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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin ülke içinden ve dışın-
dan kalkınma projelerini baltalama amaçlı birçok medya saldırısına uğradığını dile getirdi. Basın-Yayın organla-
rının kanun ve anayasalara bağlı kalması gerektiğini belirten Erdoğan, basın özgürlüğünün medya mensuplarına 
devlete saldırma ve hükümetin projelerine köstek olma hakkı vermediğini vurguladı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin birliğe katılımı konusunda karar vermede hızlı 
davranması gerektiğini söyleyerek, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirtti. Yıldırım, 
“AB kararlarını gözden geçirmeli ve Türkiye’nin katılımı konusunda geleceğe yönelik vizyonunu net bir biçimde 
belirlemelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 yıldan fazla süredir devam etmekte olan Suriye krizinin yalnızca Suriyelileri ve Ortadoğu halklarını değil, 
olumsuz etkileriyle tüm dünyayı ilgilendiren bir krize dönüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu bununla birlikte, DAEŞ’in şu an İslam’a en çok zarar veren yapı 
olduğunu belirterek, DAEŞ’le mücadele ettiği gerekçesiyle PYD’ye destek vermenin Suriye’nin geleceğini tehdit etmek anlamına geldiğinin altını çizdi.

قـــال الرئيـــس الرتكـــي )رجـــب طيـــب أردوغـــان( ، إّن حكومـــات حـــزب العدالـــة والتنميـــة تعرضـــت للكثـــر مـــن اهلجمـــات اإلعالميـــة الداخليـــة 
واخلارجيـــة املمنهجـــة الـــي عملـــت علـــى عرقلـــة تنفيذهـــا للمشـــاريع التنمويـــة واحليويـــة. وأوضـــح أردوغـــان أّن علـــى وســـائل اإلعـــالم االلتـــزام 

ابلقوانـــن والدســـاتر، وإّن حريـــة اإلعـــالم ال متنحهـــم حـــق االعتـــداء علـــى الدولـــة، وعرقلـــة مشـــاريع احلكومـــة.

شــدد رئيــس الــوزراء الرتكــي )بــن علــي يلــدرم( علــى ضــرورة إســراع االحتــاد األورويب فيمــا خيــص البــت ابنضمــام تركيــا إليــه، وذكــر يلــدرم أّن 
العالقــات الرتكية-األوربيــة متتــد جبذورهــا إىل ســنوات طويلــة، قائــال: علــى االحتــاد األورويب أن يعيــد حســاابته مــرة جديــدة، وعليــه أن حيــدد 

رؤيتــه املســتقبلية بشــكل واضــح فيمــا خيــص انضمــام تركيــا إليــه«.

أّكــد وزيــر اخلارجيــة الرتكــي )مولــود جاويــش أوغلــو( ، أّن األزمــة الســورية املســتمرة منــذ أكثــر مــن 6 ســنوات، مل تعــد ختــص الســورين أو شــعوب منطقــة 
الشــرق األوســط، بــل أصبحــت أزمــة عامليــة تؤثــر ســلباً علــى العــامل أبســره. وأضــاف إّن داعــش هــو األكثــر ضــرراً للديــن اإلســالمي، وإّن دعــم عناصــر 

»ب ي د« حبجــة حماربتهــم لداعــش أمــر يهــدد مســتقبل ســوراي. 
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Kara sancaklar Rakka şehrinin semalarındaki özgürlük güneşinin 
üzerini örttüğünden bu yana ve Rakka halkı ağır şartlar altın-
da yaşarken, şehir halkının hayatı her gün yinelenen bir kabusa 
dönüşmüş durumda. Bugün, şehrin semalarında dalgalanmaya 
başlayacağa benzeye sarı sancaklar sebebiyle ise, gelenin gideni 
aratması korkusuyla Rakka halkı, daha büyük bir korku yaşıyor. 
Onlara iki sancak arasında bir fark yok; sancağı ister siyah ister 
sarı olsun, onlar için işgal yine işgaldir. Her iki taraf da Rakka 
halkının yaşadığı dram ve acıları umursamıyor, bilakis ellerindeki 
tüm araç ve gereçlerle yıkım, zarar ve tehcir için çaba sarf ediyor-
lar. Rakka halkı, kenti kurtaracağını iddia edenlerin gücü kendis-
inden önceki işgali arkada bırakacak bir vahşete dönüşmesin diye 
feryat figan ediyor.
Rakka şehrinin kapılarında, Irak Şam İslam Devleti’ni (DEAŞ) 
ülkedeki en büyük kalesinden çıkarmayı amaçlayan Suriye 
Demokratik Güçleri’nin ilerlemesiyle birlikte sert çatışma-
lar yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri, doğu tarafında Hay 
El-Meşleb ve Hay Es-Sina’a, batı tarafında ise Hay Er-Rumâni-
yye’yi ele geçirirken, koalisyon güçlerinin geniş çaplı desteğiyle 
hakimiyetini şehrin tamamına yaymaya çalışmaktadır.
Şehri çevreleyen mahallelerde yaşayanların çoğu, ya şehirden 
kaçtı ya da şehrin merkez kısımlarına sığındı. Burada boş okullar-
da veya akrabalarının evlerinde yaşıyorlar.
2014’te DEAŞ’ın ele geçirdiği Rakka şehrinde 300 bin sivil yaşa-
maktadır. Bunların 80 bini, Suriye’nin farklı bölgelerinden gelen 
iç göçmenlerdir. Rakka halkı, elektrik kesintisi, su azlığı, iletişimin 
bulunmaması ve işyerlerinin, özellikle de fırınların kapalı olması 
nedeniyle zor şartlar altında yaşamaktadır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 
Rakka’da yardıma muhtaç kişilerin sayısının “430 binden fazla 
insan” olduğunu açıkladı. Rakka’da ve çevresinde devam etmekte 
olan çatışmalar ışığında ise Komiserlik, “aralarında temel insani 
yardıma muhtaç olanların da bulunduğu on binlerce sivile sürekli 
insani yardım ulaştırılması” çağrısı yaptı. Uluslararası koalisyonun 
saldırılarının ardından, şehirdeki can kayıplarının sayısı yükselmiş 
bulunuyor. Suriye Demokratik Güçleri’nin yaptığı roket ve ağır 
silah saldırıları ve yine Amerika’nın başını çektiği uluslararası 
koalisyonun hava bombardımanlarının sonucunda, şehit olanların 
sayısı 18’i çocuk 100 kişiyi geçmiş bulunmaktadır.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), uluslararası koalisyona ve 
Suriye Demokratik Güçleri’ne, “sivillerin korunması ve insan hak-
larına saygı duyulmasını, Rakka’nın DEAŞ’tan geri alınma süre-
cinde öncelikleri haline getirmeleri” konusunda çağrıda bulundu.
DEAŞ’ın Rakka’ya hakim olmasından bu yana, şehir halkı sürekli 
bir korku hali yaşıyor. Aşırıcı cihatçıların uyguladıkları hükümler 
ve vahşi idamlar, el kesme ve kırbaçlama ve kendilerine muhale-
fet eden herkese uygulanan diğer cezalar insanları korku halinde 
yaşamaya zorluyor.
Önümüzdeki günler, Rakka’da kalanlar için daha iyi olmayacağa 
benziyor. Zira aşırıcı DEAŞ örgütünün hakim olduğu Rakka’dan 
bize ulaşan haberler gitgide azalıyor. Hiç şüphesiz coğrafi çember 
de ilerleyen gün ve haftalarda daha da daralacak. PYD örgütünden 
kaynaklanan (kentin kurtarılması operasyonuna katılan güçlerin 
en önde gelenidir) ciddi endişeler sebebiyle şehrin geleceği henüz 
belirsiz. Özellikle de şehirde “güvenilebilecek sivil bir yapılanma” 
bulunmuyor. Arap savaşçılar ise Ahmet El-Carba grubuna mensup 
ve Rakka’nın 22 km doğusunda yer alan El-Kerame nahiyesinde 
bulunuyor. Amerika’nın kendilerine PYD’nin Rakka’ya girmeye-
ceğine dair güvence verdiğini söyleseler de, sahada yaşananlar bu 
konuda tatmin edici değil. Bilakis gelecekte Rakka’ya ve buradaki 
sivil halka yönelik insani bir kriz yaşanacağı sinyallerini veriyor.
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منــذ أن حجبــت الــراايت الســوداء مشــَس احلريــة يف مســاء مدينــة الرقــة، 
وأهــل الرقــة يعيشــون واقعــاً مريــراً، حــّول حياهتــم إىل كوابيــس تتــواىل يومــاً 
إثــر يــوم، وهــم اليــوم يعيشــون خوفــاً أكــر يــزداد مــع اقــرتاب رفرفــة الــراايت 
الصفــراء يف فضــاء مدينتهــم، وتتضاعــف خشــيتهم مــن أن يكــون القــادم 
الــراايت؛ فاالحتــالل احتــالل  بــن  يــرون فرقــاً  الراحــل، وال  أســوأ مــن 
ســواء كانــت رايتــه ســوداء أو صفــراء. فــكال الطرفــن ال يبــايل مبــا حيــدث 
ألهــل الرقــة مــن مــآٍس وويــالت، بــل كالمهــا يعمــل علــى هــدف واحــد 

هــو التدمــر والتخريــب والتهجــر بــكل مــا أويت مــن وســائل وأدوات. 
يطلــق أهــل الرقــة النــداءات واملناشــدات كــي ال تتحــول القــوة الــي تعلــن 

التحريــر إىل قــوة احتــالل تفــوق ســابقتها وحشــية.
عنــد أبــواب مدينــة الرقــة، تــدور معــارك عنيفــة، بعــد تقــدم »قــوات ســوراي 
الدميوقراطيــة« )قســد( الــي هتــدف إىل طــرد تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« 
)داعــش( مــن معقلــه األبــرز يف البــالد. وقــد متكنــت قــوات )قســد( مــن 
الســيطرة علــى حــي املشــلب وحــي الصناعــة يف اجلهــة الشــرقية، وحــي 
الرومانيــة يف اجلهــة الغربيــة، وتســعى، بدعــم كبــر مــن طائــرات التحالــف، 

إىل بســط ســيطرهتا علــى كامــل املدينــة. 
معظــم ســكان األحيــاء الواقعــة عنــد أطــراف املدينــة فــّروا منهــا، بعضهــم 
متكــن مــن الفــرار ومغــادرة الرقــة، وبعضهــم اآلخــر نــزح إىل أحيــاء وســط 

املدينــة، حيــث يقيمــون يف مــدارس خاليــة أو يف منــازل أقــرابء هلــم. 
كان يعيــش يف الرقــة الــي اســتولت عليهــا )داعــش( عــام 2014، حنــو 
300 ألــف مــدين، بينهــم 80 ألــف انزح مــن مناطــق ســورية أخــرى، 
ويعــاين أهــل الرقــة مــن أوضــاع معيشــية صعبــة، نتيجــة انقطــاع الكهــرابء، 
خباصــة  التجاريــة،  احملــال  وإغــالق  االتصــال،  وانعــدام  امليــاه،  ونقــص 

األفــران.
قــدرت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــدَد مــن حيتاجــون إىل 
مســاعدات يف حمافظــة الرقــة بـــ »أكثــر مــن 430 ألــف شــخص«. ويف 
ظــل املعــارك املســتمرة داخــل الرقــة ويف حميطهــا، دعــت املفوضيــة »إىل 
تقــدمي دعــم إنســاين دائــم للوصــول إىل عشــرات آالف املدنيــن، ممــن هــم 

يف حاجــة إىل مســاعدات إنســانية ضروريــة«.  
وُســجل ارتفــاع يف حصيلــة الضحــااي املدنيــن مــن جــرّاء غــارات التحالــف 
الــدويل، إذ جتــاوز عــدد الشــهداء مئــة شــهيد، بينهــم 18 طفــاًل نتيجــة 
املعــارك والقذائــف الصاروخيــة واملدفعيــة الــي متطرهــم هبــا قــوات )قســد(، 
تقــوده  الــذي  التحالــف  طائــرات  تنفذهــا  الــي  اجلويــة  الغــارات  ومــن 

أمريــكا. 
وقــد دعــت منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( التحالــَف الــدويل و«قــوات 
حقــوق  واحــرتام  املدنيــن  محايــة  »جعــل  إىل  الدميوقراطيــة«  ســوراي 
اإلنســان مــن األولــوايت، أثنــاء عمليــة اســرتداد الرقــة، مــن تنظيــم الدولــة 

اإلســالمية«.  
منــذ ســيطرة تنظيــم »الدولــة االســالمية« علــى الرقــة، يعيــش ســكاهنا يف 
خــوف دائــم مــن أحــكام اجلهاديــن املتشــددة، وتغــذي شــعور هــؤالء 
ابلرعــب إعدامــات وحشــية وعقــوابت مــن قطــع األطــراف واجلَلــد وغرهــا 
مــن األحــكام الــي يطّبقهــا اجلهاديــون علــى كل مــن خيالــف أحكامهــم 

أو يعــارض حكمهــم.
لــن تكــون األايم املقبلــة أقــّل وطــأة علــى مــن بقــي يف الرقــة، فاألخبــار مــن 
داخــل الرقــة صــارت قليلــة جــداً، ويتحكــم هبــا التنظيــم املتشــدد، وال شــك 
يف أن هذا الطوق اجلغرايف ســيضيق تدرجيياً يف األايم واألســابيع املقبلة، 
ويبــدو أن أفــق املدينــة ومســتقبلها ليــس واضحــاً بعــد، لوجــود خمــاوف 
حقيقيــة تنبــع مــن كــون حــزب )يب يــي دي( هــو القــوة األساســية يف 
القــوات الــي تشــارك يف عمليــة حتريــر املدينــة، وخصوصــاً أنــه »ال يوجــد 
يف املدينــة أي كادر مــدين ميكــن االعتمــاد عليــه... أمــا املقاتلــون العــرب 
فهــم مــن مجاعــة اجلــراب، وهــؤالء هــم يف انحيــة الكرامــة علــى مســافة 22 
كيلومــرتاً شــرق الرقــة«، وهــم يؤكــدون وجــود ضمــاانت أمريكيــة بعــدم 
دخــول حــزب )يب يــي دي( إىل الرقــة، ولكــن مــا حيصــل علــى األرض ال 
يطمئــن، بــل إنــه ينــذر بكارثــة إنســانية قادمــة علــى الرقــة وأهلهــا املدنيــن. 

الرقة وجحيم الرايات

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Rakka ve Sancaklar Cehennemi
كلمة العدد
Başyazı

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), İstanbul’da “Kardeşime Dokunma” sloganıyla 
Türkiye’deki mültecilere destek amaçlı bir gösteri düzenledi. Gösteride atılan sloganlar arasında “Mülte-
ciler Allah’ın Bize Emanetidir” sloganı da yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Hamburg’u ziyaret ederek G20 zirvesi esnasında Almanya’daki Türk topluluklarla buluşması hakkında 
bazı Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları kınayarak, bu açıklamaların çifte standarda önemli bir örnek oluş-
turduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın terörist DAEŞ örgütüyle mücadele amaçlı kurulan uluslararası koalisyon özel temsil-
cisi Brett McGurk, Türkiye’nin koalisyonda faaliyet gösteren en önemli devletlerden biri olduğunu belirterek, Türki-
ye’nin göstereceği çabalar olmadan DAEŞ’e karşı zafer kazanmanın mümkün olmadığını söyledi.

نظمـــت مجعيـــة ) حقـــوق الرتبيـــة والفكـــر احلـــر الرتكيـــة( ، وقفـــة اجتماعيـــة يف اســـطنبول حتـــت شـــعار »ال متـــسَّ أخـــي«؛ تعبـــراً عـــن دعمهـــم 
وتضامنهـــم مـــع الالجئـــن الســـورين يف تركيـــا، ومـــن بـــن الشـــعارات الـــي رددهـــا املتظاهـــرون »الالجئـــون أمانـــة هللا يف أعناقنـــا«. 

انتقــد وزيــر الشــؤون األوروبيــة وكبــر املفاوضــن األتــراك )عمــر جليــك( ، تصرحيــات بعــض الساســة األملــان حــول زايرة الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان إىل هامبــورغ ولقائــه مــع اجلاليــة الرتكيــة يف أملانيــا علــى هامــش قمــة جمموعــة العشــرين، وأهنــا جتســد أهــم مظاهــر إزدواجيــة املعايــر.

قــال بريــت ماكغــورك مبعــوث الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب إىل التحالــف الــدويل ملكافحــة تنظيــم داعــش اإلرهــايب، إّن تركيــا مــن أهــم 
الــدول الفاعلــة يف التحالــف الــدويل، وأنــه مــن غــر املمكــن حتقيــق النصــر علــى داعــش، دون جهــود األتــراك.
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وزير خارجية قطر يعرب عن شكره لتركيا على دعم بالده

تركيا تتصدر الئحة الدول األكثر استقباال لالجئين في العالم

Katar Dışişleri Bakanı Ülkesini Destekleyen Türkiye’ye Teşekkür Etti

Türkiye Dünyanın En Çok Mülteci Kabul Eden Ülkesi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl-i Sâni, ülkesinin maruz kaldığı ambargonun ilk gününden bu yana yardımlarını 
esirgemeyen Türkiye’ye teşekkürlerini sunarken, “Türkiye’nin tüm Körfez ülkeleriyle iyi ilişkileri bulunmaktadır ve krizin ilk gününden bu 
yana çözüm için diyalog çağrısı yapmıştır” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye’nin dünyada en çok mülteci kabul eden ülkeler listesinde birinciliği göğüsledi-
ğini ifade etti. Dünyada mültecileri kabul eden ilk ülkenin Türkiye olduğu belirtilirken, eldeki verilen çoğunluğu Suriye ve Irak’tan gelen 
mültecilerin sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu göstermektedir.

أعــرب وزيــر اخلارجيــة القطــري الشــيخ حممــد بــن عبدالرمحــن آل اثين، عــن خالــص شــكره لرتكيــا وذلــك لتقدميهــا كافــة أشــكال الدعــم لبــالده منــذ اليــوم األول للحصــار 
املفــروض عليهــا ، وقــال : تركيــا تربطهــا عالقــات جيــدة مــع مجيــع دول اخلليــج، وأهنــا دعــت مجيــع دول اخلليــج إىل احلــوار منــذ اليــوم األول لألزمــة.

أفادت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن أن تركيا تصدرت الئحة الدول األكثر استقباال لالجئن يف العامل.
وتعد تركيا أول دولة مستقبلة لالجئن يف العامل، حيث تشر املعطيات أن تركيا تستقبل حنو 3 مالين الجئ، وأغلبية الالجئن يف تركيا قدموا من سوراي والعراق.

تصعيد عسكري وشيك بين قوات درع الفرات والميليشيات الكردية
دي ميستورا يأمل بمفاوضات مباشرة بين األطراف السورية

في سابقة تاريخية اليونيسيف تعيّن الالجئة السورية مزون المليحان سفيرة للنوايا الحسنة

Fırat Kalkanı Güçleri ve Kürt Milisler Arasında Askeri Gerginlik
De Mistura Suriye’deki Taraflar Arasında Doğrudan Müzakereler Yapılmasını Umuyor

İlk Kez Suriyeli Bir Mülteci UNICEF İyi Niyet Elçisi Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınır şeridinde özellikle de Fırat Kalkanı operasyonuyla kurtarılan bölgelerde askeri tahkimatını arttırırken, bu 
durum ilerleyen süreçte Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Kürt milislerine karşı da operasyonlar olacağını göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 19 yaşındaki Suriyeli mülteci Muzon El-Mellihan’ın iyi niyet elçisi se-
çildiğini ilan etti. İyi niyet elçisi seçilen ilk mülteci Muzon, Esed rejiminin Suriyelilere karşı yürüttüğü savaşın şiddetlenmesinin 
ardından 2013 yılında Dera’dan ayrıldığından bu yana, eğitim alanında çalışmalar yapmaktaydı.

كثّفــت القــوات املســلحة الرتكيــة مــن تعزيزاهتــا العســكرية يف الشــريط احلــدودي مــع ســوراي وخاصــة يف املناطــق الــي حررهتــا عمليــة »درع الفــرت« ، األمــر الــذي يشــر إىل 
عمليــات مرتقبــة ضــد جتــاوزات امليليشــيات الكرديــة املدعومــة مــن الــوالايت املتحــدة.

أعلنت منظمة اليونيسف تعين الالجئة السورية مزون املليحان، البالغة من العمر19 عاماً، سفرة للنوااي احلسنة لتصبح أول الجئ يكلف هبذا الدور.
وقد نشطت مزون يف جمال التعليم، منذ خروجها من حمافظة درعا عام 2013، إثر تصعيد احلرب الي يشنها نظام األسد على السورين.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Suriye’deki muhalif grupların bir heyette birleşerek önümüzdeki Temmuz 
ayında gerçekleşmesi öngörülen Cenevre görüşmelerinde, Suriye hükümetiyle bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini umduğunu be-
lirtti.

عّر مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل ســوراي )ســتفان دي ميســتورا( عن أمله يف أن يتمكن من مجع املعارضة الســورية يف وفد موحد، يف اجتماع مباشــر مع احلكومة 
خــالل اجلولــة املقبلــة مــن حمــاداثت جنيــف املتوقعــة يف يوليو/متــوز املقبل.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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سيادة الرئيس
اتبعنــا، ابهتمــام وتفــاؤل، التوجــَه الفرنســي الواســع الختياركــم رئيســاً 
للجمهوريــة، وكان ذلــك مصــدر أمــل لنــا حنــن الســورين؛ لقناعتنــا 
أبن القــادة احلقيقيــن يقفــون مــع حركــة التاريــخ ونزوعهــا احلتمــي حنــو 
فوجئنــا  وقــد  والديكتاتوريــة،  الظلــم  مــن  الشــعوب واالنعتــاق  حريــة 
عــدواً  ليــس  األســد  بشــار  احلــرب  جمــرم  أبن  األخــرة  بتصرحياتكــم 
لفرنســا، وقــد تركــت جرحــاً عميقــاً يف قلــوب أكثــر مــن 20 مليــون 
الــي كانــوا  العصريــة  والدولــة  والدميقراطيــة  احلريــة  ينشــدون  ســوري 
مرحلــة  هنايــة  بــن  الفــرتة 1963-1947  فعــاًل خــالل  بنوهــا  قــد 
االســتعمار ووصــول احلكــم العســكري الطائفــي إىل ســوراي ورّســخه 

األســد. آل 
وقــد شــكلت تلــك التصرحيــات صدمــًة كبــرًة للســورين والســورايت؛ 
ألهنــا جــاءت مــن رئيــس فرنســا الــي محلــت إرث احلريــة علــى مــدى 
وديغــول  وفولتــر  روســو  جــاك  جــان  فرنســا  هــذه  فليســت  قــرون، 

وشــراك وميــرتان ودوفيلبــان وآالن جوبيــه.
وألن قيــم العدالــة واحلريــة الــي حيملهــا القــادة التارخييــون هلــا وجــه واحــد 
يف الداخــل واخلــارج، مل نصــدق أن زعيــم دولــة كفرنســا يقــول ابلفــم 
املآلن إن بشــار األســد جمرم حبق الشــعب الســوري ولكنه ليس جمرماً 
حبــق فرنســا، يف عصــر أقــام فيــه العــامل جملســاً لألمــن وجملســاً حلقــوق 
اإلنســان وحماكــم دوليــة جملرمــي احلــرب، وقــد أانط هــذه املســؤولية 

خبمــس دول دائمــة العضويــة، تقــع فرنســا يف قلبهــا.
سيادة الرئيس

للضحــااي  والريئــة  الزكيــة  الدمــاء  حرمــة  علــى  حريصــن  إذا كنتــم 
الفرنســين الذيــن ســقطوا ضحيــة اإلرهــاب األســود- فمــن الواجــب 
حتديــد مصــادر اإلرهــاب ورعاتــه وأدواتــه، هــذا اإلرهــاب الــذي تقــوده 
مؤسســات إقليميــة معروفــة تنشــر جرائمهــا عــر العــامل حمورهــا النظــام 
الســوري، وأنتــم أكثــر مــن يعــرف اتريــخ هــذا النظــام االرهــايب، فهــو 
مؤســس مدرســة االغتيــاالت والســيارات املفخخــة مــع شــريكيه إيــران 
وحــزب هللا، وتعلمــون أن حافــظ األســد هــو مرتكــب مذحبــة الـــ 350 
بــروت عــام 1982  مــن جنــود املارينــز الفرنســين واألمركيــن يف 
يف  شــركائه  مــع  ابلتنســيق  إرهــايب كبــر  بتفجــر  أجســادهم  وحــرق 

لبنــان، أال تعتــرون هــذا اجملــرم عــدواً للشــعب الفرنســي.
وأنتــم تذكــرون أن نظــام األســد اغتــال رئيــس وزراء ســوراي اليســاري 
صــالح البيطــار، يف قلــب ابريــس يف مثانينــات القــرن املاضــي، وهــو 
مؤســس حــزب البعــث ويبشــر ابلثقافــة الفرنســية، أليــس هــذا عــدواانً 

علــى القانــون والشــعب الفرنســي؟!
وأنتــم تعلمــون أيضــاً أن نظــام اأٍلســد، األب واالبــن، هــو الــذي نفــذ 
محلــة اغتيــاالت رهيبــة علــى مــدى 20 عامــاً لتصفيــة رجــاالت لبنــان 
األحرار؛ من نقيب الصحفين كامل مروة بعد حرق وقطع أصابعه، 
واغتيــال الزعيــم كمــال جنبــالط والرئيــس رينيــه معــوض والرئيــس رفيــق 
احلريــري واملفــي حســن خالــد ورئيــس احلــزب الشــيوعي جــورج حــاوي 
والصحفيــن الكبريــن جــران تويــي ومســر قصــر والوزيــر بيــر مجيــل 
وعشــرات مــن القــادة والسياســين الكبــار، وهــم مجيعــاً يشــربون مــن 
لــن فرنســا األم، وعجــزت الــدول الكــرى، ومنهــا فرنســا، أو صمتــت 

عــن َســْوق أي واحــد مــن القتلــة إىل حماكــم العدالــة الدوليــة.
وقــد اهنــار لبنــان -ابريــس الشــرق- ومل تقــم لــه قائمــة حــى اآلن، 
عدويــن  اجلرائــم-  هــذه  -مرتكبــا كل  واالبــن  األب  األســد  أليــس 
لُيمنحــوا  الطغــاة ابلتقــادم  الفرنســي؟ وهــل تســقط جرائــم  للشــعب 
فرصــة جلرائــم أكــر مل تعرفهــا البشــرية كمــا يفعلــون ابلشــعب الســوري 

أمــام مســع وبصــر العــامل!
ك(  ك  )ب  الـــ  ومنظمــة  أوجــالن  رعــى  الــذي  هــو  األســد  ونظــام 
اإلرهابيــة يف الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن املاضــي، وأنشــأ لــه 
معســكرات بغوطــة دمشــق وســهل البقــاع يف لبنــان؛ لتنفيــذ عمليــات 

مكــوانت  بــن  فتنــة  إشــعال  هبــدف  تركيــا؛  مبــدن  والقتــل  التفجــر 
الشــعب الرتكــي، وقــد ذهــب ضحيــة العمليــات اإلرهابيــة عشــرات 
آالف الضحــااي املدنيــن األبــرايء يف شــوارع تركيــا وبتنســيق ودعــم 
مباشــر وإبشــراف اللــواء عــدانن بــدر حســن رئيــس األمــن السياســي، 
واللواء حممد منصورة رئيس املخابرات العسكرية يف احلسكة آنذاك.

سيادة الرئيس
إن أتســيس شــبكات اإلرهــاب، أبمسائهــا اإلســالمية والقوميــة، يعــود 
إىل نظام األســد وخمابراته؛ فهو الذي نفذ يف مثانينات القرن املاضي 
أول عمليتــن انتحاريتــن عرفتهمــا املنطقــة يف جنــوب لبنــان، نفذهتمــا 
ســناء حميديل ومحيدة الطاهر، العضواتن يف تنظيم الشــبيبة األســدي، 
الشــعار ضابــط  حممــد  اللــواء  وإبشــراف  نفســيهما،  فجــرات  واللتــان 
املخابــرات الســوري حينــذاك، ووزيــر داخليــة النظــام الســوري حاليــاً.

وبشار األسد -كما تذكرون- هو من أرسل عشرات اآلالف لدعم 
تنظيــم القاعــدة بقيــادة أبــو مصعــب الزرقــاوي، والذيــن كانــوا يتوافــدون 
علــى املطــارات الســورية وترســلهم املخابــرات الســورية اىل العــراق بعــد 
عــام 2003، وقــد قتلــوا مــن اجلنــود األمركيــن وحلفاءهــم، أكثــر 
مــن 4200 جنــدي، ابعــرتاف الــوالايت املتحــدة األمركيــة، وأعلــن 
النظــام الســوري يومهــا أنــه ال يســتطيع محايــة حــدوده مــع العــراق؛ ألن 
أمــركا ال تســتطيع محايــة حدودهــا مــع الرازيــل، فالــذي يدعــم تنظيــم 
القاعــدة ابلرجــال واملــال وهــو األب لتنظيــم )داعــش(، أليــس هــذا 

عــدواً للشــعب الفرنســي أيضــاً؟!
أمل تشــاهدوا صــور 12 ألــف ضحيــة مــن أصــل 55 ألفــاً قُتلــوا جوعــاً 
وتعذيبــاً يف ســجون األســد، وثّقهــا الضابــط املســيحي احلــر ســيزر 
الــذي انشــق عــن نظــام األســد وعرضهــا أمــام الكونغــرس األمركــي، 
أَو مل تتابعــوا صــور عشــرات آالف الضحــااي يف حمرقــة ســجن صيــداناي 
الــذي مسّتــه األمــم املتحــدة املســلخ البشــري احلــي، األمــم املتحــدة الــي 

تشــكلون مــع 4 دول أخــرى رائســتها ومتلكــون قرارهــا أيضــاً؟!
وليَتكم تريثتم لتسألوا مؤسسات دولتكم وخمابراتكم الذين كانوا أول 
مــن أعلــن أبمانــة وموضوعيــة، انلــت احــرتام وتقديــر الشــعب الســوري 
الســالح  اســتخدم  مــن  هــو  األســد  بشــار  أن  العــامل،  شــرفاء  وكل 
الكيمــاوي لقتــل األطفــال والنســاء يف غوطــة دمشــق وخــان شــيخون 
ويف عــدة مواقــع ســورية أخــرى، وأهنــا متلــك واثئــق دامغــة لذلــك، هــذا 
فــوق براميــل املــوت والنــاابمل احلــارق الــي جتاهلتــم وجتاهلهــا العــامل؛ إذ 
ال مانــع أن ميــوت الســوريون هبــذه األســلحة الرحيمــة جــداً ويُدفنــون 

حتــت ركام منازهلــم أحيــاء مــع أطفاهلــم ونســائهم!
أمل تتابعوا -سيادة الرئيس- ابألمس القريب اعرتافات الوزير ميشيل 
مساحــة، املستشــار السياســي لبشــار األســد، أمــام القضــاء اللبنــاين، 
أبن املتفجــرات الــي ُضبطــت يف ســيارته محلهــا ليفجــر كنائــس يف 
لبنــان، ويقتــل البطريــرك، ويشــعل حــرابً طائفيــة ختصــص هبــا نظــام 
األســد، واعــرتف أبن ذلــك قــد مت بتعليمــات مــن اللــواء علــي مملــوك، 
مستشــار األمن القومي يف ســوراي حالياً، واملطلوب للقضاء اللبناين، 
ومت ذلــك أيضــاً ابلتنســيق مــع بثينــة شــعبان مستشــارة بشــار األســد، 
أليــس هــذا اعتــداء علــى الشــعب الفرنســي، الــذي يعتــر محايــة لبنــان 

عمومــاً واملســيحين خصوصــاً مســؤولية وطنيــة وأخالقيــة فرنســية؟!
وليَتكــم ســألتم أصدقاءكــم الشــهداء األحيــاء وقــادة لبنــان الكبــار، 
الزعيــم وليــد جنبــالط والدكتــور مســر جعجــع والوزيــر مــروان محــادة، 

عــن ســجل األســد األب واالبــن اإلرهــايب!
إن كل الــدول الكــرى، ومنهــا فرنســا، تعــرف العالقــة بــن املخابــرات 
الســورية وتنظيــم )داعــش( الــذي مل حياربــه نظــام األســد مــرة واحــدة، 
ونظام األســد هو الذي ســلم الرقة لـ )داعش( يف يوم واحد، وتنظيم 
)داعــش( موجــود يف خميــم الرمــوك بقلــب دمشــق ويف تدمــر وبديــر 
الــزور، والنظــام الســوري تركــه حــراً وتــرك لــه األســلحة، والتنظيــم جيــوب 
الباديــة الســورية بــن الرقــة وتدمــر، بينمــا تفــرغ األســد لقتــل مليــون 

داخــل  مليــوانً   15 ــر  وهجَّ املليــون،  ونصــف  مليــوانً  وشــوه  ســوري 
وخــارج ســوراي، ودمــر ثالثــة أرابع مــدن وقــرى ســوراي الداخليــة فــوق 

أهلهــا.
إن تصرحيــات رئيــس فرنســا متثــل ضــوءاً أخضــر لطاغيــة دمشــق ليقــوم 
مبزيد من جرائم اإلابدة للسورين، ومل يعد هناك أي معىن خلطوطكم 
احلمــراء حــول اســتخدام الســالح الكيمــاوي، حيــث ســيقوم بشــار 
األسد وحلفاؤه بقتل السورين ابلصواريخ والرامجات والناابمل وبراميل 
الديناميــت واحلــاوايت البحريــة، وســوف تكونــون -مــن حيــث تــدرون 
أو ال تــدرون- شــركاء يف إابدة وهتجــر الســورين، وتفريــغ ســوراي مــن 

أهلهــا واســتراد مرتزقــة بديــاًل عنهــم، فهــل تقبلــون بذلــك؟
سيادة الرئيس

إننــا ندعوكــم، مــن خــالل مســؤوليتكم كدولــة عضــو يف جملــس األمــن، 
وكدولــة فاعلــة ضمــن جمموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري وقفــت مــع 
الثــورة الســورية منــذ انطالقتهــا، وابســم عائــالت أكثــر مــن مليــون 
قتيــل وأكثــر مــن مليــون معــاق ومشــوه، و400 ألــف أرملــة، وأكثــر 
مــن 600 ألــف يتيــم، وأكثــر مــن 40 ألــف مغتصبــة، ابإلضافــة إىل 
15 مليــون الجــئ ومشــرد طُــردوا مــن بيوهتــم الــي ُدمــرت وُأحرقــت 
جيوبــون أصقــاع العــامل وحبــاره، وابســم كل ذوي الضحــااي الذيــن قتلهــم 
نظــام األســد األب واالبــن علــى مــدى 50 عامــاً يف ســوراي ولبنــان 
والعــراق وتركيــا واألردن وعلــى امتــداد العــامل.. ندعوكــم إىل العــودة عــن 
تصرحياتكــم الــي تتناقــض مــع مســؤوليات فرنســا القانونيــة واألخالقيــة 
والدميقراطيــة  احلريــة  قيــَم  تدعــم  وكدولــة  األمــن  جملــس  يف  كعضــو 

وحقــوق اإلنســان وحتــارب اإلرهــاب والطائفيــة.
وستشــكل تلك التصرحيات غطاء لنظام األســد وحلفائه اإلرهابين، 
ملزيــد مــن القتــل والتدمــر وهــو مــا فهمــه النظــام وميارســه كل يــوم. 
وســتقضي على أي أمل يف عملية ســالم حقيقية وغر خادعة حتقق 
انتقــااًل سياســياً كامــاًل للســلطة إىل حكومــة جديــدة متثــل الشــعب 
الســوري وال وجود جملرم احلرب بشــار األســد وزمرته فيها، وفقاً لنص 

بيــان جنيــف 1 وقــرار جملــس األمــن 2118.
مــا زال الشــعب الســوري، اي ســيادة الرئيــس، أيمــل أن تقــف فرنســا، 
وبصحــوة ضمــر، مــع حــق الشــعب الســوري يف احلريــة والدميقراطيــة 
وبنــاء الدولــة املدنيــة؛ لــرتد للســورين بعــض اجلميــل عــن ربــع قــرن مــن 
ــر عمــا حيــدث يف ســوراي اآلن مــن جرائــم والــذي  االســتعمار، وتكفِّ

هــو بعــض مــن نتائــج ومفاعيــل فــرتة االســتعمار الفرنســي تلــك.
والشــعب الســوري -رغــم عــدوان دول كــرى إقليميــة وعامليــة، ويف 
طائفيــة،  إرهابيــة  ميليشــيا  مــن 60  وأكثــر  وإيــران  روســيا  طليعتهــا 
ووقوفــه وحيــداً علــى مــدى أكثــر مــن 6 ســنوات ومل يســعفه أحــد مبــا 
ميكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه- ســينتصر حتمــاً علــى الديكتاتوريــة 
مت  مهمــا  األســد،  بشــار  مصــر  وســيكون  واإلرهــاب،  والطائفيــة 
الرتويــج لــه كمصــر تشاوشيســكو والقــذايف وجمــرم كمبــوداي وجمرمــي 
النازيــة وميلوســوفيتش، وأمثاهلــم مــن أعــداء اإلنســانية، ومل حيــدث أن 

انتصــر طاغيــة علــى شــعبه.
وإذا كنتم هتتمون مبشــاعر مواطنيكم الفرنســين وأعدائهم فقط، فهل 
راعيتــم مشــاعر ماليــن الفرنســين مــن أصــول ســورية وعربيــة ومســلمة 
الذيــن انتخبوكــم وهــم يقفــون مــع الشــعب الســوري اجلريــح ويرفضــون 
نظــام بشــار األســد وكل األنظمــة العســكرية الديكتاتوريــة الــي تنتمــي 

إىل زمــن جتــاوزه العــامل.
لقــد وقــف ديغــول، يف هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة واالنتصــار علــى 
النازيــة، علــى أطــالل ابريــس وقــال كلمتــه التارخييــة: ابريــس احلبيبــة، 

ابريــس املدمــرة، ولكنهــا ابريــس احلــرة.
وســوراي الــي تعــب النظــام واجملرمــون الغــزاة حــى مــن حراســتها، ومهمــا 

أصاهبــا مــن دمــار ونزفــت مــن دمــاء، فســوف تعــود ســوراي احلــرة.
املصدر: هاف بوست عريب

رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أسعد مصطفى 
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خريطــة  ضمــن  معاركــه،  آخــر  الســوري  النظــام  خيــوض 
مــا يســميه »ســورية املفيــدة«، يف درعــا، درعــا الــي كان 
حتــدث عنهــا رئيــس النظــام أكثــر مــن مــرة، وخاصــة يف 
خطــاب متــوز عــام 2015، الــذي اعتــر فيــه أن »الوطــن 
ملــن يدافــع عنــه، وليــس ملــن يســكن فيــه وحيمــل جنســيته«، 
وقــد حــدد، أيضــاً، مناطــق اعترهــا األكثــر أمهيــة للدفــاع 

عنهــا، ومناطــق دون ذلــك ميكــن التخلــي عنهــا. 
األمــر،  هــذا  حــول  االعــالم  وســائل  ضّجــت  وقتــذاك 
أن  إال  األخبــار،  لتتصــدر  اليوميــة  املعــارك  عــادت  مث 
النظــام وإيــران كاان يســران ابجتــاه تطبيــق خمطــط »ســورية 
املفيــدة«، علــى مســارين: أوهلمــا، املســار الدميغــرايف حيــث 
تيســره ومتكنــه عمليــات التهجــر مــن خــالل إحــالل بيئــة 
شــعبية مناصــرة لــه بديلــة عــن بيئــة شــعبية يعترهــا مبثابــة 
حواضن للثورة، بدأ ذلك يف ريف دمشــق الغريب ومحص 

