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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin Türk vatandaşlarına karşı vize yasağıyla ilgili aldığı haksız karar karşısında, ülkesinin 
karşılıklılık ilkesi gereğince hareket ettiğini söyledi. Erdoğan, sorunun büyümesi ve bu rad-
deye ulaşmasından kendilerinin sorumlu olmadığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir dizi askeri araç, İdlib’e girdi. Bu araçların sayısının elli civarında olduğu belirtiliyor. Tür-
kiye Genelkurmay Başkanlığı, bir Türk subay heyetinin keşif amacıyla İdlib’e önceden gitmiş bulunduğunu açıklamıştı.

Farklı grup ve dinlere mensup Suriyeli aktivistler, “Suriye Öfke Günü” adı ile bir kampanya başlattı. 14 Ekim 2017’de başlayacak olan 
projede, çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerinde tüm dünya halklarına Beşar Esed’in Suriye’deki en büyük terörist olduğu mesajı ulaştırılacak.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: أن تركيــا حتركــت وفــق مبــدأ املعاملــة ابملثــل حيــال اخلطــوة األمريكيــة اجملحفــة جتــاه املواطنــن 
األتــراك واخلاصــة بتعليــق منــح التأشــرات، وابلتــايل حنــن لســنا علــى اإلطــاق اجلهــة املســؤولة عــن تفاقــم املشــكلة ووصوهلــا إىل هــذا احلــد.

دخــل رتــل مــن اآلليــات العســكرية الرتكيــة إىل إدلــب، عددهــا يقــرتب مــن مخســن آليــة، وكانــت رائســة هيئــة أركان 
اجليــش الرتكــي أعلنــت أن وفــداً مــن الضبــاط األتــراك قــام مبهمــة اســتطاعية يف إدلــب.

أطلــق انشــطون ســوريون مــن خمتلــف الطوائــف واألداين، محلــة ، حتــت عنــوان ) يــوم الغضــب الســوري( الــي تبــدأ بتاريــخ 14 تشــرين األول/أكتوبــر 
2017، يف خمتلــف الــدول األوروبيــة والعربيــة، إليصــال رســالة جلميــع شــعوب العــامل أن بشــار األســد هــو اإلرهــايب األول يف ســوراي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
تركيا تحركت بمبدأ التعامل بالمثل مع أمريكا

بدء دخول القوات التركية إلى إدلب شمال سوريا

يوم الغضب السوري 14 تشرين األول  لفضح النظام المجرم وحلفائه

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Ameri-
ka’ya Karşılıklılık İlkesine Göre Muamelede Bulunmuştur

Türk Kuvvetleri Suriye’nin Kuzeyindeki İdlib’e Girmeye Başladı

14 Ekim Suriye Öfke Gününde Katil Rejim ve Müttefikleri İfşa Edildi
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Medeni dünya, artık katil Esed rejimine olan desteğini 
gizlemiyor. Son zamanlarda bu desteği ise, utanmadan 
ve hayasızca, yine uluslararası anlaşmalara ve BM sö-
zleşmelerine aykırı olarak gösteriyor.
Amerika ve Avrupa, Suriye devriminin karşısında yer 
almış ve Esed rejimine askeri destek verme konusunda 
birbirleriyle yarışarak, rejimin düşmesini engellemek 
için İran ve Rusya’nın yaptığı müdahaleden memnuni-
yet duymuştur. Suriye halkının dostu olduğunu ilan 
etmiş olan ülkeler ise, Özgür Suriye Ordusu’nun nite-
likli silahlara ve uçaksavarlara sahip olmasını önlemeye 
çalışmış, Türkiye’nin Suriye halkını rejimin uçak ve 
varil bombalarından korumak için güvenli bölgeler ku-
rulması önerisine karşı çıkmış ve bu bölgeler yerine ise 
Esed ordusunun yeniden güç kazanmasını ve ÖSO’nun 
ele geçirdiği toprakları yeniden işgal etmesini sağlaya-
cak gerilimin azaltılması bölgeleri kurmuştur.
Birleşmiş Milletler Bağımsız Araştırma Komisyonu’nun 
İdlib’in güney kırsalında bulunan Han Şeyhun’da 
geçtiğimiz yılın Nisan ayında gerçekleşen ve aralarında 
çocukların da bulunduğu 87 kişinin ölümüne yol açan 
kimyasal silah saldırından Suriye rejiminin sorumlu old-
uğunu açıklamasının ardından, BM rejim yetkililerini 
cezalandırmak ve takibatlarını yapmak yerine, rejimin 
Dışişleri Bakanı Velid El-Muallim’in 23.09.2017’de BM 
Genel Kurulu’nun karşısına çıkmasına müsaade etmiştir. 
Muallim, burada yalanlarını söylemeye devam etmiş, 
halka karşı kazandıkları zaferle övünmüş ve Türkiye’nin 
bölgedeki terörist projelerine destek amacıyla terörü 
desteklediği şeklinde ithamlarda bulunmuştur.
Youtube ise, Esed’in yargılanması ve gelecekte adalete 
teslim edilmesinde kullanılacak belge kalmasın diye, 
rejimin suçlarıyla ilgili milyonlarca videoyu imha etme-
ktedir.
Esed ordusundaki katil genereal İsam Zührettin şu sö-
zlerle Suriyeli mültecileri ülkelerine döndükleri takdirde 
katletme tehdidinde bulunurken ise dünya seyirci kal-
maktadır:
“Kim Suriye’den başka bir ülkeye kaçarsa, geri dönme-
sin. Çünkü devlet size müsamaha gösterse bile, yemin 
olsun ki biz unutmayacak ve müsamaha göstermeye-
ceğiz.”
Bu, Suriyeli mültecilerle ilgili gösterilen en açık tavırdır. 
Halbuki mülteciler, Suriye’deki savaşın cehennemin-
den kendilerine ve evlatlarına güvenli bir yurt bulma 
ümidiyle kaçmışlardır. Beşar Esed rejimi ve müttefikleri 
ise yaklaşık 11 milyon Suriyelinin mülteci ve göçmen 
olarak tehcir edilmesine ve çoğunun sığındıkları ülkele-
rde zor şartlar altında yaşamalarına sebep olmuştur.
Şam Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Hüseyin 
Nevfel ise, ülkelerini 14 yaşında terk eden ve şu anda 
20 yaşına ulaşmış olan yaklaşık 2 milyon Suriyelinin 
olduğunu, bu kişilerin ülkelerinden ayrıldıkları sırada 
başta kimlik olmak üzere birçok resmi belgelerinin bu-
lunmadığını, dolayısıyla Suriye’ye geri dönmeyi düşün-
meleri durumunda milyonlarca mülteciye DNA testi 
uygulayacaklarını söylemişti.
Dünyanın tamamı şu anda, “En iyi Suriyeli, ölü Suri-
yelidir” düşüncesini uygularken, yalnızca Türkiye ve 
Türk halkı Suriyeli mültecilerin yaralarına derman 
olmuştur, ki biz Suriyeliler olarak bunu asla unutmay-
acağız.

أخبار سياسية

يلدريم: تركيا تهدف إلنشاء نقاط سيطرة في إدلب لنشر مزيد 
من القوات الحقًا

وزير الدفاع التركي: سنبقى في سوريا حتى تزول كل التهديدات

المنتخب التركي بطل أوروبا لكرة القدم الخاصة بمبتوري األطراف

Yıldırım: Türkiye Gelecekte Daha Fazla Askeri Kuvvet Konuşlandırmak 
İçin İdlib’de Kontrol Noktaları Kurmayı Hedefliyor

Türkiye Savunma Bakanı: Tüm Tehditler Ortadan Kalkıncaya Kadar Suriye’de Kalacağız

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

02

اإلجــرام  لنظــام  دعمــه  مــن  خيفيــه  املتحضــر  العــامل  مــا كان 
األســدي، اجتــه مؤخــراً إىل إبــراز هــذا الدعــم دون حــرج أو 

املتحــدة. واألمــم  العــامل  دول  مبواثيــق  التقيــد  ودون  حيــاء 
الســوري  الشــعب  ثــورة  ضــد  وأوراب  أمريــكا  وقفــت  لقــد 
وتســابقت إىل تقــدمي الدعــم العســكري للنظــام مــع مباركــة 
التدخــل اإليــراين والروســي ملنــع ســقوط نظــام األســد اجملــرم، 
وســعت الــدول الــي كانــت تعلــن أهنــا مــن أصدقــاء الشــعب 
الســوري إىل منــع اجليــش الســوري احلــر مــن احلصــول علــى 
األســلحة النوعيــة ومضــادات الطــران، ووقفــت أمــام مطالبات 
مــن  الســوري  الشــعب  لتحمــي  آمنــة  مناطــق  إبنشــاء  تركيــا 
طائــرات وبراميــل النظــام، واســتبدلتها مبناطــق خفــض التوتــر 
احتــال  ليعيــد  األســدي  للجيــش  القــوة  لتعطــي  والتصعيــد 

األراضــي الــي حررهــا اجليــش احلــر.
وها هي األمم املتحدة بعد أن أعلنت جلنة التحقيق املستقلة 
عــن  مســؤول  الســوري  النظــام  أن  املتحــدة،  لألمــم  التابعــة 
اهلجــوم الكيمــاوي الــذي اســتهدف بلــدة خــان شــيخون يف 
ريف إدلب اجلنويب يف نيسان/ابريل املاضي، وأّدى إىل مقتل 
87 شــخصاً بينهــم أطفــال ، يف انتهــاك للقانــون اإلنســاين 
الــدويل، وبــدال مــن معاقبتــه وتقدميــه إىل احملاكمــة ، تســمح 
لوزيــر خارجيتــه ) وليــد املعلــم ( يــوم الســبت 2017/9/23 
أن يقــف علــى منــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ليســتمر 
يف أكاذيبــه ، ويفتخــر ابنتصــاره علــى الشــعب ، وليســتمر 
يف أكاذيبــه واهتاماتــه لرتكيــا ) أن تركيــا ســعت إىل تســخر 

اإلرهــاب خلدمــة مشــاريعها اإلرهابيــة يف املنطقــة.(. 
وهــا هــو اليوتيــوب يقــدم علــى حمــو مايــن الفيديوهــات الــي 
وثقــت جرائــم األســد ويزيلهــا كــي ال تظــل وثيقــة تســتخدم يف 

حماكمتــه وتقدميــه إىل العدالــة مســتقبا.
 والعــامل يقــف متفرجــاً بعــد إقــدام الضابــط اجملــرم العميــد يف 
جيــش األســد )عصــام زهــر الديــن(، بتهديــد الجئــي ســوراي 

ابلقتــل والذبــح إذا عــادوا إليهــا!: 
، مــن ســوراي، إىل أي بلــد آخــر، ال  )مــن هــرب، ومــن فــرَّ
ننســى  لــن  إذا ســاحمتَك، فنحــن عهــداً  الدولــة  ترِجــْع، ألن 

نســامح(. ولــن 
الســورين،  الاجئــن  قضيــة  مــن  معلــن  موقــف  أكــر  وهــو 
اهلــرب مــن جحيمهــا  الذيــن دفعتهــم احلــرب يف ســوراي إىل 
حبثــاً عــن بلــد آمــن، هلــم وألطفاهلــم وكان نظــام بشــار األســد 
وحلفائه تســببوا يف هتجر قرابة 11 مليون ســوري بن الجئ 
وانزح، ويعــاين معظمهــم مــن ظــروف صعبــة يف البلــدان الــي 

جلــأوا إليهــا: 
كمــا أعلــن رئيــس قســم الطــب الشــرعي يف جامعــة دمشــق 
)حســن نوفــل(، أن هنــاك مــا يقــارب مليــوين مواطــن ســوري 
غــادروا البــاد وهــم يف ســن 14 ســنة وعمرهــم حاليــاً حنــو 20 
ســنة، موضحــاً أن هــؤالء مل حيصلــوا علــى واثئــق مدنيــة حينمــا 
ابلعــودة  فكــروا  وإن  الشــخصية،  اهلــوايت  وأمههــا  غــادروا، 
سنســتخدم فحوصــات احلمــض النــووي ) dna(  ملايــن 

الاجئــن.
العــامل أبمجعــه يطبــق نظريتــه ) الســوري اجليــد هــو امليــت (، ومل 
يتبــق للســورين إال احلكومــة الرتكيــة والشــعب الرتكــي الــذي 
وقــف مــع معــاانة الشــعب الســوري إبنســانية لــن ننســاها أبــداً.

األمم المتحدة تدعم السفاح بشار 

Supki Dsokiصبحي دسوقي

BM Katil Beşar’ı Destekliyor
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin İdlib’de yaptığı askeri operasyonların Türkiye’ye 
yapılan göç dalgalarını önlemeyi amaçladığını açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’yi hedef ala-
bilecek tüm tehditler ortadan kalkana kadar Suriye’de kalacağını söyledi. Canikli, TSK’nın 
İdlib’de Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket ettiğini ve ÖSO’ya her türlü yardımı sun-
duğunu belirtti.

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Avrupa şampiyonasın-
da İngiliz rakibini 2-1 mağlup ederek birinci oldu.

قـــال رئيـــس الـــوزراء الرتكـــي بـــن علـــي يلـــدرمي، إن العمليـــات العســـكرية الرتكيـــة يف حمافظـــة إدلـــب هتـــدف إىل احليلولـــة دون 
تدفـــق موجـــة هجـــرة إىل تركيـــا.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي نــور الديــن جانيكلــي، إن قــوات بــاده املســلحة ســتبقى يف ســوراي، إىل أن يتــم إزالــة كل 
التهديــدات الــي قــد تســتهدف بــاده ، وأن بــاده تتحــرك يف إدلــب جبانــب قــوات اجليــش الســوري احلــر، وتقــدم لــه 

كافــة أشــكال الدعــم.

 تــُـّوج املنتخــب الرتكــي ببطولــة أورواب لكــرة القــدم ملبتــوري األطــراف الــي إســتضافتها تركيــا بعــد فــوزه يف املبــاراة النهائيــة علــى 
نظــره اإلنكليــزي هبدفــن مقابــل واحــد.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق



GAZETESI 45 .SAYI - 15/10/2017أخبار سياسية

شهداء وجرحى في قصف روسي على معابر مائية بريف دير الزور األمم المتحدة: 13 مليون مدني في الداخل السوري بحاجة ماسة لإلغاثة
BM: Suriye’deki 13 Milyon Sivil Acil Yardıma MuhtaçRusya’nın Deyrizor Kırsalındaki Su Kanallarına Yaptığı Bombardımanda Şehit ve Yaralılar Var

Birleşmiş Milletler Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye’deki 13 milyon sivilin acil insani yardıma muhtaç olduğunu 
ifade ederken, eldeki mevcut fonların ihtiyaç sahiplerinin yalnızca %35’ine yardım etmeye yetebileceğini vurguladı.

Rus savaş uçaklarının Deyrizor’un doğu kırsalında bulunan El-Kuriye kasabasından göç eden kişileri hedef aldığı bom-
bardımanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi şehit oldu ve yaralandı.

ذكــر منســق األمــم املتحــدة اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية يف ســورية ) ابنــوس مومتزيــس( أن 13 مليــون مــدين يف ســورية حباجــة للمســاعدة واإلغاثــة، وإن التمويــل املتوفــر 
لاحتياجــات يغطــي 35 يف املائــة فقــط مــن أعــداد احملتاجــن.

ســقط عشــرات الشــهداء واجلرحــى املدنيــن، يف قصــف للطــران احلــريب الروســي اســتهدف انزحــن مــن مدينــة القوريــة بريــف  ديــر الــزور الشــرقي 
، مــا أدى لوقــوع عــدد كبــر مــن الضحــااي بينهــم نســاء وأطفــال. 

سيف يرسل رسالة إلى غوتيريس يحّثه فيها للحفاظ على السجالت 
والصكوك العقارية في الرقة

األمم المتحدة: القصف العنيف تسبب بنزوح 95 ألف شخص من دير الزور في 8 أيام

ثمن طرد ) داعش(  من الرقة يدفعه المدنيون وقصف التحالف يقتل عددًا كبيرًا منهم

Seyf Guterres’e Mektup Yollayarak Rakka’daki Resmi Kayıt ve Tapu 
Belgelerinin Muhafaza Edilmesini İstedi

BM: Şiddetli Bombardımanlar Deyrizor’dan 8 Günde 95 Bin Kişinin Göç Etmesine Yol Açtı

DAEŞ’i Rakka’dan Çıkarmanın Bedelini Siviller Ödüyor: Koalisyon Bombardımanı Çok Sayıda Sivili Öldürüyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Riyad Seyf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve Suri-
ye’nin dostu olan ülkelerin büyükelçilerine mektup yollayarak Rakka kent meclisi kayıtlarının ve tapu belgelerinin muhafaza edilmesi talebinde 
bulundu.

أرســل رئيــس االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية، رايض ســيف، مذكــرة إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة، أنطونيــو غوتريــس، وإىل 
ســفراء الــدول الصديقــة للشــعب الســوري، خبصــوص محايــة ســجات جملــس مدينــة الرقــة والصكــوك العقاريــة فيهــا.

زادت كثافــة الغــارات اجلويــة الــي تشــنها طائــرات التحالــف بقيــادة الــوالايت املتحــدة مؤخــراً مــع ســعي )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( لطــرد تنظيــم داعــش 
مــن معاقلــه األخــرة مبدينــة الرقــة الســورية، ممــا تســبب ابستشــهاد عشــرات املدنيــن.

Birleşmiş Milletler, Deyrizor’da savaşın devam etmesi ve sivillere ve altyapıya yönelik yapılan saldırıların devam etmesi nedeniyle duyduğu 
kaygıyı dile getirdi. Çatışmalar sonucu kentten 8 günde 95 binden fazla kişi göç etti.

ABD’nin başını çektiği Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan hava bombardımanlarının yoğunluğu son dönem-
de giderek arttı. Suriye Demokratik Güçleri ise DAEŞ’i, Rakka kentindeki son kalesinden çıkarmaya çalışıyor. Bu 
ise onlarca sivilin şehit olmasına yol açıyor.

عــرت األمــم املتحــدة عــن قلقهــا بســبب تداعيــات تواصــل القتــال والضــرابت اجلويــة علــى املدنيــن والبنيــة التحتيــة يف حمافظــة ديــر الــزور الــي نــزح منهــا أكثــر مــن 95 
ألــف شــخص يف 8 أايم جــراء املعــارك.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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نــدوة ثقافيــة حواريــة مــع املديــر اإلقليمــي لإلعــام والنشــر يف غــازي عنتــاب 
)Ertan Koska( األســتاذ: أرااتن كوســكا

ــاب الســورين إىل حضــور النــدوة الثقافيــة احلواريــة  دعــى ملتقــى األدابء والكّت
أرااتن  األســتاذ:  عنتــاب  غــازي  يف  والنشــر  لإلعــام  اإلقليمــي  املديــر  مــع 
كوســكا )Ertan Koska(حــول قضــااي الشــرق األوســط والربيــع العــريب
الرتمجــة األســتاذ: عبــو احلســو وذلــك يــوم اإلربعــاء 2017/10/11 الســاعة 
السادســة  مســاء.  قــدم خاهلــا عرضــاً اترخييــاً لألحــداث الــي مــرَّ هبــا الشــرق 
األوســط منــذ احلــرب العامليــة األوىل ، واجتمــاع الغــرب وآتمرهــم علــى اقتســام 
الرتكــة الرتكيــة ، وســعي الغــرب إىل بــث الفــن واحلقــد بــن العــرب واألتــراك ، 
وحماولتهــم تشــويه العاقــات التارخييــة الــي مجعــت بينهمــا، وأشــار إىل أن مــا 
جيمــع الشــعب الرتكــي مــع العــرب هــو أكــر بكثــر ممــا يظنــون ولــن يســتطيعوا 
مهما فعلوا فسخ هذه الروابط األخوية من حسن اجلوار إىل التاريخ  املشرتك 
والعاقــات والعــادات املشــرتكة، والديــن اإلســامي بســماحته وقيمــه وتعاليمــه 
اإلنســانية املثلــى.   وركــز إىل أن غالبيــة احلــكام العــرب الذيــن ابركــوا االنفصــال 
عــن تركيــا كانــوا خرجيــي جامعــة الســوربون الفرنســية ، وكانــوا يطبقــون سياســة 

الغــرب يف التعامــل مــع شــعوهبم وشــعوب املنطقــة حبقــد وكراهيــة.
وِأشــار إىل أن الــدول االســتعمارية تضــع خططهــا لعشــرات الســنن ومــا علــى 
احلــكام العــرب إال تنفيــذ تلــك املخططــات ، وتنفيــذ األدوار املطلوبــة منهــم.

، إلضعافهــا  العثمانيــة  الدولــة  تفتيــت  متَّ  العامليــة  احلــرب  بعــد  أنــه   : وقــال 
وإضعــاف الشــعوب العربيــة واإلســامية، وأنــه ال يوجــد فــرق بــن الشــعوب 
العربيــة واالســامية والرتكيــة مــن حيــث الشــكل والســلوك ألن ديننــا واحــد ، 
وأن احلــكام يوجــدون اخلافــات يــن الــدول نتيجــة لرغبــات الغــرب يف تقســيم 

الشــرق األوســط لكــي يســهل عليهــم اســتغاله والتحكــم بثرواتــه.
وأن الغــرب بعــد تقســيمه للدولــة العثمانيــة مل يكتــف برســم احلــدود بــل فرضــوا 
شــكل احلكــم واحلــكام، وأن الغــرب هــو مــن خطــط وأشــرف علــى االنقــاابت 
العســكرية الــي كانــت حتــدث يف املنطقــة ، ليثبتــوا مــن هــو األمثــل يف طاعتــه 

هلــم.
واســتحضر مقولة وزيرة اخلارجية األمريكية الســابقة )كونداليزا رايز( منذ زمن 
أننــا جيــب املضــي ابتفاقيــة ســايكس بيكــو وتطويرهــا وبــدال مــن االكتفــاء ب 
22 دولــة عربيــة علينــا أن نســعى ألن تصبــح 150 دولــة ، وأن الــدول العربيــة 
واالســامية تشــهد تزايــداً ســكانياً فعلينــا إشــعال احلــروب للحــد مــن تزايدهــم.

الــي انطلقــت يف  مثَّ حتــدث عــن ثــورات الربيــع العــريب 
تونــس علــى يــد البوعزيــزي، ووصوهلــا إىل دمشــق أقــدم 

مــدن التاريــخ ، مدينــة اليامســن وقلــب العــامل.
وأن العــامل لــن يســمح للثــورة الســورية أبن تنتصــر ، بــل 
ستفشــلها بــكل الوســائل الــي بــن أيديهــا لتخيــف هبــا 
هــددت  العــريب  الربيــع  ثــورات  وأن  املنطقــة،  شــعوب 
مصــاحل الغــرب ، وأهنــا يف حــال جناحهــا ســتتخلص مــن 

للثــروات. واحتــكاره  وأتثــره  االســتعمار 
أتثــر  حــول  مطــول  حــوار  دار  اللقــاء  انتهــاء  وقبيــل 
الثــورات ، وأهنــا ســتنتصر وســتغر وجــه املنطقــة وتعيــد 
رســم العاقــات الدوليــة عــل أســس جديــدة تضمــن لــكل 
دولــة حقوقهــا وواجباهتــا، وقــدم احلضــور رؤيتهــم ملســرة 
التاريــخ واحتضــان تركيــا للشــعب الســوري علــى أراضيهــا 

أبخــوة وحمبــة.

04

المرصد الثقافي

وقع الخطى
رواية ابللغتن العربية والرتكية لألديبة السورية

ابتسام شاكوش
صــدرت لألديبــة الســورية ) ابتســام شــاكوش ( 
روايــة وقــع اخلطــى ابللغتــن العربيــة والرتكيــة عــن 
دار كانتــاش الرتكيــة يف إســطنبول عــام 2016 
املبتعــدة  الســورين  خطــى  وقــع  ترصــد  وفيهــا 
عــن وطنهــم حبثــاً عــن األمــان، وفيهــا اســرتجاع 
الفرنســي  فعلتــه دابابت االحتــال  ملــا  ومقارنــة 

اجملــرم. األســدي  االحتــال  مــع دابابت 

توزع فصائل الثورة والمعارضة 
السورية على أرض سورية حتى 

نهاية عام 2016
عــن املؤسســة الســورية للدراســات وأحبــاث الــرأي 
العــام صــدر كتــاب )تــوزع فصائــل الثورة واملعارضة 
عــام  هنايــة  حــى  ســورية  أرض  علــى  الســورية 
2016( التوجه – االنتشــار – مصادر التمويل 
، عــن دار كادو اتريــخ الطباعــة 2017/7/15

ندوة ثقافية حوارية حول: 
قضــايا الشــرق األوســط والربيــع العــربي

صدر حديثًا:صدر حديثًا:

إشراق
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قضايا سياسية

يــوم االربعــاء 2017/10/4 أوىل حلقاتــه  قنــاة أورينــت  تلفزيــون  بــث 
مــن »برانمــج الســيناريو« للفنــان الســوري مهــام حــوت، وقــد مت تقســيم 
الرانمــج إىل عــدة مقاطــع فنيــة كلهــا تتنــاول اهلــم الســوري بصــورة فكاهيــة 
أمل  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  ملتابعتهــا،  املشــاهدين  جتــذب  وهزليــة  وســخرية 
وحســرة ومــرارة ومــرح ال فــرح، رمبــا متســح نقطــة مــاء واحــدة مــن علــى 

زجــاج ســيارة يف يــوم شــتاء منهمــر.
إعجــاب  مــن  يتمكنــوا  عليــه كــي  للقائمــن  مغامــرة  الرانمــج  لقــد كان 
املشــاهدين وليــس إضحاكهــم فقــط، ألن الضحــك ليــس مقصــوداً لذاتــه، 
كمــا أنــه كان مفاجــأة للمشــاهدين واملتابعــن مــن النقــاد والفنانــن، فهــل 
األزمــة الســورية وقتــل حنــو مليــون مواطــن ســوري وتشــريد أكثــر مــن عشــرة 
مايــن منهــم حيتمــل ترمجتــه بعمــل فــي ســاخر؟ إذن فالعمــل مبجملــه 

ال خيلــو مــن مغامــرة ال ميكــن توقــع هناايهتــا، 
للمســرحية  هادفــاً  نقــداً  مــن كونــه  ابلرغــم 
الكــرى الــي أملــت ابلشــعب الســوري ألكثــر 
مقــدم  وصفهــا  والــي  قــرن،  نصــف  مــن 
الرانمج مســرحية أســرة األســد، بكل أبطاهلا 
مــن  مــن آل االســد واملســاعدين  الرئيســين 
وزراء وإعاميــن وفنانــن أيضــاً، مــن الرجــال 

والنســاء علــى حــد ســواء.
لقــد كان مــن أكثــر املشــاهد اهلزليــة احلــوار 
الــذي أجــراه مهــام مــع صــوت بشــار األســد 
خفــااي  أو  حقيقــة  يكشــف  وهــو  املقلــد، 
الفنيــة  واألدوار  األســد،  بشــار  شــخصية 
الوراثيــة  الســلطة  توليــه  منــذ  يؤديهــا  الــي 
املســرحية،  مشــاهدها  أو  تفاصيلهــا  بــكل 
الدولــة  ومــع  حينــا،  شــعبه  مــع  تعاملــه  يف 
اإلســرائيلية حينــا آخــر، ومــع الــدول الغربيــة 
وعلــى رأســها أمريــكا، الــي ال يتوقــف عــن 
بلســانه  سياســتها  ومهامجــة  وســبها  شــتمها 
وال  دولتــه  فعــل  وال  فعلــه  دون  وإعامــه، 
لقتــل  متواليــة  لعقــود  أدخــره  الــذي  جيشــه، 
األســلحة  أنــواع  بــكل  الســوري  الشــعب 
التقليديــة والكيماويــة واجملــازر البشــرية وحبــرب 
عدوانيــة ضــد اإلنســانية كلهــا، فشــتم أمريــكا 
كان الركن األول يف وصول الرئيس أو بقائه 
يف الســلطة، فهــو أحــد أضلــع حمــور املقاومــة 
واملمانعــة ضــد أمريــكا وإســرائيل علــى ذمــة 
رئيــس جملــس األمــن القومــي االيــراين الســابق 
أمريــكا هــو  ســعيد جليلــي، وســاحه ضــد 

الــرد، حلــن  الســب، وأمــا ســاحه ضــد إســرائيل فهــو االحتفــاظ حبــق 
اكتمــال التــوازن االســرتاتيجي مــع العــدو الصهيــوين، فقبــل إحــداث التــوازن 
االســرتاتيجي لــن يتــم الــرد، وهبــدف تدمــر أكذوبــة التــوازن االســرتاتيجي 
أقدمــت زعيمــة حمــور املقاومــة إيــران علــى تدمــر ســوراي، وجعلتهــا أرضــاً 
مســتباحة لــكل امليليشــيات الطائفيــة التابعــة هلــا، مــن ميليشــيات احلــرس 
الثــوري وميليشــيات الفاطميــن والزينبيــن والعلويــن واللبنانيــن واألفغانيــن 
قــرابانً  ليكونــوا  أطفــال  وهــم  هبــم  يؤتــى  الذيــن  وغرهــم،  والباكســتانين 

طائفياً لتدمر ســوراي وقتل شــعبها، ولتكمل احلركة الصهيونية اإلســرائيلية 
مشــروع توســعها مــن النيــل إىل الفــرات، بعــد تشــريد أهــل ســوراي والعــراق 
ولبنــان علــى أيــدي نفــس امليلشــيات، وتغيــر البنيــة الدميغرافيــة لســكان 

الشــام، وبنفــس وســائل االعــام ومســرحياهتا. بــاد 
إن الصــورة اهلزليــة الــي مت تقــدمي برانمــج الســيناريو فيهــا تكشــف املــدى 
التصــدي  مقاومــة  سياســة  ممارســة  فيــه  ويتــم  مت  الــذي  احلقيقــي  اهلــزيل 
فكاهيــة، ألن  هزليــة وال  وليســت  مســرحيات حقيقــة  فهــي  واملمانعــة، 
مــن يقــوم ابألدوار هــم فنانــون حمرتفــون يف العمــل السياســي الــكاذب، 
صورتــن  وكأهنمــا  الصوريتــن  بــن  اجلمــع  علــى  قــادراً  فاملشــاهد كان 
متطابقــن فعــًا، فالسياســة الســورية طــوال مخســة عقــود مــن حكــم أســرة 
األســد كانــت قائمــة علــى الســخرية مــن الشــعب والتمثيــل عليــه بفصــول 

الوطــن،  لبنــاء  ختطــط  وال  اجلــد  حتتــوي  تكــن  ومل  تنتهــي،  ال  مســرحية 
واحللقــة األوىل مــن برانمــج الســيناريو مل تتجاهــل أن تقــدم علــى ذلــك 
دليــًا مؤملــاً وملموســاً لرائــد الفضــاء الســوري اللــواء حممــد فــارس، الــذي 
خلــص كل حقيقــة الدولــة الســورية يف عهــد األســد بكلمــات قائــل، وهــو 
جييــب علــى الســؤال األول، عمــا فعلــه بعــد عودتــه إىل أرض الوطــن مــن 
رحلتــه الفضائيــة مــن االحتــاد الســوفيي، فاملشــاهد كان يتوقــع أن يكــون 
بتأســيس  بــدأ حيــاة علميــة جديــدة  قــد  الســوري  العــريب  الفضــاء  رائــد 

وكالــة فضــاء ســورية، وقــد مجــع بــن يديــه آالف املهندســن الســورين 
واألكادمييــن والعلمــاء لبنــاء مشــروع فضائــي عــريب متقــدم، وأن الدولــة قــد 
وفــرت لــه كل االمكانيــات إلقامــة املختــرات العلميــة الــي تواكــب العصــر، 
فوصــول عــامل ســوري لدرجــة رائــد فضــاء عاملــي يســتحق ذلــك، ولكــن 
جــواب اللــواء حممــد فــارس كان مؤملــاً بقــدر مأســاة كل قضــااي ســوراي الــي 
حتكــم هبــا آل األســد، إلحباطهــا وإحبــاط كل العلمــاء الســورين الذيــن 

يطمحــون لاقتــداء هبــا.
لقــد أجــاب رائــد الفضــاء أبنــه بعــد عودتــه إىل ســوراي مــن الرحلــة الفضائيــة 
بقــي يف بيتــه وملــدة مثــاين ســنوات متواصلــة، وليــس يف مراكــز البحــث 
يســاعد  وهــو  ســنوات  الثمــاين  قضــى  وأنــه  العلميــة،  املختــرات  وال يف 
زوجتــه يف عمــل الســلطة وفــرم البنــدورة واخليــار والبصــل، ويف غمــرة هــذه 
الــذي  النظــام  هــذا  حقيقــة  تتكشــف  املفاجــأة 
دمــر شــخصية العــامل قبــل أن يدمــر البــاد علــى 
أهلهــا، ويف مشــهد مــؤمل يتذكــر اللــواء حممــد فــارس 
كيــف أن حافــظ األســد مل يتشــرف بوضــع قــادة 
الوســام بنفســه علــى رقبــة عــامل الفضــاء الســوري 
بيــده  لــه  بــل ســلمه  فــارس،  اللــواء حممــد  األول 
وكأنــه يكــره أن يكــون بــن الســورين عاملــاً أو رائــد 
فضــاء عاملــي، ولــو كان مواطنــاً حمســوابً عليــه أنــه 
مــن شــعبه، ولتفــت اللــواء حممــد فــارس أن حافــظ 
االســد كان مغتاظــاً أن يكــون بــن أبنــاء الشــعب 
الســوري مــن يكــون عــامل فضــاء، بينمــا هــو كان 
أن  ويريــد  فيهــا،  والعلمــاء  العلــم  لتدمــر  خيطــط 
يبقــى هــذا الشــعب ذليــًا ال عزيــزاً، ومنكســراً ال 

رائــداً عاملــاً.
لقــد قدمــت احللقــة األوىل مــن برانمــج الســيناريو 
الشــعب  حيــاة  مــن  قــرن  نصــف  مأســاة  قصــة 
األخــر،  فصلهــا  هــو  أصعبهــا  الســوري، كان 
الــذي مل ينتــه بعــد ابلرغــم مــن قتــل حنــو مليــون 
ســوري بــن شــهيد ومعتقــل وغائــب ومفقــود علــى 
أيــدي أجهــزة األســد األمنيــة، والعــامل الغــريب ال 
لعــدم  حماكمتــه  أو  حكمــه  إلهنــاء  شــيئاً  يعمــل 
وشــعبها  ســوراي  خيضــع  الــذي  البديــل  وجــود 
كمــا فعلــت أســرة األســد، ولذلــك فــإن الرانمــج 
حباجــة إىل أن يعــاجل يف احللقــات القادمــة املتاهــة 
ملفــات كــويف  يف  ســوراي  أدخلــت  الــي  الدوليــة 
عنــان مث األخضــر االبراهيمــي مث دميســتورا، الذيــن 
ملــا  أمريــكا يف مســرحيات مشــاهبة  اســتخدمتهم 
حلــول  عــن  البحــث  األســد، يف  بشــار  بــه  قــام 
تــؤدي إىل القضــاء علــى الثــورة الســورية، فالســيناريو رســالة مرئيــة وصوتيــة 
تعــر عــن مهــوم الســورين بطريقــة مبدعــة، مطالبــة مبواصلــة مســرهتا ونقدهــا 
للواقــع املــؤمل مبــا ال يــؤذي املتأملــن أكثــر، ودون نقــد ملــا ال تعلــق لــه بــذات 
املفســدين، فالنقــد هــو للمفســد وليــس لوظيفتــه أو هيئتــه وهندامــه، ســواء 
الكبــر  الفــي  فنــان أو غــره، فالعمــل  كان وزيــر أوقــاف أو إعــام أو 
والناجــح يبقــى حمفوفــاً ابملخاطــر واألخطــاء، وترتقبــه أعــن النقــاد علــى 

ودرجاهتــم. أنواعهــم  اختــاف 

»السيناريو« بين السخرية واأللم والهدف األصعب

محمد زاهد جول
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قضايا سياسية

الافــت أن أكثــر مــن طــرف ابت معنيــاً برتحيــل عناصــره يف تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش(، وابت األمــر مكشــوفاً رمبــا 
»أكثــر مــن اللــزوم«، بعضهــم بـــ »الســّر«، لكنــه منقــول ابلصــور، وبعــض ابلعلــن، انتهــت مهمــة »داعــش« لــدى بعضهــم، 
وكان جيــب نقلهــا مــن مــكان إىل مــكان ابت حباجــة إليهــا لــدى آخريــن، كشــفت احلالــة األخــرة أدوار كل مــن حــزب هللا 
والنظــام الســوري، وأوضحــت طبيعــة عاقــة كل منهمــا بداعــش، وتعلقــت هــذه احلالــة كذلــك بنقــل جبهــة النصــرة ومركزهتــا 

يف إدلــب، حيــث ســيكون األمــر املطــروح اآلن »حماربــة« جبهــة النصــرة إلخراجهــا منهــا.
لنعــد إىل البدايــة، فقــد أظهــرت معركــة املوصــل كل األمــور الــي كانــت مغطــاة قبلئــذ، جــرى ترويــج خــروج قوافــل »داعــش« 
مــن الفلوجــة، بعــد أن تدّمــرت أقســام مهمــة فيهــا، وأشــر إىل فتــح الطريــق هلــا لكــي »تغــور« يف الصحــراء، طبعــاً مــن دون 
أن يلحــظ الطــران األمركــي، بــكل تطــوره التكنولوجــي، خــروج طابــور طويــل مــن مســلحي »داعــش«، وحــن افُتضــح 
األمــر جــرى احلديــث »اإلعامــي« عــن قصــف املوكــب، يف املوصــل الــي كانــت آخــر أهــم معاقــل »داعــش«، خيضــت 
حــرب اســتمرت مــا يقــارب الســنة، احنصــرت احلــرب، يف هنايتهــا، يف املوصــل القدميــة الــي تعرضــت لقصــف الطــران 
والقصــف املدفعــي بوحشــية، األمــر الــذي أّدى إىل حــدوث دمــار كبــر، ومــن مث »انتصــر« اجليــش العراقــي والتحالــف 
الغــريب يف »دحــر داعــش«، وعلــى الرغــم مــن احلديــث عــن وجــود آالف الدواعــش فيهــا، مل يُعتقــل ســوى عــدد حمــدود، ومل 
يُقتــل ســوى عــدد حمــدود، ابلتــايل طـُـرح الســؤال: أيــن تبّخــر هــؤالء؟ بعدئــذ، ظهــر كيــف أن طائــرات اهليليوكوبــرت األمركيــة 
نقلــت مئــات الدواعــش، رمبــا آالف، إىل املركــز الــذي انطلقــوا منــه، رمبــا يف اســرتاحة حمــارب إىل حــن حتديــد الوجهــة 
اجلديــدة هلــم. وألن القــرار هــو بـــ »إهنــاء« داعــش، »تصفيتهــا«، ابت واضحــاً أن وضعهــا يف العــراق علــى وشــك النهايــة، 
بــدأت معركــة الّرقــة، وحتــّرر جــزء كبــر منهــا )والتحريــر هنــا يعــي التدمــر أيضــاً(، لكننــا مل جنــد داعشــياً واحــداً اعتقــل، وال 
ظهــرت جثــٌث آلالف كان يقــال إهنــا موجــودة يف املدينــة، وأشــر إىل أن التحالــف تــرك هلــؤالء ممــرّا لكــي ينتقلــوا إىل ديــر 
الــزور، لكــن طائــرات أمركيــة شــوهدت، أخــراً، هتبــط يف حميــط ديــر الــزور، وتنقــل قــادة يف »داعــش«، ورمبــا عناصــر كثــرة 
كذلــك، حيــث ظهــر واضحــاً أن توافقــاً أمركيــاً روســياً قــد تبلــور، يقــوم علــى أن تقــوم القــوات الروســية وقــوات إيــران بـــ 
»مهمــة حتريــر« ديــر الــزور، علــى الرغــم مــن كل احلديــث الــذي كان يقــال عــن ســعي أمركــي لـــ »حتريرهــا«، ورمبــا يكــون 
الــدور األمركــي حمــّدداً يف »حتريــر« طرفهــا الشــرقي، حيــث عمــل علــى إشــراك كتائــب مــن »اجليــش احلــر« موجــودة يف 

التنــف يف املعركــة، مــع قــوات أخــرى موجــودة يف الشــدادي، حيــث تقيــم قاعــدة هلــا.
مبعــى أن أمــركا تعمــل اآلن علــى ســحب عناصــر »الشــركة األمنيــة اخلاصــة« الــي تقــود الدواعــش، وتــرتك هــؤالء الذيــن 
التحقــوا حتــت أوهــام الديــن، أو »املســاندة« أو غرهــا، لكــي يلقــوا مصرهــم، لقــد أجنــزت هــذه الشــركة مهمتهــا بنجــاح، 
وتغــادر لكــي تســتعد لتكليــف جديــد يف بلــد آخــر، وال شــك يف أن كل الــدول الــي أرســلت دواعشــها أخــذت تســحبهم 

اآلن، حيــث »انتهــت املهمــة«، بعــد أن شــارفت األمــور علــى توافــٍق يتعلــق برتتيــب الوضــع اإلقليمــي.
الافــت أكثــر مــا فعلــه حــزب هللا، لقــد نقــل النظــام الســوري منــذ مــدة عناصــر مــن جبهــة النصــرة مــن مناطــق درعــا، بعــد 
أن هربــت إىل حواجــزه، ووضعهــا يف إدلــب، مث عمــل علــى نقــل عناصــر »داعــش« املوجوديــن يف خميــم الرمــوك واحلجــر 
األســود إىل الّرقــة، وكذلــك نقــل عناصــر جبهــة النصــرة املوجوديــن يف املخيــم إىل إدلــب، لكــن الصفقــة فشــلت بعــد هتديــد 
جيــش اإلســام مبنــع مرورهــم إىل هنــاك، وجــرى نقــل عناصــر جلبهــة النصــرة مــن أكثــر مــن مــكان إىل إدلــب، وآخرهــا مــا 
قــام بــه حــزب هللا بنقــل هــؤالء )مــع فــرض انتقــال آالف الاجئــن الســورين( إىل إدلــب، بعــد معركــٍة بــّررت صفقــة كانــت 
مقــّررة قبــل »هجــوم« احلــزب علــى جبهــة النصــرة، هــذا »اهلجــوم« الــذي قطــع الطريــق علــى اجليــش اللبنــاين، بعــد أن قــّررت 
احلكومــة مهامجتــه جبهــة النصــرة، ليضمــن ترحيلهــم بــدل قتلهــم أو اعتقاهلــم، لكــن اجليــش قــرَّر حماربــة »داعــش«، ويبــدو 
أن حــزب هللا مل يســتطع ذلــك بعــد أن اســتبق احلــرب ضــد »النصــرة«، هلــذا تدخــل مــن الطــرف الســوري حتــت حجــة 
حماربــة »داعــش«، وحــن ســيطر اجليــش علــى أكثــر مــن 80% مــن اجلــرود، كمــا صّرحــت قيــادة اجليــش، وكان مســتمراً يف 
التقــدم، تدخــل احلــزب حبجــة معرفــة مصــر اجلنــود الذيــن قتلتهــم »داعــش« لوقــف إطــاق النــار، وإجنــاز صفقــة أنتجــت 
اســتام رفــات اجلنــود، وإطــاق عناصــر »داعــش« بنقلهــم إىل ديــر الــزور كمــا يقــال، علــى الرغــم مــن أن القــوات الروســية 
وقــوات حــزب هللا تتقــدم لفــك احلصــار عــن املدينــة، ولكــن املطلــوب نقلهــم إىل البوكمــال، املنطقــة الــي كان جيــب تعزيزهــا 
بعناصــر مــن »داعــش«، ألن التحالــف الــدويل مــع بعــض الكتائــب الــي تتعــاون معــه كان معــّداً هلــا التقــدم مــن التنــف إىل 
ديــر الــزور لـــ »حتريرهــا« مــن داعــش )مــع تقــدم آخــر مــن منطقــة الشــدادي، حيــث توجــد قاعــدة أمركيــة(، ابلتــايل، كان 
جيــب منــع ذلــك، ألن »احلــرب ضــد داعــش« يف ديــر الــزور جيــب أن تكــون لروســيا والنظــام بعناصــر حــزب هللا وإيــران 
واملليشــيا الطائفيــة العراقيــة. ال يـُـراد هنــا اإلشــارة إىل طبيعــة »داعــش« يف الباديــة الســورية ويف ديــر الــزور )أشــر يف الســطور 
الســابقة إىل أن أمــركا ســحبت عناصرهــا(، لكــن هــذا االســتحواذ علــى »معركــة« ديــر الــزور فــرض تعزيــز وضــع »داعــش« 
يف البوكمــال، هــذه داعــش حــزب هللا الــي بقــي منهــا أعــداد يف بعلبــك )حســب فــداء عيتــاين يف مقــال لــه(، ومــن بينهــم 
أمــر يف »داعــش« كان يرســل املفّخخــات إىل الضاحيــة اجلنوبيــة، مبعــى أن مهمــة داعــش انتهــت يف جــرود عرســال، كمــا 
انتهــت مهمــة جبهــة النصــرة، وجيــب أن يعــود كل منهــا إىل املنطقــة الــي ختــدم اســرتاتيجية النظــام وحــزب هللا، ومــا قــام بــه 
الطــران األمركــي هــو »وقــف تقــدم قافلــة داعــش«، لكــي يقــول للنظــام وحــزب هللا إنــه يفهــم مــا يفعلــون، ال لكــي يدّمــر 

القافلــة، حيــث مســح بقوافــل كثــرة لداعــش أن تتنقــل يف كل هــذه الصحــراء.
ابختصــار، أمــركا ترّحــل »مجاعتهــا«، وحــزب هللا والنظــام يعيــدان ترتيــب متوضــع »داعــش« وجبهــة النصــرة، متهيــداً لـــ 
»معركــة احلســم«، حيــث تُفشــل خطــة أمــركا إبشــراك كتائــب مســلحة يف معركــة ديــر الــزور، ورمبــا قصــر املعركــة عليهمــا، 
وتصبــح إدلــب الرقــة اجلديــدة الــي حتتــاج حــرابً مــن أجــل »حتريرهــا«، هلــذه األســباب، نقــل حــزب هللا الدواعــش، وقبلهــم 
»النصــرة«، لكــن مــا جــرى أظهــر أن التنظيمــن مســيطر عليهمــا مــن النظــام وحــزب هللا، كمــا كانــت تســيطر أمــركا علــى 

أجــزاء كبــرة مــن »داعــش«، ورمبــا مــن جبهــة النصــرة، وكذلــك دول أخــرى، مثــل إيــران وأدوار لــدول يف اخلليــج.

ترحيل داعش

سالمة كيلة

يســتعيد النظــام الســوري ســيطرته علــى ديــر الــزور املدينــة مــن »داعــش«، يف مشــهٍد مكــّرر ملــا مت ســابقاً يف تدمــر، وكأننــا 
أمــام حليفــن يتبــادالن مواقعهمــا، حيــث تتطلــب مصلحــة النظــام ذلــك، وحيــث اســتطاع التنظيــم إحلــاق اهلزميــة ابجليــش 
احلــر، كمــا حــدث يف مناطــق عديــدة، يف وقــت فشــل النظــام وميليشــياته الطائفيــة املســاندة لــه يف هــذا األمــر، ســواء يف 

الّرقــة أو ديــر الــزور أو خميــم الرمــوك ومنطقــة جنــويب دمشــق، أو بعــض الثغــور يف ريــف دمشــق.
وأتيت معركــة النظــام املســتعجلة لـ«حتريــر« ديــر الــزور يف وقــٍت تتزاحــم فيــه حشــود القــوى الــي تطالــب بدخــول هــذه 
املعركــة احلامســة ضــد التنظيــم اإلرهــايب الــذي ســيطر علــى هــذه املدينــة قبــل ثاثــة أعــوام )يوليــو/ متــوز 2014(، بعــد 
ســقوط الّرقــة يف يــد هــذا التنظيــم، والــذي كان ســيطر علــى املوصــل يف العــراق قبــل ذلــك مــن دون معــارك حقيقيــة تــرّر 
اهنيــار القــوات العراقيــة وانســحاهبا املفاجــئ، إضافــة إىل الــدور الكبــر الــذي لعبتــه املداخــات الدوليــة واإلقليميــة يف 
ظهــوره وتوّســع انتشــاره، واحتالــه حيــزاً كبــراً يف مشــهد الصــراع يف العــراق وســورية بدايــة، مث حتــّول هــذا الصــراع إىل 
مهمــٍة أساســيٍة لــكل القــوى يف املنطقــة، يف حماولــة لتغيــر مواقــع اجلبهــات وأهدافهــا، مــن صــراع بــن املعارضــة والنظــام 

إىل صــراع ضــد اإلرهــاب. 
مل تفطــن املعارضــة اإلســامية املســلحة إىل األدوار املنوطــة هبــذا التنظيــم اإلرهــايب، بــل احتفــت ببعــض معاركــه الومهيــة 
الحتــال مســاحات مــن ســورية، ووقفــت مــع مــن يســاندها مــن املعارضــة السياســية ضــد التحالــف الــدويل وضرابتــه 
للتنظيــم، مــن دون االلتفــات إىل أن »داعــش« كان يعمــل ضمــن األراضــي الــي يســيطر عليهــا »اجليــش احلــر«، وليــس 
النظــام، كمــا أنــه ســيطر علــى املناطــق الشــعبية احلاضنــة للثــورة، ال ســيما يف حمافظــي الّرقــة وديــر الــزور، كمــا أســهم يف 
تشــويه الثــورة الســورية، وترويــج دعايــة النظــام يف أن احلــرب يف ســورية هــي ضــد اإلرهــاب وضــد اجلماعــات الدينيــة 
املتطرفــة. يف حــن كان النظــام وحلفــاؤه )إيــران وميليشــياهتا خصوصــاً( هــم أكثــر مــن اســتثمر يف هــذا التنظيــم الــذي 
مل يلــق أي مواجهــة منهــم، طــوال الســنوات الثــاث املاضيــة، مــا يلفــت األنظــار إىل مشــهد قافلــة »الدواعــش« الذيــن 
جيــري نقلهــم يف حافــاٍت مكّيفــة، مــن احلــدود اللبنانيــة إىل الشــرق الســوري، نتيجــة اتفــاق عقــده حــزب هللا )ابلوكالــة 
عــن إيــران( معهــم. ولعــل هــذا املشــهد يكشــف األدوار الــي لعبهــا »داعــش« ملصلحــة النظــام مــن جهــة وحــزب هللا مــن 
جهــة أخــرى، ســواء علــى األراضــي الســورية، حيــث منحتــه فرصــة الســيطرة علــى القلمــون الغــريب الــذي صمــد طويــًا 
قبــل أن »حيتلــه« داعــش، كمــا قدمــت حلــزب هللا فرصــًة لبنانيــة فريــدة لتظهــره »خملصــًا« للبنانيــن مــن الوجــود الداعشــي 
علــى أراضيهــم، وختفيــف أعــداد الاجئــن الســورين، بعــد موجــة حتريــٍض مــن إعــام احلــزب ضدهــم، تضمنــت كثــراً مــن 

اختــاق األكاذيــب حوهلــم إبظهارهــم ســبباً يف »زعزعــة األمــن واالقتصــاد اللبنانيــن«.
وأتيت البيــاانت »اإلنســانية« الصــادرة عــن احلــزب املذكــور وعــن اخلارجيــة اإليرانيــة، والــي تلقــي ابلائمــة علــى الطــرف 
األمركــي الــذي يضيّــق علــى القافلــة، وأيخــذ عليــه هتديــد »املدنيــن«، األمــر الــذي مل نشــهد مثلــه يف تعامــل إيــران 
وحزهبــا يف حرهبــم ضــد الســورين، وحــى يف تعاملهــم مــع الاجئــن الســورين يف لبنــان، لتشــر إىل أن احلــزب وإيــران 
اللذيْــن مل يلتزمــا ابلقــرارات الدوليــة لفــّك احلصــار عــن املــدن الســورية يدافــع، يف هــذه البيــاانت، عــن مصلحتــه املســتمرة 
يف وجــود هــذا التنظيــم وســامة عناصــره، رمبــا ألهنــم ســيكونون العــون لــه يف معركــة الفصــل الكــرى يف ريــف ديــر الــزور 
وليــس يف املدينــة. مــن املفيــد التذكــر أن معركــة ديــر الــزور، وأقصــد املناطــق احلدوديــة الــي تصــل »ســورية املفيــدة« الــي 
يســيطر عليهــا النظــام ابهلــال الشــيعي، تعيــدان إىل وقائــع معركــة حلــب الــي أدت إىل رســم خريطــة طريــق جديــدة ملســار 
املفاوضــات يف جنيــف، بعــد أن أدخلــت مســار أســتانة إىل واجهــة العمــل املســلح والسياســي يف آن معــاً، وفتحــت 
الطريــق أمــام اتفاقــات فــوق تفاوضيــة )مناطــق خفــض التصعيــد(، مــا يعــي أن إهنــاء »داعــش« مــن الّرقــة وديــر الــزور 
مرحلــة جديــدة يف الصــراع علــى ســورية، تشــبه مرحلــة إهنــاء جبهــة النصــرة مــن حلــب وحصارهــا داخــل إدلــب، ليبقــى 
مصــر هــذه املدينــة مرهــوانً جبملــة التطــورات اجلاريــة يف املعــارك اآلن، وابألدوار اجلديــدة لقــوات ســورية الدميقراطيــة 

املدعومــة أمركيــاً، والــي كادت، مــراٍت، تقــف علــى حافّــة احلــرب مــع تركيــا.
إهناء معركة دير الزور اليوم، سواء املدينة أو أطرافها، ال يعي إهناء الصراع السوري وإمنا جتميد حدوده، أي

عند خطوط التماس أو خطوط النفوذ احلالية، إىل حن يتم إقرار نوع 
وطريقــة املعركــة الــي تنهــي وجــود القاعــدة يف إدلــب )جبهــة النصــرة(، حيــث ال تنفــع الرتقيعــات الــي جتريهــا املعارضــة 
السياســية )حكومــة االئتــاف(، وال تقنــع التحالــف الــدويل أبن هــذا ليــس إعــادة تدويــر جلبهــة النصــرة، حتــت غطــاء 

الفصائــل املســلحة األخــرى. 
مــن انحيــة أخــرى، حييــل التطــور املذكــور إىل خياريــن، إدامــة الصــراع أو وضــع حــد لــه، متهيــداً لاتفــاق علــى شــكل 
ســورية املســتقبل، لكــن هــذا اخليــار أو ذاك ســيخضع، علــى األغلــب، لتوافــق، أو عــدم توافــق، القــوى الدوليــة واإلقليميــة 
وخباصــة الــوالايت املتحــدة واالحتــاد الروســي، مــن الناحيتــن السياســية واألمنيــة، ابإلضافــة إىل أن أي توافــق علــى شــكل 
ســورية يف املســتقبل ســيخضع لتوجهــات القــوى اخلارجيــة ومصاحلهــا، أكثــر بكثــر ممــا ســيخضع ملصــاحل الســورين 
وحقوقهــم، خصوصــاً يف ظــل ضعــف املعارضــة، وارهتاانهتــا ملصــاحل القــوى اإلقليميــة، وتشــتتها، والفجــوة بينهــا وبــن 

جمتمعــات الســورين يف الداخــل واخلــارج.
ولكــن، هــل هنــاك مســاحة النتصــار أهــداف الثــورة؟ هــذا الســؤال املهــم لــكل مــن يؤمــن أبن الثــورة عندمــا انطلقــت مل 
تكــن مســلّحة، ومل تكــن مرهتنــة ملمولــن، وكانــت ســورية، بكامــل مســاحتها، حتــت حكــم النظــام، إجابــة الســؤال مــن 
فحــوى الســؤال نفســه: »نعــم« يف الثــورات، يبقــى األمــل قائمــاً ابنتصــار أهدافهــا، علــى عكــس احلــروب الــي تعلــن 
القــوى انتصارهــا أو خســارهتا، وألن أهــداف الثــورة ومقاصدهــا ليســت هــي مــا ارهتنــت لألنظمــة املختلفــة، وفشــل 
كيــاانت املعارضــة يف حتقيــق مــا يريــده الســوريون ال يعــي فشــل الثــورة، وإمنــا تعّثرهــا، وهــو مــا جيــب أن نعــرتف بــه، كــي 

ننهــض مــن جديــد.

المعارضة السورية والسؤال 
عما بعد »داعش«

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي اعامية وكاتبة سورية
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احلديــث عــن الظاهــرة الدينيــة، كظاهــرة موضوعيــة انمجــة عــن نظــام مســتبد، وعــن 
واقــع اقتصــادي متخلــف، وعــن ظواهــر أخــرى موجــودة يف جمتمعنــا، يســتدعي 
احلديــث عــن البيئــة الــي أنتجتهــا، وهيــأت هلــا الظــروف املناســبة كظاهــرة دينيــة 

أبشــكال خمتلفــة.
ونعتقــد أن التصــدي هلــذه الظاهــرة لــن يكــون فقــط عــر الصــراع العســكري معهــا 
كمــا يرغــب النظــام وترغــب بعــض القــوى األخــرى، فالصــراع العســكري يف ظــل 
اســتمرار شــكل النظــام وبنيتــه ويف ظــل اخللــل االجتماعــي واالقتصــادي يزيــد مــن 

هــذه الظاهــرة وال ينهيهــا.
وقبــل أن نعــرض رؤيتنــا لشــكل حــل هــذه الظاهــرة، البــد مــن التأكيــد أن شــعار 
حماربــة اإلرهــاب الــذي اعتمــده النظــام كان مــرراً لقتــل ثــورة الشــعب الســوري، 
الشــعب الســوري الــذي خــرج للتصــدي لاســتبداد هــو إرهــايب بــرأي النظــام، 
ومــع األســف فقــد قتــل مئــات األلــوف ممــن ال عاقــة هلــم ال ابإلرهــاب وال 
هــم ضــد  الســجون  املوجوديــن يف  املناضلــن  مــن  ابلتطــرف، وهنــاك اآلالف 
اإلرهــاب والتطــرف، ومــع األســف فقــد اســتطاع النظــام ألســباب خمتلفــة أن 
جيــد الدعــم حملاربــة اإلرهــاب مــن قبــل أوســاط دوليــة خمتلفــة، وســيظهر الحقــاً أن 
قســماً كبراً من نشــاط اإلرهابين يف أورواب هو من فعل خمابرات األســد، وبعد 
أكثــر مــن مليــون قتيــل ســوري بــدأ يظهــر لــدى القــوى الفاعلــة يف العــامل أن حماربــة 
اإلرهــاب يبــدأ مــن إســقاط النظــام القائــم يف دمشــق ومــن إخــراج امليليشــيات 
اإليرانيــة املتعــددة اجلنســيات مــن ســورية، ومــن طــرد داعــش والنصــرة كظواهــر 

مســلحة قاتلــة مــن بــادان.
يف العــودة لرؤيتنــا للحــل نــرى أن الفكــر ال يُقتــل ابلرصــاص، الفكــر يبقــى ويظهــر 
يف أشــكال خمتلفة كما ظهر يف ســورية من القاعدة إىل دولة العراق والشــام إىل 

النصرة وداعش ووالية الفقيه وحزب هللا … اخل.
فاحلــل يبــدأ أوالً مــن ردم اهلــوة الــي أوجــدت الفكــر املتطــرف ويعــي إســقاط 
االســتبداد ونشــر الدميقراطيــة وأتمــن حالــة مــن العدالــة االجتماعيــة واالعتمــاد 
علــى احلــوار مــن أجــل الوصــول إىل جمتمــع مــدين يؤســس إلهنــاء الفكــر املتطــرف.
وأيضــاً فإننــا نعتقــد أن التديــن هــو ظاهــرة طبيعيــة يف جمتمعاتنــا، ومــن اخلطــأ 
جتاهل وجودها، والســماح لإلســام السياســي ابهليمنة عليها واالســتفادة عليها 
خطــأ أيضــاً وعلينــا أن نتعــرف مجيعــاً أبننــا أمهلنــا فهــم حالــة التديــن املوجــودة 
لــدى شــعبنا بــكل أوســاطه ومعتقداتــه وتركنــا األشــكال األكثــر ختلفــاً يف اجملتمــع 
الــي تعتمــد علــى التقاليــد الباليــة والفكــر املتطــرف لتســيطر علــى الــرأي العــام ومل 
جنتهــد يف تفســر وتقــدمي أفــكار حــول التنويــر الــذي بــدأ يف أواخــر القــرن مــا قبــل 

املاضــي والــي أجهضهــا التطــرف واالســتبداد.
يوجــد العديــد مــن املتنوريــن الدينيــن ومــن اجملدديــن املوجوديــن يف بــادان ويف 
آرائهــم  واحــرتام  معهــم  التعامــل  جيــب  وهــؤالء  اإلســامية  البــاد  مــن  العديــد 
وتقدميهــا للــرأي العــام ليتــم إعــادة صياغــة الــرأي العــام مبــا ينســجم وأتمــن مفاهيــم 
عصريــة هــي أساســاً مــن صلــب األداين الســماوية وال تتناقــض معهــا بــل تعززهــا، 
وهــي وحدهــا القــادرة علــى طــرد األفــكار املتطرفــة وعلــى تقــدمي األفــكار املعاصــرة 
لإلجهــاز علــى البيئــة املتطرفــة ونوجــز أبن التصــدي للتطــرف جيــب أن يقابــل 
بــردم البيئــة الســابقة املنتجــة هلــذه األفــكار وبتنقيــة املفهــوم الديــي مــن الشــوائب 
الــي علقــت بــه طــوال القــرون الســابقة، ودون تنفيــذ هــذه املهمتــن فــا نعتقــد 
دائمــاً  بــادان  املتطــرف وســتبقى  والفكــر  اإلرهــاب  تدمــر  علــى  قــادرون  أننــا 
عرضــة هلــزاٍت تؤثــر علــى الوحــدة الوطنيــة وحتــدُّ مــن تقدمهــا وتســاهم يف تفكيــك 

اجملتمــع.

الظاهرة الدينية..

منصور األتاسي

ســألت وأان الــذي ال عاقــة يل ابلرايضــة، بــل وتركــت لعبــة الشــطرنج مــذ علمــت أهنــا حمســوبة علــى الرايضــة، عــن املركــز الــذي حققــه 
املنتخــب الســوري إبقصائيــات مونــدايل كأس العــامل، والــذي يســتأهل قتــل ســورين برصــاص االحتفــاالت، ومتزيــق صــف املعارضــة الســورية، 

بعــد أن انقســمت علــى مــن فيهــا، بــن مــن يــرى الفريــق ســوراّيً، وبــن مــن يــراه فريــق النظــام.
فقيــل يل: املونــدايل العــام املقبــل بروســيا، لكــن الفريــق الســوري أتهــل إىل امللحــق اآلســيوي. وجلهلــي الــذي حدثتكــم عنــه بقطــاع الرايضــة 
والرايضين، طلبت الشــرح والتفصيل، فأجابوين أن املنتخب الســوري أتهل إىل امللحق اآلســيوي بعد حلوله اثلثاً ضمن اجملموعة األوىل، 

إثــر تعادلــه مــع إيــران هبدفــن لــكل منهمــا.
وأفــادوين مشــكورين أبن منتخــب ســورية ســيلتقي يف امللحــق اآلســيوي ذهــاابً وإايابً مــع منتخــب أســرتاليا، اثلــث اجملموعــة الثانيــة، والفائــز 

منهمــا يواجــه رابــع منطقــة الكونــكاكاف )أمــركا الشــمالية والوســطى والكاريــي( لتحديــد املتأهــل إىل هنائيــات كأس العــامل.
فســألت ابســتغراب أضحــك حمدثــي: “يعــي كل األفــراح والشــتائم والتخويــن وإطــاق النــار، ألن الفريــق ترشــح مللحــق؟”، فــرد: “نعــم، 

وعلــى األرجــح ســيهزم أمــام أســرتاليا”.
فسألت للمرة األخرة: وملاذا كل ذلك إذاً؟!

فأجابــي حمدثــي أن للحكايــة، برأيــه، وجهــن، األول ألن الرايضــة مــن أهــم أدوات السياســين إلهلــاء الشــعوب، وخاصــة يف اجملتمعــات 
الفقــرة واملضطهــدة، كمــا أهنــا اســتثمار لألغنيــاء وتســلية وهــروب ومتعــة للشــعوب، وتعلــم أن الشــعب الســوري يبحــث عــن وطــن منــذ 

ســنوات، ولعلــه وجــد بفريــق كــرة القــدم وطنــه املنشــود الــذي ملّ اجلميــع حولــه.
والنقطة الثانية املتصلة ابألوىل أن نظام بشــار األســد، ولعلمه بدور كرة القدم، حاول اســتثمارها، ضمن سلســلة انتصاراته، ليتمم تســويق 

ســورية خبــر ومنتصــرة، حــى لــو كان اآلخــر إيرانيــا.
قصارى القول: إذاً كّنا أمام جولة سياســية ابمتياز، تعدى صداها احلدود الســورية حينما وصل اخلاف ألبناء ســورية ابملنايف واملهاجر، 
وخاصــة بعــد إلبــاس الاعبــن قمصــاانً عليهــا صــور بشــار األســد، واعتبــار االنتصــار )يعــي التأهــل للملحــق( انتصــاراً جلنــود األســد، وغــر 
مســموح لإلرهابيــن املعارضــن املشــاركة بــه، حبســب مــا أورد بعــض رجــاالت األســد، مــن شــاكلة شــريف شــحادة وعــارف الطويــل وجولــة 

سياســية، ألهنــا كشــفت بعــض النــوااي بــن ســوريي الداخــل املؤيديــن لبشــار األســد جتــاه إيــران واإليرانيــن، والعكــس صحيــح.
فمــا مت نقلــه عــن أهازيــج الاعبــن وهــم بغــرف تبديــل املابــس دليــل، ومــا قــرأانه عــن هزميــة إيــران مؤشــر، ليــأيت اإلفصــاح مــن اآلخــر، أي 
اإليــراين، أكثــر وضوحــاً، إذ شــّن إيرانيــون هجومــاً عنيفــاً عــر “السوشــيال ميــداي” علــى شــبيحة األســد، واهتموهــم بـ”الطنطــات” الذيــن 
يرتكــون احلــرب لرصــوا ابملاعــب، مشــبهن ســورية بـ”الولــد املائــع” الــذي يعتمــد علــى إيــران، حــى بكــرة القــدم، لتقــدم لــه الفــوز ابملبــاراة 

هديــة، لطاملــا ضمنــت أتهلهــا.
وتبــع ذلــك طلــب عضــو جلنــة األمــن والسياســة اخلارجيــة يف الرملــان اإليــراين، حســمت هللا فاحــت بيشــة، إىل وزيــر الرايضــة أن يقــدم 
توضيحــاً حــول نتيجــة مبــاراة منتخــب بــاده وضيفــه الســوري، ضمــن تصفيــات مونــدايل 2018، واصفــاً النتيجــة ابلتواطــؤ: “علــى وزيــر 
الرايضــة أن يقــدم توضيحــاً عــن إمكانيــة تواطــؤ املنتخــب اإليــراين مــع نظــره الســوري، فنتيجــة اليــوم ال تتناســب مــع أداء املنتخــب األول 

يف آســيا”.
ومؤامــرة أيضــاً، ألن كثــراً مــن املصلحــن، داخــل ســورية وخارجهــا، مــن الســورين وحــى غــر الســورين، رأوا ابجلمهــرة حــول “املاتــش” أن 
الشــعب الســوري واحــد، وهــا هــو التــأم وســامح ونســي جرائــم األســد، مــن قتــل وهتجــر واعتقــال، بــل ومتــادوا حبســهم اإلصاحــي أنــه ال 

حاجــة لرحيــل بشــار األســد.
خاصــة القــول: مــن املســتغرب رمبــا أن خيتلــف الســوريون، كمــا رأينــا وحلــدود الشــتيمة والتخويــن، حــول مبــاراة بكــرة القــدم، لكــن الغرابــة 
األكــر أن أتخذهــم املبــاراة عّمــا هــم فيــه وعليــه، وكأن ال هــم لديهــم ســوى أن يصــل الفريــق الرايضــي للملحــق املأمــول. إذ تزامــن مــع اللعبــة 
إهــداء مدينــة ديــر الــزور لنظــام بشــار األســد، مــن خــال مســرحية روســية جديــدة، وحبضــور أمركــي، إن مل نقــل مشــاركة يف إعــداد. وترافــق 
مــع املبــاراة صــدور تقريــر حمققــي جرائــم احلــرب التابعــن لألمــم املتحــدة املؤكــد الســتخدام نظــام األســد أســلحة كيميائيــة 20 مــرة خــال 
حربــه علــى الثــورة. وعقــب املبــاراة كان تصريــح املبعــوث الــدويل ســتيفان دي ميتســورا أن املعارضــة مل تنتصــر يف حرهبــا علــى بشــار األســد، 
وســبقتها )املبــاراة( حمــاوالت ســعودية وروســية مكثفــة إلدخــال منصــة موســكو ضمــن اهليئــة العليــا للتفــاوض، واعتبــار مطلــب رحيــل بشــار 

األســد شــرطاً مســبقاً وغــر وارد اآلن، يف وظــل “الواقعيــة السياســية” الــي يروجــون هلــا إلعــادة إنتــاج النظــام الســوري.
ففــي واقــع كل تلــك األحــداث الــي قــد ال تبقــي ثــورة وال تــذر، واملشــفوعة بقتــل وهتجــر الســورين يف حمافظــي الرقــة واحلســكة، حبجــة حماربــة 

اإلرهاب، واقتطاع أجزاء من ســورية للضامنن والوســطاء ورفع أعامهم عليها، والســوريون غارقون بتمثيل فريق الكرة.
فباهلل عليكم الرايضة، وخاصة يف باد حمكومة من ديكتاتورين، مؤامرة أم ال؟!.

إني أرى بالرياضة مؤامرة

عدنان عبد الرزاق

سياسي وكاتب سوري صحايف وكاتب سوري من أسرة العريب اجلديد
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قضايا اقتصادية

بــدا وليــد املعلــم منتعشــاً ممتلئــاً يف صحــة جيــدة ومعنــوايت عاليــة، يف آخــر مؤمتــر صحفــي لــه، وحتــدث 
عــن األســتاان بقبــول وابتهــاج إىل حــٍد، متــى فيــه أن تســتمر األســتاانت كبديــٍل عــن اجلنيفــات اململــة.

 واســتمدَّ وليد من روســيا القوة، وأظهر أنه صاحب دار وعزوة وقرار يف األســتاان، مث اســتمد من روســيا 
اســتخفافها مبمثلــي الفصائــل، وزاد إىل حــدِّ توجيــه التوصيــات للفصائــل الثوريــة املشــاركة يف األســتاان؛ 

فأمــر أن »خُتــرِج الفصائــل تنظيــَم النصــرة مــن مناطــق ســيطرهتا يف أســرع وقــت«.
وليــد املعلــم حيتفــل ويــكاد يرقــص طــرابً حبفــات الفجــور السياســي الــي تعقدهــا وتديرهــا روســيا يف 
األســتاان، وال ميكــن أن نصــف مــا تدبــره روســيا مــع إيــران يف األســتاان إال ابلفجــور السياســي الصــارخ، 
واملعضلــة الكــرى أن وفــد الفصائــل يف األســتاان مل يســتعد ملثــل هــذا الفجــور، بــل وقــع يف براثنــه عــدة 

مــرات وبســهولة ابلغــة.
أول هــذا الفجــور كان يف الضغوطــات الــي مارســتها روســيا، بشــكل مباشــر وغــر مباشــر، لتنتــزع مــن 
وفــد الفصائــل اعرتافــاً أبن روســيا ضامنــة، وأهنــا حَكــم وصاحــب مفتــاح وإرادة للحــل، والغريــب أن هــذه 
الضغوطات مل تكن هائلة وال شــديدة؛ فقد جتاوب رئيس الوفد بســهولة، وصرَّح، بلغة احلاذق املتمكن 
يف السياســة ومتغراهتــا، فقــال: »هنــاك تغــر يف املوقــف الروســي وال بــّد أن نســتثمره ونشــجعه«، وفتــح 
بذلــك ابب القبــول الكامــل بروســيا ومــن تريــده روســيا، ولتكــون املفاوضــات يف أرض تــدور بفلــك روســيا 

وبــن مجهورهــا، يف األســتاان.
واســتمر الفجــور يصــرخ، فاألســتاانت أعــدَّت للهدنــة ووقــف إطــاق النــار وعلــى الرغــم مــن ذلــك عنــد 
كل أســتاان كان القصــف يشــتد واملــوت حيتــد، وبعــد كل أســتاان كان يتــم هتجــر منطقــة أو يكتمــل 

اجتياحهــا.
وترافــق هــذا الفجــور مــع اســتخفاف شــديد بوفــد الفصائــل الــذي صــرَّح الناطــق فيــه يف مــرَّة أن الوفــد 
ســيقاطع املفاوضــات ويلغــي املخرجــات، ولــن يعــود إذا حــدث هتجــٌر يف بلــدات وادي بــردى، ومتَّ 
التهجــر بعــد قولــه بســاعات، ولكنــه ســكت وعــاد الوفــد يف املوعــد املقــرر بــا ضجيــج، وكان مــن وراء 

ذلــك إحــراج للوفــد ولــوم شــديد لــه مــن الائمــن.
ويف آخــر مــرة انســحب الوفــد يف اليــوم األول، حــن تعــرض فصيــل مشــارك للقصــف، والغريــب أن الوفــد 
عــاد يف اليــوم الثــاين ملَّــا اشــتد القصــف واتســع واســتمرت أايم مؤمتــر وقــف إطــاق النــار كلهــا علــى وقــع 

القصــف وإطــاق النــار.
لقــد أســس الــروس يف تعاملهــم مــع الثــورة الســورية مبــدأً مرعبــاً، ومــن املؤكــد أن بشــار األســد وأبــوه مــن 
قبلــه قــد أخــذا هبــذا املبــدأ وهــو: »أن تضــرب بشــدة بــا رمحــة يف موضــع فــإذا احتــج واعــرتض مــن تضربــه، 

فاضربــه بشــدة أكــر وأوســع يف كل املواضــع«.
الــروس مل يشــركوا وفــد الفصائــل بشــكل حقيقــي، يف التفــاوض وفوجــئ  ومــن الفجــور السياســي أن 
املنتظــرون أن هنــاك يف وفــد الفصائــل مــن يعــرتض ويرفــض املخرجــات عنــد جلســة التوقيــع، لقــد أرادت 
روســيا ويف ظلهــا إيــران مــن وفــد الفصائــل إذعــاانً ملــا ميلــى عليــه فحســب، والغريــب أن وفــد الفصائــل 

أحــسَّ بذلــك طيلــة األايم والســاعات ومــع ذلــك اســتمر حضــوره بــا ضجيــج قبــل التوقيــع.
وعندمــا قــام أحــد أعضــاء الوفــد، أمــام الكامــرات، معرتضــاً علــى توقيــع إيــران كضامــن، تعجــب املتابعــون: 
كيــف جيلــس مــع الوفــد اإليــراين طويــًا، وهــو يعلــم مــن البدايــة أن إيــران طــرف أساســي يف األســتاان 
وأهنــا شــاركت يف االتفــاق والصياغــة والشــروط، ورضــي بــكل ذلــك واعــرتض فقــط أمــام اإلعاميــن علــى 

التوقيــع.
وعندمــا اتفقــوا ووقعــوا مل يــرتك الرتتيــب الروســي لوفــد الفصائــل فراغــاً بســيطاً يف ذيــل الورقــة يُدعــى للتوقيــع 
عليــه. لقــد أرادت روســيا بــكل فجــور سياســي صــارخ مهــن أن يكــون وفــد الفصائــل ديكــوراً مبكيــاً 

مضحــكاً يف مشــهد األســتاان، مشــهٌد اســتفزَّ اجلميــع وأنطــق اجلميــع.
ووصل الفجور السياســي إىل أوجه عندما تضمنت الفقرات املكتوبة، يف اتفاق املناطق األربع، وجوب 
إبعــاد وقتــال جبهــة حتريــر الشــام وأحــد الفصائــل املشــاركة يف األســتاان هــو مكــون رئيــس جلبهــة حتريــر 
الشــام، وهــو فصيــل نــور الديــن الزنكــي، وفصائــل أخــرى كانــت مشــاركة أيضــاً هــي متحالفــة مــع حتريــر 

الشــام ومنهــا فيلــق الرمحــن.
إنــه الفجــور السياســي الروســي، ورمبــا هــو نفســه الــذي مسّــاه اتبعــو بوتــن بـــ »السياســة اهلجينــة« الــي ميتــزج 

فيهــا العمــل العســكري العنيــف ابلفجــور التفاوضــي حتــت ضغــط احلديــد والنــار واحلصــار.
وأمــام هــذا الفجــور السياســي الروســي مل يســتطع وفــد الفصائــل فعــل شــيء، ومل يســتطع حــى أن يســتثمر 
حضــوره بتظاهــرة إعاميــة ضــد األطــراف املعاديــة الــي صــاح أحــد أفرادهــا علــى اهلــواء مباشــرة خماطبــاً 
وفــد الفصائــل: »أنتــم إرهابيــون منــذ ألــف وأربعمئــة ســنة«، ولــو تظاهــروا عليــه وعطلــوا اجللســة وســلطوا 
األضــواء وطالبــوا بتســجيل ذلــك يف احملاضــر، وطالبــوا بطــرد الوفــد اإليــراين كلــه لكفاهــم إجنــازاً متواضعــاً 

يف وجــه الفجــور السياســي الروســي العــايت.

األستانا ومواجهة
الفجور السياسي الروسي

د. أسامة الملوحي  

يذهــُب فريــٌق مــن املراقبــن يف معــرض حديثهــم عــن هــذه املعركــة، الــي شــهدها ريــف محــاة الشــمايل يف: 19/ 9، لتمتــّد الحًقــا 
إىل عمــوم إدلــب، وأرايف حلــب اجلنوبيــة والغربيــة، الــي هنضــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام، إىل جانــب بعــض الفصائــل الــي ال 
متلــك مــن قرارهــا الشــيء الكثــر، بعــد ســيطرهتا علــى املفاصــل الرئيســة يف حمافظــة إدلــب، يذهــب هــؤالء يف حديثهــم إىل تقــدمي 

مجلــة مــن األمــور، منهــا:
ـ لقــد ابن التبايــن يف املواقــف يف أســتاان » 6 » بــن النظــام واإليرانيــن مــن جهــة، والــروس واألتــراك مــن جهــة أخــرى، والســّيما 

فيمــا يتعلّــق بدخــول القــوات الرتكيــة إىل إدلــب، كطــرف ضامــن.
ـ غلــَب علــى ظــن هيئــة حتريــر الشــام أهّنــا هــي املعنيــة، يف مقــررات أســتاان » 6 »؛ حبكــم أهّنــا املمســكة مبقاليــد األمــور فيهــا، 
بعــد تغّلبهــا علــى حركــة أحــرار الشــام، وقبــول بقيــة الفصائــل ابألمــر الواقــع؛ األمــر الــذي جعلهــا ترفــض املــوت انتظــارًا ملــا هــو 

ُمدبــّـٌر هلــا، والســّيما قادهتــا املهاجــرون، املطلوبــون ملعظــم دول العــامل.
ـ فبــادر عــدٌد مــن قادهتــا العســكرين ، حبكــم تاقــي املصــاحل، إىل التواصــل مــع النظــام واإليرانيــن، وهــو األمــر الــذي ال ميانــع بــه 
قائدهــا العســكري » أبــو حممــد اجلــوالين »، حبســب مــا نشــره » حســام األطــرش » عضــو جملــس شــورى اهليئــة، يف تغريــدات 
لــه بعــد انشــقاقه عنهــا، وكان اللقــاء يف قريــة » أبــو دايل » يف ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة عشــائر مواليــة 
للنظــام برائســة الشــيخ أمحــد درويــش، عضــو جملــس الشــعب، ليكــون االتفــاق بينهمــا علــى إفشــال املســعى الرتكــي لدخــول 
إدلــب، مــن خــال فتــح معركــة يف مشــال محــاة، علــى أن يتــّم إخــاء جمموعــة القــرى املواليــة » القاهــرة، الشــعثة، عطشــان، معــان 

»، قبــل أســبوع مــن بــدء املعركــة، فتدخلهــا اهليئــة خــال ســاعات، يف عمليــة مباغتــة للنظــام و اإليرانيــن.
ـ جيــُد النظــام والــروس الفرصــة ســاحنًة أمامهمــا، للقيــام بضــرابت عســكرية شــبه انتقائيــة للبــى التحتيــة بدايــة، مث لتطــال احلواضــن 
الشــعبية للفصائــل املناهضــة لوجــود اهليئــة ـ هــذا مــن جهــة النظــام ـ، وملقــرات الفصائــل املواليــة لرتكيــا » كالفيلــق، واألحــرار، 
وصقــور اجلبــل » ـ هــذا مــن جهــة النظــام ـ، ويف ذلــك توجيــه رســائل مهمــة إىل تركيــا، إْن مــن جهــة النظــام، الــذي يــوّد أن تكــون 
إدلــب يف قبضــة القاعــدة، حــى يــرّوج ملقوالتــه يف حماربــة اإلرهــاب هنــاك، وإْن مــن جهــة الــروس، الذيــن مل يســّرهم االلتفاتــة 
الرتكيــة حنــو أمريــكا، بعــد أســتانة » 6، الــي وصلــت إىل حــّد اإلطنــاب يف مــدح أردوغــان مــن ترامــب، وأّن العاقــة مــع تركيــا 

هــي يف أفضــل مراحلهــا.
بعــد عشــر أايم مــن القصــف علــى شــى مناطــق إدلــب، منــذ: 19/ 9/0 نفــذ الطــران احلــريب واملروحــي الروســي، والنظامــي » 
792 » غــارة فضــًا علــى أكثــر مــن »50 » صــاروخ أرض أرض متوســط املــدى، اســتهدفت كّلهــا املناطــق احملــررة ابلشــمال 
الســوري، وكان نصيــب جبهــة النصــرة منهــا » 84 » غــارة، يعــي أقــل مــن 10% مــن إمجاليهــا، ونصيــب كل مــن أحــرار الشــام 
وصقــور الشــام واجليــش احلــر » 176 » غــارة، يعــي حــوايل 22 %، و أمــا » 70 %  » الباقيــة فكانــت مــن نصيــب املدنيــن 
األبــرايء. هــذا إىل جانــب اســتهداف املرافــق اخلدميــة مــن مشــايف ومــدارس وأفــران ومراكــز الدفــاع املــدين، ومل تســلم مــن ذلــك 

حــى األســواق الشــعبية، وال حمطــات توليــد الكهــرابء، واملــاء وال أجســاد األطفــال الرقيقــة ومشــايف التوليــد.
لقــد طــال هــذا القصــف عــدًدا مــن قيــادات تلــك الفصائــل املناهضــة للهيئــة، حيــث جنــا صبــاح األربعــاء: 20/ 9، كل مــن 
القائــد العــام أللويــة وكتائــب صقــور الّشــام » أبــو عيســى الشــيخ »،  قائــد قطّــاع اجلبــل » أبــو اصطيــف ســرحان »، وذلــك 
يف أثنــاء جولــة هلمــا علــى ثاثــة مقــرّات اتبعــة لصقــور الّشــام يف جبــل الزاويــة، اســتهدفها الــروس ابلقنابــل الفراغيّــة والعنقوديـّـة.

وكذلــك جنــا أبعجوبــة القيــادي يف أحــرار الشــام » حســام الّســامة » هــو عائلتــه، بعــد اســتهداف منزلــه منتصــف ليلــة الثــااثء: 
19/ 9، بغــارة جويــة روســية تســببت بدمــار كبــر فيــه.

وجنا أبعجوبة قائد نور الدين الزنكي، حيث مّت استهدافه مع عائلته يوم األربعاء: 27/ 9، يف ريف حلب الغريب.
هــذا يف الوقــت الــذي تنفــي فيــه اهليئــة مقتــل قياديــن هلــا، علــى يــد القــوات الروســية يف ريــف إدلــب اجلنــويب، وذلــك يف معــرض 
ردهــا علــى إعــان وســائل إعــاٍم روســيٍة عــن مقتــل مخســة قياديــن يف صفوفهــا، ذكــرت أمساءهــم. حيــث نقــل عــن »عمــاد 
الديــن جماهــد« مديــر العاقــات العامــة فيهــا، يــوم األربعــاء: 27/ 9: أبّن احلديــث الروســي عــن مقتــل 37 مقاتــًا مــن هيئــة 
حتريــر الشــام، بينهــم مخســة قــادة ميدانيــن يف ريــف مدينــة إدلــب اجلنــويب غــر صحيــح، فــا يوجــد أعضــاء يف اجلماعــة حيملــون 
هــذه األمســاء الــي نشــرها اإلعــام الروســي. إّن كّل ذلــك مــا كان ليحصــل لــو أّن الفصائــل املمســكة بزمــام األمــور يف إدلــب 
رضيــت أن تدخــل قــوات الفصــل الرتكيــة إىل احملافظــة مبوجــب أســتاان » 6 »، كطــرف ضامــن لوقــف إطــاق النــار، إذ مــن غــر 

املعقــول أن تقــدم روســيا أو النظــام علــى هــذا القصــف املمنهــج يف ظــّل وجودهــا.
لذلــك فــإّن عامــات اســتفاهم كبــرة توضــع حــول نــوااي األطــراف الــي حالــت دون ذلــك، وعــن مــدى اخنراطهــا بوعــي، أو غــر 

وعــي يف الفــخ الــذي ُنصــب لـــ » إدلــب«.

على هامش معركة 
»يا عباد اهلل اثبتوا«

د. محمد عادل شوك

كاتب وابحث سوريأستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي
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قضايا سياسية

شــرعت اإلدارة األمركيــة يف رســم اخلطــوط النهائيــة ملامــح املرحلــة املقبلــة، يف مــا يتصــل بواقــع الرقــة ومســتقبلها، مــع اقــرتاب اإلعــان 
عــن حتقيــق “االنتصــار” علــى “تنظيــم الدولــة اإلســامية” اإلرهــايب، وطــرده مــن الرقــة. وتقــوم مبشــاورات حممومــة ومتســارعة، تســتدرك 
فيهــا مــا تعمــدت إغفالــه، يف أثنــاء بنــاء شــراكتها مــع ميليشــيا صــاحل مســلم، ابســتبعاد ممثلــي الرقــة )مدنًيــا وعســكراًي( مــن املشــاركة يف 
عمليــة “غضــب الفــرات”، ويف ذلــك اســتجابة لرغبــات “حــزب االحتــاد الدميقراطــي”، وهــو تعبــر عــن سياســة أمركيــة حيــال املنطقــة، 
وتعمــل اليــوم علــى التوفيــق بــن األطــراف املعنيــة مباشــرة: أهــل الرقــة، جملــس احملافظــة والناشــطن، و”جملــس الرقــة املــدين” الــذي يعمــل 
جمــرد واجهــة لســلطات األمــر الواقــع الــي تتحكــم مبحافظــة الرقــة، بدعــم مــن التحالــف الــدويل حملاربــة اإلرهــاب، يف ظــل غيــاب ألي 

قــوى سياســية متثــل الرقــة.
جمموعة العمل األمركية تنشــط على أكثر من صعيد، ابلتواصل مباشــرة مع بعض الناشــطن، ووســطاء عرب وســورين، فيما اضطرت 
مؤخــرًا إىل االتصــال مــع أنقــرة، هبــدف تذليــل الصعــاب )األمنيــة( الــي متنــع الناشــطن مــن التعامــل مــع األمركيــن مباشــرة، والســفر خــارج 

تركيــا هلــذا الغــرض، خباصــة بعــد انكشــاف التحضــرات اجلاريــة لعقــد لقــاء يف رومــا، هلــذا الغــرض.
مــن املنتظــر أن تُفضــي هــذه املشــاورات إىل تلفيــق صيغــة عمــل توافقــي، إلدارة الرقــة املدينــة، يتســلم مبوجبهــا جملــس حملــي إدارهتــا، بينمــا 
ترتاجــع )قســد( إىل أطرافهــا. ويف ذلــك ذّر للرمــاد يف العيــون، عــن احلقائــق علــى األرض، يعــي أن التحالــف الــدويل )واشــنطن( يهــدف 
إىل دحــر )داعــش(، وال يدعــم أدواتــه ابالســتياء علــى املــدن وإدارهتــا. يتحــدد إطــار املشــاورات الــي جــرت حــى اآلن، مبدينــة الرقــة، 
لتبقــى كافــة املناطــق واملــدن األخــرى حتــت ســيطرة ســلطات األمــر الواقــع، إىل أن تُقــرر الــوالايت املتحــدة َمــن حيكمهــا، ويف الوقــت 
عينــه، جتــري حمــاوالت حثيثــة ملزيــد مــن نشــر اخلافــات بــن الناشــطن، ولتخريــب أي جهــود مــن شــأهنا تشــكيل رأي عــام حــول الرقــة، 
ينقذهــا - فيمــا تبقــى مــن وقــت - مــن براثــن التمزيــق الــذي ســوف جتلبــه أيــة توافقــات تطبــخ بليــٍل، بشــأن الرقــة. ومثلمــا جيــري االســتفراد 
بناشــطي الرقــة وجمموعاهتــم الصغــرة، جيــري تكريــس واقــع الفصــل والتقســيم اجلغــرايف، ومينــع مناقشــة أوضــاع الرقــة كوحــدة جغرافيــة 
متكاملــة. ويتــم الرتغيــب مبقــاوالت اإلعمــار الــي يتوقــع أن تنطلــق قريبًــا، وهــي يف الواقــع لــن تتعــدى إزالــة األنقــاض، وهــذه لوحدهــا 
هّجريــن مــن مناطــق ســورية أخــرى(، عــام 2013. وال تبــدو 

ُ
عمليــة كبــرة وشــاقة، إهنــا أنقــاض مدينــة كان يقطنهــا مليــون نســمة )مــع امل

هنــاك أي خطــة ُمعلنــة، حــى اآلن، بشــأن اإلعمــار الــذي قــال فيــه مســؤوالن أمركيــان )بريــت ماكغــورك ومايــكل راتــي( لعشــائر الرقــة، 
يف لقــاء جــرى منتصــف آب/ أغســطس املاضــي: إن واشــنطن غــر ُملزمــة بقضيــة اإلعمــار، لكنهــا ســتبذل جهــوًدا لــدى حلفائهــا، 
وتتخــذ واشــنطن مــن هــذه املســألة عًصــا للتلويــح مبكافــأة مــن ينخــرط يف التوافقــات الــي جيــري العمــل عليهــا، وإشــارة إىل أن مــن يعــزف 

عــن املشــاركة؛ فلــن جيــد شــيًئا ابنتظــاره.
القضيــة األكثــر جوهريــة مــن مســألة إدارة خــراب الرقــة العميــم هــي االســتمرار يف متكــن “االحتــاد الدميقراطــي”، بتعزيــز ســلطاته وتوطينهــا 
يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا بقــوة الســاح، وال تكتفــي الــوالايت املتحــدة إبغــاق ابب املناقشــة فيــه، بــل إهنــا تتجاهــل خطــط )ب 
ي د( يف تكريــد القــرى واملناطــق العربيــة، ومثــال ذلــك انتشــار ظاهــرة شــراء أكــراد ألراضــي ُمــّاك فقــراء عــرب، يف املنطقــة املمتــدة مــن 
تــل أبيــض ابجتــاه احلســكة )مشــايل خــط حلــب – القامشــلي(. حــدث ذلــك يف قــرى: )تليــل احلليــب، وجطامــة، وكورمــازه، والطيبــة(، 
رتكبــة 

ُ
وهنــاك مســاومات نشــطة لرتغيــب األهــايل يف بيــع املزيــد مــن األراضــي لألكــراد. يضــاف إىل ذلــك، التغاضــي عــن جرائــم احلــرب امل

مــن طــرف ميليشــيا صــاحل مســلم، واالســتمرار يف احتجــاز وتصفيــة املعارضــن ملشــروعاهتم، ومنــع األهــايل مــن العــودة إىل قراهــم، كمــا أهنــا 
بــدأت -فعلًيــا- بفــرض التجنيــد اإلجبــاري علــى الشــبان املتبقــن يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا )قســد(، مبــا يف ذلــك عمليــات جتنيــد 
األطفــال. تريــد واشــنطن -أبي صــورة وأبي وســيلة- إجنــاَز اتفــاق علــى إدارة الرقــة، يف ظــل تصاعــد الرفــض مــن قبــل كافــة القــوى مبــا 
فيهــا العشــائرية، ســواء مــن جهــة اســتمرار ســلطات األمــر الواقــع، أو تعيــن جمالــس منقوصــة القــرار تشــرف عليهــا ميليشــيا صــاحل مســلم. 
ويتخــوف الناشــطون مــن اإلقبــال علــى التفــاوض أو قبــول املقرتحــات )اإلمــاءات( األمركيــة، خباصــة يف ظــل احلــراك السياســي النشــط 
الــذي يتــم بعيــًدا عــن الــرأي العــام، وتلعــب فيــه أطــراف وشــخصيات غــر موثوقــة، أدوارًا يف تســويق املشــروعات. كمــا أن أي اتفــاق هــو 
مبثابــة إلــزام ابالعــرتاف بســلطات األمــر الواقــع، مــن دون مراجعــة أو حماســبة جتاوزاهتــا وانتهاكاهتــا الكثــرة، فضــًا عــن أنــه ُيشــرعن وجودهــا 
كقــوة احتــال، مــن دون أن يشــمل ذلــك االعــرتاف بواجبــات احملتــل، وفًقــا للقوانــن الدوليــة. التجربــة األمركيــة يف العــراق وأفغانســتان، 
يف إدارة الدولــة وحــّل النزاعــات القوميــة واإلثنيــة والعرقيــة، ماثلــة أمــام اجلميــع، ودرجــة اإلخفــاق فيهــا ُمثلــى! وعلــى ذلــك، بعــد موجــة 
التدمــر املهولــة؛ فــإن الرقــة أمــام اســتمرار احتــال “حــزب االحتــاد الدميقراطــي”، أو اجتياحهــا مــن النظــام األســدي جمــدًدا، إذا مل يتــم 

محايتهــا ودعمهــا إلنشــاء إدارة حقيقيــة وفاعلــة.
إن اســتمرار الــوالايت املتحــدة، يف سياســة دعــم ميليشــيا صــاحل مســلم، ومّدهــا أبســباب االســتقواء علــى أهــل حمافظــة الرقــة الــي أضحــت 
حجــر الرحــى يف قضــااي راهنــة ومســتقبلية، بشــأن القضيــة الكرديــة، وقضــااي الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة يف املنطقــة، ســوف جيعــل 
مــن حماربــة اإلرهــاب دعامــة، إلعــادة تكويــن منطقــة الشــرق األوســط، بســبب اســرتاتيجية واشــنطن احملمولــة علــى مبــدأ الفوضــى اخلاقــة 
الــي ُتدّمــر وتنســف كل شــيء، وســوف تنتقــل املنطقــة مــن حــرب شــاملة بتحالفــات دوليــة ضــد اإلرهــاب، إىل حــروٍب قوميــة صغــرة 
طاحنــة حارقــة، يف الشــمال الســوري بــن العــرب واألكــراد، وهــو مــا هــددت بــه العشــائر الــي تزمــع عقــد مؤمتــر هلــا، أواخــر الشــهر اجلــاري 
يف أنقــرة، بعــد أن فشــلت يف إقنــاع املبعوثــن األمركيــن بضــرورة إحــداث نقلــة جذريــة يف التعامــل مــع مســألة الرقــة، وكــّف يــد االحتــاد 
الدميقراطــي وأدواتــه عــن العبــث واإلجــرام املتصاعــد، والتوقــف عــن التدمــر املمنهــج، يف ظــل انكشــاف خــدع احلــرب علــى )داعــش( 
يف الرقــة، ولكــن األمركيــن أشــاحوا بوجوههــم، كمــا أن العشــائر مــا تــزال خائفــة مــن املواجهــة املباشــرة، ألهنــا بــا ســند، فيمــا ال جيــد 
انشــطو الرقــة، حــى اليــوم، ســبيًا للتعاضــد والتفاهــم مــن أجــل الرقــة الــي ال يعبــأ أحــد بواقعهــا وال مبصرهــا، مبــا يف ذلــك مؤسســات 
املعارضــة الغارقــة يف عجزهــا املريــر. إدارة اخلرائــب والدفــع حنــو حــروب جديــدة هــي مهــارة أمركيــة ابمتيــاز، والشــمال الســوري علــى قلــٍق 

تبــدو أســباب احلرائــق قــد نضجــت فيــه.

واشنطن تدير الخراب
والرقة على أبواب حرب عرقية

عبد الرحمن مطر

)كل املعتقــات مغتصبــات(، مجلــة قالتهــا شــابة ســورية يف جملــس األمــن عــام 
2011 بعد خروجها من املعتقل الذي دام حوايل اخلمســن يوماً ومل تغتصب، 
هاجــس االغتصــاب مل يفــارق تفكــري أثنــاء اعتقــايل، مل أســتطع أن أختيــل أو 
أســتوعب تلــك اللحظــة الــي ســيدخل هبــا عناصــر األمــن لكــي يقتــادوين إىل 
مــكان آخــر مــن أجــل النيــل مــي، مل أكــن أجتــرأُ علــى لفــظ كلمــة اغتصــاب حــى 

يف داخلــي.
انتظــرت يومــاً ويومــن، أســبوعاً وشــهراً، ومل أُغتصــب ال أثنــاء التحقيــق وال داخــل 
املهجــع، ليــس ألن عناصــر األمــن الســوري قديســن، علــى العكــس متامــاً، إهنــم 
أبعــد مــا يكونــوا عــن اإلنســانية بســوء معاملتهــم وســاديتهم يف تعذيــب املعتقلــن 
واملعتقــات، ولكــن التضخيــم اإلعامــي حلــوادث االغتصــاب -القليلــة - داخــل 
املعتقــات جعلــت هــذا األمــر يســيطر علــى تفكــر مجيــع املعتقــات يف ســجون 
النظــام الســوري لكننــا ال نســتطيع إنــكار حدوثهــا ببعــض احلــاالت الفرديــة أو 
علــى بعــض احلواجــز التابعــة للنظــام الســوري خاصــة يف العــام 2012 أثنــاء نــزوح 

العائــات.
إن هــذا التعميــم اخلاطــئ ألســرات األفــرع وســجون النظــام جعــل الوضــع النفســي 
للمعتقــات حبالــة خــوف وقلــق دائمــن، مــا أجرهــّن علــى االعــرتاف أبي هتمــة 
توجــه إليهــّن خشــية االغتصــاب، ومل تكــن حالــة التعميــم هــذه هــي عامــل ســلي 
علــى املعتقــات فقــط؛ بــل علــى اجملتمــع ككل، حيــث كثــرت حــاالت الطــاق 
وأان  اغتصــن  زوجاهتــّن  أن  يعتقــدون  أزواج كانــوا  قبــل  مــن  الســجون  داخــل 
كنــت شــاهدًة علــى أكثــر مــن حالــة طــاق علــى شــبك ســجن عــدرا املركــزي 
بدمشــق، إضافــة إىل املعاملــة الســلبية مــن قبــل بعــض األهــايل جتــاه بناهتــن اللــوايت 
خرجــن مــن املعتقــل وأحيــاانً تزوجيهــن قســراً مــن أجــل »الســرت« علــى وضعهــّن 
كمعتقــات، فمجتمعنــا الشــرقي بعاداتــه وتقاليــده أو مناطقّيتــه؛ ال يســمح أبن 

مُيــارس اخلطــأ علــى بناهتــن حــى لــو كان ابإلكــراه.
 وليــس هاجــس االغتصــاب هــو األمل الوحيــد الــذي تعيشــه املعتقــات، فكلمــا 
طــال زمــن االعتقــال زاد الوجــع أكثــر فأكثــر، فبعــد أن تُعــرض املعتقلــة علــى 
الســجن  داخــل  أخــرى  حيــاة  تبــدأ  توقيفهــا  ويتــم  اإلرهــاب  حمكمــة  قاضــي 
ملعتقــات منســّيات أصبحــن إمــا رهنــاً ملبادلــة بعيــدة األمــد خترجهــن مــن الظلمــة، 
أو منســيات يف غياهــب الســجون ابنتظــار معجــزة إهليّــة تعيــد هلــّن احلريــة مــن 

جديــد.
وهنــا يبــدأ خــوف أكــر مــن خــوف االغتصــاب، يكــون األمــل بســيطاً كبســاطة 
احليــاة الــي يعشــنها بــن جــدران املهاجــع البــاردة، حيــث يكــون األمــل لديهــّن 
مــا  حلمــاً مجيــًا، يتهافــن علــى تفســره عنــد إحــدى املعتقــات امللّمــة نوعــاً 
بتفســر األحــام، أو عندمــا يُقلــب حــذاء إحداهــن فــوق بعضــه، وُتســمع العبــارة 
املتداولة بينهّن »رح تطلعي قريباً... شــفي كيف مشــايتك إجت فوق بعضا«.
وآخــر اآلمــال يكــون عنــد الســماع مــن زايرات الســجن عــن إحــدى املبــادالت 
القريبــة، ليبــدأ التســاؤل فيمــا بينهــّن )مــن ســيكون امسهــا ضمــن هــذه املبادلــة؟ وكــم 

معتقلــة ســتخرج ضمــن هــذه الصفقــة؟(.
دون أن ننســى غّصــة قلوهبــّن أثنــاء توديــع معتقلــٍة مّت اإلفــراج عنهــا، كــّن قــد عشــن 
معهــا احليــاة ســويًة يف ظــروٍف فرضهــا الظلــم وواقــع احلــرب عليهــّن، تذوقنهــا أبملهــا 

وحلوهــا ومرها.
وتبقى املعتقات مجياٍت اثئرات، مهما طال القيد أو زاد األمل.

شبح االغتصاب في 
معتقالت النظام السوري

ياسمينا بنشي 

كاتب وصحفي سوري من مدينة الرقةكاتبة وانشطة– معتقلة يف سجون النظام السوري سابقًا
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تحقيق

متيــزت كل الثــورات العربيــة مبــا فيهــا الثــورة الســورية، أهنــا نشــأت بــدون 
رأس، أي بــدون قيــادة، وأهنــا كانــت ثــورات شــعبية حقيقيــة حتركــت فيهــا 
الشــعوب بشــرارة اختلفــت مــن دولــة إىل أخــرى، وكانــت حركتهــا نتيجــة 
تراكمــات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة أوصلــت األمــور إىل مــا وصلــت 
إليــه. ففــي تونــس أشــعل الشــرارة البوزيــدي، رمحــه هللا تعــاىل، ويف ســوراي 

أشــعلها تاميــذ درعــا البواســل، ويف مصــر خالــد ســعيد، وهكــذا.
كانــت هــذه احلالــة، أي عــدم وجــود قيــادة واضحــة ومعينــة للثــورات 
أو  قادهتــا  ابغتيــال  الثــورة  اغتيــال  مــن  األنظمــة  منعــت  فقــد   ، ميــزة 
اعتقاهلــم وهــو مــا اعتــادت عليــه هــذه األنظمــة وأتقنتــه، يف هــذه املــرة 
احتــارت األنظمــة لعــدم وجــود قيــادات فكانــت تتخبــط يف حلوهلــا، ممــا 
أجــج الثــورات وزاد مــن هليبهــا وأعطاهــا شــحنات مــن األمــل والقــوة إىل 
أن وصلــت إىل مبتغاهــا يف أربــع دول مــن أصــل مخســة قامــت فيهــا.

بقيــت الثــوراتن املصريــة والتونســية بــا قيــادات إىل هنايتهــا، وأفــرزت 
الثــورة  فقــد اضطــرت  اليمنيــة  احلالــة  أمــا يف  انتصارهــا،  بعــد  قياداهتــا 
لتشــكيل جملــس للتفــاوض مــع علــي صــاحل وبقــي هــذا اجمللــس يف احلكــم 
بعــد رحيــل الرئيــس احملــروق، يف احلالــة الليبيــة أجــرت املعركــة الليبيــن 
اجمللــس  يف  متثلــت  وعســكرية  سياســية  موحــدة  قيــادة  تشــكيل  علــى 

الوطــي الليــي، جنحــت هــذه القيــادة يف 
القضــاء واالنتصــار علــى اجملــرم القــذايف.

احلالــة الســورية قــد ال تتشــابه مــع أي مــن 
أقــرب  ولكنهــا  العربيــة  الثوريــة  احلــاالت 
انحيــة  مــن  الليبيــة  احلالــة  إىل  مــا  نوعــاً 
حتوهلــا إىل عمــل عســكري قتــايل ال بــد 
حــى  الطرفــن  أحــد  انتصــار  مــن  فيــه 

الثــورة. وتنجــح  املعركــة  تنتهــي 
التســلح وكيــف  بــداايت  لــن خنــوض يف 
قيــادة  تنشــأ  مل  وملــاذا  تطــور  بــدأ وكيــف 
االتصــاالت  وكيــف كانــت  البدايــة  يف 
الشــباب  كان  وكيــف  منعدمــة  شــبه 
الســاح  إال  ميلكــون  ال  وهــم  ينشــقون 
الفــردي الــذي يقاتلــون فيــه وكيــف نشــأت 
الكتائــب املختلفــة وكيــف دخلــت قــوى 
خارجيــة علــى اخلــط إىل آخــر مــا يعرفــه 
ولكننــا  الســوري،  للشــأن  املتابعــون  كل 

هنــا نطــرح الســؤال اهلــام التــايل: “هــل ميكــن أن تبقــى الثــورة وأن يبقــى 
قيــادة؟”. بــدون  العســكري  الصــراع 

ال أعتقــد أن عاقــاً يف الدنيــا كلهــا جييــب بنعــم علــى هــذا الســؤال، 
وكلنــا نراقــب يف الوقــت احلــايل مــا هــي املصائــب واملشــاكل الــي تعــرتض 
املســؤولة،  القيــادة  هــذه  غيــاب  بســبب  الثــوار  املقاتلــن  اجملاهديــن 
وبســبب غيــاب خطــة عســكرية شــاملة تقــود املعركــة، فهــل جيــوز عقــًا 

وشــرعاً وثــورًة أن يســتمر هــذا الوضــع علــى مــا هــو عليــه؟.
اجلــواب بــكل أتكيــد: ال، وأعتقــد أن الــكل متفقــون علــى ضــرورة وجــود 
قيــادة عســكرية وقيــادة سياســية توصــل الثــورة إىل هنايتهــا وختلصنــا مــن 
هــذا النظــام اجملــرم وختلــص الشــعب مــن هــذه املعــاانة الــي طالــت كثــراً.

 املشــكات تبــدأ عندمــا نصــل إىل تطبيــق هــذه املقولــة الــي توجــب 
أيــن  ســيختار؟  مــن  ســنختارها؟  هــي؟ كيــف  مــن  القيــادة،  إجيــاد 
ســتكون؟ كيــف ســينصاع هلــا اجلميــع؟ كيــف ســنتأكد مــن أهنــا القيــادة 

الصحيحــة؟.
كل هــذه أســئلة مشــروعة، وجتربتنــا املــرة مــع اجمللــس الوطــي واالئتــاف، 

تعطــي هــذه األســئلة املزيــد مــن املشــروعية، وخافــات املعارضــة املعروفــة 
وتناحرهــا تزيــد مــن صعوبــة اإلجابــة وقــد توهــم ابســتحالتها، ولكننــا إذا 
أيقنــا أنــه ال خــاص لنــا وال لشــعبنا بــدون حــل هــذه املعضلــة فعلينــا أن 
نعمــل علــى هــذا احلــل مهمــا كان مــراً وصعبــاً وقاســياً، ومهمــا اضطــرران 

فيــه إىل تقــدمي تنــازالت.
أعتقــد، وهــذا كام قابــل للخطــأ طبعــاً وحيتــاج للنقــاش، إن القيــادات 
العســكرية الــي ظهــرت حــى اآلن ال تتجــاوز بضعــة أشــخاص، ولــن 
أمســي هنــا أحــداً حــى ال يتحــول املوضــوع إىل الشــخصنة. فــكل مــن 
يتابــع الوضــع يعــرف هــذه األمســاء ويعــرف دورهــا ومواقفهــا وأمهيتهــا يف 
الداخــل واخلــارج، هــذه القيــادات الرئيســية جيــب أن تتفــق فيمــا بينهــا 
على تشكيل قيادة عسكرية وانتخاب رئيس هلا، وأن تتقاسم األدوار، 
فــا ميكــن لشــخص أن يقــود كل العمــل وال بــد مــن التكامــل وهنــاك 
مــن املهمــات مــا يكفــي مئــات وليــس عشــرات األشــخاص، ولكــن قــد 
ال يكــون هنــاك مــن املناصــب الرفيعــة واأللقــاب الراننــة مــا يكفــي هــؤالء 
مجيعــاً، فعليهــم أن يتنازلــوا عــن بعــض حظوظهــم الشــخصية يف ســبيل 
إنقــاذ شــعب تعــداده ثاثــة وعشــرون مليــوانً يقاســون األمريــن، اجتمــاع 
هــؤالء قــد جيمــع مثانــن ابملائــة مــن املقاتلــن علــى األرض وعلــى الباقــن 

وثورهتــم  شــعبهم  حــق  فهــم خونــة يف  وإال  القيــادة  هلــذه  أن خيضعــوا 
ووطنهــم مهمــا كانــت املــررات.

القيــادة الــي تبــدأ عســكرية جيــب أن تتحــول إىل سياســية وأن تضــم 
فــا  الداخــل،  والثــوار يف  الداخــل  مــن  فيــه اجلماهــر  تثــق  مــن  إليهــا 
السياســين يف اخلــارج وال االئتــاف وال اجمللــس الوطــي قــادرون علــى 
محــل هــذه املســؤولية ومــا جيــري اليــوم مــن ختبطــات وصراعــات وفضائــح 

يؤكــد هــذا الــكام.
العــامل يبحــث عــن شــريك يف ســوراي والشــريك جيــب أن يكــون قــوايً 
وممثــًا للداخــل ومســيطراً علــى جــزء كبــر مــن الوضــع العســكري، وهــذا 
ال يتحقــق إال يف قيــادة عســكرية وطنيــة كالــي تكلمنــا عنهــا، عندمــا 
تشــرف هــذه القيــادة علــى األعمــال اإلداريــة حبكــم تواجــد كتائبهــا علــى 
األرض وابلتعــاون مــع اجملالــس احملليــة تصبــح هــي الفاعــل السياســي 
واإلداري علــى األرض أيضــاً وال يبقــى ســوى إجيــاد املمثلــن األكفــاء 
الذيــن ســيتكلمون ابمسهــا مــع اخلــارج، هــؤالء قــد خيرجــون مــن وســط 
احلــراك الداخلــي وقــد تســتعن هبــم القيــادة مــن السياســين املعروفــن 

ســيوجههم  والذيــن  جيــد  بشــكل  معهــم  تتفاهــم  والذيــن  اخلــارج  يف 
احلــراك الداخلــي والعســكري، فيكونــون صــدى لصــوت هــذا احلــراك، 
لاجتهــادات  أمامهــم  جمــال  وال  الداخــل  يريــده  مبــا  حمكومــون  فهــم 

واالختافــات، وجيــب أن يبقــوا خاضعــن للقيــادة العســكرية.
لقد أثبت شــعبنا ككل الشــعوب العربية األخرى، وهذه ليســت شــتيمة 
أو منقصــة، أنــه ولــد وترعــرع ونشــأ ورضــع مــن والديــه فكــرة القائــد امللهــم 
والكارزمــا الرائســية والقيــادة احلكيمــة واملخلــص املرتقــب، وهــذا مــا مل 
تســتطع كل الثــورات أن تقضــي عليــه ولــن تســتطيع وكذلــك الوضــع يف 
ســوراي، الشــعب ابنتظــار املخلــص وكل هــؤالء اجملعجعــون يف اخلــارج 
والعمــل  واحلريــة  ابلدميقراطيــة  تتشــدق  الــي  السياســية  القيــادات  مــن 
اجلماعــي، عــدا القلــة الــي ال حتســب، كلهــم لــن يصلــوا إىل اتفــاق مــا 
مل يوجــد مــن يفــرض عليهــم رأاي موحــداً جامعــاً عنــد االختــاف، هــذه 
طبيعتنــا وهــذه تربيتنــا وهــذه أخاقنــا، وســيكون لدينــا الوقــت الــكايف 
بعــد ســقوط النظــام لتغيــر عاداتنــا وطبائعنــا وتربيتنــا ولكــن الدمــاء الــي 

تســيل يف أرض الوطــن ال ميكنهــا انتظــاران.
هنــا قــد يــرز اعــرتاض مسعنــاه كثــراً مــن قبــل هــو: “ســرقة الثــورة”، وهــي 
مقولــة حــق أريــد هبــا ابطــل فالثــورة ال ميكــن أن تســرق قبــل أن تنتصــر، 
والنصــر جيــب أن أييت أواًل، والوضــع الــذي 
حنــن فيــه يســمح لنــا بــكل حريــة أن يســتلم 
زمــام األمــور أي إنســان شــريف حــر يعمــل 
مــن أجــل الوطــن وليــس لــه عاقــة ابلنظــام، 
كانــت  ومهمــا  توجهــه  كان  مهمــا  فهــو 
إمجــاع  عــن  خيــرج  أن  يســتطيع  لــن  أهدافــه، 
ــا لــن  الشــعب ومطالــب اجلماهــر، وطاملــا أنن
نســتعمل القــوة والســاح يف حــل مشــاكلنا 
يف املســتقبل وأننــا كلنــا نعمــل مــن أجــل أن 
بعــد  حــراً،  دميقراطيــاً  الشــعب  خيــار  يكــون 
النصــر فلــن يكــون هنــاك قــدرة ألي كان أن 
يفعــل بنــا مــا يفعلــه النظــام حاليــاً ، ولــن يكــون 
بقــدرة أحــد أن يرهــن قــراره للخــارج بوجــود 
كل هــذه القــوى املتنوعــة واملتعــددة يف البلــد.
إنــي أقــول علــى العكــس : حنــن حباجــة إىل 
أيــدي  مــن  يســرقها  أن  الثــورة،  يســرق  مــن 
أنصاف وأشــباه السياســين يف اخلارج والذين 
مل يســتطيعوا أن يقدمــوا شــيئاً حــى اآلن وال أن يتفامهــوا علــى أدىن قــدر 
اجلماعــات  أيــدي  مــن  يســرقها  أن  املشــرتكة،  والقواســم  الثوابــت  مــن 
أو  االقتصاديــة،  األهــداف  أو  الشــخصية  األهــداف  ذات  املســلحة 
األهــداف املرتبطــة ابخلــارج، أن يســرقها مــن أيــدي املتاجريــن هبــا، أن 
يســرقها مــن أيــدي القــوى األجنبيــة الــي مــا كانــت لتتقــدم لــوال أهنــا مل 
جتــد الفــراغ املناســب الــذي تتقــدم فيــه داخــل جســم الثــورة، هــذا الســارق 
الشــريف جيــب أن يتميــز بصفــة واحــدة فقــط: هــي أن يكــون هدفــه هــو 
إســقاط النظــام وأال يكــون مــن أتبــاع النظــام وأن يقبــل بتســليم الســلطة 

وســحب الســاح بعــد النصــر.
أمــا إذا بقينــا علــى وضعنــا احلــايل مــن ختويــن وتشــويه وقــراءات للنــوااي 
واألهــداف والتصــرف حبســب هــذه القــراءات وتفشــيل بعضنــا البعــض 
يف اجملال السياسي، وعلى هذه الطريقة الي جتري هبا األمور يف اجملال 
العســكري والــي لــن أتكلــم عنهــا هنــا، وهبــذا التخبــط يف اجملــال اإلغاثــي 
والتنظيمــي يف الداخــل، فلــن يكــون القــادم إال أســوأ مــن احلاضــر ولــن 

يكــون املســتقبل مشــرقاً حبــال مــن األحــوال.

البد لهذه الثورة من قيادة 
دعوة لسرقة الثورة

معتز فيصل

كاتب سوري مقيم يف أملانيا
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Mevsimin Bangladeş’de yağışlı olması sebebiyle daha da zor günler yaşayan,derme çatma çadırlarda yaşlı 
çocuk demeden hayata tutunmaya çalışan Arakan’lı kardeşlerimize sizde dilediğiniz tutarda yardımlarınız-
la destek olabilirsiniz.
 Yardımlarınız için:  https://iyilikder.org.tr/onlinebagis/#ACİL YARDIMLAR sayfasından kredi/banka 
kartıyla yadahttp://iyilikder.org.tr/k=44?hesap-numaralarimiz sayfasında bulunan hesap numaralarımıza 
ARAKAN açıklamasıyla dilediğiniz tutarda bağış ulaştırabilirsiniz.
Ayrıca tüm operatörlerden ARAKAN yazıp 4025 e sms göndererek 5 TL bağışlayabilirsiniz.

مبـــا ســـتقدمونه مـــن مســـاعدات وابملبلـــغ الـــذي تريـــدون ميكنكـــم أن تدعمـــوا إخوتكـــم يف أراكان مـــن الشـــيوخ واألطفـــال وهـــم حياولـــون التمســـك ابحليـــاة 
ويعيشـــون ظروفـــاً أصعـــب يف أكـــواخ وخيـــام متهالكـــة حتـــت األمطـــار املومسيـــة الغزيـــرة.

وميكنكـــم الدعـــم ابملبلـــغ الـــذي تريـــدون مـــن خـــال موقـــع اجلمعيـــة اإللكـــرتوين أو عـــن طريـــق البطاقـــة املصرفيـــة أو بطاقـــة االئتمـــان أو إبرســـال حوالـــة مصرفيـــة 
أو بريديـــة إىل العناويـــن املبينـــة يف موقـــع اجلمعيـــة بعـــد إضافـــة عبـــارة Arakan يف خانـــة املاحظـــات أســـفل احلوالـــة.

كمـــا ميكنكـــم إرســـال عبـــارة Arakan يف رســـالة نصيـــة مـــن أي خـــط هاتفـــي تركـــي إىل الرقـــم التـــايل 4025 حـــى يتـــم اقتطـــاع 5 لـــرات مـــن رصيـــدك 
مـــن أجـــل التـــرع ملســـلمي أراكان.

إيصال المساعدات إلى المناطق الداخلية في أراكان

يواصلون إيصال مساعداتكم إلى إخوتنا في أراكان

Arakan’ın iç bölgelerine yardım ulaştırılıyor

Arakan’lı kardeşlerimize yardımlarınızı ulaştırmaya devam ediyorlar

İHH İnsani Yardım Vakfı, Myanmar hükümetinin baskıları nedeniyle girilemeyen Arakan’a girerek 3 bin 125 
kişiye gıda yardımı ulaştırdı.
Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı soykırım devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri 
ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyor. Zulümden 
kaçmayı başaramayan Arakanlılar ise Myanmar askerinin ve Budist çetelerinin baskısı altında ya ölüme terk edili-
yor ya da açlık ve sefaletle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

متكنـــت هيئـــة IHH لإلغاثـــة اإلنســـانية مـــن دخـــول أراكان بعـــد عـــدم قدرهتـــا علـــى الدخـــول بســـبب الضغـــوط الـــي متارســـها حكومـــة ميامنـــار، واســـتطاعت 
توزيـــع مســـاعدات غذائيـــة علـــى 3 آالف و125 شـــخصاً هنـــاك.

يف األثنـــاء يتواصـــل التطهـــر العرقـــي الـــذي متارســـه حكومـــة ميامنـــار علـــى مســـلمي أراكان. فمـــن ينجـــح منهـــم يف اجتيـــاز األهنـــار واجلبـــال هـــرابً مـــن املذحبـــة، 
يلجـــأ إىل بنغـــادش ويبـــدأ يف بنـــاء حيـــاة جديـــدة مـــن الصفـــر. لكـــن الذيـــن ال يســـتطيعون اهلـــرب فإنـــه يبقـــى يواجـــه بطـــش جيـــش ميامنـــار والعصـــاابت 

البوذيـــة أو يف مواجهـــة املـــوت أو أنـــه حيـــاول التمســـك أبســـباب احليـــاة وهـــو يعـــاين اجلـــوع يف العـــراء.
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İdlib’te Sivillere Yardım İçin Türk Kızılayı Hazırالهالل األحمر التركي جاهز من أجل توزيع المساعدات على المدنيين في إدلب

المؤتمر الدولي األول بعنوان ) اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
المترتبة على حركة النزوح والهجرة(

Suriye’nin İdlib şehrini terör unsurlarından te-
mizlemek için başlatılan operasyondan etkile-
nebilecek sivillere insani yardım için hazırlık-
larını tamamlayan Türk Kızılayı, gelişmeleri 
de yakından takip ediyor.
Uzun süredir çatışmalara sahne olan Suri-
ye’den Türkiye’ye göç etmeye başlayan sivil 
halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türk 
Kızılayı, terör unsurlarını İdlib’ten temizlemek 
için başlatılan operasyondan etkilenebilecek 
sivillere insani yardım için harekete geçti. Kı-
zılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık bölgeye 
giderek acil dönem müdahale planının hazır-
lanmasında rol aldı.
Türkiye sınırında bulunan 3 ana deposuna 
barınma çadırı, çadır içi malzemeleri, gıda 
malzemesi ve diğer acil durum ihtiyaç mal-
zemelerini sevk eden Türk Kızılayı, İdlib 
kırsalında bulunan 7 adet depoda da stoklarını 
tamamladı.

Bu kongrenin farklı oturuşlarında Suriye meselesi belirli bir yer aldı. Suriye meselesine Suriyelilerin gözüyle bakmak için 
özel bir oturum açıldı. Bu oturumu Liyakat Derneği ve Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Temsilciliği düzenledi. 
Oturumda Liyakat Derneği Başkanı ve Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Temsilcisi olan aynı za-
manda öğretim görevlisi Muhammed Zekeriya Al-Hamad, savaş öncesi Suriye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısı 
adlı sunumunu yaptı. Ardından Liyakat Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı ve öğretim görevlisi Dr. Mahmut Nefise 
(Kelam ve İslam Felsefesi alanında doktora) Suriye’deki dini grupların Suriye iç savaşına etkileri adlı sunumunu yaptı. 
Daha sonra Mühendis ve Fecir Radyosunun müdürü Alaeddin Hüssu Suriyelilerin gelecek beklentileri adlı sunumunu çok 
geniş ve kapsamlı yapılan bir anketi anlatarak tamamladı. Son olarak Cüsur Strateji Araştırma Merkezinde araştırmacı olan 
Abdulvehab Aasi Suriye’de siyasi çözüm süreci adlı sunumuyla Suriyede’ki durumu çok iyi okudu ve geleceğe dair güzel 
tespitlerde bulundu. Bu oturum çok etkili oldu. Katılımcılar çoktu ve geri dönüt sağladılar. 2 saat süren oturum katılımcılara 
şükran ve ardından teşekkür belgesi takdim edilmesi ile son buldu.  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’nün düzenlediği 1. Uluslararası Kahramanmaraş yönetim,
 ekonomi, ve siyaset kongresi, göç hareketlerinin sosyo-ekonomik ve siyasal etkileri adlı kongre gerçekleştirilmiştir.

ــتعداداهتا مـــن  ــر الرتكـــي اسـ ــة اهلـــال األمحـ أهنـــت مجعيـ
ــن  ــن ميكـ ــى املدنيـــن الذيـ ــاعدات علـ ــع املسـ ــل توزيـ أجـ
تطهـــر  أجـــل  مـــن  بـــدأت  الـــي  ابلعمليـــة  يتأثـــروا  أن 
اإلرهابيـــة،  العناصـــر  مـــن  الســـورية  أدلـــب  حمافظـــة 
ويتابـــع اهلـــال األمحـــر الرتكـــي حاليـــاً التطـــورات هنـــاك 
عـــن كثـــب. ويعمـــل اهلـــال األمحـــر الرتكـــي علـــى تلبيـــة 
احتياجـــات املدنيـــن الســـورين الذيـــن يفـــرون إىل تركيـــا 
منـــذ  مســـلحة  اشـــتباكات  تشـــهد  الـــي  ســـوراي  مـــن 
مـــدة طويلـــة، وقـــد اســـتنفر إلغاثـــة موجـــة جديـــدة مـــن 
الاجئـــن ميكـــن أن تتســـبب فيهـــا عمليـــات تطهـــر 
إدلـــب مـــن العناصـــر اإلرهابيـــة. ويف هـــذا اإلطـــار زار 
رئيـــس مجعيـــة اهلـــال األمحـــر الرتكـــي الدكتـــور كـــرم قينـــق 
العاجـــل  التدخـــل  إعـــداد خطـــة  املنطقـــة وشـــارك يف 

املتوقـــع تنفيذهـــا.
وقـــد أرســـل اهلـــال األمحـــر الرتكـــي إىل خمازنـــه الرئيســـية 
ســـوراي  مـــع  الرتكيـــة  احلـــدود  علـــى  الواقعـــة  الثاثـــة 
كميـــات جديـــدة مـــن اخليـــام واملســـتلزمات املســـتخدمة 
داخـــل اخليـــام واملـــواد الغذائيـــة وغرهـــا مـــن املســـتلزمات 
األمحـــر  اهلـــال  مـــأل  الطـــوارئ. كمـــا  املســـتخدمة يف 

الرتكـــي ســـبعة خمـــازن أخـــرى يف ريـــف إدلـــب.

برعايـــة رائســـة اجلامعـــة أقامـــت كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم اإلداريـــة يف جامعـــة مرعـــش  املؤمتـــر الـــدويل األول بعنـــوان ) اآلاثر السياســـية واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة املرتتبـــة علـــى حركـــة النـــزوح 
واهلجـــرة(. و قـــد كان للشـــأن الســـوري حضـــوراً واضحـــاً علـــى أعمـــال املؤمتـــر يف أكثـــر مـــن حمـــور وأكثـــر مـــن جلســـة مـــن جلســـاته ومـــن بـــن تلـــك احملـــاور حمـــور )املســـألة الســـورية يف عيـــون 
الســـورين( حيـــث كانـــت اجللســـة ســـورية ابلكامـــل بـــدأت مـــع األســـتاذ )عـــاء الديـــن حســـو( عضـــو املكتـــب التنفيـــذي مللتقـــى األدابء والكتّـــاب الســـورين ومديـــر راديـــو فجـــر وحتـــدث 
فيهـــا عـــن نظـــرة الســـورين للمســـتقبل عـــر اســـتبيان واســـع الشـــرائح  اســـتعرض فيهـــا نقاطـــاً مهمـــة  وقـــد كانـــت النظـــرة التفاؤليـــة واضحـــة عنـــد أغلـــب املشـــرتكن يف االســـتبيان كمـــا لوحـــظ 
مـــن خـــال االســـتبيان أن نســـبة االســـتجابة والتفاعـــل عاليـــة . مث كانـــت مشـــاركة األســـتاذ )حممـــد زكـــراي احلمـــد(  املـــدرس يف جامعـــة مرعـــش رئيـــس مجعيـــة اللقـــاء ورئيـــس مكتـــب مرعـــش 
مللتقـــى األدابء والكّتـــاب الســـورين الـــذي قـــدم صـــورة ملـــا كانـــت عليـــه احلالـــة الســـورية قبـــل الثـــورة مـــن النواحـــي السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة  وأّكـــد أن الثـــورة هـــي مـــن أجـــل احلريـــة 

والكرامـــة ابلدرجـــة األوىل وليســـت ثـــورة خبـــز و أن االســـتبداد السياســـي والفســـاد االقتصـــادي قـــد ضـــرب جـــذوره يف كل مفاصـــل احليـــاة.
وبعدهـــا كانـــت كلمـــة األســـتاذ )عبـــد الوهـــاب عاصـــي( الباحـــث يف مركـــز جســـور للدراســـات االســـرتاتيجية الـــذي بـــدوره قـــدم قـــراءة واعيـــة للواقـــع واستشـــرافاً للمســـتقبل عـــر ورقتـــه البحثيـــة 
الـــي قدمهـــا بعنـــوان ) مســـتقبل ســـوراي السياســـي ( مث كانـــت املشـــاركة األخـــرة للدكتـــور يف الفلســـفة اإلســـامية الدكتـــور )حممـــود نفيســـة( املـــدرس يف جامعـــة مرعـــش وقـــد حتـــدث عـــن التنـــوع 
االثـــي والرتكيبـــة  الدينيـــة والطائفيـــة للشـــعب الســـوري وأثـــر ذلـــك يف الثـــورة  حيـــث اســـتعرض ذلـــك عـــر حمطـــات اترخييـــة  مهمـــة انتهـــاء ابلوضـــع قبـــل الثـــورة وبعدهـــا .وقـــد كانـــت اجللســـة 

مؤثـــرة ومميـــزة بكثـــرة احلضـــور وعمـــق التفاعـــل مـــن اجلمهـــور علـــى مـــدار الســـاعتن وانتهـــت بتكـــرمي الســـادة املشـــرتكن وتقـــدمي الـــدروع التذكاريـــة وبطاقـــات الشـــكر.
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مـــا جـــرى يف القـــدس ويف الداخـــل الفلســـطيي، عندمـــا 
اصـــرت حكومة االحتـــال الصهيوين على وضع البواابت 
االلكرتونية على أبواب املسجد األقصى، ومن مث عودهتم 
عـــن إقـــرار حتـــت وطـــأة اهلبـــة الشـــعبية الفلســـطينية، يؤشـــر 
إىل الكثـــر مـــن عوامـــل االنفجـــار، كمـــا يشـــر وحســـب 
انشـــطن فلســـطينين إىل أن غضبة األقصى هذه أكدت 
أن الوطنيـــة الفلســـطينية هـــي الســـاح األقـــوى واألكثـــر 
ضمانـــة يف الدفـــاع عـــن احلقـــوق ومنـــع املعتـــدي الصهيوين 
مـــن تغيـــر هويـــة الصـــراع. إشـــراق مـــن جهتهـــا تســـاءلت 
مع بعض الساســـة والنشـــطاء الســـورين والفلسطينين عن 
مـــآالت تلـــك التحـــركات الشـــعبية، وهـــل ميكـــن أن تنتـــج 
عـــن ذلـــك انتفاضـــة فلســـطينية جديـــدة؟ وهـــل الظـــروف 

مواتيـــة وميكـــن أن تســـمح بذلـــك؟

احملامـــي والكاتـــب الســـوري حبيـــب عيســـى أجـــاب بقولـــه 
»يف ظـــروف تـــكاد تكـــون مماثلـــة، ويف الربـــع األخـــر مـــن 
عقـــد مثانينـــات القـــرن املنصـــرم أشـــهر الصهاينـــة مشـــروًعا 
لصهينة األرض العربية يف فلسطن، بعد أن أشهر النظام 
اإلقليمـــي يف الوطـــن العـــريب صهينتـــه، عـــر صفقات علنية 
مـــن )كامـــب ديفيـــد( إىل )وادي عربـــة( إىل )أوســـلو(، 
الصلـــح  قـــرار  احلـــكام جمتمعـــن يف جامعتهـــم،  قـــرار  إىل 
العـــادل  )الســـام  مضلـــل  عنـــوان  حتـــت  الصهاينـــة  مـــع 
والشـــامل(، هكـــذا انكشـــفت الصورة واضحـــة جلية أمام 
اجلماهـــر العربيـــة، فـــاألرض العربيـــة يف فلســـطن مل جتـــد 
مـــن يدافـــع عنهـــا، ويرفـــع رايـــة هويتهـــا العربيـــة إال أطفـــال 
احلجـــارة يف فلســـطن الذيـــن تصـــدوا بصدورهـــم العاريـــة، 
وحبجـــارة األرض يواجهـــون عـــدوان الصهاينـــة وصفقـــات 
اخليانـــة، حيملـــون يف صدورهم مـــراث حضارة عريقة ختلى 
عنهـــا العديـــد مـــن أبنائهـــا العـــرب، ويف أايديهـــم املباركـــة 
حجـــر، فاســـتحق يـــوم انطـــاق انتفاضتهـــم أن يكـــون يوم 
امللحمـــي  ا«املشـــهد  عيســـى  وأضـــاف  العربيـــة.  األرض 
يتكـــرر اليـــوم يف القـــدس العربيـــة لرفـــض عقـــود املســـاومة 
والصفقـــات واملقايضـــات مـــع الصهاينة، ففلســـطن أرض 
عربيـــة حمتلـــة، واحلـــل الوحيـــد هو حتريرها، والشـــعب العريب 
يرفـــض املقايضـــة على بعض منها ببعضها اآلخر، ويرفض 
للمســـاومة  بضاعـــة  معهـــا كمجـــرد  والتعامـــل  تبعيضهـــا 
واملقايضـــة بـــن الطغـــاة احلـــكام، وبـــن الصهاينـــة، وابلتايل 
فـــإن انتفاضـــة اليـــوم يف القـــدس لـــن تقـــف عنـــد حـــدود 
فلســـطن العربيـــة، وإمنـــا ســـتكون الشـــرارة الي تعيـــد الروح 

العربيـــة األصيلـــة للربيـــع العـــريب الذي توهـــم البعض دفنها، 
فمياديـــن احلريـــة العربيـــة بـــن احمليط واخلليج تنادي شـــباب 
احلريـــة مـــن األقصـــى إىل أقصـــى حبة تـــراب يف هذا الوطن 
العريب احملتل أن آن األوان للجولة الثانية من الربيع العريب 
لتحريـــر الوطـــن واألمة من الطغاة والغـــزاة«.ت أن الوطنية 

لفلسطينية  ا

الكاتـــب والشـــاعر الفلســـطيي أكـــرم عطـــوة كان لـــه رأي 
آخـــر حيـــث قـــال إلشـــراق »ال أتوقع أن يتحـــول الغضب 
الفلســـطيي وخاصـــة املقدســـي جتـــاه مـــا يقـــوم بـــه العـــدو 
الصهيـــوين مـــن إجـــراءات تعســـفية جتاه املســـجد األقصى، 
إىل انتفاضـــة فلســـطينية جديـــدة يف عمـــوم املـــدن والقـــرى 
الفلســـطينية، ألن هكـــذا انتفاضـــة حتتـــاج إىل أكثـــر مـــن 
الغضـــب، حتتـــاج إىل قوى وفصائـــل مجاهرية متوافقة على 
قيـــادة واحـــدة، وعلـــى برانمـــج موحد ملواجهة هـــذا العدو، 
وللتصـــدي ملثـــل هـــذه اإلجـــراءات، ولألســـف فـــإن هـــذا 

األمـــر غـــر متوفـــر حاليًـــا يف الســـاحة الفلســـطينية«.

أما الكاتب الفلســـطيي مسر حجاوي فقد أكد إلشـــراق 
بـــدأت ابلفعـــل،  اجلديـــدة  الفلســـطينية  االنتفاضـــة  أن » 
األقصـــى  املســـجد  ألن  الظـــروف،  عـــن  النظـــر  بغـــض 
خـــط أمحـــر، وعنـــوان للهويـــة العربيـــة االســـامية للقـــدس 
وفلســـطن. هـــذه االنتفاضة ســـوف تســـتمر ولـــن تتوقف، 
يغذي ذلك الشعور أن االحتال االسرائيلي يريد طمس 
اهلويـــة الفلســـطينية وهتويـــد املســـجد األقصـــى وحتويلـــه إىل 
جـــزء مـــن الصـــراع هبـــدف تقســـيمه لبنـــاء اهليـــكل املزعوم، 

وهـــو خمطـــط حقيقـــي اخلطـــر علـــى االنتفاضة الفلســـطينية 
اجلديـــدة، تبـــدأ مـــن حممـــود عبـــاس )أبـــو مـــازن( وســـلطته 
الـــي تعمـــل وكيـــًا لاحتـــال وتنســـق معـــه أمنيًـــا، فهـــذه 
الســـلطة ســـوف تعمـــل علـــى وأد االنتفاضـــة وقتلهـــا ألن 
مصرهـــا مرتبـــط متاًمـــا ابالحتـــال، وهـــي ســـلطة وظيفيـــة 
دورهـــا تركيـــع الشـــعب الفلســـطيي وتطويعـــه لاحتـــال، 
وإىل جانـــب ســـلطة عبـــاس هنـــاك األنظمـــة العربيـــة، الـــي 
قـــد تتدخـــل إلنقـــاذ الكيـــان الصهيـــوين، مثلمـــا حصـــل يف 
مـــرات عديـــدة، وعادة ما تتدخـــل األنظمة العربية لتطويق 
أي حتـــرك فلســـطيي علـــى األرض، كمـــا حـــدث منـــذ عام 
1936 وحى اآلن عندما أفشـــلت االنظمة العربية الثورة 
الفلسطينية وأطول إضراب يف التاريخ«. وأردف حجاوي 
قائـــًا »األنظمـــة العربيـــة مجيًعـــا هلا مصلحة مـــع االحتال 
واســـتقراره وبقائـــه، وهـــي تتشـــارك معـــه املصـــاحل، ولذلـــك 
ســـتكون حريصـــة علـــى وقـــف االنتفاضة الفلســـطينية ضد 
احلـــايل  الوضـــع  أن  شـــك  ال  األقصـــى،  املســـجد  هتويـــد 
النـــدالع  الضروريـــة  األســـباب  يوفـــر كل  فلســـطن  يف 
ســـائر  إىل  القـــدس  تتعـــدى  انتفاضـــة  أو  شـــاملة،  ثـــورة 
أركان فلســـطن، فغـــزة حماصـــرة منـــذ 11 عاًمـــا والضفـــة 
الغربيـــة تعـــاين مـــن التهويـــد واالســـتيطان، وســـوء األحـــوال 
االحتـــال  جلنـــود  اليوميـــة  واالعتـــداءات  االقتصاديـــة 
شـــعور  أن  املذلـــة، كمـــا  والعســـكرية  األمنيـــة  واحلواجـــز 
الفلســـطينين يف فلســـطن احملتلة عام 1948 الذين يطلق 
عليهـــم )عـــرب الداخل( أو )فلســـطينيي الداخل( هبويتهم 
الـــذايت  الشـــعور  يغـــذي  الفلســـطينية،  العربيـــة  االســـامية 
لديهـــم ويغـــذي اندماجهـــم الكامل مع مكوانت الشـــعب 
الفلســـطيي يف الضفـــة وغزة واملخيمـــات واملهاجر ومواطن 
التشـــرد وهـــو مـــا جيعل منهـــم حمرًكا أساســـًيا ألي انتفاضة، 
كمـــا حيـــدث حاليًـــا، ألن املســـجد األقصـــى عنـــوان أكـــر 
مـــن االنتمـــاءات الضيقـــة اهلامشـــية، فـــأي عريب أو مســـلم 
غـــر عـــريب يرتبـــط ابلقـــدس واملســـجد األقصـــى، كمـــا أن 
املســـيحين الفلســـطينين يعتـــرون املســـجد األقصـــى جزء 
مـــن هويتهـــم، وهـــذا مـــا يكر دائـــرة الصراع ويوســـع قاعدة 
االنتمـــاء لانتفاضة املضـــادة لاحتال الصهيوين املعادي 
للشـــعب الفلســـطيي وهويتـــه واترخيـــه وأرضـــه ومقدســـاته، 
وعلـــى رأســـها املســـجد األقصـــى املبـــارك، ومـــن هنـــا فـــإن 
يف  يكمـــن  الفلســـطينية  ابالنتفاضـــة  حييـــق  خطـــر  أكـــر 
مؤامـــرات األنظمـــة العربيـــة مـــع ســـلطة عبـــاس إلجهـــاض 

انتفاضـــة األقصـــى«.
الكاتـــب والصحـــايف الســـوري املعـــارض حممـــد خليفة قال 
إلشـــراق » كل عناصـــر التهـــاب الشـــارع متوفـــرة يف هـــذه 
الشـــعبية  الفئـــات  فـــكل  الفلســـطيي:  الزمـــن  مـــن  الرهـــة 
مســـتفزة وموحـــدة يف الـــرد علـــى االحتـــال، ومتحـــدة يف 
املوقـــف مـــن احلرم القدســـي ورفض املســـاس بـــه من العدو 
الـــدوام كفيـــًا بتوحيـــد  االســـرائيلي واالقصـــى كان علـــى 
توحيـــد  أوىل  ابب  ومـــن  واالســـامية،  العربيـــة  )األمـــة( 
)الشـــعب الفلســـطيي(. وقـــد رأينا مظاهـــر الوحدة أبجلى 
صورهـــا يف انضمـــام اجلميـــع إىل قـــرار التصـــدي والدفـــاع 
 1948 الداخـــل  فلســـطينيو  والقـــدس،  االقصـــى  عـــن 
وفلســـطينيو الضفـــة الغربيـــة وفلســـطينيو غـــزة وفلســـطينيو 
واملســـيحيون. كل  املســـلمون  الفلســـطينيون  الشـــتات. 
األطراف السياســـية: ســـلطة رام هللا وسلطة غزة. الفصائل 
مـــن اليســـار واليمـــن واالســـامية، مـــن فتـــح إىل اجلهـــاد 

االســـامي ومـــن محـــاس إىل اجلبهـــات الشـــعبية«. واعتـــر 
خليفـــة أن »الصـــف الفلســـطيي مـــرتاص وقـــوي ومعـــاىف 
أكثر من أي وقت مضى منذ ســـنوات، واملناخ العريب يف 
حـــال مواتيـــة لانتفاضـــة، فالصـــف العـــريب علـــى رغـــم كل 
انقســـاماته وكوارثه توحد أيًضا خلف األقصى. من مصر 
واألردن إىل املغرب وتونس، مرورًا بقطر والسعودية، كلها 
أعلنـــت مواقـــف مســـاندة مـــع الشـــعب الشـــقيق ومع أوىل 
القبلتـــن واثلـــث احلرمـــن. وهناك أيًضا منـــاخ دويل متفهم 
ومتضامـــن. دول اقليميـــة واســـامية كـــرى كرتكيـــا، ودول 

كـــرى وبعيـــدة يف الشـــرق والغـــرب كالصـــن والســـويد. 
هـــذه العوامـــل تكفـــي إلشـــعال إنتفاضـــة شـــعبية يف كل 
والقـــدس  مناطـــق 1948  داخـــل  ذلـــك  مبـــا يف  مـــكان، 
والضفـــة وغـــزة والدول العربية وأورواب والعامل. فحى االدارة 
األمركيـــة الـــي عرفـــت ابحنيازهـــا املطلق إلســـرائيل الحظنا 
أهنـــا مل تصـــدر مواقـــف قوية اســـتفزازية ضـــد االنتفاضة، أو 
لعلهـــا تركـــت حكومـــة اليمـــن املتطـــرف تغـــرق يف أمـــواج 
سياســـتها اهلوجاء!« وقد اعتر خليفة أن »ما جيري اليوم 
يف القـــدس انتفاضـــة مقدســـية حقيقيـــة، قابلـــة لاتســـاع 

بديناميـــات حمليـــة وخارجيـــة كثـــرة«.

تحقيقهبة األقصى هل وقفت عند حدود فلسطين؟

أحمد مظهر سعدو

كاتب وإعامي سوري
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هائل حلمي سرور

كاتب وصحفي سوري

عامـــات اإلدمـــان واضحـــة عليـــه بنظراتـــه الشـــاردة و صوتـــه األجـــش 
وشـــراهته املبالـــغ فيهـــا يف تدخـــن الســـجائر، تذكـــرين على الفـــور وقال: 

ألســـت االســـتاذ املســـؤول عـــن احملاضـــرة خبصـــوص املخـــدرات.
قلت له: أجل..

قال: كيف عرفت مكاين؟
عفـــواَ اســـتاذ أان مل أقصـــد أهـــا وســـها بـــك، األب واألم كاان يف حالـــة 
يُرثـــى هلـــا وتوقعـــا أن تقـــوم الســـاعة وتقعـــد عندمـــا علمـــا بوجـــودي، يف 

األوىل  وللوهلـــة  احلقيقـــة 
حســـبته عنمـــا أكمـــل طريقه  
أييت  أن  البيـــت  داخـــل  إىل 
أبداة حـــادة ويعطبـــي  هبـــا، 
عكـــس  جـــرى  مـــا  لكـــن  و 
مـــا توقعتـــه عـــاد واقـــرتب مي 
بنظـــرات  إيلَّ  حيـــدق  وأخـــذ 
غريبـــة يف هـــذه احلالة هدأت 
أشـــرت  عندمـــا  روعـــه  مـــن 
إليـــه ابجللـــوس ابلقـــرب مي، 
نظـــرت إىل وجهـــه الفي فهو 
الثامنـــة  يتجـــاوز  مل  شـــاب 
وعلـــى   ، عمـــره  مـــن  عشـــر 
الفـــور دمعـــت عيـــي دون أن 
أمتالك نفســـي مل أعد أحتمل 
تنهـــار  وهـــي  شـــبابنا  رؤيـــة 
يف بـــاد اللجـــوء، فوضعـــت 

يـــدي علـــى كتفـــه 
وحضنتـــه وكأنـــه قطعـــة مـــي، 
األســـرة  تتمالـــك  مل  هنـــا 
ابلبـــكاء. فبـــدأوا  املوقـــف 

الدهشـــة  حالـــة  يف  ســـليم   
والغرابـــة مـــاذا حيصل ال يعلم 
ولكـــن املوقـــف أيقظـــه نوعـــاً 
مـــا ممـــا هـــو فيـــه مـــن غفلـــة 
فبادرين اببتســـامة أحسست 
هبـــا وكأهنـــا انبعـــة مـــن ولدي 
مـــن صلـــي، قـــال يل هبـــدوء: 

أتعرفـــي؟ ... أجبتـــه: نعـــم أعرفك أنت ســـليم الرائع ولكن علمت أنك 
تتعاطـــى املخـــدرات وتروجهـــا.. قـــال: مباذا أخدمـــك.. قلت له: جئُت 
ألجنبـــك ذاك الـــداء، هنـــا أخـــذت الســـكينة واهلـــدوء جمرامهـــا، فشـــرع 

حيدثـــي عـــن معاانتـــه:
أهنـــم  أخـــروك  أهلـــي  أن  وأعلـــم  املخـــدرات  أتعاطـــى  أان  نعـــم  اســـتاذ 
مســـتاؤون مي وأين أســـرق ماهلم ومال ضيوفهم وأبيع أاثث املنزل وأين 
أروجهـــا مقابـــل املـــال مـــن أجل أن أحصل على تلـــك اآلفة، ولكن هل 

تســـاءلت ملـــاذا أان أفعـــل ذلك؟

قلـــت لـــه هبـــدوء: نعـــم أعلـــم كل شـــيء ولكـــن علـــيَّ أن أمحيـــك ألين 
أحبك، وأرغب من خالك أن أرســـل رســـائل للشـــباب الســـوري عر 
لقائـــي معـــك مـــن أجـــل االبتعـــاد عـــن طريـــق املخـــدرات الـــي انتشـــرت 

بكميـــات كبـــرة. 
قـــال يل: تقصـــد أنـــك ترغـــب يف وضع حل ملشـــاكلي، أجبتـــه: أجل.. 
قـــال: أان أخـــرت والـــديت عندمـــا ذهبنا حلضور احملاضرة وســـعدت جداً 
وكانـــت رغبـــي قويـــة يف التـــدواي من هـــذا الداء، ولكـــن عندما اصطدم 

بواقعـــي األليـــم ترتاخـــى عنـــدي العزميـــة، كمـــا تـــرى وضـــع العائلـــة املادي 
يف تناقـــص، أيب مريـــض وأمـــي مريضـــة وأخـــي التـــوأم هـــو املعيـــل، أان 
أستشـــعر املعـــاانة ولكـــن ال أســـتطيع فعـــل شـــيء، قلـــت لـــه: هـــدئ من 
روعـــك جئـــُت ملســـاعدتك ثـــق يب، أخـــذت االبتســـامة ترتســـم علـــى 
وجهـــه الـــريء أحسســـت عندهـــا أين المســـت صرخـــة األنن، ســـألته: 
مـــى وكيـــف دخلـــت عـــامل املخـــدرات؟ أجابـــي : كغـــري كنـــُت أعمـــل 
يف املنطقـــة الصناعيـــة اخلاصـــة بصناعـــة األحذيـــة، هـــذه املنطقـــة تعـــج 
ابلعمـــال الســـورين كان عندمـــا أييت يوم قبض املعاش األســـبوعي الكل 

كان يتوجـــه إىل الـــدكان  )أشـــار إيل إبصبعـــه( أنـــت تعـــرف مـــا معـــى 
دكان ، قلـــت متجاهـــًا: ال، أكمـــل حديثـــه: الـــدكان هو جتمع ملدمي 
املخـــدرات  كنـــا ندخـــل وال خنـــرج حـــى الصبـــاح لنذهـــب بعدها للعمل  
وكنـــُت أعلـــل ذلـــك ألهلـــي أن هنـــاك طلبيـــة وجيـــب تســـليمها، ســـألته: 
كيـــف كان شـــعورك وأنـــت أتخـــذ أول نفـــس؟، ذات مـــرة أصـــر علـــي 
أحـــد أصدقائـــي أخـــذ نفس من ســـيجارة بونـــزاي كان يدخنها فأخذهتا 
حتـــت اصـــراره  فشـــعرت خبليـــط غريـــب مـــن األحاســـيس املختلفـــة / 
ســـعادةـ ــــ حـــس مرهفـ  ضحـــك / ومنذ 
تلـــك اللحظـــة بـــدأت رحلة ادمـــاين كنُت 

وقتهـــا يف الرابعـــة عشـــر مـــن عمـــري .
قلـــت لـــه: أان مل أفهـــم بعـــد ملـــاذا تســـمي 
الســـيجارة األوىل إدمـــان كان إبمكانـــك 
االبتعـــاد، قال: كنـــُت حباجة لذلك لكي 
أنســـى وأضيـــع، املدمـــن يعشـــق الضيـــاع 
عندمـــا ال جيـــد مـــاذاً أمنـــاً يقيـــه حر وبرد 

هـــذه احلياة.
قلت له: كم ســـيجارة كنت تتعاطاها يف 
اليـــوم؟، قـــال: كنـــُت أدخن بونـــزاي أكثر 
مـــن الســـجائر لرخـــص ســـعرها يف حدود 

مخســـة سجائر.
قلـــت لـــه: كيـــف حتولـــت مـــن مدمـــن إىل 
مـــروج؟  قـــال: بســـبب شـــراهي للتعاطـــي 
قـــررت  التعاطـــي  تكلفـــة  أوفـــر  وحـــى 
املخـــدرات ألضـــرب  عـــامل  إىل  الدخـــول 

واحـــد. حبجـــر  عصفوريـــن 
جتلـــب  كنـــت  أيـــن  مـــن  لـــه:  قلـــت 
التجـــار  بعـــض  مـــن  قـــال:  املخـــدرات؟، 

 . ر لصغـــا ا
جتـــار كبـــار.  هونيـــك  يف  ليـــش  قلـــت: 

بنعـــم.  فقـــط  الـــرأس  هبـــز  أجابـــي 
عـــن  اإلقـــاع  حتـــاول  أمل  لـــه:  قلـــت 
التعاطـــي؟، قـــال: صممـــت علـــى عـــدم 
التعاطـــي لكنـــي كنـــُت أتوقـــف ألايم مث 

أخـــري. مـــرة  أعـــود 
أنظـــار  حمـــط  هـــو  ســـليم  الشـــاب  اليـــوم 
اجلميـــع هنـــا كنـــُت أراهـــن عليـــه منـــذ ذلـــك احلـــن فهـــو ال يغيـــب عـــن 
مواعيـــد التشـــايف لـــدى مركـــز معاجلـــة إدمـــان املخـــدرات للخـــاص مـــن 
هـــذا الـــوابء أيخذ جلســـاته ابنتظـــام، ومتَّ تبديل الكمليـــك القدمي الذي 
كان يعـــاين مـــن تلفـــه ابلكامـــل بكمليـــك جديـــد وكانـــت هنـــاك وعـــود 
كثرة لســـليم عندما ينتهي من العاج ســـوف نؤمن له عمًا يســـرتزق 

منـــه وعائلتـــه. الشـــاب ســـليم اليـــوم ليـــس كســـليم الشـــاب أمـــس. 
»ال تصغ إىل أي صوت بداخلك يدعوك إىل االستســـام واالنكســـار 

وقتل اهلمة«.
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ثقافة وأدب

أنا مصاب بثالثة أمراض على األقل.

محمد سليمان زادة

اشرتت أمي من سوق )البالة( قماشة ملونة كبرة جداً لكي تصنع منها 
أغطيـــة )للوســـائد( و)الفـــرش( و)بيجامـــات( نـــوم يل وإلخـــويت، تقـــول أمـــي إهنـــا ســـتارة كبـــرة 

أشـــرتيتها بســـعر )لقطـــة( فســـعرها جـــداً رخيـــص.
كان هذا يف الثمانينات على أثر وضع اقتصاديٍّ صعب ســـببته أحداث دارت يف بعض املدن 

السورية كالي حتصل اآلن.
اســـتهواين شـــكل الســـتارة أبلواهنا وحجمها وفكرت أن أســـتفيد منها بشـــيء يدهش أصدقائي 

أفضـــل مـــن وجـــوه الوســـائد )املخـــدات( و)الفـــرش( و)البيجامات( وأن أضعهـــا فوق بيتنا.
كانـــت ســـيبة )التلفزيـــون( موضوعـــة علـــى عمـــود طويـــل جـــداً مغـــروز يف مـــزراب للمطـــر بزاويـــة 
ســـطح بيتنـــا، تســـلقت العمـــود وربطـــت القماشـــة بشـــكل جيـــد وجعلتـــه ســـارية هلـــذه القماشـــة 
األجنبيـــة، وبـــدأت القماشـــة ترفـــرف فـــوق بيتنـــا وشـــعرت بنشـــوة النصـــر وقتهـــا وبـــدأت أتبخـــرت 
كالطـــاووس فـــوق ســـطح البيـــت بعد أن رأيت الدهشـــة بعيون املارة وأصدقائـــي واجلران معتقداً 

أنـــه إعجاب. 
تــــّجمع الناس حول منزلنا مســـتغربن من القماشـــة فشـــكلها غريب وليس مألوفاً يف ظل أوضاع 
أمنيـــة حرجـــة أان ال أدركهـــا وال أعـــرف أبعادهـــا بـــذاك الوقـــت كـــوين كنـــت طفا، توقـــف الباص 
عنـــد املوقـــف الـــذي كان قريـــب مـــن منزلنـــا وبدأ النـــاس يف الباص يتحدثون ويشـــرون أبصابعهم 

إىل القماشـــة الـــي على العمـــود وعلى البيت.
كان أيب مـــن بـــن ركاب البـــاص لكنـــه مل يشـــر أبصبعـــه مثلهـــم بـــل نـــزل مـــن البـــاص مســـرعاً ظن 
أيب أن إحـــدى الـــدول احتلـــت مدينتنـــا ورفعـــت علمهـــا فـــوق بيتنـــا وقتهـــا مل يكـــن أحـــد يعـــرف 
)التكبـــر( وال )الغنيمـــة( وال )التعفيـــش( حـــى يعتقـــد ايب أو يظـــّن أن فصيـــا )كـــر( علـــى بيتنـــا 

واختـــذه )مقـــراً( أو )حمكمة شـــرعية(.
وصـــل أيب إىل البيـــت مهـــروالً وشـــاهد حشـــود غفـــرة مـــن النـــاس أمـــام البيت وكأهنـــم طالبو جلوء 
أمـــام إحـــدى الســـفارات األجنبيـــة أو مؤسســـة متوينيـــة )لشـــركة التجزئـــة( تـــوزع الزيـــت والســـكر 
كانت مفقودة وقتها، ســـألي أيب عن العلم )القماشـــة( وعن قصته ومن هي اجلهة الي وضعته 
فـــوق بيتنـــا، وأجبتـــه وأان مســـتغرب مـــن عـــدم ســـعادة أيب بعملي هـــذا وأخرته عن قصة الســـتارة 
بـــكل بســـاطة دون تـــردد وأن أمـــي كانـــت تريـــد أن تســـتخدمها )وجـــوه وســـائد وبيجامات( وأان 
اســـتخدمتها هبـــذا الشـــكل، أخرتـــه وأان فخـــور مبـــا قمـــت به، قـــال أيب. وهو خائـــف من وصول 
األمـــن اصعـــد وانزلـــه إنـــه علـــم لدولـــة أجنبيـــة وليـــس ســـتارة.. انزلـــه اي بـــي فالعلـــم بغـــر وطنه هو 

وجـــه وســـائد )خمدات( و)فـــرش( و)بيجامـــات( ألطفالنا .

زهاميـــر وانفصـــام وتوحـــد، لســـت متأكـــداً متاماً أي من هذه األمـــراض دخل مرحلة املزمن وأيهم الزال يف مرحلة 
التوســـع والبحث عن كل خلية شـــاردة لاســـتياء عليها قبل املرض اآلخر.

عنـــدي مشـــكلة يف الزمـــان وأخـــرى يف املـــكان فـــأان أعيـــش يف العام 1800 يف جزيرة ســـتختفي حتت املياه بعد 
سنة. مخسن 

املشكلة احلقيقية الي تواجهي هي، من أين أان..
 فأقـــف كإمـــرأة يف التســـعن تضـــع ســـبابتها علـــى فمهـــا وحتاول أن تتذكر شـــيئاً عن طفولتها فهـــي متأكدة أبهنا 

مل تلـــد مـــن العـــدم وأبهنـــا كانـــت متلك أابً يعمل ســـائق شـــاحنة كبـــرة وأماً جتيد حياكـــة الصوف.. 
أان مـــن ديـــر الـــزور ولـــدت يف ريفهـــا وربطـــت أمـــي قطعـــة قماش على قضبان اجلســـر املعلـــق لتجلب يل احلظ مث 

رافقـــت أيب يف مشـــوار إىل حلـــب لشـــراء مضخـــة ماء فقال لـــه أهل حلب..
- ما أمجل هذا الطفل.

وألن أيب كان كرمياً فرتكي يف حلب وأخذ مضخة املاء ورحل.
أشعر أن الزهامير حيول حيايت إىل فلم فأان لست من دير الزور وأيب مل يشرت مضخة من حلب..

أان مـــن املغموريـــن ولـــدت علـــى ضفـــاف الفـــرات )بـــاد الغـــريب( مـــن أم تزرع الوشـــم يف وجوه الرجـــال وكان أيب 
يـــوزع املواســـم علـــى الفقـــراء، غمرتنـــا ميـــاه الســـد ورقـــدت أرض أحامنا علـــى عمق مئي مرت حتـــت املاء، هناك 

لعبنـــا أان وأوالد عمـــي وخبـــأان احلصـــى حتـــت الرتاب، نقلتنا الشـــاحنات إىل احلســـكة
 )بـــاد شـــرقي( ولقبـــوان ابلعـــرب الغمـــر وصار عندان موطنن واحـــد حنبه لكنه حتت املاء وواحد نعيش فيه لكنه 
ال يقبلنـــا، أصبحنـــا شـــركاء األكـــراد واألرمـــن يف الشـــتات فالذيـــن وافقـــوا على الرحيل عاشـــوا يف مواطن جديدة 
عليهـــم وشـــاقة، امـــا الذيـــن رفضـــوا الرحيـــل غرقـــوا هناك، وتقول الرواية الي يف رأســـي أبن أيب خبأين يف أرضه يف 

ريـــف الرقـــة، ورحـــل جمـــراً فغمرتي املياه وأان أفكك رموز وشـــم أمي.
قلـــت لكـــم أبنـــي مصـــاب ابلزهاميـــر فـــأان لســـت من الرقـــة، أان من محـــاة كان أيب موظفاً يف البلديـــة وكانت أمي 
تبيـــع احلليـــب ويف ليلـــة اســـتيقظت أمـــي مرعوبـــة وقالـــت أليب، أحدهـــم دس الســـم يف احلليـــب وضحـــك أيب، 
لكنهـــم وصلـــوا يف ســـاعات الفجـــر وأعدمـــوا أيب يف ســـاحة البلديـــة وأمـــي ضاعـــت يف الـــركام ومت قصـــف املدينة 

آبالت عماقـــة فمـــتُّ هنـــاك وأان احبـــث عـــن جـــرة احلليب ألشـــرب الســـم.
اتركـــي اي زهاميـــر فـــأان لســـت مـــن محـــاة، أان مـــن القامشـــلي كان أيب عازفـــاً مشـــهورا وأمي كانت تصنع الســـجاد 
وكان أيب يغـــي هلـــا وللجبـــال فاقتلعـــوا اظافـــره واحرقـــوا ســـجاد أمـــي، فاحرتقـــت هويـــي هنـــاك وصـــرت مـــن 
املكتومـــن، منـــت يف شـــوارع املـــدن ألن الفنـــادق رفضتـــي بـــا هويـــة وكـــرت هكـــذا أحلـــم ببطاقـــة شـــخصية.

غـــر صحيـــح أان لســـت مـــن هنـــاك اآلن تذكـــرت، أان مـــن الســـلمية، كان أيب يصنـــع العـــرق احمللـــي وأمـــي كانت 
أمجـــل نســـاء املدينـــة فاصطحبتـــي معهـــا يف زايرة إىل درعـــا فوقعـــت يف حـــب فتـــاة درزيـــة تشـــبه العنـــب األمحـــر 

فاختبـــأت عـــن أمـــي وعـــادت دوين..
إذا كنت مصااب ابلزهامير فعليك أبلبوم الصور لتتذكر موطنك..

يل صورة يف الشـــام، أان من الشـــام إذاً ويف طفولي تدحرجت من قاســـيون إىل ســـاحة األموين ألحضر أمســـية 
مظفر النواب.

يل صـــورة يف عفريـــن، أان مـــن عفريـــن إذاً ورائحـــي كلهـــا غـــار وزيتون، كان أيب صيـــاداً يبحث عن أكر غزالة يف 
الـــوداين فانقطعـــت أخبـــاره وهـــو يلحـــق هبا وكانت أمي تعمـــل يف األرض فتولت أمران ورفضت الزواج بعد أيب.

يل صورة يف إدلب، أان من هناك إذاً وكنت أزور عمي الي يف سراقب، ولكن ال عمة يل هناك.
اللعنـــة علـــى الصـــور وحتديـــداً.. إذا كنـــت مصـــاابً ابلزهاميـــر فهـــي تعـــي الشـــتات، أان مـــن كل هـــذه األمكنة، أان 
مـــن ســـوراي.. كل اجلهـــات يل.. غمرتـــي ميـــاه املنفـــى فصار عنـــدي موطنن، واحد هناك غمرتـــه الدماء وواحد 
هنا ال يقبلي، أحبث عن هويي وعن تفســـر لوشـــم أمي، أان من تلك الباد اجلميلة الي حتولت إىل ســـحر.. 

أان... أان.. 
أان مصاب بثاثة أمراض مزمنة، أنسى كثراً.. لكني أعرف من دس السم يف حليبنا.

العلم

موسى الرمو

كاتب وصحفي سوري فنان وكاتب سوري - مقيم هبولندا
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ثقافة وأدب

يوم غضب جنكيز خان

زكريا تامر

كان جنكيـــز خـــان رجـــًا مـــن دم وانر، حـــن يشـــعر يومـــاً ابمللـــل يتذكـــر مـــا أحـــرق مـــن مـــدن ومـــا أهلـــك مـــن رجـــال ونســـاء وأطفـــال 
وكتـــب وعصافـــر وقطـــط وأشـــجار، فيختفـــي مللـــه، وتســـود حملـــه غبطـــة أكثـــر روعـــة مـــن جنمـــة وحيـــدة تتـــأأل يف ليـــايل صحـــارى 
األرض، ولكـــن جنكيـــز خـــان مـــّل يف يـــوم مـــن األايم ملـــًا مل جيـــد ســـبيًا للخـــاص منـــه، فاســـتاء، وافرتســـته حـــرة قاســـية، فاضطـــر 

إىل طلـــب املشـــورة مـــن واحـــد مـــن وزرائـــه اشـــتهر حبكمتـــه وآرائـــه الســـديدة.
قطب الوزير جبينه، وقال جلنكيز خان بوقار: 

امهلين بضعة أايم حىت أفكر وأعثر على الدواء الشايف.
فقـــال جنكيـــز خـــان بنـــزق: تتكلـــم كأنـــك طبيـــب! جـــاوب حـــااًل وإال أمـــرت خدمـــي أبن يســـلخوا جلـــدك وأنـــت حـــي تبصـــر مـــا 

حيـــّل بـــك.
قال الوزير: ال داعي إىل الغضب، فكل ما ترغب فيه سيتحقق دومنا متهل وسأجاوب..

فقاطعـــه جنكيـــز خـــان قائـــًا: هيـــا انطـــق وقـــل جوابـــك، وال تنـــاور وحتـــاول إضاعـــة الوقـــت. أريـــد وســـيلة تقضـــي علـــى مـــا أحـــس 
بـــه مـــن ملـــل ال يطـــاق.

ـــذا فقـــد يكـــون التغيـــر  ـــر: قـــد يكـــون ســـبب مللـــك راجعـــًا إىل بقائـــك مـــدة طويلـــة يف قصـــر زاخـــر بـــكل مـــا تشـــتهي، ول قـــال الوزي
هـــو الكفيـــل إبنقـــاذك مـــن مللـــك.

ففكـــر جنكيـــز خـــان طويـــًا مث قـــرر العمـــل مبشـــورة وزيـــره، ورأى أن يتنكـــر يف ثيـــاب الفقـــراء، وغـــادر قصـــره وحـــده بغـــر حـــراس وال 
أعـــوان، وجـــال يف الطرقـــات حـــىت تعبـــت قدمـــاه ووهنـــت قـــواه غـــر أن مللـــه مل يفارقـــه إمنـــا ازداد وأصبـــح ســـحابة ســـوداء متتلـــك 
شـــرايينه، فهـــّم ابلرجـــوع إىل قصـــره ومعاقبـــة وزيـــره، ولكنـــه تنبـــه لرجـــل ينهـــال ضـــرابً ابلعصـــا علـــى محـــار، فوجـــد نفســـه يندفـــع حنـــو 

الرجـــل، وميســـك يـــده حاملـــة العصـــا، ويقـــول لـــه حبنـــق: لـــو كان قلبـــك مـــن حجـــر ملـــا ضربـــت محـــارك هبـــذه القســـوة.
ـــز خـــان هبـــزء: مـــا هـــذا  ـــز خـــان مدهوشـــًا مـــن دون أن يتفـــوه بكلمـــة، ولكـــن احلمـــار تكلـــم، وقـــال جلنكي فحـــدق الرجـــل إىل جنكي

الفضـــول البغيـــض؟ أأان الـــذي يضـــرب أم أنـــت؟
قال جنكيز خان: هذا أمر عجيب حقاً! محار ويتكلم؟!

قال احلمار بزهو: وأتكلم با أخطاء حنوية شائعة حمارابً اللهجات احمللية بوصفها تعبرًا عن نزعات إقليمية مقيتة.
فازداد استغراب جنكيز خان، وقال للحمار: وتتكلم أيضاً كاملثقفن؟!

قال احلمار ابعتداد ورأس مرفوع: أان ابلطبع مثقف.
فضحـــك جنكيـــز خـــان، وقـــال: أظـــن أنـــه مـــن األفضـــل أن تصحـــح قولـــك فتقـــول إنـــك محـــار مثقـــف إذا كنـــت حريصـــاً علـــى النطـــق 

ابلصـــدق وحـــده.
قال احلمار: أنت خمطئ، فأان لست محاراً مع أين محار.

قال جنكيز خان: ما هذا الكام الغريب؟ أتطرح علّي ألغازًا أم أنك تطلب مين أن أكذب ما أشاهده وأصدق ما أمسعه؟!
فال احلمار: حيق لك أن تستنكر وأن تتهمين مبا تشاء من التهم، ولكنك إذا عرفت حكاييت صدقت ما أقوله.

قال جنكيز خان وقد طغى عليه الفضول: ارو يل حكايتك.
قـــال احلمـــار: كنـــت مـــن قبـــل خملوقـــاً بشـــراًي، أقـــرأ الصحـــف واجملـــات، وأســـتمع إىل نشـــرات األخبـــار، وأشـــاهد برامـــج تلفزيونيـــة، 
ولكـــين أردت اســـتخدام ثقافـــيت للظفـــر مبغـــامن شـــخصية ماديـــة ومعنويـــة، فاضطـــررت إىل أن أمشـــي علـــى أربـــع، وظللـــت أمشـــي 
ـــراء، فلـــم أنـــل مـــا أبغـــي بســـبب كثـــرة الزاحفـــن، وحتولـــت مـــن  ـــه مـــن جـــاه ونفـــوذ وث علـــى أربـــع آمـــًا احلصـــول علـــى مـــا أطمـــح إلي

ـــراه. إنســـان إىل مـــا ت
قال جنكيز خان متسائًا: وأذانك.. كيف كربات؟

قال احلمار: ألين كنت أستخدمهما أكثر من لساين.
ـــد  ـــة حكايتـــك كـــي تكـــون عـــربة ملـــن يري ـــاب الفقـــراء: حـــن أعـــود إىل قصـــري ســـآمر بكتاب ـــه يف ثي ـــز خـــان وقـــد نســـي أن قـــال جنكي

أن يعتـــرب.
قال احلمار: أنت؟! أنت الشبيه مبتسول متلك قصرًا؟!

قال جنكيز خان: أان لست أملك قصرًا فقط بل أان جنكيز خان سيد العامل. أمل تسمع عين؟
قال احلمار: لن أصدق ما تقوله ولو أكلت كل ما على سطح األرض من كتب مقدسة.

قال جنكيز خان: وملاذا لن تصدق؟
قـــال احلمـــار: اجلـــواب ســـهل، فلـــو كنـــت حقـــًا جنكيزخـــان ملـــا عنيـــت بكتابـــة حكايـــيت وأمهلتهـــا، فاملفضـــل للحـــكام هـــو مـــن يتقـــن 

الزحـــف.
قال جنكيز خان: أجوبتك ال ختلو من ذكاء يؤهلك ألن تكون وزيراً من وزرائي.

قال احلمار: اآلن فقط اقتنعت أنك جنكيز خان.
قال جنكيز خان: ملاذا؟

قال احلمار: ألنه ليس من املستغرب أن خيتار جنكيز خان من كان إنساانً وحتول محاراً وزيراً له.
فغضـــب جنكيـــز خـــان، وقـــال للرجـــل حامـــل العصـــا: ســـآمر بقطـــع رأســـك إذا مل تتابـــع ضـــرب محـــارك الوقـــح بقســـوة ألنـــه ســـيء 

الرتبيـــة طويـــل اللســـان.
فاســـتأنف الرجـــل ضربـــه للحمـــار حبماســـة وخـــوف بينمـــا قصـــد جنكيـــز خـــان قصـــره وقـــد تبـــدد مللـــه وحـــّل حملـــه غضـــب عـــارم وأمـــر 
الشـــمس ابألفـــول، فشـــحب نورهـــا، وأطاعـــت األمـــر تـــواً ومـــن دون تـــردد وأمـــر أيضـــاً مالكـــي احلمـــر كافـــة أبن ميتلكـــوا عصيـــاً 

وســـياطاً ويســـتخدموها ابســـتمرار. ومنـــذ ذلـــك اليـــوم، عانـــت احلمـــر ظلمـــاً لـــن يـــزول.

المفر.. المفر 
من الجنون.

عبد الكريم عمرين

شيخ القصة السورية ورائدها فنان وكاتب سوري

حيدث يف احلرب اجملنونة

أن يذهب عقلك إىل فردوس اجلنون

حيدث أن يقتلعوك من بيتك

وتنهال عليك القذائف والسب واللعن

التخوين والتكفر.

يف حرب األوغاد واألوابش يقولون

أهنم يدافعون عنك، وجيسدون حلمك

لذا فعليك أن ختسر كل شيء

كل شيء، بيتك، زوجك، أوالدك

قلبك وروحك.

يف احلرب اجملنونة حيق للحاجز البغيض

أن يعتقلك بسبب شعرة بيضاء يف عانتك

وحيق للثورجي أن يقتلك

ألن قميصك مشّجر.

يف احلرب اجملنونة

يتكاثر املهرجون والبهاليل

الوّعاظ واألبطال واللصوص

جيأرون ابلفضيلة والوطنية واخلافة.

يف احلرب اجملنونة

الكل يتحدث ابسم هللا وأنبيائه

حُياضرون بك ويتفيهقون

يريدونك بيدقاً يف لعبة شطرنج عقائدهم.

يف احلرب اجملنونة

يتربع الطيبون مباهلم

فيسرقها األوغاد واألوابش

ويرتكون للفقر كسرة خبز

الرصاصة منها أرحم.

يف احلرب اجملنونة

ليس مثة معيار للقيم، كل شيء مباح

كل شيء مشروع، كل شيء حُمَرَّم.

يف احلرب اجملنونة

ألمة من اجملانن

ال مفر.. ال مفر من اجلنون.

محص.. للحب وقت للموت وقت
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ثقافة وأدب

مخلصوَن على المحكِّ

إسماعيل الحمد

كيف أيتيي الشتاء وأنت لست معه؟!
فرشــُت ســجاد البيــت ورتبــت الــزوااي وغســلت النوافــذ للمطــر يقــرع علــى نظيــف 
قلــي ومسعــي، يُوقــُظ بلــور إحســاس شــفيف، ملــاذا مل أتِت معــه؟، مشــيُت علــى 
خبــور أدراجــي ألرتفــع اليــك وأدخــل يف الكواليــس اخلفيّــة، أفتــح راتج العمــر لــك، 

ملــاذا مل أتت معــه؟!
دفــأُت قلــي مبخمــل كلماتــك، قّشــرُت كســتناء الكتــب، كســرُت جــوز اهلنــد 

وبيــاض قلــي، وانتظــرت أان وجــوايل طويــًا.
رنـّـْت أجــراس الغيــوم مجيعهــا وســقطْت شــوارع املــدن أبحــام يقظتهــا وطــارت كل 
شــارات االســتفهام والتعجــب املهاجــرة إىل دفء وجهتهــا، أّمــا أانملــي فدفنــت 

رؤوســها برمــل التشــاغل كــي تفــرغ للســام عليــك، وملَّ أتت بعــد.
كــم يلزمــك للدخــول يف حقــل القمــح املمغنــط واخلــروج مــن ســلب املطاحــن؟؟ 
هــاِت كيــس طحينــك واحلقــي، ســنجّر الزمــن مــن أذنيــه إىل أايم خراتــه وإىل 

معاصــر مــا هــّر مــن حــروف ســوداء وخضــراء علــى بســاط اختافاتنــا.
سيكون عندان زيت وفر ُنضيء به سواد قلوهبم وحقد عجرفتهم.

تــدري ؟، احتفظــت لــك بزبيــب الشــعر وتــن النثــر اجملفــف ولــوز ضحكاتنــا، 
أخجــل أن أحبــك عانيــة يف هــذا اخلــراب الشاســع وحــرب بســوس الكــون، 
أشــعر كمــن يُهــّرُب حُتــف بــاده إىل أماكــن ال تليــق هبــا ومتاحــف حتتــاج إىل 
اثبــات حضارهتــا، أشــعر كمــن يُتاجــر برقيــق الصمــت، وأطفــال العنــب وتــوت 

الشــام وتعــب جــديت.
قلــي كطفلــة ختبــئ  أيقونــة  أخجــل أن أحبــك عانيــة، أحتفــظ هبــواك داخــل 

مــا لديهــا إىل ســاعة اإلفطــار. أطيــب 
أخــاف مــن أنثــاي تؤنبــي علــى وقــت ليــس لألحاســيس النبيلــة، أخــاف مــن 
قســوهتا علــى كبــت النــادر واجلميــل يف حّصالــة الزمــن، تعــال ســريعاً سندمشــق 
الكــون، تدري؟!تعــال نقتســم الفــراق، خــذ منــه احملطــات ومقاعــد املطــارات ورنــن 
اجلــواالت واتــرك يل الصــر والشــوق والاوصــول ومحّــى االنتظــار، قــد ال أذوب، 

ومــا علــّي ومــا يكــون..
هاّ ُأمحّلَك األسى؟!

أّما وقلي شاعٌر...فالشعر حيتمل اجلنون.

سندمشق الكون

ابتسام الصمادي 

كاتب وشاعر سوري كاتبة وشاعرة سورية

مـــا ابُل أهليـــِك خانُـــوا املَْجـــَد واْختـََلفـــوا

ملحمـــًة ِللَفْجـــِر  عزفَـــْت  أحلانـُُهـــْم 

واْنصَرفـــوا الـــّدوالِر  َهـــوى  يف  تـََفّرقـــوا 

واســـتغاَث  يومـــاً  الفْجـــُر  انداُهـــُم 

ِلِذلِِّتهـــْم رْفضـــاً  ُهتافاُتـــم  َعلَـــْت 

ومـــا الطّغـــاِة  أبْحـــاِم  ُعـــراًة  َمَشـــوا 

واْحتـََربـــوا للبْغـــي  كرامَتهـــْم  ابعـــوا 

غِدهـــم عـــن  القيـــَد  يُفـــكُّ  رََجـــْوُه  وكـــْم 

َكِلفـــاً  أْحاِمهـــْم  يف  مُيانِـــُع  بَـــدا 

أَمـــًا  َجْوالهَنـــا  يَبِـــْع  ملْ  كأمّنـــا 

هبـــا الَغريـــِب  مثـــُل  هَلـــا  واملُخلصـــوَن 

ُمْفـــرَتِاًي اإلْخـــاَص  َيدَّعـــي  وُكلُّهـــْم 

وأَنوا خرِهـــا  مـــن  ِعرَهـــْم  محّلـــوا  كـــْم 

هبـــا الّلصـــوِص  َشـــرِّ  مـــع  تناهبوهـــا 

واردُُكـــْم كاَن  إْن  هَلـــا  َمـــْن  أهَلهـــا  اي 

وقَـــْد  ِلْلَهـــواِن  َعَســـفوها  ُخيوهُلـــْم 

أِســـفاٌ  آمالِـــه  عـــْن  اتَب  َمـــْن  وخـــاَب 

َمْنقَصـــًة اخلِـــْزِي  مثـــاَر  َســـيْقِطفوَن 

هِبـــا مـــاِء  الدِّ نـــْزُف  يـَْلعنـُُهـــْم  وســـوَف 

ِرايدَتـــا  اِبعـــوا  الّـــيت  الشـــآُم  أمـــا 

فاليـــأُس تيأســـي  ال  شـــام  اي 

ولـــْن الغُثـــاَء  َذاّيَك  ـــيُل  السَّ ســـيْجرُف 

اقـْتـََرفـــوا ومـــا  قالُـــوا  مـــا  املَْجـــُد  َوأْنَكـــَر 

َعَزفـــوا مـــا  الّليـــل  يف  دفَنـــوا  لكنـُّهـــْم 

ُصرِفـــوا ِســـْحرِِه  يف  ِمثـَْلمـــا  ألْمـــرِه 

والّليـــُل َخْلـــَف األمـــاين الِبيـــِض يَرتَِـــُف

َد الكـــوُن - ُكْفـــراً - ابلـــذي َهَتفـــوا فنـــدَّ

مـــاَر كمـــا قـــْد صاهَنـــا الّســـلُف صانـــوا الذِّ

ـــَرُف الشَّ فيِهـــْم  ِمنـُْهـــْم  تـــربََّأ  حـــىتَّ 

تـَـــَرُف َعنهـــُم  قـَْيـــٍد  فـــكُّ  وِعنـــَدُه 

ُمْلَتِحـــُف الُعـــْرِب  بلحـــاِف  وهْنُجـــُه 

وَقفـــوا خلَفـــُه  واألعـــادي  ُحْكِمهـــا  يف 

احَلَشـــُف َنِْلهـــا  بَقـــااي  ِمـــْن  َنصيُبهـــُم 

اْعتـََرفـــوا أْغواُهـــُم  ابلّـــذي  ولْيتهـــْم 

الَكتِـــُف حَتْمـــُل  مـــاال  حَتِْمـــُل  والِعـــُر 

ـــُجُف السُّ نـَْهِبهـــا  يف  سَتْســـتـُُرهْم  َفهـــْل 

َرشـــفوا أطفاهِلـــا  ِدمـــا  ِمـــْن  َمـــْن  شـــريَك 

َعَســـفوا ابلّـــذي  ُخطاُهـــم  وابَءْت  ابُؤوا 

األَســـُف  جـــّاِده  ِمـــْن  ســـيـُْنجيِه  كأْن 

َقَطفـــوا مـــا  ابخلِـــْزي  يَلعُنهـــْم  وســـوَف 

نـََزفـــوا َمـــْن  أرواُح  تلعنـُُهـــْم  وســـْوَف 

َفســـوَف تبقـــى علـــى صـــْدِر الُعـــا تِقـــُف

واأللِـــُف ـــُن  الشِّ وأنْـــِت  احلُـــروِف،  ايء 

والصَّـــَدُف الـــدُّرُّ  إاّل  مبائِـــِك  يـَبـَْقـــى 
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أحمد قاسم

Bazara Hizbulah bi Daiş re rastîyan derdixe

Ahmad Qasim

Piştî `` Lîstika serê Qelemûna rojava `` bi dawî hat û bi xwera ``Bazarek`` anî di navbera 
milîsên Hizbulahê Lubnanî û rêxistina Daiş de, Hesen Nesrelah derhat, ku bibêje ``şerê li dijî 
Daişê bi temamî armancên xwe bi dest xistin``, û roja 28 /8/2017 roja ``rizgarî ya diwemîne``
Serokê milîsên Hizbulah di gotina xwe yê li ser ekrana televizyona Menarê ya bi Hizbulah ve 
girêdayî, hûrekên bazarê bi rêxistina ``Daişê`` re aşkere kir li Cirûda Qelemûna rojava ya ku 
dikşê ber bi hindirê sînora Lubnanî ve, û got ̀ `me şer li dijî Daişê rawestand; ji ber lihevkirinekê 
di navbera me de, û em xedrê û ji paşva li kesî nadin û hîlebazîyêjî nakin.``
Hikumeta Sûrî jî helwêsta xwe raghand li ser lihevkirina ``Hizbulah`` û rêxistina ``Daişê``de ji 
bo veguhestina çekdarên mayîn ya Daişê ji ser sînorê Lubnanê bo rojhilatê Sûrî.
Lê giringtirîn pirs îro roj ewe –wekî ku Lubnanî dipirsin- kî berpirse ji ber kuştina her du 
leşkerên me? Ji bo çi Hizbulah danustandin bi Daişê re red kir bo rigarkirina leşkeran berî 
kuştina wan? Di dema ku têda egerand û got em bi terorîstan re danustandinê nakin, lê di pişt 
re bi xwe vegerî û bi teroristan re danustandin kir û girtîyên xwe rizgar kirin. Daye belîkirin ku 
girtîyên dewletê ne li yaqî rizgarkirinê ne, lê girtîyên (Partî) li yaqî parastinê ne.
Û di dema ku leşkerên Lubnanî kanibûn çekdarên Daişê bişkênînin û wan dorpêç bikin lê 
Partîyê ew ji ber sezayê tawanê revandin û alîkarîya wan kir ku ji dad û girtîgehê felat bibin, lê 
yên bûyerê dişopînin heya dawî çendan pirs davêne ber lehîyek nîşanên bi seyr, û hestekî tal û 
nefret li gel Lubnanîyan peyda dikin!?
Serok hukometa Bexdadê got ``ti hewcwdarî bi danustandina bi terorîstan re tunebû``, û disa 
got ``Bexdad li rawestandina şer bi Daişê re nagere, lê hewl didê ku ti rê li pêş terorîstan tinene 
yan xwe radest bikin yanjî bêne kuştin.`` û bazara di navberî ``Hizbulah`` û ``Daişê``de wekî 
pîlanekî li dijî asayîşa Îraqê bi navkir, û got `` emê mijarê bi Dîmeşqê re bişopînin ``.
Û Budeyrî jî, endamê firaksiyonê nûnertî ya hevpeymana niştîmanî bi seroketîya cîgirê serok 
Iyad Elawî got `` ew lihevkirina di navbera Hizbulahê Lubnaî û hikometa Sûrî li hêlekê û li 
hêla din rêxistina Daişa terrorist de bi rûdayî bi her hesanî em dibînin pîlaneke li ser Îraqê.``
Lê li hêleke din, rawestandina şer li dijî rêxistinê li herdu hêlên sînora Sûrî û Lubnanê dajo ber 
kanibûna leşkerên Lubnanê li piranîya herêmêm sînordar belav bibin, ku ji sala 1943 de ev yek 
rû nedabû. Ev bûyer dihêlê ku leşker belav bibê ta dighê bakurî Mezarii Şebia ya dagîrkirî, û 
wê vedengê bide ser pêwendîyan di navbera Lubnan û Sûrî, wekî ku aşkerebû Sûrî nedihîşt 
leşkerên Lubnanê ti roleke sereke wekî vî rolî bilîzê li dirêjîya sînora tevluhev berî sere navx-
weyî.
Li gor hin şirovekarên istîratêcî,`` hebûna leşkeran li ser sînor astengîyê peyda dike li ser şopa 
bejahî yak u Lubnanê girêdidê bi Sûrî û Îraqê da dighînê Tehranê``. Dîsa dibînin ku va yeka 
wê çetinahî ji ``Hizbulah`` re peyda bike ku vê rê bi kar bînê. Û xûyaye ku erêkirina leşkerê 
Lubnanî li ser bazarê ji va hêla istîratîcîk de tê wekî nirxekî li dûrî raghandinê.
Lê mezintirîn pirs ewa ku şirovekaran bal nekşandine ser, ya ku bi girêbestekê bi bazarê ve 
girêdayî ye, eger bersiva wê bête dayîn di rêya lêvegerîneke bîranînî de bi vegerandineke li paş 
de, bo aşkerekirina sedemên çonetîyên gihîştina ``Daiş`` gihîşte wê herêmê.
``Daiş`` berê hêzên xwe da ber bi herêma Qelemûn û Reis Bielbek û Cirod Irsal de piştî ̀ ` Nesra 
`` û çendîn ketîbeyên leşkerên Azad ew herêm radestî xwe kiribûn ber nekanibûna ``Hizbulah`` 
bergirîyê li herêmê bike, hêzên ``Daişê`` berî dane herêmê bo piştgêrî li ``Hizbulah`` û hêzên 
rêjîmê bike.
Bi gihîştina hêzên ``Daişê`` bi rûkî dihate xuyakirinê ku wê şerî ``Hizbulahê`` bike bi hêsîrkiri-
na du leşkerên Lubnanî û kuştina çend şerkarên ``Hizbulah`` bawerya ketîbeyên leşkerên Azad 
û ``Enîya Nesra`` qezenc kirin.. lê têştê ku li dû re rû da ``Daiş`` lîstika tevlihevî û gelacîyê di 
navbera ``Nesra`` û leşkerê azad de list û ew bera hev didan li ser rîya çonetîya bidestxistina 
alîkarî û cebilxaneyan, û her wiha herêma xwe berfireh dikir bi tengkirina herêmên dijberîyê 
ta ku leşkerên Azad û Enîya Nesra di rîya lihevkirineke nevdewletî de veguhestine Idlubê, û 
``Daiş`` bi tenê li beramberî Leşkerê Lubnanî ma ku birya hate standin wê şerî ``Daişê`` bikin  
û wê ji kok de nehêlin. Û bo wefedarî bi Daişê re ``Hizbulah û rêjîma same`` û ji bo çimayîya 
hêzên ``Daişê`` ji ber kuştinê felat bikin teve kulfetên wan ev sînaryoya bazarê di navberî 
``Hizbulah û rêjîm û Daişê``de rû da bo ``Daişên mayî`` veguhêzine ``Meyadîn``a Dêra Zorê, 
da ku li wir bi erkên xwe rabin.

بعيــد انتهــاء »مســرحية معركــة القلمــون الغــريب«، الــي أفضــت إىل »صفقــة« بــن ميليشــيا حــزب هللا اللبنانيــة وتنظيــم 
داعــش، أطــل حســن نصــر هللا، ليعتــر أن »املعركــة ضــد داعــش حققــت كامــل أهدافهــا«، واصفــاً اتريــخ 28 آب 
2017 أبنــه يــوم »التحريــر الثاين«.زعيــم ميليشــيا حــزب هللا ويف خطــاب متلفــز، بثتــه قنــاة املنــار التابعــة حلــزب هللا، 
كشــف تفاصيــل الصفقــة مــع تنظيــم »داعــش« يف جــرود القلمــون الغــريب املمتــدة إىل داخــل احلــدود اللبنانيــة، وقــال 

»أوقفنــا قتــال داعــش؛ ألننــا أبرمنــا اتفاقــاً، وحنــن ال نغــدر وال نطعــن ابلظهــر وال حنتــال«. 
وأعلنــت احلكومــة الســورية موافقتهــا علــى االتفــاق بــن »حــزب هللا« وتنظيــم »داعــش« إلجــاء مســلحيه املتبقــن 

علــى احلــدود مــع لبنــان إىل شــرق ســوراي.
ولكــن الســؤال األهــم اليــوم ـ كمــا يســأله اللبنانيــون ـ مــن يتحمــل مســؤولية إعــدام العســكرين؟ وملــاذا رفــض حــزب هللا 
قبــل إعدامهــم التفــاوض مــع داعــش لتحريرهــم؟ ويف وقــت تــذرّع فيــه أنّــه لــن يســمح ابلتفــاوض مــع ارهابيــن، عــاد 
هــو نفســه وفــاوض اإلرهابيــن وحــّرر اســراه، ليضحــى األمــر بفــرز األســرى بــن )أبنــاء دولــة( ال يســتحقون احلريــة، 

و)حزبيــون( يســتحقون احلمايــة.
ويف الوقــت الــذي اســتطاع اجليــش اللبنــاين هزميــة املســلحن واإلطبــاق عليهــم اال أن احلــزب هّرهبــم مــن العقــاب 
وســاعدهم علــى االفــات مــن الســجن ومنــع عنهــم احملاكمــة إال أن املتابعــن آلخــر التطــورات يطرحــون عــدة تســاؤالت 

تثــر ســيا مــن عامــات الدهشــة وترســخ شــعوراً ابملــرارة واالســتهجان لــدى اللبنانيــن!؟  
قــال رئيــس حكومــة بغــداد إنــه »ال مــرر للتفــاوض مــع اإلرهابيــن«، مضيفــاً أن »بغــداد ال تســعى إىل احتــواء داعــش 
بــل القضــاء عليــه وال خيــار أمــام اإلرهابيــن إال االستســام أو املــوت«، واعتــر أن الصفقــة بــن » حــزب هللا » و« 

داعــش » مؤامــرة علــى األمــن العراقــي، و« ســنتابع املوضــوع مــع دمشــق ».
وقــال البديــري، وهــو عضــو يف الكتلــة النيابيــة الئتــاف الوطنيــة بزعامــة انئــب الرئيــس إايد عــاوي، إن »االتفــاق 
الــذي حصــل بــن حــزب هللا اللبنــاين واحلكومــة الســورية مــن جهــة وتنظيــم داعــش اإلرهــايب مــن جهــة أخــرى نعتــره 

بــكل بســاطة مؤامــرة علــى العــراق«.
  ولكــن مــن جهــة أخــرى، فــإن انتهــاء املعــارك علــى تنظيــم الدولــة مــن جهــي احلــدود اللبنانيــة والســورية يــؤدي إىل 
متكــن اجليــش اللبنــاين مــن االنتشــار علــى أغلــب املنطقــة احلدوديــة تقريبــاً، وهــو مــا مل حيــدث مــن منــذ 1943، هــذا 
األمــر يســمح للجيــش االنتشــار حــى مشــال مــزارع شــبعا احملتلــة، وهــو مــا ســينعكس ابلتــايل علــى العاقــات بــن لبنــان 
وســوراي ســيما أن األخــرة مل تكــن لتســمح للجيــش اللبنــاين قبــل احلــرب األهليــة أن يتمتــع مبثــل هــذا الــدور علــى طــول 

املنطقــة احلدوديــة املتداخلــة.
وحبســب ترجيحات بعض احملللن االســرتاتيجين، فإن تواجد اجليش على احلدود من شــأنه عرقلة حماوالت شــق ممر 
بــري يربــط بــروت ابلعــراق وســوراي وبعدمهــا طهــران”، كمــا يــرون أن هــذا األمــر ســيصّعب علــى” حــزب هللا” تنفيــذه، 

ويبــدو أن قبــول اجليــش للصفقــة أييت مــن هــذا اجلانــب االســرتاتيجي كثمــن مــن دون إاثرتــه يف اإلعــام.  
  لكــن الســؤال األكــر الــذي مل يتطــرق إليــه الكثــر مــن احملللــن، والــذي لــه ارتبــاط وثيــق ابلصفقــة إن مت اإلجابــة 
عليــه مــن خــال مراجعــة الذاكــرة إىل الــوراء، والوقــوف علــى أســباب وكيفيــة وصــول » داعــش » إىل تلــك املنطقــة.
لقــد توجهــت قــوات » داعــش » ابجتــاه منطقــة القلمــون ورأس بعلبــك وجــرود عرســال بعــد أن توغلــت » النصــرة » 
والعديــد مــن كتائــب جيــش احلــر يف املنطقــة والســيطرة عليهــا مــع عجــز مقاتلــي حــزب هللا التصــدي لســيطرة تلــك 

القــوات، حتركــت » داعــش » ابجتــاه املنطقــة ملــؤازرة حــزب هللا وقــوات النظــام.  
ومــع وصــول قــوات » داعــش » وكأهنــا أتــت لتحــارب حــزب هللا، والــي قامــت أبســر عســكرين لبنانيــن وقتــل عــدد 
مــن مقاتلــي حــزب هللا كســبت ثقــة الكتائــب مــن اجليــش احلــر و جبهــة النصــرة، لكــن الــذي حصــل فيمــا بعــد، أن » 
داعــش » لعبــت لعبــة ضــرب الكتائــب ببعضهــا البعــض مــن خــال خلــق إشــكاالت لكســب التمويــل واملــال، وابلتــايل 
وســعت مناطقهــا علــى حســاب الكتائــب األخــرى إىل أن مت ترحيــل املقاتلــن مــع جبهــة النصــرة ومــن أرادوا مــن أهــل 
املنطقــة ابجتــاه إدلــب لتبقــى »داعــش » لوحدهــا يف مواجهــة اجليــش اللبنــاين الــذي قــرر احلــرب علــى » داعــش »، ولــرد 
اجلميــل علــى مــا قامــت هبــا » داعــش » مــن خدمــات حلــزب هللا والنظــام، وإلنقــاذ مــا تبقــى مــن قــوات » داعــش » 
وعائاهتــم أقــدم حــزب هللا ومبوافقــة النظــام الســوري إخــراج ســيناريو هــذه الصفقــة لرتحيلهــم إىل ) املياديــن ( يف  ديــر 

الــزور، وذلــك لتأديــة واجباهتــا هنــاك.  

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي



الســــنة الثانية ــ العــدد 42 ــ 2017/10/15

20

Türkçe تركي

اإلعالمي توفيق الحالق

سمير عبد الباقي

Gazeteci Tevfik El-Hallak

Semir Abdulbaki

Suriyeli Gazeteci-Yazar Tevfik El-Hallak, 1950 yılında Deir Atiyah’ta dünyaya gelmiştir. 1980 yılında 
Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1972’de Şam 
Üniversitesi’nde pedagoji alanında eğitim almıştır. 1975-2011 yılları arasında Suriye Devlet Televizyonu’nda 
birçok programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir. Suudi Arabistan’ın Riyad Televizyonu için 
siyasi ve kalkınma alanlarında çok sayıda program yapmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Eş-Şarika 
kanalında 1997 yılında programlar hazırlamış ve sunmuştur. Suriye El-Gad adlı uydu kanalında 2012-2013 
yılları arasında programlar hazırlayıp sunmuştur. 2014 yılında Youtube’de kendine özel Es-Salib ve’l Mucib 
adlı kanalı kurmuştur. Kazanmış olduğu ödüller şunlardır:
- Suriye Televizyonu Dergisi tarafından 1980 yılında Es-Salib ve’l Mucib adlı programı için verilen “Yapım 
ve Sunumu En İyi Program” ödülü.
- Lübnan’da yayınlanan El-Mevid adlı derginin 1981 yılındaki anketi sonucunda kazandığı “En İyi Arap 
Sunucu” ödülü.
- Tunus Kartaca Festivali jüri heyeti tarafından 1991 yılında “Zifaf Rebia” adlı filmi için verilen komisyon ödülü.
- 1981-1982 yılları arasında Lübnan’da yaşanan savaşla ilgili en iyi televizyon yayınını yaptığı için Suriye 
Medya Bakanlığı tarafından verilen takdir belgesi.
- Kahire Televizyon Festivali’nde 1997 yılında İnak Fevka’l Eslâk adlı filmi için aldığı gümüş ödül ve takdir belgesi.
- Kahire Televizyon Festivali’nde 1995 yılında Zeyne’d Dünya Li’letfal adlı programı için aldığı bronz ödül.
- Arap Gazeteciler Birliği tarafından, televizyon, radyo ve yazılı tüm gazetecilik kariyeri için 2000 yılında 
verilen takdir belgesi.
Suriyeli Gazeteci Tevfik El-Hallak, basın kariyerine 1975 yılında Suriye Devlet Radyosu’nda yayıncı ve 
yapımcı olarak başladı, ardından ise Suriye Devlet Televizyonu’na geçti. Toplam üç bin saat televizyon 
yayını, bin saat radyo yayını yaptı. Suriye’de ve Arap dünyasında yayın yapan birçok gazete ve dergide 
yazı yazdı. Tevfik El-Hallak’ın Es-Salib ve’l Mucib dışındaki en önemli programları şunlardır: El-Miftah, 
Sa’atun Hurra, Mesau’l Hayr Ya Beleduna, Racul ve’mre’e, Nadi Eş-Şebab ve büyük popülariteye ulaşan 
İbnu’l Beled. Kültürel programları ise El-Huluv ve’l Mur ve çocuklara özel “Zeyne’d Dünya”dır.
Hallak, Körfez ülkelerinde medya kanallarında 6 yıl çalıştı. Avrupa ve Amerika’yı gezdi, medya alanında 
kurslar aldı. Hallak, Suriye’deki meşhur medya yüzlerinden bir tanesidir. Suriye Devlet Televizyonu’nda 
otuz yıldan fazla süre görev almış, bu esnada tüm Suriyeli aileleri ekran karşısına toplayan “Es-Salib ve’l 
Mucib” adlı programı yaparak izlenme oranları açısından büyük bir başarıya ulaşmıştır. Bu program, 
insanların sorun ve sıkıntılarını cesurca ve gerçekçi bir biçimde sunmayı başarmıştır. Yapmış olduğu son 
program olan “İbnu’l Beled”de ise yaklaşık 250 Suriyeli önemli şahsiyetin hayatlarına ışık tutmuş ve Suriye 
halkının yaşantısına bu anlamda tesir etmiştir. Suriyeli Gazeteci Tevfik El-Hallak, rejimi ve uygulamalarını 
eleştirenlerin safına katılmış ve kan akıtılmasını eleştiren tutumlarını açıktan göstermiştir. Göstericilerin 
arasında silahlı militanlar olduğu şeklindeki teoriye ise karşı çıkmıştır.
Suriyeli Gazetecinin Facebook sayfasında, Suriye halkının devrimini destekleyen 
birçok paylaşım bulunmaktadır. Ayrıca Esed rejimine karşı yapılan protesto 
gösterilerine dair de birçok video ve fotoğraf paylaşmıştır. Yine Hallak, şu gibi 
ifadeleriyle rejime muhalif tavırlar sergilemekten geri kalmamaktadır:
“Başkent Şam’ın Berze bölgesinde ilk gösteriler başladığı zaman, aklıma tüm 
gençleri getirerek şunu sordum: Bu sade ve sıradan insanlara mermilerin karşısına 
çıkacak cesaretin nereden geldi? Fırına gittim. Sırada beklerden oradakilere, 
gösteriyi kastederek ‘Mesele nedir? Dün ne oldu?’ diye sordum. Hayat dolu bir 
genç bana, ‘Bir şey değil, birkaç serseri’ diye cevap verdi. Orada bekleyenler bir 
kahkaha patlattılar. 60’lı yaşlardaki bir adam, ‘ Efendi, bu önündekilerin hepsi o 
serserilerden’ deyince, kahkahaların sesi daha da yükseldi. Uzun boylu bir genç 
ise fısıltıyla, ‘İnanılacak şey değil. Berze, Dera, Humus, Hama ve bir sürü yerin 
ahalisi, tüm Suriye halkı istemiyor, istemiyor’ dedi kekeleyerek. Arkamdan bir 
adam ise yüksek sesle, ‘Neden korkuyorsunuz? Rejimi istemiyoruz… Rejim 
devrilmelidir, halk rejimin devrilmesini istiyor’ diye haykırdı. Böylece kendimi 
‘Halk rejimin devrilmesini istiyor’ sloganlarının atıldığı bir sabah gösterisinde buldum.”
Suriye’deki en eski medya yüzlerinden biri sayılan gazeteci ayrıca şunları yazmıştır:
“Bugün göstericiler arasına karışan ve göstericilere, orduya ve güvenlik güçlerine ateş açan silahlı çeteler 
meselesini bir kez daha teyit etmem gerekiyor. Bunu yolda birine sordum ve cevabını gündüz çalışan, geceleri 
ise gösterilere katılan bir gençten aldım. Gösterilerin yapıldığı yer arabayla on dakikalık mesafedeydi. 
Gencin evinin penceresinin ardından, dar bir avludan semt merkezine sloganlar atarak ilerleyen genç 
göstericileri gördüm. Beş dakikadan az bir süre sonra silah sesleri patlak verdi. Sesin kaynağını anlayamadan 
gözlerimin önünde en güzel çağlarındaki dört genç kanlar içinde yere serildi. Onlarca genç ise her yana 
kaçışmaya başladı. Bu gençlerin bazıları, yaralıları çıktıkları avluya taşımaktaydı. Aynı zamanda meydanda, 
askeri kıyafetli ellerinde makinalı tüfekler olan gençler belirdi ve havaya ateş açmaya başladı. Arkalarında 
ise sivil kıyafetli başka gençler, şok silahlarıyla göstericileri kovalıyordu. Üç genci sıkıştırdıklarını ve yere 
devirerek acımasızca dövdüklerini gördüm. Korku verici çığlıklarını duydum. Derhal meydana gelen beyaz 
bir otobüsün içine tıktılar onları sürükleyerek. Sonra ise, birkaç parça kan birikintisinden başka, çatışmadan 
geriye büyük bir sessizlik kaldı.
Bu gibi olaylarda yer almış kardeşlerimden şüphe duyanlar: Vatanınızı ve halkınızı seviyor, ülkenizin 
geleceğinden endişe ediyorsanız, benim yaptığımın aynını yapın. Böylece vicdanlarınız rahatlayacak ve 
hakikati kavrayacaksınız. Şam’ın, Halep’in ya da diğer herhangi bir bölgenin ayağa kalkmış bölgeleriyle 
aranızda yalnızca on dakikalık mesafe bulunmaktadır.”

- كاتب وإعامي سوري من مواليد دير عطية 1950
- بكالوريوس يف علم االجتماع، كلية اآلداب – جامعة دمشق 1980

- دبلوم يف التأهيل الرتبوي، جامعة دمشق  1972
-  معد ومقدم برامج تلفزيونية- التلفزيون السوري 1975- 2011

- منتج برامج سياسية وتنموية ومنوعة لصاحل تلفزيون الرايض-  السعودية
-  معد ومقدم برامج تلفزيونية- فضائية الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة 1997  

- معد ومقدم برامج تلفزيونية، فضائية سوراي الغد، القاهرة 2013-2012
- أنشأ يف العام 2014 قناة تلفزيونية خاصة على اليوتيوب ابسم )السالب واملوجب(.

جوائز: - أفضل برانمج إعداداً وتقدمياً )عن برانمج السالب واملوجب( جملة التلفزيون السورية عام 1980 
- أفضل )معد ومقدم عريب( يف استفتاء جملة املوعد اللبنانية عام 1981

- جائزة جلنة حتكيم مهرجان قرطاج التونسي عن فيلم )زفاف ربيعة( إعداداً وتقدمياً عام 1991 .
- شهادة تقدير من وزارة اإلعام السورية عن التغطية التلفزيونية حلرب  لبنان بن عامي 1981 و1982
- جائزة مهرجان القاهرة التلفزيونية الفضية مع شهادة تقدير عن فيلم )عناق فوق األساك( عام 1997

- جائزة مهرجان القاهرة التلفزيوين الرونزية عن برانمج )زينة الدنيا لألطفال( عام 1995
- شــهادة تقديــر مــن احتــاد الصحفيــن العــرب عــن جممــل نشــاطه الصحفــي التلفزيــوين واإلذاعــي واملكتــوب عــام 2000 بــدأ 
االعامــي الســوري الكبــر توفيــق احلــاق مشــواره اإلعامــي يف العــام 1975 معــداً ومذيعــاً يف اإلذاعــة مث التلفزيــون الســوري، 

وأجنــز ثاثــة آالف ســاعة تلفزيونيــة، وألــف ســاعة إذاعيــة، وكتــب يف صحــف وجمــات ســورية وعربيــة عديــدة.
ومــن أهــم برامــج توفيــق حــاق االجتماعيــة ابإلضافــة إىل )الســالب واملوجــب( برانمــج )املفتــاح(، و)ســاعة حــرة(، و)مســاء 
اخلــر اي بلــدان(، و)رجــل وامــرأة(، و)اندي الشــباب(، وآخرهــم )ابــن البلــد( الــذي حظــي بشــعبية كبــرة يف بدايتــه، ومــن براجمــه 

الثقافيــة برانمــج )احللــو واملــر(، وبرانمــج خــاص ابألطفــال )زينــة الدنيــا(. 
وعمــل حــاق يف اإلعــام اخلليجــي ملــدة 6 ســنوات، وجتــول يف أورواب وأمريــكا، واتبــع دورات خمتصــة يف جمــال اإلعــام. 
وحــاق مــن الوجــوه اإلعاميــة املعروفــة جــداً يف الشــارع الســوري، حيــث واكــب التلفزيــون الســوري لفــرتة تتجــاوز الثاثــن 
عامــاً، قــدم خاهلــا برانمــج »الســالب واملوجــب« الــذي كان جيمــع كل األســر الســورية حــول الشاشــة الصغــرة حمققــاً أكــر 
نســب مشــاهدة ومتابعــة، فقــد كان برانجمــاً رائــداً يف عــرض مشــكات ومهــوم النــاس جبــرأة وواقعيــة، أمــا آخــر براجمــه فهــو »ابــن 
البلد« الذي ســلط الضوء على حنو 250 شــخصية ســورية فذة كان هلا أثرها على احلياة العامة يف ســوراي. انضم اإلعامي 
الســوري املعــروف توفيــق احلــاق إىل صفــوف منتقــدي النظــام وممارســاته، وبــدأ يف إصــدار املواقــف الــي تنتقــد »ســفك 

الدمــاء«، مكــذابً نظريــة »املندســن واملســلحن« يف صفــوف املتظاهريــن. ومتتلــئ صفحــة 
اإلعامــي الســوري علــى ال»فيــس بــوك« ابملواقــف الداعمــة واملؤيــدة لثــورة الشــعب الســوري، 
إضافة إىل الكثر من الفيديوهات والصور املرتبطة ابالحتجاجات الشــعبية ضد نظام بشــار 
األســد، كمــا أن احلــاق نفســه ال يتوقــف عــن إعــان املواقــف املعارضــة للنظــام الســوري علــى 
صفحتــه، حيــث كتــب:  )عندمــا خرجــت أول املظاهــرات يف منطقــة بــرزة البلــد يف العاصمــة 
دمشــق، اســتعرضت يف ذاكــريت كل شــباهبا، وتســاءلت: مــن منهــم ميلــك كل هــذه الشــجاعة 
ليواجــه الرصــاص وهــم أانس بســطاء طيبــون وادعــون جــداً جــداً؟ ذهبــت إىل خمبــز البلــدة، 
وقفــت يف الصــف وســألت النــاس: مــا القصــة.. مــاذا حصــل البارحــة )أقصــد املظاهــرة( ؟، 
رد علــيَّ شــاب مفعــم ابحليويــة: )ال شــيء أســتاذ.. قليــل مــن الزعــران(، ضحــك الواقفــون 
بصــوت عــال، قــال رجــل ســتيي: )أســتاذ كل هــؤالء الذيــن أمامــك زعــران(، ارتفعــت أصــوات 
الضحــكات، قــال شــاب مربــوع القامــة مبــا يشــبه اهلمــس: )ال تصــدق. كل أهــل بــرزة ودرعــا 
ومحــص ومحــاه.. و. و. وكل أهــل ســوراي...ال يريــدون، ال يريــدون(، وتلعثــم الشــاب، فيمــا 

صــدح رجــل خلفــي بصــوت عــال: )ملــاذا أنتــم خائفــون؟ ال نريــد النظــام.. فليســقط النظــام، الشــعب يريــد إســقاط النظــام(، 
وهكــذا وجــدت نفســي يف مظاهــرة صباحيــة هتتــف: )الشــعب.. يريــد.. إســقاط النظــام(. وكتــب اإلعامــي الــذي يعــد مــن 
أعــرق الوجــوه اإلعاميــة يف ســوراي: )اليــوم كان علــّي أن أأتكــد بنفســي مــن قصــة العصــاابت املســلحة الــي تنــدس بــن 
املتظاهريــن وتطلــق النــار عليهــم وعلــى رجــال اجليــش واألمــن، ســألت عــن الطريــق وجــاءين اجلــواب مــن شــاب يعمــل يف النهــار 
ويتظاهــر يف الليــل. كانــت املســافة... قريبــة حــوايل عشــرة دقائــق ابلســيارة، مــن خلــف انفذتــن يف بيتــه رأيــت املتظاهريــن 
الشــباب يتقدمــون مــن هنايــة حــارة ضيقــة ابجتــاه ســاحة البلــدة ويهتفــون للحريــة، بعــد أقــل مــن مخــس دقائــق دوى صــوت 
الرصــاص دون أن أتبــن مصــدره وســقط أمــام عيــي أربعــة شــباب يف عمــر الــورد مضرجــن بدمائهــم وفيمــا بــدأ العشــرات 
منهــم يهربــون يف كل االجتاهــات كان آخــرون حيملــون املصابــن إىل احلــارة الــي جــاؤوا منهــا، ويف نفــس الوقــت ظهــر يف 
الســاحة شــباب ابلــزي العســكري مســلحون ابلرشاشــات يطلقــون النــار يف اهلــواء وخلفهــم شــباب بــزي مــدين حيملــون العصــًي 
الكهرابئيــة ويطــاردون املتظاهريــن، رأيتهــم حياصــرون ثاثــة منهــم وينهالــون عليهــم ابلضــرب املــرح، مسعــت صراخهــم الرهيــب، 
اقتادوهــم إىل حافلــة بيضــاء قدمــت إىل الســاحة فــوراً، مث ســاد الصمــت ومل يبــق مــن آاثر املعركــة إال بقــع متقاربــة مــن دمــاء.

 إىل كل املتشــككن مــن إخــويت يف مثــل هــذه القصــص: أرجوكــم افعلــوا مثلمــا فعلــت إذا كنتــم حتبــون وطنكــم وشــعبكم 
وختافــون علــى مســتقبل البلــد، ســرتاتح ضمائركــم وتدركــون احلقيقــة، فقــط هــي عشــرة دقائــق تفصلكــم عــن البلــدات املنتفضــة 

حــول دمشــق أو حلــب أو أيــة مدينــة أو منطقــة أخــرى(.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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خطر المحمول على أطفالنا

إلهام حقي

Cep Telefonunun Çocuklarımıza Zararı

İlham Hakkı

Şu cep telefonları yok mu! Birçok faydasının yanı sıra, olumsuz yönlerinin daha çok. Cep tele-
fonu uzun vadede hafızayı etkiliyor, bireyin içine kapanmasına ve depresyona girmesine yol açıyor 
ve insanlar iletişiminin azalmasına sebep oluyor. Bu durum kanser, beyin tümörü gibi hastalıkları 
doğurabiliyor. Akranlarıyla elektronik cihazlar karşısında saatler geçiren çocuklar üzerinde yapılan 
araştırmalarda, çocukların kafalarında ve boyunlarında eğrilme, kaslarında spazm, obezite, asosyallik, 
tembellik, fiziksel ve zihinsel durağanlık gözlendi. Psikolojik hastalıklar ise bazen intihara, eğitimsi-
zliğe ve şiddet ve kalplilik gibi olumsuz davranışlara, yine bel ağrılarına, mesane kaslarının zayıfla-
masına ve gayri ihtiyari altını ıslatmaya neden olabiliyor. Ebeveynleri tüketen maddi külfet de cabası.
Hepimiz risklerin pekala farkındayız; görme bozukluğu, nörolojik bozukluklara yol açan radyasyon, 
kaygı, depresyon ve baş ağrısı, otizm ve beyin fonksiyon bozuklukları…
Ancak Batı, çocuklarımızın başlarını aşağıda tutmak için tüm cezbedici unsurları kullanırken, evlat-
larımıza söz geçiremiyoruz. Dünyayı gerçek şekliyle görmek ve temiz havayı solumak isteyenlerin 
önüne derhal yeni oyunlar, resimler, uygulamalar çıkarıyorlar. Böylece çocuklar, çıkışı olmayan bir 
döngüye giriyor. Aile ise sessizce gözlemde bulunarak, mesele üzerinde düşünebiliyor. Nasihat ver-
mek istediklerinde çocukları onları duymuyor. Başları önlerinde, ailelerinin yüzüne dahi bakmıyorlar. 
Ciddi bir girişimdi bulunduğunda ise farklı, kalpsiz ve çocuğunun eğlenmesini, çağa ayak uydurmasını 
istemiyor oluyorsun. Trajikomik olan ise, bir şey söylediğinizde cevap vermedikleri sırada, kulaklarına 
zarar veren, işitme kanallarını tahrip eden, zihinlerinde hasara yol açan, sonrasında ise erken veya 
sürekli sağırlığa yol açabilecek olan müzikleri dinliyorlar.
Bunun yanında birçok resim, ıvır zıvır, yalan haber, boş 
konuşma, suç, yozlaşma görüyorlar. Biz ise onların yanı 
başında olmamıza rağmen gördüklerinin ne olduğunu dahi 
bilemiyor, yalnızca yüzlerindeki ifadelerde dolayı endişe 
duymakla yetiniyoruz.
Daha itidalli bir çözüm ise, çocuklarımızı mümkün olan 
ölçüde gözeterek dünyayı takip etmeleri için onlara günde bir 
saat vakit tanıyabiliriz. Telefonun ve teknolojinin olumlu yön-
leri, sistematik bir metot ve doğru yönlendirme ile, hızlı bir 
biçimde öğrenime ve eğitime katkı sağlayabilir. Eğer ebev-
eynler çocuklarına söz geçirebilir ve çocukların iç dünyasın-
da oyunlara karşı bilinçli bir atmosfer oluşturabilirlerse bu, 
çocuğun zihninin gelişmesine faydalı olacaktır. Kısacası, 
teknoloji ile kurdukları etkileşimde çocuklarınızın yanında 
olun!
Televizyon meselesini ele aldığımızda ise, televizyon bağım-
lılığının daha ağır olduğunu ve obezite ve asosyalliğe yol 
açtığını görürüz. Bazı çizgi filmler, çocuklarımızı değer ve 
ilkelerimizden uzaklaştırmakta ve şiddete teşvik etmektedir. 
Bu, çocukların davranışlarında ve oyun oynama şekillerinde 
kendisini göstermektedir. Bazı uygulamalarda iyiler ve 
kötüler çarpışmakta, bazen kötüler galip gelmektedir. Mac-
eralar ve bazı tehlikeli şiddet hareketleri, bazı çocukların bu 
karakterleri taklit etmeye itmektedir. Nitekim Süpermen, Bat-
man, Örümcek Adam gibi karakterler çocukların zihninde etki bırakmakta ve onları şiddete teşvik 
etmektedir. Eğer çocuğunuzun odasında televizyon varsa, bu televizyonun içerisinde çocuğunuzun 
bilinçlenmesini sağlayacak programlar ve güzel oyunlar olmalıdır. Ebeveynler bu noktada, çocuk-
larının izledikleri şeyleri gözlemeli ve gerekli zamanlarda faydalı ve öğretici programların seçiminde 
müdahil olmalıdır. Bu sayede çocukların anlayış kapasiteleri ve düşünce yapıları gelişecektir. Bu 
bağlamda doktorlar, televizyon karşısında uzun süre oturmanın çocukları aileden ve dış dünyadan 
uzaklaştırdığını ve televizyon karşısında sürekli bir şeyler yemenin çocukları aile ile iletişimden 
alıkoyduğunu vurgulamaktadır.
Bu zararları azaltmak için, çocuğun dikkatini çekecek alternatif yöntemler önermeliyiz. Çocuğumu-
za aynı yaştaki diğer çocuklarla oynama, spor yapma, sevdiği bir hobiyle ilgilenme gibi faaliyetler 
sunmalıyız. Aileler, cep telefonlarına şifre koymalı ve bu şifreyi gerektiği zamanlarda aktif hale getir-
melidir. Çocuklarınızı satranç ve zeka küpleri gibi faydalı oyunlara teşvik edin ve hobileri konusun-
da onları cesaretlendirin. Ayrıca çocuklarınızı renkli resimler çizmeye ve lego ve kumdan heykeller 
yapmaya yönlendirin. Onları serbest bırakın ve doğayı sevmelerini, ona bağımlı olmalarını sağlayın. 
Sabah yürüyüşleri onların her güne canlı olarak başlamalarını sağlayacaktır. Eğer imkan varsa yüzme, 
binicilik, müzik aletleri gibi uğraşları olmasının da zararı olmayacaktır. Tüm bunlar çocuklarımızı 
aşamalı olarak cep telefonu ve televizyon bağımlılığından kurtaracaktır.
Rabbimiz! Çocuklarımızı koru, yollarını aydınlat, onları cep telefonu, televizyon ve amaçsız tüm Batı 
teknolojilerinden uzaklaştır.

احملمــول ومــا أدراك مــا احملمــول علــى الرغــم مــن فوائــده إال أن ســلبياته أكثــر فهــو يؤثــر علــى الذاكــرة علــى املــدى 
الطــول ويســاهم يف انطــواء الفــرد وكآبتــه وقلــة التواصــل مــع النــاس وقــد يتفاقــم ذلــك إىل أمــراض خطــرة كالســرطان 
واألورام الدماغيــة فقــد أظهــرت دراســات أجريــت علــى األطفــال الذيــن يقضــون ســاعات أمــام األجهــزة اإللكرتونيــة 
مــع أقراهنــم فتبــن أهنــم عانــوا احننــاًء يف الــرأس والعنــق وتشــنج يف العضــات والســمنة والعزلــة والكســل واخلمــول 
اجلســدي والفكــري ، وأمــراض نفســية تــؤدي أحيــاانً إىل االنتحــار وضعــف التحصيــل العلمــي ، وظهــور ســلوكيات 
ســلبية مثــل العنــف والقســوة وأمل يف أســفل الظهــر وضعــف يف عضــات املثانــة والتبــول الــاإرادي عــدا التكاليــف 

املاديــة الــي ترهــق األهــل.
  كلنــا يــدرك املخاطــر جيــداً، قصــر النظــر وامتصــاص اإلشــعاعات الــي تســبب ابالضطــراابت العصبيــة والقلــق 

واالكتئــاب وأقســاها اإلدمــان الــذي يــؤدي إىل الصــداع والتوحــد ومخــل يف الدمــاغ. 
ولكــن ال نســتطيع الســيطرة علــى أطفالنــا إذ يعمــل الغــرب بــكل املغــرايت إلبقــاء أطفالنــا يف األســفل ومــن حيــاول 
أن يرفــع رأســه لــرى العــامل علــى حقيقتــه وشــم اهلــواء النقــي فــوراً جيتثونــه إبضافــات جديــدة وألعــاب وتصويــر وبرامــج 
حبيــث تبقــي أطفالنــا يف دوامــة ال يســتطيعون اخلــروج منهــا، واألهــل صامتــون يراقبــون ويتأملــون وإن أرادوا النصــح 
فأطفاهلــم ملتهــون ال يســمعون ، رؤوســهم لألســفل حــى أهنــم ال ينظــرون ، وإن حاولــت جــاداً فأنــت متخلــف وقــاس 
وال تريــد ألطفالــك املتعــة والتســلية ومواكبــة احلضــارة واملضحــك املبكــي عندمــا يتنصلــون مــن اإلجابــة أبهنــم يســتمعون 
للموســيقا الــي هــي أشــد فتــكاً أبذاهنــم وضمــور قناهتــم الســمعية وتلــف القوقعــة والعقــل معــاً وابلتــايل ميكــن أن تــؤدي 

إىل الصمــم املبكــر أو الدائــم .
هــذا عــدا مــا يرونــه مــن صــور وتفاهــات وأخبــار كاذبــة وترهــات وإجــرام 
وفســاد وحنــن جبانبهــم ال نســتطيع حــى رؤيــة مــا يــرون فقــط تــرى تعابــر 

وجوههــم الــي تقلقك.
ليكــن هنــاك حــل أوســط هــو إرشــادهم قــدر املســتطاع وحتديــد ســاعة 
فقــط ابليــوم حتــت أنظاركــم ملواكبــة العــامل حســب رأيهــم إن اخــذان 
بعــن االعتبــار اآلاثر اإلجيابيــة للمحمــول والتكنولوجيــا بشــكل عــام 
إن اســتغلت بطريقــة مرجمــة وتوجيــه صحيــح قــد تســاعد بســرعة التعلــم 

والوصــول إىل معلومــات ســريعة 
ودقيقــة إن اســتطاع األهــل الســيطرة علــى أطفاهلــم ابإلضافــة إىل خلــق 
الطفــل  تســاعد  إذ  بداخلــه  الــي  لأللعــاب  وتوجيهــي  توعــوي  جــو 
علــى تنميــة خــاايه الذهنيــة، كونــوا مــع أطفالكــم إثنــاء تعاملهــم مــع 

التكنولوجيــا.
إذا انتقلنــا إىل التلفــاز فهــو أشــد خطــراً حيــث أن إدمانــه يــؤدي إىل 

الســمنة والعزلــة 
وبعــض أفــام الكرتــون الــي تبعــد أطفالنــا عــن القيــم واملبــادئ وتنصــب 
يف حمــور واحــد وهــو العنــف وينعكــس ذلــك علــى تصرفاهتــم وطريقــة 

لعبهــم وهنــاك برامــج 
تعتمد على الصراع بن اخلر والشــر وانتصار الشــر أحياانً واملغامرات 

وبعــض احلــركات العنيفــة اخلطــرة تدفــع بعــض األطفــال إىل تقليــد هــذه الشــخصيات إذا تعلقــوا هبــا بشــدة وتــزرع يف 
نفوســهم اإلاثرة والعنــف مثــل (ســوبر مــان وابمتــان و ســبايدر مــان) إذا كان هنــاك تلفــاز يف غرفــة أطفالــك فزودهــا 
مبجــات ملونــة هادفــة توعويــة وألعــاب مجيلــة جتــذب انتباههــم ، ويســاعد األهــل يف هــذا الــدور رؤيــة مــا يــرى أطفاهلــم  
والتدخــل عنــد اللــزوم يف انتقــاء الرامــج املفيــدة التعليميــة الــي توســع مداركهــم وترتقــي أبفكارهــم ويف ذات الســياق 
أكــد األطبــاء أن اجللــوس الطويــل أمــام التلفــاز تعزهلــم عــزاًل اتمــاً عــن العائلــة والعــامل اخلارجــي واالعتمــاد علــى الطعــام 

املتواصــل أمــام هــذه الشاشــة الراقــة الــي تغنيهــم عــن التعامــل مــع عائلتهــم .
 للتقليــل مــن هــذه األضــرار نبحــث عــن وســائل تعويضيــة للطفــل جبــذب انتباهــه إىل أشــياء حقيقيــة حتيــط بــه ، وتوفــر 
أنشــطة حياتيــة كاللعــب مــع أطفــال يف عمــره وممارســة األلعــاب الرايضيــة والرتكيــز علــى هوايــة حيبهــا الطفــل، وال ينســى 
األهــل  وضــع كلمــة ســر للمحمــول وتفعيلهــا ابلوقــت الــذي يناســب أوقاهتــم والتفــرغ ألطفاهلــم،  ســاعدوا أطفالكــم 
علــى اللعــب املفيــد كالشــطرنج واملكعبــات  وركــزوا علــى الرســومات وحاولــوا تشــجيعهم عندمــا يســتخدمون هواايهتــم 
وحثوهــم علــى املزيــد مــن الرســومات امللونــة وصنــع جمســمات مــن املكعبــات أو الرمــال، أطلقــوا العنــان ألرواحهــم 

ليعانقــوا الطبيعــة ويدمنــوا عليهــا فاملشــي الصباحــي جيعلهــم نشــيطون كل النهــار ال ابس مــن الســباحة  إن توفــرت 
وركوب اخليل وبعض اآلالت املوسيقية كل هذه األمور تبعدهم تدرجيياً عن االلتصاق ابحملمول والتلفاز. 

اي رب أمحي أطفالنا وأنر درهبم وأبعدهم عن خطر احملمول والتلفاز وكل تكنولوجيا غربية غر هادفة.

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتبة وصحفية سورية
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يف يــوم اجلمعــة املبــارك هــذا ســأنقل لكــم شــروحاً قصــرًة لعــدد مــن آايت القــرآن الكــرمي الــذي هــو مصــدران األساســي، 
وتتعلق بتفســر اإلســام لإلنســان ومبســألي الوحدة والتفرقة.

يعــاً َواَل تـََفرَّقُــوا َواذُْكــُروا نِْعَمــَة اللَِّ َعَلْيُكــْم ِإْذ ُكنـْتُــْم َأْعــَداًء فَأَلَّــَف بــَـْنَ قـُُلوِبُكــْم فََأْصَبْحُتْم  »َواْعَتِصُمــوا حبَْبــِل اللَِّ جَِ
ُ َلُكــْم َآاَيتِــِه َلَعلَُّكــْم تـَْهَتُدون«  ُ اللَّ بِِنْعَمتِــِه ِإْخــَواانً وَُكنـْتُــْم َعلَــى َشــَفا ُحْفــَرٍة ِمــَن النَّــاِر فَأَنـَْقذَُكــْم ِمنـَْهــا َكَذلِــَك يـُبــَـنِّ

)آل عمران 103(
واملقصــود مــن »حبــل هللا« القــرآن واإلســام، وقــد وصــف رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص القــرآن الكــرمي أبنــه »كتــاُب هللِا حبــٌل ممــدوٌد 

ِمن السَّماِء إىل األرض«.
)17 ،14 ،III،املسند(

أمــر هللا تعــاىل مجيــع النــاس أبن يؤمنــوا ابلقــرآن وأبن يعملــوا مبوجبــه، وديــن اإلســام يــويل أمهيــة كــرى للوحــدة يف 
العقيــدة والعمــل، ولذلــك فقــد جــاء اإلســام مببــدأ وحــدة هللا يف جمــال العقيــدة، وكذلــك فقــد وضــع شــعائر تضمــن 
وحــدة املســلمن يف جمــال العبــادات، فجمــع بــن النــاس يف الصــاة واحلــج مثــًا، متخــذاً بذلــك تدابــر عمليــة مــن 

أجــل الوحــدة.
»َوَأِطيُعوا اللََّ َوَرُسوَلُه َواَل تـََناَزُعوا فـَتـَْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُوا ِإنَّ اللََّ َمَع الصَّاِبرِين«. )األنفال 46(

وانطاقــاً مــن هــذه اآليــة واآلايت واألحاديــث الــي حتمــل نفــس املعــى، فيمكننــا اســتخراج القواعــد الذهبيــة للنصــر 
والنجــاح كالتــايل:

الثبــات واالســتقرار يف احلركــة، وتذكــر هللا بشــكل دائــم وعــدم نســيانه أبــداً، وطاعــة هللا ورســوله )وأويل األمــر مــن 
املســؤولن والقــادة والقوانــن( واحلفــاظ علــى الوحــدة والتآلــف، وامتــاك القــوة اجلزريــة ملواجهــة العــدو، واالســتعداد 

ابلقــدر الــذي يفرضــه النجــاح.
وإن أصعــب مــا ميكــن حتقيقــه مــن تلــك األمــور واألمــر الــذي تعافــه النفــس أحيــاانً هــو الصــر واملقاومــة وحتمــل 

املصاعــب وامتــاك اإلرادة مــن أجــل احلصــول علــى كل مــا ســبق ذكــره.
»اَي أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكــْم ِمــْن ذََكــٍر َوأُنـْثَــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوابً َوقـََبائِــَل لِتـََعاَرفُــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْنــَد اللَِّ أَتـَْقاُكــْم ِإنَّ اللََّ 

َعِليــٌم َخِبــر« )احلجــرات 13(
فاألفــراد  يتبنوهنــا،  الــي  القيــم  العــامل ومعايــر  إىل  النظــرة  املســلمون يف  إليهــا  يســتند  الــي  اآلايت  مــن  اآليــة  هــذه 
واجلماعــات واألقــوام واألمــم والشــعوب خيتلفــون عــن بعضهــم البعــض عــن طريــق فــوارق سياســية وثقافيــة وبيولوجيــة 
وجغرافيــة وغرهــا، فيكتســبون هــوايت خمتلفــة اســتناداً إىل تلــك الفــوارق، ويعرفــون أنفســهم ويتعارفــون عــن طريــق تلــك 
اهلــوايت، إضافــة إىل أن كل واحــد منهــم يفتخــر ابختافــه وخبصائصــه املميــزة لــه، وجيعلهــا مصــدر قيمــة وافتخــار، 
وتقــر هــذه اآليــة وظيفــة اخللــق املختلــف وحكمتــه »اكتســاب اهلويــة والتعريــف والتعــارف هبــا«، لكنهــا ترفــض اعتبــار 
االنتســاب إىل جمموعــات خمتلفــة اجتماعيــاً وعرقيــاً وســيلة للتعــايل والتكــر علــى النــاس، واآليــة تربــط قيمــة اإلنســان 
وشــرفه ابلقيــم الكونيــة الــي جيتهــد املــرء مــن أجلهــا وخيتارهــا مبحــض إرادتــه، وليــس ابالنتمــاء العرقــي الــذي مل يكتســبه 
إبرادتــه، وتشــر اآليــة إىل ضــرورة اكتســاب مقيــاس التقــوى والقيــم الكونيــة والفضيلــة، مــع االجتنــاب واحلــذر مــن كل 

مــا خيالــف ذلــك.
وجــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطابــه لكافــة البشــرية يف خطبــة الــوداع الشــهرة قائــًا: »اي أيهــا النــاس! إنَّ ربَّكــم واحــٌد، وإنَّ 
، وال ألمحــَر علــى أســوَد، وال ألســوَد  ، وال لعجمــيٍّ علــى عــريبٍّ أابكــم واحــٌد، أال ال فضــَل لعــريبٍّ علــى عجمــيٍّ
علــى أمحــَر إالَّ ابلتَّقــَوى، إنَّ أكرَمكــم عنــد هللِا أتقاكــم، أال هــل بلَّغــُت، قالــوا: بلــى اي رســوَل هللِا، قــال: فلُيبِلــِغ 

)411 ،V ،الشَّــاهُد الغائــَب«. )املســند

اإلنسان ووحدة األمة والتفرقة

خير الدين كرمان

İnsan, Ümmet Birliği Ve Tefrika

Hayrettin Karaman

Şu mübarek Cuma gününde İslam’ın insan anlatışı, birlik ve tefrika konularında temel kaynağımız Kur’ân-ı 
Kerim’den, kısa açıklamalarla birkaç âyet meâli nakledeceğim:
“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun lütfu sayesinde kardeş old-
unuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini 
böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız” (Ali-İmran: 103)
“Allah’ın ipi”inden maksat, Kur’ân ve İslâm’dır. Hz. Peygamber (s.a.) Kur’ân’ı, “Allah’ın gökyüzünden 
yeryüzüne sarkıtılmış ipidir” diye tarif etmiştir (Müsned, III, 14, 17).
Yüce Allah insanların hep birlikte Kur’ân’a inanmalarını ve gereğini yerine getirmelerini emrediyor. İslâm 
dini inançta ve amelde birliğe büyük önem veriyor. Bunun içindir ki inanç alanında Allah’ın birliği ilkesini 
getirdiği gibi, ibadet alanında da hac ve namaz gibi insanları bir araya toplayarak Müslümanların birliğini 
sağlayacak ibadetler koymuş, amelî tedbirler almıştır.
“Allah ve Resulü’ne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabre-
din, kuşkusuz Allah sabredenleri sever” (Enfal:46).
  Bu âyette ve aynı meâldeki âyetler ve hadislerden çıkan sonuca göre zafer ve başarının altın kurallarını 
şöyle sıralamak mümkündür: Harekette sebat ve istikrar, Allah’ı devamlı anmak ve asla unutmamak, 
Allah ve Resulü’ne itaat (yöneticilere, kumandanlara ve kanuna itaat etmek), birlik ve beraberliği koru-
mak, düşmana karşı caydırıcı güç edinmek, başarının gerektirdiği kadar hazırlıklı olmak; bütün bunlar, 
gerçekleşmesi zor olanı, bazen nefse hoş gelmeyeni tercih etmekle, güçlüklere dayanmak ve direnmekle 
elde edilebileceği için bu iradeyi de göstermek yani sabretmek.
“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere 
ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla 
bilmektedir, her şeyden haberdardır” (Hucurat:13).
  Müslümanların dünya görüşlerini ve değer ölçütlerini dayandırdıkları âyetlerden biri de budur. Fertler, 
gruplar, kavimler, ümmetler, milletler siyasî, kültürel, biyolojik, coğrafi vb. farklarla birbirinden ayrılır; bu 
farklara bağlı olarak farklı kimlik sahibi olur, bu kimlikle tanınır ve tanışır. Ayrıca her biri kendi farkını, 
özelliğini bir gurur, değer ve övünç vesilesi yapar. Âyet farklı yaratılmanın “kimlik edinme ve bu kimlikle 
tanınma, tanışma” fonksiyon ve hikmetini onaylıyor; ancak farklı sosyal ve etnik guruplara mensup ol-
manın üstünlük vesilesi olarak kullanılmasını reddediyor; insanın şeref ve değerini, kendi iradesi ile elde 
etmediği etnik aidiyete değil, kendi irade ve çabasıyla elde ettiği evrensel değerlere bağlıyor. Âyetteki 
değer ölçütü takvâ, evrensel değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle kaçınma ve sakın-
mayı ifade etmektedir.
 Peygamberimiz (s.a.) meşhur Vedâ Hutbesi’nde bütün insanlığa şöyle seslenmişlerdir: “Ey insanlar! Şunu 
iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, babanız birdir. Arab’ın başka ırka, başka ırkın Arab’a, beyazın siyaha, siyahın 
beyaza, dindarlık ve ahlâk üstünlüğü dışında bir üstünlüğü yoktur. Dinleyin! Bu ilâhî gerçeği size tebliğ 
ettim mi, bildirdim mi?” Hep birden “Evet” dediler. “Öyleyse burada olanlar olmayanlara bildirsin” buyur-
du (Müsned, V, 411).
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يف عــام 2004، أراد رئيــس جملــس األمــة الرتكــي )بولنــد آرنــچ(، تطويــر أعمــال اجمللــس، فشــكل )جلنــة الدميقراطيــة( الــي تضــم أعضــاء مــن 
كل حــزب، ومــن أجــل إجــراء سلســلة مــن االتصــاالت املختلفــة، أدت تلــك اللجنــة زايرة يف هنايــة عــام 2004 إىل الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة، وكنــت أان حينهــا أنســق للجنــة ابســم جملــس األمــة، فانتظــم يف البيــت األبيــض اجتمــاع ضــم عــدداً مــن الدبلوماســين ومستشــاري 

الرئيــس.
- العاصفة املعدنية من شطحات أحد مستشاري الرئيس األمريكي

يف بدايــة االجتمــاع مباشــرة حتــدث أحــد مستشــاري الرئيــس عــن كتــاب صــدر يف عــام 2004 حتــت عنــوان العاصفــة املعدنيــة، الكتــاب 
الــذي ألفــه كل مــن )أورقــون أوچــار وبــراق طــوران(، يتحــدث عــن حــرب ســتقع بــن تركيــا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وكان الكتــاب قــد 
أحــدث صــدى كبــراً يف تركيــا، وكان الكتــاب قــد أحــدث أتثــراً شــبيهاً ابلفلفــل احلــار املضــاف إىل العاقــات الرتكيــة األمريكيــة املتوتــرة أصــًا 
بســبب مذكــرة 1 مــارس 2003، األمــر الــذي دفــع مستشــار الرئيــس بــوش إىل طــرح موضــوع الكتــاب يف ذلــك االجتمــاع. )حنــن ال نفهــم 
مــا حــدث لكــم، لقــد رفــض برملانكــم مذكــرة ضــرب العــراق، وترفعــون رؤوســكم وتعرتضــون علــى السياســيات األمريكيــة يف الشــرق األوســط، 
وهــا هــو بلدكــم اآلن يصــدر كتــاابً عــن حــرب ختوضوهنــا مــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، فمــاذا دهاكــم؟(. وحــى وإن بــدا ذلــك املستشــار 
لطيفــاً، إال أنــه يف احلقيقــة كان ينقــل للرملانيــن األتــراك عبــارات جيــري تداوهلــا يف أروقــة اإلدارة األمريكيــة ختتلــط فيهــا احلــرة ابلغضــب مــن 
تركيــا. كان أعضــاء الوفــد الرتكــي مســتعدين ملثــل تلــك الشــطحات، فبعــد مذكــرة 1 مــارس تواصــل الفتــور يف العاقــات بــن البلديــن، ورغــم 

أن البعــض عــن مييــي وعــن مشــايل قــد وكــزوين كــي ال أتكلــم، إال أنــي قــررت أن أرد علــى املستشــار ابملثــل.
)ملــاذا أنتــم منزعجــون مــن حديــث تركيــا عــن أطروحاهتــا ومصاحلهــا؟، حنــن ال نســتطيع فهــم موقفكــم هــذا، وفيمــا يتعلــق بكتــاب العاصفــة 
املعدنيــة، فإنــه ال خيتلــف عــن آالف الكتــب املنشــورة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ومئــات األفــام الــي تنتجهــا هوليــود، وأان أعتقــد 
أنكــم ال تنتظــرون أننــا ســنتدخل حلظــر الكتــاب وحنــن نعيــش يف بلــد ميكــن للجميــع فيــه أن يتكلــم ويكتــب بــكل حريــة؟(. واتبــع نــواب 
الرملــان الرتكــي املوجــودون يف الوفــد الدفــاع عــن طــرح تركيــا بشــكل جيــد، ويف تلــك األثنــاء دخــل وزيــر الدفــاع األمريكــي )بــول وولفوفيتــز(. 
تظاهــر أبنــه ميــر مــن هنــاك صدفــة، مث دخــل لرحــب ابلوفــد الرتكــي، وحدثنــا كيــف أهنــم جلبــوا الدميقراطيــة للعــراق لتتمكــن املــرأة العراقيــة 
مــن التصويــت يف االنتخــاابت للمــرة األوىل، ومل يتطــرق للمواضيــع احلساســة، إذ أنــه مت االتفــاق علــى تقــدمي الرســائل الازمــة عــن طريــق 

املستشــارين وأعضــاء جملســي الشــيوخ والرملــان.
- ملاذا ظهر اخلاف بن تركيا والوالايت املتحدة األمريكية؟

مل أنــس تلــك احلادثــة أبــداً، فاملواقــف هنــاك كانــت مشــحونة مبشــاعر وردود فعــل ظهــرت علــى أمريــكا الــي تعــودت مــن تركيــا أن تقــول )مسعــاً 
وطاعــة( لــكل مــا متليــه عليهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. وإن اعــرتاض الــوالايت املتحــدة علــى أن يفكــر الذيــن يديــرون شــؤون تركيــا يف 
مصــاحل البلــد وأمــن الشــعب ومســتقبل أبنائــه، ســلوك ال يتــاءم مــع التحالــف القائــم بــن البلديــن، وإن كل بلــد ميتلــك تقاليــد الدولــة ولديــه 
عقــل وجتربــة ســيتصرف بشــكل طبيعــي مثلمــا فعلــت تركيــا. ورغــم أن مذكــرة 1 مــارس قــد شــكلت نقطــة انكســار مهمــة يف العاقــات 
الرتكيــة األمريكيــة، إال أن العاقــات بــن البلديــن قــد عــادت بعــد ذلــك إىل طبيعتهــا وجمراهــا العــادي. لكــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة قــد 
ســجلت ماحظــة مهمــة مفادهــا أن تركيــا تســتطيع أن تعــرتض علــى املصــاحل األمريكيــة مــن أجــل إرادهتــا ومصلحتهــا اخلاصتــن، واشــنطن مل 
يعجبهــا هــذا األمــر، ولكنهــا التزمــت الصمــت كــي حتافــظ علــى بقــاء تركيــا الصاعــدة إىل جانبهــا، إىل أن جــاء الربيــع العــريب. يف احلقيقــة لقــد 
ظهــر اخلــاف بــن تركيــا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة ألن أنقــرة أصبحــت تفكــر أواًل يف مصلحــة بلدهــا فيمــا خيــص عاقاهتــا مــع إســرائيل، 

ويف قضــااي احتــال العــراق والربيــع العــريب وسياســاهتا املتعلقــة ابلطاقــة وعاقاهتــا مــع روســيا والصــن وسياســاهتا املتعلقــة بســوراي والعــراق.
مل ختتلــف تركيــا مــع الــوالايت املتحــدة فقــط، بــل امتــدت خافاهتــا إىل العديــد مــن املســائل مــع كل مــن أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا وروســيا 
واالحتــاد األورويب. وهــم أيضــاً مل يعجبهــم صعــود تركيــا ومل يتقّبلــوه، وشــبهوه بطفــل صغــر يعانــد ويتحــدى أشــرس فتيــان احلــي، فتملكهــم 

الغضــب واحلقــد.
- علينا أن نتحرك بعقانية حىت وإن متلكنا الشعور ابلفخر

ولذلــك فــإن التحالــف الــذي تســبب يف انتكاســة الربيــع العــريب، قــد دخــل يف عمليــة حماســبة شــاملة ضمــت بداخلهــا تركيــا، وقــد جنــح ذلــك 
املشــروع الــذي بــدأ ابالنقــاب علــى مرســي يف مصــر، يف تركيــع كافــة الــدول الــي شــجعت علــى الربيــع العــريب، ابســتثناء تركيــا، وقــد رأى 
اجلميــع مــاذا فعلــوا برتكيــا ومازالــوا يفعلــون. ورمبــا هلــذا الســبب فــإن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تريــد إنشــاء دولــة يف مشــال ســوراي هلــا جيــش 
ينفــذ كل تعليماهتــا وال خيــرج عــن طوعهــا وتســتخدمه عصــاً لضــرب دول املنطقــة، وعندهــا لــن حتتــاج واشــنطن لرتكيــا. مــا أردت تبيانــه هــو 
أن جــذور أزمــة التأشــرات بــن تركيــا والــوالايت املتحــدة ميكــن أن متتــد إىل مرحلتهــا األوىل املتمثلــة يف مذكــرة 1 مــارس 2003م. إن مــا 
جيعلنــا نشــعر ابلفخــر هنــا هــو أن لدينــا بلــد ومســؤولون يقفــون وقفــة حازمــة، ولكــن علينــا أن نتحــرك بعقانيــة حــى وإن كنــا واثقــن مــن 
أنفســنا مــن حيــث املشــاعر، علينــا التــزام العقــل والسياســة العلميــة، لكــن الذيــن جيعلــون مــن الســلطان عبــد احلميــد الثــاين قــدوة هلــم، ملــاذا ال 
يقتــدون مبقولتــه حــول السياســة العلميــة والــي تتمثــل يف خلــق معادلــة بــن )الــدول العظمــى(. إن حــدود قوتنــا معلومــة، وكذلــك مصــادران 
واقتصــادان وصناعاتنــا الدفاعيــة، وتشــهد منطقــة الشــرق األوســط حاليــاً أصعــب أايم اترخيهــا وأكثرهــا هشاشــة، ولذلــك فعلينــا أن خنطــو 

خطــوات اثبتــة، خصوصــاً وأننــا ال نعلــم ابلضبــط صديقنــا مــن عــدوان يف هــذه املنطقــة، ونســأل هللا الســامة.
- العقل سيتغلب على احلماسة

رغــم الشــعارات واألانشــيد الوطنيــة املنتشــرة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي والصحــف والقنــوات الفضائيــة، ورغــم تلويــح املعارضــة يف 
خطاابهتــا احلماســية إبرســال )ميليشــيات تضــم مخســة آالف مســلح(، فإننــا ســنرى قريبــاً العقــل يتغلــب علــى احلماســة، ذلــك ألن عقــل 
الدولــة ال ميكنــه التحــرك علــى أســاس احلماســة، فتجربــة الدولــة الــي منتلكهــا علــى مــدى ألــف عــام، ال يعــدل ســلوكها الــذي جيــب اتباعــه 
يف مثــل هــذه األزمــات انطاقــاً مــن الشــعارات احلماســية. علينــا أن نتكلــم قليــًا ونعمــل كثــراً، وعلينــا أن نقــف علــى قدمينــا ومنتلــك القــوة 
الــي لــدى تلــك الــدول الــي تســعى إىل إلزامنــا حــدان، وحنــن جمــرون علــى إطــاق محــات كــرى تشــمل العلــوم والتكنولوجيــا واالقتصــاد 
والصناعــات الدفاعيــة، وإن الوحــدة الوطنيــة هــي الوظيفــة الكــرى الــي علينــا حتقيقهــا. وعلــّي أالّ أنســى التذكــر أبن املستشــار األمريكــي 

الــذي أاثر موضــوع كتــاب العاصفــة املعدنيــة يف البيــت األبيــض قــد تــزوج الحقــاً ابمــرأة تركيــة، وهــو يعيــش اآلن يف إســطنبول.

العاصفة المعدنية... 
الصراع األمريكي التركي

كمال أوزتورك

Metal Fırtına… 
ABD-Türkiye Kavgası

Kamel Öztürk

2004 yılıydı. TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis’in işleyişini geliştirmek için, her partiden milletvekilinin 
olduğu ‘Demokrasi Komitesi’ kurmuştu. Bu komite 2004 yılı sonuna doğru çeşitli temaslarda bulunmak için 
ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ben de komitenin Meclis adına koordinatörlüğünü yapıyordum. Beyaz 
Saray’da, başkan danışmanları ve diplomatlardan oluşan bir ekiple toplantı düzenlendi.
BAŞKAN DANIŞMANININ  METAL FIRTINA ÇIKIŞI
Toplantının hemen başında Başkan danışmanlarından biri, 2004 yılında yayınlanan Metal Fırtına kitabını gün-
deme getirdi. Orkun Uçar, Burak Turna tarafından kaleme alınan kitap, Türkiye-ABD savaşını konu alıyordu 
ve Türkiye’de oldukça ses getirmişti. 1 Mart tezkeresinin etkisiyle gerilen Türk-Amerikan ilişkilerinin üzerine 
acı biber etkisi yapmış olmalı ki, Başkan Bush’un danışmanı bu kitabı toplantıda konu edindi: “Size ne oluyor 
anlamıyoruz. Parlamentonuz tezkereyi reddediyor, Ortadoğu’da başınızı kaldırıp ABD politikalarına itiraz ediy-
orsunuz ve şimdi de ABD ile savaşa girdiğinizi anlatan bir kitap yayınlanıyor ülkenizde. Ne oluyor?”
Danışman sempatik görünmeye çalışsa da, aslında ABD’nin yönetim koridorlarında konuşulan, Türkiye’ye 
yönelik şaşkınlık ve kızgınlık karşımı sözleri, parlamenterlere aktarıyordu. Heyet üyeleri bu gibi çıkışlara 
hazırlıklıydı. 1 Mart tezkeresinden sonra ilişkilerde limoni durum devam ediyordu çünkü. Beni konuşmamam 
için sağdan, soldan dürten olsa da bir danışman olarak mütekabiliyet esasına göre cevabı ben vereyim dedim!
“Türkiye’nin kendi tezleri ve kendi çıkarlarını dillendirmesi neden rahatsızlık yaratıyor burada biz de bunu 
anlamıyoruz. Metal Fırtına kitabına gelince. ABD’de yayınlanan binlerce kitap, Hollywood’da çekilen yüzlerce 
filme benzer bir eser. Herkesin özgürce yazıp konuştuğu bir ülkede, bizim buna müdahale etmemizi beklemiy-
orsunuz sanırım? ” Komitede bulunan milletvekilleri hakkıyla Türkiye’nin tezlerini savundular. Tam o esnada 
Savunma Bakanı Paul Wolfowitz içeri girdi. Sanki tesadüfen oradan geçiyormuş gibi yapıp, heyete hoş geldiniz 
dedi. Sonra da Irak’a nasıl demokrasi getirdiklerini, kadınların ilk defa oy kullanmasını anlattı. Sıkıntılı konuları 
açmadı. Senato ve Kongre üyeleri, danışmanlar aracılığı ile gerekli mesajların verilmesi ayarlanmıştı zaten.
TÜRKİYE NEDEN  ABD İLE TERS DÜŞTÜ?
Bu olayı hiç unutamadım. Oradaki tavırlar, ABD’nin her dediğine “evet” diyen bir Türkiye görmeye alışmış 
Amerikan devletinin dışa vuran tepkisel duygularıydı. Türkiye’yi yönetenlerin ülke çıkarları, halkın güvenliği, 
çocuklarının geleceğini düşünmesi ve itiraz etmesi, müttefikliğe uymayan davranış olarak görülüyordu. Oysa 
devlet geleneği, aklı ve tecrübesi olan her ülke, Türkiye’nin yaptığını yapar. ABD-Türkiye ilişkilerinin önemli 
kırılma noktalarından biri 1 Mart tezkeresi olsa da, sonradan bu ilişkileri normalleşti ve rayına oturdu.
Fakat ABD, her zaman, Türkiye’nin kendi iradesi olduğunu, kendi çıkarları için ABD çıkarlarına itiraz edebi-
leceğini not etti. Bundan hoşlanmadı ama yükselen Türkiye’yi de yanında tutmak için sustu. Ta ki Arap Baha-
rı’na kadar. Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde, Irak’ın işgalinde, Arap Baharı’nda, enerji politikalarında, Rusya ve 
Çin’le ilişkilerinde, Suriye ve Irak politikalarında önce kendi ülkesinin çıkarlarını düşündüğü için hep ABD ile 
ters düştü aslında. Sadece ABD ile değil, Almanya, Fransa, İngiltere, AB ve Rusya ile de birçok konuda ters 
düştü. Bundan hiç hoşlanmadılar, kabullenmediler. Mahallenin küçük çocuğunun büyük ağabeylere kafa tutması 
gibi algıladılar. Öfkelenip, hırslandılar.
DUYGUSAL OLARAK GURUR DUYSAK DA,  AKILLA HAREKET ETMELİYİZ
Bu nedenledir ki, Arap Baharı’nı tersine başlatan koalisyon, Türkiye’yi de içine alan bir hesaplaşmaya gir-
di. Mısır’da Mursi’yi devirmekle başlayan proje, tüm Arap Baharı’na teşebbüs eden ülkeleri diz çöktürmeyi 
başardı. Türkiye hariç. Türkiye’de yaptıklarını da hepimiz gördük. Hala da devam ediyorlar. ABD belki de bu 
yüzden her sözünü uygulayacak, emrinden çıkmayacak ve sopa olarak kullanacağı bir ordu ve bir ülke kuruyor 
Suriye’nin kuzeyinde. O zaman Türkiye’ye ihtiyacı kalmayacak. Anlatmaya çalıştığım vize krizinin derinlikler-
ini 1 Mart tezkeresiyle başlayan ilk adıma kadar götürmek mümkün. Burada duygusal olarak bize gurur veren 
şey, dik duran bir ülkeye ve yöneticilerine sahip olmaktır. Ancak duygusal olarak övünsek de, akılla hareket 
etmek zorundayız. Akılla ve ilmi siyasetle. Abdülhamid’i her seferinde bayraklaştıranların, onun ilmi siyaset 
dediği, “Düvel-i Muazzama’yı” birbiriyle dengeleyen siyasetini neden örnek almıyor acaba?
Gücümüzün sınırı belli. Kaynaklarımız, ekonomimiz ve savunma sanayimiz ortada. Ortadoğu zemini tarihinin 
en kaygan ve en zor günlerini yaşarken, kimin dost, kimin düşman olduğu bilinmezken, sağlam adım atmamız 
gerekiyor. Allah korusun.
HAMASET DEĞİL, AKIL AĞIR BASACAKTIR
Varsın sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda Mehter Marşı’yla sloganlar atılsın.
Varsın muhalefet, ‘5 bin kişilik milis kuvveti’ hazır diye hamaset yapsın. Yakında göreceğiz, hamaset değil, akıl 
ağır basacaktır. Çünkü devlet aklı hamasetle hareket edemez. Bin yıllık devlet geleneği, böyle kriz anlarında 
nasıl davranması gerektiğini hamasi sloganlara bakarak ayarlamaz. Az konuşup, çok iş yapmamız gerekiyor. 
Ayaklarımızın üzerinde durmak ve bize had bildirmeye kalkan bu ülkelerin gücünü yakalamamız lazım. Bilim-
den teknolojiye, ekonomiden savunma sanayiine kadar büyük hamleler yapmak zorundayız. En baştaki göre-
vimiz de milli birliği oluşturmaktır. Unutmadan söyleyeyim, Beyaz Saray’da Metal Fırtına kitabını gündeme 
getiren danışman sonradan bir Türk ile evlendi. Şimdi İstanbul’da yaşıyor.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي



معــن العــودات شــهيد الثــورة الســورية، ويعتــر عــراب 
الثــورة الســلمية يف حــوران، أو)جيفــارا حــوران(  كمــا 
أطلــق عليــه شــباب الثــورة يف حمافظــة درعــا، نتيجــة 
لتضحياتــه الكبــرة يف ســبيل جنــاح الثــورة الســورية، 
بكســب  جنــح  رجاالهتــا،  أهــم  مــن  واحــداً  وكان 

قلــوب وعقــول الكثــر مــن الشــباب الثائــر.
يف بدايــة الثــورة كان لــه دور فعــال، وكان تواجــده 
يعطــي للشــباب ثقــة كبــرة، فــكان مبثابــة أب روحــي 
للثــوار يف درعــا بدايــة الثــورة، ومــا ميــزه أنــه كان مؤمنــاً 
ابلعمــل الســلمي منــذ اليــوم األول للثــورة حــى اتريــخ 
استشــهاده يف 8 آب/أغســطس من العام 2011.
متيــز ابلوعــي الكبــر، فــكان يذكــر الشــباب بشــكل 
دائــم أبن النظــام هــو مــن يريــد أن يدفعنــا لعســكرة 
الثــورة، ألهنــا لغتــه الــي يفهمهــا، ويؤكــد أن إســقاط 

النظــام لــن يكــون إال عــن طريــق العمــل الســلمي.
يف  والشــعبية  النقابيــة  لاعتصامــات  حيضــر  وكان 
حمافظــة درعــا، ومــع بــروز دوره بــدأت أجهــزة النظــام 
تشــعر حبجــم خطــره عليهــا، وذلــك نظــراً لشــعبيته 
الواســعة بن أوســاط الشــباب الثائر ومقدرته الكبرة 
يف التأثــر عليهــم، عندهــا بــدأ النظــام ابتبــاع أســلوب 
جديــد يف مواجهــة احلــراك الشــعي، ويف أواخــر شــهر 
نيســان من عام 2011 صدر قرار من رأس النظام 
ابلقضــاء علــى احلــراك الشــعي ابســتخدام اجليــش، 
وكانــت البدايــة اقتحــام درعــا البلــد واعتقــال اآلالف 

مــن أبنائهــا، وكان العــودات مــن بينهــم.
وبعــد االفــراج عنــه ظنــت أجهــزة النظــام األمنيــة أهنــا 
قضــت علــى روح الثــورة واملظاهــرات يف درعــا، وأهنــا 
وأصدقــاؤه  معــن  ولكــن  الثــوري،  احلــراك  ســحقت 
تتوقــف،  مل  فاملظاهــرات  آخــر،  رأي  هلــم  كان 
التضيــق  بســبب  جديــداً  طابعــاً  أتخــذ  وبــدأت 
األمــي، فتحولــت إىل مظاهــرات ســريعة أثنــاء تشــييع 

الشــهداء.
وبعــد إصابــة املهنــدس العــودات انقســمت املظاهــرة 
إىل قســمن، أحدمهــا عــاد إىل داخــل املقــرة، والثــاين 
توجــه ابجتــاه حــي البحــار يف درعــا البلــد، وحاولــت 
جمموعــة مــن الشــباب إســعاف العــودات لكــن دون 
جــدوى، فقــد استشــهد ثاثــة شــباب أثنــاء حماولتهــم 
األمــن  مســؤول  اقــرتب  وعندهــا  منــه،  االقــرتاب 
النــار  وأطلــق  العلــي(،  )لــؤي  درعــا  يف  العســكري 
علــى رأس العــودات مــن مسدســه مث انســحب هــو 

وعناصــره بعــد امتــام مهمــة التصفيــة. 

Türkçe تركي

Astana toplantılarının altıncısında İdlib’in çatışmasızlık bölge-
si olması hususunda mutabakata varılmıştı. Bu mutabakat net-
icesinde alınan kararın uygulanabilmesi ve hayata geçirilmesi 
konusunda Türkiye ısrarcı tavrını sürdürdü. Rusya ve İran alınan 
bu kararın uygulanabilmesi için her ne kadar ağırdan aldıysa da 
Türkiye adım adım yürüttüğü çalışmalar neticesinde İdlib’e giriş 
kararı aldı ve girdi.
Türkiye’nin bu kararlılığını doğru okumak gerekiyor. Bu bölgede 
atılacak her adım ince elenip sık dokunmalıdır. Zira yapılacak 
her yanlış, zamanında alınmayan her karar, hem Türkiye hem de 
Suriye direnişi için pahalı sonuçlar oluşturacaktır. Hızlı değişen 
bölge siyaseti ve bölgeye bağlı uluslararası siyaset Türkiye’nin bu 
konuda gerekirse agresif adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Fırat 
Kalkanı operasyonu ile Suriyeli muhalifler ve bölgede yaşayan 
siviller için nefes alacak bir alan oluşturulduktan sonra bölge adı-
na hesapları olan ülkeler kartlarını yeniden dağıtmanın ve oyun-
larında değişiklik yapmanın telaşına düştüler. Türkiye’nin S400 
füzeleri alımı ile ilgili attığı adımlar yine bölge siyasetinde dal-
galanmalar oluşturan önemli etkenlerden oldu. Türkiye içerisinde 
yürütülen ve bir ucu Kuzey Irak Topraklarına, bir ucu Kuzey Su-
riye’ye uzanan PKK ile mücadele ve bu konuda alınan olumlu 
sonuçlar emperyalistlerin bölgedeki partnerlerinin ciddi kayıplar 
vermesine neden olarak yine bölge siyasetini etkileyen en önemli 
etkenlerden birisi olmuştur. Türkiye’nin bölgede attığı adımlar-
la oluşturduğu bu hareketliliğe bir tepki olarak değerlendirilebi-
lecek Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin aldığı ve uyguladı sözde 
bağımsızlık referandumunu bir bağımsızlık sevdası ve mutlu bir 
gelecek hayali olarak görmek safdillik olacaktır. Türkiye kendini 
ve bölgeyi sağlama alma adına attığı her adımda yeni bir kumpas 
yeni bir entrika ve yeni bir garp oyunu ile karşı karşıya kalıyor. 
Bir taraftan sözde müttefik ABD, PYD terör örgütü unsurlarına 
binlerce tır silah ve mühimmat takviyesi yapıyor ve bir taraftan da 
Türkiye içerisinde Yürütülen FETÖ terör örgütü operasyonlarını 
manipüle etmeye çalışıyor. Görüntüde Türkiye’ye müttefik olan 
Nato ülkeleri uluslararası arenada Türkiye’yi yalnızlaştırmaya 
dönük açık-gizli birçok plan yapıyorlar.
Bütün bunlar olup biterken; bölgede Kuzey Irak, Suriye ve Suri-
ye sınırında bulunan Türkiye topraklarında olayı sıcağı sıcağına 
yaşayan bölge halkı sivil olarak Türkiye’yi desteklemeli ve atılan 
bu önemli adımların arkasını dolduracak çalışmalar yapmalıdır. 
Başta Suriyeliler tarafından Türkiye ve Suriye içerisinde ku-
rulan sivil toplum örgütleri Türkiye’nin bölgenin selameti için 
attığı adımları kendi tabanlarına anlatarak muhalifleri ve halkı 
bilgilendirmelidir. İdlib’e girişin temel amacının çatışmasızlık 
olduğunu her kanaldan; Nusra Cephesinin domine ettiği Heyet-i 
Tahrirü’ş Şam (HTŞ), Ahrar, Feylekü’ş Şam, Ceyşu’-l İzze ve 
Ceyşu’l İdlib gibi gruplara anlatılarak bu konuda Türkiye ile 
birlikte hareket etmenin her halükarda Suriye’nin toprak bütün-
lüğünü garanti altına alacak birer adıma dönüşeceğinin ifade 
edilmesi gerekiyor. Türkiye İdlib’de alacağı olumlu gelişmeler ile 
Afrin’i çembere alarak bölgede PYD unsurlarının olası ilerleme 
hayalini de suya düşürecektir. Aksi takdirde Suriye’nin muhalifler 
elinde bulunan ve siviller için bir sığınak noktası durumunda olan 
İdlib yeni kitlesel insan hareketliliğinin merkezi olacaktır. Bu du-
rum başta Suriyeli sivilleri tekrar tekrar savaşın en çirkin yönü 
ile yüz yüze getirirken sonrasında da Türkiye’yi yeni bir göç dal-
gasıyla karşı karşıya bırakacaktır.

مت االتفــاق يف الــدورة السادســة مــن اجتماعــات آســتاان علــى أن تكــون إدلــب 
بتطبيــق  املتعلــق  موقفهــا  علــى  اإلصــرار  تركيــا  وتواصــل  اشــتباك،  عــدم  منطقــة 
القــرارات الناجتــة عــن ذلــك االتفــاق، ورغــم هتــاون روســيا وإيــران يف تنفيــذ ذلــك 
القــرار، إال أن تركيــا قــررت دخــول إدلــب وقــد دخلتهــا نتيجــة لألعمــال الــي جتريهــا 

خطــوة خطــوة.
مــن الضــروري قــراءة إرادة تركيــا هــذه بشــكل صحيــح، وينبغــي متحيــص كل خطــوة 
يتــم اختاذهــا يف هــذه املنطقــة وحســاهبا بشــكل دقيــق، ألن كل خطــأ وكل قــرار 
ال يُتخــذ يف الوقــت املناســب، ميكــن أن يســفر عــن عواقــب وخيمــة علــى تركيــا 
واملقاومة الســورية، إذ أن سياســة املنطقة املتغرة بســرعة والسياســة الدولية املرتبطة 
ابملنطقــة جتعــل تركيــا جمــرة علــى أن ختطــو خطــوات قاســية يف هــذا اخلصــوص إذا 
لــزم األمــر، وبعــد أن خلقــت تركيــا متنفســاً للمعارضــة الســورية واملدنيــن هنــاك عــن 
طريــق عمليــة درع الفــرات، انــرت الــدول الــي لديهــا حســاابت يف املنطقــة بتغــر 
خططهــا وإعــادة ترتيــب أوراقهــا، هــذا إضافــة إىل أن شــراء تركيــا منظومــة صواريــخ 
S400 كان واحــداً مــن العوامــل املؤثــرة املهمــة الــذي أحــدث متوجــات جديــدة 
يف سياســة املنطقــة، وتشــن تركيــا حــرابً علــى حــزب العمــال الكردســتاين داخــل 
البــاد وعلــى أذرعــه املمتــدة يف مشــال العــراق والشــمال الســوري، وقــد حققــت 
تركيــا يف هــذا اإلطــار نتائــج إجيابيــة تســببت يف خســائر فادحــة تكبدهــا شــركاء 
القــوى اإلمرايليــة يف املنطقــة، وكان ذلــك أيضــاً واحــداً مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف 
سياســة املنطقــة، ومــن الســذاجة مبــكان اعتبــار اســتفتاء االســتقال املزعــوم الــذي 
نفذتــه إدارة إقليــم مشــال العــراق، قضيــَة اســتقال وحلمــاً مبســتقبل ســعيد، واحلــال 
أنــه جمــرد ردة فعــل علــى احلركيــة الــي خلفتهــا اخلطــوات الرتكــة يف املنطقــة، إذ كلمــا 
تقدمــت تركيــا خطــوة حنــو أتمــن نفســها واملنطقــة، كلمــا واجهــت مكائــد ودســائس 

وأالعيــب جديــدة.
فمــن جهــة تــرى احلليــف املزعــوم املتمثــل يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ترســل 
االحتــاد  حــزب  تنظيــم  لعناصــر  والذخــرة  ابألســلحة  املليئــة  الشــاحنات  آالف 
الدميقراطــي اإلرهــايب، وهــي مــن جهــة أخــرى حتــاول التاعــب ابلعمليــات الــي 
ينفذهــا تنظيــم فتــح هللا گولــن اإلرهــايب داخــل تركيــا، أمــا دول الناتــو الــي تبــدو يف 
الظاهــر متحالفــة مــع تركيــا، فهــي تنفــذ العديــد مــن اخلطــط الســرية والعلنيــة لعــزل 

تركيــا علــى الصعيــد الــدويل.
يعيشــون  الذيــن  املنطقــة  ســكان  واجــب  مــن  يبقــى  ذلــك،  حــدوث كل  أثنــاء 
العــراق ويف ســوراي ويف األراضــي الرتكيــة املتامخــة  األحــداث الســاخنة يف مشــال 
للحــدود الســورية، ويف املنطقــة عمومــاً، أن يدعمــوا تركيــا ابعتبارهــم مدنيــن، وأن 
ينجــزوا أعمــااًل ترفــد تلــك اخلطــوات املهمــة الــي ختطوهــا تركيــا، ومــن الواجبــات 
األوىل امللقــاة علــى عواتــق منظمــات اجملتمــع املــدين الــي أنشــأها الســوريون يف 
ســوراي وتركيــا، أن تقــوم إبعــام املعارضــة والشــعب وتشــرح لقواعدهــا اخلطــوات 
الــي حققتهــا تركيــا مــن أجــل ســامة املنطقــة، عليهــا أن تشــرح هلــم أن اهلــدف 
الرئيــس مــن دخــول اجليــش الرتكــي إىل إدلــب، هــو أتســيس منطقــة خلفــض التوتــر، 
وعليهــا أن تســتخدم كل القنــوات لتبــن  هليئــة حتريــر الشــام الــي تســيطر عليهــا 
جبهــة النصــرة ولألحــرار ولفيلــق الشــام وجليــش العــزة وجليــش إدلــب، أن التحــرك 
هــذا اإلطــار سيســاهم يف كل األحــوال ضمــان وحــدة  مــع تركيــا يف  ابلتنســيق 
األراضــي الســورية، وســتحقق تركيــا تطــورات إجيابيــة يف إدلــب، وســتحاصر عفريــن 
لتحبــط أحــام أي تقــدم حمتمــل حلــزب االحتــاد الدميقراطــي يف املنطقــة، وإن مل 
حيصــل ذلــك فســتتحول إدلــب إىل مركــز حركــة نــزوح مجاعــي جديــدة، بعــد أن 
كانــت نقطــة جلــوء مهمــة للمدنيــن تســيطر عليهــا املعارضــة الســورية، ويف هــذه 
احلــال ســيواجه املدنيــون الســوريون قبــل غرهــم أقبــح وجــه للحــرب مــرة أخــرى، مث 

ســتتعرض تركيــا ملوجــة جديــدة مــن النــزوح.
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