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أردوغان يحذر: سنضرب النظام السوري في أي 
 مكان ردا على اعتداءاته

Erdoğan:  En küçük bir saldırı halinde rejim güçlerini her 
yerde vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İdlib’deki 
gelişmelere ilişkin “ Bundan sonra Askerlerimize en 
küçük zarar gelmesi halinde Soçi’ye bağlı kalmadan 
rejim güçlerini her yerde vuracağız. İdlib’de sivil 
yerleşimleri vuran hava araçları eskisi gibi rahat hareket 
edemeyecek “ dedi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن اجليــش الرتكــي ســيضرب قــوات 
النظــام الســوري، يف حــال كــرر اعتداءاتــه علــى اجلنــود األتــراك، حــى لــو كان ذلــك 
الــي تقصــف  خــارج املناطــق املشــمولة ابتفــاق سوتشــي، وأضــاف أن الطائــرات 

املدنيــن يف إدلــب، لــن تســتطيع التحــرك حبريــة كمــا كانــت يف الســابق.

القدس ليست للبيع!!
Kudüs Satılık Değildir!!
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Suriye rejim 
güçlerinin İdlip’te  Türk askerlerine saldırısına yanıt olarak atılan adımları 
ele alan bir güvenlik toplantısına başkanlık etti ve şehitlerin kanının 
yerde kalmayacağını açıkladı

Rusya’nın Rejimi’e yeşil ışık yakmasıyla  Taftanaz’da bulunan  Türk gözlem noktalarına  
Suriye rejim güçlerinin  10/02/2020 tarihinde saldırı düzenlemesi sonucu Türk 
askerlerinin şehit düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu.  Bu saldırılara Türk yetkiler 
tarafından şiddetle tepki verildi ve karşılığının verileceğini duyurdu.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu Şubat ayında Türkiye gözlem noktalarının 
gerisine çekilmemesi halinde İdlip’deki Suriye rejim güçlerine karşı büyük çaplı bir askeri 
operasyon başlatacaklarını açıkladı.

 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye/ İdlip’te ateşkes yapılmasının gerekliliğini 
vurgulayarak, Rus tarafı ile yapılan görüşmelerin şimdiye kadar sonuç vermediğine dikkat çekti.

Türk Savunma Bakanlığı, Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye rejiminin 115 askeri noktasını hedef 
alınarak  vuruldu ve 101 askerini etkisiz hale getirdik.  İdlip’e bir askeri  takviye konvoyunun 
gittiğini ve  şehit olan askerlerin intikamının alınıp kanı yerde kalmadığını açıkladı.

 ABD’nin Suriye özel elçisi Büyükelçi James Jeffrey, üst düzey Türk yetkililerle görüşmek ve 
Suriye’deki  son gelişmeleri tartışmak üzere Türkiye’ye resmi bir ziyarette geldi.

تــرأس الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان اجتماعــاً أمنيــاً يف أنقــرة، تنــاول اخلطــوات الــي ســتتخذ رداً 
علــى هجــوم قــوات النظــام الســوري علــى اجلنــود األتــراك يف حمافظــة إدلــب، ومت التأكيــد علــى أن دمــاء 

الشــهداء لــن تذهــب ســدى.

أاثر اهلجــوم الــذي طــال نقطــة املراقبــة الرتكيــة يف بلــدة تفتنــاز بريــف إدلــب مــن قبــل قــوات النظــام 
شــهداء  ســقوط  إىل  أدى  والــذي  اإلثنــن 2020/2/10  يــوم  روســي،  أخضــر  بضــوء  الســوري 
ومصابــن مــن اجلنــود األتــراك ، ردود فعــل غاضبــة مــن مســؤولن أتــراك، متوعديــن أبن الــرد علــى هــذا 

اهلجــوم لــن ميــر مــرور الكــرام.

هــدد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، بشــن عمليــة عســكرية واســعة النطــاق ضــد قــوات النظــام الســوري 
يف إدلــب إذا مل ينســحب إىل خلــف نقــاط املراقبــة الرتكيــة، خــال شــباط/ فربايــر اجلــاري، مؤكــداً أن تركيــا 

ســتضطر إلجبــاره علــى ذلــك.

أكــد وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة مولــود تشــاويش أوغلــو، علــى ضــرورة حتقيــق وقــف إلطــاق النــار يف إدلــب مشــايل 
ســوراي، الفتــاً إىل أن االجتماعــات مــع الطــرف الروســي هبــذا اخلصــوص مل تثمــر عــن أي نتائــج حــى اآلن.

أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة، عــن اســتهداف قواهتــا املســلحة 115 هدفــاً للنظــام الســوري وحتييــد 101 مــن 
عناصــره، رداً علــى اســتهداف قافلــة تعزيــزات تركيــة كانــت متجهــة إلدلــب، مضيفــة أنــه مت ضــرب مصــادر 

اطــاق النــريان وتدمريهــا والثــأر للجنــود الذيــن استشــهدوا.

وصــل املبعــوث األمريكــي اخلــاص إىل ســوراي الســفري جيمــس جيفــري، إىل تركيــا يف زايرة رمسيــة، للقــاء كبــار 
املســؤولن األتــراك ومناقشــة آخــر تطــورات الوضــع يف ســوراي.

 حول التطورات في إدلب 
ً
 أمنيا

ً
وزارة الدفاع التركية تعلن عن استشهاد 5 جنود وإصابة 5 آخرين في إدلبالرئيس أردوغان يترأس اجتماعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوعد بعملية عسكرية ضد نظام األسد في إدلب

وزير الخارجية التركية: اجتماعاتنا مع الروس مستمرة للتوصل لحلول من أجل إدلب

وزارة الدفاع التركية: تم ضرب مصادر إطالق النيران وتدميرها

المبعوث األمريكي في أنقرة اليوم.. وملف إدلب على الطاولة

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlip’teki Gelişmelerle İlgili Gerçekleşen Güvelik 
Zirvesine Başkanlık Etti

Türkiye Savunma Bakanlığı İdlip’te  5 Askerin 
Şehit ve 5 Kişinin  Yaralandığını Açıkladı 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlip’deki Esad 
rejimine Karşı Askeri Operasyon Düzenleneceğini Söyledi

Türk Dışişleri Bakanı: Ruslarla Görüşmelerimiz İdlipİçin  Çözümler 
Bulmaya Devam Ediyor

Türkiye Savunma Bakanlığı: Askerlerimize Ateş Açıldığı Rejim Mevziler İmha Edildi

ABD Ankara elçisi İdlip Dosyası Masanın Üstünde
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Suriye muhalif  gruplar, stratejik şehir Serakib’in batısındaki Neyrab köyü 
yukarısındaki “Gerginliği azaltma” bölgesi üzerinden uçuşu sırasında 
Suriye rejimine ait bir helikopteri düşürdü. Helikopter ateş almasının 
ardından yere çakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’yı Suriye topraklarından çıkarmaya veya Şam’daki rejimi 
değiştirmeye ve Beşar Esad’ı devirmeye çalışmadığını açıkladı. Bu açıklama, ABD’nin 
Suriye özel elçisi ve DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon sorumlusu James Jeffrey tarafından 
düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı.

Rusya ve İran’ın desteklediği Suriye rejim kuvvetleri, yakın zamanda İdlip kentinde  
(Kuzeybatısında) ele geçirdikleri bölgelerde sivil mezarları yıktı ve yaktı.
Beşar Esad güçlerine bağlı gruplar, halkının tehcir edilesinin ardından  kontrol ettikleri 
Han Sebil köyündeki mezarları yıktıklarını gösteren video yayınladılar.

اســقطت فصائــل املعارضــة الســورية مروحيــة اتبعــة للنظــام الســوري خــال حتليقهــا فــوق منطقــة 
»خفــض التصعيــد« فــوق قريــة النــريب، غــرب مدينــة ســراقب االســرتاتيجية، مــا أدى إىل 

اشــتعال اللهــب فيهــا ومــن مث ســقوطها.

أعلنت الوالايت املتحدة األمريكية، أهنا ال تســعى إىل خروج روســيا من األراضي الســورية، أو تغيري النظام يف 
دمشــق وإســقاط  بشــار األســد، جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقــده املبعــوث األمريكــي اخلــاص بشــؤون ســوراي 

والتحالــف الــدويل ضــد “داعــش”، جيمــس جيفــري.

قامــت قــوات النظــام الســوري املدعومــة مــن روســيا وإيــران، هبــدم وحــرق مقابــر املدنيــن، يف املناطــق الــي اســتولوا 
عليهــا مؤخــراً مبحافظــة إدلــب )مشــال غــرب(. وتظهــر املقاطــع املصــورة، عناصــر اتبعــة لقــوات بشــار األســد، يهدمــون 

القبــور يف قريــة خــان الســبل، الــي ســيطروا عليهــا بعــد هتجــري ســكاهنا.

فصائل المعارضة السورية تسقط مروحية تابعة للنظام شمالي سوريا أمريكا: ال نريد إسقاط بشار األسد وال خروج روسيا من سوريا

قوات النظام السوري تهدم مقابر المدنيين في خان السبل بإدلب

وفاة أطفال سوريين بسبب التجمد من البرد

Suriyeli Muhalif Gruplar Kuzey Suriye’de bir Rejim 
Helikopterini Düşürdü

ABD: Ne Beşşar Esad’ın Devrilmesini ve ne de Rusya’nın Suriye’den Çıkmasını İstiyoruz

Suriye Rejim Güçleri İdlip Han-Sebil’deki Sivil Mezarları Yıktı

Suriyeli Çocuklar Donarak Ölüyor
Rus ve İranlı barbarların Suriye halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının 
bir soncu olarak İdlip ve Halep’in kırsalında zorla yerinden edilip kamplarda 
yaşayan çocuklulardan bazılarının soğuktan donarak öldükleri bildirildi.

17 Eylül 2018’de Soçi Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana 549 çocuk olmak üzere 
1929 sivil öldürüldü. Ayrıca rejim ve Rus işgal güçlerinin İdlip ve Hama kırsalındaki 
sivil bölgeleri bombalanması nedeniyle 1.7’den fazla kişi yerinden edildi.

شــهدت خميمــات املهجريــن قســراً مــن الســورين مــن أرايف ادلــب وحلــب حــاالت وفــاة بــن األطفــال جــراء 
التجمــد مــن الــربد، نتيجــة حلــرب اإلابدة الــي يشــنها الربابــرة الــروس وااليرانيــون ضــد الشــعب الســوري. 

1929 مدنيــاً بينهــم  549 طفــا استشــهدوا منــذ توقيــع اتفــاق سوتشــي بتاريــخ 17 أيلــول/ ســبتمرب 2018 ،  كمــا نــزح أكثــر مــن 
1.7 شــخصاً مــن مناطــق خفــض التصعيــد بســبب قصــف النظــام وقــوات االحتــال الروســي للمناطــق املدنيــة يف إدلــب وريــف محــاه.

نزوح نحو 1.7 مليون سوري منذ توقيع اتفاق “سوتشي” بشأن إدلب

İdlip Soçi Anlaşması’nın İmzalanmasından Bu Yana Yaklaşık 1,7 Milyon 
Suriyeli Yerinden Edildi
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Trump, Filistin’i İsrail’e bir hediye olarak vereceğini ve Filistinlilerin anavatanlarına dönmelerini 
engelleyeceğini belirterek açıkladığı dünyaya bir tokat gibi inen Yüzyılın Anlaşması’nı hazırlayan bir 
takım hadiseler mevcuttur. Şöyle ki:
- İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan ve bir dizi kabulü içeren 1993 Oslo Anlaşmaları: 
Bu anlaşmalar Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin bazı bölümleri için sınırlı özerklik düzenlemeler 
yaparken kutsal yerleri İsrail’in egemenliğine vermektedir. Ayrıca Filistin’den tehcir ediliş insanların 
bulundukları ülkeye yerleştirilmelerini ve Filistin Devleti’nin silahtan arındırılması kapsamaktadır.
- Yaratıcı kaos teriminin dünyaya bazında tedavüle sokulması:Bununla,kasıtlı bir kaos ortamını 
yaratarak iddialarına uygun olumlu bir sonuç ede etmeyi kastetmektedirler. Eski ABD Dışişleri 
Bakanı Condoleezza Rice, “yaratıcı kaos” kavramını benimsemişti. Bunu üzerine 2003 yılında Irak’ı 
işgal etmeye başladı ve Irak devletinin tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki bağları yok etti.Bunu 2011 
yılında Arap Baharı devrimlerinin baş göstermesi izledi.AmerikaLibya, Irak, Yemen ve Suriye’de 
bu devrimlere karşı durarak onları engellemek ve zalim yöneticilere destek olmak konusunda büyük 
başarı elde etti.
- Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ve 2017’de Amerikan büyükelçiliğinin 
Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması kararını alması: Trump Kararına verilen tepkilerin Arap ve 
İslam ülkeleri tarafından ortaya konan bir takım kınama ve inkâr açıklamalarıyla sınırlı kaldığını 
gördüğünde, Yüzyılın Anlaşması’nı Amerikan ve İsrail başkanlık seçimlerinden önce duyurarak bunu 
tamamlamaya çalışmıştır.
Yüzyılın Anlaşması, İngiliz Balfour Deklarasyonu’na fiili bir Amerikan desteğidir. Amerika bu 
anlaşmayı 20 yıldan fazla bir süre önce kabul etmiştir. Siyonist projeye boyun eğen zayıf Yöneticiler 
yüzünden Arap dünyasına çöken bu gevşeklik ve zayıflık olmasaydı Trump bu uğursuz kötü anlaşmayı 
başarıya ulaştıracak ışığı göremezdi.
Filistin halkı, Başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız ulusal devletlerini Filistin topraklarında 
inşa etmek için tam ve meşru haklarına bağlı kaldığı sürece, bir asır önce 1917’deki meşum uğursuz 
Balfour Deklarasyonu’na dayandırılarak başlatılan bu anlaşmanın başarılı olma şansı yoktur.
Trump’ın kararı, İsrail işgaline karşı savaşan ve uluslararası yasalara uygun olarak bağımsız bir 
devletinin yeniden inşa edilmesi için meşru haklarına bağlı kalanFilistin halkıyla yüzleşmeden bir 
yere varamaz.
Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla ve Suriye Golan’ının İsrail’e ilhakını kabul 
etmekle İsrail’e, Kudüs ve Golan ile ilgili bir meşruiyet veya yasal bir belge vermiş olmuyor. Kudüs 
ve Golan’ın işgal ediliş olma özelliğini de değiştirmemiştir. Filistin halkının kutsallarını, topraklarını 
ellerinden alan ve vatanlarına geri dönüş haklarını inkâr eden Yüzyılın Anlaşması’nın durum da aynen 
böyledir. Gerçeği değiştiremeyecektir.
Ne acıdır ki;Umman, Bahreyn ve BAE gibi bazı Arap ülkelerinin temsilcileri utanç anlaşmasının 
ilan edilmesine iştirak etmişlerdir. Trump’ın, “Birkaç Arap ülkesi” üzerinden Filistinliler ve İsrailliler 
arasında barışı sağlamayı amaçladığını söylediği ve daha adlandırmadığı planı için Filistinlilerin 
onayını alacağına dair güvencesi de bir o kadar acı ve manidardır.
Arap ülkeleri”Yüzyılın Anlaşması” konusunda birkaç parçaya bölünerek “ pozisyonlarını ortaya 
koymuşlardır.
Birinci kısım; doğrudan Amerikan korumasına muhtaç bir şekilde İsrail’e tabi olan devletler. Bunlar 
Amerika’ya tamamen boyun eğen ülkelerdir. Diğer bir kısım da susmakla yetinmektedirler. Diğerleri 
ise kınama beyanlarıyla ve anlaşmayı tanımadıklarını açıklamakla iktifa etmektedirler. 
Gerçek şu ki; Yüzyıl anlaşmasının ilan edilmesiyle birlikte, uluslararası onay sadedinde mevcut 
durumdan daha kanlı bir anlaşma yapılmış olmaktadır.Nitekim Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye 
ve İdlib’de Sünni Müslümanlara karşı savaş ilan edilmiştir. Artı Rusların ve İranlıların bölgedeki 
Sünni Müslümanlara karşı küresel kutsamalarla yönettiği imha ve mezhep temizliği savaşı devam 
etmektedir. 
Dünya bir yanandan zalim Esad sistemine gerekli silahları sağlarken, diğer yanan Arap rejimleri de 
halkımızı öldüren ve onların tehcirine neden olan u silahların parasını ödemeye devam etmektedir.

هناك ترتيبات سابقة مهدت لصفقة القرن واليت جاءت كصفعة من قبل ترامب للعامل حني أعلن منحه 
فلسطني هدية إلسرائيل، ومنع الفلسطينيني من العودة إىل وطنهم.

الفلسطينية،  التحرير  التفامهات بني إسرائيل ومنظمة  اتفاقيات أوسلو 1993 وهي جمموعة من   -
ضمت ترتيبات احلكم الذايت احملدود ألجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ واألماكن املقدسة حتت 
السيادة اإلسرائيلية، والدولة الفلسطينية تكون منزوعة السالح، مع فرض توطني الالجئني يف أماكن 

إقامتهم.
به تكوين حالة فوضى متعمدة اإلحداث  الفوضى اخلالقة والذي قصدوا  - اإلعالن عن مصطلح 
تؤدي إىل نتيجة إجيابية وفق زعمهم، وكانت وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، قد 
تبنت مفهوم »الفوضى اخلالقة«، وبدأهتا فعلياً بغزو العراق 2003؛ وعمدت إىل تدمري كل مفاصل 
ليبيا  يف  ابهراً  جناحاً  وحققت  العريب،  الربيع  ثورات  بداية  عام 2011  يف  واتبعتها  العراقية،  الدولة 
والعراق واليمن وسوراي، من حيث وقوفها ضد هذه الثورات والعمل على إفشاهلا ودعم احلكام الطغاة. 
- إعرتاف ترامب ابلقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إليها يف2017، 
وعندما وجد أن الردود على قراره اكتفت إبصدار البياانت واالستنكار والشجب من قبل الدول العربية 

واإلسالمية، عمل على إمتام صفقة القرن وإعالهنا قبيل االنتخاابت الرائسية األمريكية واإلسرائيلية.
صفقة القرن عبارة عن تثبيت أمر واقع أمريكي لوعد بلفور الربيطاين، 

ومت اإلتفاق عليها منذ أكثر من 20 عام، وما كان هلذه الصفقة والوعد املشؤوم لرتامب أن يرى النور، 
لوال حالة الوهن والضعف اليت أصابت العامل العريب بسبب ضعف احلكام العرب ورضوخهم للمشروع 

الصهيوين.
إن هذه الصفقة واليت أطلقت بعد قرن ونيف على وعد بلفور املشؤوم يف عام 1917 ال ميكن أن 
يكتب هلا النجاح مادام الشعب الفلسطيين متمسكاً حبقوقه الكاملة واملشروعة يف بناء دولته الوطنية 

املستقلة على الرتاب الفلسطيين وعاصمتها القدس الشرقية.
اإلسرائيلي،  االحتالل  يناضل ضد  الذي  الفلسطيين  الشعب  مبواجهة  مير  أن  ميكن  ال  ترامب  قرار 

ويتمسك حبقوقه املشروعة يف العودة وبناء الدولة املستقلة وفقاً للقرارات الشرعية الدولية.
ترامب اعرتف ابلقدس كعاصمة إلسرائيل واعرتف بضّم اجلوالن السورية إلسرائيل، وهي ال تعطي أيّة 
شرعية أو مستند قانوين إلسرائيل على القدس واجلوالن وال ينفي عنهما صفة االحتالل، وكذلك صفقة 

القرن، اليت هتدف إىل سلب الفلسطينيني أرضهم ومقدساهتم وحقهم ابلعودة.
 واملؤمل أن ممثلي دول عربية حضرت إطالق صفقة العار )سلطنة عمان والبحرين واإلمارات(، وأتكيد 
ترامب أنه سيحصل على موافقة الفلسطينيني على خطته اليت يقول إهنا هتدف إىل حتقيق السالم بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني، معواًل على »عدة دول عربية« تدعم مبادرته دون أن يسميها.
الدول العربية تنقسم مواقفها من »صفقة القرن« إىل نوعني، »هناك دول تطبع مع إسرائيل وتعتمد 
بشكل مباشر على احلماية األمريكية، وهؤالء سريضخون لإلمالءات األمريكية«، وهناك قسم آخر 

سيكتفي ابلصمت، ودول أخرى ستكتفي إبعالن إدانتها واستنكارها للصفقة. 
ومع اإلعالن عن صفقة قرن، هناك صفقة أكثر دموية جتري بتوافق أممي، وهي احلرب على املسلمني 
اليمن ولبنان والعراق وسوراي، ويف إدلب تستمر حرب اإلابدة والتطهري الطائفي  السنة وإابدهتم يف 
بقيادة الروس واإليرانيني ضد أهل املنطقة املسلمني السنة مبباركة عاملية، العامل ميد النظام األسدي اجملرم 

مبا يلزمه من سالح واألنظمة العربية تدفع مثن األسلحة اليت تقتل أهلنا وهتجرهم.
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بعد القضم المتواصل: إدلب إلى أين؟!

Eylül 2018’de Türkiye ile Rusya arasında İdlip, Soçi Anlaşmasının imzalanmasından bu yana, Rusya 
Federasyonu her zaman şunu söylemiştir:  Gerçek şu ki; bu anlaşma veya mutabakat geçicidir. Bütün Suriye 
coğrafyası ve İdlip, rejim tarafından tam kontrolü sağlanana kadar da öyle kalacaktır.Yukarıda belirtildiği 
üzere rejimin egemen olmadığı bir toprak parçasının varlığına dair bir umut da görülmemektedir.
O tarihten bu yana muhaliflerin ölümcül silahlara karşı uçaksavar bulundurmalarını önlenmekle birlikte Rus 
kara kuvvetlerin ve paralı asker şirketlerin (Wagner paralı asker şirketi bunların ilki değildir.) yanı sıra, Esad 
rejimini tüm askeri kuvvetler ve modern Rus hava kuvvetleri aracılığıyla desteklediler. Ayrıca, Esad zulmünü 
durdura bilecek bir kararın BM Güvenlik Konseyi’nden çıkmasını önlemek için sürekli kullanabilecekleri 
bir siyasi gücü kullandılar. Kaldı ki; Rusya bölgesel ve uluslararası eylemlere ek olarak Suriye rejimini 
desteklemek ve pazarlamak ve bazı Arap veya Avrupa ülkeleri üzerinden onu yeniden üretmek veya geri 
dönüştürülmesini sağlamak gelen her şeyi yaptı. Dahası Suriye muhalefetinin tüm askeri fraksiyonları terörle 
mücadele politikasına dâhil ederek bütün icraatlarını terörle mücadele adı altında değerlendirdiler.
Ayrıca, Astana yol haritasını yeniden faal hale getirmek ve aşamalı olarak yeniden canlandırmak için ciddi 
bir yatırım yapmaktadır. Dolayısıyla uluslararası rotada açıkça tanımlanan, uluslararası kabul görmüş ve fiilen 
dondurulmuş Astana yol haritasını baypas yapmak istemektedir.
Rusya Suriye meselesinde,askeri yetenekleri pragmatizme dayalı siyasetiyle, Amerika’yı kaygılandırmadan 
kendisine verilen rolü oynayabilmiştir. Artı birbirini takip eden Amerikan yönetimleri için hala en önemli şey 
olan İsrail’in güvenliğine de en etkili bir şekilde uyum sağlamıştır.
Görünen o ki; başta özellikle Avrupa olmak üzere uluslararası sessizliği ve Amerika’nın boş bıraktığı geniş bir 
alanı ve sahayı terk eden İslam ve Arap ülkelerini önünde hazır bulan Rus politikası Suriye halkına yönelik 
cürümlerine devam edecektir.
Rusya, Suriye topraklarını parça parça kemirme/ aşındırma politikasını uygulamaya başladı. Şam, Dera, 
Hama, Humus kırsalında gerginliği düşürme planlarının uygulanmasından başlayarak, geride kalan kalap ve 
kırsalına, oradan da Batı ve Güney Halep kırsalına uzandı. Bütün bunları Soçi Anlaşmasının bentlerinde yer 
alan maddelere dayanarak ve kısmen de diğer tarafların açıklamadığı şekilde yorumlayarak ve zorlayarak 
yapmaktadır. Suriye halkının akan kanını itibara almadan ve gidecek yerleri olmadığı için Kuzey Suriye 
Türkiye sınırına sürülmelerini önemsemeden bunu yapmaktadır. Nitekim bunlar gittikleri yerde sığındıkları 
zeytin ağaçlarının altında, ya soğuktan ya da Esad’ın attığı varil bombalarıyla öleceklerdir.
Türkiye politikası sessiz kalmaya yeltendiğinde ve bu sessizliğini sürdürdüğünde zalim Esad ve mücrim 
ordusundan zarar görmeye başlamıştır. Nihayet Esad’ın mezhepçi eli uluslararası bir anlaşmadan kaynaklanan 
Türk kontrol noktalarına uzanmış ve bir kaç Türk kardeşimiz şehit olmuştur. Bu, sadece rejim için değil, 
Ruslar için de bir ders olan Türk ordusunun doğrudan müdahalesine yol açmıştır.
Garantör olduklarını farzeden İran ve Rusya devletleri tarafından Esad’ın uzayan dizginleri çekilmez ve 
tekrarlayıp devam eden intikam ve nefret duyguları kontrol edilmezse Esad’ın taşkınlıkları devam edecektir. 
Bu kez Türk siyasi iradesinin mücrim Esad’a ders üzerine ders vermekte kararlı olduğu görülmektedir. 
Kuşkusuz Türk siyaseti Türkiye’nin güvenliğini ve İdlib ve çevresindeki Suriyeli halkın kanı korumak 
konusunda şimdi daha fazla ciddi ve kararlıdır.
Esad rejiminin İdlib’deki halkımıza uyguladığı tüm barbarlığa, köy ve kentlerdeki binaları sahiplerinin başına 
yıkmasına rağmen Ona karşı savaşma iradesi ve zafere olan iman hala dimdik ayaktadır. Suriyeli devrimciler, 
mütevazı imkânlarıyla yapılabilecek şeyin en iyisini yapmaktadırlar. Doğu ve Batı bu mazlum halkı terk 
ettiği, Suriye’yi Rus-İran zulmüyle karşı yalnız bıraktığı bir zamanda Esad’ın Türk gözlem noktalarına 
saldırmasından sonra kayda değer kardeş Türkiye’nin desteği geldi yetişti. Bu, Batılın bir mevsimlik ömrünün 
olduğuna inan Suriyelilerin kendilerini iyi hissetmelerine neden oldu. Er ya da geç hak üstün gelecek ve zafer 
hakkın olacaktır.

أيلول /  اتفاق )سوتشي( اخلاص إبدلب بني تركيا وروسيا يف  دأب االحتاد الروسي على الدوام، ومنذ توقيع 
سيبتمرب2018، على القول: إن هذا االتفاق أو التوافق كان مؤقًتا وسيبقى كذلك، إىل أن تتم السيطرة كلية 
النظام السوري، وأنه ال أمل ابستمرار وجود أراٍض سورية خارج  على إدلب وكل اجلغرافيا السورية من قبل 
سطوة النظام املشار إليه. وقد عملوا ومنذ ذلك التاريخ على أن يدعموا نظام األسد بكل ما أوتوا من قوة 
عسكرية، عرب سالح  اجلو الروسي احلديث، يف ظل منع املعارضة من امتالك مضادات أرضية هلذا السالح 
الفتاك، ابإلضافة إىل وجود قوات روسية برية على األرض، وقوات لشركات املرتزقة الروس، ليس أوهلا )فاغنر(، 
وكذلك من قوة سياسية مت توظيفها ابستمرار من أجل منع أية قرارات دولية أممية تصدر عن جملس األمن ميكن 
أن تساهم يف جلم الطاغوت األسدي ومن معه، عالوة على التحرك اإلقليمي والدويل النشط من قبل الروس، 
الذي مل أيُل جهًدا، يف دعم وتسويق النظام السوري، وإعادة إنتاجه أو تدويره من جديد، عرب بعض الدول 
العربية أو األوربية. وهم يندرجون يف دعوى مفادها أهنم حياربون اإلرهاب، وأن كل الفصائل العسكرية للمعارضة 
السورية ُمتضمنة يف أتون سياسة حماربة اإلرهاب، وكذلك استثمار حثيث وجدي يف إعادة تسيري وتريج وإحياء 
ما مسي مبسار أستاان، ومن مث االلتفاف واضح املعامل على املسار الدويل األممي املعرتف به دولًيا، وهو مسار 

جنيف الذي ابت جممًدا بفعل فاعل. 
وقد متكن الروس بقدراهتم العسكرية، وعرب )براغماتيتهم( السياسية من لعب الدور املنوط هبم، دون إقالق 
األهم  زال  وما  الذي كان  إسرائيل  ومتمكنة ألمن  هادئة  مراعاة  السورية، وضمن  املسألة  األمريكي يف  للدور 
ابلنسبة لإلدارات األمريكية املتعاقبة. ويبدو أن السياسة الروسية اليت وجدت متسًعا وفسحة أمريكية، وصمًتا 
دولًيا، وأوربًيا بشكل أخص، وختٍل )معومل(، وعريب وإسالمي، اتبعت إجرامها حبق الشعب السوري، وراحت 
متارس سياسة القضم قطعة إثر قطعة، لألراضي السورية، بدًء إبنفاذ خطط خفض التصعيد يف ريف دمشق ودرعا 
وريف محاة وريف محص، وصواًل إىل ما تبقى من إدلب وريفها، ومعها ريف حلب الغريب واجلنويب، وهي متارس 
كل ذلك وتضغط ابجتاه تطبيق ما تراه هي من بنود اتفاق سوتشي، وما تفسره هي وليس سواها، دون األخذ 
بنظر االعتبار، دماء الشعب السوري، وهتجريه قسراًي إىل الشمال السوري قرب احلدود الرتكية، إىل حيث ال 

مكان، وإىل هناك حيث املوت برًدا حتت شجر الزيتون، أو املوت قصًفا من خالل الرباميل األسدية.
وإذا كانت السياسة الرتكية اهلادئة قد حاولت ومازالت، كبح مجاح اإلجرام األسدي، فإهنا هي األخرى قد 
بدأت تعاين من طغيان األسد وجيشه االجرامي، عندما طالت يد الغدر األسدي الطائفي، نقاط املراقبة الرتكية 
الناجتة عن اتفاق دويل، ومن استشهاد عدد من اإلخوة األتراك، وهو ما أدى إىل رد عسكري تركي مباشر، 
كان درًسا ليس للنظام فقط ، بل درًسا آخر للروس أيًضا، إذا مل يتمكنوا من جلم التطاول األسدي، واستمرار 
الصلف واحلقد املمارس من قبلهم، حتت مسع ونظر الدولتني األخريتني املفرتض أهنا ضامنتني، ومها إيران وروسيا، 
ويبدو أن اإلرادة السياسية الرتكية هذه املرة ابتت مصممة على تلقني اجملرم األسدي الدروس تلو الدروس، وإن 
السياسة الرتكية مازالت أكثر اهتماًما وجدية ابحلفاظ على أمن تركيا ، وعلى دماء الشعب السوري يف إدلب 

وما حوهلا.
النظام األسدي على أهلنا يف إدلب، وتدمري القرى واملدن فوق رؤوس  ابلرغم من كل اهلمجية اليت ميارسها 
أصحاهبا، إال أن إرادة القتال واالميان ابلنصر مازاال قائمني، وحياول ثوار سورية القيام ابلكثري مما هو  ممكًنا 
ومتاًحا ضمن امكانياهتم املتواضعة، بعد أن ختلى الشرق والغرب عن هذا الشعب املظلوم، وبعد أن تُرك السوري 
لوحده جيابه الطغيان األسدي الروسي اإليراين، خال الدعم األخوي الرتكي امللحوظ، خاصة يف الفرتة األخرية، 
بعد العدوان األسدي على نقاط املراقبة الرتكية،  وهو ما يرسم التفاؤل على حميَّا السوريني، مؤمنني أن للباطل 

جولة، لكن احلق سينتصر يف النهاية عاجاًل أم آجاًل.

Devam Eden Kayıpların Sonrası İdlip Nereye Gidiyor? ?!
أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmet Mazhar Sado

Siyasi Bölüm Başkanı
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 ختتصــر معركــة الســيطرة علــى ريــف حمافظــة إدلــب، وعلــى الطــرق الرئيســية 
الواصلــة بينهــا وبــن احملافظــات الســورية األخــرى، مجلــة مــن الصراعــات 
الســورية.  األرض  علــى  واملهيمنــة  الفاعلــة  األطــراف  بــن  والتجــاذابت 
أطــراف  بــن  الــرؤى،  وتبايــن  التناقضــات،  حــدة  تكشــف  إذ  فاملعركــة 
)مســار أســتانة(، و)تفامهــات سوتشــي(، تظهــر بوضــوح تبــدالت مواقــف 
الــدول الضامنــة، الــي تشــهد العاقــات بينهــا تصدًعــا واهنيــارًا، يف مقابــل 
ترميــم عاقــات أخــرى، دوليــة، يعــاد هلــا الــدفء واحلــرارة املفتقديــن، منــذ 
زمــن طويــل، رمبــا معهــا، تعــاد صناعــة التحالفــات واحملــاور. مــن املؤكــد أن 
اســتباحة إدلب ما كان هلا أن تتم لوال مجلة من التفامهات الضمنية، غري 
البعيــدة عنهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي تدخلــت بشــكل واضــح، 
وعلين، أكثر من مرة ملنعها، أو توقيفها، أو أتجيلها، وحماولة إجياد مسار 
آخــر ملعاجلــة ملفاهتــا العديــدة العالقــة، وعلــى رأســها ملــف جبهــة النصــرة 
املوصوفــة ابإلرهــاب، قــواًل وحقيقــًة، والــي بســببها دفــع الشــعب الســوري، 
ويدفــع حــى اآلن، أمثــاًن ابهظــة، ملــا مثلتــه مــن توجهــات، وانقــاب علــى 
مســار الثــورة، وقواهــا املتطلعــة للحريــة والدميقراطيــة والكرامــة اإلنســانية. 
مــن نفــل القــول إن مــا جيــري يف حمافظــة إدلــب نتيجــة طبيعيــة الرهتــان 
سياســي، مشــل الفصائــل املقاتلــة علــى األرض، جعــل بندقيتهــا لإلجيــار يف 
أكثــر مــن أجنــدة وموقــع، والقــوى السياســية الــي تصــدرت املشــهد العــام، 
واســتحوذت علــى االعــرتاف، ومتثيــل الشــعب الســوري بغــري حــق، وأصبــح 
جــل مههــا مكاســب ضيقــة شــخصية وحزبيــة وجهويــة، ومــن مث التجــاذب 
اإلقليمــي بــن األطــراف الــي تبــدو متفامهــة يف تفاصيــل كثــرية، وخمتلفــة 

ابت جليًــا أن قــوات النظــام وحلفائهــا حتــاول الســيطرة علــى املــدن األكثــر 
أمهيــة يف ريــف ادلــب، ســراقب وجســر الشــغور ومعــرة النعمــان وأرحيــا، 
وذلــك لفتــح طريقــي حلــب دمشــق والاذقيــة حلــب املقطوعــان منــذ عــام 

2012، وحتاصــر بذلــك مدينــة إدلــب بعــد عزهلــا عــن ريفهــا.
    ومــع أن حمافظــة إدلــب بعاصمتهــا وريفهــا ختضــع التفــاق خفــض 
التصعيــد منــذ مايــو/ أاير 2017 املوقــع بــن الــدول الضامنــة )روســيا _ 
إيــران _ تركيــا( يف اجتماعــات أســتان املتعلقــة ابلشــأن الســوري، إالّ أن 
النظــام الســوري وداعميــه يواصلــون اهلجمــات علــى املناطــق ابســتمرار 
وبوتــرية متصاعــدة رغــم التفاهــم املــربم بــن تركيــا وروســيا يف 17 ســبتمرب /
أيلــول 2018 مبدينــة سوتشــي الروســية الــذي ينــص علــى تثبيــت خفــض 

التصعيــد.
الروســي واهلجــوم  اجلــوي  الفــرتة األخــرية زادت شراســة اهلجــوم     يف 
األرضــي مــن قــوات النظــام وحلفائهــا ممــا أدى لنــزوح أكثــر 100 ألــف 
شــخص خــال األايم األربعــة األخــرية ليصــل عــدد النازحــن يف احلملــة 

األخــرية إىل أكثــر مــن 500 ألــف. 
ويعــرف  روســيا  تعــرف  والــي  املتتابعــة  الدوليــة  التحذيــرات  ورغــم      
النظــام شــكليتها والــذي كان آخرهــا تصريــح بومبيــو وزيــر خارجيــة أمــريكا 
أبن هجــوم النظــام وروســيا وإيــران وحــزب هللا علــى إدلــب يســاهم يف 
نشــر حالــة مــن عــدم االســتقرار وينتهــك قــرار جملــس األمــن رقــم 2254 
ويعيــق عــودة اآلالف إىل دايرهــم، ويطالــب بوقــف اهلجــوم، وأن بــاده 
تتابــع بقلــق شــديد نــزوح عشــرات اآلالف نتيجــة القصــف العنيــف، وأن 

اهلجــوم يســتهدف املدنيــن فقــط، وأن اإلدارة األمريكيــة ســتأخذ أشــد 
اخلطــوات الدبلوماســية واالقتصاديــة حبــق املهامجــن.

    اجلديــد يف املوضــوع أن املســؤولن األتــراك صرحــوا أن روســيا مل تلتــزم 
ابهلدنــة واتفاقــات خفــض التصعيــد يف إدلــب، ومــع اســتمرار القصــف 
والقضــم لألراضــي أدخلــت تركيــا قافلــة عســكرية كبــرية وصــرح مســؤوليها 
العســكرين أن طريــق حلــب الاذقيــة ومنطقتــه هــي منطقــة عســكرية مبــا 
ينــذر مبواجهــة تركيــة روســية علــى األراضــي الســورية. مبــا يتبعهــا مــن خلــط 

جديــد لــألوراق واخلــوف مــن جتــدد املعــارك يف أكثــر مــن منطقــة.
     تضــم إدلــب أكثــر مــن ثاثــة مايــن إنســان بــن مهجــر ونزح وبــن 
مســلح ومــدين، ابإلضافــة إىل ســكان املنطقــة الــي تعــد مــن أمجــل مناطــق 
ســورية وأغناهــا زراعيًــا حــى مسيــت إدلــب اخلضــراء، مُجــع فيهــا املســلحون 
واملهجــرون مــن كل املناطــق الــي متــت فيهــا املصاحلــات بضغــط روســي 
وختلــي مــن مســي أبصدقــاء ســورية، وقطــع التمويــل عــن الفصائــل املســلحة 
وقطــع املســاعدات اإلنســانية عــن املدنيــن الذيــن هدمــت قراهــم وبيوهتــم 
إدلــب  مشــاكل  حتــل  أن  املفــرتض  مــن  رزقهــم، وكان  مصــادر  وفقــدوا 
إحــال  إىل  تــؤدي  التصرفــات  مــن  طــرف جملموعــة  وتبــين كل  ابحلــوار 

الســام دون حــرب.
    كانــت احلجــة الرئيســية للهجــوم علــى إدلــب وجــود مســلحي جبهــة 
النصــرة )القاعــدة ســابًقا( وأخواهتــا مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، وحنــن أيًضــا 
يقــول  الواقــع  أن  إال  اإلرهابيــن،  املســلحن  هــؤالء  مــن  التخلــص  مــع 
غــري ذلــك. مل تتأثــر اجملموعــات اإلرهابيــة مبــا جيــري مــن معــارك وهــي 

الســورية  »الكعكــة«  مــن  ومكاســبها  مصاحلهــا،  إدارة  علــى  العمــق  يف 
املســتباحة. علــى جانــب آخــر، مهــم، ال يبــدو أي طــرف إقليمــي، أو 
دويل، مكرتث ابملأســاة املريرة للشــعب الســوري ومعانته، حيث الصمت 

وعــدم املبــاالة، وحــى عــدم إدانــة مــا جيــري، خــا املوقــف الرتكــي املتميــز، 
يف الوقــت الــذي هجــرت احلــرب املفتوحــة علــى أهــايل احملافظــة مئــات 
اآلالف منهــم إىل العــراء دون غــذاء ودواء أو خيمــة تقيهــم بــرد الشــتاء، 

أو  إقليميًــا،  وبكائهــم، صــدًى  اســتغااثهتم،  لصرخــات  جيــدوا  أن  ودون 
دوليًــا. لقــد كان واضًحــا منــذ أول اتفــاق هتجــري وانتــزاع للســكان مــن 
أراضيهم وبيوهتم أهنم ســياقون هذا املصري القاســي، يف ظل ســوابق نظام 
القتــل الكــوين وحلفائــه مــن املارقــن الدوليــن، وسياســاهتم املعهــودة، مــع 
عــدم التــزام أي طــرف فاعــل بتعهداتــه ووعــوده الكثــرية واملتعــددة. إدلــب 
اليوم ختتزل كافة معارك ســورية الســابقة، ورمبا ال ينافســها يف هذا الســياق 
واملعــى ســوى صراعــات املنطقــة الشــرقية، اللتــن ختطفــان األبصــار مًعــا 
وحتظيــان ابلقســم األكــرب مــن األمهيــة ويتكثــف فيهمــا التدخــل اخلارجــي 
املباشــر. ممــا يؤســف لــه أن هــذا الصــراع الدامــي، الــذي يدفــع مثنــه الشــعب 
الســوري وحــده، جيــري يف وقــت تتعطــل فيــه العمليــة السياســية، دون أيــة 
آفــاق واضحــة لتنشــيطها بشــكل فعــال وحقيقــي، وفــق قــرارات اجملتمــع 
الــدويل، وهيئاتــه الدوليــة، وذلــك بســبب عــدم جديــة النظــام وداعميــه، 
وتغليــب خيــار القــوة والســحق الكاملــن، ودون حبــث القــوى الدوليــة، 
واهليئــات األمميــة، عــن آليــات أخــرى، تفــرض علــى نظــام دمشــق االنصيــاع 
إلرادة اجملتمــع الــدويل الغائبــة، أو املشــلولة، توفــر يف احلــد األدىن مــاذات 
آمنــة للمدنيــن العــزل جتنبهــم املــوت والقتــل املنظمــن واملمنهجــن. مــن 
املؤكــد أن أطرافًــا عديــدة أخطــأت احلســاابت يف مــا خيــص حمافظــة إدلــب، 
مــن قــوى فاعلــة علــى األرض، أو صديقــة، يف حمــور الدفــاع عــن الشــعب 
الســوري، جعلــت املعركــة هبــذه الفداحــة والثمــن الباهظــن، دون مقــدرة 
علــى جتنــب نتائجهــا الراهنــة الــي ســتكون هلــا ذيــول علــى القضيــة الســورية 
برمتهــا، ومســتقبلها. إدلــب اليــوم امتحــان جلميــع األطــراف، ونتائجهــا 
علــى األرض ســتعيد متوضــع خمتلــف األطــراف، ومتركزهــا علــى خرائــط 
النفــوذ، واهليمنــة، والقــرار، بغيــاب الســورين، وإرادهتــم املســتلبة، والغائبــة، 
ومــا يكشــف ذلــك ويفضحــه امتــدادات املعركــة خلــارج جغرافيــة احملافظــة 
الــي مــا إن بــدأت حــى توقفــت يف ابزار الــدم املفتــوح واملســكوب يف 
كل دقيقــة. أتخــرت معركــة إدلــب شــهورًا عديــدة، كان ميكــن لألطــراف 
الوطنيــة، واحلليفــة، أن تفعــل خــال هــذه املــدة الكثــري لتجنــب وقوعهــا 
بتأثرياهتــا املفجعــة، لكــن أولــوايت أطــراف الصــراع وأمنهــا، ومصاحلهــا، 
أوقــع اجلميــع يف هــذا الشــرك اجلهنمــي الــذي يبــدو أنــه ال منــاص منــه، وال 

خمــرج لــه، حــى اآلن، علــى األقــل.

مازالــت متــارس إرهاهبــا وتســلطها علــى املواطنــن العــزل وحتيــل حياهتــم إىل 
جحيــم ابالعتقــال والرتهيــب واملصــادرة. وبذلــك خيضــع ســكان إدلــب 
حلصــار داخلــي وحصــار خارجــي وهــم املدنيــون املســاملون اهلاربــون مــن 
الظلــم والعســف والقتــل والتشــريد، والذيــن ال خيفــى علــى أحــد وضعهــم 
املأســاوي مــن نقــص املــواد الغذائيــة وفقــدان التعليــم والصحــة واملــأوى 

املناســب يف هــذا الطقــس القاســي.
    يهرب املدنيون من القصف ابآلالف، ولو كانوا ينتظرون أن حيررهم 
النظــام ملــا هربــوا هبــذا الشــكل كــم تظهــر الصــور املســربة. إن ظلــم النظــام 
وحلولــه األمنيــة والعســكرية تــرتك النــاس يهربــون إىل اجملهــول خاًصــا مــن 

ظلمــه واســتبداده وإجراءاتــه القمعيــة.
إننــا نتطلــع إىل هنايــة هــذه احلــرب اجملنونــة وإىل قلــع هــذا النظــام األســدي 
لــكل أبنائــه، لنعيــد  وإقامــة نطــام وطــين دميقراطــي، وإىل ســورية وطــن 
بنــاءه علــى مبــدأ العدالــة واملســاواة واحلريــة، وليذهــب احلكــم االســتبدادي 

والتســلطي والفاســد إىل غــري رجعــة.

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري

إدلب: عقدة صراعات وضحية األولويات

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

إدلب: الجرح النازف
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يف الســورين فضائــل ومآثــر، ومســات وخصائــص قطــرت هبــا ألســنة كثــري مــن 
املثقفــن واملفكريــن، مــن العــرب وغريهــم، ثنــاًء ومدًحــا. ودل علــى ذلــك تتابــع 
األحــداث، وتعاقــب الدهــور. ومــن مظاهــر »الكمــال« اإلنســاين يف الشــعوب، 
أن يبقى الســوريون واقفن على أقدامهم بعد تســعة أعوام من حماوالت إفنائهم 
وحموهــم متاًمــا، ليــس هنــاك منطــق يدحــض غلبــة الظــن علــى وجــود تواطــؤ دويل، 
بشــكل مباشــر مرة، أو بسياســة غض الطرف مرة أخرى، وراء هذه احملاوالت.

حيــوي الســوريون مــن عوامــل الصمــود والعنــاد يف حتقيــق مبتغاهــم، مــا يبعــث يف 
نظــام األســد اجلنــون يف صــورة نبــش القبــور وتدنيســها، كمــا فعلــت ميلشــياته 
بقــرب اخلليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز، ويف قبــور الثــوار، وهــي رعونــة وراءهــا 
عــدم ملــس النظــام أي إشــارة علــى وهــن الســورين يف قتالــه، وإصرارهــم علــى 

مواجهتــه حــى إســقاطه.
وليســت البطولــة يف مواجهــة نظــام األســد بعــد تســع ســنن مــن القتــل وحمــاوالت 
اإلفنــاء املمنهــج لشــعب أبكملــه، وإمنــا ســباحة هــذه املقاومــة العنيفــة عكــس 

التيــار الــدويل الــذي مييــل إىل األســد، بفعــل املصلحــة ال العاطفــة.
لكــن نظــرة فاحصــة هلــذه الصــورة الناصعــة، تكشــف تفاصيــل معتمــة جّاهــا 
البطــل الســوري املقــدام أمحــد احلصــري، الــذي قــدم مثــااًل حيًّــا، مزدوًجــا، عــن 
طبيعــة الســورين األصيلــة، ممثلــة ابلشــجاعة والثبــات والعنــاد يف احلــق، وعــن 

طبائعهــم املكتســبة، ويف مقدمهــا: الفرديــة والعشــوائية.
املليشــيات  مــن  جيشــاً  قــاوم  الــذي  احلصــري  أمحــد  بطولــة  عــن  الكثــري  قيــل 
الــي تقطــر أنياهبــا كراهيــة ورغبــة يف االنتقــام، وقيــل الكثــري عــن أتخــريه هــذه 
املليشــيات ســاعات عــن دخــول مدينتــه معــرة النعمــان، وهــو جديــر بــكل ثنــاء 
قيــل يف حقــه، وبــكل مديــح ألصــق بــه، كيــف ال وقــد صــار حجــة علــى الثــورة 
والثــوار، وعلــى كل مــن يشــتكي مــن قلــة األصدقــاء، لكــن يف مــا وراء صمــوده 
وبطولتــه حكايــة شــعب فــردي تتبــدد طاقاتــه النفســية واجلســدية والذهنيــة املتقــدة 

يف فرديتــه وعشــوائيته، مــن دون عائــد فائــدة عمليــة للثــورة.
جيــب علينــا االنطــاق مــن جنــاح احلصــري مبفــرده يف أتخــري دخــول املئــات مــن 
مقاتلــي املليشــيات املدججــن بســاح حديــث، وكثافــة نريــة، ســاعات إىل 
مدينتــه، لنســأل عــن املســار الــذي كان ميكــن أن تســلكه معركــة معــرة النعمــان، 
وغريهــا مــن املعــارك، لــو وقــف يف موقــف أمحــد احلصــري بضــع عشــرات مــن أهــل 
املدينــة، وقاتلــوا أبســلوب حــرب العصــاابت، علــى طريقــة الكــر والفــر؟! وعلينــا 
أن نســأل، يف ظــل وفــرة الشــجعان، وكثــرة الصادقــن، ووجــود الباذلــن، ملَ مْل 
يرتــب لألمــر، وجيمــع بضعــاً مــن أبنــاء بلدتــه، فيضعــون خطــة مواجهــة مباشــرة 

تقــوم علــى االلتحــام مــع العــدو مبــا يضمــن حتييــد الطائــرات، واخلضــوع ملنطــق 
حــرب الشــوارع، واالختبــاء والكمائــن؟!

واملواقــع،  والقــرى  املــدن  ســقوط  يتابــع  الــذي  وهــو  احلصــري،  إبمــكان  كان 
منــذ بضعــة شــهور، أن يفكــر مليــاً ابملصــري الــذي ينتظــر مدينتــه، وأن خيطــط 
وجيهــز جلمــع مقاتلــن، ال يقلــون عنــه ارتباطــاً ابألرض، وإخاًصــا لفكــرة الثــورة، 
خيوضــون حــرب اســتنزاف حتــت اخلنــادق وبــن األنفــاق، مســتفيدين مــن األبنيــة 

املدمــرة الــي توفــر هلــم شــبكة عظيمــة للمنــاورة واالختبــاء.
رمبــا ليــس ذنــب احلصــري أنــه تصــرف بشــكل فــردي، وهــو ابــن بيئــة ابتــت أســرية 
الفرديــة والعشــوائية أبــرز مساهتــا، قــدم لنــا العــدد القياســي مــن الفصائــل املتناحــرة، 

واجلمعيــات اخلرييــة الكثــرية املتنافســة يف غــري اهلــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه، 
واهليئــات والروابــط العلميــة الشــرعية املتنافــرة، واألحــزاب واجلماعــات السياســية 

املتدابــرة، أمثلــة صارخــة علــى هاتــن الســمتن اللتــن ابتلعتــا الشــعب الســوري.
الفرديــة املكتســبة عنــد الســورين، تشــكلت يف الســنوات األَول الــي أعقبــت 
خــروج احملتــل الفرنســي، غــري أهنــا تصلبــت يف عــروق الســورين يف العقــود الــي 
حكــم فيهــا آل األســد حتــت غطــاء حــزب البعــث، الذيــن قتلــوا الــروح التكافليــة 
التعليــم  الســيطرة علــى منابــع  الســوريون اترخييــاً، وعبثــوا عــرب  الــي عــرف هبــا 
واإلعــام واخلطــاب الديــين، مبــوراثت الســورين، ملغــن شــخصيتهم اجلماعيــة، 

وحملّــن الشــكوك وســوء الظــن فيمــا بينهــم.
العــام، عطلــت  العمــل  الــي أنتجــت مناخــاً عشــوائياً يف حقــل  الفرديــة  هــذه 
مســار ثــورة مركزيــة يف املنطقــة، وفتحــت يف جســدها ثغــرات تغلغلــت منهــا رايح 
املصــاحل الدوليــة، حــى ابتــت الثــورة نقطــة جــذب لتصفيــة احلســاابت، وحتقيــق 
املكاســب بثمــن مدفــوع مــن دمــاء الســورين، ومــن وعيهــم، وكرامتهــم الــي مــا 

اثروا أصــًا إال ألجلهــا.
حيصــل كل ذلــك مــن دون وجــود مؤشــرات، حــى اآلن علــى األقــل، علــى أن 
هنــاك مــن يســتفيد مــن األخطــاء، ويذاكــر الــدرس، ويســتلهم العــربة، بــل إننــا 

نشــاهد تفشــياً متواصــًا للفرديــة: أفقيًــا وعمــودايً.
وليــس يف هــذا الــكام نظــرة ســوداوية، وال تشــاؤًما، وإمنــا قــراءة يف واقــع حيتــاج 
إىل رؤيــة نقديــة موضوعيــة ال تســقط مــن حســاابهتا اعتبــارات الــدورة الزمانيــة 
اإلنســان  أداء  هبمــا  يتســم  اللتــن  والعشــوائية  الفرديــة  آفــي  لتجــاوز  الازمــة 
الســوري يف هــذه املرحلــة الزمانيــة، وهــي دورة يتوقــف طوهلــا أو قصرهــا علــى 
توافــر بنيــة فكريــة تؤســس لوعــي جديــد، ونفــوٍس ُمصلحــة يرتكــز مــدار عملهــا 

علــى اإلنســان قبــل العمــران.

جهاد عدلة

فردية السوريين المكتسبة

كاتب وإعالمي سوري

يشــهد العامل العريب واإلســامي انتكاســة جديدة حول القضية الفلســطينية بعدما أعلن 
الرئيــس األمريكــي دونلــد ترامــب يــوم الثــااثء 28 ينايــر/ كانــون اثين 2020 مــا يســمى 
بصفقــة القــرن، ولكنهــا هــذه املــرة كانــت غــري مســبوقة، بســبب موافقــة بعــض الــدول 
العربيــة علــى هــذه الصفقــة، وكان أول مــن أيــد وحتــدث عــن الصفقــة هــو الرئيــس املصــري 
عبــد الفتــاح السيســي أثنــاء زايرتــه إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ويومهــا مل يعــرف 
أحــد مــا طبيعــة هــذه الصفقــة، ومــا الــدور الــذي ســتلعبه كل دولــة فيهــا. جــاءت تســمية 
الــي وضعهــا اجلنــرال )جيــورا أيانــد( مستشــار  القــرن علــى اخلطــة  مصطلــح صفقــة 
الصفقــة  الدراســات حــول  الســابق، بعدهــا صــدرت أوىل  القومــي اإلســرائيلي  األمــن 
والــي تتحــدث عــن حمتوايهتــا صــدرت عــن معهــد واشــنطن لدراســة الشــرق األدىن عــام 
2008 بعنــوان )إعــادة التفكــري يف حــل الدولتــن( مث صــدرت الدراســة الثانيــة عــن مركــز 
بيجن للدراســات االســرتاتيجية عام 2011 بعنوان بدائل إقليمية حلل الدولتن، أقرت 
الدراســة الثانيــة مــع األوىل مــع وجــود بعــض التعديــات يف شــرح التفاصيــل والرتكيــز علــى 

اإلغــراءات املقدمــة للــدول املشــاركة يف الصفقــة.
ويــرى جيــورا أيانــد )مستشــار األمــن القومــي االســرائيلي( مــن خــال الدراســتن فشــل 
احللــول واملباحثــات خــال 70 عــام للقضيــة الفلســطينية القائمــة علــى حــل الدولتــن 

واســتحالة الوصــول إىل تســوية الصــراع وحــل الســام بــن الدولتــن.
القــدس عاصمــة فلســطن فيقــول مــن غــري املمكــن أن تكــون املدينــة  أمــا خبصــوص 
مقسمة إىل قسمن وأن اسرائيل لن تتخلى عن السيادة الكاملة للقدس والفلسطينين 
لــن يقبلــوا بذلــك وعــن الاجئــن فلــن يتخلــوا عــن حــق العــودة اىل بادهــم وال ميكــن 

إلســرائيل أن تعــرتف هبــذا احلــق .
ويكون مضمون اتفاقية صفقة القرن:

-إهنــاء الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيين مــع توطــن الفلســطينين يف وطــن بديــل خــارج 
حــدود فلســطن اجلديــدة مــع إهنــاء حــق العــودة.

- تقــوم مصــر ابلتنــازل لدولــة فلســطن اجلديــدة عــن 770 كــم ويف نفــس الوقــت مجيــع 
املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضفــة الغربيــة ســتنضم إلســرائيل مــع عــدم بنــاء مســتوطنات 

جديدة.
- أما عن القدس فســتكون عاصمة إســرائيل ولن تكون مقســمة بن الطرفن فبإمكان 
السلطة الفلسطينية اجلديدة تسمية عاصمة جديدة هلا وميكن حى تسميتها ابلقدس.
- الوصول إىل املسجد األقصى متاح جلميع الداينت ويبقى حتت الوصاية األردنية. 
- نــزع الســاح مــن محــاس وأن تكــون الدولــة الفلســطينية اجلديــدة بــا جيــش ومنزوعــة 

الســاح ابملطلــق. 
-اعــرتاف الطرفــن أبن الدولــة االســرائيلية دولــة الشــعب اليهــودي والدولــة الفلســطينية 

دولــة الشــعب الفلســطيين مــع التأكيــد علــى ضــرورة حــق العــودة لاجئــن. 

- تكون إلسرائيل السيطرة األمنية على مجيع معابر الدولة الفلسطينية براً وحبراً وجواً.
- أن تصــل االســتثمارات يف دولــة فلســطن إىل 50 مليــار دوالر مــا يزيــد مــن خلــق 

فــرص عمــل جديــدة للشــعب الفلســطيين وازدهــار االقتصــاد الفلســطيين.
تباينــت ردود األفعــال مــن احلكومــات العربيــة واألجنبيــة حــول حمتــوايت صفقــة القــرن 

فالبدايــة كانــت مــن إعــان الرئيــس الفلســطيين حممــود عبــاس رفضــه هلــذه الصفقــة معتــرباً 
أهنــا ختــدم املصــاحل اســرائيل أكثــر مــن فلســطن.

انطــاق  نقطــة  أهنــا  واعتــربوا  فقــد رحبــوا ابلصفقــة  واإلمــارات ومصــر  الســعودية  أمــا 
جديــدة للعــودة للمفاوضــات صمــن إطــار دويل وحثــت الــدول الثــاث علــى أمهيــة دور 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إلحــال عمليــة الســام يف املنطقــة وإعــادة تســوية القضيــة 

الفلســطينية.
أمــا عــن األردن ولبنــان الــدول املعنيــة يف توطــن الاجئــن فحــذرت األردن مــن املراحــل 
الاحقــة للصفقــة مــع فــرض اســرائيل حقائــق جديــدة علــى األرض أمــا لبنــان فقــد ادعــى 
الرئيس ميشــال عون أنه يؤكد على ضرورة حق العودة للفلســطينين إىل بادهم وإقامة 
دولتهــم لتكــون عاصمتهــا القــدس ال ســيما توطــن الاجئــن ومــا حيملــه مــن تبعــات 
اقتصاديــة ودميغرافيــة علــى هــذه الــدول فالصفقــة مــن أحــد بنودهــا ينــص علــى إلغــاء حــق 

العــودة وعــدم املطالبــة بتعويضــات مســتقبلية.
الــردود العامليــة وكانــت البدايــة مــع تركيــا حيــث رفضــت الصفقــة بشــكل هنائــي وقــال 
أمحــر  للبيــع، وهــي خــط  ليســت  القــدس  أن  أردوغــان  الرتكــي رجــب طيــب  الرئيــس 
ابلنســبة لألتــراك وأمــا إيــران اعتــربت هــذه الصفقــة فاشــلة وقالــت اخلارجيــة اإليرانيــة يف 
بيــان هلــا أن خطــة العــار الــي فرضهــا األمريكيــون علــى الفلســطينين هــي خيانــة العــار 
وحمكومــة ابلفشــل أمــا بريطانيــا فأيــدت الصفقــة واعتربهتــا بدايــة جديــدة لعمليــة الســام 
يف املنطقــة، وأملانيــا صرحــت أن الســبيل الوحيــد إلحــال الســام هــو حــل يقبلــه الطرفــن 
وأخــرياً لــو متــت هــذه الصفقــة ابلفعــل فنحــن أمــام تنــازل كبــري عــن القضيــة الفلســطينية 
وليــس إحــال للســام.  وعــن هنــب ثــروات املنطقــة مــن جديــد أمــام أعــن اجلميــع علــى 
غــرار اتفاقيــة ســايكس بيكــو فمــن املتوقــع أن تفشــل الضفقــة ألن شــعوب املنقطــة اآلن 
ال تشــبه الشــعوب الــي عاشــت قبــل 100 عــام عندمــا مت متريــر اتفاقيــة ســايكس بيكــو 
خصوصــاً بعــد ثــورات الربيــع العــريب ووعــي الشــعب العــريب للمؤامــرات الــي حتيطــه ومــع 
العربيــة  املنطقــة  وجــود العبــن دوليــن مثــل تركيــا ورفضهــا لاتفاقيــة. فهــل ستشــهد 

انتفاضــة فلســطينية جديــدة؟؟ وهــل تتخلــى محــاس عــن ســاحها مقابــل الصفقــة؟؟
ومــاذا عــن حــق العــودة هــل ميكــن أن يتخلــى الفلســطينين عــن بادهــم وتوطينهــم يف 

بــاد أخــرى؟؟
واألايم القادمة قادرة على اكتشاف ما سيجري يف املنطقة.

آالء العابد 

صفقة القرن بين الحل واالستسالم

كاتبة سورية
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مل تكــن العاقــة الــي مجعــت بــن الرئيســن، الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان والروســي بوتــن، 
ســهلة علــى اإلطــاق، والعنصــر األساســي الــذي يشــكل عامــل الشــد واجلــذب فيهــا هــو 
ســورية. ابلنســبة لبوتــن يعتــرب التدخــل يف ســورية شــأًن روســًيا اســرتاتيجًيا ال يقبــل فيــه اخلســارة 
أو الرتاجع، بينما حتكم عاقة أردوغان ابلشــأن الســوري مجلة معادالت معقدة، منها وجود 
مــا يفــوق ثاثــة مايــن ونصــف مهجــر ســوري، حيتمــل أن يضــاف مثلهــم مــن حمافظــة إدلــب 

يف حــال اســتمرار الضغــط العســكري الروســي مــع عصــاابت األســد. 
يعــود إنشــغال القيــادة الرتكيــة ابلتصعيــد العســكري الروســي- األســدي األخــري إىل اخلــوف 
مــن تدفــق الاجئــن الســورين مــن إدلــب ألراضيهــا، وليــس أدل علــى ذلــك، مــن أن أنقــرة مل 
تعــرتض علــى ســقوط ثــاث مناطــق خفــض تصعيــد يف دمشــق ودرعــا ومحــص، والــي تعتــرب 
أكثــر أمهيــة اســرتاتيجية مــن إدلــب، بينمــا علــت النــربة الرتكيــة حاليــاً بعــد اهلجــوم علــى إدلــب.

وبــدت آمــال الكثــري مــن الناشــطن واملعارضــن الســورين معلقــة علــى »الضامــن الرتكــي« يف 
وقــف احلملــة األخــرية، واحليلولــة دون ســقوط املزيــد مــن املــدن بــدءاً مــن خــان شــيخون، ويتــم 
تضخيــم فكــرة الـ)قشــة( الرتكيــة املنجيــة مــن غــرق املزيــد مــن مناطــق املعارضــة، يف ظاهــرة تبــدو 
أقــرب لإلدمــان علــى التعلــق مبنقــذ، وإن أشــارت كل التجــارب املاضيــة واحلاضــرة، لعــدم جناعــة 

هــذه املقاربــة، الــي تصــر علــى أن تركيــا »لــن تســمح بســيطرة النظــام علــى إدلــب«. 
فمــن يعــول علــى دور تركــي يف ســورية، عليــه أن ال يبالــغ يف اإلمكانيــات الرتكيــة ابلسياســة 
اخلارجيــة يف املشــرق العــريب، فبنيــة النظــام السياســي الرتكــي، وطبيعــة حتالفاتــه، ال تؤهلــه للعــب 
دور كبــري، كمــا جيــب أن ال ننســى قــدرة تركيــا علــى العمــل خــارج تفامهاهتــا مــع روســيا تبــدو 

حمــدودة للغايــة.
والفصائــل الســورية احلليفــة ألنقــرة ليــس لديهــا إمكانيــات قتاليــة عاليــة، وال انضبــاط إداري 
هــذه  الرتكــي جلانبهــا، وســلوك  اجليــش  بــدون وجــود  إجنــاز عســكري،  مــن حتقيــق  ميكنهــا 
الفصائــل، وجتاوزاهتــا مــن ســرقات وانتهــاكات يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا يف درع الفــرات 

أمــراض كمــا لألجســام وأخطــر آفــة تصيــب اجملتمعــات وهتــز أركاهنــا مهــددة بتقويضهــا هــي  يف اجملتمعــات 
الــذي يصيبهــا ابلصميــم وحتتــاج مــن أجــل اخلــاص منــه إىل زمــن طويــل.  التطــرف، 

بدايــة البــد أن نعــرف مــاذا يعــين التطــرف.  وهــو لغــة االبتعــاد أو اجلنــوح بعيــداً أو أخــذ أمــر مــا إىل أقصــاه أو 
مــداه أي االبتعــاد عــن الوســط أو االعتــدال. أمــا فعليــاً فهــو اســتعمال كل الوســائل مــن أجــل تثبيــت فكــر مــا أو 
هــدف أو معتقــد وأوهلــا القــوة والعنــف. وللتطــرف أنــواع عــدة لعــل أبرزهــا التطــرف الديــين والسياســي والفكــري 
والثقــايف واالقتصــادي، فــا يوجــد عمــل يف احليــاة إال وميكــن أن يكــون فيــه تطــرف. وميكــن التطــرق إىل مــا يكــون 
لــه األثــر الســليب علــى اجملتمــع، وهــو التطــرف الديــين والسياســي. إذ يصيــب اجملتمعــات اهلامشــية الــي حتــس أهنــا 
مقصــاه وليــس هلــا دورًا فاعــًا يف حيــاة اجملتمــع كمــا أن البطالــة تلعــب دوراً رئيســًيا فيــه ألن جمتمــع العاطلــن عــن 
العمــل يكــون حاضنــة جيــدة لألفــكار املتطرفــة ألن منّظريــه يســتغلون حاجــة هــؤالء ونقمتهــم علــى اجملتمــع يف 
نشــر أفكارهــم كمــا أن األيديولوجيــات تلعــب دوراً كبــرياً يف منــو التطــرف وخصوصــاً تلــك الــي تتكلــم عــن عــرق 

أو ديــن فئــة مــن اجملتمــع بعينهــا كاألحــزاب الدينيــة.
ألن أفكارهــا تعادميــة وتنطلــق مــن ملكيتهــا للحقيقــة وتســفيه أفــكار اآلخريــن ومعتقداهتــم وكذلــك فــإن األقليــات 
اإلثنيــة أو الطائفيــة تعتــرب حاضنــة للتطــرف وبيئــة خصبــة لــه وذلــك بســبب قيــام هــذه األقليــات ابالنغــاق 
علــى نفســها وعــدم اخلــروج إىل الفضــاء األوســع حبجــة احلفــاظ علــى الطائفــة أو العــرق ممــا يزيــد مــن تفــكك 

اجملتمــع وعــدم تســاحمه.
واإلملام مبوضوع التطرف حيتاج إىل دراســات إال أننا ســنتطرق يف هذه املقالة إىل اجلوانب الي أصابت جمتمعنا 
الســوري يف بنيتــه والتــزال تداعياهتــا قائمــة. وهــي الديــين والسياســي فقــد كان هلمــا األثــر الســليب الكبــري علــى مــا 

حــدث يف جمتمعنــا ولنبــدأ ابلسياســي الــذي ارتكــز عليــه الديــين
التطرف السياسي:

كانت األحزاب يف ســورية منذ نشــأهتا ذات طابع إيديولوجي لذلك كانت دائما خمتلفة ومتناقضة فكرايً وكل 
منهــا يريــد اســتام الســلطة والتفــرد هبــا وقــد جنــح حــزب البعــث هبــذا األمــر عــام 1963م ولكــون هــذا احلــزب 
يتكــئ علــى القوميــة العربيــة فمــن الطبيعــي أنــه ســيتناقض مــع القوميــات األخــرى يف جمتمــع متعــدد األعــراق وفيــه 
عــدم انســجام عرقــي وقومــي كمــا أنــه وبســبب مــن هــذه األفــكار فقــد تناقــض مــع األحــزاب الدينيــة وكانــت 
الطامــة الكــربى عــام 1970م يف ســيطرة أبنــاء األقليــات الطائفيــة علــى هــذا احلــزب مث تصفيتهــا لصــاحل طائفــة 

بعينهــا ممــا أاثر حفيظــة األكثريــة والطوائــف أمــام هــذا املشــهد املتعــدد األبعــاد واملعقــد والتهميــش الــذي بــدأ 
ينخــر يف جســد اجملتمــع فقــد وجــد التطــرف بــكل أنواعــه العرقيــة والطائفيــة والسياســية تربــة خصبــة ميكــن أن 
ينمــو فيهــا ممــا جعلنــا نشــاهد تطرفــا قوميــا ودينيــا ظهــرت بعــد حــراك عــام 2011م تبحــث عــن مــكان هلــا يف 
السياســة والســلطة جتلــت بشــكل عنيــف بعــد أن اســتعملت الســلطة العنــف غــري املــربر معتمــدة علــى تطرفهــا 
الطائفــي ضــد كل فكــر آخــر حــاول أن يكــون حاضــرًا يف املشــهد السياســي الســوري ،ولعلنــا ناحــظ هنــا 

شــكلن التطــرف الديــين والقومــي
التطرف الديين:  

وجتلــى يف األحــزاب الدينيــة وكل الفصائــل الــي ارتكــزت علــى الديــن كمرجــع فكــري هلــا وكان أقصــى ذروتــه 
ظهــور تنظيــم داعــش بلعبــة خمابراتيــة عامليــة ابلتشــارك مــع النظــام وجــدت يف بعــض أفــراد الطائفــة الســنية حاضنــة 
هلــا نتيجــة التهميــش والظلــم وكــم العنــف الــذي واجهتــه وادعــاء هــذا التنظيــم متثيلهــا، فقــد اســتطاع التغريــر ببعــض 
شــباهبا وجرهــم حنــو العنــف الــذي طــال أبنــاء الطائفــة ابلتكفــري الــذي اســتدعى قتلهــم علــى يــد التنظيــم أكثــر 
مــن مواجهــة النظــام حبجــة أن قتــال املنافقــن كمــا يقولــون وتنظيــف البيــت الداخلــي أهــم مــن العــدو اخلارجــي 
متكئــن علــى فتــاوى متطرفــن قامــوا بلــي أعنــاق النصــوص ليصــدروا هــذه الفتــاوى ولذلــك فقــد قدمــوا للنظــام 

أفضــل اخلدمــات بتدمــري املــدن وقتــل الشــباب .
التطرف القومي:

أبــرز صــوره كانــت ابألحــزاب الكرديــة pkk وpyd الــذان حــاوال اســتغال احلــراك لتثبيــت نزعــة انفصاليــة 
وإظهــار عنــف وقــوة شــديدة ومل يســتخدم ضــد النظــام الــذي عمــل ضــد األكــراد ابدعائــه القوميــة الــي مل ميثلهــا 
يف يــوم مــن األايم بــل كان عنــف هــذه األحــزاب موجــه ضــد املواطنــن البســطاء مــن العــرب وقراهــم وقــد لوحــظ 
ذلــك يف منــع أي عــريب مــن دخــول بعــض املناطــق كاحلســكة والقامشــلي ومنبــج إال بكفيــل مــن األكــراد حصــرا 
مث ابملخيمــات الــي أقامهــا ملــن هربــوا ابجتــاه املناطــق الــي ســيطروا عليهــا هــراب مــن املــوت والــي كانــت أشــبه 

مبعســكرات اعتقــال. 
أمــام هــذا كان تطــرف النظــام املمنهــج عرقيًــا وطائفيًــا واســتدعاء كل امليليشــيات الطائفيــة املتطرفــة كحــزب 
هللا وفاطميــون ولــواء أيب الفضــل العبــاس وغريهــا مــن شــّذاذ اآلفــاق كل هــذا أصــاب اجملتمــع بشــرخ كبــري علــى 
املســتوى االجتماعــي لــن يســتطيع التخلــص منــه بســهولة وخصوصــا جمتمــع األغلبيــة العربيــة الســنية حيــث 

وغصــن الزيتــون، وأخــرياً يف منطقــة نبــع الســام، يشــي أبهنــا غــري مؤهلــة المتــاك زمــام أمورهــا، 
بــدون وجــود اجليــش الرتكــي.

مــن هنــا ابت الســوريون الذيــن اختــذوا مــن تركيــا حليفــاً أمــام وضــع حــرج جــداً، وهــم ال جيــدون 

أي تربيــٍر يقّدمونــه آلالف مــن املهّجريــن قســرايً مــن بيوهتــم الــي يدمرهــا الــروس حتــت بصــر 
القــوات الرتكيــة املوجــودة يف نقــاط املراقبــة. وتكمــن العقــدة هنــا يف أن عــدة مايــن تعــّول علــى 
تركيــا، وتراهــن عليهــا يف وقــف عمليــات التهجــري والتدمــري املنهجــي للعمــران والبــى التحتيــة، 
ولكــن تركيــا تقــف اليــوم عاجــزًة عــن ردع روســيا أو مســاعدة الفصائــل مــن أجــل وقــف العــدوان 

يــزداد هــذا امللــف ســخونًة، ويكــرب الســؤال، وال أحــد ميتلــك  يــوم ميــر،  الروســي. ويف كل 
اإلجابــة. بــل أكثــر مــن ذلــك، هنــاك قلــق فعلــي مــن دخــول النظــام مدينــة إدلــب، ومــن بعــد 

ذلــك مناطــق »درع الفــرات« و«غصــن الزيتــون«.
املشــكلة أن تركيــا دولــة بقيــت دون خيــارات، ولــن تســمح لنفســها أبن تضــر بعاقتهــا مــع 
روســيا، حليفتهــا القويــة الوحيــدة الــي بقيــت هلــا بعــد أن شــرخت عاقاهتــا مــع الــوالايت 
املتحــدة، وتــدرك أيضــاً أبن عمليــة عســكرية ضــد القــوات الســورية ميكــن أن تضعهــا علــى 
مســار تصــادم عنيــف مــع الكرملــن. حيــث أّن الوضــع يف املنطقــة وصــل إىل مرحلــة عقيمــة 
بــن الطرفــن الروســي والرتكــي، خصوصــاً يف ظــّل موقــف أمريكــي غــري حمســوم إىل اآلن. ومــع 
أن اجلانبــن مل يعلنــا بعــد بشــكل رمســي اهنيــار اتفــاق سوتشــي، إال أّن التطــورات علــى األرض 
جتاوزتــه، حبيــث ابت حبكــم امللغــى. وعليــه مُيكــن االعتقــاد أبن هجــوم اجليــش الوطــين الســوري 
علــى جبهــات بريــف حلــب يهــدف إىل إعــادة صياغــة إطــار جديــد لنظــام وقــف إطــاق النــار 
علــى األرض مــن خــال رســم خطــوط متــاس جديــدة، علــى أمــل أن يســاهم ذلــك يف إعــادة 
االعتبــار ملوقــف املعارضــة الســورية، الــي تراجعــت شــعبيتها كثــرياً خــال املعــارك األخــرية يف 
ريــف إدلــب حيــث تبــن أن املقاومــة احلاليــة معظــم أفرادهــا مــن العناصــر الســابقن يف »اجليــش 
الســوري احلــر« مــن أهــايل املنطقــة وكانــوا قــد تركــوا الســاح والقتــال بفعــل ماحقتهــم مــن 
قبــل »هيئــة حتريــر الشــام«، وهــم مــن الذيــن يرفضــون اخلــروج ويريــدون املقاومــة حــى النفــس 
األخــري، يف ظــل غيــاب الســاح النوعــي والســاح الثقيــل ممــا اضطرهــم إىل إتبــاع املقاومــة 

الــي تبطــأ التقــدم ال أكثــر.
مــن جانــب آخــر، فــإن »حتريــر الشــام« الــي مل تشــارك بقوهتــا يف صــد هجمــات النظــام يف 
األرض،  علــى  العســكرية  اخلســائر  عــن  مســؤوليتها  إخــاء  حتــاول  الشــرقية،  إدلــب  أرايف 
مــن خــال هجــوم خاطــف يف أطــراف مدينــة حلــب لرفــع رصيدهــا علــى املســتوى الشــعيب 
املعــارض، املتعطــش ألخبــار االنتصــارات، وســط كل هــذا الرتاجــع، ويف حماولــة ايئســة ومتأخــرة 
للتشــويش عــن وضــوح دورهــا )هــي وداعميهــا( يف تشــويه ثــورة الســورين وإضعافهــا، وتقويــة 
حضــور اجلماعــات املتطرفــة، األمــر الــذي أفضــى إىل حتجيــم اهلويــة الوطنيــة الســورية، وإشــاعة 
املزايــدات اإلســاموية حــول مفاهيــم »اإلمــارة« و»البيعــة« و»احملاكــم واهليئــات الشــرعية«.

كيــف ســتكون النتيجــة النهائيــة لاتفاقــات الروســية الرتكيــة بشــأن إدلــب؟ مــن الواضــح أن 
اإلجابــة تكمــن يف قناعــة روســية أبن األتــراك غــري قادريــن، وبــين هــذا التقديــر بســبب الرتاخــي 
الرتكــي يف الــرد علــى اخلــروق الروســية وانتهــت ابلســيطرة علــى ريفــي محــاة الشــمايل وإدلــب 
اجلنــويب. ويبــدو أن الــروس تعبــوا مــن إطالــة مــدة النــزاع العســكري مــع غيــاب أي اســتثمار 
سياســي-اقتصادي. ولذلــك، يعملــون علــى إهنــاء املعــارك اجلانبيــة، ومنهــا إدلــب، للتفــرغ 

للشــرق واملســألة الكرديــة، فموســكو تريــد حصــر دور أنقــرة يف هواجســها الكرديــة فقــط.

اســتطاع النظــام أن جيعــل مشــاكلها يف داخلهــا وهنــاك اثرات ســتكون بــن األقــارب بســبب وجــود أفــراد مــن 
هــذه اجملموعــة مــع داعــش واألكــراد والنظــام. كوهنــا هــي ســواد اجملتمــع ابإلضافــة إىل التناقضــات املوجــودة بــن 
اآلخريــن فــإن اجملتمــع الســوري حيتــاج لزمــن طويــل لتلتئــم جراحــه وال ميكــن أن يتخلــص مــن هــذه األوضــاع 
ومــن التطــرف إال ابلقيــام إبصاحــات جذريــة وهــي املصارحــة واملصاحلــة، حتقيــق العدالــة االنتقاليــة، إقامــة دولــة 
املواطنــة والقانــون، تفعيــل القضــاء املســتقل، إهنــاء التهميــش، الامركزيــة الواســعة يف اإلدارة، التنميــة املتوازنــة 

بــن املركــز واألطــراف
التوزيع العادل للثروة، قيام جيش وطين حمرتف للدفاع عن احلدود، إهناء أي دور لألمن وتفكيك أجهزته.

ويف ســياق احلديــث عــن التطــرف البــد مــن اإلشــارة إىل ديــر الــزور كوهنــا مــن أكثــر املناطــق الــي تعرضــت ملفاعيــل 
وآاثر التطــرف املــزدوج الديــين والقومــي فقــد ُدمــرت أغلــب مدهنــا الرئيســية :ديــر الــزور واملياديــن والبوكمــال وهّجــر 
بشــكل ممنهج أغلب ســكاهنا من بيوهتم كما أن الطرف اآلخر من اجلهة الشــرقية املتمثل بقســد قد تعامل مع 
ســكاهنا املهجرين بطريقة أســوأ من تعامل النظام  والســبب يف ذلك كون هذه احملافظة ذات طابع عريب وســين 
خالــص حبيــث أن وجــود طوائــف أو عرقيــات أخــرى يــكاد ال يذكــر نتيجــة هلــذا فقــد هامجهــا النظــام مبيليشــياته 
الطائفيــة وزرع فيهــا داعــش بواســطة خمابراتــه وعمائــه كمــا اســتطاعت األحــزاب الكرديــة أن ختــرتق هــذه احملافظــة 
وأن تضــم بعضــاً مــن أبنائهــا والســبب يف تواجــد بعــض هــؤالء مــع األحــزاب الكرديــة هــو نتيجــة ملــا تعرضــت لــه 
احملافظــة مــن ظلــم علــى يــد داعــش كمــا أن بعــض الذيــن انضمــوا لدولــة اخلافــة كمــا أمسوهــا كان انضمامهــم ردة 
فعــل ضــد طائفيــة النظــام والتهميــش املســتمر للمحافظــة ليــس مــن النظــام الســوري وحــده بــل مــن الذيــن تصــدروا 
لقيــادة احلــراك ومل يقدمــوا للديــر أي دعــم علمــاً أهنــا كانــت مــن أوائــل احملافظــات الــي حتــررت بشــكل شــبه كامــل 
وتركوهــا عرضــة هلجمــات النظــام واملتطرفــن الدينيــن والقوميــن وال يــزال هــذا التهميــش واإلمهــال مســتمراً حــى 
اآلن حيــث تقــع ديــر الــزور حتــت ســيطرة امليليشــيات الطائفيــة غــرب هنــر الفــرات واملتطرفــن القوميــن شــرقه 
ونتيجــة هلــذا الوضــع وتركيبــة احملافظــة العشــائرية فقــد أصبــح الوضــع فيهــا أكثــر تعقيــداً وســيؤدي إىل كثــري مــن 
التصــادم مســتقباً بــن العشــائر والعوائــل بســبب التبعيــات الــي كانــت هلــذا الطــرف أو ذاك مــامل تتــم معاجلــة 
الوضــع بشــكل صحيــح وإعــادة اللحمــة إىل أبنــاء احملافظــة وإرشــادهم إىل جــادة الصــواب وإىل جذورهــم العربيــة 
الــي تتمتــع بكثــري مــن الشــهامة والتســامح وكــرم األخــاق رمبــا حتتــاج ديــر الــزور كمــا ســورية إىل زمــن طويــل حــى 

تعــود إىل مــا كانــت عليــه مــن قبــل.

د_ محمد مروان الخطيب

كاتب وباحث سوري

هل من سوتشي جديدة؟ 

صفا عبد التركي

كاتبة سورية

التطرف كمرض مجتمعي
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»إدلــب« هــي العنــوان األبــرز ملــا يســمى مناطــق خفــض تصعيــد اتفــق عليهــا بــن 
دوٍل قالــت أبهنــا ضامنــة يف أســتان، وقــد وضعــت البنــود املتعلقــة هبــا قيــد التنفيــذ 
النهائــي بعــد حــرق ومقتــل » قاســم ســليماين« الــذي حــّد وشــّل الــدور اإلرهــايب 
جــرم » بوتــن« احلــدث بــزايرة دمشــق مث أنقــرة الســتكمال 

ُ
االيــراين، وقــد اســتغل امل

أجندتــه مــع تركيــا ابلســيطرة سياســياً ابلتزامــن مــع أحــداث ليبيــا لدفــن سوتشــي 
وأســتان وتوابعهمــا. ومــا كان هــذا ليحــدث دون التوافــق الروســي واألمريكــي ومهــا 
اللتــان تســتثمران، وحتــوالن دون أي رد فعــل تركــي للقيــام بعمــل أحــادي مفاجــئ 

قــد يُعيــد االعتبــار لوعــود قطعتهــا وضمــانت وقعــت عليهــا. 
تفوقهــا  بفضــل  الســوري  ابلوضــع  الفصــل  قــرار  متتلــك  أمــريكا  أن  املاحــظ  مــن 
العســكري واالقتصــادي مــع حلفائهــا، وذلــك ابلضغــط علــى مجيــع األطــراف مبــا 
فيــه روســيا مبوجــب قانــون » قيصــر« لتحديــد مامــح احلــل النهائــي وطبيعــة وشــكل 

ســورية اجلديــدة مــا بعــد الثــورة.
وإن كان ال مســتحيل يف السياســة، كرمــاٍل متحركــة وفــق الظــروف والعوامــل املتوفــرة 
يف كل حلظة، فُيحتمل أن تتمخض العمليات واجلرائم الروســية األســدية العدوانية 
العســكرية علــى شــعبنا الســوري يف »إدلــب« والشــمال احملــرر لتغيــرٍي يف األولــوايت 
أمريكيــاً، ولكــن حبســب بنــود االتفاقيــات الثنائيــة مــع كل مــن روســيا وتركيــا ســابقاً 
والحقــاً، وبســبب تواجدمهــا العســكري املكثــف والنشــط يف مناطــق مشــال وشــرق 
ســورية، ممــا يــؤدي حلالــة مــن االضطــراب وعــدم االســتقرار يف اجلــوار االقليمــي 
لســورية )لبنــان، فلســطن، العــراق(، إضافــة إىل النــزاع الــدويل علــى غــاز شــرق 

املتوســط الــذي ســيغري اخلارطتــن االقتصاديــة والسياســية يف املنطقــة والعــامل.
قــدر الســورين فرضــت عليهــم معايشــة أســوأ اهنيــار اقتصــادي شــهدته  ســخرية 
دولــٌة مشــرقية منــذ بــداايت القــرن العشــرين، وجتــاوز يف حجــم كارثّيتــه مــا شــهده 
القــرن  إيــران يف  مــع  الثمــاين  الســنوات  مــن حــرب  بــرح خيــرج  مــا  الــذي  العــراق 
املاضــي، بتحريــض عــريب ودويل ليدخــل يف أزمــات التفــّكك االجتماعــي والتدهــور 
إىل  املرتاكمــة داخليــاً  القــذارة  وإبــراز  التدّخــل اخلارجــي  االقتصــادي حتــت أتثــري 
الســطح ابلشــكل الــذي أدى الســتحالة التعايــش لقــروٍن قادمــة؛ فاالهنيــار ســورايً 
أشــّد وطــأًة مــن ذلــك الــذي يعيشــه العــراق، وال شــك أن انعكاســات ذلــك علــى 
ترّســخت  الــي  االقتصاديــة  املنظومــة  اهنيــار  قــوٍة دالالت  بــكل  االقتصــاد حيمــل 
قواعدهــا علــى امتــداد اجلغرافيــا الســورية، وإن كانــت تلــك املنظومــة ال متلــك مــن 
مقّومــات القــوة ســوى عامــل احلمايــة األمنيــة هلــا، وهــو العامــل األقــوى لبقائهــا علــى 
مــدى مخســة عقــود، انطاقــاً مــن ذلــك فاالهنيــار االقتصــادي الســوري ليــس وليــد 
حلظــة احلــراك الثــوري منــذ 15 آذار/مــارس 2011 أبــداً، بــل هــو اهنيــار مــن أمريــن؛ 
إذ أنــه مــن جهــة نبــٌع مــن فلســفة اقتصاديــة سفســطائية ســادت لنصــف قــرن، وال 
تُفهــم حيثّياتــه النظريــة والتطبيقيــة إال مــن منظــور بنــاء مصــاحل فئــات مؤطّــرة وانتهازيــة 
حمــّددة، مِسَتهــا الواضحــة الــوالء املطلــق للســلطة السياســية الفاشــية، دخلــت ســاحة 
االقتصــاد مــن بّوابــة الــوالء، ال مــن بّوابــة االنتمــاء إىل دائــرة اإلنتــاج واخلدمــات الــي 
كانــت تتمايــز يف ســورية اخلمســينيات عــن دائــرة السياســين، ومل متــِض ســنوات 
ســطوة الفلســفة الغوغائيــة دون اختناقــاٍت كادت تــودي ابلنظــام هلاويــة الســقوط 

كأن مــا حتتاجــه ســورية هــو عقــد مؤمتــرات جديــدة، ألن مــا عقــد حــى اآلن ال 
يكفــي، يتســاءل الســوريون. كمــا أن هنــاك أســئلة جيــب علينــا طرحهــا اليــوم علــى 
هــؤالء الذيــن يدعــون ملؤمتــرات هنــا وهنــاك مــن أجــل اســرتداد القــرار الوطــين. فمــن 
هــؤالء  فــوض  الــذي  مــن  يســرتده؟ مث  الــذي  الوطــين؟ ومــن  القــرار  الــذي ســرق 
ابلدعــوة إىل املؤمتــرات؟ ومــن الــذي ميوهلــا؟ هــل مــن يدعــون هلــا مــن الذيــن يؤمتنــون 
علــى الوطــن؟ أســئلة كثــرية حنتــاج اإلجابــة عليهــا لنســتطيع اختــاذ موقــف مــن هــذه 

املؤمتــرات بعيــداً عــن التخويــن واملواقــف املســبقة. 
هــل يســتطيع القائمــون علــى هــذه املؤمتــرات والداعــن هلــا مــن مؤمتــر برلــن األشــهر، 
مــروراً مبحــاوالت عقــد مؤمتــر يف أنقــرة، وآخــر يف القاهــرة، ســبقها مؤمتــر توســعة جلنــة 

التفاوض للمســتقلن يف الرايض.
ســوى  شــيئاً  منهــم  سنســمع  أننــا  أعتقــد  وال  توضيــح،  أو  إجابــة  أي  نســمع  مل 

يف مراحــل مبّكــرة نســبياً مــن عمــره، إال أنــه كان يشــهد انســاخات شــكلية مــن 
السياســات االقتصاديــة املعروفــة بغربتهــا عــن الواقــع. 

مــن جهــٍة أخــرى جنــم االهنيــار عــن منهجيــة واضحــة لتدمــري البــى التحتيــة مــن 
طــرف نظــام مســتبد وطائفــي مبواجهــة شــعب طالــب ابحلريــة، وأن العــدّو األول لــه 
مل يكــن ســوى ســورية الشــعب والبلــد والصناعــة والزراعــة والنمــو، ألن حجــم الدمــار 
ال ميكــن أن يُفّســر إال عندمــا نضــع يف حســاابتنا نواتــج ســقوط الرباميــل مــن طــرف 

وتفكيــك املصانــع أو حرقهــا مــن طــرٍف آخــر مت اســتنباته مــن نظــام اجلرميــة والفســاد 
األســدي، طبعــاً هــذا ال ينفــي مطلقــاً وجــود منتمــن لســورية الوطــن والــي يُــراد هلــا 

البنــاء والتنميــة يف هوامــش مراكــز القــرار.
الثــورة إىل  قبــل  مــا  للسياســات االقتصاديــة اخلرقــاء يف مرحلــة  الطبيعيــة  النتيجــة 
جانــب اهنيــار املنظومــة األخاقيــة بعدهــا، هــي خلــُق حالــٍة مأســاوية، توّســعت 
مــن خــال تدمريمهــا بصــورٍة  وبشــرايً،  اقتصــادايً  التنمــوي  لتشــمل األداء  دائرهتــا 
أرقامــاً  اخلســائر  ببلــوغ  األســفل  الــدرك  إىل  الوضــع  ليتدهــور  ومباشــرة،  مُمنهجــة 
فلكيــة، ينتهــي معهــا كل أمــٍل ببنــاء ســورية الوطــن يف األمــد املنظــور، إذ تدلــل 
بعــض اإلشــارات إىل حاجــة االقتصــاد الســوري لرتيليــون دوالر للعــودة إىل الوضــع 
الــذي كان يســود قبــل الثــورة مباشــرًة، كيــف ال؟ وشــهد البلــد دمــاراً شــامًا أّدى 

طحنًــا.  بعدهــا  يــرى  ال  الــي  اجلعجعــة 
إذا مــا الســر وراء هــذا الســباق احملمــوم لعقــد هــذه املؤمتــرات، لــن نتكلــم عــن نظريــة 
املؤامــرة الــي يؤمــن هبــا العقــل العــريب علًمــا أبهنــا يف الواقــع الســوري كانــت األشــد 
وضوحــاً ألن التآمــر الــدويل أو التخــاذل الزال مســتمراً وألن مســامهة اجلميــع يف 
تدمــري ســورية مــع النظــام، وإن مل تكــن مباشــرة كمــا يف حالــة الــروس واإليرانيــن، بــل 
مــن وراء الكواليــس إبجيــاد داعــش وأخواهتــا الــي اســتدعت مــن التحالــف الــدويل 

البــدء ابلتدمــري حبجــة اخلــاص مــن التنظيمــات اإلرهابيــة.
أمــام هــذا املشــهد الواضــح وأمــام هــذه املؤمتــرات وضبابيــة املوقــف الــدويل بشــكل 
عــام حــول ســورية مازلنــا نســمع عــن اســرتداد القــرار الوطــين، فهــذه الكلمــة هــي 
قــول حــق يــراد بــه ابطــل، إذ أننــا نــرى نفــس الشــخصيات تكــرر نفســها بعــد أن 
اســتهلكت ومقتهــا الســوريون فهــي الــي أضاعــت القــرار الســوري هنــا وهنــاك، 
وســلمته للداعمــن فكيــف تســتطيع هــذه القيــادات اســرتداده إذا كانــت هــي مــن 
اســتغنت عنــه . وهــذا مــا جيعلنــا  نشــك يف ادعاءاهتــم والبحــث عــن أســباب أخــرى 
وراء هــذه املؤمتــرات، لــن أتكلــم بلغــة التخويــن وغريهــا، ألن هــذا املوضــوع يســتطيع 
اإلنســان إثباتــه علــى الكثــري منهــم دون عنــاء، لكنــين ســأحتدث عــن أشــياء أخــرى 
رمبــا أقلهــا أن هــذه الشــخصيات حتــاول تلميــع صورهتــا لقــادم األايم حبثــاً عــن دور 
يف مســتقبل ســورية أو البحــث عــن مزيــد مــن املــال الــذي مل يشــبع منــه أغلبهــم بعــد 
بيعهــم املواقــف هنــا وهنــاك، وكعادهتــم للداعمــن فقــد إعتــاد بعضهــم علــى الفنــادق 

إىل ارهتــان ســورية الدولــة والســيادة إىل قــوى حُمتلــة خارجيــة وميليشــيات تقامســت 
عــرب خلــق  البشــرية  القــوى  والقــرارات، وشــرذمت  والثــروات  اجلغرافيــا  النفــوذ يف 
والءات جديــدة لقــوى ال تعــرف مــن ســورية ســوى املوقــع والثــروات ألمهّيتهمــا 

حســاابهتم. يف  االســرتاتيجية 
تعــّددت مظاهــر االهنيــار وتوّســعت رقعتهــا يف ظــل مفــردات جديــدة، ولعــل صفــوة 
املاليــة،  الســطوة  أداتــه  نفــوٌذ  اإليــراين،  النفــوذ  توّســع  تكمــن يف  املفــردات  تلــك 
والقــوة العســكرية املتعــّددة اجلنســيات واملســتقَدمة يف هيئــة قــوات إنقــاذ لئيــم لقيــم 
االقتصاديــة  التنميــة  مؤّشــرات  إىل  متــّت أبي صلــة  والــي ال  وزينــب(،  )حســن 
والبشــرية وأمهّيتهــا للخــاص مــن املســتنقع الدمــوي الــذي أغــرق احليــاة يف وحــل 
الطائفيــة الــذي يتحــّدد يف عمــوم اجلغرافيــا الســورية، وجوهــر وجــوده هــو احلفــاظ 
علــى اهليــاكل لتســتظّل هبــا يف طريقهــا املمتــّد مــن طهــران إىل بــريوت مــروراً ببغــداد 
ودمشــق، وإن كان ذلــك مــن عوامــل ترســيخ االهنيــار االقتصــادي واالجتماعــي، 
فالتنميــة املطلوبــة إيرانيــاً هــي تنميــة اهلجــرة اخلارجيــة والتغيــري الدميوغــرايف ملصلحــة 
القــوى املســتوطنة يف أطــراف دمشــق لرســم مامــح سياســة اقتصاديــة واجتماعيــة 

جديــدة لســورية، تكــون فيهــا الســيطرة االقتصاديــة إليــران وأعواهنــا.
فــإذا كان اإلدراك اإليــراين متوّلــداً مــن زاويــة محايتهــا لنظــام الطغمــة السياســي إىل 
جانــب االهنيــار االقتصــادي، فــإن الــدور الروســي واألمريكــي يتميّــز بشــمولية أكــرب، 
وال يتوقّــف عنــد احلــدود املرســومة إيرانيــاً، وقــد بــدأت كلتــا الدولتــن برســم خارطــة 
نفوذمهــا يف ســورية عــرب تقســيمها ملناطــق نفــوذ حتــّدد مــن خاهلــا اســرتاتيجيتيهما 
فيهــا  تســود  مرحلــة  حنــو  لانطــاق  اســتعداداً  املنطقــة عمومــاً،  املســتقبلّيتن يف 

تــوازنت جديــدة، وتُرســم فيهــا خرائــط ختــدم تلــك التــوازنت.
بينمــا حتقيــق االســتقرار مرتبــط بتحقيــق التــوازن يف املصــاحل الدوليــة علــى امتــداد 
خارطــة املنطقــة والتخلــص مــن نظــام اجلرميــة والطغيــان األســدي، ممــا يوحــي أبن 
عمليــة االســتقرار االقتصــادي لــن جيــد طريقــه إىل التطبيــق يف األمــد القريــب، إذ 
إن الثــورة واحلــدث الســوري يشــّكل العاصفــة التغيرييــة الــي هتــّب رايحهــا ابجتــاه 
خرائــط سياســية أخــرى يف املنطقــة، وتســتهدف تغيريهــا حتقيقــاً للمصــاحل الدوليــة 
الــي تعــاين الركــود حتــت ظــروف تطبيــق نظــم سياســية واقتصاديــة ابتــت عبئــاً علــى 

ــة هلــا. القــوى املمثّل

العــراء  الســورين يف  مــن  الكثــري  فيــه  يعيــش  الــذي  الوقــت  والســفر والرفاهيــة يف 
وحتــت املطــر هــروابً مــن املــوت الــذي حييــط هبــم فلــو تربعــوا مبــا ســيصرف علــى هــذه 

املؤمتــرات ملــن يف الداخــل لــكان أجــدى وأنفــع.
رب قائــل يقــول أبن الواقــع غــري اخليــال، وســورية  حتتــاج إىل مؤمتــر يســتطيع أن 
ينهــي هــذه املأســاة ويعيــد بعــض األمــل إىل الســورين، مبســتقبل أفضــل، هلــذا فــإن 
أي مؤمتــر يــراد عقــده جيــب أن يضــع يف ســلم أولوايتــه التخلــص مــن هــذه الوجــوه 
املســتهلكة الــي أكل الدهــر عليهــا وشــرب وأثبتــت فشــلها وارتزاقهــا علــى كافــة 
الصعــد، إن أكــرب خدمــة يســتطيع تقدميهــا كل أولئــك الذيــن يتصــدرون املشــهد 
الســوري منــذ عــام 2011 يف تبــادل ممــل لــألدوار ســئم الســوريون أداءهــم فيــه،  هــو 
أن يتنحــوا جانبًــا عــن مواقعهــم يف الواجهــة ألهنــم هــم مــن ســرقوا القــرار مــن الشــعب 
وأضاعــوه ولــن يعيــدوه، فهــم غــري جديريــن هبــذه الصــدارة وأثبتــت الســنوات املاضيــة 
فشــلهم، وليفســحوا اجملال جليل الشــباب الذي يعول عليه كثريًا من أجل مســتقبل 
ســوري أفضــل فهــؤالء  الشــباب يســتطيعون أن يقدمــوا لســورية الكثــري ألهنــم غــري 
ملوثــن فكــراًي أو ماليــاً أو أخاقيــاً كمــا أهنــم هــم األكثــر حيويــة ونشــاطاً ولديهــم 
القــدرة علــى احلركــة وقــد صقلــت الســنوات املاضيــة الكثــري منهــم وأكســبتهم اخلــربة، 
واملســتقبل هلــم، ويعرفــون مــاذا يريــدون منــه. أعتقــد أن هــذه هــي أفضــل خدمــة 
ميكــن أن يقدمهــا متصــدرو املشــهد الســوري للشــعب، لعلــه يعفــو عنهــم ويذكرهــم 

ابخلــري يف املســتقبل فهــل ســيفعلون؟!

عبد الباسط حمودة

عبد التركي

موت أستانا وسوتشي 
 خطير لالقتصاد

ٌ
وانهيار

سباق المؤتمرات
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Türk Kızılay Gaziantep Toplum  Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek Programı kapsamında sağladığı, 
psikososyal hizmetin kalitesini artırmak amacıyla Illinois Üniversitesi Küresel Sağlık Merkezi ile ortak-
laşa yürütülecek proje için çalıştay gerçekleştirdi.

EUDelegationTurkey Büyükelçi Vekili Eleftheria Pertzinidou ve Kızılay Göç Programları Di-
rektörü Bayram Selvi, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ziyaret etti. Farklı milletlerden 
yararlanıcılarla mutfağa girerek,uyumun birleştirici iklimini beraber deneyimlediler.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Sosyal Uyum kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve 
İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi iş birliği ile Uyum Seminerleri için ilçe ziyaretlerine başladı. 

Koruma Programı destekçilerinden Nüfus Mülteci ve Göçmenler Bürosu Proje Temsilcisi, ABD 
Büyükelçiliği İnsani Yardım Programları Koordinatörü Jessie Kuykendall, Türk Kızılay Hatay Toplum 
Merkezi ziyaret ederek, proje kapsamında düzenlenen hukuki seminere katılım sağladı.

Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü olarak,farklı milletlerden kişilerin ve yer-
el halkın,sosyal uyumlarını güçlendirerek,kentsel hayata geçiş süreçlerini desteklemek için 
World Bank Turkeyve Göç idaresi iş birliğinde başlatılan projenin ilk çalıştayı gerçekleştirildi.

عقد مركز اهلال األمحر الرتكي يف غازي عنتاب ورشة عمل خاصة ابملشروع الذي سيتم تنفيذه ابلتعاون مع 
مركز الصحة العاملية جبامعة إلينوي، هبدف حتسن جودة اخلدمة النفسية-االجتماعية الي يقدمها برنمج الدعم 

الصحي والنفسي-االجتماعي.

قام كل من نئب سفري البعثة األوروبية إىل تركيا إيلفثراي بريتزينيدو، ومدير برامج اهلجرة يف اهلال األمحر الرتكي، 
ابيرام سيلفي، بزايرة ملركز اهلال األمحر الرتكي يف قيصري. وقد دخلوا املطبخ بصحبة املستفيدين من اخلدمات 

وهم من جنسيات خمتلفة، كما شهد الضيوف أجواء الوحدة والتعاون والوائم.

بدأ مركز اهلال األمحر الرتكي يف بورصة بزايرات حملية من أجل ندوات الوائم واالندماج اجملتمعي، وينطلق مشروع 
الوائم اجملتمعي هذا ابلتعاون بن مركز  اهلال األمحر وكل من إدارة مديرية اهلجرة يف احملافظة ومركز أنيجول للخدمات 

االجتماعية يف إطار التماسك االجتماعي.

قامت جيسي كويكندال منسقة برامج املساعدات اإلنسانية ابلسفارة األمريكيةوممثلة املشاريع يف مكتب السكان 
الاجئن واملهاجرين بزايرة إىل مركز اهلال األمحر الرتكي يف والية هاطاي وشاركت يف الندوة القانونية الي نُظمت 

يف نطاق املشروع. ويشار إىل أن كا الطرفن من داعمي برنمج احلماية.

أقيمت أول ورشة عمل خاصة ابملشروع الذي مت إطاقه ابلتعاون بن إدارة اهلجرة الرتكية والبنك الدويل يف تركيا ، وهو 
املشروع الرامي لتعزيز الوائم والتماسك االجتماعي وابلتايل دعم االنتقال إىل احلياة احلضرية لألشخاص املشاركن من 

شعوب خمتلفة إضافة إىل املواطنن والسكان احمللين. وجرت الورشة إبشراف تنسيقية برامج اهلجرة اجملتمعية األساسية.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi; Mersin Valiliği öncülüğünde düzenlenen ve İl Göç İda-
resi, İl Milli Eğitim, İl Sağlık ve Emniyet gibi kurum yetkililerinin bulunduğu, koordinasyon 
toplantısına katılarak, Toplum Merkezlerinin hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
yaptı.

شارك مركز اهلال األمحر الرتكي يف مرسن يف االجتماع التنسيقي الذي مت تنظيمه حتت إشراف وايل والية مرسن وقدم 
معلومات مفصلة حول نشاطات  وخدمات املراكز اجملتمعية. وقد شارك يف االجتماع التنسيقي مسؤولون وممثلون عن 

مؤسسات مثل إدارة اهلجرة يف الوالية، ومديرية التعليم الوطين يف الوالية ، إضافة إىل مديرية الصحة والسامة.

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, Konya büyük şehir Zabıta Dairesi Başkanlıgı, aile ve çalışma 
İl Müdürlügü ile iş birliği yaparak Kapasite Geliştirme Programı düzenledi. Zabıta personellerine 
yönelik Toplum Merkezleri tanıtımı ve “Sokakta Çalışan Çocuklar” ile ilgili seminer gerçekleştirdi.

Ankara Toplum Merkezi ve Türk mutfak akademisi arasında, Geçim Kaynağını Geliştirme Programı 
kapsamında %30 istihdam garantili, profesyonel aşçılık eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي يف قونية برنجًما لتطوير القدرات ابلتعاون مع رائسة دائرة شرطة البلدية يف مدينة قونية 
ومديرية األسرة والعمل يف املدينة. وقد عقد املركز ندوة وحلقة دراسية حول »األطفال الذين يعملون يف الشارع« 

وقدم تعريفا ابملراكز اجملتمعية لعناصر شرطة البلدية.

يف إطار برنمج تنمية وتطوير مصادر العيش والدخل،  مت توقيع بروتوكول تعاون بن مركز أنقرة اجملتمعي وأكادميية 
الطهي الرتكية من أجل تنفيذ برنمج تعليم الطهي املهين، وهو الربنمج الذي يوفر ضمان للتوظيف بنسبة 30 ٪ 

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي



12

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

İyilik Derneği, bağışçılarının temsilcileriyle beraber düzenlediği yardım 

çalışmasında bugüne kadar toplanan 20 tır yardım malzemesini Kızılay ile 

birlikte Hatay Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden 

geçirerek, sınır bölgelerinde kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veren 

İdlib halkına ulaştırdı.

İyilikder Derneği Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile Gaziantep’te her ay düzenli 
olarak yetim ailelerine yardımda bulunuyor. Şubat ayı yardımları kapsamında 3 Şubat Pazartesi günü 
130 yetim ailesine gıda yardımı 51 yetim ailesine de nakdi yardımda bulundu. Temel gıda maddel-
erinden oluşan yardım kolileri İyilik Derneği Gaziantep Yardım Koordinasyon Merkezinden dağıtıldı. 

SETA Vakfı ve Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Güvenli Bölgenin Geleceği: Eğitim Öğretim Faaliyetleri” 
başlıklı çalıştay 28 Ocak Salı günü BEKAM’ın ev sahipliğinde Gaziantep’te 
yapıldı.
Çalıştaya; SETA Vakfı Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü 
Prof. Dr. Atilla Arkan, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Türkiye ve Suri-
ye’den STK temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve eğitimciler katıldı.

قامــت مجعيــة اخلــري “إييليــك” إبيصــال مــواد املســاعدات اإلنســانية الــي مت مجعهــا يف إطــار محلــة مجــع التربعــات عــن طريــق 
معــرب ابب اهلــوى احلــدودي إىل إدلــب. وقــد مت حــى اليــوم مجــع مســاعدات إنســانية تشــكل محولــة 20 شــاحنة يف إطــار 
مشــروع مجــع املســاعدات الــذي نظمتــه اجلمعيــة. قامــت اجلمعيــة ابلتعــاون مــع اهلــال األمحــر الرتكــي إبدخــال الشــاحنات 
عــرب معــرب ابب اهلــوى احلــدودي يف مدينــة الرحيانيــة، وأوصلــت املســاعدات إىل ســكان إدلــب الذيــن يعانــون ويكافحــون مــن 

أجــل البقــاء علــى قيــد احليــاة يف املخيمــات املوجــودة يف املناطــق احلدوديــة.

يقدم مكتب مجعية إييلك دار يف غازي عنتاب بشكل منتظم مساعدات شهرية لعائات األيتام يف غازي عنتاب ابلتعاون مع 
مؤسسة وقف أورواب للمساعدات. وضمن مساعدات شهر شباط قدم مكتب اجلمعية يوم االثنن 3 شباط مساعدات غذائية إىل 
130  عائلة من عائات األيتام وقدم مساعدات نقدية/مالية لـ 51 عائلة أيضا. وقد مت تسليم صناديق املساعدات الي حتتوي على 

املواد الغذائية األساسية من مركز تنسيق املساعدات التابع جلمعية اخلري »إييلك دار« يف غازي عنتاب. 

ُعقدت يوم الثااثء 28 كانون الثاين ورشة عمل حتمل عنوان »مستقبل املنطقة اآلمنة: 
أنشطة التعليم والرتبية« ، والي نُظمت ابلتعاون بن وقف سيتا SETA و مركز بيكام  

BEKAM )مركز العلم والتعليم والثقافة( يف والية غازي عنتاب.
وقد شارك يف ورشة العمل كل من مدير وقف سيتا لألحباث والتعليم والسياسة االجتماعية 
الدكتور أتيا أركان، ورئيس مركز BEKAM  حممد علي أمن أوغلو، وممثلي املنظمات 

املدنية غري احلكومية من تركيا وسوراي وعدد من األكادميين والباحثن واملدربن.

مساعدات لعائالت األيتام من جمعية إييلك دار  إيصال 20 شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية إلى إدلب

عقد ورشة عمل حول أنشطة التعليم في المنطقة اآلمنة بسوريا

20 Tır İnsani Yardım Malzemesini İdlib’e Ulaştırdıkİyilikder’den Yetim Ailelerine Yardım

Güvenli Bölgede Eğitim Öğretim Faaliyetleri Çalıştayı Yapıldı
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Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından TRT Kürdi için hazırlanan Rênas (Yol 
Gösteren) programının üçüncü sezon çekimleri devam ediyor.
13 bölümlük üçüncü sezonun ilk bölümleri Gaziantep’deki tarihi camilerde yapılırken 
kalan bölümler de Ortadoğu Medya İletişim Merkezi TV Stüdyosunda çekiliyor. Suriye-
li âlim ve mütefekkir Prof. Dr. Mustafa Müslim tarafından sunulan programda güncel 
meselelerden itikadi konulara kadar birçok konu gündeme alınarak izleyicilerle pay-
laşılıyor. Programda sohbeti dinleyen katılımcılardan ve izleyicilerden gelen sorular 
cevaplanarak konular derinlemesine irdeleniyor.

يســتمر تصويــر حلقــات املوســم الثالــث مــن برنمــج رينــاس Rênas  “املرشــد”، وهــو الربنمــج الــذي يعــده مركــز الشــرق 
األوســط لإلعــام واالتصــال لصــاحل قنــاة يت آر يت كــردي. وبينمــا مت تصويــر احللقــات األوىل مــن املوســم املكــون مــن 13 
حلقــة يف املســاجد التارخييــة يف غــازي عنتــاب فإنــه يتــم تصويــر احللقــات املتبقيــة يف اســتوديو تلفزيــون “مركــز الشــرق األوســط 
لإلعــام واالتصــال”. الربنمــج إعــداد وتقــدمي املفكــر والعــامل الســوري الربفســور الدكتــور مصطفــى مســلم والــذي يتطــرق فيــه 
إىل قضــااي مهمــة ويتنــاول مواضيــع عقائديــة كثــرية. ويف الربنمــج ، يتــم الــرد علــى أســئلة اجلمهــور الذيــن يســتمعون إىل احلــوار 

ويتــم الغــوص بعمــق يف املوضوعــات املطروحــة.

استمرار تصوير الموسم الثالث من برنامج المرشد
Rênas Programının III. Sezon Çekimleri Devam Ediyor 

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye konusunda her alanda yardım faali-
yetlerini sürdüren Derneğimiz, İdlib’te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar 
sonrası sınır bölgelerine göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine yardımlar 
ulaştırmaya devam ediyor. Son günlerdeki gelişmeler sonrası oluşan göç dalgası 
çok büyük. Acil olarak gıda kolisi, çadır, battaniye, un ihtiyacı öne çıkmakta.
Suriye konusunda bugüne kadar, kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemeyen, 
dünyaya örnek olan bir hassasiyet gösteren halkımızdan bu büyük göç dalgası-
na karşı yapılacak yardımlara az çok demeden katkı sağlamaya davet ediyoruz.

تقــوم مجعيــة اخلري”إييليكــدار” منــذ بدايــة احلــرب أبنشــطة إغاثــة يف ســوراي يف كل جمــال ويف كل ميــدان، وهــا هــي تواصــل 
تقــدمي املســاعدة للمحتاجــن مــن الســكان املدنيــن يف إدلــب الذيــن اضطــروا للنــزوح إىل املناطــق احلدوديــة بعــد اهلجمــات 
والقصــف الــذي تعرضــت هلــا املنطقــة. لقــد كانــت موجــة اهلجــرة الــي حدثــت بعــد التطــورات األخــرية كبــرية جــدا. وقــد 

كانــت احلاجــة ملحــة للطــرود الغذائيــة العاجلــة واخليــام والبطانيــات والدقيــق.
وندعوكــم للمســامهة بشــكل أو آبخــر مبــا قــل أو كثــر يف محــات املســاعدة هــذه للتعامــل مــع هــذه املوجــة مــن اهلجــرة، علمــا 
أبن شــعبنا أظهــر حساســية وتضامنــاً يعتــرب منوذجــا للعــامل، الــذي مل يبخــل أبي دعــم يف امللــف الســوري حــى اليــوم انطاقــا 

مــن مشــاعر األخــوة والوعــي هبــا.

إدلب في انتظار المساعدات العاجلة  
İdlib Acil Yardım Bekliyor

Suriye’de saldırıya maruz kalan sadece insanlar ve binalar değil, bizim de parçası 
olduğumuz büyük bir kültür ve medeniyet. Bu bilgi ve birikimi ayakta tutarak genç 
dimağlarda yaşatmak için; İyilik Derneği olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD 
işbirliğiyle Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, ve kırsallarındaki “İyilik Okullarına 
Kütüphane Kampanyası” başlattı. Gelin yaşanan gaddarlığa ve yıkıcı teknolojiye en 
güzel cevabı erdemli ve bilgili bir nesil ile verelim. Sizde yapacağınız 2.000 TL’lik bağış 
ile bir kütüphane kurulmasını sağlayabilir veya küçük bir destek ile yeni bir gelecek 
inşa etmemize katkıda bulunabilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu hattan derneğimize ulaşabilir, görevli ark-

adaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

ليــس البشــر واملبــاين فقــط هــم الذيــن تعرضــوا للهجمــات والقصــف يف ســوراي ، بــل الثقافــة واحلضــارة الكبــرية الــي حنــن أيًضــا جــزء 
منهــا. ولذلــك فقــد أطلقــت مجعيــة اخلــري iyilik محلــة اخلــري للمكتبــات املدرســية الراميــة للحفــاظ علــى هــذه املعرفــة واخلــربة وإبقائهــا 
 على قيد احلياة يف عقول الشــباب. واســتهدفت مناطق خمتلفة من ســوراي مثا اعزاز ، عفرين ، جربلس ، الباب ، وريف إدلب.
متعلــم. فاضــل  جبيــل  نقدمهــا  أجابــه  أبمجــل  التخريبيــه  والتكنولوجيــا  املمــارس  الظلــم  لنكافــح   تعالــو 

وانتــم بتربعاتكــم الــي ســتقدموهنا بقيمــة 2000 لــريه تركيــه ميكــن ان توفــر إقامــة مكتبــة أو بدعــم صغــري منكــم ستســامهون يف بنــاءن 
مســتقبل جديــد.

08507773344: التــايل  الرقــم  عــر  جمعيتنــا  مــع  التواصــل  ميكنكــم  التفاصيــل  مــن   للمزيــد 

وأخذ معلومات أكرث من قبل األصدقاء املوظفني.

Bombalarla Yıktılar, Kitaplarla İnşa Edeceğiz..İyilik Kütüphanesiدمروها بالقنابل، وسوف نبنيها بالكتب..مكتبة الخير
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حين تغدو الحياة انتظارا

رئيس القسم الثقافي

سأعيش عمري أنتظر خرب موتك.

عبارة ما تزال طازجة تستقّر ابطمئنان يف ذاكريت، قرأهتا أو مسعتها، ولرمّبا قلتها ذات غضب يف مكاٍن ما 

قبل عقود ثاثة من الزمن. 

أيّة حياة ميكن أن يعيشها إنسان انتظاراً ملوت أحٍد ما كي يستعيد ما فقد من حياة، بل أّي جحيم سيتقّلب 

بن هلبه مرتقّباً خرباً يزّفه له املوت..؟؟. اي لكّم القهر اإلنساين واي ملدى األمل والعجز واليأس حن تتحّول 

احلياة إىل بندول يقرع مججمة الرأس، ويغدو الوقت سجناً يتحّكم يف أبوابه سّجان املوت.  

املنهكة اخلافتة، ويشهر أسلحته  أّي عدٍم سنقضي يف كهوفه املوحشة وحنن نرتّقب من يرتّبص أبنفاسنا 

الفتاكة ليطفئ ذابلة الضوء األخرية وقد جتّسدت ومهاً ما زلنا خنبزه على نر األمل. سيكون علينا أن نستعيد 

ما لن يعود وأن نسرتّد سعادة غادرت، ونعيد رسم حياة لن يكون لدينا متسع لعيشها. 

حيدث أن يشتّد ابإلنسان األمل ويستفحل به الداء وينشب أنيابه وخمالبه يف جسده املوهن، فيتضرّع إىل هللا 
أن ميّن عليه ابملوت ليكون خمّلصاً له ومنقذاً ملن حوله، فلم تعد به وهبم طاقة لاحتمال، وقد أوصدت يف 

وجوههم أبواب األمل وأغلقت حوهلم دائرة القنوط. لعّل انتظار املريض اليائس ومتّنيه للموت ميكن تفهمه 

ابلرغم من قسوة املشهد ومرارته، وهو حالة فرديّة تتكّرر يف اجملتمعات اإلنسانية قد حتدو ابلبعض إىل حّد 

املطالبة حال استحالة الشفاء ابملوت الرحيم وهو أمر ال شّك مرفوض أخاقياً ودينياً.

حن يكون شعب كامل بكّل أطيافه مهّدداً ابلفناء بسبب سرطان خبيث هو االستبداد والطغيان، معروف 

الطريق إىل شفائه واضح وميّسر وال حيتاج  فإّن  املنشأ واملصدر، يفتك أبوصاله ويدّمر خاايه، وكذلك 

سوى إىل إرادة الطبيب اإلنسان، وميتنع هذا الطبيب عن إجراء عمل جراحّي بسيط ليعود هذا اجلسد قواّيً 

معاىف ممتلئاً ابحلياة، ينشد السام واحلّب للعامل واإلنسانّية، فإّن متّسك هذا الشعب ابحلياة ومتّنيه ملوت من 

يقف أمام حتقيق آماله ابلعدالة واحلرية والكرامة أمر يبدو منطقّياً ومقبواًل، بل هو املمكن الوحيد يف ظّل 

هذا التعاجز واالمتناع عن تقدمي ما يلزمه من عاج ودواء.

إن جتاهل منظمات اجملتمع الدويل ملأساة سوراي ودعمها السرّي والعلين لنظام الطغيان األسدّي، وإنكارها 

حلّق السورين ابلعدالة واحلرية والكرامة الي تقّرها املواثيق واألعراف والقوانن الدولية، والي هي جتسيد للقيم 

واملبادئ اإلنسانية، متاما كامتناع الطبيب عن الرّب بقسمه والقيام بواجبه ابستئصال الورم اخلبيث وجتريف 

متعلقاته، بل واإلمعان مبّد املرض أبسباب جتّذره وانتشاره، وهو جرمية كربى ومسامهة يف قتل املريض. إنّه 

مشاركة حقيقية يف إابدة الشعب السورّي املريض بسرطان الطغيان واالستبداد تدفع ابلعديد من أبنائه، رغبة 

ابخلاص، إىل سلوك طريق قد تشبه املوت الرحيم. 

يف ظّل القتل والتدمري والتهجري والتنكيل املستمّر منذ سنوات، وأمام هذا التعاجز والتخاذل والصمم األممّي 

جتاه عذاابت السورين، أصبحت حياة السوري اليائس من يقظة الضمري اإلنسايّن والعاجز عن مواجهة آلة 

القتل اجلهنمية جمّرد انتظار موجع ملوت الطغاة ومن يقف معهم، نعم لقد أصبح موت األشرار حلماً لكّل 

ابحث عن األمن والسام واحلرية.

سأعيش عمري أنتظر خرب موتك.

حّقاً ال أذكر قائل هذه العبارة، مى، وأين، ويف أّي سياق:

رمّبا هو شاعر نرجسيٌّ قاهلا ساعة نزق..؟

ورمبا تكون عجوزاً تتشح ابألسود وقد رفعت يديها إىل السماء؟

ولعّله طفٌل صرخ هبا وهو يتوكأ على عكازين وأمل..؟؟

َخبِـْرُت مرارَة الَكَمِد
»وهذا ما َجنـَْتُه يدي«

.
َفا ِخلٌّ ُيساِمُرين

وال َشطٌّ َحَبا ولِدي
.

وال »الصَّْفَصاُف« حَيُْضنُنِـي
وال »الطَّْرفَاُء« يف ُعَدِدي

.
َترْكُت احلَْقَل للسُّرَّاِق-

للذُّؤاَبِن والِقَرِد
.

َفا َودَّْعُت َأْحَبايب
وال اْستَـْهَدْيُت يف َرَصدي

.
رَعى اَلموىل رِحاَب الدَّيِر-

يف ُشحٍّ ويف َرَغِد
.

جَتَلَّى يف أواِبِدها
مَجاُل الواِحِد اأَلَحِد

.
وملَْ َأْغِفْل ِداَيَر الشَّاِم-

يف َزْعمـي وُمْعتَقدي
.

َفَكْم َغنَّيُت تُربـَتَـها
وكـْم ألَبْستُـها بُـُرِدي

.
وِمْن أْنَساِم »داراّي«

إىل الرَّْمَضاِء واجلََرِد *
.

وِمْن تـُفَّاِح ُغوطَتِـها
إىل »فـَْرطوسنا« البـََلدي *

.
وِمْن »ُبْصرى« إىل »ماري«

إىل »َترقَا« َيِطلُّ َغِدي
.

وِمْن »َحَلٍب« وقـَْلَعتِـها
إىل ما ِشْئَت ِمن ُعَهِد

.
سألُت هللَا حَيُْرُسها

ويطوي رِْحَلَة النََّكِد
.

ِدايٌر يف َمراِبِعها
أقاَم الدَّهُر يل َعَمدي

.
إذا ما زِْرَت تُربـَتَـها

َسِد«
َ
فـََرتِّْل »ُسوَرَة امل

.
تـََباَرَك وْجُه واِهبِـها
ِبا َمنٍّ وال َحَسِد

* * *
حِلُضِن »ُفراتِـها« َنْصُبو

إىل اأْلْمواِج والزََّبِد
.

إىل ُجزٍِر تـَُعانُِقُه
ِلصوِت َهزارِِه الَغرِِد

.
فُراُت الِعزِّ نـَْعَشُقُه

َكِعْشِق الرُّوِح للجََّسِد
.

إىل َمْغنَـى »َحِويَقِتِه«
إىل األبناِء واحلََفِد

.
إىل ما ْشئَت من »َغَرٍب«

على الشَّطَّيـِن حُمَْتِشِد
.

سنُـْرِجُع َزْهـَو ِديَرتِنَـا
ونرَفُع رايَـَة الرََّشـِد

.
ونـَْعِرُف َقْدَر َمْن َومَسُـوا

»حذاَء الرُّوِس« اِبأَلَسـِد
.

ونـَْعِرُف َقْدَر مْن َجَلسوا
َعلى اخلَازوِق يف َجَهِد

.
فعيـُن هللِا َساِهـرٌة

حتَِفُّ بَِنا إىل األَبَـِد.
== 1- اجلرد: األرض اجلرداء

== 2- فرطوس: التوت الديري

شاعر وكاتب سوري
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أمَّاُه كلُّ مجيٍل ابَت يغتصُب

مْل يبَق فينا سوى ما قالِت العرُب

ُل القبَح ابأللقاِب نرفُعُه، جُنمِّ

مجيلُنا يف دواهي املوِت حُيتطُب

مْل يبَق فينا صفاٌء كاَن يـُْلهُمنا،

اترخيُنا الزُّوُر والبهتاُن والكذُب

عهُد العروبِة ابألقواِل مفخرٌة،

ابلفعِل يلعُنُه اإلنساُن والنَّسُب

أُمَّاُه معذرًة ال يستحي زمٌن

ابَع املروءَة، لألجناِس ينتسُب

فأدخَل العهَر بيَت الطُّْهِر ميسُخُه،

ويدهُس الرُّوَح واألحاَم منقلُب

مْن ابَعنا كي يدوَس الشَّعب يف بطٍر،

يسلُِّم القوَت، ابألغراِب ينتصُب.

ويسحُل الطِّفَل واجلِّيناِت يف رغٍد،

يبقى الرخيَص، وإْن علَّْت بِه سحُب

أُمَّاُه اترخيُنا قتٌل ومذحبٌة،

بكلِّ أرٍض لنا للموِت منتحُب

املاجنوَن على أهواِء نخِبهْم،

تناخبوا دَمنا، واجلُّرُْح منسكُب

يراقصوَن رعاَع األرِض يف جثٍث

وخُيضعوَن باداً فيَك تلتهُب

ال اخليُل ال الليُل ال البيداُء تعرفُنا

ال  القرطاس  ال  الرمح  ال  السيف  ال 

الغضب

منفى اجلميِع إىل األوهاِم يـُْقرُضنا

أشباُهنا األربعوَن املبتغى شربوا

أمَّاُه ماَت ضمرُي احلقِّ يف وطين

صارْت مصائُرن للهِو، قْد لعبوا

كنَّا نُغينِّ باَد الُعْرِب موطَننا

صرن مُنينِّ باَد العْرِب ُتْستلُب

يف كلِّ أرٍض لنا ابألهِل جمزرٌة

منوُت حّباً أبرٍض، جُيهُل السَّبُب

إذا عشقنا تراَب األرِض تقتلُنا

وإذا هربْنا، خيوُن األرَض من هربوا

جنوُع فيِك ورزُق الكوِن من بلدي

ويربُد اجلِّسُد املسقوُم واحلطُب

والنَّفُط يركُعنا ابلذِّلِّ ميرُغنا

والقمُح يفقُرن واحللُم مغرتُب

نرسو على احلاضِر املشؤوِم وهَم غٍد

ُب ما أبشَع الغد إن ضاقْت بِه الرتُّ

يف كلِّ شرٍب نرى للشَّعِب مقصلًة

أليِّ نطٍق فإنَّ القتَل يرتكُب

هذي باٌد غدا اجلَّزاُر حاكَمها

ال نفَع منُه وال األوطاُن ُتكتسُب

ْبِح يسحُقها ابلسُّوِط يركُبها، ابلذَّ

وآخُر الرُّعِب غرٌّ جمرٌم جِلُب

ُر الوطَن املمتدَّ ذاكرًة يدمِّ

حضارُة الشَّاِم ماتْت أيُّها الَكِلُب

أمَّاُه كيَف هتاوى حلُم مرضعي

وكيَف ماَتْت بذوُر احلبِّ والنُّخُب

وكيَف نَم ضمرُي النَّاِس يف خدٍر

مى أعادْت فلسطَن اهلوى اخلطُب

جاعْت طفولتُنا واخلرُي يف ميٍن

ولوََّث الرَّافديِن الفرُس والنَُّصُب

والشَّاُم يف اللطِم قْد خرَّْت مآذهُنا

والنِّيل أضحى لصهيوٍن ومن كذبوا

لبناُن حمرقًة أضحْت حضارتُُه

يسوُقها النَّجُس املأفوُن والنُِّكُب

آٍه بادي وكْم آٍه على وجٍع

ابعوِك كي حَيُْكَم األحراَر مْن هنبوا.

شاعر سوري

أحمد عبد الرحمن جنيدو

 القبِح
ُ

زمن

سوزان خواتمي

 هواء ثقيل
ّ
تلك الظهيرة مر

قاّصة وكاتبة سورية

كانت تعد طعام الغداء. قشرت البندورة، وذرفت دمعاً أكثر مما يسببه فرم البصل عادة حن 
مسعت عويل أم جورج جارهتا يف املنزل املقابل. 

مل تسمعه أبذنيها فقط بل تردد الصدى داخل أحشائها. وحش عض قلبها. ارتعشت أطرافها.  
دارت األرض هبا، ودار معها القلق والرعب والكلمات الي ختشى نطقها. 

منذ فرتة طويلة ما عادت تشارك أم جورج قهوهتا الصباحية، وابملقابل مل تعد أم جورج تدق ابهبا 
كلما عادت من تسوقها لتعرض عليها ما اشرتته، وتنصحها مبحات وبضائع؛ »غري شكل عن 

السوق كله«. 
أقنعت نفسها أبن دوام احلال من احملال، فكل شيء تغري، حى القهوة والصباح اخلايل من القلق، 

ولكنها ضمناً تعرف أن احلقيقة يف مكان آخر، وأن شرخاً حدث بينهما دون ارادهتما، أودى 
هبما إىل تلك اجلفوة. 

حنيب أم جورج كقطة فقدت جرائها. ميزق اهلواء. ينحت بشراسة يف خماوفها. مات جورج. 
بيدين مبلولتن غطت بوشاحها الرمادي شعرها الرمادي. انعكس الرماد داخل عينيها الصغريتن. 

أطلت من فرجة الباب. واجهت ظهر عسكري بزيه الرمسي مطأطئ الرأس، وبن يديه ورقة 
ميدها، وأتىب جارهتا استامها. كادت أن جتتاز املسافة القليلة بن البابن لتنضم إىل العويل. 

ترددت. قدماها تسمرات حيث مها عند العتبة. 
..........

صباحها الذي ابشرته اليوم بقلب مقبوض كان ابهتاً ثقيًا، ال متيز اترخيه، فهو ليس إال ورقة 
يف روزنمة الغياب، حاصرها الضوء فاستيقظت، مل تنهض مباشرة، فأطرافها ال تستجيب هلا، 

وذهنها بليد. 
محلقت يف السقف. دلكت ببطء أصابعها املتورمة، ذراعيها املتيبسن، كتفيها املتشنجن، وذلك 

األمل املقيم يف كل جزء من جسمها املنهك، مث قررت أخرياً النهوض قبل أن يلمحها زوجها 
ويصب لومه فوق رأسها. كان يغضب ألهنا تنام فوق سجادة على األرض. 

- ارمحي نفسك اي امرأة، أنت تقتلن نفسك دون فائدة.. تزيدين باءن. أال يكفينا مصابنا.. 
و....

ال تسمع ابقي ما يقوله. ملاذا ال يرتكها لشأهنا، كما ترتكه هي لشأنه..! 
تريد أن ترد عليه، أبن عاصم الذي ال تعرف عنه خرباً يرقد فوق الباط، لكنها تصمت. ال طاقة 

هلا على الكام. 
جلست عند حافة سريره، ودست قدميها الباردتن يف حذائه امللطخ ببقعة زيت امتصها جلد 

الشامواه البين اخلفيف عند زاوية الفردة اليمى. اطمأنت إىل عدد الثنيات وما يشبه رسم األصابع 
الذي يرتكه االستعمال املستمر. احننت تلمسها، أزالت عنها ما يتهيأ هلا أنه غبار أو نسيان.

 منذ غاب ابنها أي قبل ثاث سنوات وأربعة أشهر وأسبوع وهي ملتزمة بعادهتا الغريبة؛ تغفو 
مبحاذاة سريره، وكل صباح خُترج حذاءه وتقيسه؛ مع ارتفاع السكر وتورم قدميها يكاد يصبح 

مائماً.  
- ماما ملاذا ال تتخلصن من كل هذه الكراكيب؟.  

سهري الي استقرت يف غازي عينتاب دأبت على السخرية منها، فهي حتتفظ أبغراضهم حى تلك 
الي لن ُتستعمل قط. ابنها عاصم أكثر تفهماً، ميسح رأسها حبنان، ويضمها إىل صدره. 

- احلضن اي ماما أسرع طريقة المتصاص الطاقة السلبية. 
 قبل أن ختتنق بن ساعديه القوين يفلتها، فتنفجر ضاحكة. 

تعيد احلذاء إىل مكانه، وتقطيبة جبينها تزداد عمقاً، مث تسرع إىل املطبخ لتعد البيض املخفوق 
نصف ينء وشرائح اخلبز احملمصة ومرىب الورد الذي ال ينفع اإلفطار بدونه مع اجلبنة واحلليب 

الساخن.  تكاد تنادي اجلميع، كًا ابمسه، لكنها تصمت. 
تنشق األرض ويظهر أبو عاصم، فتجفل. كان من عادته أن يتأفف من تلك األصناف 

»الغنوجة«. يطالب حبقه يف أن »يتزهرم« طبقاً من الفول. تغرّي. يبدو أقل عصبية وأكثر هدوءاً. 
يسحب كرسيه، وجيلس قبالتها صامتاً، ال يطلب ما حيب، ال يتأفف، وال »ينّق«. 

الحظت وجنتيه الغائرتن؛ إنه يفقد وزنه ليلة بعد ليلة. ينهض وميأل الركوة النحاسية ماء 
ليصنع القهوة. يغرد عصفور وقف عند النافذة، فتتذكر أن عليها سقاية احلديقة. 

مل تكن الساعة املعلقة على اجلدار قد أعلنت الثامنة حن انسحب أبو عاصم قبل أن ينهي 
قهوته، ودون أن يتناول لقمة واحدة. زر قميصه حى العروة األخرية، وخرج إىل دوامة املتقاعدين 
اليومية. صار يغيب أكثر مما كان يفعل حن كان يداوم. مؤخراً قرر إيكال قضااي مكتب احملاماة 

الذي ميلكه إىل ابن أخيه. مسعت الباب يغلق، ومتتمة رمبا تكون: خباطرك.
مل يتسن هلا التأكد.! 

اكتفت بكأس الشاي، وقطعة خبز صغرية لتتناول أدويتها. ملاذا تنهك نفسها بتحضري االفطار 
اليومي ألوالد ال يظهرون! 

دخلت الصالة بدت هلا مضيئة.. مرتبة.. مهجورة.. وقبيحة، كما لو كانت مصابة ابلبهاق. 
مررت اصبعيها السبابة والوسطى فوق رف الكتب. حى أنت أيها الغبار!  

خرجت إىل احلديقة. سقت اليامسينة والدفلة وما بقي من عطر الليل واملكحلة، والفتنة. رأت 
رتًا من النمل يتجه حنو مستعمرته داخل ثقب يف الرتبة اجلافة؛ بعضهم حيمل القشور، وبعضهم 

يستكشف الطريق. خافت أن تُعكر برشاش املياه صفو مسارهم. أغلقت الصنبور. للنمل أم 
واحدة هي امللكة؛ ترى هل تستطيع متييزها بينهم.!

تصفر األوراق وتتعفن اجلذور. ستطلب من البستاين أن يرش املبيدات ويسمد األرض. سبق أن 
حذرها: نبات مصاب واحد كاف لنقل العدوى. 

تسمع صوت عاصم يف رأسها يقول ضاحكاً كلما رآها غارقة بن النبااتت اخلضراء: األم 
مدرسة. تقاطعه سهري: األم حديقة... 

يقطع سرحاهنا صوت جارهتا:
-يسعد صباحك.

ال ترفع رأسها، فلم تعد مستعدة لسماع السؤال ذاته: » هل من خرب عن عاصم؟ »
وال تكرار التعليق املعتاد: »هللا يفك أسره، ويرجعلك سهري ابلسامة«

ما من خرب. طرقوا أبواب املسؤولن.. أصحاب الواسطة.. األذرع اخلفية.. رجال أعمال.. أبدوا 
استعدادهم لدفع أي مبلغ مهما كان، لكن اجلواب يبقى يف ذهنها، وال تنطقه. 

صارت تشمئز من شفقة تستدر فيها الرغبة يف البكاء. اجلميع يقابلها حبنان فائض، حى أبو 
عاصم جتد يف عينيه تلك النظرة أحيانً قبل أن يعاجل مبداراهتا.  

حملت أم جورج تنشر غسيلها. املسكينة ودعت ابنها الذي التحق ابخلدمة العسكرية االلزامية.
»كتيبته تطارد العصاابت املسلحة« قالت. 

القلق على جورج جيعل أمه تتفرغ للمزيد من أعمال التنظيف، مث ختلد إىل سريرها مهدودة. 
يتناقص عدد شباب احلي ابضطراد ملحوظ؛ سافر بعضهم، واعتقل بعضهم، وقتل بعضهم، 

ومحل بعضهم بندقية احلرب. 
هربت سهري.. كانت يف مكتبة اجلامعة تقرأ »االختيار الدميقراطي يف سوراي« نبهها أصدقاؤها 

أبن عناصر من األمن يتحرون عنها. اجتازت احلدود الرتكية، أما عاصم فألقّي القبض عليه أثناء 
مشاركته ابملظاهرات. وجهت إليه هتم عدة؛ زعزعة أمن الوطن.. رفع شعارات غري مرغوب هبا.. 

خمالفة األنظمة.. التحريض على اإلرهاب.  
هنرهتما: ما خصنا.. خلون حبالنا. 

تزقزق ضحكتامها يف أذنيها.
مل تفهم تلهفهما إىل احلرية، فحريتها تقتصر على وجودمها حوهلا. 

خرجا ومل يعودا. ابتلعهما ليل طويل ال ينتهي. ال خرب يُطمئن.. ال أمل يُرجتى.
تستمد ما بقي من قوهتا من تكرار الطقوس اليومية العائلية. حتتفظ ابلصحون والصور والعلب 

الفارغة وأكياس النايلون والشراشف الي تعرقا عليها، وتقعر الوسادة كما تركاها، وحذاء عاصم 
امللطخ ببقعة زيت، وتباشر إبعداد الغداء. 

تقشر البندورة، تذرف دمعاً أكثر مما يسببه فرم البصل عادة، حن مسعت عويل جارهتا أم جورج 
يف املنزل املقابل.

ماحظة: وردت األمساء يف القصة مبحض الصدفة، ويستطيع القارئ أن يغريها دون أن يؤثر 
ذلك على احلدث، فجورج قد يكون أمحد، وعاصم قد يكون علي.. اخل.. اخل.  
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شاعر وكاتب سوري

حسين الضاهر

مشاهد يتلوها البدوي

شاعر وكاتب سوري

املشهد األول:
كنت انئماً حني مّرت احلرب من قريتنا
وأمسكت أبيدي مخسة من أصحايب 
أخذهتم خلف حائط احلياة األخرى 

وتركتين هنا.

املشهد الثاين:
» وسادات هذي البالد ال تفهم حزننا 

 «
عبارة كتبها أحدهم على بوابة الليلة 

األوىل هنا 
ومن حينها 

متّر علّي الليايل كسلحفاة متوحشة 

املشهد الثالث: 
زوجيت تتململ من صرير أسناين كل 

ليلة، 
أمضغ الكوابيس مذ وطأت هنا: أجبتها 

املشهد الرابع: 
كما رمستين من قبل 

بكتفني متهدلني وجسد هزيل 
إال أن أوهامي ابتت أكرب من رأسي 

ويرهقين محلها 

املشهد اخلامس: 
وحده املطر يعرفين 

فلم أختبئ يوماً حتت مظلة 

املشهد السادس: 
كلما دخلُت قرية 

تتسلل رائحة اللعب القدمي 
من انفذة الذكرى اليت أغلقتها أبحكام 

أو هكذا أظن 

املشهد السابع: 
املارة غالباً ما يسألوين من أي مدينة 

سورية جئت 
كي يستعريوا قلياًل من أوجاعي 

املشهد الثامن:
كل صباح أتسول خرباً عاجاًل عن 

السالم 
وعند املساء أانم جائعاً 

املشهد التاسع: 
الفراغ كلب حمبوس معي يف نفس الغرفة 

املشهد األخري:
لطاملا كنت بدوايً يف عيين أمي 

ويف ذاكرة أيب النزق دائماً 
عند الشروق بدوي مثل بكأس شاي 

وعند الغروب بدوي حامل 
إىل أن أدمنت التسكع على اخلريطة.

هذه املوجة األوىل واليت ستمضي بنتائج عاملية األثر، أعتقد أهنا ستلتهم على األقل عشر سنواٍت 
من عمر شعوب املنطقة وتعيدها للوراء اجتماعياً وعمرانياً قروانً طويلة، كفاتورة حتمّية للسكوت قرانً 

كامال على االحندار املتسلسل الذي انزلقنا إليه وثالثة أجيال سابقة بعيون مفتوحة.
 هذه املوجة الرتاكمية العارمة تكّسرت على صخور التواطؤ العاملي املتماسكة رغم رعبِه وختلخل 
جذور مشاريعه، مبباغتتها وصرب الشعوب وإرادهتم العنيدة لالنفكاك عن مشيمة املشروع االستعماري 

وخمالبه املعدنية من االستبداد احمللي واإلقليمي.
سيعقبها موجات أكثر وعياً ونضوجاً معرفياً، ومتاسكاً ووضوح رؤية، وتضامناً فعلياً على مساحات 
املشرق، وسريافق املوجات التالية ويواكبها تغيري حتمي على صعيٍد شعيب عاملي، مبواجهة تغّول رأس 

املال وجشع كارتالت التحّكم اخلفّية بكل تفاصيل احلياة اليومية للبشر.
إّن متاسك سلطة البنوك وسيطرهتا على مصري شعوب األرض قاطبًة بزواج كنسٍي أرثوذوكسي مزدوج 
مع ثقافة عصر اآللة وقيمها، حرمنا من تضامن بقية الشعوب مع تطلعاتنا بسبب اإلعالم الغريب 
اليومية احلياتية اليت حولتهم لقطعان ُمطأطئة  البشر هبمومهم  االنتقائي املوجه وامللجوم، وانشغال 

مشغولة بغرائز البقاء والتمّيز اليومّية.
حينها ستتغري معامل النفس والقيم البشرية، والوجود القبيح القائم منذ ما قبل احلرب العاملية األوىل. 
القضبان  قد حّطمت  ثوراتنا  لنا، وأبّن  مؤقتة  أكرب من هزمية  املسألة  يُنبُئ أبن  املفجع  الرتاكم  إن 
وهّدت جدران الزانزين، وهزمت اخلوف بال رجعة، كشفت معدن حلف الطوائف الصدئ وختندقه 

الغريب، واألهم من  االستنعاج  احملليني وعّرت مشاريع  الطغاة  وثقافتِه، هتكت عورات  أمـتـِه  ضد 
كل هذا أهنا أثبتت أن هذه أمة كاملة الدسم واحدة العزمية واحللم، مترض وتنحين للريح لكنها ال 
تنكسر أو متوت مهما تكاثرت عليها سكاكني بعض أبنائها وكل أعدائها، وكانت هذه برأيي أهم 

اجنازات ثورات الربيع العريب.
هي معركة العرب مع مثبطات ماضيهم وقيود حاضرهم ليختطفوا مستقبلهم، ويصنعوه كما جيب 

ويستحقوا، إن خمليب املأزق التارخيي الذي سلب هذه األمة عوامل هنوضها هم أوال:
*الُنخب املشرقّية اليساريّة الكافرة بثقافتها، وانبهارها بسحر الغرب واجنازاته التقنّية الربّاقة، وثراءه 
املنهوب أصال من دماِء شعوهبم، وإعجاهبا الطفويل أبشكال اإلدارة السياسّية الدميقراطية املزعومة 
شكاًل، واجلوفاء الوحشية إن تعّلق األمر بنهب اآلخرين وتدمريهم لتسويغ هنبهم واستمرار رفاهيتهم.

* رجال الكهنوت الذين صنع منهم الغرب واالستبداد سّلماً مقّدساً لريتقوا هم مصري الشعوب، 
ال  والتدجني،  والتجرمي  التحرمي  بذرائع  ُمدججني  السلم  أسفل  يف  حرساً  الكهنوت  رجال  ويقف 

يسمحون للعامِة ابرتقائه للوصول إىل هللا، وال ملغادرة حفرة التخلف والفقر والقهر.
التواصل  وسائل  جمانية  من  وابلرغم  العريب،  الربيع  حققها  اليت  العظيمة  اإلجنازات  من  وابلرغم 
واإلعالم وتوفرها مع الكثري من العثرات والقصور، والتوجيه املريب له، لكن هناك عوامل مهمة 

جداً مل تكتمل وتتوفر لتدفع ابلثورات للنهاايت املنشودة:
* بقاء جمتمعات اخلليج العريب معزولة عن أتثريات الربيع العريب وهذا مّت برتتيب سلطوي حمكم، 

وبتوجيه غريب ابلغ اخلبث، أذكر، ومن جتربيت الشخصّية يف عامي الثورة األولني يف الرايض، احلجم املدهش 
من التعاطف والتضامن الشعيب مع ثورات الربيع العريب، واالندفاع احلماسي لدعم أي نشاط أو إغاثة بال 
حدود، ولكن السلطات احمللّية تنّبهت خلطورة ترك احلبل على الغارب ، فدفعت أبيدي انعمة مبتمشيخني 
سوريني متسلقني ومرتبطني أبجهزهتم، ومسحت هلم وحدهم ابلسيطرة على كل ما من شأنه التأثري اإلجيايب 
على الثورة السوريّة، وابملقابل عملت على التضييق على الشرفاء الذين رفضوا العمل حتت إمرة أجهزة 
استخباراهتم ما دفع الكثري منهم لإلحجام ن املتابعة، كما تعرض الكثريون للرتحيل أو االعتقال بذرائع شّت.
وأذكر جانباً مهماً مل ينتبه له كثريون، حيث اندالع الثورة الشعبية العارمة يف اليمن، مبا يشكل من هتديد 
خطري بعيد املدى لعروش ممالك الرمال النفطّية النتنة، وترافق هذا مع طموحات عجيان زايد - مطاريد 
اليمن - والقارئ لتاريخ الطغاة يفهم جيدًا أن أفضل وسائل إبعاد شبح ثورة شعبية حمتملة هو خبلق هتديد 
خارجي وإشغال املواطنني به - وهذا ما مّت ابلضبط حني قدموا كل الدعم لعّفاش - علي عبدهللا صاحل - ، 
وكنت ابملصادفة بذات املشفى الذي أسعف له بعد إحراقه ، وملدة يوم كامل فصل جدار بني اجلناح الذي 
يتعاجل به وبني الغرفة اليت كانت تتعاجل هبا زوجيت من السرطان رمحها هللا وغفر هلا ولنا - حت تدبروا هلا 
غرفة وأخلوا اجلناح كامال ، وتعرضت كثريًا للتفتيش الدقيق وللتحقيق حني الدخول بكل مرة للجناح من 

احلرس امللكي اخلاص، واحلرس الرائسي اليمين املدجج أبحدث األسلحة والتكنولوجيا.
وما احلرب مع احلوثيون إاّل هروب لألمام وإشغال للمواطنني بتهديد خارجي مزعوم، والسعي لتدمري اليمن 
وتفتيته وإفشال ثورته، وهذا ما متًّ هلم يف سورية ومصر وليبيا وسيكون يف لبنان والعراق واألحواز وإيران 

واألايم والثورات سجال.
كل هذا كان يف سياق كبح مجاح الشعوب مبسكنات مؤقتة دون حلول جذرية ملصائب االستبداد وتفكيك 

آلياته.
ولكن ودون أن ينتبهوا أو حيسنوا قراءة التاريخ وفهم هذه األمة وشعوهبا

فما ارتكبه ويرتكبه -عجيان زايد -وعجي سلمان وبقية جوقة مستنقع اخلبث اآلسن يف مسقط والدوحة 
والبحرين، من آتمر وقح، ومتويل قذر لفرملة الثورات، وفّك االرتباط مع ثقافة األمة، واالحندار ابجملتمعات 
حنو االحنالل االجتماعي، لسلب الشعوب أدوات مهمة من أدوات التغيري على صعيد حتريك دوائر غدير 
الوعي والرفض لديها، ما سرياكم هذا الرفض ويدفع ابخلط البياين للوعي حنو التأجج مبا يدفع الشعوب 

الثائرة للتوّحد، كل هذه العوامل ستتضافر لتؤسس انفجاراً عارماً وشامال لألّمة شاؤوا أم أبو.

اي هناري ما لَعْهِد األُْنِس ضاْع؟          

وَدَنت ِمنَّا ُسَويعاُت الَوَداْع؟

وَذَوى التَّجديُف يف حَبِر اهلََوى           

راْع ُن أطراَف الشِّ َوَطَوى الرُّابَّ

فَاّلذي َمرَّ بِنا أخبـََران                         

نيا َمتاْع ا الدُّ يف يَِقنٍي أنَّ

وأان أنتِظُر الَيوَم اّلذي                        

ِمن َحيايت يَنَتهي هذا الصُّداْع

وأَغينِّ ِللُعاَل أغِنيًة                           

نيا السَّماْع ِمْن تُراثي وَعَلى الدُّ

داَر دوالُب اهلََوى َدْورَته                   

يف َنواميَس فصاَر السَّقُف قاْع

وطريُق الصُّبِح أضَحى ُمسَرًجا             

َوَبدا ِمْن ابِرِق الَفجِر ُشعاع 

ما استظلَّ الَبغُي يف َتعِفيِشِه                

وسَرت يف َجوِفه مُحَّى اجلِياْع

إال أْن َيصُحَو ِمْن زَأرَتِِه                   

باْع يف َعشرٍي ِمثِل َتعشرِي الضِّ

اي زمااًن ُنكَِّست راايتُه                     

َة األمِر الّرعاْع أْن تـََوىلَّ ُسدَّ

الَتُكْن َصيًدا لِيأٍس عابٍر                  

نيا على ما ُيسَتطاع وامحِل الدُّ

َمن أِلُوالِء الثَّكاىَل انِصًر                 

َك الشُّجاْع؟ بَعَد َريب َغري َذايَّ

َوردًة ِمْن قـَْلِب َثكَلى ِللَّذي                 

َردَّ صاَع البـَْغِي عنها ألَف صاْع

َبشَّرْتنا األرُض ِمن أخبارِها              

أنَّه َمْن ابَعها َيوًما يُباْع

ذاَك َكْلُب الُقطِب حَيِمي َذيَله             

حنَي ضاَق الذَّيُل َذرًعا ابلسَّباْع

ابَت ِمْطواًعا ِلَمْن أيُمُرُه                  

وهِبا َسيُِّده َصاَر املُطَاْع

ا                       وهبا اللريُة تـَْبِكي ُذهلَّ

بَعَد أْن ضاَق هِبا َسقُط املََتاْع

وَتداَعى دوهَنا ِدرَهُم َمن                   

كان يف أوجاِعها أسَّ الّصداْع 

نـَفَّذوا ما ُأِمُروا يف ِذلٍَّة                     

َصْهيـََنت أفعاهَلم َحّت النُّخاْع

َسوَف أييت فرُج هللِا َفُكْن                  

ِللَمعايل صابًرا رَحَب الذِّراْع

َوَسيأيت َذِلَك اليوُم الذي                     

راع يَنَتهي ِللحقِّ َذاّيَك الصِّ

واتَِّعظ ِمْن َصرِب أيُّوب وِمْن            

راْع  َصرِب يَعقوَب، على طوِل الصِّ

بَعَد ُحزٍن ضاَق يعقوُب به                

مَحَل الَفرحَة ِللشَّيِخ ِصَواْع.

شاعر سوري

إسماعيل الحمد 

 اللِه آٍت
ُ
فرج
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واآلن، قــل هلــم احلقيقــة مل تعــد حباجــة لتربيــر مــا حــدث، مل يعــد مهمــاً أن يعــرف أحــد 
أي شــيء عــن النــوابت احلــادة الــيت هتاجــم رئتيــك، عــن الغّصــات وآالم الظهــر، عــن 
الصــداع والغبــش الــذي الزم العينــني، عــن القشــعريرة والرجفــان مث..، مث عــن الوحــدة 

والتخبــط يف دائــرة الوقــت الضائــع.
قــل هلــم كل احلقيقــة، ضعهــا كجثــة أرنــب علــى الطاولــة وقــل هلــم أبنــك هــو، وأبن 
الكدمــات الــيت علــى وجهــه هــي آاثر اصطدامــه أبضــواء عربــة كانــت مســرعة تقودهــا 

ســيدة ال جتيــد اســتخدام الفرامــل.
قــل مــا ختفيــه عنهــم منــذ ســنني، ال تنتظــر الوقــت املناســب ألنــك ضّيعــت الكثــري مــن 
الوقــت ألجلــه، فهــل كنــت تتصــور يومــاً أن متــوت كأرنــب وأنــت تقطــع الطريــق مــن 
غابــة حتــرتق إىل حبــريات الصقيــع، هــل كنــت تتصــور يومــاً أبن العربــة الــيت ســتصدمك 
ســترتكك علــى حافــة الطريــق وتبتعــد ألنــك أرنــب، وألنــك لــن تســتطيع ولــو حــت 
ابإلشــارات أن تشــرح هلــا قصــة كرهــك للجــزر والبنــدق. قصــة العيــش داخــل األنفــاق 

وقصــة الركــض حنــو مركــز الضــوء يف حــاالت اخلطــر.
ليــس لألرانــب مشــاعر وال أحاســيس وهــي ابلنســبة للبعــض مــن البشــر كائنــات أليفــة 

وابلنســبة للبعــض اآلخــر وجبــة شــهية علــى مائــدة املطبــخ.
قــل احلقيقــة أنــك بــال مشــاعر كأاثث شــقة لإلجيــار وبــال أثــر كطائــر يعــرب غيمــة لذلــك 

يضلــون الطريــق إليــك أبــدًا..
قــل هلــم أبنــك يف األربعــني اكتشــفت ابابً ســرايً يف قلبــك وحــني فتحتــه اكتشــفت جــزر 
املــرااي فرأيــت نفســك، أينمــا التفــت رأيــت نفســك، رأيــت النتــوءات البــارزة لعمــودك 
الفقــري واكتشــفت أبن قفصــك الصــدري مهشــم، مث رأيــت أبنــك حتمــل قلبــني مــن 
رصــاص وقصديــر ســقطا منــك واســتقرا يف احلــوض، قــل هلــم أبنــك صــرت فّزاعــة ال 
ذكــرايت هلــا ســوى خــوف العصافــري وأن األمل صــار يتكاثــر يف روحــك كاألرانــب، قــل 
هلــم كل شــيء وأنــت تقلّــب جثــة األرنــب علــى الطاولــة، آاثر الــدروب يف قدميــه، 
ــة الــيت  ــه كأرنــب دون أن تعــود تلــك العرب ــه مــن املــوت مرتــني، وقصــة موت قصــة جنات

صدمتــه مرتيــن فقــط للــوراء علــى األقــل لتزحيــه قليــاًل حنــو حافــة الطريــق .
قل هلم احلقيقة

ماهي احلقيقة؟؟؟
- احلقيقة هي تلك األشياء اليت مل نصدقها ذات حب.

- ما هو احلب؟؟؟
- احلب هو عربة مسرعة تقودها امرأة ال جتيد استخدام الفرامل.

- ماهي الفرامل؟
- هي أصابع احرتقت وهي حتاول إيقاف قطار مضى مسرعاً.

- هي أن تقبل اخلسارة وتعرتض على الزمن القصري الذي استغرقته.
- واآلن .. ماذا علّي أن أفعل؟

- دع األرنــب علــى الطاولــة وامــض بروحــك بعيــدًا، عــد لألماكــن الــيت كنــت حتبهــا 
ســرتاهم هنــاك، راقبهــم مــن خلــف الزجــاج وهــم يتبادلــون الــورد وهــم يضحكــون، وهــم 

يتعانقــون، وتذكــر نفســك دون أن تنســى األرنــب.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري صحافي سوري

الحقيقة ث برائحة األرض
ّ
طوبى لمن تشب

استمع تركي إىل حديث صديق طفولته انصر، وقال 
له: يقولون أنَّ الرَّقة دّمرت عن بكرة أبيها! أغلب 

أبنيتها سّويت مع األرض ومل ينفع معها الرتميم، وحباجة 
إىل هدمها وإزالتها وبنائها من جديد، ما يعين أهنا حباجة 

إىل مبالغ طائلة تتجاوز مليارات الدوالرات للعودة هبا 
إىل ما كانت عليه قبل اشتعال فتيل الثورة، العدوان 

سّلط سيفه على أعناق أهلها البسطاء فقتل منهم من 
قتل، وشّرد من شرد، فهاجر أكثريتهم إىل وجهات 

خمتلفة!.
ما احلل؟

عدوان غريب، مل يبق ومل يذر، الناس اليوم مل يعد 
أغلبهم، ظّل أكثرهم يعيش يف بالد النعيم، وغريهم 

كثري يف بالد أخرى أكثر مأساويًة، ما احلل؟
وبعد أن سيطر عليها »داعش« أبفكاره الشيطانية 
وحقده البغيض، وقتل الناس ألسباب اتفهة، من 
أجل فرض سيطرته على أهلها ابلقّوة، ُدحر أخرياً 

بفضل قوات التحالف الدويل بقيادة الشيطان األكرب 
الوالايت املتحدة األمريكية، ومبساعدة القوات الكردية 

»قسد«، اليت تعيد الكّرة يف السيطرة على املدينة 
وعلى أهلها الذين ال حول هلم وال قّوة.

األهايل اليوم يف حال يرثى له، فقر مدقع، وحاجة 
ال بعدها وال قبلها، وغياب لألمن واخلدمات، سطو 

مسلح، ترهيب وخطف، فضاًل عن الغالء الفاحش يف 
أسعار املواد االستهالكية إىل حد اجلنون رفقًة ابرتفاع 

أسعار الدوالر!
ومهما حتدثنا عن واقع مدينة الّرقة اليت وصلت مع 
هناية العام 2012 وبداية العام 2013، إىل حالة 

استثنائية كمدينة يعيش أهلها حياة مرحية ومقنعة إىل 
حٍد بعيد، إالّ أنه وبفضل العصاابت اهلجينة املتغطرسة 

اليت خربت البلد ودّمرته وأعادته، ولألسف، إىل عصور 
خلت فهذا مل يرض أحد، وال ميكن أن يقبل به حت 

طفل رضيع!
تغريت مالمح الرَّقة كما تغرّيت مالمح العديد من مدن 
سورية وقراها، ومل يعد ابإلمكان معرفتها، أو االستدالل 
على أي شيء ميكن أن يشري إىل أنَّ الّرقة وغريها كانت 

هنا، نتيجة الدمار الذي انل قسماً كبري منها!
هذا الواقع املؤسي، من املستفيد منه؟ يتساءل تركي 

بكل حسرة وأمل، ونعود للحديث عنها يف كل مّرة 
نستذكر واقعها األليم الذي مل خيلص منه أحد.

إّن العودة إىل تذكُّر األايم األوىل للنزوح القسري، 
واستعادة صورها املخيفة اليت متاهت مفرداهتا مع 

أصوات املدافع، وهدير طائرات سيخوي احلربية، 

وصواريخ سكود املرعبة، والرباميل املتفّجرة اليت 
تتساقط تباعاً على أسطحة األبنية السكنية اليت يقطنها 

مئات اآلالف من الناس األبرايء الذين ال حول هلم 
وال قوة، كانت تثري الرعب يف قلوب أهلها البسطاء، 

هللا وحده القادر على محايتهم من وابل محم املوت 
املباشرة، اليت ما إن تصطدم ابألبنية حت حتوهلا إىل 

كتل من الركام، وخوف األهايل الذين بدون وعي منهم 
يركضون يف اجتاهات خمتلفة، مذعورين، مذهولني، أيخذ 
كل واحد منهم مكانه يف زاوية قصية من بيته ابحثاً عن 

خمبأ حياول أن يصّد عنه هلب النار والشظااي، وأكوام 
احلجارة املتناثرة من األبنية املشادة املتالصقة بعضها 
ببعض، وقد أخذت ابلتصدّع والتساقط على رؤوس 

أصحاهبا!
 وحدها أصوات الطائرات ُتسمع فيسكن قلب 
املتدثّرين ابألغطية خوٌف مريب. مل تعد الرباميل 

املتفّجرة اليت ترمي هبا الطائرات املروحية من ارتفاعات 
منخفضة مرئية للناظرين، تلك الرباميل العمياء ال متّيز 

بني صغري أو كبري، وال بني شيخ مسّن أو امرأة أو طفل 
رضيع. 

وابل البارود واخلردة الفوالذية مل يرتك أحداً من شّره، 
أو متنفساً ألحد لكي خيتار الطريق اآلمن يف اهلرب 

إىل حيث يريد، فضاًل عن الكتل البيتونية وبقااي 
البناء الطائش املتطايرة يف كل اجتاه، كل ما هو مجيل 
يستحيل إىل شظااي حمرقة، شّرها املستطري يطال كل 
ما يصادف يف وجهتها العبثية، ويقتل الناس األبرايء 
الضعفاء، لقد كانوا ينشدون األمان وحيتملون الفقر 

املدقع وشظف العيش فصعدت أرواحهم وبيوهتم 
وموارد أرزاقهم إىل السماء.

من عاش الواقع، واستحمَّ مبائه العكر يف تلك الفرتة 
أدرك متاماً مرارة املعاانة، واحلرب اللعينة اليت طّوقت 
أعناق األهايل، وأرغمتهم على ترك كل شيء والفرار 
جبلدهم، وحّولت حياهتم البائسة إىل كآبة مطلقة، لقد 

غدت اهلجرة واهلرب متنفساً ألغلب الناس الذي 
فّروا من املوت املرتبص هبم دونا ريش يسرت خوفهم 

وبردهم. كان الرحيل أمراً ال مفّر منه، فقد أخذ 
اليأس يدرك هؤالء الضحااي بدون أمل يرجتى فأخذوا 

»يُلْمِلُمون« ما أمكن من أشياء وأدوات بسيطة، عسى 
أن تساعدهم يف ملجأهم اجلديد. 

طوىب لكم اي أهلنا الصامدين يف رقتنا احلبيبة.. 
بوركتم اي من حتّديتم املوت واجلوع وال زلتم متشّبثني 

بطهر األرض وبرائحتها الطيبة.

عبد الكريم البليخ
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زمــن مغايــر لــكل األزمنــة نعيشــه اآلن، وكل منــا أصبــح لديــه خمــزونً مــن 
الذكــرايت املؤملــة، وتفاصيــل حاليــة تزيــدن أملــاً. 

ال مــكان يف هــذه الكــرة األرضيــة لنــا، ضاقــت الدنيــا فقــط علينــا، وتفاقمــت 
منامــات  األغلبيــة،  علــى  االكتئــاب  وســيطر  بيننــا،  فيمــا  الثقــة  أزمــات 
وكوابيــس ترافــق اجلميــع، نريــد هويــة تثبــت أننــا بــين آدميــون نتــأمل ونفــرح 

مثــل اجلميــع<!
أمجــل  مــكان  هنــاك  ليــس  ابلعــامل؟،  األمجــل  هــو  مــكان  أي  تســألون  ال 
مــن ملــة أهــل والكثــري مــن الشــاي!، دمــروا خــااين اجلماليــة وســرقوا قســم 
البهجــة مــن قلوبنــا، وأفرغــوا عقولنــا مــن التفكــري، ال عــاج لنــا إال املكاشــفة 
والصراحــة والتحــدي، والقلــم أصبــح صديقنــا الــويف الــذي يــدون كل مــا 
نشــعر بــه بصــدق وأمانــة ال يزيــد حرفــاً حــى إذا أخطــأن يتجاهــل ويكمــل، 
يرســم كلماتنــا ويتــأمل معنــا ملشــاعرن ويبقــى معنــا إىل أن يــذوب قهــراً علينــا، 

ومنهــم ال يتوقــف إال بعــد أن يفــرغ كل خمزونــه وهــذا هــو الوفــاء.
الوفــاء الــذي بتنــا حنتاجــه لنبعــد عنــا شــبح اخليبــات وأمل الذكــرايت، إن 
كســرن أقامنــا وكفكفنــا دموعنــا وحاولنــا جتميــد ذكرايتنــا وجتــاوزن قهــرن 
ابلتجاهــل والضحــك، مــاذا ينتظــرن؟ هــل ســتفتح لنــا احليــاة أبواهبــا؟ لــن 
ننتظــر، ســنطرق كل األبــواب بقــوة ونتحلــى بقــوة إمياننــا أبنفســنا، ســيكون 
نتكــئ عليهــا،  مــكانً مجيــًا حيتوينــا وذكرايتنــا ســنحوهلا إىل صخــرة  لنــا 
لنتمســك يف هــذه احليــاة آلخــر قطــرة مــن أرواحنــا إن مل يكــن ألجلنــا فمــن 
أجــل أوالدن فهــم يســتحقون ســعادة الدنيــا، لنــربع يف احليــاة كمــا برعنــا 
بتحطيــم األغــال والثــورة علــى الطغــاة، وجنــري مــع ســفينتنا اجلديــدة ولنبحــر 
يف هــذا العــامل العجيــب، أوالدن أبنــاء احليــاة وهــا هــي احليــاة أمامهــم تفتــح 
مصراعيهــا ليدخلوهــا بــكل ثقــة ولنعــزز يف قلوهبــم أبهنــم األفضــل، ولنشــعرهم 

ووطن يعدو يف أتون النار قسراً..
تتاقفه أكف املوت والفناء..

يقاوم احتضار الروح منه يف إابء..

ويف عيون أبنائه ألف ألف دعاء..
----

كنت أراقب الربيق املتوهج يف عينيه..
بينما هو يبتسم يف وجهي حبنان..

تساءل مبحبة:
مى ستقرر الزواج اي صديقي لنفرح بك؟؟

سأصنع لك عرساً أسطورايً مل تشهد األرض مثله!!
----

ابتسمت يف وجهه ابستغراب:
هل حضرت يف هذا الوقت املتأخر لتسألين مى سأقرر   -

الزواج؟
سأخربك سرا اي صديقي:

أن إن فكرت ابلزواج يوماً، فسيكون السبب هو توأمك املبارك 
حفظهما هللا..

هللا...هللا ... اي لزقزقة العصافري يف ضحكاهتما، إهنما الفرح القادم 
واألمل.
---- 

خيم اجلمود على ماحمه، وغاضت االبتسامة يف وجهه..
أنبأين قليب سوءاً..

وتساءل نبضي يف وجل: ترى هل حان وقته؟؟
----

أخرج صورة التوأم من جيبه يقبلها يف شغف..
كنت أاتبع تقاسيم وجهه هبدوء، وأتذكر تفاصيل مهمته الي كان 

يراجعها معي ابستمرار كي تكون حمفورة يف عقله وروحه..
مل يكن خيفي عين شيئاً..

كنت ذاته. توأم روحه. وصدى نبضه!!

----
أخرجته من جنة طفليه.. حن قدمت له كوب القهوة..

وبينما هو يرتشفها

مرت حيايت أمامي كشريط سينمائي..
----

مل ترتك يل احلرب أي خيار..
قذيفة أصابت منزلنا. وأخطأتين!!

ألنين كنت ليلتها مع صديقي هذا أسانده حن كانت زوجته تلد يف 
املشفى..

ال أعرف أكان ذلك فضا له على روحي ألنين بسببه بقيت حياً، أم 
كان أملاً ال ينتهي. يتغلغل يف شراييين ألنين كنت الناجي الوحيد من 

أهلي!!؟؟
----
كا!!

كنت على يقن أن يد املنون ما أخطأتين.. إال ألهنا كانت هتيئين 
ألمر أمسى وأطهر، ابتسمت وأن أرى صديقي قد غط يف نوم عميق..

لقد أخذ املنوم مفعوله!!
جلست أخط له رسالي وروحي هتفو للسماء..

)حن تصحو اي صديقي
أكون إبذن هللا قد تبوأت مقعداً من اجلنة قد هيأه هللا يل منذ زمن. 

ومل يكن هذا أوانه ابلنسبة لك...
سأقوم عنك ابملهمة. وأنت ستعود لطفليك، وتقبلهما نيابة عين، 

وستحيا ألجلهما، أحبك اي صديقي!!(.
------

َن اْلُمْؤِمِنَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّ َعَلْيِه ۖ َفِمنـُْهم مَّن َقَضٰى  )مِّ
ُلوا تـَْبِديًا(. حَنَْبُه َوِمنـُْهم مَّن يَنَتِظُر ۖ َوَما َبدَّ

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

ال تنتحر وإال قتلناك!

افتخار هديب

شاعرة وكاتبة سورية

قرابين على مذبح وطن

أبننــا حمظوظــن هبــم، وســعداء بتفوقهــم، لنشــكل منهــم نــواة حقيقيــة حليــاة 
جديــدة بعيــدة عــن الشــكوى واالكتئــاب، ال أبس أن نطلعهــم علــى كل 

شــيء بصراحــة دون أن نــزرع يف رؤوســهم اجلميلــة األمل واملعــانة، مــا عــانه 
أهلهــم كاف فهــم طريقنــا للســعادة ودفــن األوجــاع، ســنحثهم علــى العلــم 

لألمــام، وأهنــم  والســري دومــاً  والفشــل  النجــاح  والتجــارب،  واملعرفــة 
قــادرون علــى تعلــم اللغــات واكتســاب العــادات اجلميلــة واالبتعــاد عــن 
الســيئة، وملــا ال يســريون يف طرقــات معبــدة بــل مزروعــة بــكل أنــواع 
الــورود واألشــجار املثمــرة؟، لــن ندعهــم ينســون أوطاهنــم بــل عليهــم 
أن يعــودوا إليهــا حبلــة جديــدة قويــة وفيــة وليحولوهــا إىل جنــة لينعــم 
أوالدهــم برتاهبــا املقــدس، ليأخــذوا معهــم كل مــا هــو مجيــل وليكــن 
هلــم وطــن يشــبه اجلنــة يف األرض، لرتافقهــم املوســيقى يف كل مــكان، 
ولينثــروا الزهــور والعطــور علــى مــن حوهلــم فهــم مــن بــذرة نقيــة وفيــة 
جــاءت إىل تلــك البــاد، لينهلــوا علمــاُ وثقافــة ويعــودوا إىل أوطاهنــم 
أقــوايء، لــن يتنازلــوا عــن شــرب مــن أرضهــم الطاهــرة الــي رويــت بدمــاء 
الشــهداء األبــرار، لــن يفرطــوا بقطــرة دم واحــدة فثمــن العــودة دفعــه 
اآلابء، بصربهــم وهتجريهــم وحريتهــم ودمائهــم وجلوئهــم واعتقاهلــم، 
وأقلهــم كان طعامــاً للحيتــان عندمــا وقــف احلــراس مشــهرين ســاحهم 

فــوق رؤوســهم: 
- قف، ال تبحر وإال قتلناك.
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جــاءت الــردود حــادة وغاضبــة  فلســطينياً وعربيــاً إابن إعــان الــوالايت املتحــدة برائســة 
ممثلــي  مــن  وعــدد  نتنياهــو،  بنيامــن  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  ومعــه  ترامــب  دونلــد 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ابملســتوطنات  الــدول، عــن الصفقــة والــي مبوجبهــا اعرتفــت 
اســتنزافاً  هنــاك  أن  يعــين  ممــا  شــرعيتها،  عــدم  رغــم  شــرعية  يعطيهــا  مــا  وهــذا  اإلســرائيلية 
للســيادة  منهــا لضمهــا  الغربيــة يف حماولــٍة  الضفــة  املتبقيــة يف  الفلســطينية  لألراضــي  كبــرياً 
اإلســرائيلية، نهيــك عــن متطلــب ال يقــل صرامــة يف بقــاء الفلســطينن منزوعــي الســاح 
يف إشــارة للســاح املوجــود لــدى غــزة وبقــاء ســاح خفيــف حتتمــي بــه الســلطة الفلســطينية 
أي ســاح شــرطي فقــط، يف حــن أن إســرائيل تســعى إلمتــاك أكــرب عــدد ممكــن مــن 
ولعــل  نفســها،  عــن  الدفــاع  ابب  مــن  الفلســطينين،  ضــرب  يف  إايه  مســتعملة  الســاح 
أبوديــس  مبدينــة  الفلســطينن  عاصمــة  القــدس  إســتبدال  ذلــك  يف  خطــورًة  األكثــر  البنــد 
ولعــل هــذا البنــد هــو األكثــر خطــورًة وغضبــاً للشــارع الفلســطيين خصوصــاً ملــا متثلــه مــن 
جيــل.  بعــد  جيــًا  ويتوارثوهنــا  الفلســطينيون  هبــا  يتمســك  تراثيــة  وهويــة  دينيــة  خصوصيــة 
القيــادة  ســارعت  القــرن  صفقــة  بشــأن  املرتقبــه  خطتهــم  وفريقــه  ترمــب  إعــان  بعــد 
حــن  يف  مســتقبًا  املرتقبــة  لألحــداث  تدارســاً  لاجتمــاع  هللا   رام  يف  الفلســطينية 
واجلهــاد  محــاس  حركــي  رأســهم  وعلــى  للحــوار  الفلســطينية  األطــراف  مــن  دعــت كاً 
الفلســطينية  الوحــدة  الفلســطيين وإعــادة مســار  الصــف  مللمــة  إشــارٍة منهــا  اإلســامي يف 
إســرائيل  حتــاول  خطــرية  أبعــاٍد  مــن  حتتويهــا  ومــا  الصفقــة  مواجهــة  آليــة  يف  والتفكــري 
وجتزئــة  تقســيم  يف  نفســه  مــع  املتخاصــم  الفلســطيين  املوقــف  إســتغال  خاهلــا  مــن 
الداخلــي. مــن قوهتــا وبنائهــا  يعــود لصاحلهــا ويعــزز  بــه  تقــوم  مــا  منهــا أبن  تــداركاً  بيتــه، 

- ما املطلوب من الفلسطينيني بعد إعالن ترامب؟
أواًل: إن أقــل اجلهــود بــل اكثرهــا طلبــاً فلســطينياً ودوليــاً هــو حتقيــق الوحــدة الفلســطينية والــي 
تعد مطلباً أساسياً من متطلبات مواجهة صفقة القرن والي كان من املفرتض حتقيقها بداًل 
مــن املماطلــة وســنوات الضيــاع واإلتفاقيــات املزعومــة بــن الطرفــن وكأن بــن الفلســطينين 
احللــول  ووضــع  اجللــوس  مــن  بــداًل  وضياعــه،  الوقــت  إهــدار  يتطلــب  قدميــاً  وأثراً  نزاعــاً 
الســريعة ملواجهــة املخططــات اإلســتعمارية الصهيــو أمريكيــة واإلمربايليــة يف املنطقــة إبســرها. 
يف كافــة  النظــر  إعــادة  خــال  مــن  الداخلــي  الفلســطيين  الشــارع  صمــود  تعزيــز  اثنيــاً: 

تكثــر املشــاريع املفخخــة يف الــدول الــي تفتقــر إىل املؤسســات الــي تديــر دفــة احلكــم مبــا خيــدم 
مصــاحل املواطنــن.  مــن تلــك املشــاريع الــي تدعــو إىل الريبــة، العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة يف 

مصــر، ومشــروع نيــوم يف الســعودية. 
العاصمة اإلدارية اجلديدة.

يف آذار/مــارس/ 2015م أثنــاء اجتمــاع السيســي مــع رئيــس الــوزراء اإلمــارايت وأمــري ديب 
حممـــد بــن راشــد آل مكتــوم يف مدينــة شــرم الشــيخ املصريــة، مت اإلعــان عــن إنشــاء عاصمــة 
إداريــة جديــدة تكــون نــواة النتقــال الــوزارات والســفارات واملواقــع االســرتاتيجية يف القاهــرة 
العاصمــة  لتكــون  الســويس،  مــن  مقربــة  علــى  الشــرقية  الصحــراء  عمــق  يف  بعيــد  ملــكان 
مــن  االنتقــال  السيســي  يريــد  ملــاذا  الســطح:  إىل  يــربز  الــذي  التســاؤل  املســتقبلية ملصــر. 

القاهــرة، العاصمــة األقــدم ملصــر منــذ العصــر الفاطمــي؟
يف كتابــه »مــدن متمــردة« يتتبــع مؤلفــه ديفيــد هــاريف اتريــخ الصــراع الطبقــي يف مناطــق 
احلضر/املدينــة، ويــرى أن املدينــة، منــذ قيــام الثــورة الفرنســية يف ابريــس ســنة 1789م وحــى 
ثــورة ميــدان التحريــر يف القاهــرة 2011م كانــت مركــز قيــام الثــورات وانطاقهــا عــرب ذلــك 
التاريــخ املمتــد ألكثــر مــن قرنــن. إن شــرارة الربيــع العــريب انطلقــت مــن تونــس إىل القاهــرة 
إىل طرابلــس إىل صنعــاء إىل دمشــق، و لــو مل تتدخــل قــوى الثــورات املضــادة المتــّدت شــرارة 
الثــورة إىل بقيــة املراكــز احلضاريــة العربيــة وهــذا يشــّكل  دليــًا علــى قــوة املدينــة أو العواصــم 
يف حتريــك التفاعــات االجتماعيــة وجعلهــا تطفــو إىل الســطح بســرعة مذهلــة، ويبــدو هــذا 
العامــل هــو ذاتــه الــذي اضطــر منشــئي الــدول اجلديــدة، عــرب التاريــخ،  إىل النــأي أبنفســهم 
عــن تلــك املراكــز القدميــة واختــاذ مراكــز جديــدة هلــم، ال ســيما إذا مل تكــن العواصــم القدميــة 

مدينــة ابلــوالء الفكــري والسياســي للزعمــاء اجلــدد.
إنشــاء الضواحــي أو املــدن اجلديــدة لــه انعكاســه االجتماعــي ويكــّون جمتمعــا منعــزال ًيضــم 
“صفــوة« مــن النــاس هلــم خصائصهــم االجتماعيــة املتشــاهبة، علــى نقيــض الــروح الســائدة 
يف املدينــة؛ إذ إن املدينــة بطبيعتهــا بيئــة متعــددة األوضــاع والطبقــات ال تنعــزل فيهــا فئــة 

عــن أخــرى.
العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة يف مصــر تبتعــد عــن القاهــرة شــرقًا مســافة 50 كــم يف الصحــراء 
الشــرقية بــن القاهــرة والســويس، وإليهــا ســيتم نقــل الــوزارات واهليئــات احلكوميــة والقصــر 
للدولــة  السياســية  املفاصــل  الكــربى وكافــة  البنــوك  الرائســي والربملــان والســفارات ومراكــز 
املصريــة يف عاصمــة تبــدو مصممــة عمرانيــاً وفــق خطــة ســابقة يســهل الســيطرة عليهــا بشــرايً 
وإلكرتونيــاً وعمرانيــاً و ثقافيــاً، مــن خــال التحكــم يف نوعيــة الفئــة الــي ســتكون مــن قاطــين 
هــذه املدينــة اجلديــدة، وهــم »الصفــوة« املواليــة للسيســي، ال ســيما وأن ســعر املــرت الســكين 
يف تلــك العاصمــة مرتفــع جــداً وهــو مــا يســتحيل علــى املواطــن املصــري حتّملــه.     يبــدو 
للمتابــع أن املدينــة يف صورهتــا األوليــة تطويــر عمــراين واقتصــادي، وخطــة رشــيدة لانتقــال 
مــن القاهــرة العاصمــة املغلقــة وذات الكثافــة الســكانية، غــري أن هــذه العاصمــة اجلديــدة 
ســتضمن للســلطة مزيــًدا مــن األمــان والوقــت عــن كافــة االحتمــاالت املتعلقــة إبمكانيــة قيــام 
انتفاضــة شــعبية حمتملــة مــن أزقــة القاهــرة املتعرجــة الــي يصعــب علــى أدوات الســلطة األمنيــة 

الســيطرة عليهــا.  
مدينة “نيوم« الغامضة:

ضمــن فعاليــات مؤمتــر »مبــادرة مســتقبل االســتثمار« الــذي انعقــد يف اكتوبــر 2017م يف 

االتفاقيــات الداخليــة واخلارجيــة يف حماولــٍة لــزرع الثقــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد مــن خــال 
أساســي  جــزء  وإشــعارهم أبهنــم  أبنائهــا  مــع  للميــدان  ونزوهلــا  الفلســطينية  القيــادة  التحــام 
مــن هــذا النســيج الــذي يتطلــب مهــم وطاقــات عاليــة بــداًل مــن اإلنتظــار يف عــامٍل جمهــول. 
وفــق  األمنيــة  اهليكيلــة  بنــاء  وإعــادة  وملحقاتــه  اإلســرائيلي  األمــين  التنســيق  رفــض  اثلثــاً: 

العاصمــة الــرايض علــى مــدار ثاثــة أايم كشــف االمــري حممــد بــن ســلمان عــن » الشــيء 
الفريــد الــذي ســيحدث ثــورة » إنــه مدينــة »نيــوم« الــي مجــع امسهــا بــن Neo ابلاتينيــة 
وكلمــة مســتقبل ابلعربيــة وكان مــن امسهــا ملخــص ملــا خيطــط لــه أن يكــون املســتقبل. ســتقام 

مدينــة »نيــوم »االســتثمارية يف أقصــى مشــال غــرب الســعودية بتكلفــة تقــدر حبــوايل 500 
مليــار دوالر علــى مســاحة حــوايل 26 ألــف كيلــو مــرت مربــع وتكــون بغالبيتهــا العظمــى ضمــن 
أراضــي اململكــة علــى أن يدخــل جــزء منهــا داخــل احلــدود األردنيــة واملصريــة وســتكون ممتــدة 
بــن البحــر األمحــر بطــول 468 كيلومــرت وسلســلة مــن اجلبــال احمليطــة هبــا مــع ســهول مــن 
الصحــراء يف موقــع اســرتاتيجي حيــث منهــا ســيكون املدخــل الرئيســي جلســر امللــك ســلمان 
الــذي ســريبط بــن اململكــة ومصــر أي بــن آســيا وأفريقيــا.  وكل تلــك املنطقــة تعتــرب مــن 
األراضــي اخلــام حيــث ســيتم بنــاء كل شــيء مــن الصفــر ليتــم إنشــاء مدينــة متكاملــة ســتوفر 
أفضــل ســبل العيــش والفــرص االقتصاديــة للعاملــن واملقيمــن هبــا وستســعى الســتقطاب 
أفضــل املواهــب يف خمتلــف اجملــاالت مــن داخــل اململكــة وخارجهــا واألهــم أهنــا ســتخلق 
طريقــة جديــدة للحيــاة أتخــذ بعــن االعتبــار طموحــات االنســان وتطلعاتــه وتطبيــق أحــدث 

مــا توصلــت إليــه أفضــل التقنيــات العامليــة حبســب مــا اشــار إليــه حممــد بــن ســلمان.
كمــا أن املرونــة يف القوانــن واألنظمــة الــي ســتحكم املدينــة ســتكون عامــًا أساســياً يف 
اســتقطاب املســتثمرين مــن أرجــاء العــامل للمســامهة يف مشــروع اهلــدف منــه تركيــز عصــارة 

األدوار،  وتوزيــع  الفلســطيين  الــكل  مشــاركة  أمههــا  لعــل  جديــدة  وإعتبــارات  أســس 
فعــًا. هلــا  قيمــة  ال  جوانــب  يف  حصرهــا  مــن  بــداًل  واملهــام  الصاحيــات  وحتديــد 

رابعــاً: رغــم أمهيــة هــذا البنــد إال أنــين لســت مؤمنــاً بــه أال هــو الذهــاب إىل املؤسســات الدوليــة 
وتعزيزهــا مبرفقــات وملفــات تديــن الوجــود اإلســرائيلي داخــل فلســطن، وتــربز أحقيــة الشــعب 
الفلسطيين يف الدفاع عن أرضه، إال أن العامل الغريب ومعه املؤسسات الدولية والعربية تدرك 
متاماً أن من سلَح إسرائيل وأمدها ابملال والعتاد هو من يسلمها اليوم بطريقة مباشرة أو غري 
مباشرة، فالتباكي على املاضي ال جيدي نفعاً سوى ضياع الوقت وإهدار املزيد من الدموع. 
شــبابية  أكثــر  قيــادات  وإفــراز  اجلديــدة  الفلســطينية  االنتخــاابت  إجــراء  خامســاً: 
غــري  وهنايتــه  متعــرج  طريــق  يف  الســري  مــن  بــدالً  املســؤولية  حتمــل  علــى  وقــدرًة 
أكثــر  ملرحلــة  فعلــي  انتقــال  هــو  االنتخــاابت  إجــراء  فــإن  وابلتــايل  واضحــة، 
اســتثناء. دون  الفلســطيين  الــكل  مبشــاركة  املســار  حتديــد  علــى  وقــدرة  صرامــة 
أخــريًا: إن االســتمرارية يف الصفقــة مــن عدمهــا يعــود أساســاً إىل الشــارع الفلســطيين وقيادتــه 
مــن خــال حتقيــق مســار الوحــدة الفلســطينة، وبدونــه ال ميكــن للفلســطينين أن حيققــوا أعلــى 
مراتب النضال السلمي والعسكري ضد اإلحتال العسكري، إىل جانب عدم التعويل التام 
علــى األنظمــة العربيــة فاألخــرية منــذ العــام 2011 وحــى اآلن مازالــت تعــاين مــن مشــكات 
مجًة وهذا ال يعفيها من أدىن مسؤوليتها، إال أن التعويل عليها بشكل اتم هو ضياع للوقت.

تطــور العــامل يف بقعــة واحــدة مــن األرض ولذلــك ال بــد مــن 
قوانــن خاصــة ســتجلب احلاملــن ببنــاء املســتقبل.   وهنــا يــربز الســؤال االســتنكاري: ملــاذا 
ال تتمتــع اململكــة كلهــا بتلــك القوانــن املرنــة، وهبــذا االهتمــام لتســتقطب رؤوس األمــوال 
أهنــا  إىل  أشــار  املدينــة  تفاصيــل  عــن  احلديــث  البــاد؟   تطــّور  الــي  الضخمــة  واملشــاريع 
ســتعتمد علــى مصــادر طبيعيــة وغــري نضبــة للطاقــة حبيــث تكــون الشــمس والــرايح اللــذان 
يتوفــران بكثــرة ابملدينــة مهــا املصــدر األساســي هلــذه الطاقــة، كمــا تســعى إىل تطويــر األحبــاث 

والدراســات إلجيــاد األفضــل ملســتقبل الطاقــة وامليــاه.
 وهنــاك مــزااي فريــدة قادمــة يف عــامل تنقــل البشــر والبضائــع ويشــمل ذلــك الســيارات ذاتيــة 
القياديــة وحــى الطائــرات بــدون طيــار كذلــك تطويــر املطــارات واملوانــئ البحريــة ســيكون 
كل ذلــك يف أعلــى املســتوايت الــي ســتعتمدها »نيــوم« الــي ســتنافس مســارات التقــدم يف 
هندســة اجلينات الي أصبحت تؤثر يف مســارات خمتلفة كالطب وانتاج الغذاء والصناعات 
الدوائيــة وهــذه الصناعــة العلميــة الــي تعتمــد علــى األحبــاث وجمــاراة أرقــى مــا توصــل إليــه 
العلــم.  وتطويــر الطابعــات ثاثيــة األبعــاد الــي تســهل العمليــة االنتاجيــة والروبــواتت الــي 
تقــوم ابلكثــري مــن األعمــال الصعبــة أو اخلطــرة بــدالً مــن االنســان ســيكون غايــة وأحــد 
مــع الرمزيــة يف منحهــا  أهــداف »نيــوم ». لذلــك كان الروبــوت »صوفيــا« كان حاضــراً 
اجلنســية الســعودية خال مبادرة مســتقبل االســتثمار الذي أعلن عن »نيوم« خاهلا.  ويف 
ذات اجملــال التقــين ســتعتمد املدينــة علــى مــا يســمى ابهلــواء الرقمــي وهــو الشــبكات اجملانيــة 
العامــة لألنرتنــت ففــي »نيــوم« ال ميكــن ألحــد أن يكــون بعيــداً عــن الوصــول لألنرتنــت 
وكذلــك ســيكون هنــاك التعليــم اجملــاين املســتمر علــى االنرتنــت ومعايــري جديــدة يف البنــاء 
للحصــول علــى ســكن خــايل مــن الكربــون وال ميكــن جتاهــل تقنيــات الســامة واألمــن الــذي 
ستســتخدم أعلــى التقنيــات يف هــذا اجملــال مــن أجــل حيصــل القاطنــن ابملدينــة علــى أعلــى 

نســبة أمــان ابلعــامل.
املشــروع، كمــا هــو مقــرر، ســينتهي مــن مرحلتــه األوىل يف العــام 2025 م وســيتمتع إبدارة 
حــرة، ومبــا أنــه يقــع بــن ثــاث دول )الســعودية، مصــر، األردن(، فلــن تكــون »إســرائيل 
» مبنــأى عنــه، بــل قــد تشــّكل » نيــوم« بــؤرة صــراع جديــدة أو ممــراً آمنــاً لصفقــة القــرن 

وحيثياهتــا.
بــن »نيــوم » احلــرة املعوملــة والعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة )املغلقــة( يف مصــر، نــرى كيفيــة تشــكيل 
دولــة داخــل الدولــة، ليتحــول املواطنــون إىل جمــرد »عبيــد » يف معمعــة ســيطرة طغمــات حاكمــة 
منقــادة ملخططــات خارجيــة معاصــرة، للحفــاظ علــى كراســي احلكــم ومواجهــة امتــداد الربيــع العــريب.

د. معاذ عليوي

ماذا ينتظر الفلسطيني من خطاب ترامب 
بشأن صفقة القرن؟

د. محمد جمال طحان

دولة داخل الدولة والمشاريع المفخخة

كاتب سوري

أكاديمي فلسطيني
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Bazı Suriyeli aktivistler ve mülteciler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a,  Suriye devriminin ve Suriye 
halkın umutlarının yanında durmaya çağırdıkları Fransızca bir mektup gönderdiler. 
…
Sayın Cumhurbaşkanı!
Bugün size Suriye’den bahsetmek için yazıyoruz.Bir çok SuriyelininMayıs 2017’de göreve başladığınızı görme-
kten mutlu olduğunu bildirmek isteriz. Zira Louvre avlusunda  zaferin kutlanması sırasında Suriye devriminin 
bayrakları da vardı. Birçoğumuz insan değerleri ile bezenmiş bir Avrupa hakkındaki sözlerinize inandık ve güven-
dik.
Versay’da sizi ziyaret eden ilk başkan Vladimir Putin oldu. Biz o zamanlar bu toplantının Ukrayna ve Suriye do-
syalarına odaklanmayı mümkün kılacağını düşünenler arasında yer almıştık. Ocak 2018’de diplomatik heyetlere 
verdiğiniz sözler sırasında şunları ilan emiştiniz:”Bazen bizi zayıflatan etik durumlardan kurtulmalıyız.Ama aynı 
zamanda yurtdışında bulunan muhalefetten bir kısmını tanıyarak belirli güçlere verilen tavizlerden de kurtul-
malıyız. Bu sayede onlar Suriye’deki durumu istikrarlı ve kalıcı bir şekilde çözebilirler.”
Sayın Cumhurbaşkanı!
Biz ahlaki değerlerle izzet bulduk. Çünkü ahlaki değerler zamanla zayıflamaz aksine, insanlığı güçlendirir. 
Gerçekte, hiçbir şey, dünyanın ahlaki duruşlardan tamamen yoksun kaldığını gördüğünde, kişinin kapılabileceği 
zalimlerin dokunulmaz oldukları düşüncesinden, adaletsizlik ve umutsuzluk hissinden daha kötü değildir. Dünya, 
Fransa’nın bir insan hakları ülkesi olarak dünya üzerindeki etkisini hatırlamaktadır.2003’teki diplomasisi uluslar-
arası vizyona uymadığı için reddedilmişti. Bunun üzerine dünyaIrak’ı işgal etmeyi planlayan George W. Bush 
yönetimiyle yüzleşti.O zamanlarFransa’nın konumu ve sesi çok daha güçlüydü.
Sürmekte olan Suriye trajedisi ahlaki ilkelerin terk edilmesinin bir sonucudur.BeşşarEsed ve müttefiklerinin 
vahşetine karşı bir duruş sergilenmemekten kaynaklanmaktadır.Gerçek şu k;ahlaki tutumlardaki zayıflık kötülük 
için bir zaferdir.
Temmuz 2018’de, Rusya Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra, STK’ların ve siyasi şahsiyetlerin isteksizliğine 
rağmen Rus ordusu ile ortak bir “insani” operasyon gerçekleştirdiniz.Bu operasyon Guta’nın, Suriye rejimi ve 
müttefikleri tarafından ele geçirilmesinden ve özellikle Rus ordusu, nüfusun büyük bir bölümünü İdlib’e kaydır-
masından sonra gerçekleşti.
Sayın Cumhurbaşkanı!
Bu operasyonun sonucunda Suriye’de insanlığa karşı suç işleyen Vladimir Putin ve ordusu sayesinde yardımların 
katil Esad ordusuna aktarıldığını biliyorsunuz. Dahası aktarılan bütün bu yardımlar Fransız devleti tarafından 
oluşturulan fonlar sayesinde sağlanmıştı.
Bu ortak operasyon yoluyla bu yakınlaşma Suriye’de yeni suçların işlenmesini engelledi mi?Maalesef değil!30 
Nisan 2019’dan bu yana, Suriye ve Rus uçakları İdlib’de altmıştan fazla hastane ve tıbbi tesisi ve Kuzey Halep’te 
de onlarca Guta vatandaşını bombaladı. Guta sakini sivillerin Kuzey Suriye’deki kamplara yerleştirilmesi gere-
kirken onları moloz altında bırakmayı tercih ettiler. Guta halkınınbir kısmı da zaten rejimin hapishanelerinde öldü. 
Kendilerinden intikam alınmayacağına Rus yetkilileri tarafından verilen teminata güvenip Guta’da kalanların 
birçoğu da öldürüldü. 
Rejim ve müttefiklerinin sivilleri doğrudan hedef almadığı tek bir gün bil Suriye’de geçmemektedir. Dahası Suri-
yeli çocukların füzelerle paramparça olmadıkları tek bir gün bile yoktur.Örneğin;19 Kasım gecesi Türkiye sınırın-
daki bir Kah mülteci kampı bir füze ile vuruldu ve yedi çocuk da dahil olmak üzere 16 sivili öldürüldü.
Suriyeliler olarak, sarf ettiğiniz sözlerinizden ve onu düşman olarak değerlendirmeden Rusya başkanına verdiğiniz 
destekten çok endişeliyiz.Hâlbuki Vladimir Putin liberal demokratları kedine düşmanları olarak görmektedir.Daha 
önceki bir açıklamanızda, Beşşar Esad’ı Fransa’nın değil Suriyelilerin düşmanı olarak gördüğünüzü söylemiş-
tiniz. Ne var ki Beşşar Esad insanlığa karşı suç işlemiştir ki bu haliyle Fransa’ya karşı da suç işlemiş olmaktadır.
“The Economist” adlı gazete ile yaptığınız röportajda Irak, Libya ve Suriye hakkında da konuştunuz.Ve halkın 
dışında “sistemi değiştirerek değerlerimizi empoze etmek” ten bahsettiniz.
Devrim için savaşan Suriyeliler Fransa’nın desteğini hak etmektedir.Sırf attıkları devrimci sloganları nedeniyle 
Mart 2011’de işkence gören Daraa çocuklarını unutmayın.Suriye devrimini unutmayınız! Giyas Matar’ın 6 Eylül 
2011’de işkence altında öldürüldüğünü unutmayın.Çünkü O, barışçıl gösteriler düzenleyen ve polislere çiçek ve 
su dağıtan 14.000 kişiden biriydi.Esad hapishanelerinde teşhis edilenleri de unutmayın hatırlayın!
İki Fransız: Mazen Dibağ ve oğlu Patrick; Mazen, Şam’daki Fransız Okulu’nda yıllarca Fransa’ya hizmet etti. 
O’nundeğerli hatırasını hafızanızda tutun.
Sayın Başkan! Biz Suriyelilerin “değerlerinizi” paylaşmamıza izin veriniz. Fransa’nın dünyaya taşıdığı bu değer-
lergerçekte evrensel değerlerdir. Ve işte Fransızların yanı sıra yüz binlerce Lübnanlı gibi ‘Iraklılar ve İranlıların 
da hayatları pahasına protesto eylemlerine katılmaktadırlar.
Sayın Başkan! Biz sizden farklı değiliz! Suriyeliler olarak Fransızların yanı başında özgürlük talep etmemize 
ve evrensel insan haklarıyla şereflenmemize müsaade ediniz.
 Sayın Başkan!Eğer “realpolitik” yolu izlerseniz, Tarih sizi devrim ülkesi başkanı ve İnsan Hakları Bildirgesi 
ilancısı olarak, yüzlerce savaş ve insanlık suçu işleyen zalimlere karşı onca ağırlığını ortaya koymayan bir 
başkan diye hatırlayacaktır.
Özgürlük, eşitlik ve her şeyden önce kardeşlik adına, sizden sadece bu “realpolitik cazibeden vazgeçmenizi 
istiyoruz. Nitekim zalimleri “real politik” ile değiştirmek sadece bir yanılsamadır. Fransız değerlerinin 
evrenselliğine ve yüce tuttuğumuz insan haklarına net bir söylemle tekrar dönmenizi istiyoruz.
Fransa Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaşkanı! Bu nedenle bugün sizden bir “yasa”nın kabul için teşvikte 
bulunmanız istiyoruz.
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أرســل عدد من الناشــطن والاجئن الســورين رســالة ابللغة الفرنســية إىل رئيس اجلمهورية الفرنســية إميانويل ماكرون 
يناشــدونه فيها ابلوقوف مع الثورة الســورية وتطلعات الشــعب الســوري بتحقيق العدالة واحلرية والدميقراطية.

-----
السيد رئيس اجلمهورية:  

نكتــب إليكــم اليــوم لنخربكــم عــن ســوراي وخنربكــم أبن العديــد مــن الســورين كانــوا ســعداء برؤيتــك وأنــت تتــوىل الرائســة 
يف مايــو 2017، وخــال االحتفــال بفــوزك يف فنــاء اللوفــر، كانــت هنــاك أعــام الثــورة الســورية، لقــد آمــن الكثــريون 

منــا بكلماتــك عــن أورواب ذات القيــم اإلنســانية. 
كان فادميــري بوتــن أول رئيــس يــزورك يف فرســاي، يف ذلــك الوقــت كنــا مــن بــن أولئــك الذيــن اعتقــدوا أن هــذا 
االجتمــاع ســيجعل مــن املمكــن الرتكيــز علــى امللفــات األوكرانيــة والســورية، ويف ينايــر 2018، أثنــاء تعهداتــك 
للهيئــات الدبلوماســية، أعلنــت: »جيــب علينــا اخلــروج مــن املواقــف األخاقيــة الــي تضعفنــا أحيــاًن ولكــن جيــب علينــا 
أيًضــا أن نتخلــص مــن التنــازالت املقدمــة إىل قــوى معينــة ، مــع االعــرتاف جبــزء منهــا مــن املعارضــة املعينــة مــن اخلــارج، 

ميكنهــم تســوية الوضــع يف ســوراي بطريقــة مســتقرة ودائمــة. »  
ســيدي الرئيــس: القيــم األخاقيــة نعتــز هبــا ألهنــا ال تضعــف علــى مــر األزمنــة، علــى العكــس مــن ذلــك فهــي تقــوي 
اإلنســانية، يف الواقــع ليــس هنــاك مــا هــو أســوأ مــن الشــعور ابإلفــات مــن العقــاب والظلــم واليــأس الــذي ميكــن أن 
يصيــب االنســان، عندمــا يــرى العــامل يتخلــى عــن املواقــف األخاقيــة، يتذكــر العــامل أتثــري فرنســا دولــة حقــوق اإلنســان، 
عندمــا مل تنصــاع دبلوماســيتها يف عــام 2003 للرؤيــة الدوليــة، ورفضــت وواجهــت إدارة جــورج دبليــو بــوش الــي 

خططــت لغــزو العــراق، كان موقــف فرنســا وصوهتــا أقــوى. 
املأســاة الســورية املســتمرة هــي نتيجــة التخلــي عــن املبــادئ األخاقيــة عــدم الوقــوف يف وجــه وحشــية بشــار األســد 

وحلفائــه، إن الضعــف يف املواقــف األخاقيــة هــو انتصــار للشــر. 
يف يوليــو 2018 وبعــد اجتمــاع مــع الرئيــس الروســي، قمــت إبجــراء عمليــة »إنســانية« مشــرتكة مــع اجليــش الروســي، 
على الرغم من إحجام املنظمات غري احلكومية والشــخصيات السياســية، جاءت هذه العملية بعد االســتياء على 
الغوطــة مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، وال ســيما اجليــش الروســي، وتشــريد جــزء كبــري مــن الســكان ابجتــاه إدلــب.

ســيدي الرئيــس، أنــت تعــرف نتيجــة هــذه العمليــة، مت حتويــل املســاعدات إىل جيــش األســد القاتــل، بفضــل فادميــري 
بوتــن وجيشــه الــذي ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية يف ســوراي، كل ذلــك بفضــل التمويــل املقــدم مــن الدولــة الفرنســية. 
هــل منــع هــذا التقــارب مــن خــال هــذه العمليــة املشــرتكة ارتــكاب جرائــم جديــدة يف ســوراي؟ لســوء احلــظ ال، ومنــذ 
30 أبريل 2019، قصفت الطائرات الســورية والروســية أكثر من ســتن مستشــفى ومنشــآت طبية يف إدلب ومشال 
حلــب عشــرات مــن ســكان الغوطــة، الذيــن فضلــوا البقــاء حتــت األنقــاض بــداًل مــن النــزوح إىل املخيمــات يف مشــال 
ســوراي، والكثرييــن ماتــوا يف ســجون النظــام، والعديــد ممــن وثقــوا بضمــانت عــدم االنتقــام الــي قدمتهــا الســلطات 

الروســية، وبقــوا يف الغوطــة مت قتلهــم.
ال ميــر يــوم يف ســوراي دون أن يكــون املدنيــون اهلــدف املباشــر للنظــام وحلفائــه، ال ميــر يــوم دون أن يتــم متزيــق األطفــال 
الرتكيــة  قــاح لاجئــن علــى احلــدود  ليلــة 19 نوفمــرب عندمــا أصيــب خميــم  الســورين ابلقنابــل والصواريــخ، مثــل 

بصــاروخ، ممــا أســفر عــن مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال. 
كســورين، حنــن قلقــون جــًدا عندمــا تقــول كلمــات أو تقــدم دعمــاً للرئيــس الروســي، وليــس اعتبــاره »عــدًوا«، ومــع 
ذلــك يعتــرب فادميــري بوتــن نفســه الدميقراطيــات الليرباليــة أعــداء لــه، ويف بيــان ســابق نظــرت أيًضــا إىل بشــار األســد 
علــى أنــه عــدو للســورين وليــس لفرنســا، لكــن بشــار األســد جمــرم ضــد اإلنســانية، وابلتــايل فهــو جمــرم ضــد فرنســا. 

يف مقابلتــك مــع )اإليكــو نومســت(، حتدثــت أيًضــا عــن العــراق وليبيــا وســوراي وحتدثــت عــن »فــرض قيمنــا عــن طريــق 
تغيــري النظــام بــدون الشــعب«. 

الســوريون الذيــن حاربــوا مــن أجــل الثــورة، يســتحقون دعــم فرنســا، ال تنســوا أبنــاء درعــا الذيــن تعرضــوا للتعذيــب 
يف مــارس 2011 بســبب وضعهــم شــعارات ثوريــة، ال تنســوا الثــورة الســورية، وال تنســوا أن غيــاث مطــر قتــل حتــت 
التعذيــب يف 6 ســبتمرب 2011 ألنــه كان ينظــم مظاهــرات ســلمية ويــوزع الزهــور وزجاجــات امليــاه علــى الشــرطة، مــن 
بــن الـــ 14،000 شــخص الذيــن مت التعــرف عليهــم يف ســجون األســد، تذكــروا أيًضــا فرنســين اثنــن: مــازن دابغ 
وابنه ابتريك، مازن خدم لســنوات فرنســا يف املدرســة الفرنســية يف دمشــق، احلفاظ على ذكراهم الثمينة يف ذاكرتك.

ســيدي الرئيــس، امســح لنــا حنــن الســورين مبشــاركة القيــم »اخلاصــة بــك«، والــي هــي يف احلقيقــة القيــم العامليــة الــي 
حتملهــا فرنســا، وهــذا إىل جانــب الفرنســين، متاًمــا مثــل مئــات اآلالف مــن اللبنانيــن، ›العراقيــون واإليرانيــون حيتجــون 

علــى خطــر حياهتــم. 
ســيدي الرئيــس، امســح لنــا حنــن الســورين، أيًضــا، أن نطالــب ابحلريــة ونعتــز بعامليــة حقــوق اإلنســان، إىل جانــب 

الفرنســين، حنــن لســنا خمتلفــن.  
ســيدي الرئيــس، إذا اتبعــت طريــق »السياســة الواقعيــة«، فســيتذكر التاريــخ منــك أن رئيــس بلــد الثــورة وإعــان حقــوق 

اإلنســان مل يضــع نفســه بــكل ثقلــه يف مواجهــة الطغــاة املتهمــن مبئــات جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية. 
نطلــب منــك، ابســم احلريــة واملســاواة وقبــل كل شــيء األخــوة، أن تتخلــى عــن هــذا اإلغــراء الــذي هــو لألســف جمــرد 
وهــم، لتغيــري الطغــاة عــن طريــق »السياســة الواقعيــة«، نطلــب منــك أن تعــود بصــوت عــاٍل وواضــح إىل عامليــة القيــم 

وحقــوق اإلنســان الفرنســية الــي نعتــز هبــا. 
هلــذا الســبب، ســيدي رئيــس اجلمهوريــة الفرنســية، نطلــب منكــم اليــوم تشــجيع تبــين »قانــون القيصــر األورويب«، 

ســاعدن يف إهنــاء الفظائــع الــي ترتكــب يف ســوراي. 

سوريون يناشدون رئيس الجمهورية الفرنسية 

إشراق
İşrak

Suriyelilerin Fransız Cumhurbaşkanına Seslenişi!
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جــاءت صفقــة القــرن، وأعتقــد أهنــا ليســت صفقــة وحســب بــل صفقــات وصفعــات كثــرية، تلقتهــا شــعوب 
املنطقــة العربيــة واإلســامية وعلــى رأســها ســورية بشــكل متتابــع وابتــاءات كبــرية لتصــل إىل احلالــة الــي نــرى 

اليــوم.
وقبــل أن أتيت مــا مسيــت بصفقــة القــرن كانــت صفقــات كثــرية لتهيئــة املنــاخ السياســي اإلقليمــي واالجتماعــي 
وحــى العســكري للوصــول إىل اللحظــة الــي يــكاد تكــون فيهــا قــد انتبهــت شــعوب املنطقــة ملــا يســمى بصفقــة 
القــرن، ومــدى وجــود ردات الفعــل ومســتواها الــي تكونــت نتيجــة الكــوارث الــي حلّــت هبــذه الشــعوب، وكأنــه 
كان مقصــوداً ومدبــراً أن تــدوم هــذه الكــوارث وال تنتهــي، ليحصــل هــذا التدمــري الــذايت الكبــري يف املنطقــة 
وأبــرزه يف ســورية، الــي أُدخلــت حبالــة صــراح مســتمر جمهولــة هنايتــه، وحالــة الــا منتصــر ومنــع احلســم، الســيما 

للشــعب الســوري الــذي أراد حيــاة كاحليــاة فقــط. 
أراد العيش حبرية وعدالة وتداول للســلطة بساســة، فكانت ضده أشــنع وأشــد جرمية وأعظم صفقة وصفعة 
يف هــذا القــرن، عــرب أكــرب نســبة هتجــري يف العصــر احلديــث، ومقتلــة كبــرية مســتمرة ال ينتصــر فيهــا أحــد، 
وال مــن حــٍل سياســي يتــم الدفــع بــه جبديــة أو أنــه يلــوح ابألفــق، وإشــغال كل املنطقــة هبــذا الصــراع العنيــف 
واملتوحــش مــن قبــل النظــام وحلفائــه ضــد الشــعب شــبه األعــزل، فــكأن قــوى الثــورة و، والــي ينبغــي هلــا أن 
تبقــى مشــتتة تتجاذهبــا األطــراف الدوليــة، وُتدعــم دوليــاً، لتســتمر وليــس لتنتصــر وحتســم هــذا البــاء الكبــري 

الــذي حــل يف ســورية.
ليجــد الشــعب الســوري نفســه شــبه أعــزل إال مــن أدوات تُبقــي الصــراع وال تنهيــه، وتصبــح املنطقــة مــكاًن 
لتصفيــة احلســاابت الدوليــة، وتوطئــة لصفعــات أخــرى تتلقاهــا الشــعوب دون أن تشــعر أبملهــا وفداحتهــا.

وشــعوب املنطقة غارقة يف خافاهتا البينية وصراعاهتا املرة، وليرُتك اجملرمون يعيثون فســاداً وتدمرياً وال يلتفت 
أحــد، وال يشــعر هبــم أحــد لتكــون صفقــة إثــر صفقــة وصفعــة إثــر صفعــة، ولتــأيت صفقــة القــرن يف اللحظــات 
األخــرية عقــب عشــر ســنوات مــن الصراعــات املــرة، ووســط االهنــاك الكبــري ومهــوم الســعي وراء األمــن واألمــان 
ولقمــة العيــش، لتمــر الصفقــة الــي جتــاوزت كل احللــول الســابقة مــن حــل الدولتــن والقــرارات الدوليــة، ولتــأيت 

وســط مواقــف دوليــة متأرجحــة بــن الرفــض املعنــوي هلــذه الصفقــة والتأييــد والامبــاالة.
إن اســتغال الشــعوب وخذالهنــا وعــدم احرتامهــا، ال خيلــق أمنًــا وال اســتقرارًا يف املنطقــة وال يف العــامل، بــل 
يزيــد احلنــق واألحقــاد الــي ترتاكــم لتنفجــر يف ظــرف اترخيــي مــا، كمــا أن هــذه الشــعوب اُســتغلت وُغبنــت 
بظــرف اترخيــي، وهــذا ال خيــدم املنطــق احلضــاري يف التعايــش والســلم الــدويل والتعــاون والتكامــل بــن الــدول 
واحلضــارات، وإمنــا يزيــد مــن احلقــد والتوتــر، وهلــذا فــإن عقــاء وحاخامــات اليهــود كانــوا رافضــن لصفقــة القــرن 

ويروهنــا اســتغااًل وظلمــاً للفلســطينين.
إّن قــوي اليــوم هــو ضعيــف الغــد وضعيــف اليــوم قــوي الغــد، فــا حــال يــدوم ومــا يـُـرتك يف نفــوس الشــعوب ال 
يــزول، الســيما الشــعور الســليب يف الغــن واالســتغال وســلب األوطــان وقضمهــا، وهــذه ال متحــى مــن وجــدان 
الشــعوب، وإن الصراعات الدولية ونشــوء التطرف أبشــكاله وغياب الســلم الدويل كان ســببه الشــعور ابلغن 
والظلــم السياســي واالجتماعــي وتراكــم القهــر، فهــذه حلــول وقــرارات ال تــدوم وأثرهــا وارتداداهتــا ســلبية، وال 
يضيــع حــق وراءه مطالــب، ويبــدو أن التاريــخ مــازال خــري شــاهد يف أن كل احلمــات واحلــروب الــي ســعت 

للســيطرة والســلب، كان مصريهــا اإلخفــاق طــال الزمــن أم قصــر، واألايم دول بــن النــاس.

Nihayet Yüzyılın anlaşması açıklandı. Bence bu sadece bir anlaşma değil, bilakis birçok an-
laşma ve tokatları içermektedir. Başta Suriye olmak üzere Arap ve İslami bölge halkı bugün 
gördüğümüz duruma ulaşmak için art arda büyük imtihanlar göğüsledi.
Yüzyılın sözde anlaşması gün yüzüne çıkmadan önce, bölge halklarının dikkatlerini bu anlaş-
maya çekmek ve bölge insanının başına gelen felaketlerin bir sonucu olarak oluşmuş tepkinin 
seviyesini ölçmek için bölgesel, sosyal, siyasi ve hatta askeri bir iklimin oluşturulmasını sağlay-
acak olan birçok anlaşma gerçekleştirildi. Bu büyük yıkımın bölgede gerçekleşmesi için bu fela-
ketlerin sürmesi ve bitmesi özellikle planlanmış gibi görünmektedir. Bunun en belirgin olanı 
özellikle de halkı sadece insanca gibi bir yaşam arzlayan Suriye’de sergilenmiş ve ne zafer ve ne 
de yenilgi, sonu bilinmeyen sürekli bir çatışma durumuna sokulmuştur.
Suriye halkı özgür ve adilce yaşamak ve barış içinde yönetimi dönüştürmek istiyordu. Ona karşı 
en iğrenç ve en şiddetli cürmü içeren en büyük anlaşma ve yüzyılın tokadı devreye sokuldu. 
Modern çağdaki oranı en büyük tehcir hareketi sergilenerek, ciddiye alınacak siyasi bir çözümü 
ufukta belirmeyen, kimsenin kazanamayacağı büyük ve sürekli bir öldürme amelesi ortaya kon-
du. Böylece Rejim ve müttefikleri yarı savunmasız insanlara karşı bu şiddetli ve vahşi savaşı tüm 
bölgeye yaymış oldular. Sanki devrimin güçleri dağınık kalması gerekiyormuş gibi uluslararası 
taraflarca oraya buraya çekilirken, Suriye’de meydana gelen bu büyük mücadeleyi kazanmak 
ve sorunu çözmek için değil de savaş sürüncemede kalsın diye devrimin uluslararası güçlerce 
desteklendiği gibi bir durum oluşturulmuş bulunmaktadır.
Suriye halkı, çatışmayı sonlandırmayan ve onu sürdüren bir piyon gibi yarı savunmasız ortada 
kalsın, bölge uluslararası hesapların görüldüğü bir yere dönüşsün ve bölge halkı yiyeceği yeni 
darbelerin acısını ve utancını hissetmesin diye uluslararası güçler bu ikiyüzlülüğü sergilemekte-
dirler. Bölge halkları etnik gruplar arası farklılıkların acı mücadeleleri içinde boğdurulmuştur ki 
esas suçlu olanlar yıkım ve kıyıma devam ederken kimse onların farkına varmasın. Böylece an-
laşmaların ardından yeni anlaşmalar ve tokatların ardından ye şamarlar peş peşe gelsin. Yüzyılın 
anlaşması da, on yıl süren acı çatışmalardan sonra güvenlik ve geçim kaynağı arayışındaki 
müzmin bir bitkinlik ve endişelerin ortasında son anlarda gün yüzüne çıksın. Ta ki bu sayede 
destek ve ilgisizlik arasında kalan uluslararası mekanizmaların vicdani ret pozisyonu aldığı bir 
sırada önceki uluslararası tüm kararları ve çözümlerini bir tarafa bırakan iki devletli çözüm an-
laşmasına geçilebilsin. Gerçek şu ki; halkları sömürmek, onları yalnızlığa terk etmek ve onlara 
karşı saygısızlık etmek ne bölgede ve ne de dünyada güvenliği veya istikrarı sağlamayacaktır!
Aksine, bu halkların belirli tarihsel koşullarda sömürülmesi ve aldatılması, aynı şekilde belir-
li tarihsel koşullar oluştuğunda içilirinde biriktirdikleri hayal kırıklığı, kin ve nefret ile birlikte 
patlamalarını netice verecektir. Bu ise farklı ülkeler ve medeniyetler olarak bir arada yaşama, 
uluslararası barış, işbirliği ve entegrasyonun kültürel mantığa hizmet etmez aksine, nefreti ve 
gerginliği arttırır. Bu nedenle Yahudilerin bilge adamları ve hahamları söz konusu yüzyılın an-
laşmasını reddetmekte ve bunu Filistinliler için bir sömürü ve zulüm olarak görmektedirler.
Kuşkusuz bugünün güçlüsü yarının zayıf ve bugünün zayıfı yarının güçlüsüdür. Kaldı ki; evrende 
sürekli kalıcı bir durum yoktur ve halkların ruhlarında yer eden karakterler kaybolmaz. Özellikle 
adaletsizlik, sömürü, ülkeleri yağmalamak ve zenginliklerini talan etmek gibi olumsuz duygu-
lar insanların vicdanından asla silinmez. Uluslararası çatışmalar, aşırılığın kendi köklerinden 
yeniden ortaya çıkışı ve uluslararası barışın yokluğu, adaletsizlikten ve biriken baskıdan, siyasi 
ve sosyal zulmü meşrulaştıran duygulardan kaynaklanmaktadır. Etkisi ve geri dönüşümü olum-
suz olan bu çözümler ve kararlar devam edemez. Peşinden isteyeni olan hiçbir hak yerde kalmaz. 
Kaldı ki; tarih hala en iyi tanık olmayı sürdürmektedir. Nitekim halklar üzerinde egemenlik kur-
mayı ve yağmalamayı amaçlayan tüm savaşlar er veya geç başarısızlığa uğramaya mahkûmdur. 
Zafer günlerinin devletler arasında dönüp dolaştığı inkar edilmez bir gerçektir. 
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صفقات القرن وصفعاته

د- زكريا مالحفجي
Dr. Zekeriya Melahifçi

YÜZYILIN ANLAŞMALARI VE TOKATLARI

كاتب وباحث سوري
Suriyeli yazar ve araştırmacı
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إن اســتهداف قــوات النظــام الســوري للجنــود األتــراك وســقوط 8 شــهيًدا مــن اجلنــود، يُعتــرب مــن كل الــزوااي مبثابــة حلظــة تصــدّع 
مــن شــأهنا إعــادة ترتيــب مجيــع األوراق يف القضيــة الســورية. العســاكر األتــراك الذيــن ســقطوا شــهداء كانــوا يف مهمــة تقويــة 
لنقــاط املراقبــة الــيت أقيمــت يف إدلــب كمنطقــة خفــض تصعيــد، والــيت نتجــت عــن اتفــاق سوتشــي وأســتانة بــني تركيا-روســيا-

إيــران والنظــام الســوري. منــذ فــرتة مــن الوقــت وروســيا إىل جانــب قــوات النظــام الســوري، حيــاوالن انتهــاك تلــك االتفاقيــة يف 
إدلــب، وحتويــل نقــاط املراقبــة الرتكيــة إىل حالــة مــن الشــلل.

إّن تركيا تدرك احملاوالت الرامية لفرض أمر واقع وحتويل نقاط املراقبة إىل أداة مشلولة، وإهنا تعرتض على ذلك.
مــن الواضــح للغايــة أّن هجمــات النظــام الســوري علــى إدلــب، برفقــة القــوات الروســية وحتــت محايتهــا ورعايتهــا، كانــت قبــل 
أي شــيء حمــاوالت متغطرســة للتجاهــل واالنتهــاك الصريــح جلميــع اجلهــود الدبلوماســية الــيت انطلقــت منــذ وقــت طويــل حتــت 

ســقف سوتشــي وأســتاان.
إن تركيــا كمــا هــو احلــال يف كل امللفــات، فإهنــا كذلــك يف امللــف الســوري تتعقــب -إىل آخــر درجــة- سياســًة تقــوم علــى أمــل 
إحيــاء حــل سياســي، ســواء مــع روســيا أو إيــران أو حــت النظــام الســوري. هنــاك نظــام دمــوي وإجرامــي تســبب هبرجــة 12 
مليــون ســوري ســواء يف داخــل وطنهــم أو خارجــه. والطريقــة الوحيــدة الــيت جييدهــا هــذا النظــام يف التعامــل مــع معارضيــه، هــي 
القتــل والتهجــري وتدمــري البيــوت علــى رؤوس ســاكنيها. وبيــد أن هــذا النظــام مــن املفــرتض أن ال يكــون لــه مــكان يف هــذا 

العــامل، فإنــه مــع األســف يتلقــى الدعــم تلــو الدعــم مــن روســيا وإيــران.
يف احلقيقــة، إن تركيــا جلســت علــى طاولــة املفاوضــات يف أســتاان وسوتشــي مــع كل مــن روســيا وإيــران اللتــني مهــا املســبب 
ــد  الرئيســي ملأســاة القــرن اإلنســانية الــيت تعيشــها ســوراي؛ ســعًيا منهــا يف إيقــاف نزيــف الــدم الســوري. وهــذا الســعي قــد وّل
توقعــات عاجلــة لــدى البعــض الذيــن رأوا فيــه اتفاقًــا وحتالًفــا دوليًّــا جديديــن. علــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت األولويــة ابلنســبة 

لرتكيــا كمــا هــو احلــال دائًمــا، الوقــوف إىل جانــب املنحــى اإلنســاين.
مل يكــن الشــعب الســوري يريــد الكثــري مــن األســد، بــل كان يريــد العيــش بشــكل إنســاين فقــط. إال أن األســد كان يــرى ذلــك 
كثــريًا علــى شــعبه، ومل جيــد ردًّا مناســًبا علــى هــذا املطلــب اإلنســاين البســيط إال مــن خــالل اإلابدة اجلماعيــة. وال تــزال آاثر 

تلــك اإلابدة حاضــرة: 12 مليــون مهجــر مــن وطنــه ومنزلــه، مليــون ضحيــة، ماليــني املعتقلــني واملصابــني.
لقــد كان املوقــف الرتكــي واضًحــا للغايــة منــذ البدايــة ضــد مــا حيصــل، ولقــد مت اهتامهــا بســبب هــذا املوقــف. مت اهتامهــا أبهنــا 
طــرف مــن أطــراف الصــراع الســوري. إال أن الطــرف الــذي تبّنتــه تركيــا هــو اجلانــب اإلنســاين. إن الذيــن ينصحــون تركيــا حــت 
اآلن ابلتفاهــم مــع األســد، إن مل يكونــوا قــد اســتوعبوا درًســا ممــا حيصــل يف إدلــب، علــى الرغــم مــن وجــود اتفاقــات أســتانة؛ 

فإهنــم مصابــون بعمــى األبصــار وقــد ُختــم علــى قلوهبــم.
يف احلقيقــة لقــد اتفقــت تركيــا مــع املعارضــة الســورية لضبــط األوضــاع مــن أجــل االجتــاه حنــو حــل سياســي، وذلــك خــالل 
مرحلــة تفامهــات أســتانة، مــع روســيا وإيــران اللذيــن كاان احلامــي الرئيســي للنظــام الســوري. لقــد رســخت تلــك االتفاقيــات 
أن املعارضــة يف ظــل مواجهــة عشــرات اجملــازر واإلابدات مــن طــرف النظــام؛ قــد ابتــت متتلــك أحقيــة ال ميكــن التنــازع حوهلــا، 
كمــا أن معارضــي نظــام األســد ال ميكــن اعتبارهــم إرهابيــني. إن االضطهــاد والظلــم والعنــف الــذي يقــوم هبــا النظــام قــد ابت 
ــا مشــروًعا، وابلتــايل ال ميكــن توجيــه التهــم ملــن يســتخدم هــذا احلــق.  حقيقــة واضحــة، والوقــوف بوجــه هــذا الظلــم يعتــرب حقًّ
بــل علــى العكــس، إن املتهــم األول واألخــري هــو النظــام الــذي يســتخدم كل منشــآت الدولــة وإمكانياهتــا، مــن أجــل مواجهــة 

مواطنيــه العــزل وقمعهــم.
يف األصــل، حينمــا نتحــدث عــن هجــرة مجاعيــة هبــذا احلجــم، فــإن هــؤالء املهاجريــن قــد ضربــوا أبحقيــة ومشــروعية هــذا 
النظــام. هنــاك 8 ماليــني ســوري علــى األقــل خــارج بلدهــم، يشــهدون علــى أهنــم مل يكونــوا يف دولــة، بــل يف بنيــة حيكمهــا 

ســفاح جمــرم إرهــايب.
لقــد اعتــادت روســيا والنظــام شــّن اهلجمــات يف إدلــب حتــت ذريعــة وجــود نشــاطات إرهابيــة، إال أن مــا يبــدو اآلن هــو 
اســتهداف املــدارس واملشــايف واألفــران حيــث تتعــرض وال تــزال للقصــف اجلــوي، إىل جانــب قتــل املدنيــني. هنــاك اآلن مليــون 
إنســان علــى األقــل اضطــروا ألن يتوجهــوا حنــو احلــدود الرتكيــة هــراًب مــن محــالت القصــف العنيــف. ولــو اســتمر الوضــع هبــذا 
الشــكل، فــإن مصــري إدلــب كمــا هــو بقيــة املناطــق الســورية األخــرى، ســتضحي حتــت ســيطرة النظــام بعــد حتويلهــا ملدينــة 

أشــباح، إال أّن تدفــق النــاس مــن هنــاك، يعــين محــاًل علــى عاتــق املســؤولية ابلنســبة لرتكيــا.
إن ارتــكاب إابدة مجاعيــة ضــد املدنيــني حتــت ذريعــة مكافحــة اإلرهــاب يعتــرب جرميــة ضــد اإلنســانية، وانتهــاك اتفاقيــات مــع 

تركيــا جرميــة أخــرى أيًضــا.
يف ضــوء ذلــك يتضــح إذن، أن املســألة ابلنســبة لروســيا ال تعــين وجــود أانس، بــل تراهــم كآالت تتنفــس. ومــن أجــل الســيطرة 
علــى منطقــة مــا، ال يوجــد أمهيــة ملــا حيصــل إثــر ذلــك مــن قتــل وهتجــري ومآســي إنســانية. وميكــن مــن ذلــك أن نتصــور ألي 
درجــة مــن اخلطــورة قــد وصلــت اإلنســانية عــرب القتــل بــدم ابرد مــن هــذا النــوع. ال يوجــد لديهــا متســع مــن الوقــت وال تريــد 
أن تتعــب نفســها، بــل مههــا هــو الســيطرة علــى هــذه املنطقــة وتلــك. ومــن أجــل القضــاء علــى معــارض واحــد بــني آالف مــن 
املدنيــني، فإهنــا مســتعدة أن تضحــي آبالف املدنيــني مــن أجــل ذلــك. حــت ولــو أن الســيطرة علــى ســوراي تكلــف قتــل مئــات 

ومئــات اآلالف، فــال مشــكلة ابلنســبة هلــا بــل هــي علــى أهبــة االســتعداد.
إهنــا ال تقــوم بدفــع أي فاتــورة مقابــل ممارســاهتا غــري اإلنســانية جتــاه املعارضــة الــيت هــي حســب معايــري روســيا جمــرد إرهابيــني، 

بــل إن الفاتــورة يدفعهــا املدنيــون وتركيــا فحســب.
إن مشــهد مليــون إنســان مــدين قــرب احلــدود الرتكيــة، فيهــم األطفــال والنســاء، ال يوحــي أبيــة حــال إىل أهنــا حــرب ضــد 

اإلرهــاب، بــل جمــرد إابدة مجاعيــة وحشــية.
ال ميكن لرتكيا أن تبقى متفرجة على ذلك. ولن تبقى. لقد بدأت مرحلة العمل.

Suriye rejim güçlerinin Türkiye’nin askerlerine saldırması ve 8 askeri şehit etmesi, neresinden bakarsanız 
Suriye meselesinde bütün kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak bir kırılma anıdır. Şehit edilen Türk 
askerleri Astana ve Soçi süreçlerinde Türkiye, İran, Rusya ve Rejim arasında kararlaştırılmış, İdlib’deki 
çatışmasızlık alanlarındaki gözlem noktalarını takviye etmeye çalışıyordu. Yani rejim güçleri ve Rusya bir 
süredir İdlib’de zaten bu mutabakatı ihlal etmeyi yeni bir kazanım haline getirmiş, Türkiye’nin gözlem 
noktalarının işlevini kadük hale getirmeye çalışıyordu.
Türkiye ise bu emrivakiyi, oldu bittiye getirerek mutabakatı kadük hale getirme çabasını görüyor ve itiraz 
ediyordu.
Açıkçası Rejim güçlerinin İdlib’e Rus güçleri eşliğinde, desteğinde ve himayesinde bir süredir düzenle-
dikleri saldırılar her şeyden önce Astana ve Soçi’de bir süredir yürütülmekte olan bütün diplomatik çabaları 
yok sayan, onları açıkça ihlal eden küstahça girişimlerdi.
Türkiye aslında bir çok alanda olduğu gibi Suriye’de de hem Rusya’ya hem İran’a hem de Suriye reji-
mine siyasi çözüme şans tanıyan politikasını sonuna kadar takip etti. Suriye’de kendi halkından 12 milyon 
insanın içeriye veya dışarıya göç etmesine yol açan mücrim, katliamcı bir rejim var. Bu rejimin kendi 
muhalifleriyle baş etmek için bildiği tek yol katletmek ve tehcir etmek, evlerini başlarına yıkmak. Bu 
dünyada yeri olmaması gereken bu suçlu rejim maalesef hala Rusya ve İran’ın açık desteğiyle ayakta 
kalabilmektedir.
Aslına bakarsanız Suriye’de yaşanmakta olan yüzyılın insanlık dramının baş sorumluları Rusya ve İran 
olduğu halde Türkiye bunlarla Suriye’de kanı durdurmak adına Astana ve Soçi’de masaya oturarak bir 
arayışa girdi. Bu arayışın yeni bir ittifak, yeni bir uluslararası eksen olduğu yönünde kimilerinde çok acil 
bir beklenti oluştu. Oysa Türkiye’nin genel olarak olduğu gibi bu konuda da temel önceliği meselenin 
insani yanıydı.
Suriye halkı Esad’dan çok şey istemedi, sadece insanca yaşamak istedi. Bunu kendi halkına çok gören Esat, 
bu kadarlık bir talepte bulunanları bile soykırıma tabi tutmaya çalıştı. Bu zulmün eseri ortada: Yerinden 
yurdundan edilmiş 12 milyon insan, bir milyon kurban, milyonlarca yaralı, tutuklu ve kayıp.
Türkiye’nin bu uygulamalara karşı tavrı çok net oldu ama bundan dolayı suçlandı. Suriye’deki çatışmalara 
taraf olmakla suçlandı. Oysa Türkiye’nin taraf olduğu sadece insanlıktı.
Türkiye’ye bu saatte bile eli kanlı Esat’la anlaşmayı tavsiye edenlere sadece Astana sürecinden beri 
İdlib’de yaşananlar ders olmuyorsa, kalpler mühürlenmiş, közler kararmıştır.
Türkiye aslında Astana sürecinde en açık şekilde rejimi himaye eden Rusya ve İran’a Suriye’yi zapt ederek 
muhalefetle daha siyasi bir çözüm noktasına getirmekte anlaştı. Yaşanan onca katliam ve savaş karşısında 
Suriye’de muhalefetin artık tartışılamayacak bir hak olduğu ve rejime isyan edenlerin terörist sayılamay-
acağı noktasında da uzlaşıldı. Rejimin zulmü ve gaddarlığı açık bir gerçek olduğuna göre ona isyan da bir 
haktır ve bu hakkı kullanıyor olmaktan dolayı kimse suçlanamaz. Bilakis ilk etapta suçlanması gereken 
devlet imkanlarını kendi savunmasız vatandaşlarına karşı bir kıyım aygıtı olarak kullanan rejimdir.
Zaten bir ülkeden bu kadar kitlesel bir göç varsa, göç edenler o rejimin meşruiyetini de haklılığını da be-
raberlerinde alır götürürler. Bugün Suriye dışındaki en az 8 milyon Suriyeli ülkelerinde bir devletin değil, 
katil, terörist bir yapının olduğuna şahitlik ediyorlar.
Rusya ve rejim İdlib’deki saldırılarını terörist faaliyetlerin olduğu bahanesine sarılarak yapıyorlardı ama 
bu arada okullar, hastaneler, fırınlar havadan bombalanıyor ve siviller ölüyordu. Bu saldırılar yüzünden en 
az bir milyon insan bu bölgeden Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalıyor. Gidişat böyle devam ettiğinde 
İdlib de Suriye’nin diğer bölgeleri gibi tamamen insansızlaştırılarak ele geçirilmiş olacak, ama buradan 
süpürülen insanlar Türkiye’nin sorumluluğuna yüklenmiş olacak.
Terörle mücadelenin bir sivil halkın tamamına karşı bir soykırıma dönüştürülmesi başlıbaşına bir insanlık 
suçu, Türkiye ile anlaşmaların ihlal edilmiş olması ise ayrı bir suç.
Öyle anlaşılıyor ki, Rusya için insan yoktur, basitçe nefes alan makinalar vardır. Bir bölgede hakimiyet 
sağlamak için insanların ölmesi, göç etmesi, bunlardan kaynaklanan korkunç dramların hiçbir önemi yok-
tur. O ürkütücü soğukkanlılığın insanlık için ne kadar tehlikeli bir hal aldığı görülüyor. Kontrolü sağlamak 
için fazla zamanı ve uğraşacak hali yok. Karşısında binlerce insanın ortasında gizlenmiş bir muhalif varsa 
onu yok etmek için gerekirse o binlerce kişiyi de yok edebilir. Suriye’de kontrolü sağlamak için kaç yüz 
bin insan öldürmek gerekirse onu yapmaya azmetmiş.
Ancak kendi ölçülerine göre terörist dedikleri muhalifleriyle mücadele etmek için başvurdukları insanlık 
dışı uygulamaların faturasını sivil halk ve Türkiye ödüyor. Kendileri hiçbir bedel ödemiyor.
Türkiye’nin sınırlarına dayanmış olan bir milyon sivil, çoluk çocuk insanın görüntüleri ortada bir terörle 
mücadelenin değil, vahşi bir soykırımın olduğunun delilidir.
Türkiye buna daha fazla seyirci kalamazdı. Kalmayacak da. Süre çalışmaya başladı.

Yasin Aktay

İdlib’de süre işlemeye başladı Rusya ne istediğine karar vermeli artık
 في إدلب.. على روسيا أن تقرر ما الذي تريده
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ال خيفــى علــى أحــد مــا ُســجل يف صحيفــة ســيئات الــوالايت املتحــدة يف تعاطيهــا مــع القضيــة الســورية. بيــد أن 
السياســة ذاهتــا عّجلــت ابتفــاق سوتشــي ووتــرية حتــّول العاقــات االســرتاتيجية القائمــة بــن تركيــا وروســيا. وليــس 
هنــاك أدىن شــك يف أن مشــاركة املعلومــات واخلــربات يف جمــال الطاقــة النوويــة، بــل وحــى إنشــاء حمطاهتــا يف تركيــا، 
واألهــم مــن ذلــك شــراء منظومــة صواريــخ إس-400 رغــم أنــف الــوالايت املتحــدة ونقلهــا إىل تركيــا ونشــرها يعتــرب 
أكــرب تكتــل سياســي يف القــرن احلــادي والعشــرين. ولقــد أعلنــت مباحثــات سوتشــي، الــي تعتــرب املظهــر الرمــزي 

هلــذه العاقــات، حتــول التنافــس الرتكي-الروســي إىل تعــاون بــن اجلانبــن.
عندمــا نقــول إن هــذه الوتــرية متثــل حتــوال اترخييــا نكــون قــد أكــدن أن ملــف إدلــب ســيلعب دور ورقــة االختبــار 
يف العاقــات الرتكية-الروســية. فهــذه هــي النقطــة الــي وصلنــا إليهــا؛ إذ يعتــرب ملــف إدلــب نقطــة حتــول فارقــة يف 

القضيــة الســورية، كمــا أنــه سيشــّكل مســتقبل العاقــات الرتكية-الروســية.
ال ريــب أن ســقوط 8 شــهداء مــن قــوات اجليــش الرتكــي بينمــا كانــوا يف مهمــة تدعيــم نقــاط مراقبــة مناطــق وقــف 

االشــتباك يف إدلــب يعتــرب تطــورا ال ميكــن التغاضــي عنــه أو إمهالــه.
ال ميكــن اعتبــار اســتهداف قــوات النظــام الســوري القــوات الرتكيــة حماولــة للبحــث عــن تفــوق علــى األرض، بــل إنــه 
بشــكل مــا يعتــرب اختبــارا للعاقــات االســرتاتيجية بــن تركيــا وروســيا. وبعبــارة أخــرى فــإن هــذا التطــور األخــري يعتــرب 
حماولــة يف ســبيل وضــع وجهــات النظــر املختلــف بشــأن امللــف الســوري مــرة أخــرى يف مواجهــة بعضهــا البعــض 
والبحــث عــن طريقــة لتغيــري اجملــرى التارخيــي الــذي بــدأ مــع اتفــاق سوتشــي. وهلــذا ينبغــي االنتبــاه للمحرضــن علــى 

هــذا اهلجــوم وإن كان ظاهــرا أن نظــام دمشــق هــو الفاعــل.
تتصــرف واشــنطن بنفــاق حــى وهــي تؤيــد رد فعــل تركيــا. وبعبــارة أخــرى ميكــن القــول إن الــوالايت املتحــدة ال 
تشــعر ابالمتنــان مــن ضغــط تركيــا علــى نظــام دمشــق الــذي قتــل مئــات اآلالف مــن أبنــاء الشــعب الســوري وختطــى 
أكثــر مــن مــرة اخلطــوط احلمــراء الــي وضعتهــا واشــنطن نفســها. بــل إن مــا يهمهــا يف هــذا األمــر هــو الصيغــة الــي 

ســتصل إليهــا عاقــة تركيــا بروســيا.
وأمــا الســؤال الرئيــس فهــو: هــل سيســلك طرفــا القضيــة، أي تركيــا وروســيا، مســلكا سياســيا حقيقيــا أم ســيتصرفان 

بشــكل عاطفــي ليصبحــا وجهــا لوجــه؟
وابلرغــم مــن تصريــح الرئيــس أردوغــان أبنــه لــن يتــم التضحيــة ابلعاقــات الرتكية-الروســية رغــم االختافــات يف 
وجهــات النظــر بــن اجلانبــن، فــا خيفــى علــى أحــد مــدى صعوبــة احملافظــة علــى اســتمرارية هــذا األمــر إذا مــا تذكــرن 

أن اجلــزء األكــرب مــن هــذه املســؤولية يقــع علــى اجلانــب الرتكــي.
ال تــزال روســيا تقــدم الدعــم للنظــام الســوري وتظــن أن وجودهــا يف البحــر املتوســط لــن يســتمر ســوى ببقــاء هــذا 
النظــام. ويف مقابــل ذلــك نــرى أن صــرب تركيــا ينفــد. فمــن نحيــة يدمــي قلوبنــا كأبنــاء الشــعب الرتكــي ســقوط 
شــهداء مــن قواتنــا، ومــن نحيــة أخــرى خنشــى موجــة نــزوح جديــدة مــن األراضــي الســورية، وهــو مــا يزيــد الضغــط 

بشــكل كبــري علــى تركيــا. وهلــذا ســتلعب إدلــب دور ورقــة االختبــار يف العاقــات بــن تركيــا وروســيا.
 ويف الواقــع تاحــظ تركيــا أن االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه مــع روســيا عقــب عمليــة نبــع الســام أصابــه الضعــف 
وأن بوتــن ال يســتطيع الوفــاء مبــا قطعــه مــن عهــود. وهلــذا علينــا أن نعتــرب أن اســتهداف نظــام دمشــق املدعــوم مــن 
روســيا القــوات الرتكيــة بشــكل مباشــر للمــرة األوىل مبثابــة اختبــار روســي لرتكيــا. ويبــدو أن موســكو تريــد تقريــب 
النظــام الســوري مــن منطقــة اخلطــر مــن أجــل اختبــار النتائــج. بيــد أن مثــة حقيقــة واقعــة، أال وهــي أن هــذا االختبــار 
يعتــرب مــن النــوع الشــديد. غــري أن تركيــا ســتتحرك بتــأن أوال قبــل الرجــوع لرموزهــا التارخييــة اخلاصــة بعاقتهــا مــع 
روســيا. وعليــه، حيــب أال تقــع مســؤولية هــذا األمــر علــى صانعــي القــرار وحدهــم، بــل ينبغــي كذلــك للــرأي العــام 
واألهــم منهــم مــن يزاولــون العمــل السياســي حتــت قبــة الربملــان أن يتحملــوا جــزءا مــن هــذه املســؤولية. وال يعــين 
التحــرك بتــأن أن ننســحب أو نتحمــل اخلســائر. بــل علــى العكــس متامــا، فــإن ذلــك يعــين التقــاط األنفــاس مــن 
أجــل اختــاذ قــرار صائــب واالســتفادة مــن الوقــت مــن أجــل رؤيــة احلقيقــة ووضــع تكتيــكات اســرتاتيجية. أي تفعيــل 

اجلهــود الدبلوماســية.
ويف هــذا املقــام يتبــادر إىل الذهــن قاعــدة وضعهــا الســابقون؛ إذ كان أســتاذ الدبلوماســية العظيــم صــاحل منــري ابشــا 
قــد قــال إنــه جيــب أال نضحــي ابملصــاحل احلقيقيــة واجلديــة يف ســبيل املصــاحل الكاذبــة واجلزئيــة. ولقــد علمنــا اتريــخ 
العاقــات الرتكية-الروســية أن العــدو لــن ينقلــب صديقــا، كمــا علمنــا العيــش معــا يف ســياق الظــروف اإلقليميــة 

وااللتزامــات املتبادلــة.ويف هنايــة كامــي أدعــو هللا أن يرحــم شــهداءن وأن يلهــم أمتنــا الصــرب والســلوان.

Suriye meselesinde ABD’nin günah sahifesine yazılanlar malum. Ama aynı si-
yaset, Soçi mutabakatını ve Türkiye-Rusya arasında kurulan stratejik ilişkilerin 
dönüşümünü de hızlandırdı. Nükleer santral konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı 
hatta Türkiye’de inşası daha da önemlisi ABD’ye rağmen S-400’lerin satın alın-
ması ve Türkiye’ye transferi ve kurulumunun başlamasının 21. yüzyılın en büyük 
siyasi bloklaşması olduğunda kuşku yoktur. Bu ilişkilerin sembolik görüntüsü 
tarihi Türk-Rus rekabetinin, Türkiye-Rusya işbirliğine taşındığını ilan eden Soçi 
mutabakatıdır.
Bu sürecin tarihi bir dönüşüm olduğunu söylediğimiz zaman, İdlib meselesinin 
de Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir turnusol kâğıdı görevi yapacağı rezervini de 
koymuştuk. Şimdi geldiğimiz nokta budur. İdlib meselesi Suriye meselesinde bir 
dönüm noktası olacağı gibi, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini de şekillendi-
recektir.
Türkiye’nin İdlib’deki çatışmasızlık alanlarındaki gözlem noktalarını takviye etm-
eye çalışırken sekiz şehit vermiş olması hiç kuşkusuz atlanacak, kenarda tutulacak 
bir gelişme değildir.
Suriye rejim güçlerinin Türk askerini hedef alması orada bir üstünlük arayışı 
olarak değerlendirilemez. Bir noktada Türkiye ile Rusya’nın stratejik işbirliğinin 
testidir. Başka bir ifade ile bu son gelişme Suriye konusunda farklılaşan görüşlerin 
bir kere daha karşı karşıya getirilip Soçi Mutabakatı ile başlatılan tarihi mecranın 
değiştirilme arayışıdır. Dolayısıyla rejim görünen fail olsa da arkasındaki azmet-
tiricilere dikkat etmek gerekiyor. ABD, Türkiye’nin verdiği tepkiyi tasvip ettiğini 
ilan ederken bile riyakârca davranmaktadır. Bir başka ifade ile ABD bugüne kadar 
yüzbinlerin ölümüne sebep olan ve defalarca kendi kırmızı çizgilerini ihlal eden 
rejimin Türkiye tarafından baskı altına alınmasından bir memnunluk duymamak-
tadır. Aksine bu süreçte Türkiye-Rusya ilişkisinin alacağı şekil ile ilgilenmektedir.
Asıl soru şudur: Şimdi taraflar, yani Türkiye ve Rusya reel-politik davranışlar mı 
sergileyecek yoksa duygusal davranarak karşı karşıya mı geleceklerdir?
Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Rusya ilişkilerini, aradaki farklı görüşlere rağmen 
hemen feda edilmeyeceğini beyan etse de; yükün ağır kısmının Türkiye tarafında 
olduğu düşünüldüğünde bunun sürdürülebilirliğinin ne denli zor olduğu da orta-
dadır. Rusya, Suriye rejimini desteklemekte ve hâlâ Akdeniz’deki varlığını ancak 
bu rejimin varlığıyla sürdürebileceğini düşünmektedir. Buna karşılık Türkiye’nin 
sabrı taşmaktadır. Bir tarafta tüm milletimizi derinden yaralayan şehitlerimiz, 
diğer taraftan Türkiye’ye doğru yönelen yeni göç dalgası Türkiye’nin tahammül 
sınırlarını zorlamaktadır. Bu yüzden İdlib, Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir turnusol 
görevi görecektir.
Aslında Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra Rusya ile varılan mutabakat-
ların erozyona uğradığını, Putin’in, verdiği sözlerin gereğini yapmadığını gözle-
mektedir. Bu yüzden Rusya destekli rejim kuvvetlerinin ilk defa doğrudan Türk 
kuvvetlerini hedef almasını Rusya’nın Türkiye’yi sınaması olarak da okumak ge-
rekmektedir. Rusya’nın Suriye rejimini cami duvarına yaklaştırıp sonuçları test 
etmek istediği anlaşılmaktadır.
Ancak bunun ağır bir sınama olduğu da bir gerçektir. Bu yüzden Türkiye’nin cev-
abı yerinde olmuştur. Fakat bundan sonra Türkiye, Rusya konusunda tarihi ko-
dlarına dönmeden önce teenni ile hareket edecektir. Bu meselede sadece karar 
alıcılar değil, aynı zamanda kamuoyu oluşturanlar; daha da önemlisi Meclis’te 
siyaset yapanlar da sorumluluk almak zorundadırlar. Teenni hiçbir zaman geri 
çekilmek veya bir zararı sineye çekmek değildir. Bilakis doğru karar almak için 
nefeslenmek; hakikati görmek ve stratejik taktik geliştirmek için zamanı kullan-
maktır. Başka bir deyişle diplomasiyi işletmektir.
Burada eskilerin bir kaidesi akla gelmektedir. Büyük diplomasi üstadımız Salih 
Münir Paşa’nın dediği gibi; “Menfaat-i sahiha ve ciddiyeyi (gerçek ve ciddi men-
faatleri) menfaat-i kâzibe ve cüziyyeye (yalan ve kısmî menfaatlere)” feda etme-
mek gerekmektedir.
Türkiye-Rusya ilişkileri tarihi, “ayıdan post, Moskof’tan dost” olmadığını öğret-
tiği kadar, coğrafya ve karşılıklı bağımlılıklar birlikte yaşamayı da öğretmiştir.
Şehitlerimizin ruhu şad, milletimizin de başı sağ olsun
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لقــد حتــول التوتــر مــع نظــام األســد إىل معركــة ســاخنة، وطبعــا العمليــات العســكرية يف اجتاههــا حنــو الصعــود والظهــور 
يف امليــدان. والســؤال احلاســم واحلــرج هنــا متعلــق بـــ “هــل ســتنتقل تركيــا إىل املرحلــة الثانيــة يف إدلــب أم ال؟.”

مــا أقصــده ابملرحلــة الثانيــة هــو أن تنتقــل إىل الســيطرة امليدانيــة علــى األرض. يف ابدئ األمــر أن تقــوم بتعزيــز نقــاط 
املراقبــة التابعــة هلــا مث تعــزز اهليمنــة علــى املنطقــة احمليطــة هبــا. ابإلضافــة إىل ذلــك ، إنشــاء منطقــة آمنــة بعمــق يــرتاوح 
بــني 40-30 كــم داخــل احلــدود مــن أجــل الالجئــني. إن ســبب التوتــر الشــديد يف إدلــب هــو انتهــاك قــوات األســد 
وروســيا لوقــف إطــالق النــار بذريعــة وجــود هجمــات إرهابيــة رغــم أن هيئــة حتريــر الشــام صامتــة وغــري نشــطة أبــدا. 
فــإن قــوات األســد الروســية ختــرتق اهلدنــة ابســتمرار حبجــة “اهلجــوم اإلرهــايب”. لقــد صــربت أنقــرة صــربا كبــريا مــن 
أجــل الوصــول إىل/وتثبيــت وقــف إطــالق النــار، يف حــني واصــل الطــرف اآلخــر قصــف املدنيــني دون أدىن حســاب 
إىل املــدارس أو املستشــفيات. إن حمــاوالت ومســاعي قــوات األســد للســيطرة علــى منطقــة ســراقب وكامــل خــط  

M-5بعدمــا فرغــت مــن معــرة النعمــان كان خطــوة ال ميكــن قبوهلــا مــن أنقــرة.
مــن الواضــح أن قــوات األســد تنــوي أن تضمــن انســحاب تركيــا مــن نقــاط املراقبــة الــيت أقامتهــا. مل يبــق أي خيــار 
آخــر أمــام أنقــرة إال تنشــيط امليــدان والتحــرك ملواجهــة اهلجمــات اجلريئــة الــيت تقــوم هبــا دمشــق. كمــا أن أنقــرة تقــوم 
بتعزيــز وتقويــة نقــاط املراقبــة إضافــة إىل تنشــيطها وجتهيزهــا جملموعــات قــوات املعارضــة. فاالنتقــال مــن الســيطرة علــى 

نقــاط املراقبــة إىل الســيطرة امليدانيــة.
رسالة أردوغان

تنــوي أنقــرة أن تثبــت وتبــني لنظــام دمشــق أنــه ال ميكنــه االســتيالء علــى كامــل إدلــب وإجبــار الســوريني علــى اهلجــرة 
إىل تركيــا. إن تصريــح الرئيــس أردوغــان للصحافــة يــوم أمــس قبيــل ســفره إىل أوكرانيــا يبــني أنــه ال مفــر مــن الصــدام 
واملواجهــة الســاخنة مــع نظــام األســد يف حــال قيامــه هبجمــات. مــن احملتمــل أن تنتقــل الصدامــات إىل مناطــق حلــب 
وتــل رفعــت وعــني عيســى وشــرق الفــرات ، وكذلــك إدلــب. الشــيء املثــري للفضــول هــو كيــف ســيكون موقــف 
موســكو مــن عــزم وتصميــم أنقــرة علــى خطواهتــا، وهــل ســتلقي إبطــار التعــاون الــذي جــرى يف الفــرتة األخــرية إىل 
دائــرة اخلطــر بســبب أطمــاع األســد أم ال؟ لقــد أفصــح أردوغــان بوضــوح عــن مطالــب وتوقعــات أنقــرة مــن موســكو 
حــني قــال: “أنتــم لســتم اجلهــة الــيت خناطبهــا خاصــة مــع املســؤولني الــروس، إنــا هــو النظــام ابلكامــل، لذلــك فــال 
يفكــر احــد مبنطــق قطــع الطريــق أمامنــا”. الرســالة الــيت تقــول أبن قــوات األســد ســيتم ضرهبــا تقــول لنــا إن التوتــر يف 

إدلــب بــني أنقــرة وموســكو ســيتم إدارتــه بنهــج وأســلوب جديــد.
إنه الوقت لتذكر املصاحل املشرتكة

تبــادل املعلومــات مهــم جــدا ملنــع وقــوع املشــاكل أو االحتــكاكات العســكرية بــني الضبــاط األتــراك والــروس. 
جيــب أن تتوقــف موســكو عــن جتاهــل مصــاحل أنقــرة احليويــة يف إدلــب. إن النهــج العــدواين واهلجومــي املتزايــد خيلــق 
أزمــة إنســانية عميقــة وحــادة. هــذا جيعــل عمليــة أســتانة خمتلــة وغــري فعالــة ويبطــل أمهيتهــا. إن العالقــات الثنائيــة 
الرتكية-الروســية ال ميكــن أن تصــل إىل مســتوى “التعــاون االســرتاتيجي” مــا مل يتــم إخــراج الــوالايت املتحــدة مــن بــني 
قوســي املعادلــة. إذا جتاهلــت موســكو كل التكاليــف الــيت أنفقتهــا أنقــرة مــن أجــل التعــاون بــدء مــن صفقــة صواريــخ 
S-400  وحــت مشــاريع الطاقــة ، فهــذا يعــين أهنــا ال تســتهدف أكثــر مــن عالقــة ثنائيــة هشــة. جيــب علــى روســيا 
الــيت تســتعرض قوهتــا يف معــادالت أورواب والشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا أن تتذكــر أن تركيــا فاعــل نشــط يف هــذه 
املنطقــة. يف حــال ظلــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب يف موضــع املتفــرج علــى املذحبــة يف إدلــب 
، فــإن مشــكلة الالجئــني ســتضرب العواصــم األوروبيــة قريبــا جــًدا. توجــد يف تركيــا السياســة الرتكيــة الــيت جوهرهــا 
اإلنســان أمــام الضغــوط الــيت متارســها روســيا علــى الدميوقراطيــات األوروبيــة. أي يف حــني تضغــط روســيا علــى 
الدميوقراطيــات األوروبيــة تتبــع تركيــا يف ســوراي سياســية إنســانية جوهرهــا االنســان. جيــب أال ينســى االحتــاد األورويب 

أن تركيــا هــي الــيت حتافــظ علــى حدودهــا وحتميهــا.

Esad rejimi ile gerginlik sıcak çatışmaya döndü. Gidişat, sahada askeri operasyon-
ların öne geçmesi yönünde. Kritik soru, “Türkiye’nin İdlib’te ikinci aşamaya geçip 
geçmediği.” İkinci aşamadan kastım sahada alan hakimiyetine yönelmesi. Öncelikle 
gözlem noktalarının takviyesi ve çevrelerindeki bölgede hakimiyet sağlanması. Ayrı-
ca, mülteciler için sınırdan içerde 30-40 km’lik bir güvenli bölge kurulması. İdlib’de 
gerginliğin bu kadar yükselmesinin sebebi HTŞ hareketlilik içinde olmamasına 
rağmen Rus-Esad güçlerinin “terör saldırısı” mazeretiyle sürekli ateşkesi bozma-
ları. Ateşkesi muhafaza için Ankara büyük bir sabır gösterdi. Karşı taraf ise okul ya 
da hastane dinlemeden sivilleri bombalamaya devam etti. Esad güçlerinin Maraat 
el Numan’dan sonra Serakib ilçesine ve M-5’i tümüyle kontrole yönelmesi Anka-
ra’nın kabul edemeyeceği bir adım oldu. Açık ki, Esad güçleri Türkiye’nin gözlem 
noktalarından çekilmesini sağlama niyetinde. Şam’ın cüretkâr saldırıları karşısın-
da sahayı hareketlendirmekten başka yol kalmadı. Muhalif grupların operasyonel 
hareketliliğine ek olarak Ankara, gözlem noktalarını takviye ediyor. Gözlem noktası 
kontrolünden alan hakimiyetine geçiyor.
Erdoğan’ın mesajı
Ankara, Şam’a İdlib’i tümüyle ele geçirip Suriyelileri Türkiye’ye göçe zorlayamaya-
cağını göstermek niyetinde. Başkan Erdoğan’ın dünkü Ukrayna seyahatine çıkarken 
basına yaptığı açıklama, saldırı durumunda Esad rejimi ile sıcak çatışmadan 
kaçınılmayacağını gösteriyor. Çatışmaların İdlib’in yanı sıra Halep, Tel Rıfat, Ayn 
İssa ve Fırat’ın doğusuna sıçrama ihtimali bulunuyor. Merak edilen şey, Ankara’nın 
bu kararlılığına Moskova’nın nasıl yaklaşacağı. Son dönemdeki iş birliği çerçevesini 
Esad’ın hırsları için tehlikeye atıp atmayacağı. Ankara’nın Moskova’dan beklen-
tisini Erdoğan açıkça ifade etti: “Özellikle Rus yetkili makamlarına muhatabımız 
siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konu-
su olmasın.” Esad güçlerinin vurulacağı mesajı Ankara ve Moskova arasında İdlib 
geriliminin yeni bir yaklaşımla yönetileceğini anlatıyor.
Ortak çıkarları hatırlama zamanı
Türk ve Rus subayları arasında askeri anlamda sorun çıkmaması için bilgi pay-
laşımı önemli. Moskova’nın Ankara’nın İdlib’deki hayati çıkarlarını göz ardı etme-
kten vazgeçmesi lazım. Gittikçe ağırlaşan saldırgan yaklaşım derin bir insani kriz 
yaratmakta. Bu da, Astana sürecini işlevsiz hale getiriyor. Türk-Rus ikili ilişkil-
eri ABD’yi dengeleme parantezinden çıkarılmadıkça “stratejik bir iş birliği” dü-
zlemine çıkarılamaz. Moskova, Ankara’nın S-400’lerden enerjiye kadar yürütülen 
iş birliği için yüklendiği maliyetleri görmezden gelirse ABD’ye endeksli kırılgan 
bir ikili ilişkiden fazlasını hedeflemiyor demektir. Avrupa-Kuzey Afrika-Ortadoğu 
denkleminde güç projeksiyonu yapan Rusya, Türkiye’nin bu bölgelerde aktif bir 
aktör olduğunu hatırlamalı. ABD ve AB’nin İdlib’deki katliama seyirci kalması 
durumunda ise mülteci sorununun Avrupa başkentlerini vurması çok yakındır. 
Rusya’nın Avrupa demokrasilerini baskı altına almasının önünde Türkiye’nin 
Suriye’deki insani odaklı politikası bulunuyor. AB, sınırlarını Türkiye’nin ko-
ruduğunu hiç unutmamalı.
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