متابعــاً طريقــه إىل حلــب.
 اثنيهمــا، املســار اجلغــرايف حيــث اســتطاع، مــن خــالل 
املعــارك الوحشــية الــي ســاندته هبــا كل مــن روســيا جــواً 
وإيــران أرضــاً عــر ميلشــياهتا الطائفيــة املتعــددة مــن حــزب 
مــن  احلــق وغرهــم،  هللا وفاطميــون وزينبيــون وعصائــب 
وطبعــا  واضحــة،  خريطــة  وفــق  املعارضــة  مناطــق  قضــم 
مواجهــة  تســتطع  مل  العســكرية  املعارضــة  فصائــل  فــإن 
ذلــك املخطــط إن بســبب امكانياهتــا احملــدودة، أو حبكــم 
بعضهــا  إن  بــل  عليهــا،  املفروضــة  القيــود  أو  ارهتاانهتــا 
يف  النظــام  مهمــة  بتســهيل  أبخــرى،  أو  بطريقــة  أســهم 
بعــض مناطقهــا، )ريــف دمشــق( مــن خــالل انشــغاهلا يف 
معاركهــا البينيــة مــع بعضهــا بعضــاً، والــي أفقدهتا صدقيتها 
وحاضنتهــا الشــعبية، كمــا أفقدهتــا بوصلــة حراكهــا، مــرة 
بتفامهاهتــا وتوافقاهتــا مــع جبهــة النصــرة املصنفــة إرهابيــة، 
ومــرة بعقــد صفقــات خــارج إطــار املوافقــة الشــعبية، واثلثــة 
ابملشــاركة يف حمــاداثت اآلســتاان الــي نفــذت مهمــة قطــع 
الطريــق علــى مســار جنيــف التفاوضــي مــن أجــل حــل 
سياســي، لتــرتك الفرصــة متاحــة للحــل العســكري حتــت 
التوتــر،  مناطــق  أو ختفيــض  النــار  اطــالق  وقــف  غطــاء 
لــكل  وجوديــة  أمهيــة  درعــا  ملعركــة  فــإن  لذلــك  ووفقــاً 
إيــران،  ومعــه  فالنظــام  املتفرجــة،  أو  املشــاركة  األطــراف 
خفــض  مناطــق  التفــاق  الضامنــة  الــدول  إحــدى  وهــي 
منتهجــاً  األردنيــة  احلــدود  إىل  طريقــه  يســتكمل  التوتــر، 
كل مــا يســتطيعه مــن عنــف وتدمــر وقتــل، حبيــث أخــرج 
املدينــة مــن صالحيتهــا كمــكان للعيــش، إذ حتولــت اليــوم 
إىل جمــرد موقــع جغــرايف متنــازع عليــه هلــدف اســرتاتيجي، 
قوامــه وصــل أجــزاء ســوريته املزعومــة مــع بعضهــا، ومتكــن 
إيــران مــن البقــاء يف منطقــة التوتــر الــدويل حيــث إســرائيل 
مــع  ذلــك  احلــدود واإلدارة األمركيــة، وإذا ربطنــا  علــى 
االجتماعــات الســرية والصمــت املريــب علــى مــا حيــدث 
علــى حــدود الباديــة غــرابً جنــد أنفســنا أمــام تســاؤل عــن 
حقيقــة مزاعــم اإلدارة األمركيــة بشــأن حتجيــم دور إيــران 
يف املنطقــة، يف الوقــت الــذي تســتطيع فيــه، رغــم تواجــد 
القــوات األمركيــة، فتــح طريــق إىل احلــدود العراقيــة بعــرض 
5 كلــم مــن التنــف إىل الباديــة، وترتكــز قواهتــا علــى احلــدود 

مــع األردن وإســرائيل، أمــا الطــرف اآلخــر يف هــذه املعادلــة 
فهــم املقاتلــون مــن أبنــاء منطقــة حــوران الذيــن يدافعــون 
حجــم  إدراكهــم  مــع  الثــورة،  مهــد  عــن  بشراســة  اليــوم 
الكارثــة يف حــال خرجــت درعــا مــن معادلــة الصــراع، رغــم 
أن هــذه املعركــة متــول مــن أبنــاء احملافظــة دون إمــدادات 
هلــا مــن أي جهــة داعمــة حســب تصرحيــات مقاتلــن مــن 

الداخــل.
منشــورات  إليــه  تشــر  الــذي  الثالــث  الطــرف  أمــا   
املشــاركة  ابلفصائــل  يتمثــل  فهــو  اإلعالميــن  الناشــطن 
دورهــا  خســارة  تريــد  ال  والــي  اآلســتاان  اجتماعــات  يف 
التفاوضــي علــى مســتقبل ســوراي، وهــي املشــاركة برســم 
خريطــة ســورية املفيــدة يف ذلــك االتفــاق، عــن قصــد أو 

دونــه. مــن 
 لــن يوقــف النظــام معركتــه حــى يتمكــن مــن أتمــن الطريــق 
الــدويل مــن األردن حــى دمشــق، وهــذا يعــي متابعــة محلتــه 
وربطهــا  الطريــق  شــرق  الواقعــة  املناطــق  علــى  للســيطرة 
ابملناطــق الــي تقــع حتــت ســيطرته يف مدينــة الســويداء، 
ابإلضافــة اىل ســعيه للســيطرة علــى مناطــق غــرب الطريــق، 
أتمــن  هبــدف  ثالثــة كيلومــرتات  عــن  يقــل  ال  بعــرض 
طريقــه وصــواًل للمنطقــة، الــي ماتــزال تبعيتهــا جمهولــة وفــق 
اخلريطــة الــي رمســت يف اآلســتاان، وهــي املمتــدة مــن خــط 
اجلبهــة يف نــوى )حيــث اقتتــال الفصائــل املعارضــة يف مــا 
بينهــا اآلن(، وحــى اجلــوالن احملتــل غــرابً إىل أطــراف ريــف 

دمشــق وحمافظــة القنيطــرة مشــااًل. 
الســؤال اليــوم، أيضــاً، ملــن ســتكون أيضــاً تبعيــة املنطقــة 
املمتــدة مــن التنــف مشــال شــرق الباديــة إىل جنــوب شــرق 
الســويداء؟ ابختصار، فإن معركة درعا تعيد رســم خريطة 
اخلريطــة  أصبحــت  أن  بعــد  جنــوابً،  املفيــدة«  »ســوراي 
اجلديــدة مشــااًل قيــد اإلجنــاز، اتركــة أحــالم مــن تقامسوهــا 
يف اآلســتاان تتبّخــر مــع دخــول قــوى وأطــراف جديــدة يف 
الســورين  وحــرة  دويل  وصمــت  أمركيــة  إبرادة  املعادلــة 
أمــام مصــر ســوراي الــي مــا عــادت كمــا يعرفوهنــا أو تلــك 

الــي خرجــوا مــن أجلهــا. 
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للتدخــل،  اإلمرايليــة  حاجــة  وازدادت  الشــعيب،  االحتقــان  زاد  أنــه كلمــا  الفــٌت 
ازداد اإلرهــاب املتمثــل اآلن يف )داعــش(، التنظيــم الــذي ابت يُعــّد النســخة الثانيــة 

»املطــّورة« لتنظيــم القاعــدة. 
يف املاضــي، كان اإلرهــاب يتمثــل يف قتــل وزراء ومســؤولن يف نظــم، وسياســين، 
ومهامجــة ثكنــات عســكرية، واغتيــاالت فرديــة وابلتــايل، كان لــه هــدف »سياســي«، 
وكان ممارســة فرديــة. وبغــض النظــر عــن تقديــر صّحتــه أو عدمهــا، واالختــالف 
عمــا إذا كان إرهــاابً أم ال، فقــد احنصــر يف اجملــال السياســي، وعــّر عــن شــكٍل مــن 

»الصــراع السياســي«. 
مــا يُقــال إن )داعــش( يقــوم بــه خمتلــف كليــاً، وعلــى الرغــم مــن أنــه يُعــزى إىل ديــن 
، إال أنــه طــاول بشــراً مــن كل األصنــاف، وحتــت »فتــاوى« خمتلفــة، مــن الكفــر  معــنَّ
والزندقــة إىل الــردة، وهــذه تشــمل ليــس دينــاً معينــاً، وال طائفــة بعينهــا، بــل تشــمل 
كل مــن يــراد قتلــه، لتظهــر غطــاء للقتــل، بعيــداً عــن أي شــيء آخــر، وهنــا مــا يلفــت 
االنتبــاه، حيــث إنــه يظهــر أن القتــل هــو هلــدف القتــل، ابلضبــط ألنــه يطــاول ليــس 
رموز نظام، وال زعامات سياســية، وليس هلدف سياســي، بل يطاول أانســاً آمنن، 
فتْحــت شــعار بلــدان الكفــر، يقتــل مواطنــون يف مــدن أوروبيــة عديــدة، وكأن الكفــرة 
هــم هــؤالء، وليــس النظــم الــي حتكــم، والــي اســتعمرتنا وهنبتنــا وال تــزال، كل عمليــات 
التفجــر تطــاول أانســاً عاديــن، ليعلــو صــراخ اإلعــالم عــن اإلرهــاب »اإلســالمي«، 
ومــا يظهــر أن هــؤالء املنتحريــن، أو القتلــة، ينتقمــون مــن جمتمعاهتــم، وليــس مــن 
تطــاول  لكنهــا  التهميــش،  علــى  فعــل  هــي ردة  رمبــا  املســيطرة،  والطبقــات  النظــم 
املواطنــن الذيــن ال عالقــة هلــم بتهميشــهم، كان »اإلرهــاب األمحــر« يطــاول زعمــاء 
ورأمساليــن كبــاراً ومســؤولن ابلتــايل، كان واضحــاً هدفــه السياســي، علــى الرغــم مــن 
خطــأ الطريقــة، أمــا اإلرهــاب األســود فيطــاول النــاس، وكأنــه يهــدف إىل حتريضهــم 
ضــد »اإلســالم« و«املســلمن«، أي ضــدان، لكــي يقتنعــوا بسياســات أنظمتهــم 
ورأمساليتهــم الــي تقــوم علــى هنبنــا وســحقنا، مبعــىن أهنــم خيدمــون السياســات الــي 
تســّهل ســحقنا وهنبنــا، علــى الرغــم مــن أن َمــْن يقــوم بذلــك ميــارس القتــل انتقامــاً مــن 

هتميشــه الــذي هــو ليــس نتــاج الشــعوب بــل األنظمــة. 
وســنجد أن القتــل يطــاول النــاس حــى عنــدان، هلــذا حتــدث االنفجــارات اإلرهابيــة 
يف األســواق الشــعبية، واملناطــق العامــة، وكأن املطلــوب هــو القتــل والتخويــف فقــط، 
وكأن الفوضــى هــي القصــد. وأحيــاانً تظهــر مبظهــر طائفــي، حيــث تطــاول مســيحين 
أو أقليــات دينيــة، ورمبــا يكــون التفســر هــو التعّصــب الــذي يقــوم )داعــش( علــى 
أساســه، لكــن األمــر خــارج ذلــك، ألن )داعــش( يقتــل »املرتديــن« )أي الســّنة( قبــل 

غرهــم، كمــا حيــدث يف ســورية والعــراق، وهــي تقتــل النــاس ابألســاس. 
يفــرض ذلــك كلــه أن نتنــاول األمــر مــن زاويــة خمتلفــة، بعيــداً عمــا يــرّوِج اإلعــالم 
قاصــداً، وأن نتجاهــل كل الرتهــات الــي حتــاول أن تغــرس فينــا أن جمتمعاتنــا تعــاين 
مــن التعّصــب والســلفية واإلرهــاب، حيــث ال بــّد مــن ربــط كل مــا جيــري يف الواقــع 
نفســه، ومــا يهــدف إليــه كل هــذا اإلرهــاب، وكل هــذا التنظــر حــول التعّصــب، 
ال شــك يف أن هنــاك ختّلفــاً وتعلقــاً ابلديــن توّســع يف العقــود األخــرة، لكــن ذلــك 
البشــعة، لألمــر  كلــه ال يصــل إىل حــّد ممارســة اإلرهــاب، والقتــل هبــذه الطريقــة 
مســار آخــر خــارج ذلــك كلــه، ورمبــا ُيســتغّل ذلــك فيــه، فقــد كانــت سياســة زرع 
»الفــن الطائفيــة« إمرايليــة مــن أجــل تفكيــك اجملتمعــات، وكان اخــرتاع »اإلرهــاب 
اإلســالمي« )مــن اجملاهديــن العــرب إىل القاعــدة إىل داعــش( خيــدم هــذا التفكيــك، 

ويــرِّر التدخــل املباشــر. 
لكنــه ابت أســلوَب النظــم مــن أجــل منــع تصاعــد الصــراع الطبقــي، عــر حتويــل 
الصــراع إىل صــراع طائفــي ومناطقــي، لكــي  ال تســتطيع الشــعوب حتقيــق التغيــر 
مــن حكــم جمتمعــات ممزقــة ومفّككــة ومتناحــرة،  يف وضــٍع، ال جتــد النظــم مانعــاً 
اإلرهــاب هــو إرهــاب نظــم ابلتــايل، ســواء بشــكل مباشــر أو عــر أمســاء ومهيــة، يقــال 
إهنــا »تنظيمــات إرهابيــة«، وهــي يف الواقــع صناعــة أنظمــة، هــذه األنظمــة الــي تعّمــم 
األصوليــة عــر تعليمهــا وإعالمهــا وجوامعهــا، وهــي تّدعــي حماربــة األصوليــة، إهنــا 

حتــارب ومهــاً، بينمــا تــزرع وعيَــه يف الواقــع. 

في مضمون اإلرهاب

سالمة كيلة

درعا وحدود »سورية المفيدة«!

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي كاتبة وصحافية سورية، رئيسة حترير جريدة تشرين سابقًا



الســــنة الثانية ــ العــدد 35 ــ 2017/7/1

06

قضايا سياسية

إيران نمرٌ من ورق

جمال قارصلي 

}أمل تَر كيف فعل ربُّك أبصحاب الفيل{
بــدأت الســورة هبــذا االســتفهام الــذي يدعــو إىل النظــر، والرؤيــة التارخييــة واالعتبــار مبــا حــدث، واختيــار 
الفعــل »تــرى« بــدل فعــل »تعلــم« يناســب مــا كان متواتــراً وقريبــاً، وكأنــه مرئــي يف أهــل مكــة عــن احلــدث 
العظيــم الــذي مل متــر مبثلــه مكــة مــن قبــل، وهــو اســتهداف مكــة والبيــت احلــرام فيهــا مــن أصحــاب الفيــل.
واحلــدث لقربــه الشــديد )أكثــر مــن أربعــن عامــاً بقليــل( قــد عاصــره كثــٌر مــن الذيــن حضــروا نــزول ســورة 

الفيــل، وكان احلــدث عظيمــاً إىل درجــة أن قريــش اختذتــه عامــاً للتأريــخ.
فعــل »رأى« يف القــرآن الكــرمي جيــاوز رؤيــة العــن إىل التعمــق والتدبــر؛ ويف ســورة الفيــل كان الســؤال دعــوة 
لرؤيــة إدراك عميــق ملــدى قــدرة هللا العظيمــة ورؤيــة إدراك للكيفيــة: »أمل تــر كيــف فعــل ربــك أبصحــاب 

الفيــل«.
فلنتمعــن يف الكيفيــة. لقــد ســاق أبرهــة هلــدم الكعبــة جيشــاً قوامــه األفيــال، وجعــل يف مقدمتهــم فيــاًل 
عظيمــاً. اســُتخدم الفيــل يف احلــروب، منــذ أكثــر مــن أربعــة آالف ســنة قبــل امليــالد حــى احلــرب العامليــة 
األوىل. وكان الفيــل مبثابــة الســالح الــري الثقيــل الفعــال يف اجليــوش القدميــة، ومبــا يشــابه الداببــة أو املدّرعــة 

اليــوم يف كثــر مــن اجلوانــب.
شــكل الفيــل يشــابه الداببــة؛ فرأســه بــرج كانــوا يضعــون فوقــه، إىل اخللــف قليــاًل، َمــن يقــود الفيــل ورمبــا 
يضعــون راصــداً أو راميــاً مــع الرمــاة الذيــن يكونــون يف موضــع حمصــن علــى ظهــر الفيــل. وعلــى الداببــة 
هنــاك راٍم أو رمــاة فوقهــا. واملشــاة كانــوا يتقدمــون خلــف الفيــل كمــا يتقــدم املشــاة خلــف الداببــة اليــوم. 
وإاثرة الرعــب ابســتخدام الفيــل حجمــاً وشــكاًل وصــواتً تشــبه الرعــب الــذي حتدثــه الداببــة اليــوم. وجلــد 
الفيــل أمــام أســلحة املاضــي كــدرع الداببــة اليــوم، فــإذا علمــت أن مساكــة جلــد الفيــل تعــدل ثالثــة عشــر 
ضعفــاً مــن مساكــة جلــد االنســان، مــن دون وجــود أي غــدد أو بصيــالت وبدرجــة تقــرُّن عاليــة جــداً، 
فســتقول هــو درع حقيقــي يف مواجهــة أســلحة املاضــي. والفيــل يقتحــم املواضــع والتحصينــات كمــا تفعــل 

الداببــة بقيــاس كٌل لزمانــه.
ولعــل يف خرطــوم الفيــل إشــارة شــكلية أخــرى إىل مدفــع الداببــة مــع الفــارق. وال ننســى أن للخرطــوم عنــد 

الفيــل املــدرب اســتخدامات عســكرية يف االقتحــام والضــرب.
الفيــل رمــز ســالح الــر الثقيــل.. رمــز ســالح املدرعــات املعاصــر.. وســالح الــدروع ال ُيســتهان بــه، وهــو 

حاســم ال يُغفــل مــن أكثــر مــن مئــة ســنة.. ولكــن.
لقــد آلــت احلــروب وتقنياهتــا وآالهتــا إىل حقيقــة واضحــة حامســة. لقــد ســيطر ســالح اجلــو علــى ســالح 
الــدروع، وإذا حصلــت املواجهــة بــن الســالحن؛ فــإن ســالح الطــران يغلــب ويفــوز، ومــن ليــس عنــده 
ســالح جــو قــوي فلــن تنفعــه الــدروع أمــام طائــرات حديثــة متلــك الصواريــخ مــن كل نــوع: ضــد الــدروع 

وضــد املشــاة وضــد املواضــع احلصينــة.
يف ســورة الفيــل اختــار هللا -جــّل شــأنه- األســباَب والوســائل الــي وجههــا إىل إهــالك املغريــن املعتديــن، 
أصحــاب اجليــش الضخــم املــدرع... وأخــران بتفصيــل واٍف عــن تلــك الوســائل بــل أعطــى للمعتديــن صفــة 
وســيلتهم العســكرية، فقــال »أصحــاب الفيــل« وكأنــه يقــول أصحــاب الــدرع، وقــد كان يف جيــش أبرهــة 

أفيــال كثــرة قالــوا إهنــا بلغــت أكثــر مــن ثالثــة عشــر فيــاًل.
أخرتنــا ســورة الفيــل أبن هللا اختــار وســيلة الطــر األاببيــل مــن الســماء؛ لتدمــر القــوة املدرعــة الريــة املعاديــة. 
والطــر األاببيــل هــي األســراب املتتابعــة الكثــرة الــي أتيت مــن عــدة اجتاهــات وهــذه الطيــور ترميهــم ترمــي 
املســتهدفن بدقــة وال تضــرب املنطقــة الــي هــم فيهــا بشــكل عشــوائي. إهنــا »ترميهــم حبجــارة مــن ســجيل«. 
قــال الزجــاج يف كلمــة »ســجيل«: مــن ســجيل أي ممــا كتــب عليهــم أن يعذبــوا بــه: مشــتقة مــن الســجل. 

»أي ُمســجل عليهــا نوعهــا يف االســتهداف«
إهنــا حجــارة موجهــة خمصــص كل منهــا هلــدف مــن نــوع معــن، فمنهــا مــا هــو بــال ريــب خمصــص لضــرب 
األفيــال وخــرق جلودهــا، ومنهــا مــا هــو خمصــص لضــرب املشــاة واخليــول، وأخــرى لضــرب املعــدات احلربيــة 

الــي أتــوا هبــا وهكــذا.
إهنــا كالصواريــخ املوجهــة الــي نراهــا -صبــاح مســاء- يف أايمنــا املعاصــرة هــذه: صواريــخ خمصصــة ضــد 
الــدروع وصواريــخ ضــد األفــراد وأخــرى خلــرق التحصينــات، وكلهــا صواريــخ معــدة مصنعــة مرقمــة مســجل 
عليهــا نوعهــا. وبعــد الغــارات املتتابعــة املنســقة تكــون النتيجــة يف األعــداء أهنــم أصبحــوا كالتــن املأكــول 

الــذي خيــرج كفضــالت مــن احليــوان بعــد اهلضــم.
هــو مشــهد نشــاهد مثلــه كل يــوم، حــن نــرى آاثر قصــف الطــران ابلقنابــل والصواريــخ، ومــا يرتكــه هــذا 

القصــف يف اآلليــات واإلنســان والبنيــان.
 »سالح اجلو يتغلب على سالح الر« حقيقة جنزم هبا يف أايمنا املعاصرة.

وإن يف اختيــار هللا لوســيلة اجلــو لتدمــر وســائل الــر الثقيلــة، مث يف إخبــاران عــن ذلــك يف )ســورة الفيــل( 
لداللــة واضحــة وحكمــة ابلغــة، ويبــدو أنــه لــن تقــوم لنــا قائمــة إال إذا متكنّــا وامتلكنــا طيــوران األاببيــل 

وحجارهتــا الســجيل. أو إذا اســتطعنا إســقاط طيــور الشــر الــي ترمينــا بــكل مــا حــرَّم هللا واإلنســان.

تأمالت عسكرية استراتيجية 
في سورة الفيل.

د. أسامة الملوحي

انئب أملاين سابق من أصل سوري سياسي وكاتب سوري

عندمــا تضــع خارطــة إيــران أمامــك وتــرى مســاحتها الشاســعة الــي متتــد مــن حبــر العــرب جنــوابً إىل حبــر قزويــن مشــااًل 
ومــن ابكســتان شــرقاً إىل تركيــا غــرابً، وتطلــع علــى ثرواهتــا الطبيعيــة والبشــرية، تظــن أنــك تقــف أمــام بلــد عظيــم ينعــم 
ابألمان واالستقرار، وأن شعبه يعيش يف حبوحة ورفاهية، لكنك عندما تتعمق يف واقع هذا البلد وتستطلع على 
مــا يــدور يف داخلــه وعلــى أطرافــه مــن توتــر وأزمــات، ســتجد أنــك بعيــد كل البعــد عــن انطباعــك األول، وتبــدو 
لــك صــورة هــذا البلــد وكأنــك تقــف أمــام “منــر مــن ورق” مهــدد ابلتفســخ واالهنيــار أمــام أول عاصفــة يتعــرض هلــا.
أثنــاء مشــاركي يف مؤمتــر “حركــة النضــال العــريب لتحريــر األحــواز” األخــر يف العاصمــة الدامناركيــة كوبنهاغــن، 
ولقائــي مــع الكثــر مــن اإلخــوة األحوازيــن وكذلــك مــع ممثلــن ملكــوانت أخــرى يف اجملتمــع اإليــراين، تبــن يل أن 
اجملتمــع اإليــراين يقــف أمــام حالــة متــزق واهنيــار كبــرة، وأن أحــد أهــم أســباب هــذا االهنيــار تكمــن يف االســرتاتيجية 
اخلاطئــة الــي اتبعتهــا ثــورة اخلميــي منــذ بدايتهــا والــي تعتمــد علــى سياســة التوســع علــى حســاب الــدول اجملــاورة 

والتدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى بنــاء علــى مــا تنــص عليــه املــادة 117 مــن الدســتور اإليــراين.
الساســة اإليرانييــون يعلمــون جيــداً التناقضــات الداخليــة الكثــرة املوجــودة يف جمتمعهــم واالحتقــان االجتماعــي 
الــذي يــزداد كل يــوم توتــراً، وأن األغلبيــة الســاحقة مــن جيــل الشــباب أصبحــت يف حالــة تذمــر قصــوى مــن طريقــة 
حكمهــم هلــا، حيــث صــار الشــباب يعيشــون حالــة انفصــام كبــرة بــن خــارج املنــزل وداخلــه، إضافــة إىل املكــوانت 

املتعــددة الــي يعمــل النظــام اإليــراين علــى “فرســنتها” منــذ عقــود طويلــة والــي ابءت ابلفشــل.
إن السياســة التوســعية اإليرانيــة وفتحهــا للجبهــات يف دول كثــرة مثــل العــراق وســوراي واليمــن والبحريــن واخنفــاض 
أســعار البــرتول واملصاريــف اهلائلــة الــي دفعهــا النظــام مــن أجــل برانجمــه النــووي؛ أوقعــت البلــد يف أزمــة اقتصاديــة 

خانقــة مــا زاد مــن هشاشــة وتصــدع البيــت الداخلــي إليــران، وسيســارع يف اهنيــاره.
مــاليل طهــران عملــوا دائمــاً علــى نقــل أزماهتــم إىل خــارج البــالد إلبعــاد األنظــار عمــا حيصــل يف داخلهــا وعلــى 
خلــق عــدو خارجــي مــن أجــل رّص الصفــوف يف داخــل اجملتمــع اإليــراين، وهــو خليــط كبــر مــن قوميــات وعرقيــات 
ودايانت خمتلفــة، وهــي متناقضــة ومتناحــرة فيمــا بينهــا، ولــو ذكــران هنــا فقــط املكــوانت الكــرى للمجتمــع اإليــراين 
فهــي إىل جانــب الفــرس يوجــد آذريــن )أتــراك( والكــورد وجيــالك ومازندرانيــون وعــرب ولــور وخبتيــاري وتركمــان 
وأرمــن. أغلــب هــذه املكــوانت تشــعر أبهنــا مضطهــدة وتســتنكرالتمييز العرقــي الكبــر بينهــا وبــن املكــون الفارســي 
واملهيمــن علــى مفاصــل القــرار واالقتصــاد يف البــالد، فلهــذا نشــأت حــركات حترركثــرة بــن مكــوانت اجملتمــع اإليــراين 

ضــد اإلضطهــاد الفارســي.
السياســة اإليرانيــة بطبعهــا عدائيــة ومبنيــة علــى اســرتاتيجية “اهلجــوم أفضــل دفــاع” وهــي تبحــث عــن أي ذريعــة 
كانــت صغــرة أم كبــرة مــن أجــل التدخــل يف شــؤون البــالد اجملــاورة وحــى غــر اجملــاورة. ولــو نظــران إىل إحــدى هــذه 
الذرائــع الــي تســوقها إيــران مــن أجــل التدخــل يف شــؤون ســوراي الداخليــة، فهــي تــزج ابمليليشــيات الشــيعية املقاتلــة 
إىل داخــل ســوراي وتدعــي أبن هدفهــا هــو الدفــاع عــن “عتبــات” أو”مراقــد” شــيعية مقدســة فقــط لــدى الطائفــة 
الشــيعية، علــى الرغــم مــن أن هــذه “العتبــات” و”املراقــد” ظلــت حمميــة ألكثــر مــن ألــف ســنة مــن قبــل املســلمن 
وغــر املســلمن. وكذلــك مــا تقــوم بــه إيــران مــن أعمــال “تبشــرية” وحمــاوالت “تشــّيع” يف دول كثــرة، ومــا تقــوم 
بــه مــن غــزو فكــري للعــامل العــريب ميكــن التأكــد منــه مــن عــدد القنــوات الفضائيــة الــي تبــث ابللغــة العربيــة، ومــن 
خــالل عــدد مراكــز البحــوث واجلرائــد واجملــالت الــي متوهلــا إيــران يف تلــك الــدول، فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 

يوجــد يف القاهــرة لوحدهــا أكثــر مــن 83 دار نشــر ومركــز دراســات يتــم متويلهــا مــن إيــران بشــكل مباشــر.
إن مل تكــف إيــران عــن سياســتها العدائيــة هــذه، فــإن دول اجلــوار ســتضطر وخاصــة دول اخلليــج العــريب، وعلــى 
رأســها اململكــة العربيــة الســعودية وكذلــك تركيــا إىل أن تطالــب بطــرد إيــران مــن كل املنظمــات اإلســالمية وخاصــة 
“مؤمتــر التعــاون اإلســالمي” وأن تفضــح إنتهاكاهتــا حلقــوق اإلنســان وممارســتها “للفرســنة” علــى مكــوانت 
اجملتمــع اإليــراين الغــر فارســية، وأن تقــوم ابلــرد علــى أعمــال إيــران ابلطريقــة نفســها الــي تســتخدمها، أال وهــي 
التحــول مــن اســرتاتيجية الدفــاع إىل اهلجــوم، وذلــك ابلعمــل علــى دعــم حــركات التحــرر املوجــودة يف داخــل إيــران، 
ومنهــا علــى ســبيل املثــال “حركــة النضــال العــريب لتحريــر األحــواز” وكذلــك حــركات التحــرر األذاريــة أو املنحــدرة 
مــن أصــول تركيــة. حنــن نعلــم أن الفــرس هــم أقليــة يف اجملتمــع اإليــراين، وأن هنالــك مكــوانت أخــرى أكــر مــن 
املكــون الفارســي عــدداً مثــل املكــون األذاري، وإن أضفنــا إليــه املكــون الرتكمــاين واملكــوانت األخــرى املنحــدرة 

مــن أصــول تركيــة.
الطــرف الرتكــي يســتطيع أن يدعــم املكــوانت املنحــدرة مــن أصــول تركيــة مــادايً ومعنــوايً ودبلوماســياً وإعالميــاً، وأمــا 
الطــرف العــريب فيســتطيع أن يدعــم حــركات التحرراألحوازيــة وبــكل اإلمــكاانت املتاحــة لــه والعمــل علــى منــح 
األحوازين مقعداً دائماً يف جامعة الدول العربية. وتســتطيع كل حركات التحرر غر الفارســية يف إيران أن توحد 

كلمتهــا وتــرص صفوفهــا خلــوض معركــة مشــرتكة مــن أجــل حتررهــا واحلصــول علــى حــق تقريــر مصرهــا.
علــى النظــام اإليــراين أن يغــر اســرتاتيجيته يف املنطقــة مــن أجــل التعايــش الســلمي بــن شــعوهبا، وأن يعلــم أن 
الصداقــات الدائمــة هــي الــي تتــم بــن الشــعوب، وليــس بــن الطغــاة والديكتاتــورايت، وأن إرادة الشــعوب ال تقهــر 
وأن نظامــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، وأنــه مل جيلــب معــه إىل املنطقــة إىل يومنــا هــذا إال اخلــراب والدمــار، وإن 
هــو اتبــع سياســته الرعنــاء هــذه فــإن نظامــه ســينهار عاجــاًل أم آجــاًل، وعليــه أال ينســى أن الــذي بيتــه مــن زجــاج 

ال يرمــي النــاس ابحلجــارة.
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تــرى طائفــٌة مــن املراقبــن أّن األشــرعة الــي نصبتهــا إدارُة أوابمــا، علــى مراكــب القوميــن األكــراد، 
ممثلــن بقــوات ســورية الدميقراطيــة ) جلُّهــم مــن وحــدات احلمايــة الكرديــة، وأخــالط مــن عناصــر 

. عربيــة غــر فاعلــة(، يف طريقهــا إىل الطــيِّ
فعقــَب االســتدارة األمريكيــة حنوهــم، بعــد فشــل برانجمهــا يف تدريــب فصائــل مــن اجليــش احلــر، 
كجبهــة ثــوار ســورية )مجــال معــروف(، وحركــة حــزم )أبــو عبــد هللا اخلــويل(، والفرقــة 30 )املقــدم 
عمــار الــواوي(، وثــوار الشــام )علــي شــاكردي)، وجملــس قيــادة الثــورة )القاضــي قيــس الشــيخ(، 
ورعتــه أكثــر مــن جهــة لديهــا )اخلارجيــة، الدفــاع، االســتخبارات(، وانطلــق يف كلٍّ مــن تركيــا  
والســعودية و قطــر واألردن، بـــ ) 20 ( ألــف مقاتــل؛ ليقومــوا مبســك األرض يف حــال التوّصــل 
إىل تســوية مــن نــوع مــا. وقامــت حينهــا جبهــة النصــرة مبباغتتهــم بضــرابت موجعــة، ســحقت هبــا 
ــا بفصائــل أخــرى كجيــش  جبهــة ثــوار ســورية، وحركــة حــزم، يف مرحلــة مبكــرة، مث أتبعتهــم الحًق
اجملاهديــن، والفرقــة ) 13 (، وتعّقبــت آاثرهــم مــن مــكان آلخــر، يف ظــّل تقاعــس، وغــّض طــرف 

مــن بعــض الفصائــل اإلســالمية.
يف تلــك األثنــاء ذهبــت التوقعــات إىل أّن األكــراد ابتــوا األقليــة السياســية “ اإلثنيّــة “، املؤهلــة 
السياســية  “العلويــة  عليهــا  أطلــق  مــن  وهنــاك  “الطائفيــة”،  السياســية  األقليــة  مــكان  لتحــّل 
اجلديــدة”. إالَّ أّن الصــورة لــدى املخططــن األمريــكان، ليســت بــذات الصــورة الــي حاولــت تلــك 
القــوات تســويقها، حيــث صــدرت ومنــذ األايم األوىل عــدُة مؤشــرات، تشــي أبهّنــم ليســوا احلصــان 

األســود؛ حيــث ابتــوا خيشــون االعتمــاد علــى األقليــات: 
)إثنيــة، طائفيــة، دينيــة( يف املنطقــة، بعــد فشــل جتربــة أتهيــل الشــيعة يف بغــداد، واألكــراد يف أربيــل؛ 
حيــث جعلهــم األمــر يقومــون حبمايتهــم علــى مــدار الســاعة، وينفقــون املليــارات، دومنــا عائــد 
يُذكــر. فبعــد تفجــرات أنقــرة يف: 17 /2 /2016، صــرح وزيــر اخلارجيــة “جــون كــري”: إنـّـه ال 

ميكــن الوثــوُق بوحــدات احلمايــة الكرديــة.
ويف عهد إدارة ترامب، بدت هذه التصرحيات أشّد وضوًحا، حيث صرّح “هربرت ماكماسرت” 
مستشــاره لألمــن القومــي، يف: 18/ 4/ 2017: إّن االعتمــاد علــى الوحــدات الكرديــة بــال 
معــىن اســرتاتيجي، ويُفضــل القيــام ابلعمليــات العســكرية يف شــرق الفــرات، ابلتعــاون مــع التحالــف 

السُّــّي.
هــذا يف الوقــت الــذي ذكــرت فيــه التقاريــر أّن إدارة البيــت األبيــض ختطــط إلرســال ) 50 ( ألــف 
جنــدي أمريكــي إىل الرقــة؛ ملســك األرض بعــد طــرد داعــش، عوًضــا عــن تلــك الوحــدات؛ حتاشــًيا 

لإلشــكاالت الــي ميكــن أن تقــع، 
وذلك بعدما بدرت عّدُة أمور جعلت النظرة إىل هذه الوحدات أقّل محاسة، من ذلك:

ـ الفتــور الواضــح يف تقبــل العشــائر العربيــة هلــم، وذلــك بعــد مجلــة مــن التصرفــات غــر املســؤولة 
وإعطائهــم  العــرب،  مــن  املناطــق  تلــك  ألبنــاء  القســري  التهجــر  بعمليــات  كقيامهــم  منهــم، 
إحداثيــات خاطئــة للطــران التحالــف، عــن أهــداف لتنظيــم داعــش، ليتبــّن الحًقــا أهنــا هلاربــن مــن 
الرقــة، أو ملقاتلــن مــن جيــش النخبــة، التابــع ألمحــد اجلــراب؛ األمــر الــذي أحــرج األمريــكان كثــرًا، 

وجعــل اجلــراب أيمــر مقاتليــه ابالنســحاب مــن صفــوف تلــك القــوات.
ـ تعــّدد الــوالءات لــدى هــذه القــوات، فتــارة تتقاطــع حتركاهتــم مــع النظــام، ويتــّم تبــادل الســيطرة 
بينهمــا علــى املناطــق املنتزعــة مــن داعــش، يف ريــف حلــب الشــرقي، أو مــن فصائــل الثــورة، يف 
ريــف حلــب الشــمايل، ويتعــدى األمــر حــى إىل التعــاون العســكري، علــى غــرار مــا كان مــن طــرد 
الفصائــل مــن مدينــة حلــب، واترة مــع التحالــف الغــريب بقيــادة أمريــكا؛ فيمنحوهنــا حــق إقامــة 
القواعــد العســكرية يف )الرميــالن، وعــن العــرب(، و كذلــك مــع الــروس، حيــث منحوهــم ذلــك يف 

)عفريــن: منطقــة الباســوطة(..
الشــعب، احملســوبة علــى االحتــاد  للتخلــي عــن وحــدات محايــة  أمريــكا؛  ـ إحلــاح األتــراك علــى 
الدميقراطــي الكــردي، املصّنــف كفــرع ســوري حلــزب العمــال الكردســتاين الرتكــي، وهــو مــا ســعى 
أردوغــان يف لقائــه مــع ترامــب، يف واشــنطن، يف : 16، 17/ 5، لســماع جــواب حاســم منــه 

حــول ذلــك.
ـ إيعــاز البنتاغــون يــوم: 13/ 4، يف رســالة موجهــة إىل قيــادة “ قســد “ تطلــب منهــم تســليم 
أربعــة عشــر قريــة للــواء املعتصــم، مــن بينهــا: تــل رفعــت، وهنــاك مفاوضــات جتــرى هبــذا الصــدد مــع 

مندوبــن عــن كال الطرفــن.
ـ تصاعــد التصرحيــات األمريكيــة حــول التعــاون مــع اجلانــب الرتكــي، لطــرد داعــش مــن الرقــة، وأّن 
تركيــا قــد أعــّدت “ جيــش العشــائر يف ســورية “ بدعــم خليجــّي مــن أجــل ذلــك، وأّن ذلــك رهــن 
اســتفتاء: 16/ 4، الــذي جــاءت نتيجتــه لصــاحل الرئيــس أردوغــان؛ ويرّجــح أن يكــون قــد يكــون 

قــد مّت التطــرق إىل ذلــك يف اتصــال ترامــب معــه عقــب إعــالن النتيجــة.

هل تديرُ أمريكا ظهرَها 
لقوات سورية الديمقراطية

د. محمد عادل شوك

أصبــح الدمــار جليــاً يف أحيــاء الرقــة، حــى قبــل أن تبــدأ عمليــة اقتحامهــا ، يف حادثــة هــي األوىل مــن نوعهــا، أســقطت القــوات األمركيــة طائــرة 
ســوخوي لقــوات النظــام كانــت حتلــق علــى أطــراف مدينــة الطبقــة، ليــل األحد/اإلثنــن، واندلعــت بعدهــا اشــتباكات عنيفــة بــن قــوات النظــام 
ومليشــياته و«قــوات ســوراي الدميوقراطيــة« املدعومــة أمركيــاً، علــى ختــوم قريــة الرصافــة جنــويب مدينــة الطبقــة وذلــك، بعدمــا ســيطرت مليشــيات 
النظــام، خــالل األايم املاضيــة، علــى عشــرات القــرى يف الباديــة الســورية ابلقــرب مــن الطبقــة، قادمــة مــن ريــف حلــب اجلنــويب، وقــال انئــب وزيــر 
اخلارجيــة الروســية لوكالــة »إنرتفاكــس«، إن »إســقاط الــوالايت املتحــدة لطائــرة حربيــة اتبعــة للحكومــة الســورية خطــوة صــوب تصعيــد خطــر«، 

وأضــاف أن موســكو حتــذر واشــنطن مــن اســتخدام القــوة ضــد قــوات احلكومــة الســورية«.
وأصبحــت بذلــك مليشــيات النظــام علــى بعــد 5 كيلومــرتات مــن مطــار الطبقــة، مــن جهــة اجلنــوب، وهــو الــذي اختذتــه القــوات األمركيــة قاعــدة 
عســكرية هلــا. اشــتباك »قســد« وقــوات النظــام بعــد تدخــل أمركــي مباشــر، زاد مــن تعقيــد املشــهد العســكري الســوري علــى أطــراف الباديــة، حيــث 

تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« مــا زال حاضــراً.
وفيمــا تــزداد معركــة الســيطرة علــى الرقــة عنفــاً ودمويــة بعــد تقّلــص املســاحة اجلغرافيــة لســيطرة التنظيــم، أصبــح حســاب التقــدم يُقــاس ابلســاعات 
ال األايم؛ فقــد خســر التنظيــم 5 أحيــاء مــن أصــل 26 حيــاً يســيطر عليهــا يف الرقــة، لتصبــح املســاحة املتبقيــة للتنظيــم داخــل املدينــة أقــل مــن 
20 كيلومــرتاً مربعــاً، وحتــاول »قســد« و«قــوات النخبــة« قطــع املدينــة مــن جهــة الشــمال لعــزل »الفرقــة 17« بعــد أن فشــلتا يف الســيطرة عليهــا. 
»قــوات النخبــة« كانــت قــد وقعــت يف كمــن نصبــه التنظيــم عنــد ابب بغــداد األثــري، مــا أودى حبيــاة عشــرات املقاتلــن، كمــا استشــرس التنظيــم 
مؤخــراً ابلدفــاع عــن املدينــة، مســتخدماً العــرابت املفخخــة واألحزمــة الناســفة ابإلضافــة إىل االنغماســين الذيــن تســللوا إىل ضاحيــة الســباهية، قبــل 
يومــن، وأوقعــوا قتلــى يف صفــوف »وحــدات محايــة الشــعب« الكرديــة قبــل أن يتدخــل طــران »التحالــف الــدويل« ملســاندهتم ورد اهلجــوم، »قســد« 
قامــت بعــد ذلــك ابالنتقــام، عــر قصــف املدينــة بشــكل هســتري ووحشــي وعشــوائي، ومــن دون متييــز، مبســاعدة طــران »التحالــف« الــذي ابت 

يقصــف أي جســم يتحــرك داخــل املدينــة، وأصبــح الدمــار جليــاً يف أحيــاء الرقــة، حــى قبــل أن تبــدأ عمليــة اقتحامهــا.
التقــدم األهــم كان األحــد، إذ جــرت اشــتباكات عنــد اطــراف فــرع »أمــن الدولــة« بعــد طــرد التنظيــم مــن مــرآب »شــركة التعمــر«، لتدخــل 

االشــتباكات حــي الدرعيــة الــذي حيــوي مســاكن وأبنيــة طابقيــة، وهــو مــن أكــر أحيــاء املدينــة.
ومتتــد خطــوط االشــتباك احلاليــة مــن اجلهــات الثــالث للمدينــة، وترتســم علــى طــول االوتســرتاد »احمللــق الدائــري« الــذي يلــف املدينــة مــن جهاهتــا 
الثــالث، أمــا اجلنــوب حيــث هنــر الفــرات، فقــد أصبــح قــاب قوســن أو أدىن مــن احلصــار، بعدمــا تقدمــت »قــوات جملــس منبــج العســكري« 
و«وحــدات محايــة الشــعب« مــن قريــة »كســرة شــيخ اجلمعــة« يف اجلنــوب الغــريب، لتصبــح علــى مســافة أقــل مــن كيلومــرت واحــد عــن مدخــل 
املدينــة »املقــص«، ويف حــال متــت الســيطرة علــى »املقــص، كمــا هــو متوقــع، فيكــون الطــوق قــد اكتمــل حــول املدينــة، وأطبــق علــى مقاتلــي 

التنظيــم داخلهــا.
مــن جهتــه، ال يبــدو التنظيــم مكــرتاثً هلــذه املســألة، فقــد حســم أمــره ابلقتــال حــى النهايــة، متبعــاً سياســته يف حــرب الكمائــن واألنفــاق الســتنزاف 
خصومــه وأتخــر تقدمهــم، »التحالــف الــدويل« أيضــاً حســم أمــره بتدمــر املدينــة علــى رؤوس أهلهــا، وذلــك للقضــاء علــى التنظيــم واحلــرص علــى 
ــاً، ويبــدو أن قــرار »التحالــف« قــد اختــذ بعــد فشــل املفاوضــات اجلاريــة لتســليم املدينــة، ويضــاف إىل  عــدم تــرك أحــد منــه خيــرج مــن املدينــة حّي
ذلــك العرقلــة الروســية خلــروج املقاتلــن عــر »تســوية« مــا، وأيضــاً لعــدم رغبــة الــروس إبضافــة عــبء جديــد بقتــال عناصــر »داعــش« املنســحبن 

مــن الرقــة، يف الباديــة مرتاميــة االطــراف.
ويف األحيــاء والقــرى الــي ســيطرت عليهــا »قــوات النخبــة« و«قســد«، فقــد عــاد بعــض األهــل لتفقــد بيوهتــم بعــد الســماح هلــم بدخوهلــا، وتكــررت 
حــاالت النهــب الــي تقــوم هبــا »قســد«، واحتــج األهــايل يف مزرعــة حطــن مشــايل الرقــة بعدمــا عــادوا ليجــدوا أن بيوهتــم قــد هنبــت عــن آخرهــا، 
وتبادلــت »وحــدات محايــة الشــعب« و«قــوات الصناديــد« التابعــة للشــيخ محيــدي دهــام اجلــراب، االهتامــات ابلســرقة والتشــليح، عــر مقاطــع 

مصــورة، بثهــا احلليفــان.
يف قرية حاوي اهلوى، وردت معلومات موثقة ابلصور، عن اقتحام البيوت اخلالية من السكان، واستخدامها كثكنات عسكرية بعد هنبها.

ويف داخــل الرقــة احملاصــرة، انقطعــت امليــاه بعــد اســتهداف الطــران للخــط الرئيســي، وجلــأ األهــايل إىل اآلابر للتــزود مبــاء الشــرب، وتغــط املدينــة يف 
الظــالم، فــال كهــرابء منــذ 25 يومــاً وال وقــود لتشــغيل املولــدات، وســط عجــز كبــر للــكادر الطــيب بعــد النقــص اهلائــل يف األدويــة واملــواد اإلســعافية، 
يف ظــل وجــود أكثــر مــن مائــة حالــة مرضيــة مزمنــة وأخــرى جراحيــة خطــرة، تســتوجب عالجــاً خاصــاً، كحــاالت فقــد األطــراف، التنظيــم ورغــم 
احنســار ســيطرته، مــا زال يعربــد، وفــرض علــى مكاتــب الصرفــة تســليم احلــواالت بـ«الدينــار االســالمي« الــذي يُعــادل حبســب تســعرة التنظيــم 
155 دوالراً، بينمــا هــو ابحلقيقــة ال يســاوي إال قيمتــه التذكاريــة مــن حقبــة ســوداء مــرت علــى املدينــة، وســاهم ذلــك يف توقــف تدفــق احلــواالت 

حاصريــن، ملســاعدهتم علــى الصمــود أمــام اجلــوع واملــوت.
ُ
مــن األهــايل خــارج املدينــة لذويهــم امل

حاصريــن داخــل املدينــة، قــال إن أغلــب مقاتلــي التنظيــم احملليــن هربــوا، ومل يبــق منهــم إال القلــة، وخيــوض املعــارك احلاليــة املقاتلــون 
ُ
أحــد الســكان امل

حاصــرة، طائــرات مــن دون طيــار، للقصــف أو 
ُ
األجانــب، وأضــاف أن بعــض املهاجريــن أو أبناءهــم مــن الفتيــة، يطلقــون مــن بــن األحيــاء امل

التصويــر، و«مــا هــي إال حلظــات حــى تزجمــر فــوق رؤوســنا األابتشــي وتنهمــر فوقنــا القذائــف، فنغــادر بيوتنــا إىل حــي آخــر هاربــن، ليتكــرر املشــهد 
ذاتــه، وهكــذا ضمــن لعبــة العبــث هــذه«.

وانتشرت يف املدينة »فيالق« من »العسس« واملخرين و«املؤمنن«، للتجسس ومجع احلسنات واألمر ابملعروف يف شوارع فارغة إال من املوت 
وعشــوائية القصف، وقد شــوهد »أبو الراء« التونســي، جير ســبّية مقيدة ابلسالســل خلفه، من بيت إىل آخر، أكثر أمّناً.

الدفــن يف املقابــر أصبــح ترفــاً، بعدمــا حتولــت احلدائــق والســاحات إىل مدافــن، وبعدمــا فاضــت املقابــر ابلقتلــى وصــار الوصــول إليهــا مســتحياًل 
الهنمــار القذائــف املتواصــل، القتيــل ابت يدفــن حيــث يقــف، لصعوبــة نقلــه، وقــد وردت معلومــات مؤكــدة عــن دفــن أشــخاص داخــل حدائــق 

منازهلــم، بــال مشــيعن، وال شــواهد، وال صــالة وتراتيــل.
وابت حــال الرقــة كارثيــاً؛ إن بقيــت يف بيتــك قُتلــت، وإن هربــت قُتلــت، وإن عــرت النهــر قُتلــت. فلــم يــرتك العــامل هلــذه املدينــة املســكينة إال عــزف 

القذائــف، ونــواح النائحــات، واملــوت املرتبــص ابجلميــع.

الرقة: قبرك تحت قدميك

عبد القادر ليال 

أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي سياسي وكاتب سوري
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قضايا اقتصادية

تكتيــكات القتــال االســرتاتيجية الــي اعتمدهتــا واشــنطن لقتــال تنظيــم 
)داعــش( يف مدينــة الرقــة متيــزت بعــدة مالمــح:

للقــادة  املنــاورة  مــن  وهامــش كبــر  القــرار  حريــة  أعطــت  أهنــا  األول: 
العــودة ألصحــاب الشــأن  عــن ضــرورة  العســكرين األمريكيــن بعيــداً 

السياســي.
تعقدهــا  الــي  الصفقــات  علــم ومعرفــة  ســبق  عــن  مــررت  أهنــا  الثــاين: 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  مــع  )قســد(  الدميقراطيــة  ســورية  ميليشــيات 
)داعــش( الــي مسحــت لــه ابخلــروج مــن الرقــة وحميطهــا دون قتــال، بــل 
األمــر تعــدى ذلــك بتأمــن خروجهــم مــرة أوىل أبســلحتهم الفرديــة كمــا 
حصــل يف أحيــاء الطبقــة اجلديــدة، ومــرة أخــرى أبســلحتهم الثقيلــة كمــا 

حصــل يف بلــدة املنصــورة وقريــة هنيــدة وبعــض أحيــاء مدينــة الرقــة.
العســكر وحتــت ذريعــة ســرعة  األمريكيــة وقادهتــا  اإلدارة  أن  الثالــث: 
دوليــاً  احملرمــة  األســلحة  ابســتخدام  اإلجنــاز، مسحــت  وســرعة  احلســم 
الفوســفور األبيــض املصنــف حتــت عنــوان األســلحة احلارقــة واملمنــوع 
اســتخدامه ضــد املدنيــن، وحــى ضــد األعــداء املتواجديــن يف املناطــق 
املدنيــة كمــا نصــت اتفاقيــة جنيــف 1980 الناظمــة الســتخدام تلــك 

األســلحة والــي صنفتــه كجرميــة حــرب.
يف امليدانيــات وبعــد تكشــف تفاصيــل املعــارك احلاصلــة ضمــن حــدود 
أمــام معركــة أخطــأت واشــنطن  أننــا  بــرز بشــكل واضــح  الرقــة  مدينــة 
علــى  احلقيقيــة  اجملــرايت  تعكــس  مل  العســكرية  قراءهتــا  وأن  بتوصيفهــا 
األرض )قــد تكــون القــراءة اخلاطئــة مــن قبــل واشــنطن مقصــودة لغــاايت 
الواقــع  بينمــا  الرقــة  طويلــة يف مدينــة  توقعــت حــرابً  عســكرية( عندمــا 
يقــول إنــه مت حســم مصــر املعركــة تقريبــاً خــالل أايم والباقــي مــن غــر 
املســيطر عليــه قــد يتــم بصفقــة أخــرى خيــرج مبوجبهــا التنظيــم مــن كل 

أحيــاء املدينــة.
النخبــة  قــوات  أن  جنــد  املعركــة  جمــرايت  لتفاصيــل  العســكرية  ابلقــراءة 
التابعــة للشــيخ أمحــد اجلــراب رئيــس تيــار الغــد الســوري، وهــي الــي تقاتــل 
يف القطــاع الشــرقي، قــد أحدثــت خرقــاً كبــراً عندمــا ســيطرت علــى حــي 
املشــلب وحــي الصناعــة ووصلــت ملقــام الشــيخ أويــس القــرين، وابت 
القتــال علــى مقربــة مــن احلائــط األثــري وابب بغــداد وحــي األندلــس 
واحلــارة املختلطــة بعــد مقتلــة وقعــت هبــا تلــك قــوات النخبــة علــى يــد 
)داعــش( يف الفرقــة 17 ومعمــل الســكر واضطــرت للخــروج منهــا مــن 
معمــل الســكر، لكــن بعــد عمليــة إنــزال مظلــي أمريكيــة يف مســاكن 
شــركة )ســاريكو( عــادت النخبــة لتســيطر علــى املعمــل وبعــض األجــزاء 

مــن منشــآت الفرقــة 17.
يف القطــاع الغــريب تقــدم حلفــاء )يب واي دي( مــن ميليشــيات )قســد( 

للســيطرة علــى مفــرق حيــي الســباهية واجلــزرة، وانتهــي القتــال يف املناطــق 
العشــوائية، واقــرتب مــن األحيــاء الداخليــة ملدينــة الرقــة.

يصبــح متوضــع  بشــكل مقصــود  مفتوحــاً  اجلنــويب  القطــاع  إبقــاء  ومــع 
غــرب(  )شــرق  الكبــر  مســتطيل ضلعــه  البغــدادي ضمــن  ميليشــيات 

بطــول 6كــم. )جنــوب مشــال(  والصغــر  بطــول 10كــم 
مســتطيل احلصــار )انقــص ضلــع( مليليشــيات )داعــش( داخــل املدينــة 
ســاهم بشــكل كبــر يف حتجيــم اســتخدام تنظيــم )داعــش( لألســلحة 
والعــرابت  اهلــاوانت  ســالح  وحــى  وصواريــخ،  مدفعيــة  مــن  الثقيلــة 
ابت  فقــد  مفتوحــاً  اجلنــويب  الضلــع  تــرك  أّمــا  املفخخــة،  والدراجــات 
معروفــاً أنــه يهــدف لــرتك ممــّر آمــن لعناصــر وقــادة )داعــش( للهــروب 
عــره ابجتــاه الباديــة الســورية أو ابجتــاه ديــر الــزور، وهــذا مــا أغضــب 
القيــادة الروســية الــي اهتمــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والتحالــف مــن 
أهنــا تتقصــد ذلــك إلضعــاف جهــود موســكو وحلفائهــا يف حميــط تدمــر 
ويف جبهــة ديــر الــزور، ودفــع الســفن والغواصــات الروســية املتواجــدة قبالــة 
الســواحل الســورية إلطــالق رشــقة مــن صواريــخ الكاليــر طويلــة املــدى 
ضــد أراتل مــن )داعــش( خرجــت مــن حميــط الرقــة، كمــا قالــت غرفــة 

عمليــات محيميــم والناطــق ابســم وزارة الدفــاع الروســية.
املعــارك الدائــرة يف الباديــة الســورية بــن فصائــل اجليــش احلــر وميليشــيات 
إيرانيــة أســدية مــن جهــة، وبــن تلــك امليليشــيات وتنظيــم )داعــش( مــن 
جهــة أخــرى مل ختــرج عــن تفاصيــل معركــة الرقــة، وال عــن التحضــرات 

ملعركــة ديــر الــزور.
فاملشــروع اإليــراين الــذي ميــي النفــس خبلــق »كوريــدور« يصــل طهــران 
ببروت هو ما تعمل عليه ميليشياهتا وعميلها األسد وتسعى لتحقيقه، 
وتســاندها من داخل العراق ميليشــيات احلشــد الشــيعي التابعة لطهران 
عمليــاً وللحكومــة العراقيــة إمسيــاً، وروســيا وميليشــيات إيــران مارســت 
اخلديعــة واملنــاورة املكشــوفة عندمــا تقدمــت ابجتــاه معــر التنــف بعملــة 
عســكرية مقصــودة حتــت عنــوان جــس النبــض فالقــت هجومــاً أمريكيــاً 
عــر طائراهتــا ولثــالث مــرات متتاليــة، بينمــا االجتــاه احلقيقــي الــذي كانــت 
تعمــل عليــه بــرز، مــن خــالل حتــرك األراتل العســكرية علــى قــوس، مــن 
دائــرة مركزهــا معــر التنــف ونصــف قطرهــا 55 كــم، مبــا يلــيب طموحــات 
واشــنطن لكنــه ابلوقــت نفســه ومــع وصولــه للحــدود الســورية العراقيــة، 
كان قــد قطــع كل منافــذ الوصــول إىل الـــبوكمال أو حمافظــة ديــر الــزور 

عــن فصائــل اجليــش احلــر املتواجــدة يف حميــط معــر التنــف.
املتابــع لتحــركات أراتل )داعــش( املنســحبة واهلاربــة مــن معركــي املوصــل 
والرقــة جيــد أهنــا مجيعــاً تتجــه حنــو مثلــث البوكمــال، املياديــن، ديــر الــزور 
الســورية، وإن دلــت  الباديــة  لعناصــر )داعــش( يف  الدعــم  بعــض  مــع 

تلــك التحــركات فهــي تؤكــد أن املعركــة األساســية الســتئصال )داعــش( 
مل تبــدأ بعــد وأن املعركــة احلامســة واألقــوى ســتدور رحاهــا مســتقباًل يف 
حمافظــة ديــر الــزور، وهــذا األمــر ليــس بعيــداً عــن أنظــار الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة وال ببعيــد عــن توجســات موســكو؛ فالنفــط املتواجــد بغــزارة 
يف تلــك احملافظــة واملرتبــط آبابر احلســكة الرميــالن وكراتشــوك واحلمــزة 
وســازااب وليــالك يدفــع بواشــنطن وعــر تســهيل مــرور أراتل )داعــش( حنــو 
املدينــة إلضعــاف قــدرات التحالــف الروســي الــذي يدعــي أنــه يقاتــل 
اإلرهــاب، وإذا مــا فشــل هــذا التحالــف -وهــو أمــر ابت متوقعــًا- فإنــه 
يعطــي الذريعــة واحلجــة للــوالايت املتحــدة األمريكيــة ببنــاء حتالــف جديــد 
أو االعتمــاد علــى شــركاء معركــة الرقــة نفســهم والــزج هبــم يف معركــة ديــر 

الــزور والســيطرة عليهــا وضمهــا ملناطــق النفــوذ األمريكــي.
وأمــام تلــك الصراعــات وأمــام تصــادم االســرتاتيجية األمريكيــة اإليرانيــة 
مــن جهــة واالســرتاتيجية األمريكيــة الروســية مــن جهــة أخــرى يغيــب 
تلــك  فواتــر كل  يدفــع  الــذي  الســوري  املواطــن  حــال  بشــكل كامــل 

واالقتتــال. والتنافــرات  التصادمــات 
الرقــة  يف  التحالــف  طــران  قبــل  مــن  األبيــض  الفوســفور  فاســتخدام 
واملياديــن  الــزور  ديــر  ألحيــاء  واألســدي  الروســي  اجلــوي  والقصــف 
تســبب مبجــازر كثــرة تنــاوب علــى هتميشــها وإخفائهــا اجلانبــن الروســي 

واألمريكــي.
لكــن مــن املؤكــد أن التصفيــات النهائيــة يف ســورية قــد بــدأت وأن قطــار 
احلــل الســوري قــد ُوضــع علــى الســكة لكنــه ينســف كل التصرحيــات 
واألراتل  والقصــف  فاحلصــار  السياســي،  احلــل  حتميــة  عــن  الســابقة 
املتحركــة تقــول، مبــا يــدع جمــااًل للشــك، إن تفاصيــل خريطــة احلــل تتــم 
أبدوات عســكرية، أي مبعــىن أن احلــل املفــرتض واضــح أنــه ال يلــيب أدىن 
يتــم  الــذي اثر علــى ديكتاتوريــة األســد، وابلتــايل  متطلبــات الشــعب 
العمــل علــى خلــق واقــع ميــداين جٌيــر أهــل الثــورة علــى القبــول مبــا يريــده 

أصحــاب الشــأن وأصحــاب القــرار.
لكــن مــن يعــرف طبيعــة الشــعب الســوري ومــن يعلــم حبقيقــة التضحيــات 
الــي قدمهــا ومــا زال مصــراً علــى تقدميهــا يٌــدرك متامــاً أن أي حــل ال 
يلــيب طموحاتــه فمــن املؤكــد أنــه لــن جيــد طريقــه حنــو التطبيــق، الشــعب 

الســوري الثائــر يقــول: ليــس مهمــاً كيــف ومــى تنتهــي معركــة الرقــة.
وليــس مهمــاً أيضــاً مــى تبــدأ أو مــن هــم أطــراف وحلفــاء معركــة ديــر 

الــزور.
املهــم أن يكــون هنــاك حــل يوقــف االقتتــال وينهــي حكــم آل األســد، 
وميهــد الســتقرار يطــال كل الســورين، وإال فنحــن يف بدايــة حــرب قــد 

متتــد لعشــرات الســنوات.

القتال في الرقة والعين على دير الزور

العميد الركن أحمد رحال

حملل عسكري واسرتاتيجي.
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قضايا سياسية

معركــة الرقــة لــن أتخــذ وقتــاً طويــاًل، كمــا هــي معركــة املوصــل، فالطبيعــة اجلغرافيــة للرقــة 
خمتلفــة عــن املوصــل، و«قــوات ســوراي الدميقراطيــة« بــدأت املعركــة الفاصلــة حــول الرقــة، 
املدينــة الــي تقــع علــى الضفــة الشــمالية للفــرات، وتضــم حــوايل 300 ألــف نســمة، بعــد 
أتخــر دام طويــاًل، وتعتــر تركيــا »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« منظمــًة إرهابيــًة، يســيطر 

عليهــا األكــراد الســوريون، وأولويــة تركيــا منــع إقامــة دويلــة كرديــة يف مشــال ســوراي.
 يف 8 يونيــو، أملــح رئيــس الــوزراء الرتكــي بــن علــي يلــدرمي، بقــوة إىل تدخــل عســكري 

حمتمــل قائــاًل: »ســنقوم فــوراً ابلــرد الــالزم إذا واجهنــا يف الرقــة وضعــاً يهــدد أمننــا«. 
الدميقراطيــة« ابلتقــدم يف بعــض أحيــاء املدينــة، وتقــدر  بــدأت »قــوات ســوراي  وقــد 
الــوالايت املتحــدة أن مــا بــن 3000 و4000 مقاتــل لـــ )داعــش( موجــودون يف الرقــة، 
لكنهــم معزولــون هنــاك ألن الضــرابت اجلويــة الــي شــنها التحالــف بقيــادة الــوالايت 
املتحــدة، ودّمــرت آخــر جســرين يربطــان املدينــة ابلضفــة اجلنوبيــة لنهــر الفــرات، ومقاتلــو 
)داعــش( ال ميكنهــم اجتيــاز النهــر إاّل بواســطة قــوارب، ولكنهــم ســيكونون عندئــذ 

مكشــوفن أمــام ضــرابت جويــة.
و«قــوات ســوراي الدميقراطيــة« تتجــه إىل الســيطرة علــى الرقــة، بعــد أن ســيطرت علــى 

ســد الطبقــة الســد األكــر يف ســوراي، ومدينــة الطبقــة واملنصــورة والســحل. 
ويف أاير/ مايــو، قــررت الــوالايت املتحــدة دعــم »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« أبســلحة 
إضافيــة، تشــمل عــرابت مدرعــة، وأســلحة مضــادة للــدابابت، ومدافــع مورتــر ومدافــع 

رشاشــة ثقيلــة، وذلــك علــى الرغــم مــن معارضــة قويــة مــن جانــب تركيــا.
ومع أن وحدات )داعش( أخذت تنســحب من مواقعها من حول الرقة ومن داخلها 
أمــام تقــدم »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« وحتــت ضغــط الضــرابت اجلويــة األمريكيــة، إال 
أن الرغبــة بتدمــر الرقــة هــي املســيطرة؛ إذ مل تتوقــف طائــرات التحالــف الــي تقودهــا 
أمريــكا عــن التدمــر املمنهــج للبنيــة التحتيــة، ومل تــرتك مشــفى أو مســتوصفاً طبيــاً أو 
مدرســة أو مســجداً إال ودمرتــه، وطــال قصفهــا بيــوت املدنيــن فــكل يــوم نســمع عــن 
تدمــر أكثــر مــن عمــارة وبيــوت عربيــة، وتكمــل قــوات )قســد( املهمــة مــن خــالل 
اســتهداف املدينــة بقذائــف اهلــاون وابملدفعيــة الثقيلــة وابلصواريــخ الــي تســقط علــى 

رؤوس املواطنــن .
طائــرات وقــوات التحالــف بقيــادة الــوالايت املتحــدة تعمــل بفاعليــة ضــد أهــل الرقــة، 
وقــوات )قســد( الــي يقودهــا العديــد مــن اخلــراء األمريكيــن الذيــن يدربــون )قســد( علــى 
اســتخدام أســلحة وأســاليب قتاليــة جديــدة، ويف كل يــوم تقــوم أمريــكا بتســليم الكثــر 

مــن األســلحة املتطــورة الــي تســرع بتدمــر الرقــة فــوق رؤوس أهلهــا.
وأهــل الرقــة علــى يقــن أن املدينــة ستســلم ضمــن صفقــة متفــق عليهــا، واألمــر يتطلــب 

إكمــال مســرحية التحريــر ألن مشــغل )داعــش( و)قســد( هــو أمريــكا.

هزيمة )داعش( في الرقة

فاطمة الكدرو

أن  الرقــة مشــال ســوراي،  أكــد شــهود عيــان، يف مدينــة 
تقاتــل  الــي  املتحــدة  الــوالايت  تقــوده  الــذي  التحالــف 
تنظيم الدولة اإلســالمية هناك اســتخدمت ذخائر حمملة 
ابلفوســفور األبيــض الــذي يعــّد اســتخدامه يف املناطــق 

املأهولــة حمّرمــاً، مبوجــب القانــون الــدويل. 
مــن  بقعــاً  اإلنرتنــت  علــى  بُثــت  ومقاطــع  صــوٌر  تظهــر 
الضــوء منتشــرة فــوق مــا قــال ســكان حمليــون إهنــا منطقــة 
تقــع شــرق الرقــة، يف ذلــك اليــوم، أظهــرت الصــور أشــعة 
بيضــاء مضيئــة خيــرج منهــا دخــان أبيــض، وكال املظهريــن 
يــدالن علــى اســتخدام الفوســفور األبيــض الــذي ميكــن 

أن يتــم حتميلــه يف القذائــف املدفعيــة. 
ُنِشــرت الصــور عــر وكالــة )أعمــاق( اإلعالميــة التابعــة لـــ 
)داعــش(، إضافــة إىل منظمــة »الرقــة تذبــح بصمــت«، 
املتحــدة  الــوالايت  تقودهــا  الــي  القــوات  أن  وأثبتــت 
مــن  قبــل كجــزء  مــن  األبيــض  الفوســفور  اســتخدمت 

الــي تبذهلــا لتشــويه مسعــة أعدائهــا.  اجلهــود 
أخــرى،  مــواد حارقــة  إىل  إضافــة  األبيــض،  والفوســفور 
اســتخدمت مــن قبــل احلكومــة الســورية يف حلــب ويف 

أخــرى.  أماكــن 
ال يعّد اســتخدام أو امتالك الفوســفور األبيض، حســب 
وتقــول  للجيــوش،  ابلنســبة  حمظــوراً  الــدويل،  القانــون 
الــوالايت املتحــدة وجيــوش غربيــة أخــرى إنــه يســتخدم 
الدخــان  مــن  ســحابة  خلــق  أجــل  مــن  رئيســة  بصــورة 
اإلمــكان  يف  ولكــن  القــوات،  حتــركات  علــى  للتغطيــة 
اســتخدامه أيضــاً كســالح حــارق، وميكــن أن يــؤدي إىل 
فــإن  والثرمايــت،  النــاابمل  ومثــل  حرائــق كبــرة،  إشــعال 
اســتخدامه حمظــور يف املناطــق املأهولــة مبوجــب القانــون 

الــدويل. 
الــي  األمريكيــة  القــوات  أبن  أمريكــي  مســؤول  اعــرتف 

تقاتــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، يف العــراق وســوراي لديهــا 
القــدرة علــى اســتخدام الفوســفور األبيــض، ولكنهــا مل 

تســتخدمه ضــد األشــخاص. 
حتــارب  الــي  التحالــف  قــوات  ابســم  املتحــدث  وقــال 
ألســباب  إنــه،  ديلــون،  راين  الكولونيــل  املســلحن 
اســتخدام  حــول  احلديــث  وســعه  يف  ليــس  سياســية، 
ذخائــر بعينهــا. ولكــن أضــاف أنــه »وعلــى اتســاق مــع 
قانون الصراع املســلح، فإن الفوســفور األبيض يســتخدم 
كغطــاء وللتعتيــم بطريقــة ال حتــدث أتثــرات علــى املدنيــن 

املدنيــة«.  البنيــة  أو 
مل يتم حتديد ما إذا كانت القذائف الي حتوي الفوسفور 
األبيــض ســقطت يف مناطــق مأهولــة، ولكــن يُعتقــد أن 
عشــرات اآلالف مــن املدنيــن مــا زالــوا عالقــن يف الرقــة، 
حــى مــع هــروب الكثــر مــن قــادة )داعــش( إىل اجلنــوب 
حنــو مدينــة املياديــن يف ديــر الــزور. اليونيســف وصنــدوق 
حــوايل  هنــاك  أن  مــن  حــذروا  للطفولــة  املتحــدة  األمــم 

40000 طفــل مــا زالــوا داخــل املدينــة. 
قــال عــدد مــن الســكان إن الكثــر مــن مقاتلــي )داعــش( 
ــاً، إضافــة إىل  الذيــن بقــوا يف الرقــة هــم مــن اجملنديــن حملّي
بعــض املقاتلــن األجانــب، وإن معظــم القــادة واملقاتلــن 

األكثــر خــرة قــد رحلــوا. 
وتعــرض للقصــف مقهــى لإلنرتنــت؛ مــا أدى إىل مقتــل 
20 شــخصاً كانــوا حياولــون التواصــل مــع أقرابئهــم رمبــا 
للمــرة األخــرة، قبــل أن تنفــذ )داعــش( هتديدهــا إبغــالق 
املقهــى  قتلــوا يف  الذيــن  مــزودي اإلنرتنــت. وأحــد  كل 
كان انشــطاً، يقــوم إبرســال التقاريــر إىل املرصــد الســوري 

حلقــوق اإلنســان. 
أصبحــت )داعــش( أكثــر حزمــاً حيــال تبــادل املعلومــات 
الســكان  أصبــح  فقــد  وهكــذا  اخلارجــي،  العــامل  مــع 
يتحدثــون، بشــرط عــدم الكشــف عــن هوايهتــم، خشــية 

مــن االنتقــام. 
ســوراي  »قــوات  قبــل  مــن  الرقــة  علــى  اهلجــوم  مت 
الدميقراطيــة« الــي تتشــكل مــن مقاتلــن أكــراد وعــرب، 
يتلقــون الســالح والتدريــب والدعــم اجلــوي مــن الــوالايت 

)داعــش(.  لـــ  املنــاوئ  والتحالــف  املتحــدة 
يلقيهــا  متناقضــة  تعليمــات  تلقــوا  إهنــم  الســكان  يقــول 
التحالــف  مطالبــة  مــع  وذلــك  اجلــو،  مــن  التحالــف 
تلقــي  وبعــد  آمنــة،  أماكــن  يف  ابالحتمــاء  للســكان 

املدينــة.  بــرتك  حتذيــرات 
أصــدرت منظمــة )أصدقــاء بــال حــدود( بيــاانً حتــذر فيــه 
مــن أن املدنيــن يواجهــون اخلطــر ســواء بقــوا أو رحلــوا: 
»علــى اآلابء أن يقــرروا قــراراً مســتحياًل، ســواء بقــوا يف 
الرقــة معرضــن أبناءهــم للعنــف املتزايــد والضــرابت اجلويــة، 
أو أهنــم أخذوهــم إىل خــط املواجهــة، وهــم يعرفــون متامــاً 
يعــروا حقــول األلغــام، ورمبــا يكونــوا يف  أن عليهــم أن 

مرمــى النــران«.

التحالف استخدم الفوسفور 
األبيض في الرقة

إشراق

كاتبة وصحفية سورية
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قضايا سياسية

أمــام االحتفــاء مــن قبــل املعارضــة اليــوم ابهلجــوم علــى “دولــة العــراق والشــام 
اإلســالمية” املعروفــة ابســم )داعــش( وحماصــرة مقراهتــا مــن مشــال حلــب حــى 
عليهــا،  ســيطرت  الــي  األماكــن  مــن  الكثــر  مــن  بطردهــا  مــروراً  الرقــة  مدينــة 
مــن  تلــك احلركــة  اليــوم: كيــف متكنــت  ُيســأل حــى  الــذي مل  الســؤال  يبقــى 
اخــرتاق تنظيمــات املعارضــة، وفعــل مــا فعلــت مــن عنــف ودمــار وتشــويه لســمعة 
االنتفاضــة ممــا جعــل النــاس “ترتحــم” علــى عنــف النظــام أو تقارهنــا بــه علــى 
االنتفاضــة  قلــب  الــي مهــدت األرضيــة الســتيطاهنا  الظــروف  ماهــي  األقــل؟ 
وحماولــة تدمرهــا مــن الداخــل حمققــة أجنــدة النظــام؟ وهــل هــي مــن صنــع النظــام 

وحلفائــه حقــاً أم مــاذا؟.
أســئلة كثــرة رأينــا ضــرورة البحــث فيهــا وحماولــة اإلجابــة عنهــا عــر رصــد حمطــات 
دخــول اإلســالموين والتنظيمــات اإلرهابيــة بكافــة أشــكاهلم إىل ســوراي، لكــي 
يكــون مــا حيصــل اليــوم ضــد )داعــش( والــذي يصفــه البعــض أبنــه “ثــورة اثنيــة” 
أو تصحيــح ملســار الثــورة خطــوة يف االجتــاه الصحيــح، أي معرفــة األســباب 
الكامنــة وراء حصــول مــا حصــل، وكيــف حصــل؟ كــي ال يصــار إىل تكــراره 
خاصــة أن الســورين يدفعــون دمهــم علــى مذبــح احلريــة، وابتــت ســوراي اليــوم 

علــى حــدود خماطــر التقســيم والتفكيــك واألفغنــة واحلــرب الطويلــة األمــد.
كانــت الرقــة أول مدينــة ســورية خرجــت منهــا قــوات النظــام، بشــكل كامــل، يف 
آذار 2013، حيــث عاشــت شــهوراً مــن الفــرح ورحيــل الدكتاتوريــة جتّلــت يف 
حتويــل املدينــة مــن قبــل انشــطيها إىل “أيقونــة الثــورة” مــن خــالل النشــاطات 
والفعاليــات، حيــث أراد الناشــطون حينئــذ أن تكــون مدينتهــم منوذجــاً لســوراي 
املســتقبل، إال أنــه فجــأة تدهــور كّل شــيء: انســحبت جبهــة النصــرة ودخلــت 
)داعــش( وبــدأت تالحــق الناشــطن املدنيــن والســلمين واإلعالميــن الذيــن 
غــادر القســم األكــر منهــم املدينــة/ احللــم بعــد أن تعــرض زمالئهــم للتعذيــب 
والســجن واالختفــاء، ســواء يف الرقــة أو غرهــا، لتتحــول الرقــة مــن منــوذج جيــد 
لبنــاء الدولــة إىل منــوذج أســوأ مــن النظــام ذاتــه )أليــس هــذا مــا يريــده النظــام؟ أن 
تدمــر املعارضــة ذاهتــا؟(، ليبقــى الســؤال: كيــف حــدث مــا حــدث؟ ومل مل يتمكــن 
الناشــطون وقــوى املعارضــة املســلحة املعتدلــة )اجليــش احلــر مثــال( مــن إيقــاف 
)داعــش( يف اللحظــة املناســبة؟ ومل هربــوا بــدل املواجهــة، وهــم الذيــن واجهــوا 
قــوات النظــام واســتبداده يف أشــد حلظــات بطشــه؟ هــل كانــت )داعــش( أشــد 

توحشــاً وعنفــاً مــن النظــام أم مــاذا؟.
حتــررت الرقــة بتاريــخ 4 آذار )مــارس( 2013 بعــد معــارك شــارك هبــا بشــكل 
النصــرة«  »جبهــة  مــن  بســيطة  مبســاندة  الشــام«  »أحــرار  رئيســي  كتائــب 
الــي ســارعت إىل احتــالل مبــىن احملافظــة واختــاذه كمقــر رمســي هلــا منــذ اليــوم 
الثــاين للتحريــر، حينئــذ كانــت املعارضــة املســلحة مشــغولة ابســتكمال معــارك 
مــن املســلحن؛  املدينــة أحــد  يبــَق يف  »التحريــر« علــى حــدود احملافظــة، ومل 
ممــا أحــدث فراغــاً هائــاًل يف أجهــزة الدولــة ومؤسســاهتا خاصــة علــى صعيــد 
مــن  الفــراغ حيــث تشــكلت جمموعــة  مــلء  الناشــطون إىل  اخلدمــات، فعمــد 
التجمعــات الثوريــة كان منهــا »حقنــا« و“جتمــع شــباب الرقــة احلــر”، والــي 
أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة تنظيــف املدينــة، وإعــادة أتهيلهــا لتكــون منوذجــاً 

لســوراي احلــرّة.
بينمــا كان الناشــطون املدنيــون يقومــون بذلــك، واألمــل ميــأل حمّياهــم لبنــاء وطــن 
حلمــوا بــه، كان يف اجلهــة األخــرى مــن يعمــل علــى أجندتــه اخلاصــة، حيــث 
ظهــر أمــران: األول “جبهــة النصــرة” الــي اســتولت علــى مبــىن احملافظــة اتركــة 
املناطــق  تقــوم علــى ختــدمي  القتــال إال اندراً، متبعــة سياســة انعمــة  ســاحات 
والثــاين:  املواطنــن،  النــاس لكســب ود  بــن  والتغلغــل  اجلوامــع  أئمــة  وتبديــل 
هــو وجــود جملســن حمليــن يف املدينــة أحدمهــا منتخــب مــن قبــل خنبــة معينــة 
وليــس مــن الناشــطن، بقيــادة “ســعد فهــد الشــويش”، والثــاين مفــروض مــن 
االئتــالف الوطــي برائســة “عبــد هللا اخلليــل”، حيــث أعلــن عنــه يف مدينــة أورفــا 
الرتكيــة بتاريــخ 2013/12/6، وأحــدث بيــان تشــكيل اجمللــس ضجــة كبــرة 
علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي، حيــث مت اســتنكار »طريقــة تشــكيله 
دون الرجــوع إىل الناشــطن امليدانيــن، وضبابيتــه، حيــث أن 90 ابملئــة مــن 

أعضائــه يعملــون يف الســر«.
بــرزت اخلالفــات بــن االثنــن علــى طبيعــة عمــل اجمللــس الــذي يصــر املنتخبــون 
علــى أنــه خدمــي يف حــن يريــد مجاعــة االئتــالف جعلــه سياســياً، مــع وجــود 
أجنــدة غريبــة تعمــل علــى اهليمنــة والســيطرة وتكّفــر بعــض مكــوانت الشــعب 
الســوري، أي أنــه يتبــع االئتــالف بشــكل أو آبخــر، ولــه توجهــات االئتــالف 

اإلســالموية القوميــة نفســها.
وبعــد كل  ابلفشــل  ابءت  أهنــا  إال  اجمللســن  لتوحيــد  حمــاوالت كثــرة  جــرت 
اجتمــاع كان جيــري التأجيــل، يف هــذا الوقــت كانــت جبهــة النصــرة هتيمــن أكثــر 
وأكثــر علــى املقــرات واجملتمــع وكذلــك األمــر ابلنســبة للناشــطن الذيــن كانــوا 
“حياولــون إبعــاد كل تلــك املشــكالت واخلالفــات السياســية واملاليــة عنهــم”، 
عاملــن علــى توســيع نطــاق نشــاطهم وعملهــم، وأصبحــوا يف حزيــران 2013 
حــوايل 32 جتمعــاً شــبابياً مدنيــاً، تعــىن “ابألمــور اإلنســانية اخلدميــة، والثقافــة 

ونشــر الوعــي الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان”.
هــذا التضخــم يف عــدد اجملموعــات دفــع الشــباب ألن “جيــدوا وســيلة للتنســيق 
بــن جهودهــم، فــكان جتّمــع )قــوى الثــورة( حلمايــة أهدافهــا هــو نتيجــة هــذه 

املســاعي”.
وهنــا حصــل الشــرخ األّول يف العمــل الشــبايب املــدين، “لقــد خلقنــا ألنفســنا 
مركزيــة وبروقراطيــة مل نكــن حباجــة هلــا أبــداً، حركتنــا كانــت نشــطة وخفيفــة وال 
حتدث ضجيجاً إعالمياً، ولكن بعد تشــكيل تلك املركزية فرت احلماس وأصبح 
يعملــون جبــد أصبحــوا  الناشــطن والذيــن  الشــباب  بطيئــاً ألن معظــم  العمــل 
يف تلــك املركزيــة “؛ ممــا أفقــد العمــل املــدين ســلطته، إذ كان مبثابــة “العــن 
يكــن هنالــك فصيــل عســكري جيــرؤ علــى االعتــداء  فلــم  للمدينــة،  احلارســة 
إال وتظهــر يف وجهــه مظاهرتــن ضخمتــن أو اعتصــام حــى تســتعاد احلقــوق 
ألصحاهبــا”، كمــا حصــل أكثــر مــن مــرة حــن اعتقــل أحــد الناشــطن وأخــذ 
إىل احملكمة العســكرية، من قبل فصائل »أحفاد الرســول«، فتجمع الناشــطون 
أمــام احملكمــة واقتحموهــا، هاتفــن بفــك أســره، ممــا أوجــد خالفــاً “بــن أحفــاد 
الرســول مــن جهــة وكتائــب الفــاروق أدى إلطــالق ســراح الناشــط املعتقــل مــع 
بوســة شــوارب”، ومــرة تظاهــر الناشــطون أمــام مقــر جبهــة النصــرة لإلفــراج عــن 

أربعــة شــباب اعتقلــوا بعــد مظاهــرة أمامهــا.
وقتئــذ مل يكــن جيــرؤ أحــد علــى االقــرتاب مــن الناشــطن املدنيــن ألن “هنالــك 
روح ثوريــة حاضــرة يف شــوارع الرقــة كانــت دائمــاً حتــول دون ذلــك” أي أن 
اجملتمــع كان حيضنهــم وحيميهــم وهــو مــا فقــدوه الحقــاً، رغــم حمــاوالت جهــات 
خمتلفــة )إســالمية معتدلــة – متشــددة – جيــش حــر( اهليمنــة علــى العمــل املــدين 

وســرقة مكتســباته.
 اللحظة احلامسة: االفرتاق

حــن أعلــن قائــد “دولــة العــراق والشــام اإلســالمية” أبــو بكــر البغــدادي بتاريــخ 
9 نيســان )أبريــل( 2013 تّوحــد تنظيمــي )داعــش( و”جبهــة النصــرة” الــي 
انســحبت إىل مدينــة “الطبقــة” بعــد تســليم مقرهــا لـــ )داعــش(، بــدأ الصــراع 
بينهــا وبــن القــوى املدنيــة الــي كانــت دخلــت عمليــاً يف طــور مركزيتهــا وضعــف 
صلتهــا ابلشــارع بفعــل غيــاب التمويــل، ممــا عطــل عملهــا نســبياً وســط شــلل 

اجمللســن احملليــن 
)املنتخــب واملفــروض مــن االئتــالف( الذيــن مل يكــوان حــاّل خالفاهتمــا؛ ممــا مهــد 
للبطــش ابلنــاس  الــي مكنــت )داعــش( مــن اســتغالل األمــر جيــداً  األرضيــة 
وتطبيــق سياســتها، خاصــة أن فصائــل “اجليــش احلــر” الــي كانــت يف البدايــة 
ممســكة ببعــض مفاصــل األمــور يف املدينــة كانــت مشــغولة “علــى أكثــر مــن 
جبهــة ، كجبهــة الفرقــة 17 علــى ســبيل املثــال، ومل يكــن مبقــدوره ) اجليــش 
احلــر( أن يدخــل جببهــة جديــدة مــع داعــش، انهيــك عــن كونــه ليــس بــذاك 
اجليــش صاحــب األخــالق الســامية، هــو فقــط ابملقارنــة النســبية كان مصــدر 
خــر للنــاس )كتائــب الفــاروق كانــت تصنــف حينئــذ أبهنــا مــن الكتائــب اجليــدة، 

علــى الرغــم مــن الســرقات الــي قامــت هبــا(”.
وســط هــذا الفــراغ يف القــوى املقاومــة لـــ )داعــش( بــدأت بتنفيــذ اســرتاتيجيتها 

كأهنــا نظــام دكتاتــوري عــر محــالت االعتقــال العشــوائية؛ مث اإلفــراج عنهــم مــع 
ظهــور تعذيــب هائــل علــى أجســادهم يف »رســالة واضحــة أبن مــن يعــارض 
األوىل  املرحلــة  نتائــج  وابلفعــل كانــت  نفســه،  املصــر  يلقــى  ســوف  وجــودان 
مبهــرة، فأخــذت التجمعــات الشــبابية املدنيــة ابالنكمــاش نتيجــة فقداهنــا لزخــم 
الــذي كان ميثــل بنيتهــا الرئيســية وقوهتــا األســاس«، لتخلــو الســاحة  الشــارع 
لـــ )داعــش( إال مــن بعــض النشــاطات احملــدودة كتلــك الــي  ابلكامــل تقريبــا 
قامــت هبــا ســعاد نوفــل بوجــه )داعــش( الــي بــدأت يف مرحلتهــا الثانيــة مالحقــة 
الناشــطن ورؤســاء اجملالس املدنية املعروفن يف املدينة )عبد هللا اخلليل – فراس 
احلــاج صــاحل – إبراهيــم الغــازي(؛ مــا شــكل صدمــة كبــرة للمجتمــع والناشــطن.
يف املرحلــة الثالثــة بــدأت )داعــش( تطبيــق قوانينهــا -بوصفهــا دولــة- مــن خــالل 
فــرض “ضرائــب ماليــة علــى احملــالت التجاريــة لقــاء احلمايــة ومضايقــات علــى 
الطريقــة الســعودية فيمــا خيــص املــرأة )لباســها – حجاهبــا(، التدخــل ابملعاهــد 
التعليميــة اخلاصــة مــن أجــل الفصــل بــن الذكــور واإلانث، مــع فــرض غرامــة 
ماليــة ملــن ال يلتــزم بذلــك يف خطــوة أوىل، وإغــالق املعهــد واعتقــال القائمــن 

عليــه بتهمــة الكفــر والزندقــة يف مرحلــة اثنيــة”.
بعد أن اطمأنت )داعش( إىل قوة حتصيناهتا دعت يف مرحلة رابعة إىل اجتماع 
   Negative موســع مــع الفعاليــات املدنيــة املتبقيــة وشــيوخ املدينــة يف قهــوة
بتاريــخ2013/10/17، حيــث حضــر حــوايل 300 انشــط ابإلضافــة ملمثلــي 
و”مهنــد  احلســن”  “حــازم  مــن  االجتمــاع كل  يف  بــرز  حيــث  )داعــش(، 
حبايبنــا” يف توجيــه أســئلة اهتاميــة حمرجــة جــداً لـــ )داعــش( عــن “جرائــم قتــل 
وســرقات يف وضــح النهــار وأوضــاع املدينــة املزريــة”، لُيفاجــأ النــاس ابغتيــال 
مزدحــم  “مــكان  يف  اليــوم  نفــس  مــن  ليــال   11 الســاعة  احلســن”  “حــازم 
ابلســكان، وحبســب شــهادات العديــد مــن األشــخاص أن رميــه ابلرصــاص مت 
مــن قبــل ســيارة معروفــة خبطــف الناس)ســراتو بيضــاء اللــون منــرة حلــب(، وبعــد 
أربعــة أايم مت اغتيــال  “مهنــد حبايبنــا” يف ســيارته علــى طريــق عــام، وهــذا 
كان مبثابــة إعــالن استســالم معظــم شــباب القــوى املدنيــة؛ ممــا أدى إىل هــروب 
العديــد مــن الشــباب حنــو مدينــة أورفــا الرتكيــة، ليطلــق عليهــم لقــب “اهلاربــن 

مــن املــوت”.
ننســب  بتزايــد وقاحتهــا، كنّــا  ســاهم خوفنــا وتكتمنــا علــى جرائــم )داعــش( 
اجلرائــم لعصــاابت أو جمهولــن مــع شــبه يقيننــا أبن )داعــش( مــن يقــف خلفهــا، 
ممــا جعــل النــاس ترجتــف خوفــاً أكثــر فأكثــر، إذ حنــن مــن جاهبنــا املــوت نرجتــف 
مــن هــؤالء! فكيــف أبولئــك النــاس الطيبــن؟ حــى اآلن أخشــى أن أكشــف 
امســي لكيــال أؤذي أحــداً مــن أقــاريب وأهلــي الذيــن مــا زالــوا يعيشــون يف املدينــة، 
لقــد فقــد النــاس ثقتهــم بنــا وأبنفســهم، كنــا منــذ زمــن عنــد االعتــداء علــى أي 
شــخص يف املدينــة نشــاهد املظاهــرات العارمــة الــي تطالــب حبــق املظلــوم وتدفــع 
الشــر عنــه، يف املراحــل األخــرة مل جنــد ســوى عشــرات األشــخاص الــي وقفــت 
لتدافــع عــن الكنيســة أو حــى للمطالبــة أبحــد املعتقلــن يف ســجون )داعــش( 
مــا  قلوبنــا ولكــن هــذا  الســرعة إىل  اخلــوف هبــذه  عــاد  ملــا  وغرهــا، ال أدري 

شــاهدانه يف عيوننــا قبــل اهلــروب”.
اليــوم بعــد اهلجــوم علــى )داعــش( يســتعد الشــباب للعــودة إىل الرقــة ليباشــروا 
أنشــطتهم »مــع االســتفادة أبقصــى مــا ميكــن مــن الــدرس الســابق« حيــث قطعــوا 
وعــداً علــى أنفســهم أبهنــم لــن خيرجــوا مــن املدينــة إال للمقــرة، فهــل ينجحــون؟!

التجربــة املــرّة تلــك ال زالــت تنبــت علــى ضفافهــا العديــد مــن األســئلة املؤرقــة 
الباقية دون إجاابت رغم األمل الذي أطل مؤخراً، وعلى رأســها: دور »جبهة 
النصرة« املصّنفة إرهابية يف طرد )داعش(، وهي الي وفرت هلا سابقاً األرضية 
الالزمــة لدخــول الرقــة! خاصــة أن املراكــز الــي تطــرد منهــا )داعــش( اليــوم تســّلم 
للنصــرة! انهيــك عــن دور الفصائــل اإلســالمية األخــرى ومــدى قدرهتــا علــى 
التعايــش مــع الدولــة املدنيــة وهــي الــي تعلــن أهنــا تريــد دولــة إســالمية، وبعضهــا 
يكّفــر مكــّوانت مــن الشــعب الســوري، فكيــف ســيتعايش هــؤالء مــع الناشــطن 

املدنيــن الذيــن قــرروا العــودة؟ هــل مثــة معركــة أخــرى مؤجلــة؟.
”Syria untold املصدر “سراي أنتولد

كيف استولت )داعش( على الرقة؟

د. غريب الحسين

كاتب وابحث سوري
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بلبل زاده... منبر الشام

جمعية إييلكدر تواصل نشاطاتها في مركز المساعدات في جرابلس

نادي االستقرار الرياضي يبدأ دورات تدريبية صيفية

جمعية إييلكدر تصدر تقريرا عن نشاطاتها الرمضانية

İyı̇lı̇kder Cerablus Yardim Merkezı̇ Faalı̇yetlerdevam Edı̇yor

İstikrar Spor Kulübü Yaz Kursları Başladı

İyilikder Ramazan Faaliyetleri Raporunu Açıkladı

İlk günden bu yana Suriyeli kardeşlerimiz için İyilikder olarak başta eğitim olmak 
üzere,aile ziyaretleri ile rehabilitasyon, temel yaşam maddeleri desteği ve yetimle-
re yönelik faaliyetlerimizle yardımlarımızı yüreklere dokunarak sürdürmeye devam 
ediyoruz. Savaş nedeni ile evlerinden herhangi bir eşya alamadan çıkan ve Fırat Kal-
kan Operasyonu sonrası arındırılmış bölgeye sığınan kardeşlerimiz için en önemli 
sorunlardan biri olan giyim ve gıda yardımlarını daha hızlı ulaştırabilmek adına Ce-
rablus’ta 2016 yılında kurduğumuz insani yardım ve sosyal merkezimiz faaliyetlerini 
genişleterek sürdürüyor.

İstikrar Spor Kulübü, çocuk-
ların yaz aylarını daha verimli 
geçirmeleri için düzenlediği 
spor kursları 12 Hazirandan 
beri devam ediyor. 5 ila 14 yaş 
arası çocukların kabul edildiği 
kurslar 15 Eylülde sona erecek. 
Basketbol ve Yüzme branşların-
da yapılan kurslara çok sayıda 
çocuk katılıyor.
Kurslar; erkek çocuklar için Pa-
zartesi, Çarşamba, Cuma günle-
ri, kızlar çocuklar için ise Salı, 
Perşembe günleri olmak üzere 
üç seans halinde yapılıyor.

Yurtiçinde ve yurtdışında başarılı çalışmalara imza atan İyilikder, 
2017 yılı Ramazan Faaliyetleri Raporunu açıkladı. Kurulduğu ta-
rihten beri “insanlık uğruna” sloganıyla yurtiçinde ve yurtdışında 
başarılı çalışmalarla göz dolduran İyilik Eğitim ve Yardımlaşma 
Derneği, 2017 yılı Ramazan Faaliyetleri Raporunu infografik tab-
loyla açıkladı.
Rapora göre;
-10 bin ihtiyaç sahibi aileye fitre ve zekât verildi.
-Bin yetim evinde iftar yapıldı.
-25 bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet alınarak yüzleri güldü-
rüldü.
-70 il ve 15 ülkede iftar programları ve faaliyetler gerçekleştirildi.
-10 bin çocuğa çeşitli hediyeler verilerek sevindirildi.
-25 bin ihtiyaç sahibi aileye kumanya dağıtımı yapıldı.
-16 ilde toplu iftar programları yapıldı.
-Bin kardeş aile ile iftar yapıldı.
-16 ülkede kardeşlik sofrası kurularak iftar programları yapıldı.
İyilikder yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, faaliyetle-
rin gerçekleşmesinde emeği geçen hayırsever bağışçılarına, İyilik-
der temsilciliklerine ve gönüllülerine teşekkür etti.

تواصـــل مجعيـــة إييلكـــدر تقـــدمي مســـاعداهتا للمســـتحقن مـــن اإلخـــوة الســـورين منـــذ اليـــوم األول مـــن األزمـــة، مثـــل 
التعليـــم والتأهيـــل والـــزايرات العائليـــة، والدعـــم ابملـــواد األساســـية الالزمـــة للحيـــاة، والنشـــاطات الـــي تســـتهدف 
األيتـــام. ولذلـــك فـــإن مركـــز املســـاعدات اإلنســـانية واالجتماعيـــة الـــذي أنشـــأته اجلمعيـــة يف جرابلـــس عـــام 2016 
يواصـــل توســـيع نشـــاطاته مـــن أجـــل إجيـــاد حـــل ســـريع ملشـــكلة نقـــص الغـــذاء واملالبـــس، وهـــي أكـــر مشـــكلة 
يعانيهـــا إخوتنـــا الســـوريون الذيـــن خرجـــوا مـــن بيوهتـــم بســـبب احلـــرب، مـــن دون أن أيخـــذوا معهـــم أمتعتهـــم، مث 

جلـــأوا بعـــد ذلـــك إىل املنطقـــة الـــي مت تطهرهـــا مـــن اإلرهابيـــن عـــن طريـــق عمليـــة درع الفـــرات.

دورات  يونيـــو  حزيـــران   12 منـــذ  تتواصـــل 
صيفيـــة الـــي ينظمهـــا اندي االســـتقرار الرايضـــي 
والـــي هتـــدف إىل أن يقضـــي األطفـــال أشـــهر 
الـــدورات  فائـــدة.  أكثـــر  بشـــكل  الصيـــف 
أعمارهـــم  تـــرتاوح  الذيـــن  لألطفـــال  مفتوحـــة 
مـــن 5 إىل 14 عامـــا، وســـينتهي الرانمـــج يف 
15 مـــن أيلـــول ســـبتمر القـــادم. وقـــد شـــهدت 
دورات الســـباحة وكـــرة الســـلة إقبـــااًل كبـــراً مـــن 
ــال. ويتـــم ختصيـــص ثـــالث حصـــص يف  األطفـ
أايم اإلثنـــن واألربعـــاء واجلمعـــة للبنـــن، ويومـــي 

للبنـــات. الثـــالاثء واخلميـــس 

نفـــذت مجعيـــة إييلكـــدر أعمـــاال انجحـــة داخـــل تركيـــا وخارجهـــا، ونشـــرتها يف 
تقريـــر فعالياهتـــا الرمضانيـــة اخلـــاص بعـــام 2017. اجلمعيـــة الـــي عملـــت منـــذ 
إنشـــائها داخـــل تركيـــا وخارجهـــا حتـــت شـــعار »مـــن أجـــل اإلنســـان« أعلنـــت 
عـــن نشـــاطاهتا الـــي نفذهتـــا خـــالل شـــهر رمضـــان مـــن عـــام 2017 مـــن خـــالل 

جـــدول إينفوغرافـــك. ويشـــر التقريـــر إىل تنفيـــذ اجلمعيـــة األعمـــال التاليـــة:
- توزيع الزكاة وزكاة الفطر على 10 آالف من العائالت احملتاجة.

- تقدمي وجبات إفطار يف بيوت ألف من األيتام.
- إدخال السرور على 25 ألف يتيم إبعطائهم مالبس العيد.

- تنظيم موائد اإلفطار يف 70 والية داخل تركيا ويف 15 دولة.
- توزيع اهلدااي على 10 آالف طفل وإدخال البهجة عليهم.

- توزيع سالل غذائية على 25 ألف من العائالت املعوزة.
- تنظيم إفطارات مجاعية يف 16 والية تركية.

- تنظيم إفطارات بن العائالت الكافلة والعائالت املكفولة.
- تنظيم إفطارات التآخي يف 16 بلداً.

وقـــد أدرت إدارة مجعيـــة إييلكـــدر بيـــاانً يف هـــذا اخلصـــوص أثنـــت فيـــه علـــى 
كل مـــن ســـاهم يف تلـــك النشـــاطات مـــن املترعـــن والعاملـــن واملتطوعـــن 

وفـــروع اجلمعيـــة.
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بلبل زاده... منبر الشام

تركيا الدولة األكثر عطاًء من حيث المساعدات اإلنسانية

معّلمون أتراك لتعليم التركية للسوريين

Türkiye İnsani Yardımda Yine En Cömert Ülke

İnsani yardım çalışmalarına daha fazla kaynak ayıran Türkiye, komşu ülkeler başta olmak üzere Afrika’dan 
Ortadoğu’ya, Asya’dan Güney Pasifik’e kadar çok geniş bir coğrafyaya yardım eli uzattı, uzatmaya devam 
ediyor. İnsani yardım çalışmalarını kamu kurumlarının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu marifetiyle ihti-
yaç sahibi ülkelere ulaştıran Türkiye, en büyük desteği, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türk Kızılayı’ndan alıyor. 
Kızılay bu dönemde daha fazla rol üstleniyor.  İhtiyaç sahibi ülkelere desteğinde kayda değer bir artış görünen 
Türkiye’nin, yardımları da nicelik ve nitelik bakımından çeşitlendi. Gıda dışında birçok alanda da yardım ya-
pan Türkiye, dünyada birçok ülkeyi de geride bıraktı.  Mili gelirinin 0,75’ini insani yardım için ayıran Türkiye, 
bir kez daha dünyanın “En cömert ülkesi” konumuna yerleşti.  Küresel İnsani Yardım 2017 raporunda, 2016 
yılında en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler sıralamasında ABD’nin ardından ikinci olan Türkiye, 
söz konusu dönemde yurt dışı insani yardıma 6 milyar ABD Doları kaynak aktarmış oldu.

خصصـــت تركيـــا ميزانيـــة أكـــر مـــن أجـــل متويـــل أعمـــال اإلغاثـــة واملســـاعدات اإلنســـانية. وال تكتفـــي تركيـــا مبـــد يـــد العـــون إىل دول 
املنطقـــة فقـــط، بـــل تصـــل مســـاعداهتا إىل منطقـــة شاســـعة متتـــد إىل إفريقيـــا والشـــرق األوســـط وآســـيا وجنـــوب احمليـــط اهلـــادئ. إضافـــة 
إىل مـــا تقدمـــه املؤسســـات احلكوميـــة مـــن مســـاعدات إنســـانية، فـــإن تركيـــا ترســـل مســـاعداهتا الـــدول املســـتحقة بتوجيـــه مـــن منظمـــات 
اجملتمـــع املـــدين. وكان جلمعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي النصيـــب األكـــر مـــن تلـــك املســـاعدات جـــرت العـــادة يف الســـنوات الســـابقة. 
وقـــد لعـــب اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي دوراً كبـــراً خـــالل هـــذه الفـــرتة. وقـــد زاد حجـــم املســـاعدات الـــي تقدمهـــا تركيـــا بشـــكل ملحـــوظ 
للـــدول احملتاجـــة، وعرفـــت تلـــك املســـاعدات زايدة يف التنـــوع مـــن حيـــث الكميـــة واجلـــودة. وإضافـــة إىل املـــواد الغذائيـــة فـــإن تركيـــا تقـــدم 
مســـاعدات خمتلفـــة يف كثـــر مـــن اجملـــاالت، األمـــر الـــذي جعلهـــا تتجـــاوز كثـــراً مـــن دول العـــامل يف هـــذا اإلطـــار. وقـــد خصصـــت تركيـــا 
0.75% مـــن الناتـــج الوطـــي غـــر الصـــايف للمســـاعدات اإلنســـانية، لتصبـــح »الدولـــة األكثـــر كرمـــًا« يف العـــامل. ويشـــر تقريـــر دويل 
صـــدر عـــام 2017 حـــول املســـاعدات اإلنســـانية إىل أن تركيـــا قـــد احتلـــت الرتتيـــب الثـــاين بعـــد الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة خـــالل 
عـــام 2016 مـــن حيـــث حجـــم املســـاعدات اإلنســـانية الـــي تقدمهـــا. ويذكـــر التقريـــر أن تركيـــا قـــد أنفقـــت 6 مليـــار دوالر علـــى 

املســـاعدات اإلنســـانية املوجهـــة إىل اخلـــارج خـــالل الفـــرتة ذاهتـــا.

دشـــنت جامعـــة »حـــران« بواليـــة شـــانلي أورفـــا جنـــويب تركيـــا، برانجمـــا لتدريـــب 524 شـــخصا؛ هبـــدف إعدادهـــم لتعليـــم اللغـــة الرتكيـــة 
لالجئـــن الســـورين املوجوديـــن يف البـــالد.

وحبســـب مراســـل األانضـــول، الرانمـــج جيـــري تنظيمـــه يف إطـــار الروتوكـــول املوقـــع بـــن وزارة التعليـــم الرتكيـــة، وبعثـــة االحتـــاد األورويب 
يف تركيـــا، مـــن أجـــل دمـــج األطفـــال الســـورين يف النظـــام التعليمـــي الرتكـــي.

مـــن جانبـــه أكـــد رئيـــس جامعـــة حـــران، رمضـــان طـــاش ألتـــن، األمهيـــة الكبـــرة الـــي يوليهـــا املســـؤولون األتـــراك لتعليـــم األطفـــال 
الســـورين. جـــاء ذلـــك يف حفـــل أقيـــم اليـــوم يف أحـــد املراكـــز التعليميـــة يف شـــانلي أورفـــا مبناســـبة تدشـــن الرانمـــج التدريـــيب.

وأشار طاش ألتن، أن اجلامعة الي يرتأسها تقدم دورات مبستوايت خمتلفة يف اللغة الرتكية للسورين.
وشدد على أن »تعلم الرتكية ابت أمرا هاما وملحا للسورين«.

بدوره لفت مدير التعليم يف الوالية شرف الدين طوران، إىل أن »تعلم السورين للغة الرتكية سيسهل عليهم أمورهم احلياتية«.

ما بقي من 6 سنوات

En az 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki büyük savaş 7.yılına girdi. 2011’de rejimin katliamlarıyla 
başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşması bu süre içinde vahim bir insani krizin doğmasına sebep oldu.
BM verilerine göre Suriye içinde 6.1 milyon insan yerinden oldu, Suriye dışında ise 4.8 milyon insan başka 
ülkelere sığınma talebinde bulundu. 2016 yılı ortalarında tahminen 1 milyon kişi, kuşatma altındaki bölgelerde 
yaşıyor ve temel hayat kurtarıcı yardımlardan ve insani destekten mahrum bırakılıyordu.
Savaşın başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu. Hapishanelerdeki işkence ve 
kötü muamele kontrolden çıkmış durumda. Yerel gözlemcilere göre Mart 2011 ile Haziran 2016 arasındaki 
dönemde hapisteyken ölen insan sayısı en az 12 bin. 400’den fazla saldırıda uluslararası alanda yasaklanmış 
olan ve çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri de öldüren en az 13 çeşit misket bombası kullandı.
Misket bombaları bir çok ülke tarafından hukuk dışı ilan edilmiş durumda, zira içerdikleri altbombacıklar çok 
geniş bir alana yayıldıklarından savaşcılar ve siviller arasında ayrım yapmıyor. Dahası bir çok altbombacık 
da patlamadığından, fiilen temizlenmedikleri takdirde, yıllar sonra bile yanlışlıkla basıldığında patlayabilecek 
kara mayınlarına dönüşüyor.

6 Yıldan Geriye Kalanlar
دخلـــت احلـــرب الطاحنـــة يف ســـوراي عامهـــا الســـابع، لتحصـــد أرواح 450 ألـــف إنســـان علـــى األقـــل. وقـــد اندلعـــت االشـــتباكات بعـــد بـــدء النظـــام 

الســـوري سلســـلة مـــن املذابـــح عـــام 2011، مث انتشـــرت تلـــك االشـــتباكات وتكثفـــت لتتســـبب يف مأســـاة إنســـانية كـــرى.
وتشـــر بيـــاانت األمـــم املتحـــدة إىل نـــزوح 6.1 مليـــون ســـوري عـــن مواطنهـــم، مـــن بينهـــم 4.8 مليـــون اضطـــروا إىل اهلجـــرة خـــارج حـــدود البلـــد. 
وقـــد بقـــي حنـــو مليـــون شـــخص معـــزواًل مـــن مناطـــق حماصـــرة خـــالل عـــام 2016، وهـــم يفتقـــرون إىل أدىن مقومـــات احليـــاة، وال ُيســـمح إبيصـــال 

املســـاعدات اإلنســـانية واملواعـــد اإلغاثيـــة إليهـــم.
ومنـــذ بدايـــة احلـــرب مت تســـجيل أكثـــر مـــن 120 ألـــف حالـــة ســـجن أو اختفـــاء. وقـــد خرجـــت أعمـــال التعذيـــب واملعاملـــة الســـيئة يف املعتقـــالت 
عـــن املراقبـــة والتحكـــم. ويؤكـــد مراقبـــون ميدانيـــون أن الســـجناء الذيـــن قضـــوا حنبهـــم يف الســـجون قـــد فـــاق 12 ألـــف شـــخص يف الفـــرتة املمتـــدة مـــن 
مـــارس 2011 إىل مـــارس 2016. ويشـــر املراقبـــون إىل أن النظـــام الســـوري اســـتخدم 13 نوعـــاً علـــى األقـــل مـــن القنابـــل العنقوديـــة واألســـلحة 

احملرمـــة دوليـــا والـــي حصـــدت أرواح أكثـــر مـــن 400 ألـــف مـــن األطفـــال واملدنيـــن.
قـــد أعلـــن كثـــر مـــن الـــدول حظـــر اســـتخدام القنابـــل العنقوديـــة، ذلـــك ألن شـــظاايها تنتشـــر يف مســـاحات شاســـعة وتنفجـــر يف أوقـــات متتاليـــة دون 
متييـــز بـــن املســـلحن واملدنيـــن. وتبقـــى بعـــض القنابـــل املتفرعـــة عنهـــا طيلـــة ســـنوات دون أن تنفجـــر لتتحـــول إىل ألغـــام أرضيـــة هتـــدد أرواح األجيـــال.
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بعــد أن جــرت ميــاه كثــرة حتــت اجلســر، وحصلــت حتــوالت مريــرة وعديــدة، 
خــالل ســت ســنوات مضــت مــن عمــر الثــورة الســورية، ثــورة احلريــة والكرامــة، 
الثــورة  لقــوى  الوطــي  االئتــالف  الكبــر، يف مســرة  التعثــر  وبعــد كل هــذا 
ومــع  مثيــل،  أي  هلــا  يســبق  مل  الفــوات  مــن  حالــة  ســياق  واملعارضــة، ويف 
اســتمرار االنســحاابت مــن صفــوف هــذا التشــكيل الــذي كان ميثــل الثــورة 
الســورية يف مرحلــة خلــت، وإابن التدخــالت اإلقليميــة املتعــددة والدوليــة 
كذلــك، ومــع فشــل السياســات الــي اتبعهــا ويتبعهــا االئتــالف، دون أن 
جيــد مــن يقــف بــن ظهرانيــه ليقــول توقفــوا مــن أجــل مراجعــة حقيقيــة ملــا 
مضــى وانقضــى، فــإن هنــاك الكثــر مــن أهــل الثــورة، ومــن شــخصيات وطنيــة 
معارضــة، كتــاابً ومثقفــن، يهمهــم مــا آلــت اليــه أوضــاع الثــورة الســورية، بعــد 
أن توهــم البعــض أن الثــورة انتهــت، وأصبحنــا يف منعطــف آخــر، خمتلــف عــن 
ذاك الــذي مضــى، كان ال بــّد مــن طــرح هــذا الســؤال مبوضوعيــة وإجيابيــة، 
وصــواًل إىل مــا هــو أفضــل يف أوضــاع املعارضــة واالئتــالف منهــا، وأيضــاً حنــو 
مؤمتــر وطــي جامــع انقــد جملمــل العثــرات واألخطــاء الــي وقعــت فيهــا قــوى 

الثــورة واملعارضــة يف جمملهــا.
ميســك  رأي  علــى  معهــم  لتقــف  املهتمــن  بعــض  مــع  )إشــراق(  توقفــت 
ابملنصــة األفضــل واألجــدى. الناشــط  عبــد الناصــر حممــد صــوان حتــدث 
قائــاًل: »عندمــا مت تشــكيل االئتــالف الوطــي لقــوى الثــورة الســورية، كان 
نتــاج مصــاحل إقليميــة فرضــت تيــارات حزبيــة فئويــة، وبعــض الشــخصيات 
الثــورة عــن مســارها،  كانــت ذات طابــع يتناســب مــع مصاحلهــم حرفــت 
وكان توجيههــم لتنفيــذ أجنــدات ختــدم مصــاحل أخــرى وتســاعد يف إطالــة أمــد 
)األزمــة( حســب تســميتهم للثــورة، وحتقيــق األهــداف املطلوبــة مــن مراكــز 
القــرار الــدويل، وتنفيــذ مــا يصبــون إليــه يف الشــرق األوســط اجلديــد، فــكان 
فــكان عبئــاً  الثوريــة،  الوطنيــة  الصفــة  أبــداً  الــذي مل حيمــل  هــذا االئتــالف 
حقيقيــاً علــى الثــورة والشــعب الســوري، حيــث مل يســتطع أتديــة الواجــب 
املنــوط بــه -بصفتــه ممثــاًل شــرعياً للثــورة والشــعب الســوري الثائــر- وتقــدمي 
الــالزم إلنشــاء جيــش وطــي ثــوري، أو بنــاء مؤسســات ترعــى مصــاحل الثــورة 
الســورية،  الشــرائح  إذالل  علــى  فاضــح  وبشــكل  ســاعد  بــل  والشــعب، 
مقــدرات  علــى  وســطوهتم  املتطرفــة  االســالمية  القــوى  تشــكل  وتســهيل 

والثــورة«. الشــعب 
وأضــاف صــوان قائــاًل: »إنــه مل يســتطع القيــام ابملهــام املرجــوة منــه، ولــن يقــدم 
لنــا مــا نصبــوا اليــه مســتقباًل يف حتقيــق اهــداف ثورتنــا إبســقاط النظــام اجملــرم«.

 أمــا الناشــط عــزت شــيخ ســعيد، فقــد أجــاب بقولــه: »ُولِــَد االئتــالف علــى 
بقــااي وأنقــاض ومــن رحــم اجمللــس الوطــي، لذلــك ميكــن فهــم ماهيــة ووظيفــة 
ــس بقــرار واتفــاق  هــذا التشــكيل اجلديــد مــن هــذه الــوالدة، فاجملتمــع الوطــي ُأسِّ
ومتويــل مــن اخلــارج )جمموعــة أصدقــاء ســورية(، لذلــك بقــي بقراراتــه وتوجهاتــه 
ومواقفــه حبيــس هــذه الــوالدة الــي أضــرت ابلثــورة والثــوار أمّيــا إضــرار، واملتابــع 
ألحــداث الثــورة يالحــظ مــا حــدث منــذ والدتــه، مــن تراجــع للحــراك املــدين 
السلمي، ومن تقدم الفصائل املسلحة على ما عداها، وفرض أجندهتا على 
الثــورة. كان ذلــك بســبب تبــي اجمللــس للحــراك املســلح، بــل إنشــاء فصائــل 
مســلحة اتبعــة لــه، وإن كان بشــكل غــر مباشــر، ولألســف اتبــع االئتــالف 
هــذا املســار، وهــذه املســرة مل يســتطع االئتــالف القيــام أبي خطــوة حقيقيــة 
وعمليــة يف ســبيل توحيــد الصفــوف، ســواء علــى مســتوى احلــراك املــدين، أو 
املســلح ومل يســتطع القيــام بواحــدة مــن مهماتــه املســتعجلة )االغاثــة( وتقــدمي 
املســاعدات الغذائيــة والطبيــة وغرهــا مــن االحتياجــات للمحتاجــن إليهــا، 
ســواء يف الداخــل الســوري أو يف املخيمــات، عــدا عــن الشــكوك واالهتامــات 
يف الفســاد واحملســوبية الــي طالــت عديــداً مــن العاملــن فيــه«. أضــاف شــيخ 
ســعيد: »بقــي االئتــالف واجهــة لتيــار بعينــه )تيــار اإلخــوان ومــن يعاضدهــم 

( ومل يعــد أحــد مــن الســورين املنغمســن يف الثــورة الســورية والذيــن ضحــوا 
بــكل شــيء يف ســبيل هــذه لثــورة وانتصارهــا يعلــق أي أمــل علــى هــذه اهليئــات 
الــي ُصنعــت وفُرضــت بعيــداً عــن الشــعب الســوري الثائــر، ومل تعــد متثلــه وال 
متثــل طموحاتــه وال أهدافــه وال تعــر عــن معاانتــه وعذاابتــه، ومل تســتطع اختــاذ 
أي موقــف صلــب وحقيقــي ومســتقل خيــدم الثــورة ويبلــور أهدافهــا، ومــا يــزال 
األمــل قائمــاً ابلنصــر ووصــول الثــورة إىل أهدافهــا ومبتغاهــا، قائمــاً علــى صــر 
وصمــود وثبــات حرائــران وأحــراران يف الداخــل واخلــارج، ومــا زلنــا حباجــة إىل 
تالقــي اجلميــع لصياغــة مشــروع وطــي، يتعاقــد ويتعاضــد حولــه وعليــه اجلميــع 
وبغــر هــذا املشــروع الوطــي اجلامــع، ال خــالص وال انتصــار، بــل املزيــد مــن 

العــذاابت والتشــرذم والتدخــالت اخلارجيــة«.
أبن  أعتقــد  قائــاًل: »ال  )إشــراق(  لـــ  أّكــد  الديــن حســو  عــالء  اإلعالمــي 
االئتــالف ميثــل الثــورة الســورية ابألســاس واألصــل؛ ذلــك أبنــه كان عبــارة عــن 
جتميــع إجبــاري وفــق معايــر احملســوبيات للــدول الداعمــة لتشــكيل خليــط 
غــر متجانــس، إلدارة البــالد الســورية كبديــل حلكــم بشــار، فتمــت االســتعانة 
بشــخصيات معارضــة )وكل معــارض خيتلــف عــن اآلخــر بســبب معارضتــه 
ورؤيتــه( ففشــلت يف حتقيــق أهــداف الثــورة العليــا املتمثلــة هبدفــن: إســقاط 

النظــام وإقامــة دولــة املواطنــة«.
وأشــار حســو إىل »عــدم إمكانيــة متثيــل الثــورة الســورية مــن ِقبــل االئتــالف، 
فاقــد  للثــورة، ألنــه  للنظــام، وليــس  السياســية  للمعارضــة  رمبــا يكــون ممثــاًل 
ليكــون  الشــعب،  ميثــل  أن  علــى  قــادراً  يكــن  الشــعب، ومل  مــع  املصداقيــة 
قائــداً لــه، فهــو ال ميلــك الفكــر وال القــادة«. مث قــال: » ال بــد ألي ثــورة 
مــن قــادة فكــر وقــادة ميــدان، ومهــا شــرطان افتقدمهــا االئتــالف كــي يكــون 

ممثــاًل عــن الثــورة«.
يكــن  »مل  قائــاًل:  أجــاب  فقــد  ســريول  صبحــي  الدومــاين  الناشــط  أمــا 
ألســباب  اللحظــة  هــذه  حــى  أتسيســه  منــذ  أبــداً  للثــورة  ممثــاًل  االئتــالف 
عديــدة أمههــا: أن القــوى والشــخصيات املشــكلة لالئتــالف، بغــض النظــر 
عــن انتمائهــا وأيديولوجيتهــا، مل جتتمــع كتعبــر حقيقــي لتمثــل الثــورة ابخلــارج، 
وإمنــا كان اجتماعهــا لتلبيــة رغبــة احملافــل الدوليــة أبن املعارضــة موحــدة. ومل 
يكــن لالئتــالف تواصــل حقيقــي مــع الداخــل كمــا أنــه مل يســتطع مــن خــالل 
حركتــه ونشــاطه أن يبــي أي قنــوات تواصــل سياســية مــع الداخــل. ومــا زال 
الداخــل بصــورة جمتــزأة حيــث تدعــم كل جمموعــة  االئتــالف يتواصــل مــع 
مجاعتهــا يف الداخــل، ليــس لنصــرة الثــورة، وإمنــا لتقويــة هــذه اجملموعــة أو 
اجلماعــة علــى حســاب اجملموعــات األخــرى. وفــرض االئتــالف طابَعــه علــى 
الثــورة؛ مــا أدى إىل اســتغالل االرهــاب الديــي مــن قبــل الغــرب ومجيــع دول 
العــامل إلضعــاف االئتــالف وإدخــال الثــورة يف أنفــاق مظلمــة. ومل يســتطع 
وأهدافهــا  الثــورة  لصــاحل  وجتيرهــا  الكرديــة  القضيــة  اســتيعاب  االئتــالف 
إبســقاط النظــام. ومل يســتطع االئتــالف مــن خــالل حكومتــه املؤقتــة أن يقــدم 
أي دعــم حقيقــي، أو أن يقــوم ببنــاء مؤسســات احلكومــة واإلشــراف عليهــا 
مــع العلــم أن الداخــل، مــع كل الظــروف الصعبــة، كان ســباقاً يف بنــاء كثــر 

مــن املؤسســات«.
وأضاف قائاًل: »ابلنسبة إلمكانية متثيل الثورة فال أرى بدياًل عن االئتالف 
ممثــاًل للثــورة، وذلــك بعــد أخــذ املالحظــات الســابقة بعــن االعتبــار، ابإلضافــة 
إىل تطويــر آليــة عملــه، وتغيــر أســلوبه مــع مــا تطلبــه معطيــات املرحلــة إلجنــاح 
الثــورة، وإســقاط النظــام يف العمــل علــى جتميــع اجلهــود الداخليــة واخلارجيــة، 
مــا جيــري يف  العــامل كلــه أبن  واالعتمــاد علــى مقدراتنــا وإمكاانتنــا وإقنــاع 
ســورية هــو ثــورة شــعب ال بــّد مــن أن تنتصــر، وبعــد انتصارهــا ســيكون هلــا 
موقــف مــن مجيــع الــدول واحلكومــات الــي ســامهت يف حتويــل الثــورة عــن 

مســارها أو إجهاضهــا«.

االئتالف الوطني هل مازال يمثل الثورة السورية؟

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوري

املدن الفقرية متوت بصمت 
ال حتظى حىت بنشرة أخبار تليق مبوهتا.

الرقة تؤملين.

الرقة اجلرحية.
أقول للبعض..

الثورة ال جتعل منك إنساانً حىت لو استمرت دهرًا.
فلــن  متتلكهــا  أبنــك ال  اكتشــفت  وإذا  تولــد ابلفطــرة،  اإلنســانية 

الكــون. ثــورات  ولــو شــاركت يف كل  تكتســبها، حــىت 
قلــت إن قلــي يؤملــين علــى الرقــة، وقــال البعــض إنــه أمــٌر عــادي؛ 

فهــي تتحــرر.. 
إذن هــو أمــٌر عــادي -عنــدك- أن ميــوت األطفــال والنســاء ومتــوت 

احليــاة، بذريعــة أهنــا تتحــرر.
املــوت هنــا مــرَّر.. مــوت الذيــن ُولــدوا يف فنــدق جنمــة واحــدة، 
ابلنســبة لكــم، لكــن هــذه النجمــة هــي كل النجــوم ابلنســبة هلــم.

أحدهــم يقــول ملــاذا تكتــب عنهــا؟ وآخــر يقــول مــدن كثــرية ماتــت! 
وآخــر غريمهــا، يقــول مــاذا تقصــد؟. 

مــاذا تقصــد أنــت، وملــاذا أنــت خائــف مــن تضامــين مــع هــذه املدينــة 
الضحية.

أكتــب عنهــا ألن يف هــذه املدينــة بشــرًا مثلــي.. ميلكــون أطرافــاً 
وعيــوانً وقلــوابً، وروحــاً حتــب احليــاة.. بشــراً ميشــون مثلي ويضحكون 
ويبكــون.. يشــبهون أهلــي وهلــم أهــل.. هلــم أطفــال وهلــم أعمــام 
وأخــوال وخــاالت وعمــات وإخــوة وأخــوات وأصدقــاء وجــريان... 
يشــبهونين يف كل شــيء، وال أشــعر أنين أمتلك ميزة تقومين عليهم.

وإذا كانــت هنــاك مــدن ماتــت فهــل يعــين أن نــرك النــاس متــوت 
هكــذا! حــىت دون موقــف منــا.. هــل حنــن بشــر.. هــل ننتظــر أكثــر 

لنعــرف أيــن وصلنــا.
إذا كنــت فقــدت حالــة التعاطــف مــع األبــرايء فأنــت مصــاب، ولــن 

تصنــع لــك الثــورة أي شــيء.
كيــف تكــون إنســاانً وتبكــي علــى مــواتك وال تــرى مواتهــم.. كيــف 
والديــن؟!  العــرق  حســب  الضحــااي  مــع  وتتعامــل  إنســاانً  تكــون 

كيــف؟!
أو طائفيــاً، وال يتحــرك  آالف اهلاشــتاغات ملدينــة ختصــك عرقيــاً 
ــة عشــت معهــا كل هــذه الســنني داخــل وطــن واحــد. قلمــك ملدين

الثــورة ال تســتطيع أن تصنــع إنســاانً واحــدًا؛ لكنهــا تســتطيع أن 
الوحــوش..  آالف  تصنــع 

إنه حظك أن تعيش من دوهنا، وتشعر هبا فقط جتاه من خيصونك.
ال للقتل.. ال. ألعداء اإلنسانية.

احلرية للرقة مدينة األحرار.

الرقة
تؤلمني

محمد سليمان زادة

كاتب وشاعر سوري
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ثقافة وأدب

جيثــم فــوق صــدر الرقــة املعاصــرة شــبٌح ثقيــل، هــو شــبح ماضيهــا األســطوري. وقــد 
لنــا  الذيــن أاتحــت  البلــدة  أبنــاء هــذه  أقولــه هنــا؛ ولكننــا حنــن  ممــا  القــارئ  يعجــب 
الظــروف واألايم لقــاءات كثــرة بغــرابء عــن بلــدان عديديــن، زواراً هلــا أو موظفــن فيهــا، 

ممــن أصابــوا حظــاً مــن املعرفــة ابملاضــي أو قــرؤوا شــيئاً مــن التاريــخ.
 حنن ندرك ثقل وطأة هذا الشبح علينا وعلى بلدان. ففي كل مرة يفتقد فيها هؤالء 

الزوار واملوظفون عندان ما ألفوه يف املدن الكبرة من ظّل وريف وسهولة عيش،
 وحينمــا يغرقهــم يف بلدتنــا وحــل الشــتاء أو تلحقهــم مســوم القيــظ أو تســد منافســهم 
زوابع العجاج، نراهم يقلبون أمامنا شــفاههم ســخرية أو تذمراً أو تقريعاً وهم يقولون: 
أهــذه هــي الرقــة؟ أهــذه مصيــف هــارون الرشــيد ومنافســة بغــداد يف التاريــخ واألحاديــث 

واألساطر؟.
نعــم لقــد احّمــت الرقــة القدميــة، بســكاهنا وعمراهنــا، منــذ مخســة قــرون. يف هــذه القــرون 
اخلمســة يبســت األشــجار وهتدمــت الســدود علــى الفــرات وروافــده وجفــت األهنــار. 
فاخلــراب جيــر اخلــراب، مل يبــق مــن أهــل املدينــة القدامــى إنســان فيهــا، بــل أصبحــت 
وأصبــح مــا هــو هلــا مســرحاً للقبائــل البدويــة تنتقــل مــن بقاعــه يف انتجاعهــا للــكأل أو 

تتخــذه ميــداانً لغزواهتــا وحروهبــا. 
ـ  الرقــة احلاضــرة ال يرجــع إىل أبعــد مــن عــام 1305هـــ  بنــاء مســكون يف  أقــدم  إن 

الكامــل.  القــرن  بعــد  يبلــغ  مل  احلاليــة  أن عمــر مدينتنــا  مبعــىن  1887م. 
ليــس يف الرقــة املعاصــرة مــن الرقــة القدميــة إال موقعهــا علــى الفــرات، وأحجــار الفخــار 
املنقولة من أطالل املدينة العباسية إىل دور السكن الي بنيت يف العقود الستة األوىل 

مــن عمــر مدينتنــا احلاضــرة. 
أما الســكان احلاضرون فال تربطهم ابلســكان الغابرين صلة وال نســب، كما أن مرافق 
احليــاة احلديثــة يف الرقــة اليــوم ال تعتمــد بشــيء علــى مرافــق الرقــة التارخييــة، فلمــاذا يصــر 
النــاس علــى مطالبتنــا إبرث الرقــة القدميــة؟!، وملــاذا حيملوننــا جريــرة مــا اقرتفــه التتــار ومــا 
هنبــه الغــزاة ومــا أتــت عليــه أيــدي األزمــان واحلــداثن؟! بــل ملــاذا يصــر بعضهــم، وبعضنــا 
علــى أن ال يــرى مدينتنــا إال مــن خــالل مــرآة املاضــي املنقــرض الــذي تقطعــت بيننــا 

وبينــه األواصــر وفصلــت بيننــا وبينــه مخســة قــرون مــن القفــر واخلــراب؟. 
املاضــي شــبح ثقيــل الوطــأة -كمــا أســلفت يف مطلــع هــذا املقــال- ولكــن العــرة ليســت 

يف االســتمرار به أو التمرد عليه، بل يف القدرة والســعي لبناء مســتقبل أفضل. 
ذكــر أمــن الرحيــاين يف كتابــه )ملــوك وأمــراء( أنــه رأى فــوق ابب أحــد األمــراء البيتــن 

املشــهورين: 
يوماً على األحســاب نتكل  لسـنا، وإن أحسابنا كرمت،  
تبين ونفعل مثلما فـعـــــــــــــلوا  نبين كمــــا كانت أوائلـــــــــــــــــنا  

فظــل حيــاور األمــر ويــداوره حــى جعلــه يغــر شــعاره بتغيــر كلمــٍة منــه، يف البيــت الثــاين، 
فتغيـّــَر معــىن الشــعار مــن اجلمــود إىل التطــور ومــن القيــد ابملاضــي إىل االنطــالق يف 

املســتقبل. 
علينا حنن أيضاً أن نغر هذه الكلمة يف عقليتنا وسلوكنا وبنائنا أبن نقول: 

تبين ونفعل فوق ما فعــلوا  نبين كمـــــــــا كانت أوائلـــــــــنا  

الماضي والمستقبل
في حياة الرقة

د.عبد السالم العجيلي

أديب سوري ولد يف الرقة 1918 توىف يف 5 أبريل من عام 2006 

الرَّقــة -بفتــح الــراء ال بكســرها- مدينــة خلفــت اترخيــاً مثقــاًل ابألجمــاد والرفعــة، متامــاً، كمــا عاشــت حقبــًة مــن األزمــان 
خــراابً جائــراً، اســتهدفها فيــه األهلــون واألبعــدون، حــى ابتــت صحــراء ال حيدهــا البصــر، بعــد أن كانــت تســتظل وارفــاً، 
ترتــوي وأهلهــا مــن مــاء الفــرات العــذب! ومل يكتــف القــدر هلــا بذلــك حــى تعاقــب عليهــا الغــزاة واملتســلطون وأصحــاب 
الضمائــر اجلائــرة، وورثوهــا )قيمــاً( ابعــدت بينهــا وبــن مــا كانــت تتســم بــه وتطمــح فيــه، اترة إلخضاعهــا واســتغالل 
خراهتــا، واترة أخــرى لتجيــر أهلهــا لصــاحل االبتــذال واخلنــوع، وككل مدينــة مــن مــدن وطننــا الكبــر، كان ال بــّد للرقــة، 
مــن أن تنهــض مــن رمــاد أايمهــا متســلحة بقلــة مــن أبنــاء يتقدمــون واقعهــا، فعــاًل أصيــاًل، وســلوكاً متقدمــاً، يؤرخــون ملــا 
هــي عليــه وفيــه، شــعراً وقصــة وأشــكال تعبــر، طاحمــن يف أن يكونــوا ورثــة ألصفــى مــا يف اترخيهــا مــن مأثــرة ومكابــرة 
وصر.  والرقة هذه األايم منعمة بثلة من هؤالء، كتاابً وشــعراء، فنانن وابحثن، يتمايزون وال ميتازون إال مبا يبتكرون 
من أســاليب فنية، تتناســب ومهوم وطن يعلن يوماً بعد يوم عن قدرة ومقدرة يف رفض كل أســباب اخلوف واالنتكاس 
والــذل.  وإذا كانــت الرقــة مدينــة ِشــعٍر -كمــا يقــال عــن العــرب ويعــرف عنهــم- فإهنــا يف فــن القصــة ترفــد العربيــة مبــا 
مينــح هــذا الفــن األثــر مــن خصائــص البيئــة وقضاايهــا، لــوانً أليفــاً يف شــكله، جديــداً يف مضمونــه، قريبــاً مــن وظيفتــه 

االجتماعيــة، طاحمــاً يف تغيــر البــىن الفوقيــة الــي تعرقــل مســرة إنســاهنا، يف تكويــن حســه العــايل حبيــاة وفــن مجيلــن. 
الرقــة -لغــواًي- تعــي كل أرض إىل جنــب واٍد ينبســط عليهــا املــاء أايم املــد، مث ينضــب، وهــذا هــو حــال املدينــة فعــاًل، 
ألهنــا تقــع بــن هنــر الفــرات ومصــب هنــر البليــخ يف مشــال ســورية، والرقــة مــن أعظــم املــدن التارخييــة، وقــد شــهدت يف 
املاضــي البعيــد ازدهــاراً وتقدمــاً يف خمتلــف النواحــي االقتصاديــة والفكريــة واالجتماعيــة، وتــدل اآلاثر املكتشــفة علــى أن 
اإلنســان قــد ســكن الرقــة منــذ العصــر احلجــري القــدمي، أمــا الشــعوب الــي قطنــت الرقــة منــذ األلــف الثالــث قبــل امليــالد، 
وحــى الفتــح العــريب، فقــد كانــت شــعوابً ســامية عربيــة خرجــت مــن اجلزيــرة العربيــة علــى دفعــات كمــا هــو معــروف. 
والرقــة مدينــة عربيــة منــذ العصــر اجلاهلــي، فهــي داير مضــر، فتحهــا العــرب صلحــاً عــام 638م علــى يــد القائــد عيــاض 

بــن غنــم. 
ويذكــر البــالذري، نقــاًل عــن الواقــدي، أن الرقــة كانــت مســورة مــن كل اجلوانــب، وهلــا عــدة أبــواب، وأهنــا كانــت تتميــز 
وتشــتهر بغالهتــا املتنوعــة وأســواقها احلافلــة واملهمــة.. وقــد عاشــت الرقــة يف ظــل الدولــة العربيــة حيــاة عامــرة بفضــل 
موقعهــا اجلغــرايف املمتــاز، ومركزهــا التجــاري اهلــام، وحاصالهتــا الزراعيــة املتنوعــة، وقــد كانــت متــّون اجليــوش العابــرة، ومتــد 
املناطــق اجملــاورة خبراهتــا الوفــرة، وقــد توســعت الرقــة يف عهــد هشــام بــن عبــد امللــك الــذي مــّد إليهــا ميــاه هنــر الفــرات عــر 
قناتــن كبرتــن، وبــىن قبالتهــا علــى الشــط الشــامي قصريــن انتشــرت حوهلمــا املنشــآت املختلفــة، فغــدا املــكان ضاحيــة 
مجيلــة مسيــت )واســط الرقــة(، وقــد أقــام هشــام جســراً بــن الضاحيــة والرقــة حــى تتــم عمليــات اإلنتقــال بيســر وســهولة. 
ولفــت موقــع الرقــة وثراؤهــا احلضــاري نظــَر واهتمــام اخلليفــة العباســي أيب جعفــر املنصــور؛ فأمــر أن تبــىن فيهــا -وكان 
ذلــك ســنة 772م- مدينــًة جديــدًة أمساهــا )الرافقــة(. وقــد أرادهــا أن تكــون مدينــة مســتديرة، لكنهــا أتــت علــى شــكل 

نعــل فــرس، بســبب مــرور الفــرات مــن جهتهــا اجلنوبيــة. 
وقــد بنيــت )الرافقــة( علــى شــاكلة بغــداد يف أبواهبــا، وأســوارها، وفصوهلــا، ومســاحاهتا، ورحاهبــا. وذلــك لظــروف سياســية 

وعســكرية وإداريــة، أوجبتهــا طبيعــة موقــع مدينــة الرقــة خــالل احلكــم العباســي. 
وقــد ازدهــرت املدينــة وتقدمــت يف عصــر اخلليفــة هــارون الرشــيد، إذ كانــت الرقــة قبــل عــام 180هـــ ـ 796م مصيفــاً لــه 
ومنهــا تنطلــق غزواتــه الصائفــة حلــروب الــروم، ولقــد اتســعت ومل تعــد بلداهنــا القدميــة، البيضــاء والســوداء والرافقــة وواســط 
كافيــة الســتيعاب ســكاهنا، فأشــاد الرشــيد الوســطى )وهــي توســع الرافقــة واتصــال الرقتــن( فشــملت مجيــع املنطقــة 
الســهلية الواقعــة عنــد ملتقــى الفــرات مــن البليــخ، وانتشــرت يف االتســاع، أيضــاً إىل الــروايب املطلــة علــى هــذا الســهل، 
كمــا أن هنــر الفــرات بتغيــر جمــراه، قــد ذهــب جبميــع معــامل املدينــة الواقعــة يف اجلهــة الشــامية املقابلــة، واملعروفــة بـــ )واســط 
الرقــة( أو )رقــة واســط( والظاهــر أن الرشــيد أراد إمتــام االنقــالب اخلطــر الــذي كان يفكــر يف إعــداده ضــد الرامكــة، 
فجعــل مــن الرقــة عاصمــة دائمــة لــه، ســنة 180هـــ ـ 796م. وشــّيد فيهــا قصــَر اخلالفــة املعروفــة )بقصــر الســالم(. وقــد 
ذكــر اجلومــرد أن مقــر بــالط الرشــيد )قصــر اخللــد( حــن يكــون يف بغــداد و)قصــر الســالم( عندمــا يقيــم يف الرقــة، وكال 
القصريــن مــن أفخــم قصــور الدنيــا يف ذلــك العهــد، وأكرهــا ســعة ومجــااًل. وقــد بلغــت الرقــة يف هــذا العصــر، أوج عصرهــا 

الذهــيب، إذ كان الرشــيد يقــول: 
»الدنيـــا أربعــة منــازل: دمشـــق والرقـــة والـــري ومسرقنــد«. وكانــت زبيــدة تقــول ملنصــور النمــري: قــل شــعراً حتبــب فيــه بغــداد 
إيّل، فــإين أختــار الرافقــة عليهــا. وقــال شــيخ الربــوة الدمشــقي: »الرقــة مــن أنــزه بقــاع الدنيــا«. وقــد أكثــر الشــعراء يف 

ذكرهــا ووصفهــا والتغــي مبحاســنها وعظمتهــا. 
قال ربيعة الرقي الشاعر العباسي ابن الرقة: 

حبذا الرقة دار وبلــد            بلــد ســـــــــاكنه مــــمن تـــــود 
ما رأينا بلدة تعــــد هلا            ال وال أســــــمعنا عنها أحد 
إهنــــــــــــــــــــا بــرية حبــــرية            سورها حبر وسور يف اجلدد 

وقــد ذكــر الرقــة شــعراء مــن الفتــح اإلســالمي هلــا إىل النصــف الثــاين مــن القــرن الســابع اهلجــري، هــو اتريــخ خراهبــا علــى 
يــد التتــار. 

الرقة مناخ التحوالت

د. إبراهيم الجرادي

كاتب وشاعر سوري
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ثقافة وأدب

حماصــرًة  »تلبيســة«  الصغــرة  مدينتنــا  عندمــا كانــت  مــا،  يــوٍم  يف 
ومعزولــًة عــن العــامل، وخــالل ســعيي احملمــوم ملعرفــة أّي خــٍر عــن األهــل 
الذيــن كنــت أمســع أخبــار موهتــم واعتقاهلــم يف نشــرات األخبــار، كنــُت 
كّلمــا التقيــت صدفــًة زميلــة العمــل الدمشــقية الــي تســألي عــن حــال 
األهــل، وقبــل أن أجيــب تســتأنف ال يوجــد شــيء واألمــور طيبــة، 
وال تســتمعي لــكالم قنــايت اجلزيــرة والعربيــة، وإعــالم الفتنــة.. كنــت 
ليتــك  ليتــك محصيــة،  نفســي:   يف  وأقــول  وقلقــي  حبــزين  أصمــت 
تالويّــة، أليّن كنــت يومهــا أدرك وأعيــش أوجــاع معــىن أن تكــون مــن 
تلــك البقــاع البعيــدة كالشــمس والقريبــة قرهبــا، ميــّر يف خاطــري هــذا 
ــه، ويفتــح صنــدوق الذاكــرة كّلمــا قــرأت كتــاابت شــباب وصبــااي  كّل
مدينــة الرقــة وأرايفهــا، ويهتــف يف قلــيب هاتــٌف: مــا أصعــب أن تكــون 
اليــوم رقــاوايً لكنّــي كنــت كمــا كنــت محصيّــة ودرعاويـّـة ومحويـّـة وإدلبيّــة 
وحلبّيــة وديريّــة ودمشــقّية، وقــد متثّلــت بــذايت أوجــاع كل هــذه املــدن 
وأهلهــا، وهامــت روحــي فــوق مقابــر شــهدائها، ومللمــت كفــي دمــوع 

األمهــات الثــكاىل فيهــا؛ فورثــت كل األوجــاع ومحلتهــا.
لكــن للرقــة وأهلهــا وجعــاً آخــر وجرحــاً آخــر وأهــوااًل شــّى، وكأهّنــا 
ُولــدت مــن رحــم أســاطر اإلغريــق القدميــة، وخرافــات األمازونيــن الــي 
تســتنبت احلــزن يف أكثــر النفــوس هبجــة، وكأّن صنــدوق »ابنــدورا« 

بــكل مــا حيملــه مــن شــرور العــامل قــد فُتــح علــى الرقــة وأهلهــا.
 فماذا يعي اليوم أن تكون رقاوايً؟

وقلبــك  الســماء،  أبهــداب  معلقــة  روحــك  تكــون  أن  يعــي  مــاذا 
القتــل  تُراقــب موتــك بشــّى صنــوف  بئــٍر عميــق، وأنــت  يهــوي يف 
علــى شاشــات الفضائيــات، وتقــرأ اخلــذالن يف عبــارات مــن حولــك، 
وتتفــّرس اجلحــود يف العيــون ومتــون املقــاالت، دون أن يكــون لــك 

احلــق لتســأل: ملــاذا كل هــذا؟
الواقــع  ومفارقــة  اجملــازات،  لــكّل  تســتجيب  أن  رقــاوايً،  تكــون  أن 
متامــاً، فــال يتســىن لــك أن تنبــَس ببنــت شــفة وهــم يتشــدقون ابلتحريــر 
مــراٍت ومــرات، وأّي نقــد النتهــاك مــا أو حديــث عــن جرميــة مــا، 
فأنــت متهــم ســلفاً، فمــرّة أنــت عميــل النظــام أو متشــّيع، وُتســيء 
للمجاهديــن، وأخــرى أنــت نفســك ذاك ُتصبــح »داعشــيَا«، وتكــره 
الدميقراطيــة وحتقــد علــى مــن ســيحررون لــك مدينتــك!، وال جتــادل، 

اقبــل هبــذا وابلــع لســانك.
أن تكــون رقــاوايً، يعــي أن تفتــح قلبــك للجميــع وتكــون مــع اجلميــع، 
كمــا تتفتــح أجــراس القطــن يف حقــول الرقــة علــى بيــاض ال هنائــي 
متاهــت معــه القلــوب واألرواح، ولكــن إايك أن تتمــادى وتتوقــع املثــل، 
فأنــت لســت ســوى »شــاوي« مــا عرفــوك إاّل منســّياً علــى أقصــى 
الغــارق يف  ذاك  النائيــة،  ابــن  ولطاملــا كنــَت  الشــرقية،  البــالد  ختــوم 
ســحاابت مــن غبــار رمــال الصحــراء، وأنــت الضائــع دائمــاً مــا بــن 
دلتــا النهريــن وصفحــة الفــرات الســرمديّة وأطــراف الباديــة الشــامّية، 

فــأىّن هلــم أن يدركــوا البيــاض يف قلبــك!
أن تكــون رقــاوايً، أن تــرى يف كل هنــٍر فــرات، لكــن األهنــار ال تعــرف 
الشــموع اخلضر، وال تلوحية اليد من فوق اجلســر، ومل أتلف األكواخ 
الي كانت تعانق الضفاف متباهية أبســقف الزل والســوس، لتهمس 
للنهــر أان منــك وإليــك، وكّلمــا خذهلــا النهــر بفيضانــه عــاودت الكــرّة 
حمولــة اخلــراب إىل بــركات بزراعــة الفيــض مــرّة أخــرى فتخذلــك األهنــار 
مجيعــاً، ويبقــى وجــه الفــرات جيتــاح ذاكرتــك وميــأل رأســك ابلضجيــج 

ومــا خذلــك يومــاً.
أن تكــون رقــاوايً، لــن تكــفَّ عــن كتابــة املراثــي كمــا الغــزل اجلميــل، 
فــكّل غزليّــة راثء، ومتتلــئ املعــاين برائحــة الزيزفــون والكيصــوم والدفلــى 

واحلرمــل وشــقائق النعمــان، متعانقــًة مــع الوشــوم واحلنّــاء والكحــل 
وألــوان اهلبــاري، لكّنــك تُــدرك أّن كّل هــذه املعــاين ال ترضــي أحــداً، 
فــال بــّد أن حيضــر اليامســن أيضــاً، لتثبــت انتمــاءك للبــالد وعبقهــا، 

وأنــت ذاك املنســي، منــذ األزل، علــى ضفافهــا.
أن تكــون رقــاوايً، يعــي أن تتغلغــل املوليــا بــن ثنــااي روحــك؛ فُيصبــح 
العشــق مطــراً، واملعشــوق غيمــة، ونقــرات الدفــوف تغســل األوجــاع 
وحتبــس  للحــزن  فتبتســم  الشــجن،  ويكــر  البعيــد،  فيقــرب  واهلمــوم 
دمعــة طافيــة، لكــن إايك أن تقــول إن الرقــاوي/ الرقــي قــد ســبق فــروز 
والرحابنــة إليهــا، وإهّنــم أخــذوا عنهــا ومنهــا، وإال فــإّن عشــائر الفــن 

والثقافــة ســتعرك أبنّــك جمــّرد »شــاوي«، وّأىّن لــك املقارنــة؟
تتغــرب عــن معــىن األشــياء، فاهلوتــه ليســت  أن تكــون رقــاوايً، أن 
تلــك احلفــرة العميقــة الغريبــة، وليســت مــا اخنفــض مــن األرض، وإن 
تشــابه مــع امسهــا كهــف غريــب يف ُعمــان، وقريــة يف ربــوع حلــب، 
فقــد فارقهــا املعــىن وهــا أنــت مفارقــة، فلــم تعــد تلــك احلفــرة الــي كنــت 
ترافــق الســواح لزايرهتــا، بــل هــي قــر مجاعــي ألهلــك وأحبابــك، وبئــر 
األســرار واألرواح، حــى احلمــام غــدر بــك وأصبحــت أشــالء أحبابــك 
وبعــض بعضــك طعامــاً لــه فاســتطاب املقــام لــه علــى أطــراف اهلوتــه.

أن تكــون رقــاوايً، فعليــك أن تنَســى، تنَســى الطقــوس والعــادات، 
وكّل املالمــح الــي تقــول إّن لــك هويــة، لــك اترخيــاً، لــك جــذوراً، 
لــك مفــردات علــى تضــاد مــع غرهــا ويف كّل منهــا حيــاة، الســيباط، 
الرافقــة، قلعــة جعــر، قصــر الرشــيد، قصــر البنــات، ابب بغــداد، ابب 

أورفــة، ابب اجلنــان...
األمهــات،  توارثتهــا  الــي  الطقــوس  حــى  انــَس  انــَس..   .. انــسَ   
إليــه،  والنــذور  القــرين  أويــس  بــركات  إىل  الغيــث  أم  مــن  وعاشــتها 
فــكّل هــذا هويــة وجــذور، فكيــف تســتحضرها اليــوم، وأنــت الغريــب 

والطريــد؟ والشــريد 
وأنــت لســت إال البيئــة احلاضنــة للغــرابن الســود فــال حبــاري، وال ميــام 
وال قطــا يف أرضــك، وال مواســم صيــد إال صيــد األطفــال والنســاء، 
وكرامتك يف شــبكة ال ِقبل لك بفك عقدها، ويف كل عقدة متاهة.
أن تكــون رقــاوايً، أن تبتســم، أو تبكــي حــى الثمالــة كّلمــا قــرأت 
رحلــة الكونــت دوبرتــوي وإســهابه يف وصــف الرقــة وبيوهتــا وحدائــق 
البيــوت وكأهّنــا دوحــة أســطورية، فعلــى صغــر مســاحتها، اتســعت 
للكينــا، والرمــان، والتــوت، متجــاورة مــع أحــواض اخلطميــة واجلــوري، 
والعســلة واحلشــيش اإلفرجنــي، وال ترحــل بــك النشــوة بعيــداً عندمــا 

تقــرأ اجلغرافيــون:
ّســَم العــرب اجلزيــرة اســتناداً إىل هيمنــة القبائــل العربيــة عليهــا إىل داير 
بكــر  الرقــة( وداير  املوصــل( وداير مضــر )مركزهــا  ربيعــة )ومركزهــا 

)مركزهــا آمــد(، وكانــت الرقــة وفــق هــذا التقســيم )داير مضــر( الذيــن 
اســتقروا فيهــا منــذ مــا قبــل الفتــح اإلســالمي إلقليــم اجلزيــرة بقــرون 
عديــدة، ازدهــرت اترخييــاً بســبب موقعهــا العســكري )كمحطــة جتمــع 
عســكرية( والتجــاري )كنقطــة تقاطــع بــن الطــرق التجاريــة املتجهــة 
مــن الشــرق إىل الغــرب ومــن الشــمال إىل اجلنــوب بــن اجلزيــرة الفراتيــة 
والشــام والعــراق وأرمينيــا وآســيا الصغــرى والبحــر املتوســط(، والزراعــي 
الــري فيهــا( والديــي )كمركــز ديــي اترخيــي  )بســبب تطــور أنظمــة 
ســرايين أو يعقــويب ختــرج منــه يف القــرن الرابــع عشــر أكثــر مــن عشــرين 

مطــراانً وأســقف(.
ال أمهيــة لــكل مالمــح هويتــك تلــك، فاحملــّررون اجلــدد ســيعلمونك 
آخــر،  اترخيــاً  لــك  وســيكتبون  دميوقراطيــة،  أكثــر  تكــون  كيــف 
الكفيــل  لذلــك  ســتحتاج  وإال  أخــرى،  مالمــح  هلويتــك  ويصنعــون 
الــذي يكفلــك، ليتســىن لــك أن تســامر صحبــك ليلــة واحــدة وأنــت 

تراقــب القمــر وهــو يغــازل مــاء النهــر.
اليــوم، أن ختــاف وتتحســب حلــد الفــزع، وتلهــج  أن تكــون رقــاوايً 
ابلّدعاء، كّلما حدثت جرمية يف أصقاع األرض، ألنّه سيتم االنتقام 
مــن اجملــرم بقصــف مدينتــك، وأهلــك، وســيتم تدمــر كل ملمــح مــن 
مالحمــك حــى ذكرايتــك لــن يتســىن لــك أن تلتقطهــا مــن بــن اخلــراب 
وأثــر مــا تركــه النــاابمل، ومدفعيــة الدميوقراطيــن اجلــدد، فالرقــة البيضــاء 
مل تعــد موجــودة إال يف خميلتــك، وهــم ال يــرون مــن رقتــك البيضــاء إاّل 
الســواد الــذي غزاهــا رغــم أنــف أهلهــا، فكانــوا الضحــااي مرتــن يف 
تراجيــداي أســطورية حتتــاج هومــروس وفرجيــل لُيمكــن وصفهــا، وأنــَت 

ال هــذا وال ذاك.
أن تكــون رقــاوايً، أن تقــرأ النعــوات واحــدة تلــو األخــرى وتكتبهــا 
أيضــاً، وتــودّع عائــالت كاملــة بكلمــات بســيطة علــى )فيســبوك(، 
وإاّيك أن تطيــل، فنحــن ال نرغــب بقــراءة املنشــورات الطويلــة، تعّجــل 
وأنــِه األمــر، لنكتــب لــك إن طــاب لنــا هللا يرمحهــم فقلوبنــا الصغــرة 

ال حتتمــل.
وعليــك أن تعتــاد علــى أخبــار املــوت والفقــد بــكل حلظــة، وهُتــيء 
يرصــد  احملرريــن  فقنــاص  أنفاســك كل حلظــة،  نفســك خلــر حيبــس 
اهلاربــن، وألغــام )داعــش( ابملرصــاد أيضــاً، ومــن امتطــى صهــوة محــار 
أو حصــان أو عربــة نقــل أو مركــٍب ليعــر النهــر، ســتدركه طائــرات 
التحالــف الــدويل وقنابلهــا الذكيــة الــي ال ختطــئ أبــداً يف قتــل األطفــال 

والشــيوخ والنســاء.
ضــّد  أنــت  فهــل  حتــزن..  أن  إاّيك  إاّيك  تغضــب..  أن  إايك  إايك 
التحريــر؟ هــل أنــت داعشــي؟ هــل أنــت تــرر لـــ )داعــش(؟ مــن أنــت 

الرقــاوي؟! أيهــا 
يف كل حلظة عليك أن ترر نفســك، يف كّل كلمة تكتبها عليك أن 
حتــذر أتويــل املعــاين، ال تكتــب، ال تغضــب، ال تصــرخ، ال تتوجــع، 
فنحــن نتبعــك خطــوة خطــوة، نرتصــدك يف كل حــن لنلتقــط مــا يــدل 

علــى ســقوطك، فســياطنا جاهــزة ومرفوعــة أبــداً وُمهيئــة جللــدك.
ما أصعب أن تكون رقاواّيً اليوم!

ما أقسى أن تكون رقاواّيً!
واألكثر قسوة أن تكون رقاواّيً سوراّيً.

كرقــاوي كّل مــا عليــك أن تفعلــه اليــوم أن تتقمــَص ذاك الرجــل الــذي 
تبــّول علــى متثــال الطاغيــة يومــاً، وتَبــوَل علــى العــامل أمجــع.. وأغلــق 
علــى نفســك ابب األوجــاع، واســكن حلزنــك الفــرايت؛ فأنــت املقطــوع 

مــن شــجرة التاريــخ واجلغرافيــا، كيوســف واألحــد عشــر كوكبــاً.
جريدة األايم السورية

أن تكون رقاويًا

د. خولة حسن الحديد

كاتبة وابحثة سورية -  مدير عام  لدى  رواد املستقبل-أبو ظيب
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ثقافة وأدب

معركة الرقة: 
مصاهرات األبالسة

صبحي حديدي

يف تشـــرين الثـــاين )نوفمـــر( 2011، أي بعـــد قرابـــة مثانيـــة أشـــهر علـــى انطـــالق 
االنتفاضة الشـــعبية يف ســـوراي؛ شـــاء بشار األسد أن يؤدي صالة عيد األضحى 
يف مدينـــة الرقـــة، مشـــال شـــرق البـــالد، الرقـــة الـــي مل يُعـــرف للبيـــت األســـدي أّي 
اهتمـــام هبـــا )أســـوة مبثيالهتـــا مـــدن »اجلزيـــرة« الســـورية: ديـــر الـــزور، احلســـكة، 
القامشـــلي(. قيـــل، يومئـــذ، إّن األســـد اختـــار هـــذه املدينـــة ألهنـــا أتخـــرت يف 
االلتحاق مبوجة االحتجاجات الشـــعبية، أو ألّن تركيبتها العشـــائرية أكثر قابلية 
لالخرتاق والتدجن، أو ألّن اخلطوة قد متّثل »رشوة« متأخرة للمنطقة الشمالية 
ـ الشـــرقية عمومـــاً. ولقـــد توفـــرت أيضـــاً )يف الصحافـــة الغربية هذه املـــرّة ذاهتا الي 
احتفلـــت بعقيلـــة األســـد، أمســـاء األخـــرس، بوصفهـــا »وردة الصحـــراء«!( خمّيلـــة 
استشـــراقية، ضحلة وفضفاضة وبلهاء يف آن معاً، ارأتت أّن األســـد إمنا حياول 
َجْســـر هـــّوة جديـــدة مـــع املنطقة، بعد أن صاهر ســـّنة مدينة محـــص، واقتفى أثره 

شـــقيقه ماهـــر الـــذي صاهـــر مدينة ديـــر الزور!
يف آذار )مـــارس( 2013، ابتـــت الرقـــة أوىل املـــدن الســـورية الـــي خترج من قبضة 
النظـــام؛ ال لشـــيء إال لتقـــع يف قبضـــة خالئـــط اجلهاديـــن اإلســـالمين، »جبهـــة 
النصـــرة« و«أحـــرار الشـــام« و)داعـــش(، فينســـحب منهـــا هـــؤالء تباعـــاً، وتُـــرتك 
اهليمنـــة فيهـــا لتنظيـــم البغـــدادي الـــذي لـــن تطـــول بـــه احلـــال قبل أن يعلـــن »دولة 
اخلالفـــة« العتيـــدة. ولعـــّل املدينـــة، الشـــهيدة والشـــاهدة منـــذ أربـــع ســـنوات، لـــن 
تفلـــح يف حمـــو سلســـلة التواريـــخ الشـــائنة، ولكـــن الداميـــة اهلمجيـــة أيضـــاً، الـــي 
عاشـــتها حتـــت »حكـــم« اجلهاديـــن؛ وهيهـــات أن ينســـى انشـــطوها، والكثرون 
منهـــم يرزحـــون اليـــوم يف أغـــالل )داعش(، أّن الزخم الثـــوري الذي أطلقته صالة 
العيد األســـدية، والي شـــّكلت للمدينة وألهلها إهانة وطنية وأخالقية فاضحة، 

ُوئـــد ســـريعاً أبيـــدي أولئـــك الذيـــن زعمـــوا »معارضة« نظام األســـد.
كذلـــك تقتضـــي حقـــوق الذاكـــرة، وحـــّق مدينـــة الرقـــة الثائـــرة أواًل، أن يســـرتجع 
املـــرء بعـــض »أفـــكار« األســـد يف تلـــك الفـــرتة؛ لغـــرض املقارنـــة مـــع مشـــهد الرقة 
الراهـــن الـــذي يشـــر إىل نقيـــض مزاعم رأس النظـــام، متاماً وعلى حنو مطلق. ففي 
حـــوار مـــع أنـــدرو غليغـــان -الصحـــايف الريطاين الذي يُعّد من بن األشـــّد عداء 
للعـــرب واحنيـــازاً إلســـرائيل- شـــاء األســـد الرتكيـــز علـــى االعتبـــارات التاليـــة: 1: 
التحذيـــر، املبطّـــن ابلوعيـــد، مـــن مغبّـــة التدخـــل العســـكري يف ســـوراي، حيث لن 
يعيد الغرب إنتاج أفغانســـتان جديدة واحدة، بل »عشـــرات األفغانســـتاانت«؛ 
و2 التذكـــر أبّن نظامـــه يقاتـــل »القاعـــدة«، وابلتـــايل مـــن مصلحـــة الغـــرب أن 
يقـــف علـــى احليـــاد؛ و3: التدّخـــل يف شـــؤون النظـــام »ســـوف حيـــرق املنطقـــة 
أبســـرها«، وإذا كانت »اخلطة تســـعى إىل تقســـيم ســـوراي، فإّن هذا يعي تقســـيم 
املنطقة أبســـرها«؛ و4: البلدان الغربية ســـوف تصّعد الضغوطات على النظام، 
»ابلتأكيـــد«، كمـــا شـــدد األســـد، قبـــل أن يـــرّد هبجـــوم معاكـــس يذّكـــر حبديثـــه 
الشـــهر مـــع صحيفـــة )وول ســـرتيت جـــورانل( قبيـــل االنتفاضـــة: »إّن ســـوراي 
خمتلفـــة، يف كّل اعتبـــار، عـــن مصـــر وتونـــس واليمـــن. التاريخ خمتلف. والسياســـة 

خمتلفة«.
فمـــاذا يقـــول مشـــهد مـــا ُيســـّمى بــــ »معركـــة الرقـــة اليـــوم، ســـوى تدّخـــل أمريـــكا 
)والتحالـــف الـــدويل، إمجـــااًل(، وروســـيا، وإيران، و«حزب هللا« وامليليشـــيات من 
خمتلـــف منابـــع التشـــّيع املذهـــيب والسياســـي والعســـكري؟ وأّي حيـــاد، للغـــرب، 
كان األســـد حيلـــم بـــه، بعـــد كّل هـــذه األنســـاق مـــن التـــوّرط الالحيـــادي؟ ومـــاذا 
عـــن وعيـــد األســـد ابحـــرتاق املنطقـــة، أال يصيـــب نظامـــه أو مـــا تبقـــى لـــه مـــن 
ســـوراي الراهنة، أواًل؟ وهذا الســـباق اجلنوين يف التســـليح، بن واشـــنطن وموسكو 
وطهـــران وأنقـــرة، للكـــرد والعـــرب وامليليشـــيات والعصائـــب، كيـــف يُبقـــي ســـوراي 
»خمتلفة«… حقاً؟ وكم من مصاهرة شـــائنة مع األابلســـة ســـوف يعقد األســـد، 
يف الرقـــة وديـــر الـــزور، ويف درعـــا وتدمر، وحيثمـــا يتوجب أن يندلع اللهيب؟ وكم 
مـــن شـــبح تقســـيم ســـوف يُطلـــق يف ربـــوع ســـوراي، »املفيـــدة« منهـــا واملخصصـــة 

للخـــراب والدمار؟
.. يف حضور )داعش( كما يف غياهبا، ابلطبع؛ فاألمر عنده سيان!.
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اليــوم، تنــزف الّرقــة الســورية مــا تبقــى مــن دمهــا، تتوّســد ذراع 
فراهتــا، وتتكــّور ململمــًة جراحهــا الكثــرة، يف حماولــٍة لتأجيــل 
الّرقــة  ُتطبــق  األرض.  اجتاهــات  مــن كل  إليهــا  القــادم  املــوت 
عيوهنــا حتــت مســاء مّزقتهــا القنابــل والصواريــخ، وأطفــأ الفوســفور 

األبيــض أضــواء قمرهــا ومشســها.
اليــوم، تتابــع الّرقــة اختصــار احلكايــة كلهــا، وًتفــرد اتريــخ الثــورة 
الســورية  املقتلــة  تفاصيــل  ليعكــس  العــامل،  علــى كتــب  فيهــا 
كاملــًة، ويتنبــأ مبســتقبٍل ال خيــص املدينــة املنكوبــة وحدهــا، بــل 
ميتــد لرســم مــا ســيؤول إليــه غــُد ســورية القــادم علــى اتســاع 

اخلارطــة.
بــه ســورية  متــر  ملــا  مــرآة مصغّــرة  الّرقــة  بــه  متــر  مــا  لطاملــا كان 
كلهــا، لكنهــا مــرآة تعكــس التفاصيــل الصادمــة بوضــوح ومــن 
دون رتــوش، وتقــّدم رمســاً دقيقــاً مباشــراً ملــا حيــدث بشــكٍل غــر 
الســورية. وليــس علــى مــن يرغــب  مباشــر يف كل احملافظــات 
مبعرفــة حقيقــة مــا حــدث يف ســورية خــالل الســنوات الســت 
املنصرمــة إال أن يعــود إىل اتريــخ أحــداث الرقــة ابلــذات لرتتســم 

لديــه كل التفاصيــل.
فعلــى الرغــم مــن انطــالق التظاهــرات يف الّرقــة بعــد أســبوع مــن 
ولــو  األوىل،  األشــهر  خــالل  وتواصلهــا  درعــا،  يف  انطالقهــا 
بشــكٍل خجــول، إال أن كل أشــكال احلــراك الثــوري يف املدينــة 
مل تلــَق مــا تســتحقه مــن تغطيــٍة إعالميــة، بــل مت تغييبهــا بشــكٍل 
شــبه اتم مبــا يف ذلــك االعتصــام أمــام القصــر العــديل يف الشــهر 
رمضــان  شــهر  خــالل  أبنائهــا  مــن  آالٍف  وانتفــاض  الســابع، 

 .2011
ظن نظام األســد أنه َضمن والء الّرقة بنشــر فكر حزب البعث 
بــن أبنائهــا، ومتاهيهــم خــالل مراحــل ســابقة مــع ســلطته. كمــا 
ظــن بشــار األســد أنــه اســتطاع، بصالتــه يف مســجد املدينــة يف 
العــام األول للثــورة، ضمــان بعــض شــيوخ العشــائر، القادريــن 
)ابعتقــاده( علــى كبــح مجــوح الشــباب الثائــر، وهــو مــا حــاول 
النظام اللعب عليه يف بداايت احلراك السلمي يف كل املناطق، 
بكســب أتييــد الســلطات الدينيــة أو العشــائرية أو االجتماعيــة، 

إال أن هــذا املفهــوم كان أول مــا أســقطته الثــورة.
ومــع بدايــة الســنة الثانيــة، بــدأت الّرقــة تدفــع مثــن احلريــة بقوافــل 
مــن الشــهداء واملعتقلــن، واتســعت خريطــة احلــراك الثــوري فيهــا 
لتشــمل كل أحيائها والقرى واملدن التابعة هلا. وكما حصل يف 
كل احملافظــات الســورية، كان إســقاط الصنــم األكــر يف ســاحة 
الّرقــة حــداثً اترخييــاً، لكنــه متّيــز حينهــا بتحريــر واقعــي للمدينــة، 
حياكــي مشــاعر التحريــر الــي انتابــت الســورين مــع كل ســقوٍط 

لتمثــاٍل للطاغيــة يف أي مدينــٍة ســورية أخــرى.
عاشــت الّرقــة أربعــة أشــهر إحساســاً كامــاًل ابحلريــة مــن نظــام 
األســد، وحــاول شــباهبا صناعــة أمنــوذٍج مجيــل ملنطقــة حمــّررة، 
الفــرتة ابنتشــار  تلــك  حُتكــم إبدارة مدنيــة متحمســة. ومتيــزت 
خــالاي  مثــل  تعمــل  بــدأت  الــي  املدنيــة  التجّمعــات  عشــرات 
املــدين،  العمــل  ثقافــة  ونشــر  التحتيــة  البنيــة  لرتميــم  النحــل، 

الســتمراره. مدروســٍة  أرضيّــاٍت  وأتســيس 
لكــن حلــم الرّقــة اجلميــل، وهــو حلــم كل ســوري شــارك فعــاًل 
أو عمــاًل أو فكــراً يف الثــورة، مل يلبــث أن حوصــر مــن جديــد، 
لكــن أبيــٍد ختتلــف شــكاًل عــن نظــام األســد، وتشــاهبه ابلتســلط 
والتحكــم وبشــكل أقســى وأبشــع. ومــع انقضــاء ربيــع التحريــر، 
بــدأ تنظيــم )داعــش( يتوغــل يف كل مفاصــل احليــاة يف املدينــة؛ 
ليبــدأ مالحقــة املنظمــات املدنيــة واختطــاف رموزهــا، وهــو مــا 
حتــول، مــع مــرور األايم، إىل اعتقــاٍل علــي مباشــر، اســتهدف 
الناشــطن املدنيــن والسياســين الذيــن مل تطلهــم يــد النظــام، 

فطالتهــم يــد )داعــش(. 
مطلــع 2014 ســقطت الّرقــة بيــد التطــّرف، بعــد معــارك مــع 
القســري  النــزوح  مرحلــة  لتبــدأ  املنطقــة،  يف  املقاتلــة  الفصائــل 
ألبنــاء املدينــة، وخصوصــاً انشــطيها، بعــد تعــّرض حياهتــم خلطــر 
االعتقــال أو الذبــح. وهــو مــا حــدث يف كل املــدن الســورية 
الثائــرة، لكــن االختــالف كان فقــط يف التســميات؛ فهنــا كانــت 
)داعــش(، وهنــاك كانــت جبهــة النصــرة. ويف أماكــن أخــرى، 
كان هلــؤالء تســميات أخــرى، وكلهــم كانــوا، بشــكل أو آبخــر، 
غــر  أو  الثــورة وعمــالء، بشــكل مباشــر  خناجــر يف خاصــرة 
مباشــر، لنظــام األســد؛ كانــوا مشّاعتــه األهــم الــي علّــق عليهــا كل 

مرّراتــه للعــامل، واســتخدمها فزّاعــة لبقيــة الســورين.
اســتمرت مســرحيات النظــام و«اإلرهابيــن« خــالل الســنوات 
املاضيــة، يف تســليم مناطــق واســتالمها وإعــادة توزيــع وانتشــار 
يف األراضــي الســورية، حســب مــا تقتضيــه خمططــات املراحــل 
ملســرحيٍة  آخــر  فصــاًل  نشــهد  رمبــا  اليــوم  حنــن  وهــا  املختلفــة. 
جديــدٍة، ســتخرج فيهــا )داعــش( مــن الّرقــة ابجتــاٍه مل نعــد قادريــن 
علــى حتديــده، وستســّلم الرقــة مــن جديــد لتطــّرف آخــر؛ ليــس 
دينيّــاً هــذه املــرة، بــل قومــيٌّ، ومل نعــد قادريــن أيضــاً علــى ختمــن 

نتائجــه.
اليوم، جُتر الّرقة على الدخول يف مرحلٍة جديدة، ورمبا سيكون 
مســتقبلها القريــب مــرآة حقيقيــة ملســتقبل ســورية البعيــد، مثلمــا 
الوجــه  عصيبــة،  ســنوات  خــالل  الصارخــة  أحداثهــا  كانــت 

األكثــر مــرارًة ووضوحــاً ألحــداث الثــورة الســورية كاملــة.
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ثقافة وأدب

الرقة…
جنازٌة مؤجلة على ضفاف الفرات

رحب علواني 

إنـــه واقـــع نعيشـــه.. حنيـــاه.. وليـــس عنـــواانً منر به وننســـاه، يف مدينتا كنا نســـافر وال نقفـــل الباب بل 
نـــرده رّداً، لعـــل أحـــداً حيتاجـــه يف غيابنا، إن جاء من ســـفر..

لعل اتئها يهتدي إليه، أو عابراً يقصده.. أبوابنا -أهَل الرقة- ال توصد أبداً.
املـــرأة يف هـــذا البلـــد أخـــت الرجال، تُبقي هذا الباب مفتوحاً، تســـتقبل عشـــرات الضيوف، وتقول: 
»الضيـــف ضيـــف هللا«، ال أحـــد ينكـــر دورهـــا احملـــوري ووقوفهـــا جبانـــب الرجـــل يف كل احملـــن، هـــي 
تراث حباله، ذاكرة األمة وروح األصالة، ما متلكه من طاقة يفوق الوصف، تســـتيقظ ابكراً تشـــّمر 
عـــن ســـاعديها، وتنظـــف بيتهـــا وتنتقل إىل الشـــارع لتجعلـــه براقاً خيطف األبصار، ختـــاف أن يزورها 
أحـــٌد، ويعيـــب عليهـــا نظافـــة بيتها، امسحوا يل أن أســـتخدم بعض املفردات احملكية، ألعرفكم عليها 
أكثـــر: إن قالـــت اي )ســـواديي( وتقصـــد هبـــا اي ســـواد وجهـــي، فهي متعاطفة مع هـــذا احلدث، هذا 
املخلـــوق اللطيـــف ميتلـــك طاقـــة ال متناهيـــة مـــن العطـــاء.. تعـــد الطعـــام، وختتار أصعـــب املأكوالت 
طهيـــاً )الـــكالل واجليكـــة و..و...( وتذهـــب للتســـوق وتقضـــي صيفهـــا، وهـــي تعـــد مؤونة الشـــتاء، 
تســـاعد أوالدهـــا ابلدراســـة حـــى إن كانـــت أّميـــة وأمســـكت الكتـــاب ابملقلـــوب، مبجـــرد أن يـــرتدد 
ابنهـــا تعـــرف أنـــه علـــى خطـــأ، وتســـتقبل )اخلطـــار(، وتكـــون دومـــاً مســـتعدة ألي طـــارئ، فهنـــاك 
زاويـــة مرصوفـــة أبجـــود أنـــواع الفرش احملشـــوة ابلصـــوف واملغلفة أبمجل األلوان، )النضـــدد(، يصفوهنا 

)كحيلـــة ومعدلة(.
هـــل عرفتموهـــا؟ إهنـــا املـــرأة الرقاويـــة، معجونـــة مـــن صالبـــة الصخـــور ومشـــوخ اجلبـــال، وإن وجلـــَت 
أعماقهـــا رأيـــت متـــوج الـــوداين، ومشـــوخ اجلبـــال، وانبســـاط الســـهول، رأيـــَت الربيـــع أبزهـــاره وأهنـــاره 

وموســـيقاه. 
يف األعـــراس ترّصـــع املـــرأة الرقاويـــة ســـوار الدبكـــة، وتطلـــق أمجـــل األهازيـــج )واي بنيـــة قومـــي طـــوجل.. 
الحيســـبونج مربوعـــة، وســـياقج نـــص مليون.. ابخلزانه مرفوعة(، كل هـــذا واحلديث عن املرأة الرقاوية 
يف املدينـــة، أمـــا يف األرايف فهـــي نغـــم آخـــر، مجيلـــة امللبـــس ابلعصبـــة واهلريـــة على رأســـها، والصاية 
فـــوق الثـــوب الفضفـــاض، حبـــزام يلـــف خصرهـــا، وتشـــكل بـــه )ممشـــة( وهـــو منديـــل يكـــون معطـــراً، 
وخاصـــة إذا كان ُمهـــًدى مـــن حبيـــب، ختـــرج هنـــاراً إىل الفالحـــة لتعمـــل حى املســـاء، وتعود نشـــيطة 
وتكِمـــل )تعليلتهـــا( بشـــرب الشـــاي واالســـتماع إىل أمجـــل األهازيـــج واملشـــاركة فيهـــا، عمومـــاً ليـــس 

هنـــاك فروقـــات كبـــرة بـــن املدينـــة والقريـــة، فالنســـاء يف املكانن أخـــوات الرجال.
فجـــأة انكســـفت مشـــس احليـــاة يف الرقـــة، وعـــّم الظـــالم وانتشـــرت أســـراب الغـــرابن تفســـد الربيـــع 
األخضـــر األزهـــر. وغـــاب النـــور مـــن الوجـــوه، واختفت البســـمة من الشـــفاه، واختنـــق القلب هبواه، 

وانطفـــأت جـــذوة األمـــل يف عيـــون املـــرأة الرقاويـــة.
دعـــس األشـــرار علـــى روحهـــا املرحـــة دعســـاً وأدخلوهـــا يف قفـــص مـــن الســـواد؛ وألزموهـــا البيت بعد 
أن كانـــت وعائلتهـــا تقضـــي صيفهـــا وهـــي )متعللـــة( على ابب الدار، وإبريق الشـــاي املخدر والذي 

)درده ببطنـــه( ال ينضـــب، يشـــرب منـــه كل املـــارة واجلران.
فرضـــوا عليهـــا النقـــاب، وجللوهـــا ابلســـواد يف هـــذا البلـــد احلـــار، وكانـــت حتتـــال علـــى حرارتـــه بلبس 
الكـــوديل الزاهـــي األلـــوان الـــذي حياكـــي ألـــوان روحهـــا، وأوصـــدوا عليها البـــاب بعد أن كان مشـــرعاً 

لألحبـــة واجلـــران، إن أطلـــت برأســـها مـــن النافـــذة قطعـــوه، وكفروهـــا وأقامـــوا عليهـــا احلد.
كيف ملخلوقة عاشـــت يف هواء طلق نظيف أن تســـحق أمام أعن العامل، وال مُتد هلا يد، وال تنظر 
إليهـــا عـــن، وال خيفـــق لرؤيتهـــا فؤاد؟ وعندما قرروا املســـاعدة قصفوها بكل محـــم العامل هي وعائلتها 
املتواضعـــة، كمـــن أراد أن يبعـــد ذاببـــة عن وجه صاحبه فســـحقه حبجر كبـــر، وطارت الذاببة لتحط 
يف مـــكان آخـــر، أمـــا آن األوان أن ينـــزل العـــدل ويعـــاد احلـــق هلـــذه املـــرأة، وهلـــذا البلـــد األمن، كفى 

جنـــوانً ورفقاً ابلقوارير. 

تســـري ببـــطٍء مثـــَل أمـــواج الفـــراِت جنـــازٌة، ال قـــوَم فيهـــا حيملـــون النعـــَش، بـــل يف النعـــش أحيـــاٌء وأمـــواٌت 
معـــاً، أكفاهنـــم ســـوداُء كاحلـــٌة كإعتـــام الدجـــى والنعـــُش جيـــري ســـاحباً وكأنـــه طيـــٌف علـــى مـــِن الســـحاْب. 
نســـيَّ يوقظُُه 

َ
نعـــٌش حبجـــِم مدينـــٍة بـــرٌم بثقـــِل محولتـــْه.. َمرآُه يعِصـــُر قلبَك املكلوَم عصراً، يســـتبيُح الفائَت امل

ســـّجى ابلغيـــاْب. يف النعـــش رأٌس يســـتغيُث بصـــوِت انٍي خمتنـــق، يرنـــو إىل أشـــباِهِه، 
ُ
وخيطـــو فـــوَق أواتِر امل

يســـتنهُض األنغـــام مـــن نـــوٍم عميـــٍق يســـتفيُق الـــدفُّ يضـــرُب ال صـــدًى أييت وال حلـــٌن جييـــب.. وراببـــٌة مـــن 
جلـــِد ظـــيٍب تنتحـــْب، تتوســـُل القـــوَس الضريـــَر لينفـــَض احلـــزن املغشـــى مـــن غبـــار الوقـــت أو ليعانـــق األواتر 

الغريب. والصـــوَت 
ترنيمـــٌة بدويـــٌة ثكلـــى تناجـــي الليـــَل اي ليـــَل الفـــراِت أال اســـتجْب! جســـُر الرشـــيِد هنـــاك يف أقصـــى اليســـاِر 
« يغفو حتته ســـكراَن معقوَف النهايـــة ينحي ليغازل املاء املعّكر حتته من ضرِب  تقطّعـــت أوصالـــُه و »الـــّزلُّ
أقداٍم فتّية.. يبدو وحيداً خارج الســـرِب احلزين كأنه مل يدِر أن املوت قد ترك اجلناَة اجلامثن على صدوِر 

احلـــّق، واغتصَب الضحّية.
يف مركـــز النعـــش املســـجى ســـاعٌة قـــد أعلنـــت إضراهبـــا عـــن رصـــد دقـــات الزمـــْن.. إذ أدركـــت أن الوجـــوه 
تبدلت وغزاَة هذي األرض قد مجعوا ليغتالوا الفرات وبنَتُه، فتســـّمرت يف قلِب ســـاحتها معاندًة جحافل 

حقدهـــم، خمتـــارًة وجه الســـماء كشـــاهٍد أيىب الرضوخ لســـلطة الســـيف امللطـــخ ابلدماء.
وأان هنـــا وحـــدي علـــى ذايت أصلـــي اي أيب.. فجنـــازيت ال إنـــَس فيها، مثَل نعش مدينـــي، والصورُة اكتملت 

بـــال ملٍح وماء..
شـــيخوخٌة جتتـــاُح عشـــرينّيًة يف حجـــرٍة ُحبلـــى أبلـــِف قصيـــدٍة، وكأهّنـــا ضربت ســـّي العمـــِر قبـــَل والدٍة ومهّيِة 
األطـــوار واألبعـــاِد مل متنـــح لصاحِبهـــا ســـوى َشـــَرف اهلويّـــة! ال ُعـــوَد َيضـــرُب يل ترانيـــم الّشـــقاء وال كمنجـــَة 
ههنـــا.. والعتـــُم يطـــرُق ابَب هـــذي الـــّداِر خمســـوَف اجلبـــِن كأنّـــُه ســـاعي بريـــٍد مثقـــٌل برســـائِل الّنكبـــاِت 
واآلهات واخلُطِب الغبّيه. وأان أُريّب وحديت وحدي وأمجُع ســـائَر اخليباِت يف جييب ببطٍء كامٍل متكامٍل، 
وأصـــارُع الشـــكوى علـــى مرتيـــِن مـــن ســـّجادٍة منقوشـــٍة ابألمحـــر القـــاين ُتذّكرين حبفـــٍل راقٍص أو بركـــٍة لدماء 

طفـــٍل مل ينلـــُه مـــن احلكايـــِة كلِّهـــا دوٌر ســـوى دوِر الّضحية.
العتـــُم خلـــَف النافـــذة! وأان وطيفـــي اي أيب نبتـــاُع مـــن ريـــِح احليـــاِة ُكســـرًة تضفـــي على هذا الفضـــاء الضيِق 

املوبـــوء ابملعـــىن قلياًل مـــن دعائْك!
ال شـــيَء يف هـــذي البـــالِد يهـــزُّين، فســـواُدها كبياِضهـــا متآلـــُف األركاِن أضيُق من راثِء قصيـــدٍة ألٍب يغادُر 
ابكـــراً قبـــَل الثالثـــن الطريّـــة. ال شـــيء حـــويل يطـــرُب األحزاَن يرويهـــا، يطّوُعها يربّيها، فينســـج من أغانيها 
كتـــاابً مدرســـّياً. ال ابئعـــا متجـــواًل يغـــزو الصبـــاَح بصوتـــه ويرّمُم اإلســـفلَت مبتكراً طالًء مـــن رنن احلنجرة، 
ويلّمـــع الّســـاعاِت والعتبـــاِت واجلـــدراَن مبتســـماً ويســـقي ظّلهـــا الظمـــآَن مـــاًء مـــن دعـــاٍء أو حتّية! ال شـــيء 

يشـــبُه بلـــديت ال زينـــُة اجلـــدراِن تشـــبهها وال جهـــة املروِر وال احلـــروف األجبدية..
فهنـــا يـــدور الكـــون حـــوَل عقـــارِب الســـاعات منتِظمـــاً عنيـــداً اثبتـــاً وهللِا ليـــَس بــــ آبـــٍه ابجلـــّو أو حبـــوادث 
الطرقـــاِت أو جبرميـــٍة عبثيّـــٍة حدثـــت ببغـــداد الصغـــرَة مـــا وراء البحـــِر يف الشـــقِّ البعيـــد مـــن اخلريطـــة.. الكلُّ 
جيـــري ههنـــا وفـــَق اخلطوِط املســـبقة! ال وقـــــــَت للتفكـــِر للتريِر للتحويِر للماضـــي وال للحاضِر القاصي وال 
للطـــارائت أِو األمـــور الثانويـــة! ال طائـــراٍت فـــوق هذا الوقِت تربُكُه وتغزو َنظَمُه أو يســـتبيح هديرها وســـن 
الرضيـــِع املســـرتيح علـــى ذراِع صبيّـــٍة ثقـــَب الّصراُخ فقاعَة الصر األخرِة يف خبـــااي صدرها فاهتّزت الذكرى 

أمـــام عيوهِنـــا ســـكرى واتهت وســـَط أضغـــاِث الرؤى يف املســـرحّية.
النعش جيري اي أيب.. ورفاُة رقّتنا هناك تصارع املوت اللعن..

فلتمسِك الوقَت املرير بقبضتك، أرجوَك أسرْع!
فاملساجُد موحشات.. واملآذن سامِهات..

هل ُتدفن الذكرى بعيداً حتت أكواِم الرتاب بال صالة؟.

الرقة وأبوابها التي ال توصد

إلهام حقي  
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الرقة عقدة الخيمة السورية »لماذا إختار تنظيم الدولة 
)داعش( مدينة رقـــة عاصمة له«؟

أحمد قاسم

“ Reqa girêka sîwana Sûrî ye”                              
Çima rêxistina dewleta (Daiş) bajarê Reqayê ji bo xwe wek payîtext hilbijart?

Ahmad Qasim

Bajarê (Reqayê) xwedî şûneke dîrokî û cugrafîyeke istîratîcî ye sebaret ji Sûrî re, ew 
wekî “ girêkekê ye “ ji sîwana Sûrî re ya ku navçeya welatê şamê bi Cizîrê ve girê 
didê, û li hêleke din, rojhilat û başûrê Sûrî bi bakur ve bi girêbesteke rêyên çûn û hatinê 
girêdidê.. ev li hêlekê, û li hêleke din, ew girêkeke hevbestîye di navbera Sûrî û Îraqê 
de, û berrîya Sûrî bi berrîya îraqî ve ber bi rojhilat de orta Remadî û Mûsilê, û ber bi 
başûr de berrîya rojhilata Urdunê vê li ser bereke vekirî desthilatî bi ser de ne hesane 
bi ti şêweyan, liv di nav de çetinîya wê wek çetinbûna şopandina qûmên di tevgerêda 
bê li gel babelîskin bê tebat. Loma hilbajartina Rêxistina (Daiş) bajarê Reqayê wek 
payîtext ji dewleta xweyî “ qaşo “re dît û bajarê Mûsilê wek (palpişt û piştgêrlek) ji 
encama lêkolîneke berdest bû ji hêla serkirdeyên Rêxistinê ve bo qolaykirina tevgera 
hêzên wê bi pir hêlan de û ferekirina desthilatdarî ya hêzên wê di wan ferehîya vala ji 
hêzên ti kesî din de desthilatdar be.. ev yek jî pêk hat bi hesanî û di demeke kin de, ji 
bilî kontirolkirina herdu şarên Reqa û Mûsilê, û raghandina li mûsilê ji alîyê (Ebû Bekrê 
Bexdadî)ve dewleta xwe li hizîrana 2014 de.
Bi çav lêgirtineke li çonetîya vê Rêxistinê û çawa hatiye çêkirin, û karên pê hilpesartî 
ji gelek alîyên navdewletî de yên xwedî bercewendiyên istîratîcî di herêmê de, û ewên 
lêgerkirine bo bi destxistinên amêrî û kiryaran da ku kirîza Sûrî ber bi rewşeke pir girêk 
de bidin û girêdin bi komelek kirîzên di herêmê de û tê vedin ber bi rewşeke alîkar de 
bo derbaskirina siyasetên ku wan bercewendiyan cîbicî bikin. Û yek ji wan girîngtirîn 
amîre Rêxistina (Daiş)e û kiryarên ku ew dikare pê rabe da ku belgeyan li nav hevxe û 
wêneya (rastî ya şoreşê)ya ku gelê Sûrî bi serhildana li dijî diktatorîyetê anîye rû bigu-
hêre. Û pişt re, kesên Sûrî, û rikberîya niştîmanî û demuqrat jî lê agah bûn ku (Daiş) 
û kiryarên wê çendîn talûkeye ew çêbûye ji bo xizmetî pirojeyekê bikê ku nehatî bala 
ti kasî ji rikberî ya hindir û derva. Li dawî, û dema Emerîka bi talûkeya Rêxistinê li 
ser sazûmana navdewletî ya di herêmê de tê gihîşt piştî kontirola Mûsilê, bi lez dest bi 
avakirina hevpeymana leşkerîya navdewletî kir li dijî vê Rêxistinê, û li rarûya pîlana ku 
Rêxistin ji bo cîbicîkirina wê çêbûye di bingeha xwe de derkevê, yanî ev Rêxistin ne ji 
bo raghandina dewleta îslamî li Îraq û şamê ava bûye. Raghandina dewletê wekî sîwan 
û dirişmekê hate bi kar anîn ji bo xapandina ciwanên mislman da wan rakşînê nava şer 
û karên pê hilpesartî cîbicî bikê û bi şêwakî hovane û tawankarî di bin navê (Olê)de.
“Daiş” kar li ser fermanberî ya xwe bi şêwakî tirsandina mirovan kir bi kiryarin kuştin 
û serjêkirinê li ser asta hemî herêmin kontirolkirî, û rengê sazumana desthilatdariya 
xwe ya nayê qbûl kirin bi ti şêweyan li ser xelkê ferz kir li kêlek tokirina xokî û hil-
weşandina her avahîyeke bi dîrokê ve peywendîdar û her weha mizgeft û cîyên nimêja 
olên din jî, wê hîşt ku xelk penaber û derbider bibê û bajar ji xelkên xwe vala bibin 
tenê yên xwe berdest kirine man.. di pişt re qonaxa şerê wêrankarî hat ku bi raghandina 
hevpeymanî ya leşkerî ya navdewletî li dijî terorê û Daiş ve dest pêkir. Bi lez Îranê ji 
şîeyên Îraqê yên tûndrew hêzên ( Heşda şeibî) bi rêxistin kir di bin navê şerê terorê de 
û bi hevrêzîya li gel hikûmeta Elebadî, û dagirtina valbûna navçeyên jikestina Daişê di 
şerê hevpeymanîyê de li Îraqê bi wan hêzan hate hilpesartin, nemaze li Mûsil û Tilefer û 
herêmên şengalê ta dighê sînorê Sûrî. Her wehajî ferman da milîsên xwe yên di hindirî 
Sûrî de tev Hizbulahê Lubnanê berî bidne berrîya başûrî Reqayê ta bi sînorê Îraqê bo 
amedakarî ji dagirtina valahîya herêmê ji şênîyên xwe ji xelkên şêî yê ji Îraq û Îran û 
Evganistanê ewên hatine nava Sûrî di heyamên şer de, ji xeyncî sûrîyên ku bûne şêî bi 
pereyên Îranê, ev bi hevrêzîya bi Rijêmê re ji bo guhertina dêmugrafiya herêmê. Ji bo 
bi hesantirîn kar ev yek pêk werê, pêwîste ku Daiş hewl bidê ku Reqa ji bin de hilweşê 
li gel hilweşanda bi encama topbarandina hevpeymanî û hêzên Sûrî ya demuqrat ya bê 
sînor da ku şar bêsûd bimînê ji şênîyan re û ji vegera penaberan re guncaw nemîne da 
ku di pişre karê guhertina demugrafî dest pê bikê bi anîna xelkên şêî û Reqayê bixînin 
bin desthilatdarî ye xwe, û her weha wê kanibin berrîya Sûrî ber bi rojava ve ta Humsê û 
ber bi rojhilat ve ta sînorê Îraqê bixin bin kontirola xwe bo cîbicîkirina piroje û wesîyeta 
Ayetulahê Xumeynî “ Hîva şêî ji Tehranê û di Îraqê re ta bi Dîmeşqê bighêje Beyrûtê”  
ev piroje bêhn bi jiyanê wî nakevê bê kontirolkirina bajarê Reqayê û parzgeha wê.

مدينــة )رقـــــة( هلــا مكانــة اترخييــة وجغرافيــة إســرتاتيجية ابلنســبة لســوراي، وهــي مبثابــة »عقــدة« اخليمــة 
الســورية الــي تربــط بــالد الشــام مــع اجلزيــرة مــن جهــة، ومــن جهــة تربــط الشــرق واجلنــوب الســوري 
بشــماهلا بعقــدة مــن طــرق للمواصــالت.. هــذا مــن انحيــة، ومــن انحيــة أخــرى، فهــي تشــكل عقــدة 
الربــط بــن ســوراي والعــراق، والباديــة الســورية ابلباديــة العراقيــة شــرقاً بــن الرمــادي واملوصــل، وإىل 
اجلنوب ابدية شــرق األردن على مســاحة مفتوحة الميكن الســيطرة عليها أبي حال من األحوال، 

فالتحــرك فيهــا يشــكل صعوبــة كصعوبــة مالحقــة الرمــال املتحركــة مــع عواصــف الهتــدأ.
فــكان إختيــار تنظيــم »داعــش« ملدينــة رقـــــة عاصمــة لدولتــه »املزمعــة« ومدينــة موصــــل العراقيــة 
التحــرك  قواهتــم  علــى  ليســهل  التنظيــم  قــادة  قبــل  مــن  واقعيــة  لدراســة  نتيجــة  اإلســناد(  )كســند 
ابجتاهــات متعــددة والتوســع يف تلــك الصحــراء املفتوحــة واخلاليــة مــن أيــة قــوات تســطيع منعهــا مــن 
التوســع.. وهــذا مــا حصــل خــالل مــدة قصــرة إســتطاعت قــوات التنظيــم الســيطرة علــى مســاحات 
واســعة، عوضــاً عــن ســيطرهتا علــى مدينــي الرقـــــة واملوصـــــل واإلعــالن يف مدينــة موصــل عــن دولتــه 

علــى يــد )أبــو بكــر البغــدادي( يف حزيــران 2014.
بغــض النظــر عــن طبيعــة التنظيــم وحقيقــة تكوينــه، والوظيفــة املنوطــة لــه مــن قبــل العديــد مــن اجلهــات 
الدوليــة الــي هلــا مصــاحل إســرتاتيجية يف املنطقــة، والــي حبثــت عــن األدوات واألفعــال لتــأزمي الوضــع 
يف ســوراي وربطهــا مــع جمموعــة األزمــات يف املنطقــة والدفــع هبــا حنــو حالــة ميكــن مــن خالهلــا متريــر 

سياســات حتقــق تلــك املصــاحل.
وإحــدى أهــم األدوات هــي »داعــش« واألفعــال الــي ميكــن أن تقــوم هبــا خللــط األوراق وتغيــر صــورة 

)الواقــع الثــوري( الــي خلقتهــا اجلماهــر املنتفضــة ضــد اإلســتبداد.
وفيمــا بعــد، أدرك الســوريون، واملعارضــة الوطنيــة والدميقراطيــة مــدى خطــورة »داعــش« ووظيفتهــا 
الــي خلقــت مــن أجلهــا خلدمــة مشــروع مل أييت علــى ابل أحــد مــن املعارضــة علــى املســتوين 
الداخلــي الســوري واإلقليمــي الــدويل. مؤخــراً، وعندمــا أدركــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة خطــورة 
هــذا التنظيــم علــى املنظومــة الدوليــة القائمــة يف املنطقــة بعــد ســيطرته علــى املوصــــل، ســارعت يف 
تشــكيل حتالــف دويل حملاربتهــا، والوقــوف يف مواجهــة املخطــط الــذي أُنشــئ التنظيــم مــن أجــل 

تنفيــذه ابألســاس، وليــس هبــدف اإلعــالن عــن الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام.
إعــالن الدولــة كان غطــاًء وشــعاراً جللــب اجملاهديــن وتنفيــذ مــا يــوكل إليــه مــن إرتــكاب للجرائــم 

)ابســم الديــن(.
عملــت »داعــش« علــى أداء وظيفتهــا مــن خــالل ترهيــب اإلنســان عــن طريــق أســلوب القتــل 
والذبــح الــذي مارســته يف مجيــع املناطــق الــي ســيطرت عليهــا، وفرضــت علــى النــاس شــكل احلكــم 
الــذي الميكــن قبولــه أبي حــال إىل جانــب مجــع املــال وتدمــر كل مــا يتعلــق ابلتاريــخ وكذلــك 
املســاجد وأمكنــة العبــادات لــألداين األخــرى، ممــا أدى إىل هتجــر النــاس وتفريــغ املــدن مــن ســكاهنا 
ابلكامــل عــدا عــن الذيــن ابيعوهــا.. بعــد ذلــك أتــى مرحلــة احلــرب املدمــرة والــي بــدأت مــع إعــالن 

التحالــف الــدويل عــن حربــه ضــد اإلرهــاب و »داعــش« هــي اهلــدف األول.
أســرعت إيــران يف تشــكيل قــوات احلشــد الشــعيب يف العــراق مــن الطائفــة الشــيعية املتطرفــة حتــت 
شــعار حماربــة اإلرهــاب ابلتنســيق مــع حكومــة العبــادي، وأوكلــت إليهــا إمــالء الفــراغ الــذي ســتخلفه 
إنكســارات »داعــش« يف مواجهــة احللــف األمريكــي يف العــراق، وخصوصــاً يف املوصــل وتلعفــر 

ومنطقــة ســنجار وصــواًل إىل احلــدود الســورية.
وكذلــك أمــرت بتحريــك امليليشــيات الشــيعية التابعــة هلــا يف ســوراي مــع ميليشــيات حــزب هللا اللبنــاين 
حنو الصحراء اجلنوبية للرقة وصواًل إىل احلدود العراقية متهيداً إلمالء الفراغ الســكاين لتلك املناطق 
ابلشــيعة الوافديــن إىل ســوراي مــن العــراق وإيــران وأفغانســتان، عــدا عــن الســورين الذيــن تشــيعوا لقــاء 

أمــوال مــن النظــام اإليــراين، وذلــك ابلتنســيق والتعــاون مــع قــوات النظــام لتغيــر دميغرافيــة املنطقــة.
ــة إضافــة إىل مــا  ولكــي يتــم تنفيــذ ذلــك أبســهل طريقــة، جيــب علــى »داعــش« تدمــر مدينــة الرقـــ
ُتَدِمرهــا قــوات التحالــف وقــوات الســورية الدميقراطيــة جــراء القصــف الالحمــدود إىل أن تبقــى املدينــة 
غــر صاحلــة لعــودة املهجريــن ومــن مث تتــم عمليــة التغيــر الدميغــرايف مــن خــالل جلــب الشــيعة إىل الرقــة 
والســيطرة عليهــا، وابلتــايل ســيتم الســيطرة علــى كامــل صحــراء ســوراي وصــواًل إىل مدينــة محــص مــن 
الغــرب وإىل احلــدود العراقيــة مــن الشــرق لتنفيــذ املشــروع اإليــراين الــذي أوصــى بــه »آيــة هللا اخلميــي« 

اهلــالل الشــيعي مــن طهــران مــروراً ابلعــراق وإىل دمشــق وصــواًل إىل بــروت.
وهذا املشروع الميكن إعطائه نفساً للحياة إال عن طريق السيطرة على مدينة وحمافظة )رقــــة(.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

Beşê kurdî القسم الكردي
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مدينة الرقة عاصمة هارون الرشيد

سمير عبد الباقي

Rakka: Harun Reşit’in Başkenti

Semir Abdulbaki

Fırat Nehri’nin doğu kıyısında, yukarı Mezopotamya’nın ve Şam çölünün kalbinde Suriye’nin Rakka şehri bulunmaktadır. Şehir kadim ve önemli bir 
şehir olmasıyla bir turistik merkez konumundadır. Zira şehrin bir yanındaki Fırat Nehri ve buradaki büyük surlar, şehirdeki büyük göl ve ortasındaki 
Caber Kalesi, bu köklü şehre güzel bir görünüm ve nefes kesen bir suret oluşturmaktadır.
Rakka’nın Tarihi ve İsimleri: Rakka şehri, Abbasi Devleti’nin Halife Harun Reşit dönemindeki ikinci başkenti olması sebebiyle “Er-Reşid” olarak 
tanınmıştır. Harun Reşit burayı kendine ikamet ve faaliyet merkezi seçmiş, kenti çok sevmiş ve burada saraylar, binalar ve camiler gibi önemli tarihi 
eserler bırakmıştır. Harun Reşit döneminde şehir, her alanda refah ve canlılık yaşamıştır. Şehir, kadim taş devirlerinden itibaren insanların toplandığı 
bir yer ve medeniyet merkezi olmuştur. Yine ürün, araç-gereç ve nebatın takas ve Babil, Arap Körfezi ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiği bir yer 
teşkil etmiştir. Tarihçiler, Rakka’nın kadim çağlardaki tarihinin hala meçhul olduğunu aktarmaktadır. Şehir tarihinin en önemli özellikleri, zengin bir 
askeri merkez olması, nüfusunun çok olması, kara ve denizyollarının bulunması ve Akdeniz’e yakın olmasıdır. Aramiler döneminde Rakka, “Beyt 
Adin” olarak anılan bir Arami emirliğiydi. Başkenti ise, milattan önce 9, 10 ve 11. yüzyıllarda Tel Bersib idi. Yunanlılar döneminde ise Rakka, 
“Nikforyum” olarak anılmaktaydı. Büyük İskender, Erbil’e gitmeden önce Fırat’ı geçtiğinde bu şehri inşa etmişti. Seleucus II Callinicus, MÖ 242-244 
yılları arasında şehri yeniden kurmuş ya da eski şehri yenilediğinden dolayı şehir, bu dönemde “Callinicus” olarak adlandırılmıştır. Roma döneminde 
ise şehir, 266 senesinde ölen İmparator Glinos’a nispetle Kalinikyum adıyla anılmıştır. Roma döneminde şehir, bugün Rakka’da mevcut olan Bağdat 
Kapısı’nın doğusunda bulunmaktaydı. Günümüzde şehrin bu dönemdeki haline ait eser bulunmamaktadır. İmparator Julyan döneminde ise şehir 
“Kalinikos” adını almış olup, Perslere karşı zapt edilmez bir kale ve önemli bir ticaret konumunda bulunmaktaydı. Doğuya hükmeden İmparator II. 
Leon, 474 yılında şehri yeniden imar etmiş ve buraya “Leontopolis” adını vermiştir. İmparator şehri bir metropolit haline getirmiş ve “vadinin yanında 
suyun aktığı ve ince toprağın bir araya getirdiği yer” olduğunu söylemiştir. Bu nedenle Rakka bölgesinde birçok verimli arazi bulunmaktadır ve 
buralara “Beyaz Rakka”, “Siyah Rakka” ve “Orta Rakka” vb. isimler verilmektedir. Emevi döneminde ise, Emevi yöneticileri Rakka şehriyle 
ilgilenmiş ve burayı Ermenistan’a karşı bir üs olarak kullanmıştır. Yine Rakka, Roma sınırlarına yaptıkları saldırılar için bir üs olmuştur. Rakka, 
Ermenistan’a ve Roma sınırlarına giden Emevi askerlerinin geçimini sağlamaktaydı. Ayrıca Fırat bölgesindeki Arap kabileler için de bir gözetim 
merkeziydi. Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik, Rakka’ya önem vermiş; buranın kendisinin saldırılarda bulunduğu Şam bölgesi, Arap Yarımadası 
ve Bizans sınırlarına karşı güvenliğini sağlamak ve kendi ve maiyetindekilerin konforu için kaleler ve saraylar yaptırmıştır. Aynı şekilde Rakka’daki 
tarım ve arazilerinin işlenmesiyle ilgilenmiş ve toprakları sulamak için Fırat Nehri’nden kanallar açtırmıştır. Abbasi dönemine gelindiğinde, Rakka 
şehri büyük önem görmüştür. Şehir, Abbasilerin Bilad-ı Şam’daki en önemli şehri haline gelmiş olup, tarihçiler Rakka’yı Bağdat tarzında Arap 
üslubunda inşa ettirenin Mansur olduğunu aktarmaktadır. Mansur burayı bir süre elinde tuttuktan sonra şehrin konumu, havasının güzelliği ve 
suyunun tatlılığı hoşuna gitmiştir. Halife olduktan sonra oğlu Mehdi’yi 722 senesinde Rakka’ya göndermiş ve burayı, Bizans’tan kalma Rakka 
şehrinin yan tarafına Bağdat tarzında inşa etmesini emretmiştir. Bunun yanı sıra Halife Harun Reşit de, uzun süre kaldığı Rakka şehrinde birçok saray 
ve önemli yapı inşa ettirmiştir. Rakka’nın İnşası, Surları ve Sarayları: Rakka’da geri kalan ve Rakka’nın mahallelerinde net işaretler olarak varlığını 
koruyan anıtlar, şehrin köklü tarihine ışık tutan devasa binalar, surlar, sarayla ve sütunlardır. 529 yılında İmparator Justinyan, Perslerle ticareti 
yalnızca Nusaybin, Kalinikos (Rakka) ve Aresksata şehirlerinde yapmaya karar verdiğinde, Rakka’ya büyük bir imtiyaz bahşetmiştir. Rakka’nın 
surları bakımda olduğundan Pers Kralı I. Kisra, şehri kolayca ele geçirmiş ve surları yıkmıştır. Fakat Persler buradan gittikten sonra Justinyan, Persler 
ve Romalılar arasında sürekli savaşlar olduğundan surları yeniden ve daha güçlü şekilde inşa ettirmiştir. Şehir bu dönemde iki taraf arasında el 
değiştirmiş, İslam’ın ortaya çıkışından önce Perslere karşı kazandıkları büyük zaferle Romalıların elinde kalmıştır. Çoğu zaman Kalinikos ismiyle 
anılmış olan Rakka şehri ise, bu savaşlarda önemli bir rol oynamıştır. Rakka’nın Müslümanlar Tarafından Fethi: Yakut El-Hamevi, kitabı “Mu’cemu’l 
Buldan”da Müslümanların Rakka’yı hicri 17 senesinde fethettiklerini aktarmaktadır. İslam komutanlarından, Ebu Ubeyde Amir bin El-Cerrah’ın (ra) 
ordusundaki İyad bin Ganem ve komutan Süheyl bin Adi Rakka’yı sulh yoluyla ele geçirmiştir. İyad, Fırat bölgesindeki fetihleri için Rakka’yı üs 
olarak kullanmış, hicri 19 senesinde bölgenin tamamını fethederek Rakka’ya dönmüş, buradan da Humus’a yürümüştür. Halife Ömer bin Hattap (ra), 
İyad’ı buraya vali atamış ve hicri 20 senesinde yaşamını yitirmiştir. Müslüman Araplar Rakka’yı fethettiği sırada, şehirde surlar, kapılar ve büyük bir 
pazar bulunmaktaydı. Araplar şehir halkına eziyet etmemiş, inanç hürriyeti tanımış ve arazileri sahiplerinin elinde bırakarak güvenlik karşılığında 
onlardan haraç ve cizye almıştır. Böylece Rakka, olağan yaşamına devam etmiş, toprağının verimliliğinden, suyunun bolluğundan ve Fırat bölgesi ve 
Şam çölü arasındaki kendisine önemli bir avantaj sağlayan konumundan yararlanmayı sürdürmüştür. Rakka’nın fatihi ve Fırat bölgesinin valisi İyad 
bin Ganem’in vefatından sonra, Ömer bin Hattap (ra) Said bin Amir bin Hadim’i hicri 20 senesinde buraya vali atamış ve o da burada tuğladan bir 
cami inşa etmiştir. İslam fethinden sonra Rakka, “Beyaz Rakka” olarak anılmıştır. Rakka’nın fethini kayda geçiren Süheyl bin Adi’nin beyitlerine 
şehir bu isimle adlandırılmaktadır. Bu ismin nedeni ise, Yakut El-Hamevi’nin Mu’cemu’l Buldan’da zikrettiği gibi Abbasi döneminde kurulan bu 
şehrin, Mansur ve oğlu Mehdi tarafından surlarının Bağdat surları gibi inşa edilmiş olmasıdır. Nitekim iç sur ve dış sur arasında bir bölüm bulunmakta, 
dış surun etrafında ise bir çukurluk alan, bir hendek yer almaktadır. Ana surun kalınlığı 5/8 metre, boşluğun genişliği ise 20/80 metredir. Dış surun 
kalınlığı 4/50 metre, en yüksek hendeğin genişliği ise 15/90 metredir. Surun temeli kireçtaşındandır. Mansur, şehrin ev ve kapılarını Bağdat’ınkine 
benzer yapmış, şehre iki kapı inşa ettirmiştir. Bu kapılardan ilki şehrin güneydoğu köşesinde olup, hala varlığını korumakta ve “Bağdat Kapısı” olarak 
adlandırılmaktadır. Tarihi Eserler İdaresi kapıyı, taş desteklerle çevrelemiştir. İkinci kapı ise güneybatı köşesinde bulunmakta ve “El-Cenan Kapısı” 
olarak anılmaktadır. İki kapı da tuğladandır ve her ikisinin de yan tarafında yarıçapı 7/80 metre olan daire şeklinde kuleler yer almaktadır. Birinci 
kapının kulesi halen mevcuttur. İkinci kapının kulesi ise yıkılmış olup, Batılı Seyyah Herks Feld tarafından 1908 yılında görülmüştür. Şehrin 
kuzeyinde ise Urfa Kapısı adlı diğer bir kapı bulunmaktadır. Harun Reşit döneminde, çok sayıda görkemli bina inşa edilmiştir. Reşit, Kasru’s Selam 
adlı büyük bir saray inşa ettirmiştir. Surun dış kısmındaki bu saray Beyaz Saray olarak da adlandırılmıştır. Yine Reşit, bazı devlet adamlarına 
saraylarını kendi sarayının yanına yaptırmaları talimatını vermiş, onlar da böyle yapmıştır. Ayrıca sarayında her türlü konfor ve lüks vasıtasını inşa 
ettirmiştir; at yarışı meydanları, oyun sahaları, av alanları ve limanlar yapılmıştır. Fırat Nehri’nin iki kıyısında çiçekli bahçelerle, Rakka en güzel 
şehirlerden biri haline gelmiştir. Seramik Kenti Rakka Rakka şehri seramik imalatı konusunda meşhurdur. Rakka’nın bu husustaki şöhreti, hicri altı 
ve yedinci yüzyıllarda gümüş ve altınla süslenmiş madeni eser imalatı konusundaki en büyük merkez olan Musul şehrinin şöhretiyle eşdeğerdir. 
Tarihçiler, İslam seramik sanatlarına ait türlerden birinin Rakka şehrinin seramiği olduğunu zikretmektedir. Nitekim Suriyeli tüccarların sattığı çok 
miktardaki seramik ürünler pazarları doldurmuştur. Seramik ve cam üretimi bu dönemde yaygın ve popüler bir hal almış, bu da Rakka’daki üreticileri 
bu alanda uzmanlaşmaya ve seramik üzerine resim, yazı ve boyama konusunda mahir hale gelmeye itmiştir. Rakka seramiğinin parlak madenler ve 
dekoratif ürünler gibi farklı türleri bulunmaktadır. Parlak madenlerle süslenen mutfak eşyaları arasında farklı boyutlardaki vazo, sürahi ve kaseler yer 
alır. Genel olarak kullanılan madeni renk ise, koyu kahverengidir. Bu renk, diğer seramik imalat merkezlerinde nadir olarak kullanılmaktadır. Rakka 
mutfak eşyalarını, çiçek desenleri yahut el yazısı veya kufi yazısı süslemektedir. Rakka seramiğinin bilinen diğer bir türü ise, mavi turkuaz kaplama 
altına siyah desenlerin çizildiği türdür. Rakka’da Restorasyon ve Büyük Bir Müze: Rakka’nın tarihi eserleri, Rakka cam ve seramiğine özel bir kısım 
ayrılan Amerika’daki “Metropolitan” Müzesi, yine Washington’daki “Freer Gallery” Müzesi’nde sergilenmektedir. Ayrıca Paris ve Almanya’daki 
müzelerin bazı kısımların Rakka’daki kadim döneme ve İslami döneme ait birçok eser bulunmaktadır. Rakka şehri bunun yanında, uzun senelerden 
bu yana Arap Birliği’ne bağlı Arap Kentler Örgütü Ödülü’ne layık görülmektedir. Bu ödül Rakka’ya, şehrin Arap ve İslam medeniyetine yaptığı büyük 
katkı nedeniyle verilmektedir. Aynı şekilde Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Müdürlüğü, Rakka’nın tarihi anıtları üzerinde restorasyon çalışmaları 
yapmaktadır. Özellikle de sur üzerindeki restorasyon çalışmaları devam etmekte olup, surun yaklaşık 240 metresinin 2.25 metre yüksekliğe kadarki 
kısmı restore edilmiştir. Restorasyon çalışmaları güneydeki Bağdat Kapısı’ndan başlamıştır. Restorasyon ekibi, çalışmalarını halen sürdürmektedir. 
Rakka şehri, büyük bir müzeye ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Suriye Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü’nün aktardığına göre bu müze, 
Suriye’nin en büyük müzesi olacak ve Fırat bölgesinden birçok arkeolojik buluntuyu içerisinde barındıracaktır. Kaynaklar, müzeye ait yeni bina 
planları hakkındaki çalışmaların hazır olduğunu, Halep Üniversitesi’nden bir mühendis ekibinin Tarihi Eser ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ndeki 
Mühendislik İdaresi’yle işbirliği içerisinde söz konusu çalışmayı yürüttüklerini açıkladı. Aynı şekilde müzenin plan, tasarım ve sunum şekline son 
dokunuşları yapmada Fransız uzmanların da katkı yaptığı belirtildi. Kaynaklar, 13 bin metrekare alana kurulacak olan Rakka müzesinin, Rakka’nın 
tarihi önemine yaraşır biçimde, Suriye’deki en büyük müze olacağını vurgulamaktadır. Bununla beraber, müzeye ait bir tarihi eser enstitüsünün 
kurulmasının gerekliliği dikkat çekmektedir. Böylece bu müze, Suriye’nin doğu bölgesinin tamamını temsil edecek bir müze olacaktır.

علــى ضفــة هنــر الفــرات الشــرقية، ويف قلــب اجلزيــرة الفراتيــة وابديــة الشــام، تقــع مدينــة »الرقــة« الســورية الــي تتميــز أبهنــا مدينــة قدميــة ومهمــة وذات موقــع ســياحي 
جــذاب، حيــث هنــر الفــرات وســده الكبــر جبانبهــا، وحيــث حبرتــه الضخمــة وقلعــة جعــر يف وســطها، تعطــي مجيعهــا منظــراً بديعــاً ولوحــة أخــاذة ملدينــة عريقــة.

اتريخ الرقة وتســمياهتا: عرفت مدينة الرقة ابســم »الرشــيد« كوهنا كانت تشــكل العاصمة الثانية للدول العباســية يف عهد اخلليفة العباســي هارون الرشــيد الذي 
جعلهــا مقــراً إلقامتــه وعملــه؛ حيــث أحبهــا حبــاً كبــراً وتــرك فيهــا آاثراً مهمــة مــن قصــور ومبــان ومســاجد، وعاشــت املدينــة يف عهــد هــارون الرشــيد فــرتة ازدهــار 
ونشــاط كبريــن يف كافــة اجملــاالت. كانــت مركــزاً لتجمــع البشــر منــذ العصــور احلجريــة القدميــة، وموطنــاً لتقــدم احلضــارة، ومركــزاً لتبــادل الســلع وجتميــع احلاصــالت 
واملــؤن وتصديرهــا إىل بــالد كثــرة مثــل اببــل واخلليــج العــريب وإىل اهلنــد. ويؤكــد املؤرخــون أن اتريــخ الرقــة يف العصــور القدميــة مــا زال جمهــواًل، وأهــم مــا يتميــز بــه 

اترخيهــا أهنــا كانــت مركــزاً عســكرايً ممتــازاً غنيــاً خبراتــه، وبعــدد ســكانه وبطرقــه الريــة واملائيــة، وقربــه مــن البحــر االبيــض املتوســط.
يف العصــر األرامــي كانــت الرقــة عبــارة عــن إمــارة آراميــة تدعــى )بيــت آديــن( وكانــت عاصمتهــا تــل برســيب، وذلــك يف القــرن احلــادي عشــر والعاشــر والتاســع 
قبــل امليــالد. أمــا يف العهــد اإلغريقــي فقــد عرفــت الرقــة ابســم )نيكفوريــوم( حيــث بناهــا اإلســكندر الكبــر حــن اجتــاز الفــرات قبــل أربيــل. ومسيــت )قالينيقــوس( 

ابســم ســلوقس الثــاين قالينيقــوس الــذي أســس مدينــة جديــدة أو جــدد املدينــة القدميــة يف ســنة 244-242 ق.م.
ويف العهــد الرومــاين مسيــت الرقــة )كالينيكيــوم( نســبة إىل اإلمراطــور غلينــوس املتــوىف ســنة 266 بعــد امليــالد. وتقــع املدينــة الرومانيــة شــرقي ابب بغــداد القائــم 

حاليــاً يف الرقــة. ومل يبــق هلــا أثــر. ويف عهــد اإلمراطــور جوليــان كانــت الرقــة )قالينيقــوس( حصنــاً منيعــاً يف وجــه الفــرس ومركــزاً جتــارايً مهّمــاً.
خربتهــا هــذه أرضيــة فجددهــا اإلمراطــور ليــون الثــاين الــذي حكــم الشــرق يف ســنة 474 م، ومساهــا ابمســه )ليونتوبوليــس( وجعلهــا مدينــة مرتوبوليتيــة مــن أهنــا 
)كل أرض إىل جانــب واد ينبســط عليهــا املــاء ومجعهــا رقــاق. وإن الرقــاق: األرض اللينــة( لذلــك كان هنــاك عــدة »رقــات« متقاربــة يف منطقــة الرقــة، ومنهــا الرقــة 
البيضــاء والســوداء ورقــة واســط وغرهــا. يف العهــد االمــوي، اهتــم األمويــون ابلرقــة، واتصــل اترخيهــم هبــا كل مــدة عهدهــم فقــد كانــت حمطتهــم إىل أرمينيــة، وكانــت 
الرقــة حمطتهــم إىل غــزو حــدود الــروم؛ فكانــت الرقــة متــون جيــوش األمويــن إىل أرمينيــة وحــدود الــروم وكانــت تشــرف علــى القبائــل العربيــة يف اجلزيــرة الفراتيــة. واهتــم 
اخلليفــة األمــوي هشــام بــن عبــد امللــك ابلرقــة؛ فوصلهــا مبجموعــة مــن احلصــون والقصــور لتأمــن األمــن ولتكــون حمطــات لراحتــه وراحــة حاشــيته بــن الشــام واجلزيــرة 

واحلــدود البيزنطيــة الــي كان يغزوهــا بنفســه، وعــي بزراعــة الرقــة وبــري أراضيهــا، مبــا فجــر مــن الــرتع مــن هنــر الفــرات لســقي األراضــي.
يف العهــد العباســي، حصلــت الرقــة علــى اهتمــام كبــر، حيــث كانــت أهــم مدينــة عباســية يف بــالد الشــام. ويذكــر املؤرخــون أن املنصــور هــو الــذي أمــر ببنــاء 
الرقــة العربيــة علــى طــراز خطــة بغــداد، بعــد أن ويل عليهــا لفــرتة حيــث أعجبــه موقعهــا وطيــب هوائهــا وعذوبــة مائهــا. وبعــد اســتالمه اخلالفــة أرســل ابنــه املهــدي 
ويل عهــده إىل الرقــة ســنة 155هـــ/ 722م، وأمــره أبن يبــي الرافقــة علــى طــراز بنــاء بغــداد إىل جانــب الرقــة البيزنطيــة كمــا أضــاف اخلليفــة هــارون الرشــيد الــذي 
ســكن الرقــة طويــال، العديــد مــن القصــور واملواقــع املهمــة. بنــاء الرقــة وأســوارها وقصورهــا: مــا تبقــى مــن أوابــد الرقــة الــي أصبحــت عالمــات ابرزة يف حيــات الرقــة، 
وحمطــات مهمــة يف اترخيهــا العريــق، هــي تلــك األبنيــة الضخمــة مــن أســوار وقصــور ونصــب فيهــا ســقوف. ويف ســنة 529م منحهــا اإلمراطــور جوســتنيان منحــة 
جتاريــة تربــح منهــا عندمــا قــرر حصــر التجــارة يف مــدن احلــدود مــع الفــرس مبدينــة نصيبــن وقالينيقــوس )الرقــة( وأرثكســاات. وقــد اســتوىل كســرى األول عاهــل الفــرس 
علــى املدينــة بســهولة، ألن أســوارها كانــت يف حالــة التصليــح، وخــرب أســوارها ودمرهــا. ولكــن جوســتنيان أهنضهــا مــن خراهبــا بعــد ذهــاب الفــرس، وشــيد فيهــا 
أســواراً منيعــة قويــة بســبب تــوايل احلــروب بــن الــروم والفــرس. وكانــت تــؤول اترة إىل هــؤالء وأخــرى إىل أولئــك. واســتقرت بيــد الــروم بعــد انتصارهــم األخــر علــى 

الفــرس قبــل ظهــور اإلســالم. وأخــذت الرقــة الــي كان يغلــب عليهــا االســم القــدمي )قالينيقــوس( دوراً مهمــا يف هــذه احلــروب.
الفتــح اإلســالمي ملدينــة الرقــة: يذكــر ايقــوت احلمــوي يف كتابــه )معجــم البلــدان( أن الفتــح اإلســالمي للرقــة مت ســنة 17هـــ. حيــث قــام القائــد اإلســالمي عيــاض 
بــن غنــم يف جيــش أيب عبيــدة عامــر بــن اجلــراح -رضــي هللا عنــه- وكذلــك القائــد ســهيل بــن عــدي قامــا، بفتــح الرقــة صلحــاً. ولقــد اختــذ عيــاض مــن الرقــة قاعــدة 
لفتوحاتــه يف اجلزيــرة الفراتيــة حيــث أمت عيــاض فتوحــات اجلزيــرة ســنة 19هـــ، ورجــع إىل الرقــة ومنهــا ســار إىل محــص وكان اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب )رضــي هللا 
عنــه( قــد واله إايهــا، ومــات ســنة 20هـــ. كانــت الرقــة عنــد فتــح العــرب املســلمن هلــا ذات ســور وأبــواب وغــالت متنوعــة وســوق عامــة. ومل يؤذهــا العــرب، وأبقــوا 
هلــا احلريــة ابالعتقــاد، وأبقــوا األراضــي بيــد أهلهــا ورتبــوا عليهــا تكاليــف األمــن فقــط )اخلــراج واجلزيــة(، واســتمرت الرقــة يف حياهتــا االعتياديــة تفيــد مــن خصوبــة 
أرضهــا ووفــرة مياههــا وموقعهــا اجلغــرايف بــن اجلزيــرة والشــام ممــا أعطاهــا أمهيتهــا التجاريــة بعــد وفــاة عيــاض بــن غنــم فاتــح الرقــة ووايل اجلزيــرة، وىّل عمــر بــن اخلطــاب 
)رضــي هللا عنــه( ســعيَد بــن عامــر بــن خــدمي ســنة 20هـــ فبــىن فيهــا جامعــاً مــن اآلجــر. وقــد مسيــت الرقــة بعــد الفتــح اإلســالمي هلــا بـــ )الرقــة البيضــاء( كمــا جــاء 
يف أبيــات ســهيل بــن عــدي الــذي ســجل هبــا فتــح الرقــة ومــّر ذكرهــا. وســبب التســمية، كمــا يذكــر ايقــوت احلمــوي يف )معجــم البلــدان( الــي بنيــت يف العصــر 
العباســي، أن املنصــور وابنــه املهــدي قامــا ببنــاء أســوار الرقــة علــى هيئــة أســوار بغــداد، ســور داخلــي وســور خارجــي بينهمــا فصيــل، وحفــر حــول الســور اخلارجــي 
خندقــا مســك الســور الرئيســي 5/8م وعــرض الفصيــل 20/80م ومســك الســور اخلارجــي 4/50م وعــرض أعلــى اخلنــدق 15/90م. وأســاس الســور مــن احلجــر 
الكلســي. وشــاهبت بغــداد يف بيوهتــا وأبواهبــا وجعــل للمدينــة اببــن األول يف الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية، ال يــزال قائمــا ويســمى )ابب بغــداد(، فغطتــه مديريــة اآلاثر 
مبســانيد حجريــة. والثــاين يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة يســمى )ابب اجلنــان(. وكان البــاابن مــن اآلجــر وكان جبانــب كل منهمــا بــرج مســتدير نصــف قطــره 7/80م 
ال يــزال بــرج البــاب األول موجــوداً، وقــد زال بــرج البــاب الثــاين، وكان قــد رآه الرحالــة الغــريب هركــز فلــد ســنة 1908م. وكان هلــا ابب اثلــث يف اجلهــة الشــمالية 
يســمي ابب أورفــة. يف عهــد الرشــيد، بنيــت العديــد مــن األبنيــة الضخمــة، فقــام هــارون الرشــيد ببنــاء قصــر عظيــم مســاه )قصــر الســالم( وأمســوه القصــر األبيــض 
بنــاه خــارج ســور الرقــة. وأوعــز لبعــض رجــال دولتــه أن يبنــوا قصورهــم جبانــب قصــره فبنــوا وأمــر إبنشــاء كل مــا يلــزم فيهــا مــن وســائل الراحــة والــرتف: كمياديــن 

ســباق اخليــل ومالعــب الصوجلــان وحقــول الصيــد ومــواين الســفن واحلراقــات، واحلدائــق املزدهــرة علــى ضفــي الفــرات، فأصبحــت الرقــة مــن املــدن اجلميلــة.
الرقــة مدينــة اخلــزف: لقــد ذاعــت شــهرة مدينــة الرقــة بصناعــة اخلــزف وكانــت الرقــة تقــف هبــذه الشــهرة إىل جانــب شــهرة مدينــة املوصــل الــي كانــت أعظــم مركــز 

لصناعــة التحــف املعدنيــة املزينــة ابلفضــة والذهــب يف القرنــن الســادس والســابع اهلجريــن.
ويذكــر املؤرخــون أن مــن أنــواع اخلــزف اإلســالمي املعــروف نــوع ينســب ايل مدينــة الرقــة علــى هنــر الفــرات، وقــد تداولــت أيــدي التجــار الســورين كميــات كبــرة 
منــه امتــألت هبــا األســواق. وكانــت صناعــة اخلــزف والزجــاج منتشــرة ورائجــة؛ مــا جعــل صناعهــا يف الرقــة يتزامحــون إبتقاهنــا والتفنــن برســومها وكتاابهتــا وألواهنــا 
وأشــكاهلا. وهنــاك أنــواع عديــدة خمتلفــة مــن خــزف الرقــة ذي الريــق املعــدين وذي الزخــارف وتشــتمل األواين ذات الريــق املعــدين علــى زهــرايت وأابريــق وســالطن 
وكاســات خمتلفــة األحجــام. أمــا ألــوان الريــق املعــدين الســائدة فهــى: البــي الداكــن وهــو مــن األلــوان النــادر اســتعماهلا يف مراكــز صناعــة اخلــزف األخــرى. وتزيــن 
أواين الرقــة زخــارف نباتيــة وكتــاابت نســخية أوكوفيــة، ومــن األنــواع األخــرى املعروفــة مــن خــزف الرقــة نــوع رمســت زخارفــه ابللــون األســود حتــت طــالء أزرق فــروزي.
ترميــم ومتحــف ضخــم يف الرقــة: تنتشــر بعــض آاثر الرقــة يف كثــر مــن متاحــف العــامل كمتحــف )املرتوبوليتــان( يف أمريــكا، وفيــه جنــاح خــاص عــن زجــاج الرقــة 
وخزفهــا وكذلــك يف متحــف )فريرغالــري( بواشــنطن كمــا تضــم بعــض أقســام متاحــف ابريــس وأملانيــا شــواهد عديــدة مــن آاثر الرقــة القدميــة واإلســالمية. وكانــت 
مديــدة الرقــة قــد حصلــت منــذ ســنوات علــى جائــزة منظمــة املــدن العربيــة التابعــة جلامعــة الــدول العربيــة وذلــك تقديــراً لــدور الرقــة الكبــر يف احلضــارة العربيــة 
واإلســالمية، كمــا تقــوم مديريــة اآلاثر واملتاحــف الســورية إبجــراء ترميمــات واســعة يف أوابــد مدينــة الرقــة األثريــة، وخاصــة يف ســورها الضخــم حيــث مت ترميــم 
حــوايل 240 مــرتاً منــه ابرتفــاع 25. 2 مــرتاً علــى شــكل مجلــون وبــدأ الرتميــم واالصــالح مــن ابب بغــداد جنــوابً وتتابــع ورش الرتميــم يف الســور عملهــا حــى اآلن.

كمــا تســتعد مدينــة الرقــة االحتضــان متحــف ضخــم، ســيكون -حســب مصــادر مديريــة اآلاثر العامــة الســورية- أكــر متحــف يف ســورية، حيــث ســيضم 
الكثــر مــن اللقــي األثريــة يف منطقــة اجلزيــرة الفراتيــة. وتذكــر هــذه املصــادر أن دراســة خمطــط مبــىن املتحــف اجلديــد قــد أصبحــت جاهــزة حيــث نفــذت الدراســة 
وحــدة الدراســات اهلندســية جبامعــة حلــب ابملشــاركة مــع مديريــة اهلندســة لــدى املديريــة العامــة لــآلاثر واملتاحــف. كمــا شــاركت عناصــر وخــرات فنيــة فرنســية 
يف وضــع اللمســات األخــرة ملخطــط املتحــف وتصميمــه، وطريقــة العــرض فيــه. وتؤكــد هــذه املصــادر أن متحــف الرقــة ســيكون املتحــف األكــر يف ســورية؛ إذ 
تبلــغ مســاحة أرضــه 13 ألــف مــرت مربــع، وهــذا يتناســب مــع أمهيــة الرقــة التارخييــة، ويالحــظ ضــرورة إنشــاء معهــد لــآلاثر فيــه مســتقباًل، كذلــك ســيكون متحفــاً 

للمنطقــة الشــرقية مــن ســورية كلهــا.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية
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Amerika’nın Fosforu ve
Suriye Demokratik Güçleri’nin Bombaları Rakka’nın Bedenini Vuruyor

Ali El-Âid

Suriye Demokratik Güçleri’nin bugüne dek Rakka operasyonunu dört aşamaya ayırmaları, şehrin yüzölçümünün 
büyüklüğü düşünüldüğünde haklı görülebilir. Suriye Demokratik Güçleri, Tel Abyad’ı (4834 km²) DEAŞ’ın 
elinden iki sene önce kolaylıkla almıştı. Bunun dışında şehrin genel yüzölçümü ise 19616 km²’dir. Kasım 
ayından bu yana DEAŞ’ın hakimiyetinde kalan geniş alanlar, DEAŞ’ın sahada neredeyse hiçbir direnişe sahip 
olmamasına rağmen çatışmaların son derece yavaş ilerlemesinin gerekçesi olmuştu. Bunun nedeni, uluslar-
arası koalisyon uçaklarının DEAŞ’a karşı saldırılayıla Suriye Demokratik Güçleri’nin önünü açması ya da 
DEAŞ’ın yalnızca mayın yerleştirmekle yetinmesi değildi. DEAŞ bu mayınları, ağırlıklı olarak Kürtlerden 
oluşan güçlerin liderlerinin bulunduğu bölgelere ilerlemesine karşı önlem amacıyla yerleştirmişti. Bunun asıl 
sebebi, Kürtler ve Amerika’nın aralarında kısmi ittifakın, aylar belki de yıllar sonra ortaya çıkacak detaylarının 
bulunması ihtimaliydi. Bu detayları ise, kendilerini mecburi olarak siyaset kapısından içine soktukları aldatma 
dizisinin bir bölümü olarak Kürtlerin kendisi ifşa edecekti. Zira yüzyıl hatta daha fazla süredir babalarından 
devraldıkları devasa bir aldatma mirasına sahiptiler.
Suriye Demokratik Güçleri’nin sivillerin hayatlarını korumaya yönelik söyledikleri ise, 6 Haziran’da dördüncü 
aşamanın başlamasıyla suya düştü. Koalisyon uçakları bu tarihte, sayıları 100 ila 150 bin arasında değiştiği 
ifade edilen sivillerin arasına gizlenmiş olan DEAŞ mensuplarını avlamak için saldırılarını başlattı.
DEAŞ mensuplarının sayısının ise esasen, iki bin ve birkaç yüz kişi olduğu belirtiliyor. Birinci ve ikinci tara-
fları liderleri, aileleriyle birlikte meçhul çöl istikametine doğru giderek şehri terk ettiler. Geride ise yerel unsur-
lardan oluşan “Ceyşu’l Vilaye” ve bazı göçmenler, “Hilafet Ordusu”nun “Başkent”ini korumaya gelmeyeceği 
belli olduktan sonra, şehri savunma savaşını üstlendi.
DEAŞ mensuplarının sayısının az gösterilmesiyle, sekiz ay önce başlayan Musul harekatında da karşılaşmıştık. 
Amerikan istihbarat kaynakları, DEAŞ mensuplarının harekat başlamadan önceki sayısını 6 bin olarak 
açıklamıştı. Fakat Irak’a bağlı kaynaklar ise altı hafta önce 7 aylık süre zarfında 16 binden fazla DEAŞ men-
subunu öldürdüğünü açıkladı. Bu, söz konusu miktarların aldatıcı olduğunu gözler önüne sermektedir. Yahut 
da kazaen çok sayıda sivilin öldürülmesine kılıf bulmak için, ölen sivillerin sayısı da DEAŞ mensuplarının 
üzerine eklenmiş olmalıdır. Aynı durum Rakka’da da yaşanmaktadır; Suriye Demokratik Güçleri’nin ağır silah 
saldırıları ve koalisyon güçlerinin kemikleri dahi eriten fosfor saldırıları “kazaen” sivilleri hedef almaktadır.
Harekatın, engebesiz arazi yapısı ve saldıran tarafın güney bölgesini DEAŞ savaşçılarından geride kalan-
ların çekilmesi için açık bırakması nedeniyle kısa süreli olacağına ve sivillerin yalnızca birkaç hafta sıkıntı 
çekeceğine yönelik tahminler, Rakka’daki sivil halkın yaşadıkları trajedinin acısını hafifletmemektedir. Bu 
bizi yine Musul harekatına geri döndürmektedir. Nitekim bu harekatta, saldıran taraf DEAŞ mensuplarının 
Suriye’ye kaçabilmesi için batı tarafını açık bırakmışlardı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise, bu hususta haber-
ler gelmiş fakat savaş yine de uzamış, iki hafta olarak tahmin edilirken iki ay sürmüştü. Böylece Musul ve 
Deyrizor arasındaki iki yönlü yol açık kalmış, Aralık ayında ise DEAŞ’ın Deyrizor’dan Musul yönüne doğru 
aktif bir hareket içerisinde bulunduğuna dair raporlar gelmişti. Musul, Telafer ve Kayyara bölgesinden gelen 
göçmenler de bu yönde açıklamalarda bulunmuşlardı.
Geçtiğimiz 50 günde, hava saldırıları, DEAŞ’ın mayınları ve Suriye Demokratik Güçleri’nin keskin nişancıları 
nedeniyle 700’den fazla sivil yaşamını yitirdi. DEAŞ, “küfür diyarı”na Müslümanları kaçırdığı suçlamasıyla 
7 kişiyi öldürdü. Bu, sivillerin kendisiyle savaşmaya güç yetiremeyecekleri iki düşman arasında av oldukları 
anlamına geliyor. Rastgele kaçmaya çalıştıklarında ise, kendilerini kaçakçıların ellerinde bulmaktadırlar.
“DEAŞ toprakları”ndan insan kaçakçılığı mesleği, Rakka’daki en önemli mesleklerden biri haline gelmiştir. 
Diğer yandan dövizcilik ve DEAŞ tarafından denetlenmeyen paraların tahvili de, önemli meslekler arasındadır.
 Rakka’daki harekatın süresinin uzaması ihtimalinden duyulan şüphelerle ilgili olarak iki olasılık üzerinde 
durulmaktadır. Birincisi; yardımların boyutunun arttırılmasına çalışılmasıdır. Bununla beraber, DEAŞ saldıran 
tarafın kendi liderlerinin geri çekilmesini engelleyememesi için aldatıcı bir taktiğe başvurduğundan, hakiki 
bir harekatın gerçekleşmeyeceği de neredeyse kesindir. Nitekim bu, iki aydır artık kesinleşmiş bulunmaktadır. 
İkinci ihtimal ise, Rakka’nın Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) elinde demografik bir koz olarak kul-
lanılmasıdır. Zira PYD, Esed rejiminin geri dönülmez bir noktaya geldiğini belirterek, rejime aleni biçimde 
bağlı olan “Sukûru’r Rakka”nın Suriye Demokratik Güçleri’ne katılmasına müsaade etti. Böylece Kürtler, baş-
ka bölgelerde olduğu gibi Kürt bir çatı alında Rakka’da bekleyerek bu hususta riskli bir adım atmış oldu. Pazar 
günü ise, çatışma şehrin doğu kısmından başladı. Nuhbe Kuvvetleri kuzey tarafında şehri korumak için sağlam 
bir savunma hattı olarak hazırlanmış 17. Bölük’te sert sayılmayacak çatışmalara kıyasla nispeten kolaylıkla, 
El-Meşleb köyünü ve Es-Sina’a mahallesini ele geçirdi. 
Şu anda öngörülen, çatışmaların hızının önümüzdeki günlerde artacağıdır. Şehrin sokak ve tünellerine savaşın 
taşınacağı ihtimali ise uzak görülmektedir. Bu, şehrin ele geçirilmesinin birkaç gün veya hafta süreceği anlamı-
na gelmektedir. Bundan sonra ise Kürt Teftiş Mahkemeleri faaliyete başlayarak insanları sakallarının uzunluğu 
ve elbiselerinin kısalığına göre tasnif etmeye başlayacaktır. Nihayetinde ise insanlar, yıllarca evlerinden uzak 
farklı şehir ve ülkelere dağılmalarının ardından, yuvalarına dönebilecektir.

قــد يبــدو تقســيم »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« ملعركــة الرقــة إىل أربــع مراحــل حــى اليــوم مــرراً ابملســاحة الكبــرة 
للمحافظــة، حــى لــو تذكــران أن )قســد( انتزعــت منطقــة تــل أبيــض )4.834 ألــف كيلومــرت مربــع( مــن يــد )داعــش( 
بســهولة قبــل عامــن، مــن ضمــن مســاحة احملافظــة البالغــة 19.616 ألــف كيلومــرت مربــع. املســاحة الكبــرة املتبقيــة 
حتــت ســيطرة )داعــش( منــذ نوفمــر )تشــرين الثــاين( بــررت ســر املعــارك ببــطء شــديد، علــى الرغــم مــن الغيــاب شــبه 
التــام ملقاومــة )داعــش( علــى األرض، ليــس فقــط ألن طــران التحالــف الــدويل ضــد )داعــش( كان حيــرث األرض 
أمــام تقــدم مقاتلــي )قســد(، وليــس ألن )داعــش( كان يكتفــي بــزرع األرض ابأللغــام، مــا يعــي احلــذر الشــديد 
قبــل أي خطــوة ختطوهــا القــوات ذات املكــون الكــردي الطاغــي، لناحيــة القيــادات، علــى األقــل، بــل ألن احللــف 
اجلزئــي بــن األكــراد وأمريــكا حيتمــل مــن التفاصيــل مــا لــن نكتشــفه إال بعــد شــهور، أو ســنوات. وعلــى األغلــب 
سيكتشــف األكــراد ذلــك قبــل غرهــم، كجــزء مــن مسلســل اخلــداع الــذي أدخلــوا أنفســهم يف دائرتــه، مضطريــن، 

مــن ابب السياســة، حــى بعــد تــراث هائــل مــن اخلديعــة آلابئهــم وأجدادهــم خــالل مئــة ســنة، أو تزيــد.
أمــا مــا كانــت تعلنــه )قســد( بشــأن حرصهــا علــى حيــاة املدنيــن، فقــد ســقط مــع بــدء املرحلــة الرابعــة يف 6 يونيــو 
)حزيــران( اجلــاري، حــن ركــز طــران التحالــف غاراتــه الصطيــاد مقاتلــي )داعــش( املتحصنــن بعــدد غــر معلــوم 

مــن املدنيــن تقدرهــم مصــادر خمتلفــة أعدادهــم مبــا يــرتاوح بــن مئــة ألــف و150 ألــف مــدين.
ويف مــا يتعلــق أبعــداد مقاتلــي )داعــش(، فالتقديــرات تــرتاوح بــن بضــع مئــات وألفــي مقاتــل، كــون قيــادات الصفــن 
األول والثــاين غــادروا مــع عائالهتــم إىل جهــة جمهولــة حنــو الباديــة، اتركــن ملــا تبقــى مــن »جيــش الواليــة« املكــون مــن 
عناصــر حمليــة، وبعــض املهاجريــن، مهمــة القتــال يف املدينــة، بعــد أن تبــن أن »جيــش اخلالفــة« لــن أييت للدفــاع 

عــن »العاصمــة«.
التقليــل مــن أعــداد )داعــش( اختــرانه يف معركــة املوصــل، منــذ بدايتهــا قبــل مثانيــة أشــهر، حيــث قــدرت مصــادر 
املخابــرات األمريكيــة عددهــم قبــل بــدء املعركــة بســتة آالف، لكــن مصــادر عراقيــة أعلنــت قبــل أســابيع مــن اآلن 
أهنــا قتلــت أكثــر مــن 16 ألــف )داعشــي( خــالل ســبعة أشــهر. هــذا يعــي أن التقديــرات كانــت مضللــة جــداً، أو 
أن احتســاب القتلــى مــن املدنيــن مت إضافتــه علــى ذمــة )داعــش( لتريــر ســقوط أعــداد كبــرة مــن املدنيــن ابخلطــأ. 
واألمــر جيــري علــى هــذا النحــو يف الرقــة، أبخطــاء الطــران، ومدفعيــة )قســد(، بــل وبقذائــف التحالــف الفوســفورية 

احلارقــة للعظــام.
ال يقلــل مــن مأســاة املدنيــن يف الرقــة التوقعــات أبن املعركــة ســتكون قصــرة، وأن املدنيــن ســيعانون لفــرتة أســابيع 
فقــط، نظــراً لطبيعــة جغرافيــا املدينــة الســهلية، وألن القــوات املهامجــة تركــت اجلهــة اجلنوبيــة مفتوحــة النســحاب 
مــا تبقــى مــن مقاتلــي )داعــش( منهــا. هــذا، أيضــاً، يعيــدان إىل معركــة املوصــل، حيــث تركــت القــوات املهامجــة 
جهــة الغــرب مفتوحــة هلــروب الدواعــش حنــو ســوراي. ففــي نوفمــر )تشــرين الثــاين( املاضــي، حتدثــت تقاريــر إخباريــة 
عــن ذلــك، لكــن طــول املعركــة هنــاك، واملقــدر أبســبوعن إىل شــهرين حينهــا، جعــل الطريــق مفتوحــة بــن املوصــل 
وديرالــزور يف االجتاهــن، حيــث حتدثــت تقاريــر أخــرى يف ديســمر )كانــون األول( املاضــي عــن حركــة نشــطة 

ل)داعــش( مــن ديرالــزور إىل املوصــل. وهــذا مــا أفــاد بــه انزحــون إىل الرقــة مــن املوصــل، وتــل عفــر، والقيــارة.
الطــران، واملدفعيــة، وألغــام  أكثــر مــن 700 مــدين، ضحــااي غــارات  الرقــة، ســقط يف آخــر مخســن يومــاً  يف 
)داعــش(، وقناصــة )قســد(، بينمــا تــوىل التنظيــم صلــب ســبعة أشــخاص بتهمــة هتريــب املســلمن إىل »بــالد 
الكفــر«، مــا يعــي أن املدنيــن وقعــوا فريســة بــن عدويــن ال طاقــة هلــم مبجاهبــة أحدمهــا، أو كليهمــا، وحــن اختــاروا 

اهلــروب العشــوائي وجــدوا أنفســهم ضحيــة املهربــن.
ومهنــة هتريــب البشــر مــن »أراضــي )داعــش(« شــكلت إحــدى أهــم املهــن يف الرقــة، إضافــة إىل مهنــة صرافــة 

العمــالت، ومكاتــب حتويــل األمــوال غــر املراقبــة ســوى مــن )داعــش(.
وحــول الشــك يف احتمــاالت إطالــة عمــر املعركــة يف الرقــة، يــدور احلديــث عــن أحــد احتمالــن، األول هــو الســعي 
إىل تكبــر حجــم النصــر، مــع شــبه أتكــد أن املعركــة لــن تكــون حقيقيــة، كــون )داعــش( تــرك »املغــرر هبــم« ملشــاغلة 
املهامجــن عــن انســحاب قياداتــه، وهــذا مؤكــد منــذ شــهرين؛ االحتمــال الثــاين هــو اســتخدام الرقــة كورقــة دميوغرافيــة 
يف يــد »حــزب االحتــاد الدميوقراطــي« الكــردي، الــذي أعلــن مــن جهــة أن النظــام األســدي انتهــى إىل غــر رجعــة، 
ومســح لـ«صقــور الرقــة« املرتبطــة ابلنظــام علنــاً ابملشــاركة يف قــوات )قســد(، مــا يعــي أن احتمــال جمازفــة األكــراد 

بذلــك واردة، يف انتظــار حنــت اســم كــردي للرقــة علــى غــرار مــا فعلــوا يف مناطــق أخــرى.
ويــوم األحــد، دخــل نطــاق املعــارك املدينــة مــن اجلهــة الشــرقية، وبســهولة نســبية ســيطرت »قــوات النخبــة« علــى 
قريــة املشــلب، وحــي الصناعــة، مقارنــة مــع معــارك غــر شــديدة يف اجلهــة الشــمالية، عنــد الفرقــة 17 املعــدة كخــط 

دفــاع حصــن عــن املدينــة.
واملتوقــع، اآلن، أن تتســارع وتــرة املعــارك يف األايم املقبلــة، مــع اســتبعاد قيــام معــارك حــرب شــوارع، أو أنفــاق، يف 
املدينــة، مــا يعــي أن الســيطرة علــى املدينــة مســألة أايم، أو أســابيع، تبــدأ بعدهــا »حماكــم التفتيــش الكرديــة« يف 
فــرز النــاس علــى أســاس طــول ذقوهنــم، وقصــر أثواهبــم، ومــن مث يبــدأ النــاس يف العــودة إىل بيوهتــم بعــد ســنوات مــن 

تفرقهــم بــن املــدن واحملافظــات والــدول.

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتب وصحفي سوري
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أقــدم لكــم اليــوم مقالــي الثانيــة الــي تتنــاول موضــوع »العدالــة يف األخــالق«، وهــي واحــدة مــن 
بــن عــدد مــن املقــاالت الــي أكتبهــا مــن أجــل تذكــر أولئــك الذيــن يقولــون »إننــا نســر مــن أجــل 

العدالــة« ابملعــىن احلقيقــي للعدالــة.
لقــد اشــتغل فالســفة اليــوانن علــى موضــوع العدالــة يف األخــالق، مث طــوره فالســفة األخــالق 
اإلســالميون، مســتفيدين يف ذلــك مــن مصــادر القــرآن والســنة. وهكــذا ظهــرت »فلســفة األخــالق 

يف اإلســالم«.
ويقــول فالســفة األخــالق يف اإلســالم إن الشــهوة والغضــب والعقــل هــي قــوى خلقهــا هللا تعــاىل 
يف اإلنســان لتكــون مناســبة لــه وضروريــة. تلــك القــوى توصــل اإلنســان إىل مرتبــة الكمــال، وجتعلــه 
مــن أصحــاب األخــالق الفاضلــة، إذا اســتخدمها بشــكل يتناســب مــع مقاصــد خلقــه. أمــا إذا 
ذهــب هبــا إىل أقصاهــا يف االجتاهــن، فإهنــا تلحــق الضــرر بصاحبهــا وابآلخريــن، وتــرده يف أســفل 

ســافلن، وتنفــي عنــه القيمــة والفضيلــة.
إن اإلفــراط يف قــوة العقــل الــذي ميكــن يتحقــق لــدى األذكيــاء يظهــر يف أشــكال خمتلفــة مثــل 
خديعــة النــاس والــزج هبــم يف املــآزق، والوصــول هبــم إىل أهــداف ســيئة، ابســتخدام العقــل يف الشــر، 
وابالســتفادة مــن غفلتهــم ومحاقاهتــم. أمــا اإلفــراط املقلــوب يف اســتعمال العقــل، فهــو التفريــط 
ينبغــي، والتصــرف مثــل الســفهاء. مــن جيتنــب ٰهذيــن  العقــل كمــا  واحلماقــة، وعــدم اســتخدام 
اجلانبــن ويســتخدم عقلــه بشــكل يتــالءم مــع اهلــدف الــذي ُخلــق مــن أجلــه، ويفكــر ويعــرف ويقــرأ 

بشــكل ســوي، فقــد اكتســب صفــة احلكمــة.
متغطرســاً،  ظاملــاً  متهــوراً  فتجعلــه  الفضيلــة،  املــرء صفــة  تُفقــد  الغضبيــة،  القــوة  اإلفــراط يف  وإن 
يــدوس علــى الضعفــاء ويســتخدم قوتــه بشــكل غــر متناســب. أمــا التفريــط يف الغضــب فهــو 
جــن. والشــجاعة تقتضــي االعتــدال يف الغضــب والتوســط فيــه اســتخدامه بصــورة تتــالءم مــع 
اهلــدف الــذي خلــق مــن أجلــه البشــر. وإن النــاس الذيــن ميتلكــون هــذه الصفــة حيفظــون وجودهــم 
وحقوقهــم، وكذلــك يعملــون علــى محايــة اآلخريــن مــن ظلــم الظاملــن وتســلطهم عليهــم واســتغالهلم. 

ولذلــك فــإن أبطــال األخــالق هــم أولئــك الذيــن ميتلكــون الشــجاعة.
وللقــوة الشــهوانية عالقــة ابحليــاة اجلنســية مــن جانــب، وابلتغذيــة مــن جانــب آخــر. أمــا يف اجلانــب 
اجلنســي فــإن درجــة اإلفــراط يف الشــهوة مبعناهــا اجلنســي جتعــل اإلنســان زانيــاً ومعــادايً للشــرف 
وتبعــده عــن العفــة... أمــا التفريــط يف تلــك الشــهوة فتصــل بصاحبهــا إىل إمهــال تلــك القــوة ولــو 
يف صيغتهــا املشــروعة والضروريــة، وابلتــايل فهــي تدفعــه إىل التخلــي عــن وظيفــة بنــاء العائلــة. لكــن 
الذيــن يســتخدمون الشــهوة بشــكل متــوازن مــن دون اجلنــوح هبــا إىل أحــد اجلانبــن، فإهنــم يتميــزون 

ابلعفــة، والعفــة هــي الصفــة الفاضلــة الــي حيصــل عليهــا املــرء هبــذا الشــكل.
يتــم  عندمــا  الصحيــة  التغذيــة  تضمــن  فهــي  والشــرب،  األكل  وشــهوة  ابلغــذاء  يتعلــق  مــا  ويف 
اســتخدامها مــن دون اجلنــوح هبــا إىل اهلوامــش البعيــدة. أمــا التغذيــة الصحيــة فتضمــن لإلنســان أن 

يكــون ســليما وقــوايً ابلقــدر الــكايف ليقــوم بوظائفــه يف هــذه احليــاة الدنيــا.
واســتخدام القــوى الغضبيــة والشــهوانية والعقالنيــة بتوســط ومــن دون تطــرف وجنــوح، يضمــن 
لإلنســان ثــالث فضائــل، هــي الشــجاعة والعفــة واحلكمــة، وهــي الفضائــل الــي متثــل »العدالــة يف 

األخــالق« إذا اجتمعــت معــاً.
وإن فقــدان الشــجاعة والعفــة واحلكمــة، أو نقصاهنــا، يلحقــان الضــرر ابلفــرد واجملتمــع. وتلــك هــي 

أكــر مشــكلة عانــت منهــا البشــرية طيلــة اترخيهــا ومازالــت تعــاين منهــا إىل اليــوم.
الســر مــن أجــل »العدالــة يف األخــالق«.  العدالــة، فعليــه  الســر مــن أجــل  وإذا أراد أحدهــم 
ذلــك ألن »العدالــة يف احلقــوق« الــي كتبــت فيهــا مقالــي الســابقة، و«العدالــة االجتماعيــة« الــي 

ســأكتب فيهــا مقالــي القادمــة، ال يتحققــان إال بشــرط أساســي وهــو العدالــة يف األخــالق.
وإن غابت العدالة يف األخالق، فلن جند عدالة يف احلقوق وال يف اجملتمع!

العدالة في األخالق

خيرالدين كارامان

Ahlakta adalet

Hayrettin Karaman

Adalet için yürüyoruz diyenlere adaletin ne olduğunu hatırlatmak için 
kaleme aldığım birkaç yazıdan bugün “ahlakta adalet” konulu ikincisini 
takdim ediyorum.
İslam ahlakçıları Yunan filozoflarının da meşgul oldukları ahlakta adalet 
konusunu, Kur’an ve Sünnet kaynaklarından yararlanarak geliştirmişler 
ve ortaya bir “İslam ahlak felsefesi” çıkmıştır.
İslam ahlakçılarının açıklamalarına göre insanda mevcut olan şehvet 
(arzu), gadap (öfke) ve akıl (anlama, bilme, düşünme) Allah Teâlâ’nın 
insan için uygun bulduğu, olmazsa olmaz kıldığı güçlerdir. Bu güçler 
yaratılış amacına uygun kullanıldıklarında insanı kemale erdirir, güzel 
ahlak sahibi (erdemli, faziletli) kılar; iki ucu ile aşırılığa gidildiği zaman 
ise hem sahibine hem de başkalarına zarar verir, insanı rezil eder, erdem-
siz ve değersiz hale getirir.
Akıl gücünün zeki insanlarda gerçekleşebilecek aşırılığı (ifratı) aklı 
kötüye kullanarak insanları aldatmak, çıkmazlara sokmak, onların gaflet 
ve ahmaklıklarından yararlanarak kötü amaçlara ulaşmak gibi şekille-
rde görülür. Aklın ters yönde aşırılığı (tefriti) ise ahmaklıktır; aklı gereği 
gibi kullanmamaktır, akılsız gibi davranmaktır. Bu iki uçtan uzak duran 
ve aklı yaratılış amacına uygun olarak kullanan, doğru düşünen, doğru 
bilen, doğru okuyan insan isehikmet
sıfatına sahip olur.
Öfke (gadab) gücünün ifrat derecesi insanı zalim, despot, gücünü ölçüsüz 
kullanan, atılgan, zayıfları ezen ve bu cihetten erdemsiz kılar. Tefriti ise 
korkaklıktır. Öfkenin itidali, ortası, yaratılış amacına uygun kullanılışışe-
caattir. Bu sıfata sahip olan insanlar hem kendi varlıklarını ve haklarını 
korurlar, hem de başkalarının, zalimler tarafından zulme uğramasını, ez-
ilmesini, sömürülmesini engellemeye çalışırlar. Ahlak kahramanları şe-
caat sahibi olan insanlardır.
Şehvet (arzu) gücünün bir yönü cinsellikle, diğer yönü de beslenme ile 
ilgilidir. Cinsellik, cinsel arzu manasındaki şehvetin ifrat derecesi in-
sanı iffetsiz, namussuz, namus düşkünü ve düşmanı, zinâkâr… kılar, te-
frit derecesi ise bu gücü ihmal etmeye, gerektiği halde ve meşru olarak 
da kullanmamaya, aile sahibi olmamaya götürür. Şehveti aşırı uçlara 
kaçmadan kullananlar iffetli insanlardır ve bu sayede elde edilen erdemin 
adı daiffettir.
Beslenme, yeme içme şehveti (arzusu) aşırı uçlara kaçmadan kul-
lanıldığında sağlıklı beslenme gerçekleşir; sağlıklı beslenme ise dünya 
hayatında insanın yeterince güçlü ve sağlıklı olmasını, bu sayede vazife-
lerini yapabilmesini sağlar.
Öfke, şehvet ve akıl güçlerini aşırı uçlara kaçmadan (i’tidal derecesinde) 
kullanmak kişiyi üç erdeme (fazilete) sahip kılar: Şecâat, iffet ve hikmet; 
işte bu üç erdem birlikte “ahlakta adâleti” temsil etmektedir.
Şecâattan, iffetten ve hikmetten yoksun olmanın veya bu üç erdemin 
eksikliğinin ferde ve cemiyete verdiği zarar tarihte ve günümüzde insan-
lığın en büyük problemidir.
Eğer adalet için yürünecekse önce “ahlakta adalet” için yürümek ger-
ekiyor; çünkü önceki yazıda ele aldığımız “hukukta adaletin” de, ge-
lecek yazıya konu edineceğimiz toplumda adaletin (sosyal adaletin) de 
gerçekleşme şartı ahlakta adalettir.
Ahlakta adalet yoksa ne hukukta adalet olur ne de toplumda!
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يف مقالة يل سابقة عنونتها بـ )اقرتاحات العيد( كنت قد قلت: 
ال ترسلوا رسائل مجاعية من أجل املعايدة.

وقــد وصلــت الرســالة إىل هدفهــا، فقــد اتصــل يف هــذا العيــد يب عــدد مــن األصدقــاء هاتفيــاً بعــد أن كانــوا ال يتصلــون 
يب أبــداً، وقــد فرحــت لســماع صوهتــم.

وقــد التزمــت مبــا تعهــدت بــه، مل أرّد علــى أي معايــدة وصلتــي ضمــن رســالة مجاعيــة، ومل أدخــل إىل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، وقلصــت اســتخدامي لألنرتنــت إىل احلــد األدىن، وزرت كبــار العائلــة ومــن أحبهــم بشــكل شــخصي، 
والتعايــش  العضــوي  التواصــل  أجــل  مــن  اجتهــدت  أنــي  إذ  رائعــة،  معايــدة  ببعضهــم، وكانــت  هاتفيــاً  واتصلــت 

العضــوي، وهــا أان اليــوم أقــرتح عليكــم بعــض األمــور يف هــذا اإلطــار.
-  مفهوم جديد يف اوكسفورد

ظهــر مفهــوم )التواصــل العضــوي( كنتيجــة لألحبــاث العلميــة يف جامعــة أوكســفورد، حيــث عملــت جمموعــة مــن 
رجــال العلــم منــذ فــرتة طويلــة علــى دراســة مــا يتســبب فيــه عصــر الدجييتــال مــن أضــرار علــى البشــر، وهــؤالء هــم 
الذيــن وضعــوا هــذا املصطلــح، وهــو يعــي التواصــل مــع النــاس وجهــاً لوجــه بشــكل طبيعــي، التواصــل يف األصــل 
يكــون وجهــاً لوجــه، وحالــة االغــرتاب تزيــد كلمــا زاد عــدد الوســائط الــي تتدخــل يف عمليــة االتصــال، ومهمــا كانــت 
وســائل االتصــال ســريعة ومتعــددة يف إيصــال رســائلكم، فإهنــا تتســبب يف حالــة مــن االغــرتاب، ولــو بشــكل غــر 
مقصــود، فالرســالة الورقيــة أو اإللكرتونيــة واالتصــال اهلاتفــي والرســائل اهلاتفيــة والرســائل املباشــرة ورســائل الواتــس 
أب وغرهــا مــن وســائل املراســلة، هــي يف احلقيقــة تقطــع عالقاتكــم مبحيــط االتصــال الطبيعــي، وتفــرض عليكــم 

حالــة مــن االغــرتاب.
-  حذار من األضرار الكرى املوجهة للشباب

ميكنكــم أن تــروا لــدى الشــباب أكــر أثــر لألضــرار الــي تتســبب فيهــا وســائل التواصــل تلــك، وانتبهــوا هلــم فهــم 
يســتصعبون احلديــث عندمــا تواجهوهنــم وتنظــرون يف بؤبــؤ عيوهنــم، وعندمــا أتخــذون هواتفهــم مــن بــن أيديهــم، 
فإنكــم تروهنــم يتحولــون إىل مسكــة خرجــت مــن املــاء، فيتخبطــون وال يعرفــون كيــف يتصرفــون، ورمبــا ال يعــرف بعضهــم 
الطريــق إىل بيتــه دون اســتخدام نظــام املالحــة اإللكــرتوين، ومثــة مــن ال يســتطيع تذكــر عمــره قبــل أن يســأل غوغــل، 

األمــر ليــس حكــراً علــى الشــباب فقــط، فثمــة كهــول يعانــون نفــس احلالــة.
تصــوروا أن بعضهــم ال يســتطيع املكــوث مخــس دقائــق مــن دون تفقــد هاتفــه، فــرتاه ينظــر إىل الرســائل الوافــدة أو 
مواقــع التواصــل االجتماعــي أو أنــه ينظــر إىل هاتفــه دون ســبب، وكأهنــم أصبحــوا يشــعرون أبنــه حاجــة أساســية 

مثــل اهلــواء.
وهلــذه األســباب ظهــرت مشــاكل عويصــة علــى مســتوى التواصــل بــن النــاس، فــإذا اجتمعــوا للحديــث تراهــم مطأطــئ 
الــرؤوس مجيعــاً يعاجلــون هواتفهــم، وعندهــا ال تســمع هلــم حــواراً وال تتعــزز الصداقــة بينهــم، وال يتبادلــون احلديــث 

بينهــم علــى موضــوع جــدي.
فاجلميــع يركــز علــى التعبــر مــن خــالل وســائط التواصــل االجتماعــي، ويســعى إىل بنــاء عالقــات مــن خالهلــا، وتراهــم 
يعصــرون أذهاهنــم مــن أجــل نشــر عبــارات خاصــة وبعــض احلكــم واألقــوال املأثــورة، وعندهــا تتصــورون أن البــالد 
مليئــة مبرشــحن ألن يكونــوا حكمــاء مثــل كونفوشــيوس وجــالل الديــن الرومــي، إذ أهنــم ينشــرون تغريــدات تبــدو 
عميقــة للغايــة، والفضــل يعــود حملــرك البحــث غوغــل، ومــا مل أســتوعبه هــو أن مثــل هــؤالء يتابعهــم مئــات اآلالف.

-  حكماء توير اخلمسة
أطروحــي هــذه تتلخــص يف أن الذيــن يقيمــون عالقــات تواصــل عضويــة، هــم األقــدر علــى بنــاء حــوار ســليم، واألجنــح 
يف حياهتــم، نكهــة ذلــك النــوع مــن التواصــل وعمقــه وأتثــره أقــوى بكثــر مــن غــره مــن أنــواع التواصــل، فهــو مثــل 
منتجــات الزراعــة العضويــة متامــاً )وقــد أصبحــت مغرمــاً هــذه األايم بتلــك املنتجــات، فبــّت أحبــث عنهــا يف األســواق، 

بعــد أن فقــدت الطماطــم طعمهــا الطبيعــي(.
كانــت كتــب التواصــل القدميــة تشــرح تقنيــات التواصــل وجهــاً إىل وجــه، وكانــت تطــرح مواضيــع تتعلــق بكيفيــة 
التواصــل مــع النــاس بشــكل أمجــل وأقــوى وأكثــر أتثــراً، وكمــا أنــه ال يوجــد مــن يقــرأ تلــك الكتــب يف أايمنــا هــذه، 
فــإن كتبــاً ســتصدر قريبــاً مــن قبيــل )كيــف تكتــب التغريــدة األكثــر أتثــراً يف ثــالث خطــوات(، أو )الطــرق اخلمســة 
لتصبح ظاهرًة يف إنســتغرام( ، أو )عشــر طرق فاعلة لتكون أكر انشــر يف يوتيوب(، أو )حكماء تويرت اخلمســة(، 

وأان أتصــور أن هــذه ســتكون كتــب التواصــل لــدى اجليــل اجلديــد.
احملادثــة وجهــاً لوجــه ملــدة مخــس دقائــق فقــط، كافيــة للتمييــز بــن مــن يكتســب املعلومــة مــن قــراءة الكتــب أو 
االســتماع، وبــن مــن يكتســب معلوماتــه مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، إن املدمنــن علــى تلــك املواقــع تتعطــل 
أذهاهنــم بعــد تركيــب بضــع مجــل تتألــف مــن 140 حرفــاً، وحينهــا تظهــر عالمــة )انقطــاع االتصــال ابلشــبكة( علــى 

وجوههــم،  وحيتاجــون إىل إعــادة تشــغيل نظامهــم الدماغــي.
لكــن جربــوا أســلوب التواصــل العضــوي يف حياتــك، وأان أضمــن لكــم أنكــم ستســتمتعون مبــذاق ذلــك التواصــل، 
مثلمــا تســتمتعون لنكهــة منتجــات الزراعــة العضويــة، وابملناســبة فــإن هــذا املفهــوم ليــس مــن ابتــداع علمــاء اوكســفورد، 

لكنــي إذا أخرتكــم منــذ البدايــة أنــه يل ملــا قــرأمت هــذه املقالــة أصــاًل، أليــس كذلــك؟.

تعالوا نكتشف التواصل العضوي

كمال اوزتورك

Organik iletişimi keşfedin

Kamel Öztürk

Bayram için öneriler’ yazımda, bayramlaşmak için toplu mesaj atmayın dedim ya, me-
saj yerine ulaşmış. Bu bayram hiç aramayan birçok dostum telefonla aradı. Seslerimizi 
duyduk, mutlu olduk.
Ben sözümü tuttum. Toplu mesajla gelen hiçbir bayram tebriğine cevap yazmadım. 
Sosyal medyaya girmedim. İnternet kullanımını en aza indirdim. Aile büyüklerimi, 
sevdiklerimi bizzat ziyaret ettim ya da aradım. Güzel oldu. Organik yaşamaya, organik 
iletişim kurmaya gayret ettim yani. Size bu konuda yeni önerilerim var.
OXFORD’DA BULUNAN YENİ KAVRAM!
“Organik iletişim” kavramı, Oxford Üniversitesi’ndeki bilimsel araştırmalar sonucu 
bulundu. Dijital çağın insan üzerinde yarattığı tahribatlara karşı, bir grup bilim adamı 
uzun süredir yoğun çalışmalar yapıyor. Onlar buldu kavramı. Yüz yüze, doğal yollar-
dan iletişim kurmak anlamına geliyor.
iletişimin aslı yüz yüze olandır. Araya ne kadar çok araç girerse o kadar yabancılaşma 
olur. İletişim araçları her ne kadar mesajınızı hızlı ve çoklu iletse de aslında, farkında 
olmadan bir yabancılaşmaya neden olur. Mektup, mail, telefon, sms, DM, whatsapp, 
Facebook vb. tüm mesajlaşma araçları, aslında sizi doğal iletişim ortamından kopartır 
ve yabancılaştırır.
GENÇLERDEKİ BÜYÜK TAHRİBATA DİKKAT
Bunun nasıl büyük tahribat yarattığını en çok gençler üzerinde görebilirsiniz. Dik-
kat edin yüz yüze, gözlerinizin içine bakarak konuşmakta zorlanıyor gençler. Elinden 
telefonunu alın, sudan çıkmış balığa dönüyorlar, ne yapacağını şaşırıyorlar. Mesela 
navigasyon olmadan evin yolunu bile bulamıyorlar. Google’a sormadan yaşını bile-
meyenler var. Gençlere çok yüklenmeyeyim, bazı yetişkinlerimiz de aynı durumda.
Düşünsenize, her beş dakikada bir telefonunu kontrol etmeden duramıyorlarmış in-
sanlar. Ya mesajlarına bakıyor, ya sosyal medyaya giriyor ya da öylesine bakıyor işte. 
Hava gibi, ihtiyaç hissediyor yani.
Bu yüzden insanların kendi arasındaki iletişimde ciddi sorunlar baş gösterdi. Herkes 
başını öne eğmiş, telefonla uğraşırken, güya bir araya gelmişler, sohbet ediyorlar. Ora-
da ne sohbet olur, ne dostluklar pekişir, ne de bir konu ciddi biçimde konuşulur.
Herkes kendini sosyal medyada ifade etmeye, orada iletişim kurmaya odaklamış. Ara-
da bir de özlü sözler, hikmetli cümleler ve aforizma paylaşmak için kasıyor kendini. 
Sanırsınız ülke Mevlana, Konfüçyüs adaylarıyla dolu. O kadar derin şeyler paylaşıyor-
lar yani. Google sağ olsun. Benim anlamadığım yüzbinlerce takipçileri oluyor bir de.
TWİTTER’IN BEŞ BİLGESİ!
Benim tezim şudur: Organik iletişim kuranlar en sağlıklı diyalog kurabilen insanlardır. 
Hayatta da başarılı olurlar. Bu iletişimin lezzeti, derinliği, etkisi diğerlerine göre çok 
daha güçlüdür. Organik tarım ürünleri gibi yani (bu sıra taktım kafaya, domatesin tadı 
gitti resmen. Organik olanını arıyorum).
Eski iletişim kitaplarında yüz yüze konuşma teknikleri vardır. Daha güçlü, daha etkili 
daha güzel insanla iletişim nasıl kurulur onu anlatırlardı. Düşünsenize bu kitapları 
okuyan olmadığı gibi, ‘3 adımda en etkili tivit mesajı nasıl yazılır?’ türü kitaplar çıka-
cak yakında. “İnstagram fenomeni olmanın 5 yolu. En büyük Youtuber olmak için 10 
etkili yöntem. Twitter’ın en büyük beş bilgesi”…  yeni nesil iletişim kitapları bunlar 
olacak sanırım.
Bilgiyi kitap okuyarak, bir bilgeyi dinleyerek elde edenle, sosyal medyadan elde eden-
ler arasındaki farkı görebilmek için, yüz yüze beş dakika konuşmanız yeterli. Sosyal 
medya bağımlıları 140 karakterlik cümlelerden sonra donuyor. Yüzünde “ağ bağlantısı 
koptu” mesajı beliriyor adeta. Restart yapmak gerekiyor.
Organik iletişimi hayatınızda deneyin. Organik tarım ürünlerinden aldığınız tadı ala-
cağınıza garanti verebilirim. Bu arada kavramı Oxford’lu bilim adamları bulmadı. Ben 
buldum desem okumazdınız yazıyı. Yalan mı?



الرقة 1980 - 16-03-2012
 هــو أٌب لثالثــة أوالد... عبــد هللا ورفيــف، ومحــزة الــذي مســاه 
علــى اســم الطفــل الشــهيد »محــزة اخلطيــب« ليتذّكــر دمــاَءه 
دومــاً ورفــض االحتفــال مبولــده ألنــه اعتقــد حقــاً أن الســوريني 
جيــب أن يكونــوا علــى قلــٍب واحــٍد انبــٍض مــن أجــل إســقاط 

النظــام ..
 فّصــل َعلَــم الثــورة علــى مقاســه ليـُلَــّف بــه عنــد استشــهاده 

وكأنــه كان يعلــم أنــه علــى موعــٍد معهــا ...
وألهّنــم ليســوا أرقامــاً جمــردة للتوثيــق، هــم أانس هلــم قصــص، 
هلــم أصدقــاء وأمهــات وزوجــات وحبيبــات، أحبــوا احليــاة ، 
لكنهــم أحبــوا الكرامــة أكثــر، رفضــوا الــذل واخلنــوع، نســرد 
ذكــره،  يف  علينــا  حــق  فللشــهيد  تنســى  ال  حــىت  قصصهــم 
حريــة  لنيــل  قٌدمــت  تضحيــة  أي  والتاريــخ  اجلميــع  ليعــرف 

الســوريني، وأي نظــام فاشــي قارعنــا.
كان ككل شــباب ســوراي حيلــم بغــد أفضــل لســوراي، وحــني 
بــدأت الثــورة الســورية كان مــن أوائــل املتظاهريــن يف املدينــة، 
الثــورة،  البيضــا ملتقــى ملعظــم شــباب  حملــه مقابــل احلديقــة 

ُعــرف أبخالقــه العاليــة وشــجاعته.
يف اتريخ 15-3-2012 خرج الشهيد مصطفى يف تشييع 
الشــهيد علــي البابنســي ويف مقــرة تــل البيعــة أمــام قــر الشــهيد 
علــي اببنســي ســأل ربــه الشــهادة أمــام معظــم املوجوديــن مث 
رجــع مــع املتظاهريــن لكســر صنــم الطاغيــة حافــظ األســد 
يف ســاحة احملافظــة وأثنــاء املظاهــرة قــام بنــزع بطاقــة الذاكــرة 
مــن هاتفــه وأعطاهــا ألحــد أصدقائــه طالبــاً منــه فتحهــا ليــاًل، 
وأثنــاء اقرابــه مــن ســاحة احملافظــة اخرقــت رصاصتــان جســده 
،ارتقــى علــى إثرهــا يف عــداد شــهداء ذلــك اليــوم، املفاجــأة 
كانــت إنــه وضــع وصيتــه يف بطاقــة الذاكــرة والــي كان قــد 

كتبهــا قبــل عــدة أشــهر، ويف مــا يلــي نــص الوصيــة :
الســاعة   2011/11/15 بتاريــخ  لكــم كتبتهــا  “وصيــي 
3:45مســاًء هــذه وصيــي لكــم ألنــين مل أعــد أحتمــل ظلــم 
هــذا النظــام الفاجــر الــذي اســتباح العبــاد والبــالد.. هــي أمانــة 

واســردها صاحبهــا )هللا عــز وجــل(.
تســاحموين  ان  األوفيــاء رجائــي  أحبــي أصدقائــي  أقرابئــي   •
إن أخطــأت حبــق أحدكــم يومــاً وأكملــوا درب احلريــة إن مل 
يكــن مــن أجلكــم فليكــن ذلــك مــن أجــل أوالدكــم وشــهدائكم 
الذيــن ســقطوا إلعــالء كلمــة احلــق ووقــف الفســاد والظلــم 

الــذي انتشــر يف أرجــاء ســورية احلبيبــة.
ــم وهــو  • ال تيأســوا وال تتوقفــوا فالنصــر هلــذا الشــعب العظي

آٍت ال حمــال
• كونــوا إخــوة فيمــا بينكــم وال ختتلفــوا وكونــوا عــوانً لبعضكــم 

وحــدوا صفوفكــم وامجعــوا كلمتكــم.
ال تنســوا الصــالة والدعــاء فهــي ســالحنا وليــس لنــا إال هللا 
حافظــوا علــى اان متوتــوا علــى اإلميــان فــال يعــرف أحــٌد أبي 

ميــوت. أرض 
• ال تنســوين وال تنســوا مــن قبلــي… اجعلــوان يف ذاكرتكــم 
دومــاً وابرك هللا لكــم أبعماركــم ومبــارك لــكل مــن ســيحضر 
االحتفــال عنــد اســقاط الطاغيــة اجملــرم الــذي سيحاســبه أمثــايل 

يــوم القيامــة.

Türkçe تركي

İkinci dünya savaşından günümüze kadar savaşın tarafları arasında 
zaman zaman tansiyonun yükseldiği zaman zaman düştüğü görülse 
de küresel kapital savaşının hiçbir zaman bitmediğine her daim şa-
hitlik ediyoruz. ABD ve Rusya arasında yer yer ısınan soğuk savaş 
her daim kendini hissettiriyor. Avrupa ülkelerinin ABD, İngiltere ve 
Rusya arasında yaşadığı gelgitler sürekli şahitlik ettiğimiz yer kapma 
savaşlarıdır.
Batı dünyasında yaşanan savaşların insanlık dışı uygulama ve mua-
melelerin faturası çok ağırdı. Milyonlarca insan ölmüş ölen insanların 
yanında batı zihniyetinde insanlık ta ölmüştü. Savaş batı için ticari 
sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz bir gerekliliği haline dönüştü. Savaş 
sanayisine dönük yapılan yatırımların verime dönüşmesi irili ufaklı 
savaşları gerekli kılıyordu. Ancak savaşın kendi topraklarında sürmesi 
nesillerini tehlikeye sokuyordu. Batı felsefesinin bu kaostan çıkardığı 
ders savaşmamak değil savaşı kendi topraklarından uzaklaştırmak, 
yani başkalarının topraklarında savaşmak oldu.  Sözde savaş sonrasın-
da inşasına devam ettikleri batı medeniyeti insani değerlerini sadece 
kendi insanları kendi halkları için kurguladılar. Kendileri ve gelecek 
nesilleri için tehdit olarak gördükleri ne varsa başka milletler ve başka 
devletler için reva gören bir politika belirlediler. Kendi iç dünyalarında 
barış, özgürlük, hak ve hukuk olarak şekillenen batı değerleri dünyanın 
klan kısmı için savaş, esaret, kan ve gözyaşı olarak vücuda geldi.
Bu senaryo batı tarafından farklı topraklarda sürekli oynanan bir” $ek-
spir” oyununa dönüştü. Yakın tarihimizde Afganistan’da sahnelenen 
bu oyun hala perde kapatamadı. Oyun Afganistan’da devam ederken 
aynı senaryoyla Irakta sahnelenmeye başladı ve devam ediyor. Eş 
zamanlı olarak Filistin topraklarında zaten oyun devam ediyordu ve 
bu oyunların Batıya ciddi de getirisi vardı. Batı ABD ve Rusya bu to-
praklarda çıkan kaostan her türlü nemalanabiliyordu ve bu karlı bir 
yatırımdı. Kaos çıkarıyorsun, çıkardığın kaosu kontrol altına alıyor-
sun, silah satıyorsun sonra silahların borcunu ödeyebilmeleri için 
IMF den kredi veriyorsun, devlet aldığı kredi borçlarının faizleri ile 
uğraşırken sen oranın yönetimine müdahale edip kendine uygun bir 
yönetim oluşturuyorsun ve bu döngü bu şekilde devam edip gidiyor.
“Ortadoğu”da ne zaman ki bir ülke istikrarlı bir tutum sergiler ve kendi 
dinamikleri ile hareket etmeye başlarsa aynı senaryo ilgili ülke şartları-
na uyumlu hale getirilerek sahnelenmeye başlıyor. Bu gün Katar’da 
dönük sergilenen oyun da bu anlattıklarımızdan çok farklı değildir. 
Kendi dinamikleri ve değerleri ile hareket eden Katar uluslararası il-
işkilerinde daha özgün bir tutum sergileme yoluna girince ABD, İngil-
tere, irili ufaklı Batılı aktör ve figüran devletler en iyi bildikleri “$ek-
spir” oyunundaki yerlerini aldılar.  Yeni oyun başladı ve bu oyunda 
koca cüsseli ve kıt akıllı bir de figüran var. Topraklarımızda bir savaşın 
daha fitili ateşlenmek isteniyor. Koca cüssesinin içinde barındırdığı kıt 
aklıyla zulme taşeronluk eden Suud ailesinin bir takım fertleri neye 
teşne olduğunun farkındadır eminim. Ancak gözlerini bürüyen iktidar 
hırsı girdikleri yanlış yolu fark etmelerine mani oluyor. Çalakalem Ve-
liahtlar değişiyor, politikalar ABD ve İngiltere ile uyumlu hale geti-
riliyor,  sessiz sedasız saray darbeleri planlanarak Suudi Arabistan bir 
kaosun içine çekiliyor.  Doksanlı yıllarda Kuveyt üzerinden tarumar 
edilen Irak örneği gözümüzün önünde dururken şimdi de Katar kurban 
seçilerek Suudi Arabistan kaosa çekiliyor. Elbette bütün bu senaryoda 
Türkiye’ye verilen önemli mesajlar da var bunları önümüzdeki sayılar-
da kaleme almaya çalışacağız, ancak şimdilik Suud ailesinin girdiği 
mayınlı arazide öncelikle hangi ayağının kopacağını üzüntü ile izle-
mek zorunda kalıyoruz…

حــى وإن بــدت حــدة التوتــر ترتفــع وتنخفــض مــن حــن إىل آخــر بــن أطــراف الصــراع 
الكونيــة  احلــرب  أن  علــى  دائــم  بشــكل  نشــهد  فإننــا  الثانيــة،  العامليــة  احلــرب  منــذ 
الرأمساليــة مل نتنــه أبــداً. وحنــن حنــس دائمــا حبــرارة احلــرب البــاردة الــي مازالــت تشــتعل 
بــن روســيا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف أماكــن متفرقــة مــن العــامل. أمــا حركــة املــد 
واجلــزر الــي تعيشــها الــدول األوروبيــة مــع الــوالايت املتحــدة وبريطانيــا وروســيا الــي 

نشــهدها بشــكل مســتمر، فمــا هــي إال معــارك الفتــكاك املواقــع.
لقــد كان الثمــن ابهظــاً جــداً جــراء اإلجــراءات واملعامــالت غــر اإلنســانية الناجتــة 
عــن احلــروب الــي حتــدث يف العــامل الغــريب. فقــد قتــل ماليــن البشــر. وإىل جانــب 
هــؤالء القتلــى ماتــت كذلــك اإلنســانية يف ذهنيــة الغــرب. مث حتولــت احلــرب لــدى 
الغــرب إىل حالــة ضروريــة ال يســتطيع االســتغناء عنهــا يف إطــار التجــارة املســتدامة. 
فاالســتثمارات املخصصــة للصناعــات احلربيــة تتطلــب حــروابً خمتلفــة األحجــام حــى 
تبــدأ حتقيــق األرابح. لكــن قيــام تلــك احلــروب علــى أراضيهــم يهــدد أجياهلــم ابلفنــاء. 
ومــن تلــك الفوضــى خلصــت الفلســفة الغربيــة إىل درس مفــاده ليــس عــدم الدخــول 
أراضــي  يتحاربــوا يف  يعــي أن  احلــرب عــن أراضيهــم. وهــذا  إبعــاد  بــل  احلــرب،  يف 
الغربيــة املزعومــة بعــد احلــرب، واضعــن  بنــاء احلضــارة  غرهــم. وعليــه فقــد واصلــوا 
منظومــة مــن القيــم اإلنســانية خلدمــة شــعوهبم هــم فقــط دون غرهــم. فــكل مــا يــرون 
فيــه هتديــداً هلــم وألجياهلــم القادمــة، اعتــروه الئقــاً للشــعوب والــدول األخــرى، وجعلــوا 
تلــك سياســتهم. أمــا القيــم الغربيــة القائمــة علــى الســالم واحلريــة واحلقــوق والقانــون يف 
عاملهــم الداخلــي، فقــد انعكســت علــى بقيــة أحنــاء العــامل يف شــكل حــروب واســتعباد 

ودمــاء ودمــوع.
هــذا الســيناريو الــذي ميثلــه الغــرب بشــكل دائــم يف خمتلــف مناطــق العــامل، قــد حتــول 
إىل مــا يشــبه مســرحية شكســبر. ومــازال الســتار مل ُيســدل بعــد علــى تلــك املســرحية 
الــي مت عرضهــا يف أفغانســتان يف فــرتة غــر بعيــدة. وعندمــا كان العــرض مســتمراً 
يف أفغانســتان، فتــح الســتار علــى املســرحية ذاهتــا يف العــراق، ومــازال العــرض هنــاك 
متواصــاًل. وتتواصــل املســرحية ذاهتــا يف األراضــي الفلســطينية بشــكل متزامــن. ولتلــك 
املســرحيات عائــدات مهمــة علــى الغــرب. وكان الغــرب والــوالايت املتحــدة وروســيا 
يســتطيع االســتفادة أبشــكال خمتلفــة مــن الفوضــى الــي تشــهدها تلــك املناطــق. وكان 
ذلــك ميثــل اســتثماراً مرحبــاً. فأنــت أيهــا الغــرب تبــث الفوضــى، وتضــع تلــك الفوضــى 
الــي تصنعهــا حتــت ســيطرتك وحتكمــك، وتبيــع الســالح لألطــراف املتصارعــة، مث 
تعطيهــم قروضــاً مــن صنــدوق النقــد الــدويل، بعــد عجزهــم عــن تســديد مثــن تلــك 
األســلحة، مث تعمــل علــى تشــكيل أنظمــة تتــالءم معــك، وتتدخــل يف أنظمــة دول 
تتصــارع مــع فوائــض الديــون الغارقــة فيهــا، ويتواصــل الــدوران يف تلــك احللقــة املفرغــة.

كلمــا اختــذ بلــد مــا يف »الشــرق األوســط« موقفــاً اثبتــاً، وبــدأ يتحــرك اعتمــاداً علــى 
قوتــه الذاتيــة، يبــدأ الغــرب متثيــل نفــس الســيناريو بعــد تعديلــه حســب احلالــة املناســبة 
لظــروف الدولــة املســتهدفة. واملســرحية الــي تســتهدف اليــوم قطــر، ال ختتلــف عّمــا 
حتدثــت عنــه هنــا مــن مســرحيات. فعندمــا بــدأت دولــة قطــر تتحــرك حســب قيمهــا 
الذاتيــة وعناصرهــا الفاعلــة، متخــذًة مواقــف أكثــر اســتقاللية يف عالقاهتــا الدوليــة، 
جــاءت بريطانيــا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة وبعــض دول الغــرب الفاعلــة واملؤثــرة 
بدرجات خمتلفة، لتتخذ مكاهنا بن شــخصيات مســرحية »شكســبر« ألداء األدوار 
الــي تتقنهــا جيــداً. وعندهــا بــدأت املســرحية اجلديــدة، لتكــون بــن ممثليهــا شــخصية 
ضخمة اجلثة ولكن عقلها بوزن الشــعرة. إهنم يريدون إشــعال فتيل حرب جديدة يف 
منطقتنــا. وأان واثــق مــن أن بعــض أفــراد عائلــة آل ســعود علــى وعــي مبــا هــم متعطشــون 
إليــه، وهــم يتواطــؤون مــع الظلــم جبثــة عائلتهــم الضخمــة الــي تنطــوي علــى عقــول 
ضحلــة. لكــن االعتــداد ابلســلطة قــد أعمــى عيوهنــم ومنعهــم مــن مالحظــة الطريــق 
اخلاطئــة الــي يســلكوهنا. فاململكــة العربيــة والســعودية جيــري جرهــا إىل الفوضــى عــن 
طريــق التخطيــط النقــالابت القصــر الصامتــة، وتغيــر أوليــاء العهــد بشــكل اعتباطــي، 
وتعديــل سياســات البلــد بشــكل يتــالءم مــع رغبــات بريطانيــا والــوالايت املتحــدة. 
ويف الوقــت الــذي مــازال فيــه مثــال العــراق أمــام أعيننــا، بعــد أن مت تدمــره عــن طريــق 
الكويــت يف ســنوات التســعينات مــن القــرن املاضــي، فهــا هــم اآلن قــد اختــاروا قطــر 
مــن أجــل اســتدراج الســعودية حنــو الفوضــى. ومــن املؤكــد فــإن كل هــذه الســيناريوهات 
تنطــوي علــى رســائل مهمــة موجهــة إىل تركيــا، وســنعمل علــى تســليط الضــوء علــى 
تلــك الرســائل يف األعــداد القادمــة. ولكننــا مضطــرون حاليــاً علــى املراقبــة آل ســعود 

حبــزن بعــد أن دخلــوا حقــل األلغــام ذلــك لنــرى أي قدميهــم ســيفقدوهنا...
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