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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelde İslam âlemin, özelde ise Türkiye 
vatandaşların bayramını tebrik etti. Ülke için daha fazla kalkınma ve ilerleme vaat ederek 
şunları ekledi: Allah'ın izniyle salgından sonra siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanmaya 
tanıklık edecek olan Türkiye'nin gücünü, zenginliğini ve refahını dünyada daha üst seviyelere 
doğru yükselteceğiz.

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş, İslam âleminin ve Türkiye halkının bayramını tebrik 
etti. Coronavirus önlemleri nedeniyle kapatılan camilerden yükselen tekbirlere 
evlerinden iştirak etmelerini istedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Suriye'nin Halep kırsalına 
denetleme ziyareti gerçekleştirdi. 
Terör unsurlarından temizlenmiş 
bölgenin durumunu inceleyerek, 
Türk askerlerinin bayramını 
kutlayıp sohbet etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Türkiye'nin dünya çapında 60'tan fazla ülkeye yardım ettiğini, 
onlara Korona virüsü ile mücadele etmek için gerekli tıbbi yardım sağladığını ifade ederek 
Türk-Japon ilişkilerinin derinliğine, gücüne ve virüsle mücadelede işbirliğine vurgu yaptı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka 
sayılarında düşüş, iyileşme oranlarında ise yükseliş 
olduğunu açıkladı.  Türkiye'nin Korona virüsünden 
iyileşenlerin sayıları diğer ülkelerden daha çok olduğunu 
söyleyerek şöyle dedi: Hayatın normalleşmeye dönük 
adımlar atarken, önleyici tedbirleri asla terk etmemeliyiz.

هنــأ الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، كافــة املســلمن واملواطنــن األتــراك مبناســبة قــدوم عيــد الفطــر، مبشــرًا مبزيــد مــن 
التقــدم واالرتقــاء للبــاد، وأضــاف: مبشــيئة هللا ســنعزز قــوة تركيــا وثروهتــا ورخاءهــا حنــو مســتوايت أعلــى يف العــامل الــذي 

سيشــهد إعــادة هيكلــة سياســًيا واقتصــاداًي بعــد الــوابء.

هنــأ رئيــس الشــؤون الدينيــة يف تركيــا علــي أرابش األمــة اإلســامية والشــعب الرتكــي بقــدوم بعيــد الفطــر 
ودعــا املواطنــن إىل رفــع تكبــرات العيــد مــن منازهلــم ابلتزامــن مــع تكبــرات املســاجد املغلقــة بســبب 

تدابــر فــروس كــوروان.

قــام وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو 
بــزايرة تفقديــة إىل ريــف حمافظــة حلــب 
أوضــاع  علــى  لاطــاع  الســورية، 
املنطقــة احملــررة مــن اإلرهــاب ، وتبــادل 
احلديــث مــع أفــراد مــن اجليــش الرتكــي 

وهنأهــم حبلــول عيــد الفطــر.

أشــاد رئيس الوزراء الياابين شــينزو آيب، مبســاعدة تركيا ألكثر من 60 دولة حول العامل وتزويدها ابملســاعدات 
الطبيــة الازمــة ملكافحــة فــروس “كــوروان”، مؤكــداً علــى عمــق العاقــات الرتكيــة الياابنيــة ومتانتهــا وتعاوهنمــا 

يف جمــال مكافحــة الفــروس.

أعلــن وزيــر الصحــة الرتكــي فخــر الديــن قوجــة، عــن وجــود 
وارتفــاع  اليوميــة  اإلصــاابت  اخنفــاض  علــى  ملحــوظ  مؤشــر 
حاالت الشفاء، وأن تركيا من أكثر الدول تسجيا للمتعافن 
مــن الكــوروان وقــال: بينمــا نتخــذ خطــوات تتعلــق بعــودة احليــاة 
إىل طبيعتهــا، علينــا أن ال نتخلــى أبــداً عــن التدابــر الوقائيــة. 

ر بمزيد من التقدم لتركيا 
ّ

تركيا.. الشؤون الدينية تدعو للتكبير في العيد من المنازلالرئيس التركي أردوغان:  يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويبش

وزير الداخلية التركي يزور ريف حلب ويتفقد "درع الفرات"

رئيس الوزراء الياباني يشيد بدعم تركيا أكثر من 60 دولة

كورونا في تركيا  المزيد من تراجع اإلصابات والوفيات

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların Ramazan Bayramını Tebrik 
Etti ve Türkiye’nin Daha Fazla Gelişme kaydedeceğinin Müjdesini Verdi 

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Vatandaşların Bayramda 
Evlerinden Tekbir Getirilmesi İçin Çağrıda Bulundu

Türkiye İçişleri Bakanı Halep Kırsalını Ziyaret Etti ve "Fırat Kalkanı" nı Denetledi

Japonya Başbakanı Türkiye'nin 60'tan Fazla Ülkeye
 Verdiği Desteği Övdü

Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Ve Ölümlerde Düşüş Gözlemlendi

Türkiye - Japon işbirliğiyle Başakşehir şehir Hastanesi İstanbul'da açıldı. Hastane 
Avrupa'nın en büyük yoğun bakım ünitelerine sahip olmanın yanı sıra burada Korona 
hastaları için "bağışıklık plazması" üretilebilmektedir. 

مت افتتــاح مستشــفى جممــع ابشــاك شــهر الطــي يف اســطنبول، ابلتعــاون بــن تركيــا واليــاابن، وهــو األكــر يف أورواب 
مــن حيــث املســاحة ووحــدات العنايــة املركــزة، وهــو قــادر علــى إنتــاج “البازمــا املناعيــة” ملرضــى الكــوروان.

افتتاح مجمع باشاك شهير الطبي في إسطنبول بمشاركة رئيس الوزراء الياباني
Japonya Başbakanı'nın Katılımıyla İstanbul'da Başakşehir 

Şehir Hastanesinin Açılışı Yapıldı
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Avrupa Birliği, Suriye'deki siyasi çözümü tartışmak üzere Birleşmiş Milletler'in 
tam desteğiyle gelecek Haziran 13'te konferans yapılacağını açıkladı. Avrupa 
Birliğinin Suriye’deki izlenimleri ile Amerikan diplomatik hareketliliği ve Suriye 
rejimi ve destekçilerine yönelik açıklamaları ile örtüşmektedir.

Amerikan “Ulusal Çıkar” dergisi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Suriye'de siyasi bir 
çözüme ulaşmak için çalıştıklarını ve Beşar Esad'ı bu çözümün dışında tuttuklarını belirtti. 
Suriye’nin siyasi bir çözüme kavuşması için Suriye muhalifleri müzakere masasına getirilerek, 
BM Güvenlik Konseyi Kararı 2254'e göre oturum sağlanacağını yazdı. 

Türkiye İçişleri Bakanlığı, bazı Suriyeli aktivitelerin çağrısı üzerine, yanıklara maruz 
kalan Suriyeli bir aileyi tedavi etmek için çağrılarına yanıt verdi. Son günlerde 
Suriye'den Türkiye’ye yüzlerce insan tedavi amaçlı giriş yaptığını bildiriliyor.

Özgürlük, haysiyet ve onur devrimi için ayaklanan halk Rusların barbarca ölüm ve tehcirine maruz 
kalırken İdlib / Etarib’de bir aile vefat eden ailelerin mezarı başında iftar vaktini bekliyor! 

أعلــن االحتــاد األورويب نيتــه عقــد مؤمتــر يف 13 مــن شــهر حزيران/يونيــو القــادم، هبــدف مناقشــة احلــل السياســي 
يف ســوراي، وبدعــٍم كامــل مــن األمــم املتحــدة، وتتزامــن حتــركات االحتــاد األورويب علــى صعيــد متابعــة التطــورات 
يف ســوراي، مــع حــراك دبلوماســي أمريكــي وتصرحيــات أمريكيــة شــديدة اللهجــة جتــاه النظــام الســوري وداعميــه.

صرحــت جملــة “انشــيوانل إنرتســت” األمريكيــة، أن مســؤولن يف وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، يعملــون علــى التوصــل 
إىل حــل سياســي  يف ســوراي وإقصــاء بشــار األســد. مــن خــال مجــع األطــراف الســورية املختلفــة علــى طاولــة 

احملــاداثت، الــي تتناســب مــع حــل سياســي لســوراي، مبوجــب قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2254

اســتجابت وزارة الداخليــة الرتكيــة لنــداء عــدد مــن الناشــطن الســورين إلغاثــة عائلــة ســورية أصيبــت حبــروق 
خطــرة، ويذكــر أنــه مت الســماح بدخــول مئــات األشــخاص مــن ســوراي إىل تركيــا يف األايم األخــرة بســبب 

حــاالت صحيــة خاصــة لتلقــي العــاج.

عائلــة ســورية يف االاترب إدلــب، تنتظــر موعــد اإلفطــار جبانــب قبــور أفــراد عائلتهــا الذيــن رحلــوا نتيجــة 
قصــف الغــزو الروســي الربــري علــى اهلنــا املدنيــن، فــداء لثــورة احلريــة والكرامــة...!.

االتحاد األوروبي يعلن عن عقد مؤتمر حول سوريا في 13 حزيران القادم   
ً
تحركات أمريكية في سوريا بهدف إقصاء بشار األسد نهائيا

عائلة سورية في إدلب، تنتظر موعد اإلفطار بجانب قبور أفراد عائلتها سوريون وأتراك يتطوعون إلنتاج كمامات في شانلي أورفا

Avrupa Birliği 13 Haziran'da Suriye Konulu bir 
Konferansın Yapılacağını Duyurdu

ABD’nin Suriye’deki Faaliyetleri Beşşar Esad'ı Tamamen 
Yok Etmek Amacıyla Gerçekleşiyor.

Türkiye, Yaralı Suriyeli bir Aileyi Kurtarmak İçin Müdahale Ediyor

Suriyeliler ve Türkiyeliler Şanlıurfa’da Gönüllü Olarak 
Maske Üretmeye Başadırlarİdlib'de Suriyeli Bir Aile, Aile Üyelerinin Mezarları Başında 

İftar Vaktini Bekliyor

Suriyeliler ve Türkiyeliler, toplumdaki dayanışma ve birlik ruhunun bir ifadesi olarak 
Coronavirus ile mücadele çerçevesinde maske üretmeye ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya 
gönüllü olduklarını ve ilk aşamada 100 binden fazla üretimi yaptıklarını açıkladılar.

Altı Avrupa ülkesi, BM Güvenlik Konseyi üyelerini, Suriye rejiminin Suriye’deki sivillere karşı kimyasal 
silah kullanma ve uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası suçları/savaş suçları ve 
insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması için çağrıda bulundu.

ســوريون وأتــراك يتطوعــون مــن أجــل إنتــاج الكمامــات وتوزيعهــا علــى احملتاجــن، وذلــك يف إطــار مكافحــة فــروس “كــوروان”، وذلــك تعبــراً عــن 
روح التضامــن والوحــدة يف اجملتمــع، وأهنــم أنتجــوا أكثــر مــن 100 ألــف )كمامــة( يف املرحلــة األوىل.

طالبــت ســت دول أوربيــة أعضــاء مبجلــس األمــن الــدويل، بضــرورة حماســبة أركان النظــام الســوري املتورطــن يف اســتخدم األســلحة 
الكيمائية ضد املدنين يف ســوراي وانتهاك القانون الدويل والذي يرقى ألخطر اجلرائم الدولية )جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنســانية(.

ة خاصة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا
َّ
ت لصالح قرار بتشكيل محكمة دولي

ِّ
مجلس األمن الدولي يصو

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de Savaş Suçlularını Yargılamak  İçin Özel Bir 
Uluslararası Mahkeme Kurulması Yönünde Karar Almaktan Yana Oy Kullanıyor
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Dünya, Corona ile meşgulken uluslararası siyasi tutumlarda birçok değişiklik gerçekleşti.
Bu değişimin bir kısmı açıklanırken bir kısmı kapalı odalarda gerçekleşmektedir.Tüm 
olup bitenler ve buna Suriye trajedisi dahil olmak üzere birçok önemli sorun ile başa 
çıkma metotları olmakta ve bu durumu değiştirmek için ciddi anlamda çalışmalar 
olduğu yönünde.
Başkan Trump'ın imzalaması için uzun süre geciktirdiği Sezar’ın Yasası önümüzdeki 
Haziran ayının on yedisinde uygulanacak. Başkan Trump’ın Sezar Kanunu 
uygulanmasını geciktirme sebebi mücrim Esad rejimine zaman kazandırmak ve 
özgürleştirilmiş bölgeleri tekrar kontrol altına alma fırsatı vermektir. 
Suriye’de Sezar Kanunu yaptırımlarında kişiler,kurumlar ve rejime dış destek sağlayan 
devletler ve tam olarak yardım etmeye çalışan herkesi kapsaması bekleniyor.Bu 
yaptırımlar rejime en büyük siyasi şoku yaşatacak şekilde hazırlanıp tasarlanıyor. 
Son zamanlarda genel olarak siyasi çabaların Suriye rejimini boğmak,Rejimin otoritesini 
sona erdirmek ve Esad yönetimini siyasi çözümler üretmeye kabul etmeye zorlamak 
için gerçek çabaların olduğuna inanıyorum.
Suriye lirasının döviz kuru karşısında çöküşü Suriyeli vatandaşların hayat şartlarının 
ağırlaşması gibi olumsuzlukların olması büyük sosyal patlamaların olduğunu gösteriyor.
Bundan sonra Rejim için çöküş kaçınılmaz. 
Birçok Arap ülkesinin mecliste Suriye Rejimine yeniden yer verme gayretlerine rağmen 
Suriye Rejiminin Arap Birliğine tekrar alınması yönünde ortak bir karar alınmadığına 
dair Arap Birliğinin duyurusu gelmektedir.
Beşar Esad ve kuzeni Rami Mahluf arasındaki anlaşmazlıkla ilgili ilk yorumu ABD, 
Suriye temsilcisi James Jeffrey yaptı.
Jeffrey :"Kirli çamaşırlar, yirmi birinci yüzyıldaki en kötü rejimleri ortaya çıkarıyor” 
dedi.
İkinci bir durum olarak  Suriye ekonomisini kontrol etmesi, Rami Mahluf 'un Esad'a çok 
yakın olduğunu ve 50 yıldır Suriye'yi yöneten Nusayrilerin önemli bir aktörü olduğu 
anlaşılıyor.
Rusya'daki en popüler gazete Pravda, Maher el-Esad'ı bir suçlu ve katil olarak tanımlıyor.
Rus basınına sızan haberlerde Beşar’ın ortadan kaldırılması gereken hastalıklı bir 
vakaya dönüştüğünü doğrulayan birçok mesaj var.
Moskova, Esad ailesiyle olan ilişkisini yeniden gözden geçirmeye başlıyor.
Sonradan uluslararası gidişatta yeni bir tavır ortaya çıktı.Rusya ve Çin, Suriye 
ayaklanması başladığından beri ilk defa Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunu boykot 
ediyorlar.Bu da, Suriye'de suç işleyenlerle kimyasal silah kullananların yargılanmalarını 
sağlayacak özel bir mahkemenin kurulmasına dair uluslararası bir karar alınmasına 
sebep oldu.Bu şekilde uluslararası pozisyonu İran ve Hizbullah'a karşı çok sert.
Ulusal ve uluslararası devletler Hizbullah’a baskı yapmaya başladı.Almanya ve 
Belçika Lübnan Hizbullahını terörist bir örgüt olarak ilan etti ve karargahına baskın 
düzenlenmesinin ardından kapatıldı.
Bu alınan sert kararlardan sonra diğer Avrupa ülkeleri de bu uygulamaları takip etmeye 
hazırlanıyorlar bu alınacak birçok adımlardan sadece bir tanesidir.  
Hizbullah’ın en büyük para kaynağı, Esad rejimi ile işbirliği yaparak uyuşturucu 
kaçakçılığı ve kara para aklayarak gelir elde etmektedir.
Bu bağlamda Mısır, Suudi Arabistan ve Kuveyt, Rejimin uyuşturucu çetelerine 
gerçekleştirdiği operasyonları belgeledi. 
Uluslararası devletler İran ve Şia milislerinin Suriye topraklarından çıkarılmasını kabul etti.
Son olarak dünyada gerçekleşen değişimle birlikte Suriyelilerin alternatif bir siyasi 
organ oluşturmaları ve bu yeni aşamayı yönetebilecek birliği sağlayacak siyasi bir 
liderlik ortaya çıkarmaları gerekiyor.
Böylece Suriye’de oluşan büyük siyasi boşluğu doldurmanın çabasıyla birlikte 
rekabetleri ve güç arayışını sona erdirmek ve Suriyelilerin gasp edilmiş haklarını tekrar 
iade etmektir.Amacı maddi çıkar olan çürük profil muhalefeti de uzaklaştırmaktır. 

