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Eden Bir Yapıya 
Bürünmüştür

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada Güvenlik Konseyi’nin yalnızca veto hakkına sahip beş devletin çıkarlarına hizmet eden, 
dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya büründüğünü söyledi.

الثــااثء  يــوم  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  للجمعيــة  الـــ73  الــدورة  أمــام  يف كلمتــه  أردوغــان  الرتكــي  الرئيــس  قــال 
2018/9/25، إن جملــس األمــن الــدويل حتــّول إىل هيئــة تراعــي مصــاحل الــدول اخلمــس صاحبــة حــق النقــض 

العــامل. مــن  أخــرى  مناطــق  يف  الواقعــن  واالضطهــاد  الظلــم  حيــال  املتفــرج  موقــف  وتقــف  فقــط،  )الفيتــو( 

] تركيا... تنتصر إلدلب[
Türkiye ... Idleb kazandı
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تركيا تنتصر

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Soçi zirvesinde hem İdlib’de Suriye halkının kat-
ledilmesini önleyerek, hem de sınır bölgelerini 
“DAEŞ ve PYD” milislerinden korumak suretiyle 
Türk halkının güvenliğini sağlayarak iki zafer bird-
en kazanmış oldu.
Uluslararası toplum katil rejimin yanında yer almış 
ve Suriye’nin şehirlerinin yıkılması ve özgürlük ile 
onur için devrime kalkan Suriye halkından bir mily-
ondan fazla kişinin katledilmesi konusunda rejime 
imkan sağlamıştır.
Kendilerine yalandan yere Suriye halkının dostları 
adını verenler ise, kıllarını kıpırdatmaksızın ve 
Suriye’de yaşanan katliamı kınamaksızın olanları 
izlemişlerdir. Suriye halkına kendisini ve yaşama 
hakkını savunacak silahları tedarik etmeye katiyen 
gayret göstermemişlerdir.
Hem devlet hem de halk olarak yalnızca Türkiye 
mazlum Suriye halkının yanında olmuş, Suriye 
halkını destekleyerek bu halkın yok olmaması için 
dünyaya meydan okumuştur. Yalnızca Türkiye, 
Suriye halkının acılarını dindirmeye çalışmış ve 
tüm dünyaya karşı verdiği savaşta kararlı durmayı 
sürdürebilmesi için Suriyelilere destek olmuştur. 
Dünya, Esed rejimini koruyacağını ilan eden İs-
rail’in arzusuna uyarak Suriye halkının karşısın-
da yer almıştır. Zira Esed rejimi, elli yıl boyunca 
İsrail’in sınırlarını korumuş, kimsenin İsrail’in 
güvenliğini zedelemesine ve hatta İsrail’e bir mer-
mi dahi atmasına müsaade etmemiştir.
İsrail, zorba Arap yöneticileri Ortadoğu’nun en 
güçlü ülkesi olması hayalini gerçekleştirmekte 
olduğu için mutludur. Libya’dan Yemen’e, Irak’tan 
Suriye’ye Arap beldelerini yerle bir etmişler, İran 
ve Şii milislerinin Müslüman halkları katletmesi ve 
şehirlerini yıkması için olanak sağlamışlardır.
Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katıldığı Tah-
ran zirvesinde Rusya ve İran, İdlib’i işgal et-
mek ve Müslüman Suriye halkının geri kalanını 
da katlederek yirmi birinci yüzyılın soykırımını 
gerçekleştirmek için Türkiye’nin onayını almaya 
çabalamıştır. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
buna karşı çıkarak, İdlib’in güvenliğini Türkiye’nin 
güvenliği addettiğini dile getirmiştir. Zira Erdoğan, 
dünyanın amacının Türkiye’yi mahvetmek ve 
kalkınma hedeflerini gerçekleştirerek 2023 yılında 
bölgede ve uluslararası arenada ağırlığı olan büyük 
bir devlet haline gelmesini engellemek olduğunun 
farkındadır.
Erdoğan, İdlib’deki de facto halinin dayatılmasını 
kabul etmeyeceğini ve yeni bir insani trajedi yaşan-
masına izin vermeyeceğini söylemiştir. Ayrıca 
İdlib’e yapılacak herhangi bir saldırının Türkiye 
topraklarına yönelik yeni bir göç dalgasına yol aça-
cağını belirtmiştir.
Türkiye ve Suriye halklarının birliğine ve Suriye 
muhalefetinin kuvvetine vurgu yapan Erdoğan şun-
ları söylemiştir:
“Suriye’nin kuzeyinin geleceği, yalnızca Suriye’nin 
değil Türkiye’nin geleceğini de ilgilendirmektedir. 
Biz, siyasi çözüm başarısızlığa uğradığı takdirde 
muhalefetin Suriye’nin diğer şehirlerini hakimiyeti 
altına almasını ihtimal dışı görmüyoruz.”
Tarih Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkının bu 
tavrını ve bu zaferi yazacaktır. Suriye halkı ise Türk 
kardeşlerinin duruşunu unutmayacak ve hayatı 
boyunca onlara borçlu kalacaktır.

يف قمــة سوتشــي متكــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
حبمايــة  متثــل  مــزدوج  نصــر  حتقيــق  مــن  أردوغــان 
الشــعب الســوري إبدلــب مــن القتــل، وحتقيــق األمــان 
للشــعب الرتكــي مــن خــال أتمــن احلــدود مــن خطــر 

البيــدي(.  - )داعــش  اإلرهابيــة  امليليشــيات 
اجملتمــع الــدويل وقــف إىل جانــب النظــام اجملــرم ومكنــه 
مليــون  مــن  أكثــر  وقتــل  الســورية  املــدن  تدمــر  مــن 
شــخص مــن الشــعب الســوري الــذي اثر مــن أجــل 

وكرامتــه. حريتــه 
بينمــا اكتفــى مــن مســوا زوراً أبصدقــاء الشــعب الســوري 
مبراقبــة هــذا القتــل دون أن حيركــوا ســاكناً أو يســتنكروا 
ميــدوا  أن  ودون  الســورية،  املقتلــة  هــذه  يدينــوا  أو 
الشــعب الســوري ابلســاح الــذي ميكنــه مــن الدفــاع 

عــن نفســه وحقــه ابحليــاة.
مــع  وقفــت  مــن  وشــعباً  حكومــة  تركيــا  وحدهــا 
الشــعب الســوري املظلــوم وســاندته وأيدتــه، وحتــدت 
العــامل مــن أجــل محايــة الشــعب الســوري مــن الفنــاء، 
وتركيــا وحدهــا مــن تســعى إىل التخفيــف مــن آالمــه، 
ليســتمر يف صمــوده وحربــه  يســتطيع  مبــا  ومســاندته 
لرغبــة  امتثــاال  ضــده  وقــف  الــذي  اجملــرم  العــامل  ضــد 
إســرائيل الــي أعلنــت أهنــا ســتحمي النظــام األســدي 
اجملــرم ألنــه قــام حبمايــة حدودهــا طــوال مخســن عامــاً، 
ومل يســمح ألحــد أن يعكــر صفــو أمنهــا ويطلــق عليهــا 

ولــو طلقــة واحــدة.
إســرائيل ســعيدة ألن احلــكام العــرب الطغــاة حيققــون 
حلمها أبن تكون الدولة األقوى يف الشرق األوسط، 
فقــد جنحــوا بتدمــر املــدن العربيــة مــن ليبيــا إىل اليمــن 
والعــراق وســوراي، ومكنــوا إيــران وامليليشــيات الشــيعية 

مــن قتــل الشــعوب املســلمة وتدمــر مدهنــا.
وإيــران  تركيــا  رؤســاء  حضرهــا  الــي  طهــران  قمــة  يف 
وروســيا، كان هــم الــروس واإليرانيــن احلصــول علــى 
القــرن  إدلــب، وحتقيــق حمرقــة  تركيــا الجتيــاح  موافقــة 
الشــعب  مــن  تبقــى  مــا  إبابدة  والعشــرين  الواحــد 

إدلــب. وتدمــر  املســلم،  الســوري 
ذلــك  أردوغــان  الرتكــي رجــب طيــب  الرئيــس  رفــض 
أن  يــدرك  تركيــا، ألنــه  أمــن  مــن  إدلــب  أمــن  واعتــر 
هــدف العــامل القضــاء علــى تركيــا ومنعهــا مــن الوصــول 
والتطــور  النمــو  يف  أهدافهــا  حتقيــق  يف  حلمهــا  إىل 
واحلضــارة والوصــول إىل عــام 2023 كدولــة عظمــى 

هلــا وزهنــا اإلقليمــي والــدويل.
األمــر  بفــرض  تســمح  لــن  تركيــا  أن  أردوغــان  أّكــد 
الواقــع يف حمافظــة إدلــب، ولــن أتذن حبــدوث مأســاة 
علــى  اعتــداء  أي  أن  إىل  مشــراً  جديــدة،  إنســانية 
ابجتــاه  جديــدة  جلــوء  موجــة  إىل  ســيؤدي  إدلــب 

الرتكيــة. األراضــي 
وأكــد علــى التاحــم بــن الشــعبن الرتكــي والســوري 

وعلــى قــوة املعارضــة الســورية:
)إن مســتقبل الشــمال الســوري يتعلــق مبســتقبل تركيــا 
ســيطرة  نســتبعد  وال  ســورية،  مبســتقبل  فقــط  وليــس 
املعارضــة علــى حمافظــات ســورية أخــرى يف حــل فشــل 

احلــل السياســي(.
الرتكــي  وللشــعب  الرتكــي  للرئيــس  التاريــخ  سيســجل 
ينســى  ولــن  النصــر،  وهــذا  املوقــف  هــذا  الشــقيق 
وســيبقى  األتــراك  إخوتــه  موقــف  الســوري  الشــعب 

العمــر. طــوال  هلــم  مدينــاً 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Türkiye Galip Gelecektir

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

أردوغان يصل ألمانيا في أول زيارة دولة له عقب االنتقال إلى النظام الرئاسي.

الليرة التركية تصعد إلى أعلى مستوى منذ فرض العقوبات األمريكية

الجيش التركي بين أقوى 10 جيوش في العالم 2018

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçişten 
Sonra İlk Kez Almanya’yı Ziyaret Etti

Türk Lirası ABD Yaptırımlarından Bugüne Kadarki 
En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Türk Ordusu 2018 Yılında Dünyanın En Güçlü 10 
Ordusu Arasında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme ka-
zandırmak amacıyla 27-29 Eylül arasında Almanya’ya resmi bir ziyarette bulundu.

Türk Lirası dolar karşısındaki yükselişini sürdürürken, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı 
yaptırımlardan bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Liranın dolar karşısındaki değeri, 
geçtiğimiz aylarda yedi lirayı geçmesinin ardından, 5,99 seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Global Firepower internet sayfasında, 2018 yılında dünyanın en güçlü or-
dularına dair bir liste yayınlandı. Liste oluşturulurken dünya çapındaki orduların gücünü ölçme 
bağlamında 55 unsur esas alındı ve buna göre Türkiye listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

أجــرى الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، زايرة رمسيــة إىل أملانيــا خــال الفــرتة بــن 27 و29 ســبتمر/أيلول 
اجلــاري، هبــدف إكســاب عاقــات البلديــن زمخــاً جديــداً.

تواصــل اللــرة الرتكيــة صعودهــا أمــام الــدوالر، ووصلــت إىل أفضــل مســتوى هلــا منــذ فــرض العقــوابت األمريكيــة علــى 
تركيــا، ووصــل ســعر صــرف اللــرة الرتكيــة أمــام الــدوالر األمريكــي إىل 5.99، بعــد أن اجتــاز خــط الســبعة لــرات خــال 

األشــهر املاضيــة.

نشــر موقــع )غلــوابل فايــر ابور( مؤخــراً تصنيفــاً ألقــوى جيــوش العــامل ســنة 2018 مســتخدماً معايــراً خمتلفــة إلجنــاز 
هــذه الائحــة، اعتمــد املوقــع علــى 55 عامــل لتحديــد قــوة اجليــوش العامليــة، حيــث حصلــت تركيــا علــى املركــز التاســع.
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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الثورة السورية تستعيد سيرتها األولى في المظاهرات شمالي سوريا 

Suriye Devrimi İlk Günkü Yürüyüşünü Suriye’nin 
Kuzeyinde Sürdürüyor

Suriye’nin kuzeyinde Suriye muhalefetinin kontrolünde bulunan İdlib, Halep 
ve Hama’ya bağlı köy ve kırsal alanların tamamında, bir aydan fazla süredir 
haftalık gösteriler düzenleniyor. Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu’na 
ait bayrakların taşındığı gösterilere yaklaşık 1600000 kişinin katıldığı belirtili-
yor. Gösteri yapılan nokta sayısının 222’ye ulaştığı aktarılırken, göstericilerin 
Türkiye’ye teşekkürlerini sundukları ve rejim hapishanelerindeki tutukluların 
serbest bırakılmasını istedikleri ifade ediliyor. Yine göstericilerin rejimin devr-
ilmesinden başka bir yolun bulunmadığını, Beşşar Esed devrilene dek ne 
anayasa ne de yeniden imarın söz konusu olduğunu dile getirdikleri vurgu-
lanıyor.

شــهدت املناطــق الواقعــة مشــايل ســوراي خــروج مجيــع القــرى يف إدلــب وريفهــا، وريــف حلــب، وريــف محــاة 
اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة الســورية، مظاهــرات أســبوعية منــذ أكثــر مــن شــهر حاملــن األعــام الرتكيــة وأعــام 
اجليــش احلــر، وشــارك فيهــا مايقــارب 1600000 متظاهــر،  وبلغــت نقــاط التظاهــر أكثــر مــن 222، ردد 
فيهــا املتظاهــرون الشــكر إىل تركيــا ، واملطالبــة ابحلريــة للمعتقلــن يف ســجون النظــام، ومؤكديــن أنــه ال بديــل 

عــن اســقاط األســد، وال دســتور وال إعمــار حــى إســقاط بشــار.

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال



سنة الثالثة ــ العدد 65 ــ 2018/10/1
ال

4

على العالم أن يوقف األسد

رجب طيب أردوغان

ي
صد الثقاف

مر
ال

K
ültür D

urağı

علــى امتــداد احلــدود الرتكيــة اجلنوبيــة، اســتهدف نظــام األســد علــى 
مــدار ســبع ســنوات املواطنــن الســورين عــر االعتقــاالت العشــوائية 
املتفجــرة  والراميــل  اجلماعيــة  واإلعدامــات  املمنهــج  والتعذيــب 
واألســلحة الكيميائيــة والتقليديــة. وكنتيجــة للحــرب األهليــة الســورية 
)أســوأ  بــــ  املتحــدة  األمــم  يف  اإلنســان  حقــوق  جملــس  مساهــا  الــي 
الكــوارث الــي ســببها اإلنســان منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة(، أصبــح 

مايــن األبــرايء إمــا الجئــن أو انزحــن.
قطعــت تركيــا أشــواطاً اســتثنائية مــن أجــل ختفيــف معــاانة الشــعب 
الســوري حيــث اســتقبلت حــوايل 3.5 مليــون الجــئ أكثــر مــن أي 
بلــد آخــر يف العــامل، ويف الوقــت نفســه، أصبحنــا هدفــاً للتنظيمــات 
اإلرهابيــة الناشــطة علــى اجلانــب اآلخــر مــن حــدودان، ســواًء مــن قبــل 
مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة أو مــن قبــل حــزب العمــال الكردســتاين، 
ومل تثننــا الكلفــة الباهظــة مــن اجلهــود البشــرية وال التهديــدات األمنيــة 

عــن مواصلــة مــا نصبــو إليــه.
ويف الوقــت نفســه الــذي واجهــت فيــه تركيــا هــذه التحــدايت، فإهنــا 
حتركــت دبلوماســياً إلجيــاد حلــول سياســية، حيــث مت إقنــاع املعارضــة 
الســورية ابملشــاركة يف مفاوضــات جنيــف وخــوض حمــاداثت أســتاان 
ابلتعــاون مــع روســيا وإيــران. ونتيجــة لذلــك، فقــد ســامهت تركيــا يف 
وقــف إطــاق النــار يف أكثــر مــن مناســبة وإنشــاء مناطــق خفــض 

فإهنــا  ذلــك،  إىل  ابإلضافــة  التصعيــد، 
عمــدت إىل إجــاء املدنيــن مــن املناطــق 
الــي كانــت مســتهدفة مــن قبــل النظــام.

أنفســنا  وجــدان  الراهــن،  الوقــت  يف 
جمــدداً يف مرحلــة حرجــة حيــث يســتعد 
حلفائــه  مــع  ابلتعــاون  األســد  نظــام 
إدلــب، وهــي  لشــن هجــوم مركــز ضــد 
املدينــة الــي حتتضــن حــوايل ثاثــة مايــن 
األماكــن  أهــم  مــن  وواحــدة  إنســان، 
اآلمنــة املتبقيــة للنازحــن داخــل ســوراي، 
وضمــن جُهــودان إليقــاف اهلجــوم، فقــد 
مناطــق  إنشــاء  يف  حكومــي  ســامهت 
خفــض التصعيــد وأسســت 12 منطقــة 
مراقبــة لتوثيــق اخلروقــات املتعلقــة بوقــف 

النــار. إطــاق 
الشــرعية  األســد إلضفــاء  نظــام  يســعى 
علــى هجومــه )الوشــيك( متعلــًا بذريعــة 
حماربــة اإلرهــاب، ولــن يكــون مــن اخلطــأ 
أن أقــول إنــه ال توجــد أي دولــة تعطــي 
أكثــر  اإلرهــاب  حماربــة  لضــرورة  أمهيــة 
مــن تركيــا الــي عانــت مــن العديــد مــن 
األزمــة  بدايــة  منــذ  اإلرهابيــة  اهلجمــات 
تصديــر  يف  ســامهت  الــي  الســورية، 
املنطقــة، ولكــن  الاأمــن إىل كل  حالــة 
غــر  األســد  بشــار  يقدمــه  الــذي  احلــل 
ســليم، حيــث إنــه ال جيــب أن نضحــي 
حماربــة  بذريعــة  األبــرايء  ابألشــخاص 
اإلرهــاب، ويف الغالــب، فــإن هــذا القــرار 
سيؤدي فقط إىل إنشاء حاضنة جديدة 
لإلرهــاب والتطــرف، واجلديــر ابلذكــر أن 
مــا  نتيجــة  الدولــة كان  تنظيــم  صعــود 
وراء  الســبب  وليــس  ســوراي  يف  حيــدث 
األزمــة الــي تعيشــها البــاد، وابلتــايل فإنــه 
ينبغــي علــى اجملتمــع الــدويل أن يســيطر 

علــى حالــة العنــف املتفشــية حــى حيــول دون انتشــار اإلرهــاب.
ويف إدلب نواجه حتدايت مشاهبة، حيث ال تزال بعض التنظيمات 
اإلرهابيــة املتبقيــة، مبــا يف ذلــك هيئــة حتريــر الشــام، تنشــط يف هــذه 
مــن  صغــراً  جــزءاً  إال  ميثلــون  ال  املقاتلــن  هــؤالء  ولكــن  املنطقــة، 
ســكان إدلــب، عمومــاً حنــن يف حاجــة إىل عمليــة دوليــة أكثــر مشوليــة 
حملاربــة اإلرهــاب حــى نتمكــن مــن حتييــد اإلرهابيــن واملتطرفــن يف 
إدلــب وتســليم املقاتلــن األجانــب للعدالــة، وقــد لعبــت املعارضــة 
املعتدلة دوراً أساســياً يف حرب تركيا على اإلرهاب يف مشال ســوراي، 
وابلتايل فإن مســاندهتا ألنقرة يف إدلب تعّد أمراً فائق األمهية أيضاً.

حماربــة  جهــود  إيقــاف  يعــي  ال  إدلــب  مدينــة  علــى  اهلجــوم  منــع 
اإلرهــاب، فنجــاح تركيــا يف حتقيــق االســتقرار يف مشــال ســوراي كان 
دليــا علــى أن مقاربــة مســؤولة حملاربــة اإلرهــاب إبمكاهنــا أن تثلــج 

والعقــول. القلــوب 
وعلــى الرغــم مــن مقتــل عشــرات اجلنــود األتــراك يف ســبيل حتقيــق 
االســتقرار يف تلــك املناطــق، فقــد جنحــت تركيــا يف حماربــة اجملموعــات 
اإلرهابيــة علــى غــرار تنظيــم الدولــة وحــزب العمــال الكردســتاين دون 

أن تــؤذي أو هتّجــر املدنيــن.
أن  بــد  إدلــب، ال  احلــرب يف  فيــه طبــول  تــدق  الــذي  الوقــت  يف 
يــدرك كل أفــراد اجملتمــع الــدويل حجــم مســؤولياهتم، حيــث ســتكون 
ال  األثنــاء  هــذا  نتائــج صمتهــم كارثيــة، يف 
ميكننــا أن نــرتك الشــعب الســوري حتــت رمحــة 
النظــام  هــدف  أن  خاصــة  األســد،  بشــار 
يتمثــل يف  إدلــب  مدينــة  علــى  اهلجــوم  مــن 
محلــة  شــن  وليــس  املعارضــة  علــى  القضــاء 
فاعلــة وشــاملة حملاربــة اإلرهــاب، ابإلضافــة 
إىل ذلــك، فــإن اهلجــوم علــى مدينــة إدلــب 
جديــة  وأمنيــة  إنســانية  هتديــدات  ســيخلق 
ســتطال كا مــن تركيــا وأورواب وغرهــا مــن 

األطــراف.
الــوالايت  علــى  الضــروري  مــن  ابت 
علــى  جهودهــا  ركــزت كل  الــي  املتحــدة 
عمليــات  توقــف  أن  الكيميائيــة  اهلجمــات 
األســلحة  أن  خاصــة  العشــوائي،  القتــل 
أكــر  أعــداد  ســقوط  تتســبب يف  التقليديــة 
مــن الضحــااي والقتلــى، وجتــدر اإلشــارة إىل 
ليــس  القــادم  الــدم  محــام  وقــف  ضــرورة  أن 
يعــد كل  وإمنــا  فحســب،  الغــرب  مســؤولية 
مــن حلفائنــا يف عمليــة أســتاان وروســيا وإيــران 
مســؤوال كذلــك عــن وضــع حــد هلــذه الكارثــة 

اإلنســانية.
تعــد مدينــة إدلــب مبثابــة املخــرج األخــر قبــل 
حــدوث الكارثــة، وإذا فشــل اجملتمــع الــدويل، 
مبــا يف ذلــك أورواب والــوالايت املتحــدة، يف 
التحــرك حــاال، فــإن مــن ســيدفع الثمــن ليــس 
األبــرايء يف ســوراي فقــط وإمنــا كل العــامل، لقــد 
بذلــت تركيــا مــا يف وســعها مــن أجــل إيقــاف 
محــام الــدم الــذي يوشــك أن حيصــل، ولكــن 
حــى تنجــح هــذه اجلهــود، فإنــه يتحتــم علــى 
بقيــة العــامل أن يضــع جانبــاً املصــاحل الفرديــة 
ويلقــي بــكل ثقلــه للدفــع حنــو حــل سياســي 

لألزمــة.
صحيفة (وول سرتيت جورانل)

الرتمجة:  )عريب21(.

رئيس الجمهورية التركية

* الهجوم على محافظة إدلب 
ستكون نتائجه عبارة عن )كارثة 

إنسانية وجيوسياسية(.

* الواليات المتحدة مطالبة ليس 
بالتحذير من عدم استخدام السالح 

 
ً
الكيماوي فحسب إنما أيضا

من األسلحة التقليدية والقتل 
العشوائي.

* أحذر من فشل المجتمع الدولي 
في منع الهجوم على إدلب وخاصة 
الواليات المتحدة، وأن من )سيدفع 

الثمن ليس األبرياء فحسب وإنما كل 
العالم(.

* في حال هاجم نظام األسد مدينة 
إدلب، فإن النتائج ستكون عبارة عن 

كارثة إنسانية وجيوسياسية.
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قراءة سريعة يف قمة طهران بشأن سوراي

- كشــفت القمــة مــدى قــوة تركيــا والثــورة الســورية 
يف  الوضــع  يناقشــون  وإيــران  قــوى كروســيا  كــون 

)إدلــب(. ســوراي  حمافظــات  مــن  حمافظــة 

- خرجــت تركيــا مــن هــذه القمــة بنصــر وتقــدم سياســي 

بقبــول روســيا وإيــران بوجهــة نظرهــا يف إعــان هدنــة يف 

إدلــب وإعامــي بظهــور املوقــف الرتكــي احلقيقــي بوقوفهــا 

مــع الشــعب الســوري وإفشــاهلا للحــرب اإلعاميــة عليهــا 

والــي تــروج أبن تركيــا ســتتخلى عــن الشــعب الســوري 

يف إدلــب.

- روســيا وإيــران وابلرغــم مــن محلتهــم العســكرية يف 
سوراي وشدهتا إال أهنم عاجزين سياسياً لفشل محلتهم 
يف حســم املعركــة ودخلــوا يف مرحلــة االســتنزاف ومل 

يبــق إال هزميتهــم عســكرايً وتقــدم الثــورة.

الثــورة  قــوة  إىل  واملســتند  القــوي  تركيــا  موقــف  - ظهــر 

الســورية وحاجــة إيــران وروســيا إىل كســب تركيــا عندمــا 

اهلدنــة يف  بطــرح مقــرتح  القمــة  الرئيــس أردوغــان  فاجــأ 

إدلــب أمــام اإلعــام وقبلتــه إيــران وتــرددت روســيا وقبلتــه 

الحقــًا.

- كمــا كشــفت القمــة حاجــة إيــران وروســيا للحــل 
السياســي أكثــر مــن حاجــة الثــورة هلــا وهــذا يعطــي 
للثــورة قــراءة مهمــة بضــرورة الصمــود ورفــض أي حــل 
مــن  الثــورة بتحريــر ســوراي  سياســي ال حيقــق هــدف 
االحتــال وإســقاط النظــام فمــا دون ذلــك فهــو هزميــة 

للثــورة وضيــاع للتضحيــات.

- ستظل تركيا العمق االسرتاتيجي للثورة السورية وعليه 

فمــن املهــم مراعــاة قــوى الثــورة للوضــع اجليوسياســي لرتكيــا 

ومــا تواجهــه مــن حتــدايت كــرى وتنســيق املواقــف هــو 

التحــدايت املشــرتكة ولتحقيــق  املفتــاح األمثــل ملواجهــة 

أهــداف الثــورة وتركيــا معــاً.

 7 يــوم  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  اتبعنــا  كلنــا 
ســبتمر/أيلول اجلــاري يف العاصمــة اإليرانيــة طهــران الــي زارهــا 
الرئيســن اإليــراين حســن روحــاين  للمشــاركة بقمــة مجعتــه مــع 
والروســي فادميــر بوتــن، اتبعنــاه وهــو يتكلــم وحيــداً دون أي 
دعــم عــريب أو إســامي، مدافعــاً عــن مايــن الســورين املدنيــن 

املتواجديــن يف حمافظــة إدلــب الســورية.
أن  املفــرتض  مــن  الــي كان  اجلهــات  مــن  التخــاذل  ورغــم كل 
تدعــم املدنيــن يف إدلــب وتقــف إىل جانبهــم، مل يظهــر أردوغــان 
بــل نطــق ابحلــق يف وجــه  علــى اإلطــاق،  يف طهــران ضعيفــاً 
العــامل كلــه، كيــف ال وهــو يســر علــى طريــق احلــق يؤيــده أهــل 

واألرض.! احلــق 
املوقــف األردوغــاين الصــارم يف طهــران، جنــح يف محايــة األرض 
اإلدلبيــة مــن هجــوم عســكري، كل املؤسســات الدوليــة حــذرت 
لناحيــة  املدنيــن  علــى  وخاصــة  اخلطــرة  تداعياتــه  ومــن  منــه 
ارتــكاب جمــازر وحشــية حبقهــم، ذاك املوقــف يف قلــب العاصمــة 
زعيمــاً  أن  البيضــاء،  التاريــخ يف صفحاتــه  سيســجله  اإليرانيــة 
واحــداً يف العــامل قطــع مســافة 1400 كلــم مــن العاصمــة الرتكيــة 
أنقــرة إىل طهــران مــن أجــل أن يدافــع ابلدرجــة األوىل عــن إدلــب 
ومدنييهــا، ويقــدم للقــوى الــي تريــد الضــرر ابإلدلبيــن حلــوال 

منطقيــة جتنــب املنطقــة كارثــة جديــدة.
املســافة بــن أنقــرة وطهــران مل تكــن كافيــة لطمأنــة أردوغــان أن 
شــبح العمليــة العســكرية قــد تبــدد مــن فــوق رؤوس أهــل إدلــب 
املدنيــن، ولذلــك رأينــاه اليــوم يســافر أيضــا مســافة 930 كلــم 
جديــدة مــن إســطنبول إىل مدينــة سوتشــي الروســية للقــاء بوتــن 
للمــرة الثانيــة خــال أقــل مــن أســبوعن، وعــادة ويف األعــراف 
الدبلوماســية ال يلتقــي زعيمــا بلديــن مرتــن خــال هــذه املــدة 
لكســر كل  مســتعد  وأردوغــان  جلــل  األمــر  ولكــن  القصــرة، 
يف  املدنيــن  محايــة  ســبيل  يف  الدوليــة،  الدبلوماســية  األعــراف 

إدلــب ومحايــة األمــن القومــي الرتكــي.
ومســمع  مــرأى  علــى  تتــم  األردوغانيــة  اخلطــوات  هــذه  كل 
قــادة وجهــات ومؤسســات عربيــة وإســامية مل تقــدم أي دعــم 
ولكــن  إدلــب،  يف  الكارثــة  ملنــع  الشرســة  حربــه  ألردوغــان يف 
أردوغــان مل يلتفــت هلــذه اخليانــة واتبــع حربــه الــي كســبها بفضــل 

هللا تعــاىل مث حنكــة السياســة الرتكيــة.
عــدا أردوغــان، مل يكلــف أي زعيــم يف العــامل أن يقــوم مبجــرد رفــع 
لبوتــن - دون أن يقطــع آالف الكيلومــرتات  مساعــة اهلاتــف 
- ويطلــب منــه أن يوقــف خططــه ملهامجــة املدنيــن يف إدلــب، 
جمــرد طلــب مل يشــاهده اإلدلبيــون، ولــن نتحــدث عــن إمكانيــة 
الكثريــن علــى رفــع الســماعة لبوتــن وهتديــده ابملصــاحل الضخمــة 
الــي تربــط روســيا مــع هــذه الدولــة اإلســامية أو تلــك الدولــة 

العربيــة.
جهــات وعــدا أهنــا مل تقــدم أي دعــم ألردوغــان أو أي مســاندة 
أســبوعن  مــن  أكثــر  منــذ  إنــرت  إدلــب،  ألهــل  ولــو كاميــة 
تشــكك يف نيــة أردوغــان وتبخســه جهــوده ومســاعيه، حقــداً 
أســوداً يف قلوهبــا، بــل وانــرت أيضــاً ختــّون 3.5 مليــون  دفينــاً 
أن  وتعــاىل  إدلــب، ولكــن شــاء هللا ســبحانه  بــريء يف  مــدين 
يفضــح هــذه اجلهــات وأن يعــز أردوغــان بصدقــه وجهــوده وأن 
ينيلــه شــرف النجــاح يف محايــة مايــن األبــرايء، كانــت تــُـحّضر 

هلــم أبشــع اخلطــط اإلجراميــة.
وشــاء هللا تعــاىل أن يكســر شــوكة تلــك اجلهــات، وأن يرفــع مــن 
قــدر املدنيــن الصادقــن احملاصريــن يف إدلــب، مدنيــون أظهــروا 
للعــامل أمجــع يف مظاهراهتــم احلاشــدة يــوم اجلمعــة املاضــي أهنــم 
عرفــوا احلقيقــة، حقيقــة مــن خــذل الشــعب الســوري كلــه علــى 

مــدار الســنوات املاضيــة، وحقيقــة مــن نصــر هــذا الشــعب.

فرغــم كل الضغــوط اهلائلــة الــي كانــت متــارس علــى أردوغــان، 
والــي وصلــت إىل حمــاوالت اغتيــال وحماولــة انقابيــة عســكرية 
يف 15 متوز/يوليــو 2016، وحمــاوالت تدمــر اقتصــاد بــاده، مل 

يرتاجــع عــن موقفــه املناصــر للشــعب الســوري ومطالبــه.
فيمــا خيــص إدلــب، ال يقــوم أردوغــان مبــا يقــوم بــه، مــن ابب 
الصدفــة أو مــن ابب تســجيل مواقــف سياســية هنــا أو هنــاك، 
بــل يقــوم بــه مــن منطلــق إنســاين ديــي أخاقــي - تفتقــده تلــك 
اجلهــات اآلنــف ذكرهــا - ومــن منطلــق اترخيــي، فكمــا وقــف 
أهــل إدلــب مــع الدولــة العثمانيــة يف أكــر معاركهــا التارخييــة، 
وقبــور الشــهداء اإلدلبيــن يف تركيــا خــر دليــل علــى صدقهــم، 
فإنــه مــن واجــب تركيــا أن تقــف اليــوم مــع ذاك الشــعب، علــى 

األقــل رداً للجميــل.
ليســت كرتكيــا  اليــوم  وتركيــا  تركيــا،  يف  ليــس كاألمــس  اليــوم 
قبــل احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة، وليســت كرتكيــا قبــل النظــام 
الرائســي اجلديــد، وليســت كرتكيــا الــي كانــت مقيــدة أبغــال 
الغــرب وأمــركا، بــل إن تركيــا اليــوم ســتذهب حــى النهايــة حلمايــة 
ســابق  ســيناريو  أي  بتكــرار  تســمح  ولــن  إدلــب  يف  املدنيــن 
شــهدانه يف بعــض املناطــق الســورية خــال الســنوات املاضيــة، 

القومــي. ولــن تســمح ابملســاس أبمنهــا 
إذن أردوغــان وبعــد 2330 كلــم قطعهــا بــن أنقــرة وطهــران مــن 
جهــة، وبــن إســطنبول وسوتشــي مــن جهــة أخــرى، جنــح حبمايــة 
املدنيــن يف إدلــب، جنــح بذلــك متســلحاً بقــوة هللا تعــاىل مث قــوة 

الشــعب الرتكــي وصمــود أهــايل إدلــب.
ممــن كان  اإلرهابيــن  ذريعــة  يســحب  أن  أردوغــان  اســتطاع 
يريــد شــراً ابإلدلبيــن، علــى أن تقــوم تركيــا إبجيــاد حــل لتلــك 
التنظيمــات الــي يعــاين منهــا أهــايل إدلــب أنفســهم قبــل غرهــم، 
واملنتظــر مــن قــادة تلــك اجملموعــات أن يتخــذوا قــرارات تتماشــى 
مــع الشــعارات الدينيــة الــي يرفعوهنــا وأال يتســببوا بضــرر ملايــن 

املدنيــن حتــت حجــج دينيــة واهيــة.
إدلــب،  يف  املدنيــن  علــى  خطــراً  تشــكل  التنظيمــات  تلــك 
وتشــكل خطــراً علــى القــوى الســورية املعارضــة املعتدلــة، وتشــكل 
خطــراً علــى األمــن القومــي الرتكــي، وهــي يف احلقيقــة ال تشــكل 
أي خطــر علــى اجلهــات الــي تريــد أن هتاجــم إدلــب، بــل تعطيهــا 
ذرائــع لتحقيــق مشــاريعها يف إدلــب، كمــا أعطتهــا ذرائــع مشــاهبة 

يف مناطــق ســورية أخــرى.
وإىل جانــب ذلــك، كان الضغــط العســكري الرتكــي العلــي كبــراً 
جــداً وغــر مســبوق علــى احلــدود مــع ســوراي وحــى يف بعــض 
مناطق محاة وإدلب الســوريتن، رســالة فهمتها إيران وروســيا أن 
تركيــا ال متــزح أبــداً هــذه املــرة، وهــي ذاهبــة حــى النهايــة حلمايــة 
القومــي، رســالة جعلــت كل األطــراف  املدنيــن ومحايــة أمنهــا 

تعيــد حســاابهتا جيــداً يف إدلــب.
إقتصــادايً، ال ملجــأ إليــران يف ظــل العقــوابت األمريكيــة عليهــا 
إال تركيــا، واإليرانيــون يدركــون هــذه احلقيقــة جيــداً، أمــر ســاهم 
أيضــاً يف فــرض وجهــة النظــر الرتكيــة املتمثلــة أبن إدلــب ال جيــب 
أن تشــهد أي عمليــة عســكرية حتــت أي ظــرف مــن الظــروف، 

وتركيــا مســتعدة حلــل املشــكلة بطريقتهــا اخلاصــة.
ونقــاط أخــرى كانــت بيــد أردوغــان، أدت لنجاحــه - رغــم كل 
اخلــذالن - وأدت حلمايــة املدنيــن وأرض إدلــب، نقــاط رمبــا 

ليــس مــن اجليــد ذكرهــا اآلن بــل يكشــفها التاريــخ.
الفضــل أوال هلل تعــاىل أن أطفــأ انر احلــرب الــي كانــوا يوقدوهنــا، 
إىل  ووقــف  وجاهــد  قــاوم  ملــن  الفضــل  أهــل  يقدمــه  والشــكر 
جانــب املدنيــن أهــل احلــق، واخلــزي والعــار ملــن صمــت وختــاذل 

وآتمــر علــى أهــل احلــق.
خاص أخبار تركيا

أعانك الله
ألفان و330 كلم أردوغانية حمت األرض اإلدلبيةأيها الطيب أردوغان 

األمين العام لمؤتمر األمة - أستاذ 
التفسير والحديث - جامعة الكويت

صحفي وكاتب تركي

حمزة تكيند. حاكم المطيري
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مــن مــزااي االتفــاق الــذي مت اليــوم يف إدلــب عــر رؤيــة تركيــة وموافقــة روســية، وصمــت 
إيــراين، أنــه:

- جينــب إدلــب كارثــة كــرى كان النظــام وروســيا وإيــران يعــدون هلــا إلعــان انتصــار 
عســكري ســاحق علــى املعارضــة، ابســم مكافحــة اإلرهــاب.

- يعيــد لبيــان جنيــف والقــرارات الدوليــة حضــوراً قانونيــاً كان خيتفــي عــر املراوغــات 
الروســية ، واألمميــة ، وهتــرب النظــام مــن أي اســتحقاق سياســي ، ومينــح األمــم املتحــدة 
دوراً كانــت قــد ختلــت عنــه أمــام موقــف أمريكــي كان مضطــرابً وغامضــاً ، وأمــام موقــف 
روســي ميضــي يف احلــل العســكري وحــده،  ويعطــل مســرة احلــل السياســي ، ويفــرض 
املصاحلــات ابلقــوة ، ويهجــر قســراً مــن ال يذعــن ويستســلم ، وأمــام موقــف أوريب مــرتدد، 
يعــر عــن حالــة العجــز الــي متــر هبــا أوراب حاليــاً ، أمــام خطــر االجنــرار إىل حــرب دوليــة 
أمــام عنفــوان آلــة احلــرب الروســية غــر املنضبطــة ، وأمــام تقلبــات السياســة األمريكيــة الــي 
كانــت إىل أمــد قريــب فاقــدة لرؤيــة خاصــة لتداعيــات الصــراع ومســتقبله ، وأمــام احتمــال 

مواجهــة هتديــد بعمليــات إرهابيــة كارثيــة تقــوم هبــا ميليشــيات إيــران .

- يتجــاوز احتمــال خافــات كانــت قابلــة للتصاعــد بــن روســيا وتركيــا، ورمبــا تــؤدي 
إىل تفاقــم التوتــر يف املنطقــة.

- جيعل إيران خارج مشهد احلسم السياسي النهائي يف جنيف.

مــع  معاملتــه  ســورية  لتقســيم  الداعــن  أو  اإلنفصاليــن  مــع  االتفــاق  يتعامــل   -
اإلرهابيــن.

وتســليم  تنظيماهتــا  حــل  فرصــة  ابإلرهــاب  واملوصوفــة  املتطرفــة  التنظيمــات  مينــح   -
قانونيــة. أو  سياســية  حلــول  واملثــول  أســلحتها، 

- حيّمــل اجملتمــع الشــعيب احمللــي مســؤوليات مــلء الفــراغ السياســي واإلداري، حيــث 
ــة، بوســعها أن تقــدم صــورة  ــة مؤقت جيــد الفرصــة والدعــم إلقامــة جمالــس حكــم حملي

عــن حكــم شــفاف رشــيد.

- ينبغــي أن يوثــق االتفــاق يف األمــم املتحــدة، وأن تعتمــد وثيقــة سوتشــي اليــوم يف جملــس 
األمــن، أو يف اجلمعيــة العامــة.

- نرجــو أن يكــون التوجــه الروســي يف رؤيــة هــذه االتفاقيــة بدايــة مرحلــة جديــدة 
يف فهــم روســيا خلطــورة مــا اقرتفتــه مــن جرائــم ضــد شــعبنا إرضــاء جملموعــة مســتبدة، 
وأن يــدرك الــروس أن مســتقبل عاقاهتــم مــع ســورية حيــدده الشــعب وليــس ســلطة 

مرحليــة.

- أخــراً: هــذه االتفاقيــة مرحليــة ومؤقتــة ابنتظــار احلــل النهائــي، والــذي نصــر علــى أن 
يتــم عــر تنفيــذ دقيــق لرتاتبيــة القــرار 2254، حيــث يكــون البــدء بتنفيــذ البنــود )الفــوق 
- تفاوضيــة(، وعلــى الفــور تشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل ـ تشــرف علــى تشــكيل حكومــة 
لوضــع دســتور جديــد،  دســتورايً، وتشــكل مجعيــة أتسيســية  إعــاانً  تشــاركية، وتضــع 
وتؤســس جمللــس عســكري مشــرتك، وتعيــد هيكلــة اجليــش وأجهــزة األمــن، وتبــدأ مرحلــة 

العدالــة االنتقاليــة وتدعــو النتخــاابت برملانيــة مث رائســية.

هــذا هــو مــا رمســه القــرار الــدويل، ولــن ينفــذ إن مل يكــن جملــس األمــن حريصــاً علــى 
قراراتــه. تنفيــذ  يف  وحامســاً  مصداقيتــه 

وأدعــو هللا أن ينجــح تنفيــذ هــذا االتفــاق وجينــب أهلنــا يف إدلــب مــا كان حيــاك ضدهــم 
من تدمر مريع، جعلنا على شــفا حفرة من هاوية ســحيقة، وأن خيلص ســورية من هذا 
الطغيــان الــذي شــغل البشــرية كلهــا وجعلهــا تــدرك عجزهــا أمــام غيــاب حقــوق االنســان 
وحقــوق الشــعوب يف الكرامــة واحلريــة، وقــد آن للضمــر اإلنســاين أن يواجــه مســؤولياته، 

وأن يوقــف شــاالت دم يهــرق منــذ مثــاين ســنوات.

أعلــن الرئيســان الروســي والرتكــي، فادميــر بوتــن ورجــب طيــب أردوغــان، اتفــاق بادمهــا علــى إنشــاء منطقــة 
عازلــة علــى طــول خــط التمــاس بــن قــوات النظــام واملعارضــة يف حمافظــة إدلــب واألرايف احمليطــة هبــا، وقــد 
شــهد املؤمتــر الصحفــي الــذي مجــع الرئيســن يف مدينــة سوتشــي الروســية مســاء أمــس اإلثنــن توقيــع وزيــري 

دفــاع البلديــن علــى مذكــرة تفاهــم خبصــوص هــذه املنطقــة.
وقال الرئيس الروســي خال املؤمتر الصحفي: »اتفقنا على أنه حبلول 15 تشــرين األول ســنقيم على طول 
خــط التمــاس بــن املعارضــة املســلحة وقــوات احلكومــة منطقــة منزوعــة الســاح عمقهــا مــا بــن 15 و20 
كيلومــرت، مــع انســحاب مقاتلــي املعارضــة املتطرفــن وبينهــم جبهــة النصــرة«، فيمــا اعتــر الرئيــس الرتكــي أن 

تعــاون بــاده مــع روســيا »مــن شــأنه أن يبعــث األمــل يف املنطقــة«.
ويشــّكل هــذا التطــور، احلاصــل إثــر القمــة الــي مجعــت أردوغــان وبوتــن يف سوتشــي، تغــراً هامــاً ابلنســبة 
لألوضــاع يف حمافظــة إدلــب واألرايف احمليطــة هبــا، الــي كانــت ترتقــب بقلــق هتديــدات النظــام الســوري 
وحليفتــه موســكو إبطــاق عمليــة عســكرية واســعة ضــد املنطقــة، اجتيــاٌح حــذرت األمــم املتحــدة مــن أنــه 

سيتســبب بكارثــة إنســانية وهتجــر مــا ال يقــل عــن 800 ألــف شــخص إذا مــا بــدأ ابلفعــل.
وتركــز مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن موســكو وأنقــرة، علــى خلــق منطقــة عازلــة علــى خــط التمــاس بــن النظــام 
واملعارضــة، تكــون خاليــة مــن الســاح الثقيــل وتقــوم الشــرطة العســكرية الروســية والرتكيــة حبمايتهــا وتســير 

الــدورايت ضمنهــا، لضمــان الــرد علــى أي خروقــات يف املنطقــة. 
ويف حــن أشــارت تصرحيــات الرئيســن إىل أن هيئــة حتريــر الشــام )النصــرة ســابقاً( جيــب أن ختــرج مــن هــذه 
املنطقــة، مل تتــم اإلشــارة إىل فتــح معركــة واســعة ضــد التنظيــم يف ابقــي مناطــق إدلــب، وتشــمل التصــورات 
األوليــة خلريطــة هــذه املنطقــة - بنــاًء علــى تصرحيــات الرئيســن- مناطــق ريــف الاذقيــة الشــمايل الشــرقي 
الــذي تســيطر عليهــا املعارضــة، وريــف جســر الشــغور الغــريب وأجــزاء مــن ريــف محــاة الشــمايل، وتشــمل (
مــورك وكفرنبــودة وقلعــة املضيــق)؛ فيمــا ستشــمل يف شــرق إدلــب مطــار أبــو ضهــور حــى تلــة العيــس مشــااًل 
إىل غــريب مدينــة حلــب، وحتديــداً حــي الراشــدين الــذي تســيطر عليــه قــوات املعارضــة وأجــزاء مــن ريــف حلــب 

الغــريب أمههــا عنــدان وكفــر محــرة.
كمــا أشــار الرئيــس الروســي خــال املؤمتــر الصحفــي أن مذكــرة التفاهــم تتضمــن أيضــاً العمــل علــى إعــادة 
احليــاة للطــرق الدوليــة الرئيســية املــارة يف احملافظــة، وهــي طريــق حلــب محــاة الــدويل وطريــق حلــب الاذقيــة، 
وأن هــذه الطــرق ســتعود للعمــل يف منتصــف شــهر كانــون األول املقبــل، فيمــا ســيتم االنتهــاء مــن فــرض 

الوضــع اجلديــد يف املنطقــة العازلــة وفــق جــدول زمــي ينتهــي يف التاســع مــن كانــون األول.
تبــدو هــذه الوقائــع اجلديــدة الــي فرضتهــا مذكــرة التفاهــم املوقعــة أمــس يف سوتشــي، كنتيجــة ألدوار لعبتهــا 
قــوى دوليــة مل تكــن موجــودة يف تلــك القمــة، إذ ميكــن تلّمــس أثــر الضغــوط الــي مارســتها واشــنطن علــى 
موســكو خــال الفــرتة املاضيــة فيمــا خيــص الوضــع يف إدلــب، ســواًء عــر التصرحيــات الرمسيــة أو عــر الضغــط 
السياســي غــر املعلــن، كمــا أن احلــراك األوريب، الــذي بــى توجهاتــه علــى املخــاوف مــن موجــات جديــدة مــن 
الاجئن، ساهم يف دعم موقف أنقرة يف مواجهة الرغبة الروسية واإليرانية إبهناء ملف املعارضة يف إدلب.
وعلــى الرغــم مــن اتفــاق تركيــا وروســيا علــى دعــم جلنــة صياغــة الدســتور والــي تعــر عــن نــوع املســار السياســي 
الــذي تريــده موســكو يف ســوراي، فــإن ابتعــاد شــبح احلــرب عــن حمافظــة إدلــب سيشــكل فرصــة ألكثــر مــن 
ثاثــة مايــن مــدين مــن أهــايل إدلــب وانزحيهــا لارتيــاح بعــد أســابيع عصيبــة مُســع فيهــا قــرع طبــول احلــرب 
ضّدهــم إبصــرار كبــر، واجهــوه مــن خــال مظاهراهتــم احلاشــدة، الــي عــّرت عــن اصــراٍر علــى خيــار الوقــوف 
يف وجــه النظــام وحربــه ضــد إدلــب وأهلهــا، ورفعــت شــعارات تدعــو إىل إســقاط النظــام كخيــاٍر وحيــد 

للمســتقبل.
موقع اجلمهورية

اتفاق سوتشي 
والمنطقة اآلمنة
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ل مفاجئ في الموقف الروسي
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باحث في مركز الشرق للسياساتكاتب سوري ووزير سابق
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رمبا للمرّة األوىل منذ نزول الروس على النكبة الســورية، يشــعر األتراك أبن 
موقفهــم إزاء هــذه النكبــة أقــوى مــن مواقــف غرهــم، ويكفيهــم )حــى اآلن( 
فرتضــة أســفر ويســفر عــن نتيجــة »صادمــة«: 

ُ
أن ضجيــج معركــة إدلــب امل

بــداًل مــن أن تدخــل بقــااي ســلطة الرئيــس الســابق بشــار األســد إىل املنطقــة 
األخــرة الباقيــة خــارج »رمحتــه«، دخــل األتــراك إليهــا!، وراحــوا إىل تعزيــز 
مواقعهــم فيهــا وإظهــار كل اســتعداد ممكــن ملواجهــة َمــن يريــد املــّس خبياراهتــم 

ذات الطابــع االســرتاتيجي يف الشــمال الســوري!
الــروس  عليــه  اعتمــد  مــا  علــى  إدلــب ومنطقتهــا،  يعتمــدون يف  وتقريبــاً، 
يف عمــوم اجلغرافيــا الســورية: انكفــأ األمركيــون أايم الســّيئ الذكــر )ابراك 
وغرهــم  األوروبيــون  حاصــل،  كتحصيــل  وتبعهــم،  اخللــف،  إىل  أوابمــا( 
جهــة  مــن  إبيــران  تتعلّــق  ومشــينة  وخمزيــة  انتهازيــة  حلســاابت كثــرة  تبعــاً 
وإســرائيل مــن جهــة اثنيــة، مث تبعــاً لكــون »الضحــااي« يف هــذه املذحبــة 
مكســوري الظهــر أصــًا!، وال يؤثـّـر الفتــك هبــم كثــراً أو قليــًا أبســواق املــال 
والبورصــات!، وال أبســعار الطاقــة!، وال ابنســياب حركــة التجــارة واملاحــة 
يف أعــايل البحــار وأســفلها!، مث علــى اجلانــب اآلخــر، لكــون اجلــّاد مــن 
القيمــي واألخاقــي  االنزعــاج  ذلــك  تســّبب جرائمــه  الــدار« وال  »أهــل 
الــذي ميكــن أن تثــره يف الغــرب، لــو كان ُمنّفذهــا أوروبيــاً أو أمركيــاً، أو 

حــى إســرائيلياً!
بــل واقــع األمــر وحقيقتــه املثلــى، هــو أن هويـّـة اجلــّاد حتديــداً، كانــت أحــد 
دوافــع االســتنكاف )األوابمــي( اخلبيــث عــن التدخــل لَلْجــم مــا حيصــل!، 
أكان يف البــدء واألســاس جــّاداً »إســاميًا« أو »عربيــًا« ال يتــورّع عــن 
التشّبه ابلوحوش وسلوك مسلك الضواري إزاء أهل مّلته وقومه!، أو كان 
)الحقاً( روســّياً، ال ضرر أبداً يف إظهاره كمجرم حرب ال يتورّع عن فعل 
أي شــيء إلجنــاز معاركــه!، مثّ البنــاء علــى ذلــك التوصيــف إلدانــة أســاليبه 
تلــك ورصفهــا يف مدّونــة األســباب الداعيــة إىل »معاقبتــه« اقتصــادايً وماليــاً 

وسياســياً وديبلوماســياً.
ذلك االنكفاء الغريب جبملته، مسح للروس ابلتفّرد يف »املعاجلة« العسكرية 
خلريطــة النكبــة حتــت شــعار »احلــرب علــى اإلرهــاب«!، واملختصــر املفيــد 
يف هــذه املناحــة، أن موســكو فلحــت يف ســوراي بضــوء أخضــر )أوابمــي!(، 
لكّنهــا تقــف اليــوم حرانــة إزاء قّصــة إدلــب ألّن ذلــك الضــوء مــاَل إىل 
االصفــرار مــع إدارة دوانلــد ترامــب، بــل ميكــن أن يكــون فعليــاً وواقعيــاً، 

أكثــر امحــراراً ممّــا تعكســه مواقــف الطرَفــن راهنــاً!
تركيــا وفــق هــذا القيــاس، تدّعــم وضعهــا يف إدلــب تبعــاً لانكفــاء الروســي 
املوقــف  مســتجدات  نتيجــة  جــاء  والــذي  التعبــر!،  صــّح  إذا  القســري 
األمركــي أواًل وأساســاً أكثــر مــن كونــه واّلد إرادة ذاتيــة مفاجئــة، ورجــب 
طيــب أردوغــان هبــذا املعــى »يعبّــئ الفــراغ« يف املســاحة االفرتاقيــة الفاصلــة 
لزمــة الــي حتكــم 

ُ
بــن موقفــي موســكو وواشــنطن، ويســتفيد مــن الواقعيــة امل

العاقــات واملصــاحل بــن الــدول )صغــرى ومتوســطة وكــرى(، والــي تقــول 
يف بديهّياهتــا إن احلــروب البينيــة املباشــرة يف عــامل اليــوم ال تقــع مــن أجــل 
»طرف اثلث«!، مهما كانت قيمته وأمهّيته!، وإن ثقافة احلرَبن العامليـَّتن 
األوىل والثانيــة، انتهــت منــذ زمــن واســتبدلت، مثلمــا حصــل أايم احلــرب 
البــاردة )وإىل اليــوم( ابملواجهــات غــر املباشــرة، أي ابلواســطة عســكرايً!، 

وابلعقــوابت املاليــة واالقتصاديــة والتجاريــة والديبلوماســية »مدنيــًا«!
أي: لــو َوَجــَد الروســي »إمكانيــة« )أمركيــة( الســتئناف احلــرب يف إدلــب 
ملــا توقّــف عنــد أســوارها!، ولــو َوَجــَد الرتكــي إمكانيــة لصــدام مــع الــروس 
فيهــا ملــا عــّزز وجــوده فيهــا!، وملــا عــاَد إىل فــرض إرادتــه بعــد أن ُغيِّبــت هــذه 

منــذ بــدء »عاصفــة الســوخوي« يف أواخــر العــام 2015!
وال أبس أبــداً مــن إبــداء االنشــراح واحلبــور والفرفشــة إزاء هــذه املســتجدات 
يف زبدهتــا، وخصوصــاً جلهــة تفــادي مذحبــة أخــرى يف حــق منكوبــن أصــًا، 
مث لعــودة احلديــث إىل أصلــه وفصلــه حيــث الــكام عــن أي »حــل« مّدعــى 
ال يســتقيم مــع بقــاء بّشــار األســد وبقــااي ســلطته!، مثّ فــوق ذلــك، لــرّد 
االعتبــار إىل حقيقــة أن »ثــورة« الســورين ال ختتصرهــا عصــاابت إرهابيــة مل 
تفعــل يف واقــع احلــال، ســوى خدمــة كل َمــْن تكالــب علــى تلــك »الثــورة«!.

يف  اجلــاري،   9  /17 االثنــن:  يــوم  مســاء  إبعاهنمــا 
يكــون  إدلــب،  حــول  اتفــاق  إىل  التوصــل  سوتشــي، 
ــا وكبــرًا  الرئيســان: أردوغــان وبوتــن، قــد أحــداث خرقًــا مهمًّ

إدلــب. عقــدة  خــال  مــن  الســورّي،  امللــف  يف 
املنحــاز للقضيــة  فيــه لرتكيــا متّســكها مبوقفهــا  إْذ يســّجل 
عمليــة  علــى  والواضــح  الصريــح  واعرتاضهــا  الســورية، 
عســكرية شــاملة، مّت الرتويــج هلــا ضــد احملافظــة، وقــد أفضــى 
ذلــك إىل انتصــار اللغــة الدبلوماســية علــى لغــة العســكرة، 
وهــو مــا جنّــب إدلــب ـ علــى األقــل علــى املــدى القصــر 
ـ شــبح احلــرب، وإمكانيــة إزهــاق أرواح آالف املدنيــن، 
منطقــة  يف  البشــر  مــن  اآلالف  مئــات  وهتجــر  ونــزوح 
يقطنهــا أكثــر مــن ثاثــة مايــن ونصــف مليــون مــدين.

الــذي  الــدور  ثقــل  ليؤّكــد  االتفــاق  هــذا  إىل  التوصــل  إّن 
يلعبــه البلــدان يف املســارين: السياســي والعســكري يف هــذا 
امللــف، وهــو مبثابــة ربــح متبــادل يعــزز التعــاون بينهمــا يف 
موســكو  تركيــا  أقنعــت  فبموجبــه  فيــه،  منتظــرة  خطــوات 
أســتاان،  مســار  علــى  للحفــاظ  الثنائــي  التنســيق  بضــرورة 
العســكري يف  مــن وجودهــا  تعــزز  أن  هلــا  ســيتيح  الــذي 
إدلــب، وهــو مــا يعــي أهّنــا ابقيــة إىل وقــت غــر قريــب، وهــو 

مــا فهــم مــن قــول أردوغــان:
)دخلــت تركيــا إىل ســورية بنــداء مــن الشــعب الســوري، وال 
أحــد يرفــع أعــام روســيا أو أمريــكا أو فرنســا وأملانيــا يف 

إدلــب، لكنهــم يرفعــون العلــم الرتكــي(.
وهــو األمــر الــذي ســيقوي موقفهــا يف هنايــة املطــاف، وقــد 
ظهــرت بــوادر ذلــك يف تصريــح الرائســة الرتكيــة، اجلمعــة: 
21/ 9: “ مّت االتفــاق مــع روســيا علــى نشــر 12 نقطــة 
تفتيــش يف إدلــب “، وتصريــح وزارة الدفــاع الرتكيــة أيًضــا: 
فيــه  االتفــاق  مّت  روس،  مســؤولن  مــع  اجتمــاع  عقــد   “
علــى حــدود املنطقــة منزوعــة الســاح يف إدلــب “، مثلمــا 
أقنعتهــا بضــرورة الدفــع يف املســار السياســّي، والعــودة إىل 
مرجعية جنيف والقرارات األممية والســيما القرار 2254. 
ولعــّل مــن أهــّم مــا متّخــض عنــه هــذا التفاهــم، اقتنــاع روســيا 
بوجهــة نظــر تركيــا، بضــرورة منحهــا املزيــد مــن الوقــت حلــل 
بذلــك  وهــي  إدلــب،  يف  اجلهاديــة  اجلماعــات  مشــكلة 

قــد ســحبت هــذه الذريعــة مؤقتًــا مــن يــد النظــام، ومنعتــه 
كذلــك مــن دخــول احملافظــة، بغــض النظــر عــن املــآالت 

الــي ســتتجه إليهــا األمــور الحًقــا.
ويبقــى التســاؤل: هــل اســتنفدت تركيــا اخلطــة “ أ “ مــع 
هــذه اجلماعــات، وحــان الوقــت للتعامــل معهــا وفــق اخلطــة 

“ ب “؟
يذهــب املراقبــون إىل اإلجابــة بـــ “ نعــم “، حيــث األمــور 
بعــد  وذلــك  الصــدام،  إىل  اجلماعــات  هــذه  مــع  متجهــٌة 
االســتخباراتية  اللقــاءات  مــن  شــهرين  مــن  أكثــر  مضــي 
والعســكرية معهــا يف أنقــرة، حيــث كان فيهــا الغلبــة لــرأي 
األطــراف املؤدجلــة “ غــر الســورية “، يف التمســك برأيهــا 
يف اســتبعاد احلــّل، والتشــبث مبــا حتقــق هلــا ميدانيًــا، مــن 

جتســيد حلمهــا يف مشــروع اإلمــارة.
وبذلــك تكــون هــذه اجلماعــات قــد أكســبت روســيا اِلتزاًمــا 
مــن تركيــا، مبكافحتهــا بشــكل ثنائــي؛ بذريعــة أهّنــا ــــ وهــي” 
وحــى  املتحــدة،  األمــم  لوائــح  علــى   “ إرهابيًــا  املصّنفــة 
تركًيــا ــــ مل تقبــل ابحلــل السياســي، وقامــت خبــرق بنــود هــذا 

االتفــاق.
وذلــك يف حــال إذا مل تفلــح تركيــا يف القضــاء عليهــا مبعيــة 
مــع  منهــا  مــا كان  غــرار  علــى  للتحريــر،  الوطنيــة  اجلبهــة 
فصائــل اجليــش احلــر األخــرى، يف عمليــي: درع الفــرات، 

وغصــن الزيتــون.
ويبــدو أّن هــذه اجلماعــات ابتــت علــى قناعــة أبّن ذا األمــر 
حاصــل ال حمالــة، وهــو مــا ملســْته مــن املظاهــرات املليونيــة، 
الــي غابــت عنهــا أعامهــا وراايهتــا بشــكل قاطــع، وهــو 
مــا دفــع قــادة مــن الصــف األول فيهــا إىل تصفيــة أعماهلــم 
التجاريــة، وقيــام عناصــر مــن املهاجريــن برتحيــل عوائلهــم 
مــن إدلــب، وهــو مــا أكدتــه مصــادر ميدانيــة مطلعــة، مــن 
مــن  تركيــا  بدخــول  األوزبــك  مــن  العوائــل  عشــرات  قيــام 
معابــر غــر نظاميــة، تســيطر عليهــا هــذه اجلماعــات؛ متهيــًدا 
للعــودة هبــم مــن حيــث أتــَواْ، أو للرحيــل هبــم إىل مناطــق 
وجــود تنظيــم “ أنصــار الشــريعة “ يف ليبيــا، وهنــاك قلــة 
منهم تســعى جاهدة للوصول إىل مقاطعة “ وزيرســتان “ 

يف ابكســتان، حيــث قــادة القاعــدة الكبــار.

في إدلب.. التركية
 تركيا أمام الخطة )ب( 
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كاتب لبناني

د. محمد عادل شوكعلي نون

أكاديمي ومفكر سوري



سنة الثالثة ــ العدد 65 ــ 2018/10/1
ال

8

سية
سيا

ضايا 
ق

إدلب بين قوسين أو أدنى

صحفي وكاتب مصري

علي الصاوي

أردوغــان  الرتكــي  الرئيــس  معارضــي  بعــض  يطــرح 
حيبــون  »ملــاذا  هــو:  اســتنكارايً  تســاؤاًل  العــرب  مــن 
أردوغــان؟«، ويســتبطن الســؤال املطــروح مــن خصــوم 
هــم  »حيبــون«  لفعــل  الفاعــل  أن  عــادة  اإلســامين 
اإلســاميون، وهــو افــرتاض نعتقــد أنــه غــر صحيــح، 
وأنــه جمــرد مظهــر مــن مظاهــر االســتقطاب الــذي يقّســم 

املنطقــة كمــا مل حيــدث يف اترخيهــا مــن قبــل.
ولعــل مــن املفارقــة أن وســائل إعاميــة غربيــة متــارس 
خطاابً )استشــراقياً( اســتعائياً يف العادة تطرح الســؤال 
نفســه لكتــاب غربيــن وعــرب »ليراليــن جــداً!« علــى 
حــد ســواء، وتعطــي يف الغالــب إجــاابت استشــراقية 
من قبيل أن اإلســامين ومؤيديهم »حيبون« أردوغان 
ألنــه يقــدم خطــاابً شــعبوايً؛ يف قــراءة اســتعائية تنفــي 
»اآلخــر«  قبــل  مــن  العقــاين  »التحليــل«  إمكانيــة 
العــريب أو اإلســامي املوصــوم بتهمــة »الشــعبوية«، مــع 
عــدم نفينــا لوجــود »جاذبيــة« للخطــاب الشــعبوي يف 
كل أحنــاء العــامل، مبــا يف ذلــك لــدى الشــعوب الغربيــة 

يف الدميقراطيــات الناجــزة.
حيبــون  »ملــاذا  ســؤال  علــى  لإلجابــة  حماولــة  ويف 
هــي  احملاولــة  هلــذه  مقاربــة  أفضــل  فــإن  أردوغــان؟« 
يكرهــون  »ملــاذا  هــو  مضــاد  ســؤال  علــى  اإلجابــة 
الشــعبوي«  »غــر  برأيــي  اإلجابــة  ألن  أردوغــان؟«؛ 
أن  علمنــا  إذا  املتناقضــن،  الســؤالن  علــى  متشــاهبة 
املقصــود بســؤال »يكرهــون« هــم احلكومــات وغالبيــة 
النخــب الغربيــة الــي ال تــرى يف الشــرق ســوى مــادة 
غريــب  الشــرق  »هــذا  اســتثناءات  عــن  للبحــث 

األطــوار«!
وألن احلديــث عــن أردوغــان يف هــذا املقــال، فــإن األمــر 
يتطلــب اســتدراكات كثــرة يف ظــل حالــة االســتقطاب 
حــول الرجــل، ولكنــي ســأكتفي ابســتدراكن: األول 
مزدوجــن  بــن  وضعــت  »يكرهــون«  أن كلمــة  هــو 
سياســات  نقــاش  يف  املفرتضــة  الكلمــة  ليســت  ألهنــا 
أي رئيــس أو سياســي، فاألصــل أن نقــاش السياســات 
ال يعــرف احلــب أو الكراهيــة للشــخص، وأن النــاس 
يكونــون إمــا مؤيديــن أو معارضــن جلــزء مــن سياســاته، 
ولكــن العنــوان اســتخدم الكلمــة ألهنــا النقيــض للســؤال 
»ملــاذا حيبــون أردوغــان؟«، أمــا االســتدراك الثــاين فهــو 
أن املقــال ليــس اهلــدف منــه أن يكــون قصيــدة مــدح أو 
ذم يف أردوغــان، بــل اهلــدف هــو اإلجابــة علــى زاويــة 

حمــددة جــداً مت توضيحهــا ســابقاً.
وابلعــودة للموضــوع بعــد املقدمــة »الطلليــة«! الطويلــة، 
علــى  شــافياً  جــواابً  تعطــي  املاضيــة  األســابيع  فــإن 

العنــوان: يف  املطــروح  الســؤال 
-إهنــم »يكرهــون« أردوغــان ألنــه يتعامــل مــع الغــرب 
ومــع الــدول الكــرى ابعتبــاره قائــداً لدولــة كبــرة، دولــة 
مــن  بــدال  و«كرامــة«  ونفــوذ  قــدرات  ذات  إقليميــة 
التعامــل بتبعيــة ومهانــة، ويبــدو هــذا واضحــاً مــن خــال 
رد تركيــا علــى العقــوابت األمريكيــة علــى وزيريــن تركيــن 
بفــرض عقــوابت مماثلــة علــى وزيريــن أمريكيــن، وكذلك 
بقــرار أنقــرة رفــع التعرفــة علــى واردات أمريكيــة رداً علــى 
إجــراءات أمريكيــة مماثلــة، يف مثــل هــذه احلــاالت فــإن 
السياســي األمريكــي، واإلعامــي األمريكــي- عمومــًا- 
يفــرتض أن علــى تركيــا الرضــوخ والبحــث عــن إرضــاء 

القــوة األمريكيــة العظمــى، ولكــن أردوغــان »خييــب » 
أملهــم ابختــاذ إجــراءات فيهــا نــوع مــن التحــدي الــذي 
الــدول  مــع  التعامــل  ديناميــات  يف  عليــه  يعتــادوا  مل 

»الصغــرة«، وخصوصــاً يف الشــرق األوســط.
حتديــه  مــن  ابلرغــم  ألنــه  أردوغــان  يكرهــون  -إهنــم 
لقراراهتــم، إال أنــه يعــرف حــدود هــذا التحــدي، ويعــرف 
حــدود قــوة بــاده يف ظــل فلســفة العــامل اجلديــد بعــد 
تشــكيل »الدولــة الوطنيــة«، وابلتــايل فإنــه ينفــذ سياســة 
»عقانيــة« ال متنحهــم القــدرة علــى تصنيــف تركيــا دولة 
»مارقــة« يســهل نبذهــا وحصارهــا دوليــاً، كمــا حــدث 
إابن حكــم  العــراق  ومــع  الشــمالية  إيــران وكــوراي  مــع 
صدام حسن، »حتب« الدول الكرى أن تتعامل مع 
نوعــن مــن الــدول ذات السياســة »الواضحــة«، تلــك 
الــدول الــي ميكــن توقــع رّدات فعلهــا، وهــي إمــا الــدول 
اخلانعــة التابعــة، وإمــا الــدول املتمــردة »غــر العقانيــة« 
الــي يســهل تصنيفهــا دول »مارقــة«، أمــا مــا يزعجهــم 
أبردوغــان، فهــو أنــه ميتلــك قــدرة علــى التمــرد عندمــا 
تســنح الفرصــة واحلســاابت السياســية، ولكنــه ميتلــك 
القــدرة علــى الرتاجــع أيضــاً عندمــا يــدرك أن حــدود قــوة 
دولتــه ال تؤهلــه لاســتمرار، فهــو يــرد علــى العقــوابت 
األمريكيــة ابختــاذ إجــراءات ابملثــل، ويف الوقــت نفســه 
يفتــح البــاب للسياســة إبرســال وفــود لواشــنطن لبحــث 
حلــول سياســية دبلوماســية، بينمــا »حيــب« الغــرب أن 
يتعامــل مــع قــادة خانعــن أو »غــر عقانيــن«، وهــو 

مــا ال ينطبــق علــى أردوغــان.
-إهنــم »يكرهــون« أردوغــان ألنــه حاكــم »قــوي« ميلك 
كل خيوط اللعبة يف باده، ويسيطر على القرار بكل 
ديكتاتــوراً،  ليــس  نفســه  الوقــت  ولكنــه يف  مفاصلــه، 
 %50 تتجــاوز  بنســبة  نزيهــة  ابنتخــاابت  أييت  ألنــه 
بقليــل، ومبنافســة شــديدة مــع منافســيه، وألنــه يعمــل 
»حيــب«  بينمــا  شــعبياً،  عليــه  مســتفى  دســتور  وفــق 
الغــرب أن يتعامــل مــع قــادة غــر منتخبــن، ديكتاتوريــن 
»متمرديــن«،  أو  »اتبعــن«  ســواًء كانــوا  حقيقيــن، 
فــإذا كان رئيــس دولــة العــامل الثالــث ديكتاتــوراً اتبعــاً 
فبهــا ونعمــت، أمــا إذا كان متمــرداً فمــن الســهل عزلــه 
وحماربتــه وحصــاره ألنــه »غــر دميقراطــي« وديكتاتــور 

وإىل آخــره مــن التهــم اجلاهــزة.
-إهنــم »يكرهــون« أردوغــان ألن »حتديــه« لقراراهتــم 
ومقاومتــه إلجراءاهتــم تنطلــق مــن حســاابت سياســية 
ألورواب  بــاده  أمهيــة  يــدرك  فهــو  بــاده،  قــوة  تــدرك 
اإلرهــاب،  ومكافحــة  واهلجــرة  ابحلــدود  يتعلــق  فيمــا 
ويــدرك أمهيــة بــاده يف العــامل بســبب قوهتــا االقتصاديــة 
وعضويتهــا جملموعــة العشــرين، بينمــا »حيــب« الغــرب 
ســحقه  يســهل  ضعيفــاً  »يتحداهــم«  مــن  يكــون  أن 

عليــه. والقضــاء 
معارضــاً  أو  أردوغــان  لسياســات  مؤيــداً  تكــون  قــد 
هلــا، مؤيــداً لبعضهــا ومعارضــاً لبعضهــا اآلخــر، لكــن 
املســبقة  األحــكام  علــى  املبــي  غــر  العلمــي  حتليلــك 
وعلــى موقفــك مــن االســتقطاب الــذي يقســم املنطقــة، 
ســيقودك ابلتأكيــد إىل أن هــذا الرجــل ليــس حاكمــاً 
لذلــك  معــه،  التعامــل  الغــرب  »حيــب«  ممــن  تقليــدايً 
مــن  فــإن كثــراً  ابلضبــط  وهلــذا  »يكرهونــه«،  فإهنــم 

»حيبونــه«! العــرب 

ال حــرب بــدون ذرائــع، وال هجــوم يتحقــق مــن دون أن تســبقه املــررات الكافيــة، 
الــي تعمــل األنظمــة السياســية علــى طبخهــا خلــف الكواليــس وتتــوىل املاكينــات 
اإلعاميــة تروجيهــا عامليًــا، فحــن أراد هتلــر احتــال بولنــدا مل جيــد مــا يدفعــه 
للقيــام بذلــك مــن دون ســبب حقيقــي، ال ســّيما وأن اهلــدف مــن غزوهــا هــو 
تنفيــذ سياســته التوســعية ليــس إال، فقــام جهــاز خمابراتــه إبرســال جمموعــة مــن 
رجــال القــوات اخلاصــة حبــرق حمطــة اإلذاعــة األملانيــة يف مدينــة »غليفيتــش« الــي 
تقــع علــى احلــدود بــن أملانيــا وبولنــدا حــى يبــدو األّمــر كأنــه دفاًعــا عــن الدولــة، 
يف حن أن ابطنه هو التوّســع والســيطرة، ومن هنا بدأ اإلعام األملاين ابلدعاية 
الكاذبــة وحشــد الــرأي العــام، وتعبئتــه جتــاه احلــادث بضــرورة الــرد والدفــاع عــن 
النفــس جتــاه هــذا التجــاوز، وأمــر هتلــر املركــز النــازي املســؤول عــن الصحافــة بعــدم 
ذكــر كلمــة حــرب هنائيــاً إلبعــاد الشــبهات عنهــا، وهكــذا تشــّكلت كل عوامــل 
الرغبــة واألرضيــة السياســية والدعائيــة يف اهلجــوم علــى بولنــدا، وابلفعــل مت الغــزو 

عــام 1939.
إن التاريخ تتشــابه صفحاته وأالعيبه السياســية ابســتثناء الضحااي، فهم خمتلفون 
ابختــاف اجلغرافيــا ومناطــق الصــراع وحجــم الاعبــن واملصــاحل، ويف هــذا العصــر 
حتولــت منطقــة الشــرق األوســط إىل منطقــة صــراع مصــاحل وتقاســم نفــوذ مشــرتك 

بــن الــدول الكــرى، اخلاســر الوحيــد فيهــا هــم العــرب.
للنظــام  تســليمها  وإعــادة  إدلــب  أجــل ضــرب  مــن  ذرائــع  عــدة  تتخــّذ روســيا 
اإلعــام  وســائل  لــه  تــرّوج  الــذي  االدعــاء  هــو  الذرائــع  تلــك  أول  الســوري، 
واخلارجيــة الروســية أبن قاعــدة محيــم العســكرية تتعــّرض هلجمــات بــن الوقــت 
واحلــن مــن قبــل اإلرهابيــن بطائــرات مســّرة، ابإلضافــة إىل الرغبــة االنتقاميــة يف 
األخــذ ابلثــأر إلســقاط طائــرة ســخوي روســية ومقتــل قائدهــا علــي يــد الثــوار 
قــرب مدينــة »ســراقب« إبدلــب مــا جعــل الــروس يزيــدون مــن وتــرة االســتعداد 
والتجهيــز القتحــام إدلــب وتســليمها للنظــام مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 
ثــوري بســوراي،  أخــر معقــل  العســكرية ابلقضــاء علــى  نزيــف اخلســائر  توقــف 
بــن روســيا وتركيــا  تلــك املعركــة معّقــدة لتضــارب املصــاحل  ومبــا أن حســاابت 
لــدي  الــروس والنظــام إباثرة املخــاوف  ســامهت وســائل اإلعــام املوجهــة مــن 
اجلانــب الرتكــي، يف حماولــة للســيطرة علــى املدينــة بشــكل ســلمي بعيــًدا عــن 
احلــل العســكري، عــن طريــق دفــع تركيــا إلقنــاع هيئــة حتريــر الشــام بتســليم أســلحة 
تلحــق ابملدنيــن  الــي ســوف  اخلســائر  بذريعــة  املدينــة  مــن  املقاومــة، واخلــروج 
الرتكيــة،  احلــدود  إنســان، ابجتــاه  مليــون  املقــّدر عددهــا حــوايل  النــزوح  وكميّــة 
إضافــة إىل عــدد القتلــى، وهــذا مــا بــدا واضًحــا يف تصرحيــات الرئيــس الرتكــي 
أردوغــان  لصحيفــة »حرييــت« فقــال: »الوضــع يف إدلــب مهــّم للغايــة ابلنســبة 
لنــا إذا اهنمــرت الصواريــخ، ال قــدر هللا، علــى هــذه املنطقــة ســوف حتــدث جمــزرة 
خطــرة وموجــة نــزوح كبــرة، وهــذا مــا ســنحاول منعــه يف قمــة طهــران املقبلــة، الــي 
ــل اســتكماال لعمليــة أســتاان، آمــل أن نتمّكــن مــن منــع هــذه النزعــة املتطرفــة  متّث

يف اهلجــوم علــى إدلــب«.
إن االعتمــاد علــى الــروس يف منــع اهلجــوم علــى إدلــب جمــّرد أمنيــة واهيــة فــا 
أمــان هلــم، وهنــاك تصرحيــات تؤكــد أن املفاوضــات مهمــا مت فيهــا مــن خمرجــات 
لوزيــر  تصريــح  ففــي  لروســيا  ُملزمــة  ليســت  فإهنــا  التهدئــة،  صــاحل  يف  تصــّب 
اخلارجيــة ســرجي الفــروف  قــال فيــه: »إن خمرجــات أســتانة ال تســتبعد اهلجــوم 
علــي اإلرهابيــن يف إدلــب ولدمشــق احلــق يف تصفيــة هــذه الفصائــل املســلحة« 
لذلــك علــى تركيــا أخــذ احلــذر وتوقــع كافــة الســيناريوهات املطروحــة علــى مســرح 
األحــداث وأن تكــون مســتعدة هلــا، ولعــل وجــود مــا يُعــرف مبصطلــح »تــوازن 
القــوى االســتعماري« جعــل الــدول الكــرى تتجنّــب الصــدام املباشــر وتنّســق 
فيمــا بينهــا، لوضــح حلــول سياســية جتنبهــم اخلســائر املاديــة والعســكرية والقطيعــة 
الدبلوماســية وهــذا مــا ظهــر أثــره يف قضيــة إدلــب حــى اآلن ال ســيما مــع تضــارب 

املصــاحل وتباينهــا بــن هــذه الــدول يف امللــف الســوري بشــكل عــام.
ال حــل إال ابلتفــاوض، فهــذا أضعــف اإلميــان، وإال ســتكون هنــاك كارثــة إنســانية 
ســنقف أمامهــا مكتــويف األيــدي كمــا حــدث مــن قبــل يف حلــب ودومــا وغرمهــا، 
وعلــى الفصائــل أال تعــّول علــى أي ضامــن وجيــب عليهــا إعــادة إملــام الصفــوف 

واالســتعداد للمواجهــة، فــإن شــرف اهلــاك أفضــل بكثــر مــن نذالــة احليــاة.
خاص ترك برس

لماذا يكرهون أردوغان؟!

رئيس تحرير صحيفة عربي21 اإللكترونية

فراس أبو هالل
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ليســت املشــكلة يف تظاهــرات اجلمعــة الــي جــرت يف إدلــب ومحــاة 
بــا شــك انفعــة ومفيــدة، وهلــا وظيفــة  التظاهــرات  فهــذه  وحلــب، 

حيويــة يف تدعيــم موقــف قــوات الثــورة.
أبرزهــا جانبــان حمــددان:  املشــكلة تكمــن يف جوانــب عــدة،  لكــن 
األول هــو حالــة الفصــام النكــد بــن األداء املــدين واألداء املســلح، 
املناطــق احملــررة  بــن املدنيــن والعســكرين يف  التاحــم  فبالرغــم مــن 
املتبقيــة، فــإن اخلــاف ســرعان مــا يــدب بينهمــا عندمــا يقــوم املدنيــون 
أبي نشــاط أو حــراك ثــوري، وهــذا مــرده إىل عــدم قــدرة الثــوار علــى 
توظيــف التظاهــرات لصــاحل أهــداف الثــورة العامــة، وذلــك بســبب 
افتقــاد الثــورة إىل التنظيــم، وبســبب غيــاب األجســام أو اهليئــات الــي 
ميكــن أن تكــون حلقــة وصــل بــن الثــوار العســكرين مــن جهــة، وبــن 

احلــراك املــدين مــن جهــة أخــرى.
واجلانــب الثــاين، يعكــس إشــكالية مفهوميــة لــدى كثــر مــن مجهــور 
الثــورة، مبــن فيهــم النخــب املدنيــة: إســامية وعلمانيــة، وهــو غلبــة 
تغليــب  والــروس، وأن  النظــام  التظاهــرات ســتحرج  أن  ظنهــم علــى 
صــح  إن  األصــويل،  اإلســامي  اللــون  علــى  املعتــدل  املــدين  اللــون 
التعبــر، عــن الثــورة مــن شــأنه أن يوفــر غطــاء دوليــاً هلــا، وأن يســقط 
بســبب وجــود  إدلــب  علــى  اهلجــوم  والنظــام حبتميــة  الــروس  حجــة 

اإلرهابيــن.
الفريق الذي يؤمن هبذه الفرضية ميتلك فهماً مبسطاً جداً لطبيعة ما 
جيــري يف العــامل، وهــو الفهــم املبســط مرتبــط أبزمــة وعــي عــام نعيشــه،، 
ألن املشــكلة يف ســورية، يف املنظــور الغــريب، ليســت يف النظــام، وال 
يف اســتبداده وقهــره للشــعب، وإمنــا املشــكلة تكمــن يف الثــورة ذاهتــا، 
ويف اخلطــاب التغيــري الــذي حتملــه، مبــا يعنيــه مــن متــرد علــى مــراث 
سياســي يف املنطقــة، تواطــأت عليــه القــوى الكــرى، وتقامســت مبوجبــه 

حصصهــا مــن الثــروات والنفــوذ السياســي واالقتصــادي.
والنظــام الســوري يف هــذا الســياق، شــأنه كشــأن جــل أنظمــة املنطقــة، 
أدى دوراً وظيفيــاً، مــن ذلــك اإلبقــاء علــى حالــة التخلــف اجملتمعــي، 

وضعــف بــى الدولــة، مقابــل بقائــه يف الســلطة.
فيهــا  النســاء  لــو خلعــت  التظاهــرات يف ذاهتــا، حــى  فــإن  لذلــك، 
ثياهبــن، وحلــق فيهــا الرجــال حلاهــم، ولبســوا ســراويل فــوق الركبــة، 
رضــا  ابتســامة  تنتــزع  لــن  أعناقهــم،  حــول  ذهبيــة  بساســل  وتزينــوا 
يف عواصــم القــرار الــدويل، ولــن جتــرَّ دعمــاً ذا جــدوى، ولــن متــسَّ 
طرفــاً مــن أهدافهــا، إال إذا رضــخ املتظاهــرون إىل املصــاحل الدوليــة يف 
ســورية، وابلطريقة الي يراها أصحاب املصاحل ال الســوريون أنفســهم، 
وهــي مصــاحل ليســت منفصلــة عــن سلســلة طويلــة ممتــدة علــى كامــل 
تــراب املنطقــة العربيــة وتركيــا، وعنــوان هــذه املصــاحل هــو أتكيــد التبعيــة 

السياســية واالقتصاديــة واالســرتاتيجية للــدول الكــرى الفاعلــة.
مبنطــق  اخلارجــي  العــامل  حناكــم  أننــا  الثــورة،  يف  مشــكاتنا  إحــدى 
فلســفي يف  تعريــف  هلــا  يوجــد  الــي ال  األخــاق،  بينمــا  أخاقــي، 
الغــرب حــى اليــوم، ال وجــود هلــا يف قواعــد التعامــل السياســي بــن 
الــدول، ألنــه يســتحيل مجــع املصــاحل واألخــاق يف منظومــة العمــل 
السياســي الــدويل اليــوم، وألن منطــق التنافــس بــن الــدول يقــوم علــى 

القــوة املاديــة واحلضاريــة، ال علــى املنظومــة القيميــة.
يف إطــار هــذه اجلدليــة يف العاقــات الدوليــة، ومصــاحل الــدول الكــرى 
االســرتاتيجية، تبــدو صراعاتنــا البينيــة، علــى العلَــم والســلمية والتطــرف 
واالعتــدال،، يف اجملتمــع الثــوري، أشــبه مبعــارك هامشــية علــى فتــات 
الكعكــة الــذي يتســاقط مــن أفــواه الكبــار بعــد أن التهموهــا ومل يبقــوا 
منهــا شــيئاً تقريبــاً، وهــي معــارك بينيــة خمجلــة يف الواقــع، وتثــر قــدراً 

كبــراً مــن الضحــك والتســلية للمراقبــن مــن خــارج املنطقــة.
منــذ حنــو ســبع ســنن وحنــن نســتنزف قــدراً كبــراً مــن لياقتنــا النفســية 
واألخاقيــة، ومــن املســاحات املشــرتكة فيمــا بيننــا، وهــي مســاحات 
تتــآكل يومــاً بعــد آخــر، لتحــل حملهــا حــدود مسيكــة مــن اخلافــات 
الــي تتحــول مــع الوقــت، ابنتباهــه منــا أو بغــر انتباهــه، إىل أحقــاد.

مل ُيكتــب مصــر إدلــب يــوم 7 ســبتمر 2018 مــع انعقــاد 
وجلســة  طهــران  يف  الرتكيــة  اإليرانيــة-  الروســية-  القمــة 
مــن  اجلــزء  هــذا  يف  الوضــع  ملتابعــة  الــدويل  األمــن  جملــس 
الشــمال الســوري، بــل إن تطــور مســار احلــروب الســورية منــذ 
التدخــل الروســي قبــل ثاثــة أعــوام، وميــزان القــوى الــدويل 
املعســكر  ملصلحــة  نتيجــة  حنــو  يقــودان  كاان  واإلقليمــي، 
الداعــم للنظــام، لكــن معركــة إدلــب لــن تكــون األخــرة يف 
حقبــة تصفيــة احلــروب الســورية بــل إن مصــر املناطــق الــي 
تتواجــد فيهــا قــوات أمركيــة يف مشــال وشــرق الفــرات ســيكون 
حمــور جتــاذابت حساســة وأبرزهــا اختبــار قــوة بــن موســكو 

وواشــنطن.
ولــذا فــإن الفصــل اجلديــد الــذي ســيدور يف إدلــب وجوارهــا 
ينــدرج يف ســياق رقصــة املــوت املتنقلــة علــى الــركام الســوري 
منــذ 2011، وســيزيد مــن انطبــاع املنظومــة احلاكمــة بتحقيــق 
النصر احلاســم واســتمرار بقائها إىل األبد، لكن االنتصار يف 
معركــة الســام هــو مســألة أخــرى، أمــا مســتقبل ســوراي فيبقــى 
مرهــوانً مبســار إعــادة تركيــب اإلقليــم وعــدم انتهــاء الوظيفــة 

اجليوسياســية للحــروب الســورية.
قبــل قمــة طهــران وجلســة نيويــورك، كانــت كل الدالئــل تشــر 
إىل بــدء العــد العكســي هلجــوم يف جنــوب وغــرب إدلــب، 
أو لرتتيــب روســي- تركــي توافــق عليــه إيــران، خاصــة بعــد 
إعــان أنقــرة إدراج هيئــة حتريــر الشــام علــى الئحــة املنظمــات 

اإلرهابيــة.
ومــع النجاحــات يف حســم معــارك الغوطــة واجلنــوب خــال 
هــذا العــام، بــدأت روســيا يف االســتعداد ملــا تعتــره املنازلــة 
األخــرة ضــد آخــر معاقــل القــوات املناهضــة لبشــار األســد، 
وهلــذه الغايــة أمــر الرئيــس الروســي فادميــر بوتــن بتجميــع 
أكــر حشــود جويــة وحبريــة قتاليــة تنشــرها روســيا مــن أجــل 
عمليــة واحــدة منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، ويشــكل ذلــك 
“االنتــداب  فــرض  مســعى  يف  وقفــزة  لواشــنطن  رســالة 
اإلجنــازات  يرتجــم  سياســي  إجنــاز  وحتقيــق  الروســي” 
العســكرية، ومــن جهــة أخــرى، أفــادت مصــادر ســورية عــن 
إرســال إيــران، هــذا األســبوع، جمموعــات إضافيــة مــن احلــرس 
غــريب  مشــال  معــارك  يف  للمشــاركة  الباســيج  ومــن  الثــوري 
ســوراي، ورمبــا ميثــل ذلــك تطبيقــاً التفاقيــة التعــاون العســكري 
اإلضافيــة الــي وقعهــا وزيــر الدفــاع اإليــراين أمــر خامتــي إىل 

املاضــي. األســبوع  دمشــق يف 
وهكــذا تتماشــى موســكو وطهــران مــع التزامهمــا السياســي 
احلســم  الســتكمال  األســد  نظــام  جانــب  إىل  والعســكري 
العســكري، أمــا تركيــا الــي تعتــر أن أمنهــا القومــي ســيكون 
علــى احملــك يف حديقتهــا اخللفيــة يف الشــمال الســوري فتوجــد 
يف اخلــط األمامــي، وحتــاول معارضــة هجــوم واســع النطــاق 
قــرب حدودهــا ولكنهــا حتتفــظ مبوقــف غامــض، ال ســيما يف 
تعاملهــا مــع اجلماعــات املتطرفــة، وتــرر ذلــك بســبب أولويــة 
قتاهلــا ضــد األكــراد الســورين يف حــزب االحتــاد الدميقراطــي 

)املرتبــط حبــزب العمــال الكردســتاين(.
يف مواجهــة هــذا االســتحقاق، تســعى أنقــرة لاســتفادة مــن 
اهتمــام موســكو بزعزعــة التزامهــا األطلســي، ورغبــة واشــنطن 
أنقــرة  مــع  املتوتــرة  مــن عاقاهتــا  ابلرغــم  عــدم خســارهتا  يف 
أثــرت علــى االقتصــاد الرتكــي، وكان مــن الافــت أن  الــي 
أاتح  األخــرة  األايم  يف  إدلــب  حــول  الضغــوط  تصاعــد 
اســتئناف االتصــاالت الثنائيــة وقــام املمثــل األمركــي اخلــاص 
لســوراي جيمــس جيفــري بــزايرة إىل أنقــرة يــوم الثــااثء وأجــرى 
حمــاداثت مــع وزيــر الدفــاع الرتكــي. ومــن هنــا ميكــن لرتكيــا أن 

تراهــن علــى تعزيــز موقفهــا يف قمــة طهــران يف مواجهــة الــروس 
واإليرانيــن جلهــة اهتمــام ترامــب املفاجــئ ابمللــف الســوري 
ودعــوة  إدلــب”،  يف  “مأســاة  حيــال  التحذيريــة  وتغريداتــه 
واشــنطن إىل عقــد اجتمــاع خــاص جمللــس األمــن الــدويل يف 
نفــس يــوم انعقــاد قمــة طهــران، لكــن ال يظهــر أن موســكو 
ســيلن تصميمهــا ويبــدو كأهنــا ال أتبــه ابلتصرحيــات املشــرتكة 
توخــي  وتكــرار  ولنــدن،  وابريــس  لواشــنطن  املنفصلــة  أو 
التدخــل فقــط يف حالــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن 
اعتــر  الســياق  هــذا  اهلجــوم، ويف  الســوري يف  النظــام  قبــل 
الكثر من املعارضن الســورين أن التحذيرات األخرة تشــبه 
نوعــاً مــن ضــوء أخضــر هلجــوم ابألســلحة التقليديــة، وأتكيــداً 

لتخــل أمركــي وغــريب منــذ معركــة حلــب أواخــر 2016.
الــروس  توصــل  تســرب  ونيويــورك  اجتماعــي طهــران  عشــية 

نقــاط: اتفــاق علــى مخــس  واألتــراك إىل 
– تــويّل تركيــا حــل هيئــة حتريــر الشــام ومنحهــا الوقــت الــكايف 

إلمتــام ذلــك.
– إنشــاء نقاط عســكرية روســية يف املناطق الي تتواجد فيها 

النقاط الرتكية ودخول النظام هلا إدارايً وليس عســكرايً.
– تعهــد تركيــا بعــدم اســتهداف القــوى املعارضــة املوجــودة 
يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا ابســتهداف مناطــق النظــام أو 

قاعــدة محيميــم والقــوات الروســية.
– فتــح الطرقــات الدوليــة بضمــاانت الــدول الثــاث حيــث 

تقــوم كل دولــة بتأمــن الطريــق يف مناطــق ســيطرهتا.
– إرســاء تعــاون اســتخباري تركــي مــع روســيا وإيــران ضــد 

اإلرهابيــة. القــوى 
لألطــراف  الدبلوماســية  املنــاورات  عــن جممــل  النظــر  بغــض 
العامــل اإلنســاين يف احلســبان ألن  يبــدو أن  املنخرطــة، ال 
ألــف   900 مــن  أقــل  تضــم  الــي كانــت  إدلــب  حمافظــة 
نســمة قبــل 2011، يســكنها اليــوم أكثــر مــن ثاثــة مايــن 
نســمة بعــد تدفــق النازحــن مــن كل ســوراي إليهــا، وكذلــك 
والقلمــون  والقنيطــرة  والرقــة  والغوطــة  حلــب  مــن  املقاتلــن 
ودرعــا وغرهــا، واملريــع اليــوم يف حــال إمتــام اهلجــوم لــن تكــون 
هنــاك إدلــب أخــرى بعدمــا أراد البعــض جعــل إدلــب احلاليــة 
“تــورا بــورا جهاديــة” إلمتــام خمطــط التدمــر املنهجــي والتغيــر 
للبؤســاء  آمــن  مــكان  مــن  هنــاك  يكــون  لــن  الدميوغــرايف. 
واهلاربــن مــن اجلحيــم ألن تركيــا بنــت جــداراً حمصنــاً حتميــه 
جندرمتهــا، وألن مــا تبشــر بــه األمــم املتحــدة مــن نــزوح ممكــن 
لـــ800 ألــف شــخص ال يبــدو أنــه حيــرك مــا تبقــى مــن ضمــر 

عاملــي إزاء قتــل اإلنســانية ونفيهــا يف ســوراي.
أســتاان  اتفاقيــات  أطــراف  بــن  للرتتيبــات  ميكــن  هكــذا 
وسوتشــي تقريــر مصــر الفصائــل املقاتلــة، ويف هــذا اإلطــار 
يقــول مصــدر ســوري إن أتخــر أنقــرة يف معاجلــة وضــع جبهــة 
النصــرة كان يعــود إىل رغبتهــا يف اســتخدامها شــرق الفــرات 
ضــد األكــراد ورمبــا األمركيــن، ومــن املعيــب أن يتنبــه البعــض 
يف العــامل إىل أن بعــض أحنــاء إدلــب تــؤوي أهــم مراكــز تنظيــم 
وإيــران مل  الــدول األطلســية وروســيا وتركيــا  القاعــدة، وكأن 
أطــراف  بتجّمــع  آبخــر-  أو  -بشــكل  وتســمح  تراقــب 
“حــرب اجلهاديــن” مــن متطرفــن وميليشــيات مواليــة إليــران 

علــى الســواء.
الســورية  لــألرض  واســتخدام  عنفــي  عبــث  هكــذا  ضمــن 
كمســرح تصفيــة حســاابت وصعــود قــوى دوليــة وإقليميــة، 
ال يهــم مصــر إدلــب صنــاع القــرار يف العــامل، ويبــدو أن أمرهــا 
وجتــاذابت  لتفامهــات  طهــران وخاصــة  قمــة  لثاثــي  مــرتوك 

وأنقــرة. موســكو 

مصير إدلب ومستقبل سوريامعارك على فتات

إعالمي وكاتب سوري

د. خطار أبوديابجهاد عدلة
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أستاذ العالقات الدولية في جامعة باريس
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مــن املؤكــد أن السياســة األمريكيــة تتعامــل مــع روســيا يف ســوراي علــى 
أســس اســرتاتيجية، ومنهــا أن روســيا عــدو اســرتاتيجي أواًل، والعاقــة 
بــن األعــداء هــي إحلــاق اهلزميــة ابلعــدو يف الفرصــة الســاحنة لذلــك، 
ولــو أدت إىل احلــرب بينهمــا، ولكــن التجربــة تقــول، مــن أايم احلــرب 
الباردة، إن هزمية االحتاد الســوفييي متت خارج األراضي الروســية، وان 
ذلــك مت ابســتغال أخطــاء االحتــاد الســوفييي ابحتــال أفغانســتان، 
فكانــت هزميتــه يف أهــم ميادينهــا يف اســتنزاف اهليبــة الســوفيتية الروســية 
يف حــرب أفغانســتان يف حنــو مثــاين ســنوات، حــى اضطــرت القيــادة 

الروســية إعــان االنســحاب مــن أفغانســتان.
وكمــا اســتغلت أمريــكا ودول الغــرب هزميــة االحتــاد الســوفييي خــارج 
لــألداين  أراضيــه، فقــد اســتثمرت أعــداء االحتــاد الســوفييي املعــادي 
مبحاربتــه أبيــد مؤمنــة، وأســلحة أمريكيــة تعتمــد علــى النوعيــة والتطــور 
وكان يف  عليهــا،  االنتصــار  عــن  الســوفييي  االحتــاد  فعجــز  العلمــي، 

اســتنزافه لثمــاين ســنوات يف أفغانســتان ضمانــة هلزميتــه يف النهايــة.
هــذه االســرتاتيجية األمريكيــة عــادت روســيا لتقــع فيهــا مــرة اثنيــة يف 
ســوراي، فقد بقي وزير اخلارجية األمريكية األســبق جون كري ســنوات 
وهــو حيــث روســيا علــى التدخــل العســكري يف ســوراي للهــدف نفســه، 
وهــو اســتنزاف روســيا االحتاديــة وهزميتهــا يف ســوراي، ورمبــا اســتخدمت 
قبــل  النــووي  مباحثــات  اإليرانيــة يف  القيــادة  علــى  أمريــكا ضغوطهــا 
توقيعــه يف يوليو/متــوز 2015 إلغــراء الــروس ابلتدخــل العســكري يف 

ســوراي، حبجــة أنــه لــن يطــول 
تدخلهــا العســكري اجلــوي 
أشــهر،  ثاثــة  مــن  أكثــر 
اإليــراين  اجليــش  يتــوىل  مث 
املليشــيات  وليــس  الرمســي، 
ابلســيطرة  فقــط  االيرانيــة 
علــى األرض وإهنــاء الثــورة، 
وابألخــص ان إيــران كانــت 
قــد  اللحظــة  تلــك  يف 
إمكانياهتــا  بــكل  فشــلت 
تصفيــة  يف  وميليشــياهتا 
بــدء  قبــل  الســورية  الثــورة 
وكانــت  الروســي،  التدخــل 
خيرجهــا  ملــن  حباجــة  ايــران 
املــأزق يف ســوراي  هــذا  مــن 
املصلحــة  فالتقــت  أيضــاً، 
علــى  واإليرانيــة  األمريكيــة 

توريــط روســيا بوتــن يف ســوراي، ولكــن بــدون متكــن بوتــن مــن النجــاح 
يف حتقيــق أهدافــه، وهــذا مــا حصــل حــى اآلن، فبعــد ثــاث ســنوات 
كاملــة وليــس ثاثــة أشــهر جتــد روســيا نفســها غارقــة يف أزمــة ســوراي، 
وأهنا ال تســتطيع االنســحاب يف هذا الوضع الســيئ، وأهنا عاجزة عن 

فيهــا.  ودمــرت  وقتلــت  انتقمــت  مهمــا  سياســي،  حــل  إجيــاد 
وروســيا مل أتت لكــي تدخــل يف حــرب ال هنايــة هلــا، ولذلــك متــارس 
اليــوم كل انــواع ضغوطهــا وجنوهنــا وجرائمهــا وجمازرهــا إلهنــاء مشــاهد 
الثــورة الســورية، وادعــاء هنايتهــا وانتصارهــا وحتقيــق أهدافهــا فيهــا، وإال 
فإهنــا ســوف تنهــزم داخــل روســيا وأمــام شــعبها أواًل، وداخــل ســوراي 
وأمــام العــرب واملســلمن اثنيــاً، وأمــام أمريــكا والغــرب والعــامل اثلثــاً، 
وهــذا مــا يرهــق التفكــر الروســي اليــوم، وجيعلــه يف حالــة اضطــراب حــى 
لــو دمــر ســوراي كاملــة، إن اســتطاع ذلــك، وهــو يعلــم أن لــكل إجــرام 
مثنــا، ولكــن مــا احليلــة وهــو يف أزمــة أكــر مــن أزمتــه يف أفغانســتان يف 

مثانينيــات القــرن املاضــي.
أمريــكا هــي مــن خطــط سياســياً وعســكرايً لذلــك، وقــد اســتطاعت 
أن  بعــد  اإلســامي،  للعــامل  األول  العــدو  بوتــن  روســيا  جتعــل  أن 
تربعــت امريــكا علــى هــذا املقعــد بعــد حروهبــا يف أفغانســتان 2001 

واحتــال العــراق 2003، فأمريــكا جنحــت أواًل يف وضــع دولــة روســيا 
االحتاديــة علــى رأس قائمــة الــدول الكــرى الــي متــارس القتــل اجلماعــي 
وترتكــب اجملــازر، ومــع ذلــك ال تــزال أمريــكا تشــجع روســيا بوتــن علــى 
اقتحــام إدلــب، والكرملــن يقــع يف أخطائــه التارخييــة ضــد املســلمن 
بتصويــر الغــرب أمــام الشــعب الروســي ابنــه يعرقــل جهــوده للقضــاء 
علــى االرهــاب يف ســوراي، فالكرملــن ليــس أمامــه خيــار آخــر، إمــا 
أن يتــورط بدمــاء املســلمن أكثــر يف ســوراي أو يعلــن هزميتــه، وحماولتــه 
يف االعتمــاد علــى إيــران وتركيــا يف ختفيــف هزميتــه وإخراجهــا بصــورة 
انتصــار لــن تنجــح، بــل دعوتــه ملؤمتــر قمــة رابعــي جتمعــه مــع القيــادة 
الرتكيــة والفرنســية واألملانيــة يف اســطنبول لــن تنجــح أيضــاً، فأمريــكا مل 
تدعــه إىل ســوراي حــى خيــرج بطــًا عامليــاً، أو حــى أن تصبــح روســيا 
بوتــن هــي الدولــة األوىل يف العــامل، وإمنــا دعتــه ليدخــل املصيــدة الــي 
ال تســمح لــه ابخلــروج منهــا إال مستســلماً، ولكــن ذلــك لــن يتحقــق 
حــى يقــوم بوتــن بتحقيــق أكــر وأكثــر أهــداف أمريــكا وإســرائيل يف 
ســوراي، وهــي تدمــر الثــورة الســورية وتشــتيتها أواًل، وتدمــر مقومــات 
الدولــة الســورية اثنيــاً، بدليــل أن ترامــب يهــدد ابلتعبــر عــن غضبــه إذا 
قامــت روســيا ابرتــكاب جمــازر يف إدلــب، فهــو يعــرب عــن غضبــه ال 
أكثــر، وهــذه دعــوة صرحيــة لبوتــن كــي يُغضــب ترامــب، فرتامــب ال 
يهــدد روســيا بشــيء غــر الغضــب لــو قتلــت عشــرات األلــوف مــن 
الســورين يف إدلــب، بشــرط عــدم اســتعمال الســاح الكيمــاوي، وقــد 

قتلــت روســيا عشــرات اآلالف يف ســوراي ومل تغضــب أمريــكا منهــا مــن 
قبــل، ولكــن االســرتاتيجية األمريكيــة يف ســوراي هــي عــدم إهنــاء األزمــة 
فيهــا لســنوات مقبلــة وعقــود أيضــاً، وبنــاء أمريــكا ألكثــر مــن عشــرين 
قاعــدة عســكرية كــرى يف مشــال شــرق ســوراي شــرق الفــرات دليــل علــى 
ذلــك، فحــى لــو متكنــت روســيا مــن إهنــاء معركــة إدلــب لصاحلهــا فلــن 
تســتطيع روســيا ادعــاء هنايــة الصــراع يف ســوراي، والقواعــد العســكرية 
األمريكيــة حتتــل أكثــر مــن ثلــث ســوراي، وهــي أغــى األراضــي الســورية 

نفطــاً وزراعــة واقتصــاداً.
لقــد اســتطاعت أمريــكا إجيــاد مــررات تواجدهــا العســكري الكبــر يف 
ســوراي، ابســتغال التواجــد الروســي فيهــا، وابســتغال ذريعــة احلــرب 
علــى اإلرهــاب ابســم التحالــف الــدويل الســتيي، وابســتغال ادعــاء 
دعمهــا حلقــوق األكــراد، وهــي تدعــم أحــزاابً كرديــة إرهابيــة وال تدعــم 
الشــعب الكــردي، وهــذه األحــزاب تقــدم خدمــات لوجســتية هلــا علــى 
األرض، مثل حراسة قواعدها العسكرية واالنتشار العسكري يف املدن 
الســورية ومنــع دخوهلــا مــن ميليشــيات أخــرى، ســواء مــن »داعــش« 
او مــن ميليشــيات ايــران أو ميليشــيات بشــار أو غرهــا، فمنطقــة مشــال 
شــرق ســوراي هــي مناطــق نفــوذ أمريكــي، لــن جتــرؤ روســيا التحــرك فيهــا 

إطاقــاً، وهــذا حجــر عثــرة أمــام احلــل الروســي، وحــى ال تفكــر روســيا 
هبــذه املنطقــة، فــإن أمريــكا ســوف جتعــل مــن إدلــب معركــة مفتوحــة ال 
هنايــة هلــا، بــل إن األرجــح أن تســتغل أمريــكا حــرب روســيا علــى إدلــب 
إلدخــال روســيا يف حــرب اســتنزاف حقيقيــة وخطــرة، فروســيا تعــول 
علــى اجلنــود واملليشــيات اإليرانيــة أن تقــوم ابقتحــام إدلــب بينمــا اجليــش 
الروســي ســوف يســتعمل مقاتاتــه احلربيــة مــن اجلــو، وســيجنب جنــوده 

الدخــول يف حــرب عصــاابت أو ضــد مقاومــة شــعبية.
إدلــب  للمقاتلــن يف  نوعيــة  أســلحة  مــا  أمريــكا بطريقــة  فــإذا وفــرت 
يتمكنــون مــن خاهلــا إســقاط الطائــرات الروســية وغرهــا، فــإن روســيا 
ســوف تســتخدم ســفنها احلربيــة الــي أتــت هبــا إىل الســواحل الســورية 
لقصــف إدلــب مــن البحــر، ويف كل احلــاالت لــن تســتطيع روســيا أن 
حتتــل إدلــب إال وهــي مدمــرة، وهــذا ال ينفــي دخوهلــا يف حــرب مرهقــة 
مــع املقاتلــن الســورين داخــل إدلــب وخارجهــا، أي أن أمريــكا قــد 
ال تســمح لروســيا ابالنتصــار يف إدلــب، وابألخــص ان لــدى امريــكا 
أراضي واســعة إلمداد املقاتلن يف إدلب، وال يضر أمريكا أن تســتمر 
املعــارك يف إدلــب لســنوات مقبلــة، فهــذا يرهــق روســيا وســوراي فقــط، 
فاألمــر يف ادلــب خبــاف القتــال يف منطقــة جنــوب ســوراي ودرعــا، 
حيــث ختلــت أمريــكا عــن دعمهــا هلــم، ألن ذلــك ســوف يشــعل اجلبهــة 
اجلنوبيــة احملاذيــة إلســرائيل، وهــو مــا مل توافــق عليــه الدولــة اإلســرائيلية، 
وقد يضيف متاعب للدولة االردنية، وأمريكا تفضل عدم ارهاقها فيه 
أواًل، مــع عــدم وجــود رغبــة 
معــارك كهــذه  لتبــي  أردنيــة 
علــى حدودهــا أيضــاً، وهــي 
علــى  ســتؤثر  النهايــة  يف 
األمــن االســرائيلي، وهــو مــا 
وال  أمريــكا  عليــه  تراهــن  ال 

االســرائيلية. احلكومــة 
ضــرب  يف  أبن  شــك  ال 
حتقيقــا  إلدلــب  روســيا 
لبعــض األهــداف األمريكيــة 
واإلســرائيلية، فــكل إضعــاف 
الســوري  الشــعب  ملقومــات 
للمشــروع  مكســب  هــو 
العاملــي  والصهيــوين  الغــريب 
انتصــار  ولكــن  واالقليمــي، 
ســيعي  إدلــب  يف  روســيا 
الروســي  الــدور  تقويــة 
وااليــراين وحــزب هللا اللبنــاين يف ســوراي واملنطقــة، وهــذا خــاف منطــق 
أو  إدلــب،  يف  روســيا  إلنكســار  ســيكون  بينمــا  االســرائيلي،  األمــن 
ابتزازهــا يف حــرب طويلــة األمــد، أو مبواجهتهــا مبقاومــة شــعبية قويــة 
حــى بعــد تدمــر إدلــب أو القســم األكــر منهــا، فــإن ذلــك ســوف 
تعــول كثــراً  وامريــكا  قبــل،  ذي  مــن  اكثــر  ســوراي  يف  روســيا  يرهــق 
علــى إغــراق روســيا يف ســوراي أكثــر، بــل إن أمريــكا اعلنــت منــذ أايم 
أن روســيا غارقــة يف ســوراي، وهــو مــا اعــرتض عليــه متحــدث ابســم 
الكرملــن، رافضــاً هــذا االدعــاء األمريكــي، فروســيا ختفــي انزعاجهــا 
مــن غرقهــا يف ســوراي، ولكــن امريــكا علــى يقــن أبن روســيا غارقــة يف 
ســوراي، وتســعى إلغراقهــا أكثــر حــى تطلــب حبــل النجــاة مــن أمريــكا 
وليس من إيران وال من تركيا وال من فرنســا وال من أملانيا، فالســيناريو 
األرجــح ملعركــة إدلــب أن تســتخدمها أمريــكا إلغــراق روســيا يف ســوراي 
أكثــر، وعــدم متكينهــا مــن حتقيــق النصــر فيهــا، وإن كلــف ذلــك أمريــكا 
تبنيهــا الدعــم املباشــر للفصائــل املقاتلــة، كمــا حصــل يف أفغانســتان، 
فاألزمة الســورية يف الرؤية واالســرتاتيجية األمريكية عنواهنا هزمية روســيا 
بوتــن حتديــداً، مــع الســماح لروســيا بتدمــر ســوراي وقتــل شــعبها خدمــة 

الصهيــوين.  للمشــروع 

هل تكون إدلب
معركة انكسار روسيا في سوريا

كاتب وصحفي تركي

محمد زاهد جول
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تنظيم برنامج االختتام لمشروع أنتم الحل

Çaresizsiniz Projesinin Bitirme Programı Yapıldı

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonuna bağlı olarak çalışan Yetim Merkezi tarafından yetim öğrenciler 
yararına uygulanan Çaresizsiniz Projesinin bitirme programı ve bu sene dördüncüsü düzenlenen Yetim 
Şenliği, Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda yapıldı. Bitirme programı ve şenliğe çok 
sayıda yetim öğrenci, aileleri, eğitmenler ve komisyon yetkilileri katıldı. İstikrar Spor Kulübünün desteği 
ile kurulan platformda yarışmalar yapan yetimler mutlu bir gün geçirdiler.

نظــم مركــز األيتــام الــذي يعمــل ابالرتبــاط بلجنــة األيتــام التابعــة لوقــف بلبــل زاده برانمــج االختتــام ملشــروع »أنتــم احلــل« لفائــدة 
الطلبــة األيتــام، كمــا نظــم الــدورة الرابعــة هــذا العــام لتظاهــرة األيتــام. واحتضــن مركــز التعليــم واخلدمــات التابــع للوقــف تلــك 
الفعاليــات. وحضــر تلــك التظاهــرة وبرانمــج االختتــام عــدد كبــر مــن الطلبــة األيتــام وعائاهتــم وثلــة مــن املعلمــن ومســؤويل جلنــة 

األيتــام. وقضــى األيتــام يومــاً ســعيداً ختللتــه مســابقات نظمهــا املنتــدى الــذي أقيــم بدعــم مــن اندي االســتقرار الرايضــي.

مكتب جمعية إييلكدر في بلدة دورت يول يقدم لألطفال
نشاطات دعم نفسي ويوزع عليهم مستلزمات مدرسية
İyilik-der Dörtyol Temsilciliğinden Çocuklara

Moral Etkinliği ve Kırtasiye Yardımı

Hatay Dörtyol temsilciliğinin ev sahipliğinde gönüllülerinde desteği ile yetimler için dayanışma günü ve 
piknik düzenlendi. 95 yetim için düzenlenen dayanışma etkinliğine hem Hatay/Dörtyollu kardeşlerimiz 
hem de Suriyeli muhacir kardeş ailelerimiz katıldı.

بدعــم مــن عــدد مــن املتطوعــن نظــم مكتــب متثيــل مجعيــة إييلكــدر يف بلــدى دورت يــول التابعــة لواليــة هاطــاي جنــوب تركيــا نزهــًة 
ويومــا تكافليــا لفائــدة األيتــام. وشــارك يف نشــاطات ذلــك اليــوم التكافلــي الــذي احتضــن 95 يتيمــاً عــدد مــن العائــات الســورية 

املهاجــرة وعائــات مــن بلــدة دورت يــول.

بدء التسجيل في الدورات الدراسية الجديدة في مركز قطرة للفنون
Katre Sanat’ta Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Katre Sanat Merkezi’nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. 7 branşta tüm yaş grupları için düzenlenen 
kurslar Ekim ayının ilk haftasında başlayacak.
Kurslarla ilgili detaylı bilgi için 0546 816 41 67 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

بــدأت عمليــة التســجيل يف الــدورات الدراســية اجلديــدة الــي ينظمهــا مركــز قطــرة للفنــون. وســتبدأ الــدروس يف األســبوع األول مــن 
شــهر أكتوبــر 2018 وتتضمــن دورات يف ســبع ختصصــات موجهــة ملختلــف األعمــار.

وابالتصال ابلرقم التايل 05468164167 ميكنكم احلصول على معلومات مفصلة حول تلك الدورات الدراسية.



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.6
5 

- 
1/

10
/2

01
8

13

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

وكالة تيكا للتعاون والتنسيق تواصل دعم مسلمي آراكان
TİKA Arakanlı Müslümanların Yanında Olmaya Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesinde 
dünyanın en büyük kampına sığınan Arakanlı Müslümanlara gıdadan temizliğe, sağlıktan eğitime 
kadar sağladığı destekler devam ediyor.

تواصــل رائســة وكالــة تيــكا للتعــاون والتنســيق مســاعداهتا اإلنســانية ملســلمي آراكان الذيــن جلــأوا إىل أكــر خميــم لاجئــن يف العــامل 
وهــو يف منطقــة كوكــس ابزار يف بنغــادش. وتتمثــل تلــك املســاعدات يف كميــات مــن املــواد الغذائيــة ومــواد التنظيــف وخدمــات 

الصحــة والتعليــم.

وكالة تيكا للتعاون والتنسيق تقدم الدعم لطلبة فلسطين
في القدس الشرقية المحتلة

TİKA’dan İşgal altındaki Doğu Kudüs’te
Filistinli Öğrencilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir 
bölgesinde bulunan Riyad Al-Aksa okullarının tadilatını ve donanımını sağlayarak 300 öğrenci ve 30 
öğretmene tablet desteğinde bulundu.

أمتت رائســة وكالة تيكا للتعاون والتنســيق أعمال الرتميم والتأثيث ملدارس رايض األقصى املوجودة يف منطقة املدينة العتيقة من القدس 
الشــرقية القابعة حتت االحتال. ووزعت الوكالة عددا من احلواســيب اللوحية على 300 تلميذ و30 مدرســاً يف تلك املدارس.

األطفال يوجهون للطبيعة نداء سالم

المدارس تستقبل 550 تلميذ سوري

Çocuklar Barış Dileklerini Doğaya İletti

550 Suriyeli öğrenci okullarına kavuştu

Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye’ye sığınan çocuklar, Dünya Barış Günü’nde Türk 
Kızılay’ın düzenlediği bir etkinlikle bir araya geldi. Çocuklar, bu anlamlı günde barış için ağaç dikip 
dünyadaki savaşın bitmesi için dilekte bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Kocaeli Körfez Belediyesi, Suriye Azez’de terör örgütleri tarafından yıkılan 
okulun yerine 550 öğrenci için yeni eğitim yuvası inşa etti.

مبناســبة اليــوم العاملــي للســام نظمــت مجعيــة اهلــال األمحــر الرتكــي تظاهــرة مجعــت أطفــااًل الجئــن يف تركيــا مــن خمتلــف أحنــاء 
العــامل. ويف هــذه املناســبة احلبلــى ابملعــاين غــرس األطفــال عــدداً مــن األشــجار مــن أجــل الســام وســقوها بتمنياهتــم العميقــة أبن 

يعــم الســام وتنتهــي احلــروب يف العــامل قاطبــة.

ابلتعــاون مــع بلديــة كورفــز يف واليــة قواجــا ايلــي الرتكيــة أهنــى وقــف IHH لإلغاثــة اإلنســانية بنــاء مدرســة جديــدة يف بلــدة إعــزاز 
الســورية الي دمرهتا التنظيمات اإلرهابية. واســتقبلت املدرســة اجلديدة 550 تلميذاً.
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األكراد والعقد الوطني المطلوب في سورية 

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

ليســت املســألة الكرديــة بقضيــة خارجــة عــن الســياق، وال 
متناقضــة مــع املنطــق الوطــي العــام يف ســوراي، وليســت مشــكلة 
األقليــات مــن املشــاكل الســهلة احلــل، لكنهــا ال ميكــن إال أن 
تكــون يف صلــب أولــوايت الثــورة الســورية الدميقراطيــة الــي 

تســر اليــوم حنــو مآالهتــا. 
لكــن مــا يدعــوان اليــوم اىل إعــادة طــرح املســألة الكرديــة يف 
ســورية هــو مــا نســمعه ونــراه مــن ممارســات لبعــض اإلخــوة 
الكــرد، الذيــن نعتقــد ومــا زلنــا أهنــم مجيًعــا البــد أن يكونــوا 
مــع وحــدة ســورية، وهكــذا مــن املفــرتض، ملــا عــرف عنهــم مــن 
متســكهم ابلوحــدة الســورية علــى مــر الزمــان، ومــع ذلــك فــان 
مــا نســمعه اليــوم مــن تصرحيــات ملــا يســمى ال )ب ك ك( 
تدعــوان للقلــق، وتامــس فينــا بعــض التوجســات، الــي نتمــى 
أال تكــون بــن ظهــراين مفــردات املســألة الســورية، الــي متشــي 
اآلن ابجتاهــات جديــدة، فــأن يتحــدث » صــاحل مســلم » عمــا 
أمســاه )الفيدراليــة الدميقراطيــة( يضعنــا أمــام تســاؤل عريــض 
مفــاده: هــل حنــن حســب وجهــة النظــر الكورديــة )الصاحليــة( 
قادمــون- بعــد الثــورة- حنــو تقســيم فيــدرايل لســورية؟، وهــل 
حنــن - ســواء كنــا يف االئتــاف أو هيئــة التنســيق، أو اجمللــس 

الوطــي الســوري، - متحــاورون ومتفقــون علــى ذلــك؟ 
مث إن احلديــث عمــا يســميه )مســلم( )غــريب كردســتان/روج 

الــي  املناطــق  بــه  ويقصــد  آفــا( 
يعيــش فيهــا أكــراد ســورية، هــل هــذا 
احلديــث يتماشــى مــع إميــان راســخ 
لــدى مســلم أبن االنتمــاء هــو حنــو 
أم  واحللــم،  املوحــدة  )كردســتان( 

الواقعيــة؟  املوحــدة  لســورية 
جــرى  )مــا  أن  عــن  حديثــه  وهــل 
ليــس  ســورية،  مناطــق  بعــض  يف 
بــل  احلــر،  واجليــش  األكــراد  بــن 
و«مســلحن  حزبــه،  مســلحي  بــن 
مــن  جــاؤوا  وقــد  تركيــا  تدعمهــم 
وأن  زعمــه،  حســب  تركيــا« 
»تســليح أفــراد حزبــه كان للدفــاع 

األكــراد«. عــن 
الدفــاع؟ وضــد مــن؟  لــه: ممــن  نقــول 
هــل هــو ضــد رجــاالت الســلطة؟ أم 
ضــد )اجليــش احلــر( وهــل مــن املعقــول 
أن ينتشــر أفــراد حزبــه املســلح يف غــر 
منطقة من ســورية، حتت مرأى النظام 
وســكوته، وتكــون املســألة حبســن نيــة؟

هــذه أطروحــات تدعــو للتســاؤل والوقــوف عندهــا مليًــا وكثــرًا، 
مــع العلــم أن املوقــف مــن األخــوة الكــورد مل يكــن )مــن قبلــي( إال 
موقًفــا اجيابيًــا، وأان مــن الذيــن يؤمنــون، ويقتنعــون، مبــا قيــل مــن 
»إن االشــكالية قائمــة، وهــي تطالبنــا مجيًعــا ابلوضــوح، وضــوح 

األفــكار ووضــوح املواقــف واملقاصــد«. 
كذلــك »حنــن عندمــا نبحــث يف املســألة الكرديــة ومســتقبلها، 
فلمــا هلــا أيًضــا مــن تداخــل مــع قضيتنــا الوطنيــة ومــن عاقــة هبــا، 
وعندمــا نســأل عــن مســتقبلها فــألن لــه عاقــة مبســتقبلنا، هــذا 
عــدا مــا يُلزمنــا بــه املنطــق املبدئــي، األخاقــي واالنســاين، ومــا 
تلزمنــا بــه األهــداف املشــرتكة حلركــة حتــرر الشــعوب يف العــامل ». 
واملوقــف  الدميقراطــي  الوطــي  املشــروع  مــع  وربطًــا  واســتطراًدا 
مــن املســألة الكورديــة كان التأكيــد دائًمــا علــى اإلخــاء العــريب 
الكــوردي وعلــى ضــرورة إزالــة كل أســباب التصــادم بــن الشــعبن 

التوفيــق  مشــاريع  لتأييــد  دائًمــا  الدفــع  والكــوردي، وكان  العــريب 
بينهمــا وابلتــايل مبــدأ حــق الشــعب الكــردي يف احلصــول علــى 

القوميــة.  حقوقــه 
إن الدولــة األســدية الــي يقــوم نظــام حكمهــا علــى االســتغال 
اســتغال  حنــو  تنحــو  الــي  هــي  الفئــوي،  أو  الطبقــي  والتمايــز 
الشــعوب األخــرى واضطهادهــا، والنظــم الــي تقــوم علــى التســلط 
واالســتبداد، فهــي مبقــدار مــا تضطهــد شــعبها ذاتــه وتفــرض عليــه 
هيمنــة ســلطاهتا وتســتخف إبراداتــه الوطنيــة احلــرة، تضطهــد أيًضــا 
األقليــات القوميــة أو الشــعوب األخــرى املقيمــة علــى أرضهــا أو 
علــى ختومهــا، وتعمــل لبســط الســيطرة عليهــا وتســتخف حبقهــا 

يف تقريــر املصــر. 
وأان مــن املوافقــن مــع مــا قالــه الدكتــور برهــان غليــون يف كتابــه 
)املســألة الطائفيــة ومشــكلة األقليــات( الصــادر عــام /1988/ 
مــن أنــه »ليــس هنــاك جمــال كــي حنلــم حبــل ســريع نســميه مشــكلة 
األقليــات علــى الطريقــة الــي مازالــت ســائدة يف فكــران حــى اليــوم، 
تطــرح  فعندمــا  الســلطة ككل،  مســألة  حــل  نطــاق  خــارج  أي 
املشــكلة غالبًــا مــا تتبــادر إىل الذهــن احللــول الســهلة التقليديــة: 
هــذا  أن  لــو  رفضهــا، كمــا  أو  األقليــات  حبقــوق  االعــرتاف 
االعــرتاف أو هــذا الرفــض كفيــان يف حــد ذاهتمــا بتغيــر الواقــع 
التارخيــي وإزالــة قــوى اجتماعيــة أو تغيرهــا، هــذه احللــول انبعــة مــن 
وهــم يقــوم علــى احنــراف ثقــايف ينشــأ مــن فكــرة أن التاريــخ يتغــر 

مــع تغــر األفــكار واالعتقــادات، لكــن كلنــا نعــرف أن الدســاتر 
تعــرتف بــكل احلقــوق، ليــس لألقليــات فقــط، ولكــن لألغلبيــة 
أيًضــا، لكــن هــذا ال مينــع أن البــاد الــي حتــرتم فيهــا احلــرايت أكثــر 
مــن أي بــاد أخــرى، هــي تلــك الــي ال تتمتــع بدســتور مكتــوب 
كمــا هــو احلــال يف بريطانيــا مثــًا، وأن التأكيــد املبالــغ فيــه علــى 
احــرتام احلــرايت غالبًــا مــا يقصــد اىل إخفــاء التضحيــة الدائمــة 

ابحلقــوق واحلــرايت العامــة«. 
للجميــع دون  هــي حــق طبيعــي  العامــة،  الدميقراطيــة واحلــرايت 
اســتثناء أو متايــز، ســواء ابجلنــس أو العــرق أو الطائفــة أو القوميــة 
أو األثنيــة، اجلميــع هلــم احلــق يف احلريــة، وفــرص العمــل، وحــق 
االنســان ابعتنــاق الديــن، وممارســة الشــعائر، وحقــه ابالنتخــاب 
والرتشــيح، بل وكل حقوقه على إطاقها، شــرط أال يتعدى على 
حريــة اآلخريــن، ووفــق مفهــوم ســيادة القانــون، حتــت ظــل دســتور 

جامــع نتــج مــن خــال مجعيــة أتسيســية منتخبــة، ومل ينــزل كحــق 
مطلــق مــن عــٍل، فــوق رؤوس العبــاد، كمــا هــي حــال األنظمــة 
االســتبدادية عــادة، ومــا آل اليــه الوضــع الســوري، منــذ أربعــن 

عاًمــا أو يزيــد. 
األكــراد إخــوة لنــا، وجــزء ال يتجــزأ مــن النســيج الســوري الواحــد 
واملوحــد، وهــم شــركاؤان يف الوطــن، وهلــم كل احلقــوق الــي ينــص 

عليهــا دســتور عصــري دميقراطــي جامــع مانــع. 
ــا كان أم كــرداًي  واملواطنــة حــق بديهــي وطبيعــي لــكل ســوري عربًي
أم تركمانًيــا أو آشــوراًي أو أرمنًيــا أم ســراينًيا أو شركســًيا أو ســوى 
ذلــك، وال بــد مــن أن تتوضــح العاقــة بــن أطــراف املواطنــة مجيًعــا 
الوطنيــة  والقضــااي  الدميقراطيــة  بــن  واضــح  ترابــط  مــن  بــد  وال 

والقوميــة. 
العقد الوطي املطلوب بن كل الســورين هو املاذ اجلامع ضمن 

حوامل اجتماعية وسياسية وفكرية وبرانمج دميقراطي مبتغى. 
الــذي يهــدف اىل منــع االنفــراد هبــا،  الســلطة  تــداول  إن مبــدأ 
قيــادة  أي  أو  أو حــزب  فئــة  أتبيدهــا أبي  واحتكارهــا وابلتــايل 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الثــاث  الســلطات  فصــل  ومبــدأ  كانــت، 
الفصــل  هــذا  أن  يؤكــد  بــه )مونتســكيو(  أتــى  الــذي  والقضائيــة 
هــو شــرط نشــوء احلــرايت السياســية ومــن دونــه ليســت هنــاك 
امكانيــة لوجودهــا، وابلتــايل فــإن مجــع الســلطات هــو األســاس 
أي  علــى  ممكنــة  مراقبــة  أي  يلغــي  ألنــه  لاســتبداد،  البنيــوي 
ســلطة، كمــا يلغــي أي موازنــة ممكنــة 
وابلتــايل  املختلفــة،  الســلطات  بــن 
عــر  جنوحهــا،  مــن  احلــد  إمكانيــة 
هذه املبادئ األساســية للدميقراطيات 
ميكــن أن يكــون اجلميــع )مســتقبًا( 
يف وطــن واحــد آمــن، ودولــة مدنيــة 
دون  اجلميــع  تســتوعب  دميقراطيــة 
اخللــل ابلوحــدة الوطنيــة، الــي مــا بــرح 
الشــعب الســوري يلهــج لســانه هبــا، 
الصاخبــة  املدنيــة  مظاهراتــه  ويف كل 
الــي خرجــت منــذ بدايــة الثــورة وحــى 
احلناجــر  مــن  تعلــو  حيــث  اآلن، 
واحــد..  واحــد  )واحــد  شــعارات 
وهــذا  واحــد(  الســوري  الشــعب 
الشــعار ليــس نثــرايت ال بعــد فكــري 
هلــا، وليســت زالت لســان، أو قلــم، 
بــل هــي تعبــر عــن مــدى وعــي هــذا 
يكــون  أال  وخطــورة  أبمهيــة  الشــعب 
الشــعب الســوري واحًدا بكل طوائفه 

وأثنياتــه.  وقومياتــه 
حيــث اجملتمــع الــذي يعــاين مــن نقــص االندمــاج الــذايت واالنصهار 
جمتمــع  هــو  إطــاره،  يف  تعيــش  الــي  املختلفــة،  اجلماعــات  بــن 
اشــكايل، ومآالتــه التوحيديــة جــد صعبــة، وال بــد فيــه، وعــره، 
مــن حــل ملشــكلة األقليــات، ضمــن النواحــي املبدئيــة والواقعيــة 
والعملياتيــة، وال نعتقــد أن ســورية مــن اجملتمعــات الــي ميكــن أال 
متعدداهتــا  بــن مجيــع  بــل وانصهــار  اندمــاج ذايت،  فيهــا  يكــون 

اآلنيــة. 
كمــا نعتقــد أن الشــباب واألجيــال اجلديــدة، مــن كل أطيــاف 
الشــعب الســوري ميالــة دون شــك إىل جتــاوز األطــر العصبويــة 
التقليديــة واالنصهــار يف أطــر وطنيــة أوســع كلمــا ســنحت هلــا 
الفرصــة وليســت التعــددايت االثنيــة والقوميــة مصيبــة أو معضلــة 

ال حــل هلــا. 
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عالء الدين حسو

هــذه املقالــة مــا كانــت لتكتــب إال يف وقتهــا بســبب الضغوطــات الــي حتيــط بنــا مــن كل جانــب الــي حالــت دون تدوينهــا 
ولكــن اليــوم  شــاءت الظــروف لكتابتهــا، أتيت أمهيــة هــذه املقالــة مــن حيــث أهنــا متثــل املفصــل األساســي يف كشــف 
مابســات عمليــة خلــط األوراق يف كيفيــة التعامــل بــن جمتمــع الاجئــن واملنظمــات واجلمعيــات ذات الطابــع املــدين 
واملنظمــات ذات الصلــة، األمــر الــذي اســتدعى التوقــف عنــده أن هنــاك تشــابكات قطاعيــة يف صياغــة النظــام الداخلــي 
لتلــك املنظمــات  غــر واضحــة النقــاط حبيــث يلتبــس علــى املتعامــل  مــا هــو  الزم عليــه ومــا هــو متعــدي  فمثــا هنــاك 
مــن يــدس لــك الســم يف الطعــام بكميــات قليلــة وجبــودة أقــل  ولكــن ال يريــد أن ينهــي حياتــك وهنــاك مــن يريــد العكــس، 
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  يف اآلونــة األخــرة  ظهــرت منظمــات ومجعيــات مدنيــة وغــر املدنيــة مسيســة  و تدعــم 
جهــات إرهابيــة  فانقلــب العمــل اإلنســاين اإلغاثــي لعمــل سياســي حــزيب ابإلضافــة إىل أن هــذه املنظمــات كانــت توظــف 
مــن هــم ليســوا أهــًا للقيــام هبــذا العمــل اإلغاثــي  فمنهــم مــن أســس فــرق مصغــرة للضغــط علــى مــن هــم أهــل لذلــك مــن 
أجــل طردهــم مــن العمــل  وهــذا كان جليــاً عندمــا قامــت جمموعــة مــن املوظفــات تعمــل يف تلــك املنظمــات بكتابــة تقاريــر 
كاذبــة مبوظفــة كانــت تعمــل بشــكل مهــي وبــكل خراهتــا خلدمــة الاجئــن مــن أجــل ابعادهــم عــدا عــن ذلــك تعاملهــم مــع 
الاجئــن كان غــر مهــي، الســؤال أيــن هــو قســم املــوارد البشــرية مــاذا يعمــل ؟، كيــف قّيــم الســر الذاتيــة هلــؤالء؟ وكيــف 
وضعهــم يف مناصــب إداريــة ؟، ابإلضافــة إىل أن هنــاك مــن املنظمــات واجلمعيــات مــن تعمــل حتــت مســميات مذهبيــة ال 

حتــت مســمى وطــن.  
أين هو السؤال؟

تشــهد الكثــر مــن دول العــامل وجمموعاهتــا الدوليــة اإلقليميــة والعامليــة وجــود العديــد مــن املنظمــات املهتمــة مبلــف الاجئــن 
واملنظمــات واجلمعيــات اإلغاثيــة اإلنســانية  الــي كانــت متــارس نشــاطها حتــت مســميات عــدة مثــل اجلمعيــات اخلريــة 
والتضامنيــة حتولــت فجــأة إىل كيــاانت مهيكلــة وآالت شرســة للدعايــة والتمويــل ومجــع األدلــة واحلقائــق، لقــد تكاثــرت 
هــذه املنظمــات الــي حتولــت إىل أدوات بيــد القــوى العامليــة علــى حنــو مذهــل للغايــة لتصبــح اليــوم مــن املســلمات الثابتــة 
يف حياتنــا اليوميــة كمــا اكتســبت نوعــاً مــن القداســة الومهيــة األمــر الــذي ســاهم يف وضعهــا فــوق املســاءلة رغــم الشــبهات 
والســقطات املتاحقــة،  والغريــب يف األمــر أن معظــم الســاعن لذلــك يســتندون يف أتييــد مســعاهم مبــا تقدمــه هلــم دول 
الغطرســة مــن دعــم وبتشــجيع وأتييــد مــن حكومــات هــذه الــدول الــي تشــهد بلداهنــا العديــد مــن حــاالت انتهــاك حقــوق 
اإلنســان فــا جــدال يف مشــروعية وجــود منظمــات تُعــى ابلعمــل اإلنســاين اإلغاثــي عنــد ممارســة دورهــا مبوضوعيــة ولكــن 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل غفلــت هــذه املنظمــات أم تغافلــت عــن مــدى االرتبــاط التبــاديل بــن احلــق والواجــب، 
متثيليــة العمــل اإلنســاين الــي يؤديهــا الغــرب  إمنــا تــدار يف رهــان علــى عنصــر الاشــعور السياســي الــذي ولّــد معارضــة جدليــة 
ذات عقــل سياســي مؤســس علــى التمذهــب والــذي ال يــزال ولــو يف حــّده األدىن مطلــوابً اللعــب بــه وشــّد عصبّياتــه مــن 
أجــل تفتيــت البلــدان وأهــم أغراضــه فــرض بربريــة اســتعمارية جديــدة علــى الفكــر احلــر الــذي يقــاوم األطمــاع والغــزوات 

االســتعمارية اجلديــدة .
املفارقة أين تكمن؟

ــرّة أن هــذه املنظمــات كانــت وال تــزال شــاهداً يتــم إحضــاره حــن احلاجــة السياســية إليــه وليــس وفــق مقتضيــات 
ُ
املفارقــة امل

األمانــة القانونيــة واألخاقيــة أو حســب الــدور واملهــام املوكلــة هلــذه املنظمــات ويف أحيــان كثــرة تكــون أداة حتكمهــا األهــواء 
السياســية واملصــاحل وتفــرض اهليمنــة الدوليــة أجنداهتــا علــى مســارها وعلــى اســتنتاجاهتا أكثــر ممــا تتحكــم هبــا مبادئهــا 
ومقتضيــات وجودهــا القانــوين واألخاقــي. لقــد خيبــت املنظمــات الدوليــة آمــال معظــم شــعوب العــامل البتعادهــا عــن 
غاايهتــا الــي أنشــأت مــن أجلهــا بســبب تســييس عملهــا بشــكل صــارخ والزدواجيــة املعايــر الــي تتبعهــا يف التعامــل مــع 

القضــااي العامليــة.
ما هو املطلوب؟

ال نريــد أن حنّمــل املنظمــات الدوليــة مــا هــو خــارج ســياق وجودهــا يف إطــار النظــام العاملــي وال أن نضيــف إىل أجنداهتــا 
احلافلــة ابملفارقــات املزيــد لكنهــا قــد تصلــح للقيــاس علــى التجــاذابت والصراعــات احملتدمــة بــن أجنحــة النظــام العاملــي القائــم 
أبجنداتــه القدميــة منهــا واجلديــدة ومبشــاهد التقاطعــات يف الرؤيــة الدوليــة الــي تســتحضر خمــاوف إجــراءات اســتباقية أكثــر ممــا 
هــي معنيــة حبقائــق مــا جــرى واجلرائــم الــي ترتكبهــا التنظيمــات اإلرهابيــة وأخواهتــا يف العديــد مــن البلــدان العربيــة املدعومــة 

مــن دول إقليميــة مثلــت ابلنســبة هلــا ورقــة للضغــط السياســي وســتاراً لدعــم اإلرهــاب بطــرق ملتويــة ومباشــرة دون حــرج.
 لقــد آن األوان لتوقــف هــذه املنظمــات سياســة إزدواجيــة املعايــر الــي متارســها إزاء قضــااي حقــوق اإلنســان حيــث أن 
التجاهــل الغــريب املتزايــد واألورويب منــه حتديــداً جتــاه الكثــر مــن القضــااي اإلنســانية العامليــة والكيــل مبكيالــن إزاء قضــااي حمقــة 
قــد ابت مشــيناً فــإىل مــى ســتبقى املنظمــات الدوليــة مسيســة ومصابــة ابلفصــام وشــاهد زور، وكنــا نظنهــا ســتكون عــوانً 

للشــعوب الفقــرة واملظلومــة يف هــذا العــامل.
ما هو البديل؟

رغم كل ما ســبق حنن ال جنادل يف مشــروعية وجود هذه املنظمات وال نقول إهنا شــر ابملطلق ونتمســك مببدأ أن وجودها 
أفضــل مــن عدمــه، وأن العلــة ليســت فيهــا بــل يف القائمــن عليهــا والســؤال األهــم: أليــس يف اإلمــكان حتقيــق تــوازن مــن 
نــوع مــا يف عملهــا بغــض النظــر عــن النيــات واألهــداف املشــبوهة مــن وراء أتسيســها أم إن ذلــك أمــر مســتحيل ابعتبــار أن 

منطــق القــوة ال ميكــن أن يكــون إال شــراً ابملطلــق.
 نعلــم أننــا نعيــش يف عــامل منعــزل متامــاً عــن الواقــع حبكــم جتاهلــه عمــا جيــري يف الواقــع وأن العاقــات بــن الــدول تقــوم علــى 
املصاحل واملكاســب وأهنا ليســت مجعيات خرية، لكن ذاك الســؤال يبقى مشــروعاً وال ســيما مع وصول قوى الشــر العاملية 

إىل أدىن درجات االحنطاط يف اإلنسانية.

شــهدت عينتــاب يف األســبوع األخــر مــن شــهرآب  ندوتــن ، بدايــة 
األســبوع وهنايتــه، األوىل: حتدثــت عــن ضــرورة إعــادة النظــر يف العمــل 
ــا مــن وعــي ثقــايف داعــم  الثــوري واملراجعــة، لبنــاء اهلويــة الوطنيــة، انطاًق
للهويــة الوطنيــة ، وتطــرق احملاضــر  إىل أســباب اخفــاق الســورين يف 
إجنــاح ثورهتــم، منهــا عــدم التنظيــم، وأن ذلــك يعــود للمجتمــع ذاتــه بكافــة 
أطيافــه، وأن املعارضــة مل تســتطع االســتفادة مــن الفــرص الــي مُسحــت 
هلــا، ونــًوه عــن املعارضــة أبهنــا مل تســتفد قبــل الثــورة مــن اهلامــش البســيط 
الــذي مسحــه النظــام يف تلــك الفــرتة أي قبــل  الثــورة، وأن هــذا اهلامــش 
كان أوســع وأكــر بعــد انطــاق الثــورة، ولكننــا مل نســتطع االســتفادة 
منــه، وكان نســبة احلضــور مخســن مهتًمــا، إضافــة إىل طلبــة يف العلــوم 

السياســية اتبعــوا النــدوة عــر الســكايب. 
وعقــب النــدوة مجعنــا لقــاء مــع احملاضــر، وكان متمًمــا للمحاضــرة، يف 
ضــرورة تفعيــل الثقافــة املشــرتكة الــي حيملهــا الشــعب الســوري لتكويــن 

منظومــة معرفيــة جديــدة.
النــدوة الثانيــة: كانــت حمــدودة العــدد، ال يتجــاوز احلضــور ال22 مهتًمــا، 
علــى  بعــرض  متيــزت  والعســكرة،  املــدين  اجملتمــع  عــن  احملاضــر  حتــدث 
البوربوينــت، لوحــظ اللــون األمحــر مســيطرًا علــى اللوحــات، ممــا يعكــس 
رفــض احملاضــر للعنــف، ورمبــا مل يهتــم لذلــك،  ولكــن العــرض ذكــرين بفيلــم 
املســيح للمخــرج واملمثــل )ميــل جبســون( حيــث ســيطر اللــون األمحــر 
علــى مشــاهد الفيلــم، وكان احلــوار مــع احملاضــر ســاخًنا، حيــث طــرح 
احملاضــر وجهــة نظــره، وطــرح أســئلة حــاول اإلجابــة عليهــا، فأصــاب يف 
جــزء منهــا وأخفــق يف جــزء آخــر، حيــث طــرح أســئلة مهمــة منهــا علــى 
ســبيل املثــال: مــاذا ينقــص املعارضــة كــي تلعــب دور املعارضــة؟، ونــوًّه عــن 
اهلوامــش وعــدم اســتفادة املعارضــة منــه، حيــث كان حاضــراً يف احملاضــرة 
وأمــا  وخارجــي،  داخلــي  ســببن  نتيجــة  ذلــك  ســبب  ورأى  األوىل،  
الداخلــي فهــو عجــز املعارضــة مــن التمــاس بشــكل فعلــي مــع الشــعب، 
واخلارجــي عــدم تواصلهــا بشــكل صحيــح مــع اخلــارج سياســًيا، وتســأل 
يف هنايــة احملاضــرة عــن خيــارات املعارضــة الــي بــدأت ســلمية بســؤال : 

هــل حتتــاج السياســة يف ســورية إىل العســكر حلمايتهــا؟.  
وعقــب النــدوة أيًضــا، كانــت أمســية لطيفــة وعميقــة، اجتمعــت خنبــة 
مــن مثقفــي عينتــاب ممــن حضــر الندوتــن، وســاد احلديــث بشــكل عــام 
عــن دور اجملتمــع املــدين، وطــرح فكــرة التمييــز بــن جمتمــع أهلــي وجمتمــع 
مــدين، وأنــه يف ســورية كان هنــاك جمتمــع أهلــي، ومل يكــن جمتمًعــا مدنًيــا 
بســبب ســحق النظــام لــكل امكانيــات العمــل املــدين املنظــم، النتيجــة يف 

كا اليومــن واحــدة.
» ضــرورة بنــاء منظومــة معرفيــة جديــدة، ُتظهــر اهلويــة الوطنيــة، وتبــي 

الدولــة الســورية احلديثــة، وفــق أســس إنســانية«.
كان احملاضر األول يدعو إىل هدم كل اآلليات الفاشلة السابقة، والبدء 
مــن جديــد، »إعــادة هيكلــة« برؤيــة تســتند علــى التجــارب واخلــرات 
املكتســبة وبطريقــة جديــدة حمورهــا الثقافــة ال السياســة، وحــاول احملاضــر 
الثــاين إلقــاء اللــوم علــى املعارضــة دون أن مييــز بــن املعارضــة كأحــزاب 
والشــعب كمواطنــن، وبرأيــي كانــت تلــك نقطــة مل يقــدر احملاضــر علــى 
توضيحهــا، فســقط يف التوصيــف السياســي، مــع أنــه كان يتحــدث عــن 
اجملتمــع املــدين، ولكنــه كان جــاًدا ومؤمنًــا يف ضــرورة البنــاء بطريقــة جديــدة 

تعتمــد علــى مرتكــزات أخــرى وإن بــدا متشــائًما مــن حــدوث ذلــك. 
نتمــى فعــًا، أن تــدرك النخــب، أبن ســوراي اجلديــدة، حتتــاج إىل هــدم 
وإعــادة بنــاء، وفــق املســتجدات ال الذكــرايت، املرحلــة اجلديــدة تتطلــب 
آليــات جديــدة، تــدرك الواقــع بشــكل عميــق وعقــاين، وتعيــد املصاحلــة 

ثقافًيــا وفكــراًي، تقبــل اآلخــر وتعمــل معــه.
اإلســامية  السياســية  األحــزاب  تُغلــق  وأن  قريبًــا،  اليــوم  ذلــك  نتمــى   
دفــرت  جديــد،  دفــرت  بفتــح  وتبــدأ  القدميــة،  الدفاتــر  واألمميــة  والقوميــة 
مشــرتك، يضــم نظاًمــا وطنيًــا قــادرًا علــى إيقــاف ســوراي علــى قدميهــا 

جديــد.   مــن 

خفافيش تعمل تحت جنح الظالم

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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آآآٍه 
ما أعتَق هذا الصوت!!

يولِوُل يف داخلي 
أهرُب بعيداً ألسفِل الليِل 

أنزوي
فيذوُب قليب 

وعيناي غارقتاِن يف الدجى 
كشبٍح ينتِظُر ُمستغرابً 

موته
وهل يضيُع الشبح يف العدِم!؟

غداً سأانُم 
والصوُت القدمُي يناغيي 

وزهرة بريّة وحيدة 
يتماوُج نور وجِهها يف الظلمة

ُتصغي 
تسرِتُق السمَع ألنيي وترتيلي 

كنهٍر 
هِتزُّ سريره برفيِف أهداهبا 

يغفو مثَّ يصحو 
يف اهلزيع األخر 

فيضيُع ماءه ُمتدلياً 
يف صحراِء الوجوِد

***
أغنيٌة تصدُح يف األرجاِء

وحدها 
تنأى، ترتعُش، وتذوي

من نصِف الليِل بسجٍن جمهول 
إىل منتصِف الليلِة القاِدمْة 

وكل الليايل 
حى انِفضاِض األُفِق احلاَلِك

عن فجٍر هبيج
كالِشراِع الغريِب 

تلمع صورته على املاِء
من بعيد

رغماً عن الزمِن، والنوِّ الرديء 
والقلُب خشٌن بندوِب احلسرات 

واألسِف 
المتداِد أسري 

ورنن القيِد حوَل معصمي احلُلِم
***

كئيٌب هذا الليل الطويل 
ترتاقُص أضواء قريٍة بعيدة مهجورة 

وخريُر النهِر اليابِس، يف الذاكرِة 
ال يتعب 

ونِباٌح شارد 
وآهاٌت جمهولة، من ظُلمِة األسِر والقهر 

وحدُه القمر:
ال يتوُب عن التلُصِص 

على األنن!
ال يبكي 

قبَل الصباح يطوي الصفحة 
مثًّ

ينتِظُر ليًا كئيباً جديداً.

امة الحلم
ّ

دو

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

ولــدت يف العــام الــذي اســتوىل فيــه حافــظ األســد علــى زمــام 
احليــاة، ويف اليــوم الثــاين اســتوىل علــى العــرش.

فصــار هــو الســلطة والشــعب والقضيــة حيــث جــاء ويف جيوبــه 
كل احللــول وكل املفاتيــح، النصــر والكرامــة والعدالــة مشــّدداً 

يف أول ظهــور لــه علــى هــذه العبــارة التارخييــة: 
)مى استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً(.

وككل رئيــس عــريب يف أول خطــاب لــه أتيت فلســطن علــى 
الطاولــة وجتلــس متأملــة عيــون الرئيــس وهــو يتغــزل هبــا ويســتمر 

اخلطــاب ومتــر الســنن وال أخبــار عــن فلســطن.
كالعــادة وكأي دكتاتــور عــريب يــوزّع اخلطــاابت ويــرد هبــا علــى 
األعــداء ويطعــم هبــا الفقــراء، خطــاابت )مــم ســوف وســوف 
وســوف( مث ينــام الشــعب وتنــامّ  فلســطن يف درٍج مــن دروج 

طاولتــه ألربعــن عــام.
أترعــرع يف  أن  الظــروف  شــاءت  عــادي  مواطــن  أي  ومثــل 
ظــل الشــعارات، فربّتــي أمــي حســب شــريعة التســامح فــكان 
يف  مــا  أحــٌد  ضربــي  وإذا  مهــذابً،  أكــون  أن  مــي  مطلــوابً 
الشــارع فيجــب علــيًّ أن أبتســم لــه ومــن مث أعطيــه خــّدي 
األيســر ألحــداث التــوازن، وعلــّي أال أحــدق يف عينيــه أبــداً 

إذا مســح يل ابالنصــراف  فقــط  وأنصــرف 
يف املدرســة كنــت مهــذابً، كمــا أوصتــي أمــي وســرعان مــا 
كنــُت أســتلقي أرضــاً وأرفــع قدمــي عاليــاً لعصــي األســتاذ وال 
أنكر أن األمر الوحيد الذي كان ُيشعرين ابلقلق حينها كان 
جــوريب املثقــوب، ومــا أن ينتهــي األســتاذ مــن حفلــة التعذيــب 
يف خدمــة الرتبيــة الوطنيــة كنــت أهنــض وأقّبــل يــداه وأنصــرف 

مبتســماً.  أان مهــذب اي أمــي 
يف املدارس أشــبعي األســاتذة ضرابً ويف الشــوارع ضربي أوالد 

املســؤولن والضبــاط، ضربــُت علــى ابب الفــرن وتعلمــت وأان 
واقــف يف الطابــور اليومــي للفــرن أن أســتدير إىل احلائــط حــن 
يُقبــل هــؤالء الذيــن ال يقفــون يف الطابــور وال يدفعــون مثــن 
اخلبــز، كنــُت مهــذابً إلرضــاء أمــي، ضربــي املعلمــون، ضربــي 
رجــال األمــن، ضربــي رجــال الشــرطة، وحــى شــرطي املــرور 
ضربــي وهــو بعيــد يل النقــود الــي قدمتهــا لــه كرشــوة وهــو يقــول 

يل )حــط فوقهــم ألــف(. 
ضربي الضباط يف اخلدمة اإللزامية وصف الضباط وأصدقاء 
الضبــاط وأبنائهــم وزوجاهتــم وكنــُت مهــذابً اي أمــي ال أنصــرف 
إال إذا بصقــوا يف وجهــي وطلبــوا مــي اإلنصــراف، فهــؤالء 
حيملــون مهــوم القضيــة وهــم مضغوطــن مــن ثقــل الشــعارات 
الــي يرفعوهنــا وعليهــم أن يفّرغــوا شــحناهتم يف رأس املواطــن 

الــذي حتــول إىل أداة تفريــغ. 
كنــت مهــذابً اي أمــي، مهــذابً كاجليــش الباســل يف الثمانينــات 
والتســعينياتً  أمــام العــدو وهــو يتلقــى الضــرابت علــى رأســه 

ويبتسم.
كنــت مهــذابً اي أمــي وابتســمت لذلــك الضابــط يف مطــار 
دمشــق حــن صفعــي علــى رقبــي قبــل ابب الطائــرة مبرتيــن، 
وهــو يبتســم وأان أبتســم كــم كان مهــذابً اي أمــي وهــو يصفعــي 
وأيخــذ نقــودي كلهــا بعــد أن كشــف أمــري أبيّن هــارٌب مــن 

الوطــن. 
كنــت مهــذابً وهلــذا عانيــت يف أملانيــا اي أمــي فــا أحــد يضــرب 
أحــداً، عشــت فراغــاً وخلــًا كبــراً هنــا وأصابــي القــرف، فــا 
أحــد يضربــي ولذلــك تولّــد لــدي الشــعور ابلنقــص الشــديد، 
سأعود اي أمي ألين سئمُت احلياة هنا يف وطن با شعارات 

وطــن ال يضــرب أطفالــه هــو وطــن ال حيــب أطفالــه .

ولدت في العام الذي استولى فيه
حافظ األسد على زمام الحياة

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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أجــرت صحيفــة إشــراق اللقــاء التــايل مــع الســيد رئيــس 
أعضــاء  مــن  وعــدد  األحــرار  الســورين  احملامــن  جتمــع 
املكتــب التنفيــذي للحديــث عــن واقــع التجمــع وأهدافــه.
نرحــب ابألســتاذ علــي رشــيد احلســن رئيــس التجمــع 

وزمائــه ونتمــى اعطــاءان حملــة عــن جتمعكــم. 
- جتمــع احملامــن الســورين األحــرار هــو منظمــة حقوقيــة 
غــر حكوميــة تضــم حمامــن وحقوقيــن ســــــورين، تســعى 
للدفــاع عــن حقــوق االنســان وبنــاء دولــة القانــون واملواطنــة، 
االرتبــاط  مكاتــب  مــن  العديــد  وهلــا  عينتــاب  يف  مقرهــا 
واهليئــات االستشــارية الداعمــة، إضافــة اىل اهليئــة النســائية 
 65 حــوايل  اآلن  وتضــم  وريفهــا  عنتــاب  يف  الســورية 
عضــوة، وتتمتــع ابســتقاليتها وهلــا نظــام داخلــي ومت اجــراء 
مــن  بكثــر  وتقــوم  ادارهتــا  جملــس  الختيــار  االنتخــاابت 
الفعاليــات، و يتــوزع أعضــاء التجمــع بــن تركيــا والداخــل 

الســوري، ويف مصــر، ويف دول االحتــاد األوريب.

نرحــب ابألســتاذ عبــد اهلــادي مصطفــى انئــب رئيــس 
التجمــع ونتمــى أن حتدثنــا عــن أهــم أنشــطة التجمــع؟
- تتمحــور أنشــطة التجمــع حــول نشــر الثقافــة احلقوقيــة 
والواثئــق  وامللكيــات  احلقــوق  توثيــق  مشــاريع  ومتابعــة 
املهــددة ابلفقــدان، وترتكــز أنشــطة التجمــع يف تركيــا علــى 
عقــد نــدوات توعيــة للســورين للتقيــد ابلقانــون الرتكــي، 
نشــرات مطبوعــة  واصــدار  الرتكيــة  احلكوميــة  وابلقــرارات 
حتقيــق  ســبيل  ويف  ابلتشــاركية،  التجمــع  يؤمــن  لذلــك 
أهدافــه فقــد عقــد العديــد مــن اتفاقــات التعــاون، ومذكرات 

التفاهــم مــع عــدد مــن املنظمــات احلقوقيــة يف تركيــا.
يف  الدراســات  مكتــب  رئيــس  صــوان  أمحــد  األســتاذ 
الدراســات  مــن  عــدد  علــى  اطلعنــا  لقــد  التجمــع، 
القانونيــة الــي أجنزهــا مكتبكــم، هــل تضعنــا يف صــورة 

ذلــك؟
البحــوث  الدراســات ابلتجمــع إبعــداد  يقــوم مكتــب   -
ســوراي  يف  املؤسســي  لإلصــاح  القانونيــة  والدراســات 
ولتعديــل القوانــن الســورية لتطويرهــا، لتتوافــق مــع الشــرعة 
قانونيــة  دراســات  وإصــدار  االنســان  حلقــوق  الدوليــة 
أعضــاء  مــن  عــدد  إبجنازهــا  يســاهم  ســوراي،  ملســتقبل 
االنكليزيــة  اللغتــن  اىل  معظمهــا  ترمجــة  وتتــم  التجمــع، 
والفرنســية ويتــم نشــرها يف عــدد مــن املواقــع العامليــة، وننجــز 
هــذه الدراســات ابلتعــاون مــع املنتــدى القانــوين الســوري 
ومــن  ابريــس،  العــريب يف  االصــاح  مبــادرة  مــن  وبدعــم 

عناوينهــا:
ســوراي-  يف  اجلاحنــن  لألحــداث  القانونيــة  احلمايــة   -
إصــاح أنظمــة الســجون يف ســوري- فصــل الســلطات 
يف الدســتور الســوري- الفســاد االداري يف ســوراي وســبل 
اإلصــاح- تطويــر القضــاء االداري يف ســوراي- إصــاح 
احلمايــة  تطويــر  ســوراي-  يف  والشــرطة  األمــن  منظومــة 
املهــددة  اجلديــدة  القوانــن  ســوراي-  يف  للبيئــة  القانونيــة 
للملكيــات العقاريــة يف ســوراي- إصــاح القوانــن الناظمــة 

لنقابــة احملامــن يف ســوراي. 
- توجهنــا ابلســؤال للمحامــي عاصــي حــاق حــول 
أجهــزة  حــول  فيهــا  شــارك  الــي  اهلامــة  الدراســة 

فقــال: الســورية.  املخابــرات 
- مــن أهــم املواضيــع الــي تــؤرق الســورين: قضيــة إصــاح 

قطــاع األمــن والشــرطة )املدنيــة والعســكرية(، حيــث يعتــر 
الكثــرون أن فســاد هاتــن املؤسســتن كان ســبباً جوهــرايً 
يف انــدالع الثــورة الســورية، لقــد حاولنــا يف هــذه الدراســة 
االجابة على السؤال التايل )هل ميكن للمنظومة الشرطية 
واألمنيــة الســورية يف واقعهــا الراهــن االســتمرار والبقــاء، ومــا 
مــدى توافــق أدائهــا مــع املعايــر الدوليــة حلقــوق االنســان، 
غايــة  يف  بتوصيــات  خرجــت  متكاملــة  دراســة  وكانــت 

االمهيــة إلصــاح قطــاع األمــن والشــرطة يف ســورية.
القانــوين  االصــاح  إن  صــوان:  االســتاذ  وأضــاف   
واملؤسســايت هــو اخلطــوة االوىل لبنــاء ســوراي اجلديــدة بلــد 
فإننــا مــن خــال هــذه  القانــون، وهلــذا  املواطنــة وســيادة 
الدراســات حناول أن نســاهم بوضع لبنة يف البناء القانوين 

الــي حنلــم هبــا. واملؤسســايت لســوراي 

لقاء مع تجمع المحامين السوريين األحرار

صحفية وكاتبة سورية

آيات حاضري

من مخضب حر

شاعر وكاتب سوري

صالح العيسى

غــٍد يف  آٍت  الشــاِم  أثُر  هللِا  ات 

رِفـَْعــًة ِلَمْجــِدَك  َودَْع  بُــيَّ  اي  ســْر 

ِســرُبا ــع  جَتمَّ إذا  كالطيــوِر  كــن 

ــا إنَّ تَِطهــا  فــا  اجلــراَح  ودَِع 

وحَتَشَّــدوا  ِثــاَران  الــذائُب  َقطَــَف 

موطــٍن ِحيــازَة  َخســئوا  لِكنَّمــا 

أنتمــي األبيــِة  الشــاِم  إىل  إيّن 

كرامــي ثُغــوِر  علــى  تُغــُر  ايَمــن 

إىل فـَُعــْد  أكــوُن  َمــْن  جَتَهــُل  ُكنــَت  إن 

يـَْرَتقــي املُخَضــِب  بــن  مــا  شــتاَن 

وقــد ضمائرهــم  دفنــوا  مــن  بــَن  أو 

وكــم فاتنــٌة  أنــِت  كــم  حريــي 

أســتجْب دعــوُتْ  فــإن  اإللــُه  قــاَل 

َأمحــٍد ُأمــُة  حنــُن  نصــَرَك  رِب  اي 

بِنصــاِل أخــُذه  علينــا  عهــداً 

ِلِقتــايل حَتشَّــدوا  الطغــاَة  إنَّ 

نــزايل هتــاُب  إذ  كالنعامــة  ال 

حــايل بســالِة  عــن  لتشــهَد  تبقــى 

وِعقــايل عراقــي  لِــُذِل  َمكــراً 

لِنضــايل منــزٌل  الشــهامُة  فيــه 

ِبِفعــايل ُأًذِهلَــْت  الَريــِة  كُل 

رِجــايل فعــاِل  مــن  ِبِــْزٍي  أْبِشــْر 

األبطــاِل بثــورِة  الوليــِد  عصــِر 

وَجــاِل هيبــٍة  يف  متبســماً 

وِســفاِل َســفاهٍة  بفــرِط  عاشــوا 

غــاِل مهــَرِك  إن  إذ  أغَريْتِــي 

بليــايل راجيــاً  َكفــي  َفرفْعــُت 

ُســؤايل عنــد  جْييــُب  ســواَك  يل  مــن 

علي الرشيد

عبد الهادي مصطفى

أحمد صوان

عاصي حالق
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ابلتصوير البطيء:
ماذا تفعل خال الوجبات؟

كل عمــل نقــوم بــه خــال يومنــا حمصــور بــن هــذه الوجبــات، هــل اســتلقيت فــوق 
األغطيــة ونظــرت إىل الســقف، مبــاذا تفكــر؟، ال تقــل مــاذا ســنتناول علــى وجبــة الغــداء 
أو اإلفطــار؟، بــل كيــف ســتنقذ هــذا العــامل ؟، هــل أنــت تنتمــي إىل جيــل خاســر، كل 
شــيء يســحب مــن أمامــه، تظاهــر أنــك فهمــت الســؤال، وحتــرك إلنقــاذ مــا تبقــى منــه 
!، إفعــل أي شــيء، لتكــن مفاوضــاً رائعــاً، ال تتخــَل عــن مبادئــك، وقــف إىل جانــب 
األشــخاص الذيــن وثقــوا بــك، ال حتــاول الرجــوع للخلــف، تقــدم ال ختــف ال شــيء 

ســيحصل أكثــر ممــا حصــل! 
خــذ فرصتــك وتقــدم ولتكــن هنــاك فرصــة اثنيــة واثلثــة، املهــم اإلقــدام، مــا دمــت حتبهــم 
عليــك محايتهــم، أبي شــيء، بيــدك، بقلمــك، بلســانك، حــى لــو إبشــارة مــن عينيــك، 
ملســة واحــدة ميكــن أن تغــر جمــرى األشــياء، مل ختلــق للعــذاب والتفكــر بــل هــو مــن 
صنعــك، وال تضــع بــن عينيــك هنايــة موحشــة، هنــاك األمــل ال تــرتك القــراء بــدون هــذا 
األمــل ؟، ختيــل أنــك ترســم لوحــة، كيــف تريدهــا، ومــا هــي ألواهنــا ومــاذا تريــد مــن 
خاهلــا ؟، قــدم شــروطك، وليكــن هنــاك شــهود علــى انتصــارك، وال تــدع أحــداً ينظــر 
إليــك مرتــن ؟، لــروك بوجهــن أنــت وجــه واحــد، شــخص واحــد ، يريــد اخلــر للعــامل ، 
عندمــا تريــد ســرٍّع الوقــت وأنقــذ مــا ميكــن إنقــاذه، اســتعد ذاكرتــك وأبــدع ، فأنــت لســت 
مرمــج، واخــرت املنــارة األكثــر ســطوعاً، فهنــاك مــن حيتاجــك، ابتســم كثــراً وكل قليــًا ، 
وال تتوقــف عــن التفكــر بــن الوجبــات ، اســتمر ابحملاولــة تســتطيع أن تفعــل شــيئاً ، مــاال 
يســتطع فعلــه غــرك تســتطيعه أنــت ، ليــس هنــاك خطــأ وصــواب ، بــل فــوز وخســارة، 
القيــادة خطــرة لكــن إن أتقنتهــا قللــت كثــراً مــن اخلطــر ، لطاملــا يطلــب منــك النــاس 
االحــرتاس ممــا تتمــى ، ولكنــه عــرض ســيبدل حياتــك وحياهتــم ، حــان دورك قــم بعمــل 
رائــع، تواصــل مــع اجلميــع وافعــل الصــواب ، هــي معركتــك ابحليــاة ، وفكرتــك اعرضهــا 
علــى مــلء الشاشــة ، تســلق احليــاة، ســيحالفك احلــظ ، ابــدأ بعمليــة عصــف ذهــي ، 
فالثقــة هــي الصفــة املثلــى، وكــن مبأمــن مــن اخلــداع، وال تقــل دائمــاً مــا تفكــر بــه ، بــل 

فكــر ونفــذ ، عــد إىل لوحتــك أكملهــا، وال تــرتك أي فــراغ.

لوحة فارغةعند زاوية المكان

كاتبة وصحفية سوريةكاتبة وصحفية سورية مقيمة في هولندا

إلهام حقيرامة إسماعيل

ال شــيء أبي منــزل جديــد يربطــي، ال شــيء ســوى ضفــاف منــزل حيمــي جســدي مــن ارتطــام األمــواج، 
هنــاك فقــط تركتــه خلفــي، هنــاك فقــط كنــت أانم بعمــق أســجد هلل علــى باطــه بصــدق مجيــع األشــياء 

البســيطة تشــرب مــن ثقلهــا يف جــويف وتغرقــي. 
اآلن مبعثــرة هــي األشــياء أو مرتبــة حمطمــة مغــرة وســخة ال فــرق كنــت ألحضنهــا دون تــردد ألشــعر بذلــك 

الــدفء احلقيقــي. 
لــو هــذا الزمــن يســمع صــوت احلنــن داخلــي لعــاد يب إىل هنــاك، حيــث اليامســن يســتقبلك عنــد املدخــل 
ورائحــة امــي هتلّــل بقدومــك وبيــت مــن احلــب يتكــئ علــى قنديــل الليــل، تلــك األشــياء رغــم خرافيــة مللمتهــا 
متنيــت لــو حزمتهــا مــع الرحيــل لــو كنــت أعلــم، الحتفظــت ابلبــكاء والضحــك القلــق واالنتظــار وصــوت 
الضجيــج وامللــل، كل شــيء جواريــر أمــي املرتبــة، مابســها وأوراق امتحــاانت والــدي لطابــه، رائحــة احلــر 
األمحــر ونظارتــه تغفــو عليهــا كتبــه وصــوت األخبــار يقتحــم اهلــدوء، الزلــت أذكــر قداحــة الغــاز القدميــة 
ومطبخنــا الكبــر كــم قصصنــا فيــه رواايت، وملًّ علــى طاولتــه العائلــة وفــرات يتدفــق علــى حائــط املمــر الطويــل 
وعنــد آخــره تطــل غرفتنــا الصغــرة، أان وأخــي كــم ضحكنــا يف تلــك الليلــة -أتذكريــن- كــم بكينــا ومتــردان، 

رمسنــا املســتقبل حليــاة هنــاك وكتبنــا علــى طاولتنــا أمجــل الذكــرايت ..؟
قبــل أن أديــر وجهــي للتشــرد والغربــة عنــد عتبــة البيــت وضعتهــا قطــرات الذكــرايت يف قلــيب وأمطــرت 

ابلرحيــل. 
ال شــيء يربطــي ابلعــدم هنــا ســوى مســألة االســتمرار إهنــا احليــاة فقــط، كل مــا متلكــه روحــي تســكن هنــاك 

علــى زاويــة املــكان تطــل علــى عاملــي البســيط وصــوت لــآذان يقــرع الصبــاح. 
كيــف يل أن أنســى تلــك التفاصيــل الصغــرة وأان مــا زلــت هنــاك أرســم علــى انفــذيت االنتظــار واكتــب علــى 
جدرانــه احملطمــة مــا بقــي فيهــا مــن فتــات، أمســح دمــوع الليــل حــن هتامجــي العــرات، وأقــف علــى انصيــة 
الشــمس اســتقبل الصبــاح، ابتســم ألطفــايل، أكمــل النهــار علــى ضفــاف هنــر، ينتهــي النهــار، أمســد هلــم 
أســرهتم، أقبلهــم وأعــود للصمــت والفــراغ، هنــاك عنــد زاويــة الطريــق يســتقبلك اليامســن وعنــد البــاب جتــدين 

أعانــق احلطــام وأانم.
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

منــذ اعتــاء )املــايل( علــى الســلطة يف طهــران، كان العــراق هدفــاً آليــة هللا اخلميــي ليكــون ميــداانً 
متقدمــاً منــه يبــدأ تنفيــذ خمططاتــه يف تصديــر )الثــورة( ومنــه يبــدأ نشــر بــذور الصــراع الطائفــي، ومنــه 
وبــه يبــي دروعــه وحيتمــي مــن أيــة خماطــر قــد أتتيــه مــع التغــر يف املنظومــة الدوليــة، وكأنــه ـ أي اخلميــي 
ــَد لتنفيــذ سياســاته يف العــراق قبــل اســتامه للحكــم يف طهــران عندمــا كان يقيــم يف العــراق ومنــه  ـ مهَّ
توجــه إىل فرنســا يف 6 تشــرين األول عــام 1978 مســتغًا الظــروف املوضوعيــة الــي كانــت تتحكــم 
ابلسياســات الدوليــة، مث وبتأييــد دويل مــن خــال صمتهــم جتــاه التظاهــرات واالعتصامــات اجلماهريــة 
يف إيــران اســتطاع تغــر النظــام يف طهــران )بثــورة بيضــاء( مــع خــروج الشــاه ) حممــد رضــا هبلــوي ( يف 
16 كانــون الثــاين 1979 وعــودة آيــة هللا اخلميــي يف 1 شــباط مــن العــام نفســه مــن منفــاه يف فرنســا 

إىل طهــران.
املنطقــة وســعي اخلميــي لتصديــر  تتالــت بشــكل دراماتيكــي يف  الــي  العــودة لألحــداث  مــن دون 
ثورتــه مــن خــال خطاابتــه الناريــة حتركــت الــدول الغربيــة وخاصــة أمريــكا إلشــعال حــرب بــن )عــراق 
صــدام حســن وإيــران اخلميــي( حبجــة ترســيم احلــدود يف منطقــة شــط العــرب بعــد أن تقامستهــا علــى 
خلفيــة اتفاقيــة اجلزائــر املرمــة يف 6 آذار 1975 بــن النظامــن مقابــل إهنــاء القتــال يف كردســتان 
العــراق ووقــف إيــران دعمهــا للكــورد!، حيــث بــدأت احلــرب بــن البلديــن مــن أيلــول 1980 إىل 
آب 1988، كان ذلــك فرصــة ذهبيــة ابلنســبة للنظــام يف طهــران لتشــكيل منظمــات شــيعية مواليــة 
لــه ودعمهــا لتكــون اليــد الــذي مُيَكَِّنــُه مــن اللعــب مبصــر العــراق بعــد أن اســتطاع تشــكيل حــزب هللا 
اللبنــاين عــام 1982 ومــده ابملــال والســاح ليكــون األقــوى بذريعــة اجلهــاد ضــد إســرائيل وحتريــر 

األراضــي اللبنانيــة ومبســاعدة مــن النظــام يف دمشــق.
حقيقــة األمــر، كان النظــام يف إيــران مل يــرتك فرصــة وإال اســتغلها لصــاحل التدخــل يف الشــأن اإلقليمــي، 
حيــث أنــه كمــا وافــق علــى التدخــل العســكري األمريكــي واملتحالفــن معهــا يف أفغانســتان يف 7 
اكتوبــر 2001 علــى خلفيــة هجمــات 11 ســبتمر، ووافــق أيضــاً علــى عمليــة حتريــر العــراق مــن نظــام 
البعــث الــي قادهتــا أمريــكا أيضــاً بتحالــف دويل يف 20 آذار 2003، ومــن مث انقلــب علــى ذلــك 
وشــكل جمموعــات مســلحة يف العــراق ضــد الوجــود األمريكــي، لكــن يف حقيقــة األمــر كان يهــدف 
إىل تقويــة النفــوذ الشــيعي املــوايل لــه والســيطرة علــى قــرار احلكــم يف بغــداد، كمــا ســاعد تنظيمــات 
القاعــدة وحركــة طالبــان يف أفغانســتان إلطالــة أمــد احلــرب فيهــا هبــدف اســتثمارها لصــاحل سياســاهتا 
يف املنطقــة، وكذلــك اســتمرارية هتريــب املخــدرات الــي مــن وارداهتــا ميكــن متويــل اجملموعــات اإلرهابيــة 
يف املنطقــة وشــراء الذمــم الــي تصلــح أن تكــون أجنداهتــا يف املنطقــة والعــامل خدمــة )لثورتــه املســتمرة(.

مــع اســتمرارية النظــام اإليــراين لسياســاته املعلنــة واملخفيــة لألهــداف واملــرام أوصــل املنطقــة إىل حالــة 
مــن الرعــب واخلــوف الفظيــع، حيــث أن االســتقرار أصبــح حلمــاً والتوتــر بــن األنظمــة والــدول يف 
املنطقــة يــكاد أن يكــون مســيطراً علــى املشــهد السياســي الــذي أصبــح يضغــط بشــكل أو آبخــر علــى 
احلالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد أن ســيطر علــى املشــهد السياســي يف العــراق مــن خــال تنظيماتــه 
املختلفــة يقودهــا )قاســم ســليماين( الــذي لــه اليــٌد الطــوىل يف كل األزمــات املســتمرة منــذ ســقوط نظــام 

البعــث يف العــراق إىل اليــوم حمــاواًل اســتمرار األزمــة واســتثمارها.
مــع هــذه األمهيــة البالغــة اخلطــورة علــى املنطقــة وعــدم تراجــع إيــران عــن سياســاهتا أبي حــال مــن 
األحــوال، كــون الرتاجــع عــن تلــك السياســات يعــي هنايــة لواليــة الفقيــه وحكــم )املــايل(، وكذلــك 
مناطــق نفــوذه الــي تشــكل جبهاهتــا املتقدمــة حلمايــة طهــران، فهــي ال ميكــن أن تقــع يف حمــل خلــل 
اســرتاتيجي، ومــن أجــل ذلــك اســتطاعت ربــط األزمــات ببعضهــا البعــض، مــن العــراق إىل ســوراي 
مــن اليمــن ومــد يــد العــون إىل مجعيــات  وصــواًل إىل لبنــان وفلســطن، وكذلــك حنــو اخلليــج بــدءاً 

وأحــزاب طائفيــة يف اخلليــج ومناطــق أخــرى مــن العــامل اإلســامي.
أعتقــد أن احللــول تكمــن يف وضــع حــٍد للتدخــات اإليرانيــة يف شــأن العــراق السياســي وإدارة احلكــم 
مبســاعدة من اجملتمع الدويل لطاملا العراق حى الســاعة خيضع إلدارة دولية بقيادة الوالايت املتحدة، 
علمــاً أبن ذلــك يشــكل صعوبــة كصعوبــة اقتــاع خــااي الســرطان املنتشــرة يف اجلســم الواحــد بعــد أن 
مت تشــكيل العديــد مــن الفصائــل والوحــدات املســلحة ابســم احلشــد الشــعيب حبجــة حماربــة )داعــش(، 
واليــوم تشــارك احلكومــة والرملــان يف صناعــة مســتقبل العــراق وإقــرار ســيادته، وابلتــايل أعتقــد أن العــراق 
ســيبقى يشــكل تلــك البــؤرة الــي منهــا ختلــق أزمــات للجــوار ومنهــا ميكــن البــدء ابحللــول، ولصعوبــة 
ــُح أبن حــل مجيــع األزمــات يف املنطقــة يكمــن يف تغيــر النظــام يف طهــران، ) فــإن  ذلــك، أرجــع وأرجِّ

َوقَــَع اإلمــام بطلــت الصــاة (.

Ji roja mele derketne ser desthilatdarî li Tehranê de, Ayetulah El-Xumeynî Îraq 
kiribû armanc ku meydana pîlanin wî be bo veguhezandina “ şoreşê “ û ji wir 
de tovin dijberî ya şaxin olî balv bike, û ji wir û ji wî de mertala parastina xwe 
ava bike li beramberî her gef û guruntîyekî ji kur de bê bi guhertinin sazumana 
navdewletî re. wekî ku Xumeynî amadekarî dikir ku sîyasetin xwe li Îraqê bi rê 
ve bibe berî bi destxistina desthilatdarî li Tehranê di dema ku ew niştecî bû li 
Îraqê û ji wir çûbû Firensa di roja 6/10/1978 de sûd ji dirûma bergeyî ya siyaseta 
navdewletî girtibû, û pejrandina navdewletî ji serhildanin gelêrî li Îranê di rêya 
bê dengî re ya ku karibû sazumana Îranê biguhêre di riya “ şoreşeke sipî re “ bi 
derketina Şah (Mihemed Riza Behlewî) re ji Îranê li roja 16/1/1979 an û vegera 
Ayetulah Xumeynî bo Tehranê ji Firensa li roja 1/2/yê wê salê.
Bê vegera ser bûyerin rû dane bi şêwakî diramatîkî li herêmê û hewlin Xumeynî 
bo veguheztina şoreşê bi gutinin xwe yên ji agir ku livek xiste nava dewletin ro-
java nemaze Emerîka bo vêxistina agirê şerekî di navbera ( Îraqa Sedam Husên û 
Îrana Xumeynî ) de bi bihaneya nexşekirina sînor li kendava Erebî piştî parveki-
rina li gor lihevkirina Cezayîrê di roja 6/3/1975 de li navbera her du rêjîman 
beramber rawestandina şer li kurdistan û seknandina alîkarîya Îranê ji Kurd re! 
bo wê şere destpê kir ji Îlûna 1980 de ta tebaxa 1988 an.. ew derfeteke zêrîn bû 
ji rijêma li Tehranê re bo rêxistinin gelêrî yên layingerin xwe saz bikê û palpişt 
be ji wan re da ku destek be jê re karibe bi çarenûsa Îraqê bilîze piştî (Hizbulahê 
Lubnanî) damezrand li sala 1982 an û pişt dayê bi çek û dirav bo bi hêzkirina wê 
bi bihaneya şer li dijî Îsrayîl û rizgarkirina axa Lubnanê her weha bi alîkarîya 
rijêma li Şamê...
Di rastîyê de, rijêma Îranê ti derfet ji dest xwe bernedidan û dixistine ber-
cwendîya destêwerdanin xwe di navçeyê de.. wekî ku erê kiribû ji destêwerdana 
Emerîka û layengirên wê ji Evxanistanê re di 6 iktobera 2001 de bi bihaneya 
êrişin 11 sibtemberê wusa jî erê kir li ser kiryara rizgarkirina Îraqê ji desthilat-
darîya rijêma Beis bi hevpeymanîyeke navdewletî û bi seroketîya Emerîka li 20 
azara 2003 an.. û ji nişkav de lê vegerîya bi sazkirina komelin çekdar li Îraqê 
li dijî hebûna Emerîka, lê di rastîyê de armanc bi hêzkirina layengerin xwe yên 
Şêî bû û destdana ser biryara hikumetê bû li Bexdadê bû, her weha alîkar bû ji 
rêxistinin El-qaîdê û Talîban re li Evxanistanê bi merema dirêjkirina demên şer 
û waberhên bigre ji bercewendîya sîyasetin xwe re li herêmê û berdewamîya 
qaçaxîya hişbiran ya ku dahatî yên wê pê komelin terorîst xwedî dike û xwedî 
derûnin zebûn dikire da ecîndeyin wê be li herêmê û cîhanê de di xizmeta “ 
Berdewamiya şoreşê de “.
Bi berdewaîya rijêma Îranê siyasetin xwe yên armanc û meremin xwe yên aşkere 
û veşartî herêm xistîye metirsî û veciniqiyake bi sam û sawîr, aramî bû xewnek 
û nakokî kete nava rêxistin û dewletan li herêmê da ku tabloya siyasî bû guvaşek 
bi rengekî ji rengan li ser rewşa aborî û civakî piştî ku fişar da ser tabloya siyasî 
li Îraqê di rê ya rêxistinin reng û reng re bi seroketîya (Qasim Silêmanî) yê ku 
dest dirêjîya wî di tevayî kirîzan de berdewame ji hilweşandina rijêma Beis de 
li Îraqê ta roja Îro û hewl dide kirîz berdewam bin bo waberhênana jê wergire.
Bi vê giringiya bilind di talûkeyê de li ser herêmê û bê vegera Îranê ji pêvejoya 
xwe li ser vê sîyasetê bi ti şêweyan, ji ber veger ji wan sîyasetan yanî dawîye 
ji Wulayet El-Feqîh û desthilatdarîya Melan re, her weha herêmin lê dest dirêj 
ku kirine enîyên pêşeng bo parastina Tehranê jî, ew nabin bibin cîyê sistîya 
istîratîcî, loma jî, kanibû kirîzan bi hev de girêde, ji Îraqê bo Sûrî dighê Lubnan 
û Filestînê, ber bi kendav de ji Yemenê de û piştgêrî ya bo komel û partî yên 
şaxolî (taifî) li kendavê û herêmin din li cîhana Îslamî..
Bawer dikim çareserî di sînordarkirina destêwerdana Îranê di çarenûsa Îraqê û 
çonetîya birêvabirina desthilatdarîya wê de ye bi alîkarîya civaka navdewletî û 
hîn Îraq heta vê hewşê jî di bin siya birêvabirina navdewletî bi serokatîya Emerî-
ka de ye, tê zanîn ku ev yek ne bi hesanî tê cîbicî kirin wek çetinîya hilkişandina 
pêtagin penceşêrî ya belav bûyî di laşekî de piştî bi çendîn bask û yekenîyên 
çekdar hatine sazkirin bi navê El-Heşid El-Şeibî bi bihaneya şerê li dijî “ Daiş 
“ û îro roj hevparin di hikomet û perlemanê de bo pêşesazîya diwaroja Îraqê 
û biryadana serwerîya wê.. loma jî, bawer dikim wê Îraq bimîne pêgeha ku jê 
kirîz têne çêkirin ji dor û berên cîwar re û ji wê jî dibe çareserî dest pê bikin, û 
bi çetinîya wê re, ez vedgerim û dibînim ku çareserî ji tevayî kirîzin li herêmê di 
guhertina rijêma Li Tehranê de ye, ( Eger Îmam bikevê nimêj bi xwe îbtal dibe ).

العراق..
لغز األزمات ومفتاح الحلول!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Îraq..
 şêfra kirîzan û kilîta çareserî yan!

Suriyeli Gazeteci - Yazar



سنة الثالثة ــ العدد 65 ــ 2018/10/1
ال

20

بعــد أن شــارك اجليــش الروســي بتهــدمي قســم كبــر مــن املــدن والقــرى واملناطــق الســورية مســتخدماً 
كافــة أنــواع األســلحة ومشــجعاً النظــام علــى اســتخدام كافــة األســلحة احملرمــة ممــا أدى أيضــاً إىل قتــل 
مئــات آالف الســورين وهتجــر نصــف ســكان ســورية واســتخدامه حلــق النقــض الفيتــو ل 9 مــرات، 
بــدأ يعمــل ويطالــب إبعــادة الاجئــن إىل بادهــم والــي اعترهــا مؤخــراً يف املانيــا أهنــا مهمــة إنســانية 

نبيلــة.
إن سياسة بوتن طرحت العديد من األسئلة منها:

- كيف جيب أن يعود السوريون؟ وملاذا يطرح بوتن هذا الشعار اآلن وإبحلاح وبقوة.؟
- وما هو املتوقع من ردود الفعل الدولية؟، وأيضاً ما هو دور املعارضة الرمسية من هذا العمل؟

أواًل: حــى يســتطيع الاجئــن الســورين العــودة إىل منازهلــم جيــب أن تــزال كل األســباب الــي أدت 
إىل هجرهتــم ونعــي فيهــا هيمنــة النظــام، ومهــام جيــش النظــام ومهــام جهــاز األمــن الــذي قتــل وشــرد 

لشــعب الســوري. 
اثنيــاً: إبعــاد الــدول الــي ســامهت يف التهجــر أو القتــل أو التدمــر ونعــي هبــا أواًل روســيا وإيــران 
واتباعهمــا املختلفــن وهــذا لــن حيصــل حســب توجهــات بوتــن الواضحــة، فهــو يســعى الســتقرار 

النظــام واســتمرار هيمنــة األســد 
واســتمرار احتالــه للمناطــق الســورية، وهيمنــة )بوتــن( علــى القــرار الســوري وهــذا يعــي أن األســباب 
الــي أدت إىل هتجــر نصــف ســكان ســورية ال تــزال قائمــة لذلــك فــإن العــودة ســتكون مســتحيلة أو 

حمفوفــة ابملخاطــر، ألن بوتــن يريــد أن يلــزم الســورين ابلعــودة )إىل حضــن النظــام(.
إذاً هــو يريــد أن يعيــد الســورين مــع اإلصــرار علــى إبقــاء أســباب هجرهتــم، أمــا العــودة فلهــا عــدة 

أســباب:
أوهلــا وأمههــا ابلنســبة لبوتــن هــو أتمــن دعــم دويل )إلعــادة اإلعمــار( علــى أن يتــوىل بوتــن ونظامــه 
عمليــة إعــادة اإلعمــار إبشــراف النظــام الســوري وهــذا يعــي أنــه ال يوجــد إعمــار وأعتقــد أن بوتــن 
معجــب بتجربــة إعــادة األعمــار العراقيــة الــي كلفــت العــراق مئــات مليــارات الــدوالرات بــدون أي 

عمــل جــدي إلعــادة اإلعمــار.
ومــا قامــت بــه أمريــكا يف العــراق حيــاول أن يعيــده يف ســورية، وأيضــاً فجيــش النظــام حباجــة لعناصــر 
جديــدة بعــد أن اســتنزف العــدد األكــر مــن عناصــره يف حربــه اجملرمــة مــع شــعبه أو بســبب حــاالت 
اإلنشــقاق الــي مشلــت عشــرات آالف الضبــاط وصــف الضبــاط واجلنــود الذيــن رفضــوا قتــل شــعبهم 
والتعــاون مــع سياســة النظــام اهلمجيــة، وأيضــاً بســبب التحضــر لتغطيــة النقــص الــذي ســيحصل 
بســبب انســحاب إيــران وحــزب هللا مــن ســورية، وهــذا ســيتم قريبــاً، وعــدم قــدرة أو اســتعداد الــروس 
إلرســال أعــداد كبــرة مــن جنودهــم إىل ســورية حــى ال يتعرضــوا خلســائر كبــرة ترغمهــم علــى اخلــروج 
منهــا، إذا تشــكلت مقاومــة وطنيــة تعتمــد حــرب العصــاابت وتبتعــد عــن التطــرف، ومــن املعــروف أن 
النظــام األســدي اجملــرم أجــر حــوايل ال50 ألــف شــاب مــن مناطــق )املصاحلــات( علــى االلتحــاق 
ابخلدمــة العســكرية، وهــذا اهلــدف ابلتحديــد هــو الــذي دفــع النظــام ابلتعــاون مــع الــروس لتنفيــذ 
التفجــرات األخــرة الــي متــت يف حمافظــة الســويداء والــي توقفــت مبجــرد هيمنــة النظــام علــى كافــة 
الــذي رفضــوا االلتحــاق خبدمــة سياســة النظــام  مناطــق الســويداء واالتفــاق علــى جتنيــد الشــباب 

القاتلــة، بعــد أن قضــى علــى أنصــار رجــال الكرامــة.
إن احلــل الروســي إذا نفــذ لــن جيلــب ســوى الكــوارث للســورين وســيدفع البــاد إلنفجــارات جديــدة 
ســتنعكس بصــورة مأســاوية علــى الشــعب الســوري وعلــى الــدول املضيفــة لاجئــن وســتزيد مــن 
التطــرف يف املنطقــة أبمجعهــا، وهــذا ال ترغــب بــه دول املنطقــة والــدول األوربيــة وأعتقــد أن غالبيــة 
الــدول العربيــة واألوروبيــة تعــرف متامــاً أهــداف بوتــن وأســباب إصــراره علــى إجبــار الســورين للعــودة 
إىل )حضــن النظــام( وابتــزاز الــدول اخلليجيــة واألوروبيــة لدفــع مــا عليهــا مــن أجــل إعــادة األعمــار، 
ورفضــت الــدول األوربيــة إنطاقــاً مــن فهمهــا العميــق للسياســة الروســية تقــدمي أيــة مســاعدة قبــل إجنــاز 
حــل سياســي يــؤدي إىل نقــل الســلطة، واختــذت الــوالايت املتحــدة مؤخــراً عــدداً مــن اإلجــراءات 
الصادمــة للسياســة الروســية، تعلــن مــن خاهلــا رفضهــا إلمــاءات الــروس ابهليمنــة املطلقــة علــى 

ســورية.
إن مــا تقــدم يؤكــد إن الــروس إذا اســتطاعوا حتقيــق تقــدم عســكري يف ســورية بســبب شــدة اجرامهــم، 
إال أهنــم مل يســتطيعوا حــى اآلن حتقيــق نتائــج سياســية تنســجم مــع تقدمهــم العســكري، وإذا كانــت 
احلــرب هــي سياســة بشــكل عنيــف فإننــا نعتقــد إن السياســة الروســية جتــد صعــوابت كبــرة يف حتقيــق 
اجنــازات سياســية ذات قيمــة ، ومــا تبقــى علــى املعارضــة السياســية وقــوى الثــورة إال أن تتحــد لتعــود 
للمبــادرة مســتفيدة مــن إرتبــاك السياســة الروســية ومــن بدايــة ظهــور شــرخ كبــر بــن حتالــف اســتاان 
الــذي ظهــر يف املوقــف مــن إدلــب، ويف حمــاوالت تركيــا أتمــن حتالــف جديــد يبعــد ايــران ، وهــذا مــا 

نــراه يف الدعــوى ملؤمتــر مــن أجــل ســورية تشــارك فيــه روســيا وتركيــا وفرنســا وأملانيــا.

هل فشلت السياسة الروسية 

منصور األتاسي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Rus ordusunun her türlü silahı kullanmak ve rejimi de tüm yasaklı silahları kullanmaya teşvik 
etmek suretiyle Suriye şehir, köy ve bölgelerinin çoğunun yıkımına katılması, yüzbinlerce 
Suriyelinin ölümüne ve Suriye nüfusunun yarısının göç etmesine katkı sağlaması ve toplamda 
9 kere veto hakkını kullanmasının ardından Rusya, geçtiğimiz günlerde Almanya’da yapılan 
açıklamada “insani ve soylu” bir görev olduğunu belirterek Suriyeli mültecilerin ülkelerine 
dönmesi için çaba sarf etmeye başladı.
Putin’in bu politikası akıllara bir takım sorular getirmektedir:
- Suriyeliler ülkelerine nasıl dönmelidir? Putin neden bu meseleyi şu anda, acil bir surette ve 
büyük önem atfederek dile getirmektedir?
- Uluslararası toplumun bu konudaki tepkisi ne olacaktır? Resmi muhalefetin bu çabalar hu-
susundaki rolü ne olacaktır?
İlk olarak söylemeliyiz ki Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönebilmeleri için, yurtlarını terk 
etmelerine yol açan sebeplerin ortadan kalkmış olması gerekmektedir. Yani rejimin hakim-
iyeti son bulmalı, Suriye halkını katleden ve yurtlarından süren rejim ordusu ile emniyet 
teşkilatının görevlerine son verilmelidir.
İkinci olarak ise tehcir, katil ve yıkım eylemlerinde payı olan devletler, yani başta Rusya, 
İran ve çeşitli unsurları Suriye’den çıkarılmalıdır. Bu ise Putin’in açıkça görülen yaklaşımları 
göz önüne alınırsa, mümkün olmayacaktır. Nitekim Putin rejimin istikrarını sağlama, Esed’in 
hakimiyetini sürdürme, Suriye’de işgal ettiği bölgeleri elinde tutma ve Suriye’de karar alma 
pozisyonunda bulunma eğilimindedir. Böylece Suriye nüfusunun yarısının ülkesini terk etme-
sine yol açan sebeplerin hala mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle geri dönüş imkansız 
yahut tehlikelerle dolu olacaktır. Zira Putin, Suriyelileri “rejimin kucağına” dönmeye zorla-
mak istemektedir.
O halde Putin’in Suriyelileri, ülkelerini terk etmelerine yol açan sebeplerin devam etmesi 
konusunda ısrarcı olarak geri döndürmeye çalıştığı aşikardır. Geri dönüşün ise Putin açısından 
bir takım hedefleri bulunmaktadır:
Bu hedeflerin ilki, Suriye’nin “yeniden imarı” konusunda uluslararası toplumun desteği-
ni sağlamaktadır. Buna göre Putin ve Rus rejimi, Suriye rejiminin gözetiminde Suriye’nin 
yeniden imar edilmesi görevini üstlenecektir ki bu da ortada bir imarın olmayacağı anlamına 
gelmektedir. Öyle inanıyorum ki Putin, Irak’ın yeniden imar edilmesi tecrübesinin cazibesine 
kapılmıştır. Nitekim söz konusu imar süreci Irak’a yüz milyarlarca dolara patlamış ve imar 
adına herhangi bir ciddi çalışma da söz konusu olmamıştır.
Putin, Amerika’nın Irak’ta yaptığını Suriye’de tekrarlamak istemektedir. Öte yandan rejim 
ordusu da, hem halkına karşı yürüttüğü savaşta verdiği kayıplar hem de halkını katletmeyi 
ve rejimin barbar politikasının ortağı olmayı reddeden on binlerce subay ve askerin ordu-
dan ayrılması nedeniyle yeni askerlere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca İran ve Hizbullah’ın Su-
riye’den ayrılması ile – ki bu yakın zamanda gerçekleşecektir – doğacak boşluğu kapatmak 
istemektedir. Rusya ise büyük kayıplara uğrayarak Suriye’den çıkmak zorunda kalmaması 
için buraya fazla asker getirememekte yahut getirmeye hazır bulunmamaktadır. Nitekim milli 
bir direnişin meydana getirilip, aşırılıktan uzak bir biçimde gerilla savaşı yürütülmesi halinde 
böylesi kayıplar söz konusu olabilir. Bilindiği üzere katil Esed rejimi “anlaşma” yapılmış 
olan bölgelerden yaklaşık 50 bin genci askerlik yapmaya zorlamıştır. Bu amaca hizmet için 
rejim, Rusya’nın da işbirliğiyle Süveyda bölgesindeki saldırıları gerçekleştirmiş ve rejimin 
Süveyda’nın tüm bölgelerine hakim olması ve askerlik yapmayı reddeden gençlerin askere 
alınması üzerinde anlaşılması ile saldırılar durdurulmuştur. Ancak bunun için önce Ricalü’l 
Kerame’nin destekçileri ortadan kaldırılmıştır.
Rusya’nın çözüm önerisi uygulandığı takdirde, Suriyeliler için yeni felaketler doğuracak ve 
Suriye’nin yeni patlamalara sahne olmasına yol açacaktır. Ayrıca trajik biçimde Suriye halkı 
ve mültecileri ağırlayan devletler üzerinde yansımasını gösterecektir. Öte yandan bölgenin 
tamamında aşırılığı arttıracaktır ki bu da bölge ülkelerinin ve Avrupa’nın istemediği bir du-
rumdur. Kanaatimce Arap ve Avrupa ülkelerinin çoğu Putin’in hedeflerini ve Suriyelilerin “re-
jimin kucağına” dönmesi konusundaki ısrarı ile Körfez ve Avrupa ülkelerine yeniden imar için 
üzerlerine düşen parayı ödemeleri konusunda şantaj yapmasının sebeplerini bilmektedirler. 
Bu nedenle Rusya’nın politikasını derinlemesine anlayan Avrupa devletleri, iktidar değişimini 
getirecek siyasi bir çözüm gerçekleştirilmeden herhangi bir yardımda bulunmayı reddetmiştir. 
ABD ise yakın zamanda Rusya’nın politikasına karşı tedbirler alarak Rusya’nın Suriye’de 
mutlak hakim olma çabalarını kabul etmediğini belirtmiştir.
Tüm bu anlatılanlar, işlediği suçların ciddiyeti sayesinde Rusya’nın Suriye’de askeri bir iler-
leme kaydedebildiğini gözler önüne sermektedir. Ancak Rusya, askeri ilerlemesiyle uyumlu 
bir siyasi ilerleme gösterememiştir. Savaşın şiddetli bir siyaset işi olduğu düşünüldüğünde, 
Rus politikasının kayda değer siyasi başarılar gerçekleştirmesinin önünde büyük engeller bu-
lunduğuna inanmaktayız. Buna bağlı olarak siyasi muhalefet ve devrimci güçlerin yapması 
gereken, Rus politikasındaki bocalamadan ve Astana ittifakındaki çatlaktan yararlanarak, yeni 
bir atılımda bulunmaktır. İdlib meselesi ile Türkiye’nin İran’ı dışarıda bırakacak yeni bir itti-
fak girişiminde bulunması, söz konusu çatlağı aşikar hale getirmiştir. Nitekim Türk yönetimi, 
Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya’dan oluşan bir Suriye konferansı gerçekleştirme davetin-
de bulunmuştur.

Mansur EL-ATASI

Rusya’nın Politikası Suya Mı Düştü?

Suriyeli Siyasetçi-Muhalifسياسي ومعارض سوري
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بــرزت الشــعاراتية يف الثــورة الســورية كجــزء مــن مــوروث ســاد بيننــا خــال فــرتات االســتبداد الــي عشــنا 
فيهــا طويــًا، فأصبحنــا نرفــع شــعارات كبــرة ونعيــش يف األحــام واألوهــام لنرضــي ذواتنــا املغــرورة دون 
االنتبــاه إىل خماطــر رفــع شــعارات غــر قابلــة للتحقيــق يف الظــروف الــي أطلقــت فيهــا تلــك الشــعارات.

ال أحــد جيــادل يف حالــة الضعــف واالهــرتاء الــي تشــوب دولنــا، فقــد ترســخ يف موروثنــا الــذي يعتمــد 
علــى الفخــر املســتمد مــن الفــوز ابلغــزو واحلــروب، وليــس مــن احلضــارة الكبــرة الــي أسســها أجــدادان 
والتقــدم العلمــي واحلضــاري الــذي كانــوا يتمتعــون بــه، هلــذا ميكــن أن نقــول إن تكبــر الشــعار يف 
ظــروف ال تســمح ابلوصــول إليــه هــو تعبــر عــن ردة فعــل للضعــف الــذي يعرتينــا والــذي جعلنــا ملطشــة 
للجميــع، خصوصــاً يف ســوراي وثورهتــا، والــي أصبحــت بفضــل نظــام األســد ومــن ُنّصــب علــى أكتــاف 

الثــورة الســورية ممثــًا هلــا ســاحة تصفيــات حســاابت إقليميــة ودوليــة.
القضيــة ال تتعلــق بعدالــة الشــعارات املرفوعــة، بــل يف توقيــت رفعهــا وإمكانيــة حتقيقهــا، فمعظــم النــاس 
فقــدوا األمــل يف االئتــاف وقبلــه اجمللــس الوطــي وبعــده هيئــة املفاوضــات، لكــن هــذه املؤسســات مل 
تكــن صنيعــة الثــورة والثــوار، بــل صنيعــة دول، والــدول الــي عينــت أعضاءهــا هــي مــن تعزهلــم، هلــذا 
فالعنــرتايت الــي خرجــت تطالــب إبســقاط مؤسســة هيئــة املفاوضــات أو عــدد مــن أعضاءهــا ال ميكــن 
أن تصــل إىل هدفهــا لكــون املؤسســة واألعضــاء املوجوديــن فيهــا مــن صناعــة دول وليــس مــن صناعــة 
الثــورة مــع كامــل التقديــر للكثــر مــن األعضــاء احملرتمــن املوجوديــن فيهــا، وأان هنــا ال احتــدث عــن 
أخاقيــة أو عــدم أخاقيــة العضــو أو املؤسســة، إمنــا عــدم إمكانيــة فصــل أو ضــم عضــو أو أكثــر مــن 
خــال محلــة شــعبية ألن هــذا العضــو وجــد بدعــم دولــة مــا، وهــي الوحيــدة الــي ميكنهــا أن تعــدل علــى 
التشــكيلة القائمــة، وعــدم الوصــول إىل حتقيــق الشــعار الــذي مت رفعــه كهــدف حلملــة مــا يــؤدي مــع 

تكــرار هــذا الفشــل إىل ابتعــاد النــاس عــن الثــورة وأيســها مــن التغيــر.
تتكــرر الشــعاراتية اليــوم يف حالــة إدلــب، فاملشــهد العــام يوضــح أن هنــاك جــزءاً يرفــع شــعارات املقاومــة 
والصمــود والتصــدي ويســتعرض القــوة العســكرية املوجــودة، يف تكــرار ملشــاهد املسلســات الشــامية 
واســتعراضات الزعيــم وقبضــاي احلــارة، انســياً أن العمــل العســكري الــذي ســيقوم بــه النظــام وأســياده 
مــن الــروس واإليرانيــن مل يســتهدف يومــاً مــن األايم التشــكيات العســكرية، إمنــا صــب محــم حقــده 
ونرانــه علــى املدنيــن واألطفــال لزعزعــة نفســية املقاتــل والنــاس ودفعهــم لاستســام، وقــد حــدث هــذا 
مراراً يف طول وعرض ســوراي من درعا إىل الغوطة إىل محص …اخل، هلذا فاســتعراض القوة واالدعاء 
أن هنــاك عشــرات اآلالف مــن املقاتلــن املوجوديــن لــن يفيــد يف وقــف العــدوان، بــل مــا يفيــده أكثــر 
هــو االنتقــال إىل الفعــل امللمــوس واحلقيقــي، فبــداًل مــن تكــدس هــذه اآلالف مــن املقاتلــن يف إدلــب 
فلينتقلــوا إىل عمــق خطــوط العــدو يف كل مســاحات ســوراي، يف درعــا ودمشــق والقلمــون ومحــص 
والباديــة الســورية ويف الســاحل الســوري وليضربــوا القــوة العســكرية للنظــام وأســياده، ختيلــوا معــي لــو 
جرت كل يوم عملية فدائية، واســتطعنا فيها قتل ثاثة أو أربع عســاكر روس، هل ميكن أن يتحمل 

احملتــل الروســي هــذه التكلفــة مــع مــرور الزمــن؟.
إن املبــادأة ابلعمــل العســكري مــن داخــل إدلــب ســتكون ذريعــة للــروس كــي يقومــوا ابهلجــوم الدمــوي 
الــذي يرغبــون بــه، لكــن املقاومــة املدنيــة عــر املظاهــرات الضخمــة الــي جيــب أن ختــرج يف عمــوم 
املناطــق احملــررة يف الداخــل توضــح للــرأي العــام الــدويل أن هنــاك شــعب ومدنيــون غــر راغبــن ابلعــدوان 

الروســي، ورفــع علــم الثــورة وشــعارات سياســية متزنــة راقيــة أخاقيــة شــيء مهــم جــداً. 
هنــاك أيضــاً مــن يدعــو لاستســام ويرفــع شــعارات الواقعيــة وأن املصــر حمتــوم ابتفــاق األتــراك والــروس 
وهــذا غــر صحيــح، فالســبب الرئيســي لتأجيــل اهلجــوم العســكري اجملــرم علــى إدلــب هــو الرفــض 
الرتكــي، وتركيــا دولــة كبــرة ومهمــة للجانــب الروســي وال ميكــن أن يقــوم مبثــل هــذا الفعــل الضخــم الــذي 

يؤثــر علــى األمــن القومــي الرتكــي.
هلــذا أعتقــد أن املهمــة احلامســة اليــوم هــي يف إيقــاف احلــرب علــى إدلــب ومحايــة املدنيــن املوجوديــن 
فيهــا، وهــذا يتطلــب كمــا حتدثــت ســابقاً إىل ســحب الذرائــع مــن يــد احملتــل الروســي حبــل جبهــة النصــرة 
مبســماها اجلديــد هيئــة حتريــر الشــام والضغــط علــى قادهتــا عــر ســحب األهــايل ألبنائهــم منهــا، ألن 
املســتهدف يف النهايــة هــم العناصــر العاديــن واملدنيــن واألطفــال بينمــا ينعــم القــادة ابحلمايــة واخلــرات 
وهــذا واقــع شــاهدانه ســابقاً يف درعــا وريــف دمشــق ومحــص وغرهــا، وهنــاك ضــرورة لتفعيــل املقاومــة 
يف كامــل ســاحات الوطــن الســوري ويتطلــب أيضــاً حركــة نشــطة وواســعة لتأمــن أكــر حشــد يشــارك 
يف املظاهــرات يف إدلــب ومجيــع املناطــق احملــررة وأكــر حشــد مــن التضامــن مــن قبــل قــوى وأحــزاب 

ونقــاابت يف اخلــارج مــع املدنيــن يف إدلــب.

إنقاذ إدلب ليس بالشعارات

زكي الدروبي
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Suriye devriminde slogancılık, içerisinde yaşadığımız uzun istibdat döneminin bize bir 
mirasıdır. Bu miras nedeniyle büyük sloganlar atıyor, bu sloganları attığımız şartları gör-
mezden gelerek ve gerçekleşmesi mümkün olmayan sloganların doğuracağı tehlikelere 
önem vermeksizin, kendi kendimizi tatmin etmek adına hayal ve vehimler içerisinde 
yaşıyoruz.
Ülkelerimizi kasıp kavuran zaaf ve yozlaşma haliyle kimse mücadele etmemektedir. 
Mirasımız ecdadımızın kurmuş olduğu büyük medeniyet, ilmi ilerleme ve içerisinde 
yaşadıkları kültürel düzey yerine zafer, gaza ve savaşlardan beslenmektedir. Bu nedenle 
şartlar gereği ulaşılması mümkün olmayan büyük sloganların atılmasının, uğradığımız 
zaafa ve herkesin şamar oğlanı haline gelmemize bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
durum, özellikle de Esed rejimi ve Suriye devriminin omuzlarına çökenler sayesinde 
bölgesel ve uluslararası hesaplaşma arenası haline getirilen Suriye ve Suriye devrimi 
için geçerlidir.
Mesele atılan sloganların içeriğinin adalete uygun olup olmaması değildir; bu slogan-
ların atılmasındaki zamanlama ve gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığıdır. Zira 
insanların çoğu Koalisyon’dan, Ulusal Konsey’den ve Müzakere Heyeti’nden ümidi-
ni kesmiştir. Bu kuruluşlar devrimin ve devrimcilerin bir ürünü olmayıp, devletlerin 
bir üretimidir. Bu nedenle üyelerini atayan devletler, bu üyeleri dilediğinde azletme-
ktedir. Buna bağlı olarak da Müzakere Heyeti’nin feshedilmesi yahut bazı üyelerinin 
azledilmesi yönünde atılan naralar, bu kuruluşlar ve üyeleri devrimin değil de dev-
letlerin bir ürünü olduğundan hedefine ulaşamayacaktır. Bununla beraber söz konusu 
kuruluşlardaki birçok saygın üyeye takdirlerimizi sunduğumuzu belirtmek isteriz. Ben 
burada üyelerin yahut kuruluşların ahlakiliği ya da ahlaki olmayışını değil, bir veya 
daha fazla üyenin bir halk kampanyası vasıtasıyla istihdam yahut azledilemeyeceğini 
vurgulamak istiyorum. Zira üyeler devletlerin desteğiyle göreve gelmekte olduğundan, 
mevcut düzende değişiklik yapmak da ancak bu devletlerin elindedir. Bir kampanya için 
hedef olarak atılan sloganın hayata geçirilememesi, böylesi bir başarısızlığın tekrarı ile 
insanların devrimden uzaklaşmasına ve değişime dair inancını yitirmesine yol açacaktır.
Slogancılık bugün de İdlib’de kendisini göstermektedir. Genel görünüme bakılırsa bir 
kesim direniş, kararlılık ve mücadele sloganları atarak mevcut askeri gücü ön plana 
çıkarmaktadır. Bu tavır ise tıpkı Şam dizilerinde, Zaim’de ve el-Harre Kabadayısı’nda-
ki sahnelere benzemekte fakat rejimin ve beraberinde Rusya ile İran’ın hiçbir zaman 
askeri teşkilatları hedef almadığı, savaşçıları ve halkı teslim olmaya zorlamak için öfke 
ve kinini sivillere ve çocuklara yağdırdığı unutulmaktadır. Der’a’dan Guta’ya, oradan 
da Humus ve diğer bölgelere kadar Suriye’nin her yerinde bu durum tekrar tekrar te-
crübe edilmiştir. Bu nedenle güç gösterisi yapmak ve elde on binlerce savaşçı olduğunu 
iddia etmek saldırıları durdurma açısından fayda sağlamayacaktır. Bir fayda elde et-
mek için somut ve gerçek eylemlerde bulunmak gerekir. Bahsi geçen binlerce savaşçıyı 
İdlib’e yığmak yerine Suriye’nin her tarafındaki düşman hatlarına, Der’a’ya, Şam’a, 
Kalamun’a, Humus’a, Suriye Çölü’ne ve sahil bölgelerine intikal ettirerek, rejimin ve 
destekçilerinin askeri güçlerini vurmak daha doğru olacaktır. Bir düşünelim; her gün 
bir istişhadi eylem yapılsa ve her bir eylemde üç ya da dört Rus askeri ölse, işgalci 
Rusya’nın zaman ilerledikçe böyle bir kaybı kaldırabilmesi mümkün müdür?
İdlib içerisinde askeri bir faaliyete girişmek, zaten buraya saldırma arzusunda olan 
Rusya’nın kente yönelik kanlı bir harekat düzenlemesi için bahane olacaktır. Ancak kur-
tarılmış bölgelerin tamamına yayılan geniş kapsamlı gösteriler vasıtasıyla gerçekleştir-
ilecek sivil direniş, uluslararası kamuoyuna Rusya’nın saldırısına karşı olan bir halk ve 
sivil nüfusun varlığını gösterecektir. Bu bağlamda devrim sancağının yükseltilmesi ve 
dengeli, ahlaki değeri yüksek siyasi sloganların kullanılması büyük önem arz etmektedir.
Kimileri de teslim olunması gerektiğini söyleyerek, gerçekçi davranma çağrısı yapmak-
tadır. Onlara göre bölgedeki gidişat nihayetinde Türkler ve Ruslar arasında ittifak yapıl-
masıyla son bulacaktır ki bu görüş doğru değildir. Zira İdlib’e yönelik gerçekleştirilecek 
saldırının ertelenme sebebi, Türkiye’nin saldırıya karşı çıkmış olmasıdır. Türkiye büyük 
bir devlet olup, Rusya nazarında da önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle Rusya, 
Türkiye’nin milli güvenliğini etkileyecek bu denli büyük bir eylemde bulunamayacaktır.
Tüm bunlara bağlı olarak bugün üzerimize düşen kritik görevin, İdlib’e yapılan saldırıları 
durdurmak ve buradaki sivilleri korumak olduğuna inanıyorum. Bu ise daha önce de 
bahsettiğim gibi, yeni ismiyle Heyet Tahrir Şam olan Nusra Cephesi’ni feshederek 
halkın örgütten çekilmesi vasıtasıyla yönetim kadrosuna baskı yapılması ve böylece 
işgalci Rusya’nın elinden bahanelerinin alınması ile gerçekleşecektir. Zira nihayetinde 
hedef alınanlar örgütün sıradan mensupları, siviller ve çocuklar olup, yönetim kadrosu 
korumadan yararlanmaktadır. Daha önce Der’a, Rif Şam, Humus ve diğer bölgelerde de 
aynı duruma tanık olunmuştur. Bununla birlikte Suriye topraklarının tamamında direniş 
faal bir hale getirilmelidir ki bunun için gerek İdlib’de gerekse de diğer kurtarılmış böl-
gelerde mümkün olan en çok sayıda kitle toplanmalı ve ülke dışındaki parti, sendika ve 
bireyler İdlib’deki sivillerle dayanışma gösterileri yapmalıdır.

Zeki ED-DERUBI

İdlib Sloganlarla Kurtarılamaz

Suriyeli Gazeteci-Yazarصحفي وكاتب سوري
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محــل اخلطــاب الــذي ألقــاه الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إشــارات حــول املســتقبل 
املخيــف الــذي ينتظــر اإلنســانية؛ إذ إن “الدولــة األقــوى واألكثــر عزلــة” يف العــامل دخلــت عصــراً مــن اجلنــون ميكــن أن 
يشــكل هتديــداً مشــرتكا لنــا مجيعــاً. لقــد أعلنــت الــوالايت املتحــدة الفــرتة الــي تلــت احلــرب البــاردة مباشــرة “القــرن األمريكــي 
اجلديــد” وســعت إلقامــة نظــام عاملــي أحــادي وإدارة العــامل مبفردهــا، ومل يبــق مــن هــذه الدولــة ســوى أمريــكا منعزلــة متامــاً 

وخارجــة عــن الســيطرة ألقصــى درجــة وعدوانيــة وميينيــة متطرفــة.
أمريكا خرجت عن السيطرة، الصن وروسيا وتركيا هتديد! إنه خسران مبن.

إننــا أمــام خســران مبــن، بــل إن مــا حيــدث هــو احنطــاط وإشــارة علــى االهنيــار، مل يعــد أحــد يثــق بواشــنطن ابســتثناء بضــع 
حلفــاء “خملصــن”، فاجلميــع أدرك أنــه ال ميكــن مواصلــة الطريــق معهــا هبــذه الشــاكلة، ذلــك أن مــن ستســتهدفه الــوالايت 
املتحــدة ابلعــدوان خــال املرحلــة املقبلــة ليــس بضــع دول أو تنظيمــات تقليديــة، بــل مجيــع مــن تراهــم منافســن هلــا. ولــو 
عــددمت مــن تراهــم الــوالايت املتحــدة منافســن، مــن أمريــكا الاتينيــة إىل آســيا، مبــا يف ذلــك تركيــا، ســرتون بوضــوح حجــم 
خريطــة الكراهيــة الــي سرتســم أمامكــم، وليــس هنــاك أي خطــر أكــر مــن دولــة طامعــة يف املزيــد مــن القــوة، وهــو مــا ينطبــق 
علــى الــوالايت املتحــدة حاليــا حتــت قيــادة ترامــب. إن تصرحيــات الرئيــس األمريكــي الــي يقــول فيهــا إنــه “يرفــض العوملــة” 
تعتــر دليــا علــى االنطوائيــة والشراســة، بــل واالنعزاليــة الــي تــؤدي زايدهتــا إىل العدوانيــة، وحــى لــو كان مــن يتحــدث هــو 
ترامــب، فهــذه إشــارات علــى أن النظــام احلاكــم يف واشــنطن وســع نطــاق تعريفاتــه للتهديــدات التقليديــة الــي ضــم إليهــا 

كذلــك دوال مثــل الصــن وروســيا وتركيــا وأملانيــا.
وضعية احلرب يف مواجهة املنافسن للوالايت املتحدة أصبحت هتديداً مشرتكاً.

مــا هــي النتائــج احملتملــة هلــذا األمــر؟، فالــوالايت املتحــدة صــارت هتــدد املنطقــة أبســرها مــن شــرق الفــرات مشــايل ســوراي، 
فهــي تســتعد لنــزع فتيــل حــروب جديــدة، كمــا أهنــا وســعت نطــاق احلــرب االقتصاديــة مــع الصــن ألقصــى درجــة ممكنــة 
واجنرفــت حنــو تصفيــة حســاابت جيوسياســية، بــل إهنــا بــدأت تعتــر أقــرب حلفائهــا يف أورواب هتديــداً حيــدق مبصاحلهــا، 
ولقــد اختــذت واشــنطن وضعيــة احلــرب يف مواجهــة مجيــع منافســيها تقريبــاً. وإذا نظــران إىل األمــور مــن هــذا املنظــور، ســندرك 
بوضوح أن عاصفة عاتية على وشــك أن هتب على العامل يف املســتقبل القريب، وســنرى كيف أن هذه التطورات ســتفتح 
مســاحات جديــدة للصــراع يف العديــد مــن املناطــق. إن الــوالايت املتحــدة صــارت رافضــة لــكل شــيء، بــل يف ذلــك حقــوق 
اإلنســان والكيــاانت فــوق االقتصاديــة، كمــا أضــرت كثــرا بعاقتهــا حبلفائهــا التقليديــن، وهــو مــا جعلهــا مبثابــة “التهديــد 
األول” ابلنســبة لرتكيــا والعديــد مــن دول العــامل املركزيــة، وســرتون كيــف ســتعلو أصــوات االعــرتاض أكثــر وأكثــر مــن هــذه 

البلــدان مبــرور الوقــت.
القيامة رمبا تقوم من أجل الوالايت املتحدة، اإلنسانية القدمية ستوقفها،

ســرتون كيــف ســتبحث الــدول الــي ذكرهتــا عــن التضامــن فيمــا بينهــا ملواجهــة “التهديــد الكبــر”، وكيــف ســتتحول احلــرب 
االقتصاديــة - التجاريــة الدوليــة وتصفيــة احلســاابت املتعلقــة ابملــوارد واألســواق ســريعاً إىل صراعــات سياســية وعســكري. 
لقــد صــرح مديــر وكالــة املخابــرات األمريكيــة )ســي آي ايــه( مؤخــراً أبن واشــنطن “لــن تكافــح التنظيمــات اإلرهابيــة، بــل 
ســتكافح الــدول مــن اآلن فصاعــدًا”، وكذلــك اســتهدف جــون بولتــون، أحــد احملافظــن اجلــدد، إيــران بقولــه “ســنقلب 
الدنيــا ولــن نقعدهــا”، هــذا فضــا عــن احلــروب االقتصاديــة الشرســة الــي أعلنتهــا إدارة ترامــب ضــد روســيا والصــن وأملانيــا، 
كمــا أصــدرت الصــن تصرحيــات قالــت فيهــا “لقــد طفــح الكيــل، ســيكون هلــذا األمــر نتائــج وخيمــة”، وصــرح وزيــر 
اخلارجيــة األملــاين بقولــه “لــن تلتئــم العاقــات األمريكيــة - األوروبيــة بعــد ترامــب”، كمــا أطلــق الرئيــس أردوغــان دعــوات 
إليقــاظ اإلنســانية خــال كلمتــه يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة؛ كل هــذا إمنــا هــو إمــارات علــى اخلطــر الــذي صــار 
وشــيكاً. تعيــش الــوالايت املتحــدة، اإلمراطوريــة الرومانيــة يف عصــران احلــايل، أايم جمدهــا الــذي يســبق االهنيــار بســبب 
خروجهــا عــن الســيطرة، لكــن ثقــوا أبنــه بغــض النظــر عــن قوهتــا االقتصاديــة والعســكرية، وبغــض النظــر عــن كوهنــا جريئــة 
ومهــددة للجميــع، فــإن اإلنســانية القدميــة لــن تتســامح مــع خطــر كهــذا، بــل ولــن تتحملــه وســتجد طريقــة لرتكيــع صاحبــه. 

وإن تركيــا تعتــر دولــة رائــدة هلــذه الصحــوة العامليــة، كمــا ســتكون واحــدة مــن الــدول املركزيــة الــي ســتقود هــذا التغيــر.
فلننظــر إىل منطقتنــا: ســتحدث تصفيــة  املســتقبل؟  مــاذا ســيحدث يف  هــذه اخلريطــةإذن،  منــع  الفــرات: جيــب  شــرق 
حســاابت شرســة يف شــرق الفــرات، وســتزيد واشــنطن مــن وجودهــا وســتعزز شــراكتها مــع تنظيــم )الــيب كا كا( اإلرهــايب. إن 
هــذه املنطقــة هــي أخطــر وأقــرب هتديــد لرتكيــا، وهلــذا جيــب احليلولــة دون تنفيــذ هــذه اخلريطــة مهمــا كلــف األمــر، ويف هــذا 
اإلطــار، جيــب إقامــة شــراكة مــع مجيــع الــدول، جيــب علــى تركيــا التدخــل يف عــدة مناطــق دون أن تلقــي اباًل ألي اعــرتاض، 

ذلــك أن هــذا صــار هتديــداً للوجــود.
اندالع “حرب اخلليج الكرى” بعد حرب سوراي

ال شــك أهنــم ســيقيمون أكــر جبهــة هلــم يف اخلليــج العــريب عقــب انتهــاء احلــرب الســورية، فهــذه احلــرب الكــرى ســتكون 
صراعــات بــن الســعودية وإيــران ولــن تســتثي أي دولــة مــن دول اخلليــج، وســيتم الرتويــج جلميــع اهلــوايت مثــل احلــرب 

املذهبيــة واحلــرب العربيــة - اإليرانيــة مــن أجــل هــذه الكارثــة.
وجيــب أن نتوقــع أن تتوغــل احلــرب حــى أعمــاق الســعودية، وأهنــا ميكــن أن تــؤدي إىل تغــرات يف خرائــط مجيــع بلــدان 
اخلليــج، وأن إيــران ســتهاجم اإلمــارات بشــكل صريــح، وأعتقــد أن هــذا الســيناريو جاهــز للتنفيــذ عقــب انتهــاء احلــرب يف 
ســوراي. إنــه خمطــط خميــف ســيدمر الشــرق األوســط، ولــو اســتطعنا إهنــاء احلــرب يف ســوراي واحملافظــة علــى وحدهتــا وتطهــر 
منطقــة شــرق الفــرات مــن العناصــر األجنبيــة واحليلولــة دون تنفيــذ هــذه اخلريطــة، فســيكون لدينــا فرصــة علــى األقــل لتأجيــل 
موعــد انــدالع حــرب اخلليــج الكــرى. حتــرك كل خطــوط الصــدع اســتعدوا ألن العــامل يــدور يف االجتــاه املعاكــس أعتقــد أن 
مجيــع خطــوط الصــدع خــارج الشــرق األوســط ســتتحرك، وأن العــامل سيشــهد تصفيــة حســاابت خطــرة للغايــة بــن القــوى 
العامليــة مــن أفريقيــا إىل أورواب الشــرقية وآســيا، وأن احلــرب التجاريــة ســتتحول إىل حــروب ســاخنة، وأن بعــض الــدول 
األوروبيــة ســتقطع عاقتهــا ابلــوالايت املتحــدة. لــن يســتطيع “املركــز” األطلســي إدارة العــامل مبفــرده بعــد اليــوم، فنحــن 
نشــهد صعــود قــوى جديــدة خــارج هــذا املركــز، وهــو مــا حيــدث ألول مــرة خــال القــرون الثاثــة أو حــى األربعــة األخــرة، 
إن خريطــة القــوى العامليــة صــارت تــدور يف االجتــاه املعاكــس، بــل إن العــامل ينقلــب علــى عقبيــه، وهــو مــا ســيؤدي إىل 

حــدوث تطــورات ســتهز العــامل أبســره.  وهلــذا أقــول لكــم فلنســتعد جيــداً للمســتقبل.

زلزال أمريكا خرجت عن السيطرة...من أجل َمن ستقوم القيامة؟ مخطط حرب الخليج الكبرى

ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma, bütün insanlık için 
vahim bir geleceğe işaret ediyor. Dünyanın “en güçlü ve en yalnız ülkesi”, hepimiz için ortak 
tehdit oluşturabilecek çılgınlıklar dönemine girmiştir. Soğuk Savaş’tan hemen sonra “Yeni 
Amerikan Yüzyılı” ilan edip, dünya düzenini tek yanlı kurmaya, bütün gezegeni yönetmeye 
kalkan ABD’den geriye yapayalnız kalmış, son derece kontrolsüz, saldırgan ve aşırı sağcı bir 
Amerika kalmıştır.
ABD kontrolden çıktı. Çin, Rusya, Türkiye tehdit! Bu kaybediştir..
Bu bir kaybediştir, gerilemedir hatta çöküşün işaretidir. Birkaç “sadık” müttefiki dışında hiçbir 
ülke ABD’ye güvenmemektedir. Onunla, bu şekilde, yola devam edemeyeceğini anlamış 
durumdadır. Çünkü, bu aşamadan sonra, ABD’nin hedef alacağı geleneksel birkaç ülke ya da 
örgütler değildir, rakip gördüklerinin tamamıdır. Latin Amerika’dan Asya’ya kadar, Türkiye dahil, 
ABD’nin rakip gördüklerini sıralarsanız, nasıl bir düşmanlık haritasının çizilmiş olduğu açıkça 
ortaya çıkacaktır. Gücün ihtirasına kapılmış bir ülkeden daha tehlikelisi yoktur. ABD yönetimi 
artık böyle bir ülkedir. “Küreselleşmeyi reddediyoruz” sözleri içe kapanmadır, hırçınlaşmadır, 
daha da yalnızlaşma, yalnızlaştıkça daha da saldırganlaşmadır. Konuşan Trump olsa da, ABD 
yerleşik sisteminin geleneksel tehdit tanımlarını genişlettiğinin; Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye 
gibi, Almanya gibi ülkeleri de tehdit olarak gördüğünün işaretleri verilmiştir.
Rakiplerine karşı savaş pozisyonu. ABD ortak tehdit.. Bunun sonuçları ne olabilir? Suriye’nin 
kuzeyinde Fırat’ın doğusundan bütün coğrafyayı tehdit eden, yeni savaşlar çıkarmanın 
hazırlıklarını yapan, Çin ile ticaret savaşını alabildiğine büyüterek jeopolitik hesaplaşmaya 
doğru sürükleyen, en yakın müttefiki Avrupa’yı da düşman görmeye başlayan ABD neredeyse 
bütün rakiplerine karşı savaş pozisyonuna geçmiştir.
Buradan bakınca, önümüzdeki yakın gelecekte dünyanın nasıl bir fırtınaya sürükleneceğini, 
hangi bölgelerde çatışma alanları patlayacağını anlamak gayet açıktır. İnsan hakları ve 
ekonomik üst yapılar dahil, her şeyi reddeden, geleneksel müttefikleri ile köprüleri atan ABD, 
Türkiye ve dünyanın bir çok merkez ülkesi için “öncelikli tehdit” haline gelmiştir. Bir süre sonra 
bu ülkelerden itiraz seslerinin çok daha yüksek çıkacağını göreceksiniz.
Asıl kıyamet ABD için kopabilir Kadim insanlık onu durduracak..
Söz konusu ülkelerin “büyük tehdit”e karşı dayanışma arayışlarına şahit olacaksınız. Küresel 
ölçekte ekonomik/ticaret savaşının, kaynaklar ve pazarlar üzerindeki hesaplaşmanın çok 
hızlı bir şekilde siyasi ve askeri çatışmalara dönüştüğünü göreceksiniz. CIA Başkanı’nın “artık 
terör örgütleri değil, devletlerle uğrayacağız” açıklaması, neocon John Bolton’ın İran’ı hedef 
alan; “Kıyameti koparacağız” sözleri, ABD yönetiminin Rusya, Çin ve Almanya ile başlattığı çok 
sert ticaret savaşları, Çin’in “bıçak boğazımıza dayanmıştır, sonuçları felaket olur” açıklaması, 
Almanya Dışişleri Bakanı’nın “Trump’tan sonra bile ABD-Avrupa ilişkileri düzelmez” cümleleri, 
Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki insanlığı ayağa kaldırmak için yaptığı çağrılar yaklaşan 
tehlikenin işaretleridir. ABD, çağımızın Roma imparatorluğu, bu kontrolsüzlüğü ile çöküş 
öncesi zirvesini yaşamaktadır. Ama emin olun ki, ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun, 
silahlı gücü ne kadar sınırsız görünürse görünsün, ne kadar pervasız ve tehdit edici olursa 
olsun, kadim insanlık böyle bir tehlikeye müsamaha göstermeyecek, katlanmayacak, onu dize 
getirmenin yolunu bulacaktır.
Türkiye, bu anlamda küresel uyanışın öncü ülkesi olduğu gibi, değişiminde merkez ülkelerinden 
biri olacaktır. Fırat’ın Doğusu: Bu harita engellenmeli Peki bundan sonra ne olacak? Bölgemize 
bakalım: Fırat’ın doğusunda çok çetin bir hesaplaşma yaşanacak. ABD bölgeye yığınağını ve 
PKK ile ortaklığını artıracak. Türkiye için en ciddi ve en yakın tehlike burasıdır. Bedeli ne olursa 
olsun, bu harita çalışması engellenmelidir. Bu çerçevede her ülke ile ortaklık yapılmalıdır. 
Türkiye, birkaç bölgeye, hiçbir itiraz dinlemeden müdahale etmelidir. Çünkü bu bir varoluş 
nedeni haline gelmiştir. Suriye’den sonra “Büyük Körfez Savaşı” patlayacak Suriye savaşından 
hemen sonra en büyük cephe Basra Körfezi’nde açılacak. Suud-İran kapışması şeklinde 
hazırlanan bu çatışmada, hiçbir Körfez ülkesi dışarıda kalamayacak. Mezhep savaşı, Arap-Fars 
savaşı gibi bütün kimlikler bu felaket için servis edilecek. Savaşın S. Arabistan içlerine kadar 
yayılabileceğini, Körfez’in tamamında harita değişikliklerine neden olabileceğini, İran’ın BAE’ye 
açıktan saldırabileceğini öngörebilmeliyiz. Bu senaryonun hazır olduğunu, Suriye sonrası 
başlatılacağını düşünüyorum. Coğrafyayı mahvedecek ürkütücü bir plan bu. Suriye savaşını 
bitirirsek, ülkeyi bir arada tutarsak, Fırat’ın doğusundan yabancı unsurları atabilirsek, o haritayı 
engellersek Büyük körfez Savaşı’nı en azından bir süre erteleme şansımız olacaktır. Bütün fay 
hatları hareketlenecek: Dünya tersine dönüyor, hazır olun. Bölgemiz dışında ise, dünyada 
bilinen bütün fay hatlarının hareketleneceğini, Afrika’dan Doğu Avrupa’ya ve Asya’ya kadar 
çok ciddi güç hesaplaşmalarının başlayacağını, ticaret savaşının sıcak savaşlara dönebileceğini, 
Avrupa içinde bazı ülkelerin ABD ile yollarını ayıracağını düşünüyorum.
Atlantik “merkez” artık bir daha dünyayı tek başına yönetemeyecek. Atlantik dışında öyle 
güç yükselişlerine tanık oluyoruz ki, bu, son üç yüz yılda hatta dört yüz yıldır ilk kez oluyor. 
Dünyanın güç haritası tersine dönüyor. Aslında dünya tepetaklak oluyor. Bu da bütün 
yeryüzünü sarsacak gelişmelere yol açacak. Hazır olalım derim..

Deprem.. ABD kontrolden çıktı. Kıyamet kimin için kopacak? Büyük Körfez Savaşı planı..

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

İbrahim Karagülإبراهيم قراغول
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لقــد جنــح الرئيــس أردوغــان يف إجنــاز عمــل رائــع بفضــل اإلرادة القويــة الــي ظهــر هبــا يف اللحظــة الــي تبخــرت فيهــا 
اآلمــال حــول املأســاة اإلنســانية الــي تقــرتب شــيئا فشــيئا حنــو مدينــة إدلــب الســورية؛ إذ التقــى نظــره الروســي بوتــن 

يف سوتشــي وتوصــل معــه إىل اتفــاق أحيــا اآلمــال املتعلقــة ابملســألة اإلنســانية يف ســوراي.
أوقفــت العمليــة العســكرية يف إدلــب بفضــل االتفــاق الــذي توصــل إليــه أردوغــان مــع بوتــن؛ إذ ســتضمن روســيا 
تراجــع نظــام دمشــق عــن اهلجــوم علــى منطقــة خفــض التصعيــد، كمــا ســتضمن تركيــا عــدم هجــوم عناصــر املعارضــة 
اجملرديــن مــن األســلحة الثقيلــة علــى القــوات الروســية أو قــوات النظــام مــن هــذه املنطقــة. هــذا علــى أن تقــام منطقــة 
منزوعــة الســاح يصــل مداهــا إىل 15 – 20 كيلومــرتا يف إدلــب حــى اتريــخ 15 أكتوبر/تشــرين األول املقبــل، 

فيمــا ســتتوىل القــوات الرتكيــة والروســية مهمــة املراقبــة املشــرتكة يف هــذه املنطقــة منزوعــة الســاح.
اســتطاع أردوغــان أمــس حتقيــق، رمبــا، املكســب األكــر يف إطــار سياســته اإلنســانية الــي ينتهجهــا إزاء األزمــة 
الســورية منــذ بدايتهــا. ولقــد كان حجــر أســاس السياســة الــي يتزعمهــا أردوغــان منــذ انــدالع األزمــة الســورية هــو 
منــع خســائر األرواح بــن املدنيــن األبــرايء وعــدم اضطرارهــم ملغــادرة دايرهــم واحلفــاظ علــى حقــوق مــن اضطــروا 

للهــروب مــن ظلــم نظــام األســد.
واليــوم تعتــر إدلــب هــي املــاذ الوحيــد الــذي يســتطيع فيــه مــن هربــوا مــن ظلــم األســد أن حيتمــوا بــه داخــل ســوراي. 
وهلذا فإن املنطقة أصبحت مكتظة ابلســكان بعدما ارتفع عدد ســكاهنا من مليون نســمة إىل 3.5 - 4 ماين 
نســمة خــال فــرتة قصــرة. وهــذا العــدد الضخــم مــن البشــر يتألــف ابألســاس مــن الذيــن جنــوا أبنفســهم مــن عمليــات 
التطهــر العرقــي الــي ينفذهــا نظــام دمشــق والتنظيمــات اإلرهابيــة مثــل حــزب هللا وداعــش ويب واي دي. وال ريــب 

يف أن معظــم هــؤالء هــم مــن معارضــي النظــام، ألن األســد ظلمهــم.
وأمــا مــا يفعلــه النظــام إزاء معارضيــه فهــو إمــا القتــل أو احلبــس والتعذيــب حــى املــوت. وهلــذا فــإن الكفــاح املســلح 

ضــد نظــام األســد صــار هــو احلــق الطبيعــي للشــعب الســوري، بــل وحيلتهــم الوحيــدة للنجــاة.
إن مــا منــح الشــعب الســوري الشــرعية واألحقيــة يف معارضــة النظــام احلاكــم هــو ظلــم األســد نفســه. ولقــد اعــرتف 
العــامل أبســره هبــذه الشــرعية واألحقيــة. وألن األوضــاع معلومــة للجميــع، فقــد اعرتفــت روســيا كذلــك هبــذا احلــق. 
كمــا اضطــرت إيــران، الــي تدعــم حــزب هللا الــذي حتــول إىل أداة إرهابيــة ترتكــب اجملــازر الوحشــية يف ســوراي، 
لتعــرتف مبــا اعرتفــت بــه روســيا. وهلــذا الســبب حتديــًدا اعتــر الذيــن محلــوا الســاح يف متــرد حمــق ضــد األســد طرفًــا 

مشــروًعا يف مبــادرة املفاوضــات الــي بــدأت يف األســتانة.
بيــد أن الوتــرة الــي مت إيقافهــا إبصــرار مــن تركيــا يف اللحظــات األخــرة بينمــا كانــت تقــرتب مــن إدلــب خطــوة 
خبطــوة ليســت ســوى عبــارة عــن اســتغال انتهــازي للوقــت املكتســب يف األســتانة. وقــد ســعى املســؤولون الــروس 
إىل التخلــص مــن روح األســتانة بعــد أن قالــوا إهنــم يعتــرون كل مــن حيمــل الســاح يف ســوراي ابســتثناء نظــام 
األســد تنظيًمــا إرهابيًّــا. إن مــا كان يقــع علــى عاتــق تركيــا كان فقــط التذكــر ابالتفــاق الــذي جــرى التوصــل إليــه يف 
األســتانة. لكــن األســد ونظــام طهــران الداعــم لــه ظنــا أن الفرصــة قــد ســنحت هلمــا للقضــاء علــى املعارضــن الذيــن 
طــردوا حــى وصلــوا إىل إدلــب، فنســيا الوعــود الــي قدماهــا بعــد أن تعامــا مــع املســألة بشــهية مفتوحــة. وهكــذا 

برهــن نظــام دمشــق مــرة أخــرى علــى أنــه إىل أي مــدى ال ميكــن الوثــوق بــه.
نفهــم مــن ذلــك جمــّدًدا وبطريقــة يف غايــة الوضــوح أن الضمــان الوحيــد حلمايــة املواطنــن الســورين مــن األســد يعتمــد 
علــى كســر حــدة نفــوذ نظــام دمشــق وإبعــاده عــن الســورين. ولألســف فــإن اليــوم ليــس هنــاك أي آليــة تضبــط 
تصرفــات نظــام األســد إزاء املعارضــة يف األماكــن الــي يســيطر عليهــا بطريقــة أو أبخــرى؛ إذ إنــه يســتغل عناصــر 
الشــبيحة أو االســتخبارات للنيــل مــن املعارضــة. لكننــا نتلقــى أنبــاء تفيــد بفقــدان مئــات األشــخاص أو اعتقاهلــم أو 

قتلهــم أو موهتــم بســبب التعذيــب الشــديد يف الســجون كل يــوم.
إن االتفاق الذي جرى التوصل إليه يف سوتشي – يف الواقع – كان هو النتيجة الي كانت ترجو تركيا الوصول 
إليهــا خــال قمــة طهــران الــي عقــدت قبــل 10 أايم أمــام أعــن العــامل أمجــع، لكنهــا كانــت بعيــدة كل البعــد عــن 
إعطــاء أي أمــل للحــل، لدرجــة أن خيبــة األمــل الــي بــدت واضحــة علــى تصرحيــات أردوغــان خــال عودتــه مــن 
طهــران كانــت تنشــر أجــواء مــن التشــاؤم حــول أن املأســاة اإلنســانية يف إدلــب علــى وشــك أن حتــدث. ومــا كان 
ظاهــرًا هــو أن ال إيــران أو روســيا كانتــا مهتمتــن ابخلســائر البشــرية وموجــات النــزوح واهلجــرة وحتميــل تركيــا فاتــورة 
هــذه األحــداث يف حالــة وقــوع هجــوم حمتمــل يف إدلــب. غــر أنــه كان مــن الواضــح أن إيــران تبــدو أكثــر اســتعداًدا 
للحــوار حــول هــذا الشــأن. مل يستســلم أردوغــان، بــل أصــّر علــى احلصــول علــى نتيجــة مــن األســلوب الدبلوماســي 
الــذي يتبعــه ال ســيما مــع روســيا منــذ ســنوات. ولــو نظــرمت إىل أصــل املوضــوع ســتدركون أّن مــا فعلــه أردوغــان كان 

جــي مثــار سياســته اخلارجيــة اخلاصــة والــي ينتهجهــا منــذ وقــت طويــل.
ال شــك أن الوصــول إىل هــذه النتيجــة خــال اللقــاء الثنائــي مــع بوتــن، ال خــال القمــة الثاثيــة الــي شــارك هبــا 
كذلــك الزعيــم اإليــراين يف طهــران، نقطــة جيــب الوقــوف عندهــا لبعــض الوقــت. كمــا أّن حرمــان التوجــه السياســي 
والديــي إليــران مــن احلساســيات اإلنســانية إىل هــذه الدرجــة يعتــر – بطبيعــة احلــال - أمــرًا مقلًقــا ســواء مــن الناحيــة 
الدينيــة أو القيــم الــي متثلهــا إيــران. ومــع ذلــك فــإن إيــران لــن ختســر شــيًئا بســبب إعطائهــا ولــو حــى القليــل مــن 
املصداقيــة للقيــم الــي ميثلهــا أردوغــان يف هــذه املرحلــة ابلــذات علــى الســاحة الــي ظهــر هبــا مــرة أخــرى أن األســد مل 
يعــد يتمتــع أبي قيمــة عســكرية، بــل صــارت روســيا هــي املتصــرف الوحيــد. بــل إن هــذه املصداقيــة أكســبت طهــران 

الكثــر، ليتهــا كانــت قــد تصرفــت بشــكل مغايــر عمــا فعلــت.
أان علــى يقــن مــن أن اتفــاق سوتشــي ســيكون لــه انعكاســات كثــرة. ولقــد حظــي أردوغــان مــن جديــد علــى تقديــر 
كبــر، بفضــل هــذا االتفــاق، ال ســيما يف الــدول العربيــة، مــا يرهــن مــرة أخــرى علــى متســكه وإخاصــه جلميــع 
القيــم الــي ميثلهــا. غــر أن ذلــك نشــر شــعورًا ابالمتنــان واالعــرتاف ابجلميــل يف أورواب كذلــك بعدمــا أوقفــت مأســاة 

إنســانية تتابعهــا مراكــز االحتــاد األورويب بقلــق كبــر بســبب أن نتيجتهــا ســتحّمل أورواب فاتــورة ابهظــة.

احتمال آخر ظهر في سوتشي 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib’e doğru adım adım yaklaşmakta olan bir insani trajedide 
umutların kesildiği anda ortaya koyduğu güçlü irade ile muhteşem bir iş çıkardı. Soçi’ye 
giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile vardığı mutabakatla insanlık adına umutları 
yeniden yeşertti.
Putin’le vardığı mutabakatla İdlib’e askeri operasyon durduruldu. Rusya, Esed’in 
çatışmasızlık bölgesine saldırmamasını, Türkiye de ağır silahlardan arındırılmış muhaliflerin 
Rusya’ya veya rejim güçlerine bu noktadan saldırmamasını temin edecek. 15 Ekim’e kadar 
İdlib’de 15-20 km’ye kadar varan bir silahsızlanma bölgesi oluşturuluyor. Türkiye ve Rusya 
askerleri bu silahsızlanma bölgesinde ortak denetim yapacak. Erdoğan Suriye krizinin 
başından itibaren sürdürdüğü insani siyaset çizgisi adına dün belki de en büyük kazanımı 
sağlamış oldu. Suriye krizinin başından beri Erdoğan’ın öncülüğünü yaptığı siyasetin 
temel esası masum sivil kayıpların önlenmesi, insanların yurtlarını terk etmek zorunda 
kalmaması ve Esed zulmünden kaçmak zorunda kalanların haklarının zayi olmamasıydı.
Bugün Esed zulmünden kaçanların Suriye toprakları içinde sığınıp nefes alabildikleri tek 
yerdir İdlib. Bu yüzden nüfusu bir milyon olan bölge kısa zamanda 3,5-4 milyon insanın 
yaşadığı kalabalık bir bölge haline geldi. Bu nüfus Esed rejimi, Hizbullah veya DAEŞ ve 
PYD gibi terör örgütlerinin etnik temizlik operasyonlarından canlarını kurtararak buraya 
sığınmış insanlardan oluşuyor. Bunların büyük çoğunluğu rejime muhalif elbet, çünkü 
rejimin mağduru.
Rejimin muhaliflerine tek davranış biçimi ya katletmek, ya hapse atıp en ağır şatlarda 
insanlık onurunu yerlerde süründüren işkencelerle canlarından bezdirmek veya 
hapishanelerde çürütmek. O yüzden Esed’e karşı silahlı mücadele Suriye halkının en doğal 
hakkı, hatta tek çaresi haline gelmişti.
Suriye halkına rejime isyan meşruiyetini ve haklılığını bizzat Esed’in zulmü vermiş oldu. 
Bu hak ve meşruiyet bütün dünya tarafından tanınmış durumda. Durum çok iyi bilindiği 
için Rusya tarafından da tanınmıştı bu hak. Rusya’nın tanıdığını Suriye’de canice katliam 
ve terör aygıtına dönüşmüş olan Hizbullah’ı destekleyen İran da kabul etmek zorunda 
kalmıştı.
O yüzden Astana’da başlayan müzakerelerde Esed’e karşı haklı isyanıyla silaha sarılmış 
olanlar masaya oturan meşru bir taraf olarak kabul edildiler.
Oysa İdlib’de adım adım yaklaşmaktayken son anda Türkiye’nin ısrarıyla durdurulan süreç 
Astana’da kazanılan zamanın fırsatçı bir değerlendirmesinden başka bir şey değildi. Rus 
yetkilileri Esed rejiminin dışında silah taşıyan herkesi terörist olarak değerlendireceklerini 
söyleyerek Astana’nın ruhunu da gömmeye kalkıştılar.
Türkiye’ye düşen aslında Astana’daki mutabakatı hatırlatmaktan öte bir şey değildi. Ancak 
Esed ve onu destekleyen İran İdlib’e kadar kovalamış oldukları muhalifleri yok etme fırsatı 
yakalamış olduklarını düşünerek büyük bir iştahla olaya yaklaşırken verdikleri sözleri 
unuttular. Böylece bir kez daha Esed rejimi ne kadar güvenilmez olduğunu göstermiş oldu. 
Bir kez daha en net biçimde anlaşılıyor ki, Suriye vatandaşlarını Esed’e karşı koruyacak 
tek garanti Esed’in nüfuzunu kırmaktan, onu Suriyelilerden uzak tutmaktan geçiyor. 
Bugün bir şekilde kontrol altında tuttuğu yerlerde maalesef muhaliflerine Şebbihası veya 
muhaberatı eliyle nasıl davrandığını kontrol edecek hiçbir mekanizma yok, ama her gün 
yüzlerce kişinin kaybı, tutuklanması, öldürülmesi, hapishanelerde ağır işkence şartlarından 
dolayı ölümüyle ilgili haberler geliyor. Soçi’de varılan mutabakat aslında Türkiye’nin Tahran 
zirvesinde varmayı umduğu bir sonuçtu. Oysa on gün önce Tahran’da bütün dünyanın gözü 
önünde cereyan eden zirve bir umut vermekten çok uzaktı. O kadar ki, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Tahran dönüşünde sözlerine yansıyan derin hayal kırıklığı İdlib’te de trajedinin 
eli kulağında olduğu yönünde bir karamsarlık yayıyordu. Görünen kadarıyla muhtemel 
bir saldırı karşısında yaşanabilecek insani kayıplar, göçler, bunların faturasının Türkiye 
tarafından ödenecek olması İran veya Rusya’nın umurunda bile değildi. Ama bu konuda 
yine de diyaloğa Rusya’nın daha açık durduğu da görülüyordu. Erdoğan pes etmedi ve 
yıllardır özellikle Rusya ile yürüttüğü diplomasi tarzından sonuç almak üzere ısrar etti. 
Aslına bakarsanız Erdoğan’ın yaptığı, şimdiye kadar yürüttüğü kendine özgü dış politikanın 
semeresini almaktan ibaretti.
Bu sonucun on gün kadar önce İran liderinin de katıldığı Zirve’de değil de Putin ile ikili 
görüşmede alınmış olması, üzerinde durulması gereken bir konu elbet. İran’ın siyasi ve dini 
yöneliminin insani hassasiyetlerden bu kadar arınmış olması da elbette gerek din adına 
gerek İran’ın temsil ettiği değerler adına düşündürücü bir olay.
Neticede Esed’in hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığı ve Rusya’nın neredeyse tek belirleyici 
olduğu bir kez daha görülen sahada tam bu aşamada İran’ın Erdoğan’ın temsil ettiği 
değerlere bir nebze prim vermesi İran’a hiçbir şey kaybettirmez ama çok şey kazandırırdı. 
Keşke başka türlü davranabilseydi. Soçi’de varılan mutabakatın kuşkusuz bir çok yansıması 
olacaktır. Erdoğan, bu olayla temsil ettiği bütün değerlere karşı samimiyetini, kararlılığını 
bir kez daha kanıtlayarak başta Arap dünyasında tekrar büyük bir takdir toplamıştır. 
Ancak neticesi Avrupa’ya da büyük bir fatura çıkaracağı için AB merkezlerinden büyük bir 
endişeyle takip edilen bir insani trajediyi durdurmakla Avrupa’da da minnettarlık duygusu 
uyandırmıştır.

Bir ihtimal daha vardı, o da Soçi’de yakalandı

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Yasin AKTAYياسين أقطاي



إن خطــة املنطقــة اآلمنــة الــي تســعى تركيــا لتفعيلهــا يف ســوراي متواصلــة بشــكل اثبــت منــذ بــدء عمليــة درع 
الفــرات يف 24 أغســطس 2016 ، وهــا هــي تركيــا تتقــدم بقــوة الســاح علــى األرض اترة، وابلتفــاوض 
علــى الطــاوالت الدبلوماســية اترة أخــرى، وسيســجل التاريــخ تلــك اجلهــود الدبلوماســية الــي جيريهــا الســيد 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يف الفــرتة األخــرة خبصــوص إدلــب، وسيســجل التاريــخ أن تلــك اجلهــود 

هــي األكثــر جناحــاً يف اتريــخ الدبلوماســية يف هــذه املرحلــة.
بعــد تشــكيل منطقــة آمنــة عــن طريــق عمليــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون، مت اآلن اختــاذ قــرار يقضــي 
إبنشــاء منطقــة هدنــة وخفــض للتوتــر يف إدلــب، وبذلــك بــدأ الشــمال الســوري يكتســب نوعــاً مــن األمــان 
يومــاً بعــد يــوم، ومــا أردت التنبيــه إليــه هنــا هــو مــدى اســتمرارية اســرتاتيجية منطقــة خفــض التوتــر، وإن 
املناطــق الــي مت أتمينهــا عســكرايً وأمنيــاً عــن طريــق العمليــات الــي نفذهتــا تركيــا مــع اجليــش الســوري احلــر، 
جيــب أتمينهــا كذلــك علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي، وهــذه املهمــة ال ميكــن أن تنفذهــا الدولــة 
والطبقــة البروقراطيــة مبفردهــا، ولذلــك فعلــى الســكان األصليــن املقيمــن يف تلــك املنطقــة، وعلــى منظمــات 
اجملتمــع املــدين الناشــطة يف املنطقــة بشــكل مكثــف تطويــُر مشــاريع جديــدة هنــاك، ومــن الضــروري كذلــك 
مراقبــة احلركــة التجاريــة لفائــدة املنطقــة وإعــادة بنــاء احليــاة االجتماعيــة الــي ستســاهم بدورهــا يف اســتدامة 
األمــن ابملنطقــة، يف الوقــت الــذي تتواصــل فيــه األعمــال ذات البعــد اإلغاثــي واإلنســاين اجلاريــة يف املنطقــة 

ابســتخدام مصــادر ماليــة داخليــة وخارجيــة، وتســلك تلــك األعمــال مســارين خمتلفــن.
املســار األول يتمثــل يف تكثيــف منظمــات اجملتمــع املــدين نشــاطاهتا ذات احملتــوى الرتبــوي والثقــايف يف 
الرتبويــة  بــن أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية واألنشــطة  املــدين أن توحــد  املنطقــة، وعلــى منظمــات اجملتمــع 
والثقافيــة، ومــن الضــروري أن خيــرج العمــل اإلغاثــي عــن توزيــع املســاعدات ليصبــح عمليــة حتفيــز للمســتفيد 
مــن تلــك املســاعدات علــى تلقــي التعليــم واملشــاركة يف األنشــطة الثقافيــة، ذلــك ألن العمــل اإلغاثــي 
الــذي ال يعــزز األنشــطة الرتبويــة والثقافيــة ســيجعل مــن احلشــود الــي تعيــش علــى املســاعدات اإلنســانية 
حالــة مســتدمية علــى املــدى البعيــد، لكــن النــاس الذيــن يتلقــون املســاعدات اإلنســانية إىل جانــب التعليــم 
ســيتمكنون مــن الوقــوف علــى أقدامهــم خــال املرحلــة لينتقلــوا مــن وضعيــة املســتفيد مــن املســاعدات، إىل 

وضعيــة املنتــج واملانــح للمســاعدات اإلنســانية.
أمــا املســار الثــاين فيتمثــل يف إعــادة إنعــاش احليــاة التجاريــة، وهنــا أريــد ضــرب مثــال يف هــذا اخلصــوص، 
ذهبــت إىل بلــدة البــاب خــال األايم املاضيــة لســبب مــا، وإثنــاء لقائــي مــع ممثلــي الســلطات احملليــة هنــاك 
علمــت أن يف البــاب مــا معدلــه 20 صيدليــة، وعندمــا ســألت عــن مصــدر األدويــة الــي تبــاع يف تلــك 
الصيدليــات، قيــل يل أهنــا أتيت مــن النظــام الســوري، مؤكديــن يل أن العاقــات واخلطــوط التجاريــة القدميــة 
مازالــت متواصلــة، يف احلقيقــة فــإن هــذا األمــر مــؤمل جــداً، فنظــام األســد يقتــل شــعبه ويســجنهم ومــن ال 
يســتطيع قتلهــم يهربــون الجئــن إىل املناطــق اآلمنــة، مث أييت هــذا النظــام ليبيــع األدويــة للمصابــن واملرضــى 
يف تلــك املناطــق، وهــذا أمــر ال ميكــن القبــول بــه أبــداً، إذ مــازال النظــام الســوري يكســب املــال علــى 
حســاب شــعبه، ويســيطر علــى اخلطــوط التجاريــة يف تلــك املناطــق، وهــذا أمــر ال ميكــن القبــول بــه وال 
ميكنــه أصــًا أن يتواصــل يف املنطقــة اآلمنــة مــن الناحيــة االســرتاتيجية، ويف كلتــا احلالتــن فــإن مــن واجبهــم 
إجــراء حالــة مــن التنويــع والتعزيــز يف عاقتهــم برتكيــا يف هــذا اإلطــار، كمــا ابت مــن الضــروري زايدة الوعــي 
لــدى منظمــات اجملتمــع املــدين وأرابب التجــارة واملنتجــن والســكان األصليــن بذلــك، إذا كنــا نريــد إنشــاء 
منطقــة آمنــة يف تلــك املنطقــة علــى املــدى البعيــد، فإنــه ابت مــن واجــب كل واحــد منــا التصــرف مبســؤولية 

يف املواضيــع واجملــاالت الــي لــه فيهــا أتثــر.

استراتيجيات المنطقة اآلمنة

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Türkiye’nin Suriye içerisinde yürüttüğü güvenli bölge stratejisi 24 Ağustos 2016’da 
başlatılan Fırat Kalkanı operasyonundan bu yana istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 
Bir taraftan sahada silah gücü ile diğer taraftan diplomasi masalarında her gün biraz 
daha mesafe alınıyor. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İdlip konusunda yürüttüğü diplomasi trafiği tarihe geçerek bu dönemin en başarılı 
diplomatik girişimi olarak değerlendirilecektir.
Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleri ile oluşturulan güvenli bölgelerden sonra şim-
di İdlib’te alınan ateşkes ve çatışmasızlık kararı Suriye’nin kuzeyini her gün biraz 
daha güvenli hale getirmektedir. Buda dikkat çekmek istediğim konu güvenli bölge 
stratejilerinin sürdürülebilir olmasıdır. Türkiye’nin ÖSO ile yaptığı operasyonlar-
la askeri ve polisiye olarak güvenli hale getirilen bölgelerin sosyolojik ve ekonomik 
olarak ta güvenli hale getirilmesi gerekmektedir.Bu ise sadece devletlerin ve dolayısı 
ile bürokrasinin yalnız başına altından kalkabileceği bir durum değildir. Bunun için 
bu bölgede mukim olan yerel halkın ve bölge ile yoğun çalışma yapan sivil toplum 
örgütlerinin yeni projeler üzerinde çalışmaları gerekmektedir. Bu güne kadar iç ve dış 
kaynaklı bütçelerle bölgede yürütülen insani yardım içerikli çalışmalar bir taraftan de-
vam ederken diğer taraftan da bölgede güvenli kalıcı hale getirecek sosyal hayatın 
yeniden inşası ve ticari işleyişin bölgenin lehine kontrol altına alınması gerekmektedir. 
Bu çalışma iki farklı kulvar oluşturmaktadır.
Bunlardan birincisi sivil toplum örgütlerinin bölgede yürüteceği eğitim ve kültür 
içerikli çalışmaların yoğunlaştırılması. Sivil toplum örgütleri bu bölgede yapacak-
ları insani yardım çalışmalarını eğitim ve kültür çalışmaları ile bileştirmelidir. İnsani 
yardım sadece yardım olmaktan çıkıp yardım alan kişiyi eğitim almaya ve kültürel faa-
liyetlere katılmaya sevk etmelidir. Zira eğitimi ve kültürel çalışmaları güçlendirmeyen 
bir yardım çalışması bölgede uzun vadede sadece yardımlarla geçimini sağlayan kitlel-
eri kalıcı hale getirecektir. Ancak aldığı eğitimin yanında insani yardıma ulaşan kişiler 
süreç içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilecek ve yardım alan pozisyonundan 
yardım eden ve değer üreten pozisyona geçeceklerdir.
İkinci kulvarda ise ticari hayatın canlandırılması konusu bulunmaktadır. Bunu bir 
örnekle açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir sebeple Bab’a gittim orada 
yerel temsilcilerle yaptığımız görüşme sırasında Bab’ta ortalama 20 eczanenin old-
uğunu öğrendim. Bu eczanelerin ilaçlarını nereden temin ettiklerini sorduğumda rejim 
tarafından geldiğinin ve hala eski bağlantıları ile ticari işleyişlerinin sürdürdükleri-
ni ifade ettiler. Bu durum gerçekten içler acısı bir durum. Esad rejimi hem halkını 
öldürüyor, tecrit ediyor, öldüremedikleri elinden kaçıp güvenli bölgelere sığınıyor ve 
bu bölgeye sığınanların yaralılarına, hastalarına rejim ilaç satıyor. Bu kabul edilir bir 
durum olmamalı. Rejimin bu halkın üzerinden hala para kazanması ve bu bölgelerdeki 
ticari işleyişe el altından hakim olması bu bölgelerdeki güvenli bölge stratejileri açısın-
dan kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur.
Söz konusu bu iki durumda hem sivil toplum kuruluşlarının hem ticaret erbabının hem 
üreticinin ve hem de yerli halkın duyarlılığını artırması ve Türkiye ile olan ilişkile-
rini bu bağlamda çeşitlendirerek güçlendirmesi gerekiyor. Bu bölgede uzun vadede 
güvenli bir bölge olmasını istiyorsak fert fert her birimizin etkili olduğu alanlarda bu 
konulara hassas davranması gerekmektedir.

Mehmet Ali EMİNOĞLU

Güvenli Bölge Stratejileri

Gazeteci - Yazar
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