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أردوغان: سنحل مشكلة إدلب بعد عفرين ..
Erdoğan: Afrin’den Sonra İdlib Meselesini Halledeceğiz…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin bölgesini terör örgütlerinden temizledikten 
sonra Suriye’nin İdlib kentindeki sorunu halletme sözü verdi. Erdoğan, asıl büyük hareketlerin henüz 
başlamadığını vurgularken, Beşar Esed’i kastederek “Bir milyon Suriyelinin ölümüne yol açmış biriyle 
neyi konuşacağız?” ifadelerini kullandı.

تعهــد الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، بـــ )حــل مشــكلة إدلــب( الســورية بعــد االنتهــاء مــن تطهــر منطقــة عفريــن مــن 
التنظيمــات اإلرهابيــة، مؤكــداً أن التحــركات الكــرى واألساســية مل تبــدأ بعــد، وقــال: يف أي شــأن ســنتحدث مــع قاتــل تســبب مبــوت 

مليــون ســوري، يف إشــارة لبشــار األســد.
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غصن الزيتون 
واالنتصار

Zeytin Dalı operasyonu, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin komutasında Özgür Suriye Ordusu 
gruplarıyla birlikte yürütülmekte ve belir-
lenen hedefler doğrultusunda her gün başarılar 
kaydetmektedir. Operasyon güçleri yavaş 
bir biçimde ilerleyerek savunma mevzilerini 
sağlamlaştırdıktan sonra, ele geçirdiği alan-
larda tahkimat yapmaktadır. Yine kurtarılan ve 
güvenliği sağlanarak temizlenen bölgelerdeki 
evlerine dönebilmeleri için yöre halkına gıda 
ve ilaç yardımında bulunmaktadır. Ardından 
kuvvetler asıl büyük hedef olan Afrin ve ci-
varını Türkiye-Suriye sınır boyundaki Arap 
köy ve kasabalarını işgal etmiş olan ayrılıkçı 
örgütlerden geri almak amacıyla başka alanlara 
intikal etmektedir.
Amerika, İsrail ve Suriye rejimi, Türkiye 
sınırında bir Kürt devleti ya da daha hafif bir 
ifadeyle Kürt Federasyonu kurma hayalin-
in önünü açmak için PYD (PKK) güçleri-
ni desteklemiştir. Böylece Türkiye’yi tehdit 
edebilecek ve istikrarını bozarak sırtında bir 
hançer olarak kalmasına yol açabilecektir.
Türkiye 20 Ocak’ta halen devam eden Afrin 
operasyonuna başladı. Operasyonun hede-
fi Kürt Halk Koruma Birlikleri’ni (YPG) ve 
bölgede kalan DAEŞ mensuplarını etkisiz hale 
getirmekti. Türkiye’deki Kürdistan İşçi Parti-
si’nin (PKK) Suriye uzantısı sayılan Demokra-
tik Birlik Partisi (PYD), terör örgütü listel-
erinde bulunmaktaydı.
Terörist PYD milisleri, Reyhanlı ve Kilis’teki 
halkı korkutmak için tüm silahlarını kullandı. 
Yine Afrin’in kuzeyinde bulunan Şeyh Haruz 
Dağı yakınında katil Esed rejiminin yaptığı 
gibi zehirli klor gazı yüklü bombalar kullandı. 
Bu saldırıda ÖSO mensubu 20 kişi boğulma 
tehlikesi geçirdi.
Zeytin Dalı Amerika, İran, Suriye rejimi ve 
satılmış PKK’ya acı vermektedir. Görünürde 
bu operasyon Zeytin Dalı olsa da, tarih ve 
zamanlar boyunca var olacak bir meşe ağacı 
olacaktır.
Türk Ordusu ve ÖSO, Fırat Kalkanı’nda 
başladıkları işi bitirmektedirler. Bu iki ordu, 
DAEŞ terör örgütünün elinden birçok Suriye 
köy ve kasabasını geri almış ve kanları bu yol-
da birbirine karışmıştı.
Halep’ten altı bin kişinin katıldığı Çanakkale 
Savaşı’nda da Suriyeli ve Türk kanı birbiriyle 
karışarak bütünleşmişti. İslam için yapılan bu 
savaşta hilafet başkenti İstanbul’u korumak 
için Arap kanı ile Türk kanı beraber akmıştı.
Müslümanlar şehrin İngiltere, Fransa, Avus-
tralya ve Yeni Zelanda güçlerinden oluşan ve 
İngiliz Donanma Bakanı Winston Churchill ve 
Fransız Generali Guro tarafından idare edilen 
düşman ordusu tarafından ele geçirilmesine 
izin vermemişti.
Zeytin Dalı Suriyeli-Türk kardeşliğinin ve 
ortak kaderinin taçlandırılmasıdır. Suriyeliler 
şehit olan Türk gençlerinin dökülen kanlarını 
unutmayacaktır. Suriyeliler şu anda Türki-
ye’nin bütün şehirlerinde bu tarihi operasyonda 
gönüllü olmak için birbirleriyle yarışmaktadır.
Zafer sancağı yeniden göklere yükselecek, 
Türkler ve Suriyeliler kurtarılan tüm bölgel-
eri yeniden inşa edecek, kendilerini birleştiren 
muhabbet, ortak tarih ve İslam dini ile bu böl-
geleri kuvvetlendirecek ve koruyacaktır.
Zeytin Dalı, yapılan fedakarlıklar sayesinde 
muzaffer olacak ve kardeşlik ruhunun bir if-
adesi olarak daha da güçlenecektir. 

الــي  املخططــات  وفــق  الزيتــون(  )غصــن  معركــة  تســر 
وضعــت هلــا، وحتقــق االنتصــارات يوميــاً، بقيــادة القــوات 
املســلحة الرتكيــة مــع فصائــل مــن اجليــش الســوري احلــر، 
تتقــدم هــذه القــوات ببــطء، لتثبــت مواقعهــا الدفاعيــة وتقيــم 
التحصينــات يف األماكــن الــي حتررهــا، وتقــدم املســاعدات 
الغذائيــة والدوائيــة ألهلهــا العائديــن إىل بيوهتــم بعــد أتمينهــا 
وتطهرهــا، مثًّ تنتقــل إىل أماكــن أخــرى حنــو هدفهــا األمشــل 
وهــو حتريــر عفريــن ومناطقهــا مــن الفصائــل االنفصاليــة الــي 
متــددت واســتولت علــى القــرى والبلــدات العربيــة املالصقــة 

للحــدود الرتكيــة الســورية.
قــوات  الســوري  والنظــام  واســرائيل  امريــكا  دعمــت  وقــد 
البيــدي )pkk( مــن أجــل تســهيل حتقيــق حلمهــا إبقامــة 
ختفيفــاً  أمستهــا  مــا  أو  الرتكيــة  احلــدود  علــى  دولــة كرديــة 
اســتقرارها  وزعزعــة  تركيــا  أمــن  لتهديــد  فيدراليــة كرديــة، 

تركيــا. خاصــرة  يف  تظــل كاخلنجــر  ولكــي 
ينايــر معركــة عفريــن  الثــاين/  تركيــا يف 20 كانــون  بــدأت 
املســتمرة حــى اآلن، مــن أجــل حتييــد خطــر )وحــدات محايــة 
اإلرهابيتــن  )داعــش(  وبقــااي عناصــر  الكرديــة،  الشــعب( 
يف املنطقــة، خاصــة أهنــا تعــّد )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( 
تركيــا،  يف  الكردســتاين(  العمــال  )حــزب  لتنظيــم  امتــداًدا 

املصنــف كتنظيــم إرهــايب.
إال  ســالح  أي  اإلرهابيــة   PYD ميليشــيا  تــرتك  ومل 
واســتخدمته لرتويــع أهلنــا يف الرحيانيــة وكلــس، وجلــأت كمــا 
النظــام األســدي اجملــرم إىل اســتخدام القذائــف احململــة بغــاز 
الكلــور الســام ابلقــرب مــن جبــل )الشــيخ خــروز( مشــال 
اجليــش  مقاتلــي  مــن  عنصــراً  فيهــا 20  وأصيــب  عفريــن، 

احلــر حبــاالت اختنــاق. الســوري 
الســوري  والنظــام  وإيــران  أمريــكا  أوجــع  الزيتــون  غصــن 
الزيتــون(،  )غصــن  ابلظاهــر  وهــو  الــي كــي كــي  واملرتزقــة 
ولكنــه يف احلقيقــة شــجرة ســنداين ســتعمر علــى مــر التاريــخ 

واألزمنــة.
اجليــش الرتكــي وقــوات اجليــش الســوري احلــر يكمــالن مــا 
بــدآه يف معركــة درع الفــرات، حــن جنحــوا يف حتريــر العديــد 
داعــش  تنظيــم  أيــدي  مــن  الســورية  والقــرى  البلــدات  مــن 

اإلرهــايب، وامتزجــت دمائهمــا ســوية. 
لقــد ســبق وامتــزج الــدم الســوري مــع الــدم الرتكــي يف معركــة 
)جنــاق قلعــة( ومشــاركة ســتة آالف مــن أهــل حلــب فيهــا، 
والــي كانــت معركــة إســالمية اختلــط فيهــا الــدم العــريب مــع 

الرتكــي دفاعــاً عــن عاصمــة اخلالفــة إســطنبول.
احللفــاء  جيــش  قبــل  مــن  املدينــة  ابحتــالل  يســمحوا  ومل 
املؤلــف مــن )بريطانيــا، فرنســا، أســرتاليا، نيوزيلنــدا( الــذي 
الريطانيــة واجلنــرال  البحريــة  قــاده ونســتون تشرشــل وزيــر 

غــورو. الفرنســي 
)غصــن الزيتــون( تتويــج لألخــوة الســورية الرتكيــة وللمصــر 
األتــراك  الشــباب  دمــاء  الســوريون  ينســى  ولــن  املشــرتك، 
الذين استشــهدوا، والســوريون يتســابقون يف كل احملافظات 

الرتكيــة للتطــوع يف هــذه املعركــة املصريــة.
األتــراك  وســيعيد  جديــد،  مــن  االنتصــار  رايــة  ســرتفع 
والســورين بنــاء مجيــع املناطــق احملــررة وتســويرها وحتصينهــا 
ابحلب والتاريخ املشــرتك والدين اإلســالمي الذي جيمعهم.

التضحيــات  هــذه  بفضــل  الزيتــون(  )غصــن  ســينتصر 
وســيقوى ويشــتد كتعبــر أبــدي عــن روح األخــوة املشــرتكة.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Zeytin Dalı
ve Zafer

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

ا منذ انطالق غصن الزيتون
ً
األركان التركية تعلن تحييد 1266 إرهابي

الجيش التركي يسيطر على شبكة أنفاق في عفرين

TSK Zeytin Dalı Harekatında Şu Ana Dek 1266 Teröristin 
Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı

Türk Ordusu Afrin’de Tünel Ağını Ele Geçirdi

Türk Genelkurmay Başkanlığı PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ teröristlerine karşı başlatılan 
Zeytin Dalı operasyonunun başlangıcından bu yana 1266 teröristin etkisiz hale getirildiğini 
açıkladı. TSK ayrıca, Afrin’de teröristlere ait sığınak, zırhlı araç, silah deposu ve mühimmatlar-
dan oluşan 19 hedefi imha ettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, PKK’nın Suriye kolu PYD’ye ait Afrin’de bulu-
nan tünel ve hendeklerden oluşan bir ağı ele geçirerek imha etti.

ــا منــذ انطــالق عمليــة غصــن الزيتــون ضــد إرهابيــي ) يب كا كا/  أعلنــت رائســة األركان الرتكيــة، حتييــد 1266 إرهابًي
كا جــي كا/ ب ي د – ي ب ك( و)داعــش(، وتدمــر 19 هدفًــا لإلرهابيــن بينهــا مالجــئ وحتصينــات وخمــازن 

لألســلحة والذخائــر، يف منطقــة عفريــن الســورية.

ســيطر اجليشــان الرتكــي والســوري احلــر علــى شــبكة ملتويــة مــن األنفــاق واخلنــادق التابعــة لتنظيــم )ب ي د( الــذراع 
الســوري لتنظيــم )يب كــي كــي(، وتدمرهــا يف منطقــة عفريــن.

اقتراب المرحلة األولى لعملية غصن الزيتون من االنتهاء
Zeytin Dalı’nın Birinci Aşamasında Sona Yaklaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu gruplarıyla birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı oper-
asyonun birinci aşamasında, 9 önemli mevziin ele geçirilmesiyle sona yaklaşıldı. Operasyon 
güçleri, teröristlerin bölgedeki varlığını ortadan kaldırabilmek için ele geçirilen mevzilerde tem-
izlik ve tahkimat faaliyetlerine başladı.

أوشــكت املرحلــة األوىل مــن عمليــة غصــن الزيتــون الــي تنفذهــا القــوات املســلحة الرتكيــة مــع فصائــل مــن اجليــش 
احلرعلــى االنتهــاء، بعــد ســيطرهتا علــى 9 نقــاط هامــة ، وبــدأت إبجــراء عمليــة مســح النقــاط الــي ســيطرت عليهــا  

وحتصينهــا مــن أجــل القضــاء علــى وجــود اإلرهابيــن يف املنطقــة.



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.5
0 

- 
15

/2
/2

01
8

3

اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي

Yazarlar
Mehmet Ali EMINOĞLU

Kemal ÖZTÜRK
Burhanettı̇ DURAN

Dr. Abdullah LEBABÎDÎ
Semir ABDÜLBAKI

Subhi DUSUKI

اب
ّ
الكت

محمد علي أمين أوغلو
كمال أوزتورك
برهان الدين دوران
د. عبد الله لبابيدي
سمير عبد الباقي
صبحي دسوقي

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

ICEBERG AJANSI

Tel: 03422203939 - 05053717705
İncilipınar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televi-

zyon İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayın yönetmeni

Sayfa Editörü

Yerel Süreli
Adına
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi DUSUKI
Abdulnasser SUOILMI

Suriye Çağın Zorbaları Rusya, İran ve Suriye Rejimi Eliyle Yok Ediliyorسوريا تباد على أيدي طغاة العصر روسيا وإيران والنظام السوري المجرم
Katil Rus rejimi ve Suriye rejimi uçakları Suriye şehirlerini yerle bir etme ve Suriye halkını katletme görevini 
yerine getirmeye devam ediyor. Yaşam merkezlerine yönelik gerçekleştirilen 136 saldırı, medeni olduğunu 
iddia eden ancak suçluların serbest kalmasına ses çıkarmayarak Suriyeli çocukların ve Suriye halkının can-
larını bir oyun malzemesi haline getiren Batı dünyası için bir utanç vesilesi teşkil etmektedir.

يواصــل طــران النظــام الروســي اجملــرم والنظــام الســوري القاتــل  إكمــال مهمتهــم بتدمــر املــدن الســورية وإابدة الشــعب الســوري  
ومت توثيــق 136 اعتــداء علــى مراكــز حيويــة ، مــا حيــدث يشــكل إدانــة للعــامل الغــريب الــذي يدعــي احلضــارة ويــرتك جمرًمــا طليًقــا، 

يعبــث أبرواح أطفــال ســورية وشــعب ســورية.
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رغــم أتكيــد تركيــا علــى أن عملياهتــا العســكرية، يف الشــمال الســوري، 
ســواء )درع الفــرات( أو )غصــن الزيتــون(، تســتند إىل قــرارات األمــم 
املتحــدة وميثاقهــا، إال أهنــا ترتكــز بدرجــة أكــر علــى )اتفاقيــة أضنــة(، 

الــي جــرى توقيعهــا بــن أنقــرة ودمشــق عــام 1998.
إذ أن االتفاقيــة حتتــوي علــى بنــود تعطــي تركيــا احلــق يف عبــور احلــدود 
الســورية ملالحقــة مســلحي )حــزب العمــال الكردســتاين -يب كا كا(، 
الــذي خيــوض منــذ عقــود، متــرداً يف تركيــا، مصحــوابً هبجمــات إرهابيــة، 
)منظمــة  األورويب كـــ  واالحتــاد  املتحــدة  والــوالايت  أنقــرة  وتصنفــه 

إرهابيــة(. 
وتعتــر أنقــرة حــزب )االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ب ي د(، وجناحــه 

املســلح )ي ب ك( امتــداداً لـــ)يب كا كا(.
وكانــت خالفــات حــادة بــن أنقــرة ودمشــق وصلــت إىل حــد التهديــد 
ابملواجهــة العســكرية ســبباً يف توقيــع االتفاقيــة املذكــورة، ومتثلــت أبــرز 

اخلالفــات يف دعــم دمشــق للمتمرديــن األكــراد.
ففــي تســعينيات القــرن املاضــي، تصاعــد التوتــر بــن أنقــرة ودمشــق؛ 
)يب كا كا(،  تنظيــم  بدعــم  الســورية  احلكومــة  تركيــا  اهتمــت  حيــث 
والســماح لــه إبقامــة معســكرات لتدريــب عناصــره علــى أراضيهــا وتوفــر 
احلمايــة )عبــدهللا أوجــالن( زعيــم التنظيــم؛ مــا أدخــل عالقــات البلديــن 
يف نفــق خطــر كاد أن يصــل إىل حــد االشــتباك العســكري املباشــر.
تركيــا  عندمــا حشــدت  عــام 1996،  ذروهتــا  األزمــة وصلــت  هــذه 
قواهتــا، وهــددت ابلتدخــل عســكرايً يف مشــايل ســوراي، مــا مل ترتاجــع 

ســوراي عــن دعــم املتمرديــن األكــراد.
وعقــب وســاطات عربيــة ودوليــة، مت التوصــل إىل )اتفاقيــة أضنــة( عــام 
1998 بــن أنقــرة ودمشــق برعايــة العديــد مــن الــدول؛ مــا فتــح البــاب 
أمــام صفحــة جديــدة مــن العالقــات بــن البلديــن، الــي تطــورت الحقــاً 
إىل مســتوى التعــاون االســرتاتيجي الــذي ســرعان مــا اهنــار مــع بدايــة 

الثــورة الســورية يف مــارس/آذار 2011.
وتتضمــن االتفاقيــة بنــوداً أبرزهــا االتفــاق علــى )مكافحــة اإلرهــاب عــر 
احلدود، وإهناء ســوراي كل أشــكال الدعم لتنظيم العمال الكردســتاين، 
وإخــراج أوجــالن مــن األراضــي الســورية، ومنــع املســلحن األكــراد مــن 

التســلل لألراضــي الرتكيــة(.
لكن البند األبرز حتدث عن )احتفاظ تركيا يف ممارسة حقها الطبيعي 
يف الدفــاع عــن النفــس، ويف املطالبــة بتعويــض عــادل عــن خســائرها يف 
األرواح واملمتلــكات، إذا مل توقــف ســوراي دعمهــا للحــزب الكردســتاين 
فــوراً(، وإعطــاء تركيــا )حــق مالحقــة اإلرهابيــن يف الداخــل الســوري 
حــى عمــق مخســة كيلومــرتات(، و)اختــاذ التدابــر األمنيــة الالزمــة إذا 

تعــرض أمنهــا القومــي للخطــر(.
وبنــاًء علــى هــذه البنــود، رأت تركيــا أن االتفاقيــة تتيــح هلــا احلــق يف 
واعتبــار  احلــدود،  مــن  الســوري  اجلانــب  علــى  املســلحن  مالحقــة 
تواجدهــم هتديــداً ألمنهــا القومــي؛ مــا يتيــح هلــا الدخــول حملاربتهــم بــرايً 

يف مشــايل ســوراي.
إليهــا  اســتندت  الــي  املصوغــات  أحــد  االتفاقيــة  هــذه  كمــا كان 
املعارضــة الســورية ملطالبــة تركيــا إبنشــاء منطقــة آمنــة مشــايل ســوراي.
ففــي 11 مايــو/أاير 2016، قــال الرئيــس الــدوري لـ)الئتــالف الوطــي 
العبــدة(، يف مؤمتــر  )أنــس  آنــذاك  الســورية(  الثــورة واملعارضــة  لقــوى 
صحفــي بواليــة بيالجيــك الرتكيــة: )إن اتفاقيــة أضنــة هتيــئ األرضيــة 
الالزمــة ألنقــرة إلقامــة منطقــة آمنــة يف ســوراي، ويف حــال حتقــق ذلــك، 
وأُقيمــت املنطقــة اآلمنــة ، فــإن أنقــرة ســتكون قــد أمنــت حدودهــا، 

وعندئــذ ميكــن للســورين أن يعــودوا إىل بالدهــم أبمــان(.
الزيتــون(  )غصــن  عمليــة  انطــالق  الرتكيــة،  األركان  رائســة  وأعلنــت 
املنطقــة،  ويف  تركيــا  حــدود  علــى  واالســتقرار  األمــن  إرســاء  هبــدف 
والقضــاء علــى تنظيمــات )يب كا كا/ب ي د/ي ب ك( و)الدولــة 

عفريــن. مدينــة  يف  اإلســالمية( 
وأكــدت أنــه جيــرى اختــاذ كل التدابــر الالزمــة للحيلولــة دون إحلــاق 

أضــرار ابملدنيــن.

شرِعن لتركيا عملية غصن الزيتون
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اجليــش  يقودهــا  الــي  عفريــن  عمليــة  مــن  األمريكيــة  املواقــف  تناقــض 
يف  األوىل  التناقضــات  هــي  ليســت  تركيــة،  مبســاعدة  احلــر  الســوري 
أخطــاء  عــن  مصغــرة  صــورة  هــي  بــل  تركيــا،  مــع  األمريكيــة  السياســة 
السياســة األمريكيــة حنــو تركيــا، وعلــى وجــه اخلصــوص يف ســوراي، منــذ 

.2011 عــام  فيهــا  الثــورة  انطــالق 
فآخــر التصرحيــات األمريكيــة يف 2018/1/25 حــول عمليــة عفريــن 
بعــد ســتة أايم مــن انطالقتهــا، هــو تصريــح )البنتاغــون( الــذي يقــول 
فيــه:) إن عمليــات عفريــن تعــوق مهمــة القضــاء علــى تنظيــم الدولــة(، 
علمــا أبن حلفــاء أمريــكا مــن األحــزاب الكرديــة هــم مــن أعلنــوا القضــاء 
علــى تنظيــم )الدولــة( يف املناطــق الــي يســيطرون عليهــا، مبــا فيهــا عفريــن 
ومنبــج والرقــة وغرهــا، بــل كانــت امريــكا نفســها ضامنــة النســحاب 
عناصــر )داعــش( مــن الرقــة وغرهــا إىل أماكــن أخــرى، فالبنتاغــون نفســه 
متــورط مبســاعدة )داعــش(، علــى لســان املخابــرات الروســية وابهتامــات 
مباشــرة، فلمــاذا توقــع أمريــكا نفســها هبــذا التناقــض املفضــوح أمــام العــامل.

وقــد نقــل عــن رويــرتز تصريــح آخــر بعــد األول عــن البنتاغــون يقــول: 
)إنــه ســيواصل احلــوار مــع تركيــا بشــأن إقامــة منطقــة آمنــة علــى احلــدود(، 
وهــذا أتكيــد لتصريــح أمريكــي ســابق رداً علــى مكاملــة الرئيــس )ترامــب( 
مــع الرئيــس الرتكــي أردوغــان يف ديســمر املاضــي، وقــد علــق عليــه وزيــر 

قائــاًل: )إّن  اغلــو  الرتكــي جاويــش  اخلارجيــة 
وتركيــا  املتحــدة  الــوالايت  بــن  الثقــة  بنــاء 
شــرط أساســي للتباحــث بشــأن منطقــة آمنــة 
يف الشــمال الســوري(، هــذا التصريــح لوزيــر 
صحــايف  مؤمتــر  يف  جــاء  الرتكــي،  اخلارجيــة 
نظرتــه  مــع  إســطنبول  يف  عقــده  مشــرتك 
والنمســا  كنايســل(،  )كاريــن  النمســاوية 
الــي  األوروبيــة،  الــدول  أكثــر  مــن  كانــت 
علــى  تركيــا،  حــق  يف  واخطــأت  اختلفــت 
خلفيــة االســتفتاء علــى التعديــالت الدســتورية 
النمســا  مــن  البالــغ  العــداء  فبعــد  تركيــا،  يف 
حنــو تركيــا، إذ هبــا أتيت إىل أنقــرة للمصاحلــة 

واالعتــذار.
يكــون  قــد  النمســاوي  الرتكــي  اللقــاء  هــذا 
الــي  األمريكيــة،  للسياســة  مفيــداً  درســاً 

اكثــرت مــن أخطائهــا حنــو تركيــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة، بدايــة 
يف  الصــراع  أزمــة  حلــل  االعتبــار  بعــن  الرتكيــة  الرؤيــة  أخــذ  عــدم  مــن 
ســوراي، وســعيها إبدارة مــن البنتاغــون إلشــعال ســوراي أكثــر، واســتمرار 
القتــال فيهــا ألكثــر مــن ســت ســنوات، ومــن أجــل ذلــك مسحــت إليــران 
إبدخــال جنودهــا وميليشــياهتا ملســاعدة األســد ومنــع انتصــار الثــورة بدايــة 
عــام 2013، بعــد ان أعاقــت امريــكا ســقوط األســد حبجــة إســقاطه 
عــر خمــرج دويل ابســم مؤمتــر جنيــف يونيــو 2012، بينمــا كان اهلــدف 
القتــال والصــراع حلــن متكنهــا مــن ترتيــب تقســيم  األمريكــي اســتمرار 
ســوراي حســب خمططاهتــا للشــرق األوســط اجلديــد، حــى لــو اضطــرت 
إىل توريــط روســيا فيهــا، بعــد فشــل إيــران وميليشــياهتا منــذ منتصــف عــام 
2015، وســعي أمريــكا أيضــا إىل توريــط تركيــا يف صــراع مريــر ومدمــر 
مــع روســيا، بعــد اســقاط الطائــرة الروســية ســخوي يف نوفمــر 2015، 
إىل  اســتخباراتياً، فعكســته  الــذي كشــفته روســيا وأدركتــه  األمــر  وهــو 
تعــاون اقتصــادي وأمــي وعســكري مــع تركيــا يف ســوراي وخارجهــا، يف 

ضربــة مضــادة ألمريــكا.
أمــا فكــرة املنطقــة اآلمنــة، فهــي فكــرة أمريكيــة ســاذجة جــاءت هبــا بعــد 
عمليــة عفريــن كمخــرج مــن أخطائهــا، لعلمهــا أن الدولــة الرتكيــة مــن 
أربــع ســنوات  منــذ  اآلمنــة،  املنطقــة  فكــرة  الــي طرحــت  الــدول  أوائــل 
تقريبــاً، فعــدد الالجئــن الســورين يف تركيــا بلــغ أكثــر مــن ثالثــة ماليــن، 

وكّلــف اخلزينــة الرتكيــة أكثــر مــن مخســن مليــار دوالر، بــن مســاعدات 
رمسيــة وأهليــة، ومــن مجعيــات خريــة متعــددة، فاحلديــث األمريكــي عــن 
املنطقــة اآلمنــة اآلن ليــس صادقــاً، وإمنــا هبــدف حصــر عمليــة )غصــن 
الزيتــون( يف منطقــة عفريــن فقــط، بينمــا تركيــا أمسعــت أمريــكا أن هدفهــا 
ليــس عفريــن فقــط، وإمنــا منبــج وغــرب الفــرات، وليــس مــا مينــع وصوهلــا 
إىل الرقــة، حيــث أن معظــم ســكاهنا مــن الســورين العــرب الســنة، وليــس 
فيهــا إال قلــة كرديــة حــى يطالبــوا ببقائهــا حتــت ســيطرة حــزب العمــال 
الكردســتاين، أو حتــت املســمى األمريكــي لعناصــره ابســم قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة )قســد( أو غرهــا، فرتكيــا تريــد حلــواًل لتواجــد اإلرهابيــن 
علــى حدودهــا أواًل، وتريــد حلــواًل ملعــاانة ثالثــة ماليــن الجــئ ســوري 
االســتقرار واالســتنزاف  عــدم  وتريــد حــال حلالــة  اثنيــاً،  أراضيهــا  علــى 

وســفك الدمــاء يف ســوراي واملنطقــة اثلثــاً.
لقــد قّدمــت أمريــكا وعودهــا بســحب امليليشــيات اإلرهابيــة مــن عناصــر 
قــوات محايــة الشــعب الكرديــة مــن منبــج، بعــد إخــراج )داعــش( منهــا، 
عندمــا كانــت تركيــا ترفــض دخوهلــا غــرب الفــرات، ولكــن أمريــكا مل تلتــزم 
بوعودهــا ابالنســحاب وواصلــت تقــدمي الدعــم العســكري للمنظمــات 
الــي تصفهــا تركيــا ابملنظمــات )اإلرهابيــة(، فكمــا حالفــت تركيــا امريــكا 
مبحاربــة )داعــش(، كان علــى أمريــكا أن حتالــف تركيــا مبحاربــة املنظمــات 

االرهابيــة مــن وجهــة نظــر تركيــة، وليــس دعمهــا عســكرايً ضــد تركيــا، 
فــكل الوعــود األمريكيــة لرتكيــا بوقــف الدعــم حلــزب االحتــاد الدميقراطــي 
وقواتــه محايــة الشــعب الكرديــة، مل تلتــزم هبــا أمريــكا أيضــاً، بــل إن الوعــد 
األخــر الــذي قطعــه الرئيــس األمريكــي )ترامــب( للرئيــس الرتكــي أردوغــان 
عــر املكاملــة اهلاتفيــة بوقــف الدعــم عنهــا قبــل ثالثــة أايم، ليــس هنــاك 
بــه، ال اآلن وال يف املســتقبل، ألن للبنتاغــون  مــن دليــل علــى الوفــاء 
السياســية،  األبيــض  البيــت  غــر سياســة  أخــرى  اســرتاتيجية عســكرية 
وهــذا مــرد بعــض التناقضــات يف السياســة األمريكيــة حنــو تركيــا واملنطقــة.
إن أكــر األخطــاء األمريكيــة حنــو تركيــا هــي مراهنتهــا علــى التحالــف 
امتــداد  هــي  األحــزاب  هــذه  ان  تعلــم  وهــي  الكرديــة،  األحــزاب  مــع 
حقيقــي حلــزب العمــال الكردســتاين االرهــايب حبســب القوائــم الدوليــة، 
وهــذه قناعــة توصــل هلــا سياســي أمريكــي، أبنــه ال ميكــن إقنــاع تركــي 
واحــد بوجــود فــرق بــن حــزب العمــال الكردســتاين )ب ك ك( يف تركيــا 
وحــزب االحتــاد الدميقراطــي يف ســوراي )ب ي د( أو ميليشــيات قــوات 
محايــة الشــعب )ب ي ج(، أو قســد أو غرهــا، ولكــن أمريــكا وحتديــداً 
البنتاغــون يراهــن علــى األحــزاب الكرديــة وليــس علــى الشــعب الكــردي، 
كأداة لتقســيم ســوراي، وهــذا التقســيم ليــس حمبــة ابألكــراد، وإمنــا اختاذهــم 
جنــوداً مرتزقــة لتقســيم ســوراي، وإقامــة كيــان كــردي يســتخدم كمســتعمرة 
امريكيــة يف ســوراي، وحتديــداً إلقامــة قواعــد عســكرية مرخــص هلــا دوليــاً 

وقانونيــاً مــن هــذا الكيــان الكــردي املنشــود، وهــذا خطــأ كبــر يرتكبــه 
البنتاغــون أيضــاً، فــال ميكــن أن ينجــح بصناعــة كيــان سياســي جديــد 
مشــال ســوراي بــال أرض وال شــعب، عــن طريــق التطهــر العرقــي للســورين 
العــرب مشــال ســوراي، فالرتابــط اجلغــرايف للتواجــد الشــعي الكــردي مشــال 
ســوراي غــر موجــود، وهــذا ال ميّكــن أمريــكا مــن تشــكيل كيــان سياســي 
هلــم، فضــال عــن أنــه ال يوجــد دليــل واحــد علــى أن األكــراد الســورين 
الكرديــة  إقامــة كيــان سياســي هلــم يف ســوراي، واألحــزاب  يســعون إىل 
يف ســوراي ال متثــل الشــعب الكــردي أواًل، وهــم مواطنــون ســوريون ال 
مصلحــة هلــم ابلقتــال واملــوت مــن أجــل مشــاريع امريكيــة ملســتقبل ســوراي، 
عــن طريــق تقســيمها وإقامــة قواعــد عســكرية مــوازاة ابلقواعــد العســكرية 

الروســية هنــاك.
منبــج متثــل منوذجــاً لالحتــالل الكــردي هلــا، إذ يشــكل العــرب 90% مــن 
ســكاهنا، فكيــف ميكــن إبقاؤهــا حتــت هيمنــة حــزب االحتــاد الدميقراطــي 
الكردي )ب ي د( وميليشياته املسلحة، وطرد أهلها إىل تركيا لتحميل 

االقتصــاد الرتكــي مســؤوليتهم.
 تركيــا ختــر أمريــكا أبخطائهــا وتطالبهــا بســحب قواهتــا األمريكيــة مــن 
منبــج أواًل، وســحب القــوات التابعــة لألحــزاب الكرديــة مــن منبــج وغرهــا 
اثنيــاً، والعمــل والتعــاون مــع تركيــا إلعــادة ســكان عفريــن ومنبــج والرقــة 
وغرهــا إليهــا، فرتكيــا أعــادت ســكان جرابلــس 
والبــاب إليهمــا، بينمــا مل تســمح قــوات حــزب 
)ب ي د( إعــادة ســكان عــن العــرب إليهــا، 
جرابلــس  قبــل  )داعــش(  مــن  حتريرهــا  رغــم 
مشــروعاً  تقــدم  الرتكيــة  فالسياســة  بســنوات، 
يعــاجل معــاانة الشــعب الســوري أواًل، وخيفــف 
اثنيــاً،  الداخليــة  األعبــاء  الرتكــي  شــعبها  عــن 
وحيمــي الشــعب الكــردي مــن املــوت بــال فائــدة 
الفــرات  ينبغــي أن يشــمل شــرق  اثلثــاً، وهــذا 
وغرهبــا وليــس يف عفريــن فقــط، فإهنــاء معــاانة 
أولويــة  األرض  يف  املشــرد  الســوري  الشــعب 
ينبغي أن تتســابق إليها الدول اإلنســانية، وهي 
تــراه ميــوت قتــاًل مــن إيــران وروســيا ومــن الغــرق 
ومــن الــرد والثلــج، وهــو يهــرب مــن ظلــم األســد 

وأســلحته الكيميائيــة وبراميلــه املتفجــرة.
أواًل، ويف  تركيــا  مــع  أخطاءهــا  أن تصحــح  األمريكيــة  السياســة  علــى 
ســوراي اثنيــاً، فرتكيــا تنظــر إىل حتســن عالقاهتــا مــع امريــكا كدولــة حليفــة 
اســرتاتيجياً، وتريــد محايــة الشــعب الكــردي يف ســوراي مــن األخطــاء أو 
األوهام أو األحالم أو املغامرات لبعض جنراالت البنتاغون األمريكي، 
فــال ميكــن ألمريــكا أن تتجاهــل وجــود شــعوب ودول يف املنطقــة، وأن 
هلــم خيــارات أمنيــة وسياســية قــد ال توافــق اخليــارات األمنيــة والسياســية 
األمريكيــة، فاألخــوة الكــرد لــن ينجحــوا يف حتقيــق األحــالم األمريكيــة 
لتقســيم ســوراي، ألن تركيــا لــن تســمح إبقامــة دولــة كرديــة مشــال ســوراي 
إطالقــاً، وأمريــكا أمــام خيــار االصطــدام مــع تركيــا أو التعــاون معهــا، 
ومواصلتهــا ألخطائهــا الســابقة ال يعــي إال االصطــدام مــع تركيــا، وهــو 
بينمــا مصــاحل  الــدول،  مــن  وإيــران وغرهــا  تتمنــاه روســيا والصــن  مــا 
تركيــا وأمريــكا أن تبحثــا عــن التعــاون املشــرتك مبــا يضمــن مصاحلهمــا 
ومصــاحل الشــعب الســوري بــكل قومياتــه العربيــة والكرديــة والرتكمانيــة 
وغرهــا، وإذا كانــت أمريــكا جــادة يف منافســة روســيا فليــس ابلضــرورة 
أن يكــون ذلــك يف ســوراي، وال علــى حســاب األخــوة األكــراد، ألن 
مصــاحل الشــعب الكــردي هــي يف التعــاون مــع أخوتــه العــرب واألتــراك 
واإليرانيــن وشــعوب املنطقــة مجيعهــا، وليــس القتــال ضدهــم وملصــاحل 
دوليــة اســتعمارية، فاألمريكيــون ليســوا شــركاء لألكــراد وإمنــا يســتغلوهنم 

لتحقيــق أهدافهــم األمريكيــة يف ســوراي واملنطقــة فقــط.

أخطاء السياسة األمريكية مع تركيا وفي سوريا
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اخلطــاب العســكري الرتكــي يقــدم معلومــات يوميــة حــول ســر العمليــات يف معركــة )غصــن 
الزيتــون(، والنجاحــات املتحققــة علــى جبهــات القتــال يف عفريــن. 

وبعــد أن أعلــن اجليــش الرتكــي عــن القيــام بعمليــة )غصــن الزيتــون( هبــدف حتريــر مقاطعــة 
عفريــن، وانتزاعهــا مــن أيــدي احلــزب االنفصــايل الكــردي. 

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، عــن حتقيــق قــوات اجليــش الرتكــي املهامجــة 
واجملموعــات املؤيــدة هلــا جناحــات كبــرة، موضحــاً أبن التقــدم حيــدث )خطــوة خبطــوة( حــى 
دخــول كل مناطــق عفريــن، كمــا هــدد بعــدم االكتفــاء ابلبقــاء يف عفريــن، ولكــن توســيع 
العمليــات العســكرية واهلجــوم ابجتــاه منبــج الــي تبعــد عــدة مئــات مــن الكيلومــرتات عــن 

عفريــن.
ميدانيــاً، جتــري مواجهــات عنيفــة علــى طــول حــدود عفريــن مــع تركيــا، وحتــرز قــوات اجليــش 
الســور احلــر مــع القــوات الرتكيــة املســلحة تقدمــاً بطيئــاً وفــق املخططــات الــي وضعــت لســر 
املعــارك، حبيــث تقيــم القــوات املتقدمــة التحصينــات الضروريــة لــكل منطقــة يتــم حتريرهــا 
حتســباً مــن ردات فعــل متوقعــة مــن قبــل قــوات الوحــدات الكرديــة، ومــن أجــل جتنــب 
الدمــار والتخريــب ومحايــة املدنيــن، وأتمــن عودهتــم إىل القــرى والبلــدات احملــررة وتزويدهــم 

ابحتياجاهتــم اإلنســانية مــن طعــام ودواء.
الرتكيز على القصف اجلوي:

يف احلــن الــذي تواصــل فيــه قــوات اجليــش الرتكــي هجومهــا مــن جهــي الغــرب والشــمال، 
فــإن اجليــش الســوري احلــر، يهاجــم مــن اجلهــة الشــرقية لعفريــن. 

كما تواصل املدفعية الرتكية قصف مناطق )شراوا( و)جنديرس(، وانحية )راجو(.
وقــد أشــارت األمــم املتحــدة إىل أن 5000 شــخصاً غــادروا عفريــن ابجتــاه مدينــة حلــب، 

هــرابً مــن املعــارك، ولألوضــاع غــر املســتقرة يف املنطقــة. 
الرئيــس الرتكــي أكــد أبن اهلجــوم علــى عفريــن أســفر عــن )حتييــد( 268 مقاتــال إرهابيــاً، 
بينمــا فقــدت القــوات الرتكيــة 8 جنــود، كمــا أســفرت العمليــة عــن مقتــل 100 مقاتــال 

مــن )داعــش(.
 ومل تتوقــف وحــدات محايــة الشــعب )YPG( عــن قصفهــا ابلصواريــخ لكلــس والرحيانيــة 

الرتكيــة احلدوديــة. 
العمليــة  أســباب مواصلــة  مــن  القصــف هــو ســبب آخــر  الرتكيــة أبن  وقالــت احلكومــة 
واألتــراك  الســورين  املواطنــن  مــن  العديــد  استشــهاد  عــن  القصــف  وأســفر  العســكرية، 
وجــرح العشــرات، يف الســياق ذاتــه أفــاد وايل كليــس، إبصابــة مخســة مدنيــن جــراء ســقوط 
يســيطر عليهــا  مناطــق  اجلنوبيــة، ومصدرمهــا  الواليــة  علــى مركــز  قذيفتــن صاروخيتــن، 

املقاتلــون األكــراد يف عفريــن.
كمــا واصــل اجليــش الســوري احلــر املدعــوم ابلقــوات الرتكيــة تقدمــه امليــداين ابلســيطرة علــى 
مواقــع جديــدة مبحيــط مدينــة عفريــن مشــايل ســوراي أبرزهــا جبــل برصــااي وانحيــة )بلبــل( 
ابإلضافــة إىل قريــي كار وزعــرة، ومعســكرات( قريبــة مــن بلبــل، وجبــل )دارمــق( الــذي 

اســتخدمته القــوات االنفصاليــة مقــراً هلــا لقصــف القــرى والبلــدات الرتكيــة احلدوديــة.
وأمجلــت قيــادة األركان عــدد عناصــر وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة وعناصــر تنظيــم 
الدولــة -الذيــن قتلــوا يف إطــار نفــس العمليــة- بـــ 823 عنصــراً طبقــاً لبيــان القيــادة الــذي 

أفــاد أيضــاً بتدمــر ســتة مواقــع اتبعــة للمقاتلــن األكــراد.
ومتكــن اجليــش احلــر مــن حتقيــق هــذه االنتصــارات امليدانيــة بعــد مواجهــات مــع وحــدات 
محايــة الشــعب -وبدعــم مــن اجليــش الرتكــي- ليســيطر خــالل 13 يومــاً علــى 28 نقطــة 
يف عفريــن، تشــمل عشــرين قريــة وســبع تــالل اســرتاتيجية ومزرعــة، وبذلــك يكــون اجليــش 
احلــر قــد ســيطر علــى 91 كيلومــرتاً مربعــاً مــن منطقــة عفريــن منــذ إطــالق تركيــا عمليــة 
)غصــن الزيتــون( يف العشــرين مــن يناير/كانــون الثــاين املاضــي وفــق وســائل إعــالم تركيــة.

البعض يعتر أن العملية العســكرية الرتكية يف عفرين، 
ســورية،  يف  الفــرات  هنــر  غــرب  فصوهلــا  جتــري  الــي 
مثــة روابــط  فليــس  املتحــدة،  الــوالايت  موّجهــة ضــد 
بــن واشــنطن ووحــدات محايــة الشــعب يف عفريــن، 
وليــس هلــا وجــود هنــاك، روســيا هــي الــي كانــت حتمــي 
وحــدات احلمايــة يف عفريــن، والعمليــة الرتكيــة ُولِــَدت 
بوتــن  فالدميــر  الروســي  الرئيســن  بــن  تفاهــم  بعــد 
والرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أمــا الــوالايت 

املتحــدة فهــي ال تفعــل شــيئاً اآلن ســوى املراقبــة.
مرّشــحة  املتحــدة  والــوالايت  تركيــا  بــن  التوتــرات 
للتصاعد، مع احنسار احلرب ضد الدولة اإلسالمية، 
الدعــم  فيــه  مّكــن  الــذي  املــدى  مــن  حانقــة  فأنقــرة 
األمركــي وحــدات محايــة الشــعب، حــى فيمــا يواصــل 
حــزب العمــال الكردســتاين، الــذي تقيــم معــه وحــدات 

احلمايــة عالقــات عميقــة، متــرده داخــل تركيــا .
تركيــا حليفهــا يف  تطالــب  أن  املفهــوم  مــن  ابلطبــع، 
حلــف األطلســي وقــف دعمــه خلصمهــا، خاصــة بعــد 
انتهــاء اهلجمــات األساســية ضــد الدولــة اإلســالمية، 
لكــن مــن املفهــوم أيضــاً أن تقــرر واشــنطن عــدم وقــف 
قــد  طائشــاً  انســحاابً  أن  تــدرك  ألهنــا  الدعــم،  هــذا 
يغــرق مشــال شــرق ســورية يف جلــج حــرب جديــدة، 
ويفســح اجملــال أمــام عــودة اجلهاديــن، كمــا أهنــا أتمــل 
أبن حيّســن دورهــا علــى األرض نفوذهــا كــي تتمكــن 
مــن الدفــع ابجتــاه حتقيــق عمليــة انتقــال سياســي يف 

ســورية، واحتــواء النفــوذ اإليــراين.
علــى أي حــال، ُيســلِّط رد الفعــل األمركــي املرتبــك 
علــى  الضــوء  عفريــن  علــى  الرتكــي  اهلجــوم  علــى 
هــي  إذ  تواجههــا واشــنطن،  الــي  التناقضــات  عمــق 
جتــد نفســها عالقــة بــن مطرقــة وســندان حليفــن ال 
تســتطيع حتّمــل خســارة أحدمهــا. ومــن ســخرية القــدر 
أن أفضل سبيل هلا للهرب من هذه الورطة هي إاثرة 
وبــن  الشــعب  وحــدات محايــة  بــن  العالقــة  مســألة 
حــزب العمــال الكردســتاين )الــذي مالــت واشــنطن 
خــالل  مــن  شــأنه(،  مــن  التقليــل  إىل  اآلن  حــى 
الضغــط علــى هــذا احلــزب ليتخــذ قــراراً حــول مــا إذا 
كان مســتعداً لوقــف نشــاطه العســكري يف تركيــا، يف 
مقابــل محايــة شــطر كبــر ممــا بنــاه يف ســورية لكــن، 
ســيكون  الرفــض،  هــو  احلــزب  جــواب  مــا كان  إذا 
مــن الصعــب علــى الــوالايت املتحــدة احلفــاظ علــى 

الراهــن. موقفهــا 
ومــن املتوقّــع تدهــور العالقــات بــن واشــنطن وأنقــرة 
علــى حنــو أوســع، مــا مل حيــدث تغيــر كبــر يف السياســة 

اخلارجيــة األمركيــة يف ســورية. 
العربيــة،  االنتفاضــات  مــن  األوىل  املرحلــة  خــالل 
كانــت شــكوى تركيــا الرئيســة يف مــا يتعلــق ابلــوالايت 
يف  النظــام  تغيــر  عــن  بتقاعســها  مرتبطــة  املتحــدة 
ســورية، لكن االســتياء الرتكي متحور خالل الســنوات 
األخــرة، حــول السياســة األمركيــة جتــاه حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي، وهــو حــزب كــردي ســوري مرتبــط حبــزب 
خانــة  يف  تركيــا  تصّنفــه  الــذي  الكردســتاين  العمــال 
املنظمــات اإلرهابيــة، وتضعــه يف إطــار احلــرب ضــد 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، يف هــذا الســياق، مثــة فجــوة 

واألمركيــة  الرتكيــة  التصــّورات  بــن  تّتســع  تنفــّك  ال 
حــول مســألة التهديــدات وطريقــة التعامــل معهــا يف 

ســورية.
وحــدات  أصبحــت   ،2015 العــام  أوائــل  منــذ 
محايــة الشــعب، وهــي اجلنــاح املســّلح حلــزب االحتــاد 
يف  لواشــنطن  الرئيــس  احمللــي  الشــريك  الدميقراطــي، 
احلــرب ضــد الدولــة اإلســالمية، وقــد تفاقــم قلــق تركيــا 
األكــراد  مــع  الســالم  عمليــة  اهنيــار  بعــد  ذلــك  إزاء 
داخــل تركيــا يف العــام 2015، مــع ذلــك التــزال أنقــرة 
األمركــي ابألكــراد  االهتمــام  يتضــاءل  أن  أتمــل يف 
يف ســورية بعــد هزميــة الدولــة اإلســالمية هنــاك، لكــن 
قــّوة أمنيــة  الــوالايت املتحــدة األخــر بتشــكيل  قــرار 
حدوديــة يف ســورية قوامهــا 30 ألــف جنــدي، تتألــف 
أبغلبيتهــا مــن قــّوات ســورية الدميقراطيــة الــي تســيطر 
عليهــا وحــدات محايــة الشــعب، يبــّدد أي توقّــع بتغــّر 

األمركــي. املوقــف 
تــرى تركيــا أن عالقــة األمركيــن ابلســورين األكــراد 
تتطــّور لتصبــح شــراكة أكثــر اســرتاتيجية واســتدامة، 
بــداًل مــن أن تكــون جمــرد مصلحــة آنيــة، وقــد ُفِهــَم 
التــزام واشــنطن غــر احملــدود زمنيــاً ابإلبقــاء علــى قــوة 
عســكرية يف ســورية مــن هــذه الزاويــة، مــا دفــع تركيــا 
إىل اســتطالع خيــارات أخــرى أكثــر صالبــة، خاصــة 
مــع روســيا، وعمليــة عفريــن املســتمرة يف تركيــا خــر 

مثــال علــى ذلــك. 
حليفــن،  مهــا  وأمريــكا  تركيــا  أبن  يــرى  والبعــض 
أجــل  مــن  بينهمــا  التحالــف  هــذا  وال ميكــن نســف 
ميليشــيات انفصاليــة، مثــة خالفــات قليلــة وســتتمّكن 
الــوالايت املتحــدة وتركيــا مــن حّلهــا، لكــن مل حيــدث 
يف أي مــكان أن بــرزت مثــل هــذه االختالفــات علــى 
حنــو يتعــّذر التغلّــب عليهــا، كمــا هــو احلــال يف ســورية، 
فطــوال الســنوات الســبع للحــرب الســورية، تصادمــت 
تركيــا والــوالايت املتحــدة بشــكل دائــم تقريبــاً حــول 

واالســرتاتيجيات. األولــوايت 
صبّــت واشــنطن تركيزهــا علــى اســرتاتيجيتها الضّيقــة 
للقضــاء علــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية ) داعــش( يف 
ســورية، حــى أهنــا جتاهلــت تظلمــات حليفتهــا تركيــا، 
وأّدى الدعم املتواصل للمســلحن األكراد الســورين، 
علــى الرغــم مــن نــداءات أنقــرة املتكــررة، إىل زعزعــة 
استشــعار  وبعــد  فشــيئاً،  شــيئاً  احلليفــن  بــن  الثقــة 
روســيا وجــود فرصــة ذهبيــة لــدّق إســفن بــن حليفــْي 
حلــف األطلســي، عمــدت إىل اســتغالل مصاحلهمــا 
املتباينة للغاية يف ســورية للتفريق بن واشــنطن وأنقرة، 
وكجــزء مــن هــذه اخلطــة أعطــت موســكو، ولــو علــى 
العســكرية  احلملــة  لشــّن  األخضــر  الضــوء  مضــض، 
رجــب  الرتكــي  الرئيــس  أن  غــر  عفريــن،  يف  الرتكيــة 
طيــب أردوغــان يُــدرك اآلن أن روســيا، علــى عكــس 
الــوالايت املتحــدة، هــي صانــع الصفقــات احلقيقــي يف 
ســورية، ومــا مل ُتصحــح واشــنطن علــى جنــاح الســرعة 
القشــة  عفريــن  محلــة  تكــون  قــد  تركيــا،  مــع  األمــور 

األخــرة الــي تقصــم ظهــر البعــر.
----
وكاالت

العالقات األميركية التركيةأبعاد معركة غصن الزيتون

أكاديمي وباحث سوريكاتبة وصحفية سورية

د. غريب الحسينفاطمة الكدرو
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ال أســتغرب حــدة نــرات بعــض األصــوات الســورية املوجــودة علــى األراضــي 
الرتكيــة والــي ابت شــغلها الشــاغل التصيــد يف املــاء العكــر واهتــام تركيــا بــكل مــا 

أصــاب الشــعب الســوري مــن بــالء وانســداد الطــرق.
تــزداد وتنمــو عــداءات هــذه األصــوات بشــكل ملحــوظ علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعيــة وداخــل اجملموعــات املغلقــة الــي مــن املفــرتض أهنــا أنشــأت خصيصــاً 
خلدمــة الســورين ومســاعدهتم يف احليــاة علــى األرض الرتكيــة ويقتنــص مســتغلوها 

الفــرص الســاحنة لالنقضــاض علــى سياســات تركيــا وحتميلهــا ذنــب الســورين.
والغريــب الــذي يســتوقف اآلدمــي أن الغالبيــة إن مل يكــن مجيــع هــؤالء املناديــن 
لشــن محلــة علــى تركيــا ممــن يســتفيدون مــن وجودهــم علــى األراضــي الرتكيــة 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر بــل ويدعــون يف مواضــع أخــرى أهنــم أصدقــاء 

األتــراك وحــى البعــض يدعــى قرابــة بعضهــم.
ويف ابب تعامــل احلكومــة الرتكيــة ممثلــة حبزهبــا العدالــة والتنميــة ورئيســها الطيــب 
أردوغــان فأعتقــد أن حماســنها تغمــر املســاوئ الــي مل تصــل برأيــي إىل هــذا احلــد 
الــذي يضخمــه حاملــو اهلــم الســوري املزعومــن والذيــن مل يســتطيعوا أن يقدمــوا 
للســورين شــيئاً يف ظــل تضاعــف معاانهتــم يف العــراء ويف خميمــات النــزوح أو 
حــى ظروفهــم القاســية يف منازهلــم الــي ال تقيهــم بــرد الشــتاء وســط موجــة الفقــر 

والغــالء الفاحــش الــي تعصــف ابلســورين يف مناطــق الشــمال احملــرر.
ســعى  مهمــا  الصائبــة  غــر  التصرفــات  أو  األخطــاء  مــن  عمــل  أي  وال خيلــو 
القائمــون عليــه جلعلــه خالصــاً يف ظــل تعــدد النظــرات واملواقــف وتبــدل األهــواء 
ومــا حيكمهــا ومــن يعمــل ال بــد أن خيطــئ، لكــن أن تفشــل وترمــي بفشــلك 
علــى اآلخريــن فهنــا الطامــة الكــرى الــي وقــع هبــا مــن يســمون أنفســهم والة 

الســورين. أمــور 
كمــا أن ســؤااًل قــد خيطــر يف البــال عــن حــال الســورين اللذيــن قاربــوا الـــ 3،5 
مليــون املوجوديــن حتــت مظلــة الســلطات الرتكيــة الــي حتــاول مســاواهتم مبواطنيهــا 
يف كثــر مــن األمــور إن مل يكــن أبفضــل حــال مــن كثــر مــن األتــراك الذيــن ال 
جيــدون فرصــة عمــل يف ســوق ازدحــم بــكل ألــوان الطيــف الســوري ومــا عــاد 
يتســع لبعــض األتــراك الذيــن يشــحذون اهلمــم يف ســبيل إعــادة الســورين وتشــويه 
صورهتــم أمــام الــرأي العــام الرتكــي ابصطيــاد أي خطــأ واســتثماره لصــاحل املعارضــة 
الرتكيــة الــي مل تــرق هلــا سياســات احلكومــة الرتكيــة الــي تعاطفــت مــع الســورين 

واحتضنتهــم يف أحلــك الظــروف.
نعــم تركيــا ركضــت وراء مصاحلهــا القوميــة الــي رأهتــا ضــرورة لشــعبها بعكــس 
مــا ســلكه مــن ينصبــون أنفســهم رعــاة مصــاحل الســورين الذيــن اســتثمروا دمــاء 
الشــهداء ودمــوع الثــكاىل، وفــق أهوائهــم ودميومتهــم الدنيويــة الدنيئــة مث يفتحــون 

نــران حقدهــم علــى تركيــا وزعيمهــا الواقــف بقــوة يف صــف الســورين.

اجلــدُل ذاتُــه يُثــار حــول التدخــل الرتكــي يف عفريــن هــذه األايم، علــى غــرار مــا كان مــن تدخلــه يف العمــق العراقــي، 
ووجــوده يف معســكر بعشــيقة، يف شــهر 12/ 2015.

غــَر أنَّ الالفــت للنظــر يف كلتــا احلالتــن، هــو املســتند القانــوين الــذي يضعــه اجلانــب الرتكــي يف جيبــه، وهــو يتحــّرك 
يف اجلغرافيــة العراقيــة، وكــذا الســورية.

فقــد طــوى العبــادي احلديــث عــن معســكر بعشــيقة الرتكــي، عندمــا ُوِضعــت علــى طاولتــه بنــود التفامهــات، بــن 
اجلانبــن الرتكــي والعراقــي، حيــث أوضــح رئيــس إقليــم كردســتان )مســعود ابرزاين(، مــن أّن دخــول القــوات الرتكيــة 

جــاء ابلتنســيق مــع بغــداد يف وقــت ســابق يف عهــد املالكــي، لغــرض دعــم وتدريــب قــوات احلشــد الوطــي.
 وهــي أيًضــا يف دخوهلــا إىل العــراق يف إطــار مهمــة دوليــة، تشــارك فيهــا عــدة دول، لتدريــب وجتهيــز القــوات العراقيــة 
يف قتاهلــا ضــد )داعــش(، حســبما أوضــح انئــب رئيــس الــوزراء الرتكــي )نعمــان كورتوملــوش(، يف مؤمتــر صحفــي يف: 
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وعلــى أســاس مــن مثــل هــذه املشــروعية جــاءت عمليــة )غصــن الزيتــون( يف منطقــة عفريــن، الــي اســتندت فيهــا 
تركيــا إىل )اتفاقيــة أضنــة( يف: 20/ 10/ 1998، الــي كانــت بتدخــل شــخصّي مــن الرئيســن حممــد خامتــي، 
وحســي مبــارك، عقــب توتــر العالقــات الرتكيــة ـ الســورية، بســبب حــزب العمــال الكردســتاين ووجــود زعيمــه عبــد 
هللا أوجــالن يف ســورية علــى مــدى 18 عاًمــا، األمــر الــذي عّدتــه تركيــا هتديــًدا ألمنهــا القومــي، واهتمــت دمشــق 

بتســهيل عملياتــه يف أراضيهــا.
ونصــت يف بنــود امللحقــن )1، 2( علــى التعــاون يف مواجهــة اإلرهــاب، وعــدم منــح اإلرهابيــن الدعــم، أو املــالذ 
أو املســاعدة املاليــة، وينبغــي علــى ســورية حماكمــة جمرمــي حــزب العمــال الكردســتاين وتســليمهم إىل تركيــا، مبــا يف 

ذلــك زعيمــه عبــد هللا أوجــالن.
ونّصــت يف امللحــق )4( علــى أّن أّي إخفــاق مــن اجلانــب الســورّي، يف اختــاذ التدابــر والواجبــات األمنيــة املنصــوص 
عليهــا يف هــذا االتفــاق، يعطــي تركيــا احلــقَّ يف اختــاذ مجيــع اإلجــراءات األمنيــة الالزمــة داخــل األراضــي الســورية 

حــى عمــق )5 كــم(.
وهــو مــا محــل تركيــا علــى إخطــار النظــام كتابيًــا هبــذه العمليــة ضــد وحــدات احلمايــة الكرديــة، ووحــدات محايــة 
الشــعب، اللتــن ال ختفيــان عالقتهمــا التنظيميــة حبــزب العمــال الكردســتاين، وتنســقان معــه العمليــات العســكرية يف 

أثنــاء األزمــة الــي تشــهدها ســورية، وحــى أن بعضهــا طــال املصــاحل الرتكيــة.
وهــو مــا جعــل روســيا وأمريــكا تتفهمــان الدوافــع الرتكيــة، يف التحــرك حنــو مناطــق هــذه الوحــدات يف منطقــة عفريــن، 
واألمــر كذلــك مــع إيــران؛ األمــر الــذي جعــل روســيا وإيــران توعــزان إىل النظــام ابالمتنــاع عــن االســتجابة لرغبــة هــذه 

الوحــدات بتســليم عفريــن إليــه، وتركهــا تواجــه قدرهــا لوحدهــا، 
وهــو مــا فســرّه )ســيبان محــو( علــى أنــه غــدر هبــم مــن روســيا والنظــام، وإقفــال اخلــط بوجههــم مــن أمريــكا، لدرجــة 
أّن أمريــكا منعــت القــوات الكرديــة يف منبــج مــن الذهــاب إىل عفريــن ملقاتلــة األتــراك، ألهنــا يف ذلــك ختــرق معاهــدة 

الناتــو ابإلضــرار إبحــدى دولــه عــن طريــق دول أو مجاعــات معاديــة هلــا.
وهــو مــا محــل تركيــا علــى االســتعانة بفصائــل اجليــش احلــّر، للتوغــل يف عمــق األراضــي الســورية يف منطقــة عفريــن، 

لتقــوم قواهتــا هــي بتوفــر اإلســناد 
والتغطية هلا جًوا وعن بعد.

ويف هــذا الصــدد جــاءت الدعــوات مــن اإلدارة األمريكيــة لرتكيــا، ابلتباحــث حــول إقامــة )منطقــة أمنيــة( بعمــق )30 
كــم(، تلــّي تطلعــات تركيــا وهواجســها األمنيــة، وهــي مــا تســعى تركيــا إىل تطويرهــا لتكــون )منطقــة آمنــة( ســبق أن 
طالبــت هبــا، ضمــن مســاعيها إلحــداث خــرق يف امللــف الســوري، تعيــد إليهــا نســًبا كبــرة مــن الالجئــن الســورين.

 وهــو مــا ترحــب بــه دول االحتــاد األورويب، الــي تشــاطر الرؤيــة الرتكيــة يف إنشــاء هــذه املنطقــة يف مشــال وغــرب 
ســورية، إلعــادة أعــداد كبــرة مــن هــؤالء الالجئــن، الذيــن مل يندجمــوا مــع جمتمعاهتــا، ومل ُيضيفــوا إىل تلــك الــدول 

قيمــة مضافــة ُيســتفاد منهــا.
وعليه فإنّه من املتوقع أن تسفر عملية )غصن الزيتون( عن تفامهات 

)تركيــة ـ أمريكيــة ـ روســية( للشــروع هبــذه املنطقــة يف غضــون األســابيع القليلــة القادمــة، والســيما عقــب )مؤمتــر 
سوتشــي(، وهــو مــا ســينعكس ســلًبا علــى القــوى املمســكة ابلقــوة يف منطقــي )عفريــن، وإدلــب(.  
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أوشــكت املرحلــة األوىل مــن عمليــة غصــن الزيتــون الــي تنفذهــا القــوات املســلحة الرتكيــة 
لــه، ويف هــذا  يتــم تشــكيل احللقــة األوىل مــن احلصــار املخطــط  بينمــا  علــى االنتهــاء، 
الســياق ســيطرت القــوات الرتكيــة علــى 9 نقــاط هامــة تقــع يف احللقــة األوىل، واآلن بــدأت 
إبجــراء عمليــة مســح النقــاط الــي ســيطرت عليهــا مــن أجــل القضــاء علــى وجــود اإلرهابيــن 

يف املنطقــة.
ميكننــا القــول إن القــوات الرتكيــة قــد وضعــت قدمهــا يف األراضــي الســورية وعــززت مواقعــاً 
يف املنطقــة، إذ كانــت القــوات الرتكيــة تضطــر للتســلق مــن األســفل حنــو األعلــى بســبب 
طبيعــة املنطقــة اجلبليــة، وكان اإلرهابيــون ينفــذون هجماهتــم مــن النقــاط احملكمــة يف األعلــى 

حنــو األســفل، لكــن اآلن أصبحــت هــذه النقــاط يف يــد القــوات الرتكيــة.
ســيطرت القــوات الرتكيــة علــى ثــالث أو أربــع قــرى يف كل جبهــة، ويف حــال الســيطرة 
علــى املزيــد مــن القــرى ســتكون تركيــا قــد أهنــت تشــكيل احللقــة األوىل مــن احلصــار، اآلن 
أصبحــت هــذه النقــاط حتــت ســيطرة القــوات اخلاصــة الرتكيــة يف حــن أن تركيــا مل تســتخدم 
)الكومانــدوز( بعــد، ويبــدو أهنــا ستســتخدمهم يف تعزيــز املســافات الــي تقــع بــن املناطــق 
ســيطر عليهــا مــن قبــل القــوات اخلاصــة وبذلــك ســتزيد حاكميتهــا يف املنطقــة، ولكــن 

ُ
امل

حينهــا ســيبدأ وضــع العالمــات لتحديــد املســافات واملناطــق، وذلــك يشــر إىل انتهــاء 
احللقــة األوىل مــن احلصــار وأن القــوات الرتكيــة ستســعى إىل تشــكيل احللقــات الداخليــة 
للحصــار الــذي تشــكله عمليــة غصــن الزيتــون العســكرية ضــد اإلرهابيــن، ومــن املتوقّــع 
أن تكــون احللقــات الداخليــة أكثــر عمقــاً مــن األوىل، إذن ســتكون احللقــة األوىل بعمــق 
5 كيلــو مــرت عــن احلــدود الرتكيــة، فيمــا خُيطــط ألن تكــون احللقــة الثانيــة بعمــق 10 أو 
15 كيلــو مــرت، وبطبيعــة احلــال ميكــن أن ختتلــف هــذه املســافات بنــاء علــى طبيعــة املنطقــة 
والظــروف الــي سنشــهدها الحقــاً، ولكــن غالبــاً ســتبقى املســافات يف املســتوى املخطــط 

لــه بشــكل متوســط.
أمــا ابلنســبة إىل التقــدم املخطــط لــه خــالل تشــكيل احللقــة الثانيــة فســيكون علــى شــكل 
االقتحــام يف بعــض األحيــان واحلصــار يف أحيــان أخــرى، وذلــك بنــاء علــى طبيعــة املنطقــة 
ومتركــز األعــداء، علــى ســبيل املثــال ســيكون التقــدم يف املناطــق ذات الطبيعــة الصعبــة مــن 
خــالل الكَّــر حــول أطــراف املنطقــة واجلمــع بــن عمليــي اقتحــام تبــدأ مــن األطــراف لتصــل 
إىل داخــل املنطقــة، لكــن نظــراً إىل اخلطــة اجملّهــزة مســبقاً ســيكون اهلــدف الرئيــس للحلقــة 
الثانيــة متشــيط املنطقــة والقضــاء علــى اإلرهابيــن إىل أن ينتهــي وجودهــم بشــكل كامــل، 
وبذلــك ســتكون القــوات الرتكيــة قــادرة علــى املســر حنــو مركــز بلــدة عفريــن، ويف هــذه 
األثنــاء ســيتم تنفيــذ عمليــات عســكرية يف مناطــق )روجــا وجنديــرس( الــي يعتــر تطهرهــا 
مــن اإلرهابيــن أمــراً ليــس ابلســهل، ومبــا أن تركيــا لــن تتجــاوز هــذه املناطــق وتغــض النظــر 
عنهــا فــإن عمليــة غصــن الزيتــون ستســتغرق وقتــاً أطــول، لكــن ميكــن القــول إن جتــاوز هــذه 

املناطــق ســيفتح الطريــق أمــام القــوات الرتكيــة للوصــول إىل مركــز عفريــن.
وأتيت بعدهــا املرحلــة الثالثــة لعمليــة غصــن الزيتــون، وهــي حماصــرة بلــدة عفريــن مــن اخلــارج، 
جيــب لفــت االنتبــاه إىل أن تطبيــق احلصــار لــن يســتغرق مــدة طويلــة ولكــن مــن املتوقّــع أن 
مــا بعــد احلصــار قــد يســتغرق مــدة أطــول، كمــا أن خــروج املدنيــن وهــروب اإلرهابيــن 
ســيؤدي إىل تســهيل هــذه املرحلــة، ممــا حيــّول هــذه املرحلــة إىل مســألة وقــت فقــط، وكمــا 
حاصَرة.

ُ
أكرر دائماً سيؤدي مرور الوقت إىل حتول األوضاع لصاحل تركيا واهنيار القوى امل

وأخــراً أتيت املرحلــة الرابعــة وهــي مــا نســميها بـــ )حــرب املدينــة( داخــل بلــدة عفريــن، قــد 
يبــدو أن هــذه املرحلــة هــي األصعــب بــن ســابقاهتا، لكــن نعيــد ذكــر أن القــوات املســلحة 
الرتكيــة هــي أحــد اجليــوش الــي خاضــت العديــد مــن احلــروب يف املناطــق الســكنية، أي أهنــا 
ذات خــرة واســعة يف هــذا اخلصــوص، وخصوصــاً أن القــوات اخلاصــة الرتكيــة قــد خاضــت 
العديــد مــن حــروب املدينــة يف بعــض املــدن الرتكيــة مثــل )ســور وجيــزري(، إضافــًة إىل بلــدة 
البــاب يف مدينــة حلــب الســورية، لكــن ذلــك ال يغــر حقيقــة أن مثــل هــذه العمليــات 
العســكرية تكــون يف غايــة الصعوبــة، وجيــدر ابملعرفــة أن هــذه العمليــات علــى الرغــم مــن 

اخلــرة الواســعة قــد تــؤدي إىل تكاليــف كبــرة جــداً.
ميكــن القــول إن عمليــة غصــن الزيتــون جتــري وفقــاً للخطــة اجملّهــزة مســبقاً، وأتوقــع أن يتــم 
إجيــاد احلــل ملشــاكل االتصــاالت خــالل األســابيع املقبلــة، إضافــًة إىل إجيــاد حــل للمشــاكل 
اللوجســتية بعــد أن اكتســبت عمليــة غصــن الزيتــون زمخــاً ونظامــاً حمــدداً، أي إن األمــور 

جتــري علــى مــا يــرام إىل الوقــت احلاضــر.
 -------

صحيفة تقومي - ترمجة وحترير ترك برس

تتواصــل عمليــة )غصــن الزيتــون( الــي أطلقتهــا تركيــا يف 20 ينايــر/ كانــون الثــاين املاضــي، لتطهــر منطقــة 
عفريــن ممــن وصفتهــم إبرهابيــي )ي ب ك/ب ي د( الــذراع الســوري لتنظيــم )يب كــي كــي( املصنــف 
إرهابيــاً، ومــع دخــول العمليــة الــي جيريهــا اجليــش الرتكــي ابلتعــاون مــع اجليــش الســوري احلــر، أســبوعها 
الثالــث، أعلنــت رائســة األركان الرتكيــة عــن احملصلــة األخــرة، وهــي حتييــد 935 مــن عناصــر )ب ي د/ي 
ب ك(، والســيطرة علــى بلــدة واحــدة و21 قريــة وعشــر تــالل اســرتاتيجية ومزرعــة، أي مــا جمموعــه 33 

نقطــة منــذ بــدء العمليــة.
ومــع انطــالق العمليــة وإحرازهــا تقدمــاً ملحوظــاً، صــرح العديــد مــن الساســة األتــراك وأبرزهــم الرئيــس الرتكــي 
رجــب طيــب أردوغــان، ابعتــزام أنقــرة نقــل )غصــن الزيتــون( إىل منبــج واالســتمرار حــى احلــدود العراقيــة، 
مــا دفــع املســؤولن األمريــكان لدعــوة أنقــرة إىل حتديــد مــدة ونطــاق العمليــة علــى عفريــن، والتحذيــر مــن 
التوجــه حنــو منبــج، مــع اإلشــارة إىل وجــود قــوات أمريكيــة هنــاك، وابلتــايل تكــون احتماليــة املواجهــة بــن 

القــوات األمريكيــة والرتكيــة كبــرة.
انتقــدت تركيــا بشــدة مطالــب حتديــد العمليــة زمنيــاً ومكانيــاً، مبينــة أن أمنهــا القومــي يتعــرض للخطــر، 
فضــاًل عــن اســتهداف والايهتــا احلدوديــة مــع ســوراي مــن قبــل عناصــر )ب ي د/ي ب ك(، كمــا شــدَّدت 
أنقــرة علــى إصرارهــا واعتزامهــا االســتمرار يف العمليــة حــى القضــاء علــى كافــة التهديــدات مهمــا كانــت 

مصدرهــا، يف إشــارة إىل منبــج ومناطــق شــرقي الفــرات ذات النفــوذ األمريكــي.
يف هــذا اإلطــار، نشــرت صحيفــة )ديلــي صبــاح( الرتكيــة مقــااًل للكاتــب الصحفــي الرتكــي )أوكتــاي يلمــاز(، 
تنــاول فيــه مســتجدات وتطــورات عمليــة )غصــن الزيتــون(، وذكــر بعــض احلقائــق املتعلقــة هبــا، فضــاًل عــن 

تطرقــه إىل حقيقــة اعتــزام أنقــرة االســتمرار ابلعمليــة العســكرية حــى منبــج واحلــدود العراقيــة.
ووفقــاً للكاتــب الرتكــي، يبــدو أن واشــنطن يف حــرة مــن أمرهــا وال تعلــم مــاذا تفعــل، هــل تقــف إىل جانــب 
حليفهــا التقليــدي والقــوي أنقــرة، أم متضــي يف حتالفهــا مــع اجملموعــات االنفصاليــة الــي تنظــر إليهــا تركيــا 
علــى أهنــا إرهابيــة هتــدد أمنهــا القومــي؟، واصفــاً دعــوة مســؤولن أمريكيــن اجليــش الرتكــي إىل حتديــد مــدة 
العمليــة، وتوخــي الدقــة خبصــوص ســالمة املدنيــن، أبهنــا )مثــرة للســخرية!(، وموضحــاً ذلــك أبن أمريــكا 
الــي حتتــل أو هتيمــن علــى بلــدان مــن العــامل اإلســالمي ومســؤولة عــن قتــل ماليــن املدنيــن، تدعــو تركيــا إىل 

توخــي الدقــة خبصــوص حيــاة املدنيــن!.
ويضيــف )يلمــاز( قائــاًل: )هنــاك أتكيــد خبصــوص نيــة واشــنطن العمــل مــع أنقــرة يف املنطقــة، فهــي حــن 
رأت جديــة تركيــا وحزمهــا يف محايــة أمنهــا وإفســاد مشــاريع تقســيم املنطقــة، بــدأت تتحــدث مــن جديــد عــن 
إمكانية أتســيس حزام أمي على طول احلدود الســورية الرتكية، ويبدو أن اهلدف من هذا االقرتاح إيقاف 
عمليــة غصــن الزيتــون، ولكــن رّد أنقــرة كان صرحيــاً: إننــا ال نثــق بكــم وعمليــة غصــن الزيتــون ستســتمر حــى 

حتقيــق مجيــع أهدافهــا.(.
وحــول مــا أثــر عــن احتمــال حــدوث مواجهــة مباشــرة بــن اجليــش الرتكــي والعناصــر األمريكيــة يف املنطقــة، 
يعــرب الكاتــب عــن اعتقــاده أنــه لــن حتــدث يف عفريــن أي مواجهــة بــن الدولتــن لعــدم وجــود تلــك العناصــر 
هنــاك، أمــا يف منبــج فســتضطر أمريــكا إىل ســحب عناصرهــا منهــا عندمــا تصــل عمليــة غصــن الزيتــون هنــاك 
وتــرى جديــة اجليــش الرتكــي، فقــد كانــت هنــاك تعهــدات ووعــود ســابقة صــدرت مــن الرئيــس األمريكــي هبــذا 

اخلصــوص مل تلتــزم هبــا واشــنطن وحــان األوان كــي تلتــزم هبــا، وفقــاً للكاتــب.
ويشــر الكاتــب الصحفــي إىل وجــوب التنســيق بــن اجلانبــن الرتكــي واألمريكــي لتفــادي صــدام حمتمــل 
هنــاك، وذلــك حــن تبــدأ املرحلــة الثالثــة والنهائيــة مــن عمليــة حتريــر احلــدود اجلنوبيــة لرتكيــا يف شــرقي هنــر 
الفــرات، موضحــاً أنــه حينهــا ميكــن إنشــاء حــزام أمــي مــن شــرق الفــرات حــى احلــدود العراقيــة بعمــق ثالثــن 
أو أربعــن كيلومــرتاً حبســب االحتياجــات األمنيــة لرتكيــا، ويف هــذه احلالــة ســيزول احتمــال املواجهــة بــن 

اجليشــن الرتكــي واألمريكــي احلليفــن يف الناتــو.!.
وفيمــا يتعلــق بســر العمليــة ببــطء، يفّســر الكاتــب ذلــك حبــرص تركيــا الكبــر علــى ســالمة حيــاة جنودهــا، 
واحلــرص األكــر علــى ســالمة املدنيــن، الفتــاً إىل أنــه لــوال هــذا احلســبان، لكانــت العمليــة أجنــزت بســرعة 

أكــر.
ويوضــح )يلمــاز )أن األهــداف احلصريــة للعمليــة العســكرية الــي يعترهــا مرحلــة اثنيــة بعــد )درع الفــرات( 
لتطهــر احلــدود اجلنوبيــة الرتكيــة مــن العناصــر اإلرهابيــة، هــي تنظيــم )يب كــي كــي( وامتــداده الســوري الــذي 

ينشــط حتــت مســميات خمتلفــة.
ويســتدل الكاتــب أبن العمليــة ال تســتهدف املواطنــن األكــراد، بلجــوء العشــرات مــن املنظمــات واألحــزاب 
الكرديــة ومئــات آالف األكــراد الســورين إىل األراضــي الرتكيــة ممــا وصفــه بظلــم واســتبداد تنظيمــات )ي 

ب ك/ب ي د/يب كــي كــي(.

اقتراب المرحلة األولى لعملية
غصن الزيتون من االنتهاء

القوات األمريكية ستنسحب من منبج 
عند وصول )غصن الزيتون( إليها

كاتب تركي في صحيفة تقويم

إشراقحسن بصري يالتشين
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تعّرضــت روســيا، كمــا الــوالايت املتحــدة، الهتامــات أبن كليهمــا (ابعــت األكــراد)، علــى طريقتهــا، لكــن االهتــام ترّكــز 
أكثــر علــى روســيا، كوهنــا ســّهلت العمليــة العســكرية الرتكيــة يف منطقــة عفريــن، مشــال غــريب ســوراي، إذ كانــت أرســلت 
إىل عفريــن فريــق مراقبــن رفــع العلــم الروســي فيهــا منــذ مــارس 2017 ووضعهــا ابلتــايل علــى خريطــة نفوذهــا وحتــت 
محايتهــا، لكــن وجــود مقاتلــن أكــراد أتــراك مــن (حــزب العمــال الكردســتاين - يب كــي كــي( يف عفريــن وحميطهــا، إىل 
جانــب مقاتلــي (وحــدات محايــة الشــعب) التابعــة لـ(االحتــاد الوطــي الدميقراطــي - ب ي د(، وهــو الفــرع الســوري 
لذلــك احلــزب، أعطــى تركيــا املبــادرة حلمايــة أمنهــا القومــي ألن املنطقــة حدوديــة ومتداخلــة أبراضيهــا، أمــا اخنراطهــا 
ابلتفاهــم مــع روســيا يف خطــة ضبــط الوضــع األمــي يف حمافظــة إدلــب املتامخــة لتلــك املنطقــة فمنحهــا الذريعــة ، وهــي 
صعوبــة التحــّرك يف إدلــب علــى متــاس مــع طرفَــن كرديــن تعترمهــا (إرهابيَــن)، وعلــى رغــم أن هنــاك تصنيفــاً دوليــاً 

ســابقاً لـــ(يب كــي كــي) أبنــه إرهــايب، فــإن الــدول املتدخلــة وال ســيما روســيا وأمــركا ال تبــدو مهتّمــة بــه.
عندمــا ســحبت روســيا فريــق مراقبيهــا مــن عفريــن لتتفــادى إصابــة أي مــن أفــراده ابلقصــف الرتكــي، بــدا ذلــك قبــواًل 
ابلعمليــة العســكرية، ولــو أهنــا وضعــت شــروطاً منهــا عــدم اجتيــاح عفريــن نفســها مــن جانــب األتــراك وقواهتــم الرديفــة 
مــن اجليــش الســوري احلــّر وعــدم قصفهــا جــواً، وابلتــايل اقتصــار العمليــة علــى حميــط املدينــة، وليــس مؤّكــداً أن تلتــزم 
أنقــرة هــذا الشــرط، إال إذا رُتّــب انســحاب للمقاتلــن األكــراد عــر ممــرات تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري 
وامليليشــيات اإليرانيــة، وال يريــد األكــراد االنســحاب، بــل يطالبــون بعــودة النظــام إىل املنطقــة، وهــو خيــار حتبــذه 
موســكو إال أن تطبيقــه يف الوضــع الراهــن يشــّكل تعقيــدات إضافيــة، إذ أن تركيــا لّوحــت ابالنســحاب مــن اتفاقــات 
أســتاان وإهنــاء ضماهنــا مــع روســيا وإيــران خطــة )مناطــق خفــض التوتّــر( األربــع، ولكــن موســكو تعــّول علــى تركيــا يف 
إدلــب، وهــي واحــدة مــن تلــك املناطــق، وكذلــك يف املراحــل التاليــة خلطــط إهنــاء األزمــة الســورية سياســياً، واألهــم أهنــا 

تريــد مواصلــة اجتــذاب تركيــا وتغذيــة خالفهــا املتصاعــد مــع الــوالايت املتحــدة.
وهكــذا شــعر األكــراد أبهنــم ُخذلــوا واســُتغّلوا، وهــو أمــر تكــّرر يف اترخيهــم القــدمي واحلديــث، إمــا بتقاطــع مصــاحل الــدول 
أو بســبب أخطائهــم، ويف أي حــال، فــإن طمــوح إقامــة كيــان خــاص )أو دولــة( لألكــراد يف ســوراي فــرض نفســه مــع 
الدعــم الــذي تلّقــوه مــن األمركيــن لقــاء مقاتلتهــم تنظيــم )داعــش( يف الرّقــة وبعــض نواحــي ريــف حلــب الشــمايل، 
أمــا مــّد هــذا الكيــان إىل البحــر املتوّســط ليشــمل منطقــة عفريــن فافتقــد إىل الواقعيــة، كونــه يفــرتض ضــّم مناطــق عربيــة 
وليــس لــه ســند اترخيــي ملــا يســمونه )دولــة كرديــة(!، ولعــل انتشــارهم يف الشــمال الشــرقي، مــن حمافظــة احلســكة إىل 
ــة وبعــض حمافظــة ديــر الــزور، عــّزز طموحهــم وقــد طمأنتهــم الــوالايت املتحــدة إبعالهنــا اســتمرار  معظــم حمافظــة الرّق
وجودهــا يف ســوراي وعزمهــا علــى إنشــاء جيــش مــن ثالثــن ألــف جنــدي حلراســة حــدود منطقــة ســيطرهتم حتــت رايــة 
)قــوات ســوراي الدميقراطيــة- قســد( الــي تضــّم أقليــة عربيــة ُصَوريــة، إال أن عمليــة عفريــن الرتكيــة أعــادت وضــع هــذا 

الطمــوح قيــد االختبــار، خصوصــاً أن املوقــف األمركــي انطــوى علــى موافقــة غــر مباشــرة علــى التحــّرك الرتكــي.
لكن خالف األتراك مع األمركين مل يكن على مشــكلة عفرين الي عاجلوها مع الروس، بل على )تســليح األكراد 
وإقامــة دولــة هلــم(، كمــا تقــول أنقــرة، الــي تعتــزم مــّد عمليتهــا شــرقاً إىل منبــج )حتــت احلمايــة األمركيــة( كحــدٍّ أدىن، 
وإىل احلــدود العراقيــة كحــدٍّ أقصــى، وكانــت عمليــة )درع الفــرات( الــي خاضتهــا تركيــا يف 2016 بوســاطة )اجليــش 
الســوري احلــّر( طــردت )داعــش( مــن غــريب النهــر، ولكــن األمركيــن منعوهــا مــن الوصــول إىل منبــج، وهــي مدينــة 
عربيــة تشــهد حاليــاً توتّــرات بــن الســكان والقــوات الكرديــة، وال شــّك أن إصــرار تركيــا علــى ضّمهــا إىل منطقــة نفوذهــا 
يعــي بوضــوح اصطدامــاً مباشــراً ابألمركيــن، وإذ وضعــت أنقــرة عالقتهــا االســرتاتيجية مــع واشــنطن علــى احملــك، 
وقــد اتصــل الرئيــس األمركــي ابلرئيــس الرتكــي ملطالبتــه إبخــراج منبــج مــن مشــروعه لقــاء )منطقــة آمنــة( تشــرف عليهــا 
الدولتــان يف مشــال ســوراي، أي أن )دوانلــد ترامــب( مل يشــر ملــا يشــغل رجــب طيّــب أردوغــان مــن تســليح وإقامــة دولــة 
لألكــراد، وابلتــايل فهــم األخــر أن أمــركا ليســت بصــدد تبديــد خماوفــه وال تريــد االعــرتاف بنفــوذ تركــي يف ســوراي، ومــا 
دام الــروس واألمركيــن حيتاجــون إىل تركيــا يف هــذه املرحلــة فهــي تســعى إىل انتهــاز اللحظــة الراهنــة وتلــّوح ابلتوجــه إىل 

منبــج حــى مــع احتمــال االصطــدام بقــوات )قســد(، أي ابألمركيــن عمليــاً.

حــن أشــار صديقــي الكــردي بيــده إىل القريــة العربيــة الواقعــة علــى مشــال الطريــق بــن مدينــي 
القامشــلي وعامــودا الكرديتــن الســوريتن، طلــب مــي أن أالحــظ التمييــز الــذي خضعــت لــه القــرى 
الكرديــة مــن قبــل النظــام الســوري، قــال إن يف كل قريــة عربيــة مســجداً ومدرســة ومقــراً حلــزب 
البعــث، بينمــا القــرى الكرديــة ُحرمــت مــن كل تقدميــات الدولــة، واحلــال أنــي مل أمتكــن مــن حتديــد 
التمييــز، علــى رغــم أنــي الحظــت فــوارق، ذاك أن بؤســاً هائــاًل جيمــع بــن منطــن مــن القــرى هــو أول 
مــا يلــوح لعابــر ابلقــرب منهــا، القــرى العربيــة امسنتيــة املنــازل وعاريــة اجلــدران، وال تقيهــا مــن مشــس 
الصحــراء احلارقــة أي شــجرة أو جــدول مــاء، فيمــا بيــوت القــرى الكرديــة ذاويــة وزائلــة، وال يبعــث 
قِــَدم جدراهنــا علــى شــعور هبيبــة العمــر بقــدر مــا يؤشــر إىل تفتــت وآتكل، وهــي بدورهــا قــرى عاريــة 

أصــاب اجلفــاف منازهلــا، فيمــا مل يصــل اإلســفلت إىل طرقهــا وممراهتــا.
مناســبة هــذه االســتعادة جتــّدد الســجال املتوتــر العــريب- الكــردي حــول )عــرب الغمــر( علــى هامــش 
احلــرب يف مدينــة عفريــن، و)عــرب الغمــر( هــم أبنــاء العشــائر العربيــة الذيــن ســاقهم نظــام البعــث مــن 
الرقــة وريفهــا ومناطــق ســورية أخــرى، وزرعهــم يف مناطــق ذات غالبيــة كرديــة، وأطلــق أكــراد اجلزيــرة 
علــى تلــك القــرى الــي أنشــأها النظــام لـــ )عــرب الغمــر( اســم املســتعمرات، فيمــا اختــار النظــام هلــا 

أمســاء اســتّلها مــن قامــوس البعــث مــن نــوع )أم الربيعــن(،
 و)القحطانية( و)املالكية(.

األكــراد أطلقــوا علــى جراهنــم اجلــدد اســم )املســتعمرين(، فيمــا أطلــق عليهــم معارضــو النظــام مــن 
العــرب اســم )املقتلعــن(، شــبهة العالقــة مــع النظــام رافقتهــم، ذاك أهنــم عربــه الذيــن اســتعان هبــم 
لكبــح الغلبــة الكرديــة يف تلــك املنطقــة، وهــذا صحيــح إىل حــٍد كبــر، لكــن حقيقــة أهنــم ضحــاايه 
واضحــة أيضــاً، فهــم أبنــاء املناطــق الــي طــاف عليهــا هنــر الفــرات بعــد إنشــاء ســد البعــث، وحتولــت 
قراهــم إىل حبــرة، وهــم أيضــاً مــن خــارج هويــة النظــام املذهبيــة، وهــم، إذ وردوا يف أدبياتــه بصفتهــم 
)عــرابً أقحاحــاً(، فهــو أبقاهــم يف بؤســهم وفقرهــم علــى حنــو مــا أبقــى أكــراده يف البــؤس واحلرمــان.
ال جيمــع )عــرب الَغمــر( أبكــراد اجلزيــرة الكثــر مــن القواســم املشــرتكة، منطــا عيــش خمتلفــان متامــاً، 
لكــن مــا جيمعهمــا علــى حنــو ال ختطئــه العــن هــو أهنمــا، وعلــى مــر جتربــة التجــاور القســري، كاان 
ضحيــي النظــام، وهنــا ميكــن االجتهــاد قليــاًل، ذاك أن تفــاواتً يف صــورة الضحيــة مل يســاعد علــى 
التوافــق، التفــاوت بــن مــن أرضــه حمتلــة وبــن مــن هــو مقتلــع مــن أرضــه، بــن مــن هــو ممنــوع مــن 
امســه ولغتــه وثقافتــه، وبــن مــن هــو مســتدرج ألن يكــون يف صلــب نظــام ال ميــت إليــه أبي قرابــة 

أو مصلحــة.
حنــن هنــا حيــال ســجال بــن ضحيتــن، ومــن بلــغ قبــل اآلخــر صــورة الضحيــة. رمبــا مــن العدالــة 
أن يعــرتف العــرب لألكــراد أبهنــم كانــوا الســباقن إىل صــورة الضحيــة، لكــن العــدل يقضــي أيضــاً 
أبن ينــال العــرب قــدراً مــن االعــرتاف الكــردي حبقيقــة أهنــم ضحــااي أيضــاً، لكــن هــذا االقــرتاح ال 
يبــدو واقعيــاً، وهــو قــد يثــر الســخرية مبثاليتــه، ذاك أن وقائــع كثــرة حصلــت علــى ضفــي هــذه 
املأســاة. العــرب كانــوا ضحــااي البعــث، لكنهــم كانــوا أداتــه أيضــاً، وهــا هــم األكــراد يكــررون التجربــة، 
والعكــس صحيــح أيضــاً، ذاك أن روايــة زرع النظــام )أعرابــه( يف جزيــرة األكــراد، تُقابــل بروايــة عربيــة 
كان البعــث وراءهــا أيضــاً، وهــي أن ســكان اجلزيــرة مــن األكــراد هــم ممــن قذفــت هبــم احلــرب العامليــة 
األوىل من تركيا إىل ســورية، وهنا أتخذ املأســاة بعداً جديداً ال يبدو أن الوعي البعثي بعيد عنها.

وبــن )عــرب الغمــر( و)عــرب املســتعمرات(، وبــن األصــول الرتكيــة ألكــراد اجلزيــرة، لــن يكــون 
الشــفاء ســهاًل، وســيكون )داعش( كما البعث قبله، فرصة ملزيد من الضغائن وحماوالت االنتقام، 

وفكــرة متاهــي الضحيــة مــع اجلــالد ســتجد خمتــراً هائــاًل لصحتهــا وســط هــذا احلطــام املديــد.

مر في جزيرة األكرادعفرين.. والحسابات الصعبة
َ

عرب الغ

كاتب وصحافي لبنانيكاتب لبناني

حازم االمينعبد الوهاب بدرخان
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كاتب وصحفي سوري

صفوان الدروبي

سية
سيا

ضايا 
ق

مل يكــن األمــر مفاجئــاً عندمــا قامــت تركيــا بشــن محلــة عســكرية 
علــى مدينــة عفريــن، فاملدينــة الــي يشــكل األكــراد معظــم ســكاهنا، 
تعتــر أيضــاً قاعــدة رئيســية للميلشــيات الكرديــة االنفصاليــة، الــي 
أمريــكا  مــن  دعــم كبــر  علــى  وحتصــل  عســكرية  منظمــة  تعتــر 
وروســيا يف حرهبــا ضــد تنظيــم الدولــة، وقــد قامــت هــذه املليشــيات 
بشــن حــرب علــى تنظيــم الدولــة يف كل مــن الرقــة ومشــايل ســوراي، 
وحتــاول يف الوقــت نفســه حتديــد مناطــق لتديرهــا وتســيطر عليهــا.
لقــد مت التلميــح إىل اقــرتاب القيــام مبثــل هــذه العمليــة يف العديــد 
مــن التصرحيــات الرتكيــة للصحافــة، ويف منتصــف كانــون الثــاين / 
ينايــر املاضــي، بــدأت تركيــا ِجــدايً ابلتعــاون مــع اجليــش الســوري 
احلــر الــذي يتخــذ مــن منطقــة درع الفــرات مقــراً لــه حتــت ســيطرة 

تركيــة.
مل تــرتدد أمريــكا يف إنــكار دعمهــا للمليشــيات الكرديــة، حاهلــا 
حــال الــروس، فقــد ســحبت روســيا عناصرهــا مــن منطقــة عفريــن، 
كمــا قامــت ابســتدعاء عناصرهــا الــي تعمــل يف )مركــز املصاحلــة(، 
الــذي يوجــد أحــد فروعــه مبدينــة عفريــن. فقــد أصبحــت املدينــة 
اآلن خاليــة مــن العناصــر األمريكيــة والروســية، وغــدت ســاحة 
قتــال للمعــارك الــي تــدور بــن املليشــيات الكرديــة املســلحة مــن 

جهــة والقــوات الرتكيــة واملعارضــة الســورية.
والسياســي  العســكري  الدعــم  الكرديــة  املليشــيات  فقــدت  وقــد 
الدوليــن علــى حــد ســواء، الشــيء الــذي لعــب دوراً حامســاً يف 
ســعيها للحصــول علــى املزيــد مــن الســلطة والســيطرة علــى املزيــد 
مــن املناطــق، ولعبــت أمــركا دور الراعــي ملصــاحل هــذه املليشــيات 
احتياجاهتــا  روســيا  غطــت  حــن  السياســي، يف  املســتوى  علــى 
العســكرية، وعلــى هــذا النحــو، بــدأت هــذه املليشــيات ابالعتمــاد 
الــي حتصــل عليهــا، غــر أن قدراهتــم  عــدات العســكرية 

ُ
علــى امل

العســكرية مل تســتطع التفــوق علــى القــوة اجلويــة واألســلحة الثقيلــة 
الــي يســتخدمها اجليــش الرتكــي.

جتد املليشيات الكردية نفسها اليوم أمام خيارين اثنن: املواجهة 
أو الرتاجــع. الطريــق الوحيــد املفتــوح أمــام خــروج هــذه املليشــيات 
يــؤدي إىل املناطــق الــي يســيطر عليهــا النظــام، أمــا بقيــة املناطــق 

اجليــش  ســيطرة  حتــت  فهــي  بعفريــن  احمليطــة 
الســوري احلــر الــذي يقاتــل إىل جانــب اجليــش 
الرتكــي، وبذلــك ال ميكــن للمليشــيات الكرديــة 
اخلــروج مــن تلــك املناطــق، الشــيء الــذي مــن 
شــأنه أن يزيــد مــن حــدة الوضــع يف املدينــة.

ولكــن دون حتــرك املليشــيات يف أي مــن هــذه 
االجتاهــن، مــن الواضــح أهنــا تنتظــر معرفــة مــا إذا كان مــن املمكــن 
علــى  حيافــظ  أن  شــأنه  مــن  دويل  اتفــاق  أو  حــل  إىل  التوصــل 

وجودهــا العســكري يف منطقــة عفريــن.
إذا ما انســحبت املليشــيات الكردية من هذه املنطقة، فهذا يعي 
أهنــا تقــر فعليــاً بوجودهــا العســكري يف منطقــة اجلزيــرة الســورية 

إذ  لــن حيــدث  هــذا  أن  الواضــح  مــن  ذلــك،  ومــع 
يبــدو أن التفاهــم القائــم بــن كل مــن تركيــا وروســيا 

والــوالايت املتحــدة ســوف متنــع ذلــك.

السيناريوهات احملتملة لعملية غصن الزيتون:
مــن الواضــح اآلن أن املعركــة لــن تكــون ســهلة، علــى الرغــم مــن 
اهلــوة الواســعة يف القــدرات العســكرية بــن اجلانبــن، وعلــى الرغــم 
مــن أننــا مــا زلنــا يف األايم األوىل مــن القتــال، إال أن التضاريــس 
اجلبليــة ملنطقــة عفريــن تصــب يف مصلحــة املليشــيات الكرديــة، 
وميكــن القــول إنــه مــن املرجــح أن يواجــه اجليــش الرتكــي نفــس 
املشــاكل يف عفرين إذا ما قاران هذه املعركة ابملعارك األخرى الي 
خاضهــا اجليــش الرتكــي يف مدينــي البــاب وجرابلــس ضــد تنظيــم 
الدولــة، والــي اســتمرت أكثــر مــن ســتة أشــهر بســبب كثــرة متركــز 

املدنيــن يف هــذه املــدن.
ويرجــع ذلــك ابألســاس إىل جتنيــد مقاتلــي هــذه املليشــيات مــن 
املدنيــن املتواجديــن بعفريــن، حيــث تفــوق أعــداد ســكان هــذه 
املدينــة ســكان مدينــة البــاب، إذ تصــل أعــداد الســكان هنــاك، مبــا 
يف ذلــك أولئــك الذيــن فــروا مــن أجــزاء أخــرى مــن ســوراي، إىل مــا 

يقــرب مــن 600 ألــف مــدين حســب التقديــرات.
ابلنظــر إىل مســار املعــارك الــي دارت حــى اآلن، مــن املرجــح أن 
يقســم اجليــش الرتكــي واجليــش الســوري احلــر املدينــة إىل منطقتــن، 
إذ مــن املرجــح أن يشــنا هجومــاً مــن املمــر القــادم مــن مدينــة إعــزاز 
حنــو غــرب عفريــن، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يقســم املدينــة إىل 

قســمن مشــايل وجنــويب.
مــن شــأن إجــراء كهــذا أن يقلــل مــن مشــكلة مواجهــة منطقــة 
الســكان ســيبقون يف  مدنيــة مكتظــة ابلســكان، إال أن غالبيــة 

اجلــزء اجلنــويب مــن املدينــة مــع املليشــيات الكرديــة هنــاك.
لــن تســتطيع هــذه املليشــيات مواصلــة القتــال ألهنــا ســوف تتعــرض 
لضغــوط مــن كال اجلانبــن، إذ ســيهامجها اجليــش الســوري احلــر 
الغربيــة  املناطــق  أن  حــن  يف  الشــمال،  مــن  الرتكــي  واجليــش 
واجلنوبيــة مــن إدلــب ســوف تســتخدم مــن قبــل اجليــش الرتكــي 

لتطويــق املليشــيات وابلتــايل إهنــاء املعركــة.
وعليــه، ســتحتاج امليليشــيات إىل إذن روســي للعبــور مــن الطريــق 
الوحيــد املتبقــي للخــروج مــن املنطقــة، والــذي يــؤدي إىل مناطــق 
قــوات النظــام الواقعــة ابلقــرب مــن حلــب، ومــن هنــاك 
ميكــن هلــذه امليليشــيات العبــور إىل املناطــق احمليطــة ابلرقــة 
والــي كانــت حتــت ســيطرهتم بعــد هزميــة تنظيــم الدولــة.

لــن تقبــل تركيــا ابهلزميــة يف هــذه املعركــة مهمــا كلفهــا 
ذلــك

علــى صــورة  ذلــك ألن هزميــة كهــذه ســتنعكس ســلباً 
احلــزب احلاكــم ومسعتــه حمليــاً ودوليــاً، هــذا ابإلضافــة إىل 
أن تركيــا يف حــرب مــع املليشــيات الكرديــة االنفصاليــة 
الــي تعتــر اجلنــاح الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين 

منــذ عقــود.
وقدمــت امليلشــيات الكرديــة الدعــم لقــوات النظــام يف 
عــدد مــن املناطــق كمســاعدته يف إنشــاء طريــق توريــد 

خيــدم املدنيــن واملقاتلــن مــن املليشــيات املواليــة لألســد يف نبــل 
والزهــراء، وكــذا الــدور الــذي لعبــوه يف احلملــة الــي شــنها األســد 

والــروس شــرق حلــب.
هــذه  دعــم  مــن  النظــام  يتمكــن  مل  هــذا،  مــن كل  الرغــم  وعلــى 
املليشــيات، إذ إن مــن شــأن ذلــك أن جيعــل قــوات النظــام يف 
مواجهــة مباشــرة مــع اجليــش الرتكــي، وهــو أمــر ال يريــده األســد 
حاليــاً، ومــن العوامــل األخــرى الــي جيــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار 
هبــذا الصــدد هــو أن روســيا لــن تســمح لألســد أبن يقــوض اتفاقهــا 

الــدويل مــع تركيــا وأمريــكا.
ومــن جهتهــا، أصــدرت املليشــيات الكرديــة بيــاان يدعــو قــوات 

النظــام إىل الدخــول إىل عفريــن ومواجهــة اجليــش الرتكــي.
ومل يصــدر النظــام أي بيــان أو رد فعــل علــى هــذا النــداء، وفيمــا 
يتعلــق ابلفصائــل املســلحة للمعارضــة الســورية، فهــم مضطــرون 
املعــارك  بســبب  العمليــة  هــذه  يف  الرتكــي  اجليــش  مــع  للوقــوف 
الســابقة والعــداوة بــن هــذه املليشــيات واجليــش الســوري احلــر، 
هــذه  دخلــت  حيــث  دقنــة(  )عــن  بلــدة  يف  األخــص  وعلــى 
اجليــش  مــن  مقاتــال  مخســن  حنــو  فقتلــت  البلــدة،  املليشــيات 

مــع جثثهــم يف عفريــن. والتقطــوا صــوراً  احلــر،  الســوري 
مــا الــذي حتملــه األايم لعفريــن بعــد مغــادرة املليشــيات الكرديــة 

املدينــة؟
بعــد رحيــل هــذه املليشــيات مــن مدينــة عفريــن، ســتصبح هــذه 
األخــرة حتــت ســيطرة الفصائــل احملليــة مــن املعارضــة الســورية الــي 
تدعمهــا تركيــا، وهنــا جتــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد اختــرت عــدد مــن 
املنظمــات العســكرية الكرديــة للقتــال جنبــاً إىل جنــب مــع اجليــش 
الرتكــي، كالــذراع الكــردي ألحــرار الشــام، فضــال عــن جمموعــات 

أخــرى.
كمــا ســيصبح ريــف حلــب الشــمايل جــزءاً مــن الطريــق املباشــر 

الرابــط بــن مدينــي جرابلــس وإدلــب.
 ويف وقــت الحــق، ســيتم اســتخدام هــذه الطريــق لنقــل آالف 
املدنيــن مــن إدلــب إىل عفريــن يف حماولــة لتجنــب القصــف اجلــوي 
اليومــي الــذي تتعــرض لــه احملافظــة حاليــاً، وكــذا اهلــروب مــن معــارك 
كــرى قادمــة والــي ميكــن أن تبــدأ يف أي حلظــة مــع وصــول قــوات 
النظــام إىل أجــزاء مــن إدلــب، وســتؤدي هــذه العمليــة إىل رفــع 
أعــداد الســكان العــرب يف املدينــة علــى حســاب الســكان األكــراد 

احملليــن.
علــى  قــادرة  تعــد  مل  الســورية  املعارضــة  أن  اآلن  الواضــح  ومــن 
املــدى  الــي تســيطر عليهــا علــى  االحتفــاظ أبي مــن األراضــي 
ذلــك.  لضمــان  اتفــاق دويل  وجــود ألي  أنــه ال  طاملــا  الطويــل 
الســورية وســيطرته علــى  الرتكــي يف عمــق األراضــي  الوجــود  إن 
مســاحات شاســعة مــن مشــال ســوراي )ومــن املرجــح أن متتــد هــذه 
الســيطرة إىل مناطــق أخــرى( أصبــح الشــيء الوحيــد الــذي حيمــي 

هــذه املناطــق ومينــع قــوات النظــام مــن اســتعادهتا.
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وزع اهلــالل األمحــر الرتكــي كميــة مــن املالبــس الشــتوية علــى حنــو أربعــة آالٍف مــن أهــايل تلعفــر الالجئــن يف خميــم حييــاوة يف حمافظــة 
كركــوك العراقيــة. وكذلــك مت توزيــع املــواد الغذائيــة علــى أهــايل قريــة ســوركي يف مشــال عفريــن، بعــد أن عاشــوا فــرتة طويلــة يف منطقــة 
تســيطر عليهــا التنظيمــات اإلرهابيــة. وبنفــس اإلطــار اســتلم آالف الالجئــن هنــاك املالبــس الشــتوية واملعاطــف واألحذيــة واألســرة 

واألغطيــة لالحتمــاء مــن بــرد الشــتاء خــالل هــذا العــام كمــا هــو احلــال يف كل عــام.

م
شا

بلبل زادة... منبر ال
تورغاي آلدمير يشارك في
مراسم التعزية بالريحانية

جمعية إييلكدر تنظم زيارة إلى عوائل 
الشهداء والجامع الذي قصفه اإلرهابيون

Turgay Aldemir’den
Reyhanlı’ya Taziye Ziyareti

İyilikder’den Vurulan
Camiye ve Şehitlere Ziyaret

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve bera-
berindeki heyet, Reyhanlı’da bir dizi ziyarette bulu-
narak taziye dileklerini iletti.
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve be-
raberindeki heyet, Reyhanlı’da YPG terör örgütü 
tarafından bombalanan yerleri, esnafı ve belediyeyi 
ve Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneği’ni ziyaret etti.
Heyet ardından Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin 
Şanverdi’yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerini iletti,  şehirdeki son durumla ilgili bilgi aldı.

İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip 
Çelik ve Anadolu Platformu Suriye Koordi-
natörü Mahmut Kaçmazer geçtiğimiz gün 
Kilis’te terör örgütü PKK/YPG tarafından 
düzenlenen roketli saldırısına uğrayan tar-
ihi Çalık Camisini ve saldırıda şehit olan 2 
vatandaşa taziye ziyaretinde bulundu.
Saldırıda şehit olan iki vatandaş için ku-
rulan taziye çadırını ziyaret eden Çelik 
ve Kaçmazer, şehitlerin ailelerine taziye 
dileklerini ilettiler.

أدى رئيــس منتــدى األانضــول تورغــاي آلدمــر والوفــد املرافــق لــه 
سلسلة من الزايرات يف بلدة الرحيانية التابعة لوالية هاطاي الرتكية 
قــام خالهلــا بواجــب التعزيــة ألهــايل ضحــااي القصــف الــذي نفــذه 
تنظيــم وحــدات محايــة الشــعب اإلرهــايب مــن وراء احلــدود. وزار 
الوقــف املواقــع املتضــررة مــن القصــف وخمتلــف املتاجــر ومبــى البلــدة 

ومقــر مجعيــة أفــق التعليميــة.
كما قام الوفد بزايرة رئيس بلدية الرحيانية السيد حسن شانوردة.

غــازي  عنتــاب  إييلكــدر يف واليــة  فــرع مجعيــة  رئيــس  أدى 
طالــب چليــك ومنســق الرتكــي الســوري يف منتــدى األانضــول 
يف كليــس  التارخيــي  چاليــق  جلامــع  زايرة  قامچــزر  حممــود 
العمــال  تنظيــم  أطلقهــا  ابلصواريــخ  لقصــف  تعــرض  الــذي 

يــوم.  قبــل  الشــعب  ووحــدات محايــة  الكردســتاين 
كمــا زار كل مــن چليــك وقامچــزر خيمــة العــزاء الــي أقيمــت 
لشــهداء هــذه اجلرميــة النكــراء يف مدينــة كلــس وقامــا أبداء 

واجــب العــزاء.

وفد من هيئة همة لإلغاثة يزور جميعة إييلكدر

الهالل األحمر التركي يوزع المعونات على عوائل عفرين المستغيثة بالجيش التركي

Himme Yardım Kuruluşundan İyilikder’e Ziyaret

Mehmetçikten Yardım İsteyen Afrinli Ailelere Kızılay Yardımları Ulaştırıldı

Suriyeli öğrenciler için eğitim faaliyetlerinde bulunan Suriye Himme Cemiyeti Hatay Temsilcisi Muaz Es Sevadi ve Gaziantep Temsilcisi Abdülhalik Ebû 
Süleyman’ın İyilikder Gaziantep Yardım Koordinasyon Merkezi’ne gerçekleştirdikleri ziyarette Suriye çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü ve İyilikder Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaçmazer’in ağırladığı kurum temsilcilerine Kaçmazer İyilikder’in 
eğitim ve yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Afrin’deki terör odaklarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun birlikte başlattığı Zeytin Dalı 
Harekatı büyük bir başarıyla devam ederken Türk Kızılayı da bölgedeki sivillere yardım için çalışmaları-
na başladı. Uzun süredir teröristlerin gölgesi altında yaşayan ve gıdaları tükendiği için açlıkla yüzleşen 
Afrin’in kuzeyindeki Sorke köyü de bunlardan biri oldu.

اســتقبل مركــز تنســيق املســاعدات يف غازي عنتــاب كال مــن ممثــل مجعيــة مهــة العاملــة يف جمــال التعليــم للطلبــة الســورين يف واليــة هاطــاي الرتكيــة معــاذ الســوادي، وممثــل اجلمعيــة يف غازي عنتــاب عبــد 
هللا أبــو ســليمان. وتبــادل اجملتمعــون يف هــذه الــزايرة األفــكار حــول األعمــال اإلنســانية املوجهــة لســوراي. واســتقبل الضيفــن حممــود قامچــازر عضــو اهليئــة اإلداريــة جلمعيــة إييلكــدر ومنســق ســوراي يف 

منتــدى األانضــول. وقــدم هلمــا معلومــات حــول النشــاطات التعليميــة واإلغاثيــة الــي تقدمهــا اجلمعيــة.
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اختتام الملتقى الشبابي
Gençlik Buluşması Sona Erdi

 Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi tarafından düzenlenen 5. 
Gençlik Buluşması “Vakti Kuşanmak Geleceği Konuşmak” başlığıy-
la 26 Ocak 2018 tarihinde Malatya’da yapıldı. Yoğun bir katılımla 
gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda 
Anadolu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Cumali Kaplan ve Adem 
Er birer konuşma yaptı. Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi’nin 
düzenlediği “Vakti Kuşanmak Geleceği Konuşmak” temalı 5. Genç-
lik Buluşması’nın 3. gün etkinliklerinde AÖB Genel Başkanı Mesut 
Çaça bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra ‘Ben Kimiz’ etkin-
liği yapıldı. Etkinlik öğrencilerin karşılıklı iki yabancı gibi tanışması 
ile başladı. Tanışmada öne çıkan kavramlar sosyolojik bir tahlille 20 
kişilik grupla değerlendirildi. İkinci aşamada her öğrencinin bireysel 
yıldızını renkli kağıtlara oluşturması istenerek öğrencilerde ortak ve 
farklı yönler ortaya konuldu.
Etkinlikten sonra öğrencilere 3 buluşma programını her yönüyle 
değerlendirecekleri anket verildi. Anketin akabinde müzik şöleni ile 
gençlerin motive olmaları sağlandı. Gençler de ezgilere coşku ile 
eşlik ettiler. Sonuç bildirisinin okunması ve toplu fotoğraf çekimi ile 
buluşma sona erdi. Buluşmanın bitiminde öğrencilerin yaptığı atölye 
çalışmalarının notlarından oluşan derleme kitapçığı her öğrencinin 
ismine özel basıldı ve hediye edildi.

حتــت شــعار »تســلح ابلوقــت وحتــدث عــن املســتقبل« نظــم قســم التعليــم املتوســط يف 
احتــاد طلبــة األانضــول الــدورة اخلامســة مللتقــى الشــباب يف 26 ينايــر 2018 يف مدينــة 
مالطيــا. وقــد لقــي الرانمــج إقبــااًل كبــراً مــن الشــباب. وبعــد االفتتــاح بتــالوة مــن القــرآن 
الكــرمي، ألقــى رئيــس اجمللــس التنفيــذي الحتــاد األانضــول طورغــاي آلدمــر كلمــة تلتهــا 
كلمــات مــن الســيدين مجعــه يل قاپــالن وآدم ايــر. ويف اليــوم الثالــث مــن الــدورة اخلامســة 
للملتقــى ألقــى الرئيــس املديــر العــام الحتــاد طلبــة األانضــول مســعود چاچــا كلمــة. بــدأت 
بعدهــا فعاليــة بعنــوان »مــن حنــن« بــدأت بفقــرة تعــارف بــن الطلبــة علــى أســاس أن كل 
واحــد مــن منهــم أجنــي عــن اآلخــر. وبعــد ذلــك قــام قــام فريــق طــرف فريــق يتألــف مــن 
عشــرين شــخصاً بتحليل العبارات املســتخدمة يف تلك الفقرة مســتخدمن أدوات علم 
االجتمــاع. ويف املرحلــة الثانيــة طُلــب مــن كل شــاب تشــكيل جنمــه الشــخصي علــى 
ورقــة ملونــة، وبذلــك مت حتديــد اجلوانــب املشــرتكة واملختلفــة لــدى الشــباب. وبعــد انتهــاء 
النشــاط مت اســتبيان آراء الشــباب يف برانمج الدورة الثالثة للملتقى الشــبايب من خمتلف 
جوانبــه. وبعــد انتهــاء االســتبيان مت حتفيــز الشــباب حبفــل موســيقي، شــارك فيــه الشــباب 
ابلــرتمن ابألانشــيد. ويف النهايــة اختتــم الرانمــج بتــالوة البيــان اخلتامــي والتقــاط صــور 
مجاعيــة. وبعــد اخلتــام مت توزيــع كتيبــات تضــم مالحظــات تتعلــق بورشــات العمــل الــي 

شــارك فيهــا الطلبــة، وحيمــل كل كتيــب اســم طالــب مــن الطلبــة املشــاركن.

ممثلية جمعية إييلكدر في العثمانية تشجع األطفال السوريين
İyilikder Osmaniye Temsilciliğinden Miniklere Motivasyon

İyilikder Osmaniye Temsilciliği Suriyeli çocukları sanatsal ve sportif faaliyetler için bir araya getirdi Os-
maniye Ziyabey ve Rıza Paşa camilerinde eğitim gören 170 Suriyeli çocuğu, Gençlik Spor Merkez-
inde çeşitli faaliyetler için bir araya getiren İyilikder Osmaniye Temsilciliği çocuklara unutamayacakları 
bir gün yaşattı.Etkinlik kapsamında sanatsal ve sportif faaliyetlere katılan gruplar arasında yarışma-
lar düzenledi. Savaşın izlerini, çocukların zihinlerinden silmek için yapılan faaliyetle minikler doyasıya 
eğlendi.

مجعــت ممثليــة مجعيــة إييلكــدر يف مدينــة العثمانيــة عــدداً مــن األطفــال الســورين مــن أجــل إشــراكهم يف خمتلــف النشــاطات الفنيــة 
والرايضيــة. وقــد احتضنــت مجعيــة إييلكــدر 170 طفــاًل ســورايً يدرســون يف جامــع ضيــاء بــك وجامــع رضــا اپشــا يف مدينــة 
العثمانيــة الواقعــة جنــوب األانضــول ليشــاركوا يف خمتلــف النشــاطات يف مركــز الرايضــة والشــباب ابملدينــة. فعــاش األطفــال يومــاً لــن 
ينســوه يف حياهتــم بفضــل مبــادرة ممثليــة اجلمعيــة تلــك الــي انتظمــت يف إطارهــا مســابقات بــن اجملموعــات املشــاركة يف الفعاليــات 

الفنيــة والرايضيــة. وقــد اســتمتع األطفــال بتلــك النشــاطات الــي مــن شــأهنا حمــو آاثر احلــرب مــن أذهــان األطفــال.
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يف ســياق احلديــث عــن مبــدأ العدالــة االنتقاليــة مثــة أســئلة مازالــت 
تطــرح هــذه األايم منهــا كيــف ســيتم تطبيــق العدالــة االنتقاليــة يف 
ســورية ضمــن هــذا الواقــع الصعــب، وهــل ميكــن أن تكــون العدالــة 
االنتقاليــة مســألة قابلــة للتطبيــق قانونيًــا وسياســًيا واجتماعيًــا، يف 
ظــل هــذا الوضــع للنظــام اجملــرم وضمــن األجــواء اإلقليميــة والدوليــة 
احمليطــة؟، حيــث الكثــر مــن املنظمــات الدوليــة، ماتــزال تطــرح هــذه 
املســألة، بــل وتقيــم الــدورات التدريبيــة، والنــدوات وورشــات العمــل 
مــن أجــل عدالــة انتقاليــة قادمــة يف ســورية، ويبــدو أن الكثــر مــن 
قــد وصــل إىل حالــة  الوضــع يف ســورية  املعنيــن يغيــب عنهــم أن 
مل يعــد ابإلمــكان فيهــا القبــول )جمتمعيًــا علــى األقــل ( أبدىن مــن 
حماكمــة اجملــرم، الــذي جتــاوز عــدد مــن قتلهــم املليــون، ودمَّــر ثالثــة 
أرابع ســورية، وأدخــل مــا ينــوف عــن 300 ألــف يف املعتقــالت، 
وهجــر أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري داخليًــا وخارجيًــا، مــن 
هنــا فــان للعدالــة االنتقاليــة يف ســورية تطبيــق آخــر ومنظــور خمتلــف 
وعــر أســس جمتمعيــة وقانونيــة وسياســية خمتلفــة، وال ميكــن أن يتــم 
الغفــران للمجرمــن، إذ البــد مــن أن تطاهلــم يــد العدالــة احلقيقيــة، 
حيــث مــا يــزال اجملــرم الكيمــاوي طليًقــا، ومــازال مرتبًعــا علــى ذؤابــة 

الفعــل االجرامــي، بــل يزيــد إجرامــه ويتفاقــم يوًمــا بعــد يــوم.
تطبيــق العدالــة االنتقاليــة يف غايــة األمهيــة وأهــل القانــون واملعنيــن 
البــد مــن أن يتهيبــوا ملعاجلتهــا، مــن أجــل ســورية وطنًــا وبنيــة جمتمعيــة 
واحلقوقيــن  احملامــن  بعــض  إىل  إشــراق  توجهــت  مطمئنــة.  آمنــة 
قــال  الســوري  واملعــارض  عيســى(  )حبيــب  احملامــي  وســألتهم، 
قــوى  وبتكالــب  ســورية  يف  األوضــاع  بتعقيــدات  نقــر  )إلشــراق( 

اهليمنــة الدوليــة واإلقليميــة لكــن هــذا الشــعب العظيــم واجــه ظروًفــا 
ينكــرون  وللذيــن  احملــن،  جتــاوز  مــن  التعقيــد اترخييًــا ومتكــن  ابلغــة 
علــى هــذا الشــعب تلــك اإلمكانيــة نقــول إن هــذا الشــعب العظيــم 
أفشــل اترخييًــا حمــاوالت التفتيــت املذهــي واالثــي والديــي ، ومــن 
مث مــر الشــعب يف ســورية بتجربــة مــرة شــبيهة مــن حيــث األهــداف 
والصراعــات مبــا خُيطــط لــه يف ســورية هــذه األايم، فبعــد انكشــاف 
للفرنســين،  ســورية  وتعهيــد   ، بيكــو(  )ســايكس –  أمــر خريطــة 
وبعــد تعهيــد فلســطن للريطانيــن لتنفيــذ وعــد بلفــور للصهاينــة، 
بــدأ الفرنســيون بتنفيــذ )نســخة صهيونيــة( يف ســورية حتــت أمســاء 
)دول : علويــة يف الالذقيــة ، درزيــة يف الســويداء، ســنية شــامية، 
ســنية حلبيــة، كرديــة، مارونيــة( ووجــد االســتعمار الفرنســي يف تلــك 
اجلماعــات كلهــا مــن تعــاون معــه يف ذلــك، ومت تشــكيل ميليشــيات 
حتــت اســم جيــوش، لكــن املواطنــن الوطنيــن حًقــا مــن مجيــع تلــك 
اجلماعــات، والذيــن مل يكــن هلــم أي ســند يف اخلــارج، أو الداخــل 
ســوى تلــك اإلرادة الشــعبية علــى الســجية أفشــلوا تلــك املخططــات 

اجلهنميــة. 
قســوة  أكثــر  ظــروف  يف  ذاتــه  العظيــم  الشــعب  هــذا  جيــد  اآلن 
ومبواجهــة قــوى أكثــر وحشــية وتوحًشــا أمــام امتحــان مماثــل فهــل 
ســينجح مــرة أخــرى؟ إن جنــاح الشــعب يف حتقيــق أهدافــه يتوقــف 
علــى أن يتمكــن هــذا الشــعب العظيــم مــن ختطــي مشــكلة الفرديــة 

الناجتة عن االســتبداد املديد الذي دمر مجيع املؤسســات السياســية 
)حنــن  إىل  الفرديــة(،  )األان  مــن  واالنتقــال  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
املرحلــة  رحــاب  ويدخــل  املعجــزة،  ســيحقق  عندهــا  الوطنيــة(، 
االنتقالية الي يريد، وحنن سنفرتض أن الشعب يف سورية سيتمكن 
مــن ذلــك ». أضــاف عيســى يقــول » بنــاء عليــه ومبقتضــاه ســندخل 
يف صلــب احلديــث عــن املرحلــة االنتقاليــة الــي حتقــق االنتقــال إىل 
التحــرر واحلريــة والســيادة واملواطنــة والعدالــة واملســاواة. ويف  دولــة 
هــذا فليجتهــد اجملتهــدون، ومــا نقدمــه ومــا ســنقدمه يف هــذا اجملــال 
العــام، يف احلديــث عــن املرحلــة  للنقــاش  هــو جمــرد آراء مطروحــة 
االنتقاليــة، والــي نرجــو أن تكــون )عدالــة انتقاليــة( ال بــد مــن حتديــد 

األســس التاليــة:
أواًل: جيب حتديد املدة الزمنية احملدودة للمرحلة االنتقالية.

االنتقاليــة  املرحلــة  املشــرفة علــى  التنفيذيــة  اهليئــة  تكــون  أن  اثنيًــا: 
)التكنوقــراط(. اخلــراء  مــن  حصــرًا  مشــكلة 

املرحلــة  عتبــة  علــى  متكــن  ســورية  يف  الشــعب  يكــون  أن  اثلثًــا: 
االنتقاليــة مــن عقــد مؤمتــر وطــي متثيلــي بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف 
وأن يكــون هــذا املؤمتــر قــد أجنــز )إعــالن دســتوري( يكــون هــو الناظــم 

للمرحلــة االنتقاليــة ولعمــل اهليئــة التنفيذيــة.
 رابًعــا: هنــاك قضــااي ال حتتمــل التأجيــل وجيــب إجيــاد احللــول هلــا 
خــالل الفــرتة االنتقاليــة الــي جيــب أن تنتهــي إبقــرار دســتور للبــالد 
يتــم علــى أساســه انتخــاب املؤسســات التمثيليــة ومــلء املناصــب 

التمثيليــة.
خامًســا: إذا كان القضــاء هــو آخــر املؤسســات الــي يضرهبــا الفســاد 
يف اجملتمــع فــإن إصــالح القضــاء هــو أول املؤسســات الــي جيــب 

إعــادة هيكلتهــا مــع بدايــة املرحلــة االنتقاليــة، لتقــوم بدورهــا.
 سادًســا: اإلعــداد لعــودة املهجريــن وإحصــاء املفقوديــن وتســوية 
املغرتبــن وتســوية  أمــام مجيــع  األبــواب  القانونيــة. وفتــح  األوضــاع 

الوطــن. إىل  للعــودة  أوضاعهــم 
 ســابًعا: إجراء انتخاابت نقابية يف ســائر النقاابت املهنية والعمالية 
لتكــون أول مؤسســات متثيليــة منتخبــة وتعديــل أنظمتهــا مبــا خيــدم 

منتســبيها.
 اثمنًــا: إعــادة هيكلــة مؤسســة اجليــش حبيــث تكــون مؤسســة حمرتفــة 

خمتصــة أبمــن الوطــن واســرتداد احملتــل مــن أراضيــه.
عدليــة  واألمنيــة كضابطــة  الشــرطية  القــوى  مجيــع  وضــع  اتســًعا: 

العامــة.  وللنيابــة  للقضــاء  خاضعــة 
عاشــرًا: ضمــان حريــة الــرأي وتنظيــم أتســيس األحــزاب السياســية 
وحريــة الصحافــة وانتخــاب هيئــة أتسيســية لوضــع دســتور للبــالد. 
للدولــة احلديثــة  التأسيســي  املبــدأ   مث اتبــع عيســى موضًحــا أن« 
الدينيــة،  والدولــة  االمراطوريــة،  الدولــة  أنقــاض  علــى  قامــت  الــي 
والكيــاانت القبليــة والبدويــة والدوقيــات، هــو ابإلضافــة إىل مبــدأ 
الســيادة الوطنيــة للشــعب علــى وطــن حمــدد ال تتعــدى حــدوده وال 
تنتقــص منهــا، يكمــن يف مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن يف احلقــوق 
والواجبــات وصياغــة هــذا املبــدأ عــر دســتور وقوانــن وأنظمــة تشــكل 
مبجملهــا نظاًمــا عاًمــا للمجتمــع والســلطات واحلــدود الــي ال حيــق 
ألحــد ختطيهــا، أاًي كانــت صفتــه ومكانتــه، واجلهــاز املنــاط بــه الســهر 
علــى حســن ســر هــذه القواعــد الناظمــة داخــل اجملتمــع ومؤسســاته، 
بــن  مث  منهــا،  وحــدود كل  الســلطة  مؤسســات  داخــل  وكذلــك 
مؤسســات الســلطة وبــن اجملتمــع مــن جهــة اثلثــة، هــو القضــاء، 
وهكــذا يكــون القضــاء حكًمــا بــن األفــراد مــن جهــة، وبينهــم وبــن 
مؤسســات الســلطات مــن جهــة أخــرى، وبــن مؤسســات الســلطة 
ذاهتــا مــن جهــة اثلثــة ، ورقيبًــا وآمــرًا للضابطــة العدليــة حتقيًقــا للعدالــة 
جــرًا، حبيــث تكــون الضابطــة العدليــة هــي اجلهــة الوحيــدة املســموح 

هلــا يف اجملتمــع أن تســتخدم القــوة واجلــر، وهــذا مشــروط أبن أتمتــر 
أبمــر الســلطة القضائيــة حصــرًا، فمــن املفــرتض أن األجهــزة املســموح 
التفتيــش  هلــا  وحيــق  وأمنيــة،  شــرطية  قــوى  مــن  الســالح  هلــا محــل 
لألحــكام  تنفيذيــة  عدليــة  ضابطــة  هــي  الســجون  إىل  والســوق 
والقــرارات القضائيــة تتصــرف يف حــدود تلــك األحــكام والقــرارات، 
ال تتقاعــس يف تنفيذهــا فتحاكــم أمــام القضــاء ذاتــه بتهمــة املســؤولية 
التقصريــة، كمــا ال تتعداهــا يف التعامــل مــع املواطنــن فتحاكــم أمــام 
يســتحق  عــدواين  بعمــل  قامــت  معتديــة  ابعتبارهــا  ذاتــه  القضــاء 
املســاءلة القانونيــة أيًضــا. وهــذا كلــه يتوقــف علــى توفــر منــاخ وطــي 
عــام يســمح بتحقيــق ذلــك، وأي حديــث عــن عدالــة انتقاليــة أو 
حــى مرحلــة انتقاليــة ال معــى لــه إذا مل يتوفــر هــذا املنــاخ الــذي ال 

تســلط ألحــد عليــه أايً كان.« 
أمــا احملامــي )علــي رشــيد احلســن( رئيــس جتمــع احملامــن األحــرار 
فقــال: )مــن املســتحيل تطبيــق العدالــة االنتقاليــة سياســًيا واجتماعيًــا 

يف ســورية، يف ظــل هــذا الوضــع، ألن الظــروف املوضوعيــة لتطبيــق 
العدالــة االنتقاليــة، ال ميكــن أن تنجــز عندمــا يكــون النظــام املســتبد 
هــو احلاكــم، فــال ميكــن احملاســبة وال ميكــن تطبيــق مبــدأ اإلفــالت مــن 
العقــاب، وال ميكــن إعطــاء التعويــض للمتضرريــن، وهــذه ثالثــة أركان 
املفيــد مســتحيل  لذلــك ابملختصــر  االنتقاليــة،  العدالــة  أركان  مــن 

تطبيــق آليــات العدالــة االنتقاليــة يف ظــل النظــام اجملــرم(.
)اســتمرار  عــن  غــازي(  )مــروان  املعــارض  احلقوقــي  حتــدث  بينمــا 
التــوايل مــن أزمــات  معــاانة الشــعب الســوري للعــام الســابع علــى 
متعــددة، منهــا املومســي ومنهــا الدائــم، فمــن األزمــات املومسيــة الــي 

تتعلــق ابلكهــرابء والتدفئــة يف موســم الشــتاء البــارد والقــارس، وهــذه 
املعــاانة وإن كانــت تصيــب الشــعب الســوري عامــة إال أهنــا تســتثي 
فئــة قليلــة جــًدا منــه، وال تتأثــر بــكل هــذه األزمــة وحبالــة الطقــس، 
نتيجــة اإلمكانيــات املاديــة الــي تتمتــع هبــا، انهيــك عــن عالقاهتــا 
مبراكــز الســيطرة يف الدولــة الســورية، أمــا قســم مــن أفــراد الشــعب 
فمنهــم مــن ميلــك ســقًفا أيويــه، ولكــن ال ميلــك املــال لشــراء مــادة 
املــازوت، وقســم آخــر ال ميلــك ســقًفا، يعيــش يف العــراء، هــذا هــو 
حال الشــعب الســوري عامة  وال تزال احلالة مســتمرة وعدم معاجلة 
هــذه األزمــات املزمنــة مســألة تقــض مضجــع كل الســورين ومنهــم 
ساكي دمشق العاصمة،  ومن مث فإن مههم يرتكز يف هذه املسائل 

وليــس العدالــة االنتقاليــة(.

العدالة االنتقالية:
هل يمكن تطبيقها في سورية؟!

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو
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أخــي الكــردي الــذي عشــت معنــا وعشــنا معــك لعقــود، نتقاســم الفــرح واحلــزن، جيمعنــا هــذا الــرتاب وهــذا 
الوطــن الــذي هــو بيــي وبيتــك. !!

أسألك :
* هل أنت سوري؟.

- نعم !!
* ممتاز 

*هــل عانيــت مــن اســتبداد النظــام واالعتقــال والقهــر وســلب احلقــوق الثقافيــة واملدنيــة ووو .. وعلــى مــدى 
نصــف قــرن وأكثــر ؟.

- نعم !!
* ممتاز 

*هــل تــود اخلــالص مــن هــذا النظــام الــذي مل يوفــر أحــداً مــن معارضيــه الســورين بــكل أطيافهــم وعلــى 
كامــل اجلغرافيــة ؟.!!

-  نعم ابلتأكيد !!
* ممتاز 

*ماذا فَعَلت قوات البيدا والبكك عندما انطلقت الثورة السورية بوجه الطاغية عام 2011 ؟.
- قامــت ابلتنســيق مــع النظــام، علــى قمــع الثــورة وتصفيــة النشــطاء الكــرد والعــرب )ابالغتيــال واالعتقــال( 

الذيــن اصطفــوا مــع الثــورة وتعاطفــوا معهــا.
* ممتاز 

*ماذا فعلت داعش يف املناطق السنية الي سيطرت عليها ؟.
- قامــت بشــكل واضــح وصريــح بتصفيــة واغتيــال واعتقــال كل مــن تعاطــف مــع الثــورة، مــن جيــش حــر 

وانشــطن، وكل مــن وقــف ضــد النظــام الكيمــاوي.
ابختصــار: كان دورهــا تصفيــة الثــورة الســورية، ونشــر مئــات الفيديــوات عــن الذبــح ابلســكاكن وجــز 
الرؤوس والتمثيل ابجلثث ، لتعومي النظام وتقدميه أمام العامل أنه نظام علماين حيارب اإلرهاب الداعشــي.

* ممتاز 
*ماذا حل هبذه املدن واملناطق الداعشية يف هناية األمر ؟.

- مت تدمرهــا وقتــل املدنيــن ونــزوح ماليــن الســورين إىل املخيمــات وتعفيــش بيوهتــم وحماصيلهــم وممتلكاهتــم 
ابلكامل .

* ممتاز 
*ماذا فعلت قوات البيدا والبكك يف مدينة الرقة عندما هامجتها حبجة حترير املدينة من قبضة داعش ؟.

- قامــت ابلتعــاون والتنســيق مــع األمريــكان )صواريــخ أمريكيــة ومدفعيــة البيــدا( بتدمــر كامــل املدينــة علــى 
مــن تبقــى مــن الســكان وتصفيــة أكثــر مــن 2500 مــدين حتــت األنقــاض بــدٍم ابرد .

* ممتاز 
*وماذا حصل لعناصر داعش يف هناية األمر ؟.

- مت ترحيلهــم ابلشــاحنات )معززيــن مكرمــن( إىل ريــف ديــر الــزور، مــع كلمــة شــكر بعنــوان: شــكراً لكــم 
لقــد قمتــم بدوركــم علــى أكمــل وجــه، ومتَّ تدمــر املدينــة وذبــح أهلهــا حبجتكــم .!

* ممتاز
*أســألك وأجبــي بصــدق هــل متثلــي داعــش الــي هجرتــي وهجــرت أهلــي وتســببت بــكل هــذه الكــوارث 

للمــدن الــي احتلتهــا ؟.
- ال أبداً !

* ممتاز 
* طيب ايأخي هل تؤمن أبن داعش، ال متثلي وأن البيدا والبكك ال متثلك؟. 

- ابلتأكيد !
* ممتاز

*إذاً لنتفــق اي أخــي ولنكــن علــى يقــن ، أبنــه مثلمــا تســبب لنــا داعــش مــن كــوارث ودمــار وقتــل وهتجــر 
ستتســبب لــك البيــدا والبــكك هبــذا.

وعليك منذ هذه اللحظة، أن تعي أهنم مشاريع لآلخرين وأدوات للتدمر مثلهم مثل داعش متاماً .!
وكلمــا أتخــرَت ابختــاذ موقفــك بشــكل واضــح مــن كل هــؤالء الذيــن يبيعونــك الوهــم / كلمــا تســببت 

خبســائر فادحــة :
للكــرد أواًل، ولســوراي اثنيــاً، وللثــورة الــي تريــد إزاحــة االســتبداد ونظــام القتــل،  والــي خرجنــا أان وأنــت منــذ 

الصرخــة األوىل يف الســاحات العامــة لنصرهتــا ..
تعال معي اي صديقي لنعيدها اىل سرهتا األوىل

فهي درب خالصنا الوحيد !!!

أخي الكردي

كاتب وشاعر سوري

م.هديب شحاذة

تغطية صحفية  من اسطنبول
ضمــن دعــوة مــن منظمــة تنميــة املــوارد البشــرية الرتكيــة )insan kaynağını ( وبدعــم منهــا، شــارك 
ملتقــى األدابء و الكتّــاب الســورين ممثــاًل مبكتــب إزمــر يف الــدورة التعليميــة حــول )اإلجتــار ابلبشــر( حتــت رعايــة 

الســفارة اإلنكليزيــة يف تركيــا . مبشــاركة أكثــر مــن مخســة عشــر منظمــة غــر احلكوميــة 
تناولت الدورة جوانب مهمة ضمن حتليل شامل ملفهوم اإلجتار ابلبشر عر أخصائين حمرتفن:

يعــرف االجتــار ابلبشــر أبنــه: )جتنيــد شــخص أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله بواســطة التهديــد ابلقــوة 
أو اســتعماهلا أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع لغــرض اإلســتغالل(.

شــّكل االجتــار ابلبشــر نشــاطاً ضخمــاً ســّرايً عابــراً للــدول، ويشــمل الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن يقعــون 
ضحيــة اخلطــف، والقســر أو االســتدراج ملمارســة أشــكال مهينــة مــن األعمــال ملصلحــة املتاجريــن هبــم، وهــذا 
يعــي، ابلنســبة إىل الرجــال، العمــل القســري يف ظــل ظــروف غــر إنســانية ال حتــرتم فيهــا حقــوق العمــل، 
وابلنســبة إىل النســاء، يعــي يف العــادة خدمــة منزليــة، ال ختتلــف غالبــاً عــن الــرق، واالســتغالل اجلنســي والعمــل 
يف املالهــي الليليــة، وابلنســبة إىل األطفــال يعــي اســتخدامهم القســري كمتســولن أو ابعــة جّوالــن يــؤدي هبــم 
إىل االســتغالل اجلنســي، وهــي تبــدأ مــع بعــض األطفــال بدايــة فاجعــة بتجنيدهــم يف صفــوف املقاتلــن، وأحيــاانً 

ــة.  يف اجليــوش النظامّي
ال تتوافــر معلومــات دقيقــة حــول االجتــار ابلبشــر، ذلــك أن معظــم هــذه العمليــات اإلجراميــة تتخفــى حتــت 
ســتار نشــاطات شــرعية، وتتشــابك يف مســارات عابــرة للحــدود يصعــب اســتقصاؤها أو تتبــع حتركاهتــا، ويف 
البلــدان الــي اهنــارت فيهــا الســلطة املركزيــة تنشــط حلقــات التهريــب علنــاً، ويف أغلــب األحيــان، يتســرّت االجتــار 
ابلبشــر يف البلــدان األخــرى وراء وكاالت التوظيــف واالســتخدام، ومتــارس خلــف هــذه الواجهــة أقســى أشــكال 
االســتغالل ويضلّــل الضحــااي إبقناعهــم أبهنــا جمــرد وســيط وحلقــة وصــل تربــط مــا بــن )العميــل( وســوق العمــل 
أو رّب العمــل احملتمــل، والواقــع أن هــذه الــوكاالت تغــرق ضحاايهــا ابلوعــود املعســولة الــي ال يتكشــف زيفهــا 
إال بعــد أن ينهــوا رحلتهــم عــر قنــوات مريبــة وحمفوفــة ابملخاطــر يف أكثــر األحيــان، فتتبــدد صــورة الفــردوس 
املوعود الذي يبغون الوصول إليه يف أورواب أو أمريكا، على سبيل املثال، أو عندما يكتشف هؤالء الضحااي 
أن األعمــال والوظائــف الــي تنتظرهــم ال صلــة هلــا ابلعمــل الــذي وعــدوا بــه يف األصــل، ال مــن حيــث نوعــه 

وال قانونيتــه وال شــروطه.
يف البلــدان العربيــة يتســم االجتــار ابلبشــر خبصائــص حمــددة واضحــة، أوالهــا أن هــذه البلــدان تــؤدي أدواراً 
خمتلفــة، ويف بعــض احلــاالت أدواراً متعــددة، فقــد تكــون الدولــة هــي وجهــة هــذه الظاهــرة كمــا يف احلــال يف 
كل بلــدان اخلليــج، وإىل حــد مــا يف األردن ولبنــان، وقــد تكــون ممــراً للعبــور، كمــا ابلنســبة إىل األردن ولبنــان 

واجلزائــر ومصــر واملغــرب.
أكــد تقريــر حديــث صــادر عــن األمــم املتحــدة أن النســاء واألطفــال يشــكلون حــوايل 75 ابملائــة مــن ضحــااي 
اإلجتــار ابلبشــر، وخلــص التقريــر الــذي أعــده مكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة املخــدرات واجلرميــة إىل أن ثلــث 
ضحــااي االجتــار ابلبشــر علــى مســتوى العــامل هــم مــن األطفــال وإن اإلجتــار ابلبشــر ألغــراض االســتغالل اجلنســي 

والعمــل القســري يظــل هــو األبــرز. 
احتجــاز  ببســاطة،  جيــري،  فقــد  عليهــم  والســيطرة  الضحــااي  لرتويــع  خمتلفــة  أســاليب  املتاجــرون  يســتخدم 

ومنهــا: األخــرى  الوســائل  مــن  عــدداً  مثــة  أن  غــر  لبعضهــم،  املاليــة  املســتحقات 
االســرتقاق ابملديونيــة، أو بقيــود ماليــة أخــرى الســتبقاء الضحــااي يف حالــة االتــكال، مبــا فيهــا احتجــاز أجورهــم 
ابعتبارهــا )أمــاانت(، وفــرض احلجــر عليهــم ومنعهــم مــن التواصــل مــع النــاس، ومراقبــة اتصاالهتــم مبــن هــم خــارج 

البيــت أو املوقــع واحلــد منهــا.
فصلهم عن عائالهتم وأقارهبم ومجاعاهتم الدينية.

مصادرة جوازات سفرهم وأتشرات دخوهلم وواثئقهم الثبوتية.
اللجوء إىل العنف، أو التهديد ابستخدامه، ضد الضحااي وعائالهتم.

التهديد إبذالهلم عن طريق فضح ظروفهم لعائالهتم.
إبــالغ الضحــااي أبهنــم ســيواجهون الســجن أو الرتحيــل بســبب خمالفتهــم قوانــن اهلجــرة، إذا أقدمــوا علــى 

ابلســلطات. االتصــال 
-------------- 

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2010 خطة العمل العاملية ملكافحة االجتار ابألشخاص،
ويف عــام 2013، عقــدت اجلمعيــة العامــة اجتماعــاً رفيــع املســتوى لتقييــم خطــة العمــل العامليــة ملكافحــة اإلجتــار 

ابألشــخاص، والــذي أقــرت فيــه اعتبــار يــوم 30 متوز/يوليــه مــن كل عــام يومــاً عامليــاً ملناهضــة االجتــار. 
ويف أيلول/ســبتمر 2015، اعتمــد العــامل جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة 2030، مبــا فيهــا أهــداف وغــاايت 
بشــأن االجتــار ابلبشــر، ابحملصلــة النهائيــة متــت دراســة أكثــر مــن مســألة خاصــة ابالجتــار ابألشــخاص ومت توزيــع 
األعضــاء علــى شــكل جمموعــات لتقييــم املســائل مــن حيــث أهنــا هــل متثــل حالــة مــن حــاالت االجتــار ابلبشــر 

أم أهنــا حــاالت تســتند إىل قاعــدة الربــح، الربــح أي حالــة جلــوء طوعيــة ال أكثــر. 
اتفاقيــة ابلرمــو الــي متــت املوافقــة عليهــا يف عــام 2000 كانــت الشــعرة الــي قصمــت ظهــر البعــر مبوافقــة مجيــع 
الــدول وكانــت ملزمــة وتركيــا مــن الــدول الــي وقعــت عليهــا األطفــال والنســاء مهــا اهلــدف الــذي مت اســتهدافه يف 

هــذا الروتوكــول مــن حيــث احلمايــة ودعــم الضحــااي وتقــدمي كافــة اخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة 
والنفسية واملأوى والعمل واحلماية القانونية.

نسمات من إزمير

اإلتجار بالبشر

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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1996 كانــت مــن أصعــب ســنوات حيــايت فهــي الســنة الــي غــادرت فيهــا ســوراي لألبــد .. قلــت ألمــي 
أبنــي ســأعود، وقلــت لــكل األصدقــاء هــذا الــكالم لكــن اجلميــع صدقــوا هــذا إال أمــي فهــي كانــت 
تتأملــي بشــكل مل أعهــده مــن قبــل، كانــت تقيــس بنظراهتــا كل شــيء يف مالحمــي وطــويل وقامــي وكأنــك 
يف فرصــة أخــرة أمــام شــيء لــن تــراه بعــد، فكانــت تســتجمع يف رأســها نســخة كاملــة مــي وبدقــة عاليــة.
مل تصــدق أمــي كالمــي هكــذا بــدا يل مــن نظراهتــا، أمــي وأعرفهــا حــن ال تصــدق أمــرآ فهــي تكتفــي 

أبن هتــز برأســها وتلتفــت.
خرجــت مــن ضوضــاء حلــب الــي ال تنــام ودخلــت مدينــة مــن الصعــب أن تــرى إنســاانً يف شــوارعها 
الســبات ويف  يعــم  الليــل حقــه أبن  تعطــي  الســكارى واملشــردين، مدينــة  الثامنــة مســاء ســوى  بعــد 
الصبــاح تراهــم خيرجــون علــى عجــل أيكلــون يف القطــارات يقــرأون الصحــف والــرواايت وهــم يتنقلــون 
يف احلافــالت وحيبــون الــكالب لدرجــة اهنــم ينادوهنــم ابســم لقبــوه إايه كفــرد مــن العائلــة جيلــس اينمــا 

يشــاء وينــام علــى أي ســرير.
يف الســوبر ماركــت كنــت أضحــك علــى األملــان الذيــن حيملــون ورقــة وقلــم ويدفعــون عربــة املشــرتايت بيــد 

وهــم يتأملــون الورقــة ويشــطبون منهــا األشــياء الــي رموهــا يف ســلة العربــة.
كنت أضحك بشدة املصدوم وأقول يف نفسي..

مــاذا هــذا الشــعب الغــي وهــل حتتــاج بعــض املشــرتايت لورقــة وقلــم ؟؟، هــل هــذه هــي أملانيــا الــي صرعــوا 
رأســنا هبــا، مث واجهــت املشــكلة الثانيــة واملضحكــة أيضــاً وهــي أهنــم حيملــون دفــرت مواعيــد أو مفكــرة 
ويســجلون كل املواعيــد بداخلهــا فضحكــت أكثــر وأان اشــتد يقينــاً أبن هــذا الشــعب جمنــون فهــل حيتــاج 
األمــر لدفــرت مواعيــد، إذا كنــت ســأزور بيــت عمــي أو اشــرب القهــوة مــع صديــق أو أقصــد عيــادة 

الطبيــب، مــا هــذا الشــعب املعقــد.
فيهــا شــعرت أبنــي حكمــت علــى نفســي ابليــأس، فــال صــوت ألغــاين اجلــران ال موســيقى ال ضيــوف 
ال أحــد يقــوم ببعــض األعمــال املنزليــة يف منتصــف الليــل، ال أحــد يصــرخ علــى زوجتــه أو أطفالــه، ال 

أحــد يتشــاجر مــع أحــد، إنــه الســبات املميــت كل مســاء فصــرت أكــره املســاء وألــوم حلــب.
يف النهــار كنــت أمســع أغانيهــم الصاخبــة وموســيقاهم الــي كنــت أشــبهها بقرقعــة الطناجــر واألواين املنزليــة 

فكنت أضحك بشــدة، وأقول يف نفســي: 
- شعب أهبل شو ممكن يسمع.. انظم الغزايل مثال.

كنــت أمســع مســافرين ايس خضــر وكنــت أتذكــر حلــب وروحــي مقبلــة علــى البــكاء لكــن ال أحــد مــن 
األملــان التفــت يل، شــعب جمنــون ال يســمع ايس خضــر.

وضحكــت وكــدت أقــع مــن الضحــك حــن قالــت يل املمرضــة أن موعــدي القــادم هــو بعــد ثالثــة 
أشــهر.

فعاًل أنه شعب مهبول فبعد ثالثة أشهر لن أحتاج لطبيب.
ال أعــرف كيــف مــرت الســنون بــن مدرســة اللغــة والبحــث عــن عمــل والســكن ومث الطمــوح لعمــل 
أفضــل والبحــث عــن أماكــن أتلفهــا وأصدقــاء جــدد وأســواق تصلــح ألن ترودهــا بغيــة التنــزه وإلقــاء نظــرة 
علــى كل مــا هــو جديــد، مث صــار عنــدي بنــت مث تــوأم بنــات مث انشــغلت هبــم مــن روضــة إىل ابتدائيــة 
إىل إعداديــة وال أدري كيــف مــرت الســنن ففــي كل مــرة كنــت أرى فيهــا مصابيــح الزينــة تتعلــق يف 

الشــوارع كنــت أعــرف أن ســنة أخــرى مــرت.
وذات مرة صرخت يب زوجي وقد طاف هبا املطاف:

- بتشــرتي ســكر بتنســى امللــح.. بتجيــب رز وبتنســى الشــعرية ... مــن هلــق ورايــح رح أكتبلــك علــى 
الورقــة منشــان مــا تقلــي نســيت.

وضحكت وأان يف الســوبر ماركت أمحل الورقة والقلم، وضحكت وأان ال أملك الوقت لقراءة كتاب، 
مــا بــدأت بــه منــذ أســابيع فصــرت أمحلــه معــي يف القطــارات، وضحكــت وأان أمحــل مفكــرة مواعيــد، 
لكــن األمــور عنــدي مل تتوقــف عنــد هــذه احلالــة، فصــرت أذهــب إىل الســوبر ماركــت وأنســى الورقــة يف 
البيــت، وصــرت أمحــل الكتــاب معــي وال أملــك حلظــة لقراءتــه وصــرت أســجل كل مواعيــدي وأنســاها 
كلهــا يف ذلــك الدفــرت اللعــن، الدفــرت الــذي ضحكــت عليــه فبــل عشــرين عامــاً حــن رأيتــه يف جيــب 

كل أملــاين.
وقلت للطبيب الذي وخبي ألني مل ألتزم معه مبوعد واحد على األقل:

- أان أهبل.. هل تفهم معى هذا العذر.
ورأيــت نفســي أحــب أغانيهــم وأرددهــا بيــي وبــن نفســي وبعــض األغــاين كانــت تصيبــي ابلقشــعريرة 

رغــم كل صخــب موســيقاها. 
- )مــا تفكــر بــه دائمــاً.. إىل أيــن أمضــي.. إىل أيــن منضــي.. مــا هــو إال ضــوء يف البعيــد.. مــا يهمــي 

أنــت اهلديــة.. مــن تلــك اللحظــة الــي رأيتــك فيهــا أمحــل كل احلــظ يف عيــي(. 
مــن أغنيــة ملطــرب املــاين شــهر. وهكــذا صــرت أضحــك وأضحــك وبشــدة ولكــن ليــس علــى األملــان بــل 

علــى الســنن وصــرت أحبــث عــن اســم للكلــب الــذي سأشــرتيه.

يسري وئيداً يف شوارع محص
تلفحه نسمات برد الليل البهيم

عتمة كاحلة وال كهرابء
السيارات القليلة تعرب منهكة
ينحشر فيها الناس صامتني

بوجوه صفراء مشعية
ونظرات زائغة.

يف الطرف اآلخر من الشارع
بيوت ومكاتب وخمازن مهدمة
نسفها البارود واحلقد والصراع

بدت الصورة من بعيد
كلوحة فنية تنطق ابملوت واليأس

كتل صغرية تعلو قلياًل 
رمادية اللون مث ركام أسود
ركام فوق ركام يصنع لوحة

ووسط الركام حيوات اندثرت
ودماء جفت

وتسّيدت اخلفافيش املكان..
هو كورنيش املدينة

الذي ردمت سكة القطار فيه
وطرد منه أصحاب األنوال

بدكاكينهم الصغرية
وجور احلياكة

أزيلت دكاكني النّوالة
اليت كانت ترتبع على طرف 

أرض واسعة خمصصة لزراعة الكروم
حل مكان األرض حي كامل

أمسوه حي القصور
هتدم نصفه يف احلرب اجملنونة

ورحل سكانه إىل أشتات األرض
ومنهم من سكن القبور..

ميشي وئيدًا
يتوقف إثر نوبة سعال

تتقطع أنفاسه
يعود أدراجه

هنا كان املسلخ القدمي
مشفى الكندي، مث مشفى الرعاية

املشايف إانرهتا ابهتة

يصدر عنها أنني املرضى
ونشيج يصل عنان السماء.

مير على حاجز
اجلنود مدججني ابلسالح

وقد أكلهم الربد
يدخنون بنزق ويراقبون املكان.

آخر الدبالن
حيث الصبااي والنساء وبعض األوالد

اشــتعلت  الذيــن  الرجــال  مــن  والقليــل 
شــيبًا رؤوســهم 

كل املارة كاألشباح
أهنكتهم احلرب

قتلهم فراق األحبة
افرتسهم اجلوع والربد واالنتظار

مت اغتياهلم ابلغالء
جثث متشي وئيداً أو تكاد
بعض املخازن ينطلق منها 

أصوات نشرات األخبار
لكن الوجوه الشمعية الباردة للمارة

مل يعد يعنيها
جنيف، أو أستاان، أو سوتشي

موسكو أو طهران أو أنقرة 
كل مــا يعنيهــا أن تذهــب احلــرب إىل غــري 

رجعــة 
ويرحل معها اخلوف والربد واجلوع واحلقد

وحيل األمان ويرجع الغّياب واألحباب.
ميشي وئيداً حنو سكنه

حنو سكنه فهو بال بيت
ويتمىن لو يكون املسري
حنو مقربة تل النصر...
يضحك جبنون ويصرخ:

مقربة تل النصر؟
النصر؟

مقربة النصر؟!
ويسأل نفسه: هل يستقر فيها منتصرًا

أم مهزومًا؟ّ
جييب:

املهم أن أراتح.. املهم أن أراتاااااح.

المهم أن أرتاح   كانت من أصعب سنوات حياتي

شاعر وممثل مسرحيكاتب وشاعر سوري

عبد الكريم عمرينمحمد سليمان زادة



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.5
0 

- 
15

/2
/2

01
8

17

ب
ثقافة وأد

ال أدري مبــا أصفهــا، مجيلــة كعــروس تزينــت جبمــال قســماهتا ليلــة زفافهــا حــد عــدم االحتيــاج ملســاحيق التجميــل الــي مل 
تضــف هلــا شــيئاً مــن اجلمــال يذكــر. بســيطة كزهــرة أقحــوان نبتــت يف خــالء ميــأله الشــوك، لتخــر الناظــر أن الربيــع ال 
يغيــب أبــداً، دون أن ختشــى عتــو الــرايح وغضبهــا، رقراقــة كمــاء الفــرات حــن يفيــض فتحمــل النســائم شــدوه لــكل أذن 
تطــرب لصــوت الطبيعــة فتعشــقه. عريقــة، قبــل امليــالد آبالف الســنن ولــدت، ثريــة مبــا أجنبتــه مــن التاريــخ، مــرَّ عليهــا أمجــل 
امللــوك واخللفــاء فاحتــارت ملــن تكــون، للوليــد أم للرشــيد، رصافتهــا مازالــت قائمــة حــى اليــوم شــاهدة علــى عظمــة مــن 
ســكنها وبناهــا، تثــر ضخامتهــا شــعور اهليبــة واألســف يف نفــس الرائــي، بــن وفــاء جدراهنــا اختبــأ عبــد الرمحــن الداخــل 
شــهوراً قبــل أن ينطلــق إىل أوراب فينشــئ دولــة األمويــن هنــاك، أعــاد ترميمهــا هشــام بــن عبــد امللــك لتكــون منتجعــاً صيفيــاً 

لــه، ومحلــت اســم رصافــة هشــام، تلــك الــي تغنــت هبــا فــروز حــن شــدت:
وأحلقوا الدنيا ببستان هشام.

عاصــرت كل الــدايانت ...  لكنهــا اختــارت أن تعتنــق احلــب واإلنســان واجلمــال وأن تــذوب يف تغاريــد الفــرات وتغســل 
أدران كل خطــااي التاريــخ يف مياهــه، أبواهبــا مفتوحــة علــى احلــب والطيبــة والبســاطة، نســاؤها تعيــش حيــزاً مــن احلريــة 

واملســاواة قلــة مــن ميتلكنــه، بســيطات، مجيــالت، عامــالت.  
مشسها دافئة بدفء قلوب أهلها، شتاؤها غي كما أرواحهم الكرمية املعطاءة. 

ملاذا حرقوها من ابهبا حملراهبا.. ؟. 
 وهي اجلميلة الي مل تعرف إال احلب ومل متنح إال اخلر.. 

أليس ابخلبز واحلب حييا اإلنسان ؟ 
وهي الي أطعمت الكثر منه لكل جائعي الوطن.. 

أمل يشــفع هلــا رفــاة عمــار بــن ايســر وأويــس القــرين وهاشــم بــن عتبــة ودماؤهــم الطاهــرة الــي روت تراهبــا يومــاً، حــن كانــت 
ســاحة ملعركــة ظلمــت التاريــخ وظلمتنــا مجيعــا معــه.. 

تعاقبــت عليهــا راايت املــوت مــن كل اجلهــات، وســيوف الغــدر، حــى ابتــت عاجــزة عــن الــذود عــن روحهــا أو حــى مللمــة 
جروحهــا أو إيقــاف نــزف مــازال يفيــض حــى شــاب الفــرات فأوجعــه، دون أن يســتجيب ألنينــه قلــب عــادل. 

هــال أكرمتنــا هبشــام آخــر اي هللا.. حنــن املوالــون للحــب دون الكــره .. العاشــقون للحيــاة دون املــوت .. الغارســون 
للســنابل املولعــون ابلعطــاء .. 

هاّل أكرمتنا اي هللا ..

سندع شعاع الشمس مير عر الغيوم، ملَ احلياة معقدة هبذا الشكل؟.
وفائهــا؟  مــن  ابخلجــل  نشــعر  ال  وحنــن  األاننيــة،  تعــرف  ال  فالــكالب   
حنــن حباجــة إىل حيــاة خمتلفــة، لنكتــب مصــران أبيدينــا وال خنشــى أحــداً، 

النســخة املختصــرة، فليــس هنــاك جيــش إلنقــادان !. ســأعطيكم 
اجلنــون،  لوحــة  الصخــب،  لوحــة  الغنــاء،  لوحــة  متتاليــة:  لوحــات  احليــاة 
لوحــة الذاكــرة، لوحــة اجلمــال، لوحــة احلقــد، لوحــة احلــرب، لوحــة املــوت، 
فاحلــب   ،! احلــب  بلوحــة  ختتصــر كلهــا   ....... ولوحــات  ولوحــة... 
كــرة انريــة إمــا أن حتــرق وإمــا أن تدفــئ، فهــو يتجلــى عنــد كل البشــر 
ابلرقــص، فهنــاك مــن يرقــص علــى اجلليــد، ومنهــم مــن يرقــص بــن املــروج، 
يف اللحظــات الشــديدة ترقــص وقلبــك يغــي تشــعل انرك وتقتحــم، هــل 

هــذا رمــاد أم نــران تتطايــر أم دمــوع؟.
 قلــي يقــول أن أطلــق العنــان لصــويت لينطــق امســك، فأنــت اجلنــون والســالم 
، أنت الســهم الراقص ورمح ذو حدين ، أنت مالكي إن رآك أحٌد هبذا 
الوضــوح ســرقك مــي ، فلــكل أمــرئ ســر ال يشــاركه بــه أحــد ، يف النهــار 
أنت أشبه أبشعة الشمس،  ويف الليل جنوم ختدعي وتريي أمجل األحالم 
، الســماء املظلمــة تنفــرج والغيــوم تتباعــد ، وجــراح القمــر تلتئــم، وعندمــا 
تنــام يبــدأ الليــل بقصتــه اجلميلــة ويتالشــى كل شــيء إال أنفاســك الدافئــة ، 
هــي ســبب يف أن جتعلــي أحــارب وأحبــك ألــف عــام ، لقــد مــُت كل يــوم 
وأان أنتظــرك وآمنــت أبين ســأجدك ، وســأحبك أيضــاً ألــف عــام آخــر ، 

اقــرتب منــك خبطــوة وأعتقــد أبنــه مــازال لــدي الوقــت ألقــول أحبــك !!!.
وال  شــركائنا  إىل  ننظــر  املؤملــة  الذكــرايت  ونالحــق  الســعادة  جنهــل  حنــن 
نعلمهــم حببنــا، رمبــا هنــاك عاصفــة وشــيكة، فاحلــب واملــوت أيتيــان بــال 
دعــوة، مواســم األمل متالحقــة وموســم احلــب وحيــد، جيــب أن يقــدم أحــدان 
على اخلطوة األوىل فالقلب يهمس ببطء يتحدث مع السماء، واألحالم 
ترحــل عندمــا نســتيقظ، فــال ترحــل مــن أحالمــي وال تقــول وداعــاً فقلــي 
مســتعد لتلقــي كل هجماتــك اببتســامة، فنحــن نرتكــب بعــض األخطــاء 

يف احلــب أحيــاانً، مــاذا لــو عشــنا حياتنــا بــدون أن ينتظــران أحــد!؟؟. 
وتبقــى رائحــة الــورد اخلاصــة الــي تقــول كل شــيء هبــدوء، ال تبحــث عــي 

وال حتــاول إجيــادي فــأان )أحبــك(. 

ورود الحبالرقة ..أيقونة الفرات

كاتبة وصحفية سوريةكاتبة وصحفية سورية من الرقة

إلهام حقيجنان الحسن
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شــهرة النســيج الســوري مثــل األطلــس والقرمــزي والســابوري واحلريــر، انبــع مــن تنوعــه وتلونــه، 
وتعــدد نقوشــه وضروبــه، ومجــال زخارفــه املشــغولة ابملكــوك اليــدوي أو إببــر يدويــة تغزرهــا أانمــل 
الســورايت الرقيقــة، ومل يكــن يومــاً البيــاض الكامــل وال الســواد الشــديد ميــزة متيــزه، وهلــذا مل يكــن 
علــم اإلســتقالل علمــاً بلــون واحــد يفــرض علــى اجلميــع، وإمنــا علمــاً متلــوانً يرمــز لكافــة الشــرائح.
لقــد شــارك العــريب والكــردي واألشــوري والكلــداين والســرايين ابنتمائهــم الوطــي، ال العقائــدي، 
املتمثــل ابلســي والشــيعي واملســيحي واإلمساعيلــي يف بنــاء ســوراي احلديثــة، وكان فــارس اخلــوري 
املســيحي، صواتً ســورايً يعر عن األكثرية الســنية، وكان الصقال املســيحي، حمامياً مشــرفاً هلنانو 
الكــردي، الــذي مل يكــن كــرداي وإمنــا زعيمــاً وطنيــاً، ومل يكــن ســلطان األطــرش ســلطاانً للــدورز، 

وإمنــا قائــداً عامــاً للثــورة الســورية ضــد االنتــداب.  
كذلــك كّل األبطــال العظــام الذيــن مهــدوا لنــا التاريــخ احلديــث، إىل أن جــاءت القوميــة الواحــدة، 

لتنســف وتقصي ابقي الفئات.
تســتخدم احلركات السياســية، والدينية، واالجتماعية، وعلى الدوام، شــعارات متماثلة، لتحقيق 
احلريــة والعدالــة، ومــا أن تصــل إىل مراكــز الســيادة، حــى تطــوي تلــك الشــعارات كطــي املصلــي 
التقليــدي لســجادته بعــد االنتهــاء مــن صالتــه، واملباشــرة يف جتارتــه أو عملــه، دون التفكــر ولــو 

حلظــة جبوهــر مــا كان يفعلــه، إىل أن حيــن موعدالصــالة مــن جديــد. 
حنــن - جيــل القوميــات- فشــلنا، ألهنــم قدمــوا لنــا جيــاًل منافقــاً، تتلمــذ علــى يــد رواد أخفــوا 
علومهــم وحّوروهــا، يف األدب والفــن والفكــر، وتركــوا لنــا مفكــراً واحــداً أو اثنن،ومهمــا يكــن 

تفكــره، فهــو بشــر، خيطــئ ويصيــب، فنخطــئ معــه ونصيــب.  
حرمــوان التنــوع والتعــدد، وفرضــوا علينــا صحيفــة واحــدة بثالثــة أمســاء، كأفعــى واحــدة بثالثــة 
رؤوس، وأثقلــوا علينــا العلــم حبجــة الطــب واملــال، فرفعــوا وصعبــوا دخــول اجلامعــات، وجعلــوا 
الدخــول هــي الغايــة، واملــال والــوالء هــي الوســيلة، وفرغــوا املســاجد مــن وظائفهــا األخالقيــة، 
وحولوهــا لوظائــف حركيــة ال معــى هلــا، حبجــة ختليصهــا مــن املنتفعــن الذيــن اســتعملوها بدورهــم 

أوكاراً ومراكــزاً لنشــر أفكارهــم املريضــة والبعيــدة عــن جوهــر اإلنســانية يف اإلخــاء والتعــاون.
مل يدرســوان يف كتبنــا التارخييــة كيــف اجتمــع األبطــال العظمــاء علــى تنصيــب الســطان، وكيــف 
اجتمــع الكــرد واألشــور والكلــدان مــع أخوهتــم العــرب يف األرض والوطــن ضــد املســتعمر، وســلبوا 
الــزي  اجلنســيات وغــروا الطبيعــة الدميوغرافيــة وزرعــوا بينهــا األحقــاد والكــره والصــراع، وابت 
املوحــد والقانــون املوحــد والفكــر املوحــد والــزواج املوحــد والكفــر املوحــد عنــواانً خالــداً مقدســاً، 
وأي حديــث للتنــوع والتعــدد والتحــاور يعرضــك ألقســى العقــوابت ويطلــق عليــك صفــة الســامري 

ويطبــق عليــك حكــم )وال مســاس(. 
مل تدمــر القــوى الظاملــة العــراق مــن أجــل صــدام، وليســت عاجــزة عــن اغتيالــه مثلمــا فعلــت مــع 
الفيصــل أو كينــدي أو حــى بــن الدن والزرقــاوي، دمَّــرت العــراق  لقتــل العلمــاء وأصحــاب 
الفكــر، دمرهتــا  ألن امتالكنــا لوســائل املــادة ســرتدان إىل قيمنــا النائمــة،  فقتلــوا العلمــاء وانتقلــوا 
وكذلــك  فاالبتدائيــة،  فاملتوســطة،  العليــا،  الشــهادات  أصحــاب  مث  ومــن  اجلامعــات  الســتاذة 
يفعلــون بســوراي، وميارســون كل أنــواع اإلابدة، يعينهــا علــى ذلــك زابنيتهــم وطغاتنــا، فيتــم تفريــغ 
البلــد ممــن تبقــى مــن رجــال، أو مخائــر مبشــرة إبحيــاء ســوراي الوطنيــة املتعايشــة مــع كافــة أفرادهــا 

وشــرائحها.
اليــوم، يتشــدق كل طــرف أبنــه املمثــل الشــرعي لشــعب ســوراي، وتتصــارع مــع بعضهــا دون أن 
تســأل نفســها ملــا االقتتــال وهدفنــا واحــد؟ أليســت الغايــة الوصــول لســوراي شــاملة للجميــع تعــم 

ابلرخــاء والعــدل والســالم؟.
 عاجزيــن عــن تقــدمي املــاء النظيــف للشــباب املتعطــش، والــذي مل جيــد ســوى مــاء )داعــش( 
امللوث، ويتجاهلون أبّن عشــرات اجلامعن من مهندســن وحقوقين وغرهم يعملون كســائقن، 
لنقــل البضاعــة والبشــر عــر معابــر ســوراي مــع تركيــا الــي تقلصــت إىل معــر واحــد نتيجــة ســيطرة 

فئــة مرتزقــة علــى املعابــر األخــرى.
  نقــول للجميــع أبّن ســوراي ليســت حكــراً جملموعــة دون أخــرى، وال مــكان لالقصــاء يف ســوراي 

اجلديــدة املتخيلــة، وهــي حــق وحلــم شــرعي ألفرادهــا الراغبــون ابحلريــة والســكينة والطمأنينــة.

* )ســويد(: هــو الشــاعر ســويد بــن كــراع العكلــي مــن شــعراء الدولــة األمويــة واإلشــارة هنــا لبيتــه 
الــذي يقــول فيــه:

أبيت أببواب القوايف كأمنا 
أصادي هبا ِسراب من الوحِش نـُّزعا.

* )دوســر والشــهباء(: أمســاء كتائــب الُفــْرس الــي شــاركت يف معركــة ذي قــار والــي انتصــر فيهــا 
العــرب علــى الُفــرس وأحالفهــم مــن العــرب.

* )رســتم(: قائد جيش الُفرس يف معركة القادســية الي وقعت يف عهد عمر بن اخلطاب بقيادة 
ســعد بن أيب وقاص وكانت بداية اهنيار إمراطورية فارس.

*أبــو الــورد هــو جمــزأة بــن الكوثــر الــكاليب واإلشــارة لثــورة املبيضــة )أنصــار األمويــن( يف قنســرين 
بزعامــة أيب الــورد وامتدادهــا إىل تدمــر والرقــة و هــو الثائــر ضــد الدولــة العباســية حــن قاتــل وقـَتَــَل 
جنــود أيب مســلم اخلراســاين الذيــن اعتــدوا علــى ذراري مســلمة بــن عبدامللــك يف حصنــه الــذي 
يقــع علــى هنــر البليــخ يف حمافظــة الرقــة وقــال: وهللا مل نبايــع العباســين اال حبــاً آبل البيــت وليــس 

لكــي يُقتــل العــرب بســيوف العجــم.
* )عناق( قيل أهنا ابنة آدم وأهنا أول من عمل يف السحر وتسخر الشياطن.

* )اجلنيفات(: مؤمترات جنيف

قـــافيًة الـــشعر  فـــي  فـــما  مـــهاًل)سويُد(* 

وقــْد الـــقصيِد  بـــاِب  فـــي  وقـــوُفَك  فـــما 

فقــْد الـــدماِء  لـــيِل  فـــي  زنـــادَك  فـــاقدح 

عَجــٍل يف  األحــزان  عـــلى)رَقَّة(  وُعـــْج 

نـائـــحٍة تـرنـــيم  فــــي  الـمـــــوت  ورتّـــــِل 

أغنيــًة املوجــوع  جســرها  علــى  خـــّطْت 

شـــواطئها فـــي  مـــداً  الـــشوق  فـيـــوغُل 

بـكـــحلتها مـدمـــّياً  الــدمـــع  واّســاقـــَط 

تـــعرفها لـيـــس  ســــواٍف  عـلـــيها  هـبّـــْت 

ســـجدْت نـيـــراهنم  مــــن  الـمـــآذن  هـنـــا 

قـــصموا شـــاهدهتم  لـــو  ســـتقسم  فـــهل 

حـمـــائمها عــادت  فـمـــا  مـضـيـــَن  ســبـــٌع 

مطبقــٌة الـــشمس  وعـــني  مـــضني  ســـبٌع 

تـــسعفُه فـال)الـــشهباء(*  مـــضنَي  ســـبٌع 

بـاسـطـــًة تـنـــفك  ومـــا  مـضـيـــَن  ســبـــٌع 

نـــبِّئ )أبـــا الـــورد( * إن جـــاد الـــزمان بـــه

لــــه درَّ  الـشـــام  بـــــأرض  الـخـصـــيَّ  أن 

كـل)الـــجنيفات(* مـــا كانــت ســوى ُعقــٍد

بـــرزْت إن  الـذؤبـــان  صـولـــة  يـتـــقي  ال 

تـــحملُه الـــريِح  ســـابقاِت  عـــلى  سـيـــٌف 

سـلـــفوا خـيّـــالٍة  عــــن  يـســـائُل  سـيـــٌف 

ــَهِد السَّ جاهــدَت يف  وإن  أتتيــَك طوعــاً 

الـَكـــمِد وطــــأة  مــــن  أوابــدهـــا  فـــــّرْت 

ِم البلــدي يـــأيت القصيــُد علــى ضــوء الــدَّ

الـكـــبِد مــــن  أبـيـــااتً  بـدلـــوَك  واغـــــرف 

األبـــِد مـعـــزوفِة  فــــي  الـنـــــــوَح  ودوزِن 

تـــقوُل لـــلقلب: يـــا مكســوُر ُخـــْذ بـــيدي

الـــزبِد مــــن  أحـالمـــاً  الـجـــزر ُ  ويـْهـــُجُر 

اجلَلَـــِد أنـّــــَة  فعّضــت  الـشـــفاِه  عــلـــى 

نـــكِد مـــن  والـصـــفراء  الـســـود  رايـاتـــها 

بـالـــبلِد مــاحـــلَّ  حـــــَزٍن  عــلـــى  تـتـلـــو 

وُمـفـتَـــَقِد بـمـقـــتوٍل  الــفـــراِت  ظــهــــر 

إال خـمـــاصاً، ومـــا بـــاضت عـلـــى الـوتـــِد

خجلــى مــن املــوِت ال مــن غمضــة الرَمــِد

األســِد علــى  ابلــوا  قـــد  وُجـنُد)دوَســـَر(* 

الـــُوُصِد عـــلى  ُذْرعــاانً  كــالُب)ُرسـتـــَم(* 

الـَعـــُضِد مـشـــلولَة  يــــده  تـكـــن  لـــــم  أو 

الـــبلِد بـــيضة  وأمـــسى  الـزمـــان  شـطـــُر 

الــــُعقِد نـفـثــــَة  عـلـــيها  )عنـًـــاُق(*  ألـقـــْت 

الـــَعِرِد الـصـــارِم  غـيـــر  الـســـوُد  أنـيـــاُبا 

الـــمَدِد تـــلوحيِة  فـــي  الـــمجد  مـــن  كـــفٌّ 

الُعــَدِد ليــَس يف  مــا  وَجــدوا  قـــد  بـــالعزِم 

التنوع والتعدد نعمة أم نقمة؟
َ
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محامي وشاعر وفنان تشكيلي من الرقة يقيم في  أثينا كاتب وصحفي سوري

أحمد ظاهرعالء الدين حسو
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

يف هــذه املرحلــة األخــرة مــن األزمــة الســورية، وبعــد وصــول مرحلــة احلــرب علــى اإلرهــاب و)داعــش( 
إىل هناايهتــا، تســارعت عمليــات التحــاور واللقــاءات الدوليــة واإلقليميــة للدخــول إىل مرحلــة احلــوار 
اجلــدي حــول هــذه األزمــة وإخــراج مــا يــؤدي إىل حــل سياســي أبي مثــن علــى حســاب الشــعب 

الســوري.
فبدءاً من إفشــال مفاوضات جنيف8 إىل اعتبار اللقاء يف آســتاان خطوة حنو األمام حســب )أمحد 
طعمــة( رئيــس احلكومــة املؤقتــة األســبق، واعتــر أن مــا أنتجتــه آســتاان قــد تكــون مقدمــة إلجنــاح مؤمتــر 
)سوتشــي(، بينمــا أطــراف مــن املعارضــة اعتــروا أبن مــا مت إقــراره يف آســتاان ســوف لــن جيــد مــن ينفــذه 

على األرض.
وبــن )إفشــال( املفاوضــات يف جنيــف8 واعتبــار آســتاان مقدمــة صحيحــة ملؤمتــر )سوتشــي(، دعــت 
موســكو إىل لقــاءات عديــدة ثنائيــة وثالثيــة يف )سوتشــي( متهيــداً لوضــع الصيغــة النهائيــة لقــرار انعقــاد 

املؤمتــر بعــد موافقــة أنقــرة وطهــران.
اآلن، يظهر على ما يبدو أهداف ومرامي انعقاد هذا املؤمتر من قبل روسيا الذي سيتم دعوة أكثر 
مــن 1500 شــخصية متثــل الكيــاانت واملكــوانت مــن الشــعب الســوري حســب وصــف املســتضيف 
)روســيا بوتن(وذلــك مــن خــالل التصاريــح املختلفــة الــي يطلقهــا قيــادات روســيا االحتاديــة علــى 
املســتوين العســكري والسياســي ، لقــد اشــرتطت موســكو علــى احلاضريــن )عــدم مناقشــة مصــر 
األســد ( وكذلــك احلكومــة االنتقاليــة، فباألســاس أعتقــد أن األوراق ســيتم جتهيزهــا مــن قبــل الــروس، 
وســتـُْعَرض علــى احلاضريــن مــن دون مناقشــتها لكســب املوافقــة، وإال ســيكون احلــل العســكري الــذي 
اختــاره النظــام مــن اليــوم األول عنــد ظهــور أول مظاهــرة ســلمية طالبــت )ابحلريــة والكرامــة( وأيدتــه 

موســكو وإيــران بقــوة، ســيبقى اخليــار الروســي البديــل.
مباذا تسعى موسكو من وراء دعمها للنظام والسعي إىل احلفاظ عليه للبقاء؟

ال خيتلف اثنان على أهداف موسكو يف سوراي، وهي تتجزأ على النحو التايل:
أواًل: الدفــاع عــن النظــام الــذي لــه عالقــات اترخييــة معهــا، وهــو يتعــرض لالهنيــار لصــاحل أمريــكا 
وأعواهنــا، وال تعــرف مــا هــو النظــام اآليت وموقفــه مــن روســيا لطاملــا أن أمريــكا وقفــت مــع املعارضــة، 

فمــن املفــروض أن تقــف هــي مــع النظــام وبــكل قواهــا.
اثنيــاً: كســب الوقــت، واغتنــام فرصــة ضعــف النظــام لإلمــالء عليــه شــروطها مقابــل ضمــان عــدم 

إســقاطه، وهــذا مــا حصــل مــن خــالل إدارهتــا لألزمــة وإطالــة عمرهــا.
اثلثــاً: حتقيــق احللــم الروســي يف الوصــول إىل امليــاه الدافئــة منــذ عهــد القيصــر يف القــرن التاســع عشــر، 
ويبــدو أن احللــم قــد يتحقــق علــى يــد )فالدميــر بوتــن( الرئيــس الروســي عنــد اســتثماره لألزمــة الســورية 
يف احلفــاظ علــى النظــام مقابــل حصولــه علــى قواعــد عســكرية يف طرطــوس ومحيميــم بعقــد ملــدة 

49عامــاً مبثابــة جــزٍء مــن األراضــي الروســية.
وختوفــاً مــن أن تفلــت هــذه املكاســب عنــد تغيــر النظــام يف دمشــق، وأهــم مــن ذلــك إســقاط رئيســه، 
فهــي تســعى بــكل قواهتــا للحفــاظ علــى بشــار األســد حــى ولــو ملرحلــة انتقاليــة مــن أجــل احلفــاظ 
علــى تلــك املكاســب وتثبيتهــا مــع النظــام املرحلــي القــادم مــع وجــود بشــار األســد الــذي وقــع مــع 
الــروس عقــد اســتثمار القاعدتــن العســكريتن، ومــن بعــد ذلــك قــد يتخلــى عــن األســد لطاملــا ثبتــت 

عقدهــا يف إبقــاء القواعــد.
لذلــك: مــن غــر املمكــن أن يكــون مؤمتــر )سوتشــي( يهــدف إىل حــل سياســي لألزمــة بقــدر مــا 
هــو يهــدف إىل تشــتيت املعارضــة مــن جهــة، واحلصــول علــى شــرعية مالحقــة مــا تبقــى مــن القــوى 
والكتائــب املســلحة يف مواجهــة النظــام، ومــن جهــة اثنيــة تقويــض عمليــة احلــل السياســي الــي تســتند 
إىل الشــرعية الدوليــة وإفــراغ قراراهتــا مــن حمتواهــا وخاصــة 2254 و2118، ومــن مث خطــف األزمــة 
بكليتهــا مــن حتــت املظلــة الدوليــة وفــرض شــروطها علــى املعارضــة )إمــا القبــول أو مواجهــة احلــل 

العســكري(.
يف النهايــة يبقــى الــدور األمريكــي جتــاه كل هــذه )العربــدات( الروســية وتفاهــم تركيــا وإيــران حتقيقــاً 
قبــل األمريــكان، وهــل ستســتطيع املعارضــة إفشــال املؤمتــر  الــي قوبلــت ابلرفــض مــن  ملصاحلهمــا 
وضــرب احللــم الروســي مــن األســاس واعتبــار الوجــود الروســي يف ســوراي كقــوة احتــالل مــن خــالل 
متســكها إبســقاط النظــام، وكذلــك اعتبــار توقيــع عقودهــا مــع بشــار األســد الغيــة )غــر شــرعية وغــر 
دســتورية( لطاملــا األســد يواجــه رفضــاً مجاهــرايً لوجــوده علــى رأس الســلطة وكذلــك احملكمــة الدوليــة 

الــي قــد تالحقــه علــى جرائمــه وجرائــم نظامــه حبــق الشــعب الســوري؟.
خيــارات معقــدة وصعبــة تواجــه املعارضــة وهــي بــن مؤيــد )لسوتشــي( ومعــارض، فــال ميكــن مقاومــة 
تلــك الصعــوابت إال بوحــدة املوقــف واإلرادة، فالتشــتت سيســهل لروســيا متريــر مشــروعها السياســي، 

والوحــدة قــد تغــر وجهــة املرحلــة ابجتــاه آخــر تكــون أقــل خطــورة.

Di vê qonaxa dawî ya kirîza Sûrî de, û piştî qonaxa şerê li dijî terorê û ``Daişê`` 
bi dawî dibe, kargêrin diyalog û hevdîtina navdewletî û herêmî ketîye warekî 
zûbizûyê û nêz li qonaxa diyaloga cidî dikin li dora kirîzê da ku bibê jêdera 
çareserîyeke siyasî bi çi bihayî be li ser hesabê gelê Sûrî.
Ji beravêtkirina diyaloga Cinêva 8an de û nêrîna li hevdîtina Astana gaveke li 
pêşe li gor raghandina (Ehmed Tuimê) serêkê berê ya hikumeta demkî, dibîne 
ku bidestxistinên Astana dibê ku pêşderîyek be ji bo serketina kongira Sotşî; lê 
hin layên rikberî dibînin biryarên derhatine ji Astana li ser zemînê nayê cîbicî 
kirinê.. û di navbera ``beravêtkirina`` diyaloga li Cinêva8 û nêrîna ku Astana 
pêşgaveke ji kongira Sotşî re, bangewazîya Moskoyê ji hevdîtinin du alî û sê alî 
re pêk hatin li Sotşî ji bona rewşa dawî ji biryara girêdana kongira Sotşî re bide 
ber çavan piştî erê kirina Enqerê û Tehranê misoker kir.
Niha, dibe tê xuya kirin armanc û daxwazên Rûsya ji girêdana va kongira ku 
wê 1500 kesayetî lê amade bibin wek nûnerên pêkhateyên gelê Sûrî gor (Rûsya 
Botîn) bi nav dike li gor raghandinin serkirdeyên Rosyayê hevgirtî li ser herdu 
astên leşkerî û siyasî. Bi şert û mercên Moskoyê li ser amadebûnan `` qedexeye 
danustandin li ser çarenûsa Esed`` û hikumeta veguhêz jî.. di bingeha xwe de 
belgeneme têne amadekirin ji hêla Rûsan de, û têne berdestî amadebûnan bê 
guftogo li ser bête kirin tenê ji bona erêkirina li ser, yan jî çareserîya leşkerî ya 
ku rêjîmê di roja yekê serhildana (azadî û rûmetê)  ji bo çareserîyê hilbijartibû 
bi piştgêrîya Rûs û Îranê, wekî hilbijartineke berdêl maye ji Rûsan re eger Sotşî 
bi ser nekevê.
Mosko ji paş piştgirtina xwe ji rêjîmê re û hewla ji mayîna wê re çi dixwazê?
Du mirov li ser nakevne rûbirûyê li ser armancên Moskoyê di Sûrî de, ewa ku li 
ser van xalan têne parvekirin:
Yekemîn, bergirîya li rêjîma ku pê ve pêwendîyên dîrokî hene, û ew ketîye ber 
gefê hilweşandina di bercewendiya Emerîka û layêngirên wê de, û nizanê çi 
sazumana tê şûnê û wê helwesta wê ji Rûsya çibê, ji ber ku Emerîka li pişt rik-
berîyê ye, pêwîste ewjî li pişt mayîna rêjîmê bi her hêzên xwe rawestê.
Duyemîn, kirina demê, û sûd ji lawazbûna rijêmê bo ferzkirina şert û mercên 
xwe li ser wê li beramberî parastina wê ji hilweşandin û ketinê.., ji xwe ev bû di 
rêveberîya Rûsya ji kirîzê re û dirêjkirina zemanê we.
Sêyemîn, cîbicîkirina xewna Rûsya ya ku ji heyama qeyser de di sedsala nozdan 
de ku xewna wî bighê ava germ. Xuyaye ew xewn li ser destê (Filadimîr Botîn) 
cîbicî dibe bi waberhemînanî kirîza Sûrî bi parastina rijêma Sûrî beramberî 
bidestxistnî barîgeha Trtûs û Himêmîma leşkerî li dirêjîya 49 salan wekî ku 
dibne perçeyek ji qada Rûsya.
Ji tirsa ku ev destkeftinê giring ji dest herin bi guhertina rijêmê re, ji wê giringtir 
raketina serokê wê re, ew bi her hêzên xwe Beşar El-Esed diparêzê bi kêmtirîn 
di qonaxa veguhêzê de ji bo parastina destkeftinên xwe û çespandina girêbestan 
bi sazumana veguhêz re bi seroketîya El-Esed yê ku bi xwe li ser wan girêbestan 
îmze kirî ye li herdu barîgehên leşkerî .. piştî wê dibe dibe bi hesanî Rûsya dest 
ji ber Esed berde.
Ji boyê, ne mumkine kongira Sotşî armanca xwe çareserî ya sîyasî be ji kirîzê re, 
bi qaserî ew ji bo jihevxistina rikberîyêra be li alîkî, û bi destxistina karê rewa 
ji bo şopandina mayînên ji hêzên çekdar yên li rarûyên rijêmê da tineyî bikin, û 
li hêla din, kargêra çareserkirina siyasî beravêtî bikin ewa ku pişbale bi rewaya 
navdewletî çawa wê ji naveroka biryaran vala bike nemaze yên 2254 û 2118, û 
di kirîzê veçînê û wê ji bin sîwana navdewletî derînê da ku karibe şert û mercên 
xwe li ser rikberîyê ferz bike ( yan erêkirin li ser Sotşî yan rûbirû hatina leşkerî ).
Li dawî, rola Emerîka dimîne li beramberî van (arangiyên) Rûsya û têgihiştina 
Turkiya û Îranê jî ji bo bercewendîyên xwe yên ku Emerîka li ser erê nekir. Lê 
rikberî bi xwe dikanê kongirê beravêtî bike û xewna Rûsya ji kok de hilweşînê 
û hebûna Rûsya ya leşkerî hebûneke dagirker bijmêre bi piştgêrîya wê ji rêjîmê 
re. û her wehajî ew girêbestên bi Beşar re ne rewa û ne destorîne, ji ber ku Esed 
bi xwe li rarûyê nerazîya gelêrî hatîye û dibe debe li rarûyê lêpirsîna dadwerîya 
navdewletî were ji ber tewanbarîyên li dijî gelê Sûrî?
Vebjartin bi girêk û ne hesanin li rarûyê rikberîyê û ew par dibin di orta erêkiri-
na li ser Sotşî û na kirinê, pêkanîna berxwedana pêşberî wan hêsanîyan tenê bi 
yekbûn û yek helwêsta rikberîyê dibe, perçebûn û ne yekbûna helwêstan hesanî 
didê bo derbaskirina pirojeya siyasî ya Rûsya, û yeketî dibe dibe rûyê qonaxê 
biguhêrê ber bi rûyek kêm zirar û kêm talûke de.

مؤتمر سوتشي بين الرفض والمشاركة

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Kongira Sotşî di orta erê û na yê de.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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غصــن الزيتــون اختيــار موفــق ملعركــة عنيفــة، وقــد تكــون طويلــة يف ظــل صــراع دويل علــى النفــوذ يف املنطقــة، ولكــن 
داللــة االســم توحــي ابلســالم الــذي ســيعم املنطقــة بعــد انتهــاء املعركــة، ســنوات والشــعب الكــردي الشــريف ينتظــر طــرد 
دواعــش )ب ي د / ي ب ج / ب ك ك.( مــن مناطقهــم، وهنــا ال أنكــر وجــود هــذا الفكــر قبــل ســنوات خّداعــات 
مــن عمــر الثــورة املباركــة، فلقــد عملــت يف عفريــن مخًســا مــن الســنن داعيًــا إىل هللا هنــاك، وقــد رأيــت العجــب العجــاب 
مــن اإلحلــاد والتنصــر، ففــي إحــدى القــرى رأيــت رجــاًل حزيًنــا علــى فــراق ابنــه الــذي توجــه إىل جبــال قنديــل حيــث 
يتجهــز لقتــال األتــراك، ورأيــت الكنائــس تبــى يف قريــة بــراد حمــاواًل النظــام تنصــر أهلهــا مبســاع دوليــة، وابلفعــل مت شــراء 
عشــرات األراضــي علــى أطــراف قريــة بــراد وجبــل األحــالم ومــا حوهلمــا إلقامــة الفنــادق واملنتجعــات للنصــارى الذيــن 

يــودون احلــج لقــر مــار مــارون املزعــوِم قــرُه يف قريــة بــراد.
الــي تشــتهر بزراعــة الزينــون واجلبــال اخلضــراء وامليــاه واألهنــار  إًذا إحلــاٌد وتنصــٌر وجهــٌل وأميــٌة تعــم عفريــن وقراهــا 
والبحــرات والشــالالت، ابإلضافــة إىل اآلاثر العجيبــة، آاثِر أمــٍم مضــت، أمــٌم ســادت مث ابدت، واتريــخ كبــر مــا 
بقــي منــه إال العــرة مبــن مضــى. وهــذا كلــه قبــل عشــر مــن الســنن كنــت أراه بعيــي وأالمــس واقعــه املــؤمل حمــاواًل قــدر 

املســتطاع تغيــر هــذا الواقــع.
ولكن ماذا لو بسطت تركيا سيطرهتا على منطقة عفرين؟

لدينــا منــوذج منطقــة مشــال حلــب )درع الفــرات( حيــث اســتطاعت تركيــا خــالل أكثــر مــن ســنة مــن العمــل املتواصــل 
ترميــم عشــرات املســاجد واملــدارس واملستشــفيات، ووصــل عــدد طــالب املــدارس إىل 99 ألًفــا و961 طالبًــا وطالبــًة، 

ابإلضافــة إىل قطــع االتصــال بــن مناطــق احلكــم الــذايت وهــو اهلــدف الرئيــس مــن املعركــة.
إًذا السالم عّم منطقة مشال حلب )درع الفرات( فماذا سيحصل يف منطقة عفرين؟

نعــود إىل غصــن الزيتــون، فــأوىل األولــوايت فيهــا أن يعــود املهجــرون العــرب إىل قراهــم يف تــل رفعــت ومنــغ وديــر مجــال 
ومــا حوهلــم، مــع طــرد االنفصاليــن الدواعــش )ب ي د / ي ب ج / ب ك ك..( مــن املنطقــة برمتهــا، ليعــود الكــرد 
والعــرب أحبــة، ويعــود الســالم كمــا كان ســابًقا، ويــزول هتديــد األمــن االســرتاتيجي لرتكيــا مــن هــذه املنطقــة احلساســة، 
وقــد منحــت تركيــا وقًتــا كافًيــا للجهــود الدوليــة وتبليــغ الــدول املعنيــة ابمللــف الســوري بضــرورة هــذه املعركــة، فمــن حــق 
تركيــا الدفــاع عــن نفســها وســط ختــاذل عــريب ودويل عــن نصــرة هــذا الشــعب املكلــوم، وهــي الــي حتــاول التمســك 
بوحدة الرتاب الســوري وحقن الدماء الســورية، ويف ذلك كله مصلحة للســورين أواًل وأخرًا. إّن معركة غصن الزيتون 
ستســجل مــن ضمــن املعــارك الــي ســامهت يف وضــع بصمــات كــرى مــن اتريــخ وعمــر احلــراك الســوري، فمــع اقــرتاب 
انتهــاء ســبع ســنوات علــى ذكــرى الثــورة الســورية اندى الشــعب الســوري مــن البدايــة بضــرورة التدخــل الرتكــي حلمايتــه 
مــن إجــرام العصابــة األســدية، ولكــن أتخــر ذلــك ألســباب يطــول شــرحها يف هــذا املقــام، حــى جــاءت مشــيئة هللا 
تعــاىل لتخليــص الشــعب الكــردي الطيــب العريــق اجلــذور مــن عصابــة داعــش )ب ي د / ي ب ج / ب ك ك.( 

صاحــب األيديولوجيــة املاركســية اإلرهابيــة.
ســتتخلص ســورية يومــاً مــا مــن مجيــع التنظيمــات اإلرهابيــة الســوداء والصفــراء وســيتعانق الزيــت الكــردي مــع الزعــرت 
احللــي ليعيشــوا كمــا كانــوا بــوائم وحمبــة وســالم. جــاءت تركيــا ال لتحتــل أرضنــا فنحــن ال نؤمــن بســايكس بيكــو وال 
حبــدوده املصطنعــة، جــاءت لتخلــص الشــعب الكــردي مــن إجــرام )دواعــش( اإلحلــاد بعــد أن جتــاوزوا كل احلــدود.

 لذلك املطلوب من تركيا فيما بعد النصر يف غصن الزيتون بعونه تعاىل هو اآليت:
1- أن يقوم السكان احملليون الكرد إبدارة مناطقهم أبنفسهم.

2- السماح بعودة النازحن الكرد إىل قراهم ومناطقهم.
3- تطمن أهايل عفرين أبن الكرد هم مكون أساسي للمجتمع السوري، وهلم كامل حقوقهم القانونية والدستورية.
4- االهتمــام ابألقليــات الكرديــة مــن أبنــاء الطوائــف املتواجديــن يف قريــة معبطلــي )نصريــة أكــراد( وقريــة قســطل جنــدو 

ومــا حوهلــا )قــرى إيزيديــة( وعــدد مــن العائــالت النصرانيــة.
5- االهتمام ابلتعليم.

6- فتح اجملال أمام الدعاة للدعوة املسجدية يف القرى والبلدات الكردية.
7- تعيــن أئمــة مســاجد أكــراد وجعــل اخلطبــة كمــا يرغــب أهــل املنطقــة ابللغــة الكرديــة علــى أن تكــون بدايتهــا 

العربيــة. وخامتتهــا ابللغــة 
8- االهتمام ابلصحة والتنمية املستدامة.

ويف النهايــة ينبغــي االهتمــام بــكل منطقــة )غــرب الفــرات( فهــي املنطقــة املالئمــة إلقامــة املنطقــة اآلمنــة الــي ترغــب تركيــا 
منــذ بدايــة األحــداث إبقامتهــا بدايــة مــن منبــج ومــا حوهلــا مــن قــرى عربيــة، ووصــواًل إىل جبــال الرتكمــان حــى البحــر 
األبيــض املتوســط لطــرد كل التنظيمــات اإلرهابيــة الــي تعيــث يف األرض فســاًدا، ولنــزرع ســوية عــراًب وتــرًكا وكــرًدا غصــن 

الزيتــون الــذي ميثــل غصــن الســالم يف املنطقــة.

ما المطلوب من تركيا فيما بعد النصر 
في غصن الزيتون؟

أكاديمي وباحث سوري

د. عبد الله لبابيدي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 
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Zeytin Dalı, şiddetli bir çatışma için yapılmış doğru bir karardır. Bölgedeki uluslararası nüfuz mü-
cadelesi göz önünde bulundurulduğunda, operasyon uzun süreceğe benzemektedir. Operasyonun adı, 
harekat sona erdikten sonra bölgeye hakim olacak barışı çağrıştırmaktadır. Şerefli Kürt halkı yıllardır 
DAEŞ (PYD, YPG, PKK) örgütlerinin bölgelerinden çıkarılacağı günü beklemektedir. Kutlu devrimin 
başlangıcından önceki hilebazlar döneminde de bu düşüncenin var olduğunu inkar etmiyorum. Zira Af-
rin’de beş yıl boyunca insanları Allah’a davet ettim. Orada dinsizleştirme ve Hristiyanlaştırmanın birçok 
örneğini gördüm. Örneğin bir köyde, oğlu Türklerle savaşmak için Kandil Dağı’na çıkan mahzun bir 
adama rastlamıştım. Yine Barad köyünde, uluslararası aktörlerin çabalarıyla Hristiyanlaştırma girişim-
leri kapsamında kiliselerin inşa edildiğine tanıklık etmiştim. Buna bağlı olarak kabrinin Barad köyünde 
olduğu iddia edilen Aziz Maron’un mezarında hac ibadeti yapmak isteyen Hristiyanlar için otel ve 
kaplıca inşa etmek amacıyla, Barad köyü ve el-Ahlam Dağı civarında onlarca arazi satın alınmıştı.
Dinsizlik, Hristiyanlaştırma, cehalet ve eğitimsizlik; zeytin üretimi, yeşil dağları, su kaynakları, ne-
hirleri, gölleri ve şelaleleriyle meşhur Afrin’e ve buradaki köylere yayılmış durumdadır. Öte yandan 
Afrin’de, nadide tarihi eserler bulunmaktadır. Bu eserler, geçmişte hüküm sürmüş ve bugün tarih olmuş, 
geriye ise kendilerinden yalnızca ibretlik sahneler kalmış milletlere aittir.
Tüm bunları on yıl önce kendi gözlerimle gördüm. Şimdi ise trajik gerçekliğine temas ederek, elimden 
geldiğince bu gerçekliği değiştirmeye çalışıyorum.
Peki Türkiye Afrin’e egemen olursa ne olur?
Bu hususta elimizde Halep’in kuzeyindeki “Fırat Kalkanı” bölgesi örneği bulunmaktadır. Türkiye bir 
yıldan uzun bir sürede onlarca camiyi, okulu ve hastaneyi kullanılabilir hale getirdi. Bölgedeki öğrenci 
sayısı 99 bin 961’e ulaştı. Ayrıca operasyonun başlıca hedefi olan özerk bölgelerle iletişimin kesilmesi 
konusunda da başarı kaydedildi.
Halep’in kuzeyindeki “Fırat Kalkanı” bölgesine barış hakim olduysa, Afrin’de ne olması beklenmelidir?
Zeytin Dalı’na dönelim. Bu operasyonun en öncelikli amacı, Arap göçmenlerin Tel Refet, Minek, Dey-
ru Cemal ve civarındaki köylerine dönebilmeleri ve ayrılıkçı DAEŞ (PYD, YPG, PKK) mensuplarının 
bölgeden tamamıyla çıkarılmasıdır. Böylece Kürtler ve Araplar arasındaki kardeşlik ve barış, eskiden 
olduğu gibi tekrar tesis edilebilecektir. Aynı şekilde bu hassas bölgeden Türkiye’ye yönelen stratejik te-
hdit de ortadan kalkmış olacaktır. Nitekim Türkiye, uluslararası platformlarda bu hususta yeterli çabayı 
göstermiş ve ilgili devletlere Suriye meselesi ve operasyonun gerekliliği konusunda bilgilendirmede 
bulunmuştur. Mazlum Suriye halkına yardım elini uzatmada Arap dünyası ve uluslararası toplum 
kayıtsız davranırken, kendisini savunmak Türkiye’nin hakkı olmaktadır. Suriyelilerin canını korumak 
ve Suriye topraklarının bütünlüğü muhafaza etmek için çabalayan Türkiye’dir. Kaldı ki tüm bunlar her 
şeyden öte Suriyelilerin çıkarlarına hizmet edecektir.
Zeytin Dalı operasyonu, tarihte ve Suriye halk hareketinin üzerinde büyük iz bırakan operasyonlardan 
biri olarak kitaplara geçecektir. Suriye devriminin yedinci yılının sonuna yaklaşırken, Suriye halkının 
başından beri Esed çetesinin zulmünden kendisini kurtarması için Türkiye’nin müdahalede bulunmasını 
istediğini söylemeliyiz. Bu müdahale, izahı buraya sığmayacak nedenlerden ötürü geç bir dönemde 
gerçekleşmiştir. Nihayetinde Allahu Teala seçkin ve asil Kürt halkını Marksist ve terörist ideolojiye 
sahip DAEŞ (PYD, YPG, PKK) çetelerinin elinden kurtarmayı dilemiştir.
Suriye bir gün ister siyah ister sarı renkte olsun, tüm terörist örgütlerden kurtulacaktır. Ve Kürt yağı 
ile Halep kekiği tekrar bulaşarak, geçmişte olduğu gibi uyum, sevgi ve barış içerisinde birlikte yaşay-
acaktır.
Türkiye topraklarımızı işgal etmeye gelmemiştir. Bizler Sykes-Picot’ya ve suni sınırlarına inanmıyoruz. 
Türkiye Kürt halkını zulümde sınır tanımayan DAEŞ’ten kurtarmaya gelmiştir.
Bu nedenle Zeytin Dalı’nda Allah’ın izniyle zafer kazandıktan sonra Türkiye’den beklenenler şunlardır:

1- Yerli Kürt halkının, yaşadıkları bölgeyi kendilerinin yönetmesi.
2- Kürt göçmenlerin, köy ve mahallelerine geri dönmesine izin verilmesi.
3- Afrin halkının, Kürtlerin Suriye halkının temel unsurlarından biri olduğu ve tüm anayasal ve 
kanuni haklarına sahip bulundukları konusunda temin edilmesi.
4- Mabetli (Nusayri Kürtler) ve Kastel Cindo civarındaki (Yezidi köyler) Kürt azınlıklar ile Hristi-
yan ailelere gereken önemin verilmesi.
5- Eğitim meselesine ehemmiyet gösterilmesi.
6- Kürt köy ve kasabalarındaki camilerde davetçilerin faaliyette bulunmasının önünün açılması.
7- Kürt bölgelerindeki camilere imamlar atanması ve hutbenin yöre halkının arzusu üzerine 
başlangıcı ve sonu Arapça olmak kaydıyla, Kürtçe olarak verilmesi.
8- Sağlık ve sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmesi.

Son olarak “Batı Fırat” bölgesinin tamamına ihtimam gösterilmelidir. Bu bölge, Suriye’deki olayların 
başlangıcından bu yana Türkiye’nin talep ettiği üzere, güvenli bölgenin kurulması için uygun bir aland-
ır. Güvenli bölge, Menbiç ve civarındaki Arap köylerinden başlayarak Türkmen Dağı’ndan Akdeniz’e 
uzanan bölgeyi içine almalıdır. Bu sayede Suriye topraklarında bozgunculuk yapan tüm terörist örgütler 
ortadan kaldırılacak; Araplar, Türkler ve Kürtler hep birlikte bölgedeki barış dalını temsil eden Zeytin 
Dalı’nı toprağımıza dikebileceğiz.

Dr. Abdullah LEBABÎDÎ

Zeytin Dalı’nda Zafer Kazandıktan Sonra 
Türkiye’den Beklenen Nedir?

Suriyeli Akademisyen-Araştırmacı
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 بعــد اختــاذ قــرار دعــم اجليــش الســوري احلــر خــالل اجتمــاع لنــواة جمموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري 
يف اســطنبول عــام 2013، عملــت الــوالايت املتحــدة األمركيــة علــى االلتفــاف علــى القــرار  بدعمهــا 
للمجموعــات اإلرهابيــة الــي نزلــت مــن جبــال قنديــل ابجتــاه القامشــلي وعفريــن، وانتظمــت ضمــن 
الفــرع الســوري حلــزب (العمــال الكردســتاين )PYD، وبــدأ البنتاغــون بدعــم أتســيس البنيــة التحتيــة 
لـــوحدات محايــة الشــعب الكرديــة، اجلنــاح املســلح لـــ )PYD (، ومــع اإلعــادة إىل األذهــان اســتعانة 
النظــام بصــاحل مســلم زعيــم ال PYD (،  الــذي توجــه بــدوره مــن جبــال قنديــل إىل دمشــق يف 
بدايــة احلــراك الشــعي لقمــع تظاهــرات األكــراد يف الشــمال،  ليتــم بعدهــا اغتيــال رئيــس تيــار )املســتقبل 
الكــردي املناضــل مشــعل متــو(، وقمــع التظاهــرات يف مدينــة عامــودا، فُفتــح الطريــق أمــام منظمــة 
)PYD(  لكــي تلعــب دور الوكيــل ألكثــر مــن العــب يف الســاحة الســورية، إالّ أن إدارة أوابمــا 
 كانــت أكثــر أتثــراً مــن بــن الالعبــن علــى هــذه املنظمــة، ونتيجــة  لدعــم إدارة أوابمــا مت أتســيس 
املناطــق  مباشــرة يف  لنشــرها  الالزمــة  والذخــرة  ابلعتــاد  )YPG( وجتهيــزه  هلــا  العســكري  اجلنــاح 
الشــمالية، حتــت غطــاء دعــم املعارضــة املعتدلــة الــي محلــت اســم )قــوات ســوراي الدميوقراطيــة(، ضمــن 
محلــة عالقــات واســعة يف الغــرب لصاحلهــا، بينمــا عمــل البنتاغــون علــى حتييــد اجليــش احلــر ومنــع 

هيكلتــه بشــكل يظهــره كبديــل جليــش النظــام.  
وكان برانمــج التدريــب والتجهيــز مثــااًل حيــاً علــى احنيــاز إدارة أوابمــا إىل )قــوات ســوراي الدميوقراطيــة(، 
علــى حســاب اجليــش احلــر، إذ كانــت  املعايــر التعجيزيــة توضــع أمــام املرشــحن مــن اجليــش احلــر 
إىل الرانمــج املذكــور، بينمــا كانــت  )قــوات ســوراي الدميوقراطيــة( معفــاة مــن نفــس املعايــر،  مــا أدى 
إىل إهنــاء ذلــك الرانمــج واســتمرار الدعــم إىل )YPG( حتــت غطــاء )ســوراي الدميوقراطيــة(، رغــم 
صــدور تقاريــر دوليــة مــن منظمــة حقــوق االنســان التابعــة لألمــم واملتحــدة والشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان وثقــت جرائــم حــرب ارتكبتهــا هــذه املنظمــة، وحتدثــت عــن حــرق القــرى هبــدف تغيــر 
الرتكيبــة الدميوغرافيــة للمناطــق الــي ســيطرت عليهــا، واغتيــال املعارضــن السياســين، وجتنيــد األطفــال، 
والتعذيــب يف الســجون، وكذلــك وثَّــق )االئتــالف  الوطــي الســوري( عمليــات التهجــر القســري عــن 
طريــق اللقــاء املباشــر مــع ضحــااي هــذه املنظمــة.  ونتيجــة لسياســات الــوالايت املتحــدة االمركيــة، 
عملــت هــذه املنظمــة علــى توظيــف الدعــم الــذي تلقتــه مــن البنتاغــون مبــا خيــدم دورهــا الوظيفــي 
وطبيعتهــا اإلرهابيــة،  ومت فضــح الدعايــة اإلعالميــة هلــذه املنظمــة أبهنــا حتــارب اإلرهــاب، عندمــا 
كشــف تقريــر لـــ)يب يب ســي( عــن عبــور آمــن لنحــو 250 مقاتــل مــن )داعــش( وفرتــه )YPG( هلــم 

مــع 3500 مــن أفــراد عوائلهــم إىل مناطــق تســيطر عليهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة.
تركيــا تشــاطر ســوراي يف حدودهــا اجلنوبيــة مســافة 911 كــم، وتعــاين منــذ 35 عامــاً مــن حــرب 
الوكالــة الــي ينفذهــا حــزب )العمــال الكردســتاين( لصــاحل أطــراف دوليــة، ودخوهلــا املتأخــر كالعــب 
إقليمــي يف الســاحة الســورية مــع بــدء عمليــة )درع الفــرات(، مث نشــر قواهتــا يف إدلــب وعمليــة )غصــن 

الزيتــون( األخــرة حظيــت بدعــم احلاضنــة الشــعبية يف الشــمال الســوري. 
ويف حــال حتولــت املناطــق الــي تقــع حتــت ســيطرة مشــرتكة بــن اجليــش الرتكــي واجليــش احلــر إىل 
مناطــق آمنــة، يف إطــار هــذه العمليــة، فــإن ذلــك سيســاعد قــوى الثــورة يف إعــادة هيكلــة اجليــش احلــر 
مــع اكتســابه خــرة القتــال مــع جيــش نظامــي للمــرّة األوىل، وحماربــة اإلرهــاب الــذي يعمــل ابلوكالــة 
إىل جانــب إرهــاب القاعــدة وإرهــاب الدولــة، واالنتقــال مــن وضــع الدفــاع إىل اســرتاتيجية اهلجــوم 
حنــو ريفــي محــاة ومدينــة حلــب، وفتــح الطريــق لعــودة املهجريــن وتقنــن توزيــع املســاعدات اإلنســانية 
للمناطــق احملــررة، وأتســيس منــوذج حكومــي مــدين حتــت قيــادة وطنيــة ثوريــة، وتعزيــز موقــف الثــورة يف 

عمليــة احلــل السياســي واحلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية.
ولكــن مــا تــزال تكمــن حتــدايت كبــرة أمــام تلــك الفــرص، أمههــا اســتمرار كل مــن النظــام وإيــران 
وأمــركا يف حــرب الوكالــة عــن طريــق دعــم املنظمــات اإلرهابيــة، ممــا يهــدد وحــدة األراضــي الســورية، مث 
االحتمــال املتوقــع الســتدارة روســيا حنــو منظمــة  ) PYD(  وإنقاذهــا يف عفريــن، عــن طريــق تكــرار 
عرضهــا تســليم املدينــة للنظــام، مــا يعــي وضــع حــد لعمليــة )غصــن الزيتــون(، وابلتــايل اســتمرار حالــة 
اهلشاشــة يف املشــهد الســوري؛ فــال النظــام رغــم حمــاوالت تعوميــه قــادر علــى االســتمرار بعــد انقطــاع 
حبــل العالقــة بينــه وبــن الشــعب، وال قــوى الثــورة املتشــتتة تبــدي اســتعدادها إلعــادة تشــكيل نفســها 

سياســياً وعســكرايً.
االمتعــاض احلاصــل يف احلاضنــة الشــعبية للثــورة جتــاه هــذا الوضــع بــدأ ابلتبلــور علــى شــكل حمــاوالت 
التصاقــاً  أكثــر  سياســياً  إطــاراً  احملــاوالت  تلــك  تنتــج  أن  مــن  بــد  وال  املعارضــة،  تشــكيل  إلعــادة 
أبهــداف الثــورة وارتقــاًء ملســتوى تضحياهتــا، والتحــدايت املرتاكمــة علــى طريقهــا، بعــد وضــوح املواقــف 

اإلقليميــة.

غصن الزيتون الفرص والتحديات

كاتب وصحفي سوري

سمير عبد الباقي

Türkçe ي و
عرب

Suriye Dostları Grubu’nun 2013’te düzenlediği toplantıda Özgür Suriye Ordusu’nu 
destekleme kararı almasının ardından Amerika Birleşik Devletleri, Kandil Dağı’ndan inen 
ve Kamışlı ile Afrin’e gelerek PYD’nin Suriye kolu olarak örgütlenen terörist grupları 
destekleme kararı almıştı. Bunun akabinde Pentagon, PYD’nin askeri kanadı olan Kürt 
Halk Koruma Birlikleri’nin altyapısının kurulmasını desteklemeye başlamıştı. Öte yan-
dan Suriye rejimi ise, PYD’nin lideri Salih Müslim’den yardım istemiş, Müslim Suriye 
halk hareketinin başlangıcında Kandil Dağı’ndan inerek kuzeydeki Kürtlerin gösterilerini 
bastırmak için Şam’a gelmişti. Sonrasında ise Suriye Kürt Müstakbel Hareketi Lideri Meşal 
Temo suikasta kurban gitmiş ve Amuda’daki gösteriler bastırılmıştı. Böylece PYD’nin Su-
riye topraklarında birden fazla gücün vekili rolünü oynamasının önü açılmış olmaktaydı. 
Fakat bu güçler arasında örgüt üzerinde en fazla tesire sahip olan, Obama yönetimiydi. 
Obama’nın desteğinin bir sonucu olarak PYD’nin askeri kanadı YPG teşkil edilmiş, gerekli 
ekipman ve mühimmatla kuzey bölgelerine konuşlandırılmıştı. Bu esnada gerekçe olarak 
ise, Suriye Demokratik Güçleri adını taşıyan ılımlı muhalefeti destekleme bahanesi kul-
lanılmış, bu sayede Batı ile geniş çaplı ilişkiler kurulması hedeflenmişti. Bununla beraber 
Pentagon, ÖSO’yu etkisiz hale getirme ve rejimin ordusuna alternatif oluşturmasını önle-
meye çalışmaktaydı.
Eğit-Donat programı, Obama yönetiminin Özgür Suriye Ordusu yerine Suriye Demokra-
tik Güçleri’ne olan temayülünün canlı bir örneğiydi. Zira ÖSO mensuplarından adı geçen 
programa aday olanların önüne koyulan yasaklayıcı yükümlülüklerden, Suriye Demokratik 
Güçleri mensupları muaf tutulmaktaydı. Bu ise programın sona ermesi ve Suriye Demokra-
tik Güçleri adı altında YPG’ye verilen desteğin devam etmesine yol açtı. Halbuki Birleşmiş 
Milletler’e bağlı insan hakları örgütü ve Suriye İnsan Hakları Ağı’nın hazırladığı raporlar, 
bu örgütün işlediği savaş suçlarını belgelemiş, örgütün ele geçirdiği bölgelerdeki demografik 
yapıyı değiştirmek için köyleri yaktığını, siyasi muhaliflere suikast düzenlediğini, çocuk-
ları silahlandırdığını, hapishanelerde işkence uyguladığını ortaya koymuştu. Aynı şekilde 
Suriye Ulusal Koalisyonu da, örgüt tarafından mağdur edilen kişilerle yaptığı görüşmeler 
sonucu, gerçekleştirilen tehcir operasyonlarını belgelemişti. Amerika Birleşik Devletleri’nin 
politikasının bir sonucu olarak ise bu örgüt, Pentagon’dan aldığı desteği sahada oynadığı rol 
ve terörist tabiatının gereği olarak kullanmıştı. Öte yandan örgütün terörle mücadele ettiği 
şeklindeki medya propagandasının foyası, BBC tarafından yayınlanan ve 250 DAEŞ men-
subunun 3500 kişilik aile fertleriyle birlikte YPG tarafından oluşturulan güvenli koridordan, 
Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolü altındaki bölgelere geçtiğini gösteren haberle bir-
likte meydana çıkmıştı.
Türkiye’nin Suriye sınırının uzunluğu 911 km olup, 35 yıldan bu yana PKK’nın uluslararası 
aktörler adına yürüttüğü vekalet savaşından dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Suriye sahasına 
bölgesel bir güç olarak “Fırat Kalkanı” operasyonuyla sürecin ilerleyen safhalarında girmiş 
olan Türkiye, ardından kuvvetlerini İdlib’e konuşlandırmış ve son “Zeytin Dalı” opera-
syonunda ise Suriye’nin kuzeyinde yaşayan halktan büyük destek görmüştür.
Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu’nun müşterek bir biçimde hakim olduğu bölgeler 
bu operasyon kapsamında güvenli bölgeye dönüştürülürse bu, devrimci güçlerin ÖSO’nun 
yapısını yeniden inşa etmesine yardımcı olacaktır. ÖSO bu esnada ilk kez olarak düzenli bir 
orduyla birlikte savaşma ve el-Kaide ile DAEŞ terörünün yanı sıra vekalet savaşı yürüten 
terör gruplarıyla mücadele etme konusunda tecrübe kazanmış olacaktır. Böylece savunma 
halinden çıkıp, Hama ve Halep kırsallarına yönelik saldırı stratejisi uygulayabilir, tehcir 
edilen kişileri evlerine döndürebilir, kurtarılmış bölgelerde insani yardımların dağıtılmasını 
organize edebilir, milli ve devrimci bir yönetim altında sivil bir hükümet örneği ortaya koy-
abilir ve devrimin siyasal çözüm ve Suriye topraklarının bütünlüğünün korunması ilkesini 
pekiştirebilir.
Fakat bu fırsatların önünde halen büyük engeller bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlisi, 
rejim, İran ve Amerika’nın terörist örgütleri destekleyerek Suriye topraklarının bütünlüğünü 
tehdit eden bir vekalet savaşı yürütmeye devam etmeleridir. Diğer bir ihtimal de Rusya’nın 
yönünü PYD’ye çevirerek, kenti rejime teslim etme önerisini yenilemek suretiyle örgütü Af-
rin’de kurtarmasıdır. Bu ise, Zeytin Dalı operasyonunun sona ermesi ve Suriye’de güvenlik 
boşluğunun devam etmesi anlamına gelecektir. Zira halka ulaşma çabalarına rağmen halk ile 
arasındaki bağın kopmasının ardından ne rejim varlığını sürdürebilir, ne de darmadağın bir 
halde olan devrimci güçler siyasi ve askeri olarak kendisini yeniden yapılandırabilir.
Halkın mevcut durum neticesinde devrime karşı duyduğu kırgınlık, muhalefeti yeniden 
yapılandırma girişimleri şeklinde kendisini daha net göstermektedir. Bu girişimler ise 
devrimin hedeflerine daha bağlı, yapılan fedakarlıklara yaraşır ve bölgesel güçlerin tutum-
larının belirginleşmesinin ardından yoluna çıkacak engellere hazırlıklı bir siyasi çerçeveyi 
ortaya çıkarmalıdır.

Semir ABDÜLBAKI

Zeytin Dalı: Fırsatlar ve Zorluklar

Suriyeli Gazeteci-Yazar
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زار رئيــس اجلمهوريــة الرتكيــة )رجــب طيــب أردوغــان( العاصمــة اإليطاليــة رومــا بدعــوة مــن اباب الفاتيــكان 
فرانســيس األول، وإىل جانــب لقاءاتــه يف الفاتيــكان، تباحــث )أردوغــان( مســتقبل العالقــات بــن البلديــن 
مــع نظــره اإليطــايل )ســرجيو مااتريــال( ورئيــس حكومــة إيطاليــا )ابولــو جنتيلــوين( وعــدد مــن رجــال 

األعمــال.
حتمــل زايرة )أردوغــان( للفاتيــكان بعديــن مهمــن مــن الناحيــة الرمزيــة، فالبعــد األول هــو أن )أردوغــان( 
هــو أول رئيــس تركــي يــزور الفاتيــكان بعــد 59 عامــاً، والبعــد الثــاين يتمثــل يف أن هــذا اللقــاء كان مناســبة 
مهمــة ليؤكــد فيهــا مــرة أخــرى للعــامل كاًل مــن الرئيــس الــدوري ملنظمــة التعــاون اإلســالمي )أردوغــان( والزعيــم 

الروحــي للعــامل الكاثوليكــي البــااب فرنســيس، موقفهمــا املشــرتك املتعلــق مبدينــة القــدس الشــريف.
***

وكمــا يذكــر اجلميــع فــإن )أردوغــان( قــد اعــرتض بشــدة علــى قــرار الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( الــذي 
أصــدره يف 6 ديســمر 2017 يعلــن فيــه مدينــة القــدس عاصمــة إلســرائيل، وقــد اتصــل حينهــا )أردوغــان( 
بكثــر مــن زعمــاء العــامل مــن بينهــم البــااب فرانســيس الــذي اتصــل بــه مرتــن، وأكــد البــااب فرانســيس أن 
القــدس مدينــة مقدســة يف األداين الســماوية الثالثــة، داعيــاً )ترامــب( إىل احــرتام )وضعيــة املدينــة الــي 

قــرارات األمــم املتحــدة(.
وقــد أثــر هــذا املوقــف الصحيــح واملشــرتك يف عزلــة الــوالايت املتحــدة أثنــاء التصويــت يف اجللســة العامــة 
لألمــم املتحــدة، ورغــم هــذا القــرار األمريكــي الــذي يلحــق الضــرر بعمليــة الســالم، فــإن موقــف الفاتيــكان 
واالحتاد األورويب اإلجيايب من القدس قد ساهم يف جتاوز مشكلة جديدة وكبرة قد ظهرت يف العالقات 
بــن العــامل اإلســالمي والغــرب، وقــد أكــد الغــرب برمتــه أنــه ال يدعــم مثــل ذلــك القــرار الــذي مــن شــأنه أن 
يعصــف بـ)قيــام دولــة فلســطينية حمتملــة( مــن حيــث األســاس، وقــد وجــه )أردوغــان( انتقــادات شــديدة 
اللهجــة للــوالايت املتحــدة األمريكيــة، أكــد فيهــا انزعــاج أورواب والعــامل املســيحي مــن ذلــك القــرار األمريكــي 

املتعلــق ابلقــدس.
***

كانــت زايرة )أردوغــان( إىل الفاتيــكان يف الفــرتة األخــرة ذات أمهيــة كــرى مــن انحيــة اجلهــود الراميــة 
للتقريــب بــن تركيــا واالحتــاد األورويب، وكذلــك مــن زاويــة التطــورات اجلاريــة علــى صعيــد مكافحــة اإلرهاب، 
وأثنــاء اجتماعــه مــع زعمــاء االحتــاد األورويب يف مــارس 2017 أكــد البــااب فرانســيس علــى )ضــرورة أن 
يراجــع االحتــاد األورويب ذاتــه مــن أجــل إجيــاد عــالج لألمــراض اجلديــدة الــي تســبب فيهــا طيلــة ســتن 

عامــا(. 
فمــن دون توضيــح موضــوع عضويــة تركيــا، فــإن االحتــاد األورويب لــن يتمكــن مــن العثــور علــى )طــرق 
جديــدة( حلــل مشــكاله املســتقبلية، ويف حــوار أجرتــه معــه صحيفــة )الســتامبا( أثنــاء وصولــه إىل رومــا أكــد 

)أردوغــان( جمــدداً علــى أن هــدف تركيــا هــو العضويــة التامــة يف االحتــاد األورويب، وأضــاف قولــه:
 )مــا ننتظــره مــن االحتــاد األورويب هــو املســارعة برفــع العراقيــل املصطنعــة الــي تعرتضنــا يف طريــق العضويــة، 
وأن يتبــع ذلــك موقــف بنــاء مــن االحتــاد. وجيــب أالّ يضحــي االحتــاد بعضويــة تركيــا مــن أجــل حســاابت 

سياســية داخليــة(.
وأثنــاء لقــاء )أردوغــان( مــع البــااب يف القصــر الرســويل ابلفاتيــكان، مت التأكيــد علــى ضــرورة التعــاون مــن 
أجــل القــدس، وذلــك التأكيــد ميثــل ثــروة رمزيــة مــن شــأهنا منــع انكفــاء أورواب علــى ذاهتــا، وإحيــاء عالقاهتــا 
مــع تركيــا، ومتَّ التأكيــد يف ذلــك اللقــاء علــى خطــوة إجيابيــة مهمــة وهــي املكافحــة املشــرتكة لظاهــريت 

)اإلســالموفوبيا( ومعــاداة األجانــب.
***

واحلــال أن أورواب بــدأت تنكفــئ علــى ذاهتــا بســبب الشــعبوية الــي ميارســها اليمــن واليســار علــى حــد 
عــن  الناتــج  العنــف  وارتفــاع مســتوى  والالجئــن،  األجانــب  عــداء  إىل تصاعــد ظاهــرة  إضافــة  ســواء، 
)اإلســالموفوبيا(. هــذا االنكفــاء علــى الــذات يؤثــر بعمــق يف سياســة الوســط يف أورواب، فحــى وإن أتخــر 
فــوز ساســة اليمــن املتطــرف، فــإن تيــار الوســط يف أورواب بــدأ يتشــكل مــن جديــد متأثــراً أبفــكار أولئــك 
السياســين املتطرفــن. وهــذا يعــي أن مســتقبل أورواب لــن يكــون بــن يــدي ساســة مثــل )مــركل أو شــولتز(، 
وحــى )ماكــرون( وأمثالــه يعتــرون ظاهــرة عابــرة، فالقــارة تنتظــر جيــاًل جديــداً مــن الساســة الشــبان مــن 
أمثــال رئيــس وزراء النمســا، ذلــك اجليــل مــن الشــباب يــرى أنــه ال ميكــن احلفــاظ علــى التعــاون الوثيــق مــع 
تركيــا، فمــا ابلــك مبنحهــا عضويــة االحتــاد األورويب. واحلــال أن أورواب حتتــاج إىل تعــاون وثيــق مــع تركيــا يف 
قضــااي األمــن واالســتقرار والالجئــن، خصوصــاً يف هــذه املرحلــة الــي يتفاقــم فيهــا الشــرخ القائــم داخــل 
التحالــف العابــر لألطلســي، ومل يســتطع االحتــاد األورويب حــل مشــاكله الداخليــة، فبقــي علــى اهلامــش يف 

وضــع املشــاهد للحــروب األهليــة اجلاريــة يف ســوراي والعــراق.
إن أورواب تتأثــر مباشــرة أبزمــات الشــرق األوســط، وعليــه فمــن الضــروري أن جتــد لنفســها أرضيــة مشــرتكة 
مــع تركيــا كــي تضطلــع بــدور مؤثــر يف تــوازانت املنطقــة، ولذلــك فــإن الدعــم الــذي ميكــن أن تقدمــه أورواب 
إىل أنقــرة يف حرهبــا ضــد تنظيمــات إرهابيــة مثــل حــزب العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب، مــن 

شــأنه تســهيل التقــارب بــن تركيــا االحتــاد األورويب.

زيارة أردوغان للفاتيكان
ومستقبل أوروبا

صحفي وكاتب

برهان الدين دوران

Roma-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis’in davetlisi olarak dün Ro-
ma’daydı. Vatikan’daki görüşmelerinin yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Mat-
tarella, Başbakanı Gentiloni ve işadamları ile Türkİtalyan ilişkilerinin geleceği-
ni ele aldı.
Öncelikle, Erdoğan’ın Vatikan’a ziyareti çifte sembolik öneme sahip. İlki, 59 
yıl sonra TürkiyeCumhurbaşkanı’nın Vatikan’ı ziyaret etmiş olması. İkincisi 
de, Katolik dünyanın ruhani lideri Papa ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem 
başkanı Erdoğan’ın bu vesilesiyle Kudüs konusundaki ortak hassasiyetlerini bir 
kez daha dünya gündemine taşımaları.

***
Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma kararı aldığında buna en etkin şekilde Erdoğan karşı 
çıktı. Erdoğan, çok sayıda dünya liderinin yanı sıra Papa Francis ile de iki kere 
görüştü. Papa Francis, Kudüs’ün üç din bağlıları için kutsal olduğunu söyley-
erek “BM kararlarıyla belirlenen statüye saygı gösterilmesi” çağrısında bu-
lundu.
Genel Kurul’daki oylamada ABD’nin yalnız kalmasında bu ortak, haklı tepki-
nin ciddi bir etkisi oldu. ABD’nin barışa zarar veren bu kararına rağmen Va-
tikan ve AB’nin Kudüs konusunda gösterdiği hassasiyet, İslam dünyası-Batı 
ilişkilerinde yeni büyük bir kırılmanın önüne geçti. Batı’nın bir blok olarak 
İsrail’in ‘Filistin devleti olma ihtimalini’ tümden ortadan kaldıracak böylesi bir 
karara destek vermediğini gösterdi. Erdoğan’ın ABD’ye sert eleştirileri aslında 
Avrupa’nın ve Hıristiyan âleminin de Kudüs rahatsızlığını dillendirdi.

***
Erdoğan’ın Vatikan ziyareti son dönemdeki Türkiye-AB yakınlaşma çabası ve 
terörle mücadele gündemi açısından da önemliydi. Papa Francis, Mart 2017’de 
AB liderleriyle yaptığı toplantıda “AB’nin kendisini sorgulaması, 60 yılın 
getirdiği hastalıklarını tedavide yeni yollar bulması gerektiği” düşüncesini 
dile getirmişti.
AB’nin kendi geleceğinde “yeni yollar” bulma arayışı Türkiye’nin üyeliği 
konusu netleştirilmeden çözülemez. Roma’ya gelirken La Stampa gazetesine 
verdiği röportajda Erdoğan’ın yeniden vurguladığı gibi Türkiye’nin amacı tam 
üyeliktir: “AB’den beklentimiz,önümüzdeki suni engellerin bir an önce 
kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir. Türkiye’nin üyeliği iç siyasi 
hesaplara kurban edilmemelidir.”
Apostol Sarayı’ndaki Erdoğan-Papa görüşmesinde vurgulanan Kudüs 
dayanışması hem Avrupa’nın içe kapanmasını engellemek hem de Türkiye ile 
ilişkileri canlandırmak için sembolik bir sermaye oluşturuyor. Görüşmede gün-
deme alınan yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadele kararlılığı ise 
olumlu bir adım mahiyetinde.

***
Halbuki yükselen mülteci ve yabancı düşmanlığı, şiddet seviyesi artan İslamo-
fobi ve sağ ile solu birlikte kuşatan popülizm Avrupa’yı içine kapatıyor. Bu içe 
kapanma Avrupa merkez siyasetini derinden etkiliyor. Aşırı sağ siyasetçilerin 
zaferi ertelense bile merkez, aşırı siyasetçilerin fikirleriyle yeniden şekilleniyor.
Bunun anlamı Avrupa’nın geleceğinde Merkel ya da Schultz gibi siyasetçilerin 
olmayacağı. Hatta Macron gibilerinin de geçici olduğu. Avusturya Başbakanı 
gibi yeni bir genç siyasetçi nesli geliyor. Bu genç nesil bırakın Türkiye’yi 
AB’ye almayı, yakın işbirliği içinde tutmayı beceremeyecek bir yaklaşımda.
Halbuki Transatlantik ittifaktaki çatlağın büyüdüğü bir dönemde Avrupa’nın 
güvenlik, istikrar ve mülteci konularında Türkiye ile yakın işbirliğine ihtiyacı 
bulunuyor. İç krizini çözemeyen AB, Suriye ve Irak’taki iç savaşların seyrinde 
kenarda kaldı.
Ortadoğu’nun krizlerinden doğrudan etkilenen Avrupa’nın Türkiye ile ortak 
bir zemin bularak bölge denklemlerinde etkin olması gerekiyor. Ankara’nın 
PKK-YPG ile mücadelesine verilecek destek AB-Türkiye yakınlaşmasını ko-
laylaştıracaktır.

Burhanettı̇ DURAN

Erdoğan’ın Vatikan ziyareti ve 
Avrupa’nın geleceği

Gazeteci - Yazar
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علينــا أن نفهــم جيــداً غصــن الزيتــون، تلــك العمليــة احلساســة للغايــة ابلنســبة لرتكيــا، وعلــى شــبابنا 
ابلــذات أن يفهمــوا بشــكل أفضــل تلــك العمليــة.

ولذلــك فقــد أعــددت دليــالً مــن شــأنه أن يوضــح لشــبابنا بشــكل أفضــل كل مــا حيــدث يف عمليــة 
غصــن الزيتــون.

وهذا هو الدليل:
1. ال تصــف عمليــة غصــن الزيتــون أبهنــا )حــرب(، بــل هــي عمليــة مكافحــة لإلرهــاب تســتهدف 
حــزب االحتــاد الدميقراطــي التابــع حلــزب العمــال الكردســتاين، هذيــن التنظيمــني اإلرهابيــني اللذيــن 

يشــكالن خطــراً كبــريًا علــى األمــن القومــي الرتكــي.
2. يتــم تنفيــذ تلــك العمليــة ابالشــرتاك مــع اجليــش الســوري احلــر الــذي يتألــف مــن الالجئــني 
الســوريني، ذلــك ألهنــم هــم أنفســهم يريــدون العــودة إىل مدينتهــم الــيت احتلهــا االحتــاد الدميقراطــي 

والعمــال الكردســتاين، متامــاً مثلمــا حــدث مــع جرابلــس.
3. عمليــة غصــن الزيتــون ليســت محلــة )فتــح( لســوراي، ولذلــك فاعلــم أننــا لــن نفتــح ذلــك البلــد 
حــى وإن تغنيــت ابألانشــيد العســكرية العثمانيــة، وحــى وإن رفعــت العلــم الرتكــي والرايــة العثمانيــة 

ذات األهلــة الثالثــة.
ســيعود جيشــنا مــن عفريــن بعــد تســليمه املدينــة ألصحابــا األصليــني، عندمــا يتــم التأكــد مــن عــدم 

تعــرض أراضينــا الحقــاً هلجمــات إرهابيــة مــن هنــاك.
4. احبــث عــن الــدول الــيت احتلتهــا فرنســا والــوالايت املتحــدة وبريطانيــا فعليــاً خــالل القــرن 
املاضــي، مــن أجــل تقــدمي الــرد املناســب علــى اإلعــالم والسياســيني يف تلــك الــدول االســتعمارية 

ــة غصــن الزيتــون )احتــالل أجنــي(. الــيت تشــري إىل أن عملي
5. حــذار مــن اســتخدام مفاهيــم وعبــارات مثــل )املمــر الكــردي، عمليــة تســتهدف األكــراد، 
هجــوم األكــراد، الثــورة الكرديــة، املقاتلــني األكــراد، التنظيــم الكــردي(. فــكل تلــك التعابــري مــن 
شــأهنا أتجيــج الصــراع بــني الشــعوب الكرديــة والرتكيــة والعربيــة يف املنطقــة، وال تنــس أن االحتــاد 

الدميقراطــي والعمــال الكردســتاين ال ميثــالن األكــراد، بــل يســتغالهنم.
6. حافــظ علــى نضــارة مشــاعرك القوميــة، ولكــن ال تبالــغ فيهــا فتقــع يف انر العنصريــة، فالرتكــي 
ــه قلــب مثــل مقلبــك أنــت ملــيء  والكــردي والعــريب والــالز والبشــناق، كل واحــد مــن هــؤالء ل

حبــب الوطــن والعلــم واآلذان.
7. حــذار مــن أن تدخــل مــع أحــد يف )ســباق الوطنيــة(، وال تعتــرب حــب الوطــن حكــراً علــى أحــد، 
واعلــم أن اجلميــع وطــي بقــدر وطنيتــك، واعــرتض علــى مــن حيــاول مقارنــة درجــات حــب الوطــن.

8. عمليــة غصــن الزيتــون ليســت حركــة ميكــن أن يتبناهــا لوحــده حــزب سياســي أو زعيــم أو 
جمموعــة أو مجاعــة أو تيــار مــا، فتلــك العمليــة قضيــة وطنيــة يتبناهــا الشــعب كافــة ويدعمهــا مــن 

دون متييــز، فــال تتبــع القضــااي املخالفــة لذلــك.
9. ال هتتــم فقــط ابجلانــب األمــي والعســكري واالشــتباكات املســلحة يف عمليــة غصــن الزيتــون، 
بــل حــاول االطــالع علــى اخللفيــات التارخييــة واحلمــالت الدبلوماســية واجلانــب االســرتاتيجي 

للعمليــة.
10. لقــد ســامهت عمليــة غصــن الزيتــون يف تشــكيل وفــاق وطــي كبــري يف تركيــا، فادعــم ذلــك 
الوفــاق، وإذا رأيــت مــن يعــرتض عليــه فحــذار مــن أن تســبه وال تتصــرف معــه بشــكل خمالــف 

ــار. ــة قليلــة ال تؤخــذ بعــني االعتب للقانــون، واعلــم أن أولئــك أقلي
11. ســل نفســك )مــاذا علــّي أن أفعــل مــن أجــل دعــم تلــك العمليــة(، وال تبــق عاطــاًل عــن 
احلركــة، جــد علــى األقــل طرقــاً جديــدة لرفــع معنــوايت جنــودان املشــاركني يف العمليــة وقــوات 

اجليــش الســوري احلــر، وادعمهــم وادُع هلــم.
12. انظــر إىل ســوراي وهــي مقســمة، مث امحــد هللا علــى أن لــك بلــداً حــراً وجيشــاً قــوايً وعلمــاً 

شــريفاً وشــعباً عظيمــاً وآذان يعلــو إىل عنــان الســماء.
اعرف قيمة كل تلك النعم، واجتهد كثرياً من أجل وطنك.

عملية غصن الزيتون دليل للشباب

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

Türkiye için son derece kritik Zeytin Dalı Operasyonu’nu iyi anlamamız gerekiyor. 

Ancak gençlerimizin çok daha iyi anlaması gerekiyor.

Bu yüzden Zeytin Dalı Operasyonu hakkında tüm olup biteni gençlerimizin daha iyi 

anlamaları için bir rehber hazırladım.

Buyurun:

1. Zeytin Dalı Operasyonu’na ‘savaş’ deme. Bu teröre karşı, ulusal güvenliğimize 

büyük tehdit oluşturan PKK/PYD örgütüne yönelik yapılmış bir operasyondur.

2. Bu operasyon, Suriyeli göçmenlerden oluşan Özgür Suriye Ordusuyla birlikte 

yapılıyor. Zira onlar da PKK/PYD tarafından işgal edilmiş şehirlerine geri dön-

mek istiyorlar. Tıpkı Cerablus’ta olduğu gibi.

3. Zeytin Dalı Operasyonu, bir ‘fetih’ hareketi değildir. Mehter marşı çal, Türk 

bayrakları taşı, Osmanlı üç hilali gezdir ama o ülkeyi fethetmeyeceğimizi bil.

Afrin’i asıl sahiplerine teslim edip, oradan ülkemize terör saldırısı olmayacağı an-

laşılınca askerlerimiz geri dönecek.

4. Zeytin Dalı Operasyonu’na ‘işgal’ imasında bulunan Fransa, ABD, İngiltere 

gibi ülkelerin siyasilerine, medyasına gereken cevabı vermek için, bu ülkelerin son 

yüz yılda hangi ülkeleri gerçekten işgal ettiğini araştır.

5.‘Kürt koridoru, Kürtlere yönelik operasyon, Kürt saldırısı, Kürt ayaklanması, 

Kürt militanlar, Kürt örgütü’ gibi kavramları, tanımlamaları sakın kullanma. 

Tüm bunlar, Kürt-Türk-Arap milletleri arasında iç çatışma çıkarmaya yarar. 

PKK/PYD Kürtleri temsil eden değil, istismar eden bir örgüttür unutma.

6. Milliyetçi duygularını diri tut, ancak abartıp ırkçılık ateşine düşme. Türk de, 

Kürt de, Arap da, Laz da, Boşnak da en az senin kadar vatan, bayrak, ezan aşkı 

ile doludur.

7.Sakın kimseyle ‘vatanseverlik yarışına’ girme, vatanseverliği kimsenin tekelinde 

görme, herkesin senin kadar vatansever olduğunu bil. Bunu kıyaslamaya kalkan-

lara itiraz et.

8. Zeytin Dalı Operasyonu hiçbir siyasi partinin, liderin, grubun, cemaatin, 

meşrebin tek başına sahipleneceği bir hareket değildir. Bu operasyon ayrım yap-

madan bütün milletin sahipleneceği, destek vereceği milli  bir davadır. Buna aykırı 

davrananlara sakın uyma.

9. Zeytin Dalı Operasyonu’nun sadece güvenlik, askeri, silah çatışma kısımlarını 

merak etme. Bu operasyonun tarihi arka planını, diplomasi hamlelerini, stratejil-

erini de öğrenmeye çalış.

10. Zeytin Dalı Operasyonu ülkede büyük bir milli beraberlik oluşturdu. Bunu 

destekle. Bu operasyona karşı çıkan görürsen sakın hakaret etme, hukuk dışı tepki 

verme. Onların dikkate alınmayacak kadar küçük bir azınlık olduğunu bil.

11. ‘Bu operasyon için ne yapmalıyım’ diye sor kendine. Sakın boş durma. En 

azından operasyona katılan askerlerimize ve ÖSO güçlerine moral verecek yön-

temler bul, destek ver, dua et.

12. Parçalanmış Suriye’ye bir bak. Sonra özgür bir ülken, güçlü bir ordun, şerefli 

bir bayrağın, büyük bir milletin ve susmayan ezanların olduğu için şükret.

Tüm bunların kıymetini bil ve ülken için çok çalış.

Kemal ÖZTÜRK

Gençler için Zeytin Dalı rehberi

Gazeteci - Yazar



Türkiye Cumhuriyeti 2011 yılından bu yana Suriye’li mazlum 
halkının yanında yer aldı. Dünya konjonktüründe yürütülen 
ulus devlet tabanlı uluslararası ilişkiler her daim kendi men-
faatini ve faydasını düşünse de Türkiye, çok değil yüz yıl 
öncesine kadar misakı milli sınırları içerisinde bulunan Suriye 
için soğuk bir sınır politikası geliştirip sadece ve sadece ulusal 
çıkarlarını düşünerek hareket edemezdi ve etmedi de...
Bu köşeden bölgede yüz yıllardır oğunulmaz hesapları olan 
emperyalist ülkeleri her daim yazdık ve akılda tutmaya da de-
vam edeceğiz. Fakat görülmesi gereken önemli bir husus var 
ki o da; dik durur ve kararlı olursanız yanınızda olanlar da 
karşınızda olanlar da adımlarını size göre hesap etmek zorun-
da kalırlar. Türkiye’nin bu gün bölgede kazandığı konumun 
altında yatan en önemli faktörlerden birisi budur. Özellikle 
Avrupa modernleşmesinden sonra dünya çapında oluşturulan 
kolonicilik zihniyeti ve sömürü düzeni kendi sınırları dışın-
da yaşayan hiç bir insanı kendine denk görmeyen ve kendi 
hizmetkarı gibi değerlendiren insanlık dışı bir anlayışa sahip-
tir. Yüz yıllar boyu bu anlayışla hareket eden ülkelerde ye-
tişen bugünün siyasetçilerinden farklı bir tutum beklentisine 
girmek ve insani bir duruş beklemek elbette afaki bir bek-
leyiştir. Bu alt yapıdan hareketle batılı ve doğulu emperyalist 
devletler Suriye politikası geliştirirken hep bu arka plan ile 
hareket etmişlerdir.
Türkiye ise Fırat kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatını 
gerçekleştirmeden önce, harekat sırasında ve sonrasında da 
insan merkezli bir yaklaşımla, emperyalist zihniyetten uzak 
bir politika yürütmektedir. Zeytin Dalı harekatı öncesinde 
Rusya ve ABD ile yürüttüğü diplomatik ilişkilerde de hep bu 
tutumunu ön planda tutmuştur. Bu harekatta temel amacın; 
bir kolu Türkiye’nin Doğusunda PKK olarak konuşlanmış 
ve bir kolu Afrin’de Ak Denize çıkış yolu olarak yuvalanmış 
PYD-YPG terör unsurlarını etkisiz hale getirmek olduğu net 
bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak bölgede sözde Suriye adına 
gayri meşru, kirli ilişkilere giren başta ABD, Rusya bu harekatı 
manipüle etmek ve Türkiye’yi caydırmak için çok uğraştılar 
fakat, Türkiye’nin kararlılığı her iki aktöründe adımlarını Tür-
kiye’ye göre ayarlamaları gerektiğini net bir şekilde gösterdi.
Yanlış hesap Bağdat’tan döner diye meşhur bir söz vardır bu 
topraklarda. Terörü (DAEŞ) terörle (PYD) sözde yok etmeye 
çalışan ABD’nin amacının terörü yok etmek olmadığı, bilakis 
bölgedeki istikrarsızlığın ve kaosu devam ettirmeye dönük bir 
politika olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı.
Rusyanın hedefinin; Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak 
olmadığı, bilakis bölgedeki kaosun “Sıcak Denizlere inme ha-
yali” için her daim bir fırsat oluşturduğu ve bu fırsatı değer-
lendirmek için, terör örgütleri ile olsa da ortak çalışabileceği 
bir zemin arayışında olduğu net bir şekilde görünüyor.
Pusuda bekleyen İngiltere dünyada yaşanan bütün sorunlarda 
perde arkasında kalmayı başardığı gibi yine kendi cephesinde 
bekleyip yüz yıl önce bu topraklarda açtığı Sykes-Picot 
yarasının sarılmasını engellemek ve bu yarayı daha da derin-
leştirmek istediği aşikardır.
Tekrar söylüyorum kimin hesabı ne olursa olsun yanlış hesap 
bu defa Şam’dan, Halep’ten Afrin’den dönecek ve bölgede 
insanı merkeze almayan hiç bir hesap Allah’ın izniyle kök tut-
amayacak.

وقفــت اجلمهوريــة الرتكيــة إىل جانــب الشــعب الســوري املضطهــد منــذ عــام 
2011، وحــى وإن فكــرت تركيــا دائمــاً يف مصاحلهــا ومنافعهــا اخلاصــة 
ضمــن العالقــات الدوليــة القائمــة علــى أســاس مبــدأ الدولــة الوطنيــة الــي 
تســر يف كنــف الظــروف العامليــة، إال أن أنقــرة قبــل قــرن فقــط قــد طــورت 
سياســة احلــدود البــاردة حيــال ســوراي الــي بقيــت داخــل حــدود امليثــاق العاملــي 
الصــادر عــام 1920، وبذلــك مل تتصــرف تركيــا ولــن تتصــرف يف إطــار 

مصاحلهــا الوطنيــة اجملــردة فقــط.
لقــد كتبــت مــن خــالل هــذه الزاويــة ومازلــت أكتــب بشــكل دائــم عــن الــدول 
اإلمرايليــة الــي لديهــا منــذ قــرون حســاابت يف املنطقــة غــر قابلــة للمســاءلة. 
ولكــن مثــة أمــر مــن الضــروري االنتبــاه إليــه، وهــو أنكــم إذا وقفتــم موقــف 
عــزة وثبــات، فــإن مــن يقــف إىل جانبكــم وكذلــك مــن يقــف يف مواجهتكــم 
ســيضطروا مجيعــاً إىل أن حيســبوا خطواهتــم حســب موقفكــم ذلــك، وهــذا 
واحــد مــن أهــم العوامــل الكامنــة وراء املوقــع الــذي حازتــه تركيــا اليــوم يف 
اللذيــن  االســتعماري  والنظــام  االحتالليــة  الذهنيــة  وأن  املنطقــة، خصوصــاً 
فهمــاً  ميتلــكان  األوروبيــة،  احلداثــة  عقــب  العاملــي  الصعيــد  علــى  تشــكال 
خارجــاً علــى نطــاق اإلنســانية قائمــاً علــى تقييــم كل مــن يعيــش خــارج حــدود 
بالدهــم أبهنــم ليســوا أكفــاء هلــم، ويعتروهنــم جمــرد خــدم حتــت إمرهتــم، ولذلــك 
فليــس مــن اجملــدي أن تنتظــر وقفــة إنســانية أو أن تتوقــع مواقــف خمتلفــة مــن 
السياســين الذيــن نشــأوا يف تلــك الــدول الــي تتعامــل معنــا هبــذه الذهنيــة 

طيلــة قــرون.
 انطالقــاً مــن هــذه األرضيــة فــإن الــدول اإلمرايليــة الغربيــة والشــرقية عندمــا 

تصنــع سياســتها حيــال ســوراي تتحــرك دائمــاً وفــق تلــك اخللفيــة.
أمــا تركيــا فقبــل إطالقهــا عمليــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون وأثنــاء تنفيــذ 
العمليتــن وبعدمهــا كذلــك، قــد مارســت ومازالــت متــارس سياســة بعيــدة عــن 
الذهنيــة اإلمرايليــة متبعــة يف ذلــك مقاربــة قائمــة علــى أســاس إنســاين، وقــد 
أعطت تركيا األولوية ملوقفها اإلنساين ذلك خالل االتصاالت الدبلوماسية 
الزيتــون، وقــد  قبــل عمليــة غصــن  الــي كانــت جتريهــا مــع روســيا وأمريــكا 
أعلنــت تركيــا بوضــوح أن اهلــدف األساســي مــن تلــك العمليــات هــو القضــاء 
الذيــن عششــوا يف طريــق  علــى عناصــر PYD-YPG( ( اإلرهابيــن 
طويلــة متتــد مــن شــرق تركيــا حيــث يتمركــز تنظيــم PKK( ( حــى البحــر 
األبيــض املتوســط عــر عفريــن. لكــن روســيا وأمريــكا قــد دخلتــا يف عالقــات 
قــذرة وغــر شــرعية يف املنطقــة ابســم ســوراي، وبذلتــا جهــوداً كبــرة مــن أجــل 
بتلــك العمليــات وجعــل تركيــا تعــدل عــن هدفهــا هنــاك، لكــن  التالعــب 
موقــف أنقــرة الثابــت قــد أظهــر بوضــوح للطرفــن أنــه جيــب عليهمــا تعديــل 

خطواهتمــا بشــكل يتوافــق مــع أهــداف تركيــا.
مثــة مثــل تركــي مشــهور يقــول إن )احلســاابت اخلاطئــة ترجــع مــن بغــداد(. 
فالــوالايت املتحــدة األمريكيــة حتــاول القضــاء علــى إرهــاب )داعش( مســتعينة 
إبرهــاب ) PYD(، ومــن الواضــح اجللــي أن هدفهــا مــن وراء ذلــك ليــس 
القضــاء علــى اإلرهــاب، بــل ابلعكــس فهــو ممارســة سياســة مــن شــأهنا أن 

تتواصــل حالــة الفوضــى وعــدم االســتقرار يف املنطقــة.
بــل  الســورية،  األراضــي  وحــدة  علــى  احلفــاظ  ليــس  فهدفهــا  روســيا  أمــا 
ابلعكــس فإهنــا تســتغل كل فرصــة مــن أجــل زايدة حالــة الفوضــى يف املنطقــة 
كــي تتمكــن مــن )النــزول حنــو امليــاه الدافئــة(، وقــد ابت مــن الواضــح اجللــي 
أهنــا تعمــل علــى إعــداد األرضيــة املناســبة وتتعــاون مــع التنظيمــات اإلرهابيــة 

مــن أجــل حتقيــق أهدافهــا تلــك.
أمــا بريطانيــا الــي ترتصــد خلســة فإهنــا قــد جنحــت يف البقــاء وراء الســتار مــع 
كل املشــاكل الــي يعيشــها العــامل، وهــي مازالــت تنتظــر يف اجلبهــة اخلاصــة 
هبــا، وقــد ابت مــن الواضــح أهنــا تســعى لعرقلــة حمــاوالت تضميــد اجلــرح الــذي 
أحدثتــه يف املنطقــة قبــل قــرن عــن طريــق اتفاقيــة ســايكس- بيكــو، وهــي 

تعمــل كذلــك علــى تعميــق ذلــك اجلــرح أكثــر.
وأقوهلــا مــرة أخــرى إن احلســاابت اخلاطئــة أايً كانــت فســتعود هــذه املــرة مــن 
دمشــق وحلــب وعفريــن، ولــن يســتقر يف هــذه األرض إبذن هللا أي حســاب 

ليــس مبنيــاً علــى أســاس إنســاين.

 أول شــهيد مــن اجليــش الرتكــي هــو الرقيــب 
خــالل  ارتقــى  والــذي  أوزالــكان(،  )موســى 
عمليــة غصــن الزيتــون يف عفريــن يف ســوراي.
هــو  علــى حســابه  لــه  منشــور  آخــر  - كان 
دعــوة أصدقائــه للتــرع ألطفــال ســوراي، وأمــا 
الــذي  املبلــغ  خيصــص  أن  فكانــت  وصيتــه 
تدفعــه الدولــة لعائلتــه لبنــاء مدرســة لأليتــام يف 

ابلعــراق. تلعفــر 
أاثرت وصيــة الشــهيد موســى مشــاعر شــرحية 
والســورين،  األتــراك  املواطنــن  مــن  واســعة 
حضانــة  أو  مدرســة  ببنــاء  أوصــى  بعدمــا 
العراقيــة،  تلعفــر  مدينــة  األيتــام يف  لألطفــال 
وشــارك يف آخــر أايمــه حبملــة جلمــع الترعــات 

الســورين. لألطفــال  الشــتاء  ومالبــس 
وأعلــن اجليــش الرتكــي، مقتــل أول جنــوده يف 
عمليــة )غصــن الزيتــون( وهــو اجلنــدي )موســى 
أوز ألــكان(، يف االشــتباكات الــي اشــتدت 
بــن اجليــش الرتكــي ومســلحي وحــدات محايــة 

الشــعب يف عفريــن.
يف  الرمسيــة،  جنازتــه  مراســم  يف  وشــارك 
العاصمــة أنقــرة مجيــع أركان الدولــة يتقدمهــم 
الرئيــس رجــب طيــب إردوغــان ورئيــس الــوزراء 
إمساعيــل  الرملــان  ورئيــس  يلــدرمي  علــي  بــن 
أكار،  خلوصــي  اجليــش  وقائــد  كهرمــان، 
أوغلــو،  املعارضــة كمــال كليتشــدار  وزعيــم 
وزعيــم القوميــن دولــت هبتشــيلي إىل جانــب 

اجليــش. وقــادة  الــوزراء  مــن  عــدد كبــر 
وعــد  اجلنــازة،  صــالة  عقــب  لــه  ويف كلمــة 
إردوغــان بتنفيــذ وصيــة اجلنــدي، وقــال: إن 
)إبننــا موســى يســتمع إلينــا اآلن، حنــن نقــف 
شــاهًدا علــى استشــهاده، وهــو يقــف شــاهًدا 

الصــالة.  علــى اصطفافنــا ألداء 
اجليــش  شــهداء  أول  هــو  موســى  )الشــهيد 
الرتكــي يف عفريــن، وجيشــنا وجنــودان خيوضــون 
حاليًــا نضــااًل ال مثيــل لــه يف الشــتاء وحتــت 
الثلــوج ضمــن سلســلة مــن العمليــات احلامســة، 
ضــد مــن؟ ضــد اإلرهابيــن، هــذه العمليــات 
تســتهدف املنظمــات اإلرهابيــة مثــل )ب ي 
د/ ي ب ك/ يب كــي كــي(، و)داعــش(، وال 
تســتهدف قوميــة أو عــرق معــن، وحنــن علــى 
ثقــة اتمــة أبننــا إبذن هللا تعــاىل ســوف ننتصــر 

ابلتعــاون مــع اجليــش الســوري احلــر.
واتبع:)لــن نلتفــت إىل أقاويــل ومواقــف بعــض 
الــدول؛ فصاحــب القــرار يف هــذا الشــأن هــو 
مــن  حلفنــة  نســمح  ولــن  الرتكــي،  الشــعب 

اإلرهابيــن ابلتمركــز علــى حــدودان(.
مث تلــى الســيد الرئيــس أردوغــان، اآليــة رقــم 
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)َواَل تـَُقولُــوا ِلَمــن يـُْقَتــُل يف َســِبيِل اللَِّ أَْمــَواٌت ۚ 

بَــْل َأْحَيــاٌء َولَِٰكــن الَّ َتْشــُعُروَن(. 
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