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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Suriye krizini çözüme kavuştur-
mak için her türlü siyasi ve insani çabayı göstermeye devam edeceğini söylerken, 3.2 milyon 
Suriyeli mültecinin yükünü tek başına Türkiye’nin omuzlarına bırakan tüm ülkelere ve ulus-
lararası kuruluşlara verdikleri sözleri tutma çağrısı yaptı.

Halep’in kuzey kırsalındaki Fırat Kalkanı’nda bulunan Özgür Suriye Ordusu’na bağlı gruplar, 
25.09.2017 tarihinde ortak bir idare altında ve birleşik bir yönetimde birleştiklerini ilan etti.

Suriyeli gazeteci Hala Berekat (22) ve annesi muhalif Arube Berekat’ın (60) cesetleri, öldürülmelerin-
den üç gün sonra İstanbul’daki evlerinde bulundu. Cinayette Esed rejiminin rolü olduğu tahmin ediliyor.

وشــدًد علــى أن بــاده ســتواصل بــذل كافــة أشــكال اجلهــود السياســية واإلنســانية حلــل األزمــة يف ســوراي، ودعــا مجيــع 
الــدول واملؤسســات الدوليــة الــي تركــت مجيــع أعبــاء 3.2 مليــون الجــئ علــى تركيــا وحدهــا إىل االلتــزام بوعودهــا. 

أعلنــت يــوم اإلثنــن 2017/9/25 ، فصائــل اتبعــة للجيــش الســوري احلــر يف منطقــة )درع الفــرات( بريــف حلــب 
الشــمايل عــن توحدهــا حتــت قيــادة واحــدة مشــركة وجملــس قيــادة موحــد.

تشــر التوقعــات إىل دور لنظــام بشــار األســد يف اجلرميةالبشــعة الــت نفــذت ضــد الصحفيــة الســورية )حــا بــركات( 22 عامــاً ووالدهتــا املعارضــة 
)عروبــة بــركات( 60 عامــاً، اللتــن عثــر علــى جثتيهمــا يف منزهلمــا مســاء اخلميــس 2017/9/21  يف إســطنبول مذبوحتــن بعــد 3 أايم مــن اجلرميــة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة: )الشعب السوري ترك وحيدًا(.
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Terörle mücadele adı altında Rakka operasyonu için hazırlıklar 
başladığından bu yana, bir numaralı işveren “Amerika” ile 
Esed rejimi, DAEŞ ve Suriye Demokratik Güçleri gibi terör 
örgütleri arasındaki örtülü anlaşma daha da çok kendisi-
ni gösterdi. Operasyon başladıktan sonra ise, arka plandaki 
hedefin şehri ahalinin başına yıkmak, mümkün olduğunca çok 
kişiyi öldürmek, demografik yapıyı değiştirmek amacıyla ha-
yatta kalanları şehirden çıkarmak ve şehir halkından intikam 
almak olduğu ortaya çıktı. Zira Rakka, katil Esed’in zulmün-
den kurtarılan ilk şehirdi. Olayların detayına inildiğinde, adeta 
bir tiyatro oyunuymuşçasına, Amerika’nın ve rejimin DAEŞ’i 
koruduğu ve terk etmelerini emrettikleri bölgelerden çıkarken 
onları gözetim altına aldıkları, bunun akabinde ise roller ve 
mekanların değişmesiyle aynı oyunun oynanmasına devam 
edilerek daha fazla sivilin öldürüldüğü aşikar olmaktadır.
Suriye Demokratik Güçleri, ele geçirdiği bölgelerin çoğunu 
rejime teslim etti. Buralar, Halep kırsalı, Meskene, Cueydin, 
Ma’dan, Sebha, El-Ukayrşi gibi yerlerdi. Rakka’nın yıkımının 
ardından ise, bu güçlerin şehri birlikte koordineli olarak hare-
ket ettikleri ve Amerika’nın planlarını uyguladıkları Esed reji-
mine teslim etmeleri bekleniyor.
Şu anda, katil rejim, Suriye Demokratik Güçleri ve DAEŞ 
arasında Amerika’nın gözetiminde ortak bir operasyon 
odası kurulmuştur. Bu odanın amacı, daha fazla yıkım 
gerçekleştirmek ve bu sayede Amerika’nın zengin doğu böl-
gelerindeki askeri üslerinin sayısını arttırmasını, buraları ele 
geçirmesini ve kendisinin yıkmış olduklarını yeniden imar 
etme bahanesiyle buraların servetinden yararlanmasını sağla-
maktır.
Yakın zamanda terörist Hizbullah ve DAEŞ arasında 
gerçekleşen ve DAEŞ’in, Özgür Suriye Ordusu’nun Esed re-
jiminin çetelerinin elinden kurtarmayı başardığı bölgelerden 
uzaklaştırılması görevini tamamladığını ifade eden anlaşma 
da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu anlaşma kapsamında, 
DAEŞ çetesinin Suriye’de Irak sınırı yakınında bulunan Ebu 
Kemal şehrine uluslararası koalisyon uçaklarının koruması 
altında ulaşması sağlanmıştır. Böylece Amerika, Ebu Kemal, 
El-Meyadin ve Deyrizor’u yerle bir etmek için bahanesini elde 
etmiş olacaktır.
DAEŞ ve Hizbullah arasındaki müzakereler yeni bir şey 
değildir. Yeni olan, taraflar arasında yapılan ve Suriye ve 
uluslararası güçlerin güvencesi altında uygulanacak olan an-
laşma ve yine Lübnan sınırından Deyrizor’a kadar güvenlikler-
inin sağlanacak olmasıdır. Ancak bu oyun artık gün yüzüne 
çıkmıştır. Bu anlaşma, kulislerde dönen söylentilerin artık net 
bir şekilde görünür hale gelmesidir. Ancak artık kimse terörle 
mücadele masalına kanmamaktadır. Zira DAEŞ’i doğuranın 
ve petrol ve doğalgaz zengini bölgelere akın etmelerini ve bu 
sayede Amerika’nın buraları yerle bir etmek ve ele geçirmek 
suretiyle vesayeti altına almasını sağlayanın ABD’nin kendisi 
olduğu aşikar hale gelmiştir.
Bu amaçla Amerika, petrol bölgelerinde askeri üslerini inşa 
etmeye başlamıştır. Böylece Suriye’nin tüm kaynak ve ze-
nginliklerini kendisine aktaracak, bu bağlamda ise DAEŞ’le 
mücadelede büyük bir bedel ödediğini ve kendi yıkmış olduğu 
şehirleri yeniden inşa etmede en büyük faturanın da kendisine 
patlayacağını bahane edecektir.
Terörü üreten ve ona en büyük işverenliği yapan Amerika’dır. 
Yine Sünni bölgeleri yerle bir eden ve terörle mücadele baha-
nesiyle İslam’la mücadele etmek için DAEŞ, Suriye Demokra-
tik Güçleri ve Esed rejimi gibi araçlar icat eden de kendisidir.
Geriye ise yanıt bekleyen şu soru kalmaktadır: Terörle mü-
cadele eden tüm dünya nasıl olmuş da DAEŞ teröristleri için 
Lübnan’dan Ebu Kemal’e kadar güvenli bir yol oluşturmuş 
fakat Rakka’daki siviller için güvenli bir koridor inşa etmekten 
aciz kalmıştır?
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منــذ أن بــدأت التحضــرات ملعركــة الرقــة والــي جــاءت حتــت 
عنــوان فضفــاض )حماربــة اإلرهــاب( توضــح التوافــق الضمــي 
بــن املشــغل األكــر )أمريــكا( مــع كل التنظيمــات اإلرهابيــة 

التابعــة لــه مــن النظــام األســدي إىل داعــش وقســد.
واتضــح بعــد انطاقهــا أن الرغبــة املضمــرة هــي تدمــر املدينــة 
فــوق رؤوس أهلهــا، وقتــل أكــر عــدد ممكــن، وتشــريد مــن بقــي 
منهــم علــى قيــد احليــاة مــن أجــل التغيــر الدميوغــرايف، وانتقامــاً 
مــن املدينــة ألهنــا املدينــة الســورية األوىل الــي حتــررت مــن ظلــم   

النظــام األســدي اجملــرم.
يف تفاصيــل مــا حيــدث ـ تظهــر فصــول املســرحية، مــن محايــة 
أمريــكا والنظــام لداعــش ومحايــة انســحاهبم مــن املناطــق الــي 
يؤمــرون مبغادراهتــا، مث تبــادل األدوار واألمكنــة يف لعبــة هتــدف 

إىل املزيــد مــن قتــل املواطنــن اآلمنــن.
لقــد ســلمت قســد للنظــام غالبيــة املناطــق الــي اســتولت عليهــا 
مــن ريــف حلــب إىل مســكنة وصــوال إىل جعيديــن املتامخــة 
للطبقــة، ومــن الشــرق تســليمهم معــدان والســبخة والعكرشــي 
منهــم  ينتظــر  وتدمرهــا  الرقــة  ختريــب  مــن  االنتهــاء  وبعــد   ،
تســليمها للنظــام الــذي ينســقون معــه وينفــذون مــا ختططــه 

أمريــكا هلــم .
وقد أنشــأت غرفة عمليات مشــركة بن النظام القاتل وقســد 
وداعــش برعايــة أمريــكا، هبــدف إحــداث املزيــد مــن الدمــار 
كــي تنشــر أمريــكا قواعدهــا العســكرية يف املناطــق الشــرقية 
املتخمــة ابلثــروات، وتســتويل عليهــا وتســتأثر هبــا حبجــة إعــادة 

إعمــار مــا خربتــه.
واالتفــاق األخــر الــذي متَّ بــن حــزب هللا وداعــش اإلرهابيــن 
مــن  متكنهــا  بعــد  داعــش  مهمــة  انتهــاء  إىل  والــذي خلــص 
إبعــاد اجليــش احلــر مــن األماكــن الــي متكــن مــن حتريرهــا مــن 
عصــاابت النظــام األســدي، ومــن خــال االتفــاق متَّ أتمــن 
ومحايــة إيصــال عصابــة داعــش إىل مدينــة البــو كمــال الســورية 
الــي تقــع ابلقــرب مــن احلــدود العراقيــة، حتــت محايــة طائــرات 
التحالــف لكــي تكمــل مهمتهــا يف إعطــاء الذرائــع ألمريــكا 

كــي تدمــر البــو كمــال واملياديــن وديــر الــزور.
مفاوضــات داعــش - حــزب هللا ليــس جديــداً لكــن اجلديــد 
الطرفــن وتنفيــذه بضمانــة ســورية  بــن  هــو إعــان االتفــاق 
ودوليــة وأتمــن ســامتهم مــن احلــدود اللبنانيــة إىل ديــر الــزور 

فاللعبــة أصبحــت علــى املكشــوف.
والصفقــة تظهــر أن مــا كان يــدور خلــف الكواليــس، أصبــح 
واضحــاً وظاهــراً، ومــا عــادت تنطلــي علــى أحــد مقولــة حماربــة 
اإلرهــاب، فقــد توضــح أن أمريــكا هــي مــن صنعــت داعــش 
ودفعتهــا للتوغــل يف املناطــق الثريــة ابلنفــط والغــاز لكــي يســهل 

علــى أمريــكا تدمرهــا واحتاهلــا ووضعهــا حتــت وصايتهــا.
ومــن أجــل ذلــك شــرعت أمريــكا ببنــاء قواعدهــا العســكرية يف 
كل املناطــق النفطيــة، وســتكرس كل املــوارد والثــروات الســورية 
لداعــش  حماربتهــا  يف  فاتــورة كبــرة  دفعــت  أهنــا  حبجــة  هلــا 

والفاتــورة األكــر إلعــادة بنــاء املــدن الــي دمرهتــا.
أمريــكا هــي صانعــة اإلرهــاب وهــي املشــغل لــه ، وهــي مــن 
خططــت لتدمــر املــدن الســنية وأوجــدت أدواهتــا مــن داعــش 
حماربــة  علــى  تعمــل  اجملــرم كــي  األســدي  والنظــام  وقســد 

االرهــاب. حماربــة  حبجــة  اإلســام 
ويبقــى الســؤال العصــي علــى اإلجابــة كيــف اســتطاع العــامل 
البــو  لبنــان إىل  مــن  الطريــق  الــذي حيــارب اإلرهــاب أتمــن 
كمــال يف ســوراي لإلرهابيــن الدواعــش لكنــه عجــز عــن أتمــن 

ممــرات آمنــة للمدنيــن يف الرقــة.

المشغل األكبر

Supki Dsokiصبحي دسوقي

Bir Numaralı İşveren
كلمة العدد
Başyazı

Yüksek Müzakere Heyeti Genel Koordinatörü Riyad Hicab, heyetin Cenevre beyannamesi ve ilgili 
uluslararası kararları esas alan siyasi bir çözüme bağlı olduğunu vurguladı. Riyad, heyeti yönlendiren 
gerçek pusulanın “Suriye halkının istekleri, yani Beşar Esed’in ve Suriyelilerin kanını akıtmada payı 
olan herkesin görevden uzaklaştırılması” olduğunu dile getirdi.

Türk ordusuna ait araç ve ekipmanlar, Bab El-Heva sınır kapısı vasıtasıyla Suriye’ye geçme-
ye devam ediyor. Söz konusu hareketlilik, Ankara’nın Suriye sınırını tahkim etmek ve Suri-
ye’nin kuzeyinde terörist PYD milislerine karşı yapılacak muhtemel bir operasyon yapmak 
üzere gerçekleştiriliyor.

Ağustos ayı boyunca Rakka şehrinde, 84’ü çocuk, 44’ü kadın ve 110’ü erkek toplam 238 kişi, 
çoğu uluslararası koalisyon uçaklarının bombardımanıyla olmak üzere şehit oldu.

ــرارات  ــان جنيـــف والقـ ــاس بيـ ــى أسـ ــم علـ ــل السياســـي القائـ ــاب التأكيـــد علـــى مواقـــف اهليئـــة املتمســـكة ابحلـ جـــدد حجـ
الدوليـــة ذات الصلـــة، مضيفـــاً إن البوصلـــة احلقيقيـــة الـــي توجـــه وفـــد اهليئـــة »ســـتبقى تطلعـــات الشـــعب الســـوري مـــا يعـــي 

ضـــرورة رحيـــل بشـــار األســـد وكل املتورطـــن يف ســـفك الـــدم الســـوري«.

تســتمر عبــور العــرابت واآلليــات العســكرية التابعــة للجيــش الركــي إىل ســوراي عــر معــر ابب اهلــوى، وأييت هــذا األمــر 
يف إطــار التعزيــزات الــي ترســلها أنقــرة إىل حدودهــا مــع ســوراي وذلــك لشــن عمليــة حمتملــة يف الشــمال الســوري ضــد 

ميليشــيات تنظيــم )ب ي د( اإلرهــايب.

مت توثيق 238 شهيداً من أول اغسطس منهم 84 طفًا و 44 امرأة و110 ذكور أغلبهم ابلقصف من طران التحالف.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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الذكرى السنوية الثالثة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا
الكلفة الدامية مقتل ما ال يقل عن 2286 مدنيًا بينهم 674 طفال و 504 سيدة

المحتل الروسي يسهم بتدمير المدن السورية الثائرة

Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Suriye’ye Müdahalesinin Üçüncü Yıldönümünde-
ki Kanlı Tabloya Göre 674’ü Çocuk 504’ü Kadın En Az 2286 Yaşamını Yitirdi

İşgalci Rusya Devrimci Suriye Şehirlerinin Yıkımına Yardım Ediyor

Uluslararası Koalisyon, Suriye’de teröre karşı operasyonlarına Eylül 2014’te başladı. Koalisyon bu operasyonlar esnasında Suriye’deki şehir ve 
kasabalara milyonlarca saldırı yaptı ve bu saldırılar, söz konusu bölgelerin tamamıyla yerle bir olmasına yol açtı.

2015’te aleni bir biçimde Suriye’ye karşı saldırılara katılan Rusya, hastane, okul, fırın, pazar yeri, köprü, yardım konvo-
yu ve altyapı gibi Suriye’nin temel noktalarını hedef almaya devam etti.

بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجهــة ضــد اإلرهــاب يف ســوراي منــذ أيلــول/ 2014، وشــنَّت خاهلــا مايــن الغــارات علــى املــدن والبلــدات الســورية 
ممــا أدى إىل تدمرهــا بشــكل كامــل .

الغــزو الروســي منــذ دخولــه املعركــة بشــكل علــي 2015 ركــز علــى تدمــر املشــايف واملــدارس واألفــران واألســواق واجلســور وقوافــل االغاثــة والبنيــة 
التحتيــة للمــدن والقــرى الســورية.

خالل عدوان روسيا المتواصل على الشعب السوري جربت خالله كل أسلحتها الفتاكة

أكثر من 1000 غارة جوية روسية استهدفت الشمال السوري وخلفت أكثر من 400 شهيد

سوريا تباد على أيدي النظام األسدي المجرم وطائرات االحتالل الروسي

Rusya Suriye’ye Karşı Devam Eden Saldırılarında Tüm Ölümcül Silahlarını Test Etti

Rusya Suriye’nin Kuzeyinde 1000’den Fazla Hava Saldırısı Yaptı ve Bu Saldırılarda 400’den Fazla Kişi Şehit Oldu

Suriye Katil Esed Rejiminin ve İşgalci Rus Uçaklarının Ellerinde Yok Ediliyor

Rusya Suriye’ye yaptığı saldırılarında, Suriye halkını katletmek ve Suriye’yi yerle bir etmek amacıyla birçok ölümcül silahını ilk kez kullandı.

واســتخدمت فيهــا كل منظومــات الســاح الروســي الفتاكــة والــي اســتخدمت ألول مــرة يف ســوراي، مــن أجــل التدمــر وقتــل الشــعب الســوري، هــذه 
القنبلــة صنعــت يف روســيا.......؟؟؟.

تواصــل طائــرات النظــام الســوري اجملــرم مــع طائــرات حليفهــا احملتــل الروســي تدمــر مــا تبقــى مــن ســوراي ، حيــث تركــزت علــى تدمــر قــرى الرقــة وديــر الــزور 
والشــمال الســوري وقــرى إدلــب.

Rus savaş uçakları, İdlib kırsalı ve Cisr Eş-Şuğur’u hedef alan saldırılarını sürdürürken, bu saldırılar sonucu yüzlerce kişi şehit oldu, binlerce 
kişi ise yaralandı.

Katil Suriye rejiminin uçakları ve işgalci müttefiki Rusya’nın uçakları, Suriye’nin geri kalan kısımlarını harap et-
meye devam ediyor. Bu kuvvetler özellikle Rakka köylerine, Deyrizor’a, Suriye’nin kuzeyine ve İdlib’in köylerine 
yoğun saldırılar düzenlemekteler.

 واصلت الطائرات احلربية الروسية غاراهتا املكثفة والي استهدفت ريف إدلب وجسر الشغور ، وتسببت بسقوط مئات الشهداء وآالف اجلرحى.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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قضايا سياسية

ال تنتهــي مشــاكل الشــرق األوســط إىل حــل اتم إذا مــا بــدأت، بــل 
تتحــول إىل أزمــات مســتعصية، وقــد تعجــز التحليــات السياســية عــن 
إجيــاد جــواب مقنــع عــن أســباب ذلــك، فاألصــل يف املشــاكل الدوليــة 
إذا مــا نشــبت أن جتــد احللــول مــن اجملتمــع الــدويل ومــن الــدول الكــرى 
ومــن األمــم املتحــدة ومــن جملــس األمــن وغرهــا، فالقضيــة الفلســطينية، 
والقضيــة الكشــمرية، والقضيــة القرصيــة وغرهــا مــرَّ عليهــا العقــود 
دون حــل، واجلديــد منهــا األزمــة العراقيــة والليبيــة واليمنيــة والســورية 
واخلليجيــة وغرهــا تســر علــى طريــق اخواهتــا الســابقات، ممــا يؤكــد أن 
هنــاك أجنــدات دوليــة ابن تبقــى هــذه القضــااي دون حلــول، فضــا 
عــن القضــااي الــي تولــد داخــل أقطــار املنطقــة نفســها، وهــذا يؤكــد 
أيضــاً أن املنطقــة واقعــة حتــت اهليمنــة الدوليــة الــي ال تســمح إبجيــاد 
حــل ملشــكات الشــرق األوســط، بــل تعمــل علــى زايدهتــا، ألهنــا يف 
نظرهــا هــي الوســيلة الوحيــدة للتحكــم هبــا ومبســتقبلها، وعــدم الســماح 

هلــا للظهــور علــى املســرح الــدويل يف املســتقبل أيضــاً.
جنــد  األوســط  الشــرق  علــى  اآلن  املهيمنــة  الــدول  إىل  النظــر  وعنــد 
العامليــة األوىل،  العــامل منــذ احلــرب  الــي ســيطرت علــى  الــدول  أهنــا 

وأسســت نظامهــا العاملــي مــن خــال 
خــال  مــن  مث  أواًل،  األمــم  عصبــة 
األمــم املتحــدة وجملــس األمــن الــذي 
كلهــا،  الدوليــة  ابلقــرارات  يتحكــم 
الظــامل،  الفيتــو  النقــض  حــق  وميلــك 
اجمللــس  هــذا  يف  يوجــد  ال  وحيــث 
دولــة مــن دول الشــرق األوســط هلــا 
مكانــة الدولــة الكــرى فإنــه ال قيمــة 
هلــا، وتواجدهــا املؤقــت يف جلســات 
جملــس األمــن هــي للشــهادة الكاذبــة 
للــدول  الدوليــة  القــرارات  لتمريــر 
الكــرى فقــط، وهــذه الــدول الكــرى 
هــي أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا وروســيا 
والصــن، فــإذا اســتثنيت الصــن الــي 
أدخلــت جملــس األمــن بصفــة دائمــة 
قليلــة  فإهنــا  فقــط،  ســكاهنا  لعــدد 
التأثــر علــى جملــس األمــن، وبقيــت 
لعقــود طويلــة شــبه غائبــة عنــه، وامــا 

الــدول األربــع الباقيــة وهــي أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا وروســيا فإهنــا 
أقــل مــن  مجيعهــا دواًل مســيحية صليبيــة، وجممــوع ســكاهنا مجيعهــا 
نصــف عــدد ســكان الشــرق األوســط والعــامل االســامي، وهــذا يعطــي 
مؤشــراً علــى النظــام الــدويل القائــم يف العــامل منــذ احلــرب العامليــة األوىل 
هــو نظــام ظــامل وغــر منصــف، فهــو ذو هويــة فلســفية وحضاريــة ودينيــة 
واحــدة، هــي الفلســفة الرأمساليــة واملســيحية الصليبيــة، ومنــذ اهنيــار 
االحتــاد الســوفيي أصبحــت روســيا جــزءاً مــن هــذه الفلســفة الرأمساليــة 
املســيحية الصليبيــة، ومــا حاجــة الرئيــس الروســي بوتــن إىل أحبــار 
الكنيســة األرذودكســية الروســية إلعــان احلــرب املقدســة عنــد تدخلــه 
العســكري يف ســوراي عــام 2015 إال شــاهداً واحــداً علــى ذلــك.

لذلــك مــن املســتغرب أن تبقــى التحليــات السياســية تبحــث عــن 
تفسر لبقاء أزمات املنطقة اإلسامية دون حلول واجلواب احلضاري 
واضــح وضــوح الشــمس، فــا مصلحــة للنظــام الرأمســايل الصليــي حبــل 
القضيــة الفلســطينية إطاقــاً، ألن إقامــة الكيــان اإلســرائيلي اليهــودي 

اليهوديــة  اجملتمعــات  مــن  أورواب  قــد خلــص  فلســطن  الصهيــوين يف 
ومفاســدها أواًل، وأشــعل بــاد املســلمن ابحلــروب لعقــود متواصلــة 
ال تنتهــي اثنيــاً، فــا مصلحــة صليبيــة إلهنــاء الصــراع بــن املســلمن 
واليهــود، وال مصلحــة صليبيــة إلهنــاء قضيــة كشــمر وال قضيــة قــرص 
وال مشــكلة الروهينغــا وال قضيــة اإليغــور يف الصــن وال غرهــا، ومــن 
والعــرب يف  اإليرانيــن  بــن  املتواصلــة  احلــروب  تعمــل  أن  أوىل  ابب 
العــراق وســوراي واليمــن وغرهــا، وأن تعمــل احلــروب والصراعــات بــن 
األتــراك واألكــراد يف العــراق وســوراي وتركيــا، دون أن تســمح ألحــد 
األطــراف أو القوميــات بتحقيــق نصــر حاســم إطاقــاً، والبعــض يعلــل 
ذلــك بســذاجة بضعــف االدارة األمريكيــة، أو بســبب ثنائيــة املواقــف 
األمريكيــة بــن الرئيــس والبيــت األبيــض والبنتاغــون يف أمريــكا، ألهنــم 
ال يدخلــون يف حســباهنم التفســر احلضــاري، أبن أمريــكا ال تســعى 
حلــل األزمــة الســورية وال العراقيــة وال اخلليجيــة وال الليبيــة وال غرهــا.
التفســر  عــن  األكادمييــن  السياســين  تصــرف  الــي  األخطــاء  مــن 
احلضاري ظنهم أن ذلك يُدخلهم يف نظرية املؤامرة، الي مت تشويهها 
فكــرايً وإعاميــاً، لكــي ال جيــرؤ أحــد علــى ذكرهــا، ولذلــك لــن نذكرهــا 

كعلــة وحيــدة، ابلرغــم مــن حتقيقهــا علــى أرض الواقــع، ولكــن ســنذكر 
نظريــة يعــرف الغــرب هبــا، وهــو مــن دعــا إليهــا قبــل حنــو عقديــن، 
وهــي نظريــة الصــراع احلضــاري، فاالعتبــارات احلضاريــة الســابقة الذكــر 
مكشــوفة للعــامل أمجــع، ممــن يتحكــم مبجلــس األمــن يف األمــم املتحــدة 
أواًل، وادعاء وزراء خارجية الدول الكرى أبهنم يسعون حلل مشاكل 
أدلــة  فهــذه  اثنيــاً،  هلــا  حــل  متواصلــة دون  لعقــود  األوســط  الشــرق 
علــى اهنــم يزرعــون بــذور الصــراع وال حيصدونــه، بــل ويســتفيدون منــه 
يف تســويق منتجاهتــم العســكرية واالقتصاديــة والسياســية، فاألزمــات 
السياســية والعســكرية القائمة يف الشــرق األوســط متنح الغرب والدول 
تســويق  وحــق  األزمــات،  هــذه  التدخــل يف  حــق  الكــرى  الصليبيــة 
منتجاهتــا يف أســواق الشــرق األوســط، ألن الــدول العربيــة االســامية 
تلجــأ إىل الــدول الكــرى للتدخــل يف قضاايهــا، أو تلجــأ إىل النظــام 
الــدويل الــذي صنعتــه الــدول الصليبيــة الكــرى، فــأي أمــل ترجــو دول 
الشــرق األوســط ممــن أعلــن عليهــا صراعــه احلضــاري، ففاســفة الغــرب 

هــم مــن خططــوا هلــذه املرحلــة إبعــان نظريــة »صــراع احلضــارات« 
عــام 1993، فلمــاذا يتــم اهلــروب مــن التحليــل والتفســر احلضــاري، 
»صــراع  نظريــة  أطلقــوا  مــن  هــم  والغربيــن  األمريكيــن  والفاســفة 
احلضــارات« وتبنتهــا الــدول الصليبيــة الكــرى ويف مقدمتهــا أمريــكا.
لذلــك مــن اخلطــأ النظــر إىل أيــة مشــكلة أو أزمــة يف الشــرق األوســط 
علــى أهنــا مشــكلة حمليــة أو أزمــة إقليميــة، بــل إن الــدول الكــرى دول 
مشــاركة فيهــا مباشــرة، ولــو ادعــت أهنــا تقــوم بلعــب دور الوســيط 
للحــل أو الصلــح أو احلــوار ، ولكــن مــن هــي الــدول الــي تســتطيع 
الــدول  مــع  أزماهتــا  أو  األمريكــي يف مشــاكلها  التدخــل  ترفــض  أن 
األخــرى، ولــو كانــت دولــة عربيــة مثلهــا، أو دولــة خليجيــة مثلهــا، 
أو دولــة إســامية مثلهــا، فهــي ال تســتطيع، ألهنــا تــدرك أن امريــكا 
العربيــة واالســامية دون  تســتطيع أن تضــع يدهــا يف كل املشــاكل 
اســتثناء، وال فــرق بــن التدخــل األمريكــي أو تدخــل األمــم املتحــدة، 
فالنتيجــة واحــدة، فاألمــم املتحــدة ال تتدخــل إال بعــد الضــوء األخضــر 
األمريكــي، ومعظــم دول الشــرق األوســط مت تكوينهــا مبوافقــة وشــروط 
األمــم املتحــدة، أي مبوافقــة وشــروط الــدول الصليبيــة الكــرى، ولذلــك 
ال تقــوى علــى حــل مشــاكلها لوحدهــا 
طاملــا هــي جلــأت إىل األمــم املتحــدة، 

ألهنــا جتلــب التدخــل الــدويل بيدهــا.
قيــادات  تكــون  أن  غرابــة  ال  ولذلــك 
الغالــب  يف  األوســط  الشــرق  دول 
فاقــدة ملؤهــات قيــادة الــدول واألمــم، 
شــعوهبم  تصنعهــم  مل  القــادة  فهــؤالء 
أمواهلــم  أو  عائاهتــم  صنعتهــم  وإمنــا 
الــدويل  النظــام  وتــر  علــى  لعبهــم  أو 
يســتمدون  فهــم  وخدمتــه،  املهيمــن 
الــذي  النظــام  نفــس  مــن  شــرعيتهم 
يتحكــم مبجلــس األمــن وهبويتــه الدينيــة 
واحلضاريــة، وابلتــايل يصبــح جــزءاً منــه 
معهــم  ينفــع  ال  وهــؤالء  لــه،  اتبعــاً  أو 
الشــعوب هبــذا االجتــاه أو  أن مصــاحل 
مصاحلهــم  عــن  يبحثــون  ألهنــم  ذاك، 
ضــد  ولــو كانــت  الــدويل  النظــام  مــع 
مصــاحل شــعوهبم، ومــن ابب أوىل أهنــم 
ال يســتطيعون صناعــة دولــة وطنيــة قويــة، وال صناعــة نظــام إقليمــي 
قــوي، ألهنــم ال ميلكــون ذلــك، وال يثقــون أبنفســهم ابهنــم يســتطيعون 
بعدمــا شــاهدان  ذلــك، وابألخــص  فعــل  مــن  ذلــك، وخيافــون  فعــل 
بعــض مناذجــه يف العــراق أو يف املنظمــات الــي أنشــأوها كمنظمــات 

والتأثــر. للفاعليــة  فاقــدة  دوليــة 
إن غيــاب التفســر احلضــاري عــن الرؤســاء والــوزراء والدبلوماســين 
والساسة يعتر أمراً متوقعاً، وقد يكون كذلك حال احملللن والكتاب 
املؤدجلن أو املوظفن، ولكن ال ينبغي أن يغيب عن تفكر الباحثن 
عــن احلقائــق واملفكريــن واملثقفــن واالعاميــن املســؤولن، فالتفســر 
احلضــاري ألحــداث الشــرق األوســط هــو بوصلــة صحيحــة لتفســر 
األمــور أواًل، وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة اثنيــاً، وليــس بديــًا عــن 
إلغــاؤه أو جتاهلــه  لــه، ومــن اخلطــأ  التفســر السياســي وإمنــا مرشــداً 
ابلكامــل ، ألن التفســر السياســي يعجــز عــن االقنــاع يف كثــر مــن 

األزمــات الــي ال جتــد حــا هلــا بعــد عقــود وســنوات.

لماذا يتم تغييب التفسير الحضاري عن أحداث الشرق األوسط

محمد زاهد غول

أكادميي وصحفي تركي – رئيس بيت اإلعامين العرب
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قضايا سياسية

ابتــت كل األخبــار تتمركــز حــول بقــاء األســد الــذي ظهــر أنــه انتصــر، علــى الرغــم مــن أنــه أعلــن 
انتصــاره وإن أقــّر أبن الصــراع مل ينتــه، هلــذا ظهــر أن هنــاك حركــة واســعة مــن أجــل احلــج إىل 
دمشــق، وإىل اإلعــان عــن قبــول بقائــه يف الســلطة، عربيــاً تنفتــح اخلطــوط مــع النظــام، ليــس مــن 
أحــزاب ابتــت تنشــط مــن أجــل الضغــط علــى نظمهــا إلعــادة العاقــات، بــل إن نظمــاً ابتــت 
تعلــن ذلــك، يســعى األردن إىل فتــح احلــدود، حيــث يظهــر َشــَرهاً يف تصديــر الســلع إىل ســورية، 
والســعودية متّهــد إلقــرار قبــول النظــام، ابختصــار هنــاك نشــاط حممــوم مــن أجــل تتويــج بشــار 

األســد منتصــراً.
يف مســتوى آخــر، ابتــت دول »أصدقــاء الشــعب الســوري« األوروبيــة تعلــن موقفــاً خمتلفــاً، حيــث 
»مل تعــد تتمّســك برحيــل بشــار األســد«، وأنــه ميكــن أن يشــارك يف املرحلــة االنتقاليــة، وحــى 
ميكنــه الرشــح لانتخــاابت، كمــا أوضــح وزيــر خارجيــة بريطانيــا، وموقــف فرنســا شــبيه بذلــك، 
حيث أن بشــار األســد هو عدو الشــعب الســوري، وليس عدو فرنســا، وابلتايل مل تعد تتمّســك 
برحيلــه، وأمــركا تتوافــق مــع روســيا )يف ســورية حتديــداً بعــد اخلــاف املتصاعــد(، وتقبــل منظــور 
روســيا للحل »السياســي«، ومل تعد تركيا تبتعد كثراً عن هذا اجلو ابلتايل، ابت واضحاً أن كل 

هــذه الــدول، العربيــة والغربيــة، قــد أســقطت »شــروطها«، وســلمت األمــر لروســيا.
ابلتــايل، ميكــن القــول إن الــكل ختلــى عــن املعارضــة الســورية الــي بنــت إســراتيجيتها علــى دور 
»الغــرب«، ودول اخلليــج، وتركيــا، مــن هــذا املنظــور، جيــب فهــم مــا جــرى يف الــرايض مــن حــوار 
بــن »منصــات املعارضــة«، ومتّســك منصــة موســكو بعــدم ذكــر مصــر بشــار األســد، لقــد بــدا أن 
اخلــاف يف حــوار املنصــات يتمحــور حــول هــذا األمــر، وظهــر أن منصــة موســكو وحدهــا ترفــض 
تناولــه، وتراهــن علــى تغــرات دوليــة تفــرض جنــاح رؤيتهــا الــي أوضحهــا قــدري مجيــل، بعــد انتهــاء 
احلــوار مــن دون نتيجــة، أبهنــم ليســوا مــع رحيــل األســد وليســوا مــع بقائــه، بــل إهنــم مــع خيــار 
اثلــث، يتمثــل يف حتديــد األمــر يف املفاوضــات مــع النظــام، تكتيــك »ابرع« يطرحــه قــدري مجيــل، 

وهــو يصــّر علــى أنــه ملــس موقفــاً ســعودايً إجيابيــاً، ينــّم عــن تغــّر حــدث أخــراً.
يشــر ذلــك كلــه إىل مــأزق تعيشــه املعارضــة الــي مل تســتطع أن تبــي إســراتيجيًة صحيحــة منــذ 
البــدء، وخضعــت ملــا كان يهمــس بــه »احللفــاء«، أواًل أمــركا يف جنيــف 2، مث تركيــا والســعودية 
وقطــر، حيــث كانــت تغــوص إىل قــاع غائــر. ســتظهر نتائجــه يف الفــرة املقبلــة، حــن تصبــح منصــة 
موســكو قائــدة احلــوار مــع النظــام، ويتهّمــش االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية، 

ورمبــا كذلــك هيئــة التنســيق.
كان اخلطــأ القاتــل منــذ البــدء هــو قبــول احلــوار مــع وفــد النظــام )وفــد بشــار األســد( وليــس وفــداً 
مــن النظــام يقبــل »جنيــف1«، وابلتــايل يقبــل بتشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل تبــدأ إببعــاد األس، 
فوفــد األســد لــن يقبــل برحيــل األســد، وهلــذا ظــّل ينــاور، ويُفشــل املفاوضــات، مــا جعلهــا بــا 
معــى، وإىل اآلن، تريــد اهليئــة العليــا للتفــاوض التفــاوض مــع وفــد النظــام، مــن دون أن تفهــم 
أن األمــر عبثــي، وهــو مــن أشــكال تضييــع الوقــت الــذي يســتغله الــروس لرتيــب األمــر »علــى 
األرض«، وابت الوضــع اآلن مرتبــاً علــى الصعيــد السياســي، مــن خــال امليــل العــريب الــدويل إىل 
قبــول األســد، ومرتــب يف الواقــع علــى ضــوء إقامــة املناطــق »منخفضــة التوتــر«، وابتــت روســيا 

املايســرو املعــرف بــه مقــّرراً لطبيعــة احلــل السياســي.
جيد التمسك برحيل األسد، وجلبه إىل احملاكم الدولية، لكن ليس جيداً التمّسك ابملفاوضات، 
وتكــرار موقــف ابت مــن املاضــي، هــذا ال يعــي التخلــي عــن رحيــل األســد، بــل يعــي التخلــي عــن 
املفاوضــات الــي تســر حنــو أن تصبــح منصــة موســكو قائدهتــا، ورمبــا التكتيــك الصحيــح اآلن 

أن يطــرح الوفــد املفــاوض قبــول قــدري مجيــل رئيســاً يف املرحلــة االنتقاليــة، بــدل بشــار األســد.
هــذا تكتيــك وفــق الوضــع القائــم الــذي نشــأ عــن جرائــم ارتكبتهــا قــوى املعارضــة، وجمموعــات 
مســلحة كثــرة، أمــا الثــورة فستســتمر علــى الرغــم مــن أن الشــكانية الــي حتكــم النظــر ال تصــل 
إىل رؤيــة أن الشــعب هــو الــذي فّجــر الثــورة، وسيســتمر هبــا علــى الرغــم مــن كل التآمــر عليــه مــن 

كل األطــراف.

عن بقاء األسد

سالمة كيلة

مــن املســلمات أن بقــاء األســد يعــي اســتمرار ســيطرة إيــران علــى ســوراي ولبنــان، فضــًا عــن ســيطرهتا علــى 
العــراق، ويعــي انتصــار املشــروع الفارســي يف املنطقــة، وقــادة إيــران يعلنــون مشــروعهم منــذ أن جنحــت ثورهتــم 
ووضعــوا خطتهــم لتصديرهــا، وهــو يعــي كذلــك بقــاء روســيا الــي وقعــت عقــوداً طويلــة املــدى مــع احلكومــة 
الســورية وأعلنــت أهنــا ابقيــة، ولعــل الســورين يــرون يف روســيا أهــون الضرريــن رغــم أهنــا هــي الــي محــت النظــام 
مــن الســقوط كمــا صــرح قادهتــا، إال أن الــروس ســيبحثون عــن مصاحلهــم وحدهــا يف املســتقبل، وليســت لديهــم 
إيديولوجيــا يبشــرون هبــا كمــا يفعــل اإليرانيــون الذيــن حيملــون شــعارات عقائديــة يتوافــق الســوريون علــى رفضهــا 
مبختلف طوائفهم ومذاهبهم الدينية، وكان إعاهنا من األســباب الي دعت إىل ظهور شــعارات دينية مواجهة، 
اختطفــت شــعارات الثــورة يف احلريــة والكرامــة والدميوقراطيــة واجتهــت ملواجهــة املشــروع اإليــراين خبطــاب ديــي، وقــد 
وقعــت يف الفــخ الــذي أراده النظــام وخطــط لــه أبن جيعــل الثــورة ذات صبغــة إســامية، وأن حيشــوها ابلتطــرف 
واإلرهــاب فيحــول القضيــة مــن صــراع مــن أجــل احلريــة، إىل صــراع مــع تنظيمــات إرهابيــة، ومــع أن العــامل كلــه 
يعــرف حقيقــة مــا حــدث فإنــه وقــع يف ارتبــاك كبــر بــن اســتنكاره للعنــف غــر املســبوق الــذي واجــه بــه النظــام 

شــعبه، وبــن قلقــه مــن انتصــار هــذا الشــعب، خشــية عــدم القــدرة مســتقبلياً علــى الســيطرة عليــه.
وعلــى رغــم أن اجملتمــع الــدويل يقــر أبن األســد جمــرم حــرب وأنــه ارتكــب جمــازر كــرى ضــد اإلنســانية، ولــدى 
العديــد مــن دول العــامل ملفــات قانونيــة وواثئــق خطــرة إلدانتــه أمــام حماكــم دوليــة، ولعــل آخرهــا تقريــر جلنــة األمــم 
املتحدة الصادر أول أمس برقم A/HRC/55/36 والذي أكد على اســتخدام بشــار األســد لغاز الســارين 
يف اهلجــوم الــذي وقــع علــى مدينــة خــان شــيخون بتاريــخ 4 نيســان عــام 2017، فــإن بعــض دول العــامل بــدأت 
تراجــع ابســتحياء عــن فكــرة رحيلــه مــع بــدء املرحلــة االنتقاليــة، وقــد أقنعهــا الــروس أبن رحيــل األســد املفاجــئ 
ســيعي اهنيــار مؤسســات الدولــة وانفــراط عقــد اجليــش كمــا حــدث يف العــراق، وســيفتح ســاحات جديــدة للصــراع 
على الســلطة كما حدث يف ليبيا، وأن األفضل هو اإلبقاء على األســد وتقليم خمالب النظام، بشــكل تدرجيي.
وال أســتبعد أن يكــون الــروس أنفســهم خائفــن مــن ردة فعــل األســد علــى رغــم أهنــم أبلغــوه أنــه ال دور لــه يف 
مســتقبل ســوراي كمــا رشــح مــن معلومــات، ولكنهــم خيشــون إذا مــا انقلبــوا عليــه وطالبــوه ابلرحيــل الفــوري أن 
يفســد عليهــم حضورهــم يف الســاحل حيــث ثــروة الغــاز والنفــط الكــرى الواعــدة، وهــم يعلمــون أن لــدى األســد 
ميليشــيات قــادرة علــى أن تعكــر صفــو روســيا بدعــم إيــراين، والســيما أن إيــران الــي دفعــت دمــاء ومــااًل لــن تقبــل 
أن ختــرج صفــر اليديــن، وانتهــاء حكــم األســد ال يعــي خروجهــا مــن ســوراي فقــط، وإمنــا ســيعي خروجهــا مــن لبنــان 

ومــن العــراق أيضــاً، وانتهــاء هتديدهــا للمنطقــة العربيــة.
ويبــدو أن الــروس حائــرون، فــا هــم قــادرون علــى متابعــة مشــروعهم مــع إيــران الــي ســتبقى شــريكاً حماصصــاً يف 
كل مقــدرات املنطقــة، مبــا ســيعي حتالفــاً اســراتيجياً مديــداً بــن روســيا وإيــران لــن يرضــى عنــه الغــرب طويــًا، وال 
هــم قــادرون علــى التنكــر إليــران والقبــول ابســتبعادها وهــي متلــك قــوة عســكرية علــى أرض ســوراي، كمــا أهنــا متلــك 

قــدرة علــى نقــل اإلرهــاب إىل روســيا إذا خرجــت مــن حلفهــا.
وأان واثــق مــن أن الــروس يعرفــون أن األســد ال ميلــك قــدرة علــى ضمــان االســتقرار يف ســوراي، وأنــه مــن املســتحيل 
أن يقبــل الســوريون حبكمــه هلــم ويــداه تقطــران مــن دمائهــم، واألســد نفســه يعــرف اســتحالة ذلــك، وهلــذا جنــده 
خيشــى عودة املهجرين الســورين ويشــيد مبا حدث من جتانس اجتماعي بعد رحيل مخســة عشــر مليون ســوري، 
وهــم يف األكثريــة الســاحقة مــن أهــل الســنة، وقــد عــر عــن خشــيته مــن عــودة املهجريــن والنازحــن حــن شــدد 
علــى وصفهــم يف خطابــه األخــر أبهنــم حثالــة، وحــن بــدأ النظــام محلــة هتديــد لــكل مــن يفكــر ابلعــودة، وقــد 
عــر عــن موقفــه عضــو يف القيــادة القطريــة حلــزب )البعــث( حــن جعــل تقبيــل البــوط العســكري شــرطاً لقبــول 
عــودة املعارضــن املهاجريــن، بينمــا صعــد أحــد ضبــاط املخابــرات الــذي يكتــب ابســم مســتعار وقــال: )ســتكون 
أمامهــم املشــانق(! ، والطريــف قولــه: )إن بلــداً بــا مشــانق جديــر أبن خيــان(! ، وهــدف هــذا التصعيــد هــو حتذيــر 
املهاجريــن مــن خطــر التفكــر يف العــودة إىل ســوراي، وقــد حــدث أن تذلــل بعــض اخلارجــن كثــراً يف اســتجداء 
قبــول العــودة ولكــن النظــام رفضهــم إبهانــة معلنــة، وأمــا الذيــن انضمــوا إىل اتفاقيــات خفــض التصعيــد فهــم 

يعيشــون حالــة مــن التوجــس واحلــذر، وقــد ضمنــت هلــم روســيا وليــس النظــام بقاءهــم يف أماكنهــم.
والســؤال األهــم: هــل تضمــن الــدول الــي تدعــو لبقــاء األســد أن تقبــل أجهــزة األســد األمنيــة أبن ختفــض شــيئاً 
مــن صاحياهتــا، أو أن تبــدل شــيئاً مــن ســلوكها؟ وهــل تضمــن الــدول الــي وقفــت ضــد النظــام أال ينتقــم منهــا 
بعصاابتــه اإلرهابيــة كمــا انتقــم مــن شــعبه الــذي اثر عليــه؟ ويبــدو معيبــاً أن يقــول أحــد )ال بديــل عــن األســد( 

فهــذا يعــي ) ال بديــل عــن الديكتاتوريــة(.

ماذا لو بقي األسد؟

د. رياض نعسان أغا

كاتب وابحث فلسطيي كاتب سوري ووزير سابق.
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قضايا سياسية

ترتفــع نســبة متعاطــي املخــدرات بســورية، ويف مناطــق ســيطرة بشــار األســد حتديــداً ، والــي 
ال حــدود لركيــا معهــا أو عاقــات تربطهــا بتجارهــا أو مــن فيهــا، فيســارع مســؤولو إدارة 
مكافحــة املخــدرات ابلنظــام الســوري للقــول: »تــورط تركــي يف جتــارة املخــدرات وإدخاهلــا 

لســورية«.
يتــم ضبــط مــواد غذائيــة فاســدة وغــر صاحلــة لاســتخدام البشــري يف محــاة ودمشــق، فــأول 
اهتــام يســاق لركيــا الــي حتــاول »عــر عمائهــا« النيــل مــن صحــة الشــعب املقــاوم وخلخلــة 
ســيطرة القيــادة احلكيمــة علــى األســواق. ُتســرق اآلاثر وهتــّرب ألورواب، وعــر شــبكات 
ورجــال النظــام ومنــذ قبــل الثــورة، أي أايم ســنوات العســل الســوري الركــي، فيؤكــد مديــر 
عــام اآلاثر واملتاحــف بدمشــق، أن تركيــا وراء عمليــات التهريــب وتزييــف اآلاثر، وأن 16 

ألــف قطعــة أثريــة ســورية حبــوزة احلكومــة الركيــة.
وهكــذا جلهــة اجلرميــة واإلرهــاب، األغذيــة والــدواء، الســرقة واالحتــال، التضخــم النقــدي 
الشــتاء  خــال  بســورية  املطــري  اهلطــول  نســبة  تراجــع  رمبــا  بــل  الصــرف،  ســعر  وتراجــع 
الســابق، وراءه تركيا الي احتفظت حبصة ســورية من األمطار، بدليل هطول أمطار بشــهر 

متــوز للحــد الــذي أغــرق إســطنبول وهــّدم بعــض بناهــا.
قصــارى القــول: أكيــد أن تركيــا ليســت مجعيــة خريــة، وال شــك أهنــا ســتعمل وفــق مصاحلهــا 
وليــس وفــق مــا يرتئيــه نيــف وثاثــة مايــن الجــئ، اســتضافتهم علــى أرضهــا وســببوا هلــا، 
وقضيتهــم السياســية، مشــاكل وخافــات كادت أن تشــعل حــرابً مــع روســيا بعــد إســقاط 

الطائــرة بنوفمــر/ تشــرين الثــاين 2015.
وألن تركيــا كذلــك، تســعى لاســتفادة مــن الاجئــن وعــر طرائــق كثــرة، إن بــدأت عــر 
الكفــاءات  جتنيــس  عنــد  تنتهــي  ال  قــد  األعمــال،  ورجــال  الرســاميل  جــذب  إغــراءات 
وأصحــاب اخلــرات واألمــوال. ولكــن أّي مصلحــة ميكــن أن حتققهــا تركيــا مــن إرســال فــروج 
جمّمــد وفاســد إىل ســورية، وأي إغــراء جتــاري ميكــن أن يســتميل أنقــرة لتجــازف وتصــدر 
أغذيــة ملناطــق األســد، وســلعها مطلوبــة ولديهــا مــن األســواق مــا يفــوق قدرهتــا علــى اإلنتــاج 
والتصديــر. ملــاذا وكيــف وإىل مــن، تصــدر تركيــا املخــدرات إىل ســورية؟ وهــل يف مصاحلهــا 
»تســطيل« الســورين وتغييــب عقوهلــم، كمــا إليــران علــى ســبيل املثــال، الــي تشــري البيــوت 

وتغــّر الدميوغرافيــا، وتركيــا ال تــزرع املخــدرات يف حــن إيــران مــن أابطرتــه العامليــن.
يناهلــا ســوى »الرائحــة  الســورية، وال  الركيــة جــراء هتريــب اآلاثر  وأّي منفعــة للحكومــة 
الكريهــة« لتخالــف بذلــك اتفاقيــات اليونســكو وتســاهم بتزويــر اتريــخ املنطقــة الــذي يســعى 

لتزويــره أوالد العــم ســام ومــن يف محاهــم، مــن أشــقاء وأصدقــاء.
ولئــا نلبــس ثــوب املائكــة لركيــا، إذ فيهــا مــن املنتفعــن والتجــار مــا يســتبيح كل احلرمــات، 
ولكــن، إن كانــت تركيــا الدولــة تســعى لســرقة اآلاثر الســورية الــي تدخــل أراضيهــا، فلمــاذا 
تعلــن كل حــن عــن ضبــط آاثر مســروقة أو مــزورة، ورقــم 16 ألــف قطعــة الــي أشــار إليهــا 

مديــر املتاحــف الســورية، صــادر عــن جهــات رمسيــة تركيــة.
هنايــة القــول: لــن نــرر مــن جنــس االهتــام ونقــول، هــل تركيــا مــن ســّلم روســيا بوتــن ســورية 
علــى طبــق مــن احتــال لنيــف وأربعــن ســنة؟ أو هــل تركيــا مــن طلــب إىل إيــران ومجيــع 
النكوصيــن ابلعــامل، ليدخلــوا ســورية ويدافعــوا عــن »زينــب واحلســن«؟ وهــل تركيــا مــن 
هدمــت البــى واملتاحــف وأخرجــت 90% مــن املنشــآت عــن اإلنتــاج؟ وهــي مــن أوصلــت 
حنــو 90% مــن الســورين ملــا حتــت خــط الفقــر؟ يدفعهــم رمبــا فقرهــم مرغمــن للمخــدرات، 
ويلزمهــم ارتفــاع األســعار خــال الثــورة بنســبة 1300% ابلبحــث عــن طرائــق احلصــول علــى 
األغذيــة وإن هتريبــاً. كمــا لــن نشــر إىل أن أهــم ســرقات اآلاثر وأغاهــا مثنــاً، متــت قبــل 
الثــورة وبكثــر مــن الســنن، ولعــل خــر مثــال يف توقيــف مــزاد بيــع النصــب اآلشــوري مببلــغ 
مليــون دوالر، يف مركــز بورهنــس بلنــدن، متــت ســرقته وهتريبــه عــام 2000، أي فــرة توريــث 

القائــد األســد علــى كرســي أبيــه، وقبــل الثــورة بنحــو 11 عامــاً فقــط.
وليســتوي القــول رمبــا، ال بــد مــن اإلشــارة وللتاريــخ، وحبســب مشــاهدايت ومساعــي حصــراً، مل 
تســع دولــة ابلعــامل للحفــاظ علــى بشــار األســد مطلــع الثــورة، كمــا تركيــا، بــل ومل ترســل دولــة 

ابلعــامل موفديــن حكوميــن وأمنيــن لســورية، كمثــل تركيــا.
وأيضــاً، مل تقــدم دولــة ابلعــامل حلــواًل الســتيعاب الثــورة وحتقيــق مطالــب الثــوار دومنــا مــس 

ابلنظــام، والتحذيــر مــن قمــع الســورين، كمــا تركيــا.
بيــد أن اعتمــاد احلديــد والنــار وإطــاق شــعارات العدميــة والوجوديــة، مــن قبيــل (األســد أو 
حنــرق البلــد) دفــع بركيــا والعتبــارات كثــرة، لابتعــاد عــن نظــام قاصــر والوقــوف إىل جانــب 

مطالــب الســورين.

تركيا سبب البالء
من األلف حتى اآلن

عدنان عبد الرزاق

تتابع أوساط املعارضة السياسية معاركها ) الدونكيشوتية(، مرّة ضد 
منّصــات املعارضــة األخــرى، واترة ضــد املبعــوث األممــي ســتيفان دي 
ميســتورا، ويف أحيــان تلقــي ابلائمــة علــى بعــض الــدول )الصديقــة( 
عــن تراجــع دعمهــا هلــا، ولكنهــا يف معظــم األوقــات تصمــت عــن تغــر 
مواقــف بعــض الــدول مــن الثــورة ووقــف دعــم الفصائــل العســكرية 

والقبــول ببقــاء األســد، بســبب ارهتاهنــا هلــا.
جيــري كل ذلــك يف وقــت تتزاحــم فيــه االســتحقاقات اجلديــة يف قضيــة 
الصــراع الســوري، ويف وقــت تفلــت فيــه كل خيــوط الصــراع مــن بــن 
أيــدي الســورين نظامــاً ومعارضــة، علــى رغــم علــم قيــادات املعارضــة 
العمــل  الــي ختوضهــا إعاميــاً ال تدخــل ضمــن نطــاق  املعــارك  أن 
الــذي حيوهلــا إىل أداة ضغــط تســتفيد  السياســي أو الديبلوماســي، 
منهــا الحقــاً، بــل علــى عكــس ذلــك حيــث تتحــول تلــك )املعــارك( 
إىل مقدمــات لتنــازالت الحقــة، إذ مــا جيــري رفضــه يف مرحلــة، يُقبــل 

بــه بعدهــا.
يف هذه املرحلة، مثًا، تواجه املعارضة ثاثة استحقاقات كرى، من 
املفــرض اهنــا تضــع أساســات احلــل للصــراع الســوري خــال الشــهرين 
القادمــن، كمــا أعلــن دي ميســتورا، طبعــاً هــذا احلــل لــن يكــون وفــق 
إرادة الســورين مــن املعارضــة والنظــام، وهــو لــن حيقــق للنظــام طموحــه 
ابلعــودة إىل اهليمنــة علــى ســورية أمنيــاً واقتصــادايً، كمــا كان حالــه 
قبــل 2011، إال أنــه يرضــي بعــض مطالبــه يف البقــاء الشــكلي كنظــام 
حاكــم، يف حــن تتبــدد أحــام الســورين الذيــن اثروا ضــد النظــام 
إلهنــاء االســتبداد، وإقامــة دولتهــم الدميوقراطيــة املؤسســة علــى حقــوق 
متســاوية للمواطنــن. ووفــق املعطيــات فــإن احللــول املقرحــة هــي جمــرد 
تقاســم نفــوذ بــن الــدول املتصارعــة علــى ســورية )روســيا- الــوالايت 
املتحــدة األمركيــة- إيــران- تركيــا(، مــا يتطلــب عمــًا واقعيــاً وجــاداً 
مــن املعارضــة تنــزع فيهــا قياداهتــا مصاحلهــا الشــخصية، وتقطــع مــع 
ارهتاانهتــا هلــذه الدولــة أو تلــك، وتتمثــل االســتحقاقات املذكــورة يف 
اجتمــاع آســتانة )املنعقــد حاليــاً(، ومؤمتــر الــرايض 2 املقــرر خــال 
الشــهر املقبــل، والحقــاً اجلولــة الثامنــة مــن مفاوضــات جنيــف، وأمهيــة 

هــذه االســتحقاقات تنبــع مــن الواقــع اجلديــد املتمثــل:
أواًل- يف إعــادة متوضــع األطــراف املتصارعــة علــى ســورية )وأدواهتــا 
احملليــة( علــى خريطــة الصــراع، خباصــة مــع تغــر التحالفــات اإلقليميــة 
خــال  جتلــى  الــذي  األمــر  الســوري،  الصــراع  املنخرطــة يف  للقــوى 

جــوالت أســتانة والتوافقــات الروســية -الركيــة -اإليرانيــة.
اثنيــًا- مصــر اتفاقــات )خفــض التصعيــد( الــي مررهتــا روســيا خــال 
األشــهر املاضيــة، وأهنــت مــن خاهلــا الصــراع املســلح بــن الفصائــل 
املســلحة املعارضــة والنظــام الســوري، وحولــت اجلميــع اىل معركــة ضــد 

) داعــش(.
تقنيــة  جلســات  إىل  جنيــف  يف  التفــاوض  جــوالت  حتويــل  اثلثــًا- 
اســتفادت منهــا روســيا، لتمريــر تفســرها لبيــان جنيــف 1 والقــرارات 
األمميــة ال ســيما 2118 و 2254، واتليــاً حتويــل املفاوضــات إىل 
نقــاش حــول توحيــد وفــد املعارضــة، أو مكافحــة اإلرهــاب، هبــدف 

تعــومي النظــام.
أســتانة  اجتماعــات  تنهــي  أن  اســتطاعت روســيا  فــإذا  ذلــك  علــى 
وفــق خمططهــا ابنتــزاع تركيــا، )الصديقــة( للمعارضــة الســورية، ووضعهــا 
علــى خريطــة أصدقــاء دمشــق، يف عمليــة مقايضــة مــع إيــران، وســط 
صمــت املعارضــة السياســية، والحقــاً ترحيبهــا، )اجملــرة عليــه(، إبقامــة 
منطقــة )خفــض تصعيــد( يف إدلــب، ســتكون عبــارة عــن جتمــع لــكل 
املعارضــن متــارس تركيــا فيهــا دور الضامــن إلهنــاء الصــراع مــع النظــام، 
وحتديــد نشــاط هــذه املعارضــة داخــل هــذه املنطقــة، وحتويــل الفصائــل 

العســكرية إىل جمــرد أجهــزة شــرطية حتــت اإلشــراف الــر كــي، وطبعــاً 
فــإن املقابــل لذلــك اســتقرار نفــوذ إيــران يف العاصمــة وحميطهــا، وصــواًل 
إىل حدودهــا مــع لبنــان حيــث )حــزب هللا( ، ويســتنتج مــن ذلــك أن 
هــذه اجلولــة مــن أســتانة ســتكون، علــى األرجــح، مبثابــة إغــاق امللــف 
العســكري للمعارضــة املدعومــة تركيــاً، ووضعــه ضمــن ملفــات روســيا 

للتفــاوض عليــه مــع اإلدارة األمركيــة وأورواب الحقــاً.
لن يقف األمر عند ذلك، إذ من املرجح أن تنتقل روسيا من امللف 
العســكري يف أســتانة إىل تنفيــذ خمططهــا يف إعــادة هيكلــة املعارضــة 
السياســية، وذلــك مــن خــال مؤمتــر الــرايض 2 لتوســعة اهليئــة العليــا 
للمفاوضــات، ومشــاركة كل مــن منصــي القاهــرة وموســكو وبعــض 
الشــخصيات املســتقلة، إلجنــاز كيــان جديــد مــن شــأنه أن يلغــي كل 
الــي اعرضــت عليهــا موســكو، وامتنعــت عــن  الســابقة  الكيــاانت 
االعــراف هبــا كممثلــة عــن املعارضــة الســورية، ومــن املأمــول لروســيا 
أن ينتــج هــذا املؤمتــر وفــداً تفاوضيــاً واحــداً، جيلــس مقابــل النظــام، 
وترعامهــا روســيا- حبكــم التفامهــات الــي عقدهتــا مــع كل األطــراف 
املتدخلــة يف الشــأن الســوري عربيــاً وإقليميــاً ودوليــًا- بنفــس القــدر 
واهليمنــة، وتكــون أســاس التوافقــات فيــه: الواثئــق التقنيــة الثــاث الــي 
مت التوصــل إليهــا يف جولــة التفــاوض التقنيــة، والــي عــرت اهليئــة العليــا 
عــن رفضهــا هلــا، ســابقاً، علــى رغــم وجــود وفدهــا خــال اســتخاصها 
يف لــوزان )6-7 متوز/يوليــو 2017، وهــو مــا أكــده الوســيط الــدويل 

يف إحاطتــه أمــام جملــس األمــن يف )30 آب/أغســطس 2011(.
ممــا تقــدم، حنــن أمــام خياريــن: إمــا أن نفهــم أن قيــادات املعارضــة 
تعــرف متامــاً مــا هــو دورهــا يف املرحلــة املقبلــة الــذي رمستــه هلــا القــوى 
الدوليــة الــي أوجدهتــا، ولذلــك فهــي ختفــي عــن الســورين جمــرايت 
األحــداث، وتشــغلنا مبعــارك ومهيــة اترة مــع منصــة موســكو، واترة مــع 
دي ميســتورا )املوظــف(، أو أهنــا تتخبــط يف عملهــا وهــذا أقصــى مــا 
تســتطيعه، ابلتــايل يكــون الســؤال: ملــاذا علــى الســورين أن يبقــوا علــى 
قيادات فشلت يف إدارة صراعهم مع النظام علماً أن أطرافاً خارجية 
اختارهتــم؟ ويف الوقــت ذاتــه مــن أجــل مــاذا علــى الســورين أن يقدمــوا 
مئــات آالف الشــهداء، ومثلهــم جرحــى ومايــن املهجريــن إذا كانــت 

هــي هــذه املــآالت؟.
نشــر  فيمــا  للمفاوضــات( واضحــة  العليــا  )اهليئــة  ولعــل طموحــات 
عــن اجتماعهــا يف 6 أيلــول )ســبتمر( اجلــاري، والــذي يؤكــد أن كل 
مســاعيها تقتصــر علــى احلفــاظ علــى أعضائهــا الـــ 28، علــى رغــم 
كل مــا أحــاط عملهــم خــال الفــرة املاضيــة مــن إخفاقــات، ليكــون 
الــرايض2 عمليــة )لصــق( وترقيــع، إذ يضــاف إىل )اهليئــة  اجتمــاع 
العليــا( 23 عضــواً فقــط يتــم اختيارهــم وفــق مواصفــات تضعهــا اهليئــة 
نفســها! مــا يعــي أن مــا ســنذهب إليــه ليــس مؤمتــراً وطنيــاً، يعــاد فيــه 
االعتبــار إىل املســار الدميوقراطــي الــذي تنــادي بــه األطيــاف الســورية 
املعارضــة، وتطالــب بتنفيــذه مــن جانــب النظــام، يف حــن جيــري تغييبــه 

يف عمــل املعارضــة وتشــكياهتا.
ويف الوقــت الــذي يســابقنا فيــه الزمــن يتوّجــب علينــا اإللتفــات إىل 
مــا بعــد الــرايض2 لوضــع البــى الازمــة لصيانــة رؤيتنــا حــول ) ســورية 
كل الســورين(، مــن خــال اجلولــة الثامنــة جلنيــف، بعــد أن ســقطت 
)ســورية األســد( بفعــل احلــراك الشــعي، و)ســورية املعارضــة( بفعــل 
ارهتــان قياداهتــا وأخطائهــا املتتاليــة، وبفعــل مســار أســتانة الــذي حــول 
ســورية إىل مناطــق نفــوذ، حيــث أتيت أخبــار اجتماعــات جلنــة اهليئــة 
التفكــر  فكــرة  جديــد  مــن  لتعيــد  التوســعة،  ملؤمتــر  لإلعــداد  العليــا 
ابملناصــب الدائمــة، وهــذه املــرة مــن داخــل صنــدوق النظــام الفكــري، 

وليــس مــن خارجــه.

استحقاقات ما بعد )سوريتي(
 ....األسد والمعارضة

سميرة المسالمة

صحايف وكاتب سوري.  اعامية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

ال أدري مــا هــو الســر الــذي جعــل للّرقــة يف وجــداين كل هــذا احلضــور، كنــت أُلَــيِّ أيــَة دعــوة 
ــُه إيلَّ لزايرهتــا، حــى ولــو كانــت مــن أجــل حضــور مهرجــان )خطــايب(، ألّبيهــا أان الــذي  تـَُوجَّ
أكــرُه اخلطابــَة إىل حــد التحــرمي، ألن اخلطابــة قتلتنــا يف املاضــي، وتقتلنــا يف احلاضــر، وســوف 

تقتلنــا يف قابــل األايم، وســتظل تقتلنــا طاملــا أننــا متمّســكون هبــا، ابأليــدي واألرجــل.
أكتــب اآلن عــن الّرقــة، مبناســبة توافــق ) داعــش(« مــع النظــام ودول العــامل كلهــا علــى ضــرورة 
تدمرهــا وإابدة شــعبها، أتذّكــر الشــاعر عبــد اللطيــف خطــاب، بَشــْعره املخــومت، وِشــْعره 
العــذب املتمــّرد، ومزاحــه الناعــم الــذي يفجــر يف اجللســات ضحــكاً عاليــاً، وكيــف أنــه مــات 

ومل يكــفَّ عــن شــراء الكتــب مــن مكتبــة اســطنبويل يف َعبَّــارة حلــب، ابلَديْــن.
أتذّكــر الفنــان عنايــت عطّــار بقبعتــه األنيقــة، والشــاعر إبراهيــم اجلــرادي، والقــاص خليــل 
جاسم احلميدي، واملسرحي محدي موصللي الذي كان يضحك أكثر مما أيكل ويشرب، 
وصبحــي دســوقي، أتذّكــر عبــد الســام العجيلــي بصوتــه اجلهــوري، وتواضعــه الــذي جيعلــه 
جييب على أي ســؤال يُوجه إليه ابســتفاضة، وإصراره على أنه طبيب، وأن األدب ابلنســبة 
إليــه ليــس ســوى ورطــة، وأنــه ال يكتــب هبــذه الغــزارة إال لكونــه يشــبه املســمار الــذي ســئل 

عــن ســبب دخولــه يف )احليــط( فقــال: مــن كثــرة الــدّق علــى راســي ابملطــارق.
كتبــُت عــن العجيلــي، ذات مــرة، وكيــف أنــه ُدعــي إللقــاء حماضــرة يف ســراقب، فقــال: 
حماضــرة عــن مــاذا؟ فقالــوا لــه: أنــت اخــر املوضــوع، حــى ولــو كان حديثــاً مــن الذاكــرة، املهــم 
أن تــزوران، فلّمــا حضــر، ورآين هنــاك، خطــر لــه أن يتحــّدث عــن الفكاهــة، تطــّرق لبعــض 
قصصــي األوىل، مث أســهب يف احلديــث عــن حســيب كيــايل، وتشــيخوف، واهلمــذاين، 
فــكان حديثُــه مــن أمجــل وأعمــق مــا ميكــن أن يقــال يف جمــال الســخرية والفكاهــة، احلقيقــة 
أنــه بــدأ الســخرية بنفســه، فقــال: إنــي مســتغرٌب إصــرار أهــل ســراقب علــى اللقــاء يب، فهــذا 
يذّكــرين ابحلريــري الــذي كان قمــيء املنظــر، ال حيــب ماقــاة النــاس، وذات مــرة جــاءه رجــل، 
وأحل يف الطلــب ملقابلتــه، وأوضــح لذويــه أنــه جتّشــم عنــاء الســفر مــن بــاد فــارس، خصيصــاً 

لكــي يــراه ويعرفــه، فخــرج إليــه احلريــري، وحينمــا رآه شــعر ابلصدمــة، فأنشــده احلريــري:

َمِن ورائـــــــــــٍد أعجبتـُْه خضــــــــرُة الدِّ ما أنت أوُل ســـــــــــــــاٍر غَـرَُّه َقَمرٌ   
« امسْع يب وال تـََرين مثَل »املُِعْيِديِّ فاخرْت لنفسك غريي إنين رجلٌ   

فــران(  )اهلونــداي  ســياريت  فركبــُت  العجيلــي،  مهرجــان  ُدعيــت حلضــور  ذاهتــا،  الســنة  يف 
وَشــرَّْقُت، وحينمــا وصلــُت إىل الفنــدق، قابلــي أصدقــاُء األدب الذيــن دعاهــم مديــر املركــز 
محــود املوســى مــن خمتلــف أحنــاء البــاد، وســلمنا علــى بعضنــا مباوســًة، مث حكيــُت هلــم، بعــد 
أن جلســُت، مــا جــرى يل يف الطريــق، وهــو أنــي كنــت أقلّــب حمطــات الراديــو، كعــاديت، 
وأصغــي إىل بعــض نشــرات األخبــار والرامــج واألغــاين العاطفيــة، ولكنــي فوجئــُت، بعدمــا 
جتــاوزُت حــدوَد مدينــة َمْســَكنة أن إرســال احملطــات كلهــا غــاب، ومل يبــَق مســموعاً لــديَّ 
سوى إذاعة دمشق، فاضطررُت ألن أصغي إىل حوار مدته ثاثة أرابع الساعة مع الرفيق 
عّمار بكداش وريث خالد بكداش مؤســس الشــيوعية »البكداشــية« األول، ومعروٌف ولع 
الرفيــق عّمــار ابخلطــاابت اإلنشــائية وأتييــده النظــام بوصفــه، علــى حــد زعمــه وزعــم الرفــاق 
الســوفييت، نظامــاً وطنيــاً، قــال أحــُد األصدقــاء مســتفظعاً: وأصغيــَت إىل خطابتــه كلهــا؟! 
قلت: إي وهللا، فأان ال أستطيع أن أسوق من دون راديو. فقام يسلم عليَّ مباوسًة جمدداً 

ويقــول: ألــف احلمــد هلل علــى ســامتك!.
يف  إيلَّ،  وجــه  النــاس  مــن  أحــداً  أن  لــو  لداعــش،  جــذر  أي  الّرقــة  يف  يكــن  مل  أخــراً: 
ثــورة، وركــَب عليهــا اإلســاميون،  التــايل: إذا صــارت يف ســورية  ســنة 2010، الســؤال 
وأجهضوهــا، واخرعــوا دولــة امسهــا )داعــش(، فرأيــك، مــن أيــة حمافظــة يف ســورية ميكــن أن 
تنطلــق؟ لرمبــا أذكــر لــه، يف اجلــواب، عــدداً مــن احملافظــات واملــدن، ليــس بينهــا الّرقــة الــي 

علينــا أن خنجــل منهــا.

نخجل من الرّقة

خطيب بدلة

جتــري ترتيبــات ومشــاورات إلجنــاز اتفــاق بشــأن مدينــة الّرقــة الســورية، بــن أطــراف تســعى إىل حتقيــق إجنــازات يف 
الوقــت الضائــع، خصوصــاً مــع التوجــه إىل عقــد مؤمتــر جديــد هليئــة التفــاوض العليــا، ومــا ميكــن أن يتمخــض عنــه 
مــن نتائــج غــر مبشــرة، وتفيــد معلومــات أبنــه جيــري التحضــر التفــاق مصاحلــة يف رومــا بــن االحتــاد الدميقراطــي 
)الكردســتاين(، ممثــا بـــمجلس الّرقــة املــدين، وجملــس حمافظــة الّرقــة، برتيبــات تيــار الغــد الســوري، يف ســياق اشــتغاله 
علــى مبــدأ املصاحلــة وآلياهتــا، والغايــة هــي التوافــق علــى إدارة مدينــة الرقــة، وخصوصــا أن جملــس الّرقــة املــدين 
الــذي عينــه )الدميقراطــي الكردســتاين( بدعــم أمركــي فشــل، حــى اآلن، يف احلصــول علــى دعــم القــوى السياســية 

واالجتماعيــة يف الّرقــة، ومل جيــد تعــاوانً مُيّكنــه مــن ممارســة الــدور املرســوم لــه. 
الغــرض بشــكل واضــح هــو احلصــول علــى اعــراف بـــهذا اجمللــس، ومنحــه شــرعية اجتماعيــة مفتقــدة، يف ظــل 
املــأزق الــذي تلمســته إدارة حــزب االحتــاد الدميقراطــي، وكذلــك األمركيــون فعليــاً، منــذ بــدء عمليــة حتريــر الّرقــة الــي 

ــاً.  اســتبعدت منهــا القــوى العســكرية والسياســية الــي متثــل الّرقــة فعلي
ســوف يفضــي لقــاء رومــا الــذي يُدبــر يف اخلفــاء إىل تشــكيل جملــس حملــي إلدارة الّرقــة، أي مركــز املدينــة فقــط، تعــود 
تبعيتــه جمللــس الّرقــة املــدين، مــا يعتــر بدايــة مرحلــة جديــدة مــن االعــراف والتعــاون مــع قــوى االحتــاالت يف الرقــة، 

ومجيــع القــوى األجنبيــة، األمركيــة والكردســتانية، قــوى احتاليــة. 
ليــس الغــرض هنــا مناهضــة أي حــوار أو تعــاون مــع القــوى الــي تســيطر علــى الّرقــة وتتحكــم هبــا، بــل إن مــن 
املوضوعــي احلــوار معهــا بشــكل جــاد ومباشــر، مــن أجــل واقــع املدينــة ومســتقبلها، ولكــن هنــاك حماذيــر مــن االجنــرار 
حنــو االعــراف بقــوى االحتــال واجمللــس املنبثــق عنهــا، مــن دون أن يكــون هنــاك التــزام حبقــوق أهــل الرقــة وتلبيــة 
مطالبهــم، واألهــم عــدم املوافقــة علــى جتزئــة املناطــق، والقبــول بتقســيم احملافظــة إىل قطاعــاٍت حتكمهــا أطــراف أخــرى، 
أي اتفــاق يقبــل بذلــك، هــو اســتجابة للضغــوط، وهــو تنــازل وتفريــط ال ميكــن القبــول بــه، ويتعــارض مــع مبــدأ 

احلــوار. 
أي اتفــاق بشــأن الّرقــة جيــب أن يســبقه تقييــم فّعــال لتجربــة جملــس الّرقــة املــدين، وخصوصــاً بشــأن االلتزامــات الــي 
فشــل يف تنفيذهــا يف الفــرة املاضيــة، وأن أيخــذ يف االعتبــار أن حمافظــة اّلرقــة وحــدة إداريــة واحــدة ال ميكــن جتزئتهــا، 
وأن القبول بدور مرحلي ألي جملس جيب أن يتأســس على نقاط أساســية، جُيمع عليها أهل الّرقة، هي مطالب، 
وال ميكــن جتاوزهــا، أبي حــال، وتتمثــل يف: إعــادة غــر مشــروطة للنازحــن إىل مناطقهــم ومســاكنهم، وإطــاق 
املعتقلــن واحملتجزيــن لــدى االحتــاد الدميقراطــي )الكردســتاين(، والكشــف عــن مصــر املفقوديــن، مبــا يف ذلــك معرفــة 
مصــر املختطفــن الذيــن اســتولت قــوات ســورية الدميقراطيــة )قســد( علــى أماكــن اعتقاهلــم لــدى )داعــش(، إدانــة 
جرائــم احلــرب الــي ارتكبتهــا )قســد(، واالتفــاق علــى حماكمــة مرتكبيهــا، ضمــان إنشــاء جمالــس حمليــة مدنيــة، لــكل 

منطقــة، مــن دون أي تدخــات خارجيــة، أو إكــراه، أو تغليــب منطــق احملاصصــة العرقــي أو ســواه. 
مثــة قضيتــان أساســيتان، مهــا موقــف الــوالايت املتحــدة ممــا جيــري، ودورهــا فيــه، وكمــا هــو معــروف دعمهــا ملليشــيات 
صــاحل مســلم )الكرديــة(، وتغاضيهــا عــن ممارســات هــذه املليشــيات اإلجراميــة، وتبنيهــا جملــس الّرقــة املــدين، وهــي 
تتجاهــل أي دور للمجتمــع املــدين الرقــّي، وتشــارك يف إقصائــه، بــا شــك يلعــب ضعفنــا وتشــرذمنا دوراً كبــراً يف 
ذلــك، لكنــه ال يعفــي واشــنطن مــن مســؤولية نتائــج مــا حُيــاك يف الظــام حيــال الّرقــة، ســواء عــر سياســات االحتــاد 

الدميقراطــي أو اجتمــاع رومــا. 
القضيــة الثانيــة غيــاب الثقــة بــن جممــل األطــراف املعنيــة حبــوارات رومــا، وال ميكــن القبــول ابتفاقــاٍت ال حتظــى 
شــخوصها، وكذلــك بنودهــا، أبي إمجــاع، مل يســتطع تيــار الغــد، وال مليشــيا صــاحل مســلم، بنــاء ثقــة مــع أبنــاء الرقــة، 

وهــذا عامــل أســاس يف هتيئــة املناخــات املائمــة ألي حــوار. 
إذا أُريــد للقــاءات رومــا النجــاح، يتوجــب إشــراك شــخصيات مــن خــارج اجمللســن )طــريف حــوار رومــا(، وأن تتواصــل 
الــوالايت املتحــدة مــع جلنــة اتصــاٍل متثــل أهــل الّرقــة، وأن تعيــد النظــر يف سياســات الامبــاالة واإلقصــاء، ففــي غــر 
ذلــك تفريــط حبقــوق أهلهــا، ويف مقدمهــا احلــق يف إدارة حمافظتهــم، وغــر ذلــك يعــي تعــومي منطــق االحتــال، وأي 
اتفاقــاٍت تنجــز يف هــذا الســياق تكريــس لســيطرة قــوى أجنبيــة، وســوف تتحمــل مســؤولية ذلــك مجيــع أطــراف رومــا. 
وكأن علــى الرقــة أن تدفــع أمثــاانً مضاعفــة مــن أجــل احلريــة، وقدرهــا أن تُبتلــى ابلدواعــش وأشــباههم، وجتــار أســواق 

النخاســة، وأن توضــع الّرقــة علــى مذبــح جديــد هــذه املــرة: مذبــح رومــا.! .

الرّقة على مذبح روما

عبد الرحمن مطر

قاص وسيناريست وصحفي سوري. كاتب وصحفي سوري من مدينة الرقة
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قضايا اقتصادية

أحــد أهــم أعضــاء وفــد الفصائــل املقاتلــة إىل أســتانة قيــل لــه:  ملــاذا تســتمرون يف احلضــور رغــم انتقــادات 
أغلــب اجلهــات الثوريــة لكــم ورغــم وجــود انتهــاكات التفاقــات اهلــدن مــن طــرف النظــام  أثنــاء كل أســتانة، 

ومصيبــة ميدانيــة كــرى بعــد كل أســتانة؟...
فلوى عضو الوفد رأسه مستكراً وقال مع ابتسامة يف طرف فمه وشبه اغماضة للعينن:

أنتــم ال تعلمــون شــيئاً ...إان نعلــم مــا ال تعلمون...ونرجــو مــن الراعــن يف األســتانة مــا ال ترجــون ومــا ال 
تفهمــون.... ولكــن جــوالت األســتانة مجَّــدت جبهــات كان النظــام يريدهــا أن تتجمــد ليســتفرد جببهــات 
أخــرى. وملَـّـا أراد النظــام إقفــال جبهــات مــع الضمانــة الكاملــة أخــذ ذلــك مــن األســتانة واطمــأنَّ بذلــك 

لنقــل قطعــات عســكرية كبــرة إىل مناطــق اســراتيجية أخــرى.
هنــاك مناطــق اســراتيجية حساســة ال يســتطيع النظــام أن يســحب منهــا قواتــه ســواًء منهــا القــوات املواجهــة 
أو القــوات االحتياطيــة أبي شــكل مــن األشــكال ألهنــا حتفــظ وجــوده ومتنــع أي هجمــة ارتداديــة مفاجئــة 
حنــو القلــب يف العاصمــة خاصَّــة، وكانــت قطعــات مدربــة كبــرة خمصصــة حلمايــة القلــب ال تغــادر العاصمــة 
وحميطهــا وعددهــا يبلــغ أكثــر مــن عشــرين ألــف فــرد، ولكــن بعــد جــوالت أســتانة وضيــاع داراي وبلــدات 

وادي بــردى والقابــون وبــرزة وحــي تشــرين  أصبــح ذلــك ممكنــاً.  
وكان مــن نتــاج األســتانة اخلامســة املدعومــة ابتفاقيــات جانبيــة أخــرى علــى األرض ويف القاهــرة أن النظــام 
اســتطاع نقل آالف املقاتلن ابجتاه الشــرق والبادية، البادية الي حتتاج عشــرات األلوف من اجلنود إضافة 

إىل أفــراد امليليشــيات.
ويف األســتانة السادســة مــرر األســتانيون اتفاقــاً ميدانيــاً خطــراً للغايــة: مــرروا منــع أي انطاقــة ألي معركــة 
عســكرية ابجتــاه النظــام وبذلــك أســقطوا الورقــة العســكرية متامــاً مــن املفاوضــات السياســية الــي ميكــن أن 
تنــال مــن بقــاء بشــار األســد، وعــززوا مــن هــدف النظــام ومــن معــه ابحلســم العســكري املباشــر والتدرجيــي يف 
بعــض املناطــق. وإمكانيــة انطــاق مثــل هــذا العمــل العســكري واردة ابجتــاه الســاحل غــرابً أو ابجتــاه محــاة 
جنــوابً أو ابجتــاه حلــب مــن غرهبــا وجنوهبــا وابجتــاه طريــق النظــام إىل حلــب شــرقاً يف حمــور أثــراي خناصــر 
وحــى ابجتــاه قــوات قســد املتعاونــة مــع النظــام مشــااًل. ويف هــذا االتفــاق األســتاين األخــر جعلــوا منطقــة 
الكنــس املخطــط هلــا لتجميــع املقاتلــن يف الوســط ليعزلــوا املقاتلــن عــن أي مبــادأة عســكرية ابالجتاهــات 

الــي ذكرانهــا.
ويف هــذا االتفــاق وســعوا قائمــة املصنفــن املســَتهدفن إىل كل الذيــن يرفضــون اتفــاق األســتانة ويف روايــة 

روســية أخــرى:  »ســيكون مشــمواًل ابالســتئصال واإلزالــة كل مــن يصــر علــى تغيــر النظــام«
كل من ال يزال يريد رحيل بشار األسد متطرف جيب أن يزول يف ميزان الروس الضامنن.

ويف اإلتفــاق األخــر خمــاوف كثــرة يف وجــود جهــود للفصائــل األســتانية قــد تكــون للمســاعدة يف العــزل 
والتجميــع واالحــراب.

وحــددوا ســتة أشــهر لاتفــاق األخــر، رمبــا ريثمــا يتمكــن النظــام ومــن معــه مــن الســيطرة علــى الباديــة 
والشــرق ليعــود فيقضــم مــا تبقــى مــن قطــع منهكــة هنــا وهنــاك هــي مناطــق خفــض التوتــر األربــع.

لقــد اتضــح للجميــع اليــوم أن األســتانة أهــم مــن جنيــف وأن األســتانة أســرع مــن جنيــف بكثــر، وأن 
األســتانة تؤثــر مباشــرة علــى امليــدان وأن جناحــات أســتانة تواكــب االجتماعــات وتعززهــا، جناحــات لطــرف 

واحــد، جناحــات لبشــار األســد ومــن معــه.
ويف اجلانب السياسي كان لألستاانت دور كبر مؤثر أيضاً:

- األســتاانت عــززت شــرعية روســيا كوســيط وضامــن، ومــا يكــون علــى اخلريطــة واألرض يكــون أســهل منــه 
مــا هــو يف االتفاقــات السياســية.

- األســتاانت أعطــت شــرعية لوجــود إيــران يف املفاوضــات فاملوافقــة علــى اجللــوس مــع وفــد ايــراين أســتاين 
سيســهل اجللــوس مــع وفــد إيــراين جنيفــي ولــن يؤثــر أبــداً التحفــظ املتكــرر مــن وفــد األســتانة علــى وجــود 

إيــران كضامــن، فهــم جيلســون معهــا ويوافقــون علــى مــا تعــده وتوافــق عليــه مث يتحفظــون.  
- األســتاانت مهــدت لبقــاء بشــار األســد وسيســهل علــى املفاوضــن السياســين بعــد تطعيــم وفــد اهليئــة 

العليــا للمفاوضــات، سيســهل عليهــم املوافقــة علــى صيغــة مضللــة فيهــا بقــاء بشــار األســد.
وكل  االجتماعــات  يف  الفصائــل  ووفــد  النظــام  بــن  تقابلــت  الوجــوه  ألن  جنيــف  مــن  أقــوى  األســتانة 
االتفاقــات امليدانيــة بنيــت علــى أســاس وجــود أساســي لقــوات النظــام وامليليشــيات، واعــراف الفصائــل 

ابلنظــام اتفاقــاً أكــر ذريعــة ملــن يريــد االســتجابة للرغبــة العامــة لاعبــن يف بقــاء بشــار األســد.
املقاتلون األستانيون اخلافضون للتصعيد والتوتر قدموا ورقة املعتقلن للمرة السادسة ومل أيبه هلم أحد.

مرر اآلابء الرعاة الوالة كل شــيء وتركوا ورقة املعتقلن معلقة، ورقة معلقة جعلوا هلا أســتانة ُمضللة أخرى 
قد يُدخلهم النظام بعدها يف نفق ونفي وتفاصيل ال خيرجون منها بســنن.

لقــد قالــوا أن األســتانة السادســة هــي األخــرة ويبــدو أهنــا فعــًا احملطــة األساســية اهلامــة األخــرة الــي حققــت 
فيهــا روســيا وإيــران أكثــر ممــا كانتــا تتوقعــان وتتمنيــان.

المقاتلون األستانيون الخافضون للتوتر 
والتصعيد في ملحمتهم السادسة.

د. أسامة الملوحي  

وهو يف طريقه إىل احلّل السياسي، سيجُد امللُف السورّي طريَقه إىل جملس األمن، وفق خطة السام يف سورية، 
الــي وضعْتهــا مؤسســُة )رانــد(، بتكليــف مــن دوائــر صنــع القــرار يف أمريــكا بــن عامــي: 2015/ 2016، حيــث 
أشــارت إىل أنّــه ويف هنايــة اخلطــة، حُيتمــل أن ُتســتتبع إبجــراءات عمليــة، فيمكــن للنظــام املتمركــز يف دمشــق أن 
يقــدم خدمــات ومرافــق حمــددة ملختلــف املناطــق؛ فيمــا حتتفــظ الســلطات احملليــة مبســؤولية احلكــم احمللــي واألمــن، 
وســتكون هــذه -مجيًعــا- قضــااي يُنجزهــا الســوريون حتــت إشــراف األمــم املتحــدة، وبتشــجيع مــن القــوى اخلارجيــة، 

وإذ ســيكون حــّل هــذه القضــااي عســرًا للغايــة؛ فإنــه أقــل مشــّقة مــن اســتمرار أمــد القتــل.
 وســيتوىل جملــس لتنفيــذ الســام the Peace Implementation Council املراقبــة الدوليــة؛ لوقــف 
إطــاق النــار، ودعــم العمليــة السياســية، وفــق النمــوذج البوســي، ويتشــّكل مــن الــدول املذكــورة أعــاه ( روســيا، 
تركيــا، إيــران، األردن ) ، إضافــة إىل دول أخــرى مســتعدة للمســامهة بصــورة ذات معــى، ويكــون هــذا اجمللــس 

منتــداًب، ومــوكًا مــن جانــب جملــس األمــن الــدويل التابــع لألمــم املتحــدة؛ لضمــان مراقبــة وقــف إطــاق النــار.
ويبــدو أّن مامــح هــذه اخلطــة قــد أخــذت ابلظهــور، حيــث أشــار الرئيــس الكازاخــي )نــور ســلطان نــزار ابييــف(، 
يف مؤمتر صحفي يوم اخلميس: 14/ 9، يف أثناء اســتضافة باده للجولة السادســة من » أســتاان 6 »: إمكانّية 

بــاده إرســال قــوات إىل ســورية، يف حــال اختــاذ األمــم املتحــدة قــرارًا يف هــذا الشــأن.
وإىل مثــل ذلــك أحملــت تقاريــر صــادرة عــن املســؤولن األتــراك، يف أعقــاب ضــّم منطقــة ( إدلــب) إىل مناطــق خفــض 
التصعيــد، واحتيــاج األمــر إىل قــوات مراقبــة مــن الــدول الثــاث ( روســيا ، تركيــا، إيــران(، الضامنــة هلــا، يقــّدر 
عددهــا بـــ ) 1500 ( جنــدي. ولذلــك مّت أتجيــل هــذه النقطــة إىل » أســتاان 7 » يف هنايــة تشــرين األول القــادم، 
حيــث تــرّدد تركيــا ) علــى وجــه اخلصــوص( يف اإلقــدام علــى هــذه اخلطــوة، بعدمــا بســطت القاعــدة ســيطرهتا علــى 
إدلــب، إْذ ختشــى أن جتــد نفَســها وحيــدة يف وحــدات إدلــب اإلداريــة الـــ ) 880 (، دومنــا قــرار أو توافــق أممــي؛ 
األمــر الــذي جيعلهــا يف مواجهــة غــر مضمونــة النتائــج مــع اجلماعــات الرافضــة هلــا.  وهــو األمــر الــذي ســيجعل 
النظــام وإيــران يف غايــة الســعادة، وغــر مســتبعد أن يكــون ذلــك مرحيًــا لألمريــكان والــروس أيًضــا، يف حــال تباينــت 
رؤامهــا مــع الرؤيــة الركيــة لشــكل احلــل يف ســورية. فاملســؤولون األتــراك ـ وهــم علــى متــاس جغــرايف لصيــق مــع إدلــب 
ـ يعرفــون جيــًدا حجــم التدخــل الــدويل، الــذي ســّهل ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام علــى القســم األكــر مــن حمافظــة 
إدلب، والســّيما بعد ســيل التســريبات واالنشــقاقات األخرة، الي كشــفت أبعاد العاقة بن اهليئة وإيران، وحى 
مــع النظــام يف دمشــق، اللذيــن بــداي مســرورين جلملــة اخلطــوات الــي أقدمــت عليهــا اهليئــة جتــاه الفصائــل احملليــة، 
وهــي يف طريقهــا لتلــك الســيطرة. وهــي املصّنفــة علــى أهّنــا الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة، علــى الرغــم مــن أهّنــا 
أعلنــت مســبًقا فــك ارتباطهــا مــع القاعــدة، وغــّرت امسهــا مــن جبهــة النصــرة إىل هيئــة حتريــر الشــام، لكــن خــراء 

ومســؤولن مازالــوا يعتــرون أهنــا عملًيــا مل تفعــل شــيًئا ســوى تغيــر االســم.
اهتماماتــه  مــن  الســورية، كجــزء  احلالــة  مــع  التعامــل  القاعــدة علــى  تنظيــم  إصــرار  النظــرة  هــذه  مــن  عــّزز  وقــد 
ومشــاريعه، يف مقاومــة مســاعي اهليمنــة العامليــة علــى بــاد اإلســام، علــى حــّد تعبــر » محــزة بــن الدن، جنــل 

للقاعــدة«. املؤســس  الزعيــم 
فقــد دعــا هــذا الشــاب العشــريي، يف تســجيل صــويت نشــره قبــل أايم قليلــة، موقــع مؤسســة الســحاب لإلنتــاج الفــّي 
واإلعامــي التابــع للتنظيــم: ) أّمتَــه املســلمة، و إخوانــه املســلمن يف إندونيســيا، و يف املغــرب اإلســامي، إىل قتــال 
العــدّو الصليــّي والروافــض يف ســورية؛ فمــا جيــري فيهــا ليســت حمنــة الشــام فحســب، بــْل إهّنــا حمنــة اإلســام عموًمــا، 
ولكــي يســتطيع أهــل الشــام صــّد هــذا العــدوان ) الصليــي ـ الرافضــي ( العاملــي، البُــدَّ مــن تكاتــف املســلمن كل 
املســلمن، وال بـُـدَّ مــن اليقظــة والتحــرك الســريع اجلــاد املنظــم لدعــم أهــل الشــام املباركــة قبــل فــوات األوان، وجيــب 

علــى املســلمن اعتبــار قضيــة الشــام قضيــة األمــة كلهــا (.
وهــو األمــر الــذي يــراه مســؤولون وحمللــون ســعًيا منــه، لقيــادة القاعــدة مســتفيًدا مــن هزائــم تنظيــم الدولــة اإلســامية؛ 

ولتوحيــد املقاتلــن اإلســامين املتشــددين يف العــامل أمجــع حتــت رايتــه.
لذلــك يــرى املراقبــون أّن تنظيــم القاعــدة، قــد وفّــر األرضيــة املناســبة لألطــراف الدوليــة؛ للتحــّرك يف امللــف الســورّي، 
صنِّفــة لــه علــى اللوائــح الســوداء لإلرهــاب، وهــو مــا يكســُبها شــرعية يف حترّكهــا، 

ُ
ومبوجــب قــرارات جملــس األمــن امل

وجيعلهــا تتصــّدى ملــن يعرقــل مســاعيها يف ســورية، ويف إدلــب علــى وجــه اخلصــوص، مســتندة إىل تلــك القــرارات 
احملصنــة مــن جملــس األمــن.

هل يِجدُ الملفُ السوريّ طريَقه إلى 
مجلس األمن مرورًا بإدلب؟؟؟.

د. محمد عادل شوك

كاتب وابحث سوريأستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي
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قضايا سياسية

اجلرائــم املتتاليــة واالســتهتار ابلقوانــن الدوليــة وجتــاوز كل اإلعتبــارات اإلنســانية واألخاقيــة الــي يرتكبهــا 
بشــار أســد علــى رHس نظامــه تثبــت لنــا وبشــكل قاطــع صحــة املثــل الشــعي املعــروف: َمــْن أِمــَن 
العقوبــة أســاء األدب، قلــة أدب النظــام أصبحــت حتــرج حــى أكثــر الداعمــن لــه، حيــث أن الــروس 
واإليرانيــن أصبحــوا جيــدون صعوبــة يف إجيــاد املــررات ملــا حصــل يف الســاعات األوىل مــن صبيحــة يــوم 
4 نيســان يف مدينة خان شــيخون، ما يلفت النظر أبنه حى اإلعام اإلســرائيلي أصبح يشــجب هبذا 
العمــل اإلجرامــي الشــنيع، ابلرغــم مــن أننــا نعلــم أبن أصحــاب القــرار يف إســرائيل هــم أكثــر مــن يدافــع 

عــن بشــار أســد ونظامــه يف احملافــل الدوليــة وهــم مــن أكثــر الداعمــن لبقائــه علــى رأس نظامــه اجملــرم.
التصرحيات األخرة للرئيس األمريكي اجلديد، )دوانلد ترامب(، ووزير خارجيته، )ريكس تيلرســون(، 
وحــى مندوبتــه يف جملــس األمــن، )نيكــي هيلــي(، اعترهــا بشــار أســد تطمينــات لــه ومباركــة ألعمالــه 
اإلجراميــة، مــا دعــاه إىل الشــعور ابلقــوة والطمأنينــة وأبن أحامــه أصبحــت أمــراً واقعــاً وأنــه ســيبقى 

جامثــاً علــى رقــاب الشــعب الســوري إىل األبــد.
هــول املشــهد، والصــور الــي تناقلتهــا وســائل اإلعــام وكذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي، والــي 
وصلــت إىل كل مــكان يف العــامل، وهــي تظهــر معــاانة أطفــال خــان شــيخون الصغــار وهــم ميوتــون خنقــاً 
وأمــام عدســات الكامــرات وال أحــد يســتطيع أن يفعــل شــيئا مــن أجــل إنقاذهــم مــن املــوت األكيــد، 

هــزت ضمائــر الكثريــن يف العــامل ومنهــم الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب. 
الرئيــس ترامــب كان متأثــراً جــداً ومنفعــًا ملــا رآه مــن مشــاهد هتــز الضمائــر وينــدى هلــا اجلبــن يف جمــزرة 
خــان شــيخونو حيــث صــرح علــى أثــر ذلــك ويف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــده مــع العاهــل األردين، 
امللــك عبــد هللا الثــاين ابــن احلســن، أبن هــذه الصــور أثــرت بــه كثــراً وأن مــوت أطفــال خــان شــيخون 
هــو جرميــة يف حــق اإلنســانية وإهانــة هلــا، وقــال أبن مــا حصــل يف هــذه اجملــزرة هــو شــيء غــر معقــول 
وأن بشــار األســد هبــذا قــد جتــاوز الكثرمــن اخلطــوط احلمــراء، وأضــاف أبنــه قــد غــّر موقفــه مــن ســوراي 
ومــن بشــار أســد، أمــا الشــيء الــذي مل يفصــح عنــه الرئيــس األمريكــي، هــي اإلجــراءات الــي ســيتخذها 
ضــد بشــار أســد ونظامــه، ولكنــه قــال، أبن ليــس مــن عادتــه أن يفصــح إىل أيــن هــو ذاهــب ومــا هــو 
فاعــل، التغيــر املفاجــيء والكبــر يف موقــف ترامــب إبجتــاه األزمــة الســورية وموقفــه مــن بشــار أســد، لــه 
دالالت كثــرة، ابلرغــم مــن إنتقاداتــه الكثــرة لــإلدارة املريكيــة الســابقة ابهنــا كانــت تتدخــل يف شــؤون 

دول أخــرى وال هتتــم ابلشــأن األمريكــي اخلــاص.
مــن الواضــح ابن نظــام بشــار أســد وكل أبــواق دعاايتــه الداخليــة واخلارجيــة أصبحــت يف مــأزق كبــر 
وهــي حتــاول أن تســد الشــمس ابلغــرابل لكــي يســتطيع هــذا القاتــل ونظامــه التملــص مــن اجلرميــة النكــراء 

الــي ارتكبتهــا طائراتــه يف وضــح النهــار.
إن اجملــزرة الكيمياويــة الــي حصلــت يف الغوطــة الشــرقية بتاريــخ 21 آب مــن عــام 2013 والــي راح 
ضحيتهــا أكثــر مــن 1500 شــهيد، إســتطاعت آنــذاك اللوبيــات األســدية واحملافــل الدوليــة واملنظمــات 
الســرية والعلنيــة منهــا أن تعيــد الســفن احلربيــة األمريكيــة مــن حيــث أتــت، والــي كانــت يف طريقهــا 

ملعاقبــة املــارق واجلــاين بشــار أســد ونظامــه. 
يف هــذه املــرة يظهــر أبن غضــب دوانلــد ترامــب كبــر وأن موقفــه مــن معاقبــة بشــار األســد ونظامــه 
ســتكون حمــل إختبــار علــى جديتــه يف قراراتــه ووعــوده، وإن مل يقــم بشــيء مــا ليحفــظ مــاء وجهــه،  فلــن 
أتخــذه الــدول األخــرى وساســاهتا بعــن اجلديــة. رمبــا سيســتغل الرئيــس األمريكــي يف معاقبتــة لبشــار 

األســد ونظامــه الفرصــة إلعطــاء درســاً لــكل القــوى املارقــة مثــل إيــران وشــاكلتها كــي يعتــرون بــه. 
مــن الواضــح أبن بشــار ونظامــه أصبحــا عبئــاً كبــراً علــى أصدقائهــم، وهــم ينتظــرون اللحظــة الســاحنة مــن 
أجــل اخلــاص منهمــا، وعلــى رأس هــؤالء األصدقــاء هــي إســرائيل، ألن إجــرام بشــار ونظامــه أصبــح 

يضاهــي إجــرام النازيــة العامليــة. 
إن القلــق الكبــر والتوتــر هــو ســيد املوقــف لــدى نظــام بشــار ومــن يدعمــه، ألهنــم أصبحــوا يعلمــون 
أبن أكاذيبهــم وتريراهتــم مل تعــد تنطلــي علــى أحــد ورمبــا ســاعة احلســم قــد إقربــت وهــم يتذكــرون املثــل 

القائــل: ال تســلم اجلــرة كل مــرة.

هل إقتربت نهاية الطاغية
السوري ونظامه ؟

جمال قارصلي

نشــرت )جامعــة هارفــارد( عــر موقعهــا جمموعــة مــن الواثئــق الســرية حصــل عليهــا الصحفــي األملــاين 
)كريســتوف رويــر(، تكشــف عــن مؤســس تنظيــم داعــش اإلرهــايب، وعاقتــه بنظــام بشــار األســد 

وإيــران.
وأضاف التقرير، أن مؤســس )داعش( هو )مسر عبد حممد اخللفاوي( ضابط ســابق يف االســتخبارات 
اجلويــة يف حــزب البعــث العراقــي، وتشــر الواثئــق إىل أن بشــار األســد عينــه ابملخابــرات الســورية بعــد 
ســقوط نظــام صــدام حســن، هبــدف زعزعــة اســتقرار وأمــن العــراق، وتشــر بعــض التقاريــر االســتخباراتية 

إىل أن إيــران وســوراي خلقــت داعــش لتأجيــج حــروابً طائفيــة ابلشــرق األوســط.
وأشــار التقريــر إىل أن )اخللفــاوي( قــد قتــل يف تــل رفعــت مشــال حلــب يف كانــون األول 2014، نتيجــة 
ملواجهــة حدثــت بــن موالــن لداعــش وفصائــل املعارضــة، إال إن مقاتلــي املعارضــة مل يدركــوا يف البدايــة 
هويــة وأمهيــة مــن قتلــوه إال بعــد عثورهــم علــي واثئــق ومســتندات يف منزلــه، والــي حصــل عليهــا الصحفــي 

األملــاين علــي 31 صفحــة منهــا مليئــة ابملعلومــات والــي توضــح عمليــة أتســيس )داعــش(.

عالقة املخابرات السورية بداعش
مشلــت الواثئــق قائمــة أبمســاء العائــات املؤثــرة وامســاء أفرادهــا ذوي النفــوذ فيهــا، وحجــم ثرواهتــم ومصــادر 
دخلهــم، وأمســاء وأعــداد اجملموعــات املعارضــة يف كل قــرى ســوراي، وأمســاء قادهتــم وتوجهاهتــم السياســية، 
ومعرفــة كل نشــاطاهتم غــر املطابقــة للشــريعة اإلســامية، والــي ميكنهــم اســتخدامها البتزازهــم فيمــا بعــد.

وكشــفت الواثئــق إن وزارة الدفــاع الســورية قــد أرســلت رجــال ديــن وشــيوخ مزيفــن ملــدن وقــرى ســوراي، 
لفتــح دور عبــادة لتدريــس الشــريعة والديــن، والــي كانــت نــواة لتجنيــد الشــباب وعمــل غســيل دمــاغ هلــم 

كــي يطيعوهــم.
وأضافــت أنــه مــع بــدء قمــع النظــام للثــورة الســورية عمــد هــؤالء الشــيوخ لتأجيــج التعصــب الســي ورفــع 

راايت اجلهــاد.
وأشــار التقريــر إىل اندهــاش الســورين مــن االرتفــاع الســريع ألعــداد مقاتلــي )داعــش( وعملهــم حبريــة يف 
الكثــر مــن املناطــق، وهــذا يفســر عــدم تعــرض عناصــر التنظيــم لقــوات )األســد(، يف الوقــت الــذي كان 

النظــام يــدك املعارضــة بضرابتــه اجلويــة.
وأشــار تقريــر جمللــة )ديــر شــبيجل( األملانيــة إن العديــد مــن املقاتلــن األجانــب قــد توافــدوا لســوراي للقتــال 
ضــد )األســد( إال إهنــم قــد تفاجــأوا عندمــا وجــدوا إن داعــش ال تقاتــل غــر اجليــش احلــر واملعارضــة 
املعتدلــة، وقــد مت تصفيــة العديــد مــن هــؤالء املقاتلــن الذيــن حاولــوا اهلــروب أو التمــرد علــى التنظيــم عنــد 

اكتشــافهم للحقيقــة.
فمــن انحيــة كان  العــراق،  احتــال  لداعــش كان  الرئيســي  اهلــدف  أن  عــن  أيضــا  الواثئــق  وكشــفت 
الــي  النفــط  لتحكمهــم يف مصــايف  أخــرى كان  املصداقيــة كمنظمــة عامليــة، ومــن انحيــة  إلعطائهــم 

العســكرية. محلتــه  لتمويــل  )األســد(  حيتاجهــا 
أظهــرت الواثئــق أيضــاً اســتهداف العائــات الســورية الثريــة عــن طريــق اخــراق )داعــش( لصفوفهــم بفــرق 
مــن اجلواســيس، مث ابتــزاز رؤوس تلــك العائــات وهتديدهــم بفضحهــم عــن طريــق صــور محيميــة هلــم، 
وكانــت تلــك هــي الطريقــة الــي منــت هبــا ســلطة التنظيــم وتعاظــم نفــوذه، ابإلضافــة الســتيائهم علــى كــم 

هائــل مــن الســيولة النقديــة.
وجــاء يف الواثئــق إن )اخللفــاوي( وقــادة التنظيــم قــرروا تنصيــب )أبــو بكــر البغــدادي( كخليفــة لكاريزميتــه 
القويــة والــي ضمــت اجلماهــر الغــر متشــككة إىل دائــرة نفــوذه، والــي أعطــت أعضــاء التنظيــم االنطبــاع 

ابلتزامــه مبثــل الشــريعة والديــن.
وأضــاف التقريــر إنــه بعــد مقتــل )اخللفــاوي( بــدأت بعــض فــرق التنظيــم ابلتمــرد علــى بشــار األســد، 
خاصــة بعــد اســتيائهم علــي املوصــل ابلعــراق، وإحساســهم إهنــم ال حيتاجــون نظــام )األســد(، فخاضــوا 
معــارك دمويــة مــع الفرقــة 17 يف جيــش )األســد(، مــع أن النظــام قــد محــى )داعــش( مــن حصــار اجليــش 

احلــر هلــم يف قاعــدة جويــة قــرب الرقــة.

وثائق سرية عن صناعة
بشار األسد لداعش

د. غريب الحسين

انئب أملاين سابق من أصل سوريكاتب وابحث سوري
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تحقيق

ال جثــث متناثــرة علــى الطرقــات وال يف األزقــة أو يف األبنيــة املهدمــة، 
ال صــور ألســرى أو مقاتلــن أحيــاء يهرولــون أو يقاتلــون خلــف الســواتر 
الرمليــة، حــرب غــر مســبوقة واســتثنائية، الصــور القليلــة املتناثــرة هنــا أو 
هنــاك أشــبه بصــور اســتعراضية ملقاتلــن يرتــدون زايً عســكرايً يف غايــة 
األانقــة والرتيــب أمــام الكامــرات، ال أكثــر وال أقــل، ملــاذا؟ ألهنــا حــرب 

بــا موتــى وبــا أحيــاء أيضــاً.
مجيــع األقمــار الصناعيــة وشــبكات التجســس والتطبيقــات علــى اهلواتــف 
الذكيــة والكامــرات العاليــة الوضــوح واجلــودة فشــلت يف اإلمســاك، ولــو 
مبقاتــل واحــد بعــد االنتهــاء مــن معــارك مدينــة املوصــل يف العــراق والرقــة 

يف ســوراي، ويف غرهــا مــن املــدن املنكوبــة يف البلَديــن.
حرب جيوش وميليشيات ضد مقاتلن ينتمون غالباً لـ )تنظيم الدولة(، 
امليليشــيات  أو  اجلنــود  مــن  قليــل  عــدد  فقــط  مقاتلــن،  بــدون  لكنهــا 
يتحدثــون إىل حمطــات التلفــزة وإىل وســائل اإلعــام أو عــر صفحــات 

شــبكات التواصــل االجتماعــي.
حــى الصــور الــي تنشــر علــى اإلنرنــت مل يؤكــد أي مصــدر صحتهــا، 
بــل علــى العكــس جــرى التشــكيك يف صحــة الكثــر منهــا، ومــن بينهــا 

صــورة مقتــل زعيــم التنظيــم أبــو بكــر 
صــورة  مــن  وابلتحقــق  البغــدادي، 
إيرانيــة،  مواقــع  نشــرهتا  الــي  اجلثــة 
تبــن أهنــا صــورة قدميــة تعــود لســنوات 
لعنصــر مــن )تنظيــم الدولــة( جمهــول 

اهلويــة.
الروســية ومعهــا  القــوات  وإذا كانــت 
اجليش الســوري واملليشــيات املدعومة 
بقيــادة  التحالــف  وقــوات  إيــران  مــن 
الــوالايت املتحــدة تقــود حــرابً شرســة 
واجليــش  ســوراي،  يف  التنظيــم  ضــد 
وقــوات  الشــعي  واحلشــد  العراقــي 
املتحــدة  الــوالايت  بقيــادة  التحالــف 
تقــود حــرابً ضــد التنظيــم، منــذ أكثــر 
مــن ثــاث ســنوات: إذاً أيــن هــم قتلــى 

التنظيــم؟. وأســرى 
املخابــرات  يف  أمريكــي  مســؤول 
أن  ســنوات،  قبــل  ذكــر،  األمركيــة 
عــدد أعضــاء التنظيــم يصــل إىل حنــو 

35 ألــف شــخص اســتقطبهم التنظيــم مــن 104 دول، وحــى يكــون 
املشــهد أكثــر وضوحــاً، نذكــر أن هــؤالء الـــ 35 ألفــاً كانــوا يســيطرون 
علــى 40 ابملئــة، مــن األراضــي العراقيــة، مبســاحة وصلــت إىل 108 
آالف كلــم مربــع، ونصــف مســاحة ســوراي، مبســاحة وصلــت إىل حنــو 

ألــف كلــم مربــع.  95
هــذا احلديــث كان يف عــام 2014 مــع بــدء العمــل العســكري الــدويل 
للكثافــة  وفقــاً  التنظيــم،  أعضــاء  عــدد  حســبنا  وإذا  التنظيــم،  ضــد 
الســكانية، فــإن مثــة مقاتــًا واحــداً مــن التنظيــم يف كل 6 كيلومــرات 
مربعــة، أو أن املســاحة املعلــن عــن احتاهلــا كانــت مســاحة افراضيــة، 

وغــر حمتلــة فعليــاً، وخاليــة مــن مقاتلــي التنظيــم.
وإذا أخــذان رقمــاً صارخــاً، ذكرتــه حمطــة )ســي ان ان( قبــل الدخــول يف 
معركة املوصل أبن عدد مقاتلي التنظيم ال يتجاوز اخلمسة آالف، فإن 
الرقــم يضعنــا أمــام عامــات اســتفهام وأســئلة كبــرة، عــن حجــم املســاحة 
الــي كان يســيطر عليهــا التنظيــم فعليــاً، خصوصــاً أن املناطــق الــي تواجــد 

فيهــا التنظيــم، بشــكل كامــل هــي أراضــي عــرب، وتصــادف أهنــم مــن 
الســنة، وغالبيــة الدمــار وعمليــات القتــل وقعــت يف هــذه األراضــي.

وحــى تنجلــي احلقيقــة نعيــد للذاكــرة هــذه احلكايــة: كان اجليــش العراقــي 
العــراق، لكــن اجليــش )حتــت  الســنية يف  املــدن  مــن  يتواجــد يف عــدد 
إمــرة رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق نــوري املالكــي( وبشــكل مفاجــئ 
انســحب مــن هــذه املــدن، وهــرب جنــوده )أو ُهرِّبــوا( مــن أمــام )تنظيــم 
الدولــة(، اتركــن أســلحتهم ابلكامــل وراءهــم ويف املســتودعات، ومل تقــم 
الطائــرات األمركيــة املتواجــدة أبي عمــل عســكري حقيقــي، وهكــذا 
ســيطر التنظيم على األراضي العراقية، ويكاد الســيناريو نفســه أن يكون 
تكــرر يف ســوراي، ويف غرهــا مــن املناطــق يف الوطــن العــريب، ورمبــا يف 

اليمــن وليبيــا ومــايل أيضــاً.
لــه  مســح  املاليــة،  قدراتــه  يف  ضعــف  مــن  )التنظيــم(  يعــاين  ال  وحــى 
ابلســيطرة علــى البنــوك املتخمــة ابلســيولة النقديــة، ووقعــت بــن يديــه 
آابر النفــط، واملعابــر الــي مسحــت لــه جبــي أرابح كبــرة، بــل إن احلكومــة 
الســورية وبعــض اجلهــات كانــت تشــري النفــط مــن التنظيــم! وتتجنــب 

العمــل العســكري يف أراضيــه!.

واجليــش  الشــعي(  )احلشــد  ومعــه  العراقــي  اجليــش  أصبــح  فجــأة  مث 
األمركــي، بقــدرة عجيبــة، ميتلكــون زمــام املبــادرة، وأخــذوا يف ) حتريــر( 
املــدن الواحــدة تلــو األخــرى، لكــن بعــد تدمرهــا وحتويلهــا إىل مــدن 
خربــة مهجــورة بــا أي مقومــات للبقــاء، قتــل معظــم ســكاهنا أو شــّرد 
وخطــف رجاهلــا، ويــكاد الســيناريو أن يكــون حاضــراً يف املــدن الســورية 
أهنــا عائــات  الــي تقطنهــا عائــات ســورية أصليــة، وتصــادف أيضــاً 
عربيــة ســنية، وتصــادف أن األكــراد الذيــن هــم أقليــة عرقيــة ســورية أخــذوا 
يف التمــدد يف أراضــي هــذا )التنظيــم( والــي )ُحــررت( بســرعة عجيبــة.
ال، أبــداً هــي ليســت نظريــة مؤامــرة، لكــن األســئلة تطــل برؤوســها كأهنــا 
حتاكمنــا، مــن أســس هلــذا )التنظيــم(، ومــن ســهل دخولــه إىل العــراق 
مســاحة  يف  البقــاء  يف  ســاعده  ومــن  وســيناء،  وليبيــا  واليمــن  وســوراي 
جغرافيــة، وصلــت إىل 200 ألــف كيلــو مــر مربــع، إذا كان حقــاً يســيطر 
علــى هــذه األرض، وكيــف بقــي حنــو أربــع ســنوات يتمــدد، وأيــن ذهــب 
الـــ 35 ألــف مقاتــل، وكيــف كانــوا يتنقلــون بــن الــدول العربيــة، ويعــرون 

املطــارات مــن وإىل أورواب، هــل كانــوا مســافرين عــر الزمــن، أو يرتــدون 
طاقيــة اإلخفــاء؟!.

مــا هــو ســر أن معظــم قــادة التنظيــم كانــوا يف )ســجن بــوكا( الــذي كانــت 
تديــره القــوات األمركيــة قــرب مدينــة أم القصــر يف جنــوب شــرق العــراق، 
وعلــى رأس الائحــة زعيــم التنظيــم أبــو بكــر البغــدادي )إبراهيــم بــن عــواد 
منتصــف  حــى  عــام 2004  منــذ  اعتقــل  الــذي  الســامرائي(  البــدري 
عــام 2006، وبعــد اإلفــراج عنــه عمــد إىل إنشــاء ) جيــش أهــل الســنة 

واجلماعــة(؟.
ومــن بينهــم أيضــاً الناطــق ابســم التنظيــم ) أبــو حممــد العــدانين، وفاضــل 
أنــه كبــر  البيــت األبيــض علــى  أمحــد احليــايل )حاجــي معتــز( وقدمــه 
فتــح  جبهــة  زعيــم  اجلــوالين  حممــد  أبــو  وأيضــاً  البغــدادي،  مســاعدي 
الشــام )النصــرة ســابقاً(، وجــرى نقــل بعضهــم مــن الســجن األمركــي 
إىل ســجون عراقيــة، حيــث مسحــت سلســلة مــن عمليــات اهلــروب مــن 
الســجون، خــال الســنوات القليلــة املاضيــة، بفــرار عــدد مــن كبــار القــادة 
وانضمامهم إىل صفوف املقاتلن، ويف 2013 شهد سجن أبو غريب 

أكــر عمليــة هــروب حيــث هــرب مــا يصــل إىل 500 ســجن.
حتــركات  تشــهد  ســوراي  بــدأت  وحــن 
شــعبية ســلمية يف بدايــة األزمــة، عمــدت 
احلكومــة الســورية إىل إطــاق ســراح مجيــع 
متعلقــة  أو  أمنيــة،  بقضــااي  املســجونن 
يف  وكان   ، )اجلهاديــة(  ابجلماعــات 
امللقــب  شــواخ  موســى  )علــي  مقدمتهــم 
حكومــة  يف  الرقــة  وايل  لقمــان(،  بـــأبو 

البغــدادي.
ويذهــب احمللــل السياســي العراقــي هشــام 
اهلامشــي إىل القــول: ) إن القــادة الـــ 17 
إىل 25 األهــم مــن قــادة )داعــش( كانــوا 
مــن نــزالء الســجون األمريكيــة بــن عامــي 
2004 و2011، وأن الكثــر منهــم قــد 

هــرب بعــد نقلهــم إىل ســجون عراقيــة.
صحيفــة  املعلومــات  هــذه  وأكــدت 
 ،2014 عــام  الريطانيــة  )الغــارداين( 
وور  لونــغ  )ذي  لنشــرة  مطــول  ومقــال 
جــورانل( املختصــة ابلشــؤون العســكرية، 
األمريكيــة  بيســت(  )دايلــي  وصحيفــة 
وصحيفــة )نيويــورك بوســت( األمريكيــة وجملــة )ديــر شــبيغل( األملانيــة، 
مبهنيــة  تتحلــى  الــي  املتزنــة  اإلعــام  ووســائل  الصحــف  وعشــرات 

عاليــة. ومصداقيــة 
مــدى  والشــهادات  الوقائــع  تكشــف  إعاميــة  حــرب  أمــام  حنــن  إذاً 
إىل  الذهــاب  )التنظيــم( ســوى  مــن  يكــن مطلــواب  فيهــا، ومل  الصناعــة 
أقصــى حــدود التوحــش واإلمعــان يف القتــل وقطــع األطــراف والــرؤوس، 
الثقافيــة  الرمــوز  وتدمــر  بــه،  يســمع  مــن  قلــب كل  الرعــب يف  وإاثرة 
والراثيــة، وهتديــد أمــن واســتقرار بعــض الــدول، وال أبس إبدخــال املــرأة 
إىل املشــهد بوصفهــا نقطــة الضعــف الــي تقلــب األمزجــة، فهــي ســتكون 
ســبية تباع وتشــرى، واألهم أن تكون مدن وقرى وأرايف العرب الســنة 

هــي ســاحة املعركــة، وأال تطلــق رصاصــة واحــدة علــى )إســرائيل(.
مــا كتــب هنــا ليــس هنايــة الــكام يف هــذا املوضــوع الــذي ســيبقى لغــزاً 
لســنوات طويلــة، لكنــه حماولــة إللقــاء حجــر يف امليــاه الراكــدة ال أكثــر 

وال أقــل.

أين اختفى 35 ألف مقاتل من )تنظيم الدولة(؟

علي سعادة

كاتب وحملل سياسي
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بلبل زاده... منبر الشام

İyilikder olarak kurban bayramı döneminde,baskılardan kaçarak Bangladeş sınırına sığınan 200 Arakan’lı  
kardeş ailemize ulaştırdığımız gıda yardımlarımızdan sonra şimdi de 5 bin kişilik gıda kolilerimiz bölgeye 
ulaştı. Bangladeş Cox’s Bazar bölgesinde birçok Arakan kampı bulunuyor ve bu kamplarda yaklaşık 250 
bin kardeşimiz zor şartlarda yaşıyor.Yıllardır Arakan’lı kardeşlerimize yönelik devam eden yardımlarımız 
kapsamında içerisinde Pirinç,Mercimek,Sıvı yağ,Soğan,Patates,Tuz ve Şeker bulunan 5 bin kişilik gıda 
yardımlarımız Cox’s Bazar bölgesine ulaştı.Ekiplerimizce dağıtımı gerçekleştirilecek yardımlarımız arta-
rak devam edecek.Ayrıca kurulacak aşevi ile bölgedeki çadırlarda yaşayan binlerce kardeşimize yönelik 
günlük sıcak yemek yardımlarımız sürmektedir.

Ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve Kilis’teki bakımevinde barınan Suriyeli yetimler, hayırseverlerin verdiği harç-
lıklarını Arakanlı Müslümanlara gönderilmek üzere Türk Kızılayı’na teslim etti. Harçlıklarını bağışlayan çocukları yalnız bı-
rakmayan Suriyeli anne Meryem Tecan, çocuklarıyla televizyon izlerken Arakan’daki olayları gördüklerini ve çok şaşırdıklarını 
anlatarak şunları söyledi: “Oradaki insanlara eziyet ediyorlardı. Çocukların canları çok sıkıldı, üzüldüler. ‘Anne biz Suriye’de 
çok çile çektik bu çocuklar da bizim gibi olmasınlar, biriktirdiğimiz paraları oradaki kardeşlerimize gönderilim.’ dediler Allah 
razı olsun Türkiye bize kapısını açtı, yardımcı oldu, biz de yardım elimini onlara uzatmalıydık. Belki çok para toplayamadık 
ama elimizden gelen bu kadar.”  İçinde biriken acıları ifade edebilecek söz bulamadığını vurgulayan Tecan, Müslümanların 
çektiği eziyetlerin artık bitmesi temennisinde de bulundu.

إضافـــة إىل املســـاعدات الـــي أرســـلتها مجعيـــة إييلكـــدر يف فـــرة عيـــد األضحـــى إىل 200 عائلـــة أراكانيـــة جلـــأت إىل حـــدود بنغـــادش فـــراراً مـــن البطـــش يف 
ميامنـــار، وصلـــت إىل املنطقـــة كميـــة مـــن الطـــرود الغذائيـــة تكفـــي خلمســـة آالف شـــخص. يوجـــد عـــدد مـــن خميمـــات الجئـــي الروهنغيـــا يف منطقـــة كوكـــس 
ابزار ببنغـــادش. ويعيـــش يف تلـــك املخيمـــات حنـــو 250 ألـــف مـــن إخوتنـــا األراكانيـــن يف ظـــروف صعبـــة. ويف إطـــار مســـاعداتنا املتواصلـــة منـــذ ســـنوات 
لفائـــدة إخوتنـــا يف أراكان، وصلـــت إىل منطقـــة كوكـــس ابزار شـــحنة مـــن املـــواد الغذائيـــة تكفـــي خلمســـة آالف شـــخص، وتشـــمل كميـــات مـــن األرز والعـــدس 

والزيـــت والبصـــل والبطاطـــا وامللـــح والســـكر. ومـــن املقـــرر زايدة كميـــات املســـاعدات الـــي ســـتوزعها فـــرق العاملـــة هنـــاك علـــى احملتاجـــن.
وسيبدأ املطبخ اخلري الذي سيقام هناك توزيع الوجبات الساخنة يومياً على آالف الاجئن الذين يعيشون يف اخليام املنتشرة يف املنطقة.

ســـلم عـــدد مـــن األيتـــام الســـورين مبلغـــاً مـــن املـــال إىل اهلـــال األمحـــر الركـــي إلرســـاهلا إىل مســـلمي أراكان. املبلـــغ مجعـــه األيتـــام مـــن مصروفهـــم 
اليومـــي الـــذي خصصـــه هلـــم أهـــل الـــر واإلحســـان. واأليتـــام ســـوريون يقيمـــون يف دار األيتـــام مبدينـــة كليـــس الركيـــة بعـــد أن فقـــدوا أقارهبـــم يف احلـــرب 
األهليـــة الـــي يشـــهدها بلدهـــم. الســـيدة الســـورية مـــرمي تيجـــان مل تـــرك أولئـــك األيتـــام الذيـــن ترعـــوا مبصروفهـــم لوحدهـــم. وأكـــدت أهنـــا تلقـــت صدمـــة 
ــا، وأضافـــت قائلـــة: »إهنـــم يـــؤذون النـــاس هنـــاك يف أراكان. وقـــد حـــزن األطفـــال  ــا شـــاهدت يف التلفزيـــون معـــاانة الجئـــي الروهنغيـ كـــرى عندمـ
هنـــا ملـــا رأوه. وقالـــوا يل إهنـــم عانـــوا كثـــراً يف ســـوراي، ولذلـــك فإهنـــم ال يريـــدون أن يعـــاين أطفـــال أراكان مثلهـــم، وقـــرروا إرســـال مـــا مجعـــوه مـــن 
مصروفهـــم اليومـــي إىل أراكان. فبـــارك هللا يف هـــؤالء األطفـــال. لقـــد فتحـــت تركيـــا إلينـــا أبواهبـــا، وســـاعدتنا، لـــذا فعلينـــا حنـــن كذلـــك أن منـــد يـــد العـــون 
للمحتاجـــن. رمبـــا يكـــون هـــذا املبلـــغ الـــذي مجعنـــاه قليـــًا، ولكـــن هـــذا فقـــط مـــا اســـتطعنا مجعـــه«. وأكـــدت الســـيدة تيجـــان أهنـــا مل جتـــد الكلمـــات 
املناســـبة للتعبـــر عـــن األســـى الـــذي يعتلـــج بداخلهـــا، وختمـــت كامهـــا أبهنـــا تتمـــى أن تنتهـــي كل املآســـي الـــي يعـــاين مـــن هـــا املســـلمون يف العـــامل.

جمعية إييلكدر توزع مستلزمات مدرسية على 200 طالب آخرين

مساعداتنا إلى إخوتنا في أراكان متواصلة

İyilikder’den 200 Öğrenciye Daha Kırtasiye Yardımı

Yardımlarımız Arakan’lı kardeşlerimize ulaşmaya devam ediyor

İyilikder Gaziantep Şubesi’nin düzenlediği kırtasiye yardımları devam ediyor. Son yalpan yardım organizasyonu 
ile 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye daha okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
İyilikder Gaziantep Şubesi’nin geçtiğimiz hafta başlattığı kırtasiye yardımlarını sürdürüyor. Gaziantep’in Merve-
şehir ve Esentepe Mahallelerinde 200’er öğrenciye dağıtılan yardımların ardından Gazikent Mahallesinde de 200 
öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. 28 Eylül Perşembe günü yapılan yardım organizasyonunda 
çantalarını, defterlerini, kalem ve diğer kırtasiye malzemelerini alan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi

يواصـــل فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف واليـــة غازي عنتـــاب محلـــة توزيـــع األدوات املدرســـية علـــى التاميـــذ. ويف إطـــار محلـــة املســـاعدات األخـــرة مت توزيـــع كميـــة 
مـــن احلقائـــب واملســـتلزمات املدرســـية علـــى عـــدد إضـــايف مـــن التاميـــذ يقـــدر بــــ200 تلميـــذ. وكانـــت محلـــة املســـاعدات املدرســـية الـــي أطلقهـــا فـــرع اجلمعيـــة 
هنـــاك قـــد بـــدأت قبـــل أســـبوع ومازالـــت متواصلـــة. وبعـــد توزيـــع املســـاعدات املدرســـية علـــى 200 تلميـــذ يف منطقـــة مروه شـــهر وحـــي اســـنتپه يف مدينـــة 
غازي عنتـــاب، مت توزيـــع 200 حقيبـــة مدرســـية ومـــواد مدرســـية أخـــرى يف حـــي غازي كنـــت يف املدينـــة ذاهتـــا. وقـــد غمـــرت الفرحـــة التاميـــذ الذيـــن اســـتلموا 

حقائبهـــم وكتبهـــم وأقامهـــم وأصنافـــاً أخـــرى مـــن القرطاســـية الـــي مت توزيعهـــا يـــوم اخلميـــس 28 ســـبتمر يف إطـــار محلـــة املســـاعدات تلـــك.

أيتام سوريا يرسلون مصروفهم اليومي إلى أراكان
Suriyeli Yetimlerin Harçlıkları Arakanlılara
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بلبل زاده... منبر الشام

وحدة المجتمع المدني بمنتدى األناضول تزور عددا من المدارس

درس في اإلنسانية تقدمه عائلة سورية

Anadolu Platformu Sivil Toplum Birimi’nden Medreselere Ziyaret

Suriyeli Aileden İnsanlık Dersi

عبد الباسط سيتمكن من المشي من جديد

Anadolu Platformu Sivil Toplum Birimi başkanı Abdulhakim Yalçın ile Komisyon üyeleri Ramazan 
Kayan ve H. Abuzer Nas, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinde top-
lam 18 medreseyi ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde bölgenin medreselere ve medrese talebelerine 
verdikleri değer, medreselerin eğitim müfredatları ve sorunlar görüşüldü. Anadolu Platformu’nun 
2016 ve 2017 yıllarında Gaziantep üniversitesiyle düzenlediği Alimler Çalıştayı’nın yansımaları ve 
medreselerin işbirliğine etkisinin değerlendirildiği toplantılarda, müderrisler, yapılan çalışmalar-
dan duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Selamı yayalım“ sloganıyla başlatılan ziyaretlerde fikir 
alışverişleri ve uhuvvet eksenli birlikteliklerin devam ettirilmesinin önemine değinildi. 3 gün süren 
ziyaret programını değerlendiren Ramazan Kayan, medreselerde görülen gayretlerin takdire şayan 
çalışmalar olduğunu, geleceğimizin varisleri olan gençlerimizi buralara yönlendirmemiz gerektiği-
ni, özellikle kız öğrencilere yönelik yapılan medrese eğitimlerinin eksikliğine dikkat çekti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve bir süre önce oğullarını kaybeden Suriyeli Said ailesi, 
“Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY)” kapsamında çocuklarına verilen Kızılay Kart yardı-
mını, başka ihtiyaç sahiplerini düşünerek iptal ettirdi. Halep’te şoförlük yapan Abdurrahman Said (40), Suriye’de-
ki iç savaş nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce, eşi ve 5 çocuğuyla Türkiye’ye sığındı. Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile BM Dünya Gıda Programı iş birliğinde yürütülen “Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum 
Yardım Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı. Sonrasında ailenin 17 yaşındaki çocukları Mehmet, 
Ramazan Bayramı’nda Suriye’ye gitti ve burada hayatını kaybetti. Aile, çocuklarının hayatını kaybettiğini, Kızı-
laykart hesabına yatan parayı hak etmediklerini belirterek, hesapta biriken parayı iade etmek için Türk Kızılayı 
Hizmet Merkezine başvurdu.

Suriye’de sivillerin yaşadığı İdlib’e Şubat 
2017’de düzenlenen hava saldırısında iki baca-
ğını da kaybeden ve dünya gündemine giren Ab-
dulbasit Alsattuf, yeni protez bacakları sayesinde 
artık yürüyebilecek.
Suriye rejimi tarafından İdlib’te düzenlenen 
hava saldırısı sonucu 10 yaşındaki Abdulbasit 
Alsattuf, iki bacağını da kaybetmişti. Yaklaşık 
7 ay önce İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 
Hatay’ın Kumlu ilçesine getirilen Abdulbasit 
Alsattuf’un “Baba beni ayağa kaldır” çağrısına 
karşılık geldi.

 Abdülbasit artık yürüyebilecek

زار رئيـــس وحـــدة اجملتمـــع املـــدين مبنتـــدى األانضـــول عبـــد الكـــرمي ايلچـــن وعضـــوي اللجنـــة رمضـــان قـــااين وأبـــو ذر انس 18 مدرســـة يف 
كل مـــن أالزيـــغ وبينگـــول ودايربكـــر وابطمـــان ومارديـــن وشـــانلي اورفا. وأثنـــاء اللقـــاءات الـــي متـــت يف تلـــك الـــزايرات مت احلديـــث عـــن 
القيمـــة الـــي يولوهنـــا للمـــدارس يف املنطقـــة ولطلبـــة العلـــم يف تلـــك املـــدارس، كمـــا مت التباحـــث يف برامـــج التعليـــم يف املـــدارس التقليديـــة 
واملشـــاكل الـــي تواجههـــا تلـــك املـــدارس. وأثنـــاء االجتماعـــات مت تقييـــم انعكاســـات »ورشـــة عمـــل العلمـــاء« وأتثرهـــا يف التعـــاون بـــن 
املـــدارس، تلـــك الورشـــة الـــي نظمهـــا منتـــدى األانضـــول يف عامـــي 2016 و2017 ابلتعـــاون مـــع جامعـــة غازي عنتـــاب. وأعـــرب 
املدرســـون عـــن امتناهنـــم مـــن اجلهـــود املبذولـــة مـــن أجـــل املـــدارس التقليديـــة يف املنطقـــة. وأثنـــاء سلســـلة الـــزايرات تلـــك الـــي انطلقـــت 
حتـــت شـــعار »لننشـــر الســـام« مت التطـــرق إىل أمهيـــة تبـــادل األفـــكار واحملافظـــة علـــى التآلـــف القائـــم علـــى األخـــوة. وضمـــن تقييمـــه 
لرانمـــج الـــزايرات الـــذي اســـتمر ثاثـــة أايم لفـــت رمضـــان قـــااين إىل أن اجلهـــود الـــي رأيناهـــا يف املـــدارس تســـتحق التقديـــر، وأنـــه مـــن 

الواجـــب توجيـــه شـــبابنا ورثـــة مســـتقبلنا إىل هنـــاك، مـــع اإلشـــارة إىل نقـــص كبـــر يف املـــدارس املخصصـــة للبنـــات.

عائلـــة ســـورية جلـــأت إىل تركيـــا هـــروابً مـــن احلـــرب األهليـــة يف بلدهـــم مث فقـــدت ابنهـــا قبـــل فـــرة، قدمـــت درســـاً يف اإلنســـانية، أبن ألغـــت 
بطاقـــة املســـاعدات الـــي ســـلمها هلـــا اهلـــال األمحـــر الركـــي، يف إطـــار  برانمـــج »دعـــم األجانـــب مـــن أجـــل االندمـــاج االجتماعـــي«، 
وذلـــك إيثـــاراً لغرهـــا مـــن العائـــات احملتاجـــة. عبـــد الرمحـــن ســـعيد البالـــغ مـــن العمـــر 40 عامـــاً كان يعمـــل ســـائقاً يف حلـــب، وقـــد جلـــأ 
إىل تركيـــا مـــع زوجتـــه وأطفالـــه اخلمســـة قبـــل حنـــو أربـــع ســـنوات بســـبب احلـــرب األهليـــة الدائـــرة يف ســـوراي. وقـــد اكتســـب حـــق االســـتفادة 
مـــن »برانمـــج دعـــم األجانـــب مـــن أجـــل االندمـــاج االجتماعـــي« الـــذي يديـــره اهلـــال األمحـــر الركـــي ابلتعـــاون مـــع وزارة العائلـــة 
والسياســـات االجتماعيـــة وبرانمـــج األغذيـــة العاملـــي التابـــع لألمـــم املتحـــدة. وبعدهـــا ذهـــب ابنـــه حممـــد البالـــغ مـــن العمـــر 17 عامـــاً إىل 
ســـوراي يف عيـــد األضحـــى، فتـــويف هنـــاك. وبعـــد فـــرة قـــررت العائلـــة إخبـــار اهلـــال األمحـــر بوفـــاة ولدهـــا، وعرضـــوا علـــى مســـؤوليه إعـــادة 

املبلـــغ الـــذي مت صرفـــه لـــه بعـــد وفاتـــه وقـــد تراكـــم يف حســـاب بطاقتـــه الـــي كان قـــد اســـتلمها مـــن اهلـــال األمحـــر الركـــي.

بعـــد أن فقـــد رجليـــه اإلثنيتـــن يف غـــارة جويـــة اســـتهدفت 
 2017 شـــباط  شـــهر  يف  إدلـــب  مدينـــة  يف  املدنيـــن 
وانتشـــرت علـــى إثـــر ذلـــك صرخاتـــه يف العـــامل، ســـيتمكن 
الطفـــل الســـوري عبـــد الباســـط الصطـــوف مـــن املشـــي 

جمـــدداً ولكـــن علـــى قدمـــن اصطناعيتـــن.
وكان عبـــد الباســـط البالـــغ مـــن العمـــر عشـــر ســـنوات قـــد 
فقـــد رجليـــه يف غـــارة نفذهـــا طـــران النظـــام الســـوري علـــى 
إدلـــب. واســـتطاعت هيئـــة IHH لإلغاثـــة اإلنســـانية 
أن جتلـــب عبـــد الباســـط إىل بلـــدة قوملـــو التابعـــة لواليـــة 
هاطـــاي جنـــويب تركيـــا، اســـتجابة لندائـــه املشـــهور »اي 

ــيلي«. اباب شـ
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مـــع اقـــراب موعـــد االســـتفتاء الـــذي حتـــدث عنـــه األكراد 
يف مشـــال العـــراق إلعـــان كردســـتان دولـــة مســـتقلة. والـــي 
كان قـــد أعلـــن عنهـــا يف مدينـــة أربيـــل العراقيـــة الشـــمالية 
حيث قيل يف حينها أنه جرى اتفاق لألحزاب السياســـية 
الكردية يف إقليم كردســـتان، على إجراء اســـتفتاء انفصال 
االقليـــم عـــن العـــراق بتاريـــخ 25 أيلـــول/ ســـبتمر 2017 
التشـــريعية  االنتخـــاابت  عـــر  ذلـــك  اســـتكمال  مث  ومـــن 
والرائســـية يف الســـادس مـــن تشـــرين أول/نوفمـــر من نفس 

العام. 
لـــدى  والرفـــض  االمتعـــاض  مـــن  جـــًوا  خلـــق  ذلـــك  كل 
وأيًضـــا  الركيـــة  واحلكومـــة  بغـــداد  البعـــض، كحكومـــة 
األمـــركان فيمـــا صرحـــوا بـــه، بينمـــا لقي قبـــواًل وترحيًبا من 
لـــدى السياســـين  آخريـــن. وكذلـــك األمـــر كان املوقـــف 
العراقين والســـورين، واملثقفن املهتمن ابلشـــأن الكردي، 
وما ميكن أن يركه من انعكاس ســـلي على أوضاع مشال 
ســـورية، يف ظـــل هيمنـــة االحتـــاد الدميقراطـــي الكردســـتاين.

إشـــراق توجهـــت ابلســـؤال للبعـــض وســـألتهم عـــن نظرهتـــم 
إىل هذه اخلطوة؟ وهل ميكن أن تتم ابلفعل؟ ومن مث هل 

ســـترك أثـــرًا ســـلبًيا أو إجيابًيا علـــى املنطقة برمتها؟
اإلعامي الســـوري توفيق احلاق رأى يف حديثه إلشـــراق 
» أن هـــذه اخلطـــوة مـــا كان هلـــا أن تتـــم بـــدون إذن مـــن 
ســـتحصل  االنتخـــاابت  وأن  واســـرائيل،  الغـــرب  عواصـــم 
علـــى نســـبة إجيابيـــة، ليـــس أبقـــل مـــن 70% نتيجـــة الضخ 
املشـــاعر  ونتيجـــة  الـــرزاين  حلكومـــة  الرمســـي  اإلعامـــي 
القوميـــة الكرديـــة املتأججـــة هـــذه الفـــرة، وخصوًصـــا بعـــد 
ضـــم كركـــوك لكردســـتان العـــراق، واالعتـــداد املتزايـــد بقـــوة 
البشـــمركة، الـــي جنحـــت يف كل معاركها تقريًبا«.  أضاف 
احلـــاق » الدولـــة الوليـــدة ســـتعتمد حتًمـــا علـــى حتالـــف 
غـــر معلـــن مع اســـرائيل ودول احللفاء، وســـتمنحهم فرص 
وغرهـــا.  االتصـــاالت  وشـــركات  النفـــط  يف  االســـتثمار 
وســـتحاول عدم اســـتعداء جراهنا يف إيران وتركيا وســـورية، 
مـــن خـــال عدم الســـماح ألكـــراد تلك الـــدول أبن تكون 

كردســـتان العـــراق مقـــرًا أو ممـــرًا هلـــم«.
الدكتـــور حميـــي الديـــن بنانـــة وزيـــر الربيـــة والتعليـــم الســـابق 
يف احلكومـــة الســـورية املؤقتـــة قـــال إلشـــراق« أان أری أن 
هـــذا االســـتفتاء ســـوف يتـــم، إن اآلن أو أتجـــل قليًا ألن 

األكـــراد مصممـــون علـــی إقامـــة دولتهـــم املســـتقلة، ويعتـــر 
لتنفيـــذ هـــذا احللـــم،  هلـــم  احلـــايل أفضـــل توقيـــت  الوقـــت 
بســـبب الضعـــف وشـــبه االهنيـــار للدولة الســـورية من جهة 
وإيـــران ســـيعارضان  تركيـــا  فـــإن  الوقـــت  أخـــری، وبنفـــس 

بشـــدة االســـتفتاء ونتائجـــه، ولكـــن دون جـــدوی، طاملـــا 
أمـــركا تريـــد ذلـــك، وإن نتائـــج االســـتفتاء ســـتؤثر بشـــكل 
حـــدود  رســـم  حتـــدث  أن  وميكـــن  املنطقـــة،  علـــی  كبـــر 

جديـــدة لبعـــض الـــدول.« 

نعم هي القيامة اآلن.. اهلمجية الي ميارســـها النظام ومن 
معه من امليليشـــيات الطائفية ضد أهل جوبر وعن ترما. 
وزملـــكا وكفربطنـــا، منقطعـــة النظـــر، وكأهنم يف ســـباق مع 
الزمـــن، جمـــازر يف كفر بطنا وابق القطاع األوســـط، وبكل 
أصناف األســـلحة، بينمـــا اتفاقات خفض التصعيد تلفظ 

أنفاسها.
حتـــت حجـــج اإلرهـــاب الواهية، ابتـــت الغوطة حتت رمحة 
العنـــف املتصاعـــد، والضامـــن يتفـــرج، والعـــامل فاغـــر فـــاه ال 

حـــول لـــه وال قـــوة. هـــذا إن كان لـــه إرادة أصًا.
إشـــراق تواصلت مع نشـــطاء الغوطة ودوما وســـألتهم عن 
املـــآالت إىل أيـــن بنظرهـــم؟ وهـــل ميكن أن يســـتمر صمود 
شـــعبنا يف مواجهـــة كل ذلـــك القصـــف اهلمجـــي؟ وكيـــف 

ميكـــن وقـــف هـــذا العنـــف الفائض جـــًدا وحًقا؟ 
التجمـــع  عضـــو  مرجانـــة  ماجـــد  أبـــو  الدومـــاين  الناشـــط 
الشـــعي قـــال الشـــراق » اهلدنـــة مل تصمـــد، وكأهنـــا كانـــت 
أكثـــر،  بدقـــة  قصفهـــا  املطلـــوب  األهـــداف  لتحديـــد 
واملطلـــوب مـــن اهلدنة تصفية الفصائـــل بعضها مع بعض، 
عـــر قانـــون التدمـــر الـــذايت أي مكافحـــة الفصائل بعضها 

مع لبعـــض 
املكافـــأة للمنتصـــر قبـــل أن يســـموه هـــو ابإلرهـــايب، هـــذه 
سياســـة اهلـــدن الروســـية املناطقيـــة، أتكيد وشـــرعنة الوجود 
الروســـي مبباركـــة اســـرائيلية وأمركيـــة ». وأضـــاف قائـــًا« 
االقتتـــال الداخلـــي مـــع اهلجمـــة الشرســـة للنظـــام هي ترير 
مســـبق لتســـليم جوبـــر للنظـــام، وكل فصيـــل يضـــع احلـــق 
علـــى خصمـــه يف ســـقوط جوبـــر، كمـــا ســـقطت املناطـــق 
ابألســـاس  هـــم  ابلواقـــع  وهـــؤالء  النظـــام،  بيـــد  الســـابقة 
الرديـــف االســـراتيجي لاســـتبداد املشـــرقي أي الطغيـــان 
الديـــي، وبعـــض قـــادة الفصائـــل ابعـــوا الثـــورة للنظـــام منـــذ 
زمـــن، ومارســـوا االســـتبداد بـــكل صنوفـــه وألوانـــه، وقضـــوا 
علـــى الـــروح الثورية لدى الشـــعب أبوامـــر خارجية ممنهجة 
ومدروســـة، حـــى يئس الشـــعب مـــن التغـــر الدميقراطي«.

أن  أكـــد الشـــراق  الغـــوش  يوســـف  الزملـــكاوي  الناشـــط 
» اهلجـــوم علـــى جوبـــر مـــن انحيـــي زملـــكا وعـــن ترمـــا 
حملاصـــرة احلـــي، كان متوقًعـــا وخاصـــة بعـــد احتـــال النظام 
بـــرزه والقابـــون، وال خيفـــى علـــى  اإلرهـــايب جمـــدًدا حليـــي 
املراقبـــن أمهيـــة حـــي جوبر الدمشـــقي اســـراتيجًيا ابلنســـبة 
للنظـــام واجليـــش احلـــر املتمثـــل بفيلق الرمحـــن، ذلك ألمهية 
جوبـــر عســـكراًي وسياســـًيا فهـــو يـــؤدي لقلـــب العاصمة يف 
حـــال شـــن اهلجـــوم مـــن قبـــل املعارضـــة، وخســـارته تعـــي 
انكشـــاف الغوطة ابلكامل، أمام اآللة العســـكرية للنظام، 
ومـــن هنـــا نشـــهد صراًعـــا داميًـــا يســـتعمل النظام فيـــه كافة 
أصنـــاف األســـلحة، وبشـــكل مكثـــف مل يســـبق لـــه مثيل، 
ويتكبـــد خســـائر بشـــرية كبـــرة، ونـــرى أبطـــال اجليش احلر 
يستبســـلون للدفـــاع عنـــه، وقـــد أعـــدوا العـــدة جيـــًدا مـــن 
أنفـــاق ومتاريـــس وقـــواذف مضـــادة للـــدابابت مـــع توفـــر 
اإلرادة الكاملـــة«. وأكـــد الغـــوش أن التعليمـــات واضحـــة 
مـــن قيـــادة الفيلق بعدم االنســـحاب » قيادة الفيلق أمرت 
بعـــدم االنســـحاب مـــن جوبـــر حتـــت كل الظـــروف، ومـــن 
جهتهـــا تـــرى فاعليات الغوطة السياســـية والثورية أن اهلزمية 
يف حـــي جوبـــر هـــي هزميـــة للغوطـــة بكاملهـــا، ولذلك نرى 
حشـــد الكثـــر مـــن الطاقـــات البشـــرية واملاديـــة واملعنوية يف 
هـــذه املعركـــة، عســـى أن توصلها حالـــة الصمود هذه، إىل 
وضع مســـار إنســـاين وسياســـي صحيح، يلي احلد املقبول 

مـــن مطالـــب الغوطـــة والثـــورة بشـــكل عام«.
الناشـــط الغوطـــاين غســـان عبـــد الواحـــد، حتـــدث الشـــراق 
بقولـــه » الســـيناريو غـــر واضـــح املعـــامل لغمـــوض الطبخـــة 
الدوليـــة، والفصائـــل تتصـــرف بغمـــوض وختبـــط. والنظـــام 
يعمـــل ذلـــك لتحقيـــق أحـــد أمريـــن، إمـــا أنـــه يريـــد جوبـــر 
حـــوايل 500  يكـــون  حبيـــث  اجلنـــويب،  املتحلـــق  وأتمـــن 
منطقـــة  تكـــون  أو  ســـلطته،  حتـــت  األوتوســـراد  شـــرق  م 
حمروقـــة. حبيـــث تكـــون العاصمة كلها معـــه، والغوطة حتت 
إدارة حمليـــة ضمـــن طبخـــة الفيدراليـــة الـــي يتحدثون عنها، 

أمـــا الســـيناريو اآلخـــر )ال مســـح هللا( فهـــو قصـــف عنيـــف 
الغوطـــة للمصاحلـــة،  بغيـــة رضـــوخ  هلـــا  ومهجيـــة ال مثيـــل 
وارديـــن  واالحتمالـــن  القابـــون.  مثـــل  املقاتلـــن  وخـــروج 
وال مرجـــح بينهمـــا«. لكـــن عبـــد الواحـــد حـــذر أيضـــا من 
طالـــت مناطـــق جديـــدة هـــذه املـــرة فقـــال » اليـــوم مهجيتـــه 
طالـــت غالـــب القطاع األوســـط مـــن الغوطة. وهـــذا تطور 
جديـــد والفـــت. وجيـــش )األفـــام( ال أحـــد يعـــرف مدى 

رضوخـــه للـــروس ومـــا هـــو دوره ابلطبخـــة معهـــم«.
بـــال خربوطلـــي انشـــط صحفي يف الغوطة أكد الشـــراق 
أنـــه  » ال ميكـــن ختمـــن املـــآالت، لكـــن أعتقـــد أنـــه مـــن 
الـــي  للفصائـــل  املدنيـــن ابإلضافـــة  أن يصمـــد  الصعـــب 
تدافـــع هنـــاك بوجـــه هـــذه احلملة اجلنونية والي مل تشـــهدها 
املنطقـــة، النظـــام وميليشـــياته يســـتخدمون أســـلحة التدمر 
املمنهجـــة، رامجـــات صواريـــخ أرض أرض قصـــرة املـــدى، 
الفراغيـــة  ابلصواريـــخ  جويـــة  غـــارات    TNT خراطيـــم 
،مدفعيـــة ثقيلـــة، أكثـــر مـــن 40 مدرعـــة وآالف عناصـــر 
املشـــاة وكاســـحات األلغام الروســـية، ابلفعل ما اشبه اليوم 

ابلقيامـــة، قتـــل املدنيـــن، أطفـــال ونســـاء، حـــركات نـــزوح 
كبـــرة مل هتـــدأ نتيجـــة اســـتهداف ومتشـــيط مناطـــق الغوطة 
يوميًـــا ابلقذائـــف والغـــارات، ال ميكـــن لبشـــر الصمـــود يف 
وجـــه آلـــة القتـــل هـــذه«. وانشـــد القـــوى الدوليـــة ابلتدخل 
لوقـــف اجملـــزرة ليقـــول » حيتـــاج األمـــر لتدخـــل دويل يكبح 
جنـــون األســـد وحلفائـــه وال توجـــد طريقـــة أخـــرى، علينـــا 
إعـــاء صـــوت املدنين يف الغوطة عســـى أن نســـتطيع ولو 
قليـــاً حتريـــك الركـــود الـــدويل جتـــاه هـــذه اجملـــازر واملآســـي، 
إن مل نســـتطع فمصـــر اجلميـــع املـــوت والتهجـــر وســـقوط 

الغوطـــة آخـــر قـــاع الثـــورة علـــى أبـــواب دمشـــق«.
الشـــراق  فقـــال  اجلســـيم  حممـــد  الســـوري  الباحـــث  أمـــا 
لـــه حضـــوره  احلاكمـــة  الســـلطة  لـــدى  املشـــروع  »غيـــاب 
أيًضـــا، ابإلضافـــة للتحـــدايت اخلارجيـــة الي كانـــت تواجه 
املنطقـــة آنـــذاك، أما اخليار العســـكري فأظـــن أن أي نظام 
ذو بنيـــة مشوليـــة ســـوف يســـتخدم اخليـــار العســـكري مـــن 
انحيـــة املبـــدأ، وســـيتغول أكثر يف حال وجود قوى تدعمه 

داخليًـــا وخارجيًـــا«.

االستفتاء شمال العراق هل يؤدي إلى كردستان مستقلة

 همجية النظام السوري على عين ترما والغوطة.. القيامة اآلن؟!
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نسمات من إزمير - خاص بصحيفة إشراق
الشباب السوري والمخدرات 

هائل حلمي سرور

كاتب وصحفي سوري

عندمـــا أردت اخلـــوض والتوغـــل بـــن متون ملف ســـاخن وأكثر خطورة 
كنـــت أشـــعر أين معـــي ابألمـــر أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى ومـــا حيملـــه 
هـــذا امللـــف مـــن قســـاوة وتشـــرذم وضيـــاع هلوية الشـــباب الســـوري، كان 

علـــيَّ كمســـؤول ثقايف 
وإغاثـــي وإنســـاين أن أرســـو ابلقـــرب منـــه لعلـــي أضـــع يدي علـــى اجلرح 

ألداويه 
وأنقـــذ مـــا تبقـــى مـــن جيـــل شـــباب يتهـــادى شـــيئاَ فشـــيئاَ بفعـــل فاعـــل 
وأن أبقـــي الســـفينة راســـية ابلقـــرب مـــن شـــاطئ األمـــان ال يف منتصـــف 
مثلـــث برمـــودا املرعـــب، يف تلك اللحظات استشـــعرت بكلمات أهلبت 
مشـــاعري واســـتثارت كل جوارحـــي  )إنـــي ال أمحـــل حقـــداَ ألحـــد وال 
أفكـــر يف ايـــذاء أحـــد ولكنـــي حينمـــا أرى الظلـــم يتزايـــد يف هـــذا العـــامل 
أســـلي نفســـي ابلتفكـــر يف اجلحيـــم الـــذي ينتظـــر هـــؤالء الظاملـــن (   

جـــان جـــاك رســـو .
الســـاعة اخلامســـة مســـاًء كنـــُت علـــى موعـــد معه اتصلت بـــه أخرين أنه 
يف قلـــب احلـــدث و ينتظـــر قدومـــي، يف البدايـــة العنـــوان أربكـــي ولكـــن 
عندمـــا تصمـــم علـــى إزالـــة العقبـــات الـــي تعيق جناح مهمتك يستســـهل 
عليـــك كل شـــيء، محلـــت حقيبـــي الصحفيـــة علـــى ظهـــري وانطلقـــت 
ابجتـــاه احلافلـــة األوىل حيـــث مـــا هـــو مرتـــب لـــه صعـــدت إليهـــا وأان مـــا 
زلـــت أنظـــر إىل ســـاعي وأتفقـــد كل شـــيء لرمبا نســـيت مـــا يعيق مهمي 
كل شـــيء كان علـــى مـــا يـــرام ، جلســـت يف املقعـــد األمامـــي مـــن أجل 
أن أحفـــظ خطـــوط الطـــول والعـــرض لطريـــق ابت يعج بعجائـــب الدنيا 
الـــي ال تعـــد وال حتصـــى ، بـــدأت أرســـم يف خميلي  ســـيناريو قصة ملف 
لطاملا بقي مغلقاَ بســـرية ، بدا كل شـــيء أمامي واقع جمرد شـــخصيات 
وأحـــداث قادمـــة، بـــدأت اإلحداثيات بتحديد تســـاؤالت شـــى كم هو 
عددهـــم ؟ أيـــن يتواجـــدون؟ كيف يتعاطون تلك املـــادة القاتلة؟، ولكن 
الســـؤال األهـــم الـــذي أســـقط كل هـــذه التســـاؤالت هـــل هنـــاك انتحـــار 
أصعـــب مـــن هـــذا؟ هـــم يعتقـــدون أهنـــم يف نشـــوهتم منتصريـــن وعلـــى 
واقعهـــم غالبـــن، هـــم يظنـــون أن علـــى مســـرح جرميتهـــم حبـــق أنفســـهم 
ممثلـــن ابرعـــن ال تعنيهـــم الفائـــدة بقـــدر مـــا تعنيهـــم املتعـــة وال يبالـــون 
ابجلمهـــور وال منصـــة التتويـــج بـــل أهنـــم حققـــوا مـــا كانوا له ينشـــدون. 

وفجـــأة وعلـــى وقـــع تصـــادم خفيـــف بـــن عجـــات احلافلـــة ومطـــب 
طرقـــي صحـــوت مـــن غفلـــي وتاشـــى كل شـــيء مـــن خميلـــي واســـتقر 

مركـــز اإلحداثيـــات علـــى مـــا ســـتعقبه مـــن أحداث 
حقيقيـــة، وصلـــت احلافلـــة األوىل الـــي تقلـــي إىل 
مـــكان انطـــاق احلافلـــة الثانيـــة الـــي مـــن خاهلـــا 
بـــن  مـــا  الصحفـــي،  مـــكان حتقيقـــي  إىل  ســـأعر 
صعـــود ونـــزول وطرقـــات متعرجـــة ومســـاحات مـــن 

املناظـــر اخلابـــة جلبـــال 
انفـــذة  خـــال  مـــن  استشـــعر  هنـــا  ووداين كنـــُت 
احلافلـــة أن خطـــراً مـــا حيـــدق جبيـــل شـــباب ســـوري 
لرديه يف حالة شلل فكري ولينسف كل أحامه، 
يف حالـــة مـــن ردة فعـــل غـــر إرادي وعلـــى صـــوت 
ســـائق احلافلة عادت يل الذاكرة: أخي هنا مكان 
مـــن  هبطـــت  الفـــور  وعلـــى  شـــكرته  طلبتـــه..  مـــا 

احلافلـــة فـــكان يف انتظـــاري
 ح . ح الشـــخص املســـؤول علـــى تغطيـــة كل مـــا 
الصحفـــي لكشـــف مابســـات  بتحقيقـــي  يتعلـــق 
قضية مل تكن ابحلســـبان ابتت تفتك ابلشـــبان من 

هنـــا وهناك.
وبلمـــح البصـــر اقـــرب مـــي ومهـــس يف أذين منبهـــاَ 
أن ال ألفـــت األنظـــار وأكـــون طبيعيـــاَ إبتقـــان، هنا 
دامهـــي قليـــل مـــن اخلـــوف وبـــدأ جيـــول يف خاطـــري  
أبن  دفعتـــي  العجلـــة  ولكـــن  عـــدة  ســـيناريوهات 

أؤجـــل هـــذا اخلـــوف ملـــا بعـــد عندمـــا ســـألته عـــن مكاهنـــم أجابـــي حبـــذر 
اصـــر قليـــا ســـوف أقـــودك إليهـــم ما هـــي إال دقائق حـــى وصلنا ملكان 
شـــبه مهجـــور وعلـــى أطرافـــه دكان علـــى الفـــور ابدر ابإلجابـــة وقـــال 
هـــذا هـــو مكاهنـــم يف الـــدكان قلـــت لـــه وكيف قال داخل الـــدكان دكان 
ودكان ودكان أيتـــون إليـــه مســـاء كل يـــوم جمموعات جمموعات ليشـــروا 
تلـــك املـــادة املخـــدرة ، ســـألته مـــن أيـــن حيصلـــون عليهـــا ومـــا هـــي هذه 

املـــادة : أجابـــي 
وهو يبتســـم أتذكر تلك املقولة » كل شـــيء ممنوع مرغوب » تســـاءلت 
يف نفســـي : ســـهل على اإلنســـان أن يقتنص الرغبة ولكن صعب عليه 
أن ميتنـــع، قـــال يل هنـــاك مروجـــون كثـــر وأكثـــر الوســـطاء للتوزيـــع هـــم 
ســـوريون وهـــي مـــادة علـــى شـــكل أعقاب مثـــل أعقاب الســـيجارة منها 
الغـــايل ومنهـــا الرخيـــص توضـــع يف أكياس صغرة جداَ جـــداَ تكاد وزهنا 
يصـــل إىل غـــرام وهـــي أنـــواع  » ماراشـــوت - بونـــزاي - جامايكا » . 
دون  وجهـــي  العيـــون مجعيهـــا حتملـــق يف  الـــدكان كانـــت  إىل  دخلنـــا 
صديقـــي ألهنـــم يعرفونـــه فهـــو يعمـــل هنـــاك يف جتـــارة األحذيـــة هلـــذا مل 
يشـــعروا بغرابتـــه، رمبـــا حســـبوا أين قـــادم معـــه مـــن أجـــل تنـــاول اجلرعـــة، 
أكملـــت ســـري إىل الداخـــل وفجـــأة ذهلـــت هلـــول ذاك املنظـــر  شـــبان 
بعمر الورود يف حالة شـــلل اتم خمشـــبون با حراك وكأن قلوهبم توقفت 
عـــن اخلفقـــان ودامههـــم املـــوت لفـــرة،  ويف الكبن اآلخـــر وجدت منهم 
مـــن يشـــعر وكأن أجنحـــة تفرعـــت مـــن أجســـادهم وجعلتهـــم يف حالـــة 
طـــران، ويف الكبـــن األخـــر كان مـــا كان ، أخرجـــي صديقـــي بســـرعة 
قبـــل أن أطعـــن وأكـــون يف خـــر كان، وجـــدت شـــبان يف شـــبه غيبوبـــة 
يشـــوهون ســـواعدهم بشفرات وســـكاكن حادة وهم يف غاية السعادة، 
قال يل أتعرف منذ حوايل اســـبوع كان اثنن منهم يســـرون فوق جســـر  
عبـــور للشـــاحنات ومهـــا يف حالـــة نشـــوة أحدهم كان يشـــعر وكأنه يطر 
يف الســـماء فطـــار ومهـــاً فســـقط مـــن فـــوق ومـــات والثـــاين كســـر أحـــد 

أضـــاع ظهـــره هـــذا مـــا أخـــران بـــه مـــن جنـــا إبعجوبـــة مـــن املوت .
ســـألته كم عدد العمال الســـوريون هنا قال قرابة مخســـة آالف، توقفُت 
حلظـــات عـــن التفكـــر وأومـــأت إىل األفـــق الـــذي غطته العتمـــة بنظرات 
متتاليـــة وأان يف حـــرة مـــن أمـــري أن أقبل أو ال أقبل فتلك مســـألة حلها 

بيـــد املصر الـــذي ينتظرننا مجيعاَ . 
 أخرجـــت مـــن حقيبـــي الئحـــة اعانيـــة تفيـــد أن هنـــاك حماضرة ســـوف 

تلقـــى يف اليـــوم التـــايل يف مقـــر البلديـــة حتـــت عنـــوان: » الشـــباب و 
املخـــدرات » ، قلـــت لـــه أن يضعهـــا يف مكاهنـــا مـــن أجـــل أن حيضرهـــا 

مـــن هـــم حباجـــة إليهـــا ، اســـتودعته  .
يف اليـــوم التـــايل توجهـــت إىل مـــكان إقامـــة احملاضـــرة والتقيـــت برئيســـة 
اهلـــال األمحـــر الركـــي وابألخصائيـــة االجتماعيـــة الركيـــة الـــي أفادتـــي 
أن املخـــدرات  حتـــول املدمـــن لشـــخص يصبـــح فيـــه عبئـــاَ علـــى نفســـه 
وأســـرته وجمتمعـــه ومؤخـــراَ ارتفعـــت حـــوادث الوفـــاة النامجـــة عـــن تعاطي 
خمـــدر/ بونـــزاي / حيـــث قامـــت اهليئة الركية املعروفة هبيئـــة مراقبة إدمان 
املخـــدرات ابلتحذيـــر منـــه وأوضحـــت اهليئـــة يف تقريـــر أصدرتـــه حديثـــاَ 
أن نســـبة الوفيـــات بســـبب اإلدمـــان علـــى تعاطـــي املخـــدرات قـــد ارتفع 
بنســـبة 54% وتشـــهد تركيـــا يف اآلونـــة االخـــرة محلـــة عنواهنـــا » احلـــرب 

ضـــد املخـــدرات » ..
خرجـــت مـــن مقـــر البلديـــة وتســـاؤالت عدة جابت أفـــق تفكري وعلى 
الفـــور تذكـــرت حقيبـــي الصحفيـــة يف الداخل عدت أدراجي مرة أخرى 

للبحث عنها 
وإذ بشـــاب يصطـــدم يب حبنيـــة علـــى مطلـــع الـــدرج عفـــواَ اســـتاذ هـــذه 
حقيبتك أســـرعت إليك قبل أن تفقدها، شـــكرته وأردت الذهاب وإذ 
بـــه ميســـك بيـــدي حبنيـــة تدمـــع عيناه: اســـتاذ أان حباجة إىل مســـاعدتك 
على الفور أمســـكت بيده جلســـنا على مطلع الدرج يف البداية شـــعرت 
بـــه وكأنـــه خيصـــي قلـــت له ماذا تريد قال أريد مســـاعدتك وهبدوء مهس 
يل أان مدمـــن خمـــدرات وأحدهـــم أخـــرين أنـــك مهتـــم هبـــذا أرجـــوك أريد 

أن أشـــفى منـــه، قلـــت لـــه ما امسك قال ســـليم.

---------
حكايتنـــا مل تنتهـــي هلـــا بقيـــة هنـــاك ســـليم وكيفيـــة تلقينـــه التخلـــص مـــن 
هـــذه اآلفـــة  وكيـــف اســـتطعت مســـاعدته فهـــو شـــاب عمـــره ال يتجاوز 
الثامنة عشـــر أهنك عائلته ابملشـــاكل واإلســـاءة وكيف كان يتهجم على 
والده ووالدته وكيف كان يشـــطب ســـاعديه ابلشـــفرة والســـكن وكيف 
كان يســـرق ويبيع كل شـــيء جيده أمامه حى ضيوف أهله كان يســـرق 
مـــن جزادينهـــم، وكيـــف أمســـى اليوم شـــاابً يعاجل وكيف أصبح شـــخصاً 
آخـــر، كل هـــذا ســـوف نقـــرأه يف املقـــال الثـــاين مـــن الشـــباب الســـوري 

واملخدرات.
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ثقافة وأدب

لمن أغني؟؟.

إسماعيل الحمد

عالقـــٌة بغـــداُد  اي  ُتُوِمـــِك  علـــى 

بـــَن الضُّلـــوِع هليـــُب الّشـــوِق حيرُقين

ـــا خرجت والـــرُّوُح مـــن جســـدي كأنَّ

آمثـــٌة بغـــداُد  هـــل  النَّـــاَس  ُأســـائُل 

أّمـــا الضَّمـــرُي ضمـــرُي الُعـــْرِب خـــدَّرَُه

لُقيـــاِك اي قمـــراً       ـــبيُل إىل  كيـــَف السَّ

أدٌب وال  ِشـــْعٌر  وال  مقـــاٌل  فـــال 

ســـطَّْرِت يف ُكتُـــِب الّتاريـــِخ ملحمـــًة

أســـلُكُه بغـــداَد  إىل  الّطريـــُق  كيـــَف 

بدائَننـــا هـــّزْت  قـــد  بغـــداَد  وحـــاُل 

اي ربِّ كـــْن َمَعنَـــا عـــوانً فقـــد بلغَـــْت

والطُـــْف حبـــاِل عباٍد قـــضَّ مضَجَعُهْم

فأنـــَت وحـــدَك تُنِجيهـــْم و تغمُرُهـــم

بعـــِد ُكربِتنـــا ِمـــْن  فـَـــَرٍج  ِمـــن  بُـــدَّ  ال 

تنـــِم  مل  رؤايِك  إىل  حتـــنُّ  عيـــيْن 

واجلفـــُن ســـاهُر مل يغمـــْض مـــن الِقَدِم

مـــُع رقـــراُق ِمـــن َوجـــٍد وِمـــن أمِل والدَّ

فقـــْد أحـــاط هبـــا  فـَْيـــٌض ِمـــَن النَِّقـــِم             

ـــباِت فال إحســـاَس ابلنََّدِم طـــوُل السُّ

يضـــيُء للنَّـــاِس درابً دامـــَس الظُّلَـــِم

والنَـّغَـــِم ابللَّحـــِن  أو  ُييـــُد وصَفـــِك 

واهِلَمـــِم واإلقـــداِم  البطولـــِة  مـــَن 

واحِلَمـــِم  هلـــا كالنّـــاِر  ابَت  ـــوُق  فالشَّ

ـــِة الـــّرأِس حىت أمخـــِص القدِم ِمـــن قمَّ

منتقـــِم            أوَجهـــا  اي خـــرَي    آالُمنـــا  

عـــبٌء ثقيـــٌل  وأنـــواٌع  ِمـــَن  الٍســـَقِم             

ابحلـــبِّ والعطـــِف اي ذا اجلوِد والكرِم

والنَِّعـــم األفضـــاِل  ذو  هللاُ  فـََربُّنـــا 

طـــرب وال  عـــرس  وال  أغـــيّن  ملـــن 

ظَمـــٍأ يف  الشـــام  وعـــرُس  أغـــيّن  ملـــن 

غضبـــا مـــرتٌع  وجـــويف  أغـــيّن  ملـــن 

ممّزقـــٌة وأحلـــاين  أغـــيّن  ملـــن 

كبـــْت اليامســـن  وطفـــل  أغـــيّن  ملـــن 

بـــه الفـــرات  وصفصـــاف  أغـــيّن  ملـــن 

ذرفـــْت أوراقـــه  علـــى  غصـــٍن  وكّل 

نســـبُته األنســـاب  يف  اخلُْلـــد  وجنّـــُة 

طفحـــْت إذا  حـــىت  أوضاَرهـــم  ســـَقوه 

تعاتبـــين زالـــت  ومـــا  أغـــيّن  ملـــن 

اقتتلـــْت الغوطـــُة  مـــا  إذا  يغـــيّن  وَمـــْن 

أســـلحًة            ِللقتـــل  رَفعـــوا  أحرارُهـــا 

يطلبكـــم الشـــر  إن  الســـيف  إخـــوة  اي 

عتـــٌب          أحالِمكـــم  علـــى  فينـــا  مـــازال 

حُيرقُـــين  عنـــِك  وبُعـــدي  عشـــقي  ايســـر 

لبســـت أْن  الغـــدر  ســـيوُف  تناهبتـــك 

وكم تســـامت علـــى البلوى، وكم هتفت:

مؤتلقـــا الصبـــح  مثـــل  وجهـــك  يظـــل 

مهزلـــة كل  مـــن  هبـــم  فيمـــا  رمـــوك 

لـــن يســـلبوا منـــك نـــور الوجـــه ماجهـــدوا 

يطلبهـــم احلـــق  وســـيف  ســـيهزمون 

األدُب إحساســـَي  مـــن  تلـــّوَن  وقـــد 

ســـقته أوجاَعهـــا مـــن كأســـها النـّـــَوُب ?

الغضـــُب أعماقـــَي  يف  تفّجـــر  وكـــم 

التعـــُب أواترهـــا  إىل  تناهـــى  ومـــا 

والكتـــُب الـــدرُس  وجفـــاه  ألعابُـــه 

مـــن ألـــِف َجـــْرٍح علـــى شـــطآنه وَصـــُب

والغَـــَرُب واحلَـــْوُر  أزهـــارِه  دمـــوُع 

الّنَســـُب طّراِقـــه  أذى  مـــن  جنـــا  فمـــا 

شـــربوا أوضـــارِه  مـــن   ، األواذّي  فيـــه 

الُكـــَرُب أحزانـــا  علـــى  عزفـــت  أين 

صَخـــُب للـــّردى  يتعـــاىل  وعندهـــا 

واْحرتبـــوا البْغـــِي  حنـــوَر  فجنّبوهـــا 

فكيـــف أيخـــذ منكـــم مابغـــى الطلـــب ?

? العتـــُب  فيكـــم  مـــكاانً  ســـيلقى  فهـــل 

ومـــن غراِمـــك مخـــُر العشـــِق والعنـــُب ?

حلـــُب أشـــالئِها  علـــى  احلِـــداِد  ثـــوَب 

الذهـــب اليصـــدأ  انزلـــة  أي  مـــن 

الشـــهب الضحـــى  أبنـــوار  تالشـــت  إذا 

الكـــذب يغتالـــه  لـــن  احلـــق  لكنمـــا 

ماســـلبوا الصبـــح   وجـــَه  يغـــرَي  ولـــن 

غلبـــوا وإن  صالـــوا  وإن  متـــادوا  وإن 

على  تخوم بغداد

علي الحسين

كاتب وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري
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ُأمَّـُة المليار

لؤي جحا

طاَل ليُل الظاملن ....
وطال ُسبات هذه األمة 

حىت بلغ السيل الزُّىب
فجاءت صحوة الشام لتحمل 

راية اإلسالم من جديد
وتذود عن ِحَاه .....

ولعلها تكون سببا« ...
يف صحوة أمتنا ......

َمـــاذا جـَــــَرى ... اي ُأمَّــــَة امِلليــَـــاِر

َمـــاذا جـَــــَرى ِمْن بـَْعِد ِعـــــزٍّ َشـــاِمٍخ

كاَنْت ُشعوُب االرِض حَتذوا َحذَوان

إســـالُمنا ... اترخيُنـــا ... أجمــَـــاُدان

اي عـَــــاَران هــَـــْل يـُـــْرِض هـَـــذا ربُـّنَـــا

ُمهـا ــــاُمها ... ُظالَّ اي أمَــّـــًة ... ُحكَّ

إميَانَــــُه ُملصـــا«  فيهـــا  عـَــــاَد  مـــــا 

كـُـــنَّا ِعظامـــــا« حـــَن ُكنَّا ُأمَــّـــَة ...

ِصـــْران ِصَغارا« كلَّما البـَْغُي اعَتدى

اي شاُم مهال« ... ريُح تغيرٍي َجَرْت

َمزُهــــوًَّة َشاَمــــًة   ... ُعـــــودْي  ابهلِل 

يف مـَــــوِطِن األْحــــَراِر ِســـْفٌر خالـــٌد

ـــــاُر أضَحـــى َخائِفـــا« يف َكهِفـــِه بشَّ

لَيلُــــُه حـَـائـِـــرا« ال  أمَســـى  بشَــّـــاُر 

ســـاَحاتُنا أرُض الَوغَـــى ...أمســـاُؤان 

َفلَينتظـِـــْر ليُث اخلِيـَــــاانِت الـــــرََّدى

...اَترخيَنَـــــا لنَـــا  أْحيـَــــا  إســالُمــــَنا 

ِصـــران َعبيدا« والّنَســـــاُء َجـــــواري

بِتـَْنا نَِعاَجـــــا«... واألاَنُم َضـــــَوارْي

ــــٍج ..... كــَرَّاِر َداَنْت لُكـــــلِّ ُمـَدجَّ

َحـــــوارْي أجـــــداُدان ... لـألنبيـــــاِء 

....ابلعـَــــاِر مَمْــزوجــــًة  أمَــّـــًة  اي 

واألْمَصـــاِر األرِض  يف  مسحـُـــوقًة 

ِمغـْــــواِر قائــــدا«  فيهـــا  عـَــــاَد  مـــــا 

اإلْسالِم ...واألْحَراِر ... واألبَراِر

... ابألعـْــــَذاِر لـألعـــــَداِء  نــَـــزَداُد 

ِقْبلـــــَة التَــّـــاريِخ ..... والــــزُّواِر اي 

أزهـَـــارْي  .... للـــــرُّىب  ُمعيـــٌد  إيّن 

واملَجـــــُد ُكلـِّـــَل اَتجـُـــُه ... ابلغـَــــاِر

تـَْعَسا« لـَـــُه مـِـــْن قـَــــائٍد ... خــَـــوَّاِر

ليـــــٌل وال ُمْستـَْبِشـــٌر ..... بنهــَـــاِر

...ابلنَّـــاِر مكتـُــــوبٌة   ... حمُفـــــوظٌة 

وْلَيختبِـــْئ يف ُكـــــلِّ ُجْحـــــٍر ...غَـــاِر 

بـَْعـــٌض َصَحا .... ِمْن أمَــّــِة امِللياِر

العرافْة

يوسف الباز بلغيث

شاعر وصيدالين سوري كاتب وشاعر من اجلزائر

* مشهد/ 1:
 أتى إليها حافًيا كما أشارْت..!

يف ُجنِح ليٍل هامٍج
إىل الظَّالِم سافرْت

كلُّ اخلُطى ابلقْهقَرى
مثَّ اْستدارْت..!

ومل يزْل يدكُّ يف ُشحٍّ
َهواُه حافًيا، جَبْيِب » مْشطاِء

الِقفاِر« ماَلُه، ويف َعماُه جهَلُه
وبَن َعجِز ُجوِده.. ومْوِت إمياِن

 احِلَجى، الرَُّؤى اْستثارْت..!
وقاَل يف زْهٍو

ويف َخَوْر:
» أان املَُسلُِّم احلايف

 أُشوُق سحَرِك
الفيَّاَض يل يسوُق نْعـاَل..!

ُخطاَي شقَّها املسرُي
حنَو ُكوِخِك امِلْعباِق

ابجِلرذاِن والعناكِب السَّْوَدا
يُريُد َحـالَّ..!!

* مشهد/ 2 :
 من ُحِقها املَُحلَّى
ابلوهِم والتَّدليْس
قالْت له الَعرَّافْة:

» أملْ تُزْر إبليْس..؟!
هَو املعلُِّم الصَّايف كما احلريْر

حُيبُّ كلَّ اخلرِي للبشْر
مل يفهُموا قصَد التَّعايل حينها

وَسلَّموا أبّنا سخافْة.. !
يف اجلنَِّة الغنَّاِء كان »الوالداِن«

يرتعاِن يف سالٍم
وجالٍل واستكانْة

من شدَِّة احلبِّ الرَّجيِم
للشَّيطاِن َغرْيًة أتلََّه الكنوْد !
فهل جزاُء َمن َدلَّ اللَّهفاَن

كي يناَل مثرَة اخللوِد
يوَمها من ربِّه اإلهانْة..؟!

وَذا دليُل إخالٍص
يقوُل عنه صاحُب
الفضِل ُخرافْة..!

 
* مشهد/ 3:

 عاَد الَفىت لبيِته بفكرِه املراتْب
رجالُه جالََتا أسبوَعُه مضارَب

الشُّكوِك واخلراْب
بُقرِبه رأى َصبيًَّة تُغادُر الُكتَّاْب،

تتاُل  يف املروِج نسمًة
بَشْعرها املنساْب

وكلُّها سعادٌة شفَّافْة
بعيدٌة أحالُمها عن الغموِض والسَّراْب

ُمنيُتها حتفُظ سنََّة اإللِه ابكًرا..
وتلبُس احلجاْب..!!
وال يهمُّها اّلذي بَن

الربوَج يف املدينِة الصَّمَّاِء
ذاَت هبٍَّة..بُقبَِّة السَّحاْب..!

أو اّليت غنَّْت  بكلِّ
ساحاِت الدُّان  وساُقها..

وصدرُها.. وَقدُّها اخلاّلْب
هديٌَّة تُرمى لكلِّ سافــٍل إىل

الُعيوِن ابلـمجَّاِن.. كالكالْب.

* مشهد/ 4:
عاَد الفىت مستذكـًرا شبابَه

الربيء.. حاِلًما بـخيمِة الكشَّافْة..!
وكم َسال وصحَبه

أبغنياِت الطُّهِر واللَّطافْة
وكم َعال صياُحهم

خلَف اخلياِم واملَدى
عُر يف ُحلوِقهم والشِّ
مَدثَـٌّر بزعرِت األفراْح

مكلٌَّل بـُحرقِة التَّحناِن.. واجلراْح
معبٌَّق بنفحِة احِلَمى

.. واحَلصافْة. واحُلبِّ
عاَد الفىَت لُروِحه بِفطرْة..!!

واغتاَظ من سفاهٍة عَلْت
ضـمريَه الشَّفَّاَف ذاَت فرتْة

ـــر الـــزَّالَِّت والَعرَّافـــْة:«  وقـــال بعـــد أْن تذكَّ
اي أيُّهـــا اإلنســـاْن؛

َحفاَي يف طريِق هللا فوٌز.. وامتحاْن..!
ونْعُل َمْن ُشقُت املنـى بباهبا

املكسوِر خزٌي.. وامتهاْن..!
شّتاَن - أيُّها الضَّمرُي املشتكي
ِمن حاله- ما بَن عابِد الرَّحاْن

وبَن عابِد الُكهَّاِن... والشَّيطاْن«.
أيَـُّتها العرَّافْة؛

لو كان فيِك خرٌي
ما امتطاِك مدحوُر اجلناِن

فاْخَسي، واْستبديل
التَّسليَم ابلِعرافْة«.
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أنا مريض

محمد سليمان زادة

مثــة ألــف أمــر لــن يفهمــه عقلــي، ومثــة أمــور يف هــذه احليــاة ال ميكــن تبديلهــا، ومثــة 
أانس ال ينتمون للبشــر بشــيء، ومثة حب ال نراه.

هــل هنــاك فــرق بــن املــوت واحليــاة؟ كامهــا عــامل مغايــر، مــاذا لــو هدمنــا اجلــدار 
الفاصــل بينهمــا، لــو حــاول األمــوات العــودة إىل احليــاة!

هــل ســيتقبلهم األحيــاء؟ وكيــف ســيتعاملون معهــم؟ هنــاك أمــوات جــدد وأمــوات 
قدامــى، أيهمــا أحــق ابلعــودة إىل احليــاة قبــل اآلخــر؟ 

حــاول املوتــى اجلــدد العــودة للحيــاة كــون أجســادهم مل تتحــول بعــد إىل هيــاكل 
عظميــة وكــون أهلهــم الزالــوا أحيــاء، فهنــاك شــوق عــارم للقياهــم وهنــاك مقولــة أن 
هناك هنر ســحري يشــفي اجلروح )جروح اجلســد( فأول من تصدى هلم اهلياكل 
العظميــة كوهنــم مل يســتفيدوا مــن تلــك اخلاصيــة، متــردوا وعــادوا إىل احليــاة وكات 
الصدمــة املرعبــة، ال أحــد يتقبلهــم ملناظرهــم املرعبــة فبــدأؤا بتصفيتهــم مــن جديــد، 
مــا أقســى املــوت مرتــن !، إحداهــن تقربــت مــن حبيبهــا فحصلــت املعجــزة دواء 
أيــن  العظميــون ابحملبــة ولكــن هيهــات  يتعــاجل  احلــب، هــل  الــروح هــو  جــروح 

أهاليهــم وانســهم!!. 
كيف نعيش من جديد؟ هل احلياة مجيلة أم املوت أمجل؟.

يتســاءل اجلميــع لــو كنتــم معنــا ال فــرق بــن املــوت واحليــاة، هــل يعــود العــامل كلــه 
إىل احليــاة؟ أم املــوت أفضــل، مــا أســهل التســاؤل. 

ال أتهبــوا املــوت فهــو بدايــة لشــيء جديــد، كمــا احليــاة أيضــاً، وكل جديــد هــو 
مجيــل، لنهــدم اجلــدار وليتســاوى اجلميــع، فعــدم اإلحســاس أمجــل، لتســعدكم 
العــودة إىل الطرفــن هبــذا نكــون قــد جتــاوزان أحزاننــا علــى مــواتان، مــن طابــت لــه 
احليــاة فليبقــى ومــن طــاب لــه املــوت فليبقــى، صليــت لــكل مائكــة الســماوات أن 
يفــرق بــن املــوت واحليــاة، أو أقلهــا أن يعطــوان فكــرة عــن مــواتان، كيــف هــم هــل 
يعانــون مثلنــا أم هنــاك عــامل آخــر ال ميــت إلينــا بصلــة هــل يروننــا ويتعاطفــون معنــا 
ويقلقــون ألجلنــا، !!!!! حنــن األحيــاء تعــودان أن خنفــي أنفســنا أمــام األخريــن 
حــى نصــل إىل مرحلــة ال نعــرف أنفســنا، أال يتســاوى بذلــك األحيــاء واألمــوات.
نــود هــذه احليــاة ونــود عــودة أعــزاءان األمــوات نتســاءل أحيــاانً حنــن األمــوات؟ 

أم هــم؟؟.
لنخــر اجلميــع أننــا بوســعنا التغــر إمــا املــوت وإمــا أن نغتســل حــى تلتئــم جروحنــا، 

ولكــن جــروح أرواحنــا مــن ســيألمها؟
عفواً إنه كابوس مرعب فاملوت حق ولكنه مؤمل.

االطباء ال حيرمون مشاعر املرضى، أقول له أان مريض فيقول يل ماذا بك .
لــو كنــت اعــرف مــاذا يب ملــا قصــدت عيادتــك ، أان مريــض واألعــراض الــي تظهــر يل ختتفــي حــن أزور العيــادة ويصعــب 

علــيَّ شــرحها ..

- مثل ماذا. ..
- أن تشــعر أبنــك حتمــل شــيئاً ثقيــًا بيديــك االثنتــن ويظــل ذهنــك مشــغول ابلبحــث عــن مــكان مناســب لــه، ويف الوقــت 
ذاتــه تكــون مشــغواًل أبمــر آخــر تفكــر بــه ويف الوقــت ذاتــه حتــاول االتصــال بطفلتــك الــي كتبــت لــك أبهنــا يف مشــكلة وتنتظــر 
اتصالــك لكنهــا ال تــرد علــى اتصالــك ، ويف الوقــت ذاتــه تكــون مشــغواًل بتحديــد موقفــك مــن منتخــب ســوراي ، هــذا 
املنتخــب الــذي رفضــت أغلــب الــدول أن يلعــب علــى أرضهــا فأشــفقت عليــه ماليــزاي ، مث ويف الوقــت ذاتــه حتــاول أن تتذكــر 
تفاصيــل حديــث البارحــة مــع احلبيبــة ، احلديــث الــذي نســيت نصفــه متامــاً وأدى ذلــك إىل حزهنــا ، يف اللحظــة ذاهتــا تســأل 
نفســك: ملــاذا ال متلــك املعارضــة الســورية منتخــب كــرة قــدم فالكــرة موجــودة ) أقصــد هبــا القضيــة ( مث حتــاول أن تتذكــر ابنــك 

جيــب أن جتــري اتصــااًل هاتفيــاً مــع صديــق ينتظــر، ولكــن مــع مــن ؟؟؟؟. 
الذاكــرة ال تســاعدك فــا تعــرف مبــن تتصــل ولكــن ملــاذا ال يتصــل هــو، قــد يكــون حباجــة إىل هــذا الشــعور أن تكــون أنــت 

املتصــل .
ماهي الذاكرة .

) هــي القابليــة البشــرية علــى اســرجاع املعلومــات والصــور واألصــوات واملواقــف (، فمــاذا أفعــل إذا كانــت ذاكــريت معطوبــة 
وإذا كان اســرجاع بعــض الصــور أحــدث إتافــاً للدمــاغ فضــاع كل شــيء .

يف اللحظــة ذاهتــا وأان أشــرح لــه مــا يب أشــعر بصــراع قــدمي يتنشــط يف رأســي، خيــول ذاكــريت تطــارد ريــح املاضــي، وال أتذكــر 
شــيئاً، لكنــي الزلــت أحبــث عــن مــكان مناســب أضــع فيــه هــذه احلمولــة الثقيلــة الــي يف يــدي .

يقول الطبيب أبن يداي فارغتان ، مث يبدأ احملاضرة ..
ال تدخن 
ال تشرب 

مارس الرايضة 
ولكن كيف أمارس الرايضة وأان أمحل كل هذا الثقل بيدي، يعيد الكرة ليقول يل..

- ال شيء يف يديك.
بينمــا أان أحــاول أن أتذكــر كيــف يعمــل الطبــاخ الكهرابئــي يف منــزيل ألن صديقــي فايــز وحــده يف البيــت واتصــل يســألي 
كيــف يعمــل الطبــاخ، هنــاك أمــر آخــر يشــغلي كثــراً يتعلــق ابلشــجاعة ألن تعــرف أبنــك مصــاب مبــرض أتلــف قســماً مــن 
خــااي الذاكــرة ، فعــدم الشــعور ابلســعادة يف حلظــات ، كانــت جتلــب لــك الســعادة، واإلصابــة أبفــكار اإلشــارة ، فتشــعر أن 
هنــاك مــن يقــوم ابلتحــدث عنــك ويشــر إليــك ، وتســمع طنينــاً يف األذن ، كانــت أمــي تقــول يل إذا مسعــت طنينــاً فهنــاك 

مــن يتحــدث عنــك،  ولكــن اي أمــي هــذا الطنــن خــرب حيــايت فهــو يذكــرين بصافــرات احلــرب ..
يقاطعي الطبيب ...
- هل تنام جيداً ؟؟ 

- أان ال أانم أبــداً ومنــذ أعــوام ســتة وحــايل يشــبه طائــر اللقلــق، أغفــو واقفــاً علــى ســاق واحــدة وال أســقط ، إهنــا مشــيئة 
الطيــور حــن تصيــب البشــر .

أعتقد أبني مصاب مبرض ) الرامنيزاي ( وهو مرض الذاكرة الومهية 
فتشعر أن كل ما تراه يف احلاضر سبق لك وأن رأيته يف املاضي.

اي إهلــي هــل رأيــت أان كل هــذا اخلــراب مــن قبــل ، هــذه الــرؤوس املبتــورة وهــذه األرقــام املطبوعــة علــى جبــاه املمدديــن يف ابحــة 
الســجن ، هــل رأيــت طفــًا اطفــأوا الســجائر يف جســده ، هــل رأيــت الطائــرات وهــي حتــرث األرض خبــردة احلديــد ، هــل 
رأيــت صواريــخ ســكود تنطلــق مــن القلمــون يف رحلــة مثــاين دقائــق فقــط لتســقط يف مســتقرها يف حلــب، هــل رأيــت احلواجــز 

تعــدم الشــباب علــى اهلويــة ، أيــن رأيــت كل هــذا .
يــداي تعبــت مــن الثقــل الــذي أمحلــه واحلبيبــة حزينــة ألنــي نســيت أمــراً مهمــاً ولكــن ملــاذا ال تــرد طفلــي علــى اهلاتــف ومــا هــي 

املشــكلة، ســاحمك هللا اي فايــز كيــف تســألي عــن الطبــاخ الكهرابئــي أمل اقــل لــك البارحــة أبنــي مل أدخــل املطبــخ منــذ عــام .
لكن اإلعراف للناس أبنك مصاب يف الذاكرة ال حيل األمور ، فمن يعاين أكثر هل هو املريض أم الذين حييطون به .

هم يعانون ألنك تنسى تفاصيل صغرة لكنها ابلغة األمهية ابلنسبة هلم وأنت تعاين ألنك تنسى .
ذات مرة نصحي صديق خبر وقال يل 

- سجل مواعيدك يف اهلاتف كي ال تنساها .
ولكــن مــاذا افعــل حــن أنســى اهلاتــف، ذات مــرة رن هاتفــي خيــرين أبن لــدي موعــد بعــد ســاعة ولكــن مل يكــن مذكــور فيــه 
املــكان وال األشــخاص ورحــت أفكــر لســاعات طويلــة ومهلكــة حمــاواًل أن أتذكــر شــيئاً عــن موعــدي دون جــدوى ويف الوقــت 
ذاتــه كنــت أحبــث عــن مــكان مناســب أضــع فيــه احلمــل الثقيــل الــذي بــن يــدي ويف ذات اللحظــة كنــت أحبــث عــن مفتــاح 
البيــت مث عثــرت علــى املفتــاح لكنــي نســيت ملــاذا كنــت أحبــث عنــه ألنــي كنــت داخــل البيــت ومل تكــن لــدي رغبــة ابخلــروج.

يضحك الطبيب دائماً وهو يقول يل على اهلاتف..
- هذا رابع موعد لك مل حتضره .

وأان افكر ابلثقل الذي أمحله منذ سنن .

عندما نغتسل هل 
تلتئم الجروح؟؟

إلهام حقي

كاتب وشاعر سوري كاتبة وصحفية سورية
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Beşê kurdî

لبنان.. الدولة الالدولة

أحمد قاسم

Lubnan.. Dewleta ne dewlet

Ahmad Qasim

Ji roja agirê serê navxwyî li Lubnanê vêxistin li sala 1975an û hêzên bi navê (hêzên reda 
erebî) kete nava Lubnanê bi daxwaza hikumeta Lubnan û komela Erebî, Lubnanê serw-
erîya xwe wunda kir û kete qonaxa binçavenêra komela Erebî di pêşî de, û li piştre kete 
bin serdarîya hêzên Esed ê bav bi vehşandina hêzên ereban yl hevkar.
Ji xwe ber serê Lubnanê ji nişkav de pêneket, lê li berî wê kirîzin binyadî destpêkir û 
sedemên girêdayî bi cîgehê wê yê navçeyî û hate veguhastin ku bibê meydana kêferatê.
Mirov bi kurtayî dikane wan sideman girêde bi kargêrin aborî û civakî û çînayetî ya bi 
encamdana belabûna xizanî û muhtacîyê, li kargêrên siyasî ya şaxên olî ku tê bi laşkirin di 
parçebûna daxwazên misilman û xaçperestan de, her weha kargêrên dervayî di çarçêweya 
doza berxwedana Filestînîyan û têkoşerê çekdarî û talûkeya niştîcîbûna wan.
Pizota rastîn yak u şer bi hev xistî li roja 13/4/1975 dema ku hineke nenaskirî qurşîn 
berdan û di encamê de du endamên ( p. ketaib ) li Eyn Elrumanê hatne kuştin, yek ji wan 
pasewanê li gel serok Biyar Cumeyil bû.
Ji bo tolvedanê, milîsên ( Ketaib )an qurşîn avêtne paseke Filestîniyan di dema ku ew ji 
mehrecana siyasî ya ku (Enîya gelêrî ya rizgarîxwaza Filestîn-serkirdeya gîştî) pê rabûbû 
li Tilzeiter vedgerîyan di encamê de 27 filestînî hatne kuştin ji bînegên Pasê. Û bi be-
lavbûna bûyerê re ku nav lêbû ( Bûyera Postê ) pevçûnên giran rû dan di navbera milîsên 
Fîlestînî û Ketaiban de li nava bajarê Beyrûtê de.
Bi vî şêweyî dest pê bû û şer ranewestî di navberî şaxe olan û milîsên çekdar de ku pê re 
xwehipesartin bi hêzên derva re hate girêdan ji bo bi destxistina alîkarî û çek û cebilx-
aneyan, da ku ji bi desthilatdarîya hikometê û serbaza derket. Li hizêrana 1976an, serokê 
Libnanê Silêman Firencîyê daxwaza destêwerdana Sûrî kir ji bo parastina xaşperestan. Û 
hêzên leşkerî yê Sûrî derbasî Lubnanê bûn, û bi alîkarîya hêzên Sûrî Milîsên xeçperest 
kanibûn bergiriya barîgeha Tilzeiter bişkênandana û gelek filestînî bikuştana, da ku li 
çetinîya cîhana Erebî hat li dijî Sûrî. Di çiryayê pêşîn de li eynî sal Sûrî pêşniyara lûtkeya 
komela erebî li ser erênî kir li Riyada Siûdî, maf dane Sûrî ku 40 hezar serbazî xwe li 
Lubnanê bihêlê bi nave (hêzên Rdia Erebî) erkê wê nêvçicî û sepandina aramî û parastina 
esayîşî li Lubnanê.
Ji wê hinge de desthilatdarîya Sûrî li ser Lubnanê çespandî bû.. û bi rûdana bûyran re û 
destêwerdana Îsrayîl ya leşkerî li başîrî Lubnanê û sazbina rêxistina (Hizbullah) wekî 
şaxekî berxwedanê li dijî Îsrayîl, û Îsrayîl jî, ji xwe re (Hizbullah) dît wek bahêneyekê ji 
bo destêwerdana nava Lubnanê de ku di bin desthilatdarîya Sûrîda ye, serwerîya Libnanê 
ji destê xelk û hikumeta Libnanê bi gîştî derket, tenê hikumet wek perdeyeke rewayî li ser 
hebûna hêzên ne rewa li ser qada Lubnanê ma bê ku îradeya xwe hebê bi girtina biryarên 
serwerî bê razîbûna Sûrî û Îran û Îsrayîl.
Bi girêdana lûtketa Erebî ya ne normal li bajarê Dar Elbeda li Mexribê di 23 gulana 1989 
de û bi serketina daxwaza girêdana kongirekê li Tayîfa Siûdî, kongir li 30 îlona eynî salde 
hate li darxistin bi amedebûna 62 perlementerên Lubnanî ku nûnertîya partîyên sereke 
dikirin yn di şerd de li dijî hev: Tevgera Emel, Partîya pêşverû ya sosyelîst, Hêzên Lub-
nanî, Partîya Ketayîban.. ku tevan li ser belgenameyekê Îmze kirin bi nave Belgenameya 
Tayîf bû ya ku (şer bi dawî anî) û mayîna desthilatdarîya Sûrî wekî hêza navçîdar û ça-
vdêr ji cîbicîkirina xalên belgenameya Tayîfê.
Şerê Lubnanê ya destardane, 15 salan berdewam kir û zirara wê gihîşte 150 hezar kuştî, 
hate bi navkirin ku (serê hinan li ser qada Lubnanê), û bi dawî hat bi bidawî anîna dew-
leta Lubnanê bê serwerî, û lihevkirineke deletên navçeyî, da ku Lubnan ( Dewleteke ne 
dewlet bê).
Di rastîyê de, ji lihevkirina Tayîf de û ta îro, Lubnanî li nasnama xweyî niştîmanî digerin,( 
li hemi paytextên cîhanê dibînin, tenê li paytextê xwe li Beyrûtê nabînin) ew ku bi xwejî 
nasnama xwe wunda kirîye, yan jê hatîye standin eger bêje pê bibe di bin sîyê desthilat-
darîya Sûrî û Îranê bi şêweyên sîyasî û desthilatdarîya Hizbullahê Lubnanî ya leşkerî li 
ser tevahîya mofirkên dewletê û cîbicîkirina biryarên (Wulayet Elfeqîh) li (Quma) Îranê, 
lomajî, dewleta Lubnanê di bin kolonyalîzmêda ye û tenê Erza wê wekî sembolekê jêre 
maye ya ku rojekê nûnertîya dewletkê dikir dihate naskirin bi (Siwêsra Rojhilat).

منــذ أن اُشــعلت احلــرب األهليــة يف لبنــان عــام 1975 ودخــول قــوات الــردع العربيــة إليهــا بطلــب مــن 
حكومتهــا ومبوافقــة اجلامعــة العربيــة، فقــدت لبنــان ســيادهتا ودخلــت مرحلــة الوصايــة عليهــا مــن قبــل اجلامعــة 

العربيــة أواًل، ومــن مث اســتفردت هبــا ســوراي بعــد انســحاب القــوات املشــاركة مــع قــوات األســد األب.
مل تندلــع احلــرب األهليــة اللبنانيــة فجــأة وإمنــا ســبقتها أزمــات بنيويــة وأســباب متصلــة مبوقــع لبنــان اإلقليمــي 

وحتولــه إىل ســاحة صــراع.
ومُيكــن إجيــاز هــذه األســباب يف وجــود عوامــل اقتصاديــة اجتماعيــة طبقيــة انجتــة عــن انتشــار الفقــر والعــوز، 
وعوامــل سياســية طائفيــة جيســدها انقســام بــن مطالــب املســلمن واملســيحين، وعوامــل خارجيــة حمورهــا 

قضيــة املقاومــة الفلســطينية والكفــاح املســلح وخطــر التوطــن.
كانــت الشــرارة احلقيقيــة النــدالع احلــرب يــوم 13\4\1975 عندمــا قــام جمهولــون إبطــاق انر أودى 

حبيــاة عنصريــن مــن الكتائــب يف عــن الرمانــة، وكان أحدمهــا يعمــل مرافقــاً للرئيــس بيــار مجيــل.
ورداً علــى ذلــك، قامــت مليشــيات حــزب الكتائــب إبطــاق النــار علــى حافلــة كانــت تقــل فلســطينين 
أثنــاء عودهتــم إىل خميــم تــل الزعــر مــن مهرجــان سياســي يف خميــم شــاتيا غــريب بــروت، أقامتــه اجلبهــة 

الشــعبية لتحريــر فلســطن-القيادة العامــة، مــا أدى إىل مقتــل 27 فلســطينيا مــن ركاب احلافلــة.
ومع انتشــار هذا اخلر الذي ُعرف بـ)حادثة البوســطة(، اندلعت االشــتباكات بن املليشــيات الفلســطينية 

والكتائبيــة يف أحنــاء املدينــة.
هكــذا كانــت البدايــة ومل ينتهــي القتــل املتبــادل بــن الطوائــف وامليليشــيات املســلحة الــي بــدأت تشــكل 
حمــاور انتمائيــة ألطــراف خارجيــة مقابــل احلصــول علــى الدعــم املــايل واللوجســي، إىل أن خرجــت عــن 
ســيطرة احلكومــة واجليــش. ويف حزيــران 1976، طالــب الرئيــس اللبنــاين ســليمان فرجنيــة ســوراي ابلتدخــل 
حلمايــة املســيحين، فدخلــت القــوات الســورية ومّكنــت املليشــيات املســيحية مــن اقتحــام دفاعــات خميــم 
تــل الزعــر وقتلــت أعــداداً كبــرة مــن الفلســطينين، ممــا أاثر غضــب العــامل العــريب ضــد ســوراي، ويف تشــرين 
األول مــن العــام نفســه وافقــت ســوراي علــى اقــراح قمــة جامعــة الــدول العربيــة يف الــرايض إبعطائهــا حــق 
االحتفــاظ بـــ 40 ألــف جنــدي علــى األراضــي اللبنانيــة ابســم )قــوات الــردع العربيــة(، وكانــت مهمتهــا فــك 

االشــتباكات واســرجاع األمــن.
ومنــذ ذلــك التاريــخ ترســخت الوصايــة الســورية علــى لبنــان، ومــع تطــور األحــداث ودخــول اإلســرائيلين 
واإليرانيــن علــى اخلــط مــن خــال أتســيس حــزب هللا بدعــم مــن إيــران كفصيــل مقــاوم ضــد االحتــال 
اإلســرائيلي جلنــوب لبنــان، وأخــذ إســرائيل حــزب هللا كشــماعة للتدخــل يف الشــأن اللبنــاين وهــي حتــت 
الوصايــة الســورية، فقــدت لبنــان كامــل ســيادهتا وبقيــت فقــط كغطــاء شــرعي لتواجــد قــوات غــر شــرعية 

علــى أراضيهــا وال متتلــك إرادة أخــذ أي قــرار ســيادي بــدون موافقــة ســوراي وإيــران وإســرائيل.
 مــع انعقــاد القمــة العربيــة الغــر عاديــة يف مدينــة دار البيضــاء ابملغــرب يف 23 أاير 1989 والدعــوة إىل 
ــاً  عقــد مؤمتــر مبدينــة الطائــف الســعودية، مت عقــد املؤمتــر يف 30 أيلــول مــن العــام نفســه حبضــور 62 انئب
لبنانيــاً ميثلــون األحــزاب الرئيســية املتقاتلــة: حركــة أمــل، واحلــزب التقدمــي االشــراكي، والقــوات اللبنانيــة، 
وحــزب الكتائــب، حيــث وقــع اجملتمعــون وثيقــة الطائــف الــي )أهنــت احلــرب( مــع اإلبقــاء علــى الوصايــة 

الســورية علــى لبنــان كقــوات فــض االشــتباكات ومراقبــة عمليــة تطبيــق اتفاقيــة الطائــف.
حــرب داخليــة لبنانيــة طاحنــة، اســتمرت 15 عامــاً وبلغــت خســائرها البشــرية حنــو 150 ألــف قتيــل، 
وصفــت أبهنــا )حــرب اآلخريــن علــى أرض لبنــان(، وانتهــت إبهنــاء الدولــة اللبنانيــة مســلوبة الســيادة، 

وبتســوايت إقليميــة، علــى أن تكــون لبنــان )دولــة الــا دولــة(.
حقيقــة األمــر، ومنــذ اتفــاق الطائــف وحــى اليــوم، يبحــث اللبنانيــون عــن هويتهــم الوطنيــة، )يلقوهنــا يف كل 
عواصــم العــامل مــا عــدا عاصمتهــم بــروت( الــي أفقــدت هــي األخــرى هويتهــا، أو انتزعــت عنهــا إن جــاز 
التعبــر يف ظــل الوصايــة الســورية اإليرانيــة سياســياً وســيطرة حــزب هللا اللبنــاين عســكرايً علــى كامــل مفاصــل 
الدولــة تنفيــذاً ألوامــر )واليــة الفقيــه( يف )قــم( اإليرانيــة، وابلتــايل أضحــت الدولــة اللبنانيــة مســتعمرة مــع 

إبقائهــا علــى األرزة الــي كانــت يومــاً متثــل دولــة كانــوا يصفوهنــا )بسويســرا الشــرق(.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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Türkçe تركي

اإلعالمي يحيى العريضي

سمير عبد الباقي

Gazeteci Yahya El-Aridî

Semir Abdulbaki

1954 yılında Süveyda’da doğmuştur. Evlidir 4 oğlu vardır.
Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde medya alanında doktorasını tamamlamıştır.
Çalıştığı alanlar: Haber sunuculuğu, İngilizce sunuculuk (Fox – Biz ve Dünya), Suriye Devlet Televizyonu, 
İkinci Kanal Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
Jimmy Carter, Richard Haas, Richard Murphy gibi dünyaya tanınmış kişilerin yanı sıra, Amerika’daki 
birçok siyasi isimler görüşmeler yapmıştır.
Süveydalı bir ailenin çocuğudur. Burada doğmuş ve burada öğrenim görmüştür. Lise öğrenimini 
tamamlamış, ardından İngilizce eğitimi görmüş ve üstün başarı sergilemiştir. Dil eğitimini, Filoloji 
alanında seçkin üniversitelerden birinde tamamlamış, sonrasında ise Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini, 
Washington’da bulunan Georgetown Üniversitesi’nde üstün başarıyla sona erdirmiştir.
Eğitim yolculuğuna, Suriye’deki Tishriin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başlamıştır. Medya 
alanındaki çalışmalarının başlangıcı ise, “Dil ve Amerikan Medyasının Stratejileri” adlı doktora tezini 
vermesiyle olmuştur. Bu hususta şunları söylemektedir:
“Bu araştırmada, Arap-Siyonist çatışması hakkında yapılan televizyon röportajlarını analiz ettim. 
Böylece Arapların, taraflı Amerikan röportörleri nedeniyle mesajlarını ulaştırmaktan aciz olduklarını 
gördüm. Bunun ardından diyalog yönetimi üzerine eğildim ve medyanın bir tür sanat olduğunu anladım. 
Sunucuların ise adeta birer “kapı bekçisi” olup, bu kapıdan içeriye istediklerini sokup, istemediklerini 
sokmadıklarını fark ettim. Bu nedenle, bu alanda bir atılım teşkil edecek çok sayıda diyaloğa dayalı 
program hazırlayıp sundum.”
1989 yılında Enformasyon Bakanlığı’na müsteşar olarak 
atandı. Birçok televizyon programı hazırlayıp sundu. Bunlardan 
bazıları; İngilizce olarak sunduğu “Fox” adlı program, “Dünyada 
Biz” ve “Dobra Dobra” adlı programlarıdır. Aynı şekilde “Gazete 
Ekranı” ve “Kültür Yaprakları” adlı programların yapımında yer 
aldı.
El-Aridî, Suriye’de Arapça yayın yapan İkinci Kanal’ı yöneterek, 
bu kanalı bölgedeki kanallarla rekabet edecek bir düzeye 
getirdiğini belirtmektedir. Yine kendisi, Londra’daki Suriye 
Medya Merkezi’nin kurulmasından sorumlu olmuş ve “Rusya” 
kanalının kuruluşuna katkı sağlamıştır.
Bir gazetecide olması gereken nitelikler hakkında şunları 
söylemektedir: “Gelecekte gazetecilerimizi, büyük bilgi araçları, 
becerileri ve kapasiteleriyle görmemiz gerekmektedir. Bence 
bu hususta kaçınılmaz olan dört unsur vardır: Arap diline 
üst düzeyde hakim olmak ve yabancı bir dili çok iyi düzeyde 
konuşmak, modern teknolojilerle ileri seviyede ilgili olmak, 
ülkemizin ve medeniyetimizin tarihi hakkında geniş bir bilgi 
arka planına sahip olmak. Böylece gazeteci, ülkesinin durumunu 
net bir şekilde bilip ayaklarını sağlam basabilecektir. Ayrıca 
gazetecinin, uzman olduğu alanı çok iyi düzeyde bilmesi gerekmektedir.”
El-Aridî, teknoloji devrimi sayesinde medyanın büyük bir gelişme göstereceğine inanmakta ve şöyle 
demektedir: “Benim düşünceme göre insan toplulukları, her bir beşeri unsuruyla beraber, devasa miktarda 
medya organına dönüşecektir. Her şahıs kendi başına bir medya aracı, bir radyo, televizyon ve internet, 
yine diğer modern yayın ve basım vasıtası olacaktır. Tüm insanlar bu muazzam örgünün bir parçası haline 
gelecektir.”
El-Aridî, Suriye rejiminden ayrıldığını ilan etmiştir. Kendisi, uzun süre rejimin önde gelen simalarından 
birisiydi. Suriye Devlet Televizyonu’nda İkinci Kanal’ın müdürlüğünü, Londra’daki Suriye Medya 
Merkezi’nin müdürlüğünü yaptı. Suriye Devlet Televizyonu’nda sunuculuk ve Şam Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde dekanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca kendisinin Beşar Esed’le kişisel ilişkisi de 
bulunuyordu.
Yahya El-Aridî, Şam Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’ndan 2011 yılının Eylül ayında istifa etti. 
Kendisi, Üniversite Rektörü Ali Ebu Zeyd ile birlikte Suriye muhaberatı tarafından Şam Üniversitesi 
Senatosu’na seçilmesi tavsiye edilen bazı kişilerin seçilmesini engellemek için bir lobi kurmuştu. 
Muhaberat tarafından tavsiye edilen isimlerden birisi, halihazırda rejimin medya organlarından 
sözcülüğünü yapan Bessam Ebu Abdullah’tı. Seçim sürecinin bitmesinden bir ay sonra, Ali Ebu Zeyd 
görevinden uzaklaştırıldı ve bunun üzerine, Yahya El-Aridî de – söylendiği kadarıyla – kendi akıbetini 
tahmin ederek görevinden istifa etti.
Yahya El-Aridî, El-Arabiya televizyonuna verdiği bir röportajda Şam’da yaşıyor olmasına rağmen, sosyal 
medyada müstear bir isimle rejim karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu ifade etti. Bununla birlikte Suriye’de 
yaşananların bir insanlık suçu olduğunu belirterek, rejime bağlı medya organlarının bıkmadan usanmadan 
mezhepçiliği kökleştirmek için çabaladığını vurguladı.
Yahya El-Aridî’ye yakın olan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, rejim karşıtı olan El-Aridî’nin özel bir 
mecliste “Beşar Esed’in eskiden dostu olduğunu ancak Dera’da akan ilk kan damlasının ardından düşmanı 
haline geldiğini” söylediğini aktarmaktadır. El-Aridî 1989 yılında Enformasyon Bakanlığı’na müsteşar 
olarak atandı. Suriye Devlet Televizyonu’nda birçok programın yapımcılığını ve sunuculuğu yapmıştır. 
Bunlardan bazıları; İngilizce yayınlanan Fox programı, Dünyada Biz, Nesilleri Diyaloğu programladır. 
Richard Murphy ve Jimmy Carter gibi dünyaca ünlü kişilerle görüşmeler yapan ilk Suriyeli gazetecilerden 
kabul edilmektedir.

- من مواليد السويداء 1954 متزوج ولديه أربعة أبناء ذكور.
- حصل على دكتوراه يف اإلعام - جامعة جورج اتون، واشنطن-  الوالايت املتحدة

األعمال الســابقة: - مذيع اخباري، ومقدم برامج ابللغة االنكليزية )فوَكس، حنن والعامل( - التلفزيون الســوري 
-  مديــر القنــاة الثانيــة - اهليئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون

- حــاور العديــد مــن الشــخصيات االعتباريــة يف العــامل كـــ »جيمــي كارتــر« و«ريتشــارد هــاس«، و«ريتشــارد 
مــريف«.. وعــدد مــن املســؤولن عــن ختطيــط السياســة األمريكيــة.

هــو ابــن أســرة مكافحــة مــن حمافظــة »الســويداء« ولــد وتلقــى تعليمــه فيهــا ليحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن 
مدارســها، مث اختــار دراســة اللغــة االنكليزيــة وتفــوق فيهــا، ليتــم إيفــاده لدراســة فقــه اللغــة أو »اللســانيات« خمــراً 

بــن أهــم اجلامعــات، وانل املاجســتر والدكتــوراه بدرجــة الشــرف مــن جامعــة »جــورج اتون« يف واشــنطن.
 بــدأ رحلتــه يف التدريــس كأســتاذ جامعــي مــن »جامعــة تشــرين«، وبدايــة عملــه يف اجملــال االعامــي كانــت عندمــا 

قــدم حبــث الدكتــوراه الــذي محــل عنــوان »لغــة واســراتيجيات اإلعــام األمريكــي«، يقــول:
 »يف هــذا البحــث قمــت بتحليــل مقابــات تلفزيونيــة حــول الصــراع العــريب الصهيــوين، فاكتشــفت أن العــرب غــر 
قادريــن علــى توصيــل رســالتهم بســبب املـُــحاور األمريكــي املتحيــز، ومــن هنــا اهتممــت إبدارة احلــوار، وعرفــت 
أن اإلعــام حالــة مــن الفــن، وأن املـُــحاور هــو »كحــارس البوابــة« يدخــل مــن يشــاء ومينــع مــن يشــاء، وهلــذا 

أعــددت وقدمــت عــدداً مــن الرامــج احلواريــة وكانــت قفــزة نوعيــة يف 
هــذا اجملــال.

عــّن مستشــاراً يف وزارة اإلعــام يف العــام /1989/، وأعــّد وقــّدم 
العديــد مــن الرامــج التلفزيونيــة، منهــا برانمــج »فوَكــس« وهــو برانمــج 
يقــدم ابللغــة االنكليزيــة، وبرانمــج »حنــن علــى العــامل«، و«بصراحــة«، 

وشــارك إبعــداد برانمــج »شاشــة الصحافــة« و«أوراق ثقافيــة«، 
الثانيــة  للقنــاة  إدارتــه  خــال  ومــن  أنــه  إىل  »العريضــي«  ويشــر 
للتلفزيــون العــريب الســوري قــد حوهلــا إىل »قنــاة منافســة يف املنطقــة« 
للعــام /2002/، وقــد كلّــف  الفرنســية  كمــا تشــر اإلحصائيــات 
بتأســيس »مركــز إعامــي ســوري« يف لنــدن، وســاهم أيضــاً بتأســيس 

قنــاة »روســيا .
نــرى  أن  »جيــب  وصفاتــه:  اإلعامــي  خصوصيــة  حــول  ويقــول   
إعاميينــا يف املســتقبل مزوديــن أبدوات وبقــدرات وطاقــات معرفيــة 
هائلــة، وأرى أهنــا تتلخــص يف أربعــة أمــور ال غــى عنهــا هــي إتقــان 
اللغــة العربيــة بشــكل ممتــاز، واللغــة األجنبيــة بشــكل »جيــد جــداً«، 
والقــدرة علــى التعامــل مــع التقــاانت احلديثــة ابمتيــاز، ابإلضافــة إىل 

تكريــس خلفيــة ثقافيــة واســعة عــن اتريــخ بــادان وحضارهتــا، وهــي تشــكل حالــة وطنيــة يرتكــز إعاميــوان عليهــا، 
ابإلضافــة إىل ضــرورة أن يكــون اإلعامــي علــى درايــة وإحاطــة كاملــة ابختصاصــه الــذي ميارســه«.

وخيمــن »العريضــي« أن اإلعــام سيشــهد تطــوراً كبــراً يف ظــل الثــورة التكنولوجيــة فيقــول: »أرى أن اجملتمــع 
البشــري ســيتحول يف مفرداته، ويف عناصره البشــرية، إىل عدد هائل من وســائل اإلعام، فســيكون كل شــخص 
وســيلة إعــام بذاتــه فيهــا الراديــو والتلفزيــون واإلنرنــت ومــا شــئت أيضــاً مــن وســائل النشــر واإلعــام احلديثــة، 

وســيكون كل فــرد جــزءاً مــن هــذه املنظومــة اهلائلــة«.
وقــد أعلــن انشــقاقه عــن النظــام الســوري كأحــد أبــرز شــخصيات النظــام لفــرات طويلــة، شــغل خاهلــا مناصــب 
عــّدة، ابتــداًء مــن مديــر للقنــاة الثانيــة يف التلفزيــون الســوري مث مديــراً للمركــز اإلعامــي الســوري يف لنــدن ومذيعــاً 
يف التلفزيــون الســوري وعميــداً لكليــة اإلعــام يف جامعــة دمشــق، إضافــة إىل عاقــة شــخصية كانــت تربطــه مــع 

بشــار األســد.
وكان حيــى العريضــي قــّدم اســتقالته مــن عمــادة كليــة اإلعــام جبامعــة دمشــق، يف الشــهر التاســع مــن العــام 
2011 بعــد أن شــكل مــع علــي أبــو زيــد رئيــس اجلامعــة »لــويب« ضغــط، منــع مــرور بعــض األمســاء الــي أوصــت 
املخابــرات الســورية أبن تنجــح يف مســابقة اختيــار اهليئــة التدريســية جلامعــة دمشــق وكان أحــد املتقدمــن واملوصــى 
بنجاحهــم مــن قبــل املخابــرات يف حينهــا، بّســام أبــو عبــدهللا، أحــد الناطقــن ابســم النظــام حاليــاً علــى وســائل 
اإلعــام، مــا أدى إىل إقالــة علــي أبــو زيــد بعــد شــهر مــن انتهــاء املســابقة، واســتقالة حيــى العريضــي، يف خطــوة 
يقــال اهنــا جــاءت اســتباقية، بعــد معرفتــه مبصــره، وكشــف حيــى العريضــي ، خــال لقــاء أجرتــه معــه قنــاة العربيــة، 
أنــه وابلرغــم مــن بقائــه يف دمشــق، إال أنــه كان يكتــب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ابســم مســتعار كتــاابت 
ضــد النظــام، وأشــار إىل أن مــا حيــدث يف ســوراي جرميــة حبــق اإلنســانية، وحــّذر مــن أن إعــام النظــام يعمــل حاليــاً 

بشــكل دؤوب علــى ترســيخ الطائفيــة.
أحــد املقربــن مــن حيــى العريضــي والــذي طلــب عــدم الكشــف عــن امســه، كشــَف، أن املســؤول املنشــق قــال 
يف أحــد االجتماعــات اخلاصــة أن »بشــار األســد كان صديقــاً يل، ومــع أول قطــرة دم ســالت يف درعــا صــار 

عــدوًا«..

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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أيها المدافعون عن الثورة
تعلموا أبجديات اإلعالم

د. فيصل القاسم

Devrimin Savunucuları Medyanın 
Alfabesini Öğrensin

Dr. Faysal Kasım

Son zamanlarda, ne zaman Suriye devrimiyle ilgili yeni bir bölüm hazırlayacak olsam rejim destekçilerini 
bırakın, devrimin destekçilerini dahi ikna edebilecek kaliteli konuklar bulmakta zorlandığım için korku duy-
duğumu sizden saklayacak değilim. Ortada birçok medya yüzü olduğu doğrudur. Fakat her zaman nicelik değil, 
nitelik de önemlidir. Nitekim Suriye meselesini ele alan bir programdan çok az defa mutlu çıkmışımdır. Çoğu 
zaman ise, devrimin savunucularının zayıf performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Suriyelilerin 
kırk yıldır Esed ailesinin yönetimi altında, dişçiye gittikleri zamanlar haricinde, ağızlarını açamadıklarını inkar 
etmiyorum. Ancak devrimin 6 yıllık ömrü içerisinde, birçok kişinin zincirlerini kırmış olması ve yalnızca siyasi 
olarak özgür hale gelmiş olması değil, medya alanında da profesyonelleşmeleri gerekirdi. Ne yazık ki hakikatte, 
devrimi dil, edebiyat, rakamlar, gerçekler ve bilgi ile televizyon ekranlarında müdafaa edebilenlerin sayısı azdan 
da ötedir. Sürekli bu kişileri medya önüne çıkarmak ise utanç verici bir durumdur. Zira bu hem onlara gazetecilik 
açısından zarar verecek, hem de devrim hakkında daha kötü bir intiba uyandıracaktır. Facebook paylaşımları sizi 
aldatmasın; Facebook sayfaları yüzlerce aktivistin paylaşımlarıyla dolu olsa da, sosyal medyada güzel paylaşım-
lar yapan herkes aynı kuvvetle basın önüne çıkamamaktadır. Bir Facebook paylaşımı yapmak ile milyonların 
karşısına çıkıp televizyonda konuşmak arasında büyük fark vardır. Suriyeli gazeteciler elbette Facebook ve 
Twitter’da çok güzel yazılar yazıyorlar. Fakat yalnızca bir saat televizyonda boy göstererek sokakları harekete 
geçirecek ekran yüzleri nerededir? Böyle kişilerin var olduğunda şüphe yok, gelgelelim sayıları bir elin par-
makları kadar; belki de daha az. Burada sosyal medyada faaliyet gösterenleri hafife almıyoruz. Onlar muhakkak 
devrimi kendilerine has bir yöntemle savunuyor ve büyük bir etki de doğuruyorlar. Ancak bu, her yazarın iyi bir 
konuşmacı yahut her konuşmacının iyi bir yazar olacağı anlamına gelmiyor.
Birçok düşünür, araştırmacı ve meşhur yazara ait enfes paylaşımları okusak da, bu kişileri ekranlarda 
gördüğümüzde adeta şoka uğruyoruz. Ben bunu birçok defa yaşamışımdır. Öyle ki gece gündüz şu veya bu ünlü 
yazarı, düşünürü televizyona çıkarmak için aramış, ardından programıma çıktığında ise o şahsı dinlemektense 
bir spor haberi dinlemeyi tercih eder hale gelmişimdir. İlerleyen satırlarda, rastgelelikten kurtularak medya per-
formansını geliştirmek isteyen kişiler için, televizyon oyununun esaslarını özetleyeceğim. İyi bir konuşmacının 
sahip olması gereken ilk özellik, iyi bir dildir. Zira dil; etki, ikna ve mesaj iletmenin aracıdır. Dil, sahibine bir 
heybet ve prestij verir. Hatta bir konuşmacının kullandığı dilin etkisi, bazen söylediklerinin de önüne geçer. 
Söylediklerinin de güçlü olduğunda ne olacağını varın siz düşünün. Söz efsundur; diğer bir ifadeyle, güzel bir 
dil kalpleri büyüler. Peki nerede izleyicileri ve dinleyicileri kullandıkları dille büyüleyecek kişiler? Yeni bir 
doktora çalışması, sahada yaptığı incelemeler vasıtasıyla, ekranlarda fasih ve temiz bir Arapçayla konuşanların 
ikna, etki ve mesajlarını iletme konusunda daha iyi olduklarını göstermiştir. Bu, özne ile yüklemi, nesne ile 
tümleci birbirinden ayıramayan avam arasında bile böyledir. Yani; halkın geneli güçlü bir Arapça ile konuşan 
konuşmacılardan daha fazla etkilenmektedir.
İkinci esas ise, kültür, bilgi, donanım ve konuştuğun şey hakkında hazırlıklı olmaktır. Çoğu zaman iyi bir 
konuşmacının, ekran karşısına geçtiğinde yüksek bir kültüre ve iyi bir ön hazırlığa sahip olduğu anlaşılır. En 
kötü konuşmacılar ise, televizyona iyi bir hazırlık yapmaksızın, eski bilgilerine güvenerek çıkan burnu havada 
konuşmacılardır. Kişi ne kadar kültürlü ve ne kadar donanımlı olursa olsun, televizyona her çıkışından önce 
iyi bir hazırlık yapmalıdır. El-Cezire’nin medya enstitüsünde yahut Arap dünyasındaki veya başka herhangi 
bir yerdeki kurslarda on beş yıldan bu yana verdiğim eğitimlerde tanık olmuşumdur; Batılı bazı konuşmacılar 
işlerinden iki gün izin almakta ve bu zaman zarfında iki dakika sürecek bir röportaj için hazırlık yapmaktadır. 
Biz tabi ki konuşmacılarımızdan günlerce işlerini bırakmalarını isteyecek değiliz. Ama en azından medyada boy 
göstermeden önce iyi bir şekilde hazırlık yapmalılar. Şunu aklınızdan çıkarmayın: Bir konuyla ilgili hazırlık-
ta başarısız olmak, başarısızlığın hazırlayıcısıdır. Üçüncü ve son esas ise, İngilizce “delivery system” olarak 
adlandırılan, mesajı iletme metodudur. Bu ibareyle, vücudun hareketlerini, ses tonunu, bir konuyu ifade etme 
ve yorumlama becerisini kastediyoruz. Konuşmacı mesajını beden dili ve ses tonuyla karşı tarafa iletemediği 
sürece, iyi bir dilin ve geniş kültürel donanımın hiçbir kıymeti yoktur. Diğer bir deyişle; önemli olan bir şeyi söy-
leyip söylememeniz değil, o şeyi nasıl söylediğinizdir. Robotik bir tarzda konuşan akademisyenler, bu tarzlarını 
ekrana da taşıyorlar. İnsanlar zaten okullarda ve üniversitelerde yapılan konferans ve derslerden kaçarken, bu tür 
konuşmaları televizyonda izlerler mi?!
Televizyon performansları, hareket, yorum ve beden dilini; yüzü, gözü ve ses tonunu iyi kullanmayı gerektirir. 
Ve yine her sözü gerektiği yerde söylemelidir. Örneğin işkenceden bahsederken, adeta su içmekten bahsedermiş 
gibi, ruhsuz bir beden dili ve sakin, sersemce bir ses tonuyla konuşulması olacak şey değildir.
Şunu unutmayın, konuşma üç kısma ayrılır: Söz, ses ve hareket. Söz, yalnızca %7 öneme sahiptir. Ses, %38 
önemlidir. Hareketin önemi ise %55’tir. Amerika’da medya alanında yapılan en son araştırmalar bunu gösterme-
ktedir. Aynı şekilde araştırmalar, iyi bir beden, yüz ve göz hareketiyle konuşan kişilerin çoğunlukla daha etkili 
ve ikna edici olduğunu göstermiştir. Şahsen ben, konuşmada sözün çok önemli olduğunu ancak beraberinde iyi 
bir beden hareketi yoksa sözün tesirini kaybedeceğini düşünüyorum. Unutmayalım ki Peygamberimiz (sav), 
konuştuğu zaman ses tonuna dikkat eder, savaşı haber veren biriymişçesine kıpkırmızı olurdu. Hayati bir konuda 
konuşan bir konuşmacı, konunun gereği olan şevke sahip değilse, kendisinin dahi kani ve şevkli gözükmediği bir 
şeye başkasını ikna etmesi mümkün olmayacaktır.
Suriye devrimi için çaba gösteren siyasi kuruluşlar bir gün olsun, televizyonlarda boy gösterecek günümüz 
medya standartlarına uygun özel basın kadroları yetiştirmeyi düşünmüş müdür? Yoksa bu konuda “Ne gelirse 
bahtımıza” mı demektedirler?

ال أخفيكــم ســراً أنــي أصبحــت يف اآلونــة األخــرة أشــعر ابلرعــب، كلمــا فكــرت بتقــدمي حلقــة عــن الثــورة الســورية؛ بســبب 
نــدرة الضيــوف اجليديــن الذيــن ميكــن أن يقنعــوا مناصــري الثــورة، فمــا ابلــك أن يقنعــوا مؤيــدي النظــام.

 صحيــح أن هنــاك كثــرًا مــن األصــوات اإلعاميــة، لكــن العــرة ليســت أبــداً يف الكــم، بــل يف الكيــف، وقلمــا خرجــُت 
ســعيداً مــن حلقــة تعــاجل الثــورة الســورية، ففــي أغلــب األحيــان أخــرج حمبطــاً مــن األداء اهلزيــل للمدافعــن عــن الثــورة، ال 
أنكــر أن الســورين مجيعــاً مل يســتطيعوا علــى مــدى أربعــة عقــود، مــن حكــم آل األســد، أن يفتحــوا أفواههــم إال عنــد طبيــب 
األســنان، لكــن الســنوات الســت األخــرة مــن عمــر الثــورة مــن املفــرض أهنــا حــررت الكثريــن، وجعلتهــم ليســوا طلقــاء 
سياســياً فحســب، بــل حمرفــن إعاميــاً أيضــاً.  لكــن احلقيقــة أن القادريــن علــى املنافحــة عــن الثــورة بلغــة وباغــة وأرقــام 
وحقائــق ومعلومــات علــى الشاشــات قلــة قليلــة للغايــة، ومــن املعيــب أن نكررهــم علــى التلفزيــوانت، فهــذا حيرقهــم إعاميــاً 
مــن جهــة، ويعطــي انطباعــاً أســوأ عــن الثــورة ذاهتــا. ال تغرنكــم العنــرايت الفيســبوكية، فطاملــا امتــألت صفحــات )فيســبوك( 
مبئات الناشــطن اإلعامين، لكن ليس كل من كتب، يف مواقع التواصل، منشــورات مجيلة قادراً أن يظهر على وســائل 
اإلعــام ابلقــوة نفســها.  شــتان بــن بوســت فيســبوكي ومشــاركة تلفزيونيــة أمــام املايــن علــى اهلــواء مباشــرة، ال شــك 
أن هنــاك إعاميــن ســورين يكتبــون كتــاابت رائعــة يف فيســبوك وتويــر، لكــن أيــن املتحدثــون البارعــون علــى الشاشــات 
الذيــن ميكــن أن يشــعلوا الشــارع، مبجــرد ظهورهــم ســاعة علــى اهلــواء يف برانمــج تلفزيــوين؟ ال شــك أهنــم موجــودون، لكــن 
بعــدد أصابــع اليديــن إن مل يكــن أقــل. وحنــن هنــا ال ننتقــص أبــداً مــن قــدر املبدعــن علــى وســائل التواصــل، فهــم يدافعــون 
بطريقتهــم اخلاصــة، ويؤثــرون أتثــراً عظيمــاً، وليــس ابلضــرورة أن يكــون كل كاتــب جيــد متحــداثً جيــداً، والعكــس صحيــح.  
وطاملــا قــرأان كتبــاً رائعــة ملفكريــن وابحثــن وكتــاب مشــهورين، لكــن عندمــا شــاهدانهم علــى الشاشــات ُأصبنــا بصدمــة 
كــرى، وقــد حــدث ذلــك معــي غــر مــرة، فقــد كنــت أحبــث ليــل هنــار عــن هــذا الكاتــب أو املفكــر العظيــم كــي يظهــر 
َعيــدي ومل أره.  ســأحاول يف الســطور القليلــة 

ُ
معــي علــى الشاشــة، وعندمــا ظهــر يف الرانمــج، متنيــت لــو ظللــت أمســع ابمل

القادمــة أن أخلــص أساســيات اللعبــة التلفزيونيــة ملــن يريــد أن يطــور أداءه اإلعامــي ويتوقــف عــن األداء العشــوائي، إن 
أول أســاس جيــب أن ميتلكــه املتحــدث اجليــد هــو اللغــة اجليــدة، فاللغــة أداة أتثــر وإقنــاع وتوصيــل. وهــي تعطــي صاحبهــا 
هيبــة و«برســتيجًا« خاصــاً، ولطاملــا أتثــران بلغــة املتحدثــن حــى لــو كان املضمــون ضعيفــاً، فمــا ابلــك عندمــا يكــون ثــرايً. 
إن مــن البيــان لســحراً، بعبــارة أخــرى، فــإن اللغــة اجلميلــة تســحر األلبــاب، فأيــن الذيــن يســحرون املشــاهدين واملســتمعن 
بلغتهــم الرائعــة؟ وقــد أظهــرت دراســة دكتــوراه جديــدة، مــن خــال حبــث ميــداين وعملــي، أن األشــخاص الذيــن يتحدثــون 
علــى الشاشــات بلغــة عربيــة فصحــى هــم أكثــر قــدرة علــى اإلقنــاع والتأثــر والتوصيــل، حــى يف أوســاط العامــة الذيــن ال 
مييــزون الفعــل مــن الفاعــل أو اجلــار مــن اجملــرور، بعبــارة أخــرى، حــى اجلمهــور العــام يتأثــر أكثــر ابملتحدثــن بلغــة عربيــة قويــة. 
أمــا األســاس الثــاين، فهــو الثقافــة واملعرفــة واالطــاع واإلملــام. وغالبــاً مــا يتميــز املتحــدث اجليــد مــن غــره، علــى الشاشــات، 
بثقافتــه العاليــة وحتضــره اجليــد. إن أســوأ املتحدثــن هــم املغــرورون الذيــن يظهــرون علــى التلفزيــوانت مــن دون حتضــر جيــد 
معتمديــن علــى معلوماهتــم القدميــة، مهمــا كنــَت مثقفــاً ومطلعــاً جيــب أن تقــوم ابلتحضــر اجليــد، يف كل ظهــور جديــد علــى 
الفضائيــات. ودائمــاً أستشــهد، يف أثنــاء دورات التدريــب الــي أقدمهــا منــذ أكثــر مــن مخســة عشــر عامــاً، يف معهــد اجلزيــرة 
لإلعــام وغــره مــن املعاهــد العربيــة والدوليــة، أبن بعــض املتحدثــن يف الغــرب أيخــذ إجــازة مــن العمــل مــدة يومــن لكــي 
حيّضــر ملقابلــة طوهلــا دقيقتــان. طبعــاً ال نطلــب مــن متحدثينــا أن يغيبــوا عــن عملهــم أايمــاً، بــل علــى األقــل ال بــد مــن أن 
حيّضــروا جيــداً قبــل الظهــور اإلعامــي. ضعــوا يف أذهانكــم دائمــاً أن الفشــل يف التحضــر ألي شــيء هــو حتضــر للفشــل. 
 ”delivery system“ :وأخراً أنيت إىل األساس الثالث واألخر، أال وهو طريقة التوصيل أو ما يسمى ابإلجنليزية
ونعــي بذلــك حركــة اجلســد والصــوت واإللقــاء واالســتعراض، ال قيمــة للغــة اجليــدة والثقافــة الواســعة مــا مل يتمكــن املتحــدث 
مــن توصيلهــا بلغــة جســد وصــوت ابرع.  بعبــارة أخــرى، ليــس املهــم أن تقــول شــيئاً، بــل األهــم كيــف تقولــه. إن املتحدثــن 
اخلشــبين املتخشــبن األكادمييــن أيخــذون عامــة الصفــر علــى الشاشــة، فالنــاس هتــرب عــادة مــن احملاضــرات والــدروس 

التعليميــة يف املــدارس واجلامعــات، فمــا ابلــك أن يشــاهدوها علــى الشاشــات. 
إن األداء التلفزيــوين حيتــاج إىل احلركــة واالســتعراض واالســتغال اجليــد للغــة اجلســد والوجــه والعيــون والصــوت، وجيــب أن 
يكــون هنــاك مقــال يناســب املقــام، فــا ميكــن احلديــث عــن عمليــات التعذيــب مثــًا بلغــة جســد ميتــة وصــوت هــادئ 
سخيف، وكأنك تتحدث عن شرب املاء.  وال تنسوا أن احلديث ينقسم إىل ثاثة أقسام: الكلمة، والصوت، واحلركة. 
فالكلمــة أتخــذ ســبعة يف املئــة فقــط مــن األمهيــة، والصــوت مثانيــة وثاثــن يف املئــة، واحلركــة مخســة ومخســن يف املئــة، وذلــك 
حســب أحــدث الدراســات اإلعاميــة األمريكيــة.  وتؤكــد الدراســات أن األشــخاص الذيــن يتحدثــون حبركــة جســد ووجــه 
وعيــون ابرعــة، غالبــاً مــا يكونــون أكثــر أتثــراً وإقناعــاً. ومــن جهــي أعتقــد أن الكلمــة جــداً مهمــة يف احلديــث، لكــن جيــب 
أن ترافقها حركة جســد مناســبة، وإال فقدت الكلمة أتثرها. وال ننســى أن الرســول الكرمي -صلى هللا عليه وســلم- كان 
إذا حتــدث تلــّون صوتــه، وامحــر وجهــه كأنــه منــذر حــرب. العــرة إذاً يف احليويــة، وال قيمــة ملتحــدث تعــوزه احليويــة واحلمــاس، 

فــا ميكــن أن تقنــع أحــداً بشــيء ال تبــدو أنــت مقتنعــاً بــه أو متحمســاً لــه.  
 هــل فكــرت اهليئــات السياســية املنبثقــة عــن الثــورة الســورية، ذات يــوم، بتدريــب كــوادر إعاميــة خاصــة، حبســب املعايــر 

اإلعاميــة احلديثــة للظهــور علــى الشاشــات، أم أهنــا تعمــل مببــدأ: اي ريب جتــي بعينــو؟

Suriyeli Araştırmacı Yazarكاتب وابحث سوري
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االستفتاء يف املقام األول إىل اهتزاز الثقة، وأرى أن هذا هو أكثر ما يهمي يف هذه األزمة.
ال يوجــد مــا يهمــي أكثــر مــن رســالة األخــوة الــي أرســلها إىل تركيــا والعــامل زعيــم تركــي مــن البحــر األســود وهــو ميشــي يف داير 

بكــر جنبــاً إىل جنــب مــع زعيــم كــردي مــن أربيــل، فالنفــط والتجــارة والدبلوماســية وغرهــا، كلهــا أمــور اثنويــة ابلنســبة إلينــا.
- الضرر الذي حلق ابلصداقة والتحالف الطبيعين

إن التقــارب بــن أردوغــان وبــرزاين هــو الرســالة األكثــر أتثــراً وفاعليــة ضــد اإلرهــاب القــذر املتواصــل منــذ أربعــن عامــاً علــى 
أســاس االنتمــاء العرقــي، وضــد صائــدي الفــرص يف جمــال السياســة الداخليــة، وضــد القــوى اخلارجيــة الــي تغــذي حــزب العمــال 
الكردســتاين يف العــامل وتضاعــف مــن حجمــه يف ســوراي. فاألتــراك واألكــراد مهــا الشــعبان األقــدم يف الدولــة العثمانيــة، واحلليفــان 
الطبيعيــان يف الشــرق األوســط، واإلخــوة القدامــى عــر التاريــخ، ومهــا األقــرابء واألصدقــاء وقــت الضيــق، وقــد شــرعا يف الفــرة 

األخــرة يف التأســيس لتوافــق اجتماعــي مهــم جــداً عــن طريــق هذيــن الزعيمــن أردوغــان وبــرزاين.
وذلــك مــا تســبب يف انزعــاج كل مــن إيــران وبغــداد وإســرائيل وأمريــكا وأورواب والعمــال الكردســتاين كذلــك، ذلــك ألن حتالــف 

أنقــرة وأربيــل قــد أحبــط مكائــد حتــاك ليــس فقــط لركيــا أو العــراق، بــل كذلــك كثــراً مــن املكائــد الــي حتــاك يف ســوراي.
لقــد رأيــت أبم عيــي عمليــة بعشــيقة الــي نفذهتــا تركيــا ابالشــراك مــع بــرزاين، تلــك العمليــة الــي أوقفــت احلشــد الشــعي علــى 
أبــواب املوصــل، ولذلــك فــإن إيــران تكــره بــرزاين، وتدعــم گــوران وكوميــا واحلــزب الدميقراطــي الكردســتاين وطلبــاين، وهــم 
يعتــرون بــرزاين )الطابــور اخلامــس لركيــا يف العــراق(. وعندمــا قطعــت حكومــة بغــداد التمويــل عــن أربيــل، كانــت تركيــا الدولــة 

احلاميــة هلــم فدفعــت مرتبــات موظفيهــم وفتحــت هلــم الطريــق ليصــدروا نفطهــم للعــامل.
وقد اســتقبل أردوغان برزاين يف تركيا على أعلى مســتوى، رغم كل االعراضات الي ظهرت على املســتوين القومي واألمي، 
وحتمــل كل االنتقــادات، ويف النهايــة تبــن للجميــع مــدى صحــة السياســة الــي اتبعهــا أردوغــان، وقــد رأينــا نتيجــة تلــك السياســة 
مــن خــال القواعــد والعمليــات العســكرية يف العــراق والتجــارة واحلمــات الراميــة إلحبــاط املكائــد، وذلــك مــن خــال أصــوات 
الناخبــن األكــراد يف االســتفتاء علــى التعديــات الدســتورية. وهــذا هــو األمــر الــذي أحلــق بــرزاين بــه الضــرر، إنــه أضــر ابلصداقــة 

والتحالــف القائمــن علــى كل مــا تقــدم.
- بدأ االستفتاء كمسرحية مث دخلت يف طريق مسدود

تتفهــم تركيــا مــا تقــوم بــه إدارة بــرزاين مــن حماولــة للبحــث عــن خمــرج بعــد أن ضاقــت بــه الســبل حتــت ضغــط إيــران وبغــداد وحــزب 
العمــال الكردســتاين، وقــد بــدأ االســتفتاء كمســرحية، وكنــت قــد أكــدت ذلــك يف مناســبات عــدة، وهــذا مــا أكدتــه يل مصــادر 
عديــدة مقربــة مــن بــرزاين التقيتهــم يف أربيــل، وقــد طلبــت تركيــا أن تتواصــل تلــك املســرحية مــدة معينــة، وأن أتخــذ أربيــل حقوقهــا 

مــن بغــداد، وإذا انتبهتــم فــإن ردود فعــل أردوغــان واحلكومــة الركيــة معتدلــة ورصينــة منــذ البدايــة.
لكــن بــرزاين مل جيــد خمرجــاً مــن هــذا املــأزق ودخــل يف متاهــة معقــدة، ولكــن أتكــدوا مــن أن كثــراً مــن النــاس يف أربيــل قــد متلكتهــا 
احلــرة مــن هــذا الوضــع، فرغــم التحذيــرات الــي أطلقتهــا تركيــا تلميحــاً وتصرحيــاً، إال أهنــا مل تكتــِف بــرد الفعــل علــى بــرزاين، بــل 
إن ثقتهــا فيــه قــد اهتــزت، ألنــه ال يســمع إال نفســه، وقــد أضــّر بــدوره الــرايدي يف املنطقــة بشــكل أو آبخــر، ويف تصرحيــه أمــس 

ذكــر أردوغــان أن ثقتــه يف بــرزاين قــد اهتــزت.
أان أعتــر أن كســر خاطــر تركيــا مشــكلة أكــر بكثــر مــن إغــاق بوابــة اخلابــور احلدوديــة، وأرى أن اهتــزاز الثقــة وكســر اخلواطــر 
أثنــاء مرحلــة تشــهد أكــر معــاانة، ويف منطقــة مليئــة ابملصاعــب عــر التاريــخ، أهــم مــن ذلــك االســتفتاء الــذي ســيبقى حمــل 

نقــاش علــى مســتوى النتائــج احلقوقيــة والسياســية.
- القرار العاطفي ستنجر عنه مشاكل حقيقية

يبدو أن محاســة احلشــود يف امليادين قد أغرَّت برزاين وأهلبت عاطفته، ورمبا ســيحصد األصوات يف االنتخاابت الي ســتجري 
يف نوفمــر القــادم، كنتيجــة لتلــك احلماســة وملســرحية ذلــك االســتفتاء، لكنــه ســرى يف املســتقبل أنــه مــن اخلطــأ مقارنــة صداقــة 
تركيــا ابألصــوات الــي سيكســبها، ويعتقــد بــرزاين أنــه ســيكون أقــوى علــى طاولــة املفاوضــات وبيــده ورقــة االســتفتاء، لكــن وزيــر 
اخلارجيــة الركــي )مولــود چاويــش أوغلــو( قــد أكــد أن ذلــك مغالطــة كــرى، ألنــه لــو ألغــى االســتفتاء لــكان موقفــه أقــوى مــن 

اآلن، ولــو فعــل ذلــك ملــا خســر دعــم تركيــا علــى األقــل.
واحلقيقــة أن بــرزاين قــد قــدم إليــران وحكومــة بغــداد ورقــة ضغــط مهمــة علــى طبــق مــن ذهــب، وهــم يتحينــون الفرصــة كــي يُغرقــوه 
يف حفنــة مــاء، ولذلــك فقــد أغلقــوا منــذ اليــوم األول لاســتفتاء البــواابت احلدوديــة واجملــال اجلــوي، وتوقــف صــرف املرتبــات، 

وقــررت بغــداد إرســال قــوات العســكرية إىل كركــوك، وأان متأكــد مــن أن مثــل تلــك اإلجــراءات ســتتضاعف يف املســتقبل.
ويبــدو أنــه أيمــل يف أن إســرائيل ســتنقذه مــادام قــد خســر دعــم تركيــا، ولكــن ال بــد وأنــه قــد رأى مــن والــده املــوىل )مصطفــى 

بــرزاين( أنــه مــن املســتحيل العيــش ابالعتمــاد علــى إســرائيل وأمريــكا.
- التعصب القومي كامن يف العقل الباطن

أكثــر مــا حيزنــي هــو العنــاد علــى إجــراء االســتفتاء الــذي أعطــى الفرصــة ألولئــك الذيــن تنطــوي ســرائرهم وعقلهــم الباطــي علــى 
التعصــب القومــي يف كل مــن تركيــا وأربيــل، وقــد بــدأت تظهــر للعيــان ردود أفعــال تصــل إىل مســتوى العنصريــة الــي كانــت 
كامنــة يف العقــل الباطــي لــدى كثــر مــن النــاس، وقــد بــدأ البعــض مــن اجلانبــن ابهتــام واآلخــر وتشــويهه علــى أســاس االنتمــاء 

العرقــي. وبذلــك تكــون قــد ضاعــت كل اجلهــود الســابقة.
ومثــة مســألة أخــرى مهمــة، وهــي أن بــرزاين قــد أظهــر أحقيــة كل املخــاوف وردود الفعــل لــدى البرقراطيــة األمنيــة، وبذلــك 
يكــون دفــاع أردوغــان عنــه إزاء مــن يقــول بضــرورة عــدم الوثــوق فيــه، قــد ذهــب أدراج الــرايح، ويبــدو أن أكثــر مــا حُيــزن 

أردوغــان هــو هــذا األمــر.
ومهمــا كان األمــر فعلينــا أن نلتــزم ابلرصانــة والعقانيــة، ذلــك ألن الوضــع يف املنطقــة ليــس مناســباً ألي هبــة مفاجئــة أو اختــاذ 

قــرار ســريع.

بماذا ألحق برزاني الضرر؟

كمال أوزتورك

Barzani neye zarar verdi?

Kamel Öztürk

Referandumun yapılmasındaki inat, en başta güven duygusunun zedelenmesine neden oldu. Sanırım benim bu 
krizde en çok önemsediğim konu budur. Karadenizli bir Türk liderin, Erbilli bir Kürt liderle, Diyarbakır’da, el 
ele kol kola, tüm ülkeye ve dünyaya verdiği kardeşlik mesajı kadar önemsediğim başka bir şey yoktu. Petrol, 
ticaret, diplomasi vs. bizim için sonradan gelecek şeylerdir.
DOĞAL MÜTTEFİKLİĞE VE DOSTLUĞA VERİLEN ZARAR
40 yıldır Kürt etnik kimliği üzerinden süren kirli teröre karşı, Erdoğan-Barzani yakınlaşması en etkili ve çarpıcı 
mesajdı. Hem iç siyasetteki fırsatçılara, hem de PKK’yı dünyada besleyen, Suriye’de büyüten dış güçlere karşı.
Ortadoğu’da doğal müttefik, tarihin eski kardeşleri, Osmanlı’nın iki kadim milleti, kötü gün dostu ve akraba 
olmuş bu iki millet, bu iki lider aracılığı ile son dönemde çok önemli toplumsal bir uzlaşıyı inşa ediyorlardı.
Bundan İran da, Bağdat da, İsrail de, Amerika da, Avrupa da, PKK da rahatsızdı. Zira Ankara ve Erbil ittifakı, 
sadece Türkiye içinde, Irak’ta değil, Suriye’de de bir çok planı bozmuştu.
Gözlerimle gördüm, Türkiye’nin Barzani ile ortak yaptığı Beşika operasyonu, Haşdi Şabi’yi Musul kapılarında 
durduran operasyondu. İran bu yüzden Barzani’den nefret eder, KDP (Talabani), Goran ve Komela İslam Par-
tisi’ni destekler. Barzani, demek ‘Türkiye’nin Irak’taki ileri karakolu’ demekti onlar için.
Bağdat yönetimi parayı kestiğinde Erbil’deki memurların maaşını ödeyen, petrolünü dünyaya satan ve kol 
kanat geren ülke yine Türkiye’ydi.
Erdoğan, yükselen tüm milliyetçi ve güvenlikçi itirazlara rağmen Barzani’yi en üst düzeyde ağırladı Türki-
ye’de. Tüm eleştirileri göğüsledi ve sonunda ne kadar doğru bir politika izlediği anlaşıldı. Hem Irak içindeki 
üsler, operasyonlar, ticaret ve oyun bozucu hamlelerle, hem de referandum da aldığı Kürt oylarıyla gördük bu 
sonucu.
İşte Barzani’nin zarar verdiği şey, tüm bunların üzerine bina edilmiş dostluk ve müttefikliktir.
BLÖF OLARAK BAŞLADI, ÇIKMAZ YOLA GİRİLDİ
Türkiye İran, Bağdat ve PKK tarafından sıkıştırılan ve neredeyse yaşam hakkı tanınmayan Barzani yönetiminin 
çıkış yolu aramasını anlayışla karşıladı. Referandum bir blöf olarak başladı. Bunu hep dillendirdim. Erbil’de 
konuştuğum, Barzani’ye yakın kaynaklar da bunu söyledi. Türkiye, bu blöfün bir süre devam etmesini ve 
Erbil’in Bağdat’tan haklarını geri almasını istedi. Dikkat ettiyseniz en başta Erdoğan’ın ve hükümetin tepkileri 
son derece soğukkanlı ve mutedildi.
Ancak Barzani girdiği bu yolda çıkışı kaçırdı, karmaşık yollara girdi. Şuna emin olun Erbil’deki birçok kişi 
de buna şaşırdı. Türkiye tüm örtülü ve açık uyarılarına rağmen kendini dinlemeyen, bir anlamda bölgedeki 
ağabeylik rolünü zedeleyen Barzani’ye sadece tepki göstermedi, en önemlisi güveni sarsıldı. Nitekim dünkü 
konuşmasında Erdoğan bu güven sarsılmasını dillendirdi.
Türkiye’nin gönlünün kırılması, Habur sınır kapısının kapatılmasından daha önemli bir sorundur bence. Tarihin 
en zorlu coğrafyasında, en büyük sıkıntıların çekildiği dönemde, güven sarsılması, gönül kırılması; hukuken ve 
siyaseten sonucu tartışmalı referandumdan daha önemlidir bence.
DUYGUSAL KARAR, GERÇEK SIKINTILARA NEDEN OLACAK
Barzani, duygusal olarak meydanlardaki kalabalıkların heyecanına kapılmış olsa gerek. Kasım’da yapılacak 
seçimlerde bu heyecanın ve referandum restinin sonuçlarını oy olarak alacaktır belki. Lakin Türkiye’nin dost-
luğunu, alacağı oylarla kıyaslamasının ne kadar büyük hata olduğunu ileride görecektir.
Referandum kartıyla elinin masada daha güçlü olacağını sanıyor Barzani. Lakin bunun büyük yanılgı old-
uğunu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bizzat söyledi. Oysa referandumu iptal etseydi çok daha güçlü olacaktı. En 
azından Türkiye desteğini kesmeyecekti.
Gerek şu ki, onu bir kaşık suda boğmak için bekleyen İran ve Bağdat hükümetine altın tepside bir koz verdi 
Barzani. Daha ilk günden kapılar, hava sahaları kapandı, maaşlar durduruldu, Kerkük’e Bağdat’tan asker gön-
derme kararı alındı bile. Arkası da gelecektir eminim.
Artık arkasında Türkiye olmadığına göre, İsrail’in onu kurtaracağını umuyor olsa gerek. İsrail’e ve arkasında 
Amerika’ya sırtını dayamış bir hayatın olamayacağını, Babası Molla Mustafa Barzani’nin yanında görmüş 
olması gerekirdi.
BİLİNÇ ALTINDAN AŞIRI MİLLİYETÇİLİK ÇIKTI
En çok üzüldüğüm şey, bu referandum inadı Türkiye’de, Erbil’de bilinç altında aşırı milliyetçi duygular besley-
en insanlara fırsat verdi. Birçok insanın bilinçaltındaki ırkçılığa varan tepkileri, gün yüzüne çıktı. Her iki taraf 
da birbirini etnik kimlik üzerinden suçlamaya, karalamaya başladı bile. Bunca emeğe yazık.
Bir diğer konu da, güvenlik bürokrasisinin tüm kaygılarını ve tepkilerini haklı çıkardı Barzani. Ona güve-
nilmemesi gerektiğini söyleyenlere karşı Erdoğan’ın yaptığı savunma açığa düştü. Sanırım Erdoğan’ın en çok 
üzüldüğü şeylerden bir bu olsa gerek.
Yine de çok soğuk kanlı ve akılla hareket etmek zorundayız. Zira bölgedeki durum öyle bir anda parlamaya ve 
kararlar almaya müsait değil.
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Türkçe تركي

كــذب مــن يــروج لنــا فكــرة أن التطــورات يف مشــال العــراق هــي مســألة ختــص ابرزاين وحــده، وكــذب مــن يــروج لفكــرة أهنــا قضيــة بــن األتــراك 
واألكــراد، وكــذب مــن خيفــي خطــورة الوضــع ويقــول )ملــاذا تبالغــون هكــذا؟( ويدعــي أن )ابرزاين شــيء ويب كا كا ويب يــي دي شــيء آخــر(، 
وكذلــك مــن يقــول )علينــا أال نســمح إبضعــاف املقاومــة الســنية( يف مشــال العــراق ملواجهــة املــّد اإليــراين. إن مــن يقولــون إن االســتفتاء )ال ميثــل 
هتديــدا لركيــا( حياولــون تضليــل الــرأي العــام مــن جديــد أبكاذيــب كتلــك الــي روجــوا هلــا خلــداع الشــعب الركــي يف عــن العــرب )كــوابين(، إهنــم 
يراوغــون الــرأي العــام جمــدداً ابألكاذيــب كمــا راوغــوا مــن قبــل بينمــا ممــراً إرهابيــاً كان يتشــكل يف مشــال ســوراي ليحاصــر تركيــا، إهنــم يضللــون الــرأي 
العــام وحياولــون كســر رد الفعــل القومــي وإضعــاف األرضيــة الــي تقــف عليهــا الدولــة، إن مــن يريــد كل هــذه األمــور هــم املتورطــون يف اهلجــوم الــدويل 
الــذي شــهدته تركيــا يــوم 15 يوليــو 2016 بشــكل واضــح وصريــح، إهنــم يفعلــون هــذا األمــر لتمهيــد الطريــق أمــام موجــة جديــدة مــن التدخــل،
إن مــن حياولــون إســكاتنا يلعبــون لعبــة كبــرية، يف وقــت ظهــر فيــه للعيــان أن التدخــل الــدويل اجلديــد ســيأتينا مــن اجلنــوب، مــن مشــال العــراق 
وســوراي، وطرحــت فيــه خمططــات معاهــدة ســيفر جديــدة علــى الطاولــة، وصــارت حتالفــات )تقــزمي الــدول( معلنــة وصرحيــة، ورمســت فيــه خريطــة 
مشــركة مــن خــال ابرزاين ويب كا كا، وجيــري فيــه تشــكيل )حاميــة أجنبية(جديــدة يف قلــب املنطقــة للمــرة األوىل منــذ أتســيس إســرائيل، ومتركــزت 
فيهــا اجليــوش األجنبيــة حــى النقطــة صفــر مــن حــدودان، ويعلــم فيــه اجلميــع أن اخلطــوة التاليــة ســتكون تشــكيل )جبهــة تركيــا(، وجيــري فيــه عمليــات 

هنــب وتقســيم كبــرة يف املنطقــة،
لــن ينخــدع ورثــة هــذا اإلقليــم بتلــك املخططــات... إننــا ورثــة تقليــد سياســي يــدرك البعــد اجلغــرايف الــذي يتخطــى القضــااي العرقيــة واملذهبيــة، إننــا 
ننحــدر مــن تقليــد سياســي يعــرف جيــداً احلــرب العامليــة األوىل وحــروب غــزة وحــرب القنــاة وكــوت العمــارة وكيــف ســقطت القــدس وكيــف جــرى 

تنفيــذ مشــاريع )الشــرق األوســط اإلجنليــزي( وماهيــة اخلرائــط الــي يرمسوهنــا مبهــارة علــى الطاولــة ومــن خــان وكيــف فعــل فعلتــه.
لســنا عدميــي اخلــرة أو املعرفــة أو األفــق، ولســنا جهلــة بقــراءة العــامل وخرائطــه، ال نــزال نتذكــر الصدمــات الــي عشــناها يف القــرن التاســع عشــر 
والنصف األول من القرن العشــرين، لدينا إدراك ميكننا من فهم كيف خططوا لتلك اللعبة وكيف وضعوا حســاابت )الشــرق األوســط األمريكي( 
واســتغلوا املنطقــة لتنفيذهــا وكيــف أطلقــوا عناصرهــم مــن داعــش ويب كا كا لتنفيــذ تلــك املخططــات االســتعمارية ومــاذا حــدث بعــد كل هــذه 
احلــروب املهلكــة. إمــا ســنكرب أو ســنصغر.. لــو نفعــل شــيئاً اليــوم، اآلن فــوراً، ابلرغــم مــن كل جهــود التضليــل والعراقيــل واخليــاانت، علينــا أن 
نــدرك أننــا ســنفوت فرصــة اترخييــة لــن تعــود، وإهنــم لــن يتوانــوا عــن أن جعلنــا نتناقــش حــول مســتقبل تركيــا، ابلضبــط كمــا أجــروان علــى مناقشــة 
مســتقبل العــراق. لقــد كتــب التاريــخ السياســي منــذ عهــد الدولــة الســلجوقية هبــذا الوعــي وتلــك اهلويــة وهــذا النــوع مــن األفــكار، ولقــد واصلــت 
الدولــة العثمانيــة حياهتــا علــى مــدار قــرون مــن خــال تلــك الفكــرة والبصــرة، وهلــذا فــإن رد الفعــل هــذا يقبــع يف داخــل مقاومــة األانضــول وأســاس 

مجهوريــة تركيــا، ويف أعقــاب مقاومــة األانضــول التاريــخ اليــوم أمــام إمــا هنضــة جديــدة أو فنــاء إىل األبــد، فركيــا أمــا ســتكر أو ســتصغر.
قراءهتــم للجغرافيــا ترشــدان... حنــن اليــوم أمــام خيــار وقــرار مماثلــن، ولقــد حافظنــا علــى بقائنــا يف اتريــخ املنطقــة املمتــد أللــف عــام ألننــا اختــذان هــذه 
القرارات احلامسة دائماً يف الوقت املناســب، فلو أردان مواصلة ذلك علينا أن نتخذ قرارات، حى لو كانت حرجة، حنو تدفق ســر التاريخ، دون 
أن ننظر مينة ويســرة، وهلذا فيجب علينا أال نربط قضية كبرة كتلك فقط ببارزاين وحســاابته واحلســاابت العاطفية لبعض األوســاط داخل تركيا.

بــل علــى العكــس متامــاً، علينــا أن حنــذر جيــداً مــن مؤامــرات الــدول الــي تتدخــل يف املنطقــة وحســاابهتا للقــرن احلــادي والعشــرين الــي تســتهدف 
املنطقة برمتها وخمططات اهلادفة إىل إيقاف تركيا وإعادة حبســها يف األانضول لتقزميها، فخطوات وقرارات كهذه تعتر مســؤولية اترخيية ابلنســبة 
لنــا. رمبــا يكــون املوقــف السياســي للقــادة العظمــاء مثــل ألــب أرســان وقيليتــش أرســان والفاتــح وعبــد احلميــد ووجهــات نظرهــم وقراءاهتــم املســتقبلية 

يف اللحظــات احلامســة يف التاريــخ مرشــداً لنــا يف هــذا الطريــق.
مــاذا يقــول أردوغــان لرتكيــا والعــامل؟... نعــم، يتحــدث الرئيــس أردوغــان عــن هــذا املنــاخ وذلــك العمــق: حيكــي كيــف هنــدد وكيــف ميكــن أن هتــدد 
تلــك اللعبــة تركيــا مــن خــال مشــال العــراق، يقــول إن القضيــة ليســت قضيــة ابرزاين فقــط، بــل إن هنــاك مســاع حلصــار تركيــا مــن خــال ســوراي 
والعراق وإن هناك موجة احتال جديدة هتدد مجيع الدول مبا فيها تركيا، ويشــر إىل أنه يفطن إىل اخلطوة التالية لتلك اللعبة ويضيف )سنفســد 
تلــك اللعبــة، علينــا أن نفســدها(. إنــه حيــاول أن يقــول شــيئاً إىل تركيــا والعــامل مســتنداً إىل هــذا العقــل السياســي العميــق وذلــك التقليــد السياســي 
للدولتــن الســلجوقية والعثمانيــة واجلمهوريــة الركيــة، إنــه يقــدم إشــارات تعتمــد علــى القــرارات القويــة والعقــل السياســي يف حلظــات التحــوالت 
التارخييــة الكــرى. يظهــر لنــا أن القضيــة الكرديــة والســيناريو الــذي يروجــون لــه بيننــا علــى أنــه )أحــام ابرزاين(هــو أكــر مــن ذلــك بكثــر، وأن هنــاك 
تصميــم خريطــة يشــمل كذلــك أراضــي تركيــا، ألن اخلرائــط اجلديــدة طرحــت علــى املنضــدة عقــب احلــرب العامليــة األوىل، وأنــه فطــن وأحــس أبن 

األمــر وصــل إىل مرحلــة )إيقــاف تركيــا(.
أردوغــان يتحــدث فيطلقــون فــوراً هجمــات مضــادة... عقــب خطــاب أردوغــان مباشــرة حتــرك إحــدى األايدي أصحــاب النفــوذ داخــل تركيــا، 
إهنــا عمليــة متقنــة لتحويــر هــذا اخلطــاب وإخفــاء التهديــد وتضليــل الشــعب، يطلــق كل واحــد فكــرة مــا، وكأن اجلميــع يتســابقون مــن أجــل تفريــغ 
حمتــوى كلمــات أردوغــان، إهنــم يعلمــون النــاس الغبــاء حتــت مســمى التــأين، ميارســون أنشــطة جتسســية لصــاحل النفــوذ حتــت مســمى اخلــرة، يظهــرون 

أمامنــا مبقرحــات براقــة وكلمــات حكيمــة حتــت مســمى إانرة الطريــق أمــام تركيــا.
عمالؤهــم يف عــامل السياســة واإلعــالم واألعمــال... يفكــر بعضهــم مبصاحلــه الشــخصية، بينمــا يفكــر آخــرون مبصــاحل رؤســائهم يف أورواب ومــا 
وراء البحــار، يشــارك بعضهــم يف اللعبــة مــن خــال ردود أفعــال عرقيــة، والبعــض اآلخــر بــردود أفعــال عنصريــة خمفيــة حتــت هــوايت )إســامية( 
و)حمافظــة(. لقــد بــدأ عماؤهــم يف عــامل السياســة واإلعــام واألعمــال ومنظمــات اجملتمــع املــدين والدولــة واجملــال املــدين، بتناغــم وتنســيق عجيبــن، 
يفشــلون مــا تفعلــه تركيــا وحتوهلــا التارخيــي ورد فعلهــا القومــي. إن احملتلــن يف الداخــل يتحــدون حتــت رايــة التهديــد القــادم مــن اجلنــوب، حياولــون 
دعــم الســيناريو الــدويل الــذي جيــري التخطيــط لــه مــن خــال ابرزاين ويب كا كا / يب يــي دي، ويســعون ملواصلــة سلســلة التدخــات يف املنطقــة.
لقــد رأينــا هــذه اللعبــة ومــا بعدهــا... لقــد رأينــا هــذه اللعبــة وذلــك اخلطــر ومــا بعدمهــا، الحظنــا الطــرق الــي جلــأ إليهــا مــن يســعون إلغمــاض أعيننــا، 
وهلــذا فــإن هــذا األمــر يعتــر دفاعــاً عــن تركيــا، ســعي مــن أجــل تشــكيل وعــي وطــي، حماولــة للفــت االنتبــاه إىل )االحتــال الداخلــي( و)التهديــدات 
الــي أتيت مــن الداخــل(. إن هــذا األمــر هــو حتذيــر يف مواجهــة حتــول القوميــة العرقيــة، الــي تــروج بيننــا حتــت مســميات إســامية، إىل ســاح مــن 
أجــل احلســاابت اإلمرايليــة، يف مواجهــة حســاابت االحتــال الــدويل، وهلــذا فإننــا ال نناقــش مشــال العــراق أو وحــدة العــراق، بــل مســتقبل تركيــا، 

إننــا ننظــر إىل األمــام وحنــدد موقفنــا بنــاء علــى هــذا. ولــن يســتطيع أحــد أن مينعنــا مــن إاثرة هــذا النقــاش أو إثنائنــا عــن الســر يف هــذا الطريــق.

لقد رأينا هذه اللعبة:
هذه حملة دفاع عن تركيا!

إبراهيم قراغول

Biz bu oyunu gördük:
Bu bir Türkiye savunmasıdır!

İbrahim Karagül

Kuzey Irak’taki gelişmeyi bize sadece Barzani meselesi olarak pazarlayanlar yalan söylüyor. Türk-Kürt mese-
lesi olarak pazarlayanlar yalan söylüyor. Durumun vahametini gizleyenler, “niye bu kadar büyütüyorsunuz” 
diyenler, “Barzani ayrı PKK/PYD ayrı” diyenler yalan söylüyor. İran yayılmasına karşı Kuzey Irak’taki “Sünni 
direnç zayıflatılmasın” diyenler yalan söylüyor. Referandum için “Türkiye için bir tehdit oluşturmuyor” di-
yenler, tıpkı Ayn el-Arab’da (Kobani) milletimizi oyuna getirdiği gibi yalanlarla yeni bir kamuoyu çalışması 
yürütüyor. Tıpkı Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulup Türkiye çevrelenirken kamuoyunu oy-
aladıkları gibi yalanlarla yine kamuoyunu oyalıyor, siyasi aklı bulandırıyor, milli refleksi kırmaya ve devletin 
durduğu zemini yumuşatmaya çalışıyor. Bütün bunların tamamı, açık ve net olarak, 15 Temmuz’daki çokuluslu 
saldırının patronları tarafından yönetiliyor, yeni bir müdahale dalgasına zemin hazırlamak için yapılıyor.
Bize “sus” diyenler çok büyük bir oyun kuruyor Yeni çokuluslu müdahalenin Güney’den, Irak ve Suriye’nin 
kuzeyinden geleceği apaçık ortaya çıkmışken, “Yeni Sevr” planları masa masa dolaşırken, “ülke küçültme” itti-
fakları gizlenemez hale gelmişken, Barzani ve PKK üzerinden bir ortak harita çizilirken, İsrail’den sonra ilk kez 
coğrafyamızın merkezinde bir “yabancı garnizon” oluşturulurken,  sınırlarımızın sıfır noktasına yabancı ordular 
yerleşirken, bunun bir adım sonrasının “Türkiye cephesi” olacağı bilinirken, bölgemizde büyük bir paylaşım ve 
talan yapılırken bize “sus” diyenler çok büyük bir oyun tezgâhlıyor. O geleneğin mirasçıları bu planları yutmay-
acak Bizler, etnik meselelerin çok ötesinde coğrafya algısına sahip bir siyasi geleneğin mirasçılarıyız. Birinci 
Dünya Savaşı’nı, Gazze savaşlarını, Kanal Savaşı’nı, Kutu’l-Amare’yi, Kudüs’ün nasıl düştüğünü, “İngiliz Or-
tadoğu’su” projelerinin nasıl uygulandığını, masalarda ne tür haritaların ne kadar maharetle çizildiğini, kim-
lerin nasıl ihanet ettiğini bilen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Hiçbir tecrübe eksiğimiz yok, bilgi eksikliğimiz 
yok, ufuk eksikliğimiz yok, coğrafya ve dünyayı okuma cehaletimiz yok. 19. Yüzyılın ve 20. Yüzyılın ilk 
yarısının travmaları hala hafızalarımızda. Oyunun nasıl kurulduğunu, “Amerikan Ortadoğu’su” hesaplarının 
nasıl yapıldığını, kimlerin bu amaçla seferber edildiğini, DEAŞ ve PKK gibi unsurların istila öncülerinin sürüsü 
olarak sahaya sürüldüğünü, bu yıpratma savaşlarının ardından nelerin geldiğini anlayabilecek bir idrake sahibiz.
Ya büyüyeceğiz ya küçüleceğiz.. Bugün, şimdi, derhal, bütün zihin operasyonlarına, engellere, ihanetlere 
rağmen bir şeyler yapmazsak, bir tarihi kaçıracağımızı, bunun bir daha geri dönüşü olmayacağını, yakın ge-
lecekte Irak’ı tartıştığımız gibi bize Türkiye’yi tartıştırmak isteyeceklerini anlamalıyız. Selçuklu’dan beri siyasi 
tarih bu bilinçle, bu kimlikle, bu düşünce tarzıyla yapıldı. Osmanlı bu düşünce ve basiret üzerinde yüzyıllar 
sürdürdü. Anadolu direnişinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde işte bu refleks var. İşte Anadolu direnişinden 
sonra bu sefer tarih, yeni bir yükseliş ya da yok olma aşamasındadır. Türkiye ya büyüyecek ya da küçülecektir.
Onların coğrafya okuması bizim için yol göstericidir Bugün, benzer bir tercihle, kararla karşı karşıyayız. Bin 
yıllık bölge tarihinde hep bu kritik kararları doğru zamanda aldığımız için varolduk. Eğer aynen devam etmek 
istiyorsak, sağa sola bakmadan, tarihin akışına doğru, sancılı da olsa kararlar vermek zorundayız. Bu yüzden 
böylesine büyük bir meseleyi, sadece Barzani’ye, onun hesaplarına, Türkiye içinde bazı çevrelerin duygusal 
hesaplarına göre algılayamayız. Tam tersine coğrafyaya müdahil olan merkez ülkelerin entrikalarına, bölgenin 
tamamını hedef alan 21. Yüzyıl hesaplarına, Türkiye’yi durdurmak ve yeniden Anadolu’ya hapsetmek istey-
enlerin onu daha da küçültme planlarına iyi bakmak zorundayız. Adımlarımızı böyle atmak, kararlarımızı böyle 
vermek tarihsel bir sorumluluktur. Tarihî kırılma anlarında büyük liderlerin, Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın, Fa-
tih’in, Abdülhamid’in siyasi duruşu, perspektifi, coğrafya ve gelecek okuması bizin için yol gösterici olabilir.
Erdoğan Türkiye’ye ve dünyaya ne anlatıyor?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iklimden, bu derinlikten konuşuyor: Kuzey Irak üzerinden dönen oyunun 
Türkiye’yi nasıl tehdit ettiğini ve edebileceğini anlatıyor. Meselenin sadece Barzani olmadığını, Irak ve Su-
riye üzerinden Türkiye’nin kuşatmaya alındığını, bir istila dalgasının Türkiye dahil her ülkeyi tehdit ettiğini 
söylüyor. Bunun bir adım sonrasının ne olduğunu anladığına işaret ederek, “Bu oyunu bozacağız, bozmalıyız” 
diyor. Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti siyasi geleneğine, o derin siyasi akla dayanarak bütün Türki-
ye’ye ve dünyaya bir şeyler söylemeye çalışıyor. Büyük tarih dönüşlerindeki siyasi akla dayanan, güçlü karar-
lara dayanan işaretler veriyor. Kürt meselesi, Barzani hayalleri olarak pazarlanan senaryonun aslında çok büyük 
olduğunu, Türkiye’yi de içine alan bir coğrafya tasarımı olduğunu, Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni haritaların 
masaya yatırıldığını, işin “Türkiye’yi durdurma” aşamasına getirileceğini anladığını, hissettiğini gösteriyor.
Erdoğan konuşuyor, hemen bir el operasyonu başlatıyor Erdoğan’ın konuşmasının hemen ardından bir el, 
Türkiye içindeki nüfuz çevrelerini harekete geçiriyor. Bu söylemi sulandırmaya, tehdidi gizlemeye, mille-
timizin zihinlerini karıştırıp gözlerini kör etmeye dönük müthiş bir operasyon başlatılıyor. Her kafadan bir 
ses çıkıyor. Sanki hepsi Erdoğan’ın sözlerini boşa çıkarma yarışına giriyor. Ağırbaşlılık adı altında aptallık 
telkin ediyor. Çok bilmişlik adı altında nüfuz casusluğu yapıyor. Türkiye’ye doğru yolu gösterme adı altında 
hikmetli sözlerle, birilerinin ellerine tutuşturduğu “müthiş öneriler”le sahne alıyor. Siyasette, medyada ve 
iş dünyasında “görevli”ler.. Bazıları kişisel çıkarlarını, bazıları Avrupa ve Atlantik ötesi patronlarının çıkar-
larını düşünüyor. Bazıları etnik reflekslerle,  “İslamcı” ve “muhafazakar” kimlikler altına gizlenmiş etnik 
reflekslerle oyunun içinde yer alıyor. Siyasetteki, medyadaki, iş dünyasındaki, sivil toplum kuruluşlarındaki, 
devletin içindeki, sivil alandaki “görevli” çevreler tam bir koordinasyon ve uyum içinde Türkiye’nin milli 
refleksini, tarih dönüşünü boşa çıkarmaya başlıyor.  Güneyden gelen tehditle iç işgalciler birleşiyor, Barzani 
ve PKK/PYD üzerinden yürütülen çokuluslu senaryoyu ayakta tutmaya, müdahaleler zincirinin devamını 
sağlamaya çalışıyor. Biz bu oyunu gördük, bir adım sonrasını gördük… Biz bu oyunu gördük. Tehlikeyi 
gördük. Bir adım sonrasını gördük. Gözlerimizi karartmaya çalışanların yöntemlerini gördük. Bu büzden 
bu bir Türkiye savunmasıdır. Bir vatan bilinci inşa etme çabasıdır. ”İç işgal” ve “içeriden tehdit”lere dikkat 
çekme çabasıdır. İslam kamuflajı altında servis edilen etnik milliyetçiliğin emperyal hesaplar için bir silaha 
dönüşmesine, çokuluslu işgal hesaplarına karşı uyarıdır. Bu yüzden K. Irak’ı değil, sadece Irak’ın bütün-
lüğünü değil Türkiye’yi tartışıyoruz. Bir adım sonrasına bakıyoruz, ona göre duruş belirliyoruz. Hiç kimse 
bizi bu tartışmadan alıkoyamaz.
Hiç kimse bizi bu yoldan döndüremez.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي



ولد الشهيد أمحد حبوش يف 10 آذار سنة 1970 
يف مدينــة حلــب مث انتقــل إىل مدينــة إدلــب 1974 
درس يف كليــة احلقــوق وكليــة الشــريعة جبامعــة حلــب 
وكان يــدرس ماجســتر يف إدارة األعمــال وقــد جنــح 
يف الســنة األوىل قبل أن تنطلق شــرارة الثورة الســورية 
اإلنســان  حلقــوق  العربيــة  املنظمــة  يف  عضــواً  وكان 

متــزوج ولديــه ثاثــة أوالد.
مدينــة  الثائريــن يف  أول  الثــورة كان  قامــت  عندمــا 
املظاهــرات  تنظيــم  علــى  ميدانيــاً  وعمــل  ادلــب 
وســاهم يف أتســيس جتمع املعارضة الوطنية للنقابين 
واملثقفــن يف مدينــة إدلــب وكان عضــواً يف اللجنــة 
املتعاونــة مــع اللجنــة العربيــة وفــق الروتوكــول لقــرار 
اجلامعــة كمــا عمــل ضمــن جلــان املطالبــة ابملعتقلــن 

الشــهداء. اجلرحــى وتشــييع  وإجــاء 
حــاول النظــام إغــراءه؛ إذ عــرض عليــه عــدة مناصــب 
سياســية، ولكنــه رفــض، وبقــي مصــرًا علــى موقفــه 
يف نصــرة املظلومــن مــن جــروت النظــام وطغيانــه 

وإراقتــه الــدم الســوري بطريقــة وحشــية.
النظــام  إرادتــه، ونضالــه ضــد  وقــوة  ُعــرف ابلتزامــه 
الســوري الــذي جابــه هتافــات وأانشــيد املتظاهريــن 
واألســلحة  ابلرصــاص  ابحلريــة  املطالبــن  العــزل، 
الســورية  الثقيلــة والــدابابت، وكان مؤمنًــا ابلقضيــة 

وبعدالتهــا.
بصحبــة  خــرج  فرايــر  شــباط  مــن  األول  ليلــة  يف 
الشــهيد مجــال ســيد عيســى والشــيخ حممــد نــورس 
مسيــع وآخــرون النتشــال قتلــى وجرحــى قــرب ســاحة 
أعلمــوا  أن  بعــد  ادلــب  مدينــة  يف  حبــرات  الســبع 
اجلهــات املختصــة بذلــك إال أن كتيبــة حفــظ النظــام 
مــن  العشــرات  قتلــت  والــي  املوقــع  يف  املوجــودة 
األبــرايء أطلقــت النــار عليهــم فاستشــهد مجــال علــى 
الفــور وأصيــب الشــيخ أمحــد وخضــع لعمــل جراحــي 
اســتؤصلت فيــه رئتــه اليمــى ومكــث بعدهــا عشــرة 
الســبت 11  يــوم  أايم لرتقــي شــهيداً يف صبيحــة 
شــباط ســنة 2012 وقــد شــيع جثمانــه يف موكــب 
مهيــب شــهدته عشــرات اآلالف مــن أبنــاء مدينــة 

إدلــب وريفهــا.
قد غاب أمحد جســداً فليعلم النظام أنه ابٍق أيقونة 
وروحــاً ومنــارًة تنــر لــآالف مــن بعــده طريــق النضــال 
واملطالبــة ابحلريــة والتخلــص مــن االســتبداد وطغيــان 

النظام. 

Türkçe تركي

Bölgemizde, Irak topraklarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) tarafından düzenlenen ve  muammanın oylandığı bir 
referandum süreci yaşandı.Bu referandum IKBY’nin on sekiz 
bölgeden oluşan merkezi Irak hükümetinden ayrılarak kontrol et-
tiği üç bölgeyi bağımsızlaştırma ve dolayısıyla da yeni Kürt ulus 
devleti kurma fikrini barındırmaktadır. Bölgede oynanan tehlike-
li bir oyunun parçası olan ve sonuçları ile tüm bölge aktörlerini 
olumsuz etkileyecek bu kritik gelişme aklı başında her bölge in-
sanı tarafından dikkatle takip edilmelidir.
Bu oyuna daha önce de bölgemizde şahitlik ettik. 1948’de 
Ortadoğu’nun kalbi Filistin topraklarında İsraillin kurul-
masını öngören birleşmiş milletler bölgesel paylaşım planı 
ilan edildiğinde iş işten geçmişti. Bu kararı takip eden 24 saat 
içerisinde İsrail’e savaş açan Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lüb-
nan orduları bölgeyi kuşatacak kaosa engel olamadı ve günümüze 
kadar uzanan kriz bitimsiz bir şekilde İslam aleminin öncelikli 
kriz gündemi olarak var olageldi. Yayılmacı, zorba ve kanun-
suzlukları ile terörü devlet politikası haline getiren İsrail örneği 
gözümüzün önünde yaşanırken ikinci bir İsrail vakasıyla karşı 
karşıya getiriliyoruz.
Mesut Barzani başkanlığında IKBY referandumunun sebebi 
olarak; Irak’ta uygulanmaya çalışılan federatif yapının tutma-
ması, ülke kaynaklarının bölgeler arasında adil dağılmaması, 
ekonomik istikrarsızlık ve siyasi belirsizlikler olduğu ifade 
edilmektedir. Ancak bu sebepler sadece bölgede söz konusu krizi 
sıcağı sıcağına yaşayan bölge insanın desteğinin almak üzere dile 
getirilen ve fakat söz konusu referandum ile çözüme kavuşturul-
ması mümkün olmayan romantik bir takım söylemlerin ötesine 
geçmeyeceği aşikardır.
IKBY tarafından Bağımsızlaştırılmaya çalışılan bölge demografik 
olarak ciddi kırılmalar yaşamış, siyaseten uluslararası strateji 
savaşlarına beşiklik eden, enerji stratejileri açısından uluslararası 
sistemin çekişmelerine sahne olan kritik bir bölgedir. Bu toprak-
larda romantik bir liderin ulus devlet fantezisini gerçekleştirmek 
üzere atmaya çalıştığı adımları yerel iç dinamiklerinden hareketle 
yaptığını düşünmek safdillik olacaktır. IKBY atmaya çalıştığı bu 
adım ile kendi iç siyasetinden ziyade güdümlü olarak Türkiye ve 
İran’ın iç siyasetini olumsuz yönde etkilemek ve Savaş halinde 
olan Suriye topraklarında oluşturulmaya çalışılan parçalı yapıya 
hizmeti hedeflemektedir. Kuzey Suriye’de PKK uzantısı PYD 
ile oluşturulmaya çalışılın kanton bölge politikasının bir uzantısı 
olarak planlanan bu adım temelde Türkiye’nin güvenliğini riske 
sokarken bir taraftan da multi etnik bir yapıya sahip olan İran için 
de önemli bir sorun teşkil edeceği aşikardır. Bölgede Türkiye ve 
İran için riskli bir yolun açılmasına taşeronluk eden bu referandu-
mu destekleyen tek ülkenin de İsrail olması referandumun kim-
in değirmenine su taşıdığının anlaşılması açısından önemli bir 
göstergedir.
Durum böyleyken bölgede atılan bu adımların Irak’taki hiç bir 
etnik yapıya huzur getirmeyeceğini bilmemiz gerekir. Kendi 
problemlerini çözmekten aciz politikalar ile bölge ülkelerinin iç 
ve dış siyasetinin haçlı zihniyeti lehine ve bölge insanının aley-
hine etkileyecek bu girişimlerin dikkatli bir şekilde takip edil-
erek gereken tavrın konulması gerekiyor. Başta Türkiye olmak 
üzere bölgede alınacak önlemler şimdiden planlanmakta ve sıcak 
gelişmelerin kapıda olduğu görülmektedir. Ancak şu bir gerçek 
ki kendi topraklarımızda çalan yeni savaş çanları hiç kimseye 
fayda sağlamayacaktır. Daha Acı ve gerçek olan diğer bir şey ise 
bu savaşa taşeronluk edenlerin içimizden çıkan beyinsizlerin ol-
masıdır.

نظمــت إدارة إقليــم مشــال العــراق اســتفتاًء شــعبياً مت فيــه التصويــت علــى مصــر 
جمهــول ســيحل مبنطقتنــا وابألراضــي العراقيــة، ووراء ذلــك االســتفتاء تكمــن فكــرة 
أتســيس دولــة وطنيــة جديــدة لألكــراد عــن طريــق اســتقال ثاثــة مناطــق تديرهــا 
إدارة إقليــم مشــال العــراق، عــن حكومــة العــراق املركزيــة الــي ترتبــط هبــا األقاليــم 
العراقيــة الثمانيــة، وعلــى كل ذي عقــل ســليم يف املنطقــة أن يتابــع ابنتبــاه هــذا 
التطــور اخلطــر الــذي يشــكل جــزءاً مــن مكيــدة كــرى حُتــاك يف املنطقــة وســتؤثر 

نتائجهــا ســلباً يف كافــة العناصــر الفاعلــة يف املنطقــة.
وقــد شــهدان ســابقاً علــى مثــل تلــك املكيــدة يف منطقتنــا، وكان األوان قــد فــات 
املشــاركة  خطــة  عــن  عــام 1948م  يف  املتحــدة  األمــم  منظمــة  أعلنــت  عندمــا 
اإلقليميــة اهلادفــة إىل إقامــة دولــة إســرائيل علــى أرض فلســطن الــي متثــل قلــب 
األمــة، وبعــد 24 ســاعة مــن ذلــك القــرار أعلــن كل مــن مصــر واألردن وســوراي 
والعــراق ولبنــان احلــرب علــى إســرائيل، وحاصــرت جيوشــهم املنطقــة ولكنهــم مل 
يســتطيعوا منــع الفوضــى، حــى حتــول األمــر إىل أزمــة مســتمرة إىل اليــوم وال تعــرف 
هلــا هنايــة،  وحتتــل الرتيــب األول يف قائمــة أزمــات العــامل اإلســامي، وقــد حولــت 
إســرائيل اإلرهــاب إىل سياســة دولــة عــن طريــق التوســع والقهــر وانتهــاك القوانــن، 
لتكون منوذجاً نعيشــه اليوم وحنن نشــاهد عملية ظهور إلســرائيل اثنية يف املنطقة.

يقــال إن مــا دفــع إدارة إقليــم مشــال العــراق برائســة مســعود بــرزاين لتنظيــم ذلــك 
االســتفتاء، هــو فشــل نظــام احلكــم الفيــدرايل اجلــاري العمــل بــه يف العــراق، وانعــدام 
التوزيــع العــادل لثــروات البلــد بــن األقاليــم، والغمــوض السياســي وعــدم االســتقرار 
االقتصــادي، لكــن تلــك األســباب جيــري احلديــث عنهــا فقــط مــن أجــل اســتقطاب 
دعــم أهــايل املنطقــة الذيــن يعيشــون األزمــة هنــاك حلظــة بلحظــة، ومــن الواضــح أهنــا 
ال تتجــاوز كوهنــا حزمــة مــن املقــوالت الرومانســية الــي مــن احملــال أن أتيت ابحلــل 

عــن طريــق ذلــك االســتفتاء.
املنطقــة الــي تســعى إدارة إقليــم مشــال العــراق إىل اســتقاهلا، شــهدت انتهــاكات 
ميــدان  إىل  حتولــت  السياســية  الناحيــة  ومــن  الدميوغرافيــة،  الناحيــة  مــن  خطــرة 
لتجــاذابت  للحــروب االســراتيجية الدوليــة، وأضحــت املنطقــة خطــرة ومســرحاً 
األنظمــة العامليــة علــى مســتوى اســراتيجيات الطاقــة، فاخلطــوات الــي اختذهــا ذلــك 
الزعيــم احلــامل مــن أجــل حتقيــق خيــال دولــة وطنيــة يف تلــك األراضــي، مــن الســذاجة 
أن نعترهــا انبعــة مــن العناصــر الفاعلــة علــى املســتوى الداخلــي واحمللــي، فتلــك 
اخلطــوة الــي أقدمــت عليهــا إدارة إقليــم مشــال العــراق ال تتعلــق بسياســتها الداخليــة 
أكثــر ممــا هــي هتــدف إىل التأثــر ســلباً يف السياســة الداخليــة لركيــا وإيــران بشــكل 
البعــض إلنشــائه داخــل األراضــي  انفصــايل يســعى  متزامــن، وإىل خدمــة كيــان 
الســورية الــي تشــهد حالــة حــرب، إن مســاعي حــزب االحتــاد الدميقراطــي وهــو 
الــذراع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين إىل إنشــاء كانتــون يف مشــال ســوراي، 
يعتــر اخلطــوة التاليــة الــي خيططــون هلــا يف سياســاهتم يف املنطقــة مــن وراء ذلــك 
االســتفتاء، ومــن الواضــح أهنــا خطــوة جتعــل أمــن تركيــا حتــت التهديــد، وهــي يف 
الوقــت ذاتــه تشــكل معضلــة كــرى إليــران ذات البنيــة متعــددة األعــراق، ومبــا أن 
إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة الــي دعمــت ذلــك االســتفتاء الــذي جعلــوه بيدقــاً 
مــن أجــل فتــح طريــق املخاطــر يف املنطقــة أمــام تركيــا وإيــران، مؤشــر مهــم يكشــف 

عــن اجلهــة املســتفيدة مــن ذلــك االســتفتاء.
ومــادام الوضــع هكــذا فعلينــا أن نعلــم أن تلــك اخلطــوة لــن جتلــب الســعادة ألي 
طيــف عرقــي يف العــراق، ومــن الضــروري اختــاذ املوقــف الــازم مــن خــال متابعــة 
حماوالهتــم تلــك الــي يعجــزون فيهــا عــن حــل مشــاكلهم اخلاصــة، والــي ســتؤثر يف 
السياســات الداخليــة واخلارجيــة لــدول املنطقــة وشــعوهبا، خدمــًة للذهنيــة الصليبيــة،  
ويبــدو أن تركيــا علــى رأس دول املنطقــة الــي بــدأت ختطــط الختــاذ التدابــر الازمــة، 
إزاء التطــورات الســاخنة الــي علــى األبــواب، ولكــن احلقيقــة تؤكــد أن نواقيــس 
احلــرب اجلديــدة الــي تــدق لــن تعــود ابلنفــع علــى أي شــخص يف املنطقــة، ومثــة 
حقيقــة أخــرى أكثــر مــرارة وهــي أن البيــادق الذيــن ســيتم اســتخدامهم يف تلــك هــم 

بعــض األغبيــاء مــن بيننــا.

Mehmet Ali Eminoğluمحمد علي أمين أوغلو الشهيد أحمد سعيد حبوش 

استفتاء بالتصويت على لكي ال ننسى شهداءنا 
المجهول

Bir Muammanın Oylandığı 
Referandum

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي


