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حتى الفراشات تبكي للكاتب التركي جالل ديمير

في هذا العدد...

اضطراب روسي في سوريا

على هامش المرسوم التنظيمّي رقم10 لسنة 2018

األزمة السورية وآفاق الحل!
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أردوغان: مصممون على المساهمة في إعادة بناء سوريا وتحقيق نهضتها
Erdoğan: Suriye’nin Yeniden İnşası ve Yükselişine Yardımcı Olacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Suriye’nin yeniden inşa edilmesi ve yükselişini 
gerçekleştirmesine ve Suriye’yi yıkmaya çalışan örgüt ve güçlere karşı koymasına yardımcı olmayı planladıklarını 
söyledi. İslam dünyasına da mesaj gönderen Erdoğan, Müslümanlara Suriye halkının yanında yer alma, çektikleri 
sıkıntılara son verme ve Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olma çağrısı yaptı.

بنــاء ســوراي وحتقيــق هنضتهــا، ومواجهــة  بــاده علــى املســامهة يف إعــادة  الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، تصميــم  أّكــد 
التنظيمــات والقــوى الســاعية إىل تدمريهــا. ووجــه الرئيــس الرتكــي رســالة إىل العــامل اإلســامي، دعاهــم فيهــا إىل الوقــوف جبانــب 

الشــعب الســوري، والعمــل علــى إهنــاء معاانتــه، وحتقيــق األمــن واالســتقرار يف بــاده.

]
وهل يستحق كل هذا الدمار... وتلك األرواح؟[

Tüm bu yıkım ve katliamlara değdi mi ?
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الغوطة تباد 
بموافقة أممية

Duma’da kansız bir ölüm yaşandı. Katil Suriye 
rejimi ve Rusya’nın kimyasal silahlarla yaptığı 
saldırı nedeniyle iki yüzden fazla çocuk, kadın 
ve yaşlı şehit oldu, yüzlerce kişi ise boğulma 
tehlikesi yaşadı.
Guta’da, herkesin gözleri önünde bir soykırım 
yaşanıyor. Dünyanın Suriye halkına yapılan kat-
liamı hiçbir şey yapmadan izlemesi yetmezmiş 
gibi, Suriyelileri kurtarmak isteyenlerin de 
karşısında yer alıyor.
İşgalci Rusya’nın hava kuvvetleriyle 
desteklenen Esed güçleri, toplamda 270’ten 
fazla hava saldırısı düzenledi. Şehre yönelik 
yapılan soykırım amaçlı her saldırıda, yüksek 
patlama gücüne sahip 6 füze ve uluslararası 
hukuka göre yasak olan silahlar kullanıldı. 
Rejim ve Rusya saldırılar esnasında napalm 
bombası, beyaz fosfor, misket bombası, yet-
mişten fazla varil bombası, grad füzesi ve kara-
dan karaya füze kullandı.
Alenen işlenen ve soğukkanlılıkla uydu kanal-
larından yayınlanan bu soykırım, tüm dünya 
insanlarının duygularını harekete geçirmiş de 
değil. Adeta bizler insan değilmişiz ve yaşamayı 
hak etmiyormuşuz gibi.
Suriye’de kimyasal silahla yapılan 85’ten fazla 
saldırı Birleşmiş Milletler tarafından belgelen-
miştir. Ağustos 2013’teki meşhur kimyasal kat-
liamda ise rejim, 1500 kişinin canına kıymıştır. 
Bu soykırım ve katliamlar, uluslararası toplu-
mun görmezden gelmesi ve suç ortaklığı ile 
BM’nin gözetiminde gerçekleşmektedir. Suriye 
halkına karşı yapılan bu cinayetlerde sahneye 
hakim olan ve katliamın destekçiliğini yapan ise 
süper güçlerdir. Bazı Arap ve İslam devletleri de 
bu konuda cömert yardımlar sunmaktadır.
Rejim, yöre sakinlerini tehcir etmek ve Doğu 
Guta topraklarını ele geçirmek suretiyle Duma 
üzerindeki kuşatmasını güçlendirmiş, böylece 
bölge yoğun bir ateşin içerisinde kalmıştır. Bu-
rada yapılan tehcir, modern tarihin tanıklık ettiği 
en büyük tehcir hareketidir.
Doğu Guta’ya bağlı kasabalar ise geçtiğimiz Şu-
bat ayında başlayan şiddetli bir askeri harekata 
maruz kalmıştır. Rejim ve Rusya’ya bağlı güçler 
bu saldırılar sırasında uluslararası hukuka göre 
yasak olan her türlü silahı kullanmış, üstüne 
üstlük boğucu bir kuşatma başlatmışlardır. Bu 
da yaklaşık sayısı 400 bin olan sivil nüfusun zo-
runlu bir şekilde Suriye’nin kuzeyine göç etme-
sine yol açmıştır. Böylece uluslararası toplumun 
arzusuna uygun olarak bölgenin demografik 
yapısı değişecek ve yöre halkı topraklarından 
çıkarılarak yerlerine İranlı milisler getirilecektir.
Suriye rejimi, Amerika ve Batı’yı görmezden 
gelemeyecek kadar korkaktır. Guta’nın şu anda 
tanıklık ettiğimiz biçimde gasp edilmesi ise, em-
peryalist devletler (yağma devletleri) tarafından 
dahi hemfikir olunan bir süreçtir. Nitekim bu 
devletler katilleri istihdam etmiş, yaşanan ölüm-
ler üzerine ise uydurma açıklamalar ve yalanlar 
serpiştirmişlerdir. Faaliyetlerini ise kendileri 
tarafından göreve getirilen Arap diktatör rejim-
leri üzerinden yürütmektedirler.
Guta katliamından sonra sözcükler tükenmiştir. 
Suriye halkı tek başına bırakılmıştır. Ancak 
buna rağmen savaş suçlularını bertaraf ederek 
adalet önüne çıkarmak için devrimine devam 
edecektir. Suriye halkı özgürlüğünü ve onurunu 
geri kazanacak, devrimi zafere ulaştıktan sonra 
yaşamayı sürdürecektir.

مــوت بــا دمــاء يف دومــا، يطــال أكثــر مــن مئــي شــهيد 
مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ، ومئــات مــن حــاالت 
االختنــاق إثــر غــارات للنظــام الســوري اجملــرم وروســيا 

ابلســاح الكيميائــي علــى املدينــة.
االابدة اجلماعيــة تــدور يف الغوطــة حتــت أنظــار اجلميــع، 
والعامل ال يكتفي أبن يقف متفرجاً على إابدة الشــعب 
يتحــرك  أن  يريــد  مــن  ضــد كل  يقــف  بــل  الســوري 

لنجدتــه.
الروســي  االحتــال  بطــريان  مدعومــة  األســد  قــوات 
جويــة، كل  غــارة   270 مــن  أكثــر  بتنفيــذ  قامــت 
غــارة حمملــة ب 6 صواريــخ شــديدة االنفجــار ومجيــع 
األســلحة احملرمــة دوليــاً، يف إطــار محلــة إابدة مجاعيــة 

املدينــة. تواجههــا 
النظــام وروســيا اســتخدموا النــاابمل احلــارق والفوســفور 
الرباميــل  إىل  ابإلضافــة  العنقوديــة  والقنابــل  األبيــض 
املتفجــرة الــي ختطــت الـــ 70 برميــا وصواريــخ الغــراد 

أرض. واألرض 
وهذه اإلابدة اجلماعية العلنية والي تتناقلها الفضائيات 
بــكل بــرودة أعصــاب ودم ابرد، ومل هتتــز مشــاعر النــاس 

بكل الكوكب، وكأننا لســنا بشــراً نســتحق احلياة. 
أكثــر مــن 85 هجومــاً ابلســاح الكيميائــي يف ســوراي 
موثقــاً لــدى األمــم املتحــدة، والنظــام الــذي قتــل 1500 
يف  الشــهرية،  الكيمــاوي  جمــزرة  يف  الغوطــة  يف  مــدين 
أغســطس 2013، هــذه املذابــح واجملــازر تتــم بتخــاذل 
وتواطــؤ دويل ورعايــة أمميــة، والقــوى الكــربى هــي الــي 
املروعــة  اجملــازر  ترعــى  الــي  وهــي  ابملشــهد  تتحكــم 
ضــد الشــعب الســوري، وبدعــم ســخي مــن عــدد مــن 

واإلســامية. العربيــة  احلكومــات 
ابتــت مدينــة دومــا حتــت النــريان بشــكل كثيــف، بعــد 
مــن  أكــرب  بشــكل  عليهــا  احلصــار  النظــام  ضيّــق  أن 
خــال هتجــري الســكان والســيطرة علــى أراضــي الغوطــة 
الشــرقية، وذلــك يف أكــرب عمليــة هتجــري قســري حتــدث 

يف التاريــخ احلديــث.
وشــهدت مدن وبلدات الغوطة الشــرقية محلة عســكرية 
شرســة انطلقــت يف شــهر شــباط املاضــي، اســتخدمت 
فيهــا قــوات النظــام وروســيا كافــة أنــواع األســلحة احملرمــة 
دوليــاً، ترافــق ذلــك مــع عمليــة حصــار خانــق، وهــو مــا 
حنــو 400  يبلــغ عددهــم  الــذي كان  الســكان  أجــرب 
ألــف مــدين علــى اهلجــرة بشــكل قســري إىل الشــمال 
الســوري، تنفيــذا لــإرادة الدوليــة ابلتغيــري الدميوغــرايف 
للمنطقــة وترحيــل أهلهــا وإحــال امليليشــيات اإليرانيــة 

بــدال عنهــم.
والنظام الســوري أجنب من ان يتجاهل امريكا والغرب، 
واســتباحة الغوطــة ابلطريقــة الــي نشــهدها كل يــوم أمــر 
متفــق عليــه حــى مــن قبــل دول العــامل اإلمربايليــة املرتزقــة 
)دول النهــب( الــي توظــف القتلــة وتــرش علــى املــوت 
بيــاانت وأكاذيــب منمقــة، وهــي تتحــرك عــرب منظومــة 

الديكتاتــورايت العربيــة املعينــة مــن قبلهــا.
بعــد جمــزرة الغوطــة مل يعــد هنــاك كام يقــال، الشــعب 
للقضــاء  بثورتــه  مســتمر  وهــو  لوحــده،  تــرك  الســوري 
علــى جمرمــي احلــرب وتقدميهــم للعدالــة، وحتقيــق حريتــه 

وكرامتــه ليســتمر ابحليــاة بعــد حتقيــق انتصــار ثورتــه.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Guta BM Onayıyla 
Katlediliyor

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

األهداف الُمحتمل أن تقصفها أمريكا لمعاقبة األسد

بريطانيا مستعدة لعمل عسكري بسوريا دون العودة للبرلمان

Amerika’nın Esed’i Cezalandırma Amaçlı Saldıracağı 
Olası Hedefler

İngiltere Suriye Askeri Harekatına Parlamentoya 
Başvurmaksızın Katılmaya Hazır

Tüm dünya Amerikan Başkanı Donald Trump’ın, Beşşar Esed rejim güçlerinin Duma’da 
düzenlediği kimyasal katliama cevap olarak vereceği kararı bekliyor. Trump, bu kararın “kesin” 
bir suret taşıyacağını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Teresa May, ülkesinin Şam kırsalındaki Duma’da gerçekleşen kimyasal 
silah saldırısına yanıt olarak Suriye’ye düzenlenecek askeri operasyona katılma konusunda 
onay vermeye hazır olduğunu söyledi.

يرتقــب العــامل القــرار الــذي ســيتخذه الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( للــرد علــى جمــزرة الكيمــاوي الــي ارتكبتهــا قــوات 
نظــام بشــار األســد يف مدينــة دومــا، ال ســيما وأن ترامــب وصــف قــراره املقبــل أبنــه )حاســم(.

ذكــرت رئيســة وزراء بريطانيــا )ترييــزا مــاي( أهنــا مســتعدة للموافقــة علــى مشــاركة بادهــا يف عمــل عســكري بســوراي رداً 
علــى هجــوم ابلســاح الكيمــاوي علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق.

با لضربة أمريكية
ّ

النظام يخلي مطارات وميليشيات إيرانية تغير مواقعها تحس

Rejim Amerika’nın Saldırısına Tedbir Olarak Havaalanlarını 
Tahliye Etti, İranlı Milisler İse Mevzilerini Değiştirdi

Katil Suriye rejimine bağlı askeri havaalanları ve İran’a bağlı milis güçlerin konuşlandığı 
mevzilerde, Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırına yanıt olarak düzenlenecek olası 
bir saldırıya tedbir kapsamında, tahliye ve yer değiştirme hareketleri gerçekleşti. 

شــهدت املطــارات العســكرية التابعــة للنظــام الســوري اجملــرم ، ومواقــع تتمركــز فيهــا ميليشــيات اتبعــة إليــران، عمليــات 
إخــاء وتغيــري مواقــع، حتّســبا لضربــة أمريكيــة حمتملــة، رّدا علــى اهلجــوم الكيميائــي الــذي اســتهدف دومــا.
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 لنظام األسد في سوريا والمجرم 
ً
 كيميائيا

ً
215 هجوما

دون عقاب
Esed Rejimi Suriye’de 215 Kimyasal Saldırı Yaptı Fakat 

Hiçbir Ceza Almadı
Kimyasal silah cephaneliklerini imha ettiğini iddia etmesine rağmen Beşşar Esed rejimi, 2011 yılında 
Suriye halkına başlattığı savaştan bu yana 215 kez uluslararası hukuka göre yasak olan kimyasal 
silahları kullandı. Birçoğu çocuk ve kadın olan yüzlerce masumun yaşamını yitirmesine yol açan 
kimyasal silah saldırılarıyla rejim, sivilleri muhalefetin kontrolü altında olan bölgelerden çıkmaya zor-
lamayı hedeflemektedir. 07.04.2018 Cumartesi gününün akşamı Şam kırsalındaki Doğu Guta’nın 
Duma bölgesinde rejimin yeniden kimyasal silah kullanması sonucu onlarca sivil şehit olurken, 
yüzlerce kişi yaralandı. Rejimin bu tavrı, uluslararası toplum tarafından eyleminin sonuçlarına dair 
yapılan uyarıları dikkate almadığını gözler önüne sermektedir.

رغــم ادعائــه التخلــص مــن خمــزون الســاح الكيميائــي يف البــاد، جلــأ نظــام بشــار األســد إىل اســتخدام هــذا 
ُحرَّم دولياً 215 مرة منذ بدء حربه على الشــعب الســوري عام 2011 وأييت اســتخدام النظام 

الســاح امل
لذلك الســاح، الذي ســلب أرواح املئات من األبرايء، وكثري منهم من األطفال والنســاء، يف إطار ســعيه 

إىل إجبــار املدنيــن علــى مغــادرة املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة.
ومســاء الســبت 2018/4/7 ، ســقط العشــرات مــن املدنيــن شــهداء واملئــات جرحــى يف مدينــة دومــا 
التابعــة للغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق جــراء معــاودة النظــام اللجــوء للســاح الكيميائــي؛ يف أتكيــد علــى 

عــدم اكرتاثــه ابلتحذيــرات الدوليــة مــن مغبــة اســتخدامه.

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال



سنة الثالثة ــ العدد 54 ــ 2018/4/15
ال

4

متَّ  والتنميــة،  للتعــاون  الــرواد  منظمــة  مــن  بدعــوة 
جــال  الرتكــي  الكاتــب  مــع  ثقــايف  لقــاء  إجــراء 
دميــري )Celal DEMIR(  مديــر   خميــم نيزيــب 
لاجئــن الســورين  واحلديــث حــول كتابــه )حــى 
الفراشــات تبكــي (، حبضــور جمموعــة مــن األدابء 
والكتَّاب السورين واألتراك حبضور الشيخ )حممود 
قــاج مــازار Mahmut Kaçmazer  انئــب 
والصحفــي  والكاتــب  زادة(،  بلبــل  رئيــس مجعيــة 

الرتكــي حممــد زاهــد غــول.
اللقــاء عــن معايشــته للســورين  حتــدَّث يف بدايــة 
القصــص  مئــات  علــى  واطاعــه  نــزب  خميــم  يف 
الــي رويــت أمامــه وكان هلــا أتثــرياً كبــرياً ، ممــا دفعــه 
الرتكــي  للشــعب  املوجــه  الكتــاب  هــذا  لتأليــف 
مــن  ومعاانهتــم  الســورين  مأســاة  خالــه  يوضــح 
مــن  والحقهــم  خنقهــم  وحشــي  طائفــي  نظــام 
أجــل قتلهــم ممــا دفعهــم للرحيــل حبثــاً عــن األمــان 
يف اجلبــال والســهول والقــرى والــوداين الســورية مث 
نزوحهــم إىل جانــب املعابــر الرتكيــة والحقــاً دخوهلــم 
إىل تركيــا بعــد هتديــد النظــام اجملــرم هلــم ابلتصفيــة، 
الشــعبن  بــن  العاقــة  أن  وأوضــح  وماحقتهــم، 
الســوري والرتكــي تعــود إىل زمــن بعيــد حــن دافــع 
الســورين عــن أشــقائهم األتــراك وامتزجــت دمائهــم 

معــاً يف معركــة )جنــاق قلعــة(.
مثّ وضَّح أن معاانة السورين مع النظام اجملرم كان 
مــن زمــن بعيــد واستشــهد الكثرييــن منهــم مبجــزرة 
محــاة وبســجن تدمــر، وأوضــح أن هنــاك أكثــر مــن 

مليــون شــهيد ســوري عــدا املعاقــن واملصابــن.
وقــال إن هنــاك أكثــر مــن ثاثــة مايــن ونصــف 
مــن الســورين يعيشــون يف تركيــا، وأكثــر مــن ثامثئــة 
ألــف طفــل ولــدوا علــى أراضيهــا، وأن مســؤوليتنا 
كبــرية اجتاههــم، ومــن ابب رد اجلميــل لشــهدائهم 
قلعــة( أن نســتمر يف دعمهــم  يف معركــة )جنــاق 

حــى عودهتــم إىل وطنهــم بعــد توفــر األمــان.
وحتــدث الكاتــب حممــد زاهــد غــول عــن الســورين 
وحكومتــه  الرتكــي  الشــعب  ومســؤولية  ومعاانهتــم 
ابلوقــوف معهــم وتوفــري األمــان هلــم، وأن املســؤولية 
يف  الســورين  والكتــاب  الصحفيــن  علــى  تقــع 
توضيــح ســبب وجودهــم يف تركيــا الــذي أرغمهــم 
النظــام عليــه، وأن واجبهــم شــرح معاانهتــم وإبرازهــا 
إىل  وســيعودون  وأهنــم ضيــوف  الرتكــي،  للشــعب 

وطنهــم حــن توفــر األمــان.
وأكــد الشــيخ )حممــود قــاج مــازار( علــى أن الســورين 

مرحــب هبــم بــن أهلهــم وأهنــم أصدقــاء وأخــوة لنــا.
وحتــدث رئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق حــول أمهيــة التعــاون والعمــل املشــرتك بــن الصحفيــن والكتَّــاب 
الســورين واألتراك إليضاح معاانة الســورين ومعاداهتم من قبل العامل ألهنم طالبوا حبريتهم وكرامتهم، 
وأن الشــعب الرتكي لن خيذل أهله الســورين، وأن الشــعب الســوري لن ينســى هلم وقوفهم اإلنســاين 

ومؤازرهتــم هلــم يف حمنتهــم.

حتى الفراشات تبكي
للكاتب التركي جالل ديمير
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Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği 
tarafından yapılan çağrı üzerine, Nizip Suriyeli 
mülteci kampı müdürü Celal Demir’le kitabı 
“Kelebekler De Ağlar” üzerine konuşmak için 
bir buluşma gerçekleştirildi. Etkinliğe araların-
da Bülbülzade Vakfı Başkan Yardımcısı Mah-
mut Kaçmazer ve Gazeteci-Yazar Muhammed 
Zahit Gül’ün de bulunduğu çok sayıda Suriyeli 
ve Türk edebiyatçı ve yazar katıldı.
Celal Demir konuşmasına, Nizip mülteci 
kampında Suriyelilerle birlikte yaşaması ve 
burada yüzlerce farklı yaşam hikayesini dinle-
mesini anlatarak başladı. Dinlediği olaylardan 
son derece etkilenen Demir, Türk halkına hita-
ben Kelebekler De Ağlar kitabını yazdı. Demir 
kitabında, Suriyelilerin yaşadığı trajediyi, me-
zhepçi ve barbar olan rejimin halkı öldürmek 
için nasıl peşi sıra takip ettiği, bunun sonucunda 
Suriyelilerin güvenlik arayışıyla Suriye’de-
ki dağ, ova, köy ve vadilere kaçmak zorunda 
kalışını anlatıyor. Sonrasında Suriyeliler, Tür-
kiye sınır kapılarının oldukları bölgelere göç 
ederek, rejimin kendilerini ortadan kaldırma te-
hdidi üzerine Türkiye’ye giriyor. Demir, Suriye 
ve Türk halkı arasındaki ilişkinin, Suriyelilerin 
Çanakkale Savaşı’nda Türk kardeşlerini savun-
mak için yardıma koşması ve savaş meydanında 
kanlarını birlikte akıttıkları dönem kadar eskil-
ere uzandığını belirtiyor.
Suriyelilerin katil rejim nedeniyle çektikleri 
acıların uzun zaman öncesine dayandığını ifade 
eden Demir, Hama katliamı ve Tedmür Hap-
ishanesi’nde çok sayıda kişinin şehit olduğunu 
dile getiriyor. Demir ayrıca, sakat ve yaralılar 
dışında bir milyondan fazla Suriyeli şehit bu-
lunduğunun altını çiziyor.
Türkiye’de üç buçuk milyondan fazla Suriyeli 
mültecinin yaşadığını ve üç yüz binden fazla 
Suriyeli çocuğun Türkiye’de dünyaya geldiğini 
söyleyen Demir, Çanakkale Savaşı’nda kendil-
eriyle canlarını vermiş olan şehitlerine güzel 
bir şekilde karşılık vermek için, güven ortamı 
oluştuktan sonra ülkelerine dönünceye kadar 
Suriyelilere yardım etmeleri gerektiğini belirtti.
Yazar Muhammed Zahit Gül ise, Suriyelileri 
ve yaşadıkları acıları ele alırken, Türk halkı ve 
devletinin Suriyelilere destek olması ve onları 
güven ortamı sağlaması gerektiğini söyledi. 
Rejimin zorlamasına bağlı olarak Suriyelilerin 
Türkiye’de bulunma nedenini Türk halkına izah 
etme görevinin Suriyeli gazeteci ve yazarların 
mesuliyetinde olduğunu belirten Gül, Suriyel-
ilerin sıkıntılarını Türk halkına göstermeleri ve 
Suriyelilerin Türkiye’de misafir olarak bulun-
dukları ve güvenlik ortamı oluştuğunda ülkel-
erine geri döneceklerini açıklamaları gerektiğini 
vurguladı.
Mahmut Kaçmazer de, Suriyelilerin Türkiye’deki dostları ve kardeşleri tarafından memnuniyetle 
karşılandığını dile getirdi.
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ise Suriyelilerin içinde bulundukları sıkıntıları ve tüm 
dünya tarafından istenmeyişlerini açıklama konusunda, Suriyeli ve Türk gazeteci ve yazarlar 
arasında işbirliği yapılmasının önemini ifade ederken, Türk halkının Suriyeli kardeşlerini terk 
etmeyeceğinin ve Suriye halkının da Türk kardeşlerinin kendilerine zor zamanlarında verdiği 
insani desteği unutmayacağının altını çizdi.

İŞRAK

Türk Yazar Celal Demir’in
Kelebekler De Ağlar Kitabı
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تصريــح الفــروف أبن الــوالايت املتحــدة ختطــط للبقــاء يف ســورية 
لألبــد يعــرب عــن قلــق روســيا الــي متكنــت مــن نيــل )شــرعية مــزورة 
مــن النظــام( ابلبقــاء مــدة ميكــن أن متــدد لـــ )75 ســنة فقــط( بينمــا 
الــوالايت املتحــدة مل تكــن حباجــة إىل موافقــة النظــام للبقــاء إىل 
األبــد )رمبــا هــذا تعبــري عــن توافــق مــع فكــرة البقــاء األبــدي لألســد 

يف احلكــم جيــًا بعــد جيــل(.
لكن األبد األمريكي ال جيد وسيلة غري التحالف مع االنفصالين 
الكورد الذين رفضهم غالبية األكراد الســورين املتمســكن بكوهنم 
ســورين وملتحمــن مــع العــرب عــرب قــرون طويلــة، وابلطبــع علــى 
مبــدأ )الــكام لــك فامسعــي اي جــارة( وجهــت الــوالايت املتحــدة 
ضــرابت قاســية ملــن اعتــدى علــى الـــ )يب يــي دي( كــي تســمع 
تركيــا، وال أدري مــا الــذي ســتصل إليــه مباحثــات )تيلرســون( يف 
أنقــرة ، لكنــي ال أتوقــع أن تقــدم الــوالايت املتحــدة علــى خســارة 
عضــو مهــم يف الناتــو مــن أجــل جمموعــة انفصاليــة كرديــة، وهــي الــي 

أجهضــت حلــم كردســتان العــراق الــذي متــى االســتقال.
والبــد أن أخوتنــا األكــراد فهمــوا الــدرس الكردســتاين، كمــا فهمــوا 
الــدرس الروســي قبلــه، وعليهــم أن يذكــروا أن كل أدبيــات املعارضــة 
الســورية اعتــربت القضيــة الكرديــة قضيــة وطنيــة ابمتيــاز، وهــذا مــا 

اســتجاب لــه زمــاؤان األكــراد يف املعارضــة الســورية الوطنيــة.
املهــم أن روســيا القلقــة مــن البقــاء األبــدي ألمريــكا يف ســورية تبــدو 
مضطربــة وضائعــة سياســياً، والســيما بعــد الفشــل الذريــع ملؤمتــر 
النصــر  عــن  إعانــه  يكــون  أن  بوتــن  الــذي خطــط  )سوتشــي( 

السياســي بعــد أن أعلــن النصــر العســكري يف )محيميــم(.
اتفاقيــة  اهنــارت  ومثلهمــا  أكذوبــة كــربى،  النصريــن كاان  لكــن 
رايح  وأطاحــت  فارغــة،  جــوالت  تســع  بعــد  التصعيــد  خفــض 
املتغــريات الدوليــة واملوقــف الشــعيب الســوري احلاســم بــكل جهــود 

احلقائــق. علــى  الروســية  التعميــة 
وأحســب أن بوتــن نــدم ألنــه دعــا إىل )سوتشــي(، وأتصــور أن 
األســد ردَّ لــه اإلهانــة يف )محيميــم( حــن أرســل لــه وفــداً كرنفاليــاً 
مــن املهمشــن إىل )سوتشــي(، وهــذا ال يغيــب عــن الرئيــس بوتــن، 
فاملستشــارون لديــه يعرفــون جيــداً شــرائح اجملتمــع الســوري ومزاجــه، 
فلــو أن النظــام أرســل وفــداً جــاداً ميلــك صاحيــات حقيقيــة لعــرب 

عــن اهتمامــه مبشــروع بوتــن للتســوية.
واليــوم رفــض النظــام الســوري خمرجــات )سوتشــي( الــي ســبق أن 
أعلــن موافقتــه عليهــا، وجــاء رفضــه لصــاحل املعارضــة )املزنوقــة( أمــام 
خيــارات صعبــة، فأعفاهــا مــن اإلجابــة علــى ســؤال املشــاركة يف 
اللجنــة الدســتورية، وهــي تعلــم أن بــن أعضائهــا مــن ال جيــرؤون 
علــى رفــض طلــب لروســيا )مــع أن روســيا ختلصــت مــن مقرتحهــا 
تلــك  املتحــدة العنــة  ورمتــه مرغمــة يف وجــه )دميســتورا( واألمــم 

الســاعة الــي تورطــت فيهــا برعايــة دســتور روســي لســورية(.
ذاك أن الروس يعلمون أهنم تورطوا يف سورية، وأن لعنة أفغانستان 
ســتبقى تاحقهــم، فقــد تفــكك االحتــاد الســوفيايت كلــه بســبب 
الغــرور الروســي، وخرجــوا يومهــا مــن التاريــخ عقــوداً، وكان غبــاًء أن 
يظــن بوتــن أنــه يســتطيع أن يعــود إىل التاريــخ عــرب اخلــوض يف دم 

الســورين، ولســوء حظــه راهــن علــى حصــان هزيــل خاســر.
تصــوروا لــو أن روســيا وقفــت مــع الشــعب الســوري ودافعــت عــن 
أمــا كانــت  حقــه يف احلريــة والكرامــة واخلــاص مــن االســتبداد، 

دخلــت التاريــخ مــن جديــد وأوســع هلــا الســوريون قلوهبــم ومنحوهــا 
أن  يذكــرون  والــروس  ينســى.  ال  ملوقــف  حتيــة  مصاحلهــا  أتمــن 
وقوفهم مع الشــعب الســوري يف حرب 73 التحريكية )بعيداً عن 
التفاصيــل اخلفيــة( جعــل الســورين ينشــدون القصائــد يف مديــح 

الصــاروخ )ســام( الــذي أســقط طائــرات إســرائيل.
لكــن روســيا وقفــت ضــد التاريــخ، وضــد إرادة الشــعوب، وهاهــم 
ضــده  االنتخابيــة  محلتهــم  شــعار  جيعلــون  بوتــن  معارضــو  أوالء 
)االنسحاب من سورية( وهم يدركون أن روسيا وقفت يف املوقف 
اخلاطــئ اترخييــاً، وأهنــا انتصــرت للديكتاتوريــة ضــد الدميوقراطيــة.

كذلــك أعمــى هللا أعــن إيــران، وحــزب هللا الــذي ال تعنيــه العروبــة 
يف شــيء، فهــو حــزب فارســي شــكًا وموضوعــاً ، ختيلــوا لــو أن 
حــزب هللا وقــف مــع الشــعب الســوري يــرد لــه اجلميــل )وأمحــد هللا 
أنــه مل يفعــل( فلــو فعــل ألصبــح )حســن نصــر هللا( زعيــم األمــة 
ليميــز  وفضلــه  هللا  تقديــر  وهــذا  األبــد،  إىل  واإلســامية  العربيــة 
اخلبيــث مــن الطيــب، ويكشــف مــن ُخدعنــا بــه حينــاً طويــًا مــن 
الدهــر، حــن كنــا خنجــل أن نقــول )إنــه شــيعي، وحنــن ســنة( فهــذا 
التوصيــف كان خيجلنــا، وكــم كان لنــا مــن أصدقــاء عشــنا معهــم 

عمــراً ومل نســأل قــط عــن أعراقهــم أو مذاهبهــم، وكان حســبنا منهــم 
أهنــم ســوريون.

املهــم أن موســكو وقعــت يف الفــخ الــذي نصبــه هلــا األمريــكان، 
يكــن  ومل  ســورية،  يف  جرائــم  مــن  ترتكــب  عمــا  صمتــوا  حــن 
يؤذيهــم مــوت مليــون ســوري، فالتصرحيــات املتاحقــة املتعاطفــة 
مــع الضحــااي وبعــض املعــوانت اإلغاثيــة، كانــت تكفيهــم إلرضــاء 
الضمــري اإلنســاين، لكنهــم كانــوا أذكــى مــن الــروس حــن أعلنــوا 
يف الظاهــر أهنــم مــع قضيــة الشــعب الســوري، و لكــن رب ضــارة 
انفعــة، فهــذا التنافــس بــن األقطــاب ســيحدث إبذن هللا منفــذاً 
للشــعب الســوري للخــروج مــن احملنــة بــن ممــرات صراعاهتــم، وعلينــا 
التفكــري إبجيادهــا ســريعاً عــرب التناقضــات الكــربى، واحلــذر احلــذر 

مــن أن نبقــى وقــود الصــراع وأن نكــون ضحــاايه فقــط .
واليــوم بوســع جبهتــن مفتوحتــن علــى الدمــار أن تعمــا إلنقــاذ 
ســورية إن كان فيهمــا أدىن إحســاس ابملســؤولية التارخييــة، األوىل 
هــي جبهــة النصــرة الــي بوســعها أن تنســحب مــن املشــهد )وقــد 

رأت مــا حــل مبثيلهــا( والبــد أهنــا أيقنــت أن طريقهــا مســدود شــعبياً 
ودوليــاً، وأنــه غــري مقنــع أصــًا، وحــى إن كانــت مرتبطــة بتعليمــات 
قبــل أن حيــل خــراب  خارجيــة، فعليهــا أن تنقــذ إدلــب وســورية 
مريــع أخطــر مــن كل مــا حــدث وســيكون الســوريون يف جبهــة 
النصــرة أول ضحــاايه إن مل يعقلــوا، والثانيــة هــي جبهــة ال )يب يــي 
دي(، الــي دخلــت يف مغامــرة أحرجــت أهلنــا األكــراد األســوايء، 
ومل تقــدم هلــم غــري فتــح صــراع عــريب كــردي مل حيــدث عــرب مئــات 
القــرون، ومــا يــزال بيدهــا أن تعــود إىل أســرهتا الســورية الضامنــة 
حلقــوق األكــراد كاملــة دون االســتعانة أبمريــكا الــي ســتمنعها يومــاً 
مــن أن حتقــق اســتقااًل كمــا فعلــت يف كردســتان العــراق، وحــى 
أكــراد تركيــا عامــة، ال يقبلــون بفتــح معركــة ضــد الشــعبن الرتكــي 
والســوري، وســينضم إىل جبهة الصراع الفرس الذين شــجعوهم يف 

البــداايت أنفســهم، ألهنــم مبثلــه مهــددون.
ولســت ضــد أن حيقــق الكــرد حضورهــم ومتيزهــم الثقــايف واحلضــاري 
واإلنساين، وأن تكون هلم خصوصياهتم، ولكن ليس على حساب 

العرب وليس اســتغااًل حملنة الســورين املعذبن يف األرض.
أانشــد كل ســوري، مــن النصــرة أو مــن الـــ )يب يــي دي( أن يفكــر 
مليــاً ابجتاهــات الطريــق الــي يســلكها، إهنــا طريــق مســدودة ال خمــرج 
منهــا إال عــرب مســتنقعات دمــاء بريئــة، اســحبوا الصاعــق الــذي 

ســيفجر املســتقبل للعــرب وللكــرد معــاً.
لــن تقيــم النصــرة حكــم الشــريعة صحيحــاً بفكــر متطــرف مغلــق 
يصرفــون  وقادهتــا  اإلســام،  هبــا  اندى  الــي  الوســطية  يعــرف  ال 
اهتمامهــم األول اليــوم رغــم كل مــا هــم فيــه مــن معــارك دمويــة، 
بفــرض الثــوب الفضفــاض علــى النســاء واجلابيــة القصــرية علــى 
الرجــال، ويتجاهلــون أن أهــل إدلــب مســلمون ســنة، وحمافظــون 
أصــاء علــى دينهــم، لكنهــم وســطيون عقــاء، يقدمــون دينــاً قابــًا 
للحيــاة واالندمــاج مــع حركــة العــامل، وهــم يربهنــون علــى مصداقيــة 

خيارهــم مــن نصــوص اإلســام نفســه.
ولــن يتمكــن االنفصاليــون مــن األكــراد مــن بنــاء دولــة كردســتان 
الكــربى الــي ســتكون حماطــة أبعــداء كانــوا أســرة الكــورد الكبــرية 
بدولــة  ليلتحقــوا  األكــراُد  أهُلهــا  الشــاَم  يــرتك  أن  ميكــن  )هــل 
كردســتان؟؟ هــل توجــد منطقــة ســورية ال يوجــد فيهــا أكــراد ؟؟(، 
يكونــوا  مل  العــرب  أن  الكــورد  مــن  االنفصاليــون  يــدرك  أن  أمتــى 
التاريــخ، ولــن يكونــوا، وللكــرد  مــن أايم  يــوم  للكــورد يف  أعــداء 
لســورية كمواطنــن  انتمائهــم  مــع  وإدارايً  ثقافيــاً  الكامــل  حقهــم 
أصــاء، لكننــا ضــد أن يســيطروا بفضــل الدعــم اخلارجــي علــى 
حــوايل نصــف مســاحة ســورية، وأن يطــردوا العــرب مــن قراهــم، وأن 

الذيــن خيالفــون توجهاهتــم. ينكلــوا ابألكــراد 
عــرب  وقــد  الســوري،  الشــعب  إلرادة  تســتجيب  النصــرة  أن  ولــو 
الشــعب يف إدلــب وأرايفهــا وعــرب يف محــص والرســن وريــف دمشــق 
النصــرة  للتطــرف، ولــو أن  وكل موقــع ســوري عــن رفــض قاطــع 
تنتمــي إىل هــذا الشــعب لنزعــت الصاعــق الــذي قــد يدمــر إدلــب 

ومــا حوهلــا.
ولو أن الـ )يب يي دي( تســتجيب لنداء الوطنية الســورية ألنقذت 
اشــتد  إذا  عامليــة  إىل  تتطــور  قــد  حــرب  مــن  الســوري  الشــمال 
الصــراع، والنســحبت تركيــا فــوراً حــن تطمئــن إىل أهنــا غــري مهــددة 

علــى حدودهــا.

اضطراب روسي في سوريا

كاتب سوري ووزير سابق

د. رياض نعسان أغا 
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ال مفاجــأة يف الصــور األخــرية الــي تداوهلــا انشــطون ســوريون عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتظهــر الطريقــة 
املهينــة الــي يتعامــل هبــا النظــام الســوري مــع النازحــن مــن الغوطــة الشــرقية، فالنظــام املســؤول عــن االنتهــاكات 
اجلديــدة، هــو ذاتــه الــذي ارتكــب عــدداً ال حيصــى مــن جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية يف الغوطــة منــذ 
العــام 2013، مبــا يف ذلــك اســتخدام األســلحة الكيماويــة احملرمــة دوليــاً، مــرات عديــدة، وحصــار حنــو 400 

ألــف مــدين ألكثــر مــن مخــس ســنوات.
وتظهــر الصــور، الــي تناقلهــا انشــطون معارضــون نقــًا عــن صفحــات ومواقــع مواليــة، عــدداً مــن عناصــر األمــن 
و)الشــبيحة( ورجــال األعمــال )الوطنيــن(، يوزعــون لفافــات الطعــام، بطريقــة مذلــة، علــى املدنيــن اخلارجــن 
مــن الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، يف خميــم معهــد الكهــرابء مبنطقــة عــدرا، وبينهــم )رجــل أعمــال( يشــرف 
علــى توزيــع )الساندويشــات( بــدانءة، متعمــداً إذالل املدنيــن املســاكن الذيــن عاشــوا طــوال الســنوات اخلمــس 
املاضيــة، حصــاراً قتــل خالــه مئــات املدنيــن معظمهــم مــن األطفــال ودفــع البعــض إىل حافــة اجملاعــة، حبســب 

تقديــرات األمــم املتحــدة.
الرجــل الظاهــر يف الصــورة هــو رائــد الطبــاع، صاحــب شــركة )إكريبيــس( لألدويــة الزراعيــة والعضــو يف )غرفــة 
صناعــة دمشــق(، وأشــارت تعليقــات عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي إىل انتماءاتــه البعثيــة القدميــة وجيســد 
املســؤولن  عــن عشــرات  نســخة كربونيــة  فهــو  األســد(،  الوقحــة، كل شــيء يف )ســوراي  بســيجارته  الطبــاع، 
املماثلــن، ومــع طاولــي )شــّي الشــاورما( جبانبــه، وتاعبــه مبشــاعر املدنيــن اجلائعــن، ال ميكــن ســوى الشــعور 
ابالحتقــار ملســتوى الــدانءة، الــذي مل يتغــري بعــد كل مــا حصــل يف البــاد، مبــوازاة الشــعور ابحلــزن ملصــري املدنيــن 

الواقعــن حتــت رمحــة النظــام الــذي يكــرس ممارســات العنــف بطــرق متعــددة.
وقــوف الطبــاع علــى منصــة عاليــة وهــو يرفــع الطعــام عاليــاً كــي ال تطولــه األيــدي املمتــدة جبــوع، امتــداد لسياســة 
النظــام الطويلــة يف اإلذالل، حيــث عمــد النظــام البعثــي - األســدي بعــد اســتياء حافــظ األســد علــى الســلطة 
العــام 1970 إىل تعميــم منــوذج )كســر النفســية( وإبقــاء الســورين منشــغلن ابحلاجــات األساســية لبقائهــم علــى 
قيــد احليــاة ابحلــد األدىن. وهلــذا الســبب كان احتــكار بيــع اخلبــز واملــواد الغذائيــة يتــم عــرب نظــام )املؤسســات 
االســتهاكية( التابعــة للنظــام، حيــث يصطــف النــاس للحصــول علــى حصتهــم مــن تلــك املــواد، حبيــث يضــع 

النظــام نفســه يف مرتبــة صاحــب الفضــل أمــام الســورين.
واحلــال أن النظــام )املنتصــر( اآلن يشــعر بفائــض القــوة، ويريــد اســتثمار )هالــة النصــر( يف الغوطــة الشــرقية، 
أمــام املوالــن واملعارضــن علــى حــد ســواء، ابلقــول أن ال طعــام وال شــراب وال أمــان إال يف حضنــه، فيمــا هــو 
أصــًا ســبب اجلــوع!، وتتحــدث الصفحــات املواليــة عــن الصــورة بفخــر، مقارنــًة اايهــا )حبالــة اجلــوع الــي عاشــها 
املدنيــون قبــل خروجهــم مــن الغوطــة(، مــن دون اإلشــارة إىل دور النظــام يف فــرض احلصــار والتجويــع كتكتيــكات 
حرب مســتمدة من القرون الوســطى، خلنق املناطق املعارضة له ودفعها لاستســام وتوقيع اتفاقيات املصاحلة، 
وابلتــايل فــإن الصــور حتمــل رســالة حتذيريــة مضــادة أبن كل خيــرج عــن طاعــة )األســد( يومــاً، ســيكون مصــريه 

اجلــوع والقهــر واملذلــة، كحالــة املدنيــن يف الصــورة متامــاً.
وبعــد تــداول صــور مروعــة لصــور ســيلفي التقطهــا جنــود يف جيــش النظــام، أمــام شــاحنات حمملــة ابملعتقلــن مــن 
الرجــال والشــباب اخلارجــن مــن الغوطــة الشــرقية، بغــرض اعتقاهلــم أو جتنيدهــم، األســبوع املاضــي بثــت صفحــات 
مواليــة صــور ســيلفي جلنــود مــن جيــش النظــام يبتســمون وهــم حيرســون جمموعــة مــن النســاء واألطفــال الذيــن مت 

احتجازهــم يف أحــد مراكــز اإليــواء، مــن دون معلومــات تفصيليــة عــن مصريهــم.
الوضــع الســابق دفــع املمثــل املقيــم ألنشــطة األمــم املتحــدة يف ســوراي، )علــي الزعــرتي(، إىل القــول أبن )الوضــع 
مأســوي يف مراكــز اإليــواء الــي خصصتهــا النظــام الســوري للفاريــن مــن احلملــة العســكرية يف الغوطــة الشــرقية 
قــرب دمشــق(، حســبما نقلــت وكالــة )فرانــس بــرس(، مضيفــاً :) لــو كنــت مواطنــاً ملــا قبلــت أبن أبقــى يف مركــز 
إيــواء خلمــس دقائــق بســبب الوضــع املأســوي، صحيــح أن النــاس هربــوا مــن قتــال وخــوف وعــدم أمــن، لكنهــم 

ألقــوا أبنفســهم يف مــكان ال جيــدون فيــه مــكاانً لاســتحمام(.
إىل ذلــك، ال ختتلــف درجــة اإلذالل املقصــود واملمنهــج يف الصــور الســابقة عــن درجتهــا يف مقطــع الفيديــو الــذي 
بثــه املنتــج الدرامــي وعضــو جملــس الشــعب الســوري )حممــد قنبــض(، خــال توزيعــه للمســاعدات البســيطة مــن 
ميــاه و)ساندويتشــات( علــى النازحــن مــن الغوطــة الشــرقية، والــي يتــم توزيعهــا بشــرط اهلتــاف لرئيــس النظــام 
الســوري بشــار األســد أواًل، وشــكره، حبيــث يصبــح االعــرتاف بســلطة األســد شــرطاً للبقــاء علــى قيــد احليــاة ألن 

الطعــام والشــراب واهلــواء النظيــف ال حتــق ســوى للفئــات اخلاضعــة مــن النــاس.
وجيــب القــول إن هــذا األســلوب يف حتطيــم بنيــة اجملتمــع الســوري، بتحطيــم نفســيات أفــراده، هــو جــزء مــن اإلرث 
البعثــي، وهــو مزيــج ســاّم مــن القوميــة العربيــة العلمانيــة واالشــرتاكية علــى غــرار سياســات الكتلــة الشــرقية الــي 
هيمنــت علــى ســوراي منــذ ســتينيات القــرن املاضــي. وبتحطيــم بنيــة اجملتمــع األساســية، علــى أســس إثنيــة ودينيــة 
مــن جهــة، وبطريقــة اإلذالل املمنهــج كمــا يظهــر اليــوم يف طريقــة التعامــل مــع انزحــي الغوطــة مــن جهــة اثنيــة، مل 
يكــن النظــام البعثــي يهــدم نفســه علــى املــدى البعيــد، مــن وجهــة النظــر الرومانســية، بــل كان يلغــي أي احتماليــة 

لوجــود أي نظــام بديــل قــادر علــى حتديــه وإزالتــه مــن جــذوره.
علــى أساســيات  النظــام بسياســات اإلذالل واخلضــوع، كان جيعــل تركيــز الســورين منصبــاً  ويعــي ذلــك أن 
البقــاء، مــن دون امتــاك )رفاهيــة( النشــاط السياســي والفكــري، بغــض النظــر عــن ظــروف التخويــف واالعتقــال 
التعســفي، وابلتــايل عندمــا يتــم حتــدي النظــام كمــا حصــل خــال الثــورة الســورية العــام 2011، يضمــن النظــام 
عــدم وجــود طبقــات وســيطة بــن النظــام يف األعلــى واملدنيــن املنتشــرين يف القــاع، والقــادرة علــى أتمــن رحيــل 
النظــام نفســه بساســة ومــن دون االجنــرار حنــو هــذه الدرجــة مــن العنــف، وكان النظــام أبيديولوجيتــه اجملــردة يــدرك 
ذلــك وهلــذا طــرح شــعارات املفاضلــة بــن النظــام والفوضــى منــذ العــام 2011، كمــا جتلــى ذلــك أيضــاً بنوعيــة 

املعارضــة الســورية الضعيفــة واجملــزأة، قبــل حتــول الثــورة إىل العســكرة أصــًا.

 اعتــاد اجملتمــع الســوري وعلــى مــدى عقــود حكــم االســتبداد علــى التعايــش مــع تصــورات مشوليــة، عــن اإلنســان 
والســلطة احلاكمــة، فحكــم الفــرد والدكتاتوريــة املهيمنــة فرضــت علــى اجلماهــري شــروط الطاعــة، والتســليم بوجــود مــن 
يفكــر عنهــا، ويضــع اخلطــط وحيمــي البلــد وحيــرر أراضيــه، وفــق قواعــد دغمــا التفكــري، إطارهــا املرئــي جتمــع أحــزاب 
يف جبهــة يقودهــا احلــزب احلاكــم، وجوهرهــا الســائد هــو عبــارة عــن ســلطة أمنيــة قمعيــة مهيمنــة ومصــدر قوهتــا الفــرد.
 خدمــة للبقــاء طويــًا جــرى علــى مــدى العقــود املاضيــة تاعــب عميــق ابلوعــي، وحتــول إىل تكنولوجيــا هيمنــة الفــرد، 
وأصبــح معهــا مفهــوم الدميقراطيــة أيخــذ إطــار شــكلي يكــرس كليشــة أيديولوجيــا متخلفــة، ضيقــة النظــرة واألفــق، 
حقيقتهــا دغمــا الدميقراطيــة، وعلينــا التنــازل هلــا كإبــداع مميــز أنتجــه ذاك الفــرد القائــد العظيــم )ابين ســورية احلديثــة(، 
وكل مــا حيصــل عليــه الشــعب الســوري ليــس إال هبــات ومكرمــة يقدمهــا احلاكــم الفــرد، وفــاًء للــوالء الــذي يبديــه 

الشــعب لذلــك احلاكــم، وابملقابــل تطلــق يــد رجــاالت الســلطة لتحقيــق كل مــا تريــد وحتكــم ببشــاعة.
  عملــت آلــة الســلطة املتمتعــة بكامــل حريــة التصــرف وأداهتــا اإلعاميــة، لتســويق وتثبيــت دعائــم املنظومــة الناشــئة 
والدفــاع عنهــا، وعملــت علــى غســيل أدمغــة اجلماهــري عــرب خطــاب جيمــع بــن عــدد مــن املتناقضــات املهجنــة هلــذا 
الغــرض وعصــا الطاعــة، وفُــرَض علــى اجلماهــري ابإلضافــة إىل القبــول ابلتصــورات الشــمولية وابلتفكــري الشــمويل 
مزجيــاً متوحشــاً مــن املعايــري واملفاهيــم، ينفذهــا جيــش مــن العاملــن وظيفيــاً، يشــكلون قــوام هــذه اآللــة اجلهنميــة، 
وماكينتهــا العاملــة املعتمــدة علــى شــرائح فئويــة متوفــرة يف اجملتمــع االهلــي بــكل أمراضــه، وشــكل ذلــك الوعــاء 

اجملتمعــي الرافــد لــكل مــا حيتاجــه النظــام لتحقيــق بنيتــه مــن العنصــر البشــري.
 مــا كان هــذا ليحــدث لــوال إجهــاز هــذه املنظومــة الســلطوية علــى الطبقــة الوســطى الســورية، ودون الدخــول 
بتفاصيــل مــاذا تعــي هــذه اخلطــوة نكتفــي ابلقــول: أن حصــول ذلــك ســاهم بتدمــري تدرجيــي لــكل حــراك مجاهــريي 
دميقراطــي، وقــاد الفعــل املدمــر هــذا إىل زوال التداخــات الضروريــة علــى املســتوين االقتصــادي واالجتماعــي، 
وتشــكل الشــرخ الكبــري بــن أشــباه طبقــات وأدواهتــا توحدهــا املصــاحل حَتُكــم، وعامــة حُتَكــم ابلقمــع والقســر واخلــداع 

املوجــه وابلتاعــب ابلوعــي.
  وإذا حاولنــا اإلجابــة علــى الســؤال كيــف تشــكلت هــذه الســلطة؟؟، نســتطيع العــودة إىل كتــاابت الكاتــب 
الروســي )ميخائيل بريشــفن(: )الرتاجيداي االجتماعية واألخاقية( مع بداية تشــكل الســلطة الســوفيتية 1917م، 
وصــدرت بعــد وفاتــه أبربعــن عامــاً بــن عامــي 1991 - 1995م قاصــداً مــا كان جيــري يف عمــوم روســيا، وهــو 
مشــابه ملــا جــرى يف ســورية يف الســتينات والســبعينات مــن القــرن املاضــي ومســتمر اليــوم مــع زايدة البهــارات اخلاصــة 

فقــط، يــورد املثــل )بريشــفن( متحــداثً عــن شــخصية املرشــح لعضويــة اللجنــة الفاحيــة )ِمشــكوف(.
)ِمشــكوف( هــذا هــو هنــا كلــه! )ال حمــراث، وال مســلفة، وال أرض(، )ِمشــكوف( لــص، ويقــف )ِمشــكوف( أمــام 
اجلميــع يــربئ نفســه ويقــول: أيهــا الرفــاق، حكــم علــي قبــل تســع ســنوات، أمــا اآلن فقــد بــرأت نفســي ابلسياســة، 
ننتخــب؟؟،  فمــن  )ِمشــكوف(  ننتخــب  إن مل  أحــد احلضــور  اجلديــد !، ويكمــل  كل شــيء مغفــور ابلقانــون 
)ِمشــكوف( ليــس لديــه حصــان وال بقــرة، وال حمــراث وال مســلفة، ويؤويــه عمــه شــفقة وزوجتــه تتســول، ال تنتخبــوا 
شــخصاً كبــرياً فلــدى الكبــري قطعــاانً كثــرية وأرض وأعمــال، الكبــري برجــوازي، انتخبــوا شــخصاً صغــرياً )ِمشــكوف( 

األصغــر عنــدان.
  وتبــدأ االنتخــاابت، )ِمشــكوف(: )عليكــم أن تنتخبــوا االشــرتاكين الثوريــن فقــط، وإن انتخبتــم أحــداً مــن حــزب 
احلريــة الشــعبية ومــن الربجوازيــن، فإننــا سنكتســحه ونقلبــه علــى الرغــم مــن كل شــيء!(، هكــذا مت اقتنــاص الســلطة، 

ومــن يقتنــص الســلطة ويغتصبهــا ال يصلــح لشــيء.
  روســيا مرتاميــة األطــراف حكمهــا اجلهــل قــرون، وأمثــال )ِمشــكوف( يف الريــف الروســي منــاذج متكــررة، أمــا مــع 
الشــمولية الــي ختصنــا فــكل هــذا حــدث بطــرق تلــيب رغبــة األجهــزة، يف جمتمــع تقليــدي تســللوا إىل عمــق الــروح فيــه 
إىل الاوعــي، وبــن الديــن والفكرقــراط ســاد اخلطــاب الدعائــي املتاعــب ابملشــاعر، خطــاب ممنهــج محاســي ولكنــه 

خــاٍل مــن املضمــون، وعلــى الرغــم مــن اإلفقــار والبطالــة مل يتحــرك أحــد ومل تنهــار املنظومــة احلاكمــة.
  يف األدبيــات العامليــة هنــاك كتــاابت تشــري إىل فقــدان اجملتمــع للمعايــري الثقافيــة الــي تــؤدي إىل متاســكه عنــد إفقــار 
وحتطيم الطبقة الوســطى، وحبصول ذلك يف اجملتمع الســوري بقي صابراً كمن يبتلع احلصى، وتشــري الســنوات الي 
ســبقت الثــورة أن الشــعب الســوري افــرتش األرض يف احلدائــق واملنتزهــات، وغصــت املطاعــم الدالــة علــى اجملتمــع 
االســتهاكي ابلزابئــن، وأظهــر الفــرح وأنشــد األهازيــج، ولكنــه بقــي حساســاً يرقــب األحــداث وعندمــا جــد اجلــد 

كان يف الشــوارع مطالبــاً حبريتــه وكرامتــه، ومــن مَث إبســقاط النظــام.
  وعلى الرغم من هشاشــة البنية التنظيمية واالجتماعية والسياســية للمجتمع الســوري بســبب االســتبداد، وفقدانه 
منظمات اجملتمع املدين، واألحزاب احلرة، إال أنه ســرعان ما نظم نفســه عرب التنســيقيات الشــبابية واســتعد لتقدمي 
كل مــا ميكــن مــن أجــل الصمــود وتقــدمي التضحيــات اجلســام، واســتطاع أن حيقــق التقــدم ويهــز أركان وركائــز نظــام 

االســتبداد، وكان النظــام جمــرباً علــى اســتدعاء اخلــارج وامليليشــيات والعصــاابت املتشــددة عــوانً لــه علــى البقــاء.
  وتــدل جتربــة الســنوات الســبع يف احلــرب الاوطنيــة الــي تشــن علــى الشــعب، تــدل علــى فظاعــة الشــمولية 
ودغمــا الدميقراطيــة الســائدة، وعقــم االســتبداد واهلــراوة الغليظــة، املســتند إىل منظومــة الفكرقــراط الــي تعيــش علــى 
أمــراض اجملتمــع األهلــي والشــرائح املتخلفــة فيــه، فبينمــا الشــعب يثــور ويقــدم املســتطاع مــن أجــل التغيــري الدميقراطــي 
واالنتقــال السياســي، جنــد جماميــع الفكرقــراط املختلفــة بــن صفــوف )املعارضــة( وغريهــا تقــف بعيــداً عــن فهــم مــا 
جيــري، وختلــط عــن قصــد بــن مــا هــو مطلــوب منهــا يف مرحلــة مــا قبــل إســقاط النظــام ومــا بعــد ذلــك هــروابً مــن 

الواجــب.
  إن النظــام الــذي تثــور يف وجهــه اجلماهــري مل يعــرف يومــاً الدميقراطيــة ابملطلــق، وشــوه املوقــف الوطــي وقايضــه 
بدغمــا الدميقراطيــة، وحكــم اجملتمــع ابلشــمولية الفاقعــة، وكــرس االنقســام االجتماعــي، وهنــب االقتصــاد وســرق 
اجلهــد البشــري، وقســم اجملتمــع إىل طبقتــن إحدامهــا فــوق واألخــرى حتــت، وســهل بذلــك عليــه االســتمرار مخســة 
عقــود يف حكــم الشــعب، ومــع وخــز اخلناجــر والرعــب والتاعــب ابلوعــي قــدم األوهــام واخليبــة يف كل اجملــاالت. 
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شــكلت الغوطــة الشــرقية دومــاً صداعــاً دائمــاً لألســد، فهــي ال تبعــد ســوى كيلومــرتات معــدودة عــن العاصمــة دمشــق، 
وبقيــت علــى الــدوام، ومنــذ بــدء االنتفاضــة الســورية، معقــًا رئيســياً للمعارضــة، وذكــرى دائمــة لألســد أن حلمــه يف 
اســتعادة الســيطرة علــى ســورية، كمــا كانــت قبــل عــام 2011 صعــب املنــال. ولذلــك كانــت عرضــة الســتخدام 
األســلحة الثقيلــة والقصــف العشــوائي لطــريان األســد، واســتهتار كامــل حبيــاة املدنيــن هنــاك، عقــاابً هلــم علــى قبوهلــم 
خبــروج مناطقهــم خــارج ســيطرة األســد، وال أدل علــى حقــد األســد يف اســتهداف الغوطــة الشــرقية مــن تقريــر تقّصــي 
احلقائــق الصــادر عــن األمــم املتحــدة، بعــد اســتخدام الســاح الكيميائــي يف أغســطس/ آب 2013، إذ يصــف 
التقريــر، وبدقــة، طريقــة اســتخدام هــذه األســلحة إبطــاق أربعــة صواريــخ يف الســاعة الثانيــة صباحــاً، حيــث اهلــدوء 
الكامــل، مــن أجــل جتنــب أتثــري الــرايح، ومضاعفــة عــدد القتلــى املدنيــن إىل احلــد األقصــى، كمــا أن كثافــة غــاز 
الســارين املســتخدمة تكشــف أيضــاً، وفقــاً للتقريــر عــن القــرار، النيــة املبيتــة ألصحــاب قــرار إطــاق هــذه الصواريــخ 
مبضاعفــة عــدد القتلــى املدنيــن إىل احلــد األقصــى، وكمــا أن املنطقــة كلهــا كانــت حتــت احلصــار، فليــس هنــاك أي 
نــوع مــن التدريــب، أو املعــدات الطبيــة الــي جتنــب أو تقــي اإلصابــة أبعــراض الســاح الكيميائــي. ولذلــك وملــا كان 
ســكان املنطقــة نيامــاً يف الصبــاح، أطلقــت الصواريــخ احململــة ابلســاح الكيميائــي، ومــا ضاعــف مــن عــدد القتلــى هــو 
انعــدام التدريــب، لتجنــب اســتخدام هــذه األســلحة، حيــث بــداًل مــن اخلــروج أو الصعــود إىل األعلــى هــرب األهــايل 
إىل املاجــئ، مــا ضاعــف مــن عــدد القتلــى، بســبب كثافــة الغــاز املســتخدم. ولذلــك وجــدان عائــات أبكملهــا منهــا 
عائلــة مؤلفــة مــن 16 فــرداً فقــدت حياهتــا أبكملهــا، بســبب استنشــاقها غــاز الســارين يف قبــو أحــد املنــازل يف الغوطــة. 
وعلــى الرغــم مــن الضجــة الدوليــة الــي أعقبــت اســتخدام الســاح الكيميائــي، ومتنّــع الرئيــس األمريكــي الســابق، (ابراك 

أوابمــا)، عــن الوفــاء بوعــده، بســبب جتــاوز اخلــط األمحــر، علــى الرغــم مــن هتديــده 
بقصف النظام الســوري، بســبب اســتخدامه هذه األســلحة، فإن الغوطة بقيت حتت احلصار القاتل، وفشــلت األمم 
املتحــدة يف إيصــال املســاعدات الغذائيــة، أو الدوائيــة، إىل تلــك املناطــق، ومل يتغــري شــيء مــن حيــاة املواطنــن املدنيــن 
هنــاك، ســوى األمل اليومــي واملعــاانة املســتمرة الــي كانــت دومــاً تعــي أحــد اخلياريــن، املــوت البطــيء أو املــوت الســريع 

بســبب القصــف أو القنابــل الســاقطة مــن الســماء.
وعلــى الرغــم مــن حمــاوالت نظــام األســد اقتحــام الغوطــة بــراً، والســيطرة عليهــا عســكرايً، إال أنــه فشــل بشــكل دائــم، ومل 
تســتطع املليشــيات التابعــة لــه يف اقتحــام الغوطــة، علــى الرغــم مــن احملــاوالت املتكــّررة، وهــو مــا زاد مــن حقــد األســد 
عليهــا الــذي حــاول االســتعاضة عــن هــذا اخليــار خبيــار مششــون، يف تدمــري املناطــق أو مــدن الغوطــة أبكملهــا علــى 
ســاكنيها، وحتويلهــا إىل أنقــاض وجثــث ال جتــد مــن يرفعهــا، كمــا فعــل األســد ســابقاً يف داراي وحلــب ومحــص، وغريهــا 

مــن املناطــق الــي خرجــت مــن حتــت ســيطرته.
ال ميكن تفسري التصعيد العسكري الروسي يف إدلب والغوطة، إال رداً على فشل مؤمتر (سوتشي) ورفض املعارضة، 
بشــكل مطلــق، املشــاركة فيــه أو القبــول مبخرجاتــه. ولذلــك، جــاء الــرد الروســي ســريعاً مــن دون احــرتام ملــا تســمى 
مناطــق خفــض التصعيــد الــي يفــرتض أن تكــون روســيا طرفــاً ضامنــاً فيهــا، لكنهــا، بــكل واســتخفاف، جتاهلــت 
الدعــوات الدوليــة واألمميــة إىل وقــف التصعيــد يف الغوطــة الشــرقية، وبــدأت بدعــم قــوات نظــام األســد يف أســوأ محلــٍة 
عســكريٍة، هتــدف إىل إخضــاع الغوطــة، وتدمــري مــا تبقــى فيهــا علــى مــن تبقــى فيهــا، وهــو مــا دفــع األطــراف الدوليــة 
إىل تصعيــد حــدة االنتقــادات الدوليــة لروســيا ولنظــام األســد، بــل وحتــول جملــس األمــن الــدويل إىل جلســة ردح مجاعــي 
ملناقشــة قــرار ســليب “يطالــب األطــراف يف النــزاع الســوري املســتمر منــذ ســبعة أعــوام بوقــف األعمــال القتاليــة مــن دون 
أتخــري مــدة 30 يومــاً علــى االقــل، مــع ضمــان وقــف إنســاين دائــم، يســمح بتســليم املســاعدات اإلنســانية أســبوعياً 

وعمليــات اإلجــاء الطــيب واملرضــى احلرجــة حاالهتــم واجلرحــى.
املأهولــة  املناطــق  عــن  احلصــار  عــن  الفــوري  ابلرفــع  واملطالبــة  2401 ابإلمجــاع،  القــرار  مــن صــدور  الرغــم  وعلــى 
ابلســكان، مبــا يف ذلــك الغوطــة الشــرقية، وأن تتوقــف األطــراف عــن حرمــان املدنيــن مــن األغذيــة واألدويــة األساســية، 
ومتكــن منظمــات اإلغاثــة مــن (اإلجــاء الســريع واآلمــن ومــن دون عوائــق جلميــع املدنيــن الذيــن يرغبــون يف املغــادرة)، 
ووقــف إطــاق النــار يف مجيــع أحنــاء ســورية. إال أن النظــام الســوري رد، يف اليــوم التــايل لصــدور القــرار، ابســتخدام 
غــاز الكلــور يف الغوطــة، خملفــاً أكثــر مــن 23 قتيــًا يف مــدن الغوطــة املختلفــة، كمــا أن روســيا، وعلــى لســان وزيــر 
اخلارجيــة، (ســريغي الفــروف)، أعلــن أن وقــف إطــاق النــار ال يشــمل اجلماعــات اإلرهابيــة املوجــودة يف الغوطــة، يف 
مــربّر صريــح الســتكمال روســيا عملياهتــا العســكرية يف الغوطــة، وأن اهلدنــة ستشــمل ســاعات حمــدودة مــن كل يــوم 

فقــط، وطالــب املدنيــن ابخلــروج مــن الغوطــة لتكــرار ســيناريو حلــب ذاتــه.
لقــد اســتطاعت روســيا، بعــد أايم مــن املفاوضــات يف جملــس األمــن، مــن أتخــري صــدور القــرار، وتعديــل لغتــه ملنــع 
إدانــة نظــام األســد، فبــداًل مــن الصيغــة املقدمــة مــن الســويد والكويــت، والــي حتدثــت عــن ) Immediate(  متَّ 
تعديــل مشــروع القــرار كــي يتحــدث عــن) without delay( ، وفــق الرغبــة الروســية، بغــرض كســب الوقــت، 
كمــا رفضــت روســيا تضمــن القــرار أي عبــارات تديــن نظــام األســد بشــكل مباشــر، وحتملــه مســؤولية قتــل املدنيــن 
يف الغوطــة.  لكــن وحــى مــع خفــة حــدة القــرار، ال شــيء يضمــن أبــداً تنفيــذ القــرار، وال يبــدو أن النظــام الســوري 
الــذي جيــد محايــة دائمــة لــه يف جملــس األمــن مــن روســيا ســيلتزم بتنفيــذ بنــود القــرار، كمــا مل يفعــل مــع عــدة قــراراٍت 
ســابقة، ومبجرد هدوء الضغط الدويل، ســيعود نظام األســد مدعوماً من القوات الروســية يف حتقيق حلمه يف الســيطرة 

عســكرايً علــى الغوطــة، وكل املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام.
والســبب الوحيــد الــذي يدفــع روســيا إىل اســتكمال محلتهــا يف الغوطــة هــو ســلبية املوقــف األمريكــي الــذي حتــول إىل 
جمــرد مراقــب يف جملــس األمــن، مــع حــذف كل اخليــارات األخــرى، وخصوصــاً اخليــار العســكري يف منــع اســتخدام 
الطــريان الســوري مــن اســتهداف املدنيــن يف الغوطــة. وابلتــايل، فــإن النظــام الــذي مل يرتــدع عــن اســتخدام كل األســلحة 
احملرمــة الدوليــة ضــد شــعبه لــن جيــد نفســه يف أي موقــف حــرج، مينعــه مــن جتــاوز كل قوانــن احلــرب، لضمــان بقائــه 
وســيطرته وابلتــايل، فــإن قــراراً جديــداً مــن جملــس األمــن لــن يعــي لــه شــيئاً، ولــن يضــع حــداً لشــهوة الســلطة لــدى كل 

مــن بوتــن واألســد.

مل تبــدأ القصــة الســورية يف الغوطــة، ومل يبــدأ االنتقــام والكــره والبشــاعة فيهــا؛ لقــد بــدأ يف ســجن 
تدمــر، ويف تدمــري محــاة، ويف اخلــوف املــزروع يف نفــس الســوري عقــوداً، بــدأ يف بيــع القضيــة 
الفلســطينية ويف تدمــري لبنــان وأي صــوٍت حــّر فيــه؛ بــدأ يف املســامهة الكــربى بشــرذمة األمــة 
العربيــة؛ بــدأ يف العمالــة للمحتــل األمريكــي للعــراق، وقبلــه يف دعــم إيــران للتغــول يف النســيج 

العــريب.
تتجــاوز مشــاهد الغوطــة نكبــة الـــ 1948، ومــا ارتكبتــه إســرائيل يف ديــر ايســن، وإجــرام آخريــن 
يف تــل الزعــرت؛ وتتجــاوز اجلــوالن وســيناء عــام 1967، إنــه االنتقــام؛ إهنــا النكبــة، إهنــا الكارثــة 
بــد مــن حصــاره ابملــوت واإلذالل  األخاقيــة، والغايــة تدمــري إرادة شــعب نشــد احلريــة، وال 
والتهجــري. لنــدن وابريــس و)لينينغــراد( انلــت أومســة بطولــة، ومــا كانــت قــد ُحوصــرت وُقصفــت 
كمــا غوطــة دمشــق. خــال بضعــة أســابيع تناوبــت علــى الغوطــة، وعلــى مــدار الســاعة، أكثــر 
مــن 1600 طلعــة جويــة؛ وتلقــت الغوطــة يف جســدها أكثــر مــن 23000 قذيفــة هــاون وأكثــر 
مــن 3300 صــاروخ أرض – أرض، غزاهــا أكثــر مــن عشــرين ألــف مرتــزق )ميليشــاوي( مقاتــل، 
إضافــة إىل ذلــك كلــه، كانــت هنــاك حــرٌب نفســية دعائيــة )تيئيســية إحباطيــة( يشــرتك فيهــا مــا 
ُيســمى )اجليــش اإللكــرتوين( وحمطــات إذاعــة وتلفزيــون أســدية إيرانيــة روســية وغربيــة وعربيــة 

وُمرجفــن حمســوبن علــى الثــورة. 
مــع ذلــك كلــه، لــن تكــون الغوطــة هنايــة املطــاف مــع منظومــة االســتبداد، وال هنايــة ثــورة هــي 
األنبــل يف اتريــخ البشــرية. قائــل جــداً الذيــن توقعــوا أصــًا أن تقــوم ثــورة يف ســورية؛ لــن تبقــي 
عاملنــا كمــا هــو، عندمــا تنجــح، هــي ثــورة َكثُــر أعداؤهــا، وكانــوا األشــرس واألكثــر إجرامــاً؛ وكثُــر 
أصدقاؤهــا، وكانــوا لألســف األضعــف واألشــد مــرارًة خببثهــم مــن أعدائهــا. عندمــا التصقــت 
هبــا أمــريكا خســرت نصــف مصداقيتهــا كثــورة، فأمــريكا يف أذهــان النــاس ال تصــادق شــعباً، 
بــل منظومــات عميلــة تشــّغلها، ذلــك أعطــى منظومــة االســتبداد يف دمشــق ذريعــة جبــارة أبن 
مــا حيــدث مؤامــرة، فأمــريكا، كمــا صــّدرت منظومــة االســتبداد يف دمشــق، صديقــة إســرائيل 

وحاميتهــا، تتآمــر علــى نظــام )املقاومــة واملمانعــة( الــذي يقــف يف وجــه إســرائيل.
لــن تكــون الغوطــة، وال غريهــا، هنايــة املطــاف أو الثــورة مــع منظومــة االســتبداد ومــن يدعمهــا؛ 
فهــم األقــوى عســكرايً وسياســياً واقتصــادايً و)عاقاتيــاً(؛ لكنهــم املهزومــون، ألهنــم األضعــف حقــاً 
وحقيقــًة وقيمــاً وأخاقــاً وإرادة وتصميمــاً، وهلــذا ثــورة ســورية منتصــرة حتمــاً، ولــو طــال الزمــن. 
مسعنــا يف الغوطــة الشــرقية رجــًا يهتــف: )مــا عــاد بــدان حريــة(، علــى الرغــم مــن أن انتفاضــة 
ســورية كانــت صرخــة حيــاة تبحــث عــن احلريــة، إال أن هنــاك  رمبــا مــن رأى أن الســورين أخطــأوا 
عندمــا حلمــوا ابحلريــة، واعتقــدوا أن جيــش )محــاة الــداير( لــن يقتلهــم، وأن هنــاك رأايً عامــاً 
عربيــاً ودوليــاً يدعــم قضيــة حريتهــم ، ولكــن رســالة هــذا الســوري مــن الغوطــة ترســل أهــم الرســائل 
يف الثــورة الســورية إهنــا تثبــت، بدايــًة، أن ثــورة ســورية هــي مــن أجــل احلريــة، وهنــاك مــن يقتــل 
الســورين بســبب ذلــك وهلــذا، أييت بــكل صنــوف املرتزقــة وقــوى االحتــال لقتــل هــذه الصرخــة 
حتديــداً؛ وهــا هــم العــزل املدنيــون الســوريون الذيــن يريــدون احلريــة يضعــون مطلبهــم املقــّدس 
جانبــاً، فقــط كــي يبقيهــم احملتــل علــى قيــد احليــاة؛ لكــن صرختهــم للحريــة تســكن خالــدة يف 
عقوهلــم وأرواحهــم، وال تلغيهــا قــوة مهمــا )استشرســت(؛ ومــا طلبهــم البقــاء علــى قيــد احليــاة إال 

للحفــاظ عليهــا.
ال يســتطيع نظــام األســد أن يّدعــي البطولــة أو االنتصــار، إن هتــاف ذلــك الرجــل، وصــورة 
ذلــك الطفــل الــذي فقــد أهلــه يف الغوطــة؛ والــذي وضعــت مليشــيات االحتــال األســدي صــورة 
لرئيســها بيــده هــي الــي هتزمهــم، ذلــك الطفــل ال يتصــرف حبريــة أو بــراءة، متامــاً كمــا ذلــك الرجــل؛ 
إهنمــا يتصّرفــان ابنكســار يعيشــانه، عندمــا يكــوانن حماطــن ابملــوت وانكســار الــروح؛ لكنهمــا 
ســبقا منظومــة االســتبداد وداعميهــا أبشــواط يف مواجهــة الصعــاب والصابــة واألخــاق، وفــوق 
ذلــك يف النضــج الــذي تولــده احلريــة، لقــد عاشــا خــارج ســجن منظومــة االســتبداد ســت ســنوات 
حــرّة حمــّررة مــن عبوديــة الرعــب؛ فــكان صمودمهــا وصمــود الغوطــة األســطوري؛ األمــر الــذي 
ينطبــق علــى أهــل ســورية داخــًا وخارجــاً؛ وهــذه قيــم ال يعرفهــا الطغــاة. مــا يفعلــه الطغــاة ليــس 
بطولــة، وليــس تصويــر رئيــس نظــام، يقــود ســيارته ويهــذر ابلبطولــة يف مــكان حييطــه الدمــار، 
انتصــاراً، فهــو يكــره شــعبه وحيتقــره، ويســّلم بــاده للمحتلــن، وال يســتطيع عاقــل أن يســتوعب 
كيــف ختــرُُج مــن خملــوٍق هبــذا الســجل اإلجرامــي عبــارة )محايــة املدنيــن(؛ والعــامل يــرى دم املدنيــن 
أنفســهم ُيســتباح يف حلظــة الــكام؛ ويــرى ويتابــع ذلــك القابــع يف جملــس األمــن حلمايــة اســتباحة 
الــدم الســوري يف الغوطــة وغريهــا؛ ويــرى ويســمع )خنــوات( الــدول األعضــاء )األصدقــاء( حــول 

بشــاعة األفعــال، وال حيــّرك ســاكناً أو متحــركاً. 
ليــس صحيحــاً القــول إهنــا حــرب اآلخريــن يف ســوراي، ألن امسهــا احلقيقــي حــرب اآلخريــن علــى 

الشــعب الســوري ؛ لســان حــال أولئــك يقــول عــن ثــورة ســورية: ليتــك مل تكــوين.!
أخــرياً؛ علــى الرغــم مــن اليــأس واالنكســار والتيــه، وعلــى الرغــم مــن عجــز اللغــة عــن التقــاط مــا 
حيــدث، إال أن املشــهد يشــي بعامــات حيــاة ال ميكــن لقــوة أن تطفئهــا، صحيــح أن هنــاك 
يف ســورية َمــن مل يشــبع أو ميــل بعــد مــن ذبــح الســورين، وســفك دمهــم وأرواحهــم، وخصوصــاً 
روح ذلــك الطفــل حامــل صــورة البشــاعة؛ لكــن ســقوط ثــورة ســورية سيســقط العــامل، وانتصارهــا 

ســيغرّيه حتمــاً، وجيعلــه عاملــاً يســتحقه اإلنســان.

ال البداية وال النهاية في الغوطةكيف تخلى العالم عن الغوطة

كاتب وإعالمي سوري، مستشار الهيئة العليا للمفاوضاتكاتب وباحث سوري، أستاذ في جامعة جورج واشنطن

يحيى العريضيرضوان زيادة
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يف خضــم األحــداث الــي كانــت تشــهدها الغوطــة، كأحــدث حلقــات مسلســل التهجــري، والفصــل 
بــن املناطــق الســورية؛ اســتجابة لرغبــة األطــراف املتحرِّكــة يف امللــف الســورّي، يف إمتــام خطــة التغيــري 

الســكاين، كــي تلتفــت الســتثمار اخنراطهــا فيــه: سياســًيا واقتصــاداًي.
 قــام النظــام إبصــدار املرســوم التنظيمــّي، الــذي محــل الرقــم )10( لعــام 2018، يف يــوم االثنــن: 
2/ 4، الــذي يســمح إبحــداث مناطــق تنظيميــة ضمــن املخطــط التنظيمــي، يف حــال رغبــة اجلهــات 

املســؤولة يف إعــادة النظــر يف املخططــات التنظيميــة، يف حمافظــات القطــر.
ويتضمــن املرســوم الــذي يعــد تعديــًا للمرســوم التشــريعي 66 لعــام 2012، الســماح لوزيــر اإلدارة 
احملليــة ابقــرتاح إنشــاء منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن املخطــط التنظيمــي، علــى أن تقــوم هــذه املنطقــة 
أبعمــال الشــركة املســامهة، الــي حيــق للغــري شــراء أســهمها، ومهمتهــا إعــادة تنظيــم مجيــع املناطــق 

الداخلــة يف املخطــط التنظيمــي وفــق املتطلبــات الــي حتتاجهــا.
كمــا يتــّم فيهــا حصــر امللكيــات اخلاصــة، وتســجيلها مــن جديــد يف الســجل العقــاري، علــى أن 
يكــون هــذا التســجيل هنائيًــا يف هنايــة فــرتة الطعــن، املقــدرة بـــ 30 يوًمــا، مــن اتريــخ حصــر أمــاك 

املنطقــة اإلداريــة.
وحــول تداعيــات هــذا املرســوم وخماطــره وحماذيــره، يذكــر عــدٌد مــن احلقوقيــن أنّــه وســيلة للســيطرة 
علــى أمــاك النازحــن والاجئــن مــن مناطقهــم؛ فتوقيــت إصــدار هــذا املرســوم حبــّد ذاتــه، أمــٌر ينبغــي 
التوقّــف عنــده، فهــو قــد جــاء تتوجيًــا جلملــة مــن محــات التهجــري القســرية، الــي شــهدهتا عــدة مناطــق 

ســورية، ذهبــت إىل مناطــق نفــوذ النظــام وحلفائــه.
هــذا فضــًا علــى أّن األجــواء غــري مهيــأة لــه؛ فــأىّن ملايــن الاجئــن واملهجريــن قســرايًّ أن يقومــوا 
إبثبــات ملكياهتــم، للمناطــق الــي سيشــملها التنظيــم، فكثــرٌي منهــم ال يتســّى لــه اصطحــاب هــذه 
املستمسكات األصولية، هلم أو لوكائهم، كوهنم مطلوبن أمنيًّا، أو للسوق إىل خدمة االحتياط، 

الــي تطــال الســورين حــى ســّن 52.
لذلــك ليــس أمــام اجلهــات املســؤولة إالّ أن توقــف تطبيقــه اآلن، ريثمــا تصبــح البيئــة أكثــر هــدوًءا 
وأمنًــا، وال ســيما بعــد أتمــن عــودة الاجئــن والنازحــن إىل بيوهتــم ومناطقهــم، ومتكينهــم مــن ممارســة 

حقوقهــم.
الرقــم )66(،  للمراجعــة، كمــا يف نظــريه ذي  املرســوم  الــي حددهــا هــذا  القانونيــة  املهلــة  إّن  مثّ 
مبــدة أقصاهــا )30( يوًمــا، وجعلهــا مــدة ســقوط املطالبــة أبصــل احلــق، واالكتفــاء مبطالبــة املتضــرر 
ابلتعويــض فقــط، تعــرض أصحــاب احلقــوق لضيــاع حقوقهــم العقاريــة يف هــذه الظــروف املضطربــة 

الــي تشــهدها ســورية.
إنّــه علــى الرغــم مــن الصحــة القانونيــة ملضمــون هــذا املرســوم؛ إال أنــه خاطــئ يف الظــروف واملرحلــة 
الــي صــدر فيهــا، وهــي تتســم بســيطرة قــوى أجنبيــة علــى املناطــق املعلــن تنظيمهــا، وهــي هتــدف إىل 
امتــاك االســتحواذ عليهــا ترهيبًــا، وترغيبًــا ألهلهــا؛ وهــو األمــر الــذي يطعــن فيــه وجيعلــه موضــع طعــّن 

واستغراب.
إّن هــذا الســعي احلثيــث لوضــع اليــد علــى حتويشــة العمــر، الــي خلــص إليهــا كثــرٌي مــن الســورين، أمــٌر 
مل ينــُج منــه حــى مــن هــو يف مناطــق ســيطرة الفصائــل، بدعــوى التشــبيح والعمالــة للنظــام، واحلاجــة 

إليهــا للمتضرريــن مــن جرائــم النظــام.
إنـّـه هــو حــقٌّ متعسَّــف يف اســتعماله، وال جيــوز لألطــراف املتحركــة يف املشــهد الســورّي، أن تقــوم بــه 
حتــت أيـّـة ذريعــة أو حجــة؛ وهــو مــا ولَّــد أزمــة ثقــة معهــا، وجعــل شــرائح كثــرية مــن الســورين، تنفــض 

يدهــا مــن النظــام والفصائــل علــى حــّد ســواء.

1- مت منــع )البككــة- البيــدة( مــن خنــق ســورية حبرماهنــا مــن أي صلــة بريــة مــع العــامل )كان 
يعمــل علــى ســلخ كل مشــال ســورية مــن العــراق للبحــر(.

2- بــدرع الفــرات مت ألول مــرة منــذ 50 ســنة إنشــاء منطقــة آمنــة ال يتعــرض فيهــا الســوري احلــر 
للقصف اجلوي، وال حيكمه مســتبد )ال األســد وال البككة وال داعش(.

3- بغصــن الزيتــون مت وصــل وتوســيع املناطــق احملــررة يف حمافظــة حلــب )ثلــث احملافظــة = درع 
الفــرات( ابملناطــق احملــررة يف حمافظــة إدلــب )ثلثــي إدلــب(، وصــار عنــدان منطقــة حمــررة، ليــس 
فيهــا حاكــم مســتبد وحمميــة مــن القصــف اجلــوي، ومتواصلــة جغرافيــاً تعــادل مســاحتها دولــة 

لبنــان.
4- مت إســقاط كذبــة أن )البككــة - البيــدة( هــو القــوة الوحيــدة الــي ال هتــزم والوحيــدة الــي 
ميكــن للعــامل )وخاصــة أمريــكا والغــرب( التعامــل معهــا واالعتمــاد عليهــا يف ســورية، ابملقابــل صــار 

حتالــف اجليــش الســوري احلــر واجليــش الرتكــي بديــل ذو مصداقيــة.
5- مت توجيــه ضربــة قاصمــة لتنظيــم حيتــل ربــع أراضــي ســورية، وغالبيــة ثرواهتــا ومواردهــا مــن 
مــاء ونفــط وغــاز وقمــح وقطــن، ويقيــم 11 قاعــدة أمريكيــة لتثبيــت ســرقاته، وارتكــب جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد االنســانية حبــق ســورين، وحتالــف مــع النظــام وكل حمتلــي ســورية وغــدر الثــورة 

والشــعب الســوري احلــر يف حلــب وغريهــا، وهــو تنظيــم )البككــة - البيــدة(.
6- هبــروب )البككــة - البيــدة( مــن عفريــن وهزميتــه العســكرية املذلــة فيهــا، هنــاك احتمــال 
أبن هتــدأ حالــة اهليــاج القومــي العنصــري املرضــي املنفلــت الــي خلقهــا يف صفــوف الشــباب 
األكــراد، لتفتــح الطريــق أمــام تقــدم قــوى كرديــة دميقراطيــة غــري عنصريــة، ويف ذلــك خــري لألكــراد، 

وللعــرب، وللجميــع.
- املصلحــة الــي حققتهــا تركيــا مــن عملــي درع الفــرات وعفريــن هــي إبعــاد )البككــة( عــن 
حدودهــا، وتوجيــه ضربــة لصورتــه وشــعبيته تعيــق مشــروعه بتحويــل ســورية إىل قاعــدة لشــن 

حــرب ال تنتهــي علــى تركيــا.

على هامش المرسوم التنظيمّي 
رقم10 لسنة 2018

بعمليتي عفرين ودرع الفرات حققت تركيا 
مصلحة.. وحقق الشعب السوري ٦ مصالح 

أكاديمي ومفكر سوري

أحمد كاملد. محمد عادل شوك
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ابنفعــال ســألي، أليــس مــن حقنــا كأكــراد، أصحــاب حقــوق اترخييــة، كنــا أهــل هــذه املنطقــة قبــل الــرتك والعــرب 
والفــرس، أن تكــون لنــا دولــة تلمنــا، بــدل أن نبقــى مضطهديــن وموزعــن علــى أربــع دول يف املنطقــة، اي رجــل ملــاذا 

خيــاف العــرب والــرتك والفــرس الشــوفينيون مــن إقامــة دولــة كرديــة؟!.
قلــت: مل أقــرأ أن األكــراد هــم أهــل املنطقــة قبــل ســواهم كمــا قلــت، كمــا ال أعــرف يقينــاً أن لألكــراد بغابــر الزمــان 
دولــة واحــدة، امتدادهــا لســورية علــى األقــل، ومل أدخــل معــك يف جــدال اترخيــي وأقــول إن األكــراد جــاؤوا أرض 
الشــام بعــد اضطهادهــم مــن دول اجلــوار، فهــذا جــدل لــن ينتهــي. لكــي سأســألك، ملــاذا دولــة خاصــة ابألكــراد 
وحدهــم، وهــل مــن مينــع إقامتهــا شــوفيي أو مــن يطالــب هبــا؟! وأضفــت، أي دولــة ابلعــامل اليــوم، حتمــل عرقــاً واحــداً، 
وهــل الــدول تقــام علــى أســس قوميــة وعرقيــة، أم علــى قانونيــة ودميقراطيــة، ينــال كل مــن فيهــا حقوقهــم، بصــرف 
النظــر عــن قومياهتــم ودايانهتــم. واتبعــت، لــو أن كل قوميــة تســعى لتأســيس دولــة خاصــة هبــا، فكيــف ميكــن أن 

يكــون شــكل العــامل وطبيعــة العاقــات وحــى النســل؟! 
ولكــن، وقبــل أن تتهمــي ابلعــداء إلخــويت األكــراد أو أين مــن نــشء ونســل البعــث أقــول: مــن حــق األكــراد كمــا 
العــرب والفــرس والــرتك وأي مكــون يف أي دولــة، أن أيخــذوا كامــل حقوقهــم كمواطنــن وليــس النتمائهــم، ولــو 
ســألتي، هــل مت ظلــم األكــراد يف الــدول الــي يقيمــون فيهــا، لقلــت لــك دومنــا تــردد: نعــم، وخاصــة يف ســورية األســد 
األب، وقــت حرمــوا مــن الوظائــف العامــة واجليــش وصــودرت أراضيهــم، بــل كانــوا بــا بطاقــات شــخصية ســورية، 
بصــرف النظــر أجــاؤوا إىل ســورية مــن تركيــا بعــد أتســيس اجلمهوريــة عــام 1923 أو قبلهــا إابن اتفاقيــة ســيفر 
1920 أو كانــوا مــن ســكاهنا األصليــن. ردَّ صديقــي: كمــا قلــت، هــذا موضــوع جــديل وقــد ال حتســون آبالمنــا 
وتشــتتنا وظلمنــا يف دول الشــتات وتقســيم كردســتان، لــذا قــد يكــون احلــل إبقامــة فيدراليــات كرديــة ضمــن الــدول 
األربــع، أم هــذا أيضــاً يتنــاىف مــع الدولــة احلديثــة، ومــا أملانيــا الفيدراليــة واإلمــارات العربيــة وحــى أمــريكا، إال دول 
متخلفــة؟!. أجبــت: كا، ليســت دواًل متخلفــة بــل العكــس، لكــن فيدراليتهــم، هــذا إن ســاوينا بــن تلــك الــدول 
واألنظمــة فيهــا، فهــي ال تقــوم علــى أســاس قومــي أو ديــي، وال ضــري مــن فيدراليــات يف املنطقــة، إن كانــت تنهــي 
اخلافــات وحتقــق العدالــة والتنافســية، ولكــن علــى أســاس جغــرايف وليــس قومــي أو ديــي، وإال ســتكون الفيدراليــات 
بدايــة خلــاف واحــرتاب، واألرجــح تقســيم. قــال: أنتــم دائمــاً أتخــذون علينــا القوميــة كإدانــة، رغــم أن كل دول 
املنطقــة تنطلــق مــن القوميــات، أم نســيت حــزب البعــث العــريب الــذي حكــم ســورية والعــراق ألكثــر مــن نصــف قــرن، 
وذقنــا خالــه الويــات، وهــل مجهوريــة تركيــا الــي أسســها مصطفــى كمــال، الذيــن لقبــوه أباتتــورك، أي أبــو األتــراك 
ليســت قوميــة، أم الفــرس الذيــن يظلموننــا كأكــراد وينكلــون ابلعــرب علــى أراضيهــم، ليســوا قوميــن. أجبــت: اي 
أخــي، لنفــرض جــداًل أن هــؤالء علــى خطــأ، هــل تريــد أن ختطــئ مثلهــم وتعيــد تركيــب الــدول علــى أســاس خاطــئ؟.

قــال صديقــي: دعنــا مــن التاريــخ، وقــل يل عــن رأيــك مبــا جــرى يف عفريــن قبــل أايم، وهــل توافــق الســرقات الــي قــام 
هبــا مــن تســمونه )اجليــش احلــر(؟، وهــل راق لــك رفــع العلــم الرتكــي فــوق أبنيــة عفريــن؟.

بــا تــردد أجبــت: طبعــاً ال أوافــق الســرّاق، بــل أطالــب وطالبــت مبحاســبتهم بشــدة وإعــادة املســروقات ألهــل 
عفريــن الطيبــن، وجلهــة رفــع العلــم، فموقفــي معــروف، أان كســوري أرى أن أي علــم يرفــع علــى أراضــي وطــي، عــدا 
ســفارات الــدول، يعــد احتــااًل، وال أعتقــد أن العلــم الرتكــي ســيبقى يف عفريــن وغــري عفريــن، ودعــي أضيــف لــك، 
أرى أيضــاً أن أي علــم ملــّون، أصفــر كان أم أســود، دعــوة لانفصــال وال يقــل خطــورة مــن علــم احملتلــن. وألســألك 

أان، كــم علــم كان يرفــع علــى أرض عفريــن الســورية قبــل دخــول )اجليــش احلــر( مدعومــاً مــن تركيــا؟.
صمــت صديقــي فتابعــت، أان أقــول لــك، كانــت ترفــع أعــام روســيا ونظــام األســد والــوالايت املتحــدة بــل وإســرائيل 
إن اقتضــت احلاجــة وتركيــا عنــد اللــزوم، طبعــاً ابإلضافــة إىل العلــم االنفصــايل األســاس. ودعــي أســألك: هــل توافــق 
ويناســبك تصــرف األحــزاب الــي كانــت تســيطر علــى عفريــن، وتصــادر حبســب أهلهــا احلــرايت واحلقــوق، هــذا إن 
مل أقــل لــك إهنــا أحــزاب )إرهابيــة( نّكلــت أبهــل اجلزيــرة الســورية وتعاونــت مــع األمريــكان، بــل وأكربهــا )يب كا كا( 

هــو حــزب تركــي، فلمــاذا مل تــر فيــه احتــااًل؟.
قال صديقي: أان لســت مع الـ)يب كا كا( ودائماً أنتم تتهمون كل من يطالب حبقه أنه إرهايب وينتمي لتنظيمات 
خارجيــة، وهــذا أســلوبكم لتبــددوا حقوقنــا التارخييــة، كمــا أن تلــك األحــزاب هــي أحــزاب كرديــة بصــرف النظــر عــن 
أتسيســها يف أي دولــة، فهــل حــزب البعــث الــذي أتســس يف ســورية وكان شــعاره عربيــاً ولــه تنظيمــات وقيــادات 

ُقطريــة يف معظــم الــدول حمــق وحــزب طليعــي وحضــاري، وأحزابنــا رجعيــة ألهنــا تطالــب بوحــدة الشــعب بدولــة؟.
قلــت: لــن أقــف لــك علــى الكلمــة وأســألك مــن حنــن رداً علــى كامــك )أنتــم تتهمــون( ولــن أذكــرك بفشــل البعــث 
يف ســورية والعــراق، بــل وبســبب اســتبدادمها قامــت الثــورات وانتفضــت الشــعوب، ولــن أقــول إن القيــادات الُقطريــة 

للبعــث ألغيــت ابلــدول العربيــة، بــل وحلــت القيــادة القوميــة الــي كانــت منــذ وفــاة حافــظ األســد دون أمــن عــام.
ألن ما هو أهم برأيي علينا مناقشــته، أتذكر أن األكراد كانوا يف طليعة من قام بثورة يف ســورية، إن عام 2004 
أو قبلهــا وبعدهــا، بــل كانــوا أهــم مكــون يف ثــورة عــام 2011 قبــل أن تســتميلهم القيــادات احلزبيــة وتقتــل أهــم ثــوار 
ســورية، أقصــد )مشــعل التمــو(.  وسأســألك أخــرياً لتجيــب عــن أســئلي كلهــا، أيــن ذهبــت قيــادات األحــزاب الــي 
كانــت يف عفريــن، وهــل يناســبك كمنتفــض علــى األســد والظلــم أن تتحالــف تلــك األحــزاب مــع النظــام وهتــرب 
مــن عفريــن إىل نبــل والزهــراء، وملــاذا مل تدافــع عــن الشــعب الطيــب الــذي صــادرت رأيــه ووضعتــه علــى حــواف اخلطــر 
واملــوت؟. انتفــض صديقــي وقــال: هكــذا أنتــم دائمــاً، ختطئــون مــن يطالــب حبقوقــه وحريتــه وتتهمونــه ابإلرهــاب 
والتطــرف و)الشــوفينية(، فمــا تفعلونــه مبــاح وحملــل، ولكــن إن طالــب بــه غريكــم، جتــدون ألــف عــذر ومــربر ليبقــى 

األكــراد مشــتتن علــى أربــع دول وممنوعــن مــن أتســيس كردســتان الكــربى الــي حيلمــون هبــا.
قلت: لنعود إذاً، إىل بداية النقاش من جديد.

يقــوم النظــام الســوري بعمليــة إابدة جلماهــري الثــورة الســورية منــذ ســبع ســنوات، مل تتوقــف اجملــازر 
الــي نفذهــا نظــام بشــار األســد مســتخدماً كل أنــواع األســلحة يومــاً واحــداً، ومل يعــد ممكنــاً 
بســبب ذلــك، القيــام إبحصــاء دقيــق ألعــداد الضحــااي إذ ال تــزال اجملــزرة مســتمرة، وال يعرتضهــا 

أي عائــق بذريعــة )تعقيــد( الوضــع الســوري.
خــال ســنوات املــوت تلــك، مل تتوقــف املطالبــات للمجتمــع الــدويل حبمايــة املدنيــن الســورين، 
وتذرعــت واشــنطن بصــورة متواصلــة يف عهــد الرئيــس الســابق )ابراك أوابمــا( بتعقيــد العمليــة 
العســكرية وصعوبــة تدمــري ســاح الطــريان الســوري خشــية تدخــل إيــران وحــزب هللا واالجنــرار 
إىل حــرب واســعة وخطــرية يف كل املنطقــة، ولكــن مــا حــدث األســبوع املاضــي مــن ضربتــن 

عســكريتن، أمريكيــة وإســرائيلية، للنظــام الســوري وحلفائــه، أثبــت ضعــف هــذه احلجــة.
دمَّــرت الغــارات اإلســرائيلية الــي جــرى تنفيذهــا مباشــرة بعــد إســقاط الطائــرة احلربيــة اإلســرائيلية 
يوضــح  وهــو  حقــاً  مدهشــاً  هــذا  ويبــدو  األســد،  بنظــام  اخلاصــة  اجلويــة  الدفاعــات  نصــف 
الســوري خــال أي مواجهــة عســكرية جديــة  الــذي حييــط ابلنظــام  الضعــف االســرتاتيجي 

تتعــدى مواجهــة الشــعب األعــزل أو الفصائــل احملليــة ضعيفــة التســليح.
هكــذا مت تعريــة أكذوبــة صعوبــة مهمــة محايــة املدنيــن، ســواًء بفــرض حظــر جــوي، أو بتدمــري 
ســاح اجلــو والــذي تســبب أبكــرب اخلســائر يف صفــوف املدنيــن الســورين وال يــزال، بــل تبــدو 
تلــك املهمــة )املعقــدة( اليــوم، والــي طاملــا هترّبــت منهــا إدارة )أوابمــا( مث إدارة )ترامــب(، أســهل 

بكثــري ممــا اعتقــد حــى أكثــر املتحمســن هلــا.
احلــدث الثــاين واألهــم، هــو اهلجــوم الــذي نفذتــه القــوات األمريكيــة يف ريــف ديــر الــزور لصــد 
حماولــة تقــدم قــوات النظــام الســوري وحلفائــه يف املنطقــة، يف غضــون دقائــق اســتطاعت القــوات 
األمريكيــة محايــة حليفتهــا الرئيســية، قــوات ســوراي الدميقراطيــة، وأوقعــت حنــو 150 قتيــا يف 
صفــوف املهامجــن، وتعتــرب هــذه أكــرب خســائر النظــام الســوري وحلفائــه يف معركــة صغــرية 

وســريعة منــذ انــدالع الثــورة.
يوضــح هــذا احلــدث أن دوراً أمريكيــاً أكثــر فاعليــة وجديــة كان وال يــزال، مــن املمكــن أن يغــرّي 
مــن جمــرايت احلــرب الســورية وخيفــض التكاليــف البشــرية واالقتصاديــة نعــم، كان ابإلمــكان 
إنقــاذ أرواح مئــات اآلالف مــن الســورين لــو حتركــت الــوالايت املتحــدة واجملتمــع الــدويل عوضــاً 
عــن الوقــوف بصمــت ملشــاهدة أكــرب مذابــح العصــر احلديــث وأكــرب أزمــة الجئــن منــذ احلــرب 

العامليــة الثانيــة.
ولكــن ملعركــة ديــر الــزور دالالت أخــرى ذات أمهيــة اســتثنائية، أصبــح للــوالايت املتحــدة تواجــد 
عســكري حيــوي ويســتحق الدفــاع عنــه بــكل الطــرق ومهمــا كانــت العواقــب، مل يقتصــر اهلجــوم 
األمريكــي علــى قــوات األســد فقــط، بــل مشــل أيضــاً امليليشــيات التابعــة إليــران ومقاتلــي حــزب 
هللا، األهــم ابلطبــع هــو مقتــل عــدد كبــري مــن املقاتلــن الــروس الذيــن يعملــون لصــاحل شــركة 
روســية أمنيــة يف ســوراي، بعــد اهلجــوم نفــت روســيا وجــود أي مقاتلــن روس، ولكنهــا اعرتفــت 
الحقــاً مبقتــل مخســة مقاتلــن اتبعــن لشــركة روســية أمنيــة كانــوا ضمــن اجملموعــة الــي هامجــت 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة، ولكــن تقاريــر عديــدة متقاطعــة تؤكــد أن خســائر الشــركة األمنيــة 

الروســية تقــدر بنحــو مئــة قتيــل.
توضــح هــذه املعركــة إذاً متســك الــوالايت املتحــدة ابملناطــق الــي ســيطرت عليهــا ووضعهــا يف 
ســياق اســرتاتيجية مســتقبلية، وكان وزيــر اخلارجيــة األمريكــي )ريكــس تيلرســون( قــد اســتعرض 
مامــح تلــك االســرتاتيجية قبــل اهلجــوم بنحــو أســبوع وتركــزت علــى االحتفــاظ ابألراضــي 
الســورية الــي تســيطر عليهــا، دعــم إعــادة اإلعمــار فيهــا، واســتخدامها كورقــة ضغــط يف احلــل 
السياســي. ويظهــر مــن حــدة وشراســة اهلجــوم األمريكــي أن واشــنطن جــادة فيمــا أعلنتــه، وهــي 
تعتــرب كل مناطــق قــوات ســوراي الدميقراطيــة شــرق هنــر الفــرات مبثابــة قاعــدة عســكرية أمريكيــة 

كبــرية حتــت محايتهــا.
علــى الطــرف اآلخــر، يظهــر قلــق األطــراف الــي نفــذت اهلجــوم، النظــام وروســيا وإيــران، مــن 
التواجــد العســكري األمريكــي واعتبــاره العقبــة األبــرز الــي متنــع حتقيــق النصــر، كمــا تشــاركهم 
أنقــرة هــذا القلــق بســبب العاقــات األمريكيــة الكرديــة الوطيــدة، وهــو مــا دفعهــم مجيعــاً للتنســيق، 
بصــورة غــري مباشــرة، لتوجيــه ضربــة خاطفــة للمخطــط األمريكــي، مســح كل مــن النظــام الســوري 
وروســيا لرتكيــا ابهلجــوم علــى مدينــة عفريــن الســتنزاف القــوات الكرديــة الــي رفضــت التحــول 
إىل اتبــع للنظــام الســوري، مفضلــة أتســيس عاقــات تــوازن بــن النظــام وروســيا وأمــريكا حملاربــة 

عدوهــا األبــرز، أي تركيــا.
أظهــرت املعركــة أن دوراً أمريكيــاً أكثــر حســماً جتــاه إهنــاء احلــرب كان ممكنــاً وال يــزال حــى بعــد 
التدخــل العســكري الروســي. ولكنهــا أظهــرت أن التواجــد األمريكــي يف ســوراي لــن يتواصــل مــن 
دون حتــدايت، خصوصــاً يف ظــل اعتمــاد الــوالايت املتحــدة علــى فصيــل كــردي يعتــرب العــدو 
األول لرتكيــا منــذ زمــن طويــل، وللنظــام وروســيا وإيــران والســكان العــرب الذيــن قــام بتهجريهــم 

يف الوقــت احلــايل.

حوار مع صديقي الكردي
سوريا اختبار التواجد
العسكري األميركي

كاتب فلسطيني سوريصحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد

سالم السعديعدنان عبد الرزاق
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 اليمــن دولــة عربيــة حيلــم شــعبها األصيــل يف يــوم مــا أن يكــون فيــه الشــعب العــريب قــوة كبــرية 
ذات أتثــري يف العــامل، وهــم حيلمــون ويعملــون لتحقيــق ذلــك احللــم بــل يُربـّـون أوالدهــم علــى ذلــك 
احللــم، كانــوا ربطــوا ذلــك احللــم بنشــيدهم الوطــي وابجتماعاهتــم مهمــا كانــت صغــرية، كانــت 

خمرجاهتــا تؤكــد علــى حتقيــق الوحــدة العربيــة.
أتــت الفرصــة هلــم ليحققــوا هدفهــم فبــادروا إىل حتقيــق وحــدة تعــد خطــوة أوىل يف حتقيــق الوحــدة 
العربيــة الشــاملة، كان امسهــا مجهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية هــذه اجلمهوريــة بــدأت أبوىل 
خطــوات حتقيــق الوحــدة اليمنيــة وســعت إىل عمــل الكثــري مــن االتفاقيــات الــي تســاعد علــى 
حتقيــق الوحــدة اليمنيــة كمــا مُسيــت آنــذاك، ومــر الزمــن ابلعديــد مــن االتفاقيــات حــى يــوم 21/

مايــو / 1990م متَّ إعــان الوحــدة بــن دولــي مجهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية واجلمهوريــة 
العربيــة اليمنيــة حيــث قــدم قيــادات الدولــة اجلنوبيــة آنــذاك الكثــري مــن التنــازالت لتحقيــق الوحــدة 
منهــا إعــان رئيــس مــن العربيــة اليمنيــة وإعــان العاصمــة العربيــة اليمنيــة كعاصمــة لليمــن اجلديــد 
بشــكل خمالــف التفاقيــات الوحــدة الــي تنــص علــى أن تكــون العاصمــة عــدن  والرئيــس مــن 
العربيــة اليمنيــة أو أن تكــون العاصمــة صنعــاء والرئيــس مــن اليمــن الدميقراطيــة ولكــن حصلــت 
العاصمــة والرئيــس  الدميقراطيــة ورضــوا أبن تكــون صنعــاء  اليمــن  قيــادات  إشــكالية فتنازلــت 

صــاحل. 
اليمــن  علــى  حبــرب  اختتمــت  العوائــق  مــن  الكثــري  رافقهــا  ســنوات  أربــع  الوحــدة  اســتمرت 
الدميقراطيــة، شــنتها قيــادات العربيــة اليمنيــة مــن صنعــاء يف انقــاب واضــح بعــد أن أعــدوا هلــا 
جيــداً، يف حــن غفلــة مــن قيــادات اليمــن الدميقراطيــة نتــج عنهــا اجتيــاح اليمــن الدميقراطيــة 
وهتجــري قياداهتــا، وعــاش اجلنــوب )اليمــن الدميقراطيــة( وضــع احتــال ظــل أبنــاء اجلنــوب يقاومون 
ذلــك بعــدة حــركات مســلحة يف ظــل تعتيــم إعامــي خميــف، برغــم ذلــك اســتمر النضــال يف 
اجلنــوب وجماهبــة االحتــال حيــث مت هنــب مؤسســات الدولــة الــي كانــت يف اجلنــوب وتوزيعهــا 
علــى احملســوبن حيــث حصــل أحــد التجــار علــى عقــد اســتئجار مينــاء عــدن االســرتاتيجي ملــدة 

99 ســنة ملشــاركته يف دعــم قــوات صنعــاء عندمــا اجتاحــت اجلنــوب. 
اســتمر النضال بشــكل ســلمي إىل عام 2007م جتمعت كل احلركات اجلنوبية يف قالب واحد 
أطلــق عليــه احلــراك الســلمي اجلنــويب والــذي يهــدف إىل حتريــر دولــة اجلنــوب مــن االحتــال 

العســكري املســيطر عليهــا والــذي قضــى علــى شــكل الدولــة بشــكل هنائــي.
تطــورت األحــداث يف اليمــن واندلعــت ثــورة التغيــري يف 2011م، وحصــل اجلنوبيــن علــى وعــود 
إبعطائهــم احلــق يف االســتفتاء علــى اســتقال دولتهــم تبخــرت هــذه الوعــود بعــد أن تربعــت تلــك 
القيــادات وحــازوا علــى الســلطة حينهــا يف صنعــاء ولكــن اجلنوبيــن مل يهــدأ هلــم ابل واســتمروا 

ابلنضــال لنيــل اســتقاهلم.
تطــورت األحــداث يف صنعــاء ومت االتفــاق علــى حــوار وطــي شــامل إلجيــاد حــل لــكل قضــااي 
اليمــن لكــن يف هــذا احلــوار مت ادخــال قضــااي ثنائيــة ميكــن حلهــا عنــد إحــال األمــن واســتقرار 
احليــاة بشــكلها الطبيعــي، هــذا احلــوار خــرج مبخرجــات مت تطعيمهــا بقــرارات للرئيــس اجلديــد 
والــذي أقــر بتقســيم اليمــن إىل ســتة أقاليــم يف ملعــوب جديــد لطمــس قضيــة اجلنــوب وحموهــا 
املعــزول وأحــزاب  الرئيــس  تــرض  بــدون وجــه حــق، لكــن هــذه املخرجــات مل  بشــكل هنائــي 
لــه االنقــاب وأعانتــه علــى اجتيــاح اجلنــوب ودعــم  صنعــاء فتعاملــت مــع احلوثــي وســهلت 
االحتــال املتواجــد فيــه مبليشــيات احلوثــي، انضــل اجلنوبيــون لطــرد احملتــل القــدمي واجلديــد بعــد 
أن وجــدوا الدعــم الــازم مــن دول التحالــف العــريب الــذي تشــكل إليقــاف التمــدد اإليــراين يف 
املنطقــة وبشــكل مــوازي للهــدف اجلنــويب وهــدف التحالــف، اســتطاع اجلنوبيــون طــرد احملتــل 
القــدمي واجلديــد الــذي كان متواجــداً عســكرايً وبقيــت املســالة السياســية متعلقــة بســبب أهــداف 
التحالــف يف القضــاء الكامــل علــى حركــة احلوثيــن املدعومــة ايرانيــاً والــي ســيطرت علــى جغرافيــا 

العربيــة اليمنيــة.
 فــوض اجلنوبيــن قيــادة املقاومــة اجلنوبيــة الــي حققــت انتصــارات ســاحقة وحــررت أول منطقــة 
مــن ســيطرة احلوثيــن يف قيــادة اجلنــوب وعمــل الــازم للوصــول إىل حتقيــق هــدف االســتقال 
الــذي يناضــل ألجلــه شــعب اجلنــوب، مت ذلــك وعملــت القيــادة الــي مت تفويضهــا علــى تشــكيل 
جملــس انتقــايل جنــويب بــدا هــذا اجمللــس  يف العمــل علــى تثبيــت نفســه علــى ارض الواقــع بعمــل 
هيكلــة خاصــة بــه متكنــه مــن اســتام الدولــة اجلنوبيــة بعــد حتقيــق أهــداف التحالــف يف اليمــن 
حيــث يعــد اجلنوبيــون أنفســهم ممثلــن هبــذا اجمللــس اجلديــد شــركاء حقيقيــون هلــذا التحالــف، 
ويعــدون أبن يكونــوا أحــد أهــم أركانــه وهــم اليــوم ينشــئون أهــم مؤسســة يف الدولــة وهــي املؤسســة 
التشــريعية مسيــت ابجلمعيــة العموميــة اجلنوبيــة ب 303 عضــواً، ميثلــون كافــة املناطــق اجلنوبيــة 
حســب حــدود دولــة اليمــن الدميقراطيــة حيــث بــدأت أعماهلــا يف عــدن جبلســتها االفتتاحيــة 

األوىل وســتواصل أعماهلــا حــى حتقيــق األهــداف ابســتعادة الدولــة العربيــة املفقــودة.

)شــكراً لــك أيهــا البحــر الــذي اســتقبلتنا بــدون فيــزا وال جــواز ســفر، شــكراً لألمســاك الــي ستتقاســم 
حلمــي ولــن تســألي عــن ديــي وال انتمائــي السياســي، شــكراً لقنــوات األخبــار الــي ســوف تتناقــل 
خــرب موتنــا لعــدة دقائــق وينتهــي األمــر، شــكراً لكــم ألنكــم ســتحزنون علينــا عندمــا تســمعون اخلــرب(.

هــذه رســالة كنــت قــد افتتحــت هبــا إحــدى مقــااليت القدميــة لنــازح ســوري هــرب مــن جحيــم 
القصــف مهاجــراً عــن طريــق البحــر، لكــن ســرعان مــا أدركــه املــوت قبــل أن يصــل، هــرب مــن مــوت 
إىل مــوت ، والــذى دفعــي أن اســتدعى هــذه الرســالة هــو مــا قرأتــه لقاضيــة كنديــة كانــت تنظــر يف 
قضيــة بعــض املهاجريــن الســورين الذيــن دخلــوا البــاد بطريقــة غــري شــرعية ليعلــم اجلميــع حجــم 
املأســاة الــي مــر هبــا هــذا الشــعب بــن النــزوح والقتــل بــراً وحبــراً منــذ بدايــة الثــورة وحــى اآلن ،ونــرى 
كيــف أن هللا قــد يســخر لــك مــن ليــس مــن بــى جلدتــك وقــت الشــدة ليقــف جبانبــك ويعاملــك 

إبنســانية دون النظــر لدينــك وعرقــك وجنســيتك.
وقــف املهاجريــن يف احملكمــة ينتظــرون حكــم القاضيــة الكنديــة برتحيلهــم خــارج البــاد كمــا هــو 
متوقــع، لكــن مــا حــدث كان غــري ذلــك، فاملوقــف كان انســانياً حبتــاً جتلــت فيــه أمســى معــاين الرمحــة 
والشــفقة، وكأن مــاكاً يتكلــم وليــس بشــراً فقــد خالــف كام القاضيــة كل التوقعــات، فقالــت مــا مل 
نســمعه مــن حاكــم عــريب أو داعيــة إســامي، نظــرت إليهــم بعــن الرمحــة ومل جتلدهــم بســوط املعايــرة 
ملــا حــدث ببادهــم كمــا فعــل معهــم مــع أبنــاء دينهــم ودمهــم ومل تقــل هلــم )ملــاذا أتيتــم إىل هنــا 

تزامحــون أوطاننــا وتقتســمون أرزاقنــا(، بــل أعطتهــم اجلنســية الكنديــة مث قالــت اآليت:
أيهــا الســيدات /والســادة: حنــن نعلــم الرحلــة الصعبــة الــي قطعتــم إايهــا؛ واألوطــان الغاليــة الــي 
خرجتــم منهــا طمعــاً مبصــري أفضــل، لتســتقروا يف هــذا البلــد الرائــع، أيهــا النــاس حنــن فخــورون بكــم 
فقــد دخلتــم هــذه القاعــة مهاجريــن، وســوف خترجــون منهــا مواطنــن مثلــي ال أمتيــز عنكــم بشــيء، 

أقــول لكــم: أدخلــوا هــذا البلــد بســام آمنــن.
اعتنقــوا الديــن الــذي بــه تؤمنــون، تنقلــوا واعملــوا يف أي مــكان حتبــون، وادخلــوا البلــد وغــادروه يف 
اللحظــة الــي ترغبــون، تعلمــوا قــول احلــق والعمــل بــه وال ختشــوا يف ذلــك لومــة الئــم وعلمــوا أوالدكــم 

ذلــك، علموهــم حماربــة كل ألــوان التمييــز العنصــري كونــوا حريصــن علــى ذلــك. 
  مث ختمــت حديثهــا قائلــًة: واآلن قومــوا فليســلم بعضكــم علــى بعــض فلقــد أصبحتــم بفضــل القانــون 

الكنــدي إخوة.
حــن حيتكــم اإلنســان إىل ضمــريه يرشــده إىل العــدل والصــواب وإنصــاف املظلــوم، وحــن يصغــي 
إىل صــوت فطرتــه تســمو بــه إىل أرقــى مراتــب الرمحــة واإلنســانية، وحــن يكــون إنصافــه مــن قلبــه 
يــرى احلــق وإن بعــد عنــه مســافات ببصــرية ال ختطــئ، مــا الــذي قدمنــاه كعــرب للســورين هــل حقــاً 

رددان اجلميــل هلــم؟؟ وإذا كانــت ذاكرتكــم نســيت فالتاريــخ ال ينســى.
احتضنــت ســوراي الاجئــن مــن الشــركس 1860، والاجئــن األرمــن عــام 1914، والاجئــن 
مــن فلســطن عامــي 1948، و1967 وىف حــرب اخلليــج عــام 1990 اســتقبلت كثــرياً مــن 
 2003 عــام  ويف  لبنــان،  مــن  الاجئــن  احتضنــت  1996و2006  عامــي  ويف  الكويتيــن، 
اســتقبلت األخــوة العراقيــن، مل تغلــق أبواهبــا يومــاً بوجــه انزح أو الجــئ أو هــارب مــن بلــده، مل 

تطلــب يومــاً أتشــرية دخــول مــن عــريب، يريــد الــزايرة أو الســياحة.
 مل تنصــب فيهــا خيمــة واحــدة لنــازح أو مشــرد أو طريــد مــن بلــده، بــل فتحــت أبواهبــا علــى 
مصراعيهــا للجميــع وملــت مشلهــم أبخــوة وحــب! لكــن مــاذا حــدث هلــم يف حمنتهــم؟؟ رفضهــم الكثــري 
مــن العــرب ابســتثناء عــدد حمــدود منهــم دخلــوا يف بدايــة الثــورة مث اغلقــت كل دولــة حدودهــا يف 
وجوههــم، ركبــوا البحــر هــرابً مــن القصــف فغرقــوا ومل يعــول عليهــم أحــد ، رضــوا ابلواقــع وبقــوا يف 
بادهــم فتحولــوا إىل تــراابً وعظامــاً حتــت األنقــاض ، وقفــوا علــى احلــدود يســتجدون املــرور واملعاملــة 
احلســنة فلــم جيــدوا مــن حينــوا عليهــم، عبســت هلــم الوجــوه وكشــرت عــن أنيــاب الكراهيــة دون ســبب 
، اتجــر هبــم الساســة واقتاتــوا علــى مآســيهم ، مل يبــق أحــداً إال وأوغــل خنجــر الغــدر يف قلوهبــم ، 
تركــوا طاغيــة الشــام يقتــل ويقصــف بغطــاء محايــة روســي ومباركــة خليجيــة واضطهــدوا الاجئــن  يف 

كل مــكان ذهبــوا إليــه.
وأسفاه على هذا الشعب الطيب والبلد املبارك الذي قال الرسول عنهم:

 )إذا فســد الشــام فــا خــري فيكــم( وقــال أيضــاً )إذا وقعــت الفتنــة فاإلميــان ابلشــام( اهنــارت ســوراي 
وضــاع العــراق أبحلــان عربيــة وأمــوال نفطيــة ومباركــة دوليــة!!، والبقيــة ســوف أتيت ولــن تســلم دولــة 
عربيــة مــن الشــر املتطايــر الــذي انفجــر بســوراي، خذلكــم العــرب لكــن خذالهنــم يعيبهــم وال يعيبكــم 

فــا خيــذل ســادة يف حمنــة إال عبيــداً يف نعمــة وأنتــم الســادة وهــم العبيــد.

ادخلوا كندا بسالم آمنينحكاية نضال شعب عربي منسي

كاتب وصحفي يمني

علي الصاويد. غسان محمد الجيالني

كاتب وصحفي ... من مصر
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انطالق دورة في القراء والكتابة باللغة التركية
Türkçe Okuma Yazma Kursu Başladı

Bülbülzade Vakfı, Sınırsız Eğitim Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Suriyeli muhacirlere yönelik 
Türkçe okuma-yazma kursu açıldı. Bülbülzade Vakfı, Suriyeli muhacirler tarafından kurulan Sınırsız 
Eğitim Derneği ve Şahinbey Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Suriyeli muhacirlere yönelik Türkçe oku-
ma-yazma kursu açıldı. 2 Nisan Pazartesi günü Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’da 
başlatılan kursa 26 Suriyeli muhacir katılıyor. Temel düzeyde Türkçe konuşma ve okuma yazma der-
slerinin verildiği kursta eğitimler 2 ay sürecek. Haftada 3 gün yapılan dersler eğitimci Murat Günay 
tarafından veriliyor.

افتتــح وقــف بلبــل  زاده دورة يف القــراء والكتابــة ابللغــة الرتكيــة لفائــدة املهاجريــن الســورين، وذلــك ابلتعــاون مــع مجعيــة تعليــم بــا 
حــدود ومركــز التعليــم الشــعيب يف منطقــة شــاهن  بــك، وانطلقــت الــدورة يــوم اإلثنــن 02 نيســان 2018 يف مبــى مركــز بيــكام 
للبحــوث العلميــة والثقافيــة والرتبويــة مبشــاركة 26 مهاجــر ســوري، وتتضمــن الــدورة تقــدمي القواعــد األساســية للمحادثــة والقــراءة 

والكتابــة ابللغــة الرتكيــة، وتســتمر الــدورة شــهرين بواقــع ثاثــة أايم يف األســبوع، ويقــدم الــدورة األســتاذ )مــراد گــواني(.

م
شا

بلبل زادة... منبر ال
مدينة )وان( تحتضن ندوة )القيم والرسوم(

4. ندوة الطريق نحو النجاح لفائدة أمهات األيتام

“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapılacak

Yetim Anneleri için Başarıya Giden Yol Semineri

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER), 21-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Kampüsü’nde “Değerler ve Desenler” üst başlıklı bir sempozyum gerçekleştirecek.
Sempozyuma AKADDER’in üyeleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden STK temsilcisi kadın 
iştirak edecek.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu’nun Sodes desteği ile yürüttüğü “Çare Sizsiniz Projesi” kapsamında 
yetim annelerine yönelik “Başarıya Giden Yol” konulu kişisel gelişim semineri verildi.
Yetim annelerine yönelik düzenlenen ikinci seminer olma özelliğini taşıyan programda kişisel gelişim 
uzamanı  Vedat Kahyalar tarafından verilen seminer 7 Nisan Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı Davut 
Özgül Konferans Salonunda yapıldı. Seminere çok sayıda yetim annesi katıldı. محاوالت إيجاد توازن في الصين والشرق األقصى الصاعد نجمهما

Yükselen Çin ve Uzak Asya’da Denge Arayışları

Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu tarafından düzenlenen öğretmen hasbihal seminerlerinin bahar 
dönemi beşinci semineri “Yükselen Çin ve Uzak Asya’da Denge Arayışları” başlığı altında Bilim Eğitim 
Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Konferans Salonunda yapıldı.
06 Nisan Cuma yapılan seminere Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu üyeleri ve davetliler katıldı. 
Ahmet Savaş Aksu moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde sunumu Mustafa Kar yaptı.

عقــدت جلنــة املدرســن بوقــف )بلبــل  زاده( النــدوة اخلامســة مــن السلســلة الربيعيــة لنــدوات مســامرة املدرســن، يف قاعــة املؤمتــرات 
التابعــة ملركــز بيــكام للبحــوث العلميــة والرتبويــة والثقافيــة، حتــت عنــوان )حمــاوالت إجيــاد تــوازن يف الصــن والشــرق األقصــى الصاعــد 
جنمهمــا(. النــدوة الــي مت عقدهــا يــوم اجلمعــة 06 نيســان 2018 شــارك فيهــا أعضــاء جلنــة املدرســن التابعــة لوقــف بلبــل  زاده 

وعــدد مــن املدعويــن، وقــدم مصطفــى قــار عرضــاً يف النــدوة الــي تــرأس اجتماعهــا أمحــد صــواش آقســو.

منتدى الشباب السوري يعقد اجتماعه األول
Suriye Gençlik Platformu İlk Toplantısını Yaptı

Suriyeli ve Türkiyeli genç sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilk toplantısını 6 Nisan Cuma günü Bülbülz-
ade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te yaptı. Gaziantep’te gönüllü olarak faaliyet gösteren Suriyeli 
ve Türkiyeli Genç STK sorumluları 6 Nisan Cuma günü Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi’nde 
bir araya geldi. Suriye Gençlik Platformu kurulmasına ilişkin gündemle bir araya gelen gençler ileriye 
yönelik ortak proje ve ortak hareket etmenin önemini konuşarak ilk istişare toplantısını gerçekleştirdiler. 
Toplantı sonrası Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir,  Mozaik Kadın ve Aile Derneği’nden Fadime 
Eminoğlu ve Elif Aksu, Fecr Radyo Müdürü Alâeddin Hüsso ve Anadolu Öğrenci Birliği adına Yunus 
Keklikçi gençlerle bir araya gelerek hasbihal ettiler.

عقــد ممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين مــن الشــباب الســورين واألتــراك اجتماعهــم األول يــوم اجلمعــة 06 نيســان 2018 يف مقــر وقــف 
بلبــل  زاده يف مدينــة غازي عنتــاب، وقــد اجتمــع هــؤالء الشــباب حــول فكــرة أتســيس منتــدى الشــباب الســوري، ليتباحثــوا خــال هــذا 
االجتمــاع االستشــاري األول ســبل العمــل املشــرتك واملشــاريع املســتقبلية املشــرتكة، وعقــب االجتمــاع التقــى مــع أولئــك الشــباب كل 
مــن رئيــس وقــف بلبــل  زاده )طورغــاي آلدمــري(، ومــن مجعيــة فسيفســاء للمــرأة والعائلــة )فاطمــة أمــن أوغلــو وأليــف آقســو(، ومديــر 

راديــو الفجــر عــاء الديــن حّســو، ابســم احتــاد طلبــة األانضــول )يونــس ككليكجــي(، وتبادلــوا معهــم األفــكار واآلراء.

قــررت مجعيــة األانضــول للمــرأة والعائلــة )آكادديــر( تنظيــم نــدوة حتــت عنــوان )القيــم والرســوم( يومــي 21 و22 نيســان 2018 يف 
املدينــة اجلامعيــة يف جامعــة )يوزوجنــی  يــل بواليــة وان( شــرقي األانضــول، وسيشــارك يف النــدوة ممثلــون لعــدد مــن منظمــات اجملتمــع 

املــدين علــى رأســها أعضــاء مجعيــة األانضــول للمــرأة والعائلــة.

مت تقــدمي نــدوة يف التنميــة البشــرية بعنــوان )الطريــق حنــو النجــاح( حضرهــا عــدد مــن أمهــات األيتــام، وذلــك يف إطــار مشــروع )أنتــم احلــل( الــذي 
تشــرف عليــه جلنــة األيتــام يف وقــف بلبــل  زاده، بدعــم مــن برانمــج الدعــم االجتماعــي التابــع لــوزارة التنميــة الرتكيــة.

ويف إطــار الربانمــج الــذي يعتــرب النــدوة الثانيــة مــن نوعهــا الــي يتــم تنظيمهــا ألمهــات األيتــام، قــدم خبــري التنميــة البشــرية )وداد كاهيالــر( النــدوة 
يــوم الســبت 07 نيســان 2018 يف قاعــة )داود أوزگــول( للمؤمتــرات التابعــة لوقــف بلبــل زاده، وشــارك يف الــدورة عــدد كبــري مــن أمهــات األيتــام.
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آلدمير يشارك في برنامج في قناة TRT الكردية
Aldemir TRT Kurdi’ye Değerlendirmelerde Bulundu

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir TRT Kurdi’de yayınlanan Gündem Özel pro-
gramına katılarak gündeme ve Afrin meselesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir 26 Mart 2018 Pazartesi günü akşam saat 
22.30’da gazeteci Kemal Öztürk ile birlikte TRT Kurdi’nin canlı yayın konuğu oldu.
Vahdettin İnce’nin hazırlayıp sunduğu Gündem Özel (Rojev Taybet) programına katılan Aldemir, Türki-
ye ve dünya gündemindeki konulara değindi.

 TRT شــارك رئيــس اللجنــة التنفيذيــة مبنتــدى األانضــول )تورغــاي آلدمــري( يف برانمــج )مســتجدات خاصــة( الــذي تبثــه قنــاة
الكرديــة، وقــدم تقييمــاً آلخــر املســتجدات يف تركيــا والعــامل ولقضيــة عفريــن بشــكل خــاص وإىل مواضيــع أخــرى تتعلــق آبخــر 
املســتجدات.. الربانمــج يُبــث يف الســاعة 22:30 مــن مســاء اإلثنــن 26 مــارس 2018 اســتضاف يف األســتوديو كًا مــن 

)تورغــاي آلدمــري والصحفــي كمــال أوزتــورك( الربانمــج يقدمــه اإلعامــي )وحيــد الديــن إينجــه( 

كيف نبقى مسلمين في العصر الرقمي
Dijital Çağda Müslüman Kalmak

Mozaik Kadın ve Aile Derneği (Mozaikder) tarafından aylık olarak düzenlenen kitap tahlili programında 
bu ay Nazife Şişman’ın İnsan Yayınlarından çıkan “Dijital Çağda Müslüman Kalmak” kitabı tahlil edildi. 
2 Nisan Pazartesi günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan kitap tahlili pro-
gramının moderatörlüğünü Fatma Karakaş yaparken, kitabın tahlilini ise Ayşegül Günaslan yaptı. Kitap 
tahlili programına Mozaikder yönetimi ve çok sayıda üye katıldı. Ayşegül Günaslan’ın sunumunun ardın-
dan kitap, soru cevap kısmında müzakere edildi. Program yapılan müzakerelerin ardından sona erdi.

مت خــال الشــهر اجلــاري مناقشــة كتــاب )كيــف نبقــى مســلمن يف العصــر الرقمــي( الــذي نشــرته دار اإلنســان للكاتبــة )نظيفــة 
شيشــمان(، يف إطــار الربانمــج الشــهري لتحليــل الكتــب الــذي تنظمــه مجعيــة فسيفســاء للمــرأة والعائلــة، يــوم اإلثنــن 02 نيســان 
2018 يف قاعــة )داود اوزگــول( للمحاضــرات التابعــة لوقــف بلبــل  زاده، وترأســت اجللســة الســيدة )فاطمــة قــره  قــاش( وقدمــت 
التحليــل الســيدة )عائشــة گــول گــون  آصــان(، وحضــر برانمــج حتليــل الكتــاب مســؤولو مجعيــة فسيفســاء وعــدد كبــري مــن 

األعضــاء. وبعــد انتهــاء فقــرة عــرض الكتــاب متــت مناقشــته مــع احلضــور وطــرح األســئلة واالجــاابت.

دعم لالجئين السوريين في لبنان
Lübnan’da Suriyeli  Göçmenlere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyrut’un kuzeyinde Harisa’da bulunan ve zor 
koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan 210 Suriyeli göçmen aileye yaklaşık 7,5 ton gıda ve 
420 battaniye yardımında bulundu. Lübnan, ülke nüfusuna oranlandığında Suriye’deki savaştan et-
kilenen göçmen nüfusunun en fazla olduğu ülke. Lübnan’daki Suriyeliler ve 1960’lı yılların sonundan bu 
yana göçmen konumunda olan Filistinliler sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bir konumda bulunuyor. 
İşsizlik, yoksulluk gibi önemli sorunların yanında eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ulaşmakta zorluk 
çeken göçmenler zor şartlarda yaşıyor. Geçimlerini çoğu zaman yardımlar sayesinde ya da çalışma 
izinleri olmadığı için ağır şartlarda, düşük ücretlerle hiç bir sosyal güvenceleri olmadan çalıştıkları işle-
rden elde ettikleri çok düşük gelirle güçlükle sağlıyorlar.

قدمــت وكالــة )تيــكا( للتعــاون والتنســيق زهــاء 7.5 طــن مــن املــواد الغذائيــة و420 بطانيــة لـــ210 عائلــة ســورية الجئــة حياولــون 
التشــبث ابحليــاة يف ظــروف صعبــة يعيشــوهنا يف منطقــة حريصــا مشــايل بــريوت.

ويعتــرب لبنــان البلــد الــذي يضــم أكــرب نســبة مــن الاجئــن قياســاً بعــدد ســكان البلــد. فإضافــة إىل الاجئــن الســورين، جلــأ إىل 
لبنــان عــدد كبــري مــن الفلســطينين منــذ ســتينات القــرن املاضــي، وهــم يعيشــون حالــة مــن التهميــش االقتصــادي واالجتماعــي يف 
لبنــان، وإضافــة إىل املشــاكل املتعلقــة ابلبطالــة والفقــر، فــإن الاجئــن هنــاك يعانــون مــن صعــوابت مجــة يف احلصــول علــى اخلدمــات 
األساســية كالتعليــم والصحــة، وهــم يعيشــون ظروفــاً صعبــة هنــاك وحياولــون أتمــن احتياجاهتــم غالبــاً عــن طريــق املســاعدات 
اإلنســانية، هــذا إضافــة إىل أهنــم ال حيصلــون علــى تراخيــص العمــل فيضطــر الكثــري منهــم للقيــام أبعمــال شــاقة أبجــرة زهيــدة مــن 

دون أي ضمــان اجتماعــي، وهــم بذلــك حياولــون أتمــن احلــد األدىن مــن متطلبــات احليــاة.

جمعية إيلكدر تقدم مساعدات لـ130 عائلة من عائالت األيتام
İyilikder’den 130 Yetim Ailesine Yardım

İyilikder, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile Gaziantep’te yaşayan 130 yetim ailesine gıda yardımında 
bulundu. İyilikder Gaziantep Şubesi, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile Gaziantep’te her ay düzenli olarak 
yetim ailelerine yardımlarını sürdürüyor. Nisan ayı yardımları 5 Nisan Perşembe günü İyilikder Yardım 
Koordinasyon Merkezinde yapıldı. Organizasyonda 130 yetim ailesine gıda paketleri dağıtıldı. Gıda 
paketlerinde; 5 kilogram şeker, 5 kilogram yağ, 5 kilogram pirinç, 2 kilogram nohut ve 2 kilogram fasulye 
ve çay bulunuyor. İyilikder Gaziantep Şubesi tarafından yapılan açıklamada yetimlere özel önem ver-
ildiği belirtilerek, yetim ailelere yardımların her ay devam edeceği vurgulandı.

ابلتعــاون مــع وقــف أورواب لإغاثــة قدمــت مجعيــة إيلكــدر مســاعدات غذائيــة لـــ130 عائلــة مــن عائــات األيتــام الــي تعيــش يف 
مدينــة غــازي  عنتــاب. ويواصــل فــرع اجلمعيــة يف غــازي  عنتــاب تقــدمي املســاعدات الدوريــة كل شــهر لعائــات األيتــام، ومت توزيــع 
مســاعدات شــهر نيســان يــوم اخلميــس 05 نيســان 2018 يف مبــى مركــز تنســيق املســاعدات التابــع للجمعيــة، وضمــن هــذا 
الربانمــج مت توزيــع الســلل الغذائيــة الــي تتكــون مــن  5كغــم مــن الســكر و5كغــم مــن الزيــت و5كغــم مــن األرز 2كغــم مــن احلمــص 
و2كغــم مــن الفاصوليــا وكميــة مــن الشــاي. وأكــد فــرع مجعيــة إيلكــدر يف غــازي  عنتــاب يف بيــان أصــدره يف اخلصــوص علــى األمهيــة 

اخلاصــة الــي يوليهــا لأليتــام، مؤكــداً علــى أنــه ســيواصل تقــدمي املســاعدات لعائاهتــم يف كل شــهر.
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أقامتهــا  نــدوات  لسلســلة  اخلتامــي  املؤمتــر  عقــد  مت 
منظمــة )آســام( األمميــة ابلتعــاون مــع مجعيــة )التضامــن 
مــع الاجئــن واملهاجريــن( يف تركيــا، والــذي أقيــم يف 
اســطنبول مؤخــًرا، حيــث جــاء حتــت عنــوان )املؤمتــر 
يف  وشــارك  والاجئــن(  واهلجــرة  لإعــام  اخلتامــي 
املؤمتــر مــا يزيــد عــن مخســن إعاميًــا مــن معظــم وســائل 
الرتكيــة،  الــوالايت  امتــداد  علــى  الرتكيــة،  االعــام 
ابإلضافــة إىل ثاثــة صحفيــن مــن اندي الصحفيــن 
يف  تطــرق  غنيًــا  حــوارًا  وكان  تركيــا،  يف  الســورين 
واللجــوء،  اهلجــرة  حــاالت  مــن  للعديــد  جلســاته 
ومعاانة الاجئن الســورين وســواهم يف تركيا، والعمل 
علــى تقبــل هــذا الوجــود القســري لاجئــن، ضمــن 
سياســات إعاميــة ترعاهــا )آســام( ومجعيــات تركيــة، 
لينتــج الوضــع األفضــل واملبتغــى لاجئــن يف بلــد مثــل 

تركيــا يســتقبل مخــس مهجــري العــامل. 
وقــد حتــدث يف املؤمتــر الســيد )إبراهيــم ابمشــاز( رئيــس 
مجعيــة التضامــن مــع الاجئــن واملهاجريــن، قائــًا » 
لقــد أتــت الكثــري مــن املبــادرات دعًمــا لاجئــن يف 
تركيــا إعاميًــا وتوعــواًي، لكنهــا متأخــرة لكــون مشــاكل 
النازحــن راهنــة، وحنــن كنــا ومازلنــا شــهود عيــان علــى 
بعــض األمــور، ومــع ذلــك فمــا هــو أهــم هنــا يبقــى 
النتائج ، ليصبح االهتمام يف وســائل االعام الرتكية 
مــن تقاريــر يوميــة، أكثــر وأكثــر، كــي تتحــدث عــن 
اللجــوء والنــزوح، وهنــاك ابلفعــل حتليــات إعاميــة 
مكثفــة« أضــاف ابمشــاز« نعمــل مــن أجــل ختفيــف 
حــدة الكراهيــة، وقــد أضحــت لدينــا نقطــة انعطــاف 
منــذ ورود الاجئــن إلينــا، وهدفنــا التعــاون مــع بعــض 
وســائل االعــام ، خللــق نــوع مــن التميــز واالدراك، 
ملكافحــة الكراهيــة، وحنــن نواصــل نشــاطاتنا ابلدعــم 
واملســاندة«. كمــا أكــد كذلــك علــى أنــه » ال جيــب 
أن ننطلــق مــن األحــداث الفرديــة لنعمــم املوضــوع، 
الســورين  فليــس كل  للنــازح كعــدو،  ننظــر  كــي ال 
بشــار األســد، جيــب أن نركــز علــى األحــداث، وليــس 
أن  األســد، والبــد  وبشــار  تركيــا  بــن  الصــراع  علــى 
ننظــر لاجئــن علــى أهنــم بشــر، ونعمــل حــى يتســى 

هلــم العيــش بشــكل يليــق ابلبشــرية.«
مث حتدث السيد )أمحد أكارجا( املدير العام ملؤسسة 
النشــر واالعــام يف احلكومــة الرتكيــة منوهــا إىل أن 
»النــار مشــتعلة يف العــامل وهنــاك 70 مليــون إنســان 
أصبحــوا مضطريــن للنــزوح، مــن دايرهــم، ويوجــد 20 
مليــون صــاروا انزحــن ابلفعــل، واملعــاانة صعبــة للغاية، 
وحنــن مجيًعــا شــهود عيــان علــى مــا جيــري، واحلقيقــة 
فــإن مغــادرة االنســان لــدايره، تشــبه مــن أيخــذ روح 
املــرء ويذهــب هبــا، إنــه شــيء خميــف«. وأضــاف بقولــه 
الــدول الغربيــة تســعى الســتغال  » مازالــت بعــض 
تلــك  تركيــا حتتضــن  لكــن  واملكتســبات،  األراضــي، 
األرواح ، كــي تعيــش، والواقــع أن عــدد الســورين يف 
تركيــا ثاثــة مايــن ونصــف املليــون، وهنــاك 400 
ألــف مــن جنســيات أخــرى يف تركيــا، وحنــن نســتقبل 
مُخــس الاجئــن يف العــامل، ونشــعر ابلفخــر واالعتــزاز 
هلــذا األمــر، ومــا نقدمــه لاجئــن هــو مــن تقاليــدان، 
والرتكــي ال يرفــض الداخــل إليــه، وقــد احتضنــت تركيــا 
الكثــري مــن النــاس عــرب التاريــخ، كمــا أنفقــت تركيــا 
أمــا  دوالر،  مليــار   40 اآلن  حــى  الاجئــن  علــى 
االحتــاد األورويب فقــد أعطــى تركيــا 4 مليــارات يــورو 

فقــط ليتــم انفاقهــا علــى الاجئــن.« 

داخــل  حواريــة  نــدوات  إقامــة  عــرب  املؤمتــر  واتبــع 
أروقتــه، مت التنويــه فيهــا بدراســة اشــتغل عليهــا مؤخــرًا 
أكــدت  حيــث  تركيــا،  يف  الاجئــن  أوضــاع  عــن 
علــى وجــود ثاثــة مايــن ومخســمئة وأربعــن ألــف 
ســوري الجــئ يف تركيــا، منهــم فقــط 6% يعيشــون 
يف املخيمــات، وأن عــدد الوافديــن يف تصاعــد، كمــا 
يف  الاجئــن  مــن   %85 أن  إىل  الدراســة  أشــارت 
العــامل هــم قادمــن مــن الــدول الناميــة، وأن هنــاك 20 
شــخص ينــزح يف الدقيقــة الواحــدة، وأن هنــاك 1 إىل 
6 يف لبنــان الجئــون، وأن عــدد الاجئــن الســورين 
االحتــاد  بلــدان  بعــض  ســكان  عــدد  مــن  أكثــر  هــو 

األورويب.
الدراســة إىل أن نظــرة األتــراك لاجئــن  مث أشــارت 
الســورين جــاءت كمــا يلــي: 62%يبعــدون أنفســهم 
جتــاه  بقرابــة  يشــعرون  و%20  الســورين،  عــن 
جتــاه  ســلبية  نظــرات  يبــدون  و%86  الســورين، 
الدراســة إىل أن 60%مــن  الســورين، كمــا أشــارت 
يتمنــون   %  75 بادهــم،  إىل  ســيعودون  الســورين 
البقــاء يف تركيــا. وقــد عقــب احلضــور علــى الدراســة 
الســورين  الاجئــن  جتــاه  اآلراء  بعــض  لتتمظهــر 

خاصــة، منهــا احلديــث عــن أن هنــاك ارتفــاع كبــري 
ألجــور املنــازل الــي يســكن فيهــا الاجئــن وخاصــة 
يف الرحيانيــة، حيــث أكــد رئيــس جلســة املؤمتــر علــى 
املســألة،  هلــذه  حلــول  وضــع  علــى  العمــل  ضــرورة 
كــي تســاعد الســورين علــى احليــاة بشــكل أفضــل. 
وتســاءل البعــض هــل تســببت اهلجــرة ابزدايد عــدد 
العاطلــن عــن العمــل يف تركيــا، كمــا يشــاع يف بعــض 
وســائل االعــام، وأكــد مــارك ميكالــف أنــه البــد مــن 
التأكــد مــن ذلــك عمليًــا، قبــل احلديــث عنــه إعاميًــا، 
ألني أشــكك يف ذلك، كما أشــار آخر إىل أنه كان 
يقــال كل الطــرق تــؤدي إىل رومــا، لكــن اآلن فــكل 
جهــود  وجــود  إىل  مشــريًا  تركيــا،  إىل  تــؤدي  الطــرق 
لتقــدمي املســاعدة  الرتكيــة  تقــوم هبــا احلكومــة  جبــارة 
لاجئــن الســورين بشــكل خــاص. وقــد أكــد الكثــري 
مــن املشــاركن علــى أنــه قــد أصبــح يف تركيــا جمتمًعــا 
اجملتمــع  يف  يعيشــون  حيــث  النازحــن،  مــن  كامــًا 
الرتكــي، وجيــب أال ننبــذ هــؤالء النازحــن، ألن النبــذ 
خطــاب قائــم علــى الكراهيــة، وعلينــا أال نركــز علــى 
األخطــاء، وأال نركــز علــى األحــداث الفرديــة، ومــن 
مث أال نعممهــا. ولفــت آخريــن إىل أن هنــاك تراجــع 

حقيقــي ابلكراهيــة جتــاه الســورين يف تركيــا، نتيجــة 
املبذولــة. اإلعاميــن  جلهــود 

وقــد شــاركت بنــدوات املؤمتــر ســلن أواتل مــن اهليئــة 
العامــة لشــؤون الاجئــن يف تركيــا، ورضــا أوزال مديــر 
مــن وكالــة رويــرتز،  وكالــة األانضــول، ومــراد ســيزار 
مــارك ميكالــف ابحــث ومستشــار مــن مالطــا، مــى 
مــن  الضاهــر  وعــدانن  جامعــي،  أســتاذ  شبوكشــو 
اليونيســيف  مــن  هوســتا  وســيما  العــريب،  تلفزيــون 
الــي أكــدت علــى مســألة هامــة مفادهــا أن الطفــل 
طفــل وال يوجــد طفــل انزح، وطفــل مهاجــر، وطفــل 

مواطــن.  
أمــا )عبــو حســو( صحــايف ســوري مشــارك يف املؤمتــر 
فقــد أكــد أن » هــذا النــوع مــن املؤمتــرات ضــروري 
االنســانية  املعايــري  إىل  الصحفيــن  نظــر  للفــت 
واألخاقيــة يف التعامــل مــع أخبــار الاجئــن، وكذلــك 
األثــر االجيــايب والســليب لتلــك األخبــار علــى اجملتمــع 
املضيــف، وعلــى الاجئــن بنفــس الوقــت، وكذلــك 
تركيــا،  أحنــاء  مــن كافــة  الصحفيــن  لتاقــي  فرصــة 
ومشــاركة  الصحفيــن  مــن  قليــل  عــدد  وجــود  مــع 
صحفيــن أجانــب أغــى املؤمتــر مــن انحيــة التقــارب 
والتعــارف وتبــادل اخلــربات، وكســر الصــورة النمطيــة 
املوجــودة لــدى البعــض عــن الاجئــن بشــكل عــام، 
والســورين بشــكل خــاص«. وأضــاف حســو قائــًا » 
يتعاطــى االعــام املضيــف لاجئــن وخاصــة املعــارض 
منــه للحكومــة أو لوجــود الاجئــن بشــكل ســليب، 
ويظهــر احلــوادث الفرديــة وكأهنــا ظاهــرة عامــة، ومتــارس 
والتحريــض  الكراهيــة  روح  وتبــث  ضدهــم  التمييــز 
عليهــم، فلذلــك كان عقــد 4 ورشــات عمــل ســابقة 
إىل  مجيعهــا  هتــدف  وهــي  النهائــي  املؤمتــر  وختامهــا 
اجملتمــع  بــن  االجتماعــي  والــوائم  االنســجام  حتقيــق 
املضيــف والاجئــن، والرتكيــز علــى النواحــي االجيابيــة 
ومســامهة الاجئــن يف تنميــة اجملتمــع املضيــف وتطــوره 
وعــدم إظهــار احلــوادث الفرديــة الــي حتــدث يف احليــاة 
اليوميــة يف كل اجملتمعــات، كأهنــا ظاهــرة عامــة خاصــة 
فرصــة جيــدة  املؤمتــر  ابلاجئــن دون غريهــم. وكان 
األتــراك  الصحفيــن  بــن  النظــر  وجهــات  لتبــادل 
كانــوا  )وإن  الســورين  الصحفيــن  ومــع  أنفســهم 
قلــة( ومشــاركة بعــض الصحفيــن األجانــب وعــرض 
خرباهتــم وجتارهبــم يف هــذا اجملــال أغــى املؤمتــر ببعديــه 

واالنســاين.« االعامــي 
وقــد خلــص املؤمتــر إىل مجلــة خمرجــات وتوصيــات كان 
أمههــا: ضــرورة الـــتأكيد علــى تنــاول مســألة اهلجــرة يف 
وســائل اإلعــام بشــكل علمــي وموضوعــي بعيــًدا عــن 
إاثرة مواضيــع الكراهيــة، كذلــك العمــل علــى زايدة 
الوضــوح يف النظــرة اإلجيابيــة إىل الاجئــن، واالبتعــاد 
عــن عوامــل الصــراع الــي ميكــن أن تصبــح خطــرًا قــد 
تــؤدي إىل اضطــراابت اجتماعيــة، وأيًضــا عــدم تــداول 
األخبــار ذات احملتــوى الســليب عــن الاجئــن يف الفــرتة 
املقبلــة. يضــاف إىل ذلــك فقــد أشــار املؤمتــر إىل أمهيــة 
التأثــري األكــرب علــى املواطنــن األتــراك ليتــم إدراك أن 
املنكوبــن.  وجرياننــا  أهلنــا  هــم  تركيــا  يف  الاجئــن 
إطــار  إجيــاد  ضــرورة  عــن  التوصيــات  حتدثــت  كمــا 
قانــوين حديــث يتعلــق ابهلجــرة واملهاجريــن ويهــدف 
إىل الوعــي ابحلقــوق، وكذلــك رفــع مســتوى الوعــي 
اللجــوء  مســائل  يف  والوطنيــة،  احملليــة  الصحافــة  يف 

والاجئــن الســورين وغريهــم مــن الاجئــن. 
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المظلة المعدنية
والنقطة 11

كاتب وشاعر سوري

م.هديب شحاذة

يعتقــد األتــراك أن الســورين هــم أقــرب الشــعوب إليهــم، وأن الصــراع 
اجلاري على األرض السورية مل يعد صراعاً داخلياً فحسب، بل غدا 
صــراع أجنــدات دوليــة وإقليميــة ابمتيــاز، فالوجــود العســكري احلقيقــي 
لروســيا وإيــران والــوالايت املتحــدة األمريكيــة يعكــس رؤيــة ومصــاحل 
كل طــرٍف مــن هــذه األطــراف، إضافــًة إىل تدخــات أخــرى ال تظهــر 
عــرب مشــهد عســكري بقــدر ظهورهــا بصــورة لوجســتية. وحــول الرؤيــة 
الرتكيــة لطبيعــة الصــراع علــى ســورية وحــول العاقــات بــن الشــعبن 
الســوري والرتكــي محلنــا أســئلتنا إىل الســيد )حممــد زاهــد غــل( احمللــل 

السياســي واإلعامــي الرتكــي فأجــاب عليهــا مشــكوراً.
صراع اهليمنة األجنبية على املنطقة العربية:

ســألنا الســيد )حممد زاهد غل( عن املشــاريع املتصارعة على الســاحة 
العربية عموماً وعلى الســاحة الســورية خصوصاً وعن املشــروع الرتكي 
وحماولتــه مــلء الفــراغ فقــال: إّن )املشــاريع الــي تعمــل للهيمنــة علــى 
املنطقــة العربيــة كثــرية، فاملشــروع األول الــذي عمــل منــذ قــرون وال 
يزال هو املشــروع الغريب األوريب ســابقاً واألمريكي حديثاً، وهو أشــدُّ 
هــذه املشــاريع االســتعمارية خطــورًة وطمعــاً ابعتبــاره ميتلــك إمكانيــات 
سياســية وعســكرية واقتصاديــة، أمــا املشــروع الصهيــوين اإلســرائيلي 
فهــو مشــروع اتبــع للمشــروع الغــريب وال يســتطيع التحــرك يف املنطقــة 
العربيــة إال بغطــاء مــن املشــروع الغــريب، واملشــروع الثالــث هــو املشــروع 
الروســي ويعمــل ابلتنســيق مــع املشــروع الغــريب واإلســرائيلي واإليــراين، 
مراهقــة  يعمــل كفتــوة  مراهــق  مشــروع  فهــو  اإليــراين  املشــروع  أمــا 
ومغامــرة علــى أن يكــون لــه نفــوذ أو أطمــاع إبضعــاف املنطقــة العربيــة 

وأتخــري ظهــور املشــروع العــريب(.
مؤقــت ال  اإليــراين مشــروع  املشــروع  فيقــول:  )غــل(  الســيد  ويتابــع 
ميلــك قــوة االســتمرار والبقــاء ال يف بــاده إيــران وال يف املنطقــة العربيــة، 
فهــو حيمــل هويــًة منبــوذة مــن األمــة العربيــة واإلســامية، ولــو مل جيــد 
الضــوء األخضــر مــن أمريــكا وروســيا واســرائيل ملــا متكــن مــن التحــرك 

يف املنطقــة العربيــة.
أمــا املشــروع الرتكــي فهــو مشــروع هنضــة خــاص ابلشــعب الرتكــي أواًل 
لعقــود  الغربيــة واإلســرائيلية أتخــريه  املشــاريع  وقــد حاولــت  وأخــرياً، 
هــذا  متكــن  والعشــرين  احلــادي  القــرن  مطلــع  ومنــذ  ولكــن  ســابقة، 
املشــروع مــن النهــوض اقتصــادايً واالســتقرار سياســياً والتغلــب علــى 
واملشــاريع  الداخليــة،  االنفصاليــة  واملشــاريع  االنقابيــة  التحــدايت 

املهــددة لألمــن القومــي الرتكــي خارجيــاً.
ويوضــح الســيد )غــل(: إّن عاقــات املشــروع التنمــوي الرتكــي مــع 
املنطقــة العربيــة والــدول العربيــة هــي عاقــات توافقيــة ونديــة وليســت 
ملــلء فــراٍغ أو هيمنــة وال احتــال، ومــا يقــال خــاف ذلــك هــو مــن 
ابب الدعايــة املعاديــة، ومــن ابب عــدم املعرفــة احلقيقيــة لألوضــاع 
الداخليــة السياســية داخــل تركيــا، فالتعــاون العــريب مــع تركيــا حتققــه 
الرغبــات املشــرتكة يف االســتفادة مــن املشــروع النهضــوي الرتكــي دون 

إكــراه.
السوريون أقرب الشعوب لألتراك:

الشــعب  مــع  نديــة  فاعلــة  بعاقــات  للنهــوض  تركيــا  وحــول خطــط 
الســوري بعيــداً عــن الرؤيــة االيديولوجيــة لـــ )حــزب العدالــة والتنميــة(، 
يقــول احمللــل السياســي )حممــد زاهــد غــل(: إّن خطــط تركيــا للنهــوض 
هــذا  أن  تقــوم علــى  الســوري  الشــعب  مــع  فاعلــة ونديــة  بعاقــات 
الشــعب هــو أقــرب شــعوب املنطقــة للشــعب الرتكــي مــن حيــث القــرىب 
االجتماعيــة والثقافيــة والتاريــخ املشــرتك، فمنــذ بدايــة األزمــة الســورية 
عــام 2011 مل تســع تركيــا أن مُتلــي رؤيتهــا علــى الشــعب الســوري، 
عــن  املدمــرة  واإلســرائيلية  الغربيــة  املشــاريع  منــع  تســتطع  مل  ولكنهــا 
ســورية لوحدها، ألن ذلك هو من مهمات الشــعب الســوري نفســه، 
ولكــن تركيــا علــى اســتعداد لدعــم جهــود الشــعب الســوري للحــل 
السياســي والتقــدم االقتصــادي، فهنــاك مشــاريع أجنبيــة طامعــة يف 

األراضــي واخلــريات الســورية وهــي مــن يقــف حجــرة عثــرة.
وحــول املســاعدة يف توفــري شــروط ماديــة وقانونيــة لنهــوض مؤسســات 
اجملتمــع املــدين يف ســورية يقــول الســيد )غــل(: إّن هنــوض مؤسســات 

أواًل،  أراضيهــم  علــى  الســورين  ســيطرة  علــى  يعتمــد  مــدين  جمتمــع 
وهــذا  اثنيــاً،  واالنفصاليــن  والطائفيــن  الطامعــن  احملتلــن  وإخــراج 
يؤســس لــكل املراحــل التاليــة مبــا فيهــا التقــارب التعليمــي يف املناهــج 

العلميــة وغريهــا.
تركيا ُتريد عالقات أوسع مع العرب:

الســورين  بــن  العاقــات  لتطويــر  تركيــا  ســتقّدم  مــاذا  ســؤالنا  وعــن 
الثقافــة والفكــر والفــن واإلعــام أجــاب الســيد  واألتــراك يف حقــول 
)غــل(: شــجعت احلكومــة الرتكيــة يف الســنوات األخــرية زايدة التعــارف 
والتعــاون الرتكــي العــريب يف اجملــاالت الثقافيــة والفكريــة والفنيــة وغريهــا، 
فالنــدوات واملؤمتــرات العربيــة الــي تعقــد يف املــدن الرتكيــة وابللغــة العربيــة 
كثرية جداً، وابألخص يف مدينة إسطنبول، وهذا التشجيع احلكومي 
مل يكــن خبطــة حكوميــة تركيــة فقــط وإمنــا اســتجابة حقيقيــة للرغبــات 

الثقافيــة والفكريــة لــدى املثقفــن واالعاميــن العــرب واألتــراك.
وبــّن الســيد )غــل(: إّن هــذه النشــاطات يتابعهــا املثقفــون األتــراك 
وهــي جتــري ابللغــة العربيــة، وميكــن القــول أّن املرحلــة العثمانيــة مل تكــن 
احتــااًل تركيّــاً للبــاد العربيــة فقــد أوجــدت هــذه املرحلــة شــعباً تركيّــاً يف 
بــاده ميلــك ثقافــًة عربيــًة أكثــر ممــا أوجــد شــعوابً عربيــة متتلــك ثقافــة 

تركيــة وهــذا نفــي ألي اســتعمار فكــري أو غــري فكــري.
نريد سورية دولًة موحدًة قوية:

وســألنا الســيد )حممــد زاهــد غــل(: مــا الثابــت واملتغــري يف موقــف تركيــا 
مــن الثــورة الســورية مــن حيــث احلــل السياســي للصــراع فيهــا وآفــاق 
العاقات الرتكية مع النظام األســدي فيما لو مّت تعومي هذا النظام؟؟.

والوطــن  والشــعب  واألرض  الــرتاب  وحــدة  هــو  الثابــت  فأجــاب:   
وهــو  إطاقــاً،  ســورية  تقســيم  إىل  تســعى  ولــن  مل  فرتكيــا  الســوري، 
مــا ميكــن أن تســعى إليــه املشــاريع االجنبيــة ســابقة الذكــر )املشــاريع 
الغربيــة األمريكيــة والروســية واإليرانيــة واإلســرائيلية( ألّن هــدف كل 
هــذه املشــاريع أن حتصــل علــى حصــة هلــا يف ســورية، بينمــا املوقــف 
الرتكــي يتمثــل أبن تكــون ســورية دولــة قويــة وحاميــة حلدودهــا مــع 
تركيــا ومــع جرياهنــا، وأّن تدّخــل تركيــا العســكري جــاء لدعــم اجليــش 
الســوري احلــر يف الســيطرة علــى أراضيــه ومدنــه وقــراه، وطــرد الغــزاة 
منهــا وابألخــص مــن كانــت هلــم مشــاريع انفصاليــة تقســيمية مدعومــة 

مــن دول كــربى.
ســورية  لبقــاء  الرتكيــة  والرغبــة  التصــور  هــذا  )غــل(:  الســيد  ويتابــع 
موحــدة وحمكومــة إبرادة شــعبها فقــط، ال ولــن يكــون مــع بقــاء بشــار 
األســد يف الســلطة السياســية أو األمنيــة أو العســكرية، فعهــد بشــار 
األســد وآل األســد انتهى إىل غري رجعة، وبقاؤه حى اآلن يف احلكم 
هــو شــكلي وهــو لضمــان مصــاحل ونفــوذ أصحــاب املشــاريع األخــرى 
وابألخــص املشــاريع األمريكيــة واإلســرائيلية، فأمريــكا تؤخــر إســقاط 
األســد إىل حــن ضمــان جنــاح مشــروعها يف ســورية، وكذلــك تفعــل 
روســيا وإيران وإســرائيل، وهذا يطيل من عمر بشــار األســد سياســياً، 

فبقــاء األســد تقــف خلفــه الصراعــات الدوليــة يف ســورية فقــط.

يف منتصف عام 1996 بدأُت بتنفيذ املظلة املعدنية للملعب 
البلدي يف الرقة، كان مشروعاً استثنائياً ابلنسبة يل لسببن:
األول: أنه أول عمل يل بعد استقالي من العمل الوظيفي.

والثاين: كوهنا أول مظلة معدنية مللعب، تُنّفذ يف سوراي.
أزرق  طائــراً  تشــبه  اإلطــاق،  علــى  أعمــايل  أمجــل  كانــت 
اجلناحــن يطــري كل صبــاٍح يف مســاء مدينــي، وأتذكــر حلظــات 

يتنفــس. بــكل شــغف، وكأهنــا كائــٌن حــٌي  إجنازهــا 
اعتقلــُت لــدى )داعــش( يف منتصــف أيلــول 2014 يف امللعــب 
البلــدي / النقطــة 11 )أطلقــت هــذه التســمية مــن قبــل اجلهــاز 

األمــي لــدى داعــش(. 
مت احتجــازي مبنفــردة داخــل القبــو الــذي تغــّص غرفــه مبئــات 
العــذاب واألمل والقســوة  مــن  املعتقلــن، تســعٌة وأربعــون يومــاً 

والوحشــية! املفرطــة 
بعــد ثاثــة أســابيع، بــدأت أول غــارة علــى امللعــب البلــدي، 
املــكان،  ســادت  واهللــع  الرعــب  مــن  حالــٌة  مروعــة،  كانــت 
وفكــرت  ومــرج،  هــرٌج  وحصــل  والنوافــذ  األبــواب  حتطمــت 

نفســي:  يف  قلــت  تراجعــت،  لكنــي  ابهلــرب،  للحظــات 
هل حتطمت املظلة الزرقاء!

ال أعــرفِ ملَ فكــرت ابملظلــة، وكأن هنــراً مــن اإللفــة يتدفــق بــن 
قلبينــا علــى مــر الزمــن، وانتابــي إحســاًس غريــٌب أبن مصــريان 

واحــٌد الحمالــة، فــإن جنــْت / جنــوت.!!.
يف اليــوم األخــري يل، كانــت الســاعة تقــارب السادســة مســاًء 
حــن خرجــت مــن هــذا اجلحيــم، ابتعــدت عــن امللعــب مئــة 

مــرت، قبــل أن ألتفــت اىل الــوراء ألطمئــن أهنــا خبــري. 
كانــت شــاخمة بــكل كربايئهــا، ســوى بعــض األذى يف جناحهــا 
الســجن  هــذا  عــن  مســرعاً  وابتعــدت  ابتســمت،  األيســر. 
واملعتقــات،  املعتقلــن  صرخــات  صــدى  يطــاردين  املرعــب، 
والــي كانــت هتــز وجداننــا وتشــلع قلوبنــا يف الســاعات املتأخــرة 
مــن كل ليلــة.!. بعــد عــام، ويف هنايــة عــام 2015 حتديــداً، 
اتصلــت امــرأة بزوجــي، وطلبــت منهــا أن أغــادر الرقــة فــوراً، ألن 
داعــش قــررت اعتقــايل مــرًة أخــرى، وذكــَرْت أن فرصــي ابلنجــاة 

إن ســلمُت نفســي هــذه املــرة / شــبه معدومــة!
فكرُت كثريا ابهلرب، لكني عدلت عن الفكرة لسببن: 

األول: مل آخــذ الــكام علــى حممــل اجلــد، فكيــف المــرأة أن 
تعــرف أن امســي علــى جــدول االعتقــال لــدى )داعــش!(.

والثــاين: عهــدي الــذي قطعتــه علــى نفســي بعــد خروجــي مــن 
املعتقــل أبال أغــادر الرقــة أبــداً ومهمــا حصــل، فهــذه املدينــة الــي 
احتضنتــي ألربعــة عقــود، ومنحتــي أمجــل ســنوات عمــري، ال 

تســتحق أن أخوهنــا ابهلــرب.
ابلفعــل، جــاء رجــٌل ملثــم اىل بيــي بعــد تســعة أايم، وطلــب مــي 

احلضور بعد ســاعتن إىل النقطة 11 !!
أيقنــت أن حديــث املــرأة كان جــدايً، وأهنــا كانــت تعــي كل 
حــرٍف ذكرتــُه ابتصاهلــا، فقــررُت اخلــروج هنائيــاً واهلــروب أبســرع 

وقــت.!!
مــن  فيــه جمموعــة  يظهــر  والــذي  الفيديــو،  هــذا  رأيــت  اليــوم 
شــباب وفتيــات مــن الرقــة، يــرددن بعــض اهلتافــات بطريقــة ال 
تشــبهنا، املشــهد ينقصــه الكثــري مــن الصــدق، ويفــوح ابلتبعيــة 

اجلبانــة.!!
تظهــر  حيــث  الصــورة  مــن  اليمــى  الزاويــة  أبمل،  أاتبــع  رحــُت 
املظلــة املعدنيــة مهشــمة بشــكٍل كامــل، وحطامهــا يتــدىل مــن 

ســقفها املتهــاوي كفــارٍس يتــدىل مــن حبــل مشــنقة!!
كان مشــهد الفتيــات وهــن يــرددن اهلتافــات ووراءهــن املظلــة 

احملطمــة / متكامــان.
أملــح يف خلفيــة الصــورة، املدينــة تلفــظ آخــر أنفاســها، وهــذه 
التميمــُة الــي كانــت حتمــي أســوارها مــن املــوت، قــد هتــاوت.. 

وأن خــراابً هائــًا طــال كل شــيء..! 

محمد زاهد غل بقاء األسد في السلطة شكلي..
وعهده انتهى إلى غير رجعة

إعالمي وشاعر سوري

أسامة آغي 

ق
تحقي
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مهومي صغرية اي سيدي
أان ال أفهم يف السياسة

وال أستطيع تشخيص احلرب والسلم
وال تفنيد ما تذهب إليه الفصائل والقبائل

والدول الكربى واالقليمية وجملس األمن
وال ماذا تفعل انسا يف املريخ
ال أعرف احلداثة وما بعدها

أو كيف يغسل املرء دبره شرعًا
أو أرصف أغنية الراب.
ال أنبش كتب التاريخ

ال أستطيع أن أديل برأيي يف القضااي الكربى كما أنت
وال حى يف القضااي الصغرى اي سيدي.

صويت ضعيف
أتكلم مهسًا

وعيناي شارداتن
ليست كعينيك الذئبيتن.

وإليك:
منذ قليل دامهت فادي نوبة اختاج

كنت أانوله طعام اإلفطار
جاءته النوبة امللعونة واللقمة يف فمه

خفت أن خيتنق ابللقمة
ال اي سيدي ليس من التخمة

خفت أن خيرج فكه من موضعه كما حيصل أحيااًن
أو أن يبتلع لسانه وأفقده

أدخلت أصابعي يف فمه بصعوبة ابلغة
وأخرجت اللقمة نصف املمضوغة

محلته من كرسيه
وقد وهن العزم مي

كاجملنون مددته على األرض
ركضت وسط العتمة على ضوء القداحة الصينية

وحقنته بدوائه اإلسعايف
ضممته اي سيدي وبكيت

نعم.. معك حق، بكيت كالنساء متامًا
حى هدأ.

مهومي صغرية اي سيدي
بل اتفهة أمام مهومكم 

فعلى كتفيك حتمل هم األمة
وتدبج اخلطاابت وتعلن املواقف

وتستنكر ومتتعض وتدين
أو متنح صكوك التربيك للوطنين

وتوزع اإلداانت ابخليانة واجلنب والوهن
نعم تدين أمثايل من الرجال ضعاف القلب

الذين يشتكون دائماً ويزيدون لعيهم.
أان متشائم وأرى مشوس الصباحات كلها سوداء

واهلواء حنظل يف رئي.
اعذرين اي فادي أين أحتدث عنك للمأل

لكي أردت أن اقول للسيد
أن مهومي صغرية جدًا

وأبكي ألجلك اي ولدي كالنساء..
وللسيد احملرتم، الئمي فيما أكتب عنك اي فادي

أقول:
ليت ولدك خيتلج لساعة واحدة فقط أمامك

لتتذوق مّر ما أان فيه ملرة واحدة فقط..
ما أقبحك.. بل ما أقحبك.

اعذرني يا فادي
أني أتحدث عنك للمأل

فنان وشاعر سوري 

عبد الكريم عمرين

مــن حماســن اخللــود للــذات أنــك قــد تفعــل أشــياء مقــررة 
منــذ ســنن ومل تفعلهــا، تقــرأ كتــاابً مؤجــًا، أو تشــاهد 
ســبقوك  الذيــن  اآلخريــن  عــن  متأخــراً  مثــًا  زوراب  فيلــم 

الضوئيــة.  الســنن  بعشــرات 
متعــة ال تضاهــى يف احلقيقــة، حيــق هلــذا الــدور أن يلتصــق 
أبنطــوين كويــن العمــاق طــوال حياتــه ويرتبــط بــه، إىل 

درجــة أنــه ترســخ يف أعماقنــا أبنــه زوراب احلقيقــي.
يعــاين  الــذي  للفحــم،  البســيط يف منجــم  العامــل  زوراب 
مــن قلــة ثقــة اآلخريــن بــه، الفاقــد البنــه الوحيــد، يف حــن 
يغــرق رب عملــه املتعلــم والكاتــب يف حبــر احليــاة الــي 

ميارســها العامــة. 
جنــد أن زوراب علــى العكــس متامــاً، إنســاانً أيخــذ احليــاة 
ببساطة عميقة ال تتناسب وأميته، حياول قدر املستطاع 
التعايــش معهــا رغــم كــم األمل الــذي ينــوء حبملــه، أمل قــد 
ال يدركــه مــن مل يقــف عاجــزاً بلحظــة مــا عــن فعــل أي 

شــيء للتخفيــف منــه. 
ابلــذات ويف مشــهد رائــع جّســده حــن مينحــه رب عملــه 
وصديقــه الثقــة بــكل مــا يقــوم بــه وهــو القــادم مــن عمــق 
بــه كل اجلــوار  األمل واخليبــة، فريقــص جبنــون يســتحضر 
علــى صوتــه، يف لقطــة مل يكــن فيهــا إنســاانً أو جســداً 
متحــركاً، بــل كان روحــاً معتقــة ابألمل حلقــت دون قيــود 
يف حلظــة انطفــأ فيهــا الزمــن متامــاً ضمــن بوصلتــه، حلظــة 
ختلــص فيهــا مــن عــبء ثقيــل مــن الوجــع تناثــر مــن أطرافــه 

جمتمعــة. 
ترى إىل أي درجة كان مثًا هبذا الوجع...؟ 

فاقــداً للهــدوء النفســي والســكينة الروحانيــة...، ضائعــاً 
يف بوتقــة احليــاة رغــم تظاهــره ابلعكــس...؟.

يشــعر  وجعلــه  عملــه،  ورب  صديقــه  أهبــر  أنــه  درجــة 
بضعفــه أمــام هــذه الــروح العماقــة، وهــو املتبحــر ابلعلــم 
والقــارئ والكاتــب الشــهري، مــا يدفعــه يف النهايــة وحــن 
يقــرر املغــادرة أن يطلــب مــن زوراب أن يعلمــه الرقــص، 
مقابــل أن حيصــل زوراب علــى كتبــه، يف مقايضــة مجيلــة 
ختــربان كــم حنــن كبشــر حنتــاج بعضنــا البعــض ، وكيــف 
نبقــى يف  وأبننــا  لآلخــر،  مكمــًا  يكــون  أن  لإنســان 
الســن،  وتقدمنــا يف  مهمــا كــربان  نتعلــم  احليــاة  مدرســة 
وأبننــا ال نســتطيع إلغــاء اآلخــر  وأفــكاره إن مل تــرق لنــا، 
إن مل أنخــذ منهــا شــيئاً فلنتقبلهــا كمــا هــي، فدومــاً أان 
حباجــة لشــيء مــا، ودومــاً لــدي فائــض مــن شــيء آخــر 

يثقــل تقدمــي إن مل أختلــص منــه شــيئاً فشــيئاً. 
 حــن ينتهــي زوراب مــن رقصتــه.. يــردد مجلتــه الشــهرية 

هذه:
عندمــا مــات ابــي دميــري.. وقفــت هكــذا ورقصــت.. 
وصــار النــاس يصرخــون.. لقــد جــن زوراب...!! لكنــي 
أان يف تلــك اللحظــة لــو مل أرقــص.. جلننــت مــن األمل. 

للوجع ذاكرة ال تنضب.. 
حنــن اليــوم البشــر عامــة والســورين خاصــة، كــم مــن ليلــة 
يضيئهــا خيــط مــن نــور حنتــاج كــي نفــرغ قواريــر األمل هــذه 
األرض  أحجــار  تتفتــت  حــى  ونرقــص  عاليــاً،  ونصــرخ 
حتــت أرجلنــا، لعــل ينابيــع احملبــة تنبثــق مــن ضــرب أقدامنــا 
عليهــا،  حينهــا فقــط رمبــا تلفحنــا رايح النجــاة، وتلملمنــا 
مــن علــى أرصفــة احليــاة وأزقتهــا. أو رمبــا علينــا أن نتعلــم 
كيــف نكــوي اجلــرح وهــو أخضــر أوان نزفــه، كــي يــربأ. 
ففــي كل يــوم تتلــوث قفازات...وتســقط أقنعــة ...ومــا 

زلنــا يف ذات املســتنقع نغــوص.

زوربا

كاتبة وصحفية سورية من الرقة

جنان الحسن
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هــل جــاء الربيــع العــريب للتغيــري ليحــط رحالــه عنــد مفرتق الطرق 
وتكــون وجهــات عبــوره جمهولــة اهلويــة ؟، أم أن تلــك الوجهــات 
كانــت جمهولــة عندمــا حــط الربيــع العــريب رحالــه هنــاك ؟، وهــل 
رايح التغيــري الدافئــة حتولــت بفعــل فاعــل ألعاصــري اقتلعــت كل 
شيء ؟، علماء األمة يف العصر احلديث أين هم مما جيري ؟، 
هــل مازالــوا قائمــن يف إدارة حبوثهــم العلميــة والثقافيــة وغريهــا 
؟، مــا هــي توجهاهتــم الفكريــة حيــال تفكيــك للبــى االجتماعيــة 
واالقتصادية والسياســية لشــعوهبم من قبل أنظمتهم الفاشــية؟. 
)إذا رأيــت العلمــاء علــى أبــواب امللــوك فقــل بئــس امللــوك وبئــس 
نعــم  فقــل  العلمــاء  أبــواب  امللــوك علــى  رأيــت  العلمــاء، وإذا 

امللــوك ونعــم العلمــاء(.
بــل األنظمــة  العلمــاء علــى أبواهبــم  يف هــذه املعادلــة مل أيت 
هــي مــن أتــت حتمــل يف خراجهــا الســاح والبــارود والســكن 
والطلقــة واملــوت لتلــك األدمغــة، ألن قاعدهتــم تقــول أان أخــرب 

إذا أان موجــود أان ال أفكــر إذا أان أبــي. 
أاثرت موجة االغتياالت األخرية الي شــهدهتا ســوراي والبلدان 
واملســماة  لألنظمــة  العــريب  التغــري  رايح  اجتيــاح  إابن  العربيــة 
الكثــري  العلمــاء والعقــول املفكــرة  العــريب يف صفــوف  ابلربيــع 
مــن املخــاوف، ومــن ازدايد احتمــال هجــرة العلمــاء واملفكريــن 
إىل اخلــارج هــرابً مــن هــذا املصــري الــذي ابت يهــدد الكثرييــن 
وألقــت هــذه االغتيــاالت بظاهلــا الكثيفــة علــى الواقــع العلمــي 
يف ســوراي وفــرض حالــة مــن عــدم االســتقرار  واألمــن علــى 
مســتقبل األوضــاع يف البــاد واملصــري الــذي ينتظرهــا، وتعيــد 
األســاتذة  هجــرة  مشــاهد  الذاكــرة  إىل  االغتيــاالت  هــذه 
واألكادمييــن مــن العــراق بعــد اهنيــار نظــام احلكــم هنــاك وبعــد 
اســتهدافهم مــن قبــل امليليشــيات يف العــراق هبــدف تصفيتهــم.
إن العلمــاء واملفكريــن العــرب رصيــد مثــن لألمــة فمــن يتحمــل 
الســؤال  ويبقــى  للقتــل،  وتعرضهــم  محايتهــم   عــدم  مســؤولية 
البلــدان  يف  واألكادمييــن  األدمغــة  اســتهداف  هــل  مطروحــاً 
العربيــة ســيفتح ابابً جديــداً هلجــرة العقــول إىل اخلــارج وابلتــايل 

تفريغهــا مــن خربائهــا واختصاصيهــا.
 يف منطقــة بــرزة بدمشــق - الــي هــي حتــت ســيطرة النظــام 
الســوري- تعرضــت ســيارة كبــرية / حافلــة / إىل إطــاق انر 
كثيــف أدى إىل مصــرع مخســة أشــخاص، واتضــح أهنــم مــن 
علمــاء الطاقــة النوويــة يف ســوراي، علمــاً أبنــه ال توجــد جهــة 
تبنــت هــذا اهلجــوم أو أعلنــت مســؤوليتها عــن تنفيــذ العمليــة  
األمــر الــذي أشــار  إىل أن النظــام هــو مــن  نفــذ تلــك العمليــة، 
ألن مــن حــرف خــط الثــورة عــن مســارها الســلمي لتتحــول 
متثيــل  الــدور يف   نفــس  يلعــب  أن  علــى  قــادر  مســلحة  إىل 
املشــهد علــى أنــه املقتــول ال القاتــل، ولــو عــدان إىل الــوراء قليــًا 
لوجــدان ضمــن أرشــيف املــوت  أن الدكتــور )حســن حســن( 
اخلبــري ابلــذرة واملــدرس يف جامعــة حلــب قــد متــت تصفيتــه عــام 

1980 حيــث أعــدم يف ســجن املــزة.
والدكتــور )صــاحل مببــوق( اخلبــري يف اآلابر النفطيــة أعــدم يف 

ســجن تدمــر عــام 1983 
والدكتــور )زكــي قطمــاوي( اخلبــري االقتصــادي أعــدم يف ســجن 

تدمــر عــام 1982 
املقــدم الركــن )بكــور ســامة( خبــري ابلصواريــخ أعــدم يف ســجن 

تدمــر عــام 1983
الدكتــور )حممــد خــري زيتــوين( عــامل ديــن أعــدم يف ســجن تدمــر 

عــام 1980
الدكتــور )عبــد الــرؤف قرجــو( مفكــر إســامي أعــدم يف ســجن 

تدمــر 1984

أعــدم يف ســجن  إســامي  الشــيخ )هاشــم جمــذوب( عامــة 
عــام 1980 تدمــر 

تدمــر  ســجن  يف  أعــدم  االنقــاب  قائــد  لطفــي(  و)تيســري 
1982

الشــيخ )عبــد الكــرمي عطــا( شــيخ عامــة إســامي أعــدم يف 
ســجن تدمــر عــام 1983

وهنــاك املزيــد مــن العلمــاء اللذيــن متــت تصفيتهــم واحلكم عليهم 
ابملؤبــد وملــدد زمنيــة طويلــة، ومل تنقطــع عمليــات اغتيــال العلمــاء 
واألكادميين العرب طيلة العقود املاضية وقد رصدت األنظمة 
العربيــة  - مبســاعدة قــوى الشــر يف العــامل والــي هــي شــريكة 
أساســية  - لتلــك العمليــات أجهــزة ومعــدات ومتخصصــن  
وأمــواال،  إلدراكهــا أهنــا جــزء مــن احلــرب الدائمــة واملفتوحــة يف 
مــن  إســرتاتيجيتها املعلنــة واملســترتة انهيكــم عــن كوهنــا جــزءاً 
احلــرب النفســية ضــد الشــعوب العربيــة ســواًء إبضعــاف البلــدان 
العربيــة، وجعــل الشــك يتســرب إىل صفوفهــا أو ابلتخلــص مــن 

العلمــاء أو إجبارهــم علــى اهلجــرة. 
يف نيســان 1980 مت اغتيــال عــامل الــذرة املصــري )حيــى املشــد( 
ويف عــام 1984 مت اغتيــال عــامل الطبيعــة النوويــة الفلســطيي 
)نبيــل فليفــل(، ومتَّ اغتيــال العاملــة اللبنانيــة )عبــري أمحــد عيــاش( 
الرئــوي  االلتهــاب  لعــاج  خــاص  عقــار  تطويــر  يف  الباحثــة 

الوابئــي )ســارس(. 
 ولعــل جــزءاً مــن ذلــك يتحملــه العــامل العــريب، ســواًء مــا يتعلــق 
ابلظــروف املعيشــية واالجتماعيــة وســوء توزيــع الثــروة، وحــاالت 
املســلحة  والنزاعــات  الداخلــي  واالحــرتاب  االســتقرار  عــدم 
الــي تشــهدها بعــض البلــدان العربيــة فضــًا عــن شــح حريــة 
البحــث العلمــي وعــدم توفــر االســتثمارات العلميــة وضعــف 
البريوقراطيــة  إىل  ابإلضافــة  هــذا  واملاديــة،  العلميــة  احلوافــز 
اإلداريــة والضغــوط النفســية الــي يتعــرض هلــا العلمــاء العــرب، 
األمــر الــذي جيعــل بعضهــم يفكــر ابهلجــرة وخصوصــاً عندمــا 
يتعلــق األمــر ابلطمــوح الشــخصي حــن يرتافــق مــع ســلبيات 

وإجــراءات وظيفيــة معســرة.
تقريــر األمــم املتحــدة للتنميــة البشــرية يف الوطــن العــريب لعــام 

)2002م(. 
أشــار تقريــر األمــم املتحــدة للتنميــة البشــرية إىل )أن أكثــر مــن 
مليــون خبــري واختصاصــي عــريب مــن محلــة الشــهادات العليــا أو 
الفنيــن املهــرة مهاجريــن ويعملــون يف الــدول املتقدمــة، ليســهم 
وجودهــم يف تقدمهــا أكثــر ويعمــق رحيلهــم عــن الوطــن العــريب 
آاثر التخلــف واالرهتــان للخــربات األجنبيــة(، ويذكــر التقريــر 
أن عــدد محلــة الشــهادات العليــا فقــط مــن العــرب املهاجريــن 
أن  يعــي  مــا  عــريب،  ألــف   )450( يبلــغ  وأورواب  أمــريكا  إىل 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وأوراب توفــر مليــارات الــدوالرات 
نتيجــة هلجــرة العقــول واملهــارات إليهــا، وهكــذا يذهــب إنتــاج 
هــذه العقــول اجلاهــزة ليصــب مباشــرة يف إثــراء البلــدان املتقدمــة  
ودفــع مســرية التقــدم والتنميــة فيهــا، فيمــا خيســر الوطــن العــريب 

مــا أنفقــه وخيســر فــرص النهــوض التنمــوي واالقتصــادي. 
ابحملصلــة النهائيــة إن اغتيــال األدمغــة العربيــة ورحيــل مــا تبقــى 
منهــم إىل الطــرف اآلخــر مــن العــامل هــو ترســيخ اخلطــة املرســومة 
يف إبقــاء هــذه البلــدان يف ختبطهــا يف اجلهــل واســتنزاف خرياهتــا 

ومقدراهتــا، وقــد جنحــت بذلــك قــوى الشــر الــي ســعت 
ومازالــت إىل تفتيــت كل مــا ميــت بصلــة للعلــم والتقــدم واملعرفــة 

وقلــب املعادلــة:
العلــم  الفضيلــة وأن  حنــو  اإلنســان  يوجــه ســلوك  اجلهــل  )إن 

رذيلــة(.

نسمات من إزمير خاص لصحيفة إشراق

ما سر اغتيال األدمغة العربية؟

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور

أان خائــن ،أعــرتف أين تعاملــت مــع خــرب تدمــري بيــي بــروح 
رايضية، وعللت النفس أين وعائلي خبري وصحة واحلمد هلل، 
نســيت لوهلــة أننــا مــن تركنــاه وحيــداً يواجــه املــوت واخلــراب، 
كان احلضــن الدافــئ بليــايل الشــتاء البــاردة، واملــاذ لنــا مــن 
احلــر القائــظ يف مدينــي ذات األجــواء الصحراويــة، مــن أكــون 
الذيــن دمــرت مســاكنهم..  مــن مئــات اآلالف  إن مل أكــن 
شــقاء عمرهــم، مــن أكــون أمــام مــن دفــن حتــت ركام بيتــه، 
مــن أان مقابــل مــن استشــهدت عائاهتــم ابلكامــل، ومــن..
ومــن...، لكــن اليــوم فقــط شــعرت بعجــز يتملكــي ، يزلزلــي، 
ذاك البيــت الــذي اتبعــت والدتــه حجــراً حجــراً، وحــن اكتمــل 
كانــت فرحــة وابتســامة ابملولــود الكامــل يف أرجائــه، جــاءان 
تلــك  مــن  بعضــاً  اجلميــع مهنئــن حمملــن ابهلــدااي، الزالــت 
اآلن  األوالد،  الــركام، كان صخــب  اهلــدااي مبغلفاهتــا حتــت 

فقــط بــدأت أمســع ضحكاهتــم ...مشاكســاهتم.
أان خائن ...أعرتف..

شــعرت خبيانــي عندمــا تركتــك، وحيــداً تواجــه خطــر املــوت، 
كنــا صباحــاً نتنــادى لشــرب القهــوة علــى شــرفتك، ونراقــب 
وظائفهــم  إىل  ذاهبــون  وهــم  وتلــك  وذاك،  هــذا،  املــارة، 
وأعماهلــم، وابئعــي الفواكــه واخلضــروات واحللــوايت بعرابهتــم، 
حفظنــا وجوههــم، ومواعيــد ذهاهبــم وعودهتــم، وقبيــل الغــروب، 
كان موعــد فنجــان القهــوة قبــل مغــادريت البيــت إىل املكتــب 
اجملــاور وصاحبــه احلبيــب إىل القلــب وابتســامته املشــرقة، وهــو 
عبــد  وأبــو  أبــو حممــد،  ســيأيت  اآلن  ويقــول  يوميــاً  يســتقبلنا 
هللا، اآلن ســيأيت أبــو .....، ويكتمــل العقــد ونبــدأ بنقاشــات 

حــادة اترًة وهادئــة اترًة أخــرى.
مشــوار  يبــدأ  بعدهــا  تفارقانــه،  ال  وعيــيَّ  بيــي،  أراقــب  وأان 
ســهريت مــع أحبــاء كانــوا مبثابــة الــروح، ألعــود بعدهــا ليــًا 
وحيتضنــي ذاك الــذي تركتــه وحيــداً يواجــه املــوت، رأيــت صــوره 
وقــد ســقطت جدرانــه وأمســى أثــراً بعــد عــن، يف كل زواايه 
يل.. لنا.. ذكرى ...أتراها ســتتهاوى كجدرانه. ..أم ســتبقى 

كشــجرة النخيــل يف حديقــة بيــت جرياننــا؟.

اليوم فقط.. 
شعرت بخيانتي

كاتب سوري

علي عدي



سنة الثالثة ــ العدد 54 ــ 2018/4/15
ال

18

ب
ثقافة وأد

إحســاس مجيــل يســكن قلــيب، أســكنها وتســكني، يف 
رحــاب أمــي كنــت ألــوذ، منــذ انشــطران وكل مــا حــويل 
يضيــق، كنــت حممولــة أميــل حيــث أهــوى، أصبحــت 
مــن أي  أهــوي وأغمــض عيــيَّ  أن  مــن  أمتســك خوفــاً 
غــذاء  عــن  وأحبــث  األصــوات  لــكل  وأرجتــف  وميــض، 
بعــد أن كنــت ملتصقــة حببــل الوريــد، كل هــذه املشــاعر 
تــراودين وأان حبجرهــا، فكيــف إن ابتعــدت ؟؟؟، ولــدت 
مــن أم ، ويف قلــب أي امــرأة ابلدنيــا أم ، وتنــال  أمــاً 
وســام األمومــة حــن تصبــح أمــاً، ابلرغــم مــن أنــه معلــق 

تدعــي يل  مــن  تكونــت، وحدهــا  منــذ  قلبهــا  ثنــااي  يف 
بصمــت، وتنظــر إيلَّ بنظــرة ال تشــبه النظــرات، رضاهــا 
يكمــل أنوثــي، وجيعلــي أمجــل اجلميــات، حتوطــي  بــكل 
ووحدهــا  املخلوقــات،  وأرق  أمجــل  تــراين  البســمات، 
مــن حتــول غاظــي  إىل دلــع ، وخشــوني إىل وداعــة، 
عندمــا أفكــر فيهــا أتخــذين إىل عــامل األحــام، إىل دنيــا 
شــبيهة ابخليــال ، إن عرضــت علــى أي منــا وظيفــة وهــذه 

شــروطها:
أن تعمــل كل النهــار وال حيــق لــك أن تنــام إال بعــد أن 
يسمح لك وميكن إيقاظك يف أي دقيقة من عز نومك 
هــادائً  تبقــى  أن  وجيــب  إبذن  إال  اخلــروج  تســتطيع  ال 
ومبتســماً كل الوقــت وجتيــد الغنــاء والطبــخ والتنظيــف 
ولديــك خــربة ابلطــب والتغذيــة واهلندســة والرايضيــات 
وفنــون اللياقــة والرايضــة والتعليــم  واالندمــاج وقليــا مــن 
التاريــخ واجلغرافيــة والفلســفة ضروريــة واحــرص كل يــوم 
علــى قــراءة املعــوذات، أغلــق األبــواب والنوافــذ وافتحهــا 
حســب األوقــات، ال تتذمــر وال ترفــع صوتــك حرصــاً 
واعمــل  واقفــز  إلعــب  فراغــك  دقائــق  ويف  اآلانم  علــى 
مهرجــاً وطبــااًل ، مــع عــدم الســماح لــك أبي إجــازة حــى 
لــو كانــت مرضيــة، طبعــاً ال تنســى أن هــذه الوظيفــة بــا 

راتــب !!! مــن ســيقبل؟.
أمــي أنــت األمجــل لغــريك لــن أحنــي مهمــا حصــل، أنــت 
ال  ومرجــان،  ايقــوت  مــن  الزاويــة  وحجــر  األركان  كل 
شــيء يشــبه أمنهــا ونعيمهــا، هلــا جنتــان واحــدة يف قلبهــا 

والثانيــة حتــت أقدامهــا. 

للشمس نور تحجبه سحابة 
صيف ترحل .... ويبقى النور

صلواتها الصامتة

كاتبة وصحفية سوريةشاعر سوري ومستشار سابق

إلهام حقيخالد أحمد دعبول

ســبٌع عجــاٌف وما النــْت عريكُتنــا

روْت دمانــــــا ثــــرى أرٍض نقّدُســــــها 

ماضون نـَْنُشــُد َوجَه الشمِس نقطُفه

نصــارع البغي والطغيان حيث غــدا

تعاظــــَم الشــــرُّ واألحقــــاُد جتمعهــــــا 

هتافت احلقد مْن روس ومن عجــٍم 

ســبعون عاماً وخيــُل الُعــرِب كابيٌة

فــال صــالُح يلبّــي صوَت صرختهــا

يــا شــاُم ال تصنعــي للُعــرِب متكــــًأ 

اي غوطة الشــــام اي فســــطاط أمتنــــا 

اي وجــــَه يوُســــُف بعد اجلــــبِّ نرقبُــه 

ــُر ــزٌم وال َوَهــــ ــا عــ ــتكاَن بنــ وال اســ

ومــــا تعبنــــــا وال أودى بنــــــا كــــدُر

لننشــــَر النــــوَر حىت تزهــــــَر الصــــوُر

ــُر ــُل املـــروءِة ال حــــسٌّ وال خبــــ أهــ

تســتعــــُر والنيــــــراُن  الرذيلــــــِة  يــــُد 

وها هي الشــاُم بعد القــدس تنتظــُر

والقــدس بن أايدي الغــدِر حتتضــر

وليــس يف القــوم ال َعْمٌرو وال عمُر

فقد متاهــوا مع األعــداِء وانصهـروا

صرباً على الضيــِم حىت حيكَم القدُر

له سيسـجُد ضــوُء الشمــِس والقمــُر
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

ال شــك أن املتابعــن واملهتمــن ابلشــأن الســوري يتســاءلون عنــد كل منعطــف أو تطــور أو عنــد 
كل جديــد، مــاذا ســيكون مســتقبل ســوراي يف ظــل هــذه التدخــات الدوليــة املعقــدة، والــي أبعــدت 
إرادة الشــعب الســوري عــن خياراتــه يف تقريــر مصــريه، والشــكل الــذي يطمــح إليــه يف إدارة البــاد 

بعــد حــل األزمــة واخلــاص مــن االســتبداد.
ســؤال كبــري، وحبجــم األزمــة وتعقيداهتــا يواكــب احملنــة الــي تعصــف ابلســورين وترمــي هبــم إىل 
اجملهــول مــن حيــث فقــدان آفــاق للحــل لطاملــا أن الــدول املســيطرة علــى مفاصــل األزمــة خمتلفــون 
فيمــا بينهــم علــى املســتوين األمــي ومنتجــات احللــول املطروحــة مــن خــال احلــوارات اجلاريــة يف كل 

مــن جنيــف وآســتاان وسوتشــي.
إن ظهــور مســتوى املصــاحل الــي تســعى إليهــا تلــك الــدول )أمريــكا، روســيا، إيــران، تركيــا، ابإلضافــة 
إىل الــدول األخــرى يف أورواب واملنطقــة العربيــة(، يــدل علــى مســتوى التعقيــدات الــي اجتمعــت 
علــى األرض الســورية وابلتــايل، فاحلــرب الدائــرة بــن اجلماعــات املختلفــة إىل جانــب احلــرب الدائــرة 
بــن النظــام وقــوى املعارضــة هلــا نفــس الــدالالت الــي تؤكــد علــى حجــم اخلافــات وفقــدان اآلفــاق 

للحلــول الســلمية يف املــدى املنظــور.
هنــاك العديــد مــن املشــاريع املطروحــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول إىل جانــب اجتهــادات مــن 
َُغيَـّبَــة( وكذلــك ســعي النظــام ومــن تقــف إىل جانبــه مــن الــدول واملنظمــات 

قبــل النخبــة الســورية )امل
إىل احلســم العســكري قــد ال تنتــج حــًا، وعلــى أقــلِّ تقديــر وقــف احلــرب الدائــرة الــي تزيــد مــن 
تعقيــدات األزمــة وال ختــدم مصلحــة الشــعب الســوري أبي شــكل مــن األشــكال، وابلتــايل فــإن 
املشــهد الســوري بشــكليه األمــي والسياســي ـ الدبلوماســي مل ينضــج بعــد للتحــول إىل صيغــة إجيــاد 
حــل لطاملــا أن مصــاحل الــدول متناقضــة بشــكل عميــق علــى األرض الســورية، وأن تلــك املصــاحل 
وإن مل ُيَصــرَّح هبــا مــن قبــل املتصارعــن فهــي مرتبطــة بشــكل اســرتاتيجي مبصــادر الطاقــة يف املنطقــة 
وطريقــة إيصاهلــا إىل القــارة األوروبيــة، ويبــدو أن ســوراي هــي عقدهتــا ويســتوجب إزالتهــا!؟ )أي 
إزالــة العقــدة بطريقــة تؤمــن مصــاحل تلــك الــدول أواًل وإجيــاد خمــرج لبنــاء ســوراي مــن جديــد حبيــث ال 

تتعــارض تلــك املصــاحل واســتمراريتها(.
ــمت  نتيجــة هلــذه القــراءة الســريعة أرى أن آفــاق احلــل تكمــن وراء مــا تســعى إليــه الــدول الــي قسَّ
ســوراي إىل مناطــق نفــوذ وتســيطر عليهــا عســكرايً متهيــداً لفــرض حــل متفــٍق عليهــا ابلرتاضــي أو 
جتنبــاً إلشــعال حــرب بشــكل مباشــر بــن تلــك الــدول عســكرايً علــى هــذه األرض الــي فقــدت 
ســيادهتا لطاملــا النظــام عاجــز بشــكل كلــي عــن الدفــاع عنهــا وهــو يـُْؤمَتَــُر مــن قبــل روســيا وإيــران 
بشــكل واضــح. وأن شــرعنة روســيا وإيــران مبــا فيهمــا املنظمــات واجملموعــات املســلحة الطائفيــة 
لوجودهــم علــى األرض الســورية بطلــب مــن النظــام، أعتقــد أن ذلــك ليــس مــربراً ال قانونيــاً وال 
دســتورايً لطاملــا أن الشــعب الســوري أكثــر مــن نصفــه أصبــح يعيــش يف حالــة اهلجــرة واهلــروب مــن 
احلــرب املفتعلــة ابألســاس مــن قبــل النظــام لفــرض بقائــه، وابلتــايل فقــد شــرعيته مــع الطلقــة األوىل 
جتــاه االنتفاضــة الســلمية ومــع الضحيــة األوىل مــن ضحــااي االســتبداد.. وهكــذا، فتحــت أبــواب 
ســوراي علــى مصراعيهــا للتدخــات الدوليــة حبثــاً عــن حتقيــق املصــاحل وللمنظمــات اإلرهابيــة إلشــاعة 

الفوضــى مــن خــال احلــرب لإثــراء.
نتيجــة الفتقــاد ســوراي لســيادهتا وانقســامها ملناطــق نفــوذ دوليــة أعتقــد أن احلــل أصبــح يف يــد تلــك 

الــدول مــن خــال املشــاركة يف البحــث عــن املشــرتكات ونبــذ اخلافــات علــى املســتوين:
أواًل- علــى مســتوى النظــام الــذي يرضــي الســورين يف حــده األدىن علــى األقــل، وهــو ال ميكــن 
بنائــه إال مــن خــال صياغــة دســتور جديــد يتبــى العدالــة واملســاواة واحلكــم الرشــيد يف البــاد، 
وذلــك ال ميكــن بنــاؤه إال مــن خــال تفامهــات بــن تلــك الــدول وخاصــة روســيا وأمريــكا وتركيــا، 
تلــك الــدول املســيطرة علــى مناطــق مهمــة مــن أرض ســوراي، أمــا إيــران فهــي العقــدة أمــام أيــة 
تفامهــات قــد تصــل إليهــا الــدول املذكــورة كوهنــا تريــد االســتفراد بســوراي ونظامهــا القائــم واآليت، 
وابلتــايل علــى تلــك الــدول الثــاث التفاهــم علــى أطمــاع إيــران التوســعية للحــد مــن تلــك األطمــاع 

وقطــع دابــر تدخاهتــا اخلطــرية علــى أمــن املنطقــة واســتقرارها.
اثنيــًا- لطاملــا أن حالــة التشــرذم واالنقســامات أصابــت عمــق العاقــة بــن مكــوانت الشــعب 
الســوري جيــب األخــذ ابالعتبــار أال تتناقــض مصــاحل تلــك الــدول مــع مصلحــة أي مكــون مــن 
هــو  عليــه  االتفــاق  والواجــب  القــادم  النظــام  شــكل  أن  وأعتقــد  الســوري،  الشــعب  مكــوانت 
الامركزيــة وفــرض شــكل مــن أشــكال الفيدراليــة لطاملــا أن اجلغرافيــا املنقســمة بــن تلــك الــدول يف 

احلاضــر امللمــوس توحــي بذلــك.
مــع كل هــذه التعقيــدات وغيــاب آفــاق احلــل بــن املعارضــة والنظــام البــد أن يتــم وضــع ســوراي حتــت 
وصايــة دوليــة وبقــرار دويل حتــت الفصــل الســابع لفــرض مــا أشــرت إليــه مــن احلــل )وقــف احلــرب 

والبــدء ابإلجــراءات التنفيذيــة علــى األرض(.

Bê guman, yên rewşa Sûrî dişopînin û guhdanê pê dikin di her çeng û guhertinin nih 
de dipirsin `` diwaroja Sûrî wê çawabê di bin sîya destêwerdanin navdewletî ya bi 
girêk de, ewa ku îradeya xelkê Sûrî ji çarenûs wî bi dûr xistine, û çonetiya birêvebir-
ina welat piştî çareserkirina kirîzê û bi dawî anîna diktatorîyetê``.
Pirseke mezine, di mezinahîya kirîz û girêkên wêdaye bi serpêhatiya Sûrîyan re 
dom dike ewa ku wan davêje paş reşîya bê asoya çareserî di rewşeke ku dewletin 
dest dane ser mofirkên kirêzê ne li hevin li ser astên asayîşî û berhemên pêşniyar ji 
danustandinên Cinêv û Astana û Sotşî.
Xûyabûna astên bercewendî yên dewletin destêwerdan ( Emerîka, Rûsya, Îran, 
Tûrkîya… û hin dewletin Ewropa û herêma Erebî ) nîşan dide asta girêkin li ser 
qada Sûrî civîyane, lomajî, ew şerê di navbera girûpên cûr bi cûr de li kêlek şerê 
di navbera rijîm û rikberîyê de dom dike eynî wê nîşanê dide ku mezinahîya neli-
hevîyan û wundabûna asoyên çareserî haştîyane ye di diwaroja berçav de.
Gelek piroje hatne pêşniyar kirin ji hêla hin dewlet de li kêlek hewlên bijarteyên 
Sûrî `` yên bi dûr xistinî `` de her weha hewlên rijêmê û layingerên wê ji dewlet û 
rêxistinan ya bi alîya çareserîya leşkerî de dajon bê ancamin çareserîne, bi kêmanî 
seknandina şerê ku girêkên kirêzê bîtir dikin û nakevne xizmeta bercewendî ya gelê 
Sûrî bi ti şêweyan. Lomajî, tabloya Sûrî di her du rengên asayîşî û Siyasî-diblomasî 
nehatine biraştin da ku gorankarî lê bibe ber bi dîtina çareserî di nava lihevketina 
bercewendiyên wan dewletan di kûranîyê de li ser qada Sûrî.. û ew bercewendî yên 
destnîşan nekirî ji hêlin qoşevanan ve ew girêdayîne bi şêwakî stîratîcîk bi jêderên 
sotemenî de li herêmê û rêyin gîhandina ber bi Ewropa de.. Xûyaye ku Sûrî girêka li 
pêşe pêwîste ji ser rê bête hilanîn!? ( yanî girêkê bête hilanîn bo bercewendîyên wan 
dewleta bête parastin di pileya yekê de û rêderçûnekê bibînin ji avakirina Sûrîyeke 
nuh re bê ku bibe asteng ji wan bercewendî û berdewamîya wê re ).
Ji encama va xwendina bi lez ez dibînim asoyên çareserî di hewlên wan dewletin 
ku qada Sûrî bi hêzên leşkerî li hev par vekirine daye, bi dû ve amedekarîya ça-
reserîyake bi ferz û lihevkirî  amade dibe ewjî bi lihevkirina li dûrî bihevxistina 
şerekî rû li rû di navbera wan dewletan de li ser qada Sûrî ewa ku serwerîya xwe 
wunda kirîye di rewşeke ku rijêm bê hewl maye di bergirîya ji bo parastina axa 
welat de û ew di bin fermandarîya Rûsya û Îranê de berdewam dike. Ew rewaya ku 
Rûsya hebûna xwe pêve girê dide li gel Îran û rêxistin û girûpin oldar bi bihaneya 
daxwaza rijêmê li ser qada Sûrî, di bawerîya min de li dervayî yaseya destûrî ye di 
demekê de ku piranîya xelkê Sûrî bûye koçber ji ber şerê ku rijêmê jib o mayîna 
xwe hilbijart û dest pê kiribû, lomajî, hebûna xweyî rewayî ji qurşîna yekê de ya 
ku di singe welatîyên Sûrî de seqand di nava raperîna haştîyane de ku kire qurba-
na mayîna diktatorîyetê.. wusajî derîyên Sûrî li pêş destêwerdana navdewletî yên 
xwedî bercewendî û gurûpên terorê ji bo dewlemendî vekir bona rewşeke berdan 
berdan biafrînin.
Ji encama wundakirina Sûrî serwerîya xwe û perçebûna ku bûye herêmên perçe 
perçe li bin desthiltdarîya wan dewletan bi gumana min çareserî jî ketîye destê wan 
dewletan di hevparîyan wan û lêgerîna li tiştin hevpar de li dûrî nakokîyan li ser du 
astan: Yekem- li ser asta rijêmeke bi rizayî xelkên Sûrî be bi kêmanî di sînora xweyî 
binî de, ew di riya rêzkirin û nivîsandina destûrekî nuh de ava dibe ku dadwerî û 
wekhevî û desthilatdarîyeke berwa li welat tê de pabend be. Ewjî dibê ava bibê li 
ser lihevkirina wan dewletan nemaze Rûsya û Emerîka û Tûrkîya, ewên dewletin 
desthilatdar li ser navçeyên Sûrî bi şêwakî leşkerî. Lê Îran, ew girêkeke li pêş her 
lihevkirina ku ew dewlet bixwazin bighênê, ji ber Îran hewl dide ku bi tenha bibe 
xwedî bandor li Sûrî çi di riya vê rijêmê re yan rijêmeke din be, lomajî, pêwîste ew 
her sê dewlet lihev bikin beramberî daxwazên Îranê yên destêwerdanî ya bi ferehî 
li navçeyê yê bi vacayî bercewendîyên wan dewletane û kanibin rê li pêş destêwer-
danên Îranê yê talûke bigrin.
Duwem- ev rewşa perçbûyî û belavbûna ketîye nava kûranîya pêwendîyên pêkhat-
eyên xelkê Sûrî pêwîst dike ku bidne ber çavan ku bercewendîyên wan dewletan 
nebne rik ji bercewendîyên ti pêkhateyan re, bawer dikim rêjîma bê ya ku lihevkirin 
li ser bibe rijêmeke na navendî be û ferz bibe rengek ji rengên fîdralîzmê, di guman-
an de ev perçebûna cugrafîka îro di bin desthilatdarîya van dewletan de nîşana wê 
yekê ye.
Tevî van girêkan û nebûna asoyên çareserî di navberî rijêm û rikberîyê de, dibe û 
giringe Sûrî bikevê bin Sîwana civaka navdewletî de û bi biryara Encumena asayîşa 
navdewletî di bin jimara 7 de da ku tiştên min anîye ziman ferz bibe bona çareser `` 
seknandina şer û dest pê bibe kar û barin cîbicîkirina çareserîyê li ser qadê ``.       

األزمة السورية وآفاق الحل!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Kirîza Sûrî û asoyên çareserî!

Suriyeli Gazeteci - Yazar



سنة الثالثة ــ العدد 54 ــ 2018/4/15
ال

20

بدعــوة مــن اجلهــة املنتجــة للفيلــم الرتكــي الســينمائي )مــن أجــل أخــي يف درعــا( متَّ العــرض األول 
للفيلــم يف معــرب الراعــي الســوري موقــع منظــم آفــاد يــوم األربعــاء 10/4/2018علــى أن يعــرض 
يف دور الســينما يف 13 ابريــل. واختيــار مــكان العــرض كان موفقــاً ألنــه أراد إرســال رســالة 
للعــامل ولإعاميــن أن الفيلــم صنــع مــن أجــل الســورين، وعرضــه األول علــى األرض الســورية، 
وأن الشــعب الرتكــي يقــف دومــا مــع إخوتــه الســورين. الفلــم وإبمكانياتــه الكبــرية الــي رصــدت 
لــه جــاء مبثابــة حتيــة لنضــال الشــعب الســوري وثورتــه، ولريســل صنــاع الفيلــم رســالة لــكل العــامل 
أن الشــعب الســوري ليــس لوحــده وأن الشــعب الرتكــي هــو شــقيقه ولــن يتخلــى عنــه. حيــاول 
الفيلــم جتســيد معــاانة الســورين قبــل الثــورة الســورية واإلابدة الــي تعرضــت هلــا مدينــة محــاة، 
وبعــد قيــام ثــورات الربيــع العــريب يف تونــس وليبيــا ومصــر، انتقلــت الرغبــة إىل أبنــاء مدينــة درعــا 
فكتبــوا علــى احليطــان )إجــاك الــدور اي دكتــور( يف إشــارة إىل القاتــل )بشــار األســد(، كانــت 
حادثــة إقــدام بعــض األطفــال والفتيــة، علــى كتابــة عبــارات مناوئــة للنظــام جمــرد عــود ثقــاب 
أشــعل احلطــب الــذي ظــل يتيبــس منــذ أكثــر مــن أربعــن عامــاً حــى ابت جاهــزاً لاشــتعال، 
فكانــت فعلتهــم الشــرارة األوىل الشــتعال الثــورة يف ســورية. خرجــت أول املظاهــرات الصرحيــة 
يف مناوئتهــا للنظــام مــن درعــا البلــد يــوم 18 مــن آذار/مــارس عــام 2011 للمطالبــة ابإلفــراج 
عــن األطفــال املعتقلــن وعــزل رئيــس فــرع األمــن السياســي )عاطــف جنيــب(، وهــو قريــب رئيــس 
النظــام، فتصــدى هلــا األمــن برعونــة، ليســقط أول شــهيدين يف الثــورة ومهــا )حممــود جوابــرة 
وحســام عيــاش(، ولتتصاعــد بعدهــا املظاهــرات وتتحــول إىل حــدث يومــي يســقط فيــه املزيــد 
مــن الشــهداء، وتتحــول عمليــة تشــييعهم إىل مظاهــرة جديــدة يســقط فيهــا شــهداء جــدد، وهــو 
مــا أاثر غضــب ليــس أبنــاء احملافظــة فقــط الذيــن تنــادوا لـ)الفزعــة( مــن كل بلــدات وقــرى حــوران 
نصــرة إلخواهنــم يف املدينــة، بــل يف كل املــدن الســورية. ومــا زاد يف اتقــاد جــذوة االحتجاجــات، 

 23 األربعــاء  فجــر  األمــن  قــوات  إقــدام 
مــارس/آذار علــى اقتحــام املســجد العمــري، 
املعتصمــن داخلــه،  مــن مئــات  وقتــل ســتة 
ليســقط  مث  املســجد،  خــارج  آخريــن  وقتــل 
 24( التــايل  اليــوم  يف  الشــهداء  عشــرات 
اليــوم  شــهداء  تشــييع  خــال  آذار/مــارس( 

الســابق.
واتبــع الفيلــم معــاانة األطفــال بعــد اعتقاهلــم 
مــن قبــل اجملــرم )عاطــف جنيــب( والــذي أراد 
مــن خــال تعذيبهــم وتكســري أيديهــم أتديــب 
الشــعب الســوري وإذاللــه كــي ال يثــور علــى 

نظــام األســد الديكتاتــوري.
ويرصــد الفيلــم معــاانة أهــل درعــا ووجهائهــا 

الذيــن توســطوا لــدى عاطــف جنيــب كــي خيــرج أبناءهــم وكيــف أذهلــم بــرده: ) إنســوا هــؤالء 
األطفــال واجنبــوا غريهــم واذا مل تتمكنــوا فاحضــروا نســاءكم كــي نســاعدكم يف إجنــاب أطفــال 
آخريــن(. وجســد التفاصيــل اليوميــة لألحــداث املتاحقــة ، ووقاحــة النظــام اجملــرم الــذي اتبــع 
إهاانته لوجهاء درعا وشيوخها وشباهبا ، وانفجار الوضع وخروج املظاهرات املنددة ابستبداد 
النظــام واملطالبــة إبخــراج األطفــال مــن الســجون ، واتبــع الفيلــم إجــرام النظــام وتكســريه ألصابــع 
الــذي حتــول إىل أحــد  الشــهيد )محــزة اخلطيــب(  الطفــل  األطفــال وقتلهــم ، ومتثيلهــم جبثــة 
أيقــوانت الثــورة الســورية، حيــث اعتقــل اخلطيــب قــرب مســاكن صيــدا ، خــال مشــاركته يف 
زحــف أبنــاء بلدتــه اجليــزة لنصــرة أهــل درعــا، لتســلم جثتــه بعــد فــرتة، وعليهــا آاثر التعذيــب 

والرصــاص.
وبعــد ذلــك، التحقــت بشــكل أوســع جممــل املــدن الســورية ابحلــراك الشــعيب يف درعــا، لتنتقــل 
ســخونة األحــداث إىل محــص والاذقيــة وريــف دمشــق وبقيــة املناطــق، مث التحقــت درعــا مبــا 
طــرأ علــى احلــراك الثــوري مــن تطــورات، أي االجتــاه إىل العمــل املســلح اعتبــاراً مــن هنايــة الشــهر 
الســابع عــام 2011 حــن أعلــن تشــكيل اجليــش الســوري احلــر. الفلــم أكــد علــى اســتمرارية 
ثــورة الشــعب الســوري حــى نيــل حريتــه كاملــة، ويف هنايــة الفيلــم متــت اإلشــارة إىل استشــهاد 
أكثــر مــن نصــف مليــون مــدين ســوري مــع تدمــري املــدن والبلــدات الســورية وهتجــري أكثــر مــن 
ســبعة مايــن ســوري. التحيــة والتقديــر واالمتنــان للشــعب الرتكــي وللحكومــة الرتكيــة ولصنــاع 

الفيلــم الذيــن أثبتــوا أهنــم أخــوة للشــعب الســوري وأن األمل واحــد.
الفيلم من إنتاج: خالص جاهد كورتلو

اإلخراج: مراد أنبول
أبــرز املمثلــن املشــاركن: إلكــري كزمــاز-   بــريان كــورال تــورك – جيــم أوجــان- صفــا اتبــور- 

فاتــح أمــن أوغلــو

العرض األول للفيلم التركي )من أجل أخي 
في درعا( في معبر الراعي السوري

إشراق

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Türk sinema filmi “Kardeşim İçin Der’a”nın yapımcılarının çağrısıyla, filmin ilk 
gösterimi 10.04.2018’de Çobanbey Türkiye-Suriye sınır kapısında, AFAD merkez-
inde gerçekleştirildi. Film, 13 Nisan’da tüm sinemalarda gösterime girecek. Filmin 
gösterim yeri, tüm dünyaya ve medyaya bu filmin Suriyeliler için yapıldığı mesajını 
vermesi açısından başarılı bir seçimdi. Nitekim filmin ilk gösterimi Suriye toprakların-
da gerçekleşmiş, böylece Türk halkının her zaman Suriyeli kardeşlerinin yanında ola-
cağı gözler önüne serilmiştir. Sponsorları tarafından sağlanan geniş imkanlarla film, 
Suriye halkının mücadelesi ve devrimine bir selam niteliğinde. Filmin yapımcıları bu 
sayede tüm dünyaya, Suriye halkının yalnız olmadığı ve Türk halkının kardeşlerini 
asla terk etmeyeceği mesajını verdi. Film, halkın Suriye devriminden önce yaşadığı 
acıları ve Hama şehrinde meydana gelen katliamı anlatarak başlıyor. Tunus, Lib-
ya ve Mısır’da Arap Baharı devrimleri patlak verdikten sonra devrim isteği Der’a 
sakinlerine de sıçrıyor ve halk duvarlara Beşşar Esed’i kastederek “Senin Sıran Geldi 
Doktor” yazıyor. Birkaç çocuk ve delikanlının rejim karşıtı sloganlar yazmak iste-
mesi üzerine, kırk yıldır sönmüş olan ateş alev almaya hazır hale gelmiş, rejimin bu 
hareketi ise Suriye’deki devrimin fitilini ateşleyecek kıvılcım olmuştur. Rejim karşıtı 
ilk aleni gösteriler, tutuklanan çocukların serbest bırakılması ve Esed’in akrabası olan 
Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip’in görevden alınması talebiyle 18 Mart 
2011’de Der’a’da gerçekleşiyor. Rejimin gösterilere şiddetle karşılık vermesi üzerine 
ilk şehitler “Mahmud Cevabire ve Hüsam Ayyaş” yaşamını yitiriyor. Sonrasında ise 
gösteriler daha da alevleniyor ve şehit sayısı her geçen gün artıyor. Hayatını kay-
bedenlerin cenazeleri ise yeni birer gösteriye dönüşüyor ve bu gösteriler sırasında 
yeni şehitler veriliyor. Bu ise yalnızca şehir halkını değil, Hauran sakinlerini ve ayrı-
ca Suriye’nin tüm şehirlerindeki halkı Der’a’daki kardeşlerine yardım etmek için 
teşvik etmişti. Protestoları alevlendiren diğer bir olay, güvenlik güçlerinin 23 Mart 
Salı günü el-Ömeri Cami’ni basması ve 
içerisindeki yüzlerce göstericiden al-
tısını, cami dışında da başka göstericil-
eri öldürmesiydi. Bir sonraki gün ise, 
camide öldürülen göstericilerin cenaze 
töreninde onlarca kişi şehit edildi. 
Filmde, Atıf Necip tarafından tutukla-
nan çocukların çektikleri acılar da gö-
zler önüne serilmektedir. Necip, çocuk-
lara işkence etmek ve kollarını kırmak 
suretiyle Suriye halkını yola getirmek 
ve diktatör Esed rejimine isyan etm-
elerini engellemek istemişti. Filmde 
ayrıca, Der’a halkının ve tutuklananları 
kurtarmak için aracılık yapan şehrin il-
eri gelenlerinin karşılaştığı sorunlar da 
aktarılmaktadır. Necip, arabuluculuk için kendisine gelenleri şu sözlerle aşağılamak-
tadır: “O çocukları unutun, yenilerini doğurun. Beceremezseniz kadınlarınızı getirin, 
çocuk doğurmada biz onlara yardımcı olalım.” Bundan sonra gerçekleşen olayları 
da anlatan film, katil rejimin Der’a ileri gelenleri, yaşlıları ve gençlerine yönelik 
hakaretlerini anlatmaya devam etmektedir. Bu yaşananların ardından olaylar patla-
ma noktasına gelmiş ve rejimin zorbalığı aleyhine, çocukların hapishaneden çıkarıl-
masını talep eden gösteriler düzenlenmiştir. Filmde rejimin suçları aktarılmış, çocuk-
ların parmaklarını kırması ve canlarına kıyması gösterilmiştir. Öldürülen çocuklar, 
Suriye devriminin sembollerinden biri haline gelen şehit çocuk Hamza el-Hatib’in 
bedeniyle temsil edilmektedir. el-Hatib, el-Cize’de halkının Der’alılara yardım için 
yaptığı yürüyüşe katıldığı sırada Mesakin Sayda’da tutuklanmıştır. el-Hatib’in üze-
rinde işkence ve mermi izleri bulunan cesedi, tutuklanmasından bir süre sonra teslim 
alınabilmiştir. Bu olaydan sonra Suriye’nin tüm şehirleri Der’a’daki halk hareketine 
katılmış, böylece bu alev Humus’a, Lazkiye’ye, Şam kırsalına ve diğer bölgelere 
sıçramıştır. Sonrasında ise Der’a devrim hareketi çerçevesinde, Temmuz 2011’de 
Özgür Suriye Ordusu’nun kuruluşunun ilan edilmesiyle birlikte, silahlı faaliyetlere 
başlamıştır.
Film, tam anlamıyla özgürlük elde edilinceye kadar Suriye devriminin devam ede-
ceğinin üzerinde özellikle durmaktadır. Filmin sonunda yarım milyondan fazla Suri-
yeli sivilin şehit olmasının yanı sıra, şehirlerin yerle bir edildiğinin ve yedi milyon-
dan fazla Suriyelinin tehcire zorlandığının altı çizilmektedir.
Suriye halkının kardeşi olduğunu ve aynı acıyı paylaştığını ispat eden Türk halkına, 
Türkiye Devleti’ne ve filmin yapımcılarına selam olsun.
Filmin Yapımcısı: Halis Cahit Kurutlu - Yönetmen: Murat Onbul
Başrol Oyuncuları: İlker Kızmaz, Berna Koraltürk, Cem Uçan, Safa Tabur,
Fatih Eminoğlu.

İŞRAK

Türk Yapımı Kardeşim İçin Der’a Filminin İlk 
Gösterimi Çobanbey’de (Er Rai) Gerçekleşti
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اللجنــة  العربيــة أجــاب رئيــس  قنــاة األورينــت ابللغــة  بثتــه  أثنــاء مشــاركته يف برانمــج 
التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول )تورغــاي آلدمــري( علــى أســئلة املذيــع املتعلقــة بصحيفــة 
إشــراق، ومت بــث الربانمــج يــوم اإلثنــن 09 نيســان 2018 حيــث قــال آلدمــري: إن 

اإلنســانية هــي القاســم املشــرتك بيننــا.
لقنــاة  الشــكر  قــدم  البدايــة  “يف 
األورينــت: حنــن نشــاهد الربامــج  الــي 
تعكــس  الــي  األورينــت  قنــاة  تبثهــا 
امليــدان،  يف  الســوري  الشــعب  ضمــري 
وحنــن يف هــذا اإلطــار لدينــا نشــاطات 
ســوراي،  يف  وثقافيــة  وتعليميــة  إغاثيــة 
تعريــف  إىل  ابحلاجــة  شــعران  وقــد 
تلــك  بنشــاطاتنا  العاملــي  العــام  الــرأي 
والعربيــة  الرتكيــة  اللغــات  ابســتخدام 
مــن  عــدداً  مجعنــا  ولذلــك  والكرديــة، 
الســورين  الفكــر  ورجــال  الصحفيــن 
تصــدر  الــي  إشــراق  لنؤســس صحيفــة 
منــذ أكثــر مــن عامــن ونصــف. ويتــم 
توزيــع النســخ يف أكثــر مــن 50 بلــداً، 
والســوريون مجيعهــم عــرابً وأتــراكاً وأكــراداً 
يعــربون عــن آرائهــم يف هــذه الصحيفــة، 
والقاســم املشــرتك بيننــا هنــا هــو اجلانــب 
اجلميــع  اإلنســاين، وحنــن حنــرتم عقــول 
ولدينــا  وأدايهنــم،  وأمواهلــم  وأرواحهــم 
كتــاب أصحــاب ضمــري مــن الليرباليــن 
واملســيحين  والعلمانيــن  واليســارين 
واألرمــن  والعلويــن  والشــيعة  والســنة 
املشــرتك  وهدفنــا  واألتــراك،  واألكــراد 
هــو ضمــان وحــدة األراضــي الســورية، 
ومراعــاة  اجلــوار  علــى حســن  واحلفــاظ 
الراهــن  الوقــت  يف  القرابــة،  عاقــات 
املاضــي،  يف  األمــر  عليــه  مثلمــا كان 
وإن اهلــدف األساســي هلــذه الصحيفــة 
هــو فســح جمــال الكتابــة لــكل صاحــب 

وضمــري. وكلمــة  فكــرة 
هدفنا هو اجلمع بن األفكار املختلفة

الكتــاب  بــن  اجلمــع  هــو  هدفنــا  إن 
مهمــا  واملوســيقين  والفنانــن  واألدابء 
اختلفــت آراؤهــم وأفكارهــم وذلــك يف 
كنــف االحــرتام املتبــادل، وننقــل تلــك 
لقــد  اإلنرتنــت،  موقــع  إىل  األفــكار 
تســببت هــذه احلــرب يف إمهــال الكتــاب 
واملفكريــن وإقصائهــم، وحنــن نســعى يف 
هــذه الصحيفــة إىل إعطــاء جمــال أكــرب 
والفنانــن  والصحفيــن  الفكــر  لرجــال 

واألدابء، وعموماً فإن هؤالء ال يهتم أحد مبشــاكلهم واحلال أهنم هم يهتمون مبشــاكل 
النــاس، وذلــك فنحــن هنــدف إىل املســامهة يف حــل املشــاكل الــي يعانيهــا الصحفيــون 

الســوريون”. واألدابء  والفنانــون  واملفكــرون 

آلدمير على قناة األورينت:
اإلنسانية هي القاسم المشترك بيننا

إشراق

Türkçe ي و
عرب

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir Orient TV’nin İşrak 
Gazetesiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir Arap ülkelerinde 
yayın yapan Orient TV’nin İşrak Gazetesiyle ilgili sorularını yanıtladı. 9 Nisan 
Pazartesi günü yapılan röportajda Ori-
ent TV muhabirinin sorularını yanıt-
layan Aldemir, şunları söyledi;
Ortak Paydamız İnsanlık
“Öncelikle Orient TV’ye teşekkür 
ediyorum. Biz Orient TV’nin sahada-
ki Suriye halkının vicdanını yansıtan 
yayınlarına şahit oluyoruz. Bu 
bağlamda bizler de Suriye’de yardım 
çalışması, eğitim çalışması, kültürel 
faaliyetler yürütüyoruz. Fakat bunun 
Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak dün-
ya kamuoyuna duyurulması noktasın-
da bir ihtiyaç ortaya çıktı. Suriyeli 
gazetecileri, fikir adamlarını, düşünce 
insanlarını bir araya getirerek 2 buçuk 
yılı aşkındır İşrak Gazetesi adıyla bir 
gazete çıkarıyoruz. Gazetemiz şuan-
da 50’yi aşkın ülkeye gidiyor. Suri-
yeli Arap, Türk, Kürt herkes burada 
görüşünü anlatıyor. Burada ortak 
paydamız insanlık. Herkesin akıl, ne-
sil, can, mal ve din emniyetine saygı 
duyuyoruz. Burada yazı yazan liber-
al, solcu, seküler, Hıristiyan, Sünni, 
Alevi, Ermeni, Kürt, Türk vicdanlı 
insanlar var. Tek payda birleşik Su-
riye’nin korunması, komşuluk il-
işkilerimizin muhafaza edilmesi ve 
akrabalık hukukumuzun geçmişte old-
uğu gibi bugün de hayat bulması. Bu 
gazetenin temel amacı sözü olan, fikri 
olan, her vicdana yer vermek.
Hedefimiz farklı düşünenleri bu-
luşturmak
Bizim hedefimiz daha fazla farklı, 
farklı düşünen, birbirine saygı duy-
an yazarı, edebiyatçıyı, sanatçıyı, 
müzisyeni buluşturmak. Sonra bunu 
internet portalında artırmak. Bu savaş-
ta yazarlar, düşünürler, fikir insanları 
genelde ihmal edildi, yok sayıldı. Biz 
bir nebze fikir ve düşünce insanlarını, 
gazetecileri, sanatçıları, edebiyatçıları 
burada daha fazla bir araya getirmek istiyoruz. Genelde onlar kamuoyunun so-
runlarıyla ilgilenirken onların sorunları ilgisiz kalınıyor. Bizim bir amacımız da 
Suriyeli gazeteci, fikir adamı, düşünce adamı, sanatçı, edebiyatçıların sorunları-
na da katkıda bulunmak” dedi.

İŞRAK

Aldemir Orient TV’ye Konuştu: 
“Ortak Paydamız İnsanlık”



سنة الثالثة ــ العدد 54 ــ 2018/4/15
ال

22

Türkçe ي
ك

تر

كنــا قــد قلنــا عنــد انطــاق عمليــة عفريــن إن هــذه العمليــة لــن تؤثــر إجيابيــاً فقــط يف جهــود تركيــا الراميــة 
ملكافحــة اإلرهــاب، بــل إهنــا يف نفــس الوقــت ستســفر عــن إعــادة تشــكيل التــوازانت يف ســوراي مــن 
حيــث األســاس، وقــد حــدث ذلــك فعــًا. فبعــد انتصــاران يف عفريــن، عمــد كل الاعبــن الفاعلــن 

يف الســاحة الســورية إىل مراجعــة وضعهــم مــن جديــد، ومازالــوا يعيــدون النظــر يف ذلــك إىل اليــوم.
وال شــك أن الاعــب الــذي جيلــب االنتبــاه أكثــر وجيــب الرتكيــز عليــه أكثــر يف هــذه املرحلــة، هــو 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، حنــن هنــا نناقــش موقــف الــوالايت املتحــدة مــن وحــدات محاية الشــعب، 
ووجود تلك امليلشــيات يف منبج بشــكل خاص، بناًء على موقف تركيا احلســاس بشــكل عام، لكن 
العمليــات الــي نفذهتــا تركيــا بنجــاح يف الفــرتة األخــرية وراء حدودهــا، واملوقــف احلــازم الــذي تتبنــاه 

تركيــا، جيــربان الــوالايت املتحــدة األمريكيــة علــى إعــادة النظــر يف زاويــة نظرهــا حنــو األزمــة الســورية.
يف هــذه األجــواء ابلــذات يلــوح الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب بـ)االنســحاب مــن ســوراي( يف وقــت 
حــرج للغايــة، إن ترامــب ينفــذ كافــة اخلطــوات الــي تعهــد هبــا واحــدة تلــو األخــرى منــذ دخولــه ســباق 
االنتخــاابت الرائســية، حــى وإن واجــه يف واشــنطن اعرتاضــات شــديدة وحصــاراً خانقــاً، إن تعهــدات 
ترامــب تلــك تعتــرب خطــوة تتماشــى مــع خــط السياســة اخلارجيــة الــذي يتبنــاه ويدافــع عنــه مــن قبــل 

اعتائــه كرســي الرائســة.
لقــد تــذرّع ترامــب بـ)مــا مت حتقيقــه يف مكافحــة تنظيــم داعــش( ليعلــن انســحاب الــوالايت املتحــدة 
مــن ســوراي، ولكــن الســبب احلقيقــي هــو مــا أشــرت إليــه آنفــاً مــن النجــاح امليــداين الــذي حققتــه تركيــا 
يف مشــال ســوراي، وقــد أثبتــت تركيــا أن تعــاون واشــنطن مــع وحــدات محايــة الشــعب ســيكلفها الكثــري 
مــن املــال، خصوصــاً وأن الــوالايت املتحــدة مازالــت تــراوح يف مكاهنــا منــذ ثاثــة أشــهر فيمــا يتعلــق 
مبحاربــة داعــش، حــى األمســاء املعروفــة يف أمريــكا أبهنــا مــن أشــد الصقــور بــدأوا يتحدثــون عــن حجــم 
  )CENTCOM( اخلســائر الــي تكبدهتــا واشــنطن بســبب أحــام اليقظــة الــي نســجها قــادة
يف ميــدان املعركــة، انهيــك عــن أن تصريــح قائــد )CENTCOM( جوزيــف فوتيــل الــذي قــال 
فيــه )لقــد ُهزمنــا يف ســوراي( قــد جعــل األوســاط السياســية يف واشــنطن ينتفــون شــعورهم مــن الغيــظ.

إضافــة إىل ذلــك كلــه فــإن تصريــح ترامــب أبهنــم )سينســحبون مــن ســوراي( ال يعــي أن الــوالايت 
املتحــدة ستنســحب مــن الشــرق األوســط لتبقــى خــارج جهــود بنــاء نظــام يف املنطقــة، ويكشــف هــذا 
األمــر علــى أن الــوالايت املتحــدة ستســعى أكثــر للتدخــل يف الشــرق األوســط بتشــكيل خــط منــاوئ 

إليــران مــن أجــل خلــق تــوازن مــع روســيا.
وأان أرى أن الوالايت املتحدة قد توصلت إىل أنه ال معى حملاولة خلق توازن مع روسيا يف الساحة 
الســورية، وعليــه فــا بــد هلــا مــن نقــل املعركــة إىل ســاحة جديــدة، وكمــا أســلفت الذكــر فــإن ذلــك ال 

يعي أن واشــنطن ستنســحب من الشــرق األوســط.
الشــرق  علــى  املســيطر  وضعيــة  عــام 1945  بريطانيــا  مــن  املتحــدة  الــوالايت  اســتلمت  أن  بعــد 
األوســط، انتظــرت واشــنطن زمنــاً طويــًا مــن دون أن حتــاول الدخــول يف احتــال عســكري مباشــر 
للمنطقــة، وأسســت لنفســها قواعــد عســكرية، وبنــت آليــات تضمــن هلــا التبعيــة االقتصاديــة، ودربــت 
مســؤولن ال خيرجــون عــن طوعهــا، وهــا هــو ترامــب يريــد اليــوم إعــادة تفعيــل هــذا املنهــج وبنــاء قــوة 

أتثــري علــى أســاس القــدرة الزجريــة الــي متتلكهــا بــاده.
ميكنكــم أن تقولــوا هــل ســتتبى املؤسســات األخــرى يف الدولــة األمريكيــة تلــك املقاربــة وتتقــدم هبــا 
خطــوة إىل األمــام؟، فــإن ســألتموين عــن ذلــك فــإين أقــول لكــم إهنــا ســتضطر إىل أن تفعــل ذلــك 
عاجــًا أو آجــا، ولكــن أيَّ ســبيل ســتتبعه يف الشــأن الســوري؟، يبــدو أهنــا ســتتبع موقفــاً داعمــاً 
ألن متــأل فرنســا الفــراغ الــذي ســترتكه واشــنطن يف ســوراي، يف جــو تصاعــد فيــه التوتــر بــن الــوالايت 

املتحــدة وروســيا والغــرب.
قــدم ترامــب للرئيــس الفرنســي ماكــرون رســالة مفادهــا )أن يعملــوا مــع تركيــا( ويعرتفــوا ابلوجــود الرتكــي 

يف ســوراي فمــن جانــب، كمــا طلــب مــن الفرنســين حتقيــق تــوازن مــع تركيــا مــن جانــب آخــر.
يبــدو أن ماكــرون قــد تلقــى تلــك الرســالة، إىل درجــة أنــه صــرح أبنــه مســتعد للوســاطة بــن تركيــا 
وقــوات ســوراي الدميقراطيــة أي )حــزب العمــال الكردســتاين(، وهــذا يعــي أن فرنســا تريــد التدخــل يف 
الشــأن الســوري لتكــون حاميــة حلــزب العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب، بــداًل مــن دعــم 

تركيــا يف حرهبــا علــى اإلرهــاب.
مــن الواضــح أن هــذا أمــر ال ميكــن أن تســمح بــه تركيــا، وقــد رد رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب 
أردوغــان جبــواب شــايف حــن قــال )حنــن مشــغولون ابلقضــاء علــى اإلرهابيــن وليــس بتغيــري أمســاء 

تنظيماهتــم(، فهــل مثــة بعــد هــذا القــول كام ميكــن أن يقــال.

هل ستنسحب الواليات المتحدة من 
سوريا؟ وإذا انسحبت فماذا سيحدث؟

صحفي وكاتب

فخر الدين آلطون

Afrin operasyonu başladığında şunu söylemiştik. “Bu operasyon sadece 
Türkiye’nin terörlemücadelesine olumlu katkı yapmayacak, aynı zamanda 
Suriye’de dengelerin yeni baştan kurulması sonucunu getirecek.” Nitekim 
öyle oldu. Afrin zaferinin ardından Suriye sahasında etkin olan bütün 
aktörler pozisyonlarını yeniden gözden geçirdi, geçirmeye devam ediyor.
Elbette bu süreçte en fazla dikkat çeken, üzerinde durulması gereken aktör 
ABD. Bizler, genellikle Türkiye’nin hassasiyetlerine binaen ABD’nin 
YPG’ye yönelik tavrının ne olacağını, özellikle Menbiç’teki YPG varlığına 
ilişkin nasıl bir tutum takınacağını tartışıyoruz. Fakat Türkiye’nin son 
dönemde gerçekleştirdiği başarılı sınır ötesi harekâtlar ve sahip olduğu 
kararlı tutum ABD’yi Suriye krizine bakış açısını gözden geçirmeye 
zorluyor.
Tam da bu ortamda ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı “Suriye’den 
çekileceğiz” açıklaması son derece kritik. Her ne kadar Trump Washington’da 
ciddi bir direnç ve kuşatmayla karşı karşıya kalsa da başkanlık yarışına 
girdiği günden itibaren sözünü verdiği adımları bir bir atıyor. Trump’ın 
bu sözü de başkanlık koltuğuna oturmadan önce savunduğu dış politika 
çizgisine de uygun bir adım.
Trump “DEAŞ’la yapılan mücadelede gelinen nokta”yı gerekçe göstererek 
ABD’nin Suriye’den çekileceğini söyledi. Fakat asıl sebep yukarıda da 
söylediğim gibi Türkiye’nin sahadaki başarısı. Türkiye artık ABD’ye YPG 
ile iş yapmanın kendisine ciddi bir maliyet üreteceğini göstermiş oldu. 
Yoksa DEAŞ’la mücadelede ABD 3 ay önce hangi noktadaysa hâlâ aynı 
noktada. ABD’de en şahin isimler bile sahadaki CENTCOM komutanlarının 
fantezilerinin ABD’ye ne denli büyük bir zarar verdiğini konuşmaya başladı. 
Hele ki CENTCOM komutanıJoseph Votel’ın “Suriye’de çuvalladık” 
açıklaması Washington’daki dış politika çevrelerine saç baş yoldurdu.
Bütün bunlarla birlikte Trump’ın “Suriye’den çekileceğiz” açıklaması 
ABD’nin Ortadoğu’dan çekileceği, Ortadoğu’daki düzen kurma 
arayışlarının dışına çıkılacağı anlamına gelmiyor. Öyle görünüyor ki ABD 
daha çok İran’a karşı bir hat oluşturma çabası içinde Ortadoğu’ya müdahil 
olmaya, Rusya’yı dengelemeye çalışacak.
ABD’nin Suriye sahasında Rusya’yı dengeleme çabasının anlamsız olduğu 
sonucuna vardığını, mücadeleyi yeni bir sahaya taşımaya çalışacağını 
düşünüyorum. Dediğim gibi bu Ortadoğu’dan çekilmek anlamına gelmiyor. 
ABD 1945 sonrasında İngiltere’nin Ortadoğu’daki egemen pozisyonunu 
devraldıktan sonra çok uzun süre doğrudan askeri işgal yöntemine 
başvurmadı. Askeri üsler kurdu, ekonomik bağımlılık mekanizmaları inşa 
etti, kendi sözünden çıkmayan yöneticiler yetiştirdi. Trump bu yöntemi 
yeniden işletmekten ve caydırıcılık kapasitesi üzerinden etki oluşturmaktan 
yana.
Diyeceksiniz ki bu yaklaşımı Amerikan devletinin diğer kurumları da 
benimser ve adım atar mı? Bana soracak olursanız, er ya da geç atmak zorunda 
kalacaklar. Peki Suriye’de nasıl bir süreç işleyecek? ABD, Rusya Batı 
geriliminin tırmandığı bir ortamda, Suriye’de boşaltacağı alanı Fransa’nın 
doldurmasından yana bir tavır izleyecek gibi görünüyor. Trump’ın Fransız 
Cumhurbaşkanı Macron’a ilettiği “Türkiye’yle çalışın” mesajı bir yandan 
Türkiye’nin Suriye’deki varlığının tanınması, diğer yandan ise Türkiye’nin 
dengelenmesi talebi.
Macron mesajı almış görünüyor. Öyle ki hızla “Türkiye ile SDG (yani PKK) 
arasında arabulucu olabiliriz” açıklaması yaptı. Bunun anlamı Fransa’nın 
Türkiye’nin terörle mücadelesine destek olmak yerine Suriye’de PKK/
YPG’nin yeni hamisi olarak sürece dahil olacağıdır.
Ne var ki bu Türkiye’nin müsaade edebileceği bir husus değil. Nitekim 
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fransa’ya net bir cevap verdi ve “Biz 
teröristlere isim koymakla değil, onları yoketmekle meşgulüz” dedi. Bunun 
ötesinde söylenecek bir söz var mı? 

Fahrettı̇n ALTUN

ABD Suriye’den çekilir mi ?
Çekilirse ne olur ?

Gazeteci - Yazar
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إن القمــة الــي توافَــق فيهــا كّل مــن أردوغــان بوتــن وروحــاين علــى توســيع تعاوهنــم يف ســوراي، قــد تســببت يف 
ظهــور نوعــن مــن املخــاوف يف عواصــم الغــرب.

النــوع األول مــن تلــك املخــاوف يتمثــل يف احتمــال تشــكيل مســتقبٍل لســوراي مبعــزل عــن الغــرب، والنــوع 
الثــاين يتمثــل يف أن التقــارب الرتكــي الروســي، يــزداد قــوة يومــاً بعــد يــوم، وال شــك أن عاقــة التقــارب الــي 
عــرّبت عنهــا الصــور اجلماعيــة امللتَقطــة للزعمــاء الثاثــة يف أنقــرة، مل تكــن هــي ســبب هاذيــن النوعــن مــن 

املخــاوف.
إن القضيــة األصليــة هــي جنــاح روســيا وتركيــا وإيــران يف العمــل امليــداين املشــرتك، رغــم املصــاحل املتضاربــة بــن 
تلــك الــدول الثاثــة، إضافــًة إىل أن مباحثــات آســتاان ابتــت اآلليــة الوحيــدة الــي مازالــت تعمــل مــن أجــل 
مســتقبل ســوراي، وإذا أضفنا إىل ذلك تصريَح الرئيس األمريكي ترامب املتعلَق بـ)ســحب قواته العســكرية( 
مــن ســوراي يف أقــرب وقــت ممكــن، فإننــا نعــي حينهــا اخلــوف الغــريب مــن )البقــاء خــارج اللعبــة( يف ســوراي، 
وهــا هــم حياولــون تســويق تصريــح ترامــب الــذي يتعــارض مــع هــدف حتجيــم إيــران، ذلــك التصريــح املتعلــق 
بـ)االنســحاب مــن ســوراي( علــى أنــه ســيرتك )فراغــاً خطــرياً( يف املنطقــة، وقــد بــدأان نســمع صّفــارات إنــذار 
يف اإلعــام األمريكــي تشــري إىل أنــه يتــم )التخطيــط للمــرة األوىل ملســتقبٍل يف الشــرق األوســط مبعــزٍل عــن 

الــوالايت املتحــدة األمريكيــة(.
يف مثــل هــذه األجــواء نــرى اإلعــام الغــريب يعلّــق علــى صــورة الزعمــاء الثاثــة بعناويــن )التحالــف املرعــب( 
و)الثالوث احملارب( و)قمة األشــرار( و)يداً بيٍد يف مواجهة الغرب(، ويف ســياٍق ذي صلٍة هبذا )اإلثبات( 

جندهــم يعتــربون قــرار االنســحاب خطــًأ فادحــاً ارتكبــه ترامــب.
يف احلقيقــة يعمــل ترامــب علــى اإليفــاء بتعهداتــه االنتخابيــة، إذ ركــز قبــل االنتخــاابت علــى االقتصــاد 
التجميــل  بعمليــات  يهتــم كثــرياً  أن  الداخــل، دون  إىل  رســائل  دائمــاً  يوجــه  وهــو  الداخليــة،  والسياســة 
محايــة  وحــدات  صــورة  لتلميــع   )CENTCOM( و  البنتاغــون  قــادة  ميارســها  الــي  االســرتاتيجية 
لــه أوابمــا يف ســوراي، حــى وإن شــتت  الــذي تركــه  التخلــص مــن اإلرث  الشــعب، ولكنــه ال يســتطيع 

تلــك. بتصرحياتــه  األذهــان 
ويف هــذا اإلطــار نــراه ال يتعــاون مــع تركيــا )بشــكل يليــق ابلتحالــف بــن البلديــن(، فهــو ال يتخلــى عــن 
وحــدات محايــة الشــعب، ويعتقــد أنــه ســيتمكن مــن حتقيــق فــارق يف لعبتــه تلــك، إبقحــام فرنســا والعربيــة 

الســعودية يف تلــك اللعبــة.
أان واحــد مــن الذيــن يتوقعــون انســحاب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن ســوراي يف املــدى القريــب، إذ 
يتحــدث ترامــب عــن )تكاليــف الشــرق األوســط الــي يقّدرهــا ب7 تريليــون دوالر(، مث يهتــدي إىل طريــق 
للبقــاء يف املنطقــة، وذلــك ابلضغــط علــى الســعودين لدفــع تكاليــف وجــود القــوات العســكرية األمريكيــة 
يف ســوراي، لكــن جتديــد الرئيــس األمريكــي لتصرحيــات االنســحاب، رمبــا يتســبب يف فــراغ )جيوسياســي( 

خطــري يف املنطقــة.
إن موســكو وأنقــرة وطهــران يعرفــون جيــداً مــا ســينجر مــن عــدم حتديــد واشــنطن لسياســة مســؤولة وشــاملة 
إزاء ســوراي والشــرق األوســط، وهــذا مــا يعــزز مــن موقــف تركيــا وروســيا وإيــران، ولذلــك فــإن سياســات 

واشــنطن ذاهتــا هــي العنصــر الــذي يدفــع ابلــوالايت املتحــدة )خــارج طاولــة املفاوضــات الســورية(.
مثــة أمــر آخــر يف قمــة أنقــرة أّرق عواصــم الغــرب، وهــو الســري اإلجيــايب للعاقــات الرتكيــة الروســية، الــي كانــت 
 )S400 ( قــد هتــاوت إىل القــاع يف عــام 2015. فبعــد احلديــث عــن مشــروع الســيل الرتكــي ومنظومــة
ومباحثــات آســتاان ومفاعــل )آق  قويــو( النــووي، تضاعــَف عــدد مواضيــع التعــاون بــن البلديــن، لتكتســب 
العاقــة بينهمــا صفــة )الشــراكة االســرتاتيجية(، وهــا هــي دول اســكندانفيا وأورواب الشــرقية يتابعــون بــكل 
اهتمــام النتائــج اجليوسياســية احملتَملــة للتعــاون الــذي يــزداد متانــة وقــوة بــن أنقــرة وموســكو، لكــن أملانيــا 
وفرنســا ال تتعامــان حاليــاً مــع التقــارب الرتكــي الروســي كواقــع مــن الضــروري خلــق تــوازن فيــه، ولــو فعلــوا 
ذلــك ملــا ذهــب الرئيــس الفرنســي ماكــرون يف خيــار اســتضافة ممثلــي وحــدات محايــة الشــعب يف القصــر 
الرائســي الفرنســي، وليــس مــن االنتهازيــة يف شــيء أن تتبــع تركيــا سياســة التقــارب مــع روســيا، مــن دون 
قطــٍع مــع التحالــف الغــريب، فذلــك التقــارب انبــع مــن أن الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب وحلــف مشــال 
األطلســي قــد اختــذوا موقفــاً ضــد أنقــرة )ال يتناســب مــع حتالفهــم معهــا( خــال الســنوات اخلمســة األخــرية.

أن يكتشــفوا  الغربيــن  مــن شــركائها  تنتظــر اآلن  لـ)حــك جلدهــا بظفرهــا)، وهــي  تركيــا  وقــد اضطــرت 
)مصاحلهــم االســرتاتيجية احلقيقيــة( مــن جديــد، وحالــة االنتظــار تلــك ال ميكــن أن تكــون ســلبية، فقــد 
اضطــرت أنقــرة التبــاع سياســة خارجيــة اســتباقية تعمــل فيهــا مــع الفاعلــن امليدانيــن، مــن أجــل حــل 

املشــاكل القادمــة مــن ســوراي والعــراق واملتعلقــة ابألمــن القومــي الرتكــي.
إن عواصــم الغــرب تنــادي منــذ زمــن طويــل قائلــة إن )تركيــا أردوغــان بــدأت تنفصــل عــن الغــرب(، ولكنهــم 
يف الوقــت ذاتــه يدفعــون أبنقــرة للعمــل مــع موســكو. لكــن التقــارب الرتكــي الروســي لــن يتوقــف بســبب ذلــك 
املوقــف املتضــارب الــذي يتبنــاه الغــرب حــن يقــول )حنــن ال نريــد أن خنســر تركيــا( وهــم يف ذات الوقــت 

يصفــون أنقــرة أبهنــا )شــريك غــري موثــوق فيــه(.
ولذلــك فعلــى التحالــف الغــريب أن يتقــدم خطــوًة صحيحــة حنــو تركيــا يتجــاوز موضــوع )الاجئــن(، وأان 
أقــرتح عليهــم أن يبــدأوا إبعــان أهنــم يتفّهمــون اجلهــود الــي تبذهلــا تركيــا يف مكافحــة إرهــاب وحــدات محايــة 

الشــعب وتنظيــم )فتــح هللا گولــن( اإلنقــايب.

قمة أنقرة ومخاوف الغرب المزدوجة

صحفي وكاتب

برهان الدين دوران

Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Suriye’deki işbirliklerini genişletmeyi 
kararlaştırdıkları zirve Batı başkentlerinde iki kaygı yarattı:
Birincisi Suriye’nin geleceğinin Batı olmadan şekillenmesi ihtimali. İkincisi 
de Türkiye-Rusya yakınlaşmasının gittikçe güçlenmesi. Bu iki kaygının 
sebebi kuşkusuz üç liderin Ankara’da yakınlıklarını gösterdiği samimi fotoğraf 
kareleri değildi.
Asıl mesele Rusya, Türkiye ve İran’ın, çatışan menfaatlerine rağmen, sahada 
birlikte çalışmayı başarması.
Ve Astana sürecinin Suriye’nin geleceği ile ilgili çalışan tek mekanizma olması.
Bir de buna, Başkan Trump’ın bu ülkeden kısa sürede “askerlerini çekme” 
açıklamalarını eklediğinizde Batı’nın “oyun dışında kalma” korkusu içinde 
olduğu anlaşılıyor. Trump’ın, İran’ı sınırlandırma hedefi ile çelişen “Suriye’den 
çekilme” kararının “tehlikeli bir boşluk” oluşturduğu öne sürülüyor. ABD 
medyasında “Ortadoğu’da ilk kez ABD olmadan bir gelecek planlandığı” 
hakkında alarm zilleri çalıyor.
İşte böylesi bir ortamda üç liderin fotoğrafı Batı medyasında “ürkütücü ittifak,” 
“savaşüçlüsü,” “kötülerin zirvesi” ve “Batı karşısında el ele” ifadeleriyle 
karşılandı. Bu “tespite” bağlı olarak da Trump’ın çekilme kararının büyük bir 
hata olacağı iddia edildi.
Halbuki seçimler öncesi iç siyasete ve ekonomiye odaklanan Trump, aslında 
seçmenlerine verdiği sözü yerine getirme derdinde. Pentagon ve CENTCOM 
komutanlarının YPG ve strateji güzellemeleri hep içeriye mesaj vermeyi 
önceleyen Trump’ın pek ilgisini çekmiyor.
Açıklamalarıyla zihinleri karıştırsa da Trump, Obama’nın Suriye’deki 
mirasından kurtulamıyor.
Sözgelimi YPG’yi terk ederek Türkiye ile “müttefikliğe yaraşır” bir işbirliği 
yapmıyor.
Fransa ve Suudi Arabistan’ı oyuna sokarak bir fark oluşturabileceğini sanıyor. 
ABD’nin kısa vadede Suriye’den çekilmeyeceğini düşünenlerdenim.
“7 trilyon dolarlık Ortadoğu masrafından” bahseden Trump, Suriye’deki 
Amerikan askeri varlığının maliyetini Suudilere ödetmenin yolunu bulur ve 
bölgede kalır.
Ancak ABD Başkanı’nın yinelenen çekilme söylemi ciddi bir jeopolitik boşluk 
oluşturuyor.
Washington’ın tutarlı ve kapsamlı bir Suriye-Ortadoğu politikası belirlememesi 
ne yaptığını bilen Moskova, Ankara ve Tahran’ın elini güçlendiriyor. ABD’yi 
“Suriye masasının dışına iten” de Washington’ın kendi politikası.
Ankara Zirvesi’nde Batı başkentlerinin canını sıkan diğer husus ise 2015’te 
dibe vuran Türkiye-Rusya ilişkilerindeki olumlu gidişat.
Türk akımı, S-400’ler, Astana Süreci, Akkuyu Nükleer Santrali derken işbirliği 
konularının çoğalması ve “stratejik” mahiyet kazanması.
İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin dikkatleri Ankara-Moskova hattında 
güçlenen işbirliğinin muhtemel jeopolitik sonuçlarına çevrilmiş durumda.
Almanya ve Fransa şimdilik Türk-Rus yakınlaşmasını dengelenmesi 
gereken bir olgu olarak ele almıyor. Aksi takdirde Fransız cumhurbaşkanı 
Macron, YPG’lileri sarayında ağırlama tercihinde bulunmazdı. Türkiye’nin 
Batı ittifakından kopmadan Rusya ile yakınlaşma politikası bir fırsatçılık 
değil. ABD, AB ve NATO’nun son beş yılda Ankara’ya karşı “müttefiklikle 
bağdaşmayacak” bir yaklaşım göstermesinden kaynaklanıyor.
“Başının çaresine bakan” Türkiye, Batılı müttefiklerinin “gerçek stratejik 
menfaatlerini” yeniden keşfetmelerini bekliyor. Bu bekleyiş pasif olamaz. 
Suriye ve Irak’tan kaynaklanan milli güvenlik meselelerini çözmek için 
Ankara, sahadaki aktörlerle iş tutan, proaktif bir dış politika yürütmek zorunda. 
Uzun süredir “Erdoğan Türkiye’si Batı’dan kopuyor” yaygarası yapan Batı 
başkentleri kendi tercihleriyle Ankara’yı Moskova ile çalışmaya itiyorlar. 
Hem “Türkiye’yi kaybetmeyelim” hem de “Ankara artık güvenilmez partner” 
şeklindeki ikircikli yaklaşım bu süreci durduramaz.
Batı ittifakı, “mülteciler” konusunun ötesine geçen sahici bir adım atmak 
zorunda.
Benim önerim, Türkiye’nin FETÖ ve PKKYPG’ye karşı terörle mücadelesini 
anladıklarını göstermekle başlayabilirler.

Burhanettı̇ DURAN

Ankara Zirvesi ve Batı’nın iki kaygısı

Gazeteci - Yazar



العبارة احلقيقية هي: )عقب خراب البصرة(.
تعتــزم الــوالايت املتحــدة التدخــل يف ســوراي الســتخدام نظــام األســد األســلحة الكيميائيــة، وقــد شــهدان قبــل يومــن 

اســتهداف مؤسســات عســكرية ســورية عــن طريــق الطــريان اإلســرائيلي.
واآلن فالوالايت املتحدة تســتعد لشــّن عملية أكرب!، فما الذي ســيتغرّي لو تدخل األمريكان يف بلد مدمر ومهدم 

مــات فيــه مئــات اآلالف مــن أبنائــه وشــّرد املايــن منهــم؟.
عمليــة بعــد تفشــي الســرطان: أشــّبه هــذا الوضــع ابكتشــاف ورم خبيــث يف اجلســم، فيقــرر األطبــاء إجــراء عمليــة 
الســتئصال اخلــااي الســرطانية، فيطرحــون املريــض علــى طاولــة العمليــات ويفتحــون بطنــه، ويف تلــك األثنــاء يرتاجــع 
الطبيــب عــن إجــراء العمليــةـ فتظــل اخلــااي الســرطانية كمــا هــي وخييطــون بطــن املريــض مــن جديــد ويبقــى علــى هــذا 

احلــال، حتــدث عــدوى وتنتشــر اخلــااي الســرطانية يف كل مجيــع أعضــاء اجلســم.
كانــت الــوالايت املتحــدة قــد اختــذت قــرار تنفيــذ عمليــات عســكرية يف ســوراي يف عهــد أوابمــا عندمنــا اســتخدمت 
األســلحة الكيميائيــة يف الغوطــة )والــي كانــت اخلــط األمحــر ابلنســبة لواشــنطن(، فبــادرت إىل فعــل هــذا لكنهــا 
تراجعــت يف الســاعات األخــرية عــن اســتئصال اخلــااي الســرطانية، لتتخلــى عــن تركيــا وحلفائهــا يف وضــع حــرج، 
وهــو مــا أفضــى إىل تفشــي العــدوى يف عمــوم ســوراي ابنتشــار اخلــااي الســرطانية يف كل مــكان ابجلســد. وقــد أعــرب 
)ترمــب( قبــل يومــن عــرب حســابه علــى )تويــرت( عــن رد فعــل مماثــل لــرد فعــل أوابمــا والــذي كان قــد وصفــه بـ)اجلبــان 

والضعيــف(، واصفــاً األســد بصفــة )احليــوان(.
دخلنــا )طريــق ســد( طويــل: إهنــا حــرب يقتــل فيهــا األطفــال املســلمون ابألســلحة الكيميائيــة، يقتلــون أبيــدي 
مســلمة، وهــو مــا ســجله التاريــخ كوصمــة عــار. واآلن الــوالايت املتحــدة تعــرب عــن رّد فعــل إزاء قتــل املدنيــن 
ابألســلحة الكيميائيــة، كــذب وخــداع، فواشــنطن وحلفاؤهــا ال يتأملــون أدىن أمل ملقتــل األطفــال والنســاء املدنيــن، 
بــل إهنــم حــى ال يهتمــون لذلــك األمــر. أمتــت احلــرب عامهــا الســابع وقــد انتشــرت العــدوى يف كل شــرب مــن اجلســد 
الســوري وواشــنطن مل تفعــل لــه شــيئاً ســوى إرهاقــه أكثــر وأكثــر، األمــر ذاتــه ينطبــق علــى موســكو الــي تقــول اليــوم 
)لــو تدخلــت الــوالايت املتحــدة فســنرد(. أليــس لديهــا مــا تقولــه لألســد الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة؟.

واآلن فلننظــر إىل الطريــق الســد الــذي دخلنــاه، نناقــش فكــرة )هــل تضــرب أمريــكا األســد قاتــل األطفــال أم ال 
تضربــه؟(، فدخــول الــوالايت املتحــدة ســوراي بشــكل فعلــي يعــي تعزيــز قــدرات )يب كا كا( ومتزيــق األراضــي الســورية 
إذن، هــل نســمح أبن يواصــل األســد قتــل األطفــال ابألســلحة الكيميائيــة كمــا فعــل يف الغوطــة؟. روســيا تســاعدان 
يف عفرين، لكنها تساعد األسد كذلك يف الغوطة إذن، هل سنقول لروسيا شيئاً أم لن نقول؟. فأين ستتدخلون 
وأي عضــو ســتنقذون يف حــرب خبيثــة كهــذه تفشــت فيهــا اخلــااي الســرطانية يف كل مــكان؟ فلــم يشــهد التاريــخ 

حــراب قــذرة إىل هــذا القــدر.
كل يبكــي علــى ليــاله ال علــى القتلــى مــن األطفــال: أمريــكا تســعى للضغــط علــى روســيا، والســعودية تطمــح 
للضغــط علــى إيــران، ومصــر حتــاول الضغــط علــى تركيــا، أّمــا إســرائيل فهــي هتــدف الحتــال غــزة وقتــل املزيــد مــن 
الفلســطينين واالنتقــال مــن اجلــوالن إىل أعمــاق ســوراي، فيمــا تســعى إيــران لانتشــار أكثــر، بينمــا حتّمــل روســيا هــّم 
الســباحة يف امليــاه الدافئــة، أي أن لــكل دولــة مههــا وحســاابهتا، لكــن ال أريــد مــن أحــد أن خيــربان أبّن هــذه الــدول 
تشــعر ابألســف ملقتــل األطفــال األبــرايء ابلســاح الكيمــاوي!، فــا أحــد يهتــم هبــذا! فلــم ولــن يهتــم أحــد لشــأن 
األبــرايء، وهــذه الــدول لــن تتحــرك قيــد أمنلــة حــى لــو قتــل املايــن أمــام أعينهــا مــا مل يضــر ذلــك مبصاحلهــا. ال 
يؤاخــذين أحــد، لكــن بغــض النظــر عــن األخطــاء الــي ارتكبناهــا يف هــذه احلــرب، فــإن تركيــا هــي صــوت الضمــري 
واملــاذ اآلمــن الــذي يلجــأ إليــه املظلــوم. وليــس هنــاك أي دولــة أخــرى يف العــامل فتحــت أبواهبــا إىل هــذا احلــد 

الســتقبال املظلومــن مــن الاجئــن واملهاجريــن، ومل ميــد أحــد يــد العــون هلــم بقــدر مــا فعلــت تركيــا.
عقبــات يف طريــق حتولنــا إىل دولــة قويــة: ال خيفــى عليكــم أّن قدرتنــا نظــل عاجــزة أمــام بعــض األشــياء، وأن ليــس 
لدينــا القــدرة العســكرية واالقتصاديــة والبشــرية الــي توقــف هــذه الــدول عنــد حدهــا، وهــو الوضــع الــذي أمتــرد عليــه. 
أمتــرد علــى كل فــرد يــرى كل هــذا الظلــم وال يعمــل وينتــج حــى تكــون تركيــا دولــة عامليــة، فــا بــد أن تكــون تركيــا 
قلعــة حمكمــة وقــوة ذات أبس وخطًّــا دفاعيًّــا فــوالذايًّ حــى يســمع العــامل كامنــا وينفــذه، وهــذا بطبيعــة احلــال مرتبــط 
ابالحتــاد ال الفرقــة، مرتبــط ابلتضحيــة وحتقيــق التضامــن والســام اجملتمعــي بــن أبنــاء الوطــن. لألســف فــإّن تركيــا 
عاجــزة عــن الوصــول إىل القــوة والقــدرة الــي تريدهــا بســبب املصــاحل الشــخصية واهلمــوم املســتقبلية واألطمــاع الــي 
حيملهــا البعــض، وهــو مــا أمتــرد عليــه. تــرى الــوالايت املتحــدة أتتينــا مــن مســافة 10 آالف كيلومــرت وروســيا أتتينــا 
مــن مســافة 4 آالف كيلومــرت لتتدخــل يف أراضينــا فتقســماهنا ومتزقاهنــا وحتــاوالن إقامــة دويــات صغــرية علــى حســب 
أهوائهمــا. حنــن مــن يبكــي حبرقــة علــى األطفــال الذيــن يقتلــون ابألســلحة الكيميائيــة، لكــّن تركيــا صــارت حباجــة إىل 

أشــياء أخــرى حــى تســتطيع ختطــي هــذه املرحلــة إىل مــا بعدهــا.

عقب خراب ودمار سوريا

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

Sözün orijinali şudur: “Ba’de harâbu’l-Basra” (Basra harap olduktan sonra).
Guta’da kimyasal silah kullanıldı diye ABD Suriye’ye müdahale ediyor. Önceki gün askeri 
tesisleri İsrail aracılığı ile vurdu. Şimdi de daha büyük operasyon yapacakmış! Ülke harap 
olmuş, her yer yıkılmış, yüzbinlerce insan ölmüş, milyonlarca insan evsiz, yurtsuz kalmış bu 
aşamadan sonra müdahale edecekmiş ABD. Etsen ne olur?
KANSER HER YANI SARDIKTAN SONRA OPERASYON: Durumu şuna benzetiyo-
rum. Vücutta habis bir ur tespit edilmiş. Kanserli hücreleri almak için ameliyat kararı alınmış. 
Hasta ameliyat masasına yatırılmış, karnı açılmış. Tam o esnada doktor operasyon yapmaktan 
vazgeçiyor. Kanserli hücre alınmıyor, hastanın karnı dikiliyor ve öylece bırakılıyor. Enfek-
siyon kapıyor, kanserli hücre vücudun her yanına yayılıyor, tüm organlar perişan oluyor. 
Obama döneminde, Guta’da kimyasal silah kullanıldığında (ki ABD’nin kırmızı çizgisiydi), 
operasyon kararı alan ABD, tam olarak bunu yaptı ve son saatlerde kanserli hücreyi almaktan 
vazgeçti. Türkiye ve müttefiklerini yüzüstü bıraktı. Suriye’nin enfeksiyon kapmasına, kan-
serli hücrenin her tarafa yayılmasına neden oldu.
Trump ‘korkak ve beceriksiz’ dediği Obama’nın bu tavrını önceki gün sosyal medya hesabın-
dan resmen duyurdu. Esed’e ‘hayvan’ diyerek hem de.
BÜYÜK BİR AÇMAZA GİRDİK: Çocukların kimyasal silahla öldürüldüğü bir savaş bu. 
Hem de Müslüman çocuklar. Hem de Müslümanlar eliyle öldürüldü. Bu ayrı bir utanç olarak 
tarihe geçti. Şimdi sözüm ona ABD kimyasal silahla sivillerin öldürülmesine tepki gösteri-
yor. Yalan… Çocukların, sivillerin, kadınların öldürülmesine zerre kadar acımıyor ABD ve 
müttefikleri. Umurunda değil. 7 yıla giren savaşta enfeksiyon kapmış bedeni daha da perişan 
etmekten başka bir şey yapmadı ABD. Rusya’nın da ondan aşağı kalır yanı yok. Şimdi, 
‘ABD müdahale ederse karşılık veririz’ diyor Rusya. Kimyasal silah kullanan Esed rejimine 
diyeceği bir cümle yok mu? Şimdi içine düştüğümüz açmaza bakın. ‘Çocuk katili Esed’i 
ABD vursun mu vurmasın mı?’ diye tartışıyoruz. ABD’nin Suriye içine fiziki olarak girmesi, 
PKK’nın daha da güçlenmesi ve ülkenin parçalanması demektir. Peki Esed Guta’da olduğu 
gibi, kimyasal silahla çocuk öldürmeye devam mı etsin? Rusya bize Afrin’de yardım ediyor 
ama Guta’da da Esed’e yardım ediyor. O zaman Rusya’ya bir şey diyecek miyiz, demeyecek 
miyiz?
Kanserli hücrelerin her yanı sardığı kirli bir savaşta, nereye müdahale edeceksiniz, hangi 
organı kurtaracaksınız? Tarih böyle kirli bir savaş görmedi.
HERKESİN BİR HESABI VAR AMA HİÇBİRİ ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL
ABD’nin derdi Rusya’yı sıkıştırmak, Suud’un derdi İran’ı sıkıştırmak, Mısır’ın derdi Türki-
ye’yi sıkıştırmak, İsrail’in derdi Gazze’yi işgal etmek, daha çok Filistinli öldürmek, Golan 
tepelerinden Suriye içlerine inmek… İran’ın derdi daha da yayılmak, Rusya’nın derdi sıcak 
sularda yüzmek… Herkesin bir derdi, bir hesabı var anlayacağınız. Ancak kimse, bu dev-
letlerin kimyasal silahla öldürülen çocuklara acıdığını söylemesin! Kimsenin böyle bir derdi 
yok! Olmadı, bundan sonra da olmayacak. Milyonlar gözlerinin önünde ölse, çıkarına zarar 
vermemişse kılını kıpırdatmaz bu devletler. Kimse kusura bakmasın, bu savaşta ne kadar hata 
yapmışsak yapalım, ne kadar yanlış karar almışsak alalım, Türkiye vicdanın sesidir, mazlu-
mun sığınacağı limandır.
Bu dünyada kapsını bu kadar rahat mazluma, göçmene, mülteciye açan başka bir devlet yok-
tur. Bu miller kadar mazluma ağlayan, yardım eden kimse de yoktur.
GÜÇLÜ ÜLKE OLMAMIZA ENGEL OLANLAR: Gelin görün ki gücümüz yetmiyor 
bazı şeylere. Gelin görün ki, bu devletlere haddini bildirecek askeri kuvvetimiz, ekonomik 
gücümüz, sahada adamımız yok. Ben işte buna isyan ediyorum. Tüm bu adaletsizlikleri 
görüp, bu ülkenin dünya devleti olması için çalışmayan, üretmeyen, çaba harcamayan in-
sanlarına isyan ediyorum. Burası kale gibi sağlam olacak ki, burası sarsılmaz bir güç olacak 
ki, burası çelikten bir savunma hattı olacak ki dünyaya sözümüz geçsin. Bu, ayrışmadan 
değil, birlikten geçer. Bu, fedakarlıktan geçer. Bu, toplumu bir arada tutmak, kaynaştırmak, 
barıştırmaktan geçer. Bazılarının kişisel hesapları yüzünden, bazılarının ikbal derdi yüzün-
den, bazılarının kifayetsiz muhteris ruhları yüzünden bu ülke istenildiği gibi güçlenemiyor. 
İşte ben buna isyan ediyorum.
Sonra 10 bin kilometre öteden ABD, 4 bin kilometre öteden Rusya gelip, toprağımıza karışır, 
böler, parçalar, keyfine göre devletçikler kurmaya kalkar. Guta’da kimyasal silahla ölen 
çocuklara bir biz yanarız, biz ağlarız, biz dövünürüz ama öteye gitmek için başka şeyler 
lazım artık bu ülkeye.

Kemal ÖZTÜRK

Suriye harap olduktan sonra

Gazeteci - Yazar
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