يف ظل انشغال العامل مبعضلة الكوروان، هناك الكثري من املتغريات يف املواقف السياسية الدولية، منها ما 
هو معلن ومنها ما يتم تداوله يف الغرف املغلقة، وكل املؤشرات تقول أن هناك توجه جاد لتغيري آلية تعاطي 

الدول الكربى مع القضااي العالقة ومنها املأساة السورية.
ففي السابع عشر من حزيران القادم سيتم تطبيق قانون قيصر والذي ماطل الرئيس ترامب طويال حىت 
التاريخ كي يعطي للنظام األسدي اجملرم فرصة للسيطرة على  تنفيذه إىل هذا  اضطر إىل توقيعه وأتجيل 

كامل األراضي احملررة.
وينتظر أن تشمل العقوابت وتطال أشخاصاً ومؤسسات داخل سورية وخارجها وكل من حياول مساعدة 

األسد، ويتم التحضري هلا وجتهيزها حبيث حتدث أكرب صدمة سياسية للنظام.
أعتقد أن هناك مساع حقيقية خلنق النظام السوري وإجباره على القبول ابحللول السياسية اليت ستنهيه 
وتطوي حقبة حكم األسد يف سوراي، منها اإلهنيار املتزايد يف سعر صرف اللرية السورية وستزداد الصعوابت 

أمام النظام وأمام املواطنني، لكن اإلنفجار قادم ال حمالة.
وإعالن اجلامعة العربية عن فشل الوصول إىل إمجاع عريب إبعادة النظام السوري إليها أييت يف هذا السياق 

رغم تسابق العديد من الدول العربية إىل إعادة مقعد سوراي للنظام السوري.  
ويف أول تعليق أمريكي على اخلالف احلاصل بني بشار األسد وابن خاله رامي خملوف قال املمثل األمريكي 
اخلاص إىل سوراي “جيمس جيفري” إن اخلالف القائم بني رامي خملوف واألسد يكشف الغسيل الوسخ 
ألسوأ أنظمة القرن، كون األخري يسيطر على االقتصاد السوري، مشرياً إىل أن خملوف قريب جداً من األسد 

والعب كبري يف الطائفة العلوية اليت حتكم يف سوراي منذ 50 عاماً.
وصحيفة برافدا األكثر انتشاراً يف روسيا تصف ماهر األسد ابجملرم والقاتل،

وهناك الكثري من الرسائل اليت تتسرب من خالل الصحافة الروسية تؤكد أن بشار حتول إىل دمل جيب 
استئصاله، وموسكو بدأت تعيد ترتيب عالقتها بعائلة األسد.

منحى جديد يف املسار الدويل برز مؤخراً فروسيا والصني تقاطعان ألول مرة منذ بداية الثورة السورية جلسة 
جملس األمن حول سوراي، مما أاتح صدور قرار أممي بتشكيل حمكمة خاصة ابجلرائم اليت حدثت بسوراي، 

وحماسبة املتورطني يف استخدام األسلحة الكيميائية.
وأتيت املواقف الدولية املشددة ضد إيران وحزب هللا يف هذا االجتاه، فقد تعرض “حزب هللا” إىل مواقف 
حملية ودولية ضاغطة، وما إعالن أملانيا وبلجيكا حزب هللا اللبناين كحزب إرهايب ومدامهة مقراته وإغالقها 

إال خطوة أوىل يف سلسلة خطوات قادمة متسارعة، كما تستعد ابقي الدول األوربية لتحذو حذومها.
واملعروف أن حزب هللا يعتمد على خمزونه املادي من هتريب املخدرات وتبييض األموال ابالتفاق والتعاون 
مع النظام السوري اجملرم وأتيت عمليات كشف عمليات هتريب خمدرات كبرية للنظام ضمن هذا السياق يف 

مصر والسعودية والكويت.
مع ظهور توجه عاملي وتوافق على إخراج إيران وميليشياهتا من األراضي السورية.

أخريًا:
املتغريات املتالحقة تستدعي من السوريني إجياد جسم سياسي بديل وقيادة سياسية موحدة قادرة على 
التناحر والسعي للسلطة،  الكبرية يف االتفاق على اهناء  الفجوة  املقبلة، مع السعي إلهناء  إدارة املرحلة 
هدفها  اليت كان  املهرتئة  املعارضة  إبعاد  مع  القادمة،  ابالستحقاقات  السوري  الشعب  حقوق  إلستعادة 

املناصب واملال.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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تقارير وتحقيقا

هل اقترب رحيل األسد

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

يف سياق ما يتمظهر على السطح من خالفات بينية وبنيوية داخل السلطة األمنية يف سورية. بني األسد ورامي خملوف. وكذلك ما طفى على 
وجه اإلعالم الروسي مؤخًرا من حماولة لتعرية رأس النظام وعصابته وكشف املستور، وحماولة الضغط عليه بطريقة غري مباشرة، ومن مث مجلة 
املفاعيل اإلقليمية والدولية احمليطة، اليت أشارت إىل قرب انتهاء السلطة احلاكمة بدمشق، ومن مث اخراج احملتل اإليراين عرب سياسة جدية 

أمريكية ملموسة مؤخًرا، هل ستتفعل موضوعًيا بشكل ملموس يف إنتاج ذلك قريًبا؟
كل هذا وما يدور حوله خلق جًوا جديًدا يف الواقع السياسي السوري وضع املسألة السورية من جديد يف قمة أولوايت املنطقة والعامل. حول 
هذه احملاور كان لصحيفة إشراق أن حتاورت مع بعض الساسة والكتاب والباحثني وسألناهم: هل ترون أن ساعة كنس ورحيل هذه السلطة 

اخلاطفة للوطن السوري قد اقرتبت. ومن مث هل حنن قادمون على تغريات كربى يف الواقع السوري.؟
الباحث السوري املعارض الدكتور خملص الصيادي قال إلشراق: “بين النظام السوري منذ استالم حافظ 
األسد السلطة عام 1970 على قاعدة واحدة أن الرئيس هو األساس، واجلميع خيضع له، وتتوزع احلصص 
واملكاسب واملسؤوليات فيما دون موقع الرائسة، ليس يف النظام السوري أحد حيتل الرقم 2 أو الرقم 3 
أو الرقم 4، الكل دون هذه األرقام سواء كان موقعهم سياسي أو أمين أو مايل واقتصادي، لذلك ال صراع 

مع الرئيس، وإمنا الصراع مع من دونه.
الركيزة الثانية يف بناء النظام السوري، أن كل الثروات حتققت وبنيت على قاعدة الفساد، واحلصص، واالقطاعيات، فال وجود للقانون، وال 
مكانة لعدالة التوزيع حىت بني هؤالء الفاسدين، القضية مرتبطة ابلدور الذي تراه الرائسة هلذا الشخص أو ذاك، وما ميكن أن حيققه الشخص 
املعين الستقرار النظام وألهدافه، مضحك حديث رامي خملوف عن أن يف سورية قانون ميكن أن يلجأ إليه، وأن ما هو مطالب به ال بد أن 

تتيحه القوانني السورية.
الركيزة الثالثة أنه يف مقاييس النظام ال وزن للشعب واحتياجاته ورأيه وتوجهاته، الوزن يعطى للبىن والتشكيالت ذات األثر يف دميومة النظام، 
ومن الناحية االجتماعية فهذه موزعة يف دوائر معينة، األسرة، العائلة، الطائفة، احللفاء من الطوائف األخرى." وأضاف " من خالل هذه 
الركائز نستطيع أن نفهم ما حيدث يف السلطة اآلن من مماحكات وعمليات شد وجذب قد تؤول إىل تشذيب وتغيري يف توزيع املراكز واملواقع 
االقتصادية واألمنية واالجتماعية. وأقدر أن مسار الصراع املستمر يف سورية منذ 2011، وكذلك تقلص مصادر الثروة الوطنية نتيجة هذا 
الصراع وتكاليفه، ونتيجة احلصار املفروض على النظام السوري وداعميه ونتيجة اهنيار أسعار النفط، وضيق ذات اليد لدى روسيا، وهي 
الداعم الرئيس للنظام عسكراًي، والتكاليف املادية واالقتصادية والنفسية اليت فرضتها جائحة كوروان، هو ما عجل بظهور هذه املماحكات، 
وانكشافها على أعلى مسؤول يف هرم القطاع اخلاص السوري." مث قال " ليس يف مقدور رامي خملوف أو غريه أن يصارع بشار األسد أو 
يكون نًدا له، هذا خارج بنيان السلطة السورية، وهو يعلم ذلك، ولكن يبدو أنه مل يدرك بعد أن بشار األسد أحلق عائلة األخرس به، فصارا 
مركًبا واحًدا." وعن الذي قاله إعالم موسكو قال:" وأرجح أن كل ما أاثره اإلعالم الروسي من ضجيج، وما أطلقه من توصيفات أصابت رأس 
النظام ومتحورت حول الفساد والعجز إمنا جاءت يف إطار تثبيت املكاسب الروسية، وإزاحة املنافس االيراين، وترسيخ صورة روسيا ابعتبارها 
الفاعل األول ملا ميكن أن يرتتب للوضع السوري مستقباًل. هل آن أوان رحيل هذا النظام، رحيل عائلة األسد، ومن حييط هبا أمنيا واقتصاداي، 
وبدء مسرية جديدة يف سورية؟ أما القول إن الوضع يف سورية على عمومه صار يفرض تغيري النظام، وإان ذاهبون إىل ذلك، فاجلواب نعم، 
لكن املشكلة الرئيسية أن القوى الفاعلة على الساحة السورية مل جتد بعد بدياًل لبشار األسد. وهي تبحث عن بديل، ألن استمرار وجود 

هذا الطاغية وزمرته ابت مكلًفا جلميع هذه القوى."
أما الكاتب الصحايف حممد خليفة فقال إلشراق" بصرف النظر عما يصدر عن موسكو يف اآلونة األخرية 
من أنباء وتعليقات ورسائل مشفرة ال تسر النظام األسدي، أرى أن هذا يتآكل يومًيا وخيلق بنفسه آليات 
سقوطه بسرعة. لقد بلغت أزماته العضوية الداخلية مستوى جتعلنا على يقني أنه على حافة السقوط، ومل 
يعد له حليف ميكن أن ينقذه من مصريه احملتوم. فقد استهلك طاقته وقدرته على االستمرار أو االستقرار، 
وافتقاره  احمللية  العملة  سعر  تدين  نتيجة  االقتصادي،  الصعيد  على  ووشيًكا  حتمًيا  اهنيارًا  يواجه  وابت 
للعمالت األجنبية، ما أدى التساع مساحة الفقر والعوز إىل حد ال مثيل له منذ جماعة احلرب العاملية قبل 

قرن ونيف. وأخذ هذا الوضع االقتصادي يؤثر حبدة على قاعدته االجتماعية، ويزيد درجة الغليان االجتماعي يف أوساطها بوترية غري مسبوقة، 
وينذر حبدوث انفجار اجتماعي ال ميكن السيطرة عليه." مث نوه إىل أن " النظام يعيش أيًضا عزلة خانقة على الصعيد الدويل، فال معني وال 
معيل له سوى إيران وروسيا، وهااتن الدولتان تعانيان حالًيا من ضائقة اقتصادية معروفة ومشخصة ليست أقل من ضائقته، بسبب العقوابت 
اليت فرضتها الوالايت املتحدة عليهما، وخصوًصا إيران اليت وصفها تقرير أكادميي أمريكي أبهنا هتدد بقاء نظام املاليل. وبسبب اهنيار أسعار 
النفط، وعوامل أخرى ليس يف يده مفاتيح حلها. هذا كله قبل استحقاق قانون )سيزر( األمريكي الذي سيدخل حيز التطبيق على النظام 

وكل الكياانت املستعدة للمغامرة مبساعدته، والنظام وحليفاه يتهيآن كذلك لنصيب مماثل من هذه العقوابت القاتلة اليت تشبه حباًل يلتف على 
أعناق الثالثة بعد أن ربطت سياستهم االرهابية مصريهم هبذا الشكل." مث أضاف " إن نظام األسد دخل مرحلة ما يسميه املشرعون )مرض 
املوت( امليؤوس من شفائه، وال منقذ له من قدره احملتوم. وأمام هذه احلقيقة احلتمية ال مفر أمام قادة الكرملني من حساب مصاحلهم والتصرف 
بواقعية وذرائعية، ومن املؤكد أهنم سيضحون به مقابل مثن مناسب يدفعه بعض العرب، أو األتراك، أو األمريكيون تعويًضا خلسائرهم يف سورية. 
وانتهى إىل القول" نظام األسد يقرتب من هنايته، ال بسبب ختلي الروس عنه، وإمنا بسبب صمود الشعب السوري املتمرد والثائر عليه. إذ مل 
يكن أحد من حلفائه يتوقع أن يصمد السوريون أمام أعىت درجات السحق واالابدة، وأمام ختاذل وتواطؤ الدول الكربى، إال أن ما تصوروه 
مستحياًل قد حتقق يف العام العاشر من الثورة، وأصبح األسد مهدًدا ابلغرق هو ومن حاولوا إنقاذه من سقوطه االفرتاضي الذي كان مقدرًا له 
أن يكون يف عام 2012 ولكنهم غرقوا معه، وأصبحوا مهددين مثله أبوخم العواقب. إن سورية والشرق األوسط برمته مقبل على تغيريات 
جذرية وعميقة، ألن حمور الشر االيراين – الروسي لن يستسلم بسهولة، وسيقاوم حىت اللحظة األخرية، وقد يقدم على خيارات جنونية. يف 
اخلليج، أو اهلالل الشيعي، وخاصة سورية – لبنان. إن إيران اختارت املواجهة مع العامل كله، وها هي تواجه العامل، مبا فيه روسيا اليت بدأت 
تضحي مبصاحلها معها لصاحل مصاحلها االسرتاتيجية مع أمريكا واسرائيل. وعلى الصعيد السياسي يستعد العامل كله لصفقات اللحظة األخرية. 
والغرب على يقني أن بوتني سيختار االتفاق معه على حساب إيران واألسد.  وصمود الشعب السوري هو الذي قلب موازين القوى، ال 
انقالب روسيا االضطراري بعد أن جربت كل أسلحتها يف حلمنا الينء، وفشلت. الشعب السوري املنكوب سيتخلص من األسد حتًما، ولكن 
كم سيحصل من مطالبه املشروع ...؟ األمر ليس مضمواًن ألن مصريه ليس بيده، ولن حيضر القسمة إال كطرف اثنوي بسبب ضعف ممثليه يف 

املعارضة، وضعف ذوي القرىب."
أما املعارض السوري عبد الباري عثمان فأكد إلشراق أن "اخلالفات بني العائلتني يؤثر على البنية اجملتمعية 
للطائفة العلوية الكرمية وابلتايل يؤثر على بنية النظام وما تسرب من التسجيالت الثالث لرامي خملوف قد 
تكون رسائل يراد إيصاهلا من اجلانب الروسي للنظام وأعتقد ابلنهاية املخلوف سريضخ لطلبات عائلة األسد، 
أما خبصوص تكنيس النظام وما تسرب يف اإلعالم الروسي وردود األفعال عليها من شبيحي النظام أمثال 
خالد العبود أعتقد أنه يبقى يف إطار اإلعالم ومل تتبناها مراكز الدولة، أي ليست من جهات رمسية." مث قال :" 
خبصوص هشاشة النظام وإزالتها أعتقد أن الروس وصلوا لقناعة أبن نظام األسد ال ميكن إعادة أتهيله بسبب 

الفساد املستشري يف صفوفه، وكذلك عدم سيطرته على الشخصيات النافذة حيث انقسموا بني اإليرانيني والروس، وهنا ال بد من اإلشارة 
إىل الدور اإليراين وهي الورقة القوية بيد الروس سيفاوضون اإلسرائيليني واألمريكان عليها لكسب أكرب قدر من مكتسبات ملصاحلها يف سورية 
وابلتايل يف الشرق األوسط وجزيرة القرم.ورحيل النظام لن يتم إال عرب صفقة دولية، كون الشعب السوري مصادر قراره، لذا أعتقد أبن هناك 

تفامهات بني الدولة النافذة يف سورية على إزالة هذا النظام يف ظل تنفيذ قانون قيصر".
من جهته أكد السيد عمر شحرور رئيس حزب العدالة والتنمية السوري إلشراق" أن حكم عصابة آل أسد راحل 
خالل الفرتة القادمة ألسباب عديدة أوهلا أنه يف القرن الواحد والعشرين وبعد ثورة االتصاالت والتواصل مل يعد 
مقبواًل أن حتكم الشعوب ابألنظمة الديكتاتورية الفاسدة خاصًة بعد اهنيار منظومة االحتاد السوفيييت السابق اليت 
كانت متد معظم الديكتاتورايت بوسائل محايتها واستمرارها، وابلتايل فقدت األنظمة الديكتاتورية الفاسدة املفسدة 
سندها وحاميها ، وأيضاً ساعد التطور العلمي وثورة االتصاالت بنشر قيم احلرية والدميقراطية واملساواة وحقوق 
اإلنسان ، وال شك أنه ابلنسبة لثورات الربيع العريب وسورية خصوصاً كان للنموذج الرتكي بقيادة حزب العدالة 

والتنمية الرتكي بعد احتكاك العرب شعوابً وأنظمة معه أثر مباشر يف اشتعال ثورات الربيع العريب. أما على املستوى السوري فالشعب السوري الغين 
مبقدراته الطبيعية والبشرية تعرض إىل تفقري وجتهيل وهتجري من قبل حكم عصاابت عسكرية وأمنية طائفية سرقت خريات أرضه وشعبه على مدار عقود 
ومارست كل أنواع اجلرائم حبق شعبنا من جمازر وحشية وتدمري وهتجري خاصًة بعد 2011 وابلتايل حتتاج سورية إىل 400 مليار دوالر إلعادة إعمارها 
وعقود إلعادة الوحدة الوطنية اليت دمرها آل أسد." وأضاف شحرور" ما بعد 1970 حكمت سورية عصابتان من مصاهرة آل أسد - خملوف إحدامها 
عسكرية واألخرى اقتصادية ولكن كجميع العصاابت يف التاريخ ختتلف قياداهتا وتتصارع بينها وأبشكال متعددة حىت تصل الذروة يف صراع دموي 
إفنائي، ومهما مت أتجيل هذا الصراع فال بد أن ينفجر ألنه صراع حول السلطة واملال كما جرى يف التاريخ كله، ال أشك أن حكم هذه العصابتان 
ومؤيديهم قارب على السقوط إال أن تدخل امليليشيات الطائفية حلزب هللا والدعم اإليراين اهلائل مث الروسي حال دون سقوطه بل ساعد يف تثبيت 
أركانه إىل حد ما، أو أتجيل موته احملتم، وساهم يف ذلك ضعف قوى الثورة واملعارضة السورية بسبب شرذمتها وغياب جيش وطين سوري وتسلط 
قوى إرهابية مثل الدواعش وجبهة النصرة وضرهبم مقدرات كبرية للثورة السورية. لقد قال بوتني ووزير خارجيته مراراً أنه لوال تدخلنا يف سورية لسقط 
النظام! خالل 15 يوماً، ولكن مل يعلم شعبنا أن تدخلهم جاء خبذالن غريب وعريب لثورتنا السورية وأتييد إسرائيلي لتحقيق مزيد من الدمار يف سورية.

د- مخلص الصيادي

محمد خليفة

عمر شحرور

عبد الباري عثمان
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رغــم وجــود شــخصيات وطنيــة أثبتــت والءهــا ألوطاهنــا وشــعوهبا، لكــن وعيهــا مل يكــن 
كافيــاً، والبســاط ُيســحب مــن حتــت أقدامهــا يف تغلغــل الفكــر الشــيوعي والقومــي يف 

املنطقــة، وتســليم مقاليــد اجليــش لعناصــر مرتبطــة ابالحتــاالت، فكانــت هلــا الُعقــى 
ابنقاهبــا علــى األنظمــة املدنيــة املقبولــة شــعبياً، والســيطرة الشــمولية املطلقــة. 

املوزاييــك، والتعــدد اإلثــي والطائفــي، ال شــك أنــه حقيقــة، وصورتــه معتدلــة مقبولــة 

ويبــدو أن نتيجــة اإلحســاس ابلتداعيــات اخلطــرة علــى اجلميــع صرفــت توجــه الــدول الكــرى 
ابجتــاه خــراء القطــاع الصحــي ملواجهــة األزمــة، وهــو مــا قــد يزيــد مــن املنافســة بــن هــذه الــدول 
مــن انحيــة )خصوصــاً شــركات األدويــة، ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن مكاســب جتاريــة وتعزيــز 
القــوة الناعمــة للدولــة(، لكنــه قــد يدفــع ابجتــاه تكاتــف اخلــرات وتعاوهنــا مــن خــال املشــاركة 
يف االكتشــافات ذات الصلــة مــن انحيــة أخــرى. وهــو األمــر الــذي حــّث عليــه عــدد كبــر مــن 
النخــب العامليــة، وتبنتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتأييــد مــن 188 دولــة واألرجــح أن هــذا 

التوجــه ليــس حمصــوراً يف األقطــاب الدوليــن فقــط، خصوصــاً أن الفــروس غــر منحــاز ألحــد 
يف حربــه ال طبقيــاً وال قوميــاً وال دينيــًا…إخل ممــا جيعلــه عــدواً للجميــع وهــو مــا يعــزز، بقــدر مــا، 
املواجهــة املشــرتكة، وهــو مــا تؤكــده تقاريــر وتوقعــات مســؤويل الصنــدوق الــدويل مــن أن هنــاك 
عاقــة ارتبــاط عكســي بــن ســرعة الوصــول للعقــار وبــن عمــق األزمــات االقتصاديــة والسياســية 

واالجتماعيــة الناجتــة عنــه.
 ولعــل تبــي أغلــب البنــوك املركزيــة لسياســات أكثــر تيســراً للسياســات النقديــة يزيــد مــن احلــس 

التعــاوين بــن خمتلــف الــدول دون أن ينفــي بقــاء قــدر مــن التنافــس أيضــاً.
وابلنظر إىل السوابق التارخيية يف أتثر األوبئة على االقتصادايت الدولية، جند مثًا أن السارس 
كلــف دول شــرق آســيا يف ســنة 2003 حنــو 2% مــن إمجــايل انجتهــا القومــي يف حينــه، بينمــا 
زالزل اليــاابن ســنة 2011 كلفــت اليــاابن مــا يــوازي 235 مليــار دوالر، وتوقــف اإلنتــاج يف 

ت
ال

مقا

مل تكــن النكبــة، خســارة حــرب، واحتــال وطــن، وهتجــر شــعب وتشــريده يف بقــاع 
األرض، مبــا عــرف بعدهــا ابلتغريبــة الفلســطينية. بــل هــي مســار احنــدار وانكســار، 
مــرت بــه األمــة اإلســامية والعربيــة، بــدأ مبسلســات اخلديعــة، تتلقاهــا آذان مصغيــة، 
وقلــوب فارغــة، وعقــول ملوثــة، واســتحكام الفكــر القومــي لــدى شــعوب املنطقــة، 
إمراطوريــة عظمــى، وإن كانــت ضعيفــة  علــى حســاب  الصراعــات  تــاه أتزٌم يف 
متهالكــة، لكنهــا مل تــزل الســد األخــر يف مواجهــة القــوى الغربيــة الطامعــة يف ثــروات 

املنطقــة، وتقاســم إرث هائــل مــن الثــروات واخلــرات.
الطريــق للنكبــة أصبــح معبــداً، ال تســتطيع الــدول احملتلــة جبيوشــها اهلشــة مواجهتــه، 
وال إبطــاء حركتــه، ورفــض الشــعوب مل يكــن بتلــك القيمــة، أو القــدرة علــى الصمــود 

بوجهــه. وعلــى العمــوم ال تكفــي النــوااي لتحقيــق النصــر وصــد العــدوان والظلــم.
يف موازيــن القــوى مل تكــن املنطقــة العربيــة واإلقليميــة أحــد األطــراف، يف حــن أن 
معظمهــا دول تســتعيد إنشــاء كياهنــا بعــد انفصاهلــا عــن إمراطوريــة أدارت ظهرهــا 
املكســور، ووجههــا املهــزوم، جتــاه االنطــواء واالرتــداد، الــذي وصــل حــد التحالــف 
مــع قــوى الغــرب املنتصــرة، يف بيــع كل القضــااي، الــي كان ســلفه يتصــدر الدفــاع 
عنهــا، ليكــون أحــد أدوات خذالهنــا وتقســيمها وبيعهــا، لواقــع جديــد حتــت انتــداب 

واحتــال الــدول العظمــى، واســتحكامها بــكل تفاصيــل حياتــه ومــوارده . 
ال شــك أبن اجلهــل أحــد أهــم العوامــل الــي ســامهت بتكريــس الواقــع اجلديــد، اجلهــل 
ابلسياســة الدوليــة، والنظــام العاملــي اجلديــد، الــذي أُقــّر بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، يف 
حن مل تكن شعوب املنطقة قادرة على التأثر فيه، أو لعب دور يضمن مصاحلها، 

لعــل مــن مشــكات الدراســات املســتقبلية يف تطويــر مناذجهــا، هــو يف كيفيــة إدراج املتغــر، 
عندمــا يشــكل هــذا املتغــر نقطــة حتــول يف اجتــاه معــن للظاهــرة. وكــوروان هــو متغــر متوقــع بــدون 
اســتعداد ملواجهتــه، فكــوروان كان متوقعــاً ليــس مــن العلمــاء فحســب بــل ومــن السياســين أيضــاً، 

لكــن اخلطــط للمواجهــة مل تتــم ألســباب عــدة.
التدرجيــي متكــن يف خامتــة  التطــور  العقــل اإلنســاين عــر  يتبــن أن  للتاريــخ اإلنســاين  ابلعــودة 
املطــاف مــن اســتيعاب الصدمــات الكــرى )وابئيــة، أم سياســية، أم اقتصاديــة، أم بيئيــة، أم 
غرهــا(، وإعــادة تكييــف بُنياتــه بشــكل حيافــظ علــى احليــاة اإلنســانية، والدليــل أن عــدد ســكان 
العــامل مل يتوقــف عــن اجتــاه التزايــد يف أي فــرتة مــن فــرتات التاريــخ علــى الرغــم مــن كل مــا واجهتــه 

البشــرية مــن أعــوام رمــادة أو حــروب أو أمــراض.
فترتاكــم املعــارف يف خمتلــف العلــوم والفنــون وجتــري غربلــة النظــرايت واالكتشــافات واإلبقــاء 
علــى بعضهــا أو تطويــر البعــض اآلخــر أو إحــال اجلديــد حمــل مــا مل يعــد مناســباً يف االقتصــاد 
والتكنولوجيــا والسياســة واألدب والفــن…إخل، ومل يتوقــف هــذا التطــور والرتاكــم العلمــي ولــو 

للحظــة واحــدة علــى الرغــم مــن كل التطــورات املفاجئــة وغــر املفاجئــة.
بــن  اجلدليــة  والعاقــة  اآلخــر،  واجملتمــع  اجملتمــع  واإلنســان،  اإلنســان  بــن  اجلدليــة  والعاقــة 
اإلنســان والطبيعــة ومــا وراءمهــا، وتتمثــل هــذه اجلدليــة يف عاقــة مزدوجــة تتمظهــر ابلصــراع أحيــاانً 
)ابحلــروب أو ابملظاهــر الطبيعيــة الســلبية مــن تلــوث أو كــوارث أو أوبئــة وســواها(، وابلتصــاحل 

واالنتفــاع أحيــاانً أخــرى ابلتعــاون أو جــي الثمــرات علــى اختــاف أنواعهــا مــن الطبيعــة.
قــد يدخــل االجتاهــات األعظــم ســابقة الذكــر يف بعــض  القــادم بعــد كــوروان  الــدويل  املشــهد 
التعــرج أو التلكــؤ، وقــد يفــرز مظاهــر مل أتلفهــا البشــرية، فالعقــل البشــري قلــق بطبيعتــه ولــن 
يســتقر أمــام أي جديــد، بــل ســياحقه للفهــم والتكيــف بــل والتوظيــف، ولــن ترتاجــع شــبكات 
التواصــل واالتصــال بــن األفــراد واجملتمعــات، بــل ســيتم رتــق أي فتــق أصاهبــا وعلــى عجــل، 
وأخــراً لــن تتوقــف ثنائيــة الصــراع واملماحكــة التارخييــة بــن اإلنســان واإلنســان وبينهمــا وبــن 

الطبيعــة ومــا ورائهمــا.
إن الفــرتة الزمنيــة الــي ســيصل فيهــا العــامل إىل عقــار يلجــم انتشــار الفــروس، وابلتــايل امتصــاص 
آاثر التكلفــة البشــرية واالقتصاديــة، مســألة مــرتوك تقريــر مدهتــا بيــد املختــرات العلميــة، فــإذا 
رافــق الفــروس العــامل حــى ســنة 2021 كمــا تــرى بعــض التقاريــر كتقريــر الصحــة العامــة الريطــاين 
فــإن التداعيــات ســتكون عميقــة اقتصــادايً وبشــرايً، ولكــن هنــاك مراكــز علميــة أكثــر تفــاؤاًل تتوقــع 

االنتهــاء مــن جــذوة الــوابء خــال أشــهر قليلــة.

