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د إعالم الثورة السورية في تغطية مشتركة
ّ
للمرة األولى.. الغوطة توح

في هذا العدد...

ماذا بعد الغوطة؟

الغوطة الشرقية: مجلس األمن عاجز

ماهر األسد يقود معركة الغوطة ويشرف على تدميرها

حول األسباب والتحوالت والنتائج المتوقعة لمعركة غصن الزيتون

صالح العبد الله 
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سيكون 
القطار قد 
فاتهم!

ياسين آقطاي

د. رياض نعسان أغا 

سالم حسين الحمد

صفوان الدروبي

تورغاي ألدمير

أردوغان : هل رأيتم أو سمعتم دولة واحدة أبدت ردة فعل قوية، إزاء 
الوحشية المستمرة منذ أيام في الغوطة الشرقية؟.

Erdoğan: Günlerdir Doğu Guta’da Devam Eden Vahşete Şöyle Ciddi Tepki Gösteren Bir Ülke Gördünüz Mü, Duydunuz Mu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun Doğu Guta’da yaşanan katliam 
karşısındaki sessizliğini şu sözlerle kınadı: “Konvansiyonel silahla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal 
silahlarla öldürüldüğü zaman gayrimeşru. Böyle sapıklık olur mu?”

نــدَّد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، بصمــت اجملتمــع الــدويل، إزاء مــا حيصــل مــن جمــازر يف الغوطــة الشــرقية قائــا: هــل القتــل 
ابلســاح التقليدي شــرعي والقتل ابلســاح الكيميائي غري شــرعي؟.
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قتل الغوطة

Kuveyt ve İsveç’in otuz günlük ateşkes yapıl-
ması, Guta’ya yönelik kuşatmanın kaldırıl-
ması, insani faaliyetlerin kolaylaştırılması 
ve yardım koridoru oluşturulması hususun-
da sundukları karar tasarısına binaen, BM 
Güvenlik Konseyi 2401 numaralı kararı aldı. 
Karara tüm üyeler lehte oy verdi.
Kararın hemen ardından Rusya, günde 
beş saatlik ateşkes yapılması şeklinde bir 
açıklamada bulundu. Rusya’nın bu adımı, 
söz konusu ateşkesin içini boşaltarak Guta’yı 
tasfiye etmek, böylece bölgeyi buraya yer-
leşmek için hazırda bekleyen İranlı milislere 
teslim etmek amacını taşıyordu. Bunun için 
ise BM Güvenlik Konseyi’nin kararı kılıf 
olacaktı.
Rusya, Esad rejimi ve müttefikleri, BM’nin 
kararının insani amacını görmezden gelerek, 
kararı kendi kirli amaçlarını gerçekleştirmek 
ve Guta’da demografik dönüşüm sağlamak 
için serbestçe hareket etmek yolunda kul-
landı.
Suriye’de yaşanan ve en hafif ifadeyle ‘re-
jimin halkını katletmesi’, birçoklarına göre 
ise soykırım ve insanlığa karşı işlenen bir 
suç olarak tanımlanabilecek hadiseleri kına-
mayan tek bir Batılı devlet, insani yardım 
derneği veya BM örgütü kalmadı. Ancak 
ortada herhangi bir geçerli karşılık yok. İşte, 
şu ana kadar tanık olunan en kirli diplomasi 
oyunuyla karşı karşıya bulunmaktayız.
Günün birkaç saati ateşkes ilan etmeleri, 
hiçbir zaman uygulama niyetinde olmadıkları 
kararla alay etmekten öte bir anlam taşıma-
maktaydı. Hatta onlar bu kararı, Guta’yı ken-
di halkından arındırmak hayalleriyle, insani 
koridor meselesini öne çıkararak gölgede 
bıraktılar.
Tüm dünya, Guta’daki Suriyelilerin 
öldürülmesi ve toplu bir biçimde katle-
dilmesinde pay sahibidir. Suriye’deki acı 
katliam, tehcir, insan hakları ihlali, toprak-
ların ele geçirilmesi hadiselerini ve tüm 
dünyanın gözleri önünde yaşadığımız zulmü 
düşündüğümüzde, adeta ortada uluslararası 
ve bölgesel çapta yapılmış bir ittifak varmış 
hissine kapılıyoruz. Deyrizor gasp ediliyor, 
Rakka, İdlib, Hama ve Halep kırsalları yerle 
bir ediliyor, şimdi ise Şam’ın Guta bölge-
sinde hastaneler, altyapı yıkılarak devrim-
cilere karşı psikolojik harp açılıyor. Böylece 
devrim liderlerine, devrimin sağlam kalesi 
olan Guta üzerinden de facto hali dayatılmak 
isteniyor.
Rusya, insanlığa ve Suriye halkına düşman 
olduğunu ispat etmiştir. Rusya, Suriye’deki 
konumunu ve nüfuzunu pekiştirmek ve Su-
riye rejimiyle yaptığı uzun vadeli anlaşmalar 
gereğince ülkemizin limanlarını ele geçirmek 
için çabalamaktadır.
Suriye halkı, en basit hakları olan özgürlük 
ve onur için devrime başlamıştır. Karşılığın-
da ise büyük bir düşmanlık ve tüm dünyanın 
katledilmeleri hususundaki arzusunu 
görmüştür. Bu sayededir ki dünya devletleri 
kendi halklarına, yönetimlerine karşı ge-
lirlerse Suriye halkı gibi katliam ve tehcire 
maruz kalacakları konusunda büyük bir ders 
vermektedirler. 
Suriye halkının kaderi, dünyadaki tüm zor-
balara karşı savaşmaktır. Bütün dünya katil 
Esad rejimini desteklese de, Suriye halkının 
iradesi galip gelecektir.

بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن ٢٤٠١ املبــي علــى 
مشــروع القــرار الكويــي الســويدي، الــذي يدعــو إىل 
وقــف إطــاق النــار الفــوري ملــدة ثاثــن يومــاً ورفــع 
احلصــار عــن الغوطــة، وتســهيل العمــل اإلنســاين وفتــح 
املمــرات إليصــال املســاعدات، والــذي متَّ التصويــت 

عليــه ابإلمجــاع.
وســرعان مــا أعلــن بوتــن التنصــل منــه إبقــراره هدنــة 
األممــي  القــرار  علــى  التفــاف  يف  اخلمــس  الســاعات 
وعلــى تنفيــذه، لقــد كان القــرار قــراراً روســياً جديــداً 
إلخــاء  وســيلة  وجعلــه  مضمونــه  مــن  إفراغــه  بعــد 
الغوطــة مــن ســكاهنا وتســليمها للميليشــيات االيرانيــة 
اجلاهــزة لاســتيطان، حتــت غطــاء قــرار جملــس األمــن 

الــدويل. 
اإلنســانية  الغايــة  وحلفــاؤه  والنظــام  روســيا  جتاهلــت 
مــن القــرار، وجــرى تطبيقــه وفقــاً لغاايهتــم القــذرة الــي 
تســهل هلــم عملهــم حبريــة مــن أجــل التغيــري الدميوغــرايف 

يف الغوطــة.
مل تبــق دولــة غربيــة وال منظمــة انســانية أو أمميــة مل تنــدد 
مبــا كان أضعــف وصــف ملــا جيــري بســوراي وهــو مذحبــة 
يقــوم هبــا نظــام ضــد شــعبه، وقــد جتــاوز الكثــريون ذلــك 
ليوجهــوا للنظــام هتمــة اإلابدة اجلماعيــة واجلرميــة ضــد 
اإلنســانية، ومــا مل حيصــل رد دويل مناســب حنــن أمــام 

أقــذر لعبــة للدبلوماســية الدوليــة عرفناهــا حــى اآلن.
النــار  إلطــاق  يومــي  جزئــي  وقــف  عــن  إعاهنــم 
ليــس اســتهزاء ابلقــرار الــذي مل يكونــوا ينــوون تطبيــق 
حــرف فيــه بــل هــو البدايــة الــي أُرغمــوا عليهــا فغطوهــا 
ابحلديــث عــن ممــرات إنســانية حاملــن إبفــراغ الغوطــة 

مــن أهلهــا.
اابدة  وابلغوطــة  الســورين  بقتــل  مشــارك  العــامل كلــه 
مجاعيــة حقيقــة، ومــن خــال مشــاهدتنا للواقــع املريــر 
قتــل وتشــريد وانتهــاك للحقــوق حبــق  يف ســوراي مــن 
أهلنــا وقضــم لألراضــي احملــررة، وظلــم يقــع علينــا أمــام 
نظــر ومســامع البشــرية وكأننــا ناحــظ أن كل مــا جيــري 
هــو ابتفــاق دويل وإقليمــي مــن خــال الســيطرة علــى 
ديــر الــزور وتدمــري الرقــة وأرايف إدلــب ومحــاة وحلــب، 
ومــا جيــري اآلن يف الغوطــة الشــامية مــن خــال تدمــري 
املشــايف والبــى التحتيــة واحلــرب النفســية ضــد الثــوار 
مــن أجــل حماولــة فــرض أمــر واقــع علــى قيــادة الثــورة 

وحصنهــا املنيــع يف الغوطــة اجلرحيــة. 
وعــدوة  لإلنســانية،  عــدوة  أهنــا  روســيا  أثبتــت  لقــد 
عليــه  القضــاء  علــى  تعمــل  الــذي  الســوري  الشــعب 
مــن أجــل ترســيخ بقائهــا ونفوذهــا يف ســوراي وإحــكام 
لاتفاقــات  تطبيقــاً  البحريــة  املنافــذ  علــى  ســيطرهتا 
الطويلــة األمــد الــي أبرمتهــا مــع النظــام الســوري اجملــرم.
لقــد قــام الشــعب الســوري بثورتــه مــن أجــل احلصــول 
علــى أبســط حقوقــه ابحلريــة والكرامــة، فجوبــه حبقــد 
وأطمــاع العــامل لقتلــه وتلقــن شــعوهبم درســاً أبن مــن 
يثــور علــى حاكمــه فســيكون مصــريه مماثــل للشــعب 

لــإلابدة والتهجــري القســري. الســوري وســيتعرض 
العــامل  مقاومــة كل طواغيــت  الســوري  الشــعب  قــدر 
النظــام  مــع  العــامل  وقــوف  رغــم  إرادتــه  وســتنتصر   ،

اجملــرم. األســدي 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Guta Cinayeti

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

غصن الزيتون تكمل الطريق الحدودي بين درع الفرات و إدلب

هيئة اإلغاثة التركية توزع الطعام ألهالي الغوطة المحاصرة

Zeytin Dalı Fırat Kalkanı ile İdlib Arasındaki Sınır Yolunu Tamamladı

İHH Kuşatma Altındaki Guta Halkına Yiyecek Dağıttı

Suriyeli silahlı gruplar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de desteğiyle gerçekleştirilen Zeytin Dalı op-
erasyonu kapsamında, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin kırsalındaki Raco ve Şeyh 
Hadid bölgeleri arasında yeni bir yol açtı. Söz konusu başarı, YPG ile sürdürülen çatışmaların 
akabinde elde edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye rejimi tarafından yıllardır kuşatma altında tutulan Guta halkına 
günlük yiyecek dağıtmaya başladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, 5 bin kişiye hazır 
yemek dağıtımına başlandığı, günlük olarak ise 8 bin 500 somun ekmek dağıtımı yapıldığı 
ifade edildi.

متكنــت الفصائــل الســورية املشــاركة يف عمليــة غصــن الزيتــون بدعــم مــن اجليــش الرتكــي مــن فتــح الطريــق بــن انحيــي 
راجــو والشــيخ حديــد، بريــف عفريــن مشــال غــريب ســوراي، بعــد معــارك مــع وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة  اإلرهابيــة. 

بــدأت هيئــة اإلغاثــة الرتكيــة بتوزيــع طعــام يومــي علــى أهــايل الغوطــة احملاصريــن مــن قبــل النظــام الســوري منــذ ســنوات. وأوضحــت 
اهليئــة  أنــه مت البــدء يف توزيــع طعــام جاهــز علــى 5 آالف شــخص، وتوزيــع 8 آالف و5٠٠ رغيــف خبــز بشــكل يومــي.

من أجل الغوطة  رئيس تحرير إشراق يجري مقابالت تلفزيونية
İşrak Genel Yayın Yönetmeni Guta İçin Televizyon Programlarına Katıldı

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki 28.02.2018 tarihinde, kuşatma altındaki 
Guta halkının sesini duyurabilmek amacıyla Orient Net, Halep el-Yevm ve Jisr kanallarında 
yayınlanan programlara katıldı.

يف حماولــة إليصــال صــوت أهلنــا احملاصريــن ابلغوطــة ثــاث مقابــات تلفزيونيــة يــوم األربعــاء ٢8-٢-٢٠١8 شــارك 
فيهــا صبحــي دســوقي رئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق )قنــاة األورينــت - قنــاة حلــب اليــوم - قنــاة اجلســر الفضائيــة(.
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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غوطة دمشق تتعرض للتدمير واإلبادة الجماعية بموافقة دولية..
الوجع أكبر من الكالم .

Şam’ın Guta Bölgesi Tüm Dünyanın Onayıyla Yıkım ve Katliama Tabi Tutuluyor
Acı Tüm Sesleri Bastırıyor

İşgalci Rusya ve katil Esad rejimine ait uçaklar, Guta’ya yönelik yoğun hava saldırıları ve şiddetli bom-
bardımanlar düzenlerken, savaş helikopterleri ve roketatarlardan onlarca füze, bomba, varil, ağır top ve 
rejimin kendi imalatı olan roket, zehirli klor gazı eşliğinde atılıyor. Yüzlerce sivil şehit olurken, binlercesi de 
yaralanıyor. Yaşanan adeta bir kıyamet sahnesi: Katliam yahut Teslimiyet

طــريان االحتــال الروســي والنظــام األســدي اجملــرم يشــنان غــارات جويــة مكثفــة، وقصــف عنيــف، وعشــرات الصواريــخ والقذائــف 
والرباميــل املتفجــرة مــن الطــريان املروحــي ورامجــات الصواريــخ وقذائــف املدفعيــة الثقيلــة، وصواريــخ األرض أرض نــوع )فيــل(، مــع 

قصــف بغــاز الكلــور الســام، واستشــهاد املئــات وآالف اجلرحــى مــن املدنيــن، إهنــا القيامــة: اإلابدة أو االستســام.

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال



سنة الثالثة ــ العدد 51 ــ 2018/3/1
ال

4

الوضــع  علــى  الضــوء  لتســليط  مشــرتك،  بــث  يف  ســورية  إعاميــة  وســائل  شــاركت 
نوعهــا يف  مــن  األوىل  هــي  بريــف دمشــق، يف ابدرة  الشــرقية  الغوطــة  اإلنســاين يف 

الســورية. الثــورة  بدايــة  منــذ  الثــوري  اإلعــام 
بــث  الســورين يف  الصحفيــن  مــع اندي  ابلتعــاون  إعاميــة  اجتمعــت ١٤ وســيلة 
مشــرتك لتغطيــة مأســاة أهلنــا يف الغوطــة، البــث بــدأ صبــاح الســبت واالثنــن ٢٤-٢6 
/٢٠١8/٢ الســاعة ١٢ ظهــراً بتوقيــت تركيــا حــى الواحــدة ظهــراً، وســائل اإلعــام 

املشــاركة هــي:
قنــاة حلــب اليــوم، راديــو نســائم ســوراي، راديــو فجــر، راديــو ليــوان، راديــو روزنــة، شــبكة 
جــريون، شــبكة بلــدي نيــوز، حريــة بــرس، صحيفــة إشــراق، بصمــة ســوراي، وكالــة 
الشــرق الســوري، أم يت ابلعــريب، صحيفــة صــدى الشــام، شــبكة بــردى اإلعاميــة.

وقــال الصحــايف فــراس ديبــة أحــد املنســقن للبــث املشــرتك: )جــاءت الفكــرة مببــادرة مــن 
اندي الصحفيــن الســورين يف مدينــة غــازي عينتــاب، وذلــك هبــدف توحيــد الرســالة، 
وخاصــة أن املدينــة تضــم مراكــز لعــدد مــن وســائل اإلعــام الثوريــة، وكان مــن الواجــب 
توحيــد الكلمــة بنقــل صــورة املأســاة الــي تشــهدها الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، بغيــة 

الوصــول إىل الضغــط اإلعامــي املؤثــر يف الــرأي العاملــي(.
وأضــاف ديبــة: )للحملــة هدفــان رئيســان، األول مســاندة أهلنــا يف الغوطــة الشــرقية 
والدعــم اإلعامــي هلــم، أمــا اهلــدف الثــاين فهــو للتكاتــف اإلعامــي الــذي غــاب عــن 
املؤسســات اإلعاميــة الثوريــة منــذ انطاقــة الثــورة، هــذا التكاتــف الــذي يعــرّب عــن 
حقيقــة أبنــاء الثــورة أصحــاب اهلــدف الواحــد ابحلريــة والعدالــة وإســقاط نظــام األســد 

اجملــرم(.
وأشــار إىل أن هــذه اخلطــوة شــجعت مؤسســات إعاميــة أخــرى للدخــول يف البــث 
املشــرتك، حيث ســيتم ختصيص تغطية أخرى عن الغوطة الشــرقية يوم االثنن القادم، 

لكــن بشــكل أوســع بعــد جنــاح املــرة األوىل.
وتعــد هــذه التجربــة األوىل مــن نوعهــا يف اإلعــام الثــوري وأتيت ضمــن ســياق توحيــد 
الكلمة الذي لطاملا طالب به الشــعب الســوري على املســتوى السياســي والعســكري، 
ومل يتحقــق إال بصــورة جزئيــة، وهــا هــو يتحقــق اليــوم علــى املســتوى اإلعامــي، حيــث 
وّحــدت مأســاة الغوطــة الشــرقية هــذه الوســائل اإلعاميــة، فدفعــت العاملــن يف احلقــل 

اإلعامــي إىل تغطيــة مشــرتكة عــربت عــن تضامنهــم مــع أهــايل الغوطــة الشــرقية.
يذكــر أن الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق تتعــرض حلملــة شرســة مــن قبــل قــوات النظــام 
وروســيا وإيــران، خلفــت احلملــة مئــات الشــهداء وآالف اجلرحــى خــال أايم معــدودة، 

انهيــك عــن الدمــار الــذي حــل ابألبنيــة الســكنية.

 نطق الحجر.
ً
 لضحايا الغوطة، أخيرا

ً
ألول مرة تكسر الصحف العالمية الخطوط الحمراء وتخرج عن صمتها وتنشر صورا

د إعالم الثورة السورية في تغطية مشتركة
ّ
للمرة األولى.. الغوطة توح
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أعلــن جنــرال روســي أن بــاده اختــربت )أكثــر مــن ٢٠٠ 
نــوع جديــد مــن األســلحة( يف ســوراي، وذلــك يف الوقــت 
الــذي تواجــه فيــه موســكو اهتامــات ابملشــاركة يف القصــف 
قــرب  الغوطــة  يف  املعارضــة  معاقــل  آخــر  علــى  العنيــف 

دمشــق.
يــرتأس جلنــة  الــذي  اجلنــرال )فادميــري شــامانوف(  وصــرح 
نيابيــة مكلفــة ابلدفــاع أمــام جملــس النــواب )الدومــا( ) لقــد 
اختــربان يف دعمنــا للشــعب الســوري أكثــر مــن ٢٠٠ نــوع 

جديــد مــن األســلحة(.
والــذي  للمظليــن  الســابق  القائــد  شــامانوف(   ( واتبــع 
انُتخــب انئبــاً: ) لقــد أظهــر ذلــك فعاليــة األســلحة الروســية 
أمــام العــامل أمجــع(، وذلــك يف كلمــة مبناســبة ) يــوم املدافعــن 
عــن األمــة( املصــادف يف ٢3 فرباير/شــباط يف روســيا، كمــا 

نقلهــا موقــع احلــزب احلاكــم )أدينــااي روســيا(.
إال أن ) شــامانوف( مل حيــدد ماهيــة األســلحة أو مــى مت 

اختبارهــا يف ســوراي.
وتتهــم الــوالايت املتحــدة روســيا احلليــف الرئيســي لبشــار 

األســد ابملشــاركة يف احلملــة العســكرية العنيفــة الــي ينفذهــا 
النظــام منــذ ١8 فرباير/شــباط علــى الغوطــة الشــرقية شــرق 
دمشــق والــي أوقعــت أكثــر مــن ٤٠٠ شــهيد مــن املدنيــن.

إال أن الكرملــن نفــى أمــس أي دور يف الغــارات، وكــرر 
اليــوم أن ) املســؤولن عــن الوضــع يف الغوطــة الشــرقية هــم 
الذيــن يدعمــون اإلرهابيــن الذيــن ال يزالــون فيهــا.. وكمــا 
تعلمــون ال روســيا وال ســوراي وال إيــران هــي جــزء مــن هــذه 

الفئــة يف البــاد(.
وأفاد مركز ) فريق اســتخبارات النزاعات( الروســي للتحليل 
وصحيفــة )كومرســانت( نقــًا عــن مصــادر مل تســمها اليــوم 
أن مقاتــات جويــة روســية مــن طــراز )ســوخوي( مــن اجليــل 
اخلامــس ُنشــرت أمــس يف ســوراي، ومل تؤكــد وزارة الدفــاع 

هــذه املعلومــات.
ويقــوم اجليــش الروســي منــذ ســنتن حبملــة يف ســوراي بدأهــا 
لبشــار األســد، ودمــرت  يف ســبتمرب/أيلول ٢٠١5 دعمــاً 
ضرابتــه مناطــق كثــرية يف ســوراي، وأســهمت يف قتــل عــدد 

كبــري مــن املدنيــن.

أن يتجاهــل النظــام وحلفــاؤه قــرار جملــس األمــن ٢٤٠١، مل تكــن 
يكــن  مل  اخلمــس  الســاعات  هدنــة  بوتــن  إعــان  ألحــد،  مفاجــأة 
التفافــاً علــى القــرار أو علــى تنفيــذه، لقــد كان قــراراً روســياً جديــداً 
إبخــاء الغوطــة مــن ســكاهنا وتســليمها للميليشــيات االيرانيــة اجلاهــزة 
لاســتيطان، حتــت غطــاء قــرار جملــس األمــن. هــذه هــي املفاجــأة. 
مــا مل حيصــل رد دويل مناســب حنــن أمــام أقــذر لعبــة للدبلوماســية 

الدوليــة عرفناهــا حــى اآلن.
-------------

مل تبــق دولــة غربيــة مهمــة وال منظمــة انســانية أو أمميــة مل تنــدد مبــا كان 
أضعــف وصــف وصــف بــه هــو مذحبــة يقــوم هبــا نظــام ضــد شــعبه، 
وقــد جتــاوز الكثــريون ذلــك ليوجهــوا للنظــام هتمــة اإلابدة اجلماعيــة 
واجلرميــة ضــد اإلنســانية، بــل أن صحيفــة التاميــز الربيطانيــة طالبــت 
الــدول الغربيــة بقصــف املطــارات الــي ختــرج منهــا الطائــرات املــزودة 
ابلرباميــل املتفجــرة الــي ال ميكــن أن تســتهدف ســوى قتــل املدنيــن.

هــل يكفــي بعــد ذلــك التفــاوض علــى وقــف مؤقــت إلطــاق النــار 
بشــروط روســيا وحتــت إشــرافها، وهــي الشــريك األكــرب يف حــرب 

هــذه؟. االابدة 
 وهــل صــار مــن املقبــول التفــاوض علــى قتــل املدنيــن وحتديــد العــدد 
املســموح بقتلــه بــدل أتمــن محايتهــم؟ هــل هــذه دول تســتحق الثقــة 

واإلحــرتام.
أمــا كان ينبغــي علــى اجملتمــع الــدويل وتلــك الــدول الــي وقعــت علــى 
ميثــاق األمــم املتحــدة واتفاقيــة جنيــف للحــرب، هــذا إذا اعتــربان أن 
مــا جيــري بــن نظــام األســد وحلفائــه مــن جهــة، وشــعبه يف الغوطــة 
وغريهــا مــن جهــة أخــرى حــرب بــن دولتــن، أن تعلــن رفضهــا القاطــع 
اجلماعــي،  واالنتقــام  التجويــع  وسياســة  األعمــى  القتــل  الســتمرار 
للقتلــة، ومــن ورائهــم حلماهتــم، أن االســتمرار يف  وأن توجــه إنــذاراً 
مثــل هــذه السياســة ســوف يعرضهــم لــرد مناســب مــن قبــل اجملتمــع 
الــدويل دفاعــاً عــن صدقيــة مواثيقــه ووجــوده، ونفــاذ صــربه مــن تعطيــل 

مفاوضــات التســوية واحلــل السياســي؟.
هــل فقــدت الــدول الدميقراطيــة الــي كانــت حتكــم العــامل منــذ عقــود 
شــرفها أمــام  الفاشــية الروســية ومل تعــد أتبــه لصدقيتهــا، أم أهنــا تعمــل 

ابلتواطــؤ اخلفــي معهــا؟.
ال جيــدي قــرار مــن جملــس األمــن مهمــا كان مضمونــه مــا مل ترافقــه 
منــذ  املســتمرة  واإلابدة  القتــل  لوقــف  االخنــراط  يف  حقيقيــة  إرادة 
ســنوات، ومل يعــد هنــاك ســوري واحــد يثــق ابلقــرارات الــي ال ترتافــق 

مــع األفعــال.

العار الذي يلطخ روسيا: جربنا أكثر من 200 سالح جديد في سوريا
وجوه الجميع

أكاديمي وسياسي سوري معارض

برهان غليونإشراق
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ســأفرتض أن النظــام متكــن مــن الســيطرة علــى الغوطــة بعــد مخــس ســنوات مــن حصــار ســكاهنا وتدمــري بناهــا، وقتــل عشــرات 
اآلالف مــن املدنيــن الذيــن يتجــه القصــف املريــع إليهــم، وهتجــري آالف املواطنــن الســنة إىل إدلــب حيــث الفــخ األخــري، فمــا 
الــذي ســيفعله النظــام يف الغوطــة؟، ومــن ســيمأل فراغهــا الســكاين؟. أتوقــع أن إيــران ختطــط لتحويــل الغوطــة إىل معســكرات إيرانيــة 
حتيــط ابلعاصمــة مــن كل اجتــاه، وســتوطن )حــزب هللا( الشــيعي الســوري فيهــا، امتــداداً إىل املناطــق املقدســة- حيــث مقــام الســيدة 

زينــب الــي حيــرص اإليرانيــون و)حــزب هللا( اللبنــاين أال تســى هــذه املناطــق مرتــن .!.
لقــد ســبق أن ســقطت بغــداد بيــد الصفويــن، واســتباحوا أهلهــا، ولكــن حكمهــم مل يــدم ســوى بضــع ســنوات، بقيــت يف ذاكــرة 
الفــرس، وصــاروا يســتمدون منهــا مشــروعية اترخييــة يف اســتعادة ســيطرهتم علــى العــراق، وقــد مكنهــم مــن ذلــك االحتــال األمريكــي 
الراهــن الــذي فوضهــم إبدارة العــراق، بينمــا تقــوم روســيا اليــوم بتمكينهــم مــن احتــال ســوراي، ويصمــت الغــرب كلــه عــن ســيطرة 
إيــران علــى لبنــان، وعــن تدخلهــا املدمــر لليمــن، وابلطبــع مل يعــد غالبيــة العــرب أيخــذون التصرحيــات الغربيــة ضــد التغــول اإليــراين 
يف املنطقــة علــى حممــل اجلــد، وهــم يــرون كيــف ســاهم الغــرب يف كبــح مجــاح التظاهــرات الشــعبية اإليرانيــة، ويــرون غــض الطــرف 
عمــا ترتكبــه إيــران مــن جمــازر يف ســوراي واليمــن، وســيكون متوقعــاً إْن جنحــت إيــران وروســيا يف إابدة الغوطــة أن يتوجــه العــدوان 
إىل اجلنــوب يف درعــا، إلخضاعهــا للنظــام الــذي هــو وحــده مــن يطمئــن إليــه الفــرس والــروس، وهــو وحــده مــن مينحهــم شــرعية 

التدخــل العســكري، ولــن تكــون معركــة اجلنــوب ســهلة.
ومــع انطــاق احلملــة الوحشــية املســتجدة علــى الغوطــة، بــدأت روســيا تنــذر مناطــق خفــض التصعيــد يف الرســن وريــف محــص، 
وتدعوهــم لاستســام للنظــام، وتعلــن هلــم يف حمــاداثت خاصــة أهنــا مل تعــد معنيــة ابالتفاقيــة، بــل إهنــا بــدأت هتددهــم إْن مل 

يســتجيبوا، وقــد أصــروا علــى الصمــود.
لقــد اهنــارت اتفاقيــات آســتانة بعــد مؤمتــر )سوتشــي(، حيــث شــعرت روســيا بصعوبــة أن تفــرض احلــل السياســي علــى النحــو الــذي 
كانــت ختطــط لــه، مبــا يضمــن بقــاء األســد عــرب دســتور جديــد أو معــدل، وعــرب انتخــاابت تضمــن فــوز األســد هبــا، و يبــدو أن 
بوتــن متكــن مــن إقنــاع الرئيــس )ترامــب( أبن خطتــه ســتنجح، وأنــه قبــَل أن خيــوض االنتخــاابت الروســية ســيعلن النصــر السياســي 
كمــا ســبق أن أعلــن النصــر العســكري يف )محيميــم(، لكــن اإلدارة األمريكيــة مــع األوروبيــن ســارعت إلطــاق مــا مستــه ) الاورقــة 
( رغــم كوهنــا ال ختتلــف يف تفاصيلهــا عــن خمرجــات )سوتشــي( إال أهنــا مــن وجهــة نظــر موقعيهــا، تقطــع الطريــق علــى الوقــوع 
مســتقبًا يف حكــم ديكتاتــوري عــرب تكبيــل صاحيــات الرئيــس، ولكنهــا ختلــو مــن اإلشــارة إىل األســد حتديــداً، والســوريون يعرفــون 
مشــس بادهــم، وال يثقــون إطاقــاً إبمكانيــة ترويــض األســد، ويبــدو أن مــن وضعــوا هــذه الاورقــة مل يقدموهــا بوصفهــا مضــادة 
للخطــة الروســية، ولكــن روســيا تــدرك مــا يعنيــه ذلــك مــن إعاقــة ملشــروعها، لذلــك ســارعت إىل امللــف السياســي كلــه يف وجــه 
األمــم املتحــدة )وهــي ضامنــة لقدرهتــا علــى التعطيــل بقــوة الفيتــو(، وتفــرغ بوتــن ملتابعــة احلســم العســكري حســب خطــة إيــران 

واألســد، وعلــى غــرار مــا فعلــوا يف حلــب.
ويبقــى الســؤال: هــل ينجــح املخطــط اإليــراين- الروســي يف دعــم النظــام الســتعادة الغوطــة وأرايف محــص ومحــاه ودرعــا؟ وهــل 
يتمكــن النظــام مــن اســتعادة ثــاث حمافظــات كــربى يف الشــمال والشــرق الســوري؟؟، وكــم ســتكون كلفــة ذلــك مــن الضحــااي؟ 
وهــل ســيقبل االنفصاليــون مــن األكــراد واملعارضــون الكــرد الســوريون الوطنيــون ابلعــودة إىل حضــن النظــام؟ وهــل ســيخرج األتــراك 

مــن إدلــب ليســلموها هديــة لألســد؟.
لقــد بــدا واضحــاً للعــامل كلــه أن الشــعب الســوري الــذي تعــرض ألخطــر حمنــة فاجعــة يف التاريــخ املعاصــر، يفضــل التشــرد أو املــوت 
غرقــاً أو حتــت األنقــاض علــى أن يعــود إىل ســلطة متوحشــة دمرتــه، وأخرجــت ضــده مــن عفــن التاريــخ أبشــعه، وهــي متــارس اليــوم 

يف الغوطــة مــا جيعــل البشــرية مدانــة علــى صمتهــا.

ابألمس، ابءت حماواليت املتكررة للوصول إىل أمساء قتلى الغوطة ابلفشــل، رغم تواصلي 
مــع جهــات ونشــطاء ابلداخــل، وكل مــا متكنــت مــن توثيقــه أن يــوم الثــااثء، ٢٠ فربايــر/ 
شــباط اجلاري، فقط، شــهد ١37 غارة جوية على مدن غوطة دمشــق الشــرقية، أودت، 
جــراء تفريــغ محوالهتــا، مــن براميــل متفجــرة وصواريــخ وطلقــات رشاشــات، فقــط حبيــاة 

١١٠ مدنيــن ســورين. 
اتبعــت التواصــل والبحــث، فوصلــت ألرقــام وليــس ألمســاء، إذ أفادتــي بعــض اجلهــات 
املدنيــة املوثقــة، ومــن داخــل الغوطــة، أبنــه قُتــل مبدينــة مــرج الســلطان 3٤ مدنيــاً و١١ 
بعربــن وهكــذا، ووصــل األمــر مبصــدري أن يكتفــي بذكــر الرقــم، حــى دون كلمــة قتــل أو 
مــدين، بــل ورمبــا مــن منطلــق االعتيــاد، كان يقــول يل ١١ ســقبا و١١ عربــن و7 مســرااب 
و5 محوريــة، حــى أهنــى قائمــة األرقــام، دون أن يفــّرق يل بــن مــن منهــم أطفــال أو نســاء، 
أو يبــّن طرائــق القتــل، هــل جــاءت جــراء إصــاابت مباشــرة أو حتــت األنقــاض بعــد هتــدم 

البيــوت علــى مــن فيهــا. 
قفــزت إىل ذاكــريت فــوراً، الرقمنــة الــي اعتمدهتــا هيئــات األمــم املتحــدة، ومنــذ بدايــة املقتلــة 
الســورية، إذ كانــت ختــرج التقاريــر) قتــل 35 ســورايً يف مدينــة درعــا، أدى قصــف طــريان 

األســد ملــوت ٢5 مدنيــاً يف إدلــب)..
وكانــت وســائل اإلعــام تنقــل األخبــار عــن املنظمــات الدوليــة، حــى دون البحــث بتوثيــق 

أعــداد وأمســاء الضحــااي، مــا حــّول الســورين، مــذ ذاك، إىل أرقــام.
وتذكــرت ضمــن مشــاهد القتــل املســتمر منــذ ســبعة أعــوام، كيــف توقفــت املنظمــات 
الدوليــة حــى عــن إحصــاء القتلــى الســورين، وإن عــرب األرقــام، إذ ومنــذ ينايــر/ كانــون 
الثاين ٢٠١٤، أوقفت املفوضية الســامية حلقوق اإلنســان حماوالت إحصاء قتلى احلرب 
بســورية، وكانــوا يومــذاك، حبســب املفوضيــة، فقــط ١٠٠ ألــف قتيــل، مــا زاد مــن التوقعــات 

والتخمــن وكــرس رقمنــة القتلــى الســورين.
غــي عــن البيــان أن نذّكــر أبن مــا جيــري بغوطــة دمشــق اآلن، هــو جرميــة إابدة مجاعيــة، 
بــدأت حبصــار منــذ نيــف ومخــس ســنوات، ختللتهــا أكــرب جرميــة رمبــا ابلعصــر احلديــث، 
حينمــا قتــل نظــام األســد وعــرب الســاح الكيميائــي يف آب/ أغســطس ٢٠١3، زهــاء 
١5٠٠ ســوري )كــم هــو مــؤمل أن أقــول زهــاء، إذ وحــى الرقــم هنــا، عــّز علــى التوثيــق(.
كمــا ليــس مــن جــدوى للصــراخ واالســتغاثة، بواقــع إشــاحة وجــه العــامل، مبــا فيــه دول 
اإلقليــم واألشــقاء، عــن قتــل وهتجــري الســورين، بــل وتراجعهــم حــى عــن ســاح الشــجب، 

فقتــل الســورين اليــوم، ال يلقــى ولــو بعــض إنــكار.
بــل ونفــدت )خزائــن( املنظمــات الدوليــة، حــى مــن كلمــات التعاطــف والتضامــن، إذ 
أعربــت منظمــة الطفولــة األمميــة )يونيســيف( عــن تضامنهــا مــع أطفــال الغوطــة عــرب إصــدار 
بيــان )خــال( مــن الكلمــات، معتــربة أن الــكام مل يعــد يفــي للتعبــري عــن الكارثــة الــي حتــل 
ابلصغــار احملاصريــن هنــاك، يف ظــل هجــوم شــرس وقصــف عنيــف ومســتمر مــن قــوات 

النظــام وحلفائــه.
خاصــة القــول: لــو ســألنا ضمــن اســتطاع عينــة عشــوائية وأبي شــارع عــريب، مــن هــو 
الــذي أســرته )محــاس( عــام ٢٠٠6، حلصلنــا رمبــا مــن 9٠% مــن  األســري اإلســرائيلي 
املســتطلعن علــى اســم )جلعــاد شــاليط( منــه، ميكــن الوقــوف مليــاً، وعلــى سلســلة مــن 
القهــر، إن بــدأت مــن دور اإلعــام، قــد ال تنتهــي عنــد رخــص اإلنســان العــريب، الــذي 

ضــاق ابملنظمــات الدوليــة، حــى احتســابه رقمــاً.

ماذا بعد الغوطة؟
قتلى الغوطة أرقاما
ً.. ليس إال

صحافي وكاتب سوري من أسرة العربي الجديد.كاتب سوري ووزير سابق

عدنان عبد الرزاقد. رياض نعسان أغا 
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أحببت أن أخربكم هذه الليلة، أني أقوى بكثري من البارحة. 
اســتمديت قــويت اليــوم عندمــا علمــت أن الطعــام بــدأ يصــل لألقبيــة هبمــة 

شــباب غوطــي األحــرار.  
األطفــال أكلــوا اليــوم بعــد تــربع البعــض ابلطحــن ومســامهة الشــباب بتوزيعــه 
اجلائعــة يف  العائــات  احلطــب، وإطعــام  علــى مدافــئ  النســاء خلبــزه  علــى 

األقبيــة. 
األقبيــة وقامــوا جبــوالت  بــن  تنقلــوا  األطبــاء  بعــض  أن  أيضــاً  أســعدين  مــا 
فحــص عــام لألطفــال، رغــم كثافــة القصــف وخطــورة التنقــل يف الطرقــات..
األقبيــة مل تعــد مجيعهــا مظلمــة، فقــد تــربع البعــض ببطارايهتــم إلانرهتــا، لكــن ال 

خنفــي عليكــم أن هنــاك العديــد منهــا مــازال مظلمــاً كظــام الليــل. 
شــارك العديــد مــن ســكان الغوطــة، وحــى األطفــال، حبملــة لتنظيــف األقبيــة 
ونظمــوا غرفــة صغــرية لــكل عائلــة، أغلقوهــا ببعــض الســتائر واألقمشــة الــي 
تطايــرت مــع جــدران منازهلــم جــراء القصــف، نعــم لقــد صنعــوا مــن موهتــم 

)حيــاة(. 
وأكثــر مــا أمــّدين ابلقــوة اليــوم،  هــو اللطــف اإلهلــي الــذي حييــط بنــا، لطــف 

هللا بنــا ال يوصــف.
أن ينــزل صــاروخ ابلقــرب مــن منزلــك وتــرى الزجــاج متناثــٌر يف كل مــكان 
حولــك وحــول عائلتــك، مث تنظــر إىل نفســك وإىل أهلــك، فــرتى أنكــم مل 

خُتدشــوا أبــداً، فهــذا لطــٌف إهلــي. 
منزلــك  األبــواب والنوافــذ وأاثث  وتــرى  برميــًا متفجــراً  املروحيــة  تلقــي  أن 
يتطايــر أمــام عينــك، مث تكتشــف أن ســنتيمرتات قليلــة تفصــل بينــك وبــن 

كل هــذا اخلــراب، فهــذا لطــف إهلــي. 
أن تنــزل قذيفــة ابلقــرب مــن غرفتــك بعــد دقيقــة واحــدة مــن مغادرتــك هلــا، 
لســبب معــن أهلمــك هللا بــه كــي ينجيــك مــن املــوت، فهــذا لطــف إهلــي.. 
صدقــوين لــوال لطــف هللا بنــا لتضاعفــت أعــداد الشــهداء واجلرحــى عشــرات 

املــرات.. 
لذلك دائماً استودعوان عند هللا الذي ال تضيع ودائعه.. 

وكونــوا علــى يقــن أن هــذه الغوطــة لــن متــوت، وإن قــّدر هللا لنــا ترحيلنــا 
فاحتــن هبمــة شــباهبا وأحرارهــا..  إليهــا  فســنعود  منهــا..  

شكراً اي هللا ألنك معنا. 

شــهادة مــن برييــن حســون، أم وممرضــة مــن مدينــة حرســتا يف منطقــة الغوطــة الشــرقية احملاصــرة حيــث يشــن النظــام الســوري وحلفــاؤه 
محلــة قصــف مكثفــة: مــا زال النظــام الســوري وحلفــاؤه حياصــرون منطقــة الغوطــة الشــرقية، منــذ هنــاايت عــام ٢٠١3. حــى وقــت 
كتابــة هــذه الشــهادة، لقــي أكثــر مــن ١٢٠ شــخًصا حتفهــم بــن 6 و8 شــباط/ فربايــر ٢٠١8، وشــهد يــوم ١9 شــباط/ فربايــر 
مقتــل أكثــر مــن ١١٠ أشــخاص يف يــوم واحــد، ويقــدر عــدد القتلــى مــن املدنيــن أبرقــام أعلــى مــن ذلــك، مــع بعــض التقديــرات 
الــي وصلــت إىل حنــو ١٠٠٠ مــن املدنيــن يف األشــهر الثــاث املاضيــة. ومت ضــرب بــى حتتيــة مدنيــة بكثافــة، مــع قصــف أربــع 
مستشــفيات يــوم ١9 شــباط/ فربايــر. وقــال كــرمي شــاهن، وهــو طبيــب يف الغوطــة الشــرقية: نقــف أمــام جمــزرة القــرن احلــادي 
والعشــرين، إذا كانــت جمــزرة صربيــا جمــزرة عقــد التســعينيات، وكانــت جمــازر حلبتشــا وصــربا وشــاتيا جمــازر عقــد الثمانينيــات، فــإن 

جمــزرة الغوطــة هــي جمــزرة هــذا القــرن الــي جتــري اآلن. قامــت مرســيل شــحوارو بتســجيل الشــهادة لألصــوات العامليــة:
منــذ شــهر تقريًبــا بــدأ القصــف يشــتّد، ونزلــت مــع عائلــي إىل امللجــأ يف حرســتا، وامللجــأ عبــارٌة عــن قبــٍو هــو مســاحٌة غــري مقّســمة 

إىل غــرف، تقطــن فيهــا مخســون عائلــة، حــوايل ١7٠ امــرأًة وطفــًا، خائفــون وخائفــات، جائعــون وجائعــات.
ــَرت مــن كثــرة القصــف، بــرد بــرد بــرد، تشــرّبت عظامنــا الــربد، ومهمــا حاولنــا أن نشــعر ابلــدفء فإننــا ال ننجــح، لقــد  الشــبابيك ُدمِّ
أصبــح الــربد جــزًءا منّــا. ألبــُس مخــس بلــوزات وثاثــة بناطيــل ســواًي، وأختبــئ حتــت البطانيــة مــع ابــي، وأشــعر بعــد هــذا كلــه ابلــربد، 
ابــي حســام وعمــره ثــاث ســنوات، يكــّرُر داخــل أذين: )أان بــردان أان بــردان أان بــردان(، فيــربد قلــي أكثــر. امليــاه وســخة جــًدا، 
وليســت لــدّي حفاضــات البــي، احلفاضــة الواحــدة ســعرها 3٠٠ لــرية، أضــُع لــه قطعــة قماشــة )خرقــة(، وأحيطهــا بكيــس انيلــون 
كان فيــه البارحــة ربطــة خبــز مثنهــا 8٠٠ لــرية، وامليــاه ابلــكاد تكفينــا حنــن األمهــات لنغســل قطــع القمــاش تلــك، نغســلها يف املــكان 
نفســه الــذي جنلــي فيــه ونغســل أيدينــا ونشــرب، أوالدان يف ذاك القبــو يعانــون الربــو والَرَمــد، أن ميــرض طفــٌل واحــد فهــذا يعــي أن 

ميــرض مجيــع األطفــال، ُأمسّــي كل ذلــك )حياتنــا الطبيعيــة( يف ظــل احلصــار، ولكــن القصــف هــو مأســاتنا الثانيــة.
أعيــش يف )حــارة الطبّيــة(، وهــي احلــارة الــي فيهــا املشــفى امليــداين، ولذلــك فهــي مســتهدفة بشــكل أكــرب، أعمــُل ممرضــًة ابلقــرب 
مــن زوجــي املســعف يف النقطــة الطبيّــة، والقبــو قريــٌب منهــا، ولذلــك نضطــٌر أحيــااًن لــدى ازدايد أعــداد اجلرحــى أن ننقــل أصحــاب 
ــة إىل القبــو غــري املقّســم، فنســعف األوالد املصابــن علــى مــرأى مــن أوالدان، رمبــا يكــون مــا  اإلصــاابت اخلفيفــة مــن النقطــة الطبّي
نفعلــه خاطًئــا، ولكــن ليــس يف يــدان خيــارات أخــرى. كيــف تعيشــن أمومتــِك وأنــت تعيشــن اخلــوف يومًيــا؟ خوفــِك علــى ولــدِك 
وعلــى زوجــك، وخوفــِك مــن أن يواصــل ولــدِك حياتــه دونــِك إن أصابــِك شــيء؟ كيــف تعيشــن أمومتــِك وســؤال ابنــِك اليومــي 
هــو: )هــل ســنموت اليــوم؟ ملــاذا يقصفوننــا؟(، كيــف تعيشــن أمومتــِك وأنــِت ال تســتطيعن أن تشــرتي البنــك )قطعــة بســكويت(، 

وأبســط مقومــات طفولتــه ال تســتطيعن أتمينهــا لــه بســبب الغــاء واختفــاء املــواد وبُعدهــا بســبب احلصــار؟.
أن أتكلــي بصمــت كأنــك تســرقن شــيًئا، )عاهلســي اهلســي( وهــم نيــام، أتكلــن فقــط ألنــك قــد )أهنكــِت( مــن اجلــوع، كيــف 

تعيشــن أمومتــك وأنــِت تكذبــن علــى ابنــك، وحتاولــن إقناعــه أن )الفجــل( هــو )تفــاح(؟.
لطاملــا كنــُت أهــوى النظافــة، واليــوم أخشــى علــى ابــي مــن اإلصابــة بـــ )القمــل(، عندمــا تضــرب الطيــارة، يركــُض ابــي الشــقي الــذي 
حيــب اللعــب إيلَّ خائًفــا فــورًا، ويــردد دعــاءه الطفــويل: )اي رب إمحــي اباب ومامــا، اي رب إمحــي مامــا واباب(، غريــٌب هــذا التنــاوب بــن 
اللعــب واخلــوف والبــكاء، يلعبــون يف أوقــات اهلــدوء، وخيافــون لــدى اقــرتاب الصــوت، ويبكــون لــدى إلقــاء القذائــف، ويعــودون إىل 
اللعــب مــن جديــد يف دقائــق اهلــدوء. ال نســتطيع مغــادرة امللجــأ ألننــا ال نعــرف يف أي حلظــة ســيقصف النظــام حرســتا، فالقصــف 
شــديٌد جًدا، ومســتمٌر طيلة أوقات الليل والنهار، ال تغادر النســاء امللجأ إال لتحضري الطعام ألوالدهّن، ولذلك خســران أم كرم.
أم أكــرم جــاريت، عمرهــا مثانيــة وعشــرون عاًمــا،  يف يــوم مــن أايم القصــف الشــديد، كنّــا جالســن يف القبــو حنتضــن أوالدان، نضّمهــم 
وندعــو وندعــو وندعــو، ونســتنجد بــرب العاملــن حلمايتنــا، ضربــت الطيــارة يف املــرة األوىل بعيــًدا عنّــا قليــًا، وكنــُت كيفمــا نظــرت يف 
أحنــاء القبــو، أرى األمهــات يهدئــَن أوالدهــّن، يدعــن، يبكــن، اجلميــع كان خائًفــا ابنتظــار املــوت، وبعــد فــرتة مــن الضربــة األوىل، 

ضــرب الطــريان البنــاء فوقنــا، أتــى الدفــاع املــدين وأخَرَجنــا وأســَعَفنا.
مل يكــن متييــز األطفــال ممكنًــا بســبب الغبــار، كان ابــي ابلقــرب مــي طيلــة اليــوم، ولكــن بعــد الضربــة األوىل هــدأ الضــرب قليــًا وبــدأ 

هــو ابلشــكوى واإلحلــاح، كان يريــد أن يلعــب مــع أصدقائــه، ولذلــك مل أجــده قــريب عنــد الضربــة القريبــة منّــا.
غبـَرِّيــن، وأان أصــرخ: )حســام حســام حســام(، كان ممســًكا يب، ولكنــي 

ُ
كانــت أمومــي هــي أن أحبــث عنــه كاجملنونــة بــن األطفــال امل

مــن فــرط الذعــر مل أســتطع متييــزه، ومــا هــي إال دقائــق، حــى أعطــاان املســعف طفــًا وقــال لنــا: )اعتنــوا هبــذا الطفــل فقــد استشــهدت 
أمــه(. نظــرُت إليــه وعرفتُــه، إنــه إبــن أم أكــرم، جــاريت، جــاريت الــي منــذ دقائــق كانــت جتلــس معنــا يف القبــو، كان لديهــا يف املنــزل 
بعــض الطعــام، وأرادت أن تطعــم أوالدهــا اجلائعــن، فأخذهتــم إىل الطابــق األول ليأكلــوا، ويف تلــك الدقائــق نــزل الصــاروخ يف 
بيتهــا واسُتشــهدت. نبكــي أم أكــرم، ونبكــي خوفًــا، كان ســؤالنا: هــل ســنكون يوًمــا حنــن يف مكاهنــا، ويواصــل أبنــاؤان حياهتــم بــا 
أمهــات؟. نتجــادل حــول ســلوكيات أبنائنــا، شــقاوهتم، ونفــرغ غضبنــا أحيــااًن يف بعضنــا بعًضــا، حنًقــا، أيًســا، واختناًقــا مــن ذلــك 
القبــو، يف البدايــة كان يفاجئــي تزاحــم النســاء وأطفاهلــن علــى الطعــام حــن أييت إىل امللجــأ، ولكنــي يف األايم األخــرية أصبحــُت 

متاًمــا مثلهــن، أو رمبــا أكثــر، ألنــي أريــد ببســاطة إطعــام ابــي.
قامــت إحــدى األمهــات بفتــح بســطة بيــع صغــرية جــًدا ومتواضعــة، تبيــع فيهــا الســكاكر واحللــوايت البســيطة كــي يشــعر أطفالنــا 
أهنــم أحيــاء، اتفقنــا ســواًي حنــن جمموعــٌة مــن الصديقــات أن تشــرتي واحــدٌة منــا لألخــرايت )مصاصــة( يف كل يــوم، وأنــه إذا خســران 

واحــدًة منــا، فيجــب أن نشــرتي كذلــك العــدد نفســه مــن )الســكاكر(، إكراًمــا لذكــرى )روح( مــن ُتسَتشــَهُد منّــا.
حتتــُل املخيلــُة ســهراتنا، وهــي ليســت خميلــًة غريبــة أو عجائبيــة، بــل تتعلــق مبحاولــة ختيُّــِل أجوبــٍة علــى أســئلتنا: هــل ســنجتمع أبهالينــا 

يوًمــا مــا؟ هــل ســريون أوالدان؟ هــل ســيلعب أوالدان كاألوالد اآلخريــن؟ هــل ســيعرفون املــوز؟
يف إحدى املرات سألُت واحدًة من جارايت: هل حنن أحياء فعًا؟ هل يعرف اآلخرون بوجودان، وأننا أحياء يف هذه األقبية؟.

هل يعرف اآلخرون بوجودنا؟ من الغوطة ..

الغوطة الشرقيةمواطنة سورية من داخل الغوطة المحاصرة

مجموعة شهادات من الغوطة الشرقية المحاصرةورد مرديني

سية
سيا
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أحياء كاألموات يف األقبية، أهايل الغوطة مدفونون يف الظام ويتساءلون أين اهلدنة املوعودة؟.
يف قبــو حتــت أحــد املنــازل املدمــرة ابلغوطــة، تعــاىل صــوت أحــد الشــيوخ القابعــن يف الظــام، بنَفــس مقطــوع 
ومتهالــك كان يتســاءل مــى ســتنعقد جلســة جملــس األمــن، )أديــش لســا بدهــن ليعــدو ابملؤمتــر؟!(، بعــد صمــت 
قصــري، تشــجع أحدهــم لــريدَّ علــى الشــيخ: )بدهــن لســا ربــع ســاعة..(، كان يريــد طمأنتــه، لكــن العجــوز كان 

صــربه قــد نفــد ليصــرخ: 
)بدهــن ميوتــوان هبــل ربــع ســاعة لبــن مــا جيتمعــوا!(. نيفــن، بنــت الغوطــة، احملاَصــرة مــع الشــيخ وغــريه يف القبــو 
والظــام، رأفــت حلــال الشــيخ لتعلُّقــه أبمــل واٍه، يف نظرهــا؛ فــإن مــن يقصفهــم اآلن مــن الطياريــن الروســين هــم 
مــن ســيجتمع أقرابؤهــم للدفــاع عــن مصاحلهــم هنــاك يف نيويــورك. واضطــر أهــايل الغوطــة إىل االختبــاء مــن جديــد 
يف أقبيــة املنــزل لليــوم الســادس علــى التــوايل، بعــد موجــة جديــدة مــن القصــف اســتهدفت الغوطــة الشــرقية بــا 
هــوادة، اجلمعــة 23 فرباير/شــباط 2018، وذلــك قبــل تصويــت علــى مشــروع قــرار يف جملــس األمــن الــدويل 
يطالــب بوقــف إطــاق النــار مــدة 30 يومــاً أبحنــاء البــاد؛ إلهنــاء واحــدة مــن أعنــف محــات القصــف خــال 

احلــرب.
النــوم مــن اخلــوف.. يف إحــدى زوااي منزهلــم املظلــم، ختتبــئ )ورد( بدورهــا مــع رفقــة مــن بعــض أقرابئهــا، فرشــوا 
األغطيــة علــى األرض املرتبــة بغبــار القصــف والدمــار، وحاولــوا تلطيــف األجــواء علــى األطفــال بقــص بعــض 
احلــكاايت عليهــم، حــكاايت أبطــال زمــان الــي ينتصــر فيهــا اخلــري علــى الشــر واألمــل علــى اليــأس. انم األطفــال 
بصعوبــة، كمــا تكتــب الناشــطة اإلعاميــة )ورد(، لكــن أصــوات الصواريــخ واملدافــع مــا زالــت جتعــل أجســادهم 
الفتيَّــة ترجتــف وهــم ُمغمضــو األعــن، )طفلــي يئــنُّ أمامــي وهــو منَهــك مــن التعــب.. لقــد تعــب قلبــه مــن اخلــوف(. 
عائلــة )ورد( فرَّقهــا القصــف املتواصــل، البعــض بقــي معهــا يف ركــن املنــزل الــذي هــي فيــه، والبعــض اآلخــر اختبــأ 
مبــكان آخــر، ورغــم قــرب املســافة بينهمــا فإهنــا ال تســتطيع اخلــروج واالطمئنــان عليهــم؛ فأصــوات الطائــرات 
وقذائفها مل تفارقهم منذ الصباح، كما تضيف:  )مع كل غارة نلفظ الشــهادة.. اجلميع ختلى عنا إال هللا(.
 6 أايم يف اجلحيــم... ليــل اخلميــس 22 فرباير/شــباط 2018، اعتقــد أهــايل الغوطــة الشــرقية أهنــم ســينعمون 
(نيفــن) ويف  تفاءلــت  فقــد  مــكان،  الكهــرابء والغبــار يف كل  الظــام وانقطــاع  الراحــة، ورغــم  ببعــض  أخــرياً 
ــر ســريعاً، جــاء صــوت رامجــة صواريــخ ليدمــر كل آماهلــم،  اعتقادهــا أهنــا أخــرياً ســتنام. تفــاؤل ســكان القبــو تبخَّ
اشــتد القصــف وتعــاىل أكثــر مــن الليــايل املاضيــة كمــا تصــف (نيفــن)، القصــف كان قريبــاً جــداً منهــم، والقذائــف 

تســقط بعشــوائية ابلقــرب منهــم.
)مــا هــان عليهــم نتهــى هبــي اللحظــة، حلظــة ســكون مــا كملــت معنــا(، علقــت )نيفــن( حبســرة، كانــت تســمع 
أصــوااتً هامســة حوهلــا وال متيِّــز مــن يتكلــم، بعــض النســاء كــنَّ يدعــن هللا ليلطــف هبــم، وتعــاىل صــوت طفــل، 
قائــًا إبخــاص: )هللا يكســر أيديــه(، كان يظــن أنــه إذا دعــا علــى مــن يقصــف فإنــه ســيتوقف، مــن صوتــه بــدا 

أنــه خائــف، لــريدَّ عليــه طفــل آخــر: )ال ختــف.. بعيديــن عنــا(.
)ولد عم يطمن ولد..!( تُعلِّق )نيفن(..

أهــايل الغوطــة كانــوا يُعلِّقــون آماهلــم علــى اجتمــاع جملــس األمــن اجلمعــة 23 فرباير/شــباط 2018، لاتفــاق 
علــى هدنــة، ويرتقــب اجلميــع موقــف موســكو، يف ظــل تســاؤالت بشــأن مــا إذا كانــت روســيا، حليفــة بشــار 
األســد والــي متلــك حــق النقــض )الفيتــو( مبجلــس األمــن، ســتدعم مشــروع اهلدنــة ابجمللــس أم ســتعرقله أم تســعى 
لتخفيفــه بطريقــة تســمح ابســتمرار القصــف. لكــن الزمــان ميــر علــى احملاَصريــن حتــت األنقــاض ثقيــًا خانقــاً 
لألنفــاس، يتســاءل أحــد املوجوديــن: مــا اليــوم؟ مل يكــن أحــد منهــم يعــرف اجلــواب عــن هــذا الســؤال البســيط، 
كمــا تكتــب )نيفــن( علــى صفحتهــا حينمــا تنجــح يف تدبــري وســيلة لشــحن هاتفهــا، أحدهــم أجــاب: )اليــوم 
الثــااثء(، يف حــن مخَّــن آخــر أنــه اخلميــس، واثلــث أكــد أنــه اجلمعــة!. احلقيقــة ال أحــد يعــرف )عــم ميــر الزمــن 

طويــل كتــري، وحننــا مفصولــن عــن العــامل اخلارجــي(. 
أيــن اإلرهابيــون؟!... بعــد يـــأسهم مــن هدنــة مرتقبــة، انم أغلــب املوجوديــن يف القبــو، والباقــون كانــوا حياولــون أن 

ينامــوا أبي مثــن، وفجــأة تعــاىل صــوت طائــرة ألقــت قذائفهــا؛ صواريــخ وبراميــل متفجــرة.
أصــوات الرباميــل هتــز قلــوب احملاصريــن وتســبب هلــم ارتفــاع ضغــط األذن وانســدادها، صــاروا كل مــرة يقومــون 
ببعــض احليــل الــي تعلَّموهــا بــدرس العلــوم يف املدرســة، يفتحــون أفواههــم كليــاً؛ لتخفيــف الضغــط عــن األذن، 
يف مشــهد مســرحي يفتــح كل مــن يف الغرفــة فمــه. فجــأة، أييت صــوت عجــوز ابلقبــو يتســاءل حبــرية: )معقــول 
يكــون يف حولينــا إرهابيــة، بــس حننــا يلــي مــو عارفــن؟!(. وتتعلــل قــوات النظــام املدعومــة ابلطــريان الروســي، أبهنــا 
تســعى للقضــاء علــى اجملموعــات اإلرهابيــة الــي تتخــذ مــن الغوطــة قاعــدة هلــا، عــرب عمليــات عســكرية واســعة 

النطــاق وحصــار خانــق.
عمليــات نتــج عنهــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 462 شــخصاً وإصابــة مئــات آخريــن، ومــن بــن القتلــى 99 طفــًا 
على األقل، وذكرت وســائل إعام موالية لألســد أن شــخصاً قُتل وأصيب 58 آخرون عندما قصف مســلحو 
املعارضة مواقع يف دمشق، بينها مستشفى. ووسط تساؤل الشيخ وحريته، تشعر )نيفن( أبن حياهتا تبعثرت، 
قصة اإلرهابين يف نظرها جمرد مســرحية ســخيفة يلعبها النظام؛ ألن طائراته وصوارخيه تســتهدف بيوهتم، لتدمر 
مــا تبقــى مــن حياهتــم، )ذكــرايت كتــري منتــورة بــن األغــراض.. صــور موجعــة آلاثر القصــف، مافيــي أعرضهــا(.
ويف مــكان آخــر، كانــت )نيفــن( تشــعر ابلنعــاس الشــديد، لكنهــا ال تســتطيع النــوم، ليــس بســبب أرض القبــو 

القاســية والبــاردة، وإمنــا بســبب اخلــوف.. ابهلــا مشــغول ابلغــد.. تتســاءل عــن مصريهــم ومصــري الغوطــة: 
)هل سأجنو مع أهلي وعائلي وأفرح بلقائهم من جديد؟ أم سأفارقهم بصمت دون وداع؟(.

صــوت جملــس األمــن الــدويل ابإلمجــاع علــى مشــروع القــرار الكويــي الســويدي الــذي يطالــب بوقــف 
إطــاق النــار يف ســوراي ملــدة ثاثــن يومــاً، ويطالــب مجيــع األطــراف بتســهيل العمــل اإلنســاين وفتــح 
املمــرات إليصــال املســاعدات. وأعلــن )منصــور العتيــي( رئيــس بعثــة الكويــت الــي تــرأس جملــس األمــن أن 
مشــروع القــرار حظــي بـــ 15 صــواتً، مشــرياً إىل أن القــرار اعتمــد حتــت رقــم 2401، وهــذا القــرار يدعــو 
إىل رفــع احلصــار عــن مجيــع املناطــق، مبــا فيهــا الغوطــة الشــرقية الــي حياصرهــا النظــام منــذ عــام 2013.
أرجــأ جملــس األمــن الــدويل، ليــل اجلمعة/الســبت، تصويتــاً علــى مشــروع قــرار ســويدي- كويــي حــول (
هدنــة) لـــ30 يومــاً يف ســوراي، بعــد خافــات يف مفاوضــات اللحظــة األخــرية علــى النــص بعدمــا اقرتحــت 
روســيا تعديــات جديــدة، اجلمعــة. وقــال رئيــس جملــس األمــن الــدويل احلــايل ومنــدوب الكويــت الدائــم 
لدى األمم املتحدة )منصور عياد العتيي(، إن مشــروع القرار الذي يهدف إىل إهناء املذحبة يف الغوطة 
الشــرقية وغريهــا مــن املناطــق يف ســوراي، ســيطرح للتصويــت يف اجمللــس يف الســاعة 1700 بتوقيــت 
جرينتــش، الســبت، وقــال يف تصرحيــات للصحافيــن: )أعتقــد أننــا قريبــون للغايــة مــن الغايــة وســوف 
نعقــد اجتماعــا آخــر للمجلــس الســبت للتصويــت علــى مشــروع القــرار(. وحبســب وكالــة )رويــرتز( فقــد 
تركــزت احملــاداثت علــى صياغــة فقــرة واحــدة تطالــب بوقــف األعمــال القتاليــة ملــدة 30 يومــاً للســماح 
بوصــول املســاعدات اإلنســانية وإجــراء عمليــات اإلجــاء الطــي، واقــرتاح أن يبــدأ وقــف إطــاق النــار 
بعــد 72 ســاعة مــن اعتمــاد القــرار جــاء ختفيفــاً ملطلــب البــدء )دون إبطــاء( يف حماولــة لكســب أتييــد 
روســيا. املفاوضــات حــول مســودة مشــروع القــرار الكويــي الســويدي جتــري منــذ أســبوعن، مــن دون 
حصــول توافــق حوهلــا، وتواجــه التعديــات الروســية علــى املســودة رفضــاً مــن راعيــي املشــروع والــدول 
الغربيــة، ويُعــدُّ هــذا التأجيــل هــو الثالــث جللســة جملــس األمــن بشــأن التطــورات يف غوطــة دمشــق الشــرقية، 
بعــد أتجيــل اجللســة مرتــن اجلمعــة، الســتكمال املفاوضــات. وقــال ســفري الســويد لــدى األمــم املتحــدة 
)أولــوف ســكوج( للصحافيــن: )مل نتمكــن مــن ســد الفجــوة متامــاً... لــن نفقــد األمــل... آمــل أن نقــر 
شــيئاً قــوايً ومعــرباً ومؤثــراً يف الغــد(.. وقالــت )وكالــة األانضــول( إن املقصــود ابلفجــوة الــي أشــار إليهــا 
املنــدوب الســويدي يف تصرحياتــه هــي إصــرار اجلانــب الروســي علــى أن يســتبدل مــن مشــروع القــرار 
مجلــة )جملــس األمــن يقــرر وقــف األعمــال العســكرية(، لتصبــح: )جملــس األمــن يطلــب وقــف األعمــال 
العســكرية(، وأوضحــت املصــادر أن اجلانــب الروســي يريــد ضمــاانت مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
وبريطانيــا وفرنســا واململكــة العربيــة الســعودية، تتعلــق ابلوقــف الكامــل للمعــوانت العســكرية والتقنيــة 

للجماعــات املســلحة داخــل الغوطــة الشــرقية.
وكتبــت فصائــل املعارضــة يف الغوطــة رســالة جمللــس األمــن الــدويل: )هــذا الســام الــذي افتقدتــه غوطــة 
دمشــق منــذ ســبع ســنوات، ال لشــيء فقــط إال ألهنــا آمنــت بقيــم احلريــة واإلخــاء واملســاواة وطالبــت أبن 
تســود العدالــة والدميوقراطيــة يف بلــد عــاىن عقــوداً مــن الظلــم والعســف واالســتبداد(، وأضافــت فيهــا: 
)نرفــض رفضــاً قاطعــاً أي مبــادرة تتضمــن إخــراج الســكان مــن بيوهتــم ونقلهــم ألي مــكان آخــر، فــا جيــوز 
قانــوانً أو عرفــاً أو أخاقــاً معاجلــة جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية عــرب جرميــة حــرب أخــرى وهــي 
جرميــة التشــريد القســري للســكان(.  واتبعــت الرســالة ابلقــول: »إن احلصــار حبــد ذاتــه يشــكل جرميــة 
حــرب، فكيــف إذا ترافقــت هــذه اجلرميــة مــع جرميــة تعمــد قصــف املدنيــن، وتعمــد قصــف املبــاين املدنيــة 
واملنشــآت الطبيــة  والتعليميــة والدينيــة، وممــا يؤســف لــه أن تكــون دولــة عضــو دائــم يف جملــس األمــن 
هــي مــن يقــوم  هبــذا العمــل املشــن الــذي يعتــرب إهانــة لــكل ضمــري حــر وإهانــة لــكل القيــم الســامية الــي 
قــام عليهــا ميثــاق األمــم املتحــدة(. )االئتــاف( الســوري املعــارض محّــل موســكو مســؤولية اإلابدة يف 
الغوطــة الشــرقية، ودعــا إىل عقــد جلســة خاصــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ظــل تعطيــل روســيا 
لعمــل جملــس األمــن. وقــال ديبلوماســيون إن موســكو ال تريــد حتديــد موعــد بــدء وقــف إطــاق النــار، ومل 
ــد موســكو أي جتــاوب مــع املطالــب والضغــوط الدوليــة للقبــول  يتضــح كيــف ســتصوت روســيا ، ومل تُب
مبشــروع القــرار، رغــم مضــي أكثــر مــن أســبوعن علــى املفاوضــات بشــأنه، بعــد أن وصــل عــدد ضحــااي 
قصــف النظــام وروســيا علــى الغوطــة الشــرقية حنــو 500 مــدين خــال أقــل مــن أســبوع واحــد. وقالــت 
ســفرية الــوالايت املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة )نيكــي هيلــي(، يف تغريــدة يف تويــرت: )مــن غــري املعقــول 
أن تعطــل روســيا تصويتــاً علــى هدنــة تســمح بوصــول )املســاعدات( اإلنســانية يف ســوراي(، وأضافــت 
يف تغريــدة أخــرى: )كــم مــن النــاس جيــب أن ميوتــوا قبــل أن يصــوت جملــس األمــن علــي مشــروع القــرار؟ 
دعوان نفعل ذلك الليلة ..فالشــعب الســوري ال ميكنه ان ينتظر(. انئب وزير اخلارجية األمريكية )جون 
ســوليفان(، قــال أثنــاء وجــوده يف بروكســل، إن تعامــل واشــنطن مــع موســكو بشــأن ســوراي أصبــح أكثــر 
صعوبــة. وقــال الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب(، إن مــا تقــوم بــه روســيا وإيــران وســوراي، هــو أمــر خمــزي 
علــى املســتوى اإلنســاين، وأضــاف يف مؤمتــر صحــايف مــع رئيــس الــوزراء األســرتايل )مالكــوم ترينبــل(، يف 
البيــت األبيــض، أن وجــود قــوات أمريكيــة يف ســوراي هــو للقضــاء علــى تنظيــم )الدولــة اإلســامية(، مؤكــداً 

أهنــا ســتغادر بعــد حتقيــق هــذا اهلــدف.
الرئيــس الفرنســي )إميانويــل ماكــرون(، قــال إنــه متفائــل أبن جملــس األمــن الــدويل ســيدعو إىل وقــف 
الروســي  الرئيــس  مــريكل(،  )أجنيــا  األملانيــة  واملستشــارة  )ماكــرون(  وانشــد  ســوراي،  النــار يف  إطــاق 
)فادميــري بوتــن(، وقــف القصــف علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية ، وقــال )ماكــرون( إنــه ســيواصل جهــوده 

للتوســط يف وقــف إلطــاق النــار إذا مل يتســن التوصــل إىل قــرار جمللــس األمــن.
كمــا دعــا االحتــاد األورويب إىل وقــف فــوري إلطــاق النــار يف الغوطــة الشــرقية، واعتــرب يف بيــان شــديد 
اللهجــة صــدر قبــل لقــاء علــى مســتوى القــادة األوروبيــن يف بروكســل، أن دخــول املســاعدات اإلنســانية 

دون عوائــق ومحايــة املدنيــن واجــب أخاقــي وأمــر عاجــل.

الغوطة الشرقية: مجلس األمن عاجزأين الهدنة الموعودة؟
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أصدقائــي ســاحموين هاملــرة حابــة اكتــب ابلعاميــة لســببن.. األول: املوقــف أكــرب مــن أنــو أقــدر صيغــوا 
ابلفصحــى.. والتــاين: ألن العاميــة أقــرب لنقــل تفاصيــل أكــرت دقــة مــع املشــاعر يلــي عشــناها.

مالحظــة: املنشــور طويــل ويلــي مــو حابــب يقــرؤوا للنهايــة يتوقــف هــون ويكمــل حياتــو وبتشــكرو ســلفاً 
على انســانيتو املزيفة!!.

بدايــًة كنــت أان والفريــق طالعــن بــزايرة ألحــد األقبيــة حبملــة نظمناهــا ملســاندة األطفــال والنســاء داخــل 
األقبيــة، طبعــاً بدعــم وجهــود شــخصية ومبخاطــرة تفــوق اخليــال.. متــت الــزايرة بنجــاح واحلمــد هلل وكنــا 
حابــن نعمــل زايرة اتنيــة إال أن الطيــارة وقفتنــا ورجعنــا عالقبــو يلــي قاعديــن فيــه وقــرران أنــو نصلــي 
العصــر مجاعــة وبعدهــا نطلــع بــس لألســف اشــتد القصــف وبــدأ يقــرب علينــا، وزعنــا ختمــة وبــدأ كل 
واحــد يقــرأ جــزواً. وملــا وصلــت لنصــف اجلــزء تقريبــاً مسعنــا صــوت متــل الصاعقــة نــزل فوقنــا.. ارتفــع 
صــوت بــكاء األطفــال والنســاء، حاولــت جهــدي هتدئتهــم واجتمعنــا كلنــا بغرفــة وحــدة وبــدأان نرتــل 
األذكار واألدعيــة.. هــدي الوضــع وهدينــا شــي نــص ســاعة وبعدهــا بــدأ يقــرب علينــا القصــف أكــرت 
وأكــرت حلــد وصــل لعنــا عالقبــو.. مــا بقــدر أوصــف شــعور هــي اللحظــة.. القصــف املدمــر فوقنــا، صــوت 
اهلــدم، روايــح البــارود والــرتاب، أصــوات األطفــال يلــي عــم تبكــي وأصــوات النســاء يلــي عــم تدعــي 
لرهبــا.. هبــي اللحظــة مــا بتقــدر متيــز شــي حــى نفســك بتحســها غايبــة متامــاً عــن الوعــي.. ميكــن أكــرت 
تشــبيه بينطبــق عهاللحظــة هــو كلمــة كأهنــا القيامــة.. حاولــت اســرتجع قــواي ورجعــت هــدي النــاس..
ايهلل ســوا رددوا معــي:  حســبنا هللا ونعــم الوكيــل.. هللا أكــرب علــى مــن طغــى وجتــرب.. ونفــوض أمــران إىل 
هللا إن هللا بصــري ابلعبــاد.. واحلمــد هلل كانــت االســتجابة قويــة حــى األطفــال صــرت امســع صوهتــم عــم 
يعلــى أكــرت.. الــكل أدرك هبــي اللحظــات أنــو املنجــي الوحيــد والســند الوحيــد هــو رب العاملــن.. كل 
أم جممعــة والدهــا حوليهــا وعــم تــردد وكل طفــل متمســك أبمــو وعــم يــردد.. اي رب مالنــا غــريك.. طبعــاً 
أثنــاء الرتديــد مــا وقفــت القذائــف والصواريــخ علينــا وبركــز عالقبــو يلــي قاعديــن فيــه.. وكل مــا يعلــى 

صــوت القصــف يعلــى صــوت االلتجــاء أكــرت..
قــرأان كل شــي.. ســورة ايســن.. الســبع املنجيــات.. أدعيــة.. وكل شــي أذكار وصلتنــا عــن الرســول.. 
وكل هــاد الوقــت عالعتمــة مــو قدرانــن نشــغل فيهــا ضــو قداحــة حــى مــا ترصــدوا االســتطاع وتعطــي 
إشــارة عاملــكان.. كنــا جمتمعــن حــوايل 300 شــخص بغرفــة 4X3 أمتــار، مــا بعــرف إذا بتقــدروا 

تتخيلــوا كيــف قاعــد هيــك عــدد هبيــك غرفــة بــس املهــم كنــا كذلــك..!!
هــدي القصــف فاعتقــدان للحظــة أنــو انتهــى كل شــي والطيــار تعــب فقــرر يعمــل اســرتاحة بــس خيــب 

ظننــا ألن اجملــرم مــو بــس مــا بيتعــب مــن قتــل النــاس وختويفهــم كمــان بيســتلذ هبــاد الشــي..!!
فجــأة بتغــور الطيــارة وبينــزل صــاروخ جديــد..  هبــي اللحظــة الــكل اهنــار وأان مــن بينهــم.. صدقــوين 
وقعــت عــاألرض ومــا عــاد اقــدرت أوقــف.  اتذكــرت أخــي قعــدت حبدهــا وحضنــا بعــض قلــي علــى 

قلبهــا وخــدي علــى خدهــا وصــران نبكــي.. اجتمعــوا الدمعتــن بدمعــة وحــدة.. 
اتذكرت وقتها ليش كنا نشوف العامل حاضنة بعضها ملا يطالعوهم من حتت األنقاض..!!

كان يف ولــد صغــري عمــرو ســنتن حبــدان طالعــوا مــن حتــت اهلــدم وجابــوا بــدون أمــو وأبوه..محلتــو 
وحضنتــو حــى انم وهــو عــم يســأل وينــو اباب..وينهــا مامــا..  مــا بعــرف إذا بتصدقــوا أنــو مــا كان يف 
مــكان يتمــدد الولــد حبــدي فقــررت ابقــى حاملتــو طــول الوقــت.. حســيت بوقتهــا بشــعور األمومــة رغــم 
إين مــاين متزوجــة.. اتذكــرت أمــو وأبــوه.. اي تــرى أديــه هــأل مشــغول ابهلــم عليــه ومــا بيعرفــوا مصــريوا 

عايــش أو ميــت.. هــي إذا كانــو هــي عايشــن..!!
يف موقــف كتيــري أثــر فيــي..  3 اطفــال حــوايل أمهــم.. واحــد منهــم صــار يبكــي ويقلهــا ألمــو جوعــان 
بــدي آكل.. وفجــأة ســكت.. ضــّوت عليــه أمــو ابلقداحــة القتــو انمي.. صــارت تبكــي األم.. صــارت 
تبكــي عــن عجزهــا وعجــز العــامل كلــو.. صــارت تبكــي عاالنســانية يلــي ماتــت بقلــوب العــامل.. صــارت 

تبكــي عاخلــذالن. عالوعــود الكاذبــة.. عــن كل أم متلهــا وعــن كل طفــل متــل ابنهــا..!! 
مــا بعــرف كيــف اســتجمعت قــواي واخــدت القداحــة وبــدأت دورلــو علــى شــي ايكلــو.. القيــت كيــس 
رز مطبــوخ جبتلهــا ايه وصــارت تطعمــي والدهــا..  يلــي أثــر فيــي أكــرت شــي إبنهــا الصغــري.. ســأهلا.. 

مامــا ليــش مــا عــم اتكلــي؟؟ 
قالتلــو مامــا ألين مــاين جوعانــة.. قلهــا مــا ابكل لتاكلــي.. بتعرفــوا أديــه عمــرو هــاد الولــد؟؟ 3 ســنن.. 
بعــد مــا هدينــا شــوي.. مسعنــا صــوت مــن عنــد الرجــال عــم يقــول.. معنــا شــهيد وجريــح.. كيــف بــدان 
نطالعهــم واالســتطاع ابلســما.. رد عليــه واحــد.. خليهــم للصبــح.. ختيلــو.. اجلريــح بــدو يبقــى يعــاين 
للصبــح حــى يقــدر يــروح علــى مــكان يتعــاجل فيــه هــي إذا ابقــي مــكان ألن معظــم املشــايف خرجــت 

عــن اخلدمــة..!!
أقــدام  التــاين.. وأطفــال علــى  بعــض.. واحــد علــى كتــف  الليــل.. انميــن علــى  بقينــا هيــك طــول 
أمهاهتــم.. عــم نســند بعــض.. عــم نواســي بعــض.. عــم خنفــف علــى بعــض املأســاة..  أكيــد هبــي الفــرتة 
نفســها مبــكان آخــر مــن العــامل.. يف انس عــم حتتفــل بعيــد ميــاد ابنهــا وانس عــم حتتفــل بعيــد زواجهــا 

وانس عــم اتكل أبفخــم املطاعــم.. وانس انميــة أبريــح الفنــادق.. وانس.. وانس.. 
أطفالنــا  تســمعوا  بــس ال  تســمعوان ضجيــج احتفاالتكــم.. كلــوا هبــدوء..  بــس ال  احتفلــوا هبــدوء 

تســمعوان شــخريكم..  بــس ال  هبــدوء..  انمــوا  واملاعــق..   الصحــون  أصــوات 
اعملــوا أي شــي بتحبــوا.. بــس ال تنســو أنــو يف انس هــون مــو قدرانــة ال حتتفــل وال اتكل وال تنــام وال 
تعمــل أي شــي.. وإذا مــا نســيتوا كل هــاد الشــي ال تنســو كمــان تدعــو هلــم عســى هللا خيفــف عنكــم 

املســؤولية وعنهــم البــاء.!!

اىل  عــدت  تلــت  اال  الســاعة ســبعة  الثــااثء وقريــب  مســاء 
يل  تنتبــه  مل  الداخــل  اىل  ومشــيت  البــاب  فتحــت  البيــت 
فصــوت الغســالة كان اعلــى وضعــت االغــراض علــى اجمللــى 
فانتبهــت يل  اتــت اببتســامتها اجلميلــة وعانقتــي.. اتيــت؟ 

بعتــب ســؤال  أتخــرت..  ملــاذا 
- ها خلصت شغل 

-هللا يعطيك العافية
-عمتغسلي ؟ هللا يعطيكي العافية

وتبادلنــا الــكام الــذي حينمــا يبــدأ ال ينتهــي إال لنلحــق وقــت 
الصــاة أو أحــد ينــادي علينــا، ليقطــع كامنــا صــوت غــارة 

قريبــة.. قريبــة جــداً. 
احلمد هلل جنوان.. كان هللا بعون من سقطت عندهم

قالــت احلمــد هلل أنــك أتيــت لــو مل تكــن ملــات قلــي خوفــاً 
عليــك.. واحلمــد هلل أين اتيــت فلــو مل آيت ملــت خوفــاً عليــك 
.. ذهبــت ألفتــح الواتــس ابلغرفــة املطلــة علــى الشــارع وأعــرف 
أيــن الضربــة، والتهــت هــي بغســيلها، واذ ابلطائــرة تعــود مــرة 
اثنيــة، كانــت ماكــي خائفــة، أتــت مســرعة وأمســكت بيــدي 

لتدخلــي إىل الغرفــة الداخليــة.
كنــت أرد علــى رســالة مــرت عمــي )أمهــا( كانــت تطلــب منــا 
أن نذهــب لدومــا حــااًل وأال ننتظــر للصبــاح، قلــت هلــا ال مــايف 
شــي بكــرا إن شــاء هلل الصبــح جايــن، ماكــي كانــت خائفــة 

علــى غــري عادهتــا ابليــوم املاضــي.
كانــت كلمــا غــارت الطائــرة هتــرع إىل الربنــدة لتســجل صــوت 
شــكت الطيــارة ســجلت صــوت ثــاث غــارات، مــن يســمع 
صــوت املقاطــع يســتعجب مــن ثباهتــا وهــي تســجل وعــدم 
خوفهــا وهرهبــا للداخــل، ســألتها: شــبكي ليــش خايفــة مــو 
علينــا... ســحبتي مــن يــدي غــري آهبــة لكامــي ودخلنــا إىل 
الغرفــة الداخليــة، اشــتد صــوت الطائــرة، ضممتهــا وجعلــت 
خائفــاً  للداخــل كنــت  وهــي  )للصالــون(  للخــارج  ظهــري 
عليهــا، ومســتغرابً مــن خوفهــا، هــي حلظــات، اشــتد صــوت 
عليهــا، كان  ذراعــي  وأشــد  علــيَّ  ذراعيهــا  ليشــتد  الطائــرة 
وجههــا متامــاً عنــد صــدري  ويــدي اليمــى لففتهــا حــول رقبتهــا 
حــول خصــري،  اليســرى  ويدهــا  حــول خصرهــا،  واليســرى 
ضممتهــا بقــوة ألشــعر بضــوء  أمحــر أضــاء الغرفــة كلهــا مــع 
انفجــار واستشــعر بشــيء حنــرين مــن رقبــي وأرى الــدم ينفــر مــن 
رقبــي، كنــت أظــن أن ماكــي خبــري وأين تلقيــت كل الضربــة. 
رقبــي  علــى  يــدي  األرض ووضعــت  علــى  أجلســتها  هبــدوء 
والــدم بــدأ يتســاقط علينــا والغبــار مــْا اجلــو، هرعــت متثاقــا 
صرخــت  ليســاعدوان،  اجلــريان  علــى  ألاندي  اخلــارج  إىل 

الصــراخ. أســتطيع  ال  أين  وأحسســت 
أتن  وكانــت  صراخــي،  تســمع  حبيبــي كانــت  إىل  عــدت 
قــد  بصــوت خمنــوق.. ميــأله الوجــع.. شــعرت أبن إصابتهــا 
تكــون كبــرية، انديــت عليهــا.. مل جتبــي ومل أســتطع حتريكهــا. 
هرعــت جمــدداً إىل اخلــارج ألرى رجــال الدفــاع املــدين، اخلــوذ 

البيضــاء قــد وصلــوا، انديتهــم:
- مــريت جــوا مشــان هللا ..كان جســمي قــد تغســل بدمــي 
وبــدأت أشــعر بتعــب كامــل ودوخــة ولعيــة نفــس جــاء اثنــان 
ليأخــذوين، كنــت خائفــاً أال جيــدوا ماكــي مــن كثــرة الغــربة 
وهــي ابلغرفــة الداخليــة، اســعفوين إىل الســيارة وملــا اســتلقيت 
فيهــا بــدأت اشــعر حباجــة إىل النــوم، حلظــات واحضــروا فتــاة 

إىل جانــي وقــال أحدهــم:
- هي مرتك.. نظرت إليها وأصابي الرعب: 

- هي مؤمريت .. أحسست أهنم مل جيدوها.. صرت أصرخ:
- مــريت موهــي... مــريت جــوا مشــان هللا.. صــار املســعفون 
يقولــوا للســائق إمشــي يف ســيارة اتنيــة منجيبهــا فيهــا صــرت 
أشــعر نفســي أتقلــب بــن األايدي مــن ســرير إىل نقالــة، وكلمــا 
رأيــت أحــداً أســأله عــن ماكــي أيــن هــي  الــكل جييبــي هــي 
عليهــا  اطمأنــت  وقــوة  بفــرح  شــعرت  بنفســك  عليــك  خبــري 
لكــن بــدأ قلــي خيتنــق.. أخــاف أن يكذبــوا علــي، أريــد أن 

بــس ألطمئــن، وهنــن  فقــط حلظــة خلــوين شــوفها..  أراهــا، 
يقولــويل هــي خبــري. شــعرت بشــيء حتشــرج يف صــدري، رأيــت 
صديقــاً أعلــم أنــه يســعف النســاء أيضــاً، قلــت لــه أنــت تعــرف 

زوجــي.. إذهــب وامهــس هلــا أين راضــي عنهــا
صحــت بصــوت عــايل:  هللا يرضــى عليكــي اي ملــك.. هللا 
يرضــى عليكــي ايحبيبــي .. هللا يرضــى عليكــي اي ماكــي. 
ال أعلــم الســبب لكــي أحسســت أين حباجــة ألجــدد رضــاي 

عنهــا. 
مــر اليــوم ودخلــت إىل غرفــة العمليــات وكلمــا ســألت عنهــا 

قالــوا يل أهنــا خبــري وال تشــغل نفســك واهتــم بنفســك.
اســتيقظت صباحــاً وكلــي قــوة.. أريــد أن أراهــا، قالــوا يل إهنــا 
بدومــا.. جــاء عمــي وأخذهــا.. اســتغربت فكيــف أيخذهــا 
وال أيخــذين .. قــال ألهنــا حتتــاج إىل عنايــة مركــزة.. ووعــدوين 

ابالتصــال ابملشــفى يف دومــا والتحــري عــن حالتهــا. 
مضــت ســاعتان ومل يعــد حيملــي جســمي، أريــد الذهــاب إىل 
دومــا، لــو مل أيخــذوين ابلســيارة ســأذهب مشــياً علــى األقــدام، 
كنــت أشــعر ابلقــوة، واثنــاء اجلــدل جــاء أحــد اجلــريان وســلم 

علــي وقــال يل: 
- العمر إلك... مل افهم:

- عمر من يل 
قال زوجتك.. نظرت إىل أصدقائي فنظروا إىل األرض. 

- بدوما استشهدت؟؟.
- ال مبارح بعد ساعة من اإلصابة
سألته ملا قلتلكم تروحو لعندها؟؟

قال: وقتها.. ذهبنا وكانت لتوها قد فارقت احلياة 
- ليش شو إصابتها؟؟ 

مثــل إصابــي تقريبــاً لكــن أان جنــي اليمــن هــي جنبهــا اليســار، 
شــظااي البلــور مزقــت جســدي وجســدها، كنــت أظــن نفســي 
أمحيهــا مــن الشــظااي الــي قــد تدخــل مــن اخلــارج، لكنهــا محتــي 
هــي مــن بلــور الغرفــة، هــذا البلــور الوحيــد املتبقــي ابملنــزل، مل 
ابلشــقة  جــاران  وبــن  بيننــا  الفاصــل  فهــو   .. بكســره  نفكــر 
الثانيــة، صمــد هــذا الشــباك كل الســنوات املاضيــة، قــاوم كل 
الضــرابت، آخرهــا قبــل كــم شــهر حينمــا أصابــت قذيفــة هــاون 
ســطوح بنايتنــا وفتحــت ســقف جــاري، ومل تــدع وال شــباك 
علينــا  تشــظى  صامــداً،  بقــي  هــذا  إال  إال كســرته،  ابلبيــت 
وهنــش أبجســادان. وصــف الدكتــور جســمها وجســمي وقــال 

متــل الصبــار كيــف ماحطينــا إيــدان تنوخــز بزجاجــة. 
يــدي علــى رقبتهــا، محــت رقبتهــا وكانــت إصابــي يف رقبــي 
أكــرب، لكــن يدهــا علــى خصــري محــت خصــري مــكان يدهــا 
خصرهــا  لكــن  عــي،  دفاعــاً  يدهــا  متزقــت  بشــي  أصــب  مل 
تلقــى أقــوى الضــرابت، كانــت اإلصابــة القاتلــة يف خصرهــا، 
نزفــت الكثــري وهتتــك جســمها، جنــوت كمــا أخــربين املســعف 

مبعجــزة، قــال يل وهللا مل أتوقــع جناتــك. 
أهنــا  تقــول  الشــهادة، كانــت  تتمــى  هــي، كانــت  رحلــت 
احلــرب،  بســبب  أهلهــا  مــن  أحــداً  ختســر  أن  مــن  أضعــف 
وترجــو رهبــا أن تكــون أول مــن ترحــل.  كنــت أهنرهــا وأقــول 

فقــدك؟؟. بعــد  أمــك  حــال  تتحملــي  هــل  هلــا 
كانــت تقــول إهنــا أضعــف. )أال يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف 
أخــرب  هللا  إن  تقــول  آيتهــا.. كانــت  تلــك كانــت  اخلبــري(. 
هبــا، هــو مــن خلقهــا وهــو اللطيــف اخلبــري هبــا.  رمحــك هللا 
وأســكنك  هللا  رمحــك  اخلبــري..  اللطيــف  رمحــك  ايعمــري.. 
فســيح جنانــه، أقــول يرمحــك هللا وعقلــي ال يســتوعب حجــم 
الكلمة.  يف كل اثنية أختيل قدومك، ثاث ســنوات ومخســة 
أشــهر عشــناها .. عشــي معــي احلصــار وأكلــي معــي خبــز 
الشعري وأوراق النبااتت، عشنا كل شيء معاً، اآلن رحلي؟؟
آابئهــم  فقــدوا  وقــد  حــويل  مــن  أرى  ينفــذ،  صــربي  يــكاد 
وأمهاهتــم وأبنائهــم عبــارات الصــرب مل تعــد تنفــع، اي رب فــرج 
حبيبــي  اي  وداعــا  حبيبــاً،  يفقــد  يــوم  هالشــعب.. كل  عــن 

الغيــوم. قريــب، كــم كنــي حتــي  يكــون  لقــاء  عســى 

من يوميات الغوطةالوجه اآلخر للمأساة

الغوطة الشرقيةرسالة من الغوطة المنكوبة 

مذكرات رجل مفجوع من الغوطةرسالة من بنت الغوطة بتول...



سنة الثالثة ــ العدد 51 ــ 2018/3/1
ال

10

سية
سيا

ضايا 
ق

نشــر الكاتــب والصحفــي الربيطــاين املعــروف )روبــرت فيســك(، مقــااًل يف صحيفــة )إندبندنــت( حــول 
التطــورات يف الغوطــة الشــرقية، ودالالهتــا، وتوقعاتــه ملــا بعدهــا.

ورأى )فيســك( أن احلشــد الكبــري للقــوات الربيــة حــول الغوطــة يشــري إىل إصــرار النظــام علــى الســيطرة 
عليها.

وكشــف فيســك أن )ماهر شــقيق بشــار األســد( يقود بنفســه القوات الربية الي حتاصر الغوطة، بينما 
يعاونــه العقيــد ســهيل احلســن، املعــروف ابلنمــر، والــذي جعلتــه )انتصاراتــه( عــرب أرجــاء ســوراي بطــًا يف 

أعــن مؤيــدي النظــام، حبســب الكاتــب.
وكشــف فيســك أن احلملــة يشــارك فيهــا احلــرس اجلمهــوري، والفرقــة الرابعــة التابعــة ملاهــر األســد، 
وكذلــك الفرقــة الســابعة للجيــش، والقــوات التابعــة للوحــدات الــي يقودهــا العقيــد )النمــر( ســهيل 

احلســن.
وذهــب فيســك إىل أن املفاوضــات الــي تــدور بــن النظــام وثاثــة مــن جمموعــات املعارضــة قــد تســتمر، 
وسيســتمر التفــاوض حــول قــرار فــرض اهلدنــة يف جملــس األمــن الــدويل، مــع حضــور )الفيتــو( الروســي، 
لكــن ذلــك كلــه، لــن يــؤدي إىل وقــف قصــف الغوطــة الشــرقية يف أي وقــت قريــب، مشــرياً إىل أن 
الغوطــة تعــد نوعــاً متفــرداً مــن أنــواع احلصــار حيــث تعتمــد علــى سياســة )الصدمــة والرعــب(، وهــو أمــر 
جيــب أن يكــون أعــداء النظــام الســوري قــد فهمــوه، والغــارات الــي يشــنها النظــام وحلفــاؤه الــروس هــي 

أوضــح دليــل علــى هــذه السياســات.
وينقــل فيســك تربيــرات النظــام لشراســة احلملــة علــى الغوطــة الشــرقية، ممثلــة يف اهلجمــات ابلســيارات 
املفخخــة يف دمشــق، والقصــف املســتمر علــى وســط العاصمــة خــال الســنوات األربــع املاضيــة، 
وخاصــة مــن منطقــة دومــا، إضافــة إىل تفســريات عاديــة مــن ضبــاط املدفعيــة، ابلقــول إن مــا جيــري ميثــل 
ضــرابت )جراحيــة(، بســبب اختبــاء املســلحن يف املستشــفيات، واســتخدام املدنيــن كــدروع بشــرية، 
لكنــه يعقــب ابلقــول إن هــذه )الكلمــات هــي ذاهتــا الــي مسعهــا العــامل مــن قبــل، مــن األمريكيــن عــن 

املوصــل وأفغانســتان، ومــن اإلســرائيلين عــن غــزة، ومــن الــروس حــول الشيشــان(.
ويــرى فيســك أن الصــور تتحــدث كالعــادة بصــوت أعلــى مــن الكلمــات، ويف حــن أن اللقطــات مــن 
الغوطــة الشــرقية تفشــل يف إظهــار اإلســامين املســلحن الذيــن يقاتلــون يف اجليــب، فإنــه ال يوجــد 

ســبب للشــك يف معــاانة املدنيــن.
ويف ســياق التخفيــف مــن عــبء اجلرائــم املرتكبــة، أو لعكــس احلــرص علــى عــدم إصابــة املدنيــن، 
يقــول فيســك إنــه ينبغــي أن نتذكــر أن بعــض هــؤالء املدنيــن، ســيكونون حتمــاً أقــارب اجلنــود الســورين 
الذيــن خيططــون القتحــام الغوطــة؛ كمــا أنــه كان هنــاك العديــد مــن األفــراد العســكرين الســورين الذيــن 

اســتولوا علــى شــرق حلــب يف عــام 2016، حيــث كانــت أســرهم تعيــش هنــاك أيضــاً.
ويــرى فيســك أن قــوات النظــام تعمــل جنبــاً إىل جنــب مــع املليشــيات العراقيــة وحــزب هللا، وهــؤالء 
لديهــم ابلفعــل خطــط للســيطرة علــى الغوطــة الــي يســيطر عليهــا املتمــردون، وبعــد هــذا احلشــد مــن 
القــوة الناريــة، كيــف ميكــن للســورين والــروس التوقــف؟ وإذا فعلــوا، فمــن ســيصدق رســالة احلصــار 

القــادم يف مشــال غــرب إدلــب، علــى ســبيل املثــال، أو يف املــدن احمليطــة بــه؟.
ويرى فيسك أنه حن تسقط الغوطة، فإن إدلب ستكون اهلدف املقبل بكل أتكيد.

 وبعــد ذلــك جيــب علــى الســورين أن يقــرروا كيفيــة كســر التحالــف األمريكــي الكــردي علــى الرقــة، 
وهــذا رمبــا هــو أحــد األســباب الــي جعلــت القــوات املواليــة للنظــام تذهــب اآلن إلنقــاذ األكــراد يف 
حمافظــة عفريــن الشــمالية، وذلــك لــدق إســفن آخــر بــن األتــراك واألمريكيــن، وإجبــار واشــنطن علــى 

التخلــي عــن حلفائهــا األكــراد علــى هنــر الفــرات.

نشــرت صحيفــة )الغــارداين( مقــاال للمعلــق )ســاميون تيســدال(، يتســاءل فيــه عــن عــدد األطفــال الذيــن ســيقتلون 
يف الغوطــة الشــرقية، قبــل أن يتحــرك العــامل لينقذهــم مــن القصــف اجلــوي واملدفعــي والرباميــل املتفجــرة.

يقارن)تيســدال( يف مقالــه بــن مصــري مســلمي البلــدة )البوســنية سربرينتشــا(، الذيــن صمــت العــامل علــى قتلهــم 
علــى يــد مليشــيا العقــارب وقــوات صــرب البوســنة واجلنــرال )راتكــو مياديتــش(، والغوطــة الشــرقية.

ويذهــب الكاتــب إىل أنــه )مــع كل طفــل ميــوت ومــع كل عمــل وحشــي ميضــي بــا عقــاب تبــدو الغوطــة الشــرقية 
مثــل اجلرميــة الــي وصفهــا األمــن العــام الســابق لألمــم املتحــدة كــويف عنــان أبهنــا أســوأ جرميــة ارتكبــت علــى 

األراضــي األوروبيــة منــذ عــام 1945(.
ويضيــف )تيســدال(: )إن سربرينتشــا مثــل الغوطــة، مل تكــن تبعــد إال قليــا عــن ســراييفو، وتعرضــت للحصــار 

مثــل الغوطــة، الــي فــرض عليهــا النظــام احلصــار منــذ بدايــة احلــرب عــام 2011(.
ويشــري الكاتــب إىل أن )الغوطــة مثــل سربرينتشــا، فــإن النظــام منــع وصــول املــواد الغذائيــة والطبيــة عنهــا، ويف 
عــام 1993 اعتــربت األمــم املتحــدة سربينتشــا )منطقــة آمنــة(، متامــاً كمــا متَّ اعتبــار الغوطــة العــام املاضــي أبهنــا 

منطقــة )خفــض توتــر(.
ويقــول تيســدال: )مل يفــد هــذا ال سربرينتشــا أو الغوطــة، ومل حيــاول أحــد محايتهــا عندمــا قــام النظــام يف كانــون 
األول/ ديســمرب ابلقصــف اجلــوي واملدفعــي، حيــث أن القــوى الكــربى واإلقليميــة منشــغلة بــدال مــن ذلــك يف 
تشــكيل حصتهــا مــن روســيا بعــد احلــرب، وتتنافــس علــى جثــث نصــف مليــون ســوري أو أكثــر قتلــوا يف احلــرب(.

وجيــد الكاتــب أن )إدارة دوانلــد ترامــب تريــد احلــد مــن أتثــري إيــران وطموحهــا لبنــاء )جســر بــري( مــن أراضيهــا 
إىل البحر املتوســط، أو )هال شــيعي( من هريات يف أفغانســتان إىل ســهل البقاع يف لبنان، وتريد تركيا ســحق 

األكــراد، ويتعامــل فادميــري بوتــن مــع ســوراي علــى أهنــا ســاحة للقــوة(.
ويلفــت املعلــق إىل أن )ابلنســبة ألهــل الغوطــة الشــرقية فــإن األمــر كلــه يتعلــق ابلبقــاء والنجــاة، ذلــك أن عــدداً 
قياســياً منهــم ماتــوا خــال الـــ 36 ســاعة املاضيــة، حيــث يزيــد عــدد القتلــى منــذ عــام 2011 علــى اآلالف، 

واحلصيلــة األخــرية تزيــد علــى 200 قتيــل ومئــات اجلرحــى يف وحشــية ال ترحــم(.
ويبــن تيســدال أنــه )كمــا حــدث يف سربينتشــا، فإنــه مت ذبــح وقتــل حــوايل 8 آالف مســلم، رجــًا وطفــًا وعلــى 
مــدى أايم قليلــة، وتعــرض مــا بــن 25 ألفــا إىل 30 ألفــا مــن النســاء واألطفــال والرجــال العجــزة البوســنين 
لانتهــاك والتشــريد، واعتــربت احملكمــة اجلنائيــة ليوغســافيا الســابقة أن هــذه العمليــات تشــكل جرائــم إابدة(.
ويفيــد الكاتــب أبن )العــامل جلــس يف ذلــك الوقــت وراقــب اجلنــرال )راتكــو مياديتــش( واجليــش الصــريب البوســي 
ومليشــيات العقــارب وقريبــاً مــن قــوات حفــظ الســام اهلولنديــة، وكان العــامل يعلــم مــاذا ســيقوم بــه )مياديتــش( 

وأن القتــل حمتــوم، لكنــه فضــل أن ينظــر للجهــة األخــرى(.
ويقــول تيســدال إن )العــامل يعلــم مبعــاانة الغوطــة الشــرقية، حيــث كانــت مســرحاً للحــادث ســيئ الســمعة عــام 
2013، عندمــا اســتخدم النظــام غــاز الســارين ضــد ســكانه، وقتــل أكثــر مــن ألــف رجــل وطفــل وامــرأة، ومــرة 
أخــرى ترفــض الــدول الغربيــة، الــي نشــرت قواهتــا يف البلــد التدخــل، فيمــا تبــدو األمــم املتحــدة عاجــزة، ومل يعــد 
جملــس األمــن مهمــاً بســبب الفيتــو الروســي(. ويــورد الكاتــب نقــا عــن زيــدون الزعــي مــن االحتــاد املســتقل 
للرعايــة الطبيــة ومنظمــات اإلغاثــة، قولــه: )قــد يكــون هــذا أســوأ اهلجمــات يف اتريــخ ســوراي، وحــى أســوأ مــن 
حصــار حلــب.. إن اســتهداف املدنيــن وقتلهــم وبشــكل منظــم وممنهــج هــو جرميــة حــرب، وعلــى اجملتمــع الــدويل 
التدخــل ووقفهــا(. ويــرى تيســدال أن )األســد يبــدو يف الوقــت احلــايل مثــل )مياديتــش( عــام 1995، غــري 
مهتــم ابملنطقــة، أو الضغــط مــن اخلــارج، فاألدلــة الــي تديــن األســد جبرائــم حــرب كثــرية، ومل يتــم حــى اآلن توجيــه 
أي إدانــة لــه(. وخيلــص الكاتــب إىل القــول: )إن الغوطــة الشــرقية اليــوم مثــل )سربينتشــا( عــام 1995، ترتكــب 
جرائــم فظيعــة وتشــكل إابدة مجاعيــة، ويف تشــرين الثــاين/ نوفمــرب حكــم أخــرياً علــى )مياديتــش( ابإلابدة يف 

الهــاي، واســتغرق ذلــك 22 عامــاً، فكــم عــدد األطفــال الذيــن ســيقتلون قبــل حتقيــق العدالــة يف ســوراي؟(.

ماهر األسد يقود معركة الغوطة 
ويشرف على تدميرها

ما الذي يجعل الغوطة الشرقية 
سربرينتشا سوريا؟

كاتب وصحفي سوري

د. غريب الحسينصفوان الدروبي

كاتب وصحفي سوري
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ابلتعــاون مــع مركــز بيــكام لألحبــاث العلميــة والرتبويــة والثقافيــة، قدمــت وكالــة طريــق احلريــر للتنميــة دورة يف إعــداد املشــاريع 
وتنفيذهــا. وانطلقــت الــدورة يــوم الســبت ١7 شــباط ٢٠١8 يف قاعــة داود اوزگــول للمؤمتــرات التابعــة لوقــف بلبــل زاده. واســتمرت 
أســبوعن. وشــارك يف الــدورة عــد مــن اللجــان العاملــة يف وقــف بلبــل زاده وممثلــون عــن خمتلــف منظمــات اجملتمــع املــدين يف بلــدة 

عثمانيــة.
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بلبل زادة... منبر ال
 حول »مبادئ الفكر والهيكلة«

ً
زيارة الدكتورة ليلى شاهين أوستا لوقف بلبل زادةجمعية الفنيين والمكتبيين باألناضول تنظم حوارا

ANTEB “Fikriyat ve Yapılanma İlkeleri”ni Müzakere EttiDr. Leyla Şahin Usta Bülbülzade Vakfı’nı  Ziyaret Etti

Anadolu Teknik ve Büro Elemanları Derneği’nin (ANTEB) aylık düzenlediği kitap tahlili programında bu ay 
Anadolu Platformu’nun Fikriyat ve Yapılanma İlkeleri tahlil edildi.
ANTEB’in aylık olarak düzenlediği kitap tahlili programında bu ay Anadolu Platformu’nun Fikriyat ve 
Yapılanma İlkeleri tahlil edildi. 20 Şubat Salı günü Bülbülzade Vakfı Hacı Firdevs Aslan Mescidinde düzen-
lenen programa Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, ANTEB Başkanı Nevzat Arslan, 
yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ve beraberindeki heyet Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret eder-
ek vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Gaziantepli STK’lar 
tarafından düzenlenen “En Soğuk Gün 28 Şubat” programına katılmak için geldiği Gaziantep’te Bülbülz-
ade Vakfı’nı da ziyaret ederek, vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 21 Şubat Çarşamba günü gerçekleştir-
ilen ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir,  Mozaikder Başkanı Rabia Aldemir ve yönetim 
kurulu üyeleri ile görüşen Dr. Leyla Şahin Usta’ya Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı, Ortadoğu Medya 
İletişim Merkezi ve yeni projeler hakkında bilgi verildi. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir görüşme 
sonunda Dr. Leyla Şahin Usta’ya son çıkan kitabını da hediye etti.

يف إطــار برانمــج حتليــل الكتــب الــذي تنظمــه كل شــهر مجعيــة الفنيــن واملكتبيــن ابألانضــول مت خــال الشــهر اجلــاري حتليــل »مبــادئ 
الفكــر واهليكلــة« الــي صاغهــا منتــدى األانضــول.

وشــارك يف الربانمــج الــذي انتظــم يــوم الثــااثء ٢٠ شــباط فربايــر ٢٠١8 يف مســجد حجــي فــردوس آصــان التابــع لوقــف بلبــل زادة، كل 
مــن رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول طورغــاي آلدمــري، ورئيــس مجعيــة الفنيــن واملكتبيــن ابألانضــول نــوزاد آرســان، وأعضــاء 

جملــس اإلدارة وعــدد مــن أعضــاء اجلمعيــة.

زارت عضــو الربملــان عــن دائــرة قونيــا الدكتــورة ليلــى شــاهن أوســتا والوفــد املرافــق هلــا وقــف بلبــل زادة واطلعــت علــى نشــاطاته 
وأعمالــه. وكانــت الســيدة شــاهن قــد وصلــت إىل مدينــة غازي عنتــاب يف إطــار برانمــج نظمــه عــدد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين 
هنــاك حتــت شــعار »يــوم ٢8 شــباط أكثــر األايم بــرودة«. ويف هــذا اإلطــار اجتمعــت الســيدة شــاهن يــوم األربعــاء ٢١ شــباط 
مــع رئيــس وقــف بلبــل  زادة تورغــاي آلدمــري ورئيســة وقــف الفسيفســاء الســيدة رابعــة آلدمــري وعــدد مــن أعضــاء اجمللــس اإلداري 
للجمعيتــن. وتلقــت هنــاك معلومــات عــن املشــاريع اجلديــدة الــي ينفذهــا وقــف بلبــل زادة مثــل مشــروع غابــة النصــر ومركــز 
اإلعــام والتواصــل. ويف هنايــة لقائهــا مــع رئيــس وقــف بلبــل زادة قــدم تورغــاي آلدمــري آخــر كتــاب أصــدره هديــة للســيدة شــاهن.

يوم 28 شباط أكثر أيام العام برودة

تقديم دورة في إعداد المشاريع وتنفيذها

En Soğuk Gün 28 Şubat

Proje Yazma ve Uygulama Eğitimleri Yapıldı

Aralarında Bülbülzade Vakfı ve Mozaik Kadın ve Aile Derneğinin de bulunduğu Gaziantepli Sivil 
Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen “En Soğuk Gün 28 Şubat” programı Şehitkâmil Kültür ve 
Kongre Merkezinde yapıldı.
Dönemin başörtüsü mağdurlarından AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta’nın konuşmacı 
olarak katıldığı programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkâmil Beledi-
ye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir,  Mozaikder Başkanı Rabia 
Aldemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı ve BEKAM işbirliği ile yapılan proje yazma ve uygulama eğitimi yapıldı.
İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) işbirliği ile yapılan 
proje yazma ve uygulama eğitimi 17 Şubat Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans 
Salonunda başladı. 2 hafta süren eğitimlerde proje yazama ve uygulama eğitimleri verildi. Eğitime Bül-
bülzade Vakfına bağlı çalışan komisyonlar ile Kilis ve Osmaniye’den STK temsilcileri katıldı.

احتضــن مركــز الشــهيد كامــل للثقافــة واملؤمتــرات برانمــج »يــوم ٢8 شــباط أكثــر أايم العــام بــرودة« الــذي نظمــه عــدد مــن منظمــات 
اجملتمــع املــدين يف واليــة غازي عنتــاب مــن بينهــا وقــف بلبــل زاده ومجعيــة فسيفســاء للعائلــة واملــرأة.

وشــاركت يف الربانمــج عضــو الربملــان عــن حــزب العدالــة والتنميــة يف واليــة قونيــا الدكتــورة ليلــى شــاهن أوســتا وهــي مــن ضحــااي 
قــرار حظــر احلجــاب إثــر انقــاب ٢8 شــباط ١997. رئيســة بلديــة غازي عنتــاب الكــربى فاطمــة شــاهن، ورئيــس بلديــة الشــهيد 
كامــل رضــوان فاضــل اوغلــو، ورئيــس وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــري، ورئيســة مجعيــة فسيفســاء رابعــة آلدمــري، وعــدد مــن 

مســؤويل اإلدارة ورؤســاء منظمــات اجملتمــع املــدين وحشــد مــن الطلبــة.
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بلبل زادة... منبر ال

مدينة قيصري تحتضن ملتقى اتحاد الطلبة الدوليأمهات األيتام يزرن وقف بلبل زاده
Yetim Anneleri Bülbülzade Vakfı’nı Ziyaret EttiAÖB “Uluslararası Öğrenci Buluşması” Kayseri’de Gerçekleştirildi

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonun umreye gönderdiği yetim anneleri 14 Şubat Çarşamba günü Bül-
bülzade Vakfı’nı ziyaret etti.
Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonunun farklı zamanlarda umreye gönderdiği 26 yetim annesi 14 Şubat 
Çarşamba günü Bülbülzade V akfı’nı ziyaret etti. Ziyarette yetim komisyonu başkanı Hatice Sohbet ve 
komisyon üyeleri ile hasbihal eden yetim annelerinin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. 
Bülbülzade Vakfı Yetim komisyonu, 2015 yılında 6, 2016 yılında 10 ve 2018 yılında da 10 yetim anne-
sini umre ziyareti için kutsal topraklara göndermişti.

Anadolu Öğrenci Birliği Yeryüzü Gençlik “Uluslararası Öğrenci Buluşması”, İlim Hikmet Vakfı’nın ev 
sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.
Anadolu Öğrenci Birliği Yeryüzü Gençlik “Uluslararası Öğrenci Buluşması”, 10-11 Şubat 2018 tarihinde 
İlim Hikmet Vakfı’nın ev sahipliğinde Kayseri’de yapıldı. Etkinliğe 22 farklı ülkeden yüzden fazla öğrenci 
katıldı.

استقبل وقف بلبل زاده يوم األربعاء ١٤ شباط ٢٠١8، أمهات األايم الايت أرسلتهن جلنة األيتام التابعة للوقف إىل العمرة يف 
أوقــات خمتلفــة. وأثنــاء الــزايرة جتاذبــت األمهــات الـــ٢6 أطــراف احلديــث مــع رئيســة جلنــة األيتــام الســيدة خدجيــة صحبــت وأعضــاء 
اللجنــة. وكانــت الفرحــة ابديــة علــى وجــوه أولئــك األمهــات. وكانــت جلنــة األيتــام قــد أرســلت عــام ٢٠١5 ســتة مــن أمهــات األيتــام 

إىل األراضي املقدسة ألداء العمرة، ويف عام ٢٠١6 أرسلت عشرًة ويف عام ٢٠١8 عشرة أخرايت.

احتضــن مقــر وقــف العــام واحلكمــة يف مدينــة قيصــري وســط األانضــول أعمــال »ملتقــى الطلبــة الــدويل« الــذي ينظمــه قســم 
طلبــة حــول العــامل التابــع الحتــاد طلبــة األانضــول، يف ١٠ و١١ شــباط ٢٠١8. وشــارك يف الفعاليــة أكثــر مــن مائــة طالــب مــن 

٢٢ بلــداً خمتلفــاً.

إحياء فن الخزف في أفغانستان

الهالل األحمر التركي يواصل تقديم مساعداته في سوريا

Afganistan’da Çinicilik Sanatı Hayat Buluyor

Kızılay’ın Suriye’deki Yardımları Sürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan Herat’ta tarihi eserlerin restora-
syonunda kullanılmak üzere çini üreten ve tarihi çinileri restore eden çini atölyesine destekte bulundu.
Herat Ulu Camii içerisinde faaliyet gösteren ve ülkedeki tarihi eserlerin restorasyonunda kullanılmak 
üzere çini üreten ve tarihi çinileri restore eden çini atölyesi, imkânsızlıklar yüzünden çalışmalarını 
durdurma noktasına gelmişti.

Gerçekleştirdiği işbirlikleri ile yardım çalışmalarını arttıran Türk Kızılayı, Suudi Arabistan’ın en güçlü 
kuruluşlarından Kral Selman İnsani Yardım Merkezi’nin de desteğiyle Suriye içindeki ihtiyaç sahiplerine 
yardım ulaştırdı. Suriye’nin İdlib kentindeki kamplara ulaşan Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahiplerine gıda 
malzemesi desteğinde bulundu. Yardım malzemelerinin dağıtımına Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet 
İşgüzar da eşlik etti.

قدمــت وكالــة تيــكا للتعــاون والتنســيق الرتكيــة دعمــاً لورشــة اخلــزف الــي تنتــج اخلــزف مــن أجــل ترميــم الواجهــات اخلزفيــة العتيقــة يف 
منطقــة هــرات التارخييــة. الورشــة املوجــودة داخــل اجلامــع األعظــم يف هــرات كانــت قــد توقفــت عــن اإلنتــاج بســبب انعــدام التمويــل 
والتمويــن، بعــد أن كانــت تنتــج أنواعــاً شــى مــن اخلــزف املســتخدم يف ترميــم وتزيــن املبــاين التارخييــة يف خمتلــف مناطــق أفغانســتان.

ضاعــف اهلــال األمحــر الرتكــي مــن حجــم مســاعداته بفضــل عاقــات التعــاون والشــراكة الــي أقامهــا مــع عــدد مــن اهليئــات اإلغاثيــة 
العاملة يف ســوراي. وقد مت إيصال كمية من املســاعدات اإلنســانية إىل احملتاجن يف الداخل الســوري ابلتعاون مع مركز امللك ســلمان 
للمســاعدات اإلنســانية مــن أقــوى اهليئــات اإلغاثيــة الســعودية. وقــد وصلــت فــرق اهلــال األمحــر إىل خميمــات إدلــب لدعــم الاجئــن 

هنــاك وتوزيــع املــواد الغذائيــة عليهــم. وأشــرف علــى عمليــات التوزيــع انئــب األمــن العــام للهــال األمحــر الرتكــي أمحــد إيشــگزار.
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علــى مــدى حكــم الســلطة الغامشــة يف ســورية ، بــدًءا مــن األب املقبــور 
حافــظ األســد ، ومــن مث ابنــه بشــار، كانــت الســمة الغالبــة هلــذه احلقبــة 
الصعبــة مــن اتريــخ ســورية، املزيــد مــن هيمنــة الدولــة الشــمولية ، والكثــري 
الكثــري مــن تغــول الدولــة األمنيــة علــى جممــل مقــدرات الوطــن الســوري 
مت  الــذي  الســوري،  االنســان  إنســانية  هــدر  إىل  وصــواًل  املخطــوف، 
ختريــب قيمــه األخاقيــة، وخــراب عمارتــه اجملتمعيــة، حــى ابتــت احلالــة 
االجتماعيــة الســائدة، هــي حالــة الكــره والبغضــاء، عــاوة علــى انتشــار 
اآلفــات والظواهــر اجملتمعيــة الغريبــة عــن نســق اجملتمــع الســوري، ليكــون 
موضــوع تعاطــي املخــدرات مســألة عاديــة، يف غــري مــكان مــن منعرجــات 
اجملتمــع الســوري، الــذي كان قبــل ذلــك، حــى أايم االســتعمار الفرنســي، 
حبالــة قيميــة متميــزة، وحالــة آتلــف جمتمعــي، وســم كل تلــك املراحــل الــي 
ســبقت حكــم البعــث، ومــن مث حكــم الدولــة األمنيــة الطائفيــة مــع آل 

األســد ومــن لــف لفهــم. 
ضمــن هــذا املنظــار حتــدث اىل إشــراق الشــاعر الســوري املغــرتب فيصــل 

حقــي قائــًا:
)العاقــة املتباعــدة واملتوتــرة بــن الســورين يف بــاد االغــرتاب الــي خلقهــا 
نظــام األســد تعــود لعــدة أســباب منهــا أســباب دينيــة، وذلــك لتعــدد 
األداين داخــل ســورية، الــذي أدى إىل التمــرتس كل خلــف دينــه، ومــا 
حيملــه مــن معتقــدات دينيــة ومــوراثت بعلــم وبغــري علــم،  شــجع عليهــا 
تــؤدي  وجــود ضوابــط  لعــدم  نظــرًا  اترخييــة،  أســباب  وهنــاك   ، النظــام 
الســلطة  التجــاء  إىل  أدى  فقــد  دميقراطــي،  بشــكل  للحكــم  لانتقــال 
احلاكمــة إىل بعــض األقليــات، لاعتمــاد عليهــا كوهنــا ابلنتيجــة ال توجــد 
هلــا قواعــد شــعبية كبــرية تؤهلهــا لاســتياء علــى احلكــم يوًمــا مــا(، مث 
لنظــام طائفــي حبــت،  البعــث وحتولــه  قــال حقــي: ) وابســتام حــزب 

أوجــد قانــون التقاريــر الســرية لقــاء مبالــغ اتفهــة، ممــا أدى إلفســاد قطــاع 
مــن اجملتمــع الســوري، اعتمــد يف معيشــته علــى بنــد كتابــة التقاريــر، مث 
بــل  الوطــن،  رايــة  الســوري االنضــواء حتــت  يتعلــم  ذلــك مل  مــن  األهــم 
اخلنــوع للقبيلــة وللطائفــة وللســلطة، ممــا أاثر نــوع مــن التخــوف بــن أفــراد 
اجلاليــات الســورية، وأكــرب مثــال علــى ذلــك أنــه عندمــا يلتقــي الســوريون 
يف مبــى الســفارة الســورية ببلــد االغــرتاب يلتــزم اجلميــع الصمــت، وكأن 
فالــكل  حبــرف  أحدهــم  ينبــس  أن  مــن  خوفًــا  الطــري،  رؤوســهم  علــى 
يشــك ابلــكل، والواقــع أنــه يلعــب العلــم والثقــة ابلنفــس دورًا لتخطــي 
جــزًء مــن التباعــد املنفــر بــن اجلاليــة الســورية، وهنــاك مــن يســيء لســورية 
خــارج بلــده بــدل أن يكــون ســفريًا أبخاقــه وتراثــه وممثــًا حقيقًيــا لرتبيتــه 
ولوطنــه، وابلطبــع هــذه احلالــة هــي فعــل مقصــود اشــتغل عليــه النظــام 

مطــوال لينتجــه(. 

أمــا الدكتــور عبــد هللا لبابيــدي أســتاذ جامعــي فتحــدث إلشــراق عــن 
ظاهــرة خطــرية يــروج هلــا النظــام ويعمــل علــى انتشــارها فقــال: )املخــدرات 
آفــة العصــر ويــزداد انتشــارها زمــن احلــروب ومــن مجلــة أســباهبا احلــاالت 
النفســية الــي يعيشــها معظــم الشــعب الســوري نتيجــة ظــروف احلــرب 
ابإلضافــة إىل التمــزق االجتماعــي وحــاالت االنفــات األمــي الــي يتعمــد 
النظــام الســوري وجودهــا ليــزداد الشــباب تفلتًــا واجملتمــع فســاًدا لذلــك ال 
بــد مــن التوعيــة االجتماعيــة والصحيــة للخــروج مــن هــذه األزمــة احلقيقيــة 

الــي يعيشــها شــبابنا(.
 فهل سينعم السورين يوماً ابملستقبل القريب مبا هو خال من كل هذه 
القيــم الــي أفســح هلــا النظــام اجملــال لتنمــو، ومــن مث كانــت مــن مصلحتــه 

تفســخ اجملتمع الســوري إىل هذه املمارســات والظواهر البائســة. 

النظام السوري
وما فعله بالسوريين من تخريب للقيم

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

نشــر الكاتــب الصحفــي )أمحــد مظهــر ســعدو( قبــل أســابيع 
مقــااًل حتقيقيًــا موجــزًا عــن ظاهــرة )الصمــت العــريب حيــال الثــورة 
الســورية( ، وانعــدام )التحــرك لنصــرة الشــعب الســوري مــع أن 
الشــعب الســوري مل يدخر جهًدا يف الوقوف إىل جانب معظم 
الشــعوب العربيــة، إن مل يكــن كلهــا، يف كل مفاصلهــا التارخييــة 
ومنعرجاهتــا، وآالمهــا وأزماهتــا( عارًضــا ثــاث وجهــات نظــر ، 

ســنوجزها مث نقــول رأينــا حوهلــا.
بــدأ بعــرض رأي الباحــث )خضــر زكــراي( أســتاذ علــم االجتمــاع 
أبن  قــال  حــن  التقاعــس  بــرر  الــذي  الدوحــة  جامعــات  يف 
فشــل  بســبب  واليــأس  ابإلحبــاط  أصيبــت  العربيــة  الشــعوب 
اإلقليميــة  القــوى  واحنيــاز  املعيشــية  األوضــاع  وســوء  الثــورات 
والدوليــة إلفشــال ثــورات الربيــع، وختــم  حديثــه - كمــا نشــر 
يف املقــال - أبنــه يثــق أبن شــعوب العــامل والعربيــة ســتنتفض 

الظلــم. علــى 
فلســطن  يف  العروبــة  ملتقــى  رئيســة  نظــر  وجهــة  عــرض  مث 
)كفــاح كيــال( الــي اســتنكرت املوقــف العــريب الرمســي والشــعي، 
واعتربتــه خــذالانً للشــعب العــريب الســوري، وســبب ذلــك: ظلــم 
األنظمــة، غيــاب مشــروع عــريب ثــوري، ســيطرة املــال والدعــم 
علــى أوليــات األحــزاب علــى حســاب مواقفهــا، وتــرى احلاجــة 

إىل مشــروع عمــل ثــوري مركــزي يعمــل علــى مبــدأ الرفــض.
الباحــث  نظــر  وجهــة  بعــرض  التحقيــَق  ســعدو  ختــم  مث 
الرأيــن  بــن  دمــج  الــذي  احملاميــد(  )عصــام  أيضــاً  الســوري 
تقاعــس(،  وهنــاك  خــذالن  وقال:)هنــاك  الظاهــرة،  حتليــل  يف 
وأضاف:)هنــاك منطــق الامنطــق(، وســبب ذلــك برأيــه صعوبــة 
حتديــد مــا جــرى يف ســورية أهــي ثــورة علــى الظلــم؟ أهــي ثــورة 
مــن أجــل احلريــة؟ أم أن هنــاك كثرييــن صدقــوا أن ســورية هــي 
حمــور مقاومــة، وجيــب مســاندهتا لتســتمر يف هــذه املقاومــة؟؟.
 وأن النظــام جنــح يف تســويقها للعــامل علــى أهنــا ليســت ثــورة وإمنــا 
)عبــارة عــن جمموعــات إرهابيــة، تريــد إقامــة إمــارات إســامية(، 
وأن املخــرج هــو بنــاء دولــة املواطنــة حيــث )يتســاوى فيهــا مجيــع 
األساســية  مهمتهــا  دولــة  والواجبــات،  احلقــوق  يف  مواطنيهــا 

محايــة حريــة اإلنســان(.
مل خيتــم الســيد )أمحــد مظهــر ســعدو( برأيــه، وكأنــه موافــق لوجهــة 
نظــر الباحــث احملاميــد الــذي كان أكثــر الثاثــة موضوعيــًة، وكان 
خطابــه مائًمــا لــروح املرحلــة الــي نعيشــها، بينمــا كانــت الســيدة 
العروبيــة مازالــت تعيــش علــى أنغــام مرحلــة انتهــت ومل تعــد، 
بــن  العــريب وســاوت  تــَر يف ســورية إال الشــعب  حــى أهنــا مل 
الشــعوب والســلطات، وال يصلح كامها - حســب ما نشــر-  

إال أن يكــون يف متحــف خطــاابت الزمــن القومــي البائــت.
ومل يكــن الباحــث األول الــذي مت عــرض رأيــه أفضــل منهــا، 
حيــث كان متناقًضــا يف حديثــه بــن تربيــر للشــعوب مــا صنعتــه 
وأهنــا حمبطــة وايئســة وبــن مــازال لديــه ثقــة ابنتفاضتهــا!؟  أي 
ســينبعث مــن جديــد، وكنــت أمتــى أن أمســع كيفيــة حتــول اليــأس 

إىل طمــوح وعزميــة.
أمهيــة املقــال تكمــن يف تســليط الضــوء علــى ظاهــرة التقاعــس 
العــريب وليــس األنظمــة وحباجــة لدراســة أكادمييــة حمكمــة تتنــاول 

هــذه الظاهــرة.
شــكراً للســيد )أمحــد مظهــر ســعدو( املتميــز واملتألــق دومــاً يف 
نشــر مقــاالت مهمــة تامــس املرحلــة وتتيــح للفكــر ومضــات 

إلانرة الطريــق إىل املســتقبل.

ظاهرة التقاعس
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عندمــا عزمــت علــى الفــرار مــن اجلحيــم الــذي أصــاب بلــدي وقــررت اللجــوء إىل دول اجلــوار 
كانــت لــدي رغبــة جاحمــة ملعرفــة خفــااي الغربــة حقــاَ واالغــرتاب حقيقــة ألقارهنمــا فيمــا كنــت 
أان مبتــٍل بــه يف عقــر داري ــــ وطــي ـــــ منــذ نعومــة أظافــري كانــت ختاجلــي مشــاعر أين أحيــا يف 
وطــي كالغريــب مل أكــن أحــس أين واحــد مــن أبنــاء هــذا الرقعــة املمتــدة داخــل حــدود الوطــن 
وكل مــا هنالــك أين كنــت أقنــع نفســي أن جــذور عائلــي متتــد حتــت هــذه الرقعــة كغريهــا وأن 
االنتمــاء هــو أســاس االستشــعار عــن بعــد عندمــا تغــادره يف حلظــات، مل أكــن أملــك ذاك 

االنتمــاء يف عهــد جتســدت فيــه أرواح الطغــاة وســفاحي العصــر احلديــث. 
محلــًت أســفاري جمــرباَ إىل البعيــد عــرب الــرباري ترافقــي وحــديت وأحــزاين وكلمــايت بــن جنــي 
وحقيقــة خبأهتــا بــن أســطر دفاتــري، غــادرت وعائلــي حــدود االنتمــاء واألســاك الشــائكة مــا 
زالــت صدئــة، والفصــول األربعــة مل تعــد علــى حاهلــا، بــدت فصــًا واحــداً هــو الســائد هلــذ مل 

يدعهــا تتمتــع بلوهنــا الفضــي لطاملــا هنــاك دم وحكايــة جــاد. 
يف مغــادريت للبــاد كنــت قــد أعــددت خريطــة طريــق ملصــري ابت جمهــواَل، واســتندت فيهــا علــى 
ثاثــة حمــاور - إمتــام املراحــل التعليميــة ألوالدي - احلفــاظ علــى هويــي الثقافيــة الســورية- 
العــودة وبنــاء وطــن جديــد.  مــا بــن مــد وجــزر واســتقرار يف احلــي متــت املوافقــة مــن قبــل مديريــة 
التعليــم والرتبيــة يف مدينــة إزمــري علــى امتــام تعليــم ولــدي مؤمــن بعــد اشــهار مــا يثبــت ذلــك أنــه 
جنــح إىل الصــف الرابــع، كانــت ســعاديت كبــرية وخاصــة وأن مؤمــن ســيعاود تعليمــه ولكــن يف 

أجــواء غــري أجوائــه ولغــة غــري لغتــه وأصدقــاء غــري أصدقائــه  
ووطــن غــري وطنــه، كان عليــه أن يتقبــل ذلــك حتــت قاعــدة ليــس ابإلمــكان أحســن ممــا كان، 
مــع دفاتــره وأقامــه وحقيبتــه.  يف طريقنــا إىل  الثــاين جهــز مؤمــن نفســه  اليــوم  يف صبــاح 
املدرســة صادفنــا يف احلــي الــذي نقطنــه كلبــاَ كبــرياَ للوهلــة األوىل بــدا ملؤمــن أنــه كبــري الــكاب 
لكــرب حجمــه فأطلــق وعلــى الفــور عليــه اســم )الزعيــم( يف بدايــة األمــر فاجــأين بطرحــه هــذا 
وتســاءلت يف نفســي بغرابــة مــن أيــن حصــل عليهــا وكيــف ترســخت يف ذاكرتــه، مل أابيل قلــت 
مــا علينــا، عــاودان مســريان وإذ بكلــب أقــل حجمــاَ مــن الزعيــم اقــرتب منــه وتفحصــه حبنيــة 

فتبــادال القبــل هنــا فهــم مؤمــن أهنــا زوجــة الزعيــم فأطلــق عليهــا هــذا اللقــب. 
هكــذا بــدا ملؤمــن كل صبــاح أن يطــل علــى الزعيــم وزوجتــه اببتســامة ولــو بنظــرة أو بوقفــة 
لربهــة، ســألي ذات يــوم اباب كيــف عــم يعيشــوا هــون مــن دون بيــت ومــن ويــن بياكلــوا وليــش 
مــا عندهــم أوالد، إىل أن جــاء اليــوم الــذي ولــدت فيــه زوجــة الزعيــم جراءهــا اخلمســة،هنا بــدا 
ملؤمــن مشــهد آخــر فســره عندمــا وجدهــم يركضــون حولــه و ليلعــب معهــم بضعــة دقائــق قبــل 
أن يكمــل طريقــه للمدرســة. مــرت األايم واألايم ومؤمــن يكــرب وتكــرب معــه التســاؤالت وبــدا 
لــه كل شــيء طبيعــي أن حيــاة الــكاب كحيــاة البشــر، وأن احليــاة ال تقــف هنــا وال هنــاك 
فالــكل معــي ابألمــر، إىل أن جــاء اليــوم الــذي فجــع بــه مؤمــن خبــرب وفــاة زوجــة الزعيــم، حالــة 
مــن الصمــت دامهتــه، فــكان البــكاء هــو األقــرب حلالــة ارتســمت علــى وجهــه وأرغمتــه علــى 
البــكاء، تركــي وحيــداَ وذهــب دون أن ينبــس بكلمــة، هكــذا بــدا املشــهد اليومــي ملؤمــن أن 

خصــص وقتــاً كافيــاَ لتواجــده مــع اجلــراء ليقــدم هلــم وجبــة احلليــب اليوميــة.     
 دارت األايم والــكل يكــرب، مؤمــن واجلــراء وحيــاة قــد رمســت مبــاء الفنــاء ألن الذكــرايت هــي 
مصــدر اإلهلــام، مل يقــو مؤمــن علــى معــاودة الســري إىل املدرســة مــن ذاك الطريــق بعــد أن عــرف 
أن اجلــراء قــد تفرقــت، هــذه هــي ســنة الكــون ولكــن مؤمــن مل يدركهــا بعــد، غــرّي خــط ســريه 
حبــاً منــه واحتفــظ فقــط بشــريط الذكــرايت يف ذاكــرة طفــل خــرج جمــرباً مــن وطنــه دون ســابق 
معرفــة، مل يعــد مؤمــن يشــاهد الزعيــم إال اندراَ، آخــر مــرة كانــت عندمــا جــاءه ابلطعــام ومل 
أيكل الزعيــم حيــث بــدا هزيــَا حزينــاَ علــم مؤمــن أنــه علــى فــراق عائلتــه مل يقــو فأضــرب عــن 
الطعــام والشــراب، إىل أن جــاء اليــوم الــذي مســع بــه مؤمــن أن الزعيــم ينــازع فهــرع بســرعة إليــه 
فوجــد مجــوع مــن البشــر تلتــف مــن حولــه فنظــر إليــه نظــرة حــزن،  ســر الزعيــم برؤيتــه وجــده 
يصــدر أصــوااتَ غريبــة  مل يســتطع أحــد أن يفــك رموزهــا ســوى أن مؤمــن أدركهــا عندمــا قــال يل 
أنــه عــامل الــكاب يف هــذه اللحظــات أســلم الزعيــم روحــه و انتهــى كل شــيء بســام ،  قلــت 
ملؤمــن علــى الفــور مؤنســاَ  اي بــي هــذه مشــيئة هللا ال حتــزن . أجابــي :  اباب أن ال أبكــي علــى 
فراقــه ولكــن أبكــي علــى تلــك األايم والســنون الــي جتعــل احملــب يفقــد حمبــه،  ضربــت خميلــي 
علــى الفــور تســاؤالت شــى أيــن حنــن ممــا جيــري لشــعوب تبــاد عــن بكــرة أبيهــا، أيــن هــم مــن 
أطلقــوا علــى أنفســهم أهنــم زعمــاء  )اي حيــف يلــي بيقتــل شــعبو خايــن( ، نظــرت إىل الزعيــم 
بعــد أن تفرقــت عنــه اجلمــوع  وقلــت لــه من قريــر العــن ألنــك كنــت الراعــي الــذي حــزن علــى 

فــراق رعيتــه فنلــت شــرف لقــب الزعيــم، فحــق القــول مــات الزعيــم .. حقــاَ مــات.
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دخلــت مكتبنــا خبطواهتــا الثابتــة وحمياهــا اجلميــل وابتســامتها اخلجولــة، ال نعــرف شــيئاً عنهــا، حتضــر درســها وتغــادر 
فوراً، مل نســأهلا شــيئاً، نســتلطفها فقط، تتحدث قليًا بصوت منخفض، حصل أن غابت معلمة اللغة يوماً، الربد 
شــديد ابخلارج، قلت هلا: ابقي اي )ل، ج(، لنحتســي قليًا من الشــاي، أومأت برأســها فقط، عند الرشــفة األوىل 
أطلقــت تنهيــدة وحتســرت وعقبــت مازلنــا حبســرة رشــفة واحــدة، مل أشــربه منــذ مــدة طويلــة إىل أن خرجــت أقرهبــن إيلَّ 
مــن املعتقــل.  يف نظراتنــا تســاؤل صامــت: هــل كنــت ...؟ هــزت رأســها فقــط، كيــف اســتطاعوا اعتقاهلــا وتعذيبهــا 
وأهانتهــا، وهــي بــكل هــذه الوداعــة، اسرتســلت بعفويــة مطلقــة عفويــة طفلــة بــكل معــى الكلمــة، تتحــدث بطريقــة مل 
أمسعهــا مــن أحــد!، بعــد أايم مــن اســتضافتهم لنــا أصبنــا ابلقِمــل واجلــرب، قاطعتهــا مــن؟ أان وأخــي الصغــرية، وهــل 
أنــت كبــرية ســألتها وأان أخفــي ابتســامة حزينــة؟ اراتحــت واتبعــت واطمأنــت، مل أحتــدث ســابقاً مــع أحــد عــن هــذا 
املوضــوع، يف عينيهــا دمعــة حتجــرت مــن ســنوات، حاولــت أن اداري دمعــي مــن الكلمــة األوىل، ال أريــد أن أجعلهــا 
تتوقــف مــن أجلــي، اتبعــت: مــن األول حتدثــي وفضفضــي ولــن ختــرج كلمــة واحــدة مــي، ردت الشــي أخجــل منــه 
ولكــي اســتغربت كثــرياً مــن فظاعــة البعــض ولديهــم ســؤال واحــد فقــط !!ســؤال واحــد فقــط!! لــن أجيــب، وال )أقلــك 
وهللا ماحــدا ســطعي(، تســاءلت بغرابــة هــذا ليــس طبعهــم !!، اتبعــت وقاطعتــي خجلــة مــن شــيء مل تفعلــه! أقصــد 
عمــا هــم يســألون عنــه، فهمــت.. فهمــت، ارتشــفت شــفة أخــرى واتبعــت أكــرب أحامنــا كانــت شــفة شــاي فقــط 
ولنمــت بعدهــا.  كنــت وأخــي )م، ج( يف طريقنــا للجامعــة وهــي للمدرســة صباحــاً، كتيبــة مــن املخابــرات أوقفــت 
الســيارة الســوداء الــي مل منيــز لوهنــا آنــذاك مــن وجوههــم، قليــًا وكــدت أهضــم قلــي الــذي ســقط يف معــديت، ومل 
أستطع أن أبلع ريقي كان خويف األكرب على أخي الصغرى، وإذ هبا األقوى سألت إىل أين وجهتنا؟ للفرع بعض 
األســئلة وتعــدن إىل بيوتكــن، خلينــا خنــرب مامــا هللا يوفقــك؟ مل يســمع أحــد منهــم واتبــع الســائق طريقــه، أدخلنــا بعــد 
أن عصبــوا أعيننــا إىل مــكان جمهــول، نرجتــف وكأن بــرد العــامل ســكن قلوبنــا، مت تفتيشــنا بطريــق دنيئــة، ابتســامة خمتلفــة 
عــن ابتســامات العــامل ظهــرت علــى مبســمها، إنــه )شرشــبيل(، هكــذا قالــوا لنــا امســه وســؤلنا عندمــا دخلنــا إىل غرفــة 

ليــس هبــا شــيء إال مــن وجــوه متســائلة هــل فتشــكم )شرشــبيل؟( بيديــه القذرتــن؟.
تداركــت حديثهــا فــوراً متَّ عــزل أخــي عــي إىل مــكان آخــر ليــزداد قلقــي، هــل أكمــل ســألت؟ طبعــاً طبعــاً قلتهــا وبلهفــة 
أريــد أن أعلــم مــا حيــدث هنــاك ، فقــد أعتقــل أخــي وخــرج صامتــاً ومــا زال ، مسعــت الكثــري الكثــري ولكــن ليــس بتلــك 
العفوية واالسرتســال ، ندمت بعدها كيف مل أوثق ، ولكن املوضوع كله عفوي وكيف يل أن أعلم أهنا ســتتحدث 
وكيف يل أن أسجل وأان دخلت فوراً يف دوامتها إىل عامل آخر ليس له أي عاقة ابملخلوقات البشرية، دخلت يف 
أدق التفاصيــل ، وأهنــا غابــت عــن الوعــي مــن اجللســة األوىل ، اســتيقظت لتجــد رفيقاهتــا يلتصقــن ابحلائــط ليكــون 
هلــا حيــز لاســتلقاء ، كانــت الدمــاء تنفــر مــن أذهنــا وطنــن يف عقلهــا أقــوى ، مــاذا أمل أبختهــا، ســألتي) تعــريف 
( مازالــت أمــي ال تســتطيع إيقاظــي فكلمــا أيقظتــي وضعــت يــدي خلفــي وجثــوت علــى ركبــي وأان أردد حاضــر 
ســيدي!!!!!!، حاضــر ســيدي!!!!!! ،  اتبعــت أول مــرة كنــت أقــول اي أســتاذ وبعدهــا هللا خيليــك اي عمــو إىل أن 
علمــوان مبنتهــى اإلنســانية أن نقــول اي ســيدي! ههــه صــدر منهــا هــذه اهلهــه قالــت مهتمــة اســتطعنا أن نتحايــل علــى 
القمــل ، لقــد قلبنــا بناطيلنــا وبلوزاتنــا لتصبــح احلشــوى الــي تكتــظ ابلقمــل مــن اخلــارج وهكــذا نقــوم ابلتخلــص منهــم 
وال نســتطيع ،أمــا الطعــام آآآآآ فعلــى وجهــه طبقــة الربوتينــات هكــذا يقولــون لنــا ســاخرين ، الــكام البــذيء لغتهــم 
املعتــادة ويهــددوان دومــاً ابالغتصــاب قالــت إحــداان وقــد استســلمت للقــدر إن كان هــذا مكتــوب علينــا فســيكون 
، مل يقرتبــوا منــا ليــس ألهنــم أشــراف بــل ينتظــرون احلكــم الومهــي الــي تبقــى طويــًا ، يتفنــون وقتهــا كمــا يشــاؤون 
، عينــاي كادات أن خترجــا مــن معقليهمــا بســبب العصابــة اململــؤة ابلقيــح ومل أســتطع الرؤيــة مــدة، حتدثــت يل عــن 
واحــدة فقــدت عقلهــا واسرتســلت ، عفــواً ال أســتطيع ســرد هــذا لكــم ويبقــى هنــاك أســرار ، خرجــت هــي وأختهــا 
الــي مل تعلــم عنهــا شــيئاً إال ســاعة اخلــروج بصفقــة تبــادل بعــد مئــة يــوم مــن اجلحيــم ، ســاررتي بعدهــا مل أحتــدث بكثــري 
مــن التفاصيــل ألنــي رأيــت تعابــري وجهــك واألمل الــذي انتابــك فخفــت عليــك، بقيــت مــدة طويلــة ال أســتطيع النــوم 

وقصتهــا ال تبــارح خميلــي وأدعــو لــريب دومــاً أال أســتيقظ ليــًا وأتذكــر قصتهــا الــي تشــابه كل القصــص.
تباً لعامل متواطئ مع اإلجرام.

عندما غادرت قلت هلا أنتم أومسة إن مسحتم لنا نتقلد هبا على صدوان ولن ننسى .

صمتها القاتل

كاتبة وصحفية سورية

إلهام حقي
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بدعــوة مــن مكتــب جتمــع مصــري يف غــازي عنتــاب يــوم الســبت 
 ٢٠١8  - ٢  - ١٠

قــدم األســتاذ )حممــد علــي أمــن أوغلــو( مديــر مركــز أحبــاث بــكام 
املــدين،  للتعليــم والثقافــة وخبــري منظمــات اجملتمــع   )BEKAM(
نــدوة حواريــة بعنــوان: )غصــن الزيتــون بــن األهــداف والتحــّدايت(.

ركز على جمموعة من احملاور والعناوين العامة:
كيف استعدت تركيا للمعركة:

قامــت تركيــا ابلعمليــة اســتكماال حلرهبــا ضــد حــزب )البيكــي كــي( 
اإلرهــايب الــذي متَّ أتسيســه مــن قبــل أوجــان حملاربــة تركيــا الــي تضــم 
عــدداً كبــرياً مــن القوميــات ، هــذا التنــوع أضــاف الكثــري للحيــاة يف 
تركيــا الــي عانــت منــذ ١99٠ مــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو الــي 
القوميــات يف  الفــن وترســيخ دور  املنطقــة وزرع  لتقســيم  وجــدت 

املنطقــة 
الكرديــة  القوميــة  إمهــال  ومتًّ  الفارســية(،   – العربيــة   – الرتكيــة   (
وحماربتهــا رغــم توزعهــا الســكاين يف إيــران والعــراق وســوراي وتركيــا، 
الــي  أوراب  قبــل  مــن  املنطقــة  يف  النضاليــة  احلــركات  اســتغال  ومتًّ 

املنطقــة. يف  النزاعــات  اســتمرار  أرادت 
وتركيــا ردت علــى التنظيمــات اإلرهابيــة برفضهــا وحماربتهــا )والبكــي 
كــي( منظمــة إرهابيــة ال متثــل املكــون الكــوردي ، وبــدأت تركيــا 
حرهبــا مــن اجــل القضــاء علــى املنظمــات اإلرهابيــة مــن )البكــي 
كــي إىل داعــش( يف معركــة درع الفــرات بــدءاً مــن معركــة جرابلــس 
، درع الفــرات حــررت املنطقــة مــن داعــش علــى مســاحة تتجــاوز 

٢8٠٠ كــم٢ .
أمريــكا ســلحت )البيــدي( ملنــع تركيــا مــن إكمــال حتريــر املنطقــة 

عــن حدودهــا. اإلرهــاب  وإبعــاد خطــر  ومحايــة حدودهــا 
تركيــا كانــت ترصــد األنفــاق واملاجــيء والتحصينــات الــي كانــت 

حتفــر علــى طــول منطقــة احلــدود.
أمهية عفرين:

مســاحة عفريــن وموقعهــا االســرتاتيجي ضمــن اخلريطــة السياســية 
يف املنطقــة ، مــع تغــري عــدد ســكاهنا بعــد عــام ٢٠١١ لتزايــد عــدد 
ومنــع  الدميوغــرايف،  التهجــري  سياســة  واتباعهــم  إليهــا،  النازحــن 

ســكان املــدن والبلــدات األصليــن مــن العــودة، وألهنــا تعتــرب منطقــة 
وأمريــكا  الســوري  والنظــام  وإيــران  روســيا  قبــل  مــن  وحمميــة  آمنــة 
البحــر  توســيع متددهــم والوصــول إىل  مــا حرضهــم علــى  ، وهــذا 
األبيض املتوســط لتســهيل نقل النفط وبيعه للدول األوربية أبســعار 

رخيصــة.
وقــد اعتمــد علــى أســاليب القمــع والســجن وقتــل كل مــن خيالــف 

سياســتهم مــن األكــراد املســاملن.
أهداف غصن الزيتون:

- حماربة حزب )البيكي كي( اإلرهايب.
- حماربة التطهري الدميوغرايف.

- إعــادة املنطقــة ألصحاهبــا وفســح اجملــال هلــم إلدارهتــا بــكل حريــة 
ودميقراطيــة.

- والعمليــة تســري ببــطء ألهنــا ترتكــز عــل أخــذ احلــذر واحليطــة كيــا 
يتعــرض املدنيــن لــألذى.

- مت القضاء على أكثر من ١٠٠٠ إرهايب.
- واستشــهد عــدد مــن املقاتلــن األتــراك والســورين خــال ســري 

املعركــة.
النتائج احملتملة:

- منع إجياد ممر آمن يصل إىل الساحل لنقل الطاقة.
- منع هتديد احلزب اإلرهايب ألمن تركيا وملستقبل سوراي.

- تغــري السياســات الــي وضعــت للحــل يف ســوراي يف حــال جنــاح 
العمليــة.

- بعــد اخلــاص مــن اإلرهابيــن حتتــاج املنطقــة إىل دور الســورين يف 
العمــل إلعــادة احليــاة إىل املنطقــة .

- جيب بناء منظمات حتافظ على التنوع السكاين.
ويف اخلتــام أجــاب الســيد )حممــد علــي أمــن أوغلــو( علــى أســئلة 
ومداخــات احلضــور وركــز علــى وضــع الســورين يف تركيــا وأمهيــة 

عــدم قطــع صاهتــم مــع وطنهــم.

ندوة حوارية حول غصن الزيتون لألستاذ )محمد علي أمين أوغلو(
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

تداركنــا ســنن األمل واحلــزن واألســى بعــد أن تبشــران خــرياً علــى أن جنمــة االســتبداد قــد بــدأت ابلفلــول 
مــع أول صرخــة يف أقصــى جنــوب البــاد ليتلقــى صداهــا أبنــاء هــذا البلــد يف أقصــى مشالــه:

واحد.. واحد.. واحد. الشعب السوري واحد..
هــذا الشــعب الــذي رفــض اإلذالل واملذلــة مــع بزقتــه األوىل يف وجــه نظــام أذلَّ شــعبه واســتخدمه 

كالعبيــد طــوال عقــود مــن الزمــن.
ة واحلــرة يف العــامل ســتقف إىل جانــب الشــعب الســوري  كنــا مستبشــرين ابخلــري علــى أن القــوى اخلــريِّ
مــع صرختــه املشــروعة الــي كانــت تتأطــر يف ) احلريــة والكرامــة ( كثــورة أراد مــن أعلنهــا احلصــول 
علــى حقــه يف تقريــر مصــريه بعــد أن فقــده طــوال عقــود ليتســاوى مــع الشــعوب احلــرة ويواكــب التطــور 

واحلضــارة يف عاملنــا املعاصــر بعيــداً عــن التطــرف والعنــف وإيديولوجيــا الديــن واملذهــب والعــرق.
توحــدت كل املكــوانت العرقيــة والدينيــة يف مســرية واحــدة وعلــى طــول شــارع واحــد، متتــزج صرخاهتــا 
الــي كانــت تنطــق كلمــة واحــدة توحدهــم يف إطــار وطــن واحــد، مــا كان يف نيــة أحدهــم إال وحــدة 
البــاد أرضــاً وشــعباً، ونظامــاً تعــددايً دميقراطيــاً دســتورايً حيــرتم املواطــن ويدافــع عــن حريتــه وخصوصيتــه 
الــي لونــت البــاد كلوحــة موزاييــك تزيــن ثقافــة وحضــارة هــذا البلــد الــذي امتزجــت علــى أرضــه 

عشــرات احلضــارات التارخييــة منــذ آالف الســنن.
كنــا نــدرك متامــاً أبن نظــام االســتبداد ال يستســلم أبي حــال مــن األحــوال، ألن جتــارب التاريــخ 
أثبتــت أبن األنظمــة االســتبدادية ال ميكــن أن تغــري نفســها بنفســها حنــو الدميقراطيــة والعدالــة لتكــون 
راعيــة حلريــة شــعوهبا ومصونــة لكرامتهــا، كوهنــا تــرى يف ذلــك التغيــري هنايــة هلــا وملصاحلهــا البشــعة يف 
الفســاد والنهــب والســطوة علــى حيــاة النــاس وممتلكاتــه وابلتــايل، فهــي تدافــع عــن بقائهــا بــكل قــوة 
وكل الســبل إىل آخــر حلظــة مــن حياهتــا علــى رأس احلكــم والســلطة، حــى وإن كلــف ذلــك إابدة 

الشــعب وتدمــري البــاد.
إال أن الــذي مــا كنــا نتصــوره ونصدقــه هــو أن العديــد مــن القــوى الدوليــة ســتقف إىل جانــب هــذا 
النظــام الــذي اختــار وعلــى العلــن علــى لســان رئيســه يف اخلطــاب األول الــذي أوضــح معــامل سياســاته 
وخياراتــه يف مواجهــة التظاهــرات اإلنتفاضيــة الســلمية يف 30\3\2011 أي بعــد انطاقــة أول 
مظاهــرة خبمســة عشــر يومــاً مبــا معنــاه )إمــا أان أو ليــس مــن بعــدي أحــد( مــع التهديــد والوعيــد واهتــام 

كل مــن يتظاهــر يف وجــه نظامــه يعتــربه إرهابيــاً.
كنــا نتصــور أن عنجهيــة االســتبداد ســيوقفها اجملتمــع الــدويل، كونــه وجــد يف ســبيل الدفــاع عــن احلــق 
واحلقــوق، إال أن الــذي جــرى كان بعكــس اعتقــادان وتوقعاتنــا مــع وقــوف الــروس واإليرانيــن والعديــد 
مــن املنظمــات واألحــزاب املتطرفــة واإلرهابيــة إىل جانــب النظــام، حيــث بــدأت روســيا يف الدفــاع 
عــن النظــام دبلوماســياً المتاكهــا حــق )النقــض( يف جملــس األمــن، أمــا إيــران وتلــك القــوى اإلرهابيــة 
فدافعــت عــن النظــام عســكرايً مــع إشــعاهلم حلــرب مــا كنــا نرضاهــا يومــاً، ليعيــش الشــعب الســوري يف 

حالــة تراجيــداي املأســاة مل يرهــا أي شــعب يف كل املراحــل التارخييــة.
وكل مــن أعلنــت عــن نفســها مــن الــدول علــى أهنــا تدافــع عــن الشــعب الســوري، كانــت تنظــر يف 
ذات اإلعــان طريقــاً وســبيًا لتمريــر سياســاهتا مــن أجــل العبــور إىل داخــل ســورايً وتــرى لنفســها أو 
تصنــع أجنــدة تتحــارب مــع بقيــة األجنــدات كــي تكــون ورقــة صاحلــة علــى طاولــة املســاومات إن 
بــدأت احلــوارات بــن املتنازعــن اإلقليميــن والدوليــن لطاملــا اســتطاعوا خطــف الثــورة مــن الســورين 

وكذلــك حقهــم يف خيارهــم لتقريــر مصريهــم بنفســهم.
اخرتعوا لقاءات حتت اســم )املفاوضات(، يف جنيف من دون أن يكون هناك مفاوضات، أحلقتها 
لقــاءات )آســتاان وسوتشــي( وهبلوانيــات عديــدة مــن روســيا لتمكــن موقعهــا الــذي أختطفــه مــن 

النظــام الفاســد مســتغلة ضعفــه أمــام العنــاد اجلماهــريي إلســقاطه.
اآلن سوراي حتت احتال دويل ومنقسمة إىل مناطق نفوذ من دون شرعية، حيث أصبحت منطقة 
صــراع دويل انقســم فيمــا بــن تلــك الــدول النافــذة يف اجملتمــع الســوري وهــي تتقاتــل فيمــا بينهــا ابلنيابــة 
عــن تلــك الــدول هبمجيــة ووحشــية ال تطــاق، آخــذة مــن أفعــال ووحشــية )داعــش( دروســاً يف ختويــف 
وترعيــب النــاس مــن خــال ممارســة مــا كانــت متارســه )داعــش( مــن أفعــال توصــف ابلبشــاعة والقــرف.

ســؤال كبــري أمامنــا وســط هــذا املشــهد املخيــف: ومــاذا بعــد؟؟؟، وإىل أيــن تتجــه ســوراي ؟؟؟، وهــي 
تتشــظى بــن أنيــاب احملتلــن وتنقســم مكوانهتــا إىل فئــات متقاتلــة قــد تــرتك احلقــد والثــأر تفعــل فعلهــا 

لعشــرات الســنن؟.

Salên ji xemgînî û êş û heyfan em dane zanînê piştî mizginîya xêrê ya da 
nîşandan ku istêra zordestîyê ber bi vemrandinê de ye bi yekemîn qirînê re li 
binanîya başûra welêt ku dengvedana xwe da welatîyan li serê bakurê welêt.. 
yek.. yek.. yek.. gelê Sûrî yeke.. ev gelê ku bêrûmetî red kir bi tifkirina xweyî 
yekemîn re li rûyî rêjîma ku rûmeta gel binpê kiribû û ew wekî koleyan bi kar 
anî li dirêjîya qonaxên demê.
Em bi mijdara xêrê bûn ku wê hêzên xêrxwaz û azadîxwaz li cîhanê li kêlek 
gelê Sûrî be bi qirîna rewa re ya bi wateya (azadî û remotê) wekî şoreşa bo 
mafê çareserî piştî ku li dirêjîya qonaxên demê wunda kiribû da ku bighê asta 
gelên azad û bi pêşveçûna şarewanî yê re hevalbend be di cîhana me ya nûjen-
dar de li dûrî tûndrewî û idyolocîya ol û şax-ol û necadperestî yê.
Tevayî pêkhateyên netew û ol bûne yek di meşînekê de û li dirêjîya yek ko-
lanê, qirînên wan tevlîhev dibûn di yek gotinê de di çarçêwa yek welatî de… 
di neyta tu kesan de tiştek tunebû ji bilî yeketîya welat bi qad û xelkên xwe ve, 
û sistêmeke hevpar û demûqrat û bi destûr ya qedrê welatîyan bigrê û bergirî 
ji azadî û taybetmendîya wan re bike, ew taybetmendîya ku li rex hev wekî 
tabloyeke mozayîkê ye çand û şarewanî ya vî welatî dixemilîne li gel bi dehan 
şarewanîya dîrokî li dirêjîya hezaran sal li ser vî xakî bi hev re bûne yek tablo.
Me dizanibû ku rêjîma zordest xwe radest nakê di ti rewşê de, wekî ku 
ezmûnên dîrokê tekez lê kirîye ku rijêmêm zordest ti caran xwe bi xwe nade 
guhertin ber bi demuqrasî û dadwerî ya xwedanî li azadî ya gelên xwe bikin 
û parastinê li rûmeta wan bikin, ji ber ew di wê guhertinê de dawîya xwe û 
bercewendiyên bi kirêt di genî û dizî û destdirêjîya ser jiyana xelkê û milkên 
wan de dibîne. Loma jî, ew bergirî mirinê jib o mayîna xwe dike bi her hêzên 
xwe ji bo desthilatdarîya xwe… eger qeleng bibe nemana gel û wêrankirina 
welat jî.
Lê tiştê ku me bawer nedkir, çendîn hêzên navdewletî wê li kêlek rijêmê raw-
estê, ew rijêma ku bi aşkereyî û li ser zimanê serokê wê siyaseta xwe li be-
ramberî serhildana aştîyane di gotina xweyî yekeminde li roja 30/3/2011 de 
xûyakir, yenî piştî destpêka serhildanê bi 15 rojan ku kire wê wateyê (yan ez 
yanjî kes li dû min namîne) bi gurintî û awir û sozdarî her kesekî bikevê nava 
serhildanê li dijî rijêma wî bi terorê tewanbar kir û kire li yaqî kuştinê.
Di nêrîna me de, ew sergermî û serhişkî û girginî ya rijêmê wê civaka na-
vdewletî wî rawestîne, ji ber ew bi hebûna xwe bergire ji bo maf û mafdayînê. 
Lê tiştê ku rû da bi vacayî nêrîna mebû bi seknandina Rûsya û Îranê û çendin 
rêxistin û partî yên tûndrew û terrorist li kêlek rijêmê û bergiriya wê kirin 
bi şêweyên leşkerî û diblomasî jî ku Rûsya mafdare bi karanîna (Vîtoyê) li 
beramber her biryareke civaka navnetewî. Û Îran û hêzên layêngir hewl dan 
û berê serhildana aştîyane dane ber bi çekdarî de û şerek vêxistin li dûrî qa-
yîlbûna me… da ku gelê Sûrî di nava jiyaneke tircêdyake bi heyfdake ya ku ti 
gelan di qonaxên dîrokê de nedîti bû.
Her dewletekê yên xwe nîşan dida ku bergire ji gelê Sûrî re, ewî bi raghan-
dina xwe re rê û rêwarî didît bo derbaskirina siyasetên xwe û derbasbûna 
nava axa Sûrî de, û didît ku ji xwe re ecîndeyan ava bike ku têkevê nava 
şer bi ecîndeyên din re da ku bibe îpekî pêwîst ji mêza diyalogan re di nava 
hevrikên navçeyî û navdewletî de, madam kanibûn di şoreşê veçînin ji nav 
destê Sûrîyan û her wehajî di mafê wan ya çareserîya sere xwe.
Jib o xwe hevdîtin destnîşan kirin di bin nave `` diyalogê `` li Cinêvê bê ku 
diyalog hebê.. Astana û Sotşî jî bi dû xistin û çendin pêlewanîyên Rûsî bo 
cîbicîkirina bidestxistinên xwe yên ji rêjîmê di bin rewşa lawazî de li beram-
berî daxwazên gelêrî ya roxandina rêjîmê veçandîye  biçespînê.
A niha Sûrî di bin dagirkerî ya navdewletî de ye û parçe bûye di nava çend 
desthilatdarîyên bê rewa de. Ku bûye navçeya hevrikî ya wan dewletên bi 
bandor, û civaka Sûrî ketîye nava şerekî navxwe de li şûna wan dewletan bi 
şêwakî hovane, hovantî û reng karên Daişê ji xwe re wek symbol dîtine ji bo 
tirsvedana li dijî hev kirêtin bi nefret rû didin.
Pirseke mezin li pêş meye di nava vê rewşa metirsiyar de: hîn çi heye di pişt 
re, û Sûrî bi ku ve diçe û ew perçeye di nava diranên dagîrkeran de û pêkhat-
eyên xelkên wê bûne beşên di nava şerekî navxwe de ku dibe dibe nefret û 
tolê li pişt xwe bihêlê ku wê karvedanên xwe li dehan sal bihêlin?

سوريا وماذا بعد ؟

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Sûrî û çi pê ve?

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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 Turgay بدعــوة مــن ملتقــى األدابء والكتّــاب الســورين قــدم املفكــر الرتكــي األســتاذ: تورغــاي ألدمــري
Aldemir
ندوة حوارية: 

حول األسباب والتحوالت والنتائج املتوقعة ملعركة غصن الزيتون.
وذلك يوم اإلثنن ٢٠١8/٢/٢6 الساعة اخلامسة والنصف يف مقرامللتقى.

رحــب صبحــي دســوقي ابحلضــور وحتــدث حــول ملتقــى األدابء والكتّــاب الســورين ودوره يف تعزيــز التقــارب 
الثقــايف الفكــري الســوري الرتكــي كمــا رحــب ابلســيد تورغــاي وقــدم شــكره لــه علــى مــا يقدمــه مــن دعــم 

للملتقــى.
وأكــد احملاضــر يف البدايــة علــى أمهيــة األدب والثقافــة وقــال: إن املــكان الــذي يغيــب فيــه الفكــر ينمــو 
ويتواجــد اإلرهــاب، وأشــار إىل أن الشــعب الســوري تعــرض للظلــم والقهــر واالضطهــاد، وهــم أكثــر شــعوب 
مــن أجــل حريتهــم  الدكتاتــوري األســدي  النظــام  قامــوا ابلثــورة ضــد  لــألذى ألهنــم  الذيــن تعرضــوا  العــامل 

وكرامتهــم، وأن ســوراي هــي اجلغرافيــة احلافظــة للتاريــخ واحلضــارة واالنســانية.
وهــذه املنطقــة منــذ أكثــر مــن ألــف عــام تشــهد التعايــش والتســامح والعيــش املشــرتك بــن كل املكــوانت 
واألداين، ومل يكــن أحــداً يفــرق بــن مســلم ومســيحي وبــن كــردي وعــريب حيــث كانــت النظــرة إىل الشــخص 
تتلخــص يف أمهيــة مــا يقدمــه مــن خــري جملتمعــه، وقــد عمــد الغــرب إىل تفتيــت هــذا النســيج وهــذا التاحــم.
وإهلائهــا  املنطقــة  هــذه  الفرقــة يف  زرع  علــى  الغربيــة  الــدول  عملــت  األوىل  العامليــة  احلــرب  بدايــة  ومنــذ   

جهودهــا. لتشــتيت  واملشــاكل  ابخلافــات 
لقــد اجتمعنــا يف هــذه املنطقــة وعلــى هــذه األرض مــن مجيــع القوميــات، ومنعنــا مــن احلصــول علــى أبســط 

حقوقنــا االنســانية.
وحنن مثلكم تعرضنا لألذى سابقاً كما تتعرضون له اآلن، لذلك نقف معكم ونتعاطف معكم.

لقد نبذان اخلافات والصراعات يف تركيا وتكاتفنا مع بعضنا كي نتمتع ابألمن واالستقرار.
وحنــن نــدرك أنــه ويف منطقــة يف العــامل ال يســتطيع فيهــا االنســان ممارســة عاداتــه وتقاليــده فهــذا يعــي أن هــذا 

املــكان ال يوجــد فيــه عدالــة.
النســيج االجتماعــي الــذي جيمعنــا مــع أخوتنــا األكــراد هــو أقــوى مــن أن يســتطيع كائــن مــن كان مــن بــذر 
اخلــاف والتفرقــة فيمــا بيننــا، لقــد عشــنا دومــاً بــوائم وحمبــة، ولــن تتمكــن القــوى االمربايليــة والتنظيمــات 

اإلرهابيــة مــن إحــداث التفرقــة فيمــا بيننــا.
لقــد احتــد األتــراك واألكــراد معــاً يف مواجهــة االنقــاب الفاشــل يف ١5 متــوز، وأكــدوا يف تامحهــم أبن الوطــن 
ومنعتــه هــو األهــم. لقــد غــادرمت وطنكــم مــن أجــل األمــان واخلــاص مــن أذى النظــام األســدي اجملــرم، مــن 
أجــل حريتكــم ثــرمت، ومــن أجــل حريتنــا وحريتكــم حنــارب التنظيمــات اإلرهابيــة كداعــش الــي اســتغلت القيــم 

االســامية لتشــويهها، وحــزب البيــدي اإلرهــايب الــذي اســتغل العدالــة واحلريــة إليــذاء تركيــا.
هــذه التنظيمــات تنســى أن الشــعوب تقــف وتناضــل مــن أجــل قيمهــا وحريتهــا، ولــن تقبــل ابلظلــم لذلــك 

خرجتــم ضــد نظامكــم الظــامل، وخرجنــا معــاً ضــد كل التنظيمــات اإلرهابيــة الظاملــة.
الشعوب تقف ضد كل التنظيمات اإلرهابية وضد كل املخططات العدوانية ألمريكا وروسيا وإيران.

الظــامل ظــامل مهمــا كان لونــه وعرقــه، وحــى لــو كان أخــاً لنــا فهــو عــدوان، القيــم الــي مجعتنــا هــي احلريــة والعدالــة 
والكرامــة، العدالــة تعــي محايــة املســتضعفن مــن الظــامل مهمــا كانــت قوته.

وحنــن مقتنعــون أن القضيــة الســورية هــي ضــد االمربايليــة وحنــن أقســمنا أن نكــون مــع الشــعب الســوري 
لزعزعــة  اإلرهابيــة  املنظمــات  شــكلوا  االمربايليــة  الــدول  مــع  ابالتفــاق  اجملــرم  الســوري  النظــام  املظلــوم. 
االســتقرار يف املنطقــة، ودخولنــا إىل عفريــن كان مــن أجــل اســتعادة االســتقرار، وإذا كانــت قنديــل هــي املركــز 
الرئيســي للبيكــي كــي الــذي تدعمــه القــوى الغربيــة، فــإن عفريــن هــي بــؤرة فكريــة تشــتغل علــى زرع األفــكار 
االنفصاليــة، وكلنــا يعلــم أن كل املناطــق يف ســوراي تعرضــت للدمــار واخلــراب، إال عفريــن الــي محاهــا النظــام 
والقــوى االمربايليــة ألهنــا بــؤرة ارتــكاز لنواايهــم اهلدامــة ومحايــة لألجنــدة االنفصاليــة املدعومــة مــن الغــرب.
لقــد مت تدمــري كل دور العبــادة يف ســوراي املســاجد والكنائــس، وحنــن علــى يقــن أن الشــعب الســوري ميتلــك 

القــدرة علــى مقاومــة الغــرب وإفشــال خططــه.
واهلــدف األساســي لدخــول تركيــا إىل عفريــن هــو القضــاء علــى البــؤر اإلرهابيــة، والســبب الثــاين هــو محايــة 

حدودهــا وتشــكيل مناطــق آمنــة يتمكــن الســوريون مــن العــودة إىل وطنهــم إلعــادة إعمــاره.
والســبب األهــم أن تركيــا ال ميكنهــا الوقــوف مكتوفــة األيــدي وهــي تــرى مــا حيــل ابملســلمن يف ســوراي، لقــد 
حــارب البيــدي الثــورة الســورية واعتقــل وقتــل الكثــري مــن األحــرار الكــرد، وحنــن هنــدف إىل أن تعــود عفريــن 

إىل أهلهــا األحــرار كــي حيكموهــا ويديروهنــا ابلعــدل.
ويف هنايــة النــدوة قــدم العديــد مــن احلضــور مداخــات وأســئلة مهمــة تطمــح إىل رؤيــة مســتقبل املنطقــة 
وســوراي، وأكــد الســيد تورغــاي أن األكــراد هــم أهلنــا وعمليــة غصــن الزيتــون موجهــة ضــد الفصائــل اإلرهابيــة، 
وحول ســؤال عن التغيري الدميغرايف يف الرقة من قبل الفصائل اإلرهابية أجاب أبنه ال يوجد فرق بن شــرق 
الفــرات وغربــه واألولويــة اآلن عفريــن وبعدهــا ســناحق امليليشــيات االنفصاليــة يف كل مــكان تتواجــد فيــه.

وختــم أبمهيــة أن نتحــد وأن حنــب بعضنــا ، وأن اجلغرافيــة ليســت ضيقــة فهــي تتســع للجميــع ولكــن النفــوس 
هــي الضيقــة.

حول األسباب والتحوالت والنتائج المتوقعة لمعركة غصن الزيتون

تورغاي ألدمير 
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Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Suriye Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği 
tarafından düzenlenen söyleşi programına katılarak Afrin konusunu değerlendirdi.
26 Şubat Pazartesi günü dernek binasında düzenlenen programa, Suriye Yazarlar ve Edebi-
yatçılar Derneği Başkanı Subhi Dusuki ve Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Marunî, Dürzî, 
Ermeni çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Fikrin, düşüncenin olmadığı yerde terör vardır
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir fikir ve düşünce özgürlüğünün önemine vurgu 
yaparak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Fikrin, düşüncenin, fikri özgürlüğün ol-
madığı yerde insan yoktur, terör vardır, terör devleti vardır. Bu baskıyı, bu zulmü en çok 
yaşayan, Esad’ın zulmüyle hayatları paramparça olan siz Suriyeli kardeşlerim bunu daha 
iyi bilirsiniz. Suriye, Ortadoğu’yu hafızasında taşıyan kadim bir coğrafyadır. Bundan 100 
yıl önce kimin Kürt olduğu, kimin Türk olduğu, kimin Arap olduğu, hattan kimin Hıristi-
yan, Ermeni olduğuna bakılmazdı. Onun toplum hayatına hangi değeri kattığına bakılırdı. 
Birinci cihan harbinden bu yana ulus devletler eliyle bu toprakların insanı birbirinden ko-
parılmak ve birbirine düşman edilmek istendi. Tüm engellemelere rağmen bizler şuan-
da Müslümanıyla, Ermenisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bir arada ve beraberiz. Bu 
küçücük salonda bu kadar çeşitli insan bir arada olabiliyoruz. Neden kocaman coğrafyada 
birbirimizin hukukunu korumayalım ki?
Türkiye’deki kardeşleriniz olarak bizler de zorluklar yaşadık. Ama hamdolsun birbirimizle 
mücadele etmek yerine birbirimizi kucaklaştık ve Allah bu coğrafyayı mazlumlar için bir 
sığınak yaptı. Bir ülkede bir insan kendisini dininden, dilinden dolayı özgür hissetmiyorsa 
orada zulüm vardır. Türkiye’nin sosyal dokusunu bir arada tutan en önemli etkenlerden bir 
tanesi de ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizdir. Ancak Emperyalistler destelediği bir 
kısım örgütler Kürt halkını değerlerinden, kendi topraklarından ve kendi birlikte yaşadığı 
bin yıllık hikâyesinden koparmaya çalıştı. Tüm bu ayartma çabalarına karşı Kürt halkı ve 
Türk halkı onları eştikleri hendeklere gömdü. Ve 15 Temmuzda olduğu gibi kendi gelece-
klerini kendi ellerine almayı başardılar.
Bedeli ne olursa olsun Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız
Sizler Esat’ın akıl almaz zulümlerine maruz kalıp yollara düştünüz. Büyük bir kısmımızın 
özgürlüğünü DEAŞ gibi IŞİD gibi örgütler çaldı. Dinimizi, dini duyarlılığımızı kulla-
narak bunu yapmaya çalıştılar. Diğer bir kısmımızın özellikle Türkiye sınırında yaşayan 
halkımızın özgürlük, adalet, demokrasi diye PYD ve PKK terör örgütü bölge insanının 
duygularını kullanarak, çocuklarını ve özgürlük duygularını çalmak istedi. Bu örgütler 
şunu unutuyorlardı, eğer bunlar zulme boyun eğselerdi Esat’ın zulmüne razı olur ve orada 
yaşarlardı. Suriye halkı Esat’ın zulmüne karşı olduğu kadar Rusya’nın, İran’ın, Ameri-
ka’nın, İsrail’in DEAŞ’ın ve PYD’nin de zulmüne karşıdır. Bizim için zalimin milliyeti 
ve ırkı fark etmez. Zalim zalimdir. Bizi bin yıldır bu topraklarda var eden adalettir. Adalet 
zayıfı güçlü olana karşı bedeli ne olursa olsun savunmaktır. Biz Türkiye’deki halklar olarak 
bedeli ne olursa olsun Suriye’deki kardeşlerimizin yanında olmaya ant içmişiz. Bilin ki bu 
mücadele birinci cihan harbinin ikinci mücadelesidir. Bu muharebeyi bu bölgenin insanları 
kazanacaktır.
Teorik eğitimlerin verildiği yer Afrin’dir
Afrin’de rejim uzunca süredir Kürt halkını batılı ülkelerin desteği ile ifsat ederek terör 
kampları oluşturuyordu. Bundan tüm coğrafya haberdardı. Bölgenin geleceğini tehdit eden 
emperyalist unsurların tetikçisi olan terör örgütlerinin silahlı eğitimlerinin verildiği yer 
Kandil’se teorik eğitimlerinin verildiği yer Afrin’dir. Dikkat ederseniz Esat güçleri buraya 
bir tane bomba atmamıştır. Müttefik ülkeler bir tane saldırı düzenlememiştir. Oysa Emevi 
Camisini, Zekeriya Camisini bombalayan bu aşağılık insanlar buralara hiç dokunmamıştır. 
Çünkü buraları korumak istiyorlar. Suriye’de sadece Müslümanların ibadet yerlerini değil 
Mesihilerin de ibadet yerlerini bu terör örgütlerinin eliyle yerle bir ettiler. Türkiye olarak 
bizim Afrin’de olmamızın temel nedeni bölgenin istikbalini ortadan kaldırmak isteyen 
terör odaklarını ortadan kaldırmaktır. Yoksa burada bir toprak parçası edinmek derdinde 
değiliz. Türkiye bu coğrafyanın kadim bir gücüdür. Biz bu zulümler, bu haksızlıklar farklı 
düşünenlerin darağaçlarında, kurşuna dizilenlerin olduğu yerde kendimizi özgür hissede-
meyiz. Yeryüzünde bir kişi bile özgür değilse kendimizi özgür hissedemeyiz. Bu bölgeyi 
kontrol eden terör örgütünün Türkiye’deki uzantısı 40 yıldır tüm farklı unsurları yok etti. 
Ve aynısını Suriye’de kendi bölgelerinde de gerçekleştiriyorlar. Afrin’in merkezinde kaç 
yıldır farklı düşünen insanların kurşuna dizildiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah bun-
ların ortadan kalkması için Türkiye tüm emperyalistlerin cephe almasına rağmen inisiyatif 
aldı. İnşallah Afrin’i gerçek Afrinliler yönetecek. Geçmişteki günlerde olduğu gibi bu böl-
genin insanları yeniden bölgenin geleceğinde söz sahibi olacaklar” dedi.
Aldemir konuşmasının ardından yazarlardan gelen soruları yanıtladı.

Turgay ALDEMIR

Suriyeli Yazarlarla Afrin Meselesi Konuşuldu
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آســيا، طالبــة يف الثامنــة والعشــرين مــن العمــر، وأم لثاثــة أطفــال قُتِــل زوجهــا يف هجــوم علــى الغوطــة الشــرقية بدمشــق 
أثنــاء توجهــه إىل العمــل، روت معــاانة احليــاة يف قبــو حتــت منــزل نصــف مدمــر.

قالت: )صوت القذائف والقصف املستمر أرعب ابني، فشعرها بدأ يتساقط من شدة اخلوف(.
ودخلــت محلــة القصــف علــى الغوطــة يومهــا الســادس، حيــث قُتــل أكثــر مــن 400 مــدين بينهــم حنــو مائــة طفــل جــراء 
الغــارات اجلويــة الــي يشــّنها النظــام الســوري والعــدو الروســي علــى آخــر معاقــل املعارضــة قــرب دمشــق، بينمــا أعلنــت 
روســيا أنــه )ال اتفــاق( يف جملــس األمــن علــى وقــف إلطــاق النــار قبيــل تصويــت مرتقــب اليــوم )اجلمعــة( علــى مشــروع 

هدنــة ملــدة 30 يومــاً يف ســوراي للســماح إبدخــال املســاعدات وإجــاء املرضــى.
وقــد نّفــذ النظــام أكثــر مــن 1290 غــارة جويــة علــى الغوطــة الشــرقية وأطلــق 6690 صاروخــاً وقذيفــة علــى املنطقــة، 
ويف يومــي األحــد واألربعــاء وحدهــا، مت تنفيــذ حنــو 420 غــارة جويــة، وســقط أكثــر مــن 140 برميــًا متفجــراً. كمــا 
حيقــق خــرباء جرائــم احلــرب يف األمــم املتحــدة عــن وجــود صواريــخ حتتــوي علــى مــادة كيماويــة جــرى إطاقهــا علــى 
الغوطــة الشــرقية هــذا العــام. االرتفــاع األخــري يف اإلصــاابت يعــي أن أكثــر مــن 1070 مدنيّــاً، بينهــم املئــات مــن 

األطفــال والنســاء، قــد قُِتلــوا، وأصيــب 3900 آخريــن، خــال األشــهر الثاثــة املاضيــة.
أمــا مؤيــد وهــو أب لطفلــن صغرييــن ويبلــغ مــن العمــر 29 عامــاً، فــريوي صعوبــة البقــاء علــى قيــد احليــاة يف الغوطــة، 
ويقول: )ال ميكنك ختيُّل مدى صعوبة ذلك، فلكي يتمكن أطفايل من العيش أبمان، جيب أن أســجنهم يف الطابق 
الســفلي مــن املبــى، وال أدعهــم خيرجــون مــن أجــل اللعــب يف احلديقــة أو الشــارع أو أي مــكان آخــر(. وقــد كشــف 
حتليــل لصــور األقمــار الصناعيــة الــذي أجــراه خــرباء األمــم املتحــدة يف ديســمرب )كانــون األول( عــن وجــود مــا يقــرب 
مــن 3853 مبــى مدمــراً و1511 منــزاًل مصــاابً ابلقصــف، يف أحيــاء الغوطــة وحدهــا. ويف جوبــر اجملــاورة، حيــث 

ال يوجــد غــري املعارضــن للنظــام فقــط، وصــل حجــم الدمــار إىل أكثــر 91 يف املائــة مــن جممــوع املبــاين واملنشــآت.
اخنفاض اإلمدادات الغذائية وارتفاع األسعار

ومنذ أن امتدت احلرب الســورية إىل الغوطة الشــرقية، قصفت املدينة بشــكل عنيف ملرات عدة، ومتكن الكثريون من 
احلصول على املواد الغذائية األساســية بطرق غري شــرعية، عرب طريق تربط الغوطة ابملناطق اجملاورة الي يســيطر عليها 
النظــام. ولكــن العــام املاضــي، أغلــق النظــام كثــرياً مــن األنفــاق ومنــع التجــار مــن هتريــب املــواد الغذائيــة إىل الغوطــة؛ فمنــذ 

ســبتمرب )أيلــول( وحــى هنايــة نوفمــرب املاضي، 
مل يســمح ألي مركبــة جتاريــة بدخــول الغوطــة 
الشــرقية علــى اإلطــاق. أمــا اليــوم، وبســبب 
ســعر  ازداد  فأكثــر،  أكثــر  احلصــار  تضييــق 
ربطــة اخلبــز 22 مــرة عمــا كان عليــه، وفقــاً 
ســوء  معــدالت  ووصلــت  املتحــدة.  لألمــم 
التغذيــة إىل أرقــام مل يســبق هلــا مثيــل، حيــث 
بلغــت نســبة األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم 
مــن  يعانــون  والذيــن  ســنوات،  مخــس  عــن 
ســوء التغذيــة احلــاد، إىل 11.9 يف املائــة. 
وأفــاد بعــض الســكان أبهنــم مل يتناولــوا الطعــام 
العشــب  أكل  إىل  اضطُــّروا  وأحيــاانً  ألايم، 
عــدم  بســبب  الصاحلــة،  غــري  والنبــااتت 
كمــا  الغــذاء.  علــى  احلصــول  مــن  متكُّنهــم 
يُرثــى هلــا  النفســية  قالــوا إن حالــة األطفــال 
)فشــعرهم يتســاقط خوفــاً(.  ويشــرح مؤيــد 
عــن طرقــه يف التفتيــش عــن الطعــام: )أحــاول 
أن أقــوم بصناعــة اخلبــز يف املنــزل كــي أطعــم 
أطفــايل، كمــا أقــوم ابلتفتيــش عــن أي بقــرة 
أجلــب  الطريــق كــي  يف  أو  اجلــريان  عنــد 
احلليــب(. وأوضــح أنــه ال ميلــك مــا يكفــي 
مــن املــال لدفــع مثــن الطعــام ألســرته ألكثــر 
من بضعة أايم، وال يعرف ماذا ســيفعل بعد 

ذلــك، ويقــول: )لألســف… ليــس لــدي مــا يكفــي(. مــن جانبــه، أشــار الدكتــور )أمحــد دبيــس( مــن احتــاد منظمــات 
الرعايــة الطبيــة واإلغاثــة، الــذي يعمــل يف أحــد مستشــفيات الغوطــة، إىل أنــه منــذ ليلــة األحــد، توقفــت 14 منشــأة 
طبيــة عــن العمــل نتيجــة لقصــف النظــام، كمــا قتــل أكثــر مــن 10 أشــخاص مــن بــن املســعفن واألطبــاء، وجــرح 20 
آخريــن. وأفــاد أبن األطبــاء كانــوا يضطــرون إىل النــوم يف املستشــفيات نظــراً خلطــورة املغــادرة، مضيفــاً أن ســيارات 
اإلســعاف مل تتمكــن أيضــاً مــن نقــل املرضــى، ألن طــريان النظــام كان يســتهدفهم بشــكل خــاص. وروى )دبيــس( 
حادثــة مؤملــة حصلــت معــه، حينمــا كان علــى اتصــال بصديقــه املصــور )عبــد الرمحــن إمساعيــل(، يــوم الثــااثء املاضــي، 

قبــل وقــت قصــري مــن مقتلــه بغــارة جويــة.
وقــال: )مسعــُت صــوت القنابــل، وســألته عنهــا، فأفــاد أبن هنــاك براميــل متفجــرة تتســاقط علــى بعــد 200 مــرت منــه، 
فحاولــت االستفســار عمــا إذا كان يف مــكان آمــن(. وجاوبــه إمساعيــل: )نعــم، أان يف مركــز طــي يف محــوراي، وأعتقــد أنــه 
آمــن(. وبعــد أربــع دقائــق، انقطــع االتصــال بــه، ليعــرف )دبيــس( حينهــا أن صديقــه قــد قتــل. ويف هــذا اإلطــار، حــثَّ 
املفــوض العــام حلقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة )زيــد رعــد احلســن( اجملتمــع الــدويل علــى اختــاذ إجــراءات متضافــرة 

لوقــف مــا وصفــه بـ)محلــة اإلابدة الوحشــية ألهــل غوطــة دمشــق(.

ًفي الغوطة… مدنيون يأكلون العشب 
وأطفال يتساقط شعرهم خوفا
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Asya.. 3 çocuk annesi, işine giderken Şam’ın Doğu Guta bölgesine düzenlenen saldırıda eşi 
öldürülen 28’inde genç kız öğrenci… Yıkık dökük evinin altında yer alan mahzende hayatın 
acılarını damıtan kadın… Asya diyor ki; “Füzelerin sesi ve ardı arkası kesilmeyen bombardıman 
kızımı öyle ürküttü ki, korkunun şiddetinden saçları döküldü.” 
Şam’ın yakınlarındaki muhaliflerin son kalesi Doğu Guta’ya, Suriye rejimi ve Rusya tarafından 
düzenlenen bombardımanın altıncı gününde, 100’ü çocuk 400’den fazla sivil hayatını kaybet-
ti. Öte yandan Rusya, insani yardımların ulaştırılması ve hastaların nakledilmesini öngören 30 
günlük ateşkes önerisi oylamasının hemen öncesinde (Cuma), Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nde görüşülen geçici ateşkes kararını veto etti. 
Bu süreçte Suriye rejimi, Doğu Guta’ya 1269 hava saldırısı düzenledi, 6699 füze ve havan topu 
attı, Pazar ve Çarşamba günleri düzenlediği 420 hava saldırısında ise halkın üzerine 140’tan fazla 
varil bombası bıraktı.  Öte yandan BM’deki savaş suçları uzmanları, Doğu Guta’ya bu yıl düzen-
lenen saldırılarda kimyasal başlık taşıyan füzelerin kullanıldığını ortaya çıkardı.  Son 3 ayda 
bölgeye düzenlenen saldırılarda ise yüzlercesi çocuk ve kadın 1070 sivil yaşamını yitirdi, 3900 
kişi de yaralandı.  Ve Müeyyed..  Doğu Guta’da ölüm kalım savaşı veren, 29 yaşındaki 2 çocuk 
babasının iki dudağı arasından dökülen kelimeler: “Güven içerisinde yaşayabilmeleri için çocuk-
larını, binaların zifiri karanlık katlarına hapsetmenin, masumane oyunlarını parklara ve caddelere 
taşırmaları için bir baba edasıyla; ‘Haydi çocuklar oyuna’ diyememenin zorluğunu hayal bile 
edemezsiniz.’ BM’deki uzmanlar, Aralık 2017’de uydu görüntüleri üzerinden yaptıkları çalışma-
larda, Doğu Guta’nın mahallelerinde 3853 binanın yıkıldığını ve 1511 evin hasar gördüğünü 
tespit etti. Yanı başındaki Cobar’da, rejim muhaliflerinden başkasının yaşamadığı kentte, bina 
ve merkezlerdeki yıkımın boyutları yüzde 91’i aştı.  Suriye savaşı Doğu Guta’ya sıçradığından 
bu yana kent defalarca şiddetli bombardımanlara maruz kaldı. Çoğu zaman, buradaki sivillerin 
ihtiyaç duyduğu temel yaşam malzemeleri, rejimin kontrolü altındaki civar bölgelerden kaçak 
yollarla Doğu Guta’ya ulaştırılabildi.  Ancak rejim geçen yıl, yaşam malzemelerinin taşındığı 
tünelleri kapattı ve tüccarların Doğu Guta’ya malları kaçırmasına engel oldu. Öyle ki, Eylül 
2017’den Kasım ayının sonuna kadar kente ticari araç girişine mutlak surette izin verilmedi.  Ve 
bugün, BM verilerine göre, gittikçe 
daralan kuşatma nedeniyle kentteki 
ekmek fiyatları öncesine göre 22 
kat arttı. Gıda fiyatlarındaki artış 
daha önce eşi benzeri görülmemiş 
rakamlara ulaştı. Kötü ve yetersiz 
beslenme şartlarından dolayı sıkıntı 
çeken 5 yaş dolaylarındaki çocuk-
ların oranı yüzde 11,9’a çıktı.  Bazı 
bölge sakinleriyse gıda maddesi 
temin edememeleri nedeniyle gün-
lerce aç durduklarını ve yaşamak 
için etrafta buldukları, besin özelliği 
olmayan bitki ve otları tüketmek zo-
runda kaldıklarını ifade ediyor. Aynı 
şekilde çocukların psikolojik açıdan 
durumları ise içler acısı. Korku-
dan dolayı saçları dökülüyor.  İki 
çocuk babası Müeyyed, bu zorluklar 
içinde yemek temin etme çabasını 
şu şekilde anlatıyor:  “Çocuklarımın 
karnını doyurabilmek için evimde 
ekmek yapmaya çalışıyorum. Yine 
süt sağabilmek için komşularımdan 
ya da yolda inek bulmaya çalışıyo-
rum.”  Ve günlerce ailesinin yemek 
ihtiyacını karşılamaya dahi yetecek 
para bulamadığını anlatan çaresiz 
baba, bundan sonra ne yapacağını 
bilmediğini söyleyerek: “Üzgünüm, elimde avucumda yok…” diyor.  Öte yandan Guta’daki has-
tanelerden birinde çalışan, Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Konfederasyonu üyelerinden 
Doktor Ahmed Dubeys, Pazar gecesinden bu yana süren rejimin bombardımanı nedeniyle 14 
tıbbi merkezin çalışamaz hale geldiğini, saldırılarda 10’dan fazla acil yardım çalışanı ve dokto-
run hayatını kaybettiğini, 20’sinin de yaralandığını bildirdi.  Dubeys, doktorların devamlı ihti-
yaçtan ötürü hastanelerde uyumak zorunda kaldığını ve ambulansların, rejimin özellikle hedef 
almasından ötürü hasta nakil işlemlerini yapamadığını belirtti.  Başından geçen elim bir olayı 
anlatan Dubeys, geçen salı aradığı foto muhabir arkadaşı Abdurrahman İsmail ile hava saldırısın-
da ölümünden dakikalar önce aralarında geçen şu konuşmayı aktardı:  “O sıra bomba sesleri 
duyunca arkadaşıma neler olduğunu sordum. İsmail, 200 metre yakınına varil bombası atıldığını 
söyleyince güvenli bir mekanda olup olmadığını sordum.  O da ‘Evet, Hammuriya’da tıp merkez-
indeyim ve sanırsam güvenli.’ dedi.  Ve bu konuşmadan tam 4 dakika sonra iletişim kesildiğinde 
doktor Dubeys, arkadaşının son nefesini verdiğini anlamıştı.  Tüm bu yaşananların gölgesinde 
BM İnsan Hakları Genel Komiseri Zeyd Raad el-Huseyn, uluslararası toplumu, Guta halkına 
karşı yürütülen bu vahşi soykırımın durdurulması için gerekli bütün önlemleri almaya çağırdı. 

Semir ABDULBAKI 

Guta; İnsanların Açlıktan Otları Yediği, Çocukların 
Korkudan Saçlarını Döktüğü Şehir

Gazeteci-Yazar
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القــرن.. هــو القــرن احلــادي والعشــرون، حيــث جنــح العــامل يف احلفــاظ علــى حيــوان البانــدا مــن االنقــراض، واســتطاع 
العلمــاء اكتشــاف إمكانيــة احليــاة علــى أحــد كواكــب جمرّتنــا. العــام.. هــو العــام الثامــن عشــر بعــد األلفــن، حيــث 
أضيــأت يف شــوارع العــامل أكــرب شــجرة عيــد ميــاد، واحتفــل العــامل جبوائــز نوبــل للســام. الشــهر.. هــو الشــهر الثــاين، 
حســب توقيــت ميــاد الســيد املســيح، الــذي مــألت تعاليمــه األرض بعبــارات الســام. أمــا اليــوم فهــو اخلامــس مــن 
التوقيــت الدمــوي علــى محلــة إابدة نصــف مليــون حماصــر مــن املدنيــن واألطفــال والنســاء، يف بقعــة مــن العــامل، ُتدعــى 
غوطــة دمشــق، الــي غابــت عــن شاشــات األقمــار الصناعيــة، الــي اجتــازت جمرّتنــا إىل غريهــا مــن اجملــرات، لكنهــا 

عجــزت عــن رؤيــة تلــك احلمــم والنــريان الــي تلتهــم األطفــال والنســاء.
على أرض غوطة دمشق

يبــدو أن الدمــاء تُعيــق عمــل تلــك األقمــار، فقــرَّرُت أان الطبيــب املنــاوب مــع زمائــي الذيــن مــا أغمضــت عيوهنــم 
منــذ مخســة أايم إيصــال صوتنــا لباقــي جمــرات األرض، ليــس لشــيء إال أملنــا أن جنــد يف غــري تلــك اجملــرة مــكاانً، ال 
براميــل فيــه، وال صواريــخ متــّزِق أطفــاَل غوطتنــا، وال طائــرات ترمــي يف كل دقيقــة محمهــا علــى رؤوس النســاء واألطفــال 
والعجائــز. أمــا املــكان فهــو مــا تبقَّــى مــن نقــاط إلغاثــة جــزء مــن اجلرحــى، الذيــن تقطَّعــت أوصاهلــم، وبـُـرتت أطرافهــم، 
واقُتلعــت عيوهنــم، وأُزهقــت أرواح أجنَِّتهــم، ال لذنــب فعلــوه ســوى أهنــم ُولــدوا علــى كوكــب األرض، وَحالَــْت دماؤهــم 

بينهــم وبــن جمســات األقمــار الصناعيــة، وكامــريات شاشــات العــامل، فأُبيــدوا بصمــت مطلــق، حقــري، قــذر.
خرجــت مــع مجــع مــن زمائــي وقــد غــاب عنــا الزمــان، فلــم نعــد نــدرك ليلنــا مــن هنــاران، وكل مــا جيعلنــا نــدرك الوقــت 
هــو تلــك اجملــازر واألشــاء الــي تصلنــا مــن املســعفن وصرخاهتــم تنِبئُنــا أهنــم كانــوا صباحــاً علــى طابــور لتوزيــع لقيمــات 

الشــعري فأردهتــم براميــل املــوت أشــاًء ممزقــة.
قــرَّران اخلــروج مــن قاعــات العمليــات لنتنفــس هــواًء خاليــاً مــن رائحــة الدمــاء، ولتســمع آذانُنــا ولــو للحظــة غــرَي صــوِت 

بــكاِء األطفــال وعويــل األمهــات… ولَيتنــا مــا خرجنــا!! .
الســيارات كلهــا مملــوءة  اإلنعــاش، ومكاتــب اإلدارة، ومواقــف  االنتظــار، واملداخــل، وقاعــات  املمــرات، وردهــات 
ابملئــات مــن اأُلســر الــي حضــرت مــع أبنائهــا مــن حتــت ركام بيوهتــا، ومل تســتطع العــودة ألنــه مل يعــد هنالــك مــكان 

تعــود إليــه.
ــدة بــا حائــل، ألن األِســرَّة والغــرف  تضــع األمُّ ابنهــا الــذي أجرينــا لــه جراحــًة منــذ يــوم أو يومــن علــى األرض املتجمِّ
امتــألت ابجلرحــى، ترجتــف يــداه مــن شــدة الــربد، وتبكــي األم فــوق رأســه، ال تــدري مــا تفعــل. اجلثــث منتشــرة بــن 
النــاس يف الردهــات، واألطفــال يبكــي آابؤهــم، والنســاء يبكــي أطفاهلــن، وال إمكانيــة للخــروج حــى لدفنهــم، فحــى 
املقربة مت اســتهدافها ومكان جتهيز املوتى مت تدمريه. شــاهدت طفًا فقدانه البارحة، وفشــلت حماوالتنا إبنقاذ حياته، 
وقد اســتلقت أُمه جبواره على األرض انئمة، بعد أن جفَّت دموعها عليه طوال الليل، فاستســلمت لنوم عميق وهي 
حتتضنــه ودمــاؤه غطَّــت ثياهبــا املمزقــة. تســارعت خطــوايت، وتســارعت نبضــات قلــي وأان أتنقــل بــن اجلريــح والشــهيد 
واملصــاب. وبــن البشــر امللقــون علــى األرض أبصــرت قريــي انئمــاً بزاويــة منفــردة، ركضــت جتاهــه، أحــث اخلطــى 
فاســتوقفي أحــد إخوتــه، وقــال مــات أخــي وهــو حيضــر رغيــف شــعري ألطفالــه. اي اهلل... اي هلــذه اجلرميــة... مــات منــذ 
ــد اجلــراح مل أعلــم بــه، وعجــز اجلميــع حــى عــن دفنــه. نظــرت يف مــرآة ســيارة اإلســعاف فلــم  يومــن وأان الــذي أضمِّ
أُبصــر يف عيــوين تلــك الدمــوع الــي مــا فارقتــي منــذ ســنوات، وأان أودع الطفــل تلــو الطفــل مــن أبنــاء وطــي، فعلمــت أن 
للدمــوع هنايــة، كمــا أنَّ هلــذا الظــامل هنايــة كذلــك. قــررت أن أعــود لرائحــة الدمــاء، فهــي أرحــم مــن تلــك األهــوال يف 

املمــرات والردهــات، لكــن عجــوزاً اســتوقفتي وقالــت:
- هذا ابي أمامي قتله برميل أعمى، وهؤالء الصغار أطفاله حوله يبكون، أتعرف ملاذا؟.!

مل ُأجبها، فاغرورقت عيناها ابلدموع، وقالت يل:
- وهللا منذ يومن ما ذاقوا لقمة طعام، أبكاهم اجلوع قبل أن يبكيهم اليتم.

قهر الرجال... عجز العامل...موت اإلنسانية.. مباذا أصف ومباذا أجيبها،
وكيــف ملــا يف جيــي مــن مــال أن يســعفها وقــد دمــرت كل األســواق واملســتودعات، فلــم تتبــق ذرّة طعــام يف شــوارع 
غوطــٍة كانــت يومــاً تعــج ابحليــاة والثمــار مــن كل لــون، فلــم تعــد تبصــر يف أزقَّتهــا ســوى لــون الــدم ورائحــة املــوت. 
جلســت جبــوار تلــك اجلــدة الســتينية، وأعلــم أال شــيء يواســيها، إال أنــي جلســت لعجــزي وقهــري، فربَّتــت علــى كتفــي 

وقالــت ابحلــرف:
- إن استطعتم دفن ابي فادفنوين حيًة جبواره، فكما عجزمت عن إنقاذ حياته سأعجز أان عن إطعام أطفاله.

أي قهر هذا أيها القرن الواحد والعشرون....أي عجز هذا أيها العامل املدعي إلنسانيته.
رســالي اليــوم ليســت إىل قــادة العــامل، وليســت إىل ملوكــه، وليســت إىل جمالــس األمــن ومنظمــات حقــوق اإلنســان...
رســالي إىل شــركائنا من البشــر على هذا الكوكب... رســالي إىل من يعتقد أنه ما زال يف روحه تلك النفخة اإلهلية. 
رســالي إىل مــن يضــّم أطفالــه ليــًا قبــل نومهم....رســالي إىل كل أُم تــودّع أطفاهلــا صباحــاً بقبــات احلــب قبــل ذهاهبــم 
إىل مدارســهم.. لــكل أُم، ولــكل طفــل، ولــكل أب، ولــكل إنســان تتغلغــل حــروف اإلنســانية يف خــااي جســده 

امسعوين…هنــا يف الغوطــة بشــر مثلكــم، كل مــا أرادوه العيــش حبيــاة كرميــة ليــس إال.
فأضحت براميل البارود تتســاقط فوق أطفالنا... وغصَّت مساؤان ابلطائرات الي تُلقي محمها على رؤوس نســائنا... 
واشــتعلت األرض مــن حتــت أقدامنــا. وأنتــم شــركاؤان علــى هــذا الكوكــب…كل مــا نريــده منكــم أن تثبتــوا ألطفالكــم 
أنكــم مــا تركتــم أقراهنــم ميوتــون بــا ذنــب، ألنكــم بشــر متلكــون يف قلوبكــم تلــك النفخــة اإلهليــة.... أخربوهــم أنكــم فعلتــم 
شــيئاً إلنقاذهــم وإيقــاف تلــك اجملــازر حبقهــم... أخربوهــم أن كوكــب األرض يتســع هلــم وألقراهنــم. وإن تغاضيتــم عــن 
تلــك اجملــازر والدمــاء فاعلمــوا يقينــاً أن هــذا الكوكــب لــن يســتحق وجودكــم عليــه. وكمــا أنــه يــدور حــول ذاتــه فســوف 

تــدور تلــك اجملــازر يف عقولكــم وتافيــف أدمغتكــم، لتحرمكــم نومكــم وســعادتكم ولــذة تقبيــل أطفالكــم يف كل يــوم.
ويقيننــا أن مــن أوصــل لقيمــات الطعــام إىل بطــون أطفالكــم، وأنــزل الــدفَء علــى أجســادهم لــن يضّيعنــا، ولكــن دمــاء 

أطفــال غوطتنــا عــار عليكــم إن أغمضتــم طرفكــم عنهــا، فأنقــذوا معنــا إنســانيتكم.

هنا في الغوطة بشر مثلكم

طبيب من الغوطة الشرقية 

حسام حمدان

Türkçe ي و
عرب

Yirmi birinci yüzyıl… Dünya pandaların neslinin tükenmesini engelledi ve bilim adamları, galaksimizdeki 
bir gezegende hayat olabileceğini ortaya çıkardı. Yıl iki bin on sekiz… Gelmiş geçmiş en büyük doğum 
günü ağacı süslendi ve tüm dünya, Nobel barış ödüllerini kutladı.
Aylardan Şubat… Yeryüzünü barış sözleriyle dolduran Hz. İsa’nın doğumunu esas alan takvime göre 
böyle. Adına Guta denilen, dünyanın bir yerinde bir toprak parçasında sivil, kadın ve çocuklardan oluşan 
yarım milyonluk bir nüfusa karşı yürütülen soykırım kampanyasının kanlı takvimine göre bugün, beşinci 
gün. Ancak Guta, bizim galaksimizi aşıp diğer galaksilere kadar ulaşan uydu kanallarında gözükmüyor; 
kadın ve çocukları yutan lav ve ateşleri görmekten aciz bu uydular.
Şam’ın Guta’sında
Öyle görünüyor ki Guta’da akan kan, uyduların çalışmasını engelliyor. Bunun için nöbetçi bir doktor olan 
ben ve beş gündür gözlerini yummamış olan arkadaşlarım sesimizi dünyanın diğer galaksilerine duyurma-
ya karar verdik. Yalnızca, bu galaksinin dışında bir yer buluruz umuduyla; varil bombalarının, Guta’mızın 
çocuklarını paramparça eden füzelerin ve her dakika kadın, çocuk ve yaşlıların üzerine alev yağdıran 
uçakların olmadığı bir galaksi…
Çalıştığımız yer yaralıların bazılarına yardım etmek için kurulmuş noktalardan geriye kalan bir alan. 
Azaları kopmuş, paramparça olmuş, gözleri yuvalarından sökülmüş, doğmamış çocuklarının canları alın-
mış; işledikleri bir suçtan değil, yalnızca dünya gezegeninde doğmuş olduklarından. Kanları, uyduların 
sensörlerini ve dünya televizyonlarının kameralarını kapatmış olmalı ki; mutlak, aşağılık, iğrenç bir ses-
sizlik içerisinde katlediliyorlar.
Meslektaşlarımızla artık zaman kavramını yitirmiştik; gece ve gündüzü ayırt edemiyorduk. Zamanı al-
gılamamıza yarayan tek şey katliamlar ve ambulanslarla getirilen vücut azaları. Bu kişiler daha bu sabah 
birkaç lokma arpa alabilmek için dağıtım kuyruğuna girmişler, sonrasında ise ölüm varilleri ile param-
parça azalara dönüşmüşlerdi. Kan kokusunun olmadığı bir havayı teneffüs edebilmek için ameliyathaned-
en çıkmaya karar verdik. Kulaklarımız bir an olsun çocukların ağlama, annelerin feryat sesinden başka bir 
ses duysun istiyorduk. Keşke çıkmaz olaydık!
Koridorlar, bekleme salonları, girişler, acil servisler, idari ofisler, otoparklar… Her yer evlatlarını evlerinin 
enkazından çıkararak buraya getiren ve artık geriye dönebilecek bir evleri kalmadığı için hastanede ka-
lakalan yüzlerce aileyle doluydu. Bir anne, bir veya iki gündür ameliyat ettiğimiz oğlunu donmuş, çıplak 
zemine koyuyor. Yataklar ve odalar yaralılarla dolu çünkü. Çocuğun elleri soğuktan titriyor; annesi ise 
ne yapacağını bilmez halde ona bakarak ağlıyor. Bekleme salonlarında cesetler her yana saçılmış hal-
de. Çocukların babaları, kadınların evlatları ağlıyor. Ölülerini defnetmeye dahi çıkamıyorlar. Çünkü hem 
mezarlık, hem de gasilhaneler yerle bir edilmiş… Dün kaybettiğimiz bir çocuğu gördüm. Hayatını kur-
tarma girişimlerimiz başarısız olmuştu. Çocuğun annesi yavrusunun yanında yere yatmış uyuyordu. Gece 
boyu akan gözyaşları evladının üzerinde kurumuştu. Kucağında yavrusu, kanlar içindeki yırtık elbiseleri 
içinde kendini derin bir uykuya koyvermişti. Yaralı ve şehitlerin arasında bir oraya bir buraya giderken, 
adımlarımla birlikte kalp atışlarım da hızlanıyordu. Yerde yatan insanlar arasında, bir köşede uyuyan bir 
akrabama takıldı gözüm. Hemen ona doğru koşarken, hızlı adımlarla kardeşlerinden biri beni durdurdu 
ve “Kardeşim çocuklarına ekmek getirirken öldü” dedi. Rabbim… Bu nasıl bir cürümdür… İki gün önce 
ölmüş ve yaralıları tedavi eden ben, ondan haberdar değilim. Kimse onu defin bile edememiş. Ambulansın 
aynasında kendime bakarken, yıllardır gözlerimden eksik olmayan gözyaşlarımın ülkemin çocuklarından 
her birini birbiri arkasına uğurladıktan sonra, artık yerlerinde olmadıklarını gördüm. Artık gözyaşlarının 
da bir sonu olduğunu anlamıştım; aynı bu zalimin de bir sonu olduğu gibi. Kan kokusuna geri dönmeye 
karar verdim. Şimdi bana koridorlarda ve bekleme salonlarında gördüğüm bu kabusvari sahnelerden daha 
güzel görünüyordu o koku. Bu sırada yaşlı bir kadın beni durdurdu ve şöyle dedi:
- Bu önümdeki benim oğlum. Kör bir varil öldürdü onu. Etrafında ağlayan bu küçükler de onun çocukları. 
Niye ağlıyorlar biliyor musun? Cevap vermedim. Gözleri yaşla dolarak devam etti:
- İki gündür ağızlarına tek lokma koymadılar. Yetimliğe ağlayamadan, açlıktan ağlıyorlar…
Adamlar ölüyor… Dünya aciz… İnsanlık suskun… Nasıl anlatayım, bu yaşlı kadına nasıl cevap verey-
im? Cebimde para var ama tüm pazar yerleri, tüm ambarlar yerle bir edilmiş. Bir zamanlar hayatla, her 
renkten meyveyle dolup taşan Guta’nın caddelerinde tek bir pirinç tanesi yok. Sokakları artık kan rengine 
boyanmış, ölüm kokusuyla sarılmış halde. Altmışlı yaşlarındaki bu ninenin yanına oturdum. Hiçbir şeyin 
onu teselli edemeyeceğinin farkındaydım. Acizliğim ve kahrımdan oturuyordum orada. Birden omzuma 
hafifçe vurarak kelimesi kelimesine şunları söyledi:
- Oğlumu gömebiliyorsanız, beni de diri diri yanına gömün. Sizin onun hayatını kurtaramadığınız gibi, 
ben de yetimlerinin karnını doyuramam. Bu nasıl bir acıdır ey yirmi birinci yüzyıl… Bu nasıl bir acziyettir 
ey insan olduğunu iddia eden dünya… Benim mesajım dünya liderlerine, krallara, güvenlik konseylerine 
veya insan hakları derneklerine değil… Mesajım, bu gezegende bizimle insan olma paydasında buluşan-
laradır… Mesajım, ruhunda ilahi nefesi hala taşıdığına inananlaradır. Benim mesajım, her gece çocuklarını 
bağrına basanlara, her sabah okula göndermeden önce çocuklarını sevgiyle öpen anneleredir… İnsanlık 
kelimesinin harflerini hücrelerine hissedebilen her anne, her baba, her çocuk ve her insan, dinleyin beni… 
Burada, Guta’dakiler de sizin gibi insan. Tek istedikleri onurlu bir hayat yaşamak; fazlası değil. Barut dolu 
variller çocuklarımızın üzerine yağıyor artık… Semalarımız, kadınlarımızın üzerine alev kusan uçaklar-
la dolu… Ayaklarımızın altındaki toprak alev almış halde. Sizler bu gezegende bizimle birliktesiniz… 
Sizden tek istediğimiz, çocuklarınıza akranlarının günahsız yere ölmelerine izin vermediğinizi ispat et-
meniz. Çünkü siz insansınız, kalplerinizde ilahi nefesi taşıyorsunuz… Çocuklarınıza, bizim çocuklarımızı 
kurtarmak ve bu katliamları önlemek için bir şey yaptığınızı söyleyin… Onlara, bu dünyanın hem onlar 
hem de akranları için yeterince geniş olduğunu söyleyin. Eğer bu katliamları ve akan kanları görmezden 
gelirseniz bilin ki sizler, bu dünyada yaşamayı asla hak etmeyeceksiniz. Nasıl bu dünya kendi etrafın-
da dönüyorsa, bu katliamlar da sizlerin zihinlerinizde ve beyninizin kılcal damarlarında deveran edecek, 
uykularınızı ve neşenizi kaçıracak, damağınızda her gün çocuklarınızı öpmenin tadını bırakmayacaktır. 
Biz yakîn olarak biliyoruz ki, sizin çocuklarınızın karınlarına lokma girmesini sağlayan, bedenlerini ısıtan 
Rabbimiz, bizi ihmal etmeyecektir. Fakat Guta’mızın çocuklarının kanları, görmezden geldiğiniz takdirde, 
üzerinizde bir utanç olarak kalacaktır. İşte bu yüzden, bizimle birlikte insanlığınızı kurtarın.

Hisam HAMDAN

Guta Da İnsan Sizler Gibi

Doğu Gutalı Doktor



سنة الثالثة ــ العدد 51 ــ 2018/3/1
ال

22

Türkçe ي
ك

تر

20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden itibaren TSK/ÖSO operasyonuna 
mukabele edemeyeceğini anlayan PKK/YPG’nin, Şam rejimi ve İran destekli milislerle el al-
tından pazarlıklar yaptığı biliniyordu. Ankara’daki güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgil-
ere göre PKK, rejime, Afrin merkeze Suriye bayrağının dikilmesini, bazı kamu kurum kuru-
luşlarının devredilmesini, buna karşılık YPG’nin askeri varlığının kentte kalmasını öneriyordu.
Sunulan teklifin amacı netti: Rejimin Afrin’de varlığını göstermesiyle Zeytin Dalı harekatının 
kent merkezine ilerlemesini durdurmak. Pazartesi sabahı Suriye resmi haber ajansı, “Şam reji-
mine bağlı birliklerin birkaç saat içerisinde Afrin’e gireceğini” duyuran bir haber geçti.
Akşama Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, haberin doğrulanmadığını belirten şu açıklamaları 
yaptı: “Hem istihbarat örgütümüz hem güvenlik birimlerimiz hem hükümetimiz bütün yön-
leriyle konuyu yakından takip ediyoruz. Her ne kadar bugün Suriye resmi haber ajansı SANA, 
Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin’e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi 
makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Güvenlik kay-
naklarımızın bize verdiği bilgiye göre de Suriye yönetiminin bölgeye herhangi bir güvenlik 
gücü göndermesi şu an için söz konusu değildir.”
“Şu an için söz konusu değildir” ifadesi, böyle bir şey olmayacağının garantisinin olmadığına 
yapılan bir vurgu mahiyetindeydi. Ki, açıklamanın devamı zaten, böyle bir şey olursa bunun 
maliyeti ağır olur uyarılarıyla doluydu. Pazartesi günü, Ankara’nın elindeki verileri teyit eden 
bir başka haber Alman Deutsche Welle’de yayınlandı. Habere göre Reuters’a bir açıklama ya-
pan YPG sözcüsü Nuri Mahmud, “Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını ko-
ruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var. Ama Suriye ordusu Afrin’e karşı görevini 
yerine getirmedi” diyordu. Ancak dün akşama doğru, durumu yeniden karmaşık hale getiren 
bir haber daha geldi. Reuters’e göre, Hizbullah’ın yayın organı, “Halep’ten gelen Esad’a yakın 
güçlerin Afrin’e girmeye başladığını” duyurmuştu. Bu duyurunun ardından, yeni haberler 
peş peşe gelmeye başladı. Önce Suriye devlet televizyonu, Afrin’e girmeye çalışan milislerin 
güzergahının TSK tarafından bombalandığını duyurdu. Aradan kısa bir vakit geçtikten sonra 
Anadolu Ajansı, bu milislere uyarı amaçlı topçu atışı yapıldığını, sonrasında Afrin’e girmeye 
çalışan grupların kente 10 kilometre kala gerisin geri döndüğünü aktardı. Peki bu haberler ne 
anlama geliyordu?
Yine Ankara’yı hoplatmak, kararlılığını test etmek için bir provakasyon mu yapılıyordu?
Yoksa, gerçekten yapılmış olan gizli bir anlaşma doğrultusunda mı böyle bir intikal söz konusu 
olmuştu?
Şunun altını bir çizelim: Hizbullah’ın yayın organının geçtiği “Halep’ten gelen Esad’a yakın 
güçler” ifadesinin üzerinden iz süreceksek, bu ifade bizi Şam’a değil, Tahran’a kadar götürür. 
Neden derseniz, Afrin merkeze girmeye çalışan, TSK’nın topçu atışlarıyla geri döndürdüğü 
grupların İran güdümlü gruplar olduğu hem haberin yayınlandığı televizyon kanalından, hem 
de bu ifadenin bizatihi kendisinden kolayca anlaşılabiliyor.
Türkiye’nin Afrin harekatını Rusya ile işbirliği içerisinde yürüttüğünü biliyoruz.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi 
daha yaptı ve o görüşmeden Erdoğan’ın Putin’e “Suriye rejimi Afrin’e girerse sonuçları olur” 
uyarısında bulunduğu bilgisi basına yansıdı. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın açıklamaları-
na yansıyan şu cümle, Ankara’nın Moskova’ya bir başka uyarısı ya da hatırlatması olarak da 
görülebilirdi: “Rusya’nın Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Afrin’deki bu operasyona 
bakışı neyse, bugünde aynıdır.” Bu cümleden ne anlıyoruz?
Daha yolun başında Zeytin dalı harekatının Afrin şehir merkezini de kapsam alanına aldığı 
konusunda Rusya ile mutabakat söz konusu idi. Bir başka deyişle Rusya’ya “anlaşmamız or-
tada” mesajı veriliyordu sanki. Bu noktada, İran’a bağlı milislerin Afrin’e girmesi meselesini 
çok yönlü düşünmek ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şu sorulara cevap arayarak:
1-Rusya bu işin gerçekten doğrudan planlayıcı aktörü konumunda mı?
2-Yoksa, İran kontrolündeki milislerin Afrin’e girme girişimleri, Rusya’dan bağımsız olarak 
doğrudan Tahran’ın kışkırtması/yönlendirmesi ile mi oluyor?
3-İkinci şık doğru ise eğer, ki bana öyle geliyor, Rusya İran’ı durdurmaya dönük bir inisiyatif 
kullanır mı?
İran’dan, daha ilk günden itibaren Afrin harekatından rahatsız olduğunu beyan eden açıklam-
alar geldiğini biliyoruz. Halep’ten gelip Afrin’e girmeye çalışan milislerin İran kontrolünde 
olduğunu da hesaba katarsak, İran’ın Rusya’yı da bypass ederek böyle bir kışkırtma içeris-
ine girmiş olma ihtimalini akılda tutmak gerekiyor. Şeytanların cirit attığı, kimin elinin kimin 
cebine olduğunun bilinmediği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama dün akşam üstü Afrin’in 
güneyinde yaşanan bu hareketliliğin TSK’nın fiili müdahalesiyle durdurulması bu türden fiili 
durumlara Ankara’nın pabuç bırakmayacağını göstermiş oldu.

معلــوم أن تنظيــم )يب كا كا( اإلرهــايب أدرك منــذ اليــوم األول لعمليــة غصــن الزيتــون الــي بــدأت يــوم 20 
ينايــر املاضــي أنــه لــن يســتطيع الصمــود أمــام العمليــة املشــرتكة بــن القــوات املســلحة الرتكيــة واجليــش الســوري 

احلــر، وهلــذا فقــد أجــرى مســاومات ســرية مــع نظــام دمشــق.
وحبســب معلومــات حصلنــا عليهــا مــن مصــادر أمنيــة يف انقــرة، فــإن التنظيــم اقــرتح علــى نظــام األســد رفــع 
العلــم الســوري علــى أراضــي مركــز مدينــة عفريــن ونقــل تبعيــة بعــض املصــاحل العامــة هنــاك إىل دمشــق، وذلــك 

يف مقابــل بقــاء الكيــان العســكري لتنظيــم )ي ب ج( يف املدينــة.
وكان هــدف هــذا العــرض واضحــاً: إيقــاف تقــدمي عمليــة غصــن الزيتــون حنــو مركــز عفريــن مــع ظهــور وجــود 
نظــام دمشــق ابملدينــة. وقــد نشــرت وكالــة األنبــاء الرمسيــة يف ســوراي صبــاح اإلثنــن املاضــي خــرباً قالــت فيــه 

إن )الوحــدات التابعــة لنظــام دمشــق ســتدخل عفريــن يف غضــون بضــع ســاعات(.
وحبلــول املســاء، أدىل املتحــدث ابســم احلكومــة الرتكيــة )بكــري بــوزداغ ( بتصرحيــات تفيــد بعــدم صحــة هــذا 
اخلــرب؛ إذ قــال: )تتابــع حكومتنــا ووحداتنــا األمنيــة وجهــاز اســتخباراتنا الوضــع عــن كثــب جبميــع مابســاته، 
وابلرغــم مــن أن وكالــة األنبــاء الرمسيــة الســورية ســاان نشــرت خــرباً بشــأن اســتعداد بعــض القــوات التابعــة 
لنظــام دمشــق لدخــول عفريــن، فــإن أاي مــن اجلهــات الرمسيــة مل تصــدق علــى هــذه املعلومــة غــري احلقيقــة، 
وتشــري املعلومــات الــي حصلنــا عليهــا مــن مصــادران األمنيــة إىل أن نظــام دمشــق ال ينــوي حاليــاً إرســال أي 

قــوات أمنيــة إىل املنطقــة(.
ويبــدو أن عبــارة )ال ينــوى حاليــاً( كانــت مبثابــة أتكيــد علــى أنــه ال توجــد ضمانــة بشــأن أال حيــدث هــذا 
األمــر مســتقبا. بيــد أن بقيــة التصريــح كانــت مليئــة ابلتحذيــرات بشــأن أنــه يف حالــة حــدوث شــيء كهــذا 

فــإن تكلفتــه ســتكون ابهظــة.
كما نشرت اإلذاعة األملانية )دويتشه فيله( يوم اإلثنن خرباً يؤكد صحة املعلومات الي بن يدي أنقرة.

وأفــاد اخلــرب أبن املتحــدث ابســم تنظيــم )ي ب ج(، نــوري حممــود قــال يف تصريــح لرويــرتز )ليــس هنــاك 
أي اتفــاق، مل نطلــق ســوى دعــوة إىل اجليــش الســوري ابجملــيء ومحايــة حــدوده، لكــن اجليــش الســوري مل 

يقــم بواجبــه جتــاه عفريــن(.
لكــن مســاء أمــس نشــر خــرب آخــر جعــل املســألة أكثــر تعقيــداً؛ فبحســب مــا نشــرته رويــرتز، أعلــن اجلهــاز 

اإلعامــي حلــزب هللا )بــدء دخــول قــوى مقربــة مــن األســد قادمــة مــن حلــب إىل عفريــن(.
حســنا، مــاذا كان يعــي هــذا اخلــرب؟، هــل كانــت حماولــة اســتفزازية إلفــزاع تركيــا واختبــار مــدى عزميتهــا؟، أم 

أننــا كنــا أمــام عمليــة انتقــال حقيقيــة للقــوات الســورية مبوجــب اتفــاق ســري؟.
لــو متعنــا النظــر يف عبــارة )قــوات مقربــة مــن األســد قادمــة مــن حلــب(، فإهنــا لــن تقــودان إىل دمشــق، بــل 
إىل طهــران. وإذا ســألتم ملــاذا، أقــول لكــم أننــا ميكــن أن نفهــم بســهولة أن اجلماعــات الــي قيــل إهنــا بــدأت 
دخــول مركــز عفريــن هــي مجاعــات مقربــة مــن إيــران مــن خــال القنــاة التلفزيونيــة الــي نشــر هبــا اخلــرب وكذلــك 
مــن خــال العبــارة ذاهتــا. نعلــم أن تركيــا تنفــذ عمليــة غــص الزيتــون ابلتعــاون مــع روســيا، وقــد أجــرى الرئيــس 
أردوغــان مكاملــة هاتفيــة مــع نظــريه الروســي بوتــن قبــل يومــن، لتنقــل وســائل اإلعــام أن أردوغــان حــذر 
بوتــن بقولــه )لــو دخــل نظــام األســد عفريــن ســيكون هنــاك نتائــج لذلــك(. ورمبــا نعتــرب هــذه العبــارة الــي 
قاهلــا )بــوزداغ( مبثابــة حتذيــر أو تذكــري آخــر مــن أنقــرة إىل موســكو: )مل تتغــري نظــرة روســيا إىل عمليــة غصــن 

الزيتــون منــذ بدايتهــا وحــى اليــوم(. فمــاذا نفهــم مــن هــذه العبــارة؟.
كانــت تركيــا قــد اتفقــت مــع روســيا منــذ البدايــة أن عمليــة غصــن الزيتــون تشــمل كذلــك مركــز مدينــة عفريــن، 

وبعبارة أخرى، ميكن أن تكون أنقرة قد أرســلت إىل روســيا رســالة مفادها )اتفاقنا واضح وصريح(.
ويف هــذا اإلطــار، تظهــر احلاجــة إىل التفكــري مــن مجيــع اجلهــات يف مســألة دخــول مليشــيات اتبعــة إليــران 

إىل عفريــن، وذلــك عــن طريــق البحــث عــن أجوبــة هلــذه األســئلة:
١ - هل روسيا تعترب عنصراً خمططاً بشكل مباشر هلذا األمر؟.

٢ - لــو كان اخلــرب الــذي نشــره جهــاز حــزب هللا اإلعامــي صحيحــاً، فهــل دخــول امليليشــيات التابعــة 
إليــران إىل عفريــن جيــري بشــكل مباشــر مــن خــال حتريض/توجيــه مــن طهــران بطريقــة مســتقلة عــن روســيا؟.

3 - ولــو كان اجلــزء الثــاين صحيحــاً، وهــو مــا يتوافــق مــع العقــل، فهــل تبــادر روســيا إليقــاف إيــران؟ أو 
تتدخــل تركيــا بشــكل مباشــر إلبطــال حماولــة التقويــض هــذه؟.

نعلــم مجيعــاً أن إيــران أصــدرت تصرحيــات عــربت فيهــا عــن انزعاجهــا مــن عمليــة غصــن الزيتــون منــذ يومهــا 
األول.

ولــو ابالعتبــار كذلــك أن امليليشــيات الــي يدعــى قدومهــا مــن حلــب ودخوهلــا إدلــب تتبــع إيــران، شــريطة 
التحفــظ علــى صحــة اخلــرب؛ فعلينــا أال هنمــل مــن أذهاننــا احتمــال أن تكــون إيــران قــد ختطــت روســيا 

وأقدمــت علــى حماولــة اســتفزازية كهــذه.
وقد ردت أنقرة أمس على هذه اللعبة القذرة عن طريق حتويل ردود األفعال الشفهية إىل عملية.

وهذه املرة نشر التلفزيون الرمسي السوري خرباً مفاده أن املقاتات الرتكية قصفت مواقع عبور امليليشيات 
الــي تنتقــل مــن حلــب إىل عفرين.

وكان هذا خرباً يربهن على أن الرئيس أردوغان مل يكن ميزح عندما قال )سيكون لذلك األمر نتائج(.
إننــا نتحــدث عــن منطقــة يتحــرك هبــا الشــياطن حبريــة وال يعلَــم مــن يصــادق مــن ويعــادي مــن، وال ريــب أنــه 
مــن املفيــد أن حنافــظ علــى عزميتنــا وحــذران إذا مــا وضعنــا ابعتبــاران كذلــك أن كل مــا حــدث يف هنايــة اليــوم 

كان عبــارة عــن حمــاوالت إلفشــال/التأثري يف عمليــة غصــن الزيتــون.

Mehmet ACETمحمد آجات

رقص إيران و)األسد وبي كا كا( 
في عفرين

İran, Esad ve PKK’nın 
Afrin dansı

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب
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سيكون القطار قد فاتهم!

صحفي وكاتب

ياسين آقطاي

Türkiye tarihi açısından da bölge tarihi açısından da oldukça kritik günlerden geçiyoruz.” 
Bu cümle aslında son on yıl içinde birkaç önemli vesileyle aynı şekilde tekrarlanan, ken-
dini hissettiren bir durumu ifade ediyor.
Özellikle, Tunus’ta bir seyyar satıcının kendini ateşe vermesi sonrasında Bin Ali ik-
tidarının devrilmesi, ardından Mısır’da Hüsnü Mübarek’in iktidarını kaybetmesi 
sürecinde de benzer cümleler kurulmuştu. Arap dünyasındaki kitlesel hareketlenme, 
demokrasi ve iyi yönetim talebi sonrasında beliren siyasal konjonktür, diktatör rejimlerin 
gölgesindeki Ortadoğu coğrafyası için kritik ama umutlu günlerin yaşanmasına sebep 
olmuştu.
Ancak aradan çok uzun bir süre geçmeden söz konusu kitlesel hareketlenmenin yaşandığı 
ülkelerde eski rejimlerin ya da uzantılarının birer birer demokratik devrimleri boğması, 
statükoya dönüş yönünde irade ortaya koymaları süreci bir başka kritik noktaya taşıdı. 
Zira Arap ülkelerinde yaşayan halklar açısından Bin Ali ve Hüsnü Mübarek’in iktidar-
larını kaybetmeleri örneklerinde somutlaşan süreçte korku duvarı aşılmıştı. Dolayısıyla 
statükoya geri dönüş vadeden siyasal tercihlerin kitleleri caydırabilmek için çok daha 
yoğun bir şiddet uygulamaları gerekiyordu.
Bunun yanı sıra yeniden biçimlenen siyasal ve sosyal yapı üzerine eski rejimlerin bina 
edilmesi, statükoya geri dönüş için “pabuççu muştası” misali bölge dışından destek talep 
edilmesi umut dolu kritik günlerden umudun fazla iyimser bulunduğu günlere gelmemize 
sebep oldu.
Özellikle Türkiye’nin etrafında yaşanan bu kitlesel hareketlilik dalgaları Türkiye’nin 
sınır güvenliğini de ekonomi politikalarını da siyasal angajmanlarını da bir biçimde et-
kiledi. Kısaca hatırlayalım. Uzun bir sınır hattını paylaştığımız İran’da 2009’dan itibaren 
neredeyse her 2 yılda bir rejim karşıtı büyük kitlesel gösteriler gerçekleşiyor.
Irak’ta ABD’nin çekilmesinin yarattığı boşluk sonrasında DEAŞ’ın etki alanını genişlet-
tiği, bu etkinin sınırlanması için ABD öncülüğünde müttefik güçlerin müdahil oldukları 
bir süreç yaşandı. Bu esnada Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim hiçbir meşruiyeti 
bulunmayan bir referandum gerçekleştirerek bağımsızlığını ilân etti. Bu durum zaten ül-
kesini kontrol etmekte zorlanan merkezî hükümetin elinin iyiden iyiye zayıflamasına da 
sebep oldu. Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin bir iç savaşa dönüştüğü Suriye’de re-
jimin kontrolünden çıkan özellikle Suriye-Türkiye sınırında olan bölgeler terör örgütler-
inin kontrolüne geçti. Türkiye’nin güney ve güneydoğusunda bu gelişmeler yaşanırken 
Gürcistan-Rusya savaşının, Kırım’a Rusya müdahalesinin gerçekleştiğini; çöken Yunan 
ekonomisinin Türkiye’nin kuzey batısında da bir çöküntü alanı yarattığını, yükselen aşırı 
sağ partilerin siyasal etkilerinin artmasına paralel biçimde AB’nin ulus-üstü bir örgü-
tlenmeden gevşek bir uluslararası örgütlenmeye doğru yönlenme tartışmalarının yoğun-
laştığını da aklımızın bir köşesinde tutalım.
Tüm bu gelişmelerin üzerine büyük umutlarla iktidara gelen, ABD’nin bölgesel ve küre-
sel liderlik pozisyonunu kulağa hoş gelen stratejilerle tahkim etmesi beklenen ancak 
büyük bir hayal kırıklığı ve fiyaskoyla sonuçlanan Obama trajedisini ve halefi Trump’ın 
kötü yönetimini eklediğimizde ortaya oldukça umutsuz bir tablonun çıktığını rahatlıkla 
iddia edebiliriz. Böyle bir karamsar uluslararası ortamda Türkiye’nin özellikle Suriye’de 
ve Irak’ta attığı adımların en azından ülkemizin geleceği adına umutları, yeşerttiğini, 
arttırdığını söyleyebiliriz. Dahası Türkiye’nin bu kararlı ve güçlü duruşu sadece Türk 
halkı için değil bölge ülkeleri insanları için de bir umut yaratmış bulunuyor. Bugün Ku-
veyt’ten Fas’a kadar bölge ülkelerinde halkın arasına karıştığınızda Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve Türkiye’nin rolüne ilişkin beklentiyi ve umudu 
görebiliyorsunuz.
Zeytin Dalı Harekatı’nın bölge ülkelerinde yarattığı heyecanı da bu çerçevede okuyabil-
iriz. Terör örgütlerinin Batı dünyasında yaptıkları yalan haberlere dayalı propagandanın 
bölge ülkelerinde halk arasında hiçbir karşılığı olmadığı rahatlıkla görülebilir. Bu durum 
hem bölgedeki insanların PKK terör örgütü ve uzantılarının gerçek yüzünü, tarihin en 
gaddar suç mekanizması olduğunu bilmelerinden hem de Erdoğan’ın liderliğinin gördüğü 
tartışmasız hüsnü kabulün ona son sözü söyleyebilme gücünü veriyor olmasından kay-
naklanıyor. Dolayısıyla, dışarıdan gelenlerin veya dışarıdan gelenlere itimat edenlerin işi 
zannedildiğinden çok daha zor. Dışardan destek sona erdiği gün kaçacak delik arayacak-
lar ama o gün iş işten geçmiş olacak.

Yasin AKTAY

İş Işten Geçmiş Olacak!

Gazeteci - Yazar

حنــن منــر مبرحلــة حساســة جــداً ابلنســبة إىل اتريــخ تركيــا واملنطقــة، هــذه اجلملــة يف احلقيقــة تعــرب عــن 
وضــع جيعلــك حتــس بــه مــرات متكــررة بنفــس الشــكل يف أكثــر مــن مناســبة خــال الســنوات العشــرة 

األخــرية.
وقــد ذكــر البعــض مجــًا مشــاهبة خصوصــاً بعــد ســقوط نظــام بــن علــي إثــر إحــراق ابئــع متجــول نفســه 
يف تونس، وأثناء ســقوط نظام حســي مبارك يف مصر. فالظروف السياســية الي اتضحت بعد احلراك 
االجتماعــي يف العــامل العــريب، واملطالبــات ابلدميقراطيــة وحســن اإلدارة، رافقتهــا أايم عصيبــة وحساســة 
ابلنســبة ملنطقة الشــرق األوســط يف ظل تلك األنظمة الدكتاتورية، ولكنها يف الوقت ذاته كانت ســبباً 

يف انبعــاث بصيــص مــن األمــل يف املنطقــة.
ولكــن مل ميــر وقــت طويــل حــى بــدأت األنظمــة القدميــة أو امتداداهتــا يف الــدول الــي شــهدت ذلــك 
احلــراك الشــعي تعمــل علــى خنــق الثــورات الدميقراطيــة واحــدة تلــو األخــرى، فكانــت إرادهتــم اهلادفــة 
إىل العــودة إىل الوضــع القائــم ســابقاً، ســبباً يف انتقــال الوضــع إىل نقطــة جــد خطــرية، ذلــك ألن جــدار 
اخلــوف قــد مت جتــاوزه مــن طــرف الشــعوب الــي تعيــش يف الــدول العربيــة يف تلــك املرحلــة الــي تبلــورت 
فيهــا مثــال ســقوط نظامــي بــن علــي وحســي مبــارك، ولذلــك فقــد كان مــن الضــروري علــى القــوى 
السياســية الراغبــة يف العــودة إىل الوضــع القائــم أن متــارس العنــف بشــكل أكثــر كثافــة مــن أجــل ردع 

الشــعوب.
وإىل جانــب ذلــك فــإن البعــض ابت مثــل )مطرقــة اإلســكايف( يطلــب الدعــم مــن خــارج املنطقــة مــن 
أجــل العــودة إىل الوضــع القائــم وتثبيــت األنظمــة القدميــة علــى أســاس اهليــكل السياســي واالجتماعــي 
الــذي جيــري تشــكيله مــن جديــد، وقــد تســبب ذلــك يف االنتقــال مــن أايم مليئــة ابألمل إىل أايم غلــب 

عليهــا التفــاؤل املبالــغ فيــه.
خصوصــاً وأن موجــات التحــركات الشــعبية الــي تشــهدها الــدول احمليطــة برتكيــا، قــد ابتــت تؤثــر بشــكل 
أو آبخــر يف أمــن حــدود تركيــا واقتصادهــا وسياســتها والتزاماهتــا السياســية، ولنتذكــر ســريعاً أبن إيــران 
الــي لدينــا معهــا حــدود طويلــة تشــهد منــذ عــام ٢٠٠9 كل عامــن تقريبــاً حتــركات شــعبية ضخمــة 

معارضــة للنظــام.
ويف العــراق تســبب انســحاب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف فــراغ فســح اجملــال لتمــدد داعــش، ومــن 
أجــل حماصــرة ذلــك التأثــري شــهدت املنطقــة مرحلــة مــن التدخــل اخلارجــي مــن طــرف قــوات حتالــف 
دويل تقــوده الــوالايت املتحــدة. ويف األثنــاء نظمــت إدارة احلكــم احمللــي يف مشــال العــراق اســتفتاًء شــعبياً 
ليــس لــه أي أســاس شــرعي، ليعلــن اإلقليــم اســتقاله، وقــد تســبب ذلــك يف زايدة حالــة الضعــف الــي 

تعانيهــا احلكومــة املركزيــة العراقيــة الــي جتــد يف األصــل صعــوابت يف إدارة البلــد.
ويف ســوراي حتولــت املرحلــة املعروفــة ابســم الربيــع العــريب إىل حــرب أهليــة أدت إىل انتقــال األراضــي 

الســورية املتامخــة للحــدود الرتكيــة مــن ســيطرة النظــام إىل ســيطرة تنظيمــات إرهابيــة.
أثنــاء حــدوث تلــك التطــورات يف جنــوب تركيــا وجنوهبــا الشــرقي، كانــت احلــرب اجلورجيــة الروســية 
جاريــة، وكذلــك مت التدخــل الروســي يف القــرم، كمــا شــهد مشــال غــرب تركيــا حالــة اهنيــار بســبب هتالــك 
االقتصــاد اليــوانين، وتزامــن ذلــك مــع صعــود جنــم األحــزاب اليمينيــة املتطرفــة وزايدة أتثريهــا السياســي، 
ولذلــك فعلينــا أن نضــع يف زاويــة مــن زوااي أذهاننــا تلــك النقاشــات املتصاعــدة حــول ســعي الــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة لانتقــال مــن تنظيــم يتجــاوز القوميــة إىل حالــة تنظيميــة دوليــة رخــوة.
وإضافــة إىل تلــك التطــورات مجيعهــا كانــت املأســاة الــي تســبب فيهــا )أوابمــا( الــذي وصــل إىل الســلطة 
مــع آمــال عريضــة وانتظــره األمريكيــون لينفــذ هلــم اســرتاتيجيات طاملــا شــنف هبــا آذاهنــم ذلــك الزعيــم 
اإلقليمــي والــدويل، لكنــه تســبب هلــم يف خيبــة أمــل كــربى وواجــه اهتامــات ابلتزويــر واخلــداع، ويضــاف 

إىل ذلــك جــاء ســوء إدارة خليفتــه )ترامــب(، ليظهــر مشــهد ميكــن أن نصفــه ابحملــزن جــداً.
ويف مثــل هــذه األجــواء الدوليــة املتشــائمة ميكننــا القــول إن اخلطــوات الــي ختطوهــا تركيــا يف كل مــن 
ســوراي والعــراق علــى وجــه اخلصــوص، تصنــع األمــل وتضاعفــه علــى األقــل فيمــا يتعلــق مبســتقبل تركيــا.
واألكثــر مــن ذلــك هــو أن هــذا املوقــف الثابــت والقــوي الــذي تقفــه تركيــا يبعــث األمــل ليــس فقــط لــدى 
الشــعب الرتكــي وحــده بــل كذلــك لــدى ســكان دول املنطقــة. عندمــا تطوفــون علــى الشــعب يف دول 
املنطقــة مــن الكويــت حــى املغــرب األقصــى، ميكنكــم أن تــروا ذلــك االنتظــار واآلمــال املعقــودة يف دور 

تركيــا وزعامــة رئيــس مجهوريــة تركيــا رجــب طيــب أردوغــان.
ومــن هــذا اإلطــار ميكننــا أن نقــرأ احلماســة الــي أججتهــا عمليــة غصــن الزيتــون يف دول املنطقــة، وميكــن 
أن تــروا بــكل ارتيــاح أن الدعايــة املســتندة علــى الشــائعات الكاذبــة الــي تنشــرها التنظيمــات اإلرهابيــة 
يف العــامل الغــريب، ليــس هلــا أي صــدى بــن الشــعب يف دول املنطقــة، هــذا الوضــع انبــع مــن أن النــاس 
يف املنطقــة ابتــوا يعرفــون الوجــه احلقيقــي حلــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب وأذرعــه، وأنــه آليــة اجلرميــة 
األكثــر غــدراً عــرب التاريــخ، وكذلــك مــن أن حســن القبــول الــذي جيــده أردوغــان وزعامتــه الــي ليســت 

حمــل نقــاش تعطيــه القــدرة علــى قــول الكلمــة األخــرية.
ولذلــك فــإن القادمــن مــن اخلــارج أو أولئــك الذيــن يعتمــدون علــى القادمــن مــن اخلــارج، مهمتهــم 
أصعــب ممــا يتصــوره أحــد، فعندمــا ينتهــي الدعــم اخلارجــي ســيبحث هــؤالء علــى جحــر خيتبئــون فيــه، 

ولكــن ســيكون قــد فاهتــم القطــار!.
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إن األمر الذي يبقي مشــاكل الشــرق األوســط من دون حل، هو تدخل وختاذل دول ليســت من املنطقة يف مشــاكل 
املنطقة، إهنم يفكرون فقط يف مصاحلهم، وال أيهبون مبشــاكل شــعوبنا وآالمهم واملنااي الي تاحقهم. فمئات اآلالف 
ميوتــون ويهّجــر مثلهــم ويتحولــون إىل الجئــن، وتلــك الــدول ال أتبــه هبــم أبــداً، إهنــم ال يــرون فيهــم إال النفــط والغــاز، 
األســلحة الــي يبيعوهنــا هلــم وجتارهتــم واألمــوال الــي سيكســبوهنا منهــم، أمــا املــوت الــذي خيبــط يف شــعوبنا خبــط عشــواء، 

فــا يعــدو أن يكــون لديهــم جمــرد أرقــام إحصائيــة غــري ذات أمهيــة.
- أن تتبــى وضعــاً غريبــاً... ابت مجيعنــا يتقبــل األمــور الغريبــة بشــكل طبيعــي، لكــن علينــا أن نتســاءل أواًل عــن )دول 
تبعــد عــن منطقتنــا عشــرات اآلالف مــن الكيلومــرتات، فمــاذا تريــد أن تفعــل يف أراضينــا(. مثــة قواعــد عســكرية لكثــري 
مــن الــدول األجنبيــة يف األراضــي األردنيــة والقطريــة والســعودية والســورية والعراقيــة واإلماراتيــة والكويتيــة واملصريــة والليبيــة 
واجلزائريــة واللبنانيــة والرتكيــة، يف احلقيقــة فــإن تلــك الــدول الــي متتلــك قواعــد عســكرية هنــا ليــس هلــا عاقــة اترخييــة مــع 

املنطقــة وال انتمــاء عرقــي وال حــدود جغرافيــة أو جغراسياســية أبــداً.
إن األمــر الــذي يعجــل هــذا الوضــع طبيعيــاً هــو عــدم اســتغرابنا مــن األمــر وعــدم اعرتاضنــا عليــه، وألننــا نتقبــل األمــر 
بشــكل طبيعــي، فــإن دول املنطقــة مازالــت ال تفكــر يف مصاحلهــا، وتوفــر للــدول األجنبيــة إمكانيــة نصــب القواعــد 

العســكرية علــى أراضيهــا، وتشــرتي منهــا الســاح، وتوقــع معهــا االتفاقيــات واملعاهــدات.
- يدربــون اجملرمــن املرتزقــة علــى أراضينــا... إن احلــوض الشــرقي للبحــر األبيــض املتوســط وامليــاه الواقعــة بــن ســوراي 
وإســرائيل وقــربص ولبنــان، تعــج ابلســفن الغواصــات وحامــات الطائــرات التابعــة للــدول األجنبيــة أكثــر بكثــري ممــا 
متتلكــه دول املنطقــة، وال أحــد يعلــم عــدد الــدول الــي تواصــل تكديــس اجلنــود والســاح واجلواســيس يف املنطقــة، بذريعــة 

التحالــف ضــد )داعــش(، وأعتقــد أن مخســن دولــة هلــا عناصــر عســكرية يف املنطقــة، فلمــاذا كل هــذا؟.
لقــد كدســت أكــرب دول العــامل قواهتــا يف املنطقــة حملاربــة تنظيــم قــد نــزل وجــوده إىل مســتوى الصفــر تقريبــاً، ومــادام 
)داعــش( قــد انتهــى فلمــاذا ال تذهــب تلــك القــوات مــن هنــا؟ وإضافــة إىل أهنــم ال يغــادرون املنطقــة، فإهنــم يتدخلــون 
يف كل شــيء هنــا ابســتثناء )داعــش(، إهنــم يدربــون جمرمــن مرتزقــة هنــا، وميدوهنــم أبحــدث األســلحة مث يوجهوهنــم إىل 
حيــث يريــدون، وهــذا يعــي أهنــم يدربــون القتلــة املرتزقــة، واألغــرب مــن ذلــك هــو أننــا نتقبــل الوضــع وكأنــه أمــر طبيعــي.

- إهنم ال يعملون أبدًا لفائدة املســلمن... مت نشــر )مبادئ ويلســون( بعد احلرب العاملية األوىل، كي تقرر شــعوب 
اإلمرباطوريــة العثمانيــة مصريهــا مبفردهــا، لكــن ملــاذا ال )تســمح( الــوالايت املتحــدة األمريكيــة اليــوم للشــعوب بتقريــر 
مصريهــا مبفردهــا؟ إهنــا ال تكتفــي بذلــك، بــل تعمــل مــن أجــل إنشــاء دولــة يف ســوراي لاحتــاد الدميقراطــي، ودولــة أخــرى 
يف مشــال العــراق. إهنــم يتســببون يف تقســيم اليمــن وليبيــا ولبنــان وفلســطن، ونشــوء دويــات جديــدة هنــاك ال معــى 
هلــا، وكانــوا قــد تســببوا يف نشــوء 6٤ دولــة بعــد تفتيتهــم أراضــي الدولــة العثمانيــة، ومل يشــبعوا إىل اليــوم فرتاهــم يعملــون 
علــى تقســيم املقّســم. وإذا تركناهــم يتمــادون فإهنــم سيقّســمون تركيــا والســعودية وإيــران، ليصنعــوا هنــاك دويــات اتبعــة 
ال متتلــك إرادهتــا الوطنيــة. األمــر الــذي مل تفهمــه بــاد اإلســام، هــو أن تلــك الــدول األجنبيــة مل أتِت أبــداً إىل هنــا 
لفائدتنــا حنــن املســلمن، وميكنهــم أن يعيــدوا تنظيــم صفوفهــم بــن عشــية وضحاهــا ليتحولــوا مــن أصدقــاء إىل أعــداء مــن 
أجــل مصاحلهــم هــم ال غــري، إهنــم تصادقــوا مــع صــدام ضــد إيــران، مث صنعــوا مــن صــدام )دكتاتــوراً رهيبــاً( وقتلــوه. وقــد 
دعمــوا إيــران ضــد الصعــود الســي، وعقــدوا مــع طهــران اتفاقيــة نوويــة، مث غــريوا سياســتهم فجــأة قائلــن إن )إيــران أكــرب 
دولــة إرهابيــة(. وقــد حتالفــوا مــع األكــراد، مث تــكاد مل تبــق دولــة عظمــى مل ترتكهــم يواجهــون املــوت لوحدهــم، ويكفــي 
أن نلقــي نظــرة إىل التاريــخ القريــب حــى نــرى الــوالايت املتحــدة وروســيا وبريطانيــا وفرنســا... وغريهــا، مــع مــن عقــدت  

اتفاقــات يف منطقتنــا وكيــف خانــوا متفقيهــم وجعلوهــم يتقيــؤون الــدم.
ــر مصــران أبنفســنا... حنــن حنتــاج إىل فكــر وخطــاب واســرتاتيجيا وخطــة قويــة كفيلــة أبن جتعلنــا نقــرر  ــا تقري - علين

مصــريان أبنفســنا، وإذا مثــة مبــادئ ويلســون، فلمــاذا ال تكــون لنــا حنــن مبادئنــا؟.
كل الــدول الــي ليــس هلــا أراٍض وال حــدود يف هــذه املنطقــة، عليهــا أن تنســحب مــن هنــا، وعلينــا حنــن أن حنــل مشــاكلنا 
اخلاصــة مــع جرياننــا وإخوتنــا املســلمن، وقــد جربنــا مــرارة العجــز عــن حــل مشــاكلنا مادامــت الــدول األجنبيــة تتدخــل 
يف تلــك املشــاكل، واحلــال أننــا نعيــش تلــك التجربــة املريــرة منــذ قــرون مــن الزمــن، إذن فلمــاذا نســمح لتلــك الــدول أبن 
تتدخــل يف شــؤوننا؟... وألننــا فقــدان ثقتنــا يف أنفســنا ويف إرادتنــا وإمياننــا، فإننــا ولألســف الشــديد أصبحنــا نعتــرب البــاد 
املســلمة األخــرى والــي نطلــق عليهــا اســم )الــدول الشــقيقة( أصبحنــا نــرى فيهــا أكــرب خطــر يهــدد ســيادتنا وأراضينــا 
وحرايتنــا. ولذلــك فــإن كل دولــة بــدأت توقــع اتفاقــاً وتعقــد حتالفــاً مــع بلــد أجنــي ليحميهــا. وهــذا األمــر يعــي االحتــال، 
واســتغال خــريات بــادان مــن طــرف الــدول األجنبيــة، وتلــك هــي العبوديــة بعينهــا، وال نســتطيع أن نعــي بذلــك لســبب 
أو آلخــر... علــى بــاد اإلســام أن تلملــم أفكارهــا، كمــا يقــول املثــل الشــعي، ذلــك ألننــا إذا مل نتفــق يف مــا بيننــا، 
فإننــا سنشــهد حــروابً أكثــر وقتــًا أكثــر وهتجــرياً أكثــر وتقســيماً أكثــر، وســيبقى القاتــل واملقتــول هــو املســلم دائمــاً. علينــا 
تعزيــز هــذه األفــكار وأن نتباحــث فيهــا وننضجهــا وننشــرها، وعلينــا أن نتكاتــف معــاً كالعظــم واللحــم، كــي جنهــز خططــاً 

واســرتاتيجيات ومشــاريع قابلــة للتطبيــق. علينــا أن نفعــل مــن أجــل أبنائنــا إن مل يكــن مــن أجــل أنفســنا.

لماذا ال نستطيع تقرير مصيرنا 
بأنفسنا؟

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

Ortadoğu sorunlarını çözümsüz bırakan şey, bölge ülkesi olmayan devletlerin buradaki sorunlara müdahil ol-
masıdır. Onlar, kendi çıkarlarını düşünür, halklarımızın çektiği sıkıntılara, acılara, ölümlere kayıtsız kalırlar. 
Yüzbinlerce insanın ölümü, sürgün edilmesi, mülteci konumuna düşmesi, o devletlerin umurunda değildir. 
Onlar petrolü, doğal gazı, satacağı silahı, ticareti ve kazanacağı parayı düşünür. Bizim halklarımızın ölümü, 
onlar için sadece istatistik rakam anlamına gelir. Önemsizdir.
GARİP DURUMU BENİMSEMEK... Hepimiz tuhaf bir şekilde doğal karşılıyoruz ancak, ‘on binlerce 
kilometre uzaktan gelmiş ülkeler, ne arıyor bizim topraklarımızda?’ diye sormalıyız. Ürdün, Katar, Suudi 
Arabistan, Suriye, Irak, BAE, Kuveyt, Mısır, Libya, Cezayir, Lübnan, Türkiye topraklarında birçok yabancı 
ülkenin askeri üsleri var. Bu askeri üslere sahip ülkelerin bu bölgeyle tarihi olarak bir bağı, etnik olarak bir 
ilişkisi, sınırı, jeopolitik bir irtibatı yoktur aslında. Durumu normalmiş gibi gösteren şey, bizim bu durumu 
garipsemememiz ve itiraz etmememizdir. Biz doğal karşıladığımız için, bölge ülkeleri çıkar ve menfaatten 
başka bir şey düşünmeyen bu yabancı devletlere daha çok üs imkanı tanıyor, daha çok silah alıyor, daha çok 
askeri antlaşmalar yapıyorlar.
TOPRAKLARIMIZDA PARALI KATİL YETİŞTİRENLER... Suriye, İsrail, Kıbrıs, Lübnan açıkların-
daki Doğu Akdeniz sularında, bölge ülkelerinden daha çok yabancı devletlerin askeri gemileri, denizaltıları, 
uçak gemiler var. IŞİD koalisyonunu bahane edip, bu bölgeye asker, silah, casus yığan ülke sayısını bilen 
yok. Sanırım 50 ülkenin askeri unsuru var şu anda bölgede. Neden?
Varlığı neredeyse sıfıra inmiş bir örgüt için dünyanın en büyük devletleri, akıl almaz kuvvet yığdı bölgeye. 
IŞİD bittiğine göre peki neden gitmiyorlar? Gitmedikleri gibi, bir de IŞİD haricinde her işe bulaşıyorlar. Bu-
rada paralı asker yetiştiriyor, onları en modern silahlarla donatıyor ve sonra da istedikleri yere saldırtıyorlar. 
Paralı katil asker yetiştiriyorlar yani. Durum bize normalmiş gibi geliyor, en tuhafı da bu.
HİÇBİR ZAMAN MÜSLÜMANLARIN HAYRINA ÇALIŞMAZLAR... Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, dağılan Osmanlı İmparatorluğu halklarının kendi kaderini kendi tayin etsin diye ‘Wilson ilkeleri’ 
yayınlanmıştı. Amerika şimdi neden halkların kendi kaderini kendi tayin etmesine ‘izin’ vermiyor? Bununla 
da kalmıyor, PYD’ye Suriye’de bir devlet, K. Irak’ta başka bir devlet kurulması için uğraşıyor.
Yemen’i, Libya’yı, Lübnan’ı, Filistin’i bölüp yeni ve anlamsız devletçiklerin doğmasına neden oldular. Os-
manlı topraklarını parçalayıp 64 ülke çıkarmışlardı. Doymadılar, daha da parçalıyorlar. Bıraksak Türkiye, 
Suud, İran’ı da parçalayacak ve iradesiz uydu devletler çıkaracaklar. İslam ülkelerinin anlamadığı şey, bu 
yabancı devletlerin hiçbir zaman biz Müslümanların iyiliği için buraya gelmediğidir. Onlar kendi çıkarları 
için burada ve o çıkarlar için bir günde saf değiştirip, dostken düşman olabilirler.
İran’a karşı Saddam’la dost olur, sonra Saddam’dan ‘korkunç bir diktatör’ üretir, bu kez onu öldürürler.
Sünni yükselişe karşı İran’ı destekler, nükleer anlaşma yapar, sonra birden ‘İran en büyük terörist devlettir’ 
diyerek politika değiştirirler. Kürtlerle ittifaklar kurup, sonra onları yalnız bırakmayan ve ölüme terk etmeyen 
büyük devlet kalmamıştır neredeyse. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa… bizim bölgemizde kiminle ne ittifaklar 
kurmuş, sonra nasıl da ihanet etmiş ve kan kusturmuştur, tarihe kısaca bakmak yeterli.
BİZ KENDİ KADERİMİZİ TAYİN ETMELİYİZ... Bizim kendi kaderimizi kendimizin belirleyeceği 
güçlü bir fikre, söyleme, stratejiye, plana ihtiyacımız var. Wilson ilkleri oluyor da neden bizim ilkelerimiz 
olmuyor?... Bu bölgede sınırı olmayan, toprağı olmayan tüm devletlerin buradan çıkması gerekir. Biz komşu-
larımızla, Müslüman kardeşlerimizle kendi sorunumuzu kendimiz çözmeliyiz. Yabancı devletler sorunlarımı-
za müdahil olduğu sürece, sorunlarımızı asla çözemediğimizi acı bir şekilde tecrübe ettik. Hem de yüz yıldır 
bu acı tecrübeyi yaşıyoruz. O zaman neden bu ülkeleri işimize karıştırıyoruz?... Çünkü kendimize güveni-
mizi, irademizi, inancımızı kaybettik. Ne acıdır ki, egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze, özgürlüğümüze 
en büyük tehdit olarak ‘kardeşimiz’ dediğimiz diğer Müslüman ülkeleri görüyoruz. Bu yüzden her devlet bir 
yabancı ülkeyle kendisini koruması için anlaşmalar imzalıyor, ittifaklar kuruyor. Bu, aynı zamanda sömürü 
demek, öz kaynaklarının yabancı devletler tarafından tüketilmesi demek, esaret demek. Nedense bunu fark 
edemiyoruz. İslam ülkelerinin aklını başına toplaması gerek, popüler deyimle. Zira eğer kendi aramızda bir 
anlaşma yapamazsak, daha çok savaş, daha çok ölüm, daha çok sürgün, daha çok parçalanma yaşayacağız. 
Ölen de, öldüren de, yok olup giden de hep Müslüman olacaktır. Bu fikri güçlendirmeliyiz, konuşmalıyız, 
olgunlaştırmalıyız ve yaymalıyız. Ete kemiğe bürüyüp, uygulanabilir projelere, stratejilere, planlara dökmel-
iyiz. Kendimiz için yapmayacaksak da çocuklarımız için bunu yapmalıyız.
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Kendi Kaderimizi Neden Tayin
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