمــل  جمموعــة  تشــكيل  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  اقــرتح 
أفغانســتان ضمــن بنيــة »جمموعــة دول العشــرين«. وأوضــح أن »اجملتمــع الــدويل ال 

ميلــك خيــارا أبن يديــر ظهــره للشــعب األفغــاين ويــرتك ذلــك البلــد ملصــره«.
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Griffiths, Afganistan’ın ciddi bir insani krizin eşiğinde olduğunu belirterek, “Ülke genelinde Afgan halkı 
için etkin bir şekilde çalışabilmemizi teminen, Taliban liderliğiyle bir anlayış temelinde uluslararası 
angajmana ihtiyacımız var.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa 
Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar 16 Ekim 2022’ye kadar 
geçerli olacak ve gerekirse yine uzatılabilecek. 2018’de yürürlüğe sokulan mevcut yaptırım 
rejimi, kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanılmasından sorumlu kişi ve kuruluşlar ile bu 
tür süreçlere mali, teknik yardım ve malzeme sağlayanları kapsıyor.

Bakan Soylu, ilkbahar-yaz operasyonlarının tamamlandığını, operasyonlarda 
127 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek “Önümüzde bir sonbahar-kış 
operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha 
yaparız” dedi.

يف إشــارة إىل أن أفغانســتان علــى شــفا أزمــة إنســانية خطــرة ، قــال )جريفيــث( : »حنــن حباجــة إىل 
مشــاركة دوليــة مــع قيــادة طالبــان ، علــى أســاس التفاهــم ، لضمــان أن نتمكــن مــن العمــل بفعاليــة مــن 

أجــل الشــعب األفغــاين يف مجيــع أحنــاء البــاد«. 

قــال املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة، إبراهيــم كالــن ، إنــه إذا كان لروســيا والــوالايت املتحــدة احلــق يف دخــول 
ســوراي ، فــإن تركيــا أيضــاً هلــا نفــس احلــق.

حســب البيان الصادر عن جملس االحتاد األورويب ، ســتكون العقوابت ســارية حىت 16 أكتوبر 2022 وميكن متديدها مرة أخرى إذا لزم 
األمــر. ويشــمل نظــام العقــوابت احلــايل ، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف عــام 2018 ، األفــراد واملنظمــات املســؤولن عــن تطويــر واســتخدام 

األســلحة الكيميائيــة وأولئــك الذيــن يقدمــون املســاعدة املاليــة والتقنيــة واإلمــدادات ملثــل هــذه العمليــات.

صــرح الوزيــر )صويلــو( أبن عمليــات الربيــع والصيــف قــد اكتملــت.  وأنــه مت حتييــد 127 إرهابيــا يف العمليــات.  وقــال: »أمامنــا 
عمليــة خريــف - شــتاء. ولكــن إذا ذهبنــا هبــذه الســرعة ، فرمبــا نقــوم بتنفيــذ  عمليــة  خريــف- صيــف آخــر. 

مشاركة منسق األمم المتحدة للمساعدة في حاالت الطوارئ )جريفيث( في تنفيذ  
برنامج )ADF120Sec (  خالل منتدى أنطاليا الدبلوماسي

المتحدث باسم الرئاسة التركية )كالين(: األسد وحزب العمال 
الكردستاني ينتهكان القانون الدولي 

االتحاد األوروبي يمدد العقوبات المفروضة على استخدام األسلحة الكيماوية

وزير الداخلية )صويلو( : أمامنا عملية خريف - وشتاء

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths Antalya Diplomasi 
Forumu’nun ADF120Sec uygulamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası hukuku ihlal eden Esed ve PKK’dır

AB, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımları uzattı

İçişleri Bakanı Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’den İdlib’de sükunetin sağlanmasını istedi.

طلــب مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص بســوراي )غــر بيدرســن( مــن  كل  مــن  الرئيــس )رجــب طيــب أردوغــان( والرئيــس 
الروســي )فادميــر بوتــن ( اللذيــن ســيلتقيان اليــوم ، ضمــان اهلــدوء يف إدلــب.

األمم المتحدة تدعو الرئيس أردوغان وبوتين للحفاظ على الهدوء في إدلب

BM’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’e İdlib’de sükuneti 
sağlamaları çağrısı

Esed rejiminin, Avrupa’da yaşayan Suriyeliler arasında asker kaçağı olanların ve ailelerinin 
Suriye’deki mal varlıklarına el koyma tehdidiyle büyükelçilikler aracılığıyla “askerlik 
muafiyeti” adı altında kişi başı 8 bin dolar topladığı ortaya çıktı.

اتضــح أن نظــام األســد مجــع 8000 دوالر للفــرد الواحــد  حتــت مســمى »اإلعفــاء مــن التجنيــد اإلجبــاري« عــر 
الســفارات ، مهــدًدا ابالســتياء علــى أصــول الفاريــن الســورين املقيمــن يف أورواب وعائاهتــم يف ســوراي.

نظام األسد يمول الحرب من خالل سفاراته في أوروبا
Esed rejimi Avrupa’daki büyükelçilikleri aracılığıyla savaşa finansman sağlıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ 
terör örgütü mensupları dahil toplam 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini 
açıkladı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de Türkiye’nin desteğiyle Suriye Milli Ordusu tarafından 
çıkartılan ve güvenli bölgeye dönüştürülen sahaya pek çok noktadan yoğun saldırılar 
düzenlerken, Rusya’nın örgütü kontrol etme sözleri uygulamaya geçmedi.

Azez Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen müzik ve sanat etkinliklerine 
katkı sağlayan Suriyeli genç sanatçılar, bölgede yaşayan halkı sanatla 
buluşturuyor.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol), Suriye’de Beşşar Esad rejimini yeniden üyeliğe kabul 
ettiği bildirildi. Interpol’ün Esad rejimini üyeliğe yeniden kabul etmesiyle muhaliflerin tutuklanma ve 
hatta işkenceye maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.  Esad rejiminin Interpol iletişim ağına 
erişim sağlayabilecek olmasının Suriyeli mültecilerin iltica süreçlerine zarar verebileceği ifade ediliyor.

أعلنــت وزارة الدفــاع الوطــي عــن حتييــد مــا جمموعــه 148 إرهابيــا ، مبــن فيهــم أعضــاء يف تنظيــم داعــش 
اإلرهــايب ، يف مناطــق العمليــات الســورية يف أيلــول.

بينما تقوم  منظمة ال   YPG / PKK  اإلرهابية هبجمات مكثفة من عدة نقاط على املنطقة يف سوراي - واليت 
ســيطر عليهــا اجليــش الوطــي الســوري بدعــم مــن تركيــا وحتولــت إىل منطقــة آمنــة -  فقــد ظلــت  وعــود روســيا ابلســيطرة 

علــى التنظيــم خــارج حيــز التنفيــذ.

  التقى  الفنانون الســوريون الشــباب  - الذين ســامهوا يف األنشــطة املوســيقية والفنية اليت أقيمت يف معهد  يونس  
عمره  يف  اعزاز   - عر أنشــطتهم الفنية اليت تســتهدف ســكان  املنطقة . 

أفــادت األنبــاء أن املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة )اإلنرتبــول( أعــادت قبــول عضويــة نظــام بشــار األســد يف ســوراي. ومــع 
إعــادة قبــول اإلنرتبــول لنظــام األســد ، قــد يتعــرض املعارضــون للنظــام   خلطــر االعتقــال وحــىت التعذيــب. ويف هــذا يذكــر 

أن وصــول نظــام األســد إىل شــبكة اتصــاالت اإلنرتبــول قــد يضــر بعمليــات جلــوء الاجئــن الســورين.

)وزارة الدفاع التركية( : تحييد 148 إرهابيا خالل شهر واحد في مناطق العمليات السورية

  YPG / PKK  يهددان المناطق اآلمنة في سوريا

الموسيقيون السوريون يصبحون  صوت الناس في أعزاز

االنتربول يعيد االعتراف بعضوية نظام األسد

MSB: Suriye harekat bölgelerinde 1 ayda 148 terörist etkisiz hale getirildi

YPG/PKK Suriye’deki güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Suriyeli müzisyenler, Azez’de halkın sesi oluyor

Interpol, Esed rejimini yeniden üyeliğe kabul etti

“70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası 
Sempozyumu”nda, akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla din 
eğitiminin dünü, bugünü ve imam hatipler ele alınacak.

يف »الذكــرى الســبعن لتأســيس مــدارس األئمــة واخلطبــاء والنــدوة الدوليــة للتعليــم الديــي يف تركيــا« ، 
ســتتم مناقشــة ماضــي وحاضــر الرتبيــة الدينيــة وخطــاابت األئمــة واخلطبــاء مبشــاركة أكادمييــن وخــراء يف 

هــذا اجملــال.

مدارس األئمة والخطباء ستناقش في الندوة الدولية

İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak

Suriye’de görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 
doğumuna vesile olduğu Pınar isimli bebeğe, harekatın 2. yılında doğum 
günü kutlaması yaptı.

احتفــل اجلنــود األتــراك )Mehmetçik( الذيــن خدمــوا يف ســوراي ، بعيــد ميــاد الطفــل بينــار ، الــذي ولــد 
يف منطقــة نبــع الســام ، يف العــام الثــاين مــن العمليــة.

االحتفال بعيد ميالد الطفل »بينار« من منطقة نبع السالم من قبل الجنود األتراك
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinin ‘Pınar’ bebeğine 

doğum günü kutlaması
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كلمة العدد
الحكم على رفعت األسد

إشراقات

Okuma yazma bilmeyen ve cahil suçlu (Rifaat al-Assad 1937), kardeşinin ulusal 
güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı (Hafız Esad), Baas Partisi’nin bölgesel 
liderliğinin bir üyesi, Anayasa Mahkemesi başkanı, Yüksek Öğrenim Dairesi 
başkanıydı. ve Lisansüstü Çalışmalar Bölüm Başkanıydı 
1958’de orduda birinci yardımcısıydı, ardından en güçlü askeri grup olan 
Savunma Tugayları’nın komutanı oldu.
Ve Suriye’nin hazinelerini ve eski eserlerini ele geçirmek için çalışmıştı
Hama katliamı ve Tedmur  hapishanesi katliamı gibi birçok büyük suçun ve 
toplu katliamın failidir.
Çeşitli kurumlardan ve kendisine şövalye unvanı veren Fransa Cumhurbaşkanı 
(François Mitterrand) gibi bazı siyasi şahsiyetlerden birçok nişan, onursal ödül 
almıştı.
Kardeşine yönelik darbe girişiminin ardından 1984 yılında iki yüz yakın arkadaşı 
ve korumasıyla birlikte Suriye’den ayrıldı. Önce İsviçre’ye sonra da Fransa’ya 
yerleşti ve beraberinde on dokuz milyar dolardan fazla götürdü.
Suçlu (Rifat Esad), çocuklarıyla birlikte Avrupa’daki savurgan ve kumar 
hayatıyla ünlüydü. Çevresiyle birlikte yaşamının maliyeti yılda on milyon doları 
aşıyordu
17  Haziran 2020’de Paris’teki bir Fransız mahkemesi, Rıfat el Esad’ı yolsuzluk 
suçlamalarından mahkum ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkûm olduğu suçlamaların listesi, Suriye hükümetine ait fonların aklanması 
ve zimmete geçirilmesini içeriyordu.
Mahkeme ayrıca Fransa’da sahip olduğu 100 milyon dolar (90 milyon euro) 
değerindeki gayrimenkulüne de el konulmasına karar verdi. Rıfat Esad, iç 
kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için mahkemeye katılmadı.
Birkaç gün önce, bir Fransız temyiz mahkemesi, dolandırıcılık yoluyla 
toplanan varlıklar davasında, suçlunun amcası (Rifaat al-Assad) (Rifaat al-
Assad) hakkında, Islah Mahkemesinin dört yıl hapis cezasına çarptırılması 
kararını onayladı. Daireler ve saraylar arasında doksan milyon avro, Paris ve 
banliyölerinde ve birkaç at çiftliğinde iki otel ve düzinelerce daireye el konulması, 
Fransa’da vergi kaçakçılığı ve Suriye kamu fonlarının zimmete geçirilmesi 
suçlamalarıyla.
Hama kentinin yakılıp yıkılması ve içinde kırk bine yakın insanın öldürülmesi ve 
ekiplerinin 1.200 kişiyi öldürdüğü Palmira hapishanesindeki katliama gelince, 
bunlar Fransız adaletini ilgilendirmeyen eylemlerdir.
Kırk yıl yağmalanan Suriye parasının tadını çıkararak ve bu suçlu seksen 
yaşına gelene kadar onlarca yıl Fransız yargısını bekleyerek bıraktıktan sonra, 
yaşlılığından dolayı cezadan muaf tutuluyor.
Rıfat Esad seksenli yıllarda Suriye’den getirdiği ailelerini suyu ve elektriği 
olmayan boş bir çiftlikte bırakmıştı.
- Fransız işçi dedi ki:
Fransa, Avrupa Birliği’nin geri kalanı gibi Esad rejimiyle iletişim kuran Suriyeli 
mültecilerin bir kısmını ülkelerine geri döndürmek için çalışıyor.
Suçlu Rıfat hakkında şunları söyledi:
- Refaat ve benzerleri, sahip oldukları bol parayla Fransa’da çürüyor ve 
Fransa’nın sahip oldukları parayla aldığı bir dizi Arap ülkesinden birçok 
yozlaşmış şahsiyet var.
En sonunda:
El konulan bu paralar Suriye halkına değil, onlara konut ve lüks veren ve onları 
korumada ahlaksız ortaklar olan Avrupa ülkelerine geri dönecektir

اجملرم األمي واجلاهل )رفعت األسد 1937( كان انئباً ألخيه )حافظ األسد( لشؤون األمن القومي، 
وعضو القيادة القطرية حلزب البعث، ورئيس احملكمة الدستورية، ورئيس مكتب التعليم العايل، ورئيس 

قسم الدراسات العليا.
كان يف عام )19٥٨( مساعد أول يف اجليش، مثَّ أصبح قائداً لسرااي الدفاع اليت كانت أقوى فصيل 
عسكري وعمل على االستيالء على الكنوز والٱاثر السورية، ويُعد منفذ العديد من اجلرائم الكربى 

واجملازر اجلماعية، مثل جمزرة محاة وجمزرة سجن تدمر.
حصل على العديد من األومسة والشهادات الفخرية واجلوائز التقديرية من عدة مؤسسات ومن بعض 

الشخصيات السياسية، مثل الرئيس الفرنسي )فرانسوا ميرتان( الذي منحه وسام بلقب فارس.
وبعد حماولة انقالبه ضد أخيه، غادر سوراي يف 19٨4 يرافقه مئتا شخص من املقربني منه وحراسه 

الشخصيني، واستقر يف سويسرا مثَّ يف فرنسا، وأخرج معه أكثر من تسعة عشر مليار دوالر.
اشتهر اجملرم )رفعت األسد( حبياة البذخ والقمار يف أورواب هو وأوالده، وتكلفة إقامته مع حاشيته 

تتجاوز العشرة ماليني دوالر سنوايً.
يف السابع عشر من حزيران/يونيو عام 2020، قضت حمكمة فرنسية بباريس بسجن )رفعت األسد( 
ألربع سنوات بعد إدانته بتهم فساد، ومشلت قائمة االهتامات اليت أدين هبا تبييض واختالس أموال 
تعود للحكومة السورية، كما أمرت احملكمة مبصادرة العقارات اليت ميلكها يف فرنسا وتقدر قيمتها 
100 مليون دوالر )90 مليون يورو( ومل ميثل )رفعت األسد( أمام احملكمة بسبب نقله إىل املستشفى 

إلصابته بنزيف داخلي.
وقبل أايم ثبتَّت حمكمة استئناف فرنسية حكم احملكمة اإلصالحية ابلسجن ملدة أربع سنوات حبق 
)رفعت األسد(، عم السفاح )بشار األسد(، يف قضية أصول ُجعت ابالحتيال تقدر قيمتها بتسعني 
مليون يورو، بني شقق وقصور، ومصادرة فندقني وعشرات الشقق يف ابريس وضواحيها وعدة مزارع 

للخيول وذلك بتهمة التهرب الضرييب يف فرنسا واختالس اموال سورية عامة. 
اما تدمري مدينة محاة وقتل قرابة أكثر من أربعني ألف انسان فيها، ومذحبة سجن تدمر واليت قتلت 

سراايه فيه )1200( إنسان فهذه األمور تصرفات ال هتم العدالة الفرنسية.
فبعد أن تركته ينعم أبموال السوريني املنهوبة ألربعني عاماً وانتظار القضاء الفرنسي عشرات السنني 

حىت يبلغ هذا اجملرم سن الثمانني فينطبق عليه اعفاءه من العقوبة بسبب كرب سنه.
وقد ترك )رفعت األسد( العائالت اليت اصطحبها وجلبها معه من سوراي يف الثمانينات يف مزرعة خاوية 

بال ماء وال كهرابء.
 موظف فرنسي قال:

- فرنسا تعمل على إعادة جزء من الالجئني السوريني الذين يتواصلون مع نظام األسد إىل بلدهم 
كما ابقي دول اإلحتاد األورويب. 

وعن اجملرم رفعت قال:
- رفعت وأمثاله قابعون يف فرنسا ابملال الوفري الذي ميلكوه، كما هناك شخصيات كثرية فاسدة من 

عدد من الدول العربية تستقبلهم فرنسا لألموال اليت ميلكوهنا. 
أخريًا:

هذه األموال املصادرة لن تعود إىل الشعب السوري إمنا إىل الدول األوربية اليت أعطته اإلقامة والرفاهية 
وكانت شريكة غري أخالقية يف محايته.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Rıfat el Esad hakkında karar
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Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Rus mevkidaşı Putin 
ile Soçi’de gerçekleştirdiği zirvenin ardından İdlib ve tüm kuzey Suriye’deki halkımızın içinde 
bulunduğu zor koşullara ve bilinmeyen bir akıbet korkusuna rağmen İdlib ve çevresinde 
yaşayan 3 milyondan fazla sivil için idlib ile ilgili herhangi bir sonuca varmadan sona erdi.
Şam’daki iktidar makamlarının İdlib’de, Halep kırsalında, Lazkiye kırsalında ve Hama 
kırsalında Esad’ın zulmüne isyan eden herkese açık ve gizli tehditler yapmasına rağmen, İdlib 
sakinlerine biraz güvence verebilirdi. 
Bununla birlikte en ıstırap verici endişe, Esad rejiminin zindanlarında on yıl veya daha uzun 
süredir yani Suriye devriminin patlak vermesinden bu yana zindanda çürüyen yüz binlerce 
Suriyeli tutuklunun kaderidir.
Mart 2011 ortasında başlayan Özgürlük ve Onur Devrimiyle birlikte, 400 binden fazla 
tutuklunun, Suriyelilerin ve Filistinlilerin akibetini ve yaşadıkları şiddetin boyutunu yalnızca 
Allah bilebilir.
Onlar bu koşullarda en şiddetli acı türlerini yaşıyorlar. Pandeminin patlak vermesinden 
sonra kötüleşen sağlık verilerinden dolayı rejime karşı koyamayacak durumda olan kişilerin 
hayatına tehlike arz ediyor.
Öldürme gücünün bağlılığı içinde, insan hayatını umursamadan baskıları hâlâ devam ediyor. 
Çünkü insan hayatı onlar için en son kaygıdır.
Belki de hiçbir zaman unutmamamız gereken Suriye’deki tutukluların durumu, Suriye 
halkının büyük bir çoğunluğunu endişeye sevk etmiştir. Suriye halkının dostluğunu  ülkelerin 
acizliği ve görmezden gelmesine  karşın vicdan sahibi her insanı endişelendirmiştir. Suriye 
rejiminin Sednaya ve diğer cezaevlerinde iç infazlar için sayısı en az elliyi aşan listelerin 
yayınlandığına dair sık sık haberler arasında yüz binlerce tutuklunun iniltileri  duyulmasına 
rağmen duyarsız kalınmaktadır. Ayrıca, Suriyeli muhalefet liderlerinin çoğu, zaman zaman 
anayasa komitesi ve toplantıları ile, diğer zamanlarda da duyumlara iyi gelmeyen  Astana 
toplantıları ve sonuncusu olan (gerginliği azaltma) bölgelerde acılara ve yıkımlara  sebeb olan 
ile  meşgul olmaya devam ediyor.Özelekle  Dera’daki  son yaşanan olaylar  bunun göstergesidir.
Uluslararası arenada  tutukluların meselesi önemli  bir mesle ve dosya  olmaktan çıktı.   
Bir yandan da   Resmi Arap rejiminin bazı taraflarının yaptıkları  normalleşme girişimleri 
bulunmaktadır ,Ama ne yazık ki Tutuklular konusuna dikkat, onunla bu normalleşme 
öncesinde zalımın  zindanlarında  bulunan   tutukluların serbest bırakılmaları için  iyi bir  
niyet jesti olarak bile yer almadı. 
Uluslararası toplum  mutlak bir insan hakları sorunu olan tutuklular da dahil olmak üzere 
tüm Suriye meselesinden vazgeçerse , Suriye’yi daha  iyi  bilen  Arap rejimleri ,bu  tutuklların  
davalarını  terk edip  kendi sefil çıkarlarını düşünerek   Suriye halkını hapishanelerde ölüme 
terk ettiler   ve onun dışarıdaki halkını   da   cellatların ellerine  teslim ettiler.
Suriyeli tutuklunun ve cezaevi dışındaki akrabalarının yaşadığı büyük eziyet ve işkenceler 
tüm nefret dolu mezhepçi Esed hapishanelerinin karanlığında çürüyen kulaklarımıza ulaşan 
herkesin yaşadığı büyük baskı ve barbarca şiddetten,  her gün onları vuran ve tüm bu iniltilere  
rağmen   bunlarla  ilgilenmeyip çıkarını düşünüp bu çıkarlarının saçmalıklarıyla  meşgul olan 
ve bütün yumurtaları yurt dışındakilerin sepetine atan  bir  Suriye muhalefeti vardır.
Geriye şu soru kalıyor: Suriye muhalefeti bugün nasıl   bu yelpazenin ve onun siyasi ve 
askeri biçimlerinin çeşitliliği içinde kalabiliyor? Nasıl bu sağır edici sessizliğin devamını 
kabul edebiliyor ve  vicdanı on yılı aşan tutuklamalar konusunda sessiz kalınmasına izin 
veriyor? Suriye’deki tüm tutuklular arasında gerçek bir eşitlik olmadan, rejimin bu veya 
buna bağlı bazı isimleri kısmen boşaltması için bazı hizipleri müzakere etmek için nasıl kabul 
edebileceğini bilmiyoruz. Suriye halkı ve herkes o  rejimin zulmüne maruz kalıyor ve ondan 
başka kimsenin tercihi yok ve tüm muhalefet ve müzakere eden herkes bu konuya , Suriyeli 
kardeşini karşılıksız seven adil Suriyelinin açısından  siyasi, etnik, mezhepsel veya benzeri 
ayrımcılıklara  bakmalıdır.
Bugün hepimiz için en önemli görev haline gelen ve Suriyeli tutukluların gerçeği  tüm 
Suriyeliler olduğu için tutuklular konusunu yeniden ele  almak , herkesin önündeki ilk ve 
kalıcı endişedir.
Tutuklular meselesinin gerçekliği için temeliniz yoksa, bugünlerde düzenlenen herhangi bir 
Suriye toplantısının, veya konferansın hiçbir değeri yoktur. Tutukluların herhangi bir şekilde 
terk edilmesi, tüm Suriye devriminin terk edilmesidir. Suistimal ve baskı hücrelerindeki 
yüzbinlerce tutuklunun herhangi bir ihmali, Suriye devriminin çizgisinin kesin olarak 
terk edilmesidir ve bu terk veya ihmal Suriye halkımız tarafından ve tarih tarafından 
affedilmeyecektir.

ابت  مصري  من  والتخوف  السوري،  الشمال  وكل  إدلب  يف  ألهلنا  الصعبة  األوضاع  من  ابلرغم 
جمهواًل، ملا يزيد عن 3 ماليني إنسان مدين يقطنون حمافظة إدلب وما حوهلا، وخاصة بعد انتهاء 
قمة الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظريه الروسي بوتني يف سوتشي مؤخًرا، دون التوصل إىل أية 
اتفاقات جديدة مبا خيص إدلب، كان ميكن أن تعطي بعض اإلطمئنان ألهايل إدلب. وابلرغم من 
كون السلطات احلاكمة يف دمشق مابرحت ترسل هتديداهتا الواضحة واملبطنة إىل كل الثائرين على 

الطغيان األسدي يف إدلب وريف حلب وريف الالذقية وكذلك ريف محاة.
 إال أن املعضلة الكربى واهلم األساس واملضين هو مصائر مئات آالف املعتقلني السوريني الذين 
يقبعون يف أقبية العسف األسدي منذ عشر سنوات أو يزيد، أي منذ اندالع الثورة السورية ثورة 
احلرية والكرامة أواسط آذار / مارس 2011 وحىت يومنا هذا، دون أية مؤشرات تبني مصري أكثر 
من 400 ألف  معتقل سوري وفلسطيين سوري، يعانون أشد أنواع املعاانة يف ظروف يعلم هللا وحده 
مدى شدهتا وخطورهتا على أرواح الناس الذين الميتلكون أي قدرة على مقاومتها، ضمن معطيات 
صحية آيلة إىل اإلستفحال، بعد تفشي جائحة الكوروان، واالستمرار بني ظهراين وابء أصبح هاجًسا 
لدى السوريني يف ظل نظام للقهر ما يزال يف متسكه لسلطة القهر والقتل دون اإلهتمام أبرواح 

البشر، وهو آخر هم له بكل أتكيد.
لعل أوضاع املعتقلني يف سورية الذين الجيب أن ننساهم أبًدا، قد ابتت تؤرق جل الشعب السوري، 
وتقلق أي صاحب وجدان أو ضمري إنساين، أمام عجز وتناسي الدول اليت تدعي صداقة الشعب 
السوري، لكل آهات وأانت مئات آالف املعتقلني، وسط وصول أنباء متواترة عن إصدار قوائم 
عديدها  فاق  اليت  النظام  معتقالت  من  وغريها،  صيداناي  يف  الداخلي  لإلعدام  السوري  النظام 
اخلمسني معتقاًل يف أقل تقدير. كما ماتزال معظم قيادات املعارضة السورية تنشغل اترة ابللجنة 
مناطق  يف  انتجته  وما  الصيت،  سيئة  )أستاان(  ابجتماعات  أخرى  واترة  واجتماعاهتا،  الدستورية 

)خفض التصعيد( من ويالت وخراب كان آخرها ماجرى وجيري ألهلنا يف درعا.
وال يبدو أن هناك أي جدية حقيقية يف التعاطي الدويل مع مسألة املعتقلني اليت أصبحت قضية ومل 
تعد ملًفا فحسب، انهيك عن حماوالت التطبيع الفاقعة من قبل بعض أطراف النظام الرمسي العريب  
دون اإللتفات إىل قضية املعتقلني، حىت كبادرة حسن نية قبل هذا التطبيع معه ، الطالق سراح 

املعتقلني حيث تغص هبم أقبية القهر الطاغويت.
وإذا كان اجملتمع الدويل قد أصابه امللل والتخلي عن املسألة السورية برمتها، ومنها ابلضرورة حاالت 
املعتقلني وهي مسألة حقوقية إنسانية ابمتياز، وإذا كان أهل مكة من العرب أدرى بشعاهبا، الذين 
البائسة وتركوا الشعب السوري يالقي  التفتوا إىل مصاحلهم  كانت هتمهم أوضاع السوريني، فقد 
املوت يف السجون وخارجها على أيدي اجلالد، إال أن الطامة األكرب ابتت يف واقع املعارضة السورية 
اليت هتمل قضية املعتقلني، والعذاب الكبري الذي يعانيه املعتقل السوري، وأيًضا ذويه خارج السجن، 
وهتتم مبصاحلها الذاتية وتنشغل برتهات األمور النفعية الذاتية، مث تضع البيض كله يف سلة اخلارج، 
وال أتبه إىل كل هذه األانت اليت تصل آذاننا جيًعا وتطرقها يوًما إثر يوم، من قهر كبري وعنف مهجي 
أكرب، يعيشه كل الذين يقبعون يف ظالمات السجون األسدية الطائفية البغيضة. وينتظرهم أهليهم 

ببالغ األسى والصرب، ابنتظار موعد قد اليكون آتًيا، ولزمن لإلفراج قد ال حيصل مطلًقا. 
ويبقى السؤال: كيف ميكن اليوم أن تظل املعارضة السورية بتالوين الطيف وتعدد أشكاهلا، السياسي 
والعسكري، وأن تقبل استمرار هذا الصمت املطبق، وأن يسمح هلا وجداهنا السكوت عن مدد 
اعتقاالت جاوزت العشر سنوات دون معرفة املصري، وكيف ميكن أن يقبل شعبنا من بعض الفصائل 
أن تفاوض النظام إلخالء جزئي لبعض األمساء احملسوبة على هذا الفصيل أو ذاك، دون املساواة 
احلقيقية بني كل معتقلي سورية الذين يفرتض أن ال منيز بينهم، فالكل شعب سوري واجلميع يعاين 
من قهر ذاك اجملرم وال أفضلية ألحد عن سواه، وعلى كل املعارضة وكل من يفاوض أن ينظر هبذه 
العادل احملب ألخيه السوري دون متييز سياسي أو اثين أو طائفي أو  القضية من موقع السوري 

ماشابه.
يكون  علينا جيًعا، وكي  األهم  الواجب  فألنه ابت  املعتقلني،  نعيد طرق موضوع  اليوم  وإذا كنا 
واقع املعتقلني السوريني كل السوريني، هو اهلم األول والدائم أمامنا جيًعا، وال قيمة ألي جتمع أو 
فصيل أو مؤمتر سوري يُعقد هذه األايم إن لكم يكن بنده األساس واقع قضية املعتقلني، وإن أي 
ختٍل عن املعتقلني هو ختٍل عن الثورة السورية برمتها. وأي إمهال ملئات آالف املعتقلني يف زانزين 
العسف والقهر، هو الرتاجع األكيد عن خط الثورة السورية، ولن يغفر هذا التخلي أو اإلمهال 

شعبنا السوري وال التاريخ أيًضا.

Önce Tutuklular.. Tutuklular Daima..

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

المعتقلون أوال المعتقلون دائًما

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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صحيفــة إشــراق حتــاور الدكتــور )رمضــان يلــدرم( بعــد أن صــدر كتابــه املهــم 
بعنوان)الثــورات العربيــة: التغيــر واإلســتمرارية( عــن مركــز الدراســات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة )SETA( وهــو كتــاب يتنــاول الثــورات العربيــة 
بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن، شــارك فيــه ماينــوف عــن عشــرين شــخصية سياســية 
 10 بعــد  العــريب  الربيــع  تســاؤالت  علــى  اإلجابــة  حاولــوا  فقــد  وأكادمييــة، 
ســنوات مــن انطاقــه. ملــاذا حدثــت الثــورات؟ وملــاذا أخفقــت؟ وفيــَم أخفقــت؟ 
ويف أّي أمــر جنحــت؟ وكيــف جــرى اســتهدافها؟ ومــا الــدروس املســتفادة؟ وهــل 

هنــاك أي فــرص أخــرى للتغيــر؟ 
كان مــن املســامهن الرئيــس التونســي األســبق منصــف املرزوقــي، والقيــادي 
نــور، واألكادميــي واملفكــر  أميــن  الثــورة  غــد  املعــارض رئيــس حــزب  املصــري 
العــريب الســيد ســيف الديــن عبــد الفتــاح، وأســتاذ العلــوم السياســية يف جامعــة 
الكويــت شــفيق  انظــم الغــرا، ومــن الباحثــن األتــراك الســادة  يســل كــورت، 

برهــان الديــن ضــوران، رمضــان يلــدرم وغرهــم.
رمضــان يلــدرم األســتاذ يف جامعــة اســطنبول ورئيــس حتريــر جملــة رؤيــة تركيــة 
الصــادرة أيًضــا عــن مركــز)SETA( إضافــة إىل عملــه كمحــرر ومعــد للكتــاب 
املهــم، ولــه حبــث حتــت عنــوان الهــوت ثــورات الربيــع العــريب اإلجهــاد اجملتهــد 
اجلديــد، فــكان لنــا معــه هــذا احلــوار املختصــر عــن الكتــاب وعــن مقالــه بشــكل 

خــاص. 
مــا ســبب إصــدار هــذا الكتــاب عــن الثــورات العربيــة بعــد مــرور عقــد 	 

مــن الزمــن؟ أو لنقــل لــكل كتــاب حكايــة  فمــا حكايــة الكتــاب؟
-   ســبب إصــدار الكتــاب أن الثــورات العربيــة اعتــرت مــن مجيــع الدارســن 
واملتابعــن مرحلــة مفصليــة يف منطقــة الشــرق األوســط وســواء جــاء جناحهــا 
أوفشــلها فلــه آاثر كبــرة علــى املنطقــة وحــىت علــى النظــام الــدويل وهلــذا كان 
البــد مــن إعــداد دراســة وتقييــم شــامل يف العقــد األول للثــورات وكانــت الفكــرة 
أن يساهم يف الكتاب خنبة من األكادميين والسياسين حىت تكتمل الصورة.

اســتناًدا لبحثكــم املهــم وحســب رأيكــم، هــل الربيــع العــريب كان 	 
ثــورة أم احتجــاج؟

-   الثــورات العربيــة جتمــع بــن معــاين الثــورات واالحتجاجــات فالثــورة حتمــل 
معــى تغيــر نظــام احلكــم والســرعة والعنــف والفوضــى. ولكنهــا بــكل األحــوال 

أكــر مــن اإلحتجاجــات والــيت شــكلت بدايــة كل الثــورات.
تؤكــدون يف حبثكــم علــى أن الثــورة قــام هبــا الشــباب، وعــادة فــكل 	 

الثــورات يقــوم هبــا الشــباب، وتكــون القيــادة للشــباب،  بينمــا مل 
نشــهد ذلــك يف ثــورات الربيــع العــريب؟

-   كان للشــباب أدوار ومشــاركة كبــرة يف الثــورات ولكــن الــذي بــرز يف 
تنظيًمــا. األكثــر  األحــزاب  السياســي كانــت  املشــهد  واجهــة 

تشــري يف حبثكــم املهــم إىل مســألة الزمــان واملــكان وأن احلــكام مل 	 
يفهمــوا هــذا التغــري،  ومل يكونــوا قادريــن علــى مواكبــة روح العصــر، 
فهــل ميكــن اعتبــار الثــورات العربيــة ثــورات شــعبية ابمتيــاز، وال دور 

للنخــب فيهــا كمــا هــي عــادة يف الثــورات؟  
-   شــاركت بعــض النخــب يف الثــورات لكــن النخبــة العربيــة كانــت جــزًء مــن 
احلالــة املأزومــة قبــل وبعــد الثــورات وميكــن القــول هنــا أن الثــورات كانــت شــعبية 

بدرجــة كبــرة جــًدا.
أيــن 	  برأيكــم  لكــن  اإلســالمية  احلــركات  دور  إىل  أيًضــا  تشــريون 

أخطــأت؟ وهــل ميكــن أن نقــول  أبن التحــدي والعــداء هلــا كان 
طاقتهــا؟ مــن  أكــرب 

-   كان مــن أبــرز األخطــاء للحــركات اإلســامية هــو عــدم إدراك ضــرورات 
التحــول مــن مجاعــة دينيــة تقــدم خدمــات اجتماعيــة إىل أحــزاب سياســية ضمــن 

هيــكل الدولــة. ابإلضافــة إىل عوامــل أخــرى.
مثل ماذا؟	 

-   احلــركات اإلســامية مظلومــة ومغلــوب علــى أمرهــا. وصلــوا إىل الســلطة 

ابنتخــاابت نزيهــة، لكنهــم تعرضــوا النقــاب عســكري. كان العيــب الوحيــد 
أهنــم مل يكونــوا مســتعدين للســلطة. لكــن الليراليــن والقوميــن واليســارين مل 

يكــن لديهــم شــيء. لقــد تعاونــوا مــع األنظمــة ضــد اإلســامين.
تطرقتكــم يف حبثكــم حــول األيدلوجيــات واملعارضــة الــيت تســلمت 	 

مــن  املهــم  العامــل  أهنــا كانــت  القــول  الثورات.فهــل ميكــن  قيــادة 
عوامــل تشــكيل الثــورة املضــادة؟

-   كان لأليديولوجيات الدور املهم يف تدهور الثقة واستخدمت يف الصراع 
لكــن املســألة األساســية كانــت الصــراع علــى احلكــم والنفــوذ.

حــول جتربــة االخــوان يف مصــر، كيــف تــرى عالقتهــم مــع اجمللــس 	 
العســكري؟ أمل يكــن رفــض ترشــح أول مرشــحيهم هــو إشــارة حتذيــر؟

-   خبصوص مرشحي اإلخوان فقد اعتمدت نظرة اإلخوان على تقييم بقية 
املرشحن حيث رأوا أن بقية املرشحن ال ميثلون الثورة وهم من النظام القدمي 
فقــدم اإلخــوان مرشــحن األول هــو خــرت الشــاطر والثــاين هــو حممــد مرســي، 

وبســبب اإلعرتاض القانوين على الشــاطر مت املضي مع مرســي.
تشــري يف خامتــة حبثكــم إىل أن الثــورات املفاجئــة  كشــفت اخللــل 	 

علــى  والرهــان  املنطقــة   يف  واإلجتماعــي  والسياســي  اجلغــرايف 
حمالــة؟  قــادم ال  التغيــري  بكــون  مؤمنــون  أنكــم  نفهــم  فهــل  الشــباب  
التغيــر  مــكان وزمــان ولكــن طبيعــة  تتوقــف يف كل  التغيــر ال  -   عمليــة 
ختتلــف مــن مــكان آلخــر ومــن ظــرف آلخــر وهنــاك جتــارب اترخييــة اســتمرت 

لعقــود. تداعياهتــا 
يف اخلتــام وبعــد تقــدمي الشــكر للدكتــور رمضــان يلــدرم الــذي يفضــل كعادتــه 
اإلجيــاز، نؤكــد علــى أمهيــة مســامهته يف حتريــر مثــل هــذا الكتــاب املميــز، والــذي 
أمجــع فيــه الباحثــون علــى أن الفســاد واإلســتبداد والظلــم هــو الثالــوث الــذي 
يدفــع النــاس إىل الثــورات، وســتبقى شــعلة الثــورة منــارة طاملــا مل ينــل الشــعب 

حريتــه واســرتد كرامتــه أو متكــن مــن حتقيــق العدالــة اإلجتماعيــة. 

عالء الدين حسو

د- رمضان يلدرم:
النخبة العربية كانت جزًء من الحالة المأزومة

كاتب وإعالمي سوري

تتجــه القضيــة الســورية اليــوم حنــو التريــد السياســي والعســكري علــى املســرح 
الــدويل، فــا جّديــة دوليــة يف حــل املوضــوع الســوري، وال توجــه دويل جــاد 
حلــل مــا يف ســورية، كمــا أنــه ال معطيــات لتصعيــد عســكري ســوى مناوشــات 
ورســائل سياســية بشــكل عســكري علــى إدلــب، الســيما أن إدارة ابيــدن تتجــه 
إىل االنســحاب مــن التفاصيــل يف الشــرق األوســط امللــيء ابلصراعــات واإلبقــاء 
علــى اإلمســاك االســرتاتيجي ابلقضــااي، وكمــا قــال الدبلوماســي الفرنســي جــان 
يقــوم ســام  لكــن ال  إنشــاء حــروب  قادريــن علــى  الــروس  فــإن  فيليــو،  بيــر 
إىل  الــدول  بعــض  تتجــه  ولذلــك  أمركــي،  إشــراف  دون  األوســط  ابلشــرق 
االنفتــاح مبســتوى مــا علــى النظــام الســوري ألهــداف اقتصاديــة وأمنيــة الســيما 
عقــب حالــة اجلمــود الــدويل جتــاه املوضــوع الســوري واخنفــاض مســتوى االهتمــام 
األمركــي، لكــن ال خيفــى علــى أحــد أن اإلنفتــاح علــى النظــام الســوري هــو 
انفتــاح مبطــن علــى إيــران وهــي حمــور الشــر يف املنطقــة العربيــة الــيت تعبــث فيهــا، 
وهــي الســبب الرئيســي يف أغلــب مــا حيصــل مــن حــروب وصراعــات داخليــة يف 
املنطقــة، فضــًا علــى انفتــاح علــى جمــرم حــرب وهــو ســبب بــاء املنطقــة ودعــم 

القــوى اإلرهابيــة منــذ أحــداث لبنــان وإىل اليــوم.
لكــن ويف ظــل قراءتنــا مجيعــاً هلــذا الواقــع ومتابعتنــا الدقيقــة لــه، هــل يكفــي توجيــه 

اللــوم لآلخريــن والنــدب علــى الرتاجــع يف املوقــف األمركــي والــدويل واإلقليمــي، 
وكأننــا فقــط نريــد مــن اآلخريــن حلــواًل وحنــن أصحــاب القضيــةّ.!

 أيــن حنــن مــن القضيــة الســورية، فــا أحــد خيــدم قضيتنــا مــامل خندمهــا حنــن أو مــامل 
نكــن علــى ســوية مــن القــدرة والتنظيــم والتفاعــل مــع األحــداث اجلاريــة ولعــب 
دور جاد وحقيقي يف هذه األحداث، وأين حنن من كل ما جيري، حنن ننتظر 
أن ميطــران اجملتمــع الــدويل حــًا وحكمــاً رشــيداً ودســتوراً عظيمــاً قدمــت روســيا 

نســخة منــه يومــاً مــا!
حنضــر الكثــر مــن النــدوات وورش العمــل وتبقــى النتائــج حبيســة التقاريــر، رمبــا 
ألن اهلــدف هــو إقامــة النــدوات والــورش لذاهتــا وليســت أداة تفكــر مبــا ســنعمل 
واقعنــا وحنــن  ســتغر  هــذه  العاجزيــن  حــال  ليســت  فعلــه،  علينــا  يرتتــب  ومــا 
الــدؤوب  للفكــر واإلرادة والعمــل  اســتنهاض حقيقــي  الســاخطن عليــه دون 
الــذي يغــر مــن واقعنــا، وبيــدان الكثــر مــن األوراق الــيت حتتــاج منــا إىل اســتثمار 
حقيقــي فاعــل هلــا، لكــن ذلــك حيتــاج مّنــا اســتنهاض مهــم، والبــد مــن الســؤال 
دومــاً وقــد عرفنــا مــاذا يريــد العــامل اليــوم لكــن حنــن مــاذا نريــد وكيــف ســنحقق مــا 
نريــد، ومــامل يتغــر حالنــا اليــوم فالزمــن سيســحبنا ملزيــد مــن الرتاجــع مــامل نتقــدم 
خبطــوات عمليــة وجــادة، ومــامل جنعــل اجلمــود الــدويل فرصــة لتحســن ظروفنــا 

وتنظيــم أوضاعنــا واختــاذ خطــوات جــادة وجريئــة مــن العمــل الصحيــح واملفيــد، 
وأمــي،  وإداري  مــا حنتــاج إلصــاح سياســي وعســكري  أحــوج  اليــوم  وحنــن 
فالوقــوف ابملــكان هــو الرتاجــع احلتمــي، وحــىت قانــون قيصــر ابت أقــل زمخــاً ورمبــا 
سنشــهده أقــل تطبيقــاً وهــو ســاح يفيــد حبالــة واحــدة وهــو اإلرغــام واإلجبــار 
اجلــاد علــى احلــل، الــذي ابت غائبًــا كإرادة دوليــة حقيقيــة بــل رغبــة إعاميــة 
بســبب موضــوع الاجئــن وبعــض القضــااي األخــرى. إن تلــك املايــن الرافضــة 
املخيمــات ويف  تقطــن  ماتــزال  االســتبدادية  األســدية  العبوديــة  لبيــت  للعــودة 
بلــدان اللجــوء ترقــب عــوداً للــداير، ومايــزال عشــرات اآلالف مــن شــبان القــوى 
العســكرية الــيت حتولــت لقــوى مقــرّات بســبب اهلدنــة العســكرية ماتــزال ذاهتــا 
تريــد التغيــر وتنشــده، ولكــن أيــن مــن يعيــد مــن جديــد هندســة كل الظــروف 
ليعــود األلــق واألمــل ولنصنــع واقعــاً جديــداً خمتلفــاً وال نبقــى قارئــي سياســة بــل 
صانعيهــا، وقدميــاً عرَّفــوا السياســة لغــوايً مبــا يعــي: القيــام علــى األمــر مبــا يصلحــه. 
حنــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إىل إصــاح جــاد وحقيقــي هلــذا الواقــع الــذي نعيــش، 
والــذي تتجــدد مآســيه مــع فصــول الشــتاء دون أن يتغــر أي شــيء، واليــوم 
يضــرب الــوابء أطنابــه انتشــارًا دون قــدرة علــى أي إجــراء، ويعــود الســؤال هنــا 

حيــث البــد أن نســأل أنفســنا دومــاً أيــن حنــن مــن القضيــة الســورية.؟ 

د- زكريا مالحفجي

أين نحن من القضية السورية 

كاتب سوري
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ت
مقاال

األول/ تشــرين  مســرحية حــرب  بعــد  الوقــت وخاصــة  مــع  نضجــت 
نظــام  بــن  مــريف( عــام 1974  أكتوبــر 1973، صفقــة )حافــظ- 
اغتصبهــا-  ســلطاٍت  علــى  احلفــاظ  إال  اإلرادة-  فاقــد  أســد  حافــظ 
وبــن الســفر األمركــي- حينهــا- »ريتشــارد مــريف« ممثــًا لدولــة قويــة 
تســمح لنفســها ابلتدخــل بشــؤون دولــة أضعــف وفاقــدة لــإرادة، أي 
بعــد أربــع ســنوات مــن اســتياء حافــظ أســد علــى مقاليــد الســلطة 
يف ســورية ابلطريقــة والدعــم الغــريب الــيت ابتــت معروفــة، فقــد طِوبــت 
الصفقــة ســورية لصــاحل نظــام فئــوي طائفــي ولتطــِوب لبنــان- ابملعــى 
السياســي- أيضــاً هبــدف الســيطرة علــى فصائــل املقاومــة الفلســطينية 
وحلفائهــا ممثلــة ابملقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة، تلــك الصفقــة الــيت أطلقــت 
العنــان جلميــع ممارســات وانتهــاكات ذلــك النظــام يف ســورية ولبنــان، 
الــيت بــدأت مبجــازر تــل الزعــرت يف لبنــان منتصــف الســبعينات وجمــازر 
محــاة يف ســورية بدايــة الثمانينــات، وكلهــا كانــت حتــت أنظــار أمــركا 

و»ريتشــارد مــريف« ومــن خلفــه الكيــان الصهيــوين.
حــن جــاءت ثــورات الربيــع العــريب هنايــة 2010 كانــت اقتصــادات 
املنطقــة العربيــة قــد وصلــت إىل أعلــى درجــات رعايــة التخلــف والتدهــور 
جبميــع مناحــي احليــاة نتيجــة للدعــم األمركــي لنظــم الطغيــان والنهــب 
العــريب، ابألخــص يف ســورية اخلاضعــة لنظــام وظيفــي »متلــّون«، الــيت 
ليكــون  الغــرب ورعــى نظامهــا عنــد كل منعطــف  لطاملــا خطــط هلــا 
أمينــاً علــى حــدود إســرائيل حفاظــاً علــى املواثيــق معهــا، وفــق صفقــة 

)حافــظ- مــريف( املشــار إليهــا. 
بعــد حــوايل 11 ســنة علــى الثــورة الســورية واحلــرب العاتيــة علــى شــعبها 
مــن  جــزءاً  األمركيــة  اإلدارة  وتعتــره  متلــوانً  النظــام  يــزال  مــا  الثائــر، 
الــيت  الفظيعــة  اجملــازر اإلرهابيــة واإلنتهــاكات  بعــد كل  احلــل  معادلــة 
متــت حتــت أنظــار اإلدارات األمركيــة املتعاقبــة، ومجيــع احللــول املطروحــة 
علــى الطاولــة الدوليــة واإلقليميــة مل تتمكــن مــن تغيــر املعادلــة الســورية 
القائمــة علــى وجــود نظــام اجلرميــة أو إزاحتــه، وأيهمــا اخليــار األفضــل 
الســؤال  الســوري، فيمــا ابت  الــدم  وإســرائيلياً إلهنــاء شــال  أمركيــاً 
الصعــب يســيطر علــى املشــهد »مــا الفائــدة مــن هــذا النظــام؟«، وهــل 
ميكــن أن حييــا مــن جديــد بعــد القطيعــة املزعومــة- العربيــة واإلقليميــة 
والدوليــة- علــى مــدار الســنوات املاضيــة، فضــًا عــن اجلرائــم والدمــار 

اللذيــن حلقــا ابلشــعب الســوري؟
ــاً  حظــي النظــام بدعــم روســي إيــراين مفتــوح ضمــن دور مرســوم أمركي
لكســر الثــورة الســورية، ليكــون هــذا النظــام قــادر علــى احليــاة والتكيــف 
مــع املرحلــة اجلديــدة رغــم اهنيــاره شــبه الكامــل مــن األعمــاق خصوصــاً 
علــى املســتوى االقتصــادي، لكــن الظــروف احمليطــة دائمــاً ومــن خــال 
يف  تصــب  جتعلهــا  نفســها  املشــرتكة  األمركيــة  الصهيونيــة  الرعايــة 
مصلحتــه بشــكل أو آبخــر، كمــا يف الكثــر مــن املنعطفــات، لُيكتــب 

لــه عمــر جديــد.
إذ يرى املراقبن أن صفقة الغاز اإلسرائيلية األخرة عر مصر واألردن 
مــروراً بســورية وصــواًل إىل لبنــان هــي إشــارة أمركيــة جلهــة التغاضــي عــن 
عقــوابت قيصــر، بينمــا شــكلت عــودة العاقــات األســدية مــع األردن 
إشــارة اثنيــة، تبعهــا ترحيــب أمركــي ابســتئناف الرحــات اجلويــة بــن 
عمــان ودمشــق ســرعان مــا تراجعــت الــوالايت املتحــدة عنــه، ليبقــى 

الســؤال هــل فعــًا تراجعــت أمــركا عــن ادعاءاهتــا ضــد بشــار أســد؟
تــرأس  حــن  املاضــي،  أيلول/ســبتمر  مــن  الثــاين  يف  بــدأت  القصــة 
الشــيوخ  جملــس  مــن  وفــداً  مــريف«  »كريــس  الدميوقراطــي  الســيناتور 
يف زايرتــه لبــروت، وركــزت مباحثــات الوفــد علــى الواقــع االقتصــادي 
املــزري ومزاعــم ختفيــف اإلرهتــان اللبنــاين إليــران نفطيــاً!، فضــًا عــن 
التعــاون األمــي مــع أمــركا، هــذا التعــاون الــذي كشــف زيــف ادعــاءات 
أمــركا وأهدافهــا، فبعــد جولــة كريــس واســتطاع الوضــع يف لبنــان، 
خــرج بنتيجــة مفادهــا ال ميكــن للبنــان اإلســتغناء عــن العمــق الســوري 
مــن أجــل إبعــاد إيــران- وكأن إيــران دخلــت ســورية منــذ الثمانينــات 
خــارج الرغبــة األمركيــة الصهيونيــة- وصــواًل إلبــاغ كريــس لــإدارة 
األمركيــة أنــه ال ميكــن اإلســتغناء عــن النفــط والنفــوذ اإليــراين مــا مل يتــم 
ختفيــف العقــوابت عــن النظــام الســوري القــادر بــدوره علــى أتمــن الغــاز 
والكهــرابء لبــروت، لكــن ذلــك يتطلــب التعامــل مــع قانــون قيصــر، 
وغــض النظــر عــن نظــام بشــار أســد، وهــو بيــت القصيــد أمركيــاً، وهــذا 
مــا جــاء يف مقــال الكاتــب »براينــت هاريــس« نشــر يف صحيفــة »ذا 
انشوانل« اإلماراتية يف األول من تشرين األول؛ أبن »كريس مريف« 
أبلــغ اإلدارة األمركيــة أن خــط األانبيــب يتطلــب إعفــاء مــن العقــوابت 
األمركيــة بســبب مــروره مــن ســورية، وكان امللــك األردين عبــدهللا قــد 

قــال يف »متوز/يوليــو« املاضــي بعــد زايرتــه ألمــركا ولقائــه ابيــدن أبن 
بشــار ابٍق ونظامــه لــن يغــادر!.

الرئيــس  حــث  األردين  امللــك  إن  للقــول  انشــيوانل«  »ذا  وذهبــت 
األمركــي علــى القبــول بصفقــة الغــاز عــر ســورية، وابلفعــل لتتطابــق 
توصيــات امللــك عبــد هللا مــع نتائــج توصيــة »كريــس مــريف« لــإدارة 
األمركيــة، أبن احلــل الوحيــد إلنقــاذ لبنــان مــن األزمــة وإبعــاد أتثــر إيــران 
هــو املضــي يف صفقــة الغــاز بــن 4 دول عربيــة عــر إســرائيل, لتــأيت يف 
اليــوم التــايل لــزايرة وفــد »كريــس مــريف« األمركــي لبــروت، زايرة وفــد 
وزاري لبنــاين لدمشــق لبحــث مســألة الغــاز والكهــرابء مــن ســورية إىل 
لبنــان بعــد املوافقــة األمركيــة علــى هــذه الــزايرة، وهــي األوىل مــن نوعهــا 

علــى املســتوى االقتصــادي والسياســي.
مث تتســارع التحــركات حــول ســورية بعــد زايرة كريــس مــريف، ليلتقــي 
وســورية  لبنــان  األردن،  )مصــر،  األربــع  الــدول  يف  الطاقــة  وزراء 
لبنــان  إلمــداد  اإلقليميــة  اإلســرتاتيجية  وضــع  أجــل  مــن  املنبــوذة!(، 
ابلغــاز والكهــرابء ويف ذات الوقــت إعــادة إحيــاء الــدور الســوري يف 
هــذا املشــروع!، علــى الفــور بــدأ النظــام الســوري بصيانــة البنيــة التحتيــة 
هلــذا املشــروع علــى الرغــم مــن حجــم الدمــار الــذي حلــق هبــا علــى نفقتــه 
اخلاصــة حســب اإلتفــاق!! لتــأيت احلركــة السياســية واإلقتصاديــة حــول 
ســورية ابتصــال بشــار مــع ملــك األردن، وتبــدأ عمــان رحلــة التطبيــع 
مــع النظــام الســوري علــى مبــدأ »األقربــون أوىل ابلتطبيــع« بعــد فتــح 
املعابــر بــن البلديــن بشــكل رمســي وكل ذلــك برعايــة وقبــول مــن العــرب 

األقربــن، أعــداء الشــعب الســوري وثورتــه. 
كل هــذه اإلرتــدادات السياســية واإلقتصاديــة حركتهــا صفقــة »كريــس 
مــريف« جتــاوزاً خلطــوٍط زعمــوا أهنــا محــراء حيــال نظــام اجلرميــة األســدي، 
والــيت جــاءت تتوجيــاً لشــراء الوقــت لصــاحل نظــام القتــل كمــا كانــت 
القــرن  ســبعينات  مــن  األول  النصــف  يف  مــريف(  )حافــظ-  صفقــة 
املاضــي الــيت دفعــت شــعوبنا العربيــة مــن ضحــااي وأمثــان علــى مــدى 
لصــاحل  والعــراق-  وســورية  وفلســطن  لبنــان  يف  عامــًا- خاصــة   50
أنظمــة عميلــة اتبعــة إلدارات أمركيــة ال هــم هلــا ســوى ضمــان أمــن 
الكيــان الصهيــوين الغاصــب املماثــل لكيــاانت عربيــة اغتصبــت ماضينــا 

وحاضــران وصــادرت مســتقبلنا.

سورية.. من صفقة إلى صفقة  

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

أصبــح مجــع النايلــون واحلديــد والكرتــون مــن القمامــة مهنــة لعــدد كبر من النســاء 
واألطفال يف إدلــب، نتيجــة النــزوح والظروف االقتصادية الصعبة، حيــث ينتشر 
أطفال ونساء وكبار يف السن ابلقرب من مكبات القمامة هبدف مجع النفاايت 
القابلــة لإحــرتاق يف التدفئــة والطهي، أو بيعهــا واإلستفادة من عائدهــا املادي 

يف تلبيــة احتياجاهتــم.
الطفــل ســليم احلســن )10 ســنوات( مــن مدينــة معــرة النعمــان، فقــد والــده بغــارة 
جويــة بدايــة عــام 2019، يعيــش مع أمــه وإخوتــه الثاثــة يف خيمــة صغــرة أبحــد 
خميمــات مدينــة أطمــة احلدوديــة مــع تركيــا وعــن ذلــك يقــول: »تركــت الدراسة 
بعد نزوحنــا مــن منازلنــا، وحاولــت البحث عن عمل أستطيع من خاله جي 
بعض املال إلعالــة أمــي وأخــويت، ولكن دون جدوى .” قــرر ســليم أن يعمــل يف 
مجع النفاايت، ألهنا مهنة متاحة للجميع، وال حتتاج خلرة أو رأس مال، ميتهنها 
األطفال قبل الكبار، وبذلك صار جيمع يومياً مبلــغ يــرتاوح بــن 10- 20 لــرة 

تركيــة، وميكــن مــن خالــه أتمــن اخلبــز وبعــض احلاجيــات الضروريــة .
يشــاهد ســليم عند خروجه إىل عمله صباحاً األطفال وهم ذاهبون إىل املدارس، 
فيما يتوجه بــرفقة عــدد مــن األطفال إىل مكبات النفاايت، وعــن ذلــك يقــول: 
»أمتــى أن أتــرك هــذا العمــل الشــاق ألاتبــع تعليمــي، ولكن ال ميكني الذهاب 
ابلربو  إصابتــه  إىل  ســليم  للعمل.«ويشــر  املاســة  احلاجــة  بســبب  املدرسة  إىل 
النفاايت، ومع ذلك  نتيجة عمله ابلبحــث يف  التحسســي وأبمراض جلدية، 
يصــر علــى متابعــة هذا العمل، يقول: »إذا مل أعمــل ســنموت من اجلوع«، يف 

إشارة للوضع املادي الصعب الذي تعيشه أسرته.
الرتمــل والنــزوح مهــا مــن أجــر أم فــؤاد )42 عامــاً( النازحــة مــن مدينــة ســراقب 
إىل خميــم حربنــوش بريــف إدلــب الشــمايل، للذهــاب مع حفيدهــا إىل مكــب 
للنفاايت ابلقرب من مكان سكنهم، حبثاً عن خردة أو مواد باستيكية لبيعها، 
وجــي بعــض املــال مــن مثنهــا، وعــن معاانهتــا تتحــدث إلشــراق: »فقــدت زوجــي 
وولــدي البالــغ مــن العمــر 25 عامــاً حبــادث ســر، واكتملــت معاانتنــا بعــد نزوحنــا، 
اتركــن وراءان أرزاقنــا وبيوتنــا الــيت سيطر عليهــا نظــام األســد بدايــة عــام 2020، 
وأصبحنــا مضطريــن للعمــل، حيــث جنمــع الباســتيك واألســاك النحاســية واخلبــز 

اليابــس، وكل ما ميكن بيعه من مكب النفاايت .«
تشــر أم فــؤاد حبــزن إىل أن مــا جتنيــه مــن مجــع الباســتيك ابلــكاد يكفــي إلعالــة 
أســرهتا الــيت تضــم ابنتهــا املريضــة ابلضمــور الدماغــي وأحفادهــا األيتــام الثاثــة، 

بعدمــا تقطعــت هبــم ســبل احليــاة الكرميــة بســبب ظــروف احلــرب والنــزوح .
وتــرزح الشــرحية األكــر مــن النازحــن يف إدلــب حتــت خــط الفقــر نتيجــة غــاء 

الســلع وخســارة مصــادر الدخــل األساســية.
عمــر الســعيد )42 عامــاً( مديــر خميــم يف بلــدة حربنــوش يتحــدث إلشــراق عــن 
أوضــاع النازحــن املعيشــية بقولــه: »فاقم التدهور االقتصادي وشــح فــرص العمــل 
متطلبات  أتمن  إبمكاهنم  يعد  مل  حيث  النازحــن،  معــاانة  مــن  األجــور  وقلــة 
الصحية  النواحي  وإمهال  هلم  الوحيد  اهلم  الغــذاء  أتمن  جعل  ما  عوائلهــم، 
والتعليمية .« يتابــع الســعيد: »يضــم املخيــم أكثــر مــن 200 عائلــة ميكــن وصــف 

أوضاعهــم ب«املأســاوية«، حيــث يعمــل الكثر من أطفال املخيم ونســائها، ال 
سيما األسر اليت تعاين من غياب رب األسرة أو عجزه، كمــا تســرب عشرات 
األطفال مــن التعليم، هبــدف الذهــاب إىل مكبات النفاايت القريبة من املخيم 
والعمــل، يدفعهــم إىل ذلــك الفقر واحلاجــة، وضــرورة أتمن مواد التدفئة لفصــل 
الشتاء، يضاف إىل ذلك غياب املدارس عن معظم خميمات النازحن .«ويدعو 
الســعيد املنظمــات اإلنســانية واجلهــات املعنيــة لتأمــن املســاعدة هلــؤالء النازحــن، 
قــد تتســبب هلــم  الــيت  القمامــة  العمــل يف مكبــات وحــاوايت  وجتنيبهــم خماطــر 
أبضــرار صحيــة وجســدية ونفســية. مــع وصــول حافلــة نفــاايت جديــدة للمكبــات 
يســارع أطفــال ونســاء إىل موقــع التفريــغ للبحــث بــن أكــوام القمامــة، رغــم مــا 
أمــراض،  مــن  النفاايت  القمامــة ومكبات  أماكــن جتمــع  العمــل يف  هلــم  يســببه 
علــى اعتبارهــا بيئة خصبة للجراثيم، وانقًا هلا وللفروسات والطفيليــات مثــل 
البعوض، كمــا حتتوي النفاايت على خملفات طبية، وآالت حــادة ومعــادن ذات 
حواف قاطعة واثقبة، يشّكل ملسها خطراً على صحة العاملن هبا، يضاف إىل 
ذلــك خطر اهنيار أكوام النفاايت، مما قد يؤدي إىل وفاة املوجودين يف املكان.
أصبــح مجــع اخلــردوات مــن القمامــة أحــد مصــادر الدخــل للعديــد مــن العائــات 
الــيت تعــاين مــن فقــدان املعيــل والفقــر الشــديد وشــح فــرص العمــل، مــع غيــاب 
البدائل واحللول، إذ أصبح مألوفًا أن نشاهد أطفااًل ونساء يبحثون يف حاوايت 
العيــش الازمــة  للبيــع هبــدف أتمــن لقمــة  قابلــة  القمامة عن مواد باستيكية 

للبقــاء.

سونيا العلي

جمع القمامة:عمل شاق ومصدر رزق في إدلب

صحافية سورية

رصــدت مديريــة صحــة إدلــب احلــرة عــدًدا مــن اإلصــاابت يف الفطــر األســود 
الناجــم عــن اإلصابــة بفــروس كــوروان أو بعــد املراحــل املتطــورة مــن اإلصابــة يف 
هــذا الفــروس حســب رأي  العاملــن يف اجملــال الطــي يف الشــمال الغــريب مــن 

ســورية.
مــن جهــة أخــرى تعــاين هــذه املناطــق مــن نقــص حــاد يف املســحات املســتخدمة 
للكشــف عــن اإلصابــة بفــروس كــوروان ونفــاذ كل الكميــة املتوفــرة مــن هــذه 

املســحات، األمــر الــذي أدى إىل توقــف هنائــي ألخــذ املســحات.
عــن  احلــّرة  إدلــب  مديــر صحــة  انئــب  الفرحــات  رفعــت  الدكتــور  ســألنا 
اإلصــاابت يف الفطــر األســود فقــال: مت اكتشــاف ثــالث حــاالت مبــرض 
ــة األوىل  ــا ممــن أصيــب مبــرض كوفيــد 91، احلال الفطــر األســود وهــم جيًع
يف مدينــة إدلــب والثانيــة ظهــرت يف منطقــة دارةعــّزة وحالــة اثلثــة ابلريــف 

الشــمايل حللــب كمــا يوجــد اشــتباه يف حالــة رابعــة.
ولفــت الدكتــور الفرحــات إىل أن الفطــر األســود موجــود يف األماكــن الرطبــة 
واألماكــن املغلقــة عــادة وابلتــايل فهــو موجــود يف أماكــن عــاج كوفيــد 91وهــذا 
الفطــر ينتقــل ويصيــب فقــط املصابــن بفــروس كوفيــد 91 ولــه عــاج ولكــن 
املريــض الــذي أهنكــه فــروس كــوروان ووصــل بــه احلــال إىل درجــة خطــرة وعندمــا 
يصلــه الفطــر األســود يكــون قــد وصــل إىل حالــة هــو للمــوت أقــرب منــه للحيــاة.
كمــا ســألنا الدكتــور رفعــت عــن انقطــاع املســحات وامكانيــة توفرهــا قريبًــا فقــال: 
منــذ عشــرة أايم ال يوجــد مســحات والســبب هــو نفــاذ املــواد املخريــة الازمــة 
لتبيــان نتائــج املســحات واملوضــوع اآلن عنــد برانمــج الرتصــد الوابئــي وقــد مت 
تقــدمي طلــب شــراء ملنظمــة اليونســيف العامليــة منــذ أســبوعن ولكــن التأخــر 
بشــراء املــواد ونقلهــا مــن بــاد املصــدر، وحنــن نتوقــع وصوهلــا حبــد أقصــى خــال 

أســبوع ويتــم اســتئناف إجــراء املســحات.
انفجــار يف  احملــررة حالــة  واملناطــق  إدلــب  تشــهد حمافظــة  هــل  ســؤاله  ولــدى 
اإلصابــة بكوفيــد 91 أكــد أن: ارتفاًعــا كبــرًا جــًدا حــدث يف اإلصــاابت هبــذا 
الفــروس منــذ مــدة شــهر ونصــف وحنــن يف ذروة متصاعــدة أبعــداد اإلصــاابت 
وهــذا يعــي أن لدينــا يوميًــا مــا يقــارب 0051 إصابــة كــوروان وهــي النســبة 
الــيت حتصيهــا املخابــر عــن طريــق حتليــل املســحات الــيت تصــل إليهــا وهنالــك 
أضعــاف هــذا العــدد مــن اإلصــاابت الــيت ال ختضــع إلجــراء املســحات وابلتــايل 
يتمخــض عــن هــذا العــدد الكبــر مــن اإلصــاابت أعــداد كبــرة مــن مراكــز العــزل 

واإلستشــفاء.
وعــن توفــر أجهــزة التنفــس اإلصطناعــي وهــل مــن نقــص يف األوكســجن أجــاب 
الدكتور الفرحات: منذ شــهر حىت اآلن كل مشــايف العزل ومراكزه  ممتلئة حىت 
أجهــزة التنفــس اإلصطناعــي املتوفــرة وعددهــا 651 جهــاز تعمــل علــى مــدار 
الوقــت، وحنــن حباجــة إىل مزيــد مــن األجهــزة وأســطواانت األوكســجن ملواجهــة 
احلاجــات الــيت تتطلــب هــذه األجهــزة وعليــه حنــن نشــعر ابلعجــز عــن مواجهــة 
اجلائحــة وخاصــة يف بعــض األايم حيــث يرتفــع عــدد املرضــى وترتفــع أيًضــا أعــداد 
الَوفـَيَــات حــىت يف ممــرات املشــايف لعجــزان عــن أتمــن حمــات شــاغرة هلــم و أتمــن 

جهــاز تنفــس اصطناعــي أو حــىت كميــة اضافيــة مــن األوكســجن.
وابلتزامــن مــع اإلرتفــاع اهلائــل يف أعــداد املصابــن بفــروس كــوروان يف الشــمال 
الســوري والنقــص احلــاد يف عــدد املســتلزمات الطبيــة كاألوكســجن واملســحات 
وغرهــا تعلــن بعــض املشــايف العاملــة هنــا عــن توقــف الدعــم عنهــا بشــكل كلــي 
أو بشــكل جزئــي وهــو مــا يزيــد مــن معــاانة النــاس بطبيعــة احلــال ومــن املشــايف 

مــن أعلــن أبنــه ابت مهــدًدا إبيقــاف الدعــم عنهــا أيًضــا.

عــن الدعــم الطــيب احلــايل ســألنا الدكتــور حممــد قــرة حممــد مســؤول ملــف 
كوفيــد 91 فأجــاب:

منــذ منتصــف شــهر آب/أغســطس الفائــت بــدأان إبعطــاء اجلرعــة الثانيــة مــن 
لقــاح كوفيــد 91، ترافــق ذلــك وألســباب خارجــة عــن إرادتنــا أوظــروف قاهــرة مت 
إيقــاف الدعــم  عــن جمموعــة مــن املشــايف اهلامــة واحليويــة يف قطــاع الصحــة والــيت 
كانــت تغطــي احتياجــات أعــداد كبــرة مــن النــاس يف املنطقــة، وقــد مت ايقــاف 
الدعــم بســبب انتهــاء املنــح املاليــة، ومــن هــذه املشــايف مشــفى دركــوش املركــزي 
الــذي يقــدم خدماتــه يف منطقــة يزيــد عــدد ســكاهنا عــن مليــون نســمة، إضافــة 
إىل مشــفى الســام يف مدينــة حــارم الــذي توقــف الدعــم عنــه أيًضــا ومشــفى 
مفاجــئ  وبشــكل  الدعــم  عنــه  توقــف  أيًضــا  واألطفــال  للنســائية  كفرختــارمي 
وبســبب انتهــاء املنــح املاليــة أيًضــا وهــذا يشــكل العــبء الكبــر علــى قطــاع 
الصحــة. كمــا أن هنــاك عــدًدا مــن املشــايف املهــددة بوقــف الدعــم ومنهــا بعــض 

مشــايف مدينــة ادلــب.
وأضــاف الدكتــور قــرة حممــد أن توقــف الدعــم يف هــذه الفــرتة يرتافــق مــع ذروة 
جائحــة كــوروان ممــا تســبب بــزايدة العــبء علــى قطــاع الصحــة وبشــكل كبــر 
جًدا، مع العلم أن كل املشايف اليت مّت ذكرها استمرت ابلعمل بشكل تطوعي 
إيقــاف  بســبب  املشــايف  هــذه  ثغــرة يف عمــل  لكــن ابحملصلــة ســتكون هنــاك 
الكلــف التشــغيلية أي أن الكــوادر الطبيــة ســتكون مضطــرة للتوقــف عــن خدمــة 
اإلجــراءات  بعــض  هنــاك  مرغمــة ألن  ســتتوقف  ولكنهــا  واملهجريــن  األهــايل 
الطبيــة حتتــاج إىل ِكلــف ماليــة كبــرة مثــل العمليــات اجلراحيــة واملســتهلكات 
الطبيــة ذات اإلحتيــاج الكبــر. وتبقــى العيــون واآلمــال ترتقــب الدعــم الطــي 

العيــي واملــادي القــادم مــن وراء احلــدود ..!!

فيصل عكلة

الفطر األسود وغياب الدعم: 
زائران ثقيالن في الشمال السوري

كاتب سوري
د. حممد قره حممدد. رفعت الفرحات
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مقاال

ــة الســلطان أبــو عبــد هللا الصغــر، مــن  تســرد حــكاايت التاريــخ قصَّ
بــي األمحــر، الــذي كان آخــر حاكــم مســلم لغرانطــة، وهــو مــن قــام 
بتســليمها إليزابيــا وفراننــدو )حقنًــا لدمــاء أهلهــا حســب زعمــه( 
مثــاين  قرابــة  دام  الــذي  لألندلــس  املســلمن  حكــم  بذلــك  لينهــي 
قــرون. لقَّبــه اإلســبان ابلصغــر، بينمــا مســاه أهــل غرانطــة ابلزغــايب 
وتعــي املشــؤوم أو التعيــس. وكان هلــذا املشــؤوم أو التعيــس، حبســب 
الــرواايت، عــم يدعــى أبــو عبــد هللا حممــد، ويلقــب ابلزغــل، وعنــد 
اإلســبان كان لقبــه الباســل، ألنــه حارهبــم وانتصــر عليهــم يف إحــدى 

املعــارك. 
ختــران حكايــة التاريــخ هــذه أن هــذا الصغــر أو البائــس دخــل يف 
صــراع مــع عمــه الزغــل، أو الباســل، بتهمــة التآمــر مــع حــكام قشــتالة 
لإنقــاب عليــه )كمــا انقلــب هــو علــى أبيــه وانتــزع منــه احلكــم(. 
فــكان أن مت نفــي العــم إىل اجلزائــر. وهبــذا يكــون هــذا البائــس قــد 
انتصــر علــى املؤامــرة وحافــظ علــى اإلمــارة مــن خــال حــرب قســمت 
العائلــة احلاكمــة وأضعفــت البــاد وجعلتهــا لقمــة ســائغة ألعدائهــا. 
مث اضطــر يف النهايــة إىل اإلستســام وتســليم غرانطــة. ويف طريــق 
مغادرتــه ملــا كانــت يوًمــا مملكتــه، وقــف يف نقطــة مــا زالــت تدعــى 
 Puerto del Suspiro( األخــرة  العــريب  زفــرة  اآلن  حــىت 
del Mero(، حيــث التفــت ليلقــي نظــرة الــوداع األخــرة عليهــا. 
وخيتلــف املؤرخــون بشــأن بكائــه وتعنيــف والدتــه عائشــة لــه بقوهلــا 

»ابــك كالنســاء ملــًكا مل حتافــظ عليــه كالرجــال«.  
إىل هنا تنتهي هذه القصة، مبعزل عن اســتطاالهتا التارخيية وصدقية 
أحداثهــا ومآالهتــا. لكــن العامــل األهــم فيهــا هــو التناحــر بــن العــم 
وابــن أخيــه علــى احلكــم الــذي أدى إىل إضعــاف األســرة والدولــة 

ــل يف الســقوط املــدّوي. وعجَّ
القصــة  تلــك  عــن  وابنــه  وأخيــه  األب  األســد  قصــة  ختتلــف  لرمبــا 
أن  املؤكــد  لكــن  أحداثهــا،  مــن  املتخيلــة يف كثــر  ورمبــا  التارخييــة، 

العائلــة ال ميكــن أن متحــى آاثره مبجــرد »تبويــس  التناحــر ضمــن 
الشــوارب«. أســئلة كثــرة تطرحهــا عــودة العــم: فلمــاذا اآلن؟ )وهــو 
الســؤال األهــم( وهــل طــرد أم هــرب؟ لكــن، هــل هــو ســؤاٌل هــامٌّ 
كــي يطــرح يف هــذا الســياق؟ املهــم أنــه رجــع وأعــاد الذاكــرة إىل تلــك 
األايم الســوداء الــيت أجنبــت هــذه األايم الكاحلــة. القائــد عــاد، انفــًدا 
بريشــه كمــا يقــال، وخملًفــا وراءه أتباعــه املخلصــن يف حــال يرثــى هلــا 
يف مدينــة النــور والتنويــر بــا كهــرابء وال مــاء وال كرامــة. فمــا مصــر 
األمــوال الــيت هنبهــا مــن خزينــة الدولــة قبــل خروجــه واســتثمرها يف 
فرنســا وغرهــا مــن دول أورواب؟ رمبــا هــو ســؤال آخــر ال معــى لــه. 
لكــن، يقــال إنــه عــاد ببعــض ثروتــه بعــد أن حكــم عليــه ابلســجن 
أربــع ســنوات بتهــم تتعلــق بغســيل أمــوال ضمــن عصابــة منظمــة، 
واختــاس أمــوال عامــة يف ســورية )منــذ 36 عاًمــا(، فتمَّــت مصــادرة 
أصــول ابمســه بقيمــة 90 مليــون يــورو كان قــد نقلهــا عــر شــركات يف 
بنمــا وليشتنشــتاين إىل لوكســمبورغ. وهنــاك هتــم تاحقــه يف إســبانيا 
تتعلــق ابلكســب غــر املشــروع عــر شــراء 500 عقــارًا بقيمــة 691 
املعلومــات  أمــوال. )كل هــذه  يــورو، وكذلــك هتــم غســيل  مليــون 
اســتقيتها مــن اجلزيــرة(. انهيــك عــن ماحقــة القضــاء السويســري 
لــه بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب يف محــاة قضــى مــن خاهلــا علــى 
حنــو 40 ألــف مدنيًّــا يف محــاة عــام 1982 عندمــا كان قائــًدا ملــا 
كانــت تســمى »ســرااي الدفــاع«. وهــذا يعيــدان إىل الســؤال األول: 

ملــاذا اآلن؟
مث، ملــاذا قبــل األســد الصغــر عــودة عمــه »القائــد« متجــاوزًا عمــا 
قالــه علــى مــدى ســنن حبقــه، ومــا أقــدم عليــه مــن قبــل حبــق أبيــه؟ 
بطشــه  مــن  اهلاربــن  إىل  خالــه  مــن  توجيههــا  أراد  رســالة  أتراهــا 
كــي يعــودوا إىل حضــن الوطــن علــى الرغــم مــن غلطتهــم يف الثــورة 
علــى ســيد الوطــن يــوم كانــوا جراثيــم مندســة؟ ال أظــن هــذا. هــل مت 
األمــر مبوجــب صفقــة بــن النظــام وفرنســا وطــرف اثلــث )يقــال إنــه 

روســيا(؟ رمبــا. ففرنســا ال يهمهــا مــن األمــر ســوى املــال، أمــا عــن 
حقــوق اإلنســان، فقــد اســتقبلته وأموالــه يــوم كانــت يــداه مــا تــزاالن 
تقطــران دم األبــرايء الذيــن أابدهــم يف محــاة وســجن تدمــر وغرمهــا. 
وممــا اتبعنــا، فقــد صــادرت الكثــر مــن أصولــه. وهــا هــي تغــي لــه 
»اتفضــل مــن غــر مطــرود« وتتخلــص منــه وقــد ابت محــًا ثقيــًا مــع 
كل القضــااي الــيت تاحقــه، ال ســيما أن تواجــد الاجئــن الســورين 
يف أورواب ســيعمل علــى فتــح املزيــد مــن دفاتــر قدميــة قــد تعــود هبــا إىل 
احلقبــة االســتعمارية وعملهــا علــى جتهيــز الطائفــة الســتام احلكــم يف 

ســورية يف حلظــة مــا، وهــذا مــن ابب الظَّــن.
أمــا ملــاذا اســتقبل املشــؤوم أو البائــس عمــه »القائــد« الســابق، فلرمبــا 
ليعمــل علــى هتدئــة الطائفــة قليــًا، وحنــن نعلــم أهنــا انقســمت بــن 
يســتخدمه إلســكات  أن  قبــل، واآلن ميكــن  مــن  حافــظ ورفعــت 
األصــوات الــيت بــدأت تتعــاىل بشــأن الوضــع الصعــب الــذي يعانــون 
منــه )وال نــدري بعــد مــدى التأثــر الــذي مــا زال حيتفــظ بــه القائــد 
العجــوز علــى أبنــاء الطائفــة(. ورمبــا هــي الطريقــة الوحيــدة إلســكاته 
ومنــع كشــف املســتور إن هــو تعــرض للمحاكمــة وقــام برفــع شــعار 
مششــون »علــي وعلــى أعدائــي« وفضــح أطــراف العاقــات املشــبوهة 
الــيت أنشــأها يف منفــاه املــرتف. نقــول رمبــا النعــدام الوضــوح يف الرؤيــة 
حلد اآلن. لكن املؤكد أن العودة ليست من ابب صلة الرحم وعفا 
هللا مهــا ســلف كمــا أســلفنا. هنــاك أمــر دبــر بليــل، وإال، مــا أعــادوه 
يف هــذه اللحظــات الــيت تشــهد عمــًا دوليًّــا حمموًمــا هبــدف تعــومي 
النظــام مــن جديــد عــر الوســطاء الذيــن عملــوا ســابًقا علــى دفــع 
الثــورات املضــادة لضــرب ثــورات الربيــع العــريب وإهنــاء احللــم. بــكل 
األحــوال، ال بــد لليــل أن ينجلــي، وحينهــا، قــد نســمع زفــرة الصغــر 
عنــد مفــرق املهاجريــن وهــو يلقــي نظــرة الــوداع األخــر علــى القصــر 
هنــاك، لتعنفــه شــريكته هــذه املــرّة. وعندهــا لــن نغــي لــه »اتفضــل مــن 

غــر مطــرود« ابلتأكيــد. مــن يــدري؟
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يتنقل بن أحواٍض كان قد حفرها مســبقاً تغطيها طحالب خضراء 
اللــون، جيمــع منهــا بعربــة صغــرة ويوزعهــا بعــد خلطهــا مــع القليــل مــن 
العلف واحلبوب ليقدمها وجبة ملاشــيته. أمين اإلبراهيم شــاب ُمهجر 
مــن ريــف حلــب، وهــو أول مــزارع يقــوم إبدخــال هــذا النبــات وزراعتــه 
مشــال ســوراي، واجــه أميــن عــّدة مصاعــب حــىت متكــن مــن زراعتــه يف 
املناطــق احملــررة، كان عليــه شــحنها أكثــر مــن مــرة مــن مصــر إىل تركيــا 
ومنهــا إىل إدلــب، وذلــك ضمــن مــدة زمنيــة ال تتجــاوز 4 أايم حــىت 

ال متــوت النبتــة.
الزراعــة  حــوض  “ُأجهــز  قائــًا:  اآلزوال  زراعــة  مراحــل  أميــن  شــرح 
ابرتفــاع يــرتاوح بــن 30-20 ســم حبيــث يصــل إليــه ضــوء الشــمس، 
مثّ أُغطــي احلــوض ابملشــمع وأفــرش طبقــة تــراب عليــه ابرتفــاع 1-3 
ســم وتكــون خملوطــة بســماد ســوبر فوســفات أو مســاد بلــدي كــروث 
احليــواانت بشــرط أن يكــون جافــاً وخاليــاً مــن التعفــن حــىت ال تكثــر 
ســوف  الــيت  والطيــور  احليــواانت  تــؤذي  قــد  الــيت  الضــارة  البكــرتاي 
تتغــذى علــى النبتــة، وبعدهــا أضيــف املــاء إىل احلــوض ابرتفــاع مــن 
10 إىل 15 ســم، وأفــرش النبــات علــى وجــه املــاء ليتكاثــر مــع أتمــن 

تغطيــة جزئيــة فوقــه مــن أشــعة الشــمس بنســبة 50 ابملائــة”.
املســاحات  توســيع  خــال  مــن  اســتثماره  زايدة  إىل  أميــن  ويســعى 
املزروعــة لديــه مبــا ال يقــل عــن 2 هكتــار، وذلــك مــن أجــل توفرهــا 
كعلــف أخضــر وبشــكل يومــي وأبســعار زهيــدة ألصحــاب املواشــي 

يف املنطقــة.
وحبســب اإلبراهيــم يبــدأ اإلنتــاج بعــد أســبوع إىل 10 أايم مــن زراعتــه 
الــيت تكــون ملــرة واحــدة ويتجــدد اإلنتــاج فيــه مــع متابعتــه الدائمــة، 
وبعــد إخــراج النبــات مــن احلــوض جيــب جتفيفــه ابلظــل ملــّدة 10 إىل 
12 ســاعة ومــن مث تقدميــه للمواشــي، أمــا اآلزوال اجلافــة فتحتــاج 
لفرتة زمنية ترتاوح بن 15 إىل 20 يوم، وكل 1 طن أخضر يعطينا 

130 كيلــو غــرام جــاف تقريبــاً.
وبديــل  إدلــب  حمافظــة  يف  والطيــور  للحيــواانت  غذائيــاً  مكمــًا 
األعــاف مــريب الطيــور أميــن )38 عامــاً( وهــو انزح مــن قريــة كفرومــه 
إىل مدينة سرمدا يقول: “ال أعتمد على اآلزوال بشكل مباشر ألن 
الطيــور حتتــاج للــذرة واحلنطــة واحلبــوب بشــكل عــام حــىت تعطــي إنتــاج 

جيــد، وأضيــف اآلزوال كوجبــة غذائيــة ُمتممــة للحبــوب”.
اخلضــار  أتكل  واألرانــب  واإلوز  البــط  “لكــن  احلبــوش:  ويضيــف 
بشــكل عــام، وأعتمــد يف تربيتهــا علــى نبــات اآلزوال بشــكل كبــر 
متجاهــًا احلبــوب، وال مانــع مــن وجــود وجبــة أعــاف قليلــة مــرة 

اليــوم”. يف 
يؤمــن حنــو ۷۰ ٪ مــن احتياجــات الثــروة احليوانيــة مــن العلــف، مــا 
يســهم يف زايدة أعدادهــا واخنفــاض أســعار منتجاهتــا، حيــث أهنــا 
مــن النبــااتت الغنيــة ابلروتينــات واألمحــاض األمينيــة واملعــادن املفيــدة 
وأبقــار،  وماعــز  أغنــام  مــن  املاشــية  أنــواع  خمتلــف  وتغذيــة  إلطعــام 

ابإلضافــة إىل الدجــاج والبــط واألرانــب واألمســاك.
أبــو بشــر عبداحملســن )42 عاماً(وهــو مــن مدينــة كفرختــارمي يقــول: 
“أملــك مزرعــة قريبــة مــن املدينــة، فيهــا بئــر جــويف، وأملــك بقرتــن 
وعــدد مــن األغنــام واملاعــز، وكنــت أمجــع األعشــاب مــن األماكــن الــيت 
تكثــر فيهــا امليــاه وأشــرتي األعــاف بكميــات كبــرة، أمــا يف الوقــت 
احلــايل أقــوم بشــراء كميــات كبــرة مــن نبــات اآلزوال وبســعر منخفــض 
ابإلضافــة لكميــة قليلــة مــن العلــف وأعتــره تشــكيلة طعــام للماشــية”.
وأضــاف أبــو بشــر: “إن كلفــة العلــف اخنفضــت حنــو ثاثــة أرابع مــا 
كنــا ندفعــه يف الســابق، وحنــن اآلن يف صــدد زراعتــه علــى مســاحات 
واسعة، ستسهم زراعته يف حل مشكلة علف احليواانت، وتساعدان 
يف توفــر املنتجــات األساســية أبســعار مناســبة إضافــة ملــا توفــره مــن 

حماصيــل، كانــت ســابقا تســتخدم كأعــاف كالقمــح والــذرة”.
يشهد قطاع الثروة احليوانية يف مناطق إدلب وريفها تراجعاً كبرًا

صعــوابت كبــرة تواجــه مــريب املواشــي والثــروة يف حمافظــة إدلــب، مــن 
ارتفــاع أســعار األعــاف إذ يــرتاوح ســعر الطــن منــه مــا بــن 180 
املناطــق  أغلــب  للرعــي ألن  مناطــق  وجــود  وعــدم  دوالر،  و220 

جبليــة، ابإلضافــة لغيــاب دعــم املنظمــات عــن هــذه الفئــة.
كمــا أن ارتفــاع أجــور النقــل واخنفــاض نســبة األمطــار العــام املاضــي 
أدى إىل اخنفــاض ســعر املواشــي للنصــف مقارنــة مــع العــام الــذي 
قبلــه، وعمليــة بيــع وشــراء املواشــي شــبه متوقفــة بســبب ســوء الوضــع 

املــادي.
وتعــد تربيــة املواشــي مــن أهــم مقومــات األمــن الغذائــي يف الشــمال 

الســوري، وال ميكــن االســتغناء عنهــا، وتراجعهــا يؤثــر بشــكل ســلي 
علــى املدنيــن، حيــث أتثــرت الثــروة احليوانيــة يف حمافظــة إدلــب بســبب 
احلــرب والظــروف املعيشــة الصعبــة، وخاصــة تربيــة األبقــار، بســبب 
صعوبــة أتمــن األعــاف وارتفــاع أســعارها، لتتحــول مــن مهنــة مرحبــة 

إىل مهنــة قــد تــودي بصاحبهــا إىل اإلفــاس.
ارتفــاع أســعار األعــاف واخنفــاض األرابح، دفــع العديــد مــن مــريب 
األبقــار إىل االبتعــاد عــن تربيتهــا، أمــا حممــود العيســى )55 عامــاً( 
مهجــر مــن مدينــة كفرنبــل ويقيــم يف قريــة التلــول علــى احلــدود الســورية 
الرتكيــة وصــل إىل اإلفــاس مــرات عديــدة ويقــوم ابالقــرتاض يف كل 
مــرة، علــى عكــس أصدقــاء مصلحتــه الذيــن اجتهــوا ألعمــال أخــرى 

وأقلعــوا عــن تربيــة األبقــار.
يقول العيســى: “نواجه خماطر كثرة يف تربية األبقار، بســبب ارتفاع 
الــذي ال يتناســب مــع مــا جننيــه مــن أرابح، وال  تكاليــف تربيتهــا 
أســتطيع العمل بشــيئ آخر مع العلم أن الكثر من أصدقائي توقفوا 
عــن العمــل هبــذا اجملــال، فــإن خســارة بقــرة واحــدة يعــي أنــك تفقــد مــا 

يقــارب 1200 دوالر”.
وبعــد جنــاح جتربــة إبراهيــم يقــول العيســى: “يف الوقــت احلــايل أقــوم 
بتجهيز  1000 مرت مربع من أحواض زراعة اآلزوال إلنتاج  250 
كــغ يف اليــوم الواحــد، وهــي كميــة كافيــة لألبقــار الــيت أملكهــا، ويبقــى 
اإلنتــاج  وخيــف  الدافئــة،  األشــهر  طــوال  حالــه  علــى  اإلنتــاج  هــذا 
مبعــدل الثلــث يف أشــهر الشــتاء، وفيهــا جيــب تغطيــة األحــواض بغطــاء 

مــن النايلــون”.
وخيتــم أميــن حديثــه ابلقــول: إن اآلزوال بديــًا مناســباً عــن األعــاف 
مــن حيــث الثمــن والفوائــد، وبعــد جتربتــه الحــظ القيمــة الغذائيــة هلــا، 
وليــس هلــا أي انعكاســات ســلبية علــى املواشــي مقارنــة بباقــي أنــواع 
املواشــي  مــريب  بــن  انتشــاراً  أكثــر  إهنــا أصبحــت  األعــاف، حــىت 
وأصحــاب املداجــن، ويســتخدم بعــد احلصــول علــى بــذوره، وقطــف 
حمصولــه كعلــف للمواشــي والدواجــن ، وغــذاء للثــروة الســمكية، وبــدأ 
ســوراي ابســتخدامه  غــرب  مشــال  مناطــق  احليــواانت يف  هــذه  مربــو 
منــذ أكثــر مــن عــام، وهــو اآلن يعتــر غــذاء أساســي للحيــواانت يف 

الشــمال الســوري.

عمر علي الحسن

اآلزوال منقذ الثروة الحيوانية 
وبديل األعالف في ادلب

كاتب سوري

ت
تقارير وتحقيقا
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İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Suriye Telabyad kamplarında zorlu şartlar 
altında mücadele eden mültecilere gıda yardımında bulunduk.
İyiliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın; birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu bu 
günlerde Türkiye’nin dört bir yanındaki temsilciliklerimiz ve yurt dışındaki partnerlerimizin de 
desteğiyle hayırseverlerin yardımları sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. 
Yaptığımız faaliyetlerle dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırmaya devam ederken Suri-
ye Telabyad bölgesinde bulunan savaş mağduru yüzlerce aileye de gıda yardımında bulun-
duk. Yapılacak yardımları AFAD ile koordineli bir şekilde bölgeye ulaştırarak, bağışçılarımızın 
emanetlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olmanın mutluluğunu yaşadık.

İyilikle gönül köprüleri kuruyor, şimdi de yenilenmesi gereken Anadolu’daki okullarımıza el uza-
tıyoruz. Her yıl yüzlerce çocuk, zorlu şartlar altındaki okullarda eğitim görmek üzere hayatlarında 
yeni bir yolculuğa çıkıyor. Her birinin ayrı hayalleri ayrı beklentileri ve geleceğe dair birbirinden güzel 
umutları olduğunu biliyor ve bu umutları yeşertmek, büyütmek üzere hep birlikte elimizi taşın altına 
koyuyor, ihtiyaç sahibi köy okullarımızı yeniliyoruz. Bu umutlar ve hayallerin ise hepimizin geleceği 
olduğunu biliyor, işte tam da bu nedenle ülkemizin kıymetli çocuklarının rahat ve konforlu bir alanda 
eğitim ve öğretim görebilmeleri için onların hayallerini destekliyoruz.
Bu sorumluluğun hepimize ait olduğunu biliyoruz. Destek ve hayırlarınızla çocuklarımızın geleceğine 
umut olacak, onların daha güzel okullarda, daha güzel sınıflarda eğitim görmelerini sağlayacağız.
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

بصفتنــا مجعيــة اخلــر للمســاعدات والتضامــن، فقــد قدمنــا مســاعدات غذائيــة لاجئــن الذيــن يعانــون ظروفــا صعبــة 
يف خميمــات )تــل أبيــض( الســورية.

وحنــن مســتمرون يف الوصــول  إىل احملتاجــن - عــر مشــاريع اخلــر والتعــاون والتضامــن؛  خصوصــا  يف هــذه األايم 
الــيت تشــتد فيهــا احلاجــة إىل الوحــدة والتضامــن ، وذلــك  بفضــل مســاعدة فاعلــي اخلــر بدعــم مــن ممثلينــا يف مجيــع 
أحنــاء تركيــا وشــركائنا يف اخلــارج  ومــع اســتمراران يف إيصــال املســاعدات إىل مجيــع أحنــاء العــامل مــن خــال أنشــطتنا 
،فقــد  قدمنــا أيًضــا مســاعدات غذائيــة ملئــات العائــات مــن ضحــااي احلــرب يف منطقــة )تــل أبيــض( الســورية. وقــد 
كنــا ســعداء بتســليم الترعــات ابلتنســيق مــع إدارة الكــوارث والطــوارئ وإيصــال أمــاانت املترعــن إلخواننــا احملتاجــن.

نبي جسور القلوب ابلر  ، واآلن نتواصل مع مدارسنا يف األانضول ، اليت حتتاج إىل التجديد.
يف كل عام ، يشرع مئات األطفال يف رحلة جديدة يف حياهتم للدراسة يف املدارس يف ظل ظروف  عصية صعبة. وحنن نعلم أن لكل واحد 
منهــم أحامــا خمتلفــة وتوقعــات خمتلفــة وآمــال مجيلــة للمســتقبل ، لــذا فنحــن نتحمــل مجيًعــا مســؤولية ازدهــار وتنميــة هــذه اآلمــال ،  حيــث نقــوم 
بتجديد مدارس قريتنا احملتاجة. كذلك   حنن نعلم أن هذه اآلمال واألحام هي مســتقبلنا مجيًعا ، وهذا هو ابلضبط ســبب دعمنا ألحام 
أطفال بادان األعزاء كي  يتمكنوا من تلقي التعليم والرتبية يف مكان مريح. حنن نعلم أن هذه املسؤولية تقع على عاتقنا مجيًعا.  ومن  هنا 

فأنه سيكون - مع دعمكم وإحسانكم - أمل  يف مستقبل أطفالنا ، وسنضمن حصوهلم على التعليم يف مدارس أفضل وفصول أفضل.
معلومات مفصلة

اخلريــة:   الــر  جلمعيــة   التابــع  )الــو(  تلفــون  خبــط   االتصــال  طريــق  عــن  الترعــات  حــول  مفصلــة  معلومــات  علــى  احلصــول  ميكنــك 
)08507773344 (

نحمل الخير إلى  جميع أنحاء العالم

مشروع تجديد مدارس القرية

İyiliği Dünyanın Dört Bir Yanına Taşıyoruz

KÖY OKULLARI YENİLEME PROJESİ
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Kahramanmaraş Mutfak Müzesi’ndeki etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Kardeş Yemeği” projesi kapsamında elde edilen 
lezzetler protokol üyelerinin beğenisine sunuldu. Programda konuşan Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Arif Şen, Halep’te yetişen bir bitkinin Kahramanmaraş’ta pişen bir aşa 
nasıl katık olduğuna hep birlikte şahit etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

عرضــت يف الفعاليــة الــيت أقيمــت يف متحــف كهرمــان مرعــش للطهــي جمموعــة مــن األذواق الــيت أعــدت يف 
نطــاق مشــروع “وجبــة األخــوة”، املنفــذ ابلتعــاون مــع بلديــة العاصمــة واملديريــة اإلقليميــة إلدارة اهلجــرة ألعضــاء 
الروتوكــول. وقــد قــال انئــب رئيــس بلديــة الكــرى )عــارف شــن( يف كلمــة لــه يف إطــار الرانمــج:  إهنــم ســعداء 
مبشــاهدة كيــف أن نبتــة مزروعــة يف حلــب -ملوخيــة- هــي مــادة مضافــة لوجبــة مطبوخــة يف كهرمــان مرعــش.

Türk ve Suriye mutfak kültürleri harmanlanarak 9 yeni yemek çeşidi yapıldıتحضير 9 أنواع جديدة من الطعام عن طريق مزج ثقافات الطهي التركية والسورية.

2021 yılının “Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı” olarak kutlanması 
münasebetiyle “YTB Türkçe 
Ödülleri Yunus Emre Özel” ismi 
ile ilana çıkan ve bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 2021 Yılı Türkçe 
Ödülleri başvuruları 30 Haziran 
2021 tarihinde tamamlanmış 
olup, teknik incelemelerin ar-
dından eserler, seçici kurul üye-
leri tarafından değerlendirm-
eye tabi tutulmuştur. Eserlerin 
değerlendirilmesinde, metnin 
dil bilgisi ve imla kurallarına 
uygun bir biçimde kaleme alın-
mış olması, eser sahibinin dil 
kullanımındaki yetkinliği, metin 
yazma becerisi, belirli bir özgün-
lüğe ve kurgu yeteneğine sahip 
olması kriterleri göz önünde tu-
tulmuştur.

اللغة  جوائز  على  احلصول  طلبات  اكتملت 
عنها  اإلعان  مت  اليت   2021 لعام  الرتكية 
ويونس  الرتكية  اللغة   YTB “جوائز  ابسم 
إمره اخلاصة” مبناسبة االحتفال بعام 2021 
والرتكية” يف 30  إمره  يونس  ابعتباره “عام 
للمرة  العام  هذا  أقيمت  واليت   2021 يونيو 
اختيار  مت  الفنية  الفحوصات  وبعد  الثالثة.  
األعمال من قبل أعضاء جلنة االختيار.  وقد 
األعمال،  تقييم  أثناء  االعتبار  عن  يف  أخذ 
وفًقا  النص  هبا  يكتب  أن  اليت جيب  املعاير 
الكاتب  وكفاءة  واإلمائية،  النحوية  للقواعد 
يف استخدام اللغة، والقدرة على كتابة النص، 

والقدرة يف احلصول على أصالة معينة.

Yılı YTB Türkçe Ödülleri Kazananları Belli Oldu 2021اإلعالن عن الفائزين بجوائز اللغة التركية لعام 2021 
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)AFAD( وأفاد )TİKA( المساعدات اإلنسانية لـ 3100 أسرة في اليمن دعم من قبل مؤسستي  تيكاTİKA ve AFAD’dan Yemen’de 3100 Aileye İnsani Yardım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
işbirliğinde Yemen’in güney batı bölgesinde 3100 aileye insani yardım ulaştırıldı.
Gerçekleştirilen dağıtım programına Taiz Valiliği Vali Yardımcısı ve İç Göçmenler Birimi Taiz Bölge 
sorumlusu Hassan El-Huleydi, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ve Taiz Planlama Müdürlüğünden 
çok sayıda temsilci katıldı.

 مت  ابلتعاون مع رائسة   وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )تيكا( ورائسة إدارة الكوارث والطوارئ )أفاد( ، إيصال املساعدات 
اإلنسانية إىل 3100 أسرة يف املنطقة اجلنوبية الغربية من اليمن.

وقد شارك يف برانمج التوزيع )حسن احلواليدي( انئب حمافظ تعز واملدير اإلقليمي لوحدة املهاجرين الداخلين يف تعز ومنسق تيكا 
يف اليمن )عبد هللا سريع( والعديد من ممثلي مديرية ختطيط تعز.

Azez Anadolu Kültür Merkezi, 12 
Ekim Salı günü şair ve yazar Sa-
lih Hamid Kaptur’un katılımıy-
la “Şiir Okuma ve Şiir Üzerine 
Söyleşi” programı düzenledi. 
Azez Anadolu Kültür Merkezinde 
eğitim öğretim programlarına 
katılan öğrencilerin Şiir ve Edebiyat 
üzerine okumalarını arttırmak ve 
bu konudaki bilinçlerini geliştirmek 
için düzenlenen etkinliğe çok sayı-
da kursiyer ve davetli katıldı. İlgiyle 
dinlenen söyleşi sonunda şair ve ya-
zar Halit Semih Kaptur’un Anadolu 
Federasyonu tarafından Arapça’ya 
çevrilen eserler hediye edildi.

اعزاز  الثقايف يف مدينة  ااألانضول  نظم مركز 
الشعر  وقراءة  الشعر  حول  “حوار  ندوة 
محيد  صاحل  والكاتب  الشاعر  مبشاركة   “
األول. تشرين   12 الثااثء  يوم   كابتور 

حضر النظوة عدد كبر من املتدربن والطاب 
قراءة  لزايدة  تنظيمه  مت  والذي   ، والضيوف 
يف  التعليمية  الرامج  يف  املشاركن  الطاب 
مركز األانضول الثقايف حول الشعر واألدب، 
هناية  ويف  املوضوع.  هبذا  وعيهم  ولزايدة 
الندوة اليت القت اهتمام كبر، قدم للشاعر 
والكاتب خالد سامح قبطور أعمااًل مرتمجة 

إىل اللغة العربية من قبل احتاد األانضول.

  Azez’de Şiir Okuma ve Şiir Üzerine Söyleşiندوة حول الشعر وقراءة الشعر في مركز اعزاز الثقافي
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مثــة دائمــاً مــا ال تعرفــه ومــا مل تفكــر بــه أو متسســه حواّســك املتوفّــزة، أماكــن مل تزرهــا وإنســان ينتظــر 
مصافحــة قلبــك، غيمــة مل تغتســل هبــا روحــك وهــواء مل تتنفســه بعــد. 

يكفــي أن تتجــّرد مــن سالســل القلــق والريبــة واخلــوف وأن ترتــدي حريــر احللــم، أن تتّزنــر ابلرغبــات 
اليانعــة وبصــورة عتيقــٍة حليــاٍة كانــت خضــراء ذات والدة، أن تغــادر حمطــات االنتظــار وتشــرع للريــح 
مراكبــك املهملــة، أن تــدع األرصفــة اللزجــة عاريــة مــن خطواتــك العابثــة وتقفــز خبــّف أبيــض، هنــاك 
علــى الضفــة األخــرى مــن النهــر حيــث تزهــر أغصــان قلبــك وتضــّم إىل أعطافــك روحــك املفارقــة، 
تســمو بزرقتهــا الســماء وتنهــد مــن وراء األفــق أرض مل تطأهــا حوافــر الضــواري ولــن يدنــس تراهبــا 
رجــس الطغــاة، هنــاك بــني غــاابت احلــور والســرو والصنوبــر ســتجد مــا ينتظــر اســتمطار دهشــتك 

وخيطــف الشــهقة مــن كهــف صــدرك.  
مــا أشــّد بــؤس مــن يتلــّذذ ابلتلصــص علــى هبجــٍة ال ختّصــه ويف متــيّن مــا ليــس لــه، ســيكتفي مــن 
احليــاة أبقــّل مــن حيــاة ومبــوٍت يطــّوق بعــزٍم ســريره الذابــل. مثــة شــجرة وحيــدة تفــرد ظالهلــا ومقعــد 
شــاغر ملتعــٍب حيجــب عينيــه عــن الطريــق ذعــٌر مــن عتمــٍة وبــرْد، وانشــغاٌل أبشــجار وظــالل ومقاعــد 

مشــغولة أبصحاهبــا.
احليــاة أوســع مــن تصّوراتنــا مهمــا تشــعبت أو اتســعت، والطبيعــة أهبــى وأنقــى كلمــا ابتعــدان عــن 
التدخــل يف قراراهتــا، هــي ابلتأكيــد أكثــر حكمــة وخــربة فيمــا يصلــح هلــا وجيملهــا ويرتقــي هبــا. 
املعرفــة، وهــي الغايــة مــن وراء مــا ينفقــه اإلنســان مــن وقــت ومــا يبذلــه مــن جهــد عقلــي وبــديّن، ال 
تكفــي إن مل تقــرتن ابالســتجابة ملــا تقتضيــه الكشــوف املعرفيــة مــن انفتــاح علــى مــا خيالــف ثوابتنــا 
املهلهلــة ومــن جتديــد يف الــرؤى واألفــكار والقناعــات، ال يقينيــات فيمــا يســفر عنــه احلفــر املعــريّف، 

فمــا ســيبدو لنــا بنــاًء حمكمــا ســرعان مــا تتخلخــل أسســه بظهــور أبنيــة أشــّد صالبــة وإحكامــاً.  
لــو أنّــك ال تكــّف عــن النــداء والشــغب أيّهــا اإلنســان. هــذا الكــون بعناصــره وموجوداتــه يســتصرخ 
ذاتــه املتمــّردة يف طيّــات صورتــك اخلانعــة، ال يتــواىن عــن قــرع أبوابــك املوصــدة أمــام احلريّــة واحلــّب، 
وعــن االتصــال بــك واالشــتباك مــع دفاعاتــك الغبيّــة، أســوارك بنتهــا يــداك، وتلــك اخلنــادق املتومهــة 
واألســالك الزائفــة مــن صنــع خميلتــك الصدئــة. حواســك اخلمــس املتصلــة ابلدمــاغ لــن تكفــي لفهــم 
العــامل احمليــط بــك وعالقاتــه شــديدة الغمــوض والتعقيــد، ال بــّد مــن اســتخدام حواســك اخلفيّــة 

املتصلــة ابلقلــب، تســتطيع أن تعــرف وتشــعر وتفكــر وأن تقــّرر أيضــاً بقلبــك.
إنــكارك وجــود مــا مل تــره أو تشــعر بــه لــن يلغــي واقعــة وجــوده وأنــه هنــاك لــدى أحــٍد مــا، لعلــه مثلــك، 
ميثــل حقيقــة مطلقــة لديــه ورمبــا وحيــدة. ال ميكنــك، وال ينبغــي، رفــض فكــرة مل ختطــر يف ذهنــك، وال 
تســفيه فرضيــة تناقــض مــا تعــّده بداهــة ال تقبــل الدحــض أو الشــّك، كذلــك ليــس مــن اإلنصــاف 

أن حتاكــم وتقضــي يف حــدث مــا مل تعــش حقبتــه وتطلــع علــى تفاصيلــه وجمرايتــه وظــروف حدوثــه.
لســت أكثــر مــن كائــن هــّش وضعيــف مهمــا بلغــت مــن القــوة واحلكمــة واملعرفــة فأنــت إنســان، بــل 
إن قوتــك تكمــن يف إخالصــك لإلنســان الثــاوي يف داخلــك، ويف مــدى إدراكك حلقيقــة ضعفــك 
اإلنســاينّ النبيــل، مّث إن مقتضــى احلكمــة واملزيــد مــن املعرفــة ســيدفعان بــك لالعــرتاف مبحدوديــة 
مــا متتلــك مــن إجــاابت أمــام ال هنائيــة األســئلة الــيت تولــد وتتكاثــر يف متواليــة ال أّول هلــا وال آخــر.

االنتمــاء لإلنســانية ليــس مســلمة قدريــة وبيولوجيــة، إنــه اإلرادة والقــرار واالمتثــال، حــني يذهــب 
العقــل بصاحبــه إىل املســالك الوعــرة للخطيئــة لــن يكــون بوســع الــروح ســوى التنّصــل والفــرار، 
وســيكّف القلــب عــن أن يكــون دليــاًل ومرشــدًا، أمــا اجلســد، ومــا يتصــل بــه مــن حــواس وأعضــاء، 
فليــس أكثــر مــن رداٍء خــادع ومضلــل ال ميلــك غــري التوّســل واخلنــوع واخلضــوع، االنتمــاء لإلنســان 
قــرار جــريء يتطلــب اإلرادة الصلبــة والقلــب الشــجاع والعقــل املســتنري، أمــا أن تغــدو وحشــاً 
ضــاراًي بــال روح وال قلــب فســلوك جبــان إذ مــا أســهل االنســياق األعمــى خلــف مطلــق الرغبــات 
والشــهوات املنفلتــة، والتخلــي عمــا تشــرتطه اإلنســانية مــن حريــة ومســؤولية والتــزام ابملبــادئ 

ــة والقيــم الســامية.  الطبيعي

هناك على الضفة األخرى
 من النهر

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

زهرُة احلرب 
وصَل القهُر احللوْق

واستباحوا املاَء حىّت يف اهلواْء
وأحالوها هباًء

آِه ما أضَيقها األرُض بِنا
حنُن من قاَل

وما مْن نسمٍة تْرُعُف
بعدما أْشعَلها احلقُد وطَّلوا يف دماان

أيَن مَيضوَن مُهوا
مْن أشعلوا حىّت الرتاب

قاهلا مششوُن: عليهم اي إهلي.. وعلّي
لكّنهْم مل َيْسَمعوها

ُهِدَم املعبُد عْن آخرِه
واْجُتثَّ ُروُح الكّل فيه

وَعال ساِفُله حىّت أعاليِه
وقْد أْضحى هباًء

إهّنا احلَرُب ما أبقْت لنا من أثٍر
وال أبقْت على ُكْرمى ملْن أشعلها

أو َمْن أّجُجوها
من تُرى يهدُم صرحًا

كاَن حصَن الّروح
على مّر الّدهور

أُتراهم بشرا من أشعلوا حىّت يعوها 
آه اي زهرَة حّب يف الْدمار
أِه اي زهرة كنعاَن وعدانَن

اصربي حىّت يعوَد احلّق يبين وطناً أمسى
ونُعليِه من بعد اخلراب 

اصربي اي زهرة البقيا دهورا ودهورا

وما قتلوين
أعرُف أيّن قتلُت مراراً مراراً هناَك... وذّروا َرمادَي يف الّرمل

ومازاَل قتلي على الالئحْة  
لكّن َصويت بعيٌد وجّياُش وما قتلوين

نـََفْذُت ِبِْلدي وُروحي
وِصرُت هنا أتلّفَت كّلي

أرسُل صويت ملْن هْم هناَك وال يْسِطعوَن صراخاً وَشكوى
ألّن احلياَة بال كلمٍة 

مقابُر متشي
وَصويت هبْم غابٌة من حياٍة 

إىل الشمِس متشي
وما قتلوين.

حّسان عزت

شاعر وكاتب سوري

قصيدتان
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ي
م الثقاف

س
الق

اي... َديـُْر
اي »ديــُر« مــا خــاَب يومــاً فيــِك إحساســي

انســـي وعــن  أهلــي  عــن  تعوَّْضــُت  وال 
ـــرين هجَّ ــفَّاُح  السَّ احلاِكــُم  ــا  وإمنَّ

وأقداســي أرضـــي  عــن  ألبِعــَد  قْســراً 
َمراِبعــِه عــن  َخطْــوي  تقاَصــَر  فــإن 

ِمقيــاِس ُكلِّ  يف  يل  يشــفُع  فالوجــُد 
قاِفيـــيت الشــوُق  هــدَّ  النَّهــِر«  »غــادَة  اي 

أنفاســي مــْلَء  تْســري  الشَّــطِّ  ومهَســُة 
بــِه ُرزِئْــُت  َهــمِّ  علــى  فْلتعُذرينـــي 

وســواِس طَْيــِف  يف  حَيُضــرين  مــازاَل 
»فالقاِصــُر« »العفــُن« أهــدى خــرَي تُربَتنــا

أجنــاِس الكــوِن  طُغــاِة  مــن  ِلُزمــرٍة 
حواضــَران َتستفتـــي  الــزَّاِر  وجوقــُة 

َنَـّـاِس هنْــِج  يف  احِلمـــى  تبيــَع  كيمــا 
*  *  *

ُمَضلِّلــٌة ختاريــٌف  راوَدتنـــي  كــْم 
ألســداِس أمخاســاً  أضــِرُب  فِصــْرُت 

َســاِهرٌة هللِا  عيـــَن  إنَّ  تـَْقَنطــي  ال 
خبَنَّــاِس طافَــْت  ُكلَّمــا  حَتُفُّنــا 

ُمـــنَهزِمًا املغــروُر  الواِفــُد  َسيـــرحُل 
الّراســـي حبَّــِك  ِجراحــي  تَـــِهدَّ  ولَــْن 

قــد كنــِت - اي زهــرَة البيــداِء- انِفلتـــي
نرباســي ضــوَء  عنــدي  تبَقْيـــن  وســوَف 

أقُصــدُه حيـــَن  شــفيِعي  الفــراِت  نـــهُر 
أْلمــاِس طــوِق  يف  هــوًى  حبــاِك  وقــد 

موِطنَـــهم القــوم  بعــُض  جَتاَهــَل  فــإن 
والــراِس. العيـــِن  فــوَق  الَقــْدِر  يف  فأنــت 

عروسُة الّنهر
الَعتبــا يبعــُث  مَهّــاً  الّصــدِر  يف  مَحلــُت 

رَُحبــا أو  ضــاَق  ممــا  املســاراِت  يطــوي 
عامــرٌة ابلوْجــِد  أْســفارِِه  وبعــُض 

وِصبــا بـَْهَجــٍة  مــن  َذَخــَرْت  مــا  يف ُكلِّ 
»عروســُة النَّهــِر« و »اجِلْســِر املُعلَّــِق« قــْد

والغَــَراب الّطرفَــاَء  شــواِطُئها  ــْت  ضمَّ
عائمــًة الــزَّلِّ  نبــاِت  مــن  وواحــًة 

َغَضبــا هلــا  تُبــدي  ال  الّريــَح  تُغــاِزُل 
ِعبَـــٌر هبــا  أحاديــٌث  »ِللفــراِت«  و 

طَــَراَب اهلــوى  راَم  للــذي  وَســْلوٌة 
ذاكــريت َحْقــِل  عــن  ميســُحها  الُبعــُد  ال 

ِحَقبــا هبــا  تســتثين  املصائِــُب  وال 
َخواِطَرُهــْم يومــاً  َســطَّروا  مــن  ليــَت  اي 

َحبــا حــنَي  للطفــِل  صــورًة  أدركــوا  قــْد 
َســَحٍر يف  الــّدوِح  َحفيــَف  َيســتحِضروَن 

ُمضطَــِراًب املــْوِج  ِســباَق  يرِصــدوَن  أو 
*  *  *

هبــا نَِعْمــُت  أخــرى  »ســالفٌة«  يْــِر«  »للدَّ
َســَببا هلــا  خطُـّـوا  أســالفُنا  كان  قــْد 

حانِيــًة تدعــوَك  حاراهِتــا  حتــسُّ 
تـََعبَــا وال  فيهــا  حــَزانَ  تشــتكي  ال 

ُمبـَْتِهجــًا الَعــنِي  َقريــَر  ثراهــا  تطــوي 
النََّســبا َتستشــِعُر  زاويــٍة  ُكٍل  يف 

بـَلَــٍد يف  تلقــاُه  مــا  أبَســُط  وذاَك 
ُمنَقَلبــا الَكــوِن  طُغــاُة  عليــِه  جــارْت 

ُمدمَّــرًة أضَحــْت  بُنيانــه  أركاُن 
َحطَبَــا أْصَبحــْت  قــْد  جنَّاتِــِه  وُخْضــُر 

ُمنتظــرًا ماكنــُت  وطــين-  -اي  أرثيــَك 
بَبــا والدُّ الــذؤابَن  بــِه  أداري  يومــاً 

»َنَْوتَــُه« ابَع  َمــْن  علــى  أِســْفُت  وال 
والَذنبــا والطرطــوَر  املَُخنَّــَث  وال 

ُمرتـََهنــًا القْصــِر  يف  ســيُِّدُهم  داَم  مــا 
َكــَذاب َمــْن  مــرآَة  صورتُــُه  َتظــلُّ 

*  *  *
لــْن يبلُــَغ النَّْصــَر »َكْلــُب الــرُّوِس« يف َزَمــٍن

َهــَراب وَمــْن  أكــَدى  َمــن  حكايــَة  يــروي 
حُمتـََقــرًا عــاَش  أجيـــراً  إاّل  كاَن  مــا 

الرُّتبــا أنَصــَف  مــا  قاِصــراً  الــورى  بــنَي 
نَــدًى ســواُه  تســأْل  ال  هللِا  إىل  فاجلــأ 

طََلبــا بــِه  تغنـــى  أْن  املؤمَّــُل  فهــو 
هَبجُتهــا السَّــاحاِت  إىل  تعــوُد  غــداً 

ُصِلبــا* قــد  الوقــواُق  هنــا  يُقــاُل:  وقــد 
=====

الوقواق: اجلبان
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قصيدتان عن دير الزور

محمد سليمان زادة

لماذا أحبكم؟! 

شاعر وكاتب سوري

سأجيب على السؤال بسؤال: 
- ملاذا يقع املرء يف حبكم وتنتشي روحه يف هذا الفضاء االفرتاضي؟ 

اجلــواب هــو أنتــم وهــذه القلــوب احلقيقيــة يف عــامٍل مُسّــّي ابالفرتاضــي، هنــا نتبــادل احلــب واملوائــد واحلــزن 
والعــزاء واالفــراح، ونســتمتع بنشــر حلظاتنــا الســعيدة يف )الســيلفيات(، ســيلفي وأنتــم خلفــي، ســيلفي 
وأان خلفكــم، وصــران نعــرف أطفالكــم وصــرمت تعرفــون أطفالنــا وصــارت حياتنــا مفتوحــة للجميــع ألننــا 
كلنــا جــزٌء مــن حيــاة واحــدة تعطلــت هنــاك، أقصــد تلــك احليــاة حــن كانــت األبــواب مفتوحــة ليــل 

هنار.
أحب الباد ألننا مل نفرح هبا فرتكناها لفرح بعيد ومضينا.

أحــب احلــكاايت اجلميلــة، وألنكــم احلكايــة األمجــل الــيت مل تنتــِه رغــم الشــتات، بــل ظلــت حتــاول 
ترميــم الوجــع اببتســامة.

أحب الصور ألننا نتبادل عرها حلظاتنا الســعيدة واحلزينة، ويف وحدتنا هذه ألن اإلنســان يف هاتن 
اللحظتن يشــعر ابحلاجة للناس.

هنــاك كنــا نتبــادل الصحــون مــع اجلــران، وهنــا نتبــادل صــوراً متمّنــن فيهــا وجودكــم معنــا، وتركنــا يف 
كل صــورة أمكنــة شــاغرة لتجلســوا فيهــا.  

أحــب األمهــات ألهنــن هبــة مــن هللا، وألن أمــي ظلــت كل تلــك الســنن أمــاً رائعــة، وغضبــت مــي 
حــن دفعــت طفــا وأان صغــر، قالــت يل:

-  ستحزن أمه إذا أتمل.
 فصرت أحزن كلما رأيت طفًا يتأمل وأتذكر أمي.

أحب اجلبال ألني احندرت منها كأي هنر، وابتعدت عنها ألعر املدن الغريبة 
وأنتهي يف البحار البعيدة.

أحب النجوم ألهنا رافقتي من قرييت )موابتو( وظلت معي يف حلب مثَّ يف دمشــق، ورافقتي يف كل 
الباد، وكنت أرى جنميت يف كل مكان وأراها قريبة يف حلظات احلزن وبعيدة يف حلظات الفرح. 

أحــب النســاء ألهنــن تعرضــن للظلــم والضــرب، وألنــي كنــت أرى الرجــال يضربــون نســاءهم أمــام 
الضيــوف، ال أحــب كل الرجــال.

أحــب عمــي الــذي ابع أرضــاً وســافر للشــمال ليلتقــي ابملــا مصطفــى، وأحــب املــا مصطفــى ألنــه 
مــات فقــراً.

أحب انجي وغياث ومشعل وغيفارا ومحزة وعمران وديان.
أحب احلرية ألهنا تليق بنا. 

أحب الشهداء ألهنم ماتوا خارج منازهلم.
أحب الثوار ألهنم كانوا يعرفون أبن هناك كلمة ستكلفهم حياهتم فقالوها. 

أحــب جــديت، أحــب طريقتهــا اجلميلــة يف ســرد احلــكاايت، كنّــا نقــع يف حــب شــخوصها حــىت الذئــب 
كنــا حنبــه يف حــكاايت جــديت.

أحب الرقص ألني حلمت كل حيايت ابمرأة أرقص معها، لكن املوسيقى مل متنحنا تلك السعادة.  
أحب امرأة تركتي أحبها ألهنا تركتي. 

وأحب امرأة مل ألتقيها بعد، أحبها ألني لن ألتقهيا. 
جــديت ككردســتان، كفلســطن،  حــكاايت  مــن  مجيلــة  حكايــة  إىل  حتولــت  ألهنــا  ســوراي  أحــب 

)كالبوليســاريو(. 
أحب النهاايت ألهنا حنن، ألننا ننتهي فيها.

أحب القامشلي ألن مران هناك وأحب مران ألهنا يف القامشلي. 
وأخــراً قلــت المــرأة مجيلــة أبهنــا مجيلــة، احلقيقــة أهنــا مل تنتظــر مــي أن اقــول هلــا أنــت مجيلــة، لكنــي أان 

الــذي كان ينتظــر الشــجاعة ليقــول هلــا ذلــك.
صرت أحب الغاابت، األهنار، احلافات، القطارات والوجبات السريعة. 

أحب املوت ألنه حيتفظ أبحبتنا. 
أحب الشعراء ألهنم ال ميوتون يف أوطاهنم. 

أحبك أيتها الباد ألنك مغتصبة، وألننا أنينك الطويل يف باد هللا. 
أحبــك أيتهــا البحــار ألنــك منحــت اجلنســيات للذيــن بــا وطــن هكــذا، بقلبــك الواســع وببســاطة 

الغــرق محلــوا جنســيتك.  
أحبــك أيتهــا املــرأة البعيــدة ألنــك بعيــدة بفســتانك املائــل للزرقــة، للنمــش األســود عليــه، حلذائــك 
األبيــض وشــعرك املنســدل علــى الكتفــن بغــزارة شــال، لوقفتــك البهيــة يف الصــور، ألصابعــك املطبقــة 

علــى اهلاتــف، أحبــِك ألنــي أرى يف صورتــِك جنمــيت الــيت فقدهتــا يف مســاء حلــب وموابتــو.
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سأمّر هذا املساء

يزحف الشوُق أمامي، خائفاً، خيشى اللقاء

هل تُراها سوف متنح مقليتَّ لثغرها

أم ُتراان نلتقي كاألصدقاء؟

* * *

سأمر هذا املساء

فلتفتحي األشواق ترحااًب

إيّن أتيتك حاماًل مّهي وأضرحة الدماء

حاويل أن حتضنيين

واغدقي التحناَن هنراً من عطاء

فأان أعلم ما الذي يعنيه حتنان النساء

من جديد أوجديين

عّمديين... واشرئيّب كالسماء

ولتنهمر عيناك ابحلب املعّبأ ابللهب

ولتدركي معىن الغضب

حني اجلوانح تشتكي قحط البكاء

وانشري أمساءك احلُسىن

يف جرائد مقليّت

علَّين قد أهتدي

أنسى التعب

 * * *

سأمّر هذا املساء 

حّضري مفتاح قيدي

ومناديّل الدموع

ومواقيَد الشتاء

عبئيين ابحملّبة

واملئي اجليب وفاق

 *  *  *

يزحف الشوق على أيٍد مدّماة

تزَّاحم الذكرايُت 

وأان أحبث عمن تنتشلين من رجفة اهلاوية

قويل يل

 قويل: إين آتَيه.

ي
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحان

كاتب وشاعر سوري

قصيدة غير منتهية
جاهك

ّ
بات

عاصم فرجاني

عصفور من الشرق

كاتب سوري

عصفور من الشرق قصة لعميد املسرح النثري والكاتب العريب الكبري توفيق احلكيم. 
نشــأ وترعــرع يف مصــر الــيت يشــهد هلــا العــامل أبهنــا أم الدنيــا. ذهــب ليكمــل تعليمــه يف ابريــس أم املــدن وأســتطاع ان 

يطلــع علــى ثقافــة الغــرب، وأن ينهــل مــن معينــه مــا شــاء لــه ان ينهــل .
وقف على هنر الوار ومتثل بيتأ من الشعر

)قامت على الشطني فيك معاقل ..شم الذرا مياسة األعطاف
أما على النيل فما قامت سوى ...بضٍع من الزمان عجاف(

وأطلــع علــى مبــادئ الثــورة الفرنســية وتعــّد أعظــم ثــورة يف العــامل، وقــرأ مؤلفــات فولتــري احملــب للعــرب كمــا قــرأ مؤلفــات 
موليــري وكان هــذا يكــره العــرب.

كما قرأ قصة البؤساء للكاتب الكبري فيكتور هوغو وتعترب من أعظم الكتب العاملية.
كمــا تعــرف علــى حــي الشــانزليزيه وزار بــرج إيفــل، ووقــف علــى حبــرية كونســتانس الواقعــة بــني فرنســا مــن جهــة وإســبانيا 

مــن جهــة أخــرى.
هــذا الفــىت الشــرقي الــذي ذهــب اىل الغــرب لينهــل مــن ثقافتــه ويعــب مــن علومــه، ولعلــه كان يعلــم ان الغــرب اســتقى 

علومــه وبــىن حضارتــه علــى دعائــم أتــى هبــا مــن الشــرق.
فعندمــا كانــت أوراب تتخبــط يف ظــالم اجلهــل والعبوديــة وترســف يف قيــود اجلهــل كان الشــرق مهــد األنبيــاء وموئــل 

احلضــارات ينشــر نــوراً وســالماً علــى وجــه األرض.
فهوالكــو الطاغيــة عندمــا أحتــل بغــداد جــع كل مــا حوتــه بغــداد مــن مؤلفــات وُكتــب ورمــى هبــا يف دجلــة حــىت أصبــح 

مــاء دجلــة أســودا.
كانــت هــذه املؤلفــات حتــوي كل مــا يف احليــاة مــن علــوم الفلــك والنجــوم وعلــوم الفقــه والشــريعة والديــن وعلــوم اللغــة 

والشــعر واألدب وعلــوم الطــب وكل املعــارف العامــة.
وكان لعلمائنــا قصــب الســبق فهــم أول مــن اكتشــف الــدورة الدمويــة يف جســم اإلنســان وغريهــا مــن االكتشــافات 
واالخرتاعــات، كمــا أّن ابــن خلــدون ســبق الغــرب مبئــات الســنني يف علــم االجتمــاع. كذلــك العديــد مــن األمســاء الالمعــة 
كابــن النفيــس وابــن ســينا والفــارايب وأيب حيــان التوحيــدي واحلســن بــن اهليثــم وأيب بكــر الــرازي وابــن زهــر األندلســي 

تؤكــد علــى أن مســاء العلــم كانــت تكتــظ بنجــوم وكواكــب الشــرق.
عندمــا وصــل عصفــور الشــرق إىل ابريــس اســتضافته عائلــة ابريســية أحبهــا وأحبتــه ومــن خــالل مكوثــه مــع هــذه العائلــة 

اطلــع علــى مؤلفــات كارل ماركــس الشــيوعية.
ولئــن كانــت الشــيوعية ال تؤمــن ابآلخــرة وتعتــرب املــال عصــب احليــاة فــإن الشــرق يؤمــن أن مــا بعــد احليــاة هنــاك آخــرة 

وثــواب وعقــاب.
مــع أنــه نشــأ يف بيــت شــرقي وشــرب منــذ نعومــة أظفــاره حــب هللا وعــادات شــرقية إال أنــه أحــب فتــاة ابريســية تعمــل يف 

إحــدى دور الســينما كبائعــة تذاكــر وتعلــق هبــا لدرجــة خميفــة. 
وابلرغــم مــن كونــه خيشــى مــن املــرأة ويعّدهــا خملوقــاً ُمتعبــًا، أليســت حــواء هــي مــن طــردت أآدم مــن اجلنــة، فــإن حمســن 
هــذا الفــىت الشــرقي تعلــق بفتــاة شــباك التذاكــر ســوزي وأحبهــا مــن أعمــاق قلبــه، وراح يشــدو معهــا يف شــوارع ابريــس 

ويفتــح قلبــه لــكل صــوت جيــل كمــا تتفتــح األزهــار لقبــالت الصبــاح.
صراع راح يغمره وحب يتغلغل يف دمه. ويعود يفكر ابملاضي وحتوم على جفنيه أطياف من مصر وعاداته الشرقية.

موروث شرقي يسري يف دمه وعامل من الغرب جيل يفتنه.
صــراع النفــس وقــد ضــج هبــا العنفــوان، ويعلــم أن لــه روحــاً نقيــة حتلــق عنــد ابريهــا وأن عينيــه غــري اجلمــال مل يــرى فيهمــا، 

لكــن احلــب يف الغــرب خيتلــف يف جوهــره عــن احلــب يف الشــرق.
ــم الروحيــة هــي األســاس  ــاة وفــىت، أمــا يف الشــرق فالدعائ ــة وشــراكة بــني فت يف الغــرب يبــىن احلــّب علــى مصــاحل مادي

لبنــاء احلــب، لقــد قــال الشــاعر:
)احلب أعمى كاحلياة وكالردى.. ميضي أبحالم الشباب وال يعي

احلب يعثر ابلعروش فرتمتي ..ويبيع تبجان امللوك ويشرتي(
مثــة بــون شاســع بــني املشــاعر الشــرقية والغربيــة. يكفــي أن نذكــر قصــص جمنــون ليلــى وجيــل بثينــة وعــروة بــن حــزام مــع 
ابنــة عمــه عفــراء وتوبــة صاحــب ليلــى األخيليــة لنعلــم أن احلــب يف الشــرق يســري يف الــدم ويســكب يف اللحــم والعظــم، 

ويطــوي األبعــاد ويصبــح مضــرب املثــل يف كثــري مــن بــالد العــامل.
)وأين وليلى لألواخر يف غٍد ...لشغٍل كما كنا شغلنا األواليا
جند غدا يطوى ويفىن أهله ..وقصيد قيس يّف ليس بفاِن (

ويعــود عصفــور الشــرق هــذا الفــىت العــريب إىل بــالده صفــر اليديــن وقلبــه مفعــم ابحلنــني والذكــرايت املربحــة، ويف جفنيــه 
لواعــُج وجــٍد وانر تتلظــى. 

لقد كان حاله من صاحبته الفرنسية كالظمآن يطلب ماًء من سراب. 
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دمشــقية  أســرة  يف  الرومــي  زايد  الفنــان  نشــأ 
عريقــة حمبــة للفنــون واآلداب، شــغف ابلرســم 
وتطويــر  مبمارســته  واســتمر  طفولتــه  منــذ 
دخــل  الثانويــة.  املرحلــة  هنايــة  حــىت  موهبتــه 
كليــة احلقــوق لكنــه ســرعان مــا غادرهــا حبثــا 
منحــة  ليجــده يف  )الفــن(  األول  عــن عشــقه 
القاهــرة  يف  اجلميلــة  الفنــون  لدراســة  دراســية 
عــام 19٥9، ختــرج مــن كليــة الفنــون اجلميلــة 
-القاهــرة عــام 1964 بعــد تقدميــه مشــروع 
ختــرج مميــز مــن حيــث املوضــوع واحلجــم )لوحــة 

الســوري(. الريــف  يف  احلصــاد 
عــاد إىل وطنــه ســوراي ليعــني مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف القامشــلي مــدة مخــس 
ســنوات مث انتقــل اىل مدينتــه دمشــق. ســافر اىل اململكــة العربيــة الســعودية ودّرس 
فيهــا الفنــون ملــدة مخــس ســنوات مــن العــام 1973 حــىت العــام 197٨. عــاد 
الرومــي جمــددًا إىل دمشــق ليعــني مدرســا يف معهــد اعــداد املدرســني قســم الرتبيــة 

الفنيــة واســتمر فيــه حــىت تقاعــده عــام 199٨.
 أتثــر الفنــان زايد الرومــي أبســلوب الفنــان انظــم اجلعفــري فمــال يف جــّل أعمالــه 
اىل األســلوب الواقعــي التســجيلي موثقــاً الكثــري مــن املنــازل واحلــارات الدمشــقية 
الــيت متتــاز بعمارهتــا اجلميلــة والفريــدة، كمــا صــور يف أعمالــه الكثــري مــن املشــاهد 
االجتماعيــة ومل ينــس الطبيعــة فقــدم الطبيعــة الســورية املتنوعــة يف الكثــري مــن أعماله. 
متتاز لوحات الفنان الرومي بســطوحها الناعمة إذ يشــكلها الفنان بضرابت صبورة 
هادئــة، أمــا ألوانــه فمنســجمة لطيفــة متتــزج لتقــرتب مــن بعضهــا أحيــاان وتبتعــد أخــرى 

متالشــية يف طبقــة ضــوء ال تفــارق ســطح اللوحــة يف أي جــزء مــن أجزائــه.
أثــرى الفنــان زايد الرومــي التشــكيل الســوري بنتــاج فــين غزيــر يزيــد عــن مخســة 
االف عمــل فــين مميــز عكــس البيئــة الســورية طبيعــة وإنســاان إضافــة إىل أنــه مــن 
أكثــر الفنانــني نشــاطاً يف الســاحة الفنيــة والثقافيــة فشــارك يف معظــم املعــارض الفنيــة 
ــة الفــن احلديــث  ــة كان أبرزهــا يف صال اجلماعيــة وأقــام العديــد مــن املعــارض الفردي
عــام 196٥ ومعرضــان فــرداين يف صالــة إيبــال، األول عــام 19٨4والثــاين كان 
يف عــام 19٨6. مت تكــرمي الفنــان رومــي واالحتفــاء أبعمالــه يف حفــل أقامتــه وزارة 
الثقافــة عــام 2016. أعمالــه مقتنــاة يف وزارة الثقافــة ومتحــف دمشــق الوطــين 

ومبــىن احملافظــة وخــارج القطــر أيضــا.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

زياد الرومي

عبد القادر حمود

فينة الغارقة السَّ

شاعر وكاتب سوري

خٌر َيْسري َكناٍر يف هشيْم

يتخطَّى عاجًا أمساَع من كانوا

وميضي، اتركاً زيداً وعمرواً يف وجوْم 

)َغرَِقْت تلَك السَّفيَنْة(

َأْصَبَحْت ال شيَء، يف قـَْعِر املسافاِت َرِهيـَْنْة

)َغرَِقْت تلَك السَّفيَنْة(

خٌر ينتشر اآلن سريعاً... كالضغينْة

يتخّطى حاجز التفتيش...

املتاريــس إىل صــدِر  أزالُم  األقاويــَل، ومــا صــوََّب  جيتــاز 

املدينــْة

غرقْت...

مل ينُج منها أحٌد... 

صارْت أبعماق احمليْط

لفَّ فرسان اإلشاعاِت شريطاً أمحراً حوَل املكاْن

وانطوت يوماً فيوماً صفحاٌت ِمْن حكاايت الزَّماْن

وأتْت عاصفٌة...

عربدِت الرِّيُح، وماَج البحُر

وأودى القهُر بذايَك الشَّريْط

غرَقْت...

قلُت: أما كان على الدَّفَّة )نوْح(؟!

أََوملَْ َيدُْع هلا )يونُس(، أو أيُّ الرُسْل؟!

كيف صارْت هكذا؟!...

كيف انتهى من صبوهتا صبُح األمْل؟!

كيف صاروا كلُّهم َصرعى...

فا شيء سوى الدَّمعة أتيت وتروْح؟!

)َغرَِقْت تلَك السَّفيَنْة(

فَـّـَة اليــوم، وال يونــَس مــن كان  مــن أداَر الدَّ ليــس نوحــاً 

ــِكيـَْنْة السَّ حبيســاً يف دهاليــز 

قلُت: َمْن كاَن إذْن؟!.

قيــل: ال نعــرُف، لكــْن مَثَّ َمــْن شــاهَد أشــباَه رجــاٍل خرجــوا 

مــن ظلمــة الوقــِت

وقادوا الرِّيَح والدَّفَّة حنو املوِت

ليســوا أنبيــاًء، رغــم مــا كانــوا يـَُغطُـّـون بــه عوراهتــم، أو مــا 

تــراءى ذاَت وهــٍم للعيــوْن

قلُت: َمْن كانوا إذْن؟!.

قيَل: َصْه...، ال تزهِق النَـّْفَس با أدىن مثْن

قلُت: ) ..........(

ما أمهلي شخٌص مقيٌت كاَن قريب يـََتَجوَّْل

سدَّ ابلقهر فمي

ــى  عــْدُت للقــِر، فقــد ُأخفــي دموعــي، أو أواســي مــا تبقَّ

مــن دمــي

املشــهُد، ال شــيء ســوى طفــٍل  ُدْرُت حــويل، واختفــى 

يتأمَّــْل صغــٍر 

ا ليس حزيناً!( صامتاً كاَن، حزيناً )رمبَّ

نصــَف عــاٍر، يرمــُق اللَّوحــَة ِمــْن غــِر مبــاالٍة، فيبكــي اترًة، 

أنَـّـُه يضحــُك، ال أعــرُف!، لكــْن كلُّ مــا أذكــرُُه أيّنِ  أو 

َــوَّْل رأيــُت اليــوَم طفــًا )نصــَف عــاٍر( يـَتـَبـ

....

يف املديَنْة

قصٌَّة ِجدُّ حزيَنْة

فاإلذاعاُت تقوْل:

)َغرَِقْت تلَك السَّفيَنْة(

كلُّ َمْن كاَن عليها صاَر يف احلاِل قتيْل

وإىل أْن ينتهــي التحقيــُق، أو أن ينتهــي الطفــُل ِمــَن الفعــِل 

ــُه، إالّ انتظــاراً  الَّــذي ابَشــَرُه، ال شــيَء ابإلمــكاِن أْن نـَْفَعَل

آخــراً، يف آِخــرِِه طفــٌل صغــٌر )نصــُف عــاٍر( يتبــوَّْل...
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مــادام امســي موجــوداً يف هــذه الدنيــا ســأكون متواجــدة بقــوة، أريــد أن 
يعــرف العــامل أبســره أين هنــا، ال للتــواري وراء اإلهبــام! 

ملَّ خلقنا؟   -
ألنعيــش ومنــوت وراء القضبــان؟، لــن نكــون نكــرة يف هــذه احليــاة، 
هلــم  األنبيــاء واألقــوايء واملشــهورين ومــن كانــت  فالتاريــخ خلَّــد كل 
بصمــة يف هــذه احليــاة، لتكــن لنــا بصمــة، حــىت لــو ضمــن حميطنــا 
الضيــق، لنقــل كلمتنــا دون تــردد أو حيــاء، فنحــن مل خنلــق مــن العــدم، 
ليذكــران املقربــون مــن بعــدان ببعــض املواقــف واملفــردات، لنغــرس يف 
قلــوب أطفالنــا حــب التميــز وتوزيــع االبتســامات، ال للخــوف مــن أن 
يــراان أحــد فيكــون ذلــك عــار علينــا ألننــا ظهــران أمــام املــأل لنقــول كلمــة 
حــق حــول مــا جيــري مــن حولنــا دون أن ندعــي العمــى وأننــا ال نــدري 

مــاذا حيــدث يف هــذه األوقــات؟
اســتطاع البعــض حتريــك اجلبــال أبظافرهــم ألهنــم ميلكــون حــب احليــاة، 
مل  الكــون  ميتلكــون  وآخــرون  الوجــود،  هــذا  شــيء يف  أمثــن  فاحلريــة 

يســتطيعوا أن يســمحوا ابســتمرار احلريــة لألحــرار!
 كــم هــي قاســية هــذه احليــاة!، وحنــن ال زلنــا نتــوارى خلــف األبــواب! 
مــاذا ننتظــر بعــد اآلن؟ لنمضــي قدمــاً ويســتيقظ الشــباب، ســتوافق 
النجــوم ويبقــى الفجــر مســتيقظاً ألايم، ال تفقــدوا النطــق لقــد اخرتقــوا 

إلتقيتك ذات يوم
يف مدينة األشباح

هل تذكر؟
كنت تعمل حمرراً لصفحة الوفيات

أان كنت أحبث عن عمل
قسم األرشيف

يف مركز الضمان
أو سكرترة

يف مكتب دفن املوتى
قسم إحراق اجلثامن

وتلميع النعوش...
آه

ال ختف
إهنا جمرد مزحة

أان أعرف كم ختاف املوت.
روحك املنتعشة
وصوتك الطيب

دعي أشرب صوتك الطيب
مع القهوة...

أكاد أمسع نبض قلبك
وأان أقف وسط املمر

قلوبنــا خبنجــر حــاد، وســرقوا األمــان فأيــن جنــد أرض الســام؟ لنعيــش 
عليهــا أحامنــا وال أنبــه للصعــاب نوقــد األمــل مــن جديــد، ميكننــا 
حتســن مســتقبلنا ال مزيــد مــن األشــرار، لننســج خيوطــاً مــن احلــب 
قرارتكــم وخياراتكــم معلقــة،  تدعــوا  نكــون، ال  أينمــا كنــا وكيفمــا 
مهمــا كان األمــر خميفــاً أفضــل مــن قصــة خياليــة أبمــل زائــف، مل يعــد 
مســموح لكــم بتفقــد الوقــت، خبئــوا الســاعات وافتحــوا األبــواب، 
ليجتمــع اجلميــع علــى منصــة الرقــص لنحــرك أفواهنــا إن عجــزان عــن 
اجلميــع  دعــوا  عاديــون،  والباقــي  األفضــل  حنــن  العضــات،  إبــراز 
يطــرح األســئلة وأعروهــم االهتمــام، فلغــة العيــون ليســت حكــراً علــى 
العاشــقن، وأحبــوا كل مــا يظنــه البعــض عيبــاً هبــم، ال تدعــوا جمــااًل 
للحيــاة أبن ترعبكــم حــىت لــو أقدمتــم علــى خطــوات خاطئــة، تنفســوا 
ببــطء واســقطوا حنــو األرض فهــي ســتحملكم لطاملــا محلــت اليابســة 
فهــي  رحبتــم  أم  خســرمت  االنســحاب،  أو  للمآســي  ال  والبحــار، 
حمــاوالت، حاولــوا أن ترعــوا يف هــذه احليــاة، قفــوا جمــدداً فخيــوط 
احلــب تشــدان ببــطء ومتــأل قلوبنــا، ليكــن اجتماعــاً فريــداً حــىت لــو مــع 
العائلــة املهــم أال تبقــى األمــور معلقــة، اقتحــم الصمــت بســؤال ال 
خيطــر علــى ابل، ملَّ حنــن وجــدان يف هــذه احليــاة؟ ال تبــَق مبفــردك أبــداً 
ألننــا إىل زوال، دع آاثر أقدامــك يف كل مــكان وازرع ابتســامتك 

أتساءل هل أاتبع السر
أم أعود...

أايمك أيضاً طيبة
لكن احلياة مرة.

أرفع رااييت البيضاء
من انفذة غرفة معتمة
يف قارة بعيدة عجوز

فينفتح شباك آخر يف نفس اللحظة
يف بيت صغر

يف مكان ما
يف قارة بعيدة أخرى

قارة شابة
تدندن حلناً حزينًا

وهي تلّمع زجاج الكائنات......
سوف أصلي

ليسقط ضباب ميحو بقية الشبابيك
أريدك بيتاً يل وحدي

يرسل هللا يداً متتد من خلف الغيم
لرتسم آخر إشارة

)S. O. S(
على أمل أن ختتفي من بعدها

علــى مــر األزمــان، حــّرِك يديــك بــكل االجتاهــات ومتِّــع عينييــك بــكل 
األزهــار، دع صوتــك جيتــاز البحــار وعبــاب الســماء، ال تصمــت إال 
أمــام عظمتــه ســيكون عندهــا قــرارك هــو الصــواب، ال تغــادر املســرح 
إال يف النهايــة، وعندمــا تســمع تصفيقــاً يلهــب اجلــو فتكــون بذلــك 
قــد تركــت بصمتــك أمــام احليــاة، اركــع أمامهــم واحنــي بتواضــع فهــؤالء 

فقــط مــن مســع وأهتــم وقــدر وأثــى. 
انتهــت  لقــد  بيوتكــم  إىل  عــودوا  للجميــع  تقــول  أن  تســتطيع  اآلن 

احلفلــة. 

كل البيوت  
طرقات العامل كلها 

تؤدي ايلَّ
بيد أن خطوات ال تعد

جتتاز كل صباح
تلك املسافة الفارغة

القصرة
الفاصلة

املمتدة بن ابب املرتو املفتوح
وبن رصيف احملطة

خطوات تدخل مركز التسوق
خطوات تدخل الصيدلية هناك

خطوات تدخل املتجر
اجملففــة  الفواكــه  بيــع  ركــن  حنــو  تتجــه  خطــوات 

املقــدد واللحــم  واألمســاك  واحلليــب  واخلبــز 
خطوات أخرى تدخل حمل الزهور

خطوات تقف حائرة
خطوات تتجه حيث تريد
خطوات متوت يف مكاهنا

خطوات تدنو
خطوات تبتعد

وخطوة وحيدة يف دكان صغر
لزائر يريد )سيكارة( واحدة

يدخنها
وهو يبتعد 

تعال أنت قبل اجلميع 
وزرين 

بييت يف العامل اآلخر 
قرب مركز حتقيق األمنيات 

وهاك عنواين: 
حّي البحرة الشرقية

حمطة )بولر(
شارع الضائعن
طريق القديسن

درب املوتى
آخر بيت خلف املقرة

املدفن رقم )59(
قسم الغرابء واملهاجرين

نعم
إنه عنواين اجلديد 

وهذه ليست مزحة! ....

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

انتهت الحفلة عودوا إلى بيوتكم

فاطمة برجي

شاعرة وكاتبة لبنانية

مدينة األشباح

م المرأة
س

ق
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ت
مقاال

جتعلهــا  البنيويــة  اخلصائــص  مــن  مبجموعــة  احملمديــة  الرســالة  متتــاز 
واإلنتشــار  والتمــدد  بــل  واإلســتمرار  والثبــات  الصمــود  علــى  قــادرة 
وحتــاول  تســتهدفها  الــيت  واملركــزة  املتكــررة  القاســية  الضــرابت  رغــم 
طمــس ماحمهــا وتشــويه صورهتــا والــيت تشــارك هبــا اليــوم العديــد مــن 
اجلهــات النافــذة دوليًــا وإقليميًــا وإبمــكاانت ضخمــة مكرســة هلــذا 
أعــداء  مهمــة  ُتصعــب  الــيت  اخلصائــص  هــذه  مــن  واحــدة  اهلــدف. 
الديــن هــي عامليــة الديــن اإلســامي، فاإلســام يتجــاوز يف خطابــه 
احلــدود اجلغرافيــة والعرقيــة والقوميــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ويركــز 
يف اإلنســان علــى أخاقــه وســلوكه ومعاماتــه وإجنازاتــه، وهــذه واحــدة 
مــن أهــم عوامــل قوتــه والــيت جتعــل مهمــة حصــاره وخنقــه غايــة يف 
الصعوبــة علــى املرتبصــن بــه، ألهنــم كلمــا ركــزوا جهودهــم علــى منطقــة 
فوجئــوا  إليــه  تنتمــي  شــرحية  أو  ابإلســام  يرتبــط  جمــال  أو  جغرافيــة 

بظهــوره أقــوى يف منطقــة أخــرى أو لــدى شــرحية اثنيــة. 
يتعامــل اإلســام مــع اإلنســان كإنســان، بغــض النظــر عــن قوميتــه أو 
جنســه أو لونــه أو مكانتــه أو ســلطته أو عرقــه. خياطــب يف اإلنســان 
عقلــه وقلبــه وفطرتــه، ويعتــر اإلنســان قيمــة مســتقلة بذاهتــا مكرمــة مــن 
ابرئهــا بفعــل النفحــة الرابنيــة الــيت تســري بــن أضلعــه وحتــرك طاقاتــه. 
النصــوص  يف  لإســام  العاملــي  البعــد  مؤشــرات  مــن  الكثــر  هنــاك 
القرآنيــة والســنة النبويــة وهــي تصلــح مــادة دمســة للباحثــن والكتــاب 
والبنــاء  وحتليلهــا  جلمعهــا  اجلهــد  بعــض  منهــم  وتســتحق  واملهتمــن 
عليهــا، لكنــي  ســأقتنص منهــا مشــهًدا واحــًدا يلقــي الضــوء علــى 
عامليــة هــذا الديــن. حيــث كان مــن أوائــل املؤمنــن ابلرســالة احملمديــة 
بــن رابح ) كانــوا مــن  بــال  أبــو بكــر الصديــق واحلبشــي  القرشــي 
الســبعة األوائــل الذيــن آمنــوا ابلرســالة كمــا ورد يف بعــض النصــوص 

التارخييــة (. 
رجــل غــي مــن قبيلــة مهمــة لــه مكانــة عاليــة ونســب عريــق واتريــخ 
طويــل يف اجلزيــرة العربيــة. وعبــد فقــر أجــر ال وزن لــه وال مكانــة وال 
اتريــخ يف جمتمــع عشــائري يــويل للنســب واملــال والتاريــخ واإلنتمــاء 

القبلــي أمهيــة كبــرة.
ابلعــادة، تســتهدف أي حركــة أو تنظيــم أو نظريــة جديــدة شــرحية 
حمــددة مــن اجملتمــع لتشــكل منهــا نواهتــا الصلبــة وقاعدهتــا املتينــة يف 

املرحلــة األوىل لتكوينهــا. يتــم اختيــار النــواة األوىل بعنايــة فائقــة حبيــث 
تكــون القواســم املشــرتكة بــن أفرادهــا كبــرة جــًدا مبــا حيقــق اإلنســجام 
عليهــا  للبنــاء  يكفــي  مبــا  ومتينــة   صلبــة  جلعلهــا  الــازم  والتماســك 
يف املراحــل التاليــة. يف البدايــة ال بــد إذاً أن تكــون مكــوانت النــواة 
متجانســة حــىت ترســم املامــح املميــزة والطابــع العــام للتنظيــم اجلديــد 
وتبــي قواعــده املتينــة الصلبــة، وبعــد ذلــك ميكــن فتــح اجملــال لشــرائح 
أخــرى أقــل جتانًســا متتلــك قواســم مشــرتكة مــع النــواة األوىل لإنضمــام 
للمجموعــة. أمــا أن تبــدأ الدعــوة والرســالة احملمديــة بقبــول متناقضــن 
ومتخالفــن هلــذه الدرجــة يف جمتمــع لــه خصائــص معروفــة فهنــاك شــيء 

مــا غــر تقليــدي.
رمبا نفهم إسام بال بدين جديد قد حيسن من مكانته اإلجتماعية 

وحيرره من العبودية، ولكن كيف نفسر حينها إسام أيب بكر.
ورمبــا نفهــم إســام أيب بكــر بديــن جديــد علــى خلفيــة صداقتــه مبحمــد 
صلــى هللا عليــه وســلم ومكانتــه القبليــة وســلطته املاليــة الــيت حتميــه مــن 

غضــب زعمــاء قريــش، ولكــن كيــف نفســر حينهــا إســام بــال.
الديــن يف  املؤمنــن األوائــل هبــذا  كيــف ميكننــا أن نتخيــل اجتمــاع 
جملــس واحــد يضــم عبــًدا مــا زال ميــارس دوره كعبــد أجــر، مــع ســيد 
وزعيــم غــي لرمســا مًعــا خطــة عمــل الرســالة اجلديــدة ويضعــا مًعــا حلــواًل 
للتحــدايت الــيت حيتمــل أن تواجههــا يف جمتمــع قبلــي لــه هرميــة معروفــة 
وهيكليــة ال وزن فيهــا للعبيــد واألجــراء وتســيطر عليــه تراكمــات مــن 
التقاليــد والســلوكيات الــيت تقــف حائــًا دون هــذا اللقــاء فضــًا عــن 
التعــاون والتنســيق واحملبــة . كيــف ميكــن هلــذا أن حيصــل بقفــزة واحــدة 

فــوق حاجــز الزمــن والعــادات والتقســيمات اإلجتماعيــة. 
هنــاك لغــز يف هــذا الديــن. وهنــاك ســر يف رســالة اإلســام. يكمــن 
اللغــز يف العدســة الــيت ينظــر مــن خاهلــا اإلســام إىل البشــر. العدســة 
الــيت كتــب عليهــا: » إن هللا ال ينظــر إىل صوركــم وأموالكــم ولكــن 
ينظــر إىل قلوبكــم وأعمالكــم ». العدســة الــيت كتــب عليهــا: » اي أيهــا 
النــاس إان خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعواًب وقبائــل لتعارفــوا 
إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم ». العدســة الــيت كتــب عليهــا: » اي أيهــا 
الذيــن آمنــوا كونــوا قوامــن ابلقســط شــهداء للنــاس ولــو علــى أنفســكم 

أو الوالديــن واألقربــن«.

إهنــا عامليــة اإلســام. العامليــة الــيت وجــدت حلمايــة اإلنســانية والرقــي هبــا 
إىل املســتوى الــذي يليــق ابإلنســان ومييــزه عــن غــره مــن املخلوقــات. 
البشــر  لــكل  اإلســام موجهــة  األوىل كانــت رســالة   اللحظــة  منــذ 
فســمى هللا نفســه رب العاملــن ومســى رســوله رمحــة للعاملــن. مل يكــن 
عشــائراًي وال قرشــًيا وال عربيًــا، مل يكــن طبقيًــا وال عرقيًــا وال حمليًــا، لقــد 
بدأ منذ حلظة اقرأ عاملًيا يســتهدف يف خطابه اإلنســان، أي إنســان، 
وهــذا يفســر كــون أيب بكــر وبــال مــن املؤمنــن األوائــل. ولعــل ورود 
لفــظ اإلنســان ثــاث مــرات يف أول ســورة ) العلــق ( أنزلــت علــى 
حممــد بــن عبــد هللا صلــى هللا عليــه وســلم يشــر بشــكل واضــح هلــذا 

املعــى.  
كانــت النــواة األوىل إذاً متجانســة ومل خيــرج اإلســام عــن القاعــدة يف 
هــذه النقطــة. مل يكــن مثــة تناقــض بــن الشــخصيتن عندمــا ننفــض عــن 
عيوننــا غبــار املفاهيــم الباليــة والرتاكمــات الســلبية والعنصريــة البغيضــة 
وننظــر إليهمــا مــن عدســة الرســالة احملمديــة. كامهــا ينفــر مــن عبــادة 
األواثن. كامهــا يرفــض الظلــم  والتكــر الــذي يبديــه زعمــاء قريــش. 
كامها يرفض يف أعماقه أن يســجد حلجر أو ُيســتعبد لبشــر. كامها 
يشــعر يف داخلــه ابجنــذاب مــا حنــو قــوة عظيمــة متعاليــة ال تفــرق بــن 
النــاس علــى أســاس اللــون أو الســلطة أو املــال. كامهــا ميتلــك خمــزواًن 
كبــرًا مــن القيــم واألخــاق وتتــوق نفســه إىل جمتمــع حتكمــه منظومــة 
جوهرهــا القيــم واألخــاق. كامهــا حيــب الصــدق واألمانــة املتمثلــة 
بشــخصية الصــادق األمــن. كامهــا المســت روحــه ســحر الكلمــات 
األوىل الــيت أنزلــت علــى قلــب حممــد صلــى هللا عليــه وســلم. كامهــا 
تفاعــل مــع أول كلمــة مساويــة) اقــرأ ( فقــرأ القصــة مــن أوهلــا وأدرك أن 
ال حدود ســتقف أمام انتشــار هذه الرســالة الســماوية فقرر أن يكون 
مــن أعمدهتــا األساســية مهمــا كان الثمــن الــذي ســيضطر إىل دفعــه. 
مل يكــن مثــة أي تناقــض بــن الشــخصيتن ابمليــزان اإلســامي. امليــزان 

الــذي ال يثقــل كفتــه لــون أو شــكل أو ســلطة أو مــال أو نســب.
 يقــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: » اي أيُّهــا النــاُس إنَّ ربَّكــْم 
واِحــٌد أال ال فضــَل ِلعــريبٍّ علــى عَجِمــيٍّ وال ِلعَجِمــيٍّ علــى عــريبٍّ وال 
ألمحــَر علــى أْســوَد وال ألســوَد علــى أمحــَر إالَّ ابلتَّقــَوى إنَّ أكَرمكــْم 

عنــد هللِا أْتقاُكــْم » . إهنــا عامليــة اإلســام.

د- معتز محمد زين

عالمية الدين اإلسالمي 

كاتب وطبيب سوري
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Rusya, 30 Eylül 2015’teki doğrudan askeri müdahalesinden önce (2011) geliştirdiği bir planla Suriye’yi işgal etmeye 
,Suriye üzerindeki kontrolünü empoze etmeye ve zenginliğini, petrol kaynaklarını ve limanlarını sömürmeye çalıştı.
Eski hayali Akdeniz’in ılık sularına ulaşmaktı ve ilk suçlu Hafız Esad, onunla imzaladığı karşılıklı savunma an-
laşmasıyla bunu   mümkün kıldı.
Ve o suçlu Beşar, Suriye’nin kapılarını açtığında ve sonraki yüz yıl için boyun eğme anlaşmaları yaptığında bunu 
tamamladı.
Putin’in Rusyası, Suriye’deki cani Esad rejimini ve Suriye devrimine düşman milisleri destekledi ve devrimi 
yenmeyi başardı . Şimdi, ülkenin ekonomik yeteneklerini onlarca yıldır ele geçirme karşılığında sistemi yeniden 
sürdürmeye çalışıyor.
Suriye’deki Rusların gücü, Suriye’yi işgal etmek için uluslararası ve bölgesel yetkiden geldi. Onlar sayesinde Suriye 
işgalinde yedinci yılına giriyor. Cihatçı gruplarla savaşma ve Esadist laik rejimi kurtarma bahanesiyle müdahale 
ettiler.
Şehirleri ve köyleri yok ettiler, hastaneleri ve pazarları bombaladılar, milyonlarca Suriyeliyi yerinden ettiler, İran 
müdahalesi  , mezhepçi milislerin desteği ve rejimi Suriye’nin  rejimi kurtardı. Onu zelil  olarak kendilerine köle 
ettiler.  Bununla beraber   yüzlerce ekonomik anlaşma dayattılar.
Suriye’de ki    limanlar ,  sanayi şirketleri  ve madenlere el koyarak   havaalanları da dahil olmak üzere  bütün 
servetini yağmaladılar.
Rusya, Amerika’nın varisi olup petrol, gaz ve tarım kaynaklarını kontrol etmeyi hedefliyor .bundan dolayı  Rusya, 
rejimin askeri ve güvenlik bağlantılarına hakim oldu.
Mevcut durum, Rusya’nın altı yıl geçmesine rağmen stratejisini empoze edemediğini ve müdahale eden ülkelerin 
Suriye’de güçlendiğini teyit ediyor.
Herhangi bir çözüm ile  bu ülkelerin çıkarlarını gözetmek  gerekir. Tüm bunların dışında Esed rejiminin düşme-
sinden sonra Rusya’nın çıkarları ve varlığı, Suriye halkına yaptıklarından dolayı - aleyhine davalar açıldıktan ve 
liderleri uluslararası mahkemelerde yargılandıktan sonra  - bozulacak , reddedilecek  ve yasal soruşturmaya tabi 
tutulacaktır.
Suriyelilerin dönüşü, bu işgalin  altıncı yıldönümünde  , zorunlu olarak siyasi sistemdeki büyük bir değişiklikle  , 
bölgesel ve uluslararası müdahaleyi önemli ölçüde sınırlayan   anlaşmalara bağlı olacaktır..
Suriye’deki, yıkım, öldürme ve yerinden etme durumu , zorunlu olarak ilk Cenevre Bildirisi’ne dayalı bir çözüm ve 
bağımsız bir yönetim organının oluşturulmasını gerektiriyor.
- Suriyelilerin, mülkleri, şehirleri ve köyleri yeni Rus silahlarının test edildiği arenalara dönüştü.
- Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu şunları söyledi:
- Ordumuz, Suriye’deki operasyonları sırasında 320’den fazla farklı silah türünü test etti
- Tüm modern Rus silahları Suriye’de test edildi ve Suriye’deki askeri operasyonlar sonucunda silahlar ve he-
likopterler geliştirildi ve değiştirildi.
- Bu operasyonların başarısı, Rus silahlarını uluslararası askeri endüstri pazarlarında tanımamızı ve satın alma tale-
bini artırmamızı sağladı. 
Astana Süreci:
Astana ve Soçi süreci, Rejim aleyhine verilen uluslararası kararları azaltmak ve Cenevre sözleşmesinin etkisini 
azaltmak için geldi. Rusya, bu sözleşmelere dayanarak entrikalarla Özgür Ordunun hakimiyeti altındaki tüm yerleri 
kontrol altına aldı.  Aynı zamanda bu sözleşmelerle Suriye’deki tüm devrim gruplarını ve devrimi etkisiz bıraktı. 
Aynı zamanda Rus uçakları yıkıma, göçe, öldürmeye ve tahribata devam etti.
Astana Süreci ilk kez 23 ve 24 Ocak 2017’de başladı.
Astana rotası, Esad rejiminin tüm Suriye’de kontrolü yeniden ele geçirmesini ve askeri varlığını yeniden tesis et-
mesini sağlamak için geldi.
Suriye konulu Astana görüşmeleri 16. Toplantısına  ulaştı ve 100’e kadar devam edilebilir.
Rusya, müttefiki Çin ile birlikte, 4 Ekim 2011’den bu yana, sivillerin korunmasını garanti altına alan ve failleri 
sorumlu tutan her BM kararını geçersiz kılmak için 16 kez veto hakkını kullandı.
Ayrıca rejimin kimyasal silah kullanmasını kınayan tüm kararları da engelledi.
Rusya, Suriye’nin Rus güçlerinin Esad rejimini kurtarmak amacıyla yoğun operasyonlarına tanık olduğu bir dönem-
de, formalite 6 kez savaşın bittiğini ve Suriye’den çekildiğini duyurdu.
Uluslararası Bağımsız Suriye Soruşturma Komisyonu tarafından yayınlanan bir raporda Birleşmiş Milletler, 
Rusya’nın Suriye’de ayrım gözetmeksizin sivil alanları bombalayarak ve altyapıyı, okulları, hastaneleri ve sağlık 
tesislerini tahrip ederek savaş suçları işlediğini duyurdu.
Ayraca,masum sivilleri öldürdü; bu yüzden, şehirlerin ve köylerin yıkılmasına neden oldu ve binlerce kişiyi  Suri-
ye’nin kuzeyine kaçmaya zorladı.
Raporda, Rus Hava Kuvvetleri’nin saldırılar sırasında füzelerini belirli bir askeri hedefe yönetmediği ve bunun sivil 
bölgelere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenleme savaş suçu oluşturduğu vurgulandı.
Rus havacılığının Suriye’deki sivillere yarım milyondan fazla hava saldırısı düzenlediği belgelendi.
Rusya’nın Şam rejimini destekleyen hava harekatının yalnızca terörist gruplara yapıldığını iddia etse de Suriye’de 
sivillere yapılan toplu katliamlar ve Rusya’nın yaptığı hava saldırılarıyla ölen yüzbinlerce sivilden ve milyonlarca 
yerinden yurdundan edilmiş insandan sorumlu olduğunu doğruluyor
Birleşmiş Milletler sık sık Suriye’deki günlük vahşetleri kınarken, Birleşmiş Milletler sorumluları belirtmekten 
kaçınmaya çalışıyor ve ülkenin çoğuna insani yardım dağıtmak için kasap Beşar Esad hükümetine ve onun Rus 
destekçilerine güveniyor.
Dünya, Esad rejimini yeniden ayağa kaldırmak ve onunla diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için çalışıyor; Çünkü 
dünyanın ve onunla birlikte İsrail’in Beşar Esad rejimine ihtiyacı var.

عملــت روســيا علــى احتــال ســوراي وفــرض ســيطرهتا عليهــا واســتغال ثرواهتــا ومواردهــا النفطيــة ومرافئهــا، كمخطــط وضعتــه عــام 
)2011(، قبــل تدخلهــا العســكري املباشــر يف 30 أيلــول 2015.

حلمهــا القــدمي كان الوصــول إىل امليــاه الدافئــة إىل البحــر األبيــض املتوســط، ومكنهــم مــن ذلــك اجملــرم األول حافــظ األســد مــن 
خــال اتفاقيــة الدفــاع املشــرتك الــيت وقعهــا معهــا، وأكمــل ذلــك الســفاح بشــار حــن فتــح أبــواب ســوراي أمامهــا وعقــد اتفاقيــات 

إذعــان ملئــة ســنة قادمــة.
روســيا البوتينيــة ســاندت النظــام األســدي اجملــرم يف ســوراي ودعمــت امليليشــيات املعاديــة للثــورة الســورية وجنحــت يف هــزم الثــورة 

واآلن تعمــل علــى إعــادة تعــومي النظــام مقابــل االســتياء علــى مقــدرات البــاد االقتصاديــة بعقــود تطــول لعقــود.
 قــوة الــروس يف ســوراي جــاءت مــن التوكيــل الــدويل واإلقليمــي هلــا ابحتــال ســوراي، وهــي تبــدأ عامهــا الســابع يف احتــال ســوراي 
بفضلهــم، وقــد تدخلــت بذريعــة حماربــة اجلماعــات اجلهاديــة وإنقــاذ النظــام العلمــاين األســدي، وقــد دمــرت املــدن والقــرى وقصفــت 
املستشــفيات واألســواق، وهجَّــرت مايــن الســورين، ودعمــت التدخــل اإليــراين وامليلشــيات الطائفيــة، وأنقــذت النظــام عســكرايً 
وجعلتــه اتبعــاً ذليــًا هلــا، مــع  فرضهــا عليــه مئــات االتفاقيــات االقتصاديــة وهنــب ثــروات ســوراي، ومشــل ذلــك املطــارات واملوانــئ 
والشــركات الصناعيــة، ووضعــت يدهــا علــى الفوســفات، وتطمــح لوراثــة أمــركا والســيطرة علــى منابــع النفــط والغــاز والزراعــة، 

وأصبحــت روســيا مهيمنــة علــى املفاصــل العســكرية واألمنيــة للنظــام.
الوضــع احلــايل يؤكــد أن روســيا مل تتمكــن مــن فــرض اســرتاتيجيتها بعــد ســت ســنوات، وأصبحــت الــدول املتدخلــة أقــوى يف ســوراي، 
وأيــة تســوية تتطلــب أخــذ مصــاحل تلــك الــدول، وعــدا كل ذلــك إن مصــاحل روســيا ووجودهــا ســيكون عرضــة للتدهــور والرفــض 
واملاحقــة القانونيــة ملــا فعلتــه ابلشــعب الســوري، بعــد أن تُرفــع الدعــاوى القضائيــة ضدهــا وماحقــة قادهتــا أمــام احملاكــم الدوليــة 

بعــد ســقوط النظــام األســدي. 
يف الذكــرى السادســة الحتاهلــا ســتكون عــودة الســورين مرتبطــة ابلضــرورة بتغيــٍر كبــر يف النظــام السياســي، وابتفاقيــاٍت حتــّد 

بصــورٍة كبــرة مــن التدخــات اإلقليميــة والدوليــة.
 إن الوضــع الســوري، وكميــة الدمــار والقتــل والتهجــر، تقتضــي ابلضــرورة تســوية تنطلــق مــن بيــان جنيــف األول، وتشــكيل هيئــة 

حكــم انتقــايل مســتقلة.
وزير الدفاع الروسي:

حتــوَّل الســوريون وممتلكاهتــم ومدهنــم وقراهــم إىل ســاحاٍت لتجريــب األســلحة الروســية اجلديــدة، فقــد قــال وزيــر الدفــاع الروســي 
)ســرغي شــويغو(:

- جيش بادان جرَّب أكثر من 320 نوع ساح خمتلف خال عملياته يف سوراي.
- مجيــع األســلحة الروســية احلديثــة اخُتــرت يف ســوراي، وطــورت وعدلــت األســلحة واملروحيــات نتيجــة العمليــات العســكرية يف 

ســوراي.
- جنــاح هــذه العمليــات مكننــا مــن الرتويــج لألســلحة الروســية يف أســواق الصناعــات العســكرية الدوليَــة وازدايد الطلــب علــى 

شــرائها. 
مسار األستانة:

خيــار األســتاان وسوتشــي جــاء مــن أجــل تفريــغ القــرارات الدوليــة املناهضــة للنظــام مــن قوهتــا، ومهشــت اتفاقيــات جنيــف، ومتكنــت 
خاهلــا روســيا مــن الســيطرة علــى مجيــع املناطــق الــيت كانــت تقــع حتــت ســيطرة اجليــش احلــر عــر خديعــة املصاحلــات واهلــدن وخفــض 
التصعيــد، واعتمــدت عليهــا يف إهنــاك الفصائــل والثــورة، وابلوقــت ذاتــه مل يتوقــف طراهنــا عــن التدمــر والتهجــر والقتــل والتخريــب.

انطلق مسار أستانة ألول مرة يف 23 و24 يناير/ كانون الثاين 2017، 
وجــاء مســار )األســتاان(، مــن أجــل متكــن النظــام األســدي مــن إعــادة الســيطرة علــى كامــل ســوراي وإعــادة تثبيــت وجــوده 

العســكري.
ووصلت اجتماعات أستانة حول سوراي إىل 16 وهي قابلة لإستمرار حىت الرقم املئة.

الفيتو الروسي ومعاانة السورين:
اســتخدمت روســيا، ومعهــا حليفتهــا الصــن، حــق النقــض )الفيتــو( 16 مــرة، منــذ الرابــع مــن تشــرين األول عــام 2011، إلبطــال 
كل قــراٍر أممــي يكفــل محايــة املدنيــن وحياســب مرتكــي اجلرائــم، مــع تعطيلهــا كل القــرارات املتعلقــة إبدانــة اســتخدام النظــام 

لألســلحة الكيميائيــة.
روســيا يف خداعهــا املعــروف عنهــا أعلنــت 6 مــرات انتهــاء احلــرب وانســحاهبا مــن ســوراي، يف الوقــت الــذي كانــت ســوراي تشــهد 

عمليــات موســعة للقــوات الروســية هبــدف انقــاذ نظــام األســد.
وقــد أعلنــت األمــم املتحــدة يف تقريــر صــدر عــن جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن ســوراي إىل أن روســيا ارتكبــت جرائــم 
حــرب بقصفهــا العشــوائي للمناطــق املدنيــة يف ســوراي، وتدمرهــا البــى التحتيــة واملــدارس واملشــايف واملنشــآت الطبيــة، وقتــل املدنيــن 

األبــرايء، ممــا أدى إىل تدمــر املــدن والقــرى وأجــر اآلالف مــن ســكاهنا علــى النــزوح إىل الشــمال الســوري.
وأكــد التقريــر أن ســاح اجلــو الروســي خــال اهلجمــات مل يوجــه صوارخيــه إىل هــدف عســكري حمــدد، وهــو مــا يرقــى إىل مســتوى 

جرميــة احلــرب املتمثلــة يف شــن هجمــات عشــوائية علــى مناطــق مدنيــة.
ومتَّ توثيــق قيــام الطــران الروســي بشــن أكثــر مــن نصــف مليــون غــارة جويــة علــى املدنيــن يف ســورية، وهــذا يؤكــد أهنــا مســؤولة عــن 
مئــات اآلالف مــن الضحــااي ومايــن النازحــن، رغــم أن روســيا نفــت مــراراً مســؤوليتها عــن القتــل اجلماعــي للمدنيــن يف ســوراي 

وأصــرت علــى أن محلتهــا اجلويــة لدعــم نظــام دمشــق وتســتهدف اجلماعــات اإلرهابيــة فقــط.
بينمــا تديــن األمــم املتحــدة بشــكل متكــرر الفظائــع اليوميــة يف ســوراي، تســعى األمــم املتحــدة إىل جتنــب تســمية املســؤولن، وهــي 

تعتمــد علــى حكومــة بشــار األســد الســفاح وداعميهــا الــروس لتوزيــع اإلغاثــة اإلنســانية يف معظــم أحنــاء البــاد.
خاصة الكام:

-  ألن األسد حاجة إسرائيلية ودولية.
يعمل العامل على إعادة تعوميه، وإعادة العاقات الدبلوماسية معه.

Rusya’nın Suriye’yi işgali anısına
في ذكرى االحتالل الروسي لسوريا

İŞRAK
إشراق
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6 Ekim 1973 öğlen, Araplar ile İsrailli düşman arasındaki dördüncü savaşın kıvılcımı başladı . Kıvılcım, 
Mısır ve Suriye cephelerindeki subay ve askerlerin savaşı başlatmasının şifresi oldu. Duyurulduğu gibi  
amacı, “toprağın kurtuluşu, hakların restorasyonu ve 1967 saldırganlığının etkilerinin ortadan kaldırıl-
ması” idi. Mısır cephesinde askerler Süveyş Kanalı’nı geçerek en büyük ve yüksek tahkim edilmiş 
bariyer olarak nitelendirilen Bar Lev Hattı’nı yıktılar, tahkimatları yıktılar ve birçok düşman askerini 
öldürüp, esir aldılar. Bu olay  çok az kayıpla ve altı saat içinde gerçekleştirildi.
Suriye cephesinde ise  askerler, düşmanın işgal altındaki Golan’da inşa ettiği Alon Hattı tahkimatlarını 
da aşarak uluslararası sınırlara ulaştılar. İsrail’de şok, şaşkınlık ve karışıklık günlerce sürdü ve liderleri 
Amerika’dan yardım istedi, çünkü silah ve mühimmatla kurtarmaya koşan ve Arap kuvvetlerine ca-
susluk yapan korkunç kayıplar nedeniyle çöküş hissetti ve Araplar üstün olduğu sürece bir diplomatik 
hareket savaşı durdurmaya başladı. Ancak halklarımızın iyimser olduğu savaş bir kurtuluş savaşı ola-
caktır. Mısır ve Suriye liderlerinin üzerinde anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.Bu, ilan edilen toprakları 
özgürleştirmeyi hedefleyen    bu savaş artık  sınırlı bir savaş haline  geldi. 
Siyasetin seyrine müdahalesi ile İsrail’in her iki cepheye de nüfuz etmesiyle savaş durdu ve İsrail güçleri 
Kahire’nin 101. kilometre doğusuna ulaştı.Suriye’de de  ilk günlerde başardıklarımızı kaybettik, sadece 
bu değil biz de yeni mevziler kaybettik ve düşman üst düzey liderlikteki çöküşlerden sonra uluslararası 
yolda Şam’dan 60 kilometre uzakta oldu.Ve birçok yetkili memurunun görevden alınmasına  neden 
oldu. 
Savaşların gidişatını bilen bazı kişiler, yetkin bir Suriye subayı olan Tuğgeneral Omar al-Abrash’ın, 
kendisine geri çekilmesi için garip emirler geldiğinde Tümeniyle birlikte Tiberia Gölü’ne geldiğini 
söylüyor. Ve O, bu  emrin  tehlikeli  bir  emir olduğunu  ve cephesini  tehlike de olduğunu fark ettiği  
için   emri reddetti, bunun  için    komuta yerindeki Cumhurbaşkanı olan Genelbaşkanın emriyle saha 
da idam edildi. Ve üç Tümenle Suriye cephesine giren Irak ordusundan ateşkesin hemen ardından tüm 
askerlerin kurallara aykırı davrandıkları   için Suriye topraklarını terk etmeleri istendi.
Bu yüzden halklar bu savaşı   bir kurtuluş savaşı olarak   istediler liderlerse, belki de işgal edilen yerlerin  
restorasyonunu sağlayacak,  Amerikan himayesi altında müzakereler için bir seferberlik savaşı istediler. 
Hepimiz biliyoruz ki, zorla alınanın ancak bir güç   tarafından geri alınabileceğini biliyoruz..
Mısır’ın toprağını geri aldığı doğrudur, ancak yüksek bir bedelle İsrail’in varlığının tanınması, onunla 
normalleşme, Arap-İsrail çatışması çemberinden çıkışı, Arap rolünden istifası ve  onun içinden  çıkması.  
Suriye toprakları şimdiye kadar hala işgal altında ve rejimi (direniş ve muhalefet sloganları) yükselterek  
Suriye topraklarını   özgürleştirmeye   çalıştığını iddia ediyor .  Ama O, sadece kendi halkına direniyor.
Bu savaş gerçek  bir savaş olabilirdi ama  bu savaştan sonra çok sular tükendi, ancak onu yönetenlerin 
kararlılık eksikliği, halkları hüsrana uğratan  ve umutsuzluğa düşüren sınırlarda durdurdu.
Bu liderler, halklarını kontrol etmeye ve onları kardeşler arasında savaşmak ve halklarıyla savaşları gibi 
yan savaşlara sürüklemeye adadılar, ta ki Arap ülkelerinde halklarına karşı savaşan birden fazla otorite 
oldukları noktaya gelinceye kadar. toplumlarında öldürme, yerinden etme, yıkım, hırsızlık ve servetin 
yağmalanması ve kötü değerlerini  getirmeye yoğunlaştılar.
Ve hakkı geri getirme ve toprağı özgürleştirme hedefi ulaşılamaz hale geliyor ya da bu acımasız otori-
teler ülkelerinin başında kalmaya devam edecekler . Ve sözde dünya medeni kaldı, çıkarlar tarafından 
yönetildi ve bu makamlara kendi çıkarlarının koruyucusu olarak bakmaya ve felaketimize insani krizler 
ve yardım sağlanmasını gerektiren sığınma ve yerinden edilme krizleri olarak ilgilenmeye hiçbir itirazı 
yoktu. Büyük bir kısmı, değerleri veya vicdanı tarafından caydırılmadan yurttaşlarının kanıyla yaşayan 
ve kendilerini zenginleştiren savaş tüccarlarına ve oportünist gruplara gidiyor.
Bu rejimleri ve uluslararası toplumu teşhir eden ve aynı zamanda kötü muhalefeti “beş yıldızlı otellerin 
muhalefetini” teşhir eden milyonlarca mültecinin ve çadırlarının durumundan bu açıkça görülmektedir.
Ulusal otoriteler bu rejimleri tarihin çöplüğüne süpürmedikçe ülkelerimizde işler yolunda gitmeyecektir 
ve yol uzun da olsa bu hedef üzerinde çalışmalıyız.

يف ظهــرة يــوم 6 تشــرين أول / أكتوبــر عــام 1973 انطلقــت شــرارة احلــرب الرابعــة بــن العــرب والعــدو اإلســرائيلي 
والشــرارة كانــت كلمــة الســر للضبــاط واجلنــود علــى جبهــيت مصــر وســورية ببــدء احلــرب، كان اهلــدف منهــا كمــا أعلــن 
» حتريــر األرض واســرتجاع احلــق وإزالــة آاثر عــدوان عــام 1967 ،علــى اجلبهــة املصريــة َعبــَـَر اجلنــود قنــاة الســويس 
ودمــروا خــط ابرليــف الــذي وصــف أبنــه أكــر مانــع عــايل التحصــن ودمــروا التحصينــات وقتلــوا وأســروا الكثــر مــن 
جنــود العــدو  كل ذلــك يف أقــل اخلســائر ويف ســت ســاعات، وعلــى اجلبهــة الســورية وصــل اجلنــود أيًضــا للحــدود 

الدوليــة ابخــرتاق حتصينــات خــط آلــون الــذي بنــاه العــدو يف اجلــوالن احملتــل.
يف إســرائيل كانــت الصدمــة واملفاجــأة والتخبــط ألايم واســتنجدت قيادهتــم أبمــركا لشــعورها ابإلهنيــار مــن هــول 
اخلســائر الــيت ســارعت إىل جندهتــم ابلســاح والذخــرة والتجســس علــى القــوات العربيــة وبــدأت حركــة دبلوماســية 
لوقــف احلــرب طاملــا العــرب متفوقــون، إالّ أن احلــرب الــيت تفاءلــت شــعوبنا أبهنــا ســتكون حــرب حتريــر اتضــح أهنــا 
ابتفــاق قيــادات مصــر وســورية هــي حــرب حمــدودة التصــل إىل األهــداف الــيت أعلــن عنهــا بتحريــر األرض واســرتجاع 
احلــق، وبتدخــل السياســين يف مســرهتا توقفــت احلــرب ابخــرتاق إســرائيلي للجبهتــن ووصلــت القــوات اإلســرائيلية 
للكيلــو 101 شــرق القاهــرة ويف ســورية خســران مــا حققنــاه ابألايم األوىل، وليــس ذلــك فقــط بــل خســران مواقــع 
جديــدة وأصبــح العــدو علــى بعــد 60 كيلــو مــرتًا عــن دمشــق داخــًا علــى الطريــق الــدويل بعــد اإلهنيــارات يف 
القيــادات العليــا الــيت مل تكــن متلــك الكفــاءة هلــذه احلــرب بعــد تســييس اجليــش وحتويلــه إىل جيــش عقائــدي وإبعــاد 

الكثــر مــن ضباطــه األكفــاء.  
يقــول بعــض املطلعــن علــى جمــرايت املعــارك أن العميــد عمــر األبــرش وكان ضابطًــا ســوراًي كفــًؤا وصــل بفرقتــه لبحــرة 
طــراي حــن أتتــه أوامــر غريبــة ابإلنســحاب وعندمــا رفــض ألن ذلــك يشــكل خطــًرا علــى فرقتــه أعــدم ميدانًيــا أبمــر 

مــن القائــد العــام الــذي هــو رئيــس اجلمهوريــة يف مــكان قيادتــه. 
واجليــش العراقــي الــذي دخــل اجلبهــة الســورية بثــاث فــرق طلــب منــه مغــادرة األراضــي الســورية فــور وقــف إطــاق 
النــار خافًــا لــكل األعــراف العســكرية، إًذا أرادهتــا الشــعوب حــرب حتريــر وأرادهتــا القيــادات حــرب حتريــك لتوســل 
مفاوضــات برعايــة أمركيــة لعلهــا تفضــي الســرتجاع مــا احتــل، ونعــرف مجيًعــا أن مــا أخــذ ابلقــوة ال يســرتجع بغــر 

القــوة.
    صحيح أن مصر اسرتجعت األرض ولكن بثمن ابهظ وهو اإلعرتاف بوجود إسرائيل والتطبيع معها واخلروج 
مــن دائــرة الصــراع العــريب اإلســرائيلي واالســتقالة مــن دورهــا العــريب واإلنــزواء يف داخلهــا، ومــا زالــت األراضــي الســورية 

حمتلة إىل اآلن ويعمل النظام على حتريرها برفع )شــعارات املقاومة واملمانعة( وهو اليقاوم إالّ شــعبه. 
   جــرى مــاء كثــر بعــد تلــك احلــرب الــيت كادت أن تكــون حــراًب ولكــن نقــص تصميــم مــن أداروهــا وقــف هبــا عنــد 
تلــك احلــدود الــيت أصابــت الشــعوب ابإلحبــاط واليــأس، وكرســت تلــك القيــادات لتتحكــم بشــعوهبا وجترهــا إىل 
معــارك جانبيــة كاالقتتــال بــن اإلخــوة وحروهبــا مــع شــعوهبا حــىت وصلنــا إىل أن تكــون أكثــر مــن ســلطة يف بــاد 
العــرب تديــر حــرواًب ضــد شــعوهبا ممعنــة ابلقتــل والتشــريد والتدمــر وســرقة وهنــب الثــروات وترســيخ قيــم متخلفــة يف 
جمتمعاهتــا، وليصبــح هــدف اســرتجاع احلــق وحتريــر األرض بعيــد املنــال أو أنــه ســيتوارى طاملــا بقيــت هــذه الســلطات 

الغامشــة علــى رأس دوهلــا. 
وبقــي العــامل املســمى متحضــرًا حتكمــه املصــاحل وال مانــع عنــده مــن النظــر إىل هــذه الســلطات كحاميــة ملصاحلــه 
والتعامــل مــع مصائبنــا علــى أهنــا أزمــات إنســانية وأزمــات جلــوء ونــزوح تســتوجب تقــدمي املســاعدات الــيت يذهــب 
جلهــا لتجــار احلــروب وجملموعــات مــن اإلنتهازيــن يعتاشــون ويثــرون علــى دم أبنــاء وطنهــم دون رادع مــن قيــم أو 

ضمــر. 
وهــذا واضــح مــن حــال مايــن الاجئــن وخيامهــم الــيت تفضــح هــذه األنظمــة واجملتمــع الــدويل وتفضــح أيًضــا 

املعارضــات اهلزيلــة، معارضــات فنــادق اخلمــس جنــوم.
    لــن تســتقيم األمــور يف بلداننــا إالّ بقيــام ســلطات وطنيــة تكنــس هــذه األنظمــة إىل مزبلــة التاريــخ والبــد مــن 

العمــل علــى هــذا اهلــدف ولــو طــال الطريــق.

Muhammed Ömer Kerdes

Altıncı Ekim Savaşı, 1973 Bu savaş gerçek savaş olabilirdi
حرب السادس من تشرين أول / أكتوبر عام1973 التي كادت أنت تكون حرًبا

محمد عمر كرداس

كاتب سوري
Suriyeli Yazar
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كان فنــدق »النهــر اخلالــد« اململــوك لعائلــة القوامســة يف مدينــة اخلليــل بفلســطن، يعتــر أفخــم وأنظــف 
منشــأة ســكنية يف اخلليــل خــال النصــف الثــاين مــن القــرن املاضــي.

كان الفنــدق وجهــة الســياح العــرب والغربيــن علــى حــد ســواء، أمــا يف فصــل الصيــف فقــد كان يف الغالــب 
مــن نصيــب أثــرايء األردن، حيــث جيــدون يف مدينــة اخلليــل اهلــواء اجلــاف والنظيــف كملجــأ يهربــون حنــوه 
مــن حــرارة الصيــف ورطوبتــه. حــىت أن بعــض األردنيــن كانــوا يقضــون الصيــف كلــه يف اخلليــل مقيمــن يف 

هــذا الفنــدق طيلــة تلــك املــدة.
إال أن االحتــال اإلســرائيلي لضفــة الغربيــة ابلكامــل مبــا يف ذلــك مدينــة اخلليــل، نتيجــة حــرب األايم الســتة 
عــام 1967، تســبب يف إيقــاف تدفــق الــزايرات إىل الفنــدق بشــكل كبــر. ممــا دفــع صاحــب الفنــدق فهــد 
القوامســة وعائلتــه إىل ركــود اقتصــادي كبــر، كمــا وقــع حتــت وطــأة الديــون بســبب النفقــات الــيت صرفــت 

علــى الفنــدق مــن جهــة، وإلغــاء احلجــزات مــن جهــة أخــرى.
لكن بعد 10 شهور من االحتال اإلسرائيلي، يف 12 أبريل/نيسان عام 1968، أصيبت إدارة الفندق 
ابلذهــول حينمــا دخلــت جمموعــة ضخمــة مــن الســياح السويســرين إىل هبــو الفنــدق، مجيــع مــن كان يعمــل 

يف الفنــدق أصيــب ابلذهــول مــن عــدد الضيــوف ال ســيما بعــد فــرتة طويلــة مــن الركــود.
كانــت تلــك اجملموعــة الــيت قالــت أهنــا مــن سويســرا تتألــف مــن 60 شــخًصا مــا بــن رجــال ونســاء وأطفــال، 
مــع حقائــب وصناديــق ضخمــة ابلــكاد اســتوعبتها ممــرات الفنــدق الضخمــة. كان املشــهد مثــرًا للدهشــة 
والفضــول ويوحــي بوجــود لغــز أو خطــأ مــا، لكــن أصحــاب الفنــدق مل تكــن لديهــم اإلرادة وال الوقــت 

للتحقــق مــن األمــر بشــكل مفصــل.
نظــرًا لعددهــم الكبــر، مل يكــن هنــاك متســع يف الفنــدق يســتقبلهم مجيًعــا، فتشــارك النســاء مــع األطفــال يف 
الغــرف، بينمــا جلــأ الرجــال لألســرّة الــيت وضعــت يف الردهــة واملمــرات. أمــا صاحــب الفنــدق فقــد كان ينظــر 

هلــذا املشــهد بدهشــة وفضــول. لكــن ســرعان مــا اتضحــت احلقيقــة!
كان هــذا احلشــد الــذي انتحــل صفــة »ســياح سويســرين« عبــارة عــن جمموعــة مــن اليهــود، يقودهــم حاخــام 
يدعــى موشــيه ليفينغــر. حصلــوا علــى إذن لقضــاء عيــد الفصــح يف اخلليــل، مــن اجلنــرال اإلســرائيلي عــوزي 

انركيــس الــذي كان مســؤواًل عــن مدينــيت القــدس واخلليــل.
على الرغم من أن اإلذن املمنوح من انركيس كان يوًما واحًدا فقط، إال أن األاثث واملتعة اليت أحضروها 

معهــم كانــت توحــي أبهنــم عازمــون علــى اإلقامــة مــدة أطــول.
يف اليــوم الثــاين 13 أبريل/نيســان )1968( أعلــن احلاخــام ليفينغــر أبن ال نيــة لديهــم يف مغــادرة مدينــة 

اخلليــل، وأهنــم سيعيشــون فيهــا مــن اآلن فصاعــًدا.
أمــا صاحــب الفنــدق فهــد القوامســة، فإنــه جلــأ إىل رئيــس بلديــة اخلليــل آنــذاك حممــد اجلعــري، حينمــا فشــل 
يف طــرد املســتوطنن مــن الفنــدق. ليكتــب اجلعــري إىل رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ليفــي أشــكول عــن التوتــر 

احلاصــل يف املدينــة بســبب ذلــك، لكــن دون أن يســفر هــذا الكتــاب عــن أي نتائــج.
كانــت احلكومــة اإلســرائيلية تغــض الطــرف عمــا جيــري يف اخلليــل، بــل كانــت تدعــم يف الســر احلاخــام 

ليفينغــر وتشــد علــى يــده.
بعــد أســابيع مــن التوتــر واألخــذ والــرد، اســتقر احلاخــام ليفينغــر ومــن معــه يف منشــأة عســكرية تقــع ابلقــرب 
مــن مركــز مدينــة اخلليــل. ممــا فتــح بــدوره الطريــق أمــام أول اســتيطان يهــودي يف اخلليــل، ومــن ورائــه حــركات 
اســتيطانية مشــاهبة يف الســنوات القليلــة الاحقــة. ومل ميــض عامــان حــىت أقــام اليهــود أول مســتوطنة يهوديــة 
يف اخلليــل عــام 1970، تعــرف اليــوم بـ«كــرايت أربــع«، ســرعان مــا تســارعت وتــرة بنــاء املنــازل فيهــا يوًمــا 

بعــد يــوم مــن ذلــك احلــن.
ابلطبــع مل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد. يف عــام 1979 قامــت مــرايم زوجــة احلاخــام ليفينغــر املولــودة يف 
نيويــورك، مــع جمموعــة مــن النســاء الصهوينيــات املتعصبــات ابحتــال مبــى وســط مدينــة اخلليــل، مــن أجــل 
االســتقرار فيه، مما تســبب يف تصاعد التوتر يف املدينة. وعلى إثر ذلك قامت منظمة التحرير الفلســطينية 
بقتــل 6 طــاب يهــود يف 2 مايــو/أاير 1980، الشــيء الــذي أدى لتحويــل ملكيــة املبــى للمحتــل الــذي 

ســيطر عليــه، واعــرتاف إســرائيل هبــذا األمــر الواقــع.
علــى الرغــم مــن أن احلاخــام ليفينغــر تــويف عــام 2225، لتلحــق بــه زوجتــه عــام 2020، إال أن »دوامــة 
اإلرهــاب« الــيت أطلقــوا شــرارهتا األوىل ورثتهــا األجيــال الصهيانيــة مــن بعدهــم، وإن هــذه الدوامــة ال هتــدد 

فلســطن والفلســطينين فحســب، بــل هتــدد إســرائيل كذلــك.
يعيــش يف الضفــة الغربيــة اليــوم حنــو 500 ألــف مســتوطن يهــودي، بينمــا تشــر اإلحصــاءات الرمسيــة إىل أن 

عــدد املســتوطنن يف الضفــة الغربيــة وحدهــا زاد بنســبة 42٪ منــذ عــام 2010.
تتجــه سياســة االســتيطان الــيت تنتشــر خطــوة خبطــوة مثــل اخلــااي الســرطانية وتنشــر االحتــال، حنــو أن 

تكــون مــن أكــر األزمــات علــى املــدى القريــب، األزمــات الــيت تســبب هبــا االحتــال.
إن الكتلة اهلائجة اجلاحمة اليت ال ترضى وال تفرت وال ميكن السيطرة عليها، وال ترتدع عن سياسة الضغط 
واملهامجــة واإليــذاء واالعتــداءات، تزيــد مــن حجــم التدهــور داخــل البنيــة االجتماعيــة إلســرائيل. وال شــك 

أن هــذه احلقيقــة يراهــا اجملتمــع الــدويل أبســره، لكــن دون أن يعــر عــن ذلــك بشــكل علــي.
ســيكتب مؤرخــو املســتقبل حينمــا يتناولــون املغامــرة اإلســرائيلية الحًقــا، أن املســتوطنن اليهــود وسياســة 

االســتيطان كاان علــى رأس العوامــل الــيت ســّرعت مــن اهنيــار هــذا الكيــان.

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında, Filistin’in El Halil şehrindeki en lüks ve temiz 
konaklama tesisi, eşraftan Kavâsmî ailesine aitti: Park Hotel. Arapların yanı sıra Batılı 
turistlerin de tercih ettiği otelde, özellikle yaz mevsimlerinde Ürdünlü zenginlere çok 
sık tesadüf edilirdi. El Halil’in kuru ve temiz havası, yazın sıcağından ve neminden 
kaçmak isteyenlere sığınak olurdu. Bazı Ürdünlüler, bütün yazı bölgede geçirir ve bu 
süre boyunca Park Hotel’de konaklardı.
1967’deki Altı Gün Savaşı’yla birlikte bütün Batı Şeria’nın -ve bu arada El Halil’in de- 
İsrail tarafından işgal edilmesi, Park Hotel’e ziyaretçi akınını bıçak gibi kesmişti. Otelin 
sahibi Fahd Kavâsmî ve ailesi, bir anda büyük bir ekonomik darboğaza sürüklenmişti. 
Otele yaptıkları harcamalar ve rezervasyon iptalleri sebebiyle borç yükü altındaydılar.
İşgalden yaklaşık 10 ay sonra, 12 Nisan 1968 günü, İsviçreli kalabalık bir turist kaf-
ilesi otelin lobisine giriş yaptığında, resepsiyonda umutsuzca vakit öldüren görevliler 
gözlerine inanamamıştı. Kadın-erkek, çoluk-çocuk, sayıları 60 civarındaydı. Valizleri, 
kocaman sandıkları, hatta merdaneli çamaşır makineleriyle lobiye güçlükle sığmışlardı. 
Vaziyette bir gariplik olduğu kesindi, ama uzun ve ayrıntılı bir soruşturma için Park 
Hotel’in sahiplerinin ne isteği, ne de vakti vardı.
Otelde tüm bu insanların hepsini alacak yeterli oda bulunmuyordu. Kadın ve çocuk-
lar odaları paylaştılar, erkeklerse lobiye ve koridorlara serdikleri yataklarda uyumaya 
hazırlandılar. Kavâsmî’lerin gözleri dehşet ve merakla açılmıştı. Nitekim gerçek kısa 
bir süre sonra anlaşıldı: Kendilerine “İsviçreli turist” süsü veren bu kalabalık, aslın-
da Moşe Levinger isimli hahamın önderliğindeki bir Yahudi grubuydu. Kudüs ve El 
Halil bölgesinden sorumlu İsrailli General Uzi Narkiss’ten, Hamursuz Bayramı’nı El 
Halil’de geçirmek üzere izin almışlardı. General Narkiss’in izni, şehirde sadece bir gün 
kalmakla sınırlıydı. Ancak yanlarında getirdikleri eşyalar, bu ikametin oldukça uzun 
süreceğini gösteriyordu.
13 Nisan günü bir açıklama yapan Haham Moşe Levinger, şehirden ayrılmaya ni-
yetlerinin olmadığını, bundan sonra burada yaşayacaklarını duyurdu. Yahudileri ote-
linden çıkarmayı başaramayan Fahd Kavâsmî, durumu Belediye Başkanı Muhammed 
Câbirî’ye bildirdi. İsrail Başbakanı Levi Eşkol’e mektup yazarak şehirdeki gerginliği 
aktaran Câbirî’nin çabaları herhangi bir sonuç vermedi. İsrail hükümeti, El Halil’de 
yaşananlara gözünü yumuyor, Moşe Levinger’e el altından destek veriyordu.
Haftalarca süren gerilim ve tartışmaların ardından, Levinger ve beraberindekiler, El 
Halil şehir merkezine yakın bir askerî tesise yerleştirildiler. El Halil’de kalıcı bir Yahu-
di yerleşimine giden yol böylece açılıyordu. Moşe Levinger’in ordudan kopardığı bu 
izin, 1970’de El Halil’deki ilk Yahudi yerleşkesi Kiryat Arba’nın doğuşuyla neticele-
necekti. Ertesi yıl 250 konutun inşasıyla beraber, Kiryat Arba’daki yerleşimci sayısı da 
hızla artacaktı.
Moşe Levinger’in New York doğumlu eşi Miriam, beraberinde bir grup fanatik Siy-
onist kadınla birlikte, 1979’da El Halil’in merkezindeki bir binayı işgal ederek oraya 
yerleşecek, bu durum şehirdeki gerilimin tırmanmasına yol açacaktı. 2 Mayıs 1980’de 
altı Yahudi öğrencinin Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından öldürülmesi ise, Miriam 
Levinger’in el koyduğu binanın işgalcilerin mülkiyetine geçmesine ve bu oldubittinin 
İsrail tarafından tanınmasına neden olacaktı.
Moşe Levinger 2015’te, karısı Miriam da 2020’de El Halil’de öldüler. Ancak başlat-
tıkları ve sonraki Siyonist kuşaklara miras olarak bıraktıkları terör sarmalı, bugün sa-
dece Filistin’i ve Filistinlileri değil, aynı zamanda İsrail’i de tehdit ediyor.
Batı Şeria’da şu anda 500 bin dolayında Yahudi yerleşimci yaşıyor. Eldeki resmî istatis-
tikler, 2010’dan bu yana sadece Batı Şeria’daki yerleşimci nüfusun yüzde 42 artış 
gösterdiğini ortaya koyuyor. Adeta kanser hücreleri gibi adım adım yayılan ve işgali 
yaygınlaştıran yerleşim politikası, İsrail’in yakın gelecekteki en büyük baş belaların-
dan biri olmaya doğru ilerliyor. Dizginlenemeyen, memnun edilemeyen, kontrol altına 
alınamayan azgın bir kitle, her yere saldırarak ve öfke saçarak, İsrail’in sosyal bünye-
sindeki çürümeyi derinleştiriyor. Uluslararası camiada herkesin gördüğü, ama açıkça 
dile getirmekten çekindiği bir hakikat bu.
İsrail’in serüvenini yazacak olan geleceğin tarihçileri, çöküşü hızlandıran etkenler 
listesinin ilk sırasına Yahudi yerleşimcileri yerleştirecek.

Taha Kılınç 

Terör sarmalı
دوامة اإلرهاب

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إن عشــرين عاًمــا مــن الوجــود األمريكــي يف أفغانســتان، واهلزميــة الــيت كانــت تنتظــر وقتًــا مناســًبا إلعاهنــا أمــام العــامل؛ 
ال تتعلق بفشــل الوالايت املتحدة يف أفغانســتان فحســب.

لقــد قلنــا ســابًقا، أن ذلــك يتعلــق ابلفشــل العــام للنهــج املعــروف الــذي تســلكه السياســة األمريكيــة. فكمــا أن مصــر 
مــن بــى منزلــه فــوق قــاع اجملــرى معــروف وحتمــي حيــث ســيواجه قانــون الطبيعــة يف النهايــة، كذلــك األمــر حيــال 
تنصيــب دويــات فــوق إرادة البــاد والشــعوب، فالنتيجــة احلتميــة لذلــك تكــون الدمــار. ومل ختــرج الــوالايت املتحــدة 

مــن احتاهلــا ألفغانســتان بشــيء ســوى اخلســارة.
لقــد عــاىن النهــج ذاتــه للسياســة األمريكيــة مــن هزميــة مماثلــة يف العــراق، وإن مل تكــن بنفــس املســتوى. خرجــت مــن 
العــراق بعــد 10 ســنوات مــن االحتــال الفعلــي، دون أن حتقــق أي هــدف يُذكــر، ورمبــا خيــرج البعــض فجــأة ليقــول 

أبن خروجهــا هبــذا الشــكل هــو هــدف حبــد ذاتــه، لكنــي ال أملــك مــن األمــر شــيًئا إلقنــاع هــؤالء.
لقــد قلنــا أن هزميــة مماثلــة أيًضــا تنتظــر الــوالايت املتحــدة يف ســوراي أيًضــا، وال تــزال توجــد فرصــة حــىت اليــوم أمامهــا 

كــي ال تعيــش هــذه اهلزميــة، لــو توقفــت عــن التعــاون مــع تنظيــم إرهــايب ضــد تنظيــم إرهــايب آخــر.
حينمــا نقــول ذلــك يفســر البعــض ذلــك علــى أننــا نطلــب مســاعدة أو إحســااًن مــن الــوالايت املتحــدة. ابلطبــع ال 
جيــدر التوقــف بنــا التوقــف أصــًا للــرد علــى ذلــك إال أن ذلــك يشــر إىل وجــود مشــكلة حقيقيــة يف فهــم مــا نقــرأ. 

واملشــكلة األكــر بشــكل خــاص ابلطبــع هــي العنــاد واإلصــرار علــى عــدم فهــم مــا تقــرأ.
الشــيء الوحيد الذي ميكن أن نطلبه من الوالايت املتحدة يف العراق وســوراي، هو أن ال ترتك وراءها أي ظل، ال 
نريــد أي إحســان منهــا غــر ذلــك. ألن الــوالايت املتحــدة ال متتلــك إىل اليــوم أي دور إجيــايب يف الشــرق األوســط، 
وال يوجــد يف رصيدهــا أي دور لدعــم الســام وحقــوق اإلنســان وكرامتــه يف هــذه املنطقــة. بــل إن أولويتهــا الوحيــدة 

هــي أمــن إســرائيل أو حتقيــق مصــاحل ماديــة، وألجــل حتقيــق ذلــك طاملــا تعتمــد علــى األنظمــة املتســبدة والقمعيــة.
هــي  األوســط  الشــرق  هبــا يف  ونشــيد  ندعمهــا  أن  ميكــن  الــيت  الوحيــدة  األمريكيــة  اخلطــوة  فــإن  الســبب  وهلــذا 

السياســة. مــن  النهــج  هــذا  عــن  تتخلــى  وأن  واملغــادرة،  االنســحاب 
ويف احلقيقــة، يبــدو أن علــى الــوالايت املتحــدة اختــاذ هــذه اخلطــوات ألهنــا تصــب يف مصلحتهــا اخلاصــة أيًضــا. 
ألهنــا مــن خــال دعــم األنزمــة املســتبدة والقمعيــة فإهنــا يف املقابــل لــن تكســب ســوى كراهيــة النــاس وبغضهــم هلــا 
يف أي عمليــة أو سياســة مــا ســتقوم هبــا يف تلــك البلــدان، وســتفقد وجودهــا املســتقبلي ألجــل ذلــك، ففــي هنايــة 
املطــاف شــاءت أم أبــت ســتكون كلمــة الشــعب هــي العليــا، ويف ذلــك الوقــت لــن تعثــر الــوالايت املتحــدة علــى 

أي حليــف حقيقــي.
إن اهلزائــم الــيت تعرضــت هلــا الــوالايت املتحــدة بســبب مغامراهتــا وسياســتها الفاشــلة يف العــراق وأفغانســتان، تشــر 

إىل أن مطبــخ السياســة اخلارجيــة ليــس علــى مــا يــرام.
الدليــل علــى ذلــك هــو السياســة الــيت تســلكها الــوالايت املتحــدة يف ســوراي، فهــي تعــارض األســد حيــث تــراه 
املســؤول عــن االنتهــاكات الصرحيــة حلقــوق اإلنســان، واجلرائــم ضــد اإلنســانية، لكنهــا تفّضــل القتــال ضــد عــدو 
انشــئ هــو »تنظيــم داعــش«، ومــن أجــل ذلــك تتوســل لتنظيــم إرهــايب آخــر هــو »يب يــي دي-PYD”، مــن أجــل 
مســاعدهتا يف القتــال ضــد داعــش، إال أن ذلــك جيعلهــا يف مواجهــة مباشــرة مــع حليــف هلــا يف حلــف الناتــو هــو 
»تركيــا«، لتجــد يف هنايــة املطــاف مشــهًدا خمتلطًــا ال يشــر إىل خلــل يف عقــل السياســة األمريكيــة. كمــا أنــه يشــر 

إىل هنايــة الطريــق لــن تكــون محيــدة.
ابلتأكيــد لــن حتظــى الــوالايت املتحــدة بفرصــة تصميــم الشــرق األوســط مــن خــال هــذه العقليــة الــيت تعــاين مــن 

خلــل واضــح.
علــى صعيــد آخــر، هنــاك مــن يتحــدث ببهجــة عارمــة أبن تركيــا ليــس هلــا مــكان ضمــن مســاعي السياســة األمريكيــة 
اجلديــدة الــيت فرضهــا قــدوم ابيــدن. ويف الواقــع حينمــا يقولــون »تركيــا« فإمنــا يقصــدون أردوغــان، ويشــرتون البشــائر 

الــيت تعــد أبنــه لــن يكــون لــه مــكان يف املســتقبل.
مــن املســتحيل ابلطبــع أن يعــرف هــؤالء مــا الــذي يعنيــه أردوغــان ابلنســبة للــوالايت املتحــدة أو تركيــا بشــكل عــام. 
فعــاوة علــى كل سياســات الــوالايت املتحــدة اخلاطئــة وغــر احلكيمــة ال تــزال تتوقــع مــن أردوغــان أن يضــع تركيــا 
يف هــذه الســفينة الغارقــة. ولــذا فمــن الطبيعــي أن يتخيلــو تركيــا بــدون أردوغــان، ألهنــم يــرون أردوغــان عائًقــا أمــام 

ركــوب تركيــا هلــذه الســفينة الغارقــة الــيت حيلمــون هبــا يف الشــرق األوســط.
ليــس مــن الغريــب عليهــم ان يســعوا جاهديــن إلدخــال تركيــا يف هــذه الســفينة الغارقــة. وهــذا يعــي أننــا سنشــاهد 
بدهشــة الســباق الطامــح واجلامــح هلــؤالء الذيــن يريــدون إركاب تركيــا يف ســفينة الــوالايت املتحــدة الــيت لــن يكــون 

مصرهــا ســوى الغــرق.
ولذلــك نقــول أبن قــراءة مســتقبل الشــرق األوســط مــن منظــور الــوالايت املتحــدة ونواايهــا وخططهــا علــى الرغــم مــن 

كل اهلزائــم الــيت حلقتهــا، تعتــر وصمــة عــار حبــد ذاهتــا، فضــًا عــن كوهنــا تفتقــر للبصــرة.
ال شــك أن نــوااي وخطــط الــوالايت املتحــدة ســيكون هلــا أتثــر يف هنايــة املطــاف، إال أن االعتقــاد أبن ذلــك مــن 

شــأنه أن حيّيــد تركيــا ولــذا ابلتــايل جيــدر االصطفــاف واحلشــد ضــد تركيــا؛ يعتــر خيانــة وعــارًا ليــس إال.

ABD’nin Afganistan’da 20 yıldır gerçekleşmiş olan ama dünyaya duyurulması için en 
uygun zamanın beklendiği hezimeti sadece Afganistan’daki operasyonun başarısızlığın-
dan ibaret değil.
Daha önce de söyledik. Bu ABD’nin malum bir tarz-ı siyasetinin genel olarak başarısı-
zlığıdır. Dere yataklarına konut yapmanın nihai sonucunun tabiatın cezasına mahkûm 
olması gibi, halkların, ülkelerin iradelerine karşı kurulan devletçiklerin nihai sonucu da 
yıkım oluyor. ABD’nin Afganistan’da öfkeyle kalkarak giriştiği işgal operasyonunun za-
rardan başka bir sonucu olamazdı.
Aynı siyaset Irak’ta da belki aynı çarpıcılıkta olmasa da benzer bir hezimete uğradı. 10 
yıllık fiili işgalin neticesinde Irak’ta hiçbir hedefe ulaşılamamış olarak terkedildi. Belki 
hedef zaten buydu diyenler çıkabilir ama buna ikna etmeleri için çok su götürmeleri 
gerek.
ABD’yi benzer bir hezimetin Suriye’de beklediğini söylemiştik, ama bu hezimeti yaşam-
amak için hala bir fırsatı olduğunu da. O fırsat, ABD’nin bir terör örgütüne karşı başka 
terör örgütleriyle iş birliği yapma düşüklüğünü bırakmasıydı.
Bu sözlerden, bizim ABD’den bir hayır veya bir yardım beklediğimiz sonucu çıkarılmış. 
Üzerinde durmaya değmez, ama Türkiye’de ciddi bir okuduğunu anlamama sorunu old-
uğunu bir kez daha gösteriyor. Tabii bu sorunun üstüne bir de okuduğunu özellikle an-
lamamaya çalışma inadı çok daha ciddi bir sorun.
Oysa bizim Irak’ta da Suriye’de de ABD’den isteyebileceğimiz tek şey “gölge etmeme-
si” olabilir, başka ihsan istemeyiz. Çünkü ABD’nin Ortadoğu’da şimdiye kadar olum-
lu hiçbir rolü, barışı, insan haklarını, insanlık onurunu veya huzuru destekleyici hiçbir 
varlığı olmamıştır. Tek önceliği İsrail’in güvenliği veya maddi çıkarları olmuş ve bu 
uğurda tercihi her zaman halklara karşı otoriter, despotik rejimler olmuştur.
O yüzden ABD’nin Ortadoğu’da desteklenebileceğimiz ve alkışlayacağımız tek hareketi 
bu siyasetinden çekilme adımları olabilir.
Doğrusu ABD kendi menfaati için de olsa bu adımları atmak zorundadır. Çünkü otorit-
er rejimleri destekleyerek bu ülkelerde giriştiği bütün operasyonlarda veya siyasetlerde 
halkların kin ve nefretini kazanmakta ve bütün bu ülkelerin geleceğinde kendi varlığını 
kaybetmektedir. Bu ülkelerde halklar eninde sonunda söz sahibi olacaktır ve bu esnada 
ABD’nin bu siyasetleri devam ettiği sürece gerçek bir müttefiki kalmamış olacaktır.
Esasen ABD’nin hem Irak hem Afganistan maceralarının sonucunda yaşadığı hezimetler 
dış politika mutfağında işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyor.
Suriye’de ise başta açık insan hakkı ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçların sorumlu-
su olarak gördüğü Esad’a karşı gelip burada türedi bir DAEŞ düşmanıyla oyalanmaya 
koyulması, onunla mücadele adına terör örgütü olarak gördüğü PYD’den medet um-
maya tenezzül etmesi, bu yolda NATO’daki müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi 
neresinden bakarsanız kendisi açısından tam bir siyasal akıl tutulmasının işaretleri. Bu 
yolun sonu kendisine hiç iyi görünmüyor nitekim.
ABD’nin bu tutulmuş akılla Orta Doğu’yu dizayn etme şansı da mecali de olmayacaktır.
Hal böyle iken Biden dolayısıyla oluşan yeni ABD politika arayışlarında Türkiye’ye 
yer olmadığından büyük bir sevinçle bahsedenler oluyor. Türkiye’ye derken aslında Er-
doğan’a yer olmayacağı vaadini büyük bir müjde gibi satın alıyorlar.
Erdoğan’ın ABD için veya genel olarak Türkiye için nasıl bir anlama geldiğini bilmiyor 
olmaları mümkün değil tabii. ABD bütün yanlış ve kendisi açısından bile akla ziyan 
politikalarına rağmen Erdoğan’ın Türkiye’yi bu yanlış gemiye bindirmesi beklentisi 
içerisinde. Hayal ettikleri Orta Doğu’da bu batması mukadder gemiye Erdoğan’ın Tür-
kiye’yi bindirmeyeceğini gördükleri için Erdoğan’sız bir Türkiye hayal etmeleri gayet 
doğal. Onların bu hayalinin Türkiye’yi o batacak gemiye bindirme ihalesi açmış olduğu 
da görülmüyor değil. Türkiye’yi ABD’nin batması mukadder gemisine bindirmeye talip 
olanların iştahlı ve şehvetli yarışlarını ibretle ve hayretle izleyeceğiz demek ki.
Yaşadığı bütün hezimetlere rağmen, Ortadoğu’nun geleceğini ABD’nin niyet ve planları 
açısından okumak başlı başına büyük bir zillet, ama aynı zamanda ağır bir öngörüsü-
zlük. Elbette ABD’nin niyet ve planlarının mutlaka bir etkisi oluyordur, ancak onun niyet 
ve planlarının Türkiye’yi etkisiz eleman haline getirmesini mümkün görmek ve bütün 
yatırımını bu ihtimale yapmanın vahameti zilletin de ötesinde bir şey.

Yasin Aktay

Ortadoğu’nun geleceği ABD perspektifinden okunamaz
ال يمكن قراءة مستقبل الشرق األوسط من منظور الواليات المتحدة

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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يعــاد حاليــاً تشــكيل النظــام الــدويل مــن خــال منافســات التعدديــة القطبيــة والقــوى العظمــى، وتلعــب الــوالايت املتحــدة الــيت تعيــد 
حتديــد مكانتهــا العامليــة ضمــن هــذا الســياق، الــدور األكثــر أمهيــة. فــإدارة ابيــدن الــيت زعمــت ذات مــرة أن »أمريــكا عــادت« لبنــاء 
نظــام متعــدد األطــراف قائــم علــى القواعــد، اختــذت خيــارات سياســية مشــاهبة لرائســة دوانلــد ترامــب بشــكل خميــف. ويشــر البيــت 
األبيــض يف الوقــت احلــايل إىل أنــه ال يهتــم ابلنظــام الــدويل. وابلفعــل، فــإن واشــنطن تســقط كل حلفائهــا التقليديــن وحتالفاهتــا املتعــددة 

أيضــاً عندمــا يتعلــق األمــر ابملصــاحل األمريكيــة.
وابلرغــم مــن أن الرئيــس جــو ابيــدن أشــار يف خطابــه أمــام الــدورة 76 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، إىل أن بــاده ال حتــاول بــدء 
حــرب ابردة جديــدة، لكــن واشــنطن ضاعفــت مــن حماوالهتــا الحتــواء الصــن بتعزيــز التعــاون الدفاعــي وتقويــة التحالفــات اخلاصــة 

مــع دول معينــة.
أســفرت اتفاقيــة »AUKUS«، وهــي اتفاقيــة أمنيــة ثاثيــة بــن الــوالايت املتحــدة واململكــة املتحــدة وأســرتاليا، عــن إلغــاء صفقــة 
دفاعيــة بقيمــة 90 مليــار دوالر بــن فرنســا وأســرتاليا. ويف الوقــت نفســه، طعنــت الــوالايت املتحــدة واململكــة املتحــدة حليفتهمــا يف 
الناتــو فرنســا طعنــًة جنــاء يف الظهــر. وغــي عــن القــول أن هــذا التطــور األخــر مــن شــأنه أن يثــر تســاؤالت حــول حلــف األطلســي 

ويشــجع الســعي وراء احلكــم الــذايت األورويب يف جمــال الدفــاع.
ونظــراً للــرود والتجاهــل الــذي أبــداه االحتــاد األورويب جتــاه القفــز داخــل عربــة احتــواء الصــن، اختــذت الــوالايت املتحــدة خطــوة إضافيــة. 
ففــي 24 ســبتمر/أيلول، عقــد ابيــدن اجتماعــاً وجهــاً لوجــه مــع رئيــس الــوزراء األســرتايل ســكوت موريســون، ورئيــس الــوزراء اهلنــدي 
انرينــدرا مــودي، ورئيــس الــوزراء اليــاابين الســابق يوشــيهيدي ســوجا، حيــث يعــرف هــذا االجتمــاع ابســم احلــوار األمــي الرابعــي. ويتمتــع 
هــذا احلــوار الــذي انبثــق عــن كارثــة تســوانمي 2004، حاليــاً بدعــم إضــايف مــن إدارة ابيــدن كجــزء مــن »حتالــف الدميقراطيــات« 

ضــد بكــن.
ومــن اجلديــر ابلذكــر أيضــاً أن قمــة اجملموعــة الرابعيــة انعقــدت بعــد اختتــام »AUKUS« مباشــرًة. وتعمــل الــوالايت املتحــدة مــن 
خــال الرتكيــز علــى منطقــة احمليطــن اهلنــدي واهلــادي، الــيت يشــر امسهــا إىل الوحــدة ضــد الصــن، علــى تغيــر حتالفاهتــا وارتباطاهتــا يف 

أجــزاء أخــرى مــن العــامل.
واحلقيقــة أن إدارة ابيــدن أوضحــت مــا تعنيــه بـــ »حتالــف الدميقراطيــات« مــن خــال التوقيــع علــى قمــة »AUKUS« والعمــل 
بشــكل أوثــق مــع الرابعــي. وابلرغــم مــن اخلطــاب العــام لواشــنطن، فــإن جوهــر السياســة األمريكيــة اجلديــدة هــو »أمريــكا أواًل » مــع 
ملســة مــن قومــي أمريكــي علــى غــرار ابيــدن. وابلرتكيــز علــى احتــواء الصــن، تضــع الــوالايت املتحــدة حلفاءهــا األوروبيــن وحلــف مشــال 
األطلســي يف حالــة أتهــب. ومــع هــذه اخلطــوة، فــإن األمــر مل يعــد يقتصــر علــى صــرف النظــر بعيــداً عــن الشــرق األوســط و«احلــروب 

الــيت ال هنايــة هلــا«، بــل يقلــل أيضــاً مــن أمهيــة حلــف األطلســي.
ولعــل الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون الــذي اشــتكى خــال رائســة ترامــب مــن مــوت دمــاغ الناتــو، يعتقــد اآلن أن الناتــو قــد فقــد 

روحــه متامــاً.
حاولــت فرنســا الــيت هزهتــا قــرارات القمــة الثاثيــة »AUKUS« مواســاة نفســها مــن خــال التوقيــع علــى معاهــدة دفــاع جديــدة مــع 
اليــوانن. وهــي تواصــل بيــع األســلحة إىل أثينــا مســتفيدة مــن خــوف اليواننيــن مــن تركيــا، بينمــا تســتمر أثينــا فعليــاً ابلغــرق يف الديــون. 
ويؤكــد كل مــن ماكــرون ورئيــس الــوزراء اليــوانين كرايكــوس ميتســواتكيس أن صفقــة األســلحة األخــرة بينهمــا تعــزز »احلكــم الــذايت 

االســرتاتيجي األورويب«.
تقــف فرنســا واليــوانن ومهــا جــزء مــن الناتــو، ضــد تركيــا احلليــف الرئيســي حللــف مشــال األطلســي، وهــذا املوقــف مثــال علــى »التحالــف 
اجلديــد الــذي يقــِوض التحالفــات القدميــة«. كمــا أن هــذا النهــج املثــر لقلــق دول أورواب الشــرقية ابلتأكيــد، يهــدد بتصعيــد األزمــة 
الداخليــة حللــف مشــال األطلســي. أمــا ماكــرون الــذي ال يســتطيع منافســة تركيــا يف مشــال إفريقيــا وصحــراء إفريقيــا، فيقــدم األعــذار 

بشــأن »االســتقال الدفاعــي« ألورواب.
ومــع ذلــك، فــإن مســتقبل أورواب يعتمــد علــى التعــاون مــع روســيا وتركيــا وليــس املناوشــات العدائيــة معهمــا. لقــد أحبطــت عدوانيــة 
ماكــرون خــال احلملــة االنتخابيــة اجلزائريــن أيضــاً إذ قــال يف مناســبة عامــة إن »اتريــخ اجلزائــر أعيــد كتابتــه حتــت التأثــر الرتكــي املتجــذر 

يف الكراهيــة جتــاه فرنســا. هــل كان هنــاك أمــة جزائريــة قبــل االســتعمار الفرنســي؟ هــذا هــو الســؤال«.
وحتــاول فرنســا املســتعمر املعتــدي الســابق، تعويــض خســارة مسعتهــا وســلطتها مــن خــال بــدء القتــال مــع تركيــا الــيت أصبحــت يف 
غضــون ذلــك، أكثــر قــدرة علــى املنافســة مقارنــة ببقيــة القــوى الصاعــدة. واليــوم، يبحــث منتقــدو التحســن األخــر يف عاقــات تركيــا 

مــع روســيا، عــن حتالفــات جديــدة لتقويــض القدميــة.

Uluslararası sistem çok kutupluluk ve büyük güç rekabeti ile şekilleniyor. Bu gidişatta en kritik rol 
şüphesiz küresel rolünü yeniden tanımlayan ABD’de. Normlara ve çok taraflılığa dayalı bir düzen 
kurmak için ABD’nin geri döndüğünü söyleyen Biden yönetimi pratikte Trump yönetiminden çok 
da farklı olmayan bir politika izliyor. Uluslararası düzen kurma derdi olmadığı gibi Amerikan milli 
çıkarlarını temin için klasik ittifaklara/ müttefiklerine pek de değer vermediğini gösteriyor. Biden, BM 
76. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yeni bir soğuk savaş peşinde olmadıklarını söylese de Wash-
ington’ın Çin’i sınırlandırma girişimleri yeni savunma iş birlikleri ve özel ittifakların güçlendirilmesi 
ile devam ediyor.
ABD, Avustralya ve İngiltere arasındaki özel güvenli anlaşması olan AUKUS, hem Fransa’nın Avus-
tralya ile imzaladığı 90 milyar dolarlık bir savunma ihalesinin iptaliydi. Hem de ABD ve İngiltere’nin 
NATO müttefikleri Fransa’yı sırtlarından bıçaklamasıydı. Bu hamlenin Transatlantik İttifakı’nı sorgu-
latacak ve Avrupa savunma özerkliği arayışını güçlendirecek boyutta olduğu açık.
AB’nin Çin’i kuşatma politikasına katılmayacağını gören ABD yeni bir adım daha attı. Biden, 24 Ey-
lül’de Dörtlü (Quad) liderleri (Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Narendra 
Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide) ile yüz yüze bir zirve gerçekleştirdi. 2004’teki tsuna-
mi felaketinden sonra oluşturulan Dörtlü İttifak şimdilerde Biden yönetimi tarafından “demokrasiler 
ittifakının” bir halkası olarak Çin’e karşı güçlendiriliyor. Bu zirvenin AUKUS’un hemen ertesinde 
yapılması da dikkat çekiciydi. Adı bile Çin’e karşı güç birliğini gösteren “Hint-Pasifik” bölgesindeki 
bu yoğunlaşma ABD’nin dünyanın diğer bölgelerindeki ittifak ve angajmanlarını dönüştürüyor. Biden 
yönetimi AUKUS ve Quart ile “demokrasiler ittifakı” politikasının rengini netleştirdi. Söylem bir yana 
bu politikanın temelinde “Önce ABD’nin yeni versiyonu” bulunuyor. Yani Biden usulü Amerikan milli-
yetçiliği... Çin’i sınırlandırmayı merkeze alırken AB ve NATO müttefiklerini ikincil düzleme alıyor. 
Washington odağını sadece Ortadoğu ve bitmeyen savaşlardan ayırmıyor. Aynı zamanda Atlantik de 
eski önemini kaybediyor. Trump yönetimi döneminde NATO’nun beyin ölümünden bahseden Fransız 
Cumhurbaşkanı Macron, muhtemelen şimdilerde NATO’nun ruhunun kaybedildiğini düşünüyordur.
AUKUS ile örselenen Fransa, Yunanistan ile yaptığı yeni savunma anlaşması üzerinden kendini teselli 
ediyor. Yunanistan’daki “Türkiye korkusunu” kullanarak ağır borç yükü altındaki bu ülkeye silah sat-
maya devam ediyor. Hem Macron hem de Yunan Başbakanı Miçotakis, bu anlaşmanın “Avrupa’nın 
stratejik bağımsızlığını” güçlendirdiği görüşünde. NATO ittifakı içerisindeki Fransa ve Yunanistan’ın 
Türkiye’ye karşı bu duruşu “ittifakları çatırdatan yeni ittifak” örneği.
Doğu Avrupa ülkelerini rahatsız edecek bu yaklaşımın NATO içindeki krizi büyütme riski orta-
da. Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika’da Türkiye ile rekabette zorlanan Macron, Avrupa “savunma 
özerkliğini” bahane ediyor. Halbuki Avrupa’nın geleceği Rusya ve Türkiye ile iş birliğinden geçiyor, 
sürtüşmeden değil.
Seçim dönemi hırçınlığı ile Macron, Cezayir’in de tepkisini çekti. “Cezayir tarihi Türkiye etkisiyle 
tamamen yeniden yazıldı. Fransa’ya yönelik nefrete dayanıyor. Fransız kolonizasyonundan önce bir 
Cezayir ulusu var mıydı? İşte mesele bu.” deyiverdi. Hırçın, eski sömürgeci büyük güç olarak Fransa 
küresel düzlemde yaşadığı itibar ve güç kayıplarını Türkiye’ye sataşarak toparlamaya çalışıyor. Yük-
selen güçler arasında Türkiye’nin rekabetçi profili ise giderek güçleniyor. Türkiye’nin yakın dönemde 
Rusya ile gelişen ilişkilerini eleştirenler bugün eski ittifakları çatırdatan yeni ittifak arayışındalar.
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