لدى غالبية الشعب، وقراءهتا ككذبة أيضاً هلا مسوغاهتا ومرراهتا، وهذه مسألة يف 
غايــة األمهيــة والتعقيــد، فركــوب املوجــة، مت حتــت إشــراف احملتــل وأبدواتــه ومفاتيحــه، 
وإن خــرج إىل بــاده، وأعلنــت الــدول اجلــاء وخــروج آخــر جنــود املســتعمر. لكــن 

اجلــاء أمــر واالســتقال أمــر آخــر متامــاً. 
هــي نكبــة بــا شــك، لكنهــا بوابــة لنكبــات متاحقــة، وعمليــات ممنهجــة يف ســحق 
الشــعوب، واســتنزاف طاقاهتــم، وتطويــع إراداهتــم، ومتييــع قضاايهــم، وهنــب أمواهلــم، 

وتســهيل احنرافهم، وإدارة فســادهم. 
ال ميكــن جنــاة قطــاع واحــد علــى املســتوى السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي 
واإلعامــي والتعليمــي، مــن الــدوران يف فلــك منظومــة االســتبداد والفســاد، الــي 
أرســت قواعدهــا، واســتحكمت خمالبهــا، يف رقــاب الشــعوب املســتبدة واملســّرة. 
قضيــة  إىل  إســامي  مبــدأ  مــن  القضيــة،  تقــزمي  بعــد  وحيــدة،  تعيــش  القــدس 
عربيــة إىل شــأن فلســطيي، وانتهــاءاً ابالنقســامات الداخليــة والبينيــة، وعرضهــا 
بــن عمــاء  القــذر،  للمفاوضــات واملســاومات، والتعلّــق علــى حبــل الغســيل 
الكيديــة الدينيــة واملذهبيــة، يف مشــهدية متصحــرة مــن اخلــداع املســرحي، واللعــب 

علــى أواتر العاطفــة. 
ومــا وراء الســتار، متضــي املاكينــة اإلعاميــة للجهــات املتصارعــة، يف اســتقطاب 

أنصارهــا، وجماميــع املصفقــن واملوقعــن علــى ســواد. 
هنايــة ســنة 2010 كان حــداثً مزلــزاًل حلوامــل االســتبداد، وتفتيــت قواعــده، وحتطيــم 
أعمدته، وفتح أقفال الصندوق األســود ملنظومة االســتعباد واالســتبعاد على نطاق 
واســع، اهنــارت علــى إثــره كل اجلــدران، الــي كانــت ختفــي حقائــق كثــرة، كانــت 
لوقــت طويــل عبــارة عــن شــبهات تتصــارع عليهــا الشــعوب املضللــة عــن احلقائــق، 
واملنفيــة عــن اختــاذ رأي أو قــرار، مســلوبة احلــق يف التعبــر والتغيــر واالصطفــاف. 

واملعذبــن  املهجريــن  مايــن  مثنــه  يدفــع  العاملــي،  النظــام  ملنظومــة  اهنيــاراً  كان 
والقتــل  والتنكيــل  التفتيــش  أقبيــة حماكــم  اإلجــرام يف  أدوات  بــكل  واملســحوقن، 
العمــد واالغتصــاب وســلب الكرامــة، حتــت أنظــار مــن صنعــوا هــذه األنظمــة بــا 
رادع أخاقــي أو إنســاين، يف مواجهــة ورقــة القوانــن الدوليــة واحلقــوق اإلنســانية، 
ومــن يدافــع عنهــا مــن احلمقــى مــن بــي جلدتنــا. ورقــة تــرئ الرعــاة الرمسيــن للمقتلــة 

والبيــع والتطبيــع مــن وكائهــم الرمسيــن، وأبجــر معلــوم. واي هلــا مــن نكبــة.

بعــض مــن أكــر شــركاهتا، وبقيــت آاثر الزلــزال حــى ســنة 2017، علــى الرغــم مــن اإلمكانيــات 
الكبــرة لليــاابن علــى التكيــف، وال شــك أن آاثر الكــوروان تفــوق ذلــك يف حالــة دول كثــرة.

أمــا يف اجلانــب السياســي والعســكري فيــدور نقــاش بــن الباحثــن اليــوم يف موضــوع التداعيــات 
السياســية والعســكرية للكــوروان، فهــل أدت األزمــة إىل انكفــاء الدولــة عــن اخنراطهــا يف الشــأن 
اخلارجــي، دوليــاً أو إقليميــاً، بشــكل كبــر أم أن األمــر خــاف ذلــك؟ يف هــذه النقطــة، مييــل 
قــدر غــر يســر مــن الكتــاب والباحثــن إىل االعتقــاد أبن الكــوروان قصــم ظهــر العوملــة، وأن 
االنكفــاء مــرة أخــرى حنــو الدولــة القوميــة، لكــن الواقــع أكــد غــر ذلــك فبقيــت التهديــدات 

واحلــروب لكــن بوطــأة أخــف.
أمــا اجلانــب االقتصــادي فلــو نظــران يف أهــم بورصــات العــامل ســنجد أن نســبة اهلبــوط ترتفــع لكــن 
شــركات أخــرى مثــل الشــركات املرتبطــة ابإلنرتنــت )للرتفيــه أو لعقــد االجتماعــات عــن بعــد 
أو التعليــم عــن بعــد…إخل( حققــت مكاســب كــرى، فارتفعــت أســهم بعضهــا بنســب كبــرة 
 .)%26.4+(  Amazonو  )%29.4+(  Netflixو  ،)%146.1+(  Zoom مثــل: 
بينمــا جنــد أن شــركات الطــران تضــررت بشــكل كبــر ألن أكثــر مــن مئــة دولــة أوقفــت رحــات 

الطــران.
ومــن بــن املؤشــرات الــي يبــدو أن قــدراً كبــراً مــن اإلمجــاع عليــه هــو أن عمــق األزمــة الناجتــة عــن 
الكــوروان متباينــة بــن الــدول أيضــاً، فاالقتصــادايت القويــة خصوصــاً لألقطــاب الدوليــن متكنهــم 
علــى الرغــم مــن اخلســارة مــن حتمــل أعبــاء األزمــة، لكــن ذلــك ال ينفــي أن بعضهــا قــد يعــرف 
حالــة ركــود اقتصــادي قدرهــا صنــدوق النقــد الــدويل بنحــو 3% خــال بقيــة ســنة 2020، لكــن 
الصنــدوق يتوقــع أبن النمــو االقتصــادي يف ســنة 2021 ســيصل اىل 5.8% عامليــاً يف حالــة 

الوصــول إىل عــاج للكــوروان.
يف الــدول الناميــة أو الفقــرة أو الــي تعيــش فــرتات عــدم اســتقرار سياســي ســيكون العــبء عليهــا 
أكثــر وطــأة، فتدفــق األمــوال اخلارجيــة حنوهــا تباطــأ بقــدر كبــر، كمــا أن تكاليــف املواجهــة مــع 

الفــروس مــن خــال النفقــات الصحيــة وتعطــل األعمــال يزيــد األمــور ســوءًا
وكذلــك مــن اآلاثر النامجــة عــن الــوابء احنســار الطلــب علــى النفــط نتيجــة الكــوروان مــن انحيــة 
واهلبوط الكبر يف عائدات النفط )العراق، والســعودية، وفنزويا، واجلزائر، وليبيا، واملكســيك، 
واإلكــوادور، ونيجــراي،…اخل( وبعــض هــذه الــدول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية الــي كانــت 
تســعى إىل بنــاء اقتصــاد متحــرر مــن االعتمــاد علــى النفــط، وبــدأت مبشــروعات لكــن ال ميكــن 
إجنازهــا دون بيــع النفــط بســعر 80 دوالر للرميــل بينمــا هــو يــراوح حاليــاً عنــد 20 دوالر، 
وهنــاك دول عربيــة كانــت تعتمــد بشــكل كبــر علــى الســياحة كأحــد أهــم مواردهــا االقتصاديــة، 
لكــن هنايــة نيســان/ أبريــل 2020 ســجلت خســائر للقطــاع الســياحي لــدول الشــرق األوســط 
تقــدر بنحــو 40 مليــار دوالر يضــاف هلــا 14 مليــار خســائر شــركات الطــران، ومهــا قطاعــان 

مهمــان للــدول املركزيــة مثــل مصــر وتركيــا وإيــران.
 إن اهلــزة العميقــة الــي أحدثهــا فــروس الكــوروان تنبــه الــدول الناميــة، ومنهــا الــدول العربيــة، إىل 
ضــرورة إدراك أن بنــاء التكتــات اإلقليميــة املبنيــة علــى أســس ســليمة هــي الــدرع الواقــي علــى 
املــدى البعيــد وأن حالــة الســلمية والتعــاون ونبــذ اخلافــات والصراعــات البينيــة هــو الكفيــل 
بتجــاوز املخاطــر الــي نعيشــها وسنعيشــها حبــال طــال أمــد الــوابء أو تعرضنــا لــوابء مــن نــوع آخــر، 

واألبــواق الــي تذكــي الصراعــات وتلهبهــا هــي أبــواق شــؤم ســتنعكس آاثرهــا علــى الشــعوب.

محمد الحموي كيالني 

كاتب وإعالمي سوري

ويا لها من نكبة

د. زكريا مالحفجي

كاتب سوري

المشهد الدولي المستقبلي 
بعد انتشار كورونا
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العديــد مــن تدابــر الطــوارئ قصــرة األجــل، كمــا حيصــل اآلن، ســتتحول إىل عناصــر اثبتــة يف حياتنــا، تلكــم 
طبيعــة حــاالت الطــوارئ، فتقــدمي العمليــات التارخييــة يتــم بســرعة مذهلــة، والقــرارات الــي يســتغرق إقرارهــا 
ســنوات مــن املــداوالت يف األوقــات العاديــة يتــم متريرهــا اآلن يف غضــون ســاعات، إذ يتــم اســتخدام التقنيــات 

غــر الناضجــة وحــى اخلطــرة هــذه األايم ألن خماطــر عــدم القيــام هبــا ســيجعل الضــرر أكــر.
فمــاذا حيــدث عندمــا نعمــل مجيعــاً مــن املنــزل ونتواصــل عــن بعــد فقــط؟ مــاذا حيــدث عندمــا تتصــل املــدارس 
واجلامعــات أبكملهــا ابإلنرتنــت؟ ففــي األوقــات العاديــة، لــن توافــق احلكومــات والشــركات واجملالــس التعليميــة 
علــى إجــراء مثــل هــذه التجــارب. لكــن هــذه األوقــات ليســت عاديــة، إذ يبــدو أن احلجــر الصحــي سيســتمر 
دهــوراً، أو كمــا لــو أنــه يتحــّول إىل قاعــدة يف التعامــل البشــري أتخــذ صفــة الدميومــة. لقــد ابغــت الفــروس 
التوقّــع واملتوّقعــن، كاإلرهــاب متامــاً، واســتفاد يف انتشــاره وســفره ممّــا توفّــر مــن أســباب اختــاط وتنّقــل 

وترحــال بــن القــارات ليصبــح جائحــة.
الفروسات حتّولت اىل جائحات خارج السيطرة أو الضبط أو القدرة على التوّقع يف القرن األخر أبكمله 
مــع الســيطرة علــى أغلبهــا، قبــل أن يصــل ’’ كــوروان" مــن ذاك الســوق الصيــي حيــث مــأكل اللحــوم احليوانيــة 
يبلــغ أقصــى احتماالتــه. ســافر ’’ كــوروان‘‘إذاً علــى مــن طائــرات احلداثــة وســفنها وســياحتها ومؤمتراهتــا، 
نّبهــون منــه بدايــًة اىل حميطهــا املباشــر، قبــل أن يبلــغ معاقــل احلداثــة 

ُ
وانتقــل مــن الصــن حيــث ُقِمــع األطبّــاء امل

الغربيــة، يف أورواب وأمــركا الشــمالية. إنــه داهــم جمتمعــات ظنّــت أهنــا دّجنــت املخاطــر الكــرى وقضــت علــى 
األوبئــة وأحالتهــا حكــراً علــى دول فقــرة أو حمــدودة القــدرات ابلتوقّــع والتخطيــط واليقينيــات العلميِــة، وزعــزع 

ثقتهــا بنفســها وبُنظمهــا وابنتظــام يومّياهتــا. 
فــألول مــرة يف اتريــخ البشــرية، تتيــح التكنولوجيــا مراقبــة اجلميــع طــوال الوقــت. وبذلــك يكــون امتثــال الســكان 

ملبــادئ توجيهيــة معينــة، مــع مراقبــة ذلــك كأنــه ضــرورة لوقــف هــذا الــوابء !
يف معركتهــا ضــد وابء ’’كــوروان‘‘، اســتخدمت عــدة حكومــات ابلفعــل أدوات مراقبــة جديــدة، أبرزهــا هــو 
مــا حــدث يف الصــن. لقــد متــت مراقبــة مجيــع اهلواتــف الذكيــة للمواطنــن عــن كثــب، ومت تشــغيل مئــات 
املايــن مــن كامــرات التعــرف علــى الوجــه، وإلــزام األشــخاص بفحــص درجــة حــرارة أجســادهم وحالتهــم 
الطبيــة واإلبــاغ عنهــا، فالســلطات الصينيــة مل حتــدد بســرعة حاملــي ’’كــوروان‘‘ املشــتبه هبــم فحســب، بــل 
أيضــاً تتبــع حتركاهتــم والتعــرف علــى مجيــع األشــخاص الذيــن يتصلــون هبــم، كمــا وحتــذر جمموعــة تطبيقــات 

اهلاتــف احملمــول املواطنــن مــن التقــرب إىل املرضــى املصابــن. 
مــا حيــدث ليــس جديــداً كليــاً. اجلديــد فيــه هــو التقــّدم اهلائــل يف تقنياتــه لتتبــع ومراقبــة ومعاجلــة بيــاانت النــاس. 
فمــا حيــدث هــو تغــر يف إحداثيــات الغــد؛ ذلــك أن هــذا الــوابء قــد مُيثــل فاصــًا هامــاً يف اتريــخ املراقبــة، ليــس 
فقــط ألنــه سُيســهم يف قبــول ونشــر أدوات املراقبــة اجلماعيــة يف البلــدان الــي رفضتهــا حــى اآلن، ولكــن أكثــر 
مــن ذلــك، ألنــه يشــر إىل انتقــال كبــر يف نوعيــة املراقبــة. إنــه انتقاهلــا مــن ’’فــوق اجللــد‘‘ إىل ’’حتــت اجللــد‘‘.
عندمــا تلمــس إبصبعــك شاشــة هاتفــك الذكــي وتنقــر علــى رابــط معــن، أرادت الســلطات منــك أن تنقــر 
عليــه، فمــع اإلجــراءات ضــد ’’كــوروان‘‘ يتحــول االهتمــام إىل جهــة أخــرى، فالســلطات تريــد اآلن معرفــة 
درجــة حــرارة إصبعــك وضغــط الــدم ’’حتــت اجللــد‘‘.. وهكــذا ســيبقى اإلنســان مشــحوانً ابخلــوف، اخلــوف 
مــن تلــك العــن الــا مرئيــة الــي جتعــل مــن اإلنســان كائنــاً مرئيــاً لعدســاهتا. ســتجعله كائنــاً حتــت ســطوة 
رقابتهــا، وســتُلزمه ابخلضــوع لرقابتهــا، بــل ســتلزمه بشــكرها علــى أنــه حتــت تلــك الرقابــة، فإحــدى املشــاكل 

الــي نواجههــا حــول املراقبــة هــي أنــه ال أحــد منــا يعــرف ابلضبــط كيــف تتــم مراقبتنــا، ومــا ســتجلبه لنــا 
الســنوات القادمــة! إن تكنولوجيــا املراقبــة تتطــور بســرعة فائقــة، ومــا بــدا أنــه خيــال علمــي قبــل عــدة ســنوات 
أصبــح أخبــاراً قدميــة هــذه األايم؛ فلــو افرتضنــا أن حكومــة افرتاضيــة تطالــب أبن يرتــدي كل مواطــن ســواراً 
بيولوجيــاً يراقــب درجــة حــرارة اجلســم ومعــدل ضــرابت القلــب علــى مــدار الســاعة، فســيتم جتميــع البيــاانت 
الناجتــة وحتليلهــا بواســطة خوارزميــات حكوميــة، لتجــد اخلوارزميــات أنــك مريــض حــى قبــل أن تعــرف أنــت، 
وســتعرف أيضــاً أيــن كنــت، ومــن قابلــت. كمــا ميكــن معهــا تقصــر ساســل العــدوى بشــكل كبــر، وحــى 

قطعهــا متامــاً؛ هــذا النظــام قــد يوقــف الــوابء يف غضــون أايم. هــذا األمــر يبــدو رائعــاً، أليــس كذلــك؟
إن عــامل الغــد، ســيغدو عاملــاً حتــت ســطوة املراقبــة، مراقبــة لــن تســمح ملواطنيــه أبن خيرجــوا مــن إســاره. عــاملٌ 

حُيصــي أنفاســهم، وحتــت مــا ميكــن تســميته ابملراقبــة الدســتورية املشــروعة.
ســيكون العــامل حتــت وطــأة نظــام مراقبــة ُمرعــب. فهــل تعلــم، أنــك إن نقــرت علــى رابــط بــداًل مــن رابــط وأنــت 
تشــاهد فيديــو مثــًا، فيمكــن أن يعلّمــك شــيئاً عــن آرائــك السياســية ورمبــا حــى شــخصيتك، ولكــن إذا 
متكنــت مــن مراقبــة مــا حيــدث لدرجــة حــرارة جســدك وضغــط الــدم ومعــدل ضــرابت القلــب أثنــاء مشــاهدة 
الفيديــو، ميكــن معرفــة مــا جيعلــك تضحــك، ومــا الــذي جيعلــك تبكــي، ومــا جيعلــك غاضبــاً حقــاً. علمــاً أن 
الغضــب والفــرح وامللــل واحلــب هــي ظواهــر بيولوجيــة مثــل احلمــى والســعال، وميكــن للتكنولوجيــا نفســها الــي 

حتــدد الســعال أن حتــدد الضحــكات أيضــاً.
ســيكون ذلــك حــال أن تبــدأ الشــركات واحلكومــات يف مجــع بياانتنــا البيومرتيــة بشــكل مجاعــي، فيمكنهــم 
التعــرف علينــا بشــكل أفضــل بكثــر ممــا نعــرف أنفســنا، ومــن مث ال ميكنهــم فقــط التنبــؤ مبشــاعران بــل التاعــب 

هبــا وأبوهامنــا، وبيعنــا أي شــيٍء يريدونــه، ســواٌء كان ذلــك منتجــاً جتــارايً أو سياســياً.
حــى عندمــا تنخفــض اإلصابــة بـــ ’’كــوروان‘‘ إىل الصفــر، ميكــن لبعــض احلكومــات املتعطشــة للبيــاانت أن 
جتــادل أبهنــا حباجــة إىل إبقــاء أنظمــة املراقبــة البيومرتيــة يف مكاهنــا ألهنــا ختشــى حــدوث موجــة اثنيــة مــن 

’’كــوروان‘‘، أو ألن هنــاك، ســالة جديــدة مــن فــروس ’’إيبــوال‘‘ تتطــور يف وســط أفريقيــا،اخل. 
كانــت هنــاك معركــة كبــرة تــدور رحاهــا يف الســنوات األخــرة حــول خصوصياتنــا، ميكــن أن تكــون أزمــة 
’’كــوروان‘‘ نقطــة التحــول يف املعركــة، فعندمــا يُتــاح لألشــخاص االختيــار بــن اخلصوصيــة والصحــة، فإهنــم 

عــادة مــا خيتــارون الصحــة .
إذاً، عليك أن تتسمر مقابل الشاشات الي تتناقل أخبار الفايروس. عليك أن تبقى مرعوابً خائفاً، حماطاً 

ابجملهــول، طاملــا ليــس لــك مــا للقنفــذ مــن أشــواك تغطــي جســدك، فلتغطــي جســدك ابألوهــام. وال تنســى أن 
تغســل يديــك ابملــاء والصابــون، مــع أن الصابــون قــد اخــرتع قبــل مخســة آالف عــام مــن ظهــور الفايــروس. 

ولكــن لتحقيــق مثــل هــذا املســتوى مــن االمتثــال والتعــاون، فأنــت حباجــة إىل الثقــة؛ حيتــاج النــاس إىل الثقــة 
ابلعلــم، والثقــة ابلســلطات العامــة، والثقــة بوســائل اإلعــام، فهــل هــذه الثقــة متوفــرة يف بلداننــا العربيــة؟! 

علــى مــدى الســنوات املاضيــة، قــوض السياســيون غــر املســؤولن عمــداً الثقــة يف العلــوم والســلطات العامــة 
ووســائل اإلعــام، واآلن مييــل هــؤالء إىل الســر يف الطريــق الســريع حنــو االســتبداد بشــكل أشــد ممــا كانــوا، 
حبجــة أنــه ال ميكنــك الوثــوق يف اجلمهــور لفعــل الشــيء الصحيــح. فعندمــا يتحــدث النــاس عــن املراقبــة، 
فــإن نفــس تكنولوجيــا املراقبــة ميكــن اســتخدامها عــادة ليــس فقــط مــن قبــل احلكومــات ملراقبــة األفــراد، 
مــن قبــل األفــراد ملراقبــة احلكومــات. وابلتــايل فــإن وابء ’’كــوروان‘‘ هــو اختبــار رئيســي  ولكــن أيضــاً 
للمواطنــة، فــكٌل منــا جيــب أن يعطــي الثقــة يف البيــاانت العلميــة وخــراء الرعايــة الصحيــة بشــأن نظــرايت 

املؤامــرة الــي ال أســاس هلــا والسياســين الذيــن خيدمــون أنفســهم.
علــى  للبشــر  الكبــرة  امليــزة  هــي  هــذه  عامليــاً،  املعلومــات  الفــروس، حنتــاج ملشــاركة  أجــل هزميــة  فمــن 
الفروســات، فــا ميكــن للفــروس يف الصــن والفــروس يف أمــركا تبــادل النصائــح حــول كيفيــة إصابــة 
البشــر، ولكــن مُيكــن للصــن أن تُعلــم أمــركا العديــد مــن الــدروس القيمــة حــول الفــروس وكيفيــة التعامــل 

معــه.
لوحــدة موقــف وإرادة جــادة  املعلومــات وصــواًل  مــن مشــاركة  اإلفــادة  للســورين األحــرار  كمــا ميكــن 
للتخلــص مــن اهلمجيــة املزمنــة جلائحــة ’’كــوروان‘‘ األســد. فمــا بــن املعرفــة والعمــل روابــط وثيقــة، فــا 
يكــون العمــل إنســانياً خالصــاً إن مل أيت نتيجــة معرفــة واســعة تســتوعب األســباب الدقيقــة، ونتيجــة حريــة 
اختيــار ترتفــع علــى أســس هــذه املعرفــة؛ وبذلــك تكــون املعرفــة واحلريــة شــرطي العمــل اإلنســاين القــومي. 
فثمــة فــارق بــن املشــاركة واالشــرتاك؛ إن املشــاركة ال تكــون إال يف عمــل حيتــاج إىل إجنــاز، ابلتعــاون مــع 
أخــرايت وآخريــن، أو يف اختــاذ قــرار، ابلتشــاور والنقــاش واحلــوار، أمــا االشــرتاك فــا يكــون إال يف أمــر 
ُمنَجــز أو مؤسســة قائمــة. لذلــك نفــرِّق بــن املشــاركة، الــي تؤســس املواطنــة املتســاوية، وبــن االشــرتاك 
الســلي أو اهلامــد، الــذي تبــى عليــه مقولــة ’’العيــش املشــرتك‘‘، الــي يتلمــظ هبــا زعمــاء الطوائــف والعشــائر 
واالثنيــات، والــي تنفــي اســتقال األفــراد وحريتهــم، وهتــدر إنســانيتهم، وتفــرتض أهنــم كاألنعــام، الــي 

’’تتمتــع‘‘ ابلعيــش املشــرتك يف مراعيهــا ، يف كنــف الُرعــاة ورعايتهــم

عبد الباسط حمودة

 بعـد الجـائحـة؟
ً
هل سيكون عالمنا مختلفا

كاتب سوري

شــهدان يف األايم األخــرة تصرحيــات جديــدة مــن عــدة دول خبصــوص املوضــوع الســوري ورحيــل األســد 
وأهــم التصرحيــات كانــت الروســية. فكانــت البدايــة مــن تصريــح اإلعامــي اإلســرائيلي ايــدي كوهــن 

وحتديــد موعــد رحيــل األســد وتســليم احلكــم لشــخص يدعــى فهــد املصــري. 
أاثرت هــذه التصرحيــات ضجــة كبــرة واعترهــا البعــض بدايــة التوافــق الــدويل وال ســيما اإلســرائيلي علــى 

رحيــل بشــار األســد.
تاها نشــر الوكالة الفيدرالية الروســية املقربة من الرئيس الروســي تقارير وصفت بشــار األســد ب الرئيس 
الضعيــف والعميــل وصرحــت بضعــف فــرص جناحــه يف االنتخــاابت املقبلــة فهــي ليســت املــرة األوىل الــي 

يهاجــم فيهــا اإلعــام الروســي رأس النظــام الســوري بشــار األســد. 
تــا هــذه التصرحيــات إصــدار اجمللــس الروســي للشــئون الدوليــة خطــة عــن مســتقبل ســورية وهتــدف إىل 
رحيــل بشــار األســد عــن احلكــم ووقــف إطــاق النــار يف مجيــع أحنــاء البــاد وتشــكيل حكومــة انتقاليــة 

تشــمل كل مــن النظــام واملعارضــة.
شــهدان يف التصرحيــات الروســية األخــرة موقــف روســيا األكثــر جديــة يف إحــداث تغيــر علــى الســاحة 
الســورية بعــد فشــلها يف حماولــة تلميــع النظــام الســوري عــر مؤمتــر سوتشــي وأصبــح واضحــاً فقــدان أمــل 
القيــادة الروســية يف بشــار األســد وهــذا مــا أكــده الرئيــس فادميــر بوتــن عــر لقائــه األخــر علــى القنــاة 
الروســية وصــرح أبن روســيا ليســت حماميــة دفــاع عــن احلكومــة الســورية وال عــن بشــار األســد واصفــاً 

الرئيــس الســوري أبنــه ليــس ابملائكــة.
املقبلــة عــام 2021 وأهنــا فقــدت  انتخاابتــه  لــن تســاند بشــار األســد يف  وأوضــح خــراء أبن روســيا 
األمــل بــه خاصــًة بعــد انتشــار الفيديوهــات األخــرة البــن خــال الرئيــس رامــي خملــوف والــي تؤكــد حجــم 
الفســاد املتفشــي يف ســورية ال ســيما تــردي األوضــاع االقتصاديــة أيضــاً وهبــوط كبــر يف ســعر صــرف 
اللــرة الســورية حيــث وصــل ســعر صــرف الــدوالر الواحــد إىل أكثــر مــن 1900 لــرة ســورية وهــو الســعر 

األعلــى يف اتريــخ ســورية.
مــن وجهــة نظــر خــراء أيضــاً فــإن روســيا ســتكون مغلقــة علــى نفســها أمــام العــامل يف حــال اســتمرت يف 
دعــم األســد الســيما أهنــا أيضــاً تعــاين مــن تــردي يف أوضاعهــا االقتصاديــة وتراجــع أســعار ســوق النفــط 
وانتشــار فايــروس كــوروان علــى أراضيهــا أيضــاً لكــن مــا ختشــاه روســيا أكثــر هــو قانــون قيصــر الــذي وقعــه 
الرئيــس دوانلــد ترامــب فهــي تعلــم مــدى جديــة الــوالايت املتحــدة يف تشــديد فــرض عقــوابت علــى كل 
مــن يســاند النظــام الســوري ومــع شــعور الــروس أبن التغيــر قــادم ال جمــال بنظرهــم فــإىل مــى ستســتمر يف 

معــاداة العــامل مــن أجــل بشــار األســد؟؟
وتعلــم روســيا بشــكل كبــر أنــه ال وجــود حلــل جــدي وإصاحــات حقيقيــة مــا دامــت عائلــة األســد علــى 
رأس احلكــم وتعلــم أيضــاً أبن النظــام الســوري ال يريــد حــًا ملشــكلته بــل متييــع الوقــت والفــرص ولــن يقبــل 
يف يــوم مــن األايم حبكومــة مشــرتكة وأبشــخاص متثــل املعارضــة الســورية يف البــاد وهــذا مــا أكدتــه اللجنــة 

الدســتورية األخــرة وانســحاب وفــد النظــام مــن املباحثــات. 
مــن وجهــة نظــر روســيا أيضــاً فإهنــا لــن تســتطيع النجــاح والبدايــة يف مرحلــة إعــادة اإلعمــار واملشــاركة فيهــا 

لتحقيــق مكاســب ماديــة هلــا مــا دام األســد علــى رأس احلكــم.
كل هــذه التصرحيــات أزعجــت مؤيــدي النظــام الســوري وأاثرت غضبهــم ممــا جعــل خالــد عبــود عضــو 

جملــس الشــعب يكتــب مقــااًل ترجــم إىل اللغــة الروســية بعنــوان مــاذا لــو غضــب األســد مــن بوتــن؟؟ 
ممــا أاثر موجــة مــن الســخرية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي واعتــر اجلميــع أن العبــود تناســى الــدور 

الروســي الــذي قدمتــه للرئيــس األســد فلــوال الــروس مــا بقــي بشــار األســد اىل اآلن يف احلكــم.
علــى صعيــد اجملتمــع الــدويل فــإن الــدول الغربيــة متأكــدة مــن أنــه ال وجــود حلــل مــا دام األســد علــى رأس 
الســلطة والقــرارات الدوليــة كانــت واضحــة منــذ البدايــة فالــدول األوربيــة محلــت األســد منــذ اللحظــة 

األوىل مســئولية األحــداث الــي جــرت علــى الســاحة الســورية مــن هتجــر وقتــل واعتقــال للســورين، ومل 
نشــهد إىل يومنــا هــذا إعــادة العاقــات أو فتــح الســفارات يف العاصمــة الســورية دمشــق بــل أعلــن االحتــاد 
األوريب مؤخــراً إىل عقــد مؤمتــر يف 13 حزيــران / يونيــو ملناقشــة مســتقبل احلــل السياســي يف ســورية برعايــة 

األمــم املتحــدة.
وعلــى الصعيــد الرتكــي فقــد كتــب الروفيســور جينكيــز طومــار مقــااًل بعنــوان مــن خيلــف عائلــة األســد يف 
حكــم ســورية وأوضــح فيــه مــدى ضعــف األســد احلــايل وعــدم ســيطرته علــى حكــم كامــل البــاد وأبنــه لــن 

يســتطيع العــودة إىل مــا قبــل 2011 وتوافــق دويل علــى رحيلــه.
الــوالايت املتحــدة األمركيــة فقــد صــرح املبعــوث األمركــي اخلــاص يف ســورية أبنــه طاملــا بقــي بشــار األســد 

يف الســلطة لــن يكــون هنــاك أي دعــم دويل يف ســورية.
وأتيت كل هــذه التصرحيــات إىل جانــب التحــركات الدوليــة ضــد إيــران وحــزب هللا أيضــاً فمؤخــراً صنفــت 
بريطانيــا وأملانيــا حــزب هللا اللبنــاين علــى أنــه منظمــة ارهابيــة وحظــرت أنشــطته وشــنت محلــة أمنيــة علــى 
أعضائــه ممــا يعــي الضغــط أيضــاً علــى إيــران واتباعهــا إلجبارهــا علــى االنســحاب مــن األراضــي الســورية. 
كل هــذه التحــوالت والتغيــرات يف املواقــف والتصرحيــات هــل ستشــهد يف اآلخــر إجبــار الرئيــس الســوري 
بشــار األســد للتخلــي عــن احلكــم واخلــروج مــن الســلطة إىل باروســيا؟؟ أم هــي ضغوطــات روســية علــى 

العــامل مــن أجــل حتقيــق مزيــد مــن املكاســب واألطمــاع ال ســيما يف أوكرانيــا؟
رمبا األايم القدامة ســتحمل مزيداً من التصعيد يف التصرحيات والضغوطات على النظام الســوري ال ســيما 
مــع اقــرتاب تفعيــل قانــون قيصــر، لكــن مــا نتمنــاه هــو اخلــاص للشــعب الســوري مــن هــذا النظــام الــذي 
قتــل أكثــر مــن نصــف مليــون إنســان واعتقــل اآلالف وهجــر املايــن ألكثــر مــن 9 ســنوات واغتصــب 
الســلطة ألكثــر مــن 50 عاًمــا وأعــاد ســورية إىل نقطــة البدايــة بعــد ختريبهــا وهتجــر ســكاهنا. نتمــى أن حيمــل 
هــذا العــام أخبــاراً مفرحــة للســورين تنســيهم آالمهــم وأوجاعهــم وتكــون بدايــة طريــق احلريــة هلــذا الشــعب 

الــذي ضحــى ابلكثــر ومــا زال يضحــي إىل يومنــا هــذا مــن أجــل نيــل حريتــه وكرامتــه للعيــش يف ســام.

آالء العابد     

هل اقتربنا من حلم الحرية؟

كاتبة سورية



8

ت
ال

مقا

خــال أايم يدخــل قانــون العقــوابت األمركــي "قيصــر" حيّــز التطبيــق، بينمــا العملــة الســورية يف اخنفــاض 
مســتمر أمــام الــدوالر األمركــي، حيــث وصلــت إىل ســعر قياســي مل تصلــه يف ذروة الصــراع واحلــرب علــى 
ثــورة الشــعب الســوري. وإن جولــة بســيطة يف أســواق املــدن الســورية، تكشــف حجــم املأســاة والكارثــة 
الــي بــدأت تطــل برأســها، فيمــا ســقف األجــور للعاملــن يف القطــاع العــام ال يتعــدى الـــ 30 دوالراً وأييت 
ذلــك يف ظــرف اســتثنائي ألحــوال العمــال الســورين، الذيــن أتثــرت أشــغاهلم يف ظــّل تفشــي فــروس 

كــوروان املســتجد، ممــا يهــدد املناطــق اخلاضعــة للنظــام إىل مــا يشــبه اجملاعــة.
قــد تكــون إحــدى مســببات هــذه األزمــة احلــرب املفتوحــة بــن رامــي خملــوف وآل األســد، والــي انتقلــت 
إىل وســائل اإلعــام، ظاهرهــا اقتصــادي وابطنهــا سياســي حبــت، حيــث هنــاك صــراع خفــي بــن جهــات 
عــدة داخــل النظــام، غايتــه حتقيــق تــوازانت جديــدة يف نظــام مفلــس علــى الصعــد كافــة، ويقــع عمــوم 

الســورين يف آخــر ســّلم اهتماماتــه.
تــدّل املعطيــات املتوافــرة علــى أّن عائلــة خملــوف الــي راكمــت النفــوذ والثــروات طــوال العقــود املاضيــة 
مســتفيدًة مــن ارتباطهــا عائليــاً ابلنظــام وحتوهلــا إىل واجهتــه االقتصاديــة، فضــًا عــن أدوارهــا األمنيــة، 
ابتــت اليــوم علــى حافــة ســقوط مــدٍو، بعــد خــاف مــع عائلــة األســد احلاكمــة، ويتصــدر رامــي خملــوف 

واجهــة اخلــاف.
فالنظــام الــذي يعــاين مــن اهنيــار اقتصــادي بعــد أكثــر مــن تســع ســنوات مــن احلــرب الــي شــنها علــى 
الســورين، بــدأ مبرحلــة جديــدة عنواهنــا األســاس إجبــار مجيــع احملســوبن عليــه ممــن راكمــوا ثرواهتــم مــن 
خــال اإلمتيــازات الــي منحهــم إايهــا، علــى متويــل اســتحقاقاته املاليــة الداخليــة واخلارجيــة املرتاكمــة. 
فمســألة "ســريتل" ليســت هــي القضيــة األساســية الــي تــدور املعركــة حوهلــا، بــل هــي قمــة اجلبــل مــن 
املشــكلة احلقيقيــة، واملتمثلــة مبليــارات الــدوالرات املتنــازع حوهلــا فاألمرطوريــة املاليــة الــي كان يديرهــا 
خملــوف تتعــدى بــاد الشــام، فجــزء كبــر مــن أموالــه موجــود يف اخلــارج، يف ديب مثــًا، وبعــض اجلــزر الــي 
جعلــت قوانينهــا جنــة ضريبيــة، ويقــول البعــض يف موســكو أيضــاً. اهلــدف مــن كل ذلــك، التفــاوض مــع 
رامــي علــى إرجــاع جــزء منهــا، ألن قيمتهــا تفــوق بكثــر مــا ميلكــه داخــل ســورية نفســها، فالتحويــات 

إىل اخلــارج مــن قبــل عائلــة خملــوف كانــت تتــم منــذ مــا قبــل انــدالع الثــورة الســورية.
وإن كان تغــّول عائلــة خملــوف أحــد األســباب الــي أفضــت إىل انطــاق الثــورة الســورية، بعدمــا حتولــت 
ســورية كلهــا إىل جمــرد مزرعــة لعــدة عائــات مرتبطــة ابلنظــام، أبرزهــا عائلــة خملــوف الــي أصبحــت أغــى 

عائلــة يف البــاد.
وإن كان بعــض الدبلوماســيون العــرب واألجانــب يف ســورية يتداولــون أن األســد األب تــرك خلليفتــه 

مــن  )جزئــي(  وبشــكل  وثيقــة  عــن  عــام 2017  األورويب يف  االحتــاد  أفــرج  أن  حــدث 
 Single( األحــادي  االســتخبارايت  التحليــل  هيئــة  وضعتــه  قــد  ســرّي كانــت  تقريــر 
Intelligence Analysis Capacity( التابعــة لاحتــاد، بــن يــدي املفوضيــة 
وقــد محــل العنــوان التــايل: ))أســوأ الســيناريوهات يف الشــرق األوســط األضيــق نطاقــاً((.

وجــاء االفــراج عــن جــزء مــن التقريــر الــذي أعدتــه )SIAC( بعــد مضــي عشــر ســنوات 
علــى اترخيــه، إذ محــل التقريــر الرقــم 5677 اتريــخ 5   متوز/يوليــو 2007 )ســّري(، وهــو 
مؤلــف مــن مثــاين صفحــات ابللغــة االنكليزيــة تتوقّــع مــا ســيحدث يف دول معينــة )ويســتثي 

تركيــا وإســرائيل( وهــذه الــدول هــي: مصــر والســعودية واألردن وســورية وإيــران.
من أبرز ما ورد يف الوثيقة سأوجزه يف سطور:

التاليــة:  لألضــرار  ســتتعرض  أورواب  فــاّن  املنطقــة  يف  أزمــات كبــرة  حــدوث  حــال  يف  ـ 
تعطّــل إمــدادات الطاقــة، صعــود اإلرهــاب ضــّد األوربيــن، وزايدة عــدد الاجئــن الذيــن 

االحتــاد.  دول  دخــول  ســيحاولون 
وتفــّكك  ـ  والســعودية  واألردن  وســورية  )مصــر  أنظمتهــا ابالهنيــار  املهــددة  الــدول  ـ يف 
العــراق(، لــن يكــون البديــل دميقراطيّــاً وإمّنــا الشــعوبية اجلديــدة املتجــّذرة يف اإلســاموية 

السياســية.
ـ ستســتفيد األنظمــة املســتهدفة مــن الوضــع الراهــن وكذلــك التنظيمــات املنفلتــة عــن تلــك 
تلــك  التفــّكك االجتماعــي واحتماليــة أن تســود الفوضــى يف  يــؤدي إىل  األنظمــة، ممــا 

الــدول.
ـ قــد متتــّد األزمــات احملليــة يف الشــرق األوســط مــن بلــد آلخــر لتتحــول إىل أزمــات ذات 

طابــع إقليمــي.
ـ إّن أســوأ ســيناريو هــو أن تعقــب النظــم املنهــارة حالــة مــن الفوضــى، حبيــث ال يكــون 

مبقــدور أي مــن األطــراف اخلارجيــة والداخليــة التأثــر أو الســيطرة. 
ـ هنــاك مخــس دول ميكــن اعتبارهــا األطــراف اهلامــة يف املنطقــة وهــي: مصــر والســعودية 
وســورية واألردن وإيــران، ابإلضافــة إىل أطــراف تشــكلت علــى أســاس إثــي أو طائفــي أو 

إيديولوجــي وهــي قــد تلعــب دوراً هامــاً علــى األرض مثــل:
* األكراد )يف العراق، تركيا، وبشكل أقل سوراي وإيران(

* الشيعة )وهم الغالبية احلاكمة يف العراق وإيران(
الفلســطينية وســّنة  للغايــة يف مصــر واألردن واألراضــي  املســلمون )مهمــون  األخــوان   *

العــراق، كمــا أهنــم مؤثــرون بقــوة يف صفــوف املعارضــة الســورية(
* اجلماعــات اجلهاديــة املتأثــرة ابلقاعــدة )ينشــطون بصــورة خاصــة يف مناطــق الصــراع مثــل 

العــراق وقــد حيــوزون علــى أمهيــة يف لبنــان واألراضــي الفلســطينية(.
األخــرى  والفضائيــات  اجلزيــرة  قنــاة  بفضــل  بعضــه  علــى  منفتحــاً  العــريب  العــامل  أصبــح  ـ 
واالنرتنــت، ممــا جيعــل األحــداث يف جــزء تؤثــر ســريعاً يف دول أخــرى، لــذا فــان ســقوط 
أحــد األنظمــة التقليديــة احلاليــة قــد يكــون حافــزاً لبقيــة الشــعوب ممــا يعــّرض النظــم األخــرى 

لتهديــد االهنيــار.
ـ الوعــي الوطــي ضعيــف يف أغلــب دول املنطقــة، وحدهــا إيــران اســتطاعت أن تنّمــي شــعور 
الــوالء الوطــي عنــد غالبيــة مواطنيهــا، أمــا يف العــامل العــريب فاتــزال اهلويــة العربيــة منافســاً قــوايً 

ملختلف اإليديولوجيات القطرية.
ـ أغلــب النظــم العربيــة قــد عفــا عليهــا الزمــن سياســياً )امللكيــة ـ االشــرتاكية العربيــة( وجتــاوزوا 

اجلــدوى مــن وجودهــم منــذ زمــن طويــل.
ـ ســتحّدد التقســيمات القائمــة يف الشــرق األوســط شــكل الصراعــات املســتقبلية، حيــث 
تتوفــر عوامــل التصــدّع داخــل الدولــة نفســها وليــس بــن الــدول املختلفــة، وإذا مــا حــدث 

بشــار، مبلــغ 30 مليــار دوالر، يف الصنــدوق الســري للعائلــة وللنظــام لكــي يتصــرف هبــا يف حــاالت 
الطــوارئ القصــوى، وابلتــايل، فــإن هــذا النظــام غــٌي، ال تقــل ثرواتــه اخلاصــة عــن ثــروات بقيــة األنظمــة 
العربيــة، عــدا اخلليجيــة طبعــاً، لكنــه ال يــزال يرفــض أن يصــرف مــن أموالــه لتغطيــة األكاف اإلقتصاديــة 
واإلجتماعيــة للحــرب املســتمرة منــذ تســع ســنوات، وحيــرص علــى أن يلقــي هــذا العــبء الضخــم علــى 
تــزداد فقــراً. وهــذه إزدواجيــة اثبتــة يف  الدولــة الســورية املفلســة. فالنظــام مــا زال غنيــاً، لكــن الدولــة 
خمتلــف األنظمــة الدكتاتوريــة، لكنهــا يف احلالــة الســورية، تضــع الدائنــن الــروس وااليرانيــن أمــام خيــارات 

صعبــة جــداً.
أي أن الصــراع علــى الثــروة املاليــة وعلــى النفــوذ السياســي بــن فرعــي العائلــة الواحــدة يتداخــل مــع 

عوامــل أخــرى تلعــب دوراً يف إذكائــه، وســط املرحلــة احلرجــة الــي تدخلهــا ســورية هــذه األايم ســواء 
علــى الصعيــد االقتصــادي، أو علــى صعيــد احللــول السياســية، الــي تســعى إليهــا موســكو. وعلــى مــا 
يبــدو أن إخفــاق الــروس يف مشــروع املبادلــة أو التســوية علــى رأس النظــام أو علــى شــكل النظــام، دفــع 
الكرملــن إىل إعــادة خلــط األوراق مــن جديــد واالســتعداد إىل مــا هــو أصعــب، حيــث كان مــن الصعــب 
الفصــل مــا بــن "الدولــة" النظــام وأســرة األســد، وذلــك ضمــن اعتبــارات اترخييــة، أرســى دعائمهــا األب 
املؤســس الــذي قــام مبكــراً إبقصــاء الوجــوه املنافســة ومراكــز القــوى داخــل مؤسســات الدولــة وحصــر 

والءهــا يف عائلــة األســد، مــا أدى إىل نشــوء عاقــة زابئنيــة ومصــاحل مّكنــت آل األســد مــن وضــع اليــد 
علــى الطائفــة والدولــة.

وإن كان ماحــدث بــن آل خملــوف وآل األســد يعتــر أول تناقــض حــاد خيــرج إىل العلــن منــذ حــوايل 
األربعــن عامــاً داخــل العائلــة احلاكمــة، األمــر الــذي قــد ميهــد مســتقبًا إىل صــراع علــى الســلطة والنفــوذ 
خصوصــاً املــايل واالقتصــادي يف ظــل ظــروف صعبــة متــر هبــا دولــة النظــام، نتيجــة أتخــر التســوية املرتبطــة 
إبعــادة اإلعمــار، وشــح املســاعدات اإليرانيــة والروســية و"العراقيــة"، ومــا بينهمــا جائحــة كــوران وعقــوابت 

قيصــر.
إال أنــه ماقــد يكــون مســتغرابً هــو الدفــع الروســي أواًل ابجتــاه التخلــص مــن ميليشــيات الشــبيحة وقادهتــا، 
بتطويعهــم ودجمهــم ضمــن قــوات "نظاميــة"، مث الدفــع ابجتــاه عمليــة مماثلــة يف عــامل املــال واالقتصــاد. ذلــك 
كلــه خيــدم تفــرد آل األســد، خبــاف الصــورة الشــائعة عــن ســعي موســكو إىل إضعافهــم أو تقويــض 
ســلطتهم. إنــه أقــرب إىل الدعايــة الروســية عــن كــون التدخــل العســكري أتــى احرتامــاً للســيادة ومــا إىل 
ذلــك مــن شــعارات، إال إذا كانــت موســكو تــرى أن خروفــاً مسينــاً واحــداً أســهل هلــا حلظــَة الذبــح مــن 

قطيــع خــراف.
مــع ذلــك فــإن االســتياء واالحتقــان الشــعي املتصاعــد نتيجــة تدهــور احلالــة املعيشــية لــن يصــا إىل مرحلــة 
حــراك ثــوري جديــد، ألن الســورين ابتــوا يعرفــون جيــداً أن النظــام مســتعد للبطــش هبــم، كمــا فعــل يف كل 
املناطــق الــي خرجــت ضــده. ومتثــل األحيــاء واملــدن املدمــرة علــى كامــل مســاحة الوطــن رســالة واضحــة 
لــكل مــن يفكــر بتجســيد اســتيائه يف حــراك ثــوري. وإن كانــت شــعبية بشــار األســد ابتــت ابحلضيــض، 
ومل يعــد لديــه مؤيــدون يف الشــارع الســوري، حيــث أنــه دمــر ســورية خــال 20 عامــاً مــن حكمــه، وشــرد 
أكثــر مــن نصــف أهلهــا، فضــًا عــن ســقوط مليــون شــهيد، ومثلهــم مــا بــن معتقــل ومغيّــب ومعــاق، 
والبــاد ابتــت مناطــق نفــوذ دويل وإقليمــي، وميكــن إعتبــار أن معظــم الســورين يف الداخــل ابتــوا يبحثــون 

عــن حــّل حقيقــي لقضيتهــم مــن دون وجــود لبشــار األســد وأركان حكمــه.
وإن كانــت هيــاكل املعارضــة يف اخلــارج تعــول علــى خــاف األســد - خملــوف، وعلــى إســتعداد روســيا 
التخلــي عــن رئيــس النظــام، يف انعــكاس واضــح لعــدم قدرهتــا علــى أي فعــل إجيــايب أو إمكانيــة حلشــد 
شــعي يف املــدى املنظــور. وترجــع ذلــك إىل اخلــوف الــذي ال يــزال هــو الطاغــي علــى الشــارع الشــعي 
مــن عصابــة إجراميــة ســقطت أخاقيــاً قبــل ســقوطها السياســي والعســكري، وحميلــة مهمــة إنقــاذ ســورية 
واســتعادهتا علــى عاتــق كل الســورين، وليــس علــى عاتــق املعارضــة فحســب، وتضــع اللــوم علــى اجملتمــع 
الــدويل الــذي مل يتدخــل بشــكل جــاد وصــارم مــن أجــل إنقــاذ الســورين مــن املآســي الــي يعيشــوهنا يف 

الداخــل، وعــدم تطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، لوضــع حــدٍّ ملــا جيــري يف ســورية.
النخــب الســورية مطلــوب منهــا اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن تلعــب دورهــا احلقيقــي بعيــداً عــن 
كل اخلافــات الــي مــرت خــال فــرتة الثــورة، ومتجاهلــة مجيــع اهليــاكل الــي أنشــأت ملصــادرة ثــورة 
الشــعب، إذ أن التاريــخ قــد فــرض علــى ســورية التغيــر واالنتقــال إىل نظــام سياســي دميقراطــي عصــري، 
وملواجهــة حجــم الدمــار املــادي واجملتمعــي، وإزالــة آاثر املشــكات الكثــرة املرتاكمــة الــي ســيكون حّلهــا 
صعبــاً ومعقــداً جــداً، حــى مــع توفّــر دعــم العــامل بكاملــه، فإنــه يتوجــب تشــكيل جبهــة عريضــة جتمــع 
كل الوطنيــن املخلصــن لصياغــة تيــار وطــي يعمــل علــى وضــع إســرتاتيجية عمــل ملواجهــة مــا هــو قــادم 
مســتجلباً الدعــم الــدويل الــازم. أمــا إذا مل يتــم رحيــل النظــام وغــاب دعــم اجملتمــع الــدويل، وبقــي الوضــع 

علــى مــا هــو عليــه؛ فــإن علــى مجيــع الســورين -دون اســتثناء- أن يرتمحــوا علــى ســورية.

التفّتــت داخــل الدولــة الواحــدة فســتدخل حكمــاً يف الفوضــى، وخطــوط التصــدّع هــي:
 بــن الســنة والشــيعة، وبــن العــرب وغــر العــرب، وبــن األغنيــاء والفقــراء، وبــن املعســكر 
املــوايل للغــرب واملعســكر املعــادي وقــد حتــدث طــوارئ حمتملــة قــد تــؤدي إىل الســيناريوهات 

األســوأ )للتفاصيــل انظــر امللحــق ـ ســّري مل يُفــرج عنــه(، مثــل:
* فشل عملية السام يف الشرق األوسط.

* اهنيار العراق.
* هجوم على غريب إيران.

* اهنيــار النظــام يف ســورية: وســيكون البديــل احملتمــل إمــا نظــام إســامي أو فوضــى واســعة 
النطــاق، وســيكون أكــر الراحبــن هــم األكــراد والقاعــدة وبنســبة أقــل األخــوان املســلمون، 

وســتكون العواقــب املباشــرة زايدة كبــرة يف أعــداد الاجئــن.
قــدرة علــى تســّلم  النظــام يف مصــر: ســيكون األخــوان املســلمون هــم األكثــر  * اهنيــار 

احلكــم.
* اهنيــار النظــام يف األردن: قــد يتعــرض وجــود اململكــة اهلامشيــة املصطنعــة للنهايــة علــى يــد 

األخــوان املســلمن. والقاعــدة واجملموعــات الفلســطينية والاجئــن العراقيــن.
* اهنيــار النظــام يف الســعودية: بســقوط آل ســعود ســتتعّرض اململكــة العربيــة الســعودية 
الرابــح هــم  تــوازن اجلزيــرة العربيــة برّمتهــا، وســيكون  خلطــر الوجــود كدولــة، وســيختل   
الشــرق  يف  الرئيســين  حلفائــه  أهــم  أحــد  الغــرب  وسيخســر  األصوليــون،  اإلســاميون 

للخطــر. النفــط  إمــدادات  ســتتعّرض  األوســط، كمــا 
* ســتتأثر أغلــب األطــراف الدوليــة بصــورة ســلبية للغايــة إذا وقعــت تلــك األزمــات ماعــدا 
إيــران الــي ستســتفيد مــن تلــك الفوضــى يف املــدى القصــر علــى األقــل، لتكــّرس نفســها 

كقــوة إقليميــة هامــة.
كانــت تلــك هــي أبــرز النقــاط الــي اســتوقفتي يف التقريــر الــذي جعلــي أشــّكك بتاريــخ 
إعداده، وبدا يل كأنّه قراءة ملا حصل يف العراق وسورية وإذا كان التاريخ صحيحاً، فهذا 
قــد يفّســر طمأنينــة إيــران وحــزب هللا فيمــا أقدمــوا عليــه مــن دعــم الحمــدود لنظــام اإلجــرام 
األســدي، ودعمهــم للحوثيــن، وكأن التقريــر حيــاول أن يغــري إيــران أبهّنــا ســتكون الراحبــة 
الوحيــدة مــن الفوضــى الــي اكتفــت أورواب بــدور املضيــف لاجئــن، ولعــّل اجلــزء غــر املفــرج 
عنــه مــن التقريــر تضّمــن إشــارة لــدول االحتــاد أبهّنــا ســتكون مــن أكــر الراحبــن حبصوهلــا علــى 

اليــد العاملــة الشــابة مــن الاجئــن، ولــن تكــون القــارة العجــوز بعــد اليــوم.
ويبقــى الســؤال مفتوحــاً: هــل كانــت مفوضيــة االحتــاد وهيئتهــا )SIAC(، قــد وضعتــا يف 
حســباهنا فــروس كــوروان؟ لعــّل الغــرف املغلقــة تعيــد حســاابهتا بعدمــا أوغلــت كثــراً يف الــدم 

العــريب أبايد طائفيــة قــذرة.

د.م. محمد مروان الخطيب

أكاديمي وكاتب سوري

هل بدأ سقوط عصابة األسد

ياسر الحسيني 

كاتب وإعالمي سوري

لماذا أفرجت مفوضية االتحاد األوربي 
عن "جزء" من تقرير )SIAC(؟
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فكرهتــا  وراء  وقــف  مــن  رصيــد  مــن  وعــداوات خصمــت  تشــظي  إىل 
وبراجمهــا، وطموحــات أصحاهبــا، املشــروعة، يف أن أتخــذ هلــا حيــزًا يف 
الفــراغ الســوري، وأن تشــكل رافعــة وطنيــة حنــن يف أمــس احلاجــة إليهــا.

املتشــائم، ولكنــه  اليائــس أو  التوصيــف مــن موقــع  ال ننطلــق يف هــذا 
الواقــع بــدون رتــوش أو جتميــل، مهمــا حاولنــا ترقيعــه، وهــو مــا يرتــب 
علــى النخبــة الســورية أدوارًا ومهاًمــا عاجلــة ومســتحقة، ال يفيــد معهــا 

حــد  إىل  البعــض  يذهــب  الــي  وتعثرهــا،  النخبــة  فشــل  عــن  احلديــث 
املرتاكمــة. وخيباتنــا  فواجعنــا  مســؤولية  حتميلهــا 

 كثــرة هــي األســباب الــي ميكــن أن تعــزى هلــا أســباب الفــراغ احلاصــل، 

ت
ال

مقا

مــن املرجــح أن تغيــرًا قادًمــا يف ســورية، تتعــزز القناعــة بقربــه عــر القــراءة 
املوضوعيــة للواقــع، واألحــداث املســتجدة، يف الصــراع اإلقليمــي والــدويل 
وقوائــم  وذاك،  هــذا  مــن  الســخيفة،  التســريبات  وليــس  ســورية،  علــى 
الــي يزعــم مروجوهــا أهنــا مــن مصــادر  األمســاء وبورصــة الرتشــيحات، 
يــوازي  أو  يســاوي  لــن  أنــه  املؤكــد،  شــبه  مــن  التغيــر،  وهــذا  موثوقــة، 
حجــم طموحــات الســورين، وآماهلــم وتضحياهتــم، ألجــل حتقيــق انتقــال 

دميقراطــي ينهــي عقــوًدا طويلــة مــن االســتبداد والطغيــان والفســاد.
يف  حلهــا  أطــر  يضــع  الســورية  القضيــة  تدويــل  األحــوال،  مطلــق  يف 
هــذا الســياق، وهــو مــا يعــي أهنــا ابنتظــار توافقــات عديــدة، بــدءاً مــن 
القادمــة، وصــواًل إىل املرحلــة االنتقاليــة  مصــر األســد وشــكل الدولــة 
االنتقاليــة وكتابــة دســتور عصــري حيفــظ  مــرورًا ابلعدالــة  وشــخوصها، 

واحلــرايت. احلقــوق 
مــا،  بصيغــة  املرتقــب،  التغيــر  هــذا  يف  الكــرى  املعضــات  إحــدى 
غيــاب قــوى وطنيــة سياســية، وشــخصيات مرموقــة، جذريــة يف مواقفهــا 
ومتتلــك رؤيــة وطنيــة اثقبــة، تقــود وتتابــع نضــال الشــعب الســوري لتعزيــز 
وصــواًل  ســيحصلها،  الــي  واجلزئيــة،  البســيطة  السياســية،  مكتســباته 
لألهــداف الكــرى يف حتقيــق جمتمــع ودولــة املســاواة والقانــون والعدالــة، 
وهــو األمــر الــذي يعطــي احلــد األدىن مــن اآلمــال بطــي حقبــة أهنكــت 
تتطلــب أدوات عمــل  النســي  مــن االســتقرار  اجلميــع، وبدايــة مرحلــة 
االســتقال  حنــو  الطويلــة  الســورين  رحلــة  خمتلفــة، يف  وطنيــة  ونضــال 

وإعــادة البنــاء وعــودة املهجريــن وتضميــد جراحهــم النازفــة. 
كلنــا يعلــم حالــة الفــراغ الــي يعيشــها اجملتمــع الســوري يف هــذا اجلانــب، 
مــع كل  الكثــر،  وقدمــت  الــي انضلــت وضحــت  التقليديــة  فالقــوى 
املاضيــة،  االســتبداد  مراحــل  أســوأ  ولدورهــا يف  هلــا  التقديــر واالحــرتام 
فقــدت رصيدهــا التارخيــي يف ظــل الواقــع املعــاش، واملتغــرات العامليــة، 
الــي مل تســتطع مواكبتهــا، ال سياســًيا وال ثقافيًــا، وانقطعــت جذورهــا 
الشــعبية بعــدم قدرهتــا علــى الوصــول لألجيــال اجلديــدة والشــابة، وجتديــد 
دمائها وفكرها، كما أن مئات، وليس العشــرات، من جتارب الســورين 
وحماوالهتــم يف الســنوات املاضيــة، بعــد انطــاق الثــورة املباركــة، التجمــع 
واالنتظــام يف تشــكيات سياســية ومدنيــة انتهــت ابلفشــل، وبعضهــا 

دأب نظــام البعــث منــذ اســتيائه علــى الســلطة يف ســورية عــام 1963 
إبعــاد  عــر  اإلعــام  ومصــادرة  الثقافيــة  احليــاة  تصحــر  حماولــة  علــى 
الوجــوه الثقافيــة البــارزة وأتميــم الصحافــة والــدورايت الثقافيــة وإلغائهــا 
لصــاحل ثــاث صحــف مركزيــة وعــدد مــن صحــف احملافظــات، الــي 
أعتقــد جازًمــا أهنــا ال تقــرأ، ألهنــا نســخة مكــررة عــن بعضهــا البعــض، 

ــا هنــاك. فمــا تقــرأه رئيســًيا هنــا تقــرأه فرعًي
ســورية الــي كانــت تعــج ابلصحافــة احلــرة والصحافيــن العمالقــة تنتهــي 
الصحافــة  بقيمــة  العــارف  النظــام  يــد  علــى  الصحفيــة  احليــاة  فيهــا 
والصحافيــن ومــدرك متاًمــا خلطرهــم عليــه يف ظــل حريــة الصحافــة حــى 
عندمــا أراد إيهــام النــاس أبنــه مقــدم علــى إصــاح مــا خربتــه الســنن 
مــن حكمــه ومســح لصحيفــة يتيمــة أن متــارس هامًشــا مــن احلريــة وهــي 
صحيفــة )الدومــري( لصاحبهــا الفنــان علــى فــرزات، مل حيتمــل انتقادهــا 
ومل حيتمل شعبيتها يف بلد متعطش ألي نوع من احلرية، فمن حجب 
األعــداد إىل املصــادرة إىل اإلغــاق النهائــي خــال فــرتة قصــرة، ومنهــا 
إىل معاقبــة صاحبهــا بتكســر أصابعــه ورميــه يف الطريــق، ليذكــران ذلــك 
بقتــل الصحــايف اللبنــاين ســليم اللــوزي بعــد قطــع أصابعــه الــي يكتــب 

هبــا.
الضيقــة  احلربيــة  والدوائــر  املخابــرات  صنيعــة  املبتــذل  إعامــه  ليطلــق 
واملســرة مــن األجهــزة النافــذة. حــى أحــزاب مــا يســمى ابجلبهــة الوطنيــة 
التقدميــة وهــم شــركاؤه ابحلكــم مل يســمح إلعامهــم ابلظهــور العلــي 

الرمســي.
وإذا كان هــذا حــال الصحافــة فلــم يكــن حــال الثقافــة أحســن، فقــد 
مهــش املثقفــون الوطنيــون الشــرفاء لصــاحل فئــة انتهازيــة ليــس عليهــا إال 
التطبيــل والتهليــل للنظــام ومنجزاتــه، وصمــم مــا يســمى ابحتــاد الكتــاب 
علــى مقــاس احلــزب والنظــام وأجهــزة املخابــرات، ليقــرب املــوايل ويبعــد 

املســتقل أو املعــارض.
منــذ بدايــة الثــورة وخــروج أعــداد كبــرة مــن املثقفــن الوطنيــن وقتــل 
الثقــايف  الــرتدي  وزاد  التصحــر  زاد  منهــم،  الكثــر  واختفــاء  واعتقــال 
قمــة  وهــم يف  منهــا  لنشــهد ظواهــر ال خيجــل أصحاهبــا  واإلعامــي 

يقــال. املســؤولية كمــا 

احلاكمــة  العائلــة  تتعــارك  بينمــا  ورلــد">  جونغــل   " صحيفــة  تقــول 
بســبب خافــات ماليــة وغرهــا مــن األســباب، يتضــور الســكان جوًعــا 
وميوتــون مــواًت بطيئًــا، وحولــت احلــرب مــن أجــل احلفــاظ علــى حكــم 

العائلــة، أكثــر مــن نصــف الســورين اىل الجئــن أو انزحــن يف خــارج 
البــاد، دون وجــود آفــاق حــول مصرهــم. يف هــذا الوقــت  وداخــل 
يندفــع مرتزقــة النظــام مــن الســورين والعــرب أشــباه مثقفــن وإعاميــن 
وعلــى رأســهم ضابــط خمابــرات وعضــو مبجلــس شــعب النظــام وبتوجيــه 
وأوامــر خمابراتيــة، يندفعــون حنــو حتذيــرات وهجمــات وترجيــات للرئيــس 

البنيــة  مــن تصحــر اجملتمــع الســوري ومنــع السياســة عنــه، وصــواًل إىل 
التقليديــة جملتمــع يــرى يف العمــل السياســي رجًســا ودوافعــه طموحــات 
ســلطوية، مــرورًا بشــخصية اإلنســان الســوري الفرديــة ونزعاتــه األانويــة، 

يف العمــل اجلماعــي ومســتلزماته، ومــا يرتتــب عليــه مــن مقتضيــات.
أيًضــا، وبصراحــة شــديدة، مــا هــو طــاف علــى الســطح مــن مؤسســات 
معارضــة، تتصــرف ابســم الشــعب الســوري، ومــن املرجــح أن يكــون هلــا 
نصيــب مــن الســلطة والــدور يف املســتقبل، هزيلــة وضعيفــة، وبنيتهــا خربــة 
وعفنــة، مهمــا حاولــت أن تتجمــل، كمــا تفعــل اآلن بتوســيع أطرهــا، 
وإضافــة مكــوانت هلــا، فهــي فاقــدة املصداقيــة ومل تعــد حتظــى ابالحــرتام 
لــدى عمــوم الشــعب الســوري الــذي حيملهــا، مــع النظــام، مــآالت احلالــة 

الراهنــة.  
مــن أحــزاب  قــوي،  مــدين  املرتقــب يف ظــل غيــاب جمتمــع  التغيــر  إن 
أفقيًــا  اجملتمعــي،  االنقســام  حالــة  ظــل  ويف  ومجعيــات،  ومنظمــات 
وعمــوداًي، ســيضعف مــن إمكانيــة حتقيــق نتائــج مرجــوة يف عبــور مرحلــة 
اترخييــة شــديدة القتامــة، ورمبــا تكــرس حالــة مــن التيــه والضيــاع، تســتفرد 
هبــا قــوى غــر وطنيــة، تقــود إىل حماصصــات طائفيــة ومذهبيــة، ونــوع مــن 

الفوضــى تكــرس ســورية بلــًدا فاشــًا لعقــود قادمــة.
للفــراغ  جتــاوزًا  وطنيــة  تشــكيات  ابجتــاه  اخلطــى  حلــث  ماســة  احلاجــة 
متاًمــا،  غــر واضــح  يبــدو  الــذي  املســتقبل  القائــم، وعمــًا مبقتضيــات 
مصــران كســورين،  إليهــم  آل  مــن  وترمســه  مجــة،  خماطــر  معــه  وحيمــل 

شــديدين. وأبمل  لألســف 

بوتــن الــذي حتتــل بــاده األراضــي الســورية، مــن أجــل تعامــل أفضــل 
مــع الرئيــس الســوري ونظامــه، إثــر مقــاالت يف اإلعــام الروســي مــن 
مقربــن مــن الكرملــن، تصــف النظــام ابلفاســد والعاجــز وغــر الراغــب 

ابإلصــاح وحــل املعضلــة الســورية.
ال خيــرج أمــر ترتيــب البيــت الســوري عمــا تعمــل عليــه الغــرف الدوليــة 
واإلقليميــة لرتتيــب أمــر املنطقــة الــي متــدد داخلهــا النفــوذ اإليــراين علــى 
حنــو أابح لطهــران التبجــح بســيطرهتا علــى أربــع عواصــم عربيــة، بيــد أن 
روســيا مــن الواضــح أيًضــا أهنــا لــن تنخــرط أبي جهــد كامــل إلزاحــة 
يشــكل  ملــا  معهــا  للتحالــف  حلاجتهــا  الســورية،  اخلارطــة  عــن  إيــران 
الواســعة  العقــوابت  ظــل  يف  روســية  مصلحــة  مــن  اإليــراين  الســوق 

والقادمــة ضــد البلديــن.
وحســب اإلعــام الغــريب تشــهد ســورية النظــام انزالقًــا حبفــرة ال قعــر 
هلــا، بينمــا الــروس ودوائــر بوتــن املقربــة تقــر أبن النظــام بــا آفــاق وغــر 
قــادر أو راغــب ابإلصــاح، وال تفيــد ترجيــات وبيــاانت حفنــة مــن 
املوالــن بتعديــل الوضــع، والــذي بــدأ بعــض الذيــن وردت أمساؤهــم يف 
البيــان يتنصلــون منــه ويؤكــدون عــدم علمهــم بــه وأهنــم مؤيــدون للشــعب 

الســوري وثورتــه.
وإذا كان فتــح ملفــات األمــوال الســورية املنهوبــة مــن الشــعب الســوري، 
والــي متتــع هبــا أهــل النظــام طويــًا، هــي الــي حرضــت هــذه األقــام 
التابعــة للرتجــي والتهديــد، فــكان علــى مــن كان الصنــدوق األســود 
هلــذه األمــوال أن يعــرف متاًمــا أن ال مهــرب مــن هــذا اليــوم، وكمــا قــال 

الشــاعر اجلاهلــي: لــكل طــول املرحــى وثنيــاه ابليــد.

عبد الرحيم خليفة

محمد عمر كرداس

حاجتنا لإلجماع السياسي 

عن النظام والمثقفين واإلعالم

كاتب وباحث سوري

كاتب سوري
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Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi  geçim kaynağını geliştirme programı, hane içi üre-
tim ve küçük ölçekli tarım hayvancılık destekleri kapsamında, 5 aileye 32 adet koyun, 1 
adet inek, 4 adet koç temin etti.

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri  Koronavirüs hakkındaki bilgilendirme çalışmalarına ve yardımlarına devam 
ediyor. İhtiyaç sahiplerine el broşürü, hijyen kiti ve merkezlerde üretilen maskelerin teslimatı düzenli olarak 
gerçekleşiyor.

Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi, sosyal uyum ile sağlık ve psikososyal destek programları, “pan-
demi sürecinde hijyen kuralları, doğru maske ve eldiven kullanımı, riskli gruplara yönelik koruyucu 
davranışlar” konulu danışma kurulunu, sağlık uzmanı moderatörlüğünde gerçekleştirdi.

Türk Kzızlayı Toplum Merkezleri çalışanları ve gönüllüleri hijyen kolisi yardımı yaparken, market 
alışverişi ihtiyaçlarını dile getiren büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de seferber oldu.

Koronavirüs değil iyilik bulaşacak herkese... Bazen kapıda bizi bekleyen minicik bir fidanla, dualarını bizle-
rden esirgemeyen koca yürekli çınarla, bizlere güvenen ve inanan birçok kalple biz, çok güçlü bir aileyiz!

قدم برانمج حتسن مصادر الدخل واملعيشة التابع ملركز اهلال األمحر الرتكي يف شانلي أورفا 32 رأس من الغنم وأربعة أكباش 
وبقرة واحدة، قدمها خلمس عائات يف إطار برانمج املساعدات احليوانية والزراعية الي هتدف لتعزيز اإلنتاج والكسب الذايت. 

تواصل مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية أعماهلا التوعوية واإلرشادية فيما يتعلق مبكافحة فروس كوروان كما تواصل تقدمي املساعدات الضرورية يف هذا 
اإلطار. إذ يتم تسليم احملتاجن املنشورات التوعوية املطبوعة وحزم النظافة إضافة إىل الكمامات املنتجة يف املراكز اجملتمعية.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة اجتماعا للمجلس االستشاري حول موضوعات مثل قواعد النظافة والتعقيم خال 
مرحلة الوابء، واالستخدام الصحيح لألقنعة والكمامات والقفازات، والسلوكيات الوقائية للحماية من الفئات اخلطرة، هذه الفعالية 

الي أتيت ضمن برامج الدعم النفسي- االجتماعي والتماسك اجملتمعي نظمت إبشراف أخصائي رعاية صحية.

املعقمات ومواد  يوزعون مساعدات تشمل  اجملتمعية  الرتكي  فيه موظفو ومتطوعو مراكز اهلال األمحر  الذي كان  الوقت  يف 
التنظيف قاموا أيضا بتلبية احتياجات كبار السن الذين عروا عن احتياجاهتم للشراء والتسوق من احملات. 

الذي سيتفشى وينتشر ليس فروس كوروان وإمنا عمل اخلر والفضيلة.. حنن عائلة قوية للغاية بزهرة صغرة تنتظران عند  ابب البيت، 
أو أشخاص ذوي قلوب كبرة ال تبخل علينا ابلدعاء، أو ابلعديد من القلوب الي تثق وتؤمن بنا!

Türk Kzızlayı Toplum Merkezleri uzaktan eğitime tüm hızıyla devam ediyor.
Sosyal uyum çalışmaları kapsamındaki “Evde Sanat Var” projesi ile online hat sanatı der-
sleri gerçekleştirildi.

تواصل مراكز اهلال األمحر الرتكي نشاطاهتا اخلاصة ابلتعليم والتدريب عن بعد وذلك أبقصى سرعة.
إذ قدمت دروس فن اخلط عر اإلنرتنت ضمن مشروع "يوجد فن يف املنزل"، وذلك يف إطار أعمال وجهود دعم برانمج 

التماسك والوائم االجتماعي.

Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi, Suriye'den gelen hasta ve yaralılara konaklama hizmeti veren 
Darül Vefa Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndaki bireylere, Türk Kızılayı Toplum Merkezlerinde 
üretilen maskeleri teslim etti.

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri, Koronavirüs salgını sebebiyle zor zamanlar geçiren insanlarımızın 
yanında olup acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.   

قام مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف هااتي بتوزيع وتسليم الكمامات الي مت إنتاجها يف مراكز اهلال األمحر الرتكي 
لألفراد القادمن من سوراي املوجودون يف مؤسسة وقف دار الوفاء للمساعدة والتكافل، وهو الوقف الذي يقدم خدمات اإليواء 

للمرضى واجلرحى القادمن من سوراي.

تواصل مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية الوقوف إيل جانب مواطنينا الذين يعانون صعوابت بسبب وابء فروس كوروان، وتستمر 
يف تلبية احتياجاهتم الضرورية وامللحة.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Platformu Suriye Koordinatörlüğü ve Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları 

Merkezi’nin (BEKAM) koordinasyonunda Suriyeli kanaat önderleri ile sanal ortamda bir 

toplantı gerçekleştirildi.  

Toplantıda Türkiye’nin ve tüm dünyanın maruz kaldığı Covid-19 pandemisinin Türki-

ye’de yaşayan Suriyeliler üzerindeki etkisi çerçevesindeki gündemlerin değerlendi-

rilmesinin ardından, pandemi sonrasında neler yapılabileceğine dair görüşler alındı. 

Gerek Türkiye’de gerekse güvenli bölgede yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik so-

syal, iktisadi ve kültürel çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiği belirtilerek, 

özellikle ekonomik olarak buhran içerisinde bulunan Suriye vatandaşlarına yönelik 

yardımların daha sistematik hale getirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Pandemi sürecinde yardımlarına din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sürdüren İy-
ilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Minberşam Derneği iş birliği ile Gaziantep’te  
yaşayan 500 ihtiyaç sahibi Suriyeli muhacir aileye gıda yarımında bulundu. Te-
mel gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri Minberşam ve İyilik Derneği 
gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürerek teslim edildi.  

İyilik Derneği olarak İdlib'i unutmamaya, her an yanlarında olmaya söz verdi. Sözünde durmak, bağışları ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırmak için de dur durak bilmiyor. Bağışların sayesinde un ile doldurulan 4 yeni yardım 
tırını İdlib’e gönderildi. Bu unlar sayesinde bölgede bulunan ekmek fırınlarında her gün binlerce ekmek 
hazırlanmaya ve kamplarda kalan Suriyelilere dağıtılmaya başlandı.
İyilik Derneği Malatya Temsilciliği’nin bağışçıları sayesinde de bölgeye ayrıca 400 gıda kolisi ulaştırdı. Gıda 
yardımları sayesinde kamp alanlarında çadırlarda kalan ihtiyaç sahibi ailelerin biraz olsun yüzü güldü. 

ُعقــد اجتمــاع افرتاضــي )أي عــر االنرتنــت( مــع قــادة الــرأي العــام الســورين، وذلــك بتنســيق مــن التنســيقية الســورية يف منصــة 
 )BEKAM(  األانضــول، ومركــز التعليــم والعلــوم والثقافــة مركــز األحبــاث بيــكام

وبعــد أن مت خــال االجتمــاع احلديــث ونقــاش أتثــر وابء كــوروان- الــذي واجــه تركيــا والعــامل- علــى الســورين الذيــن يعيشــون 
يف تركيــا، مت طــرح اآلراء واألفــكار عــن األشــياء الــي ميكــن فعلهــا والقيــام هبــا مــا بعــد كــوروان. مت التأكيــد علــى ضــرورة اســتمرار 
املشــاريع الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة املخصصــة للمواطنــن الســورين ســواء الذيــن يعيشــون يف تركيــة أو أولئــك الذيــن 
يعيشــون يف املنطقــة اآلمنــة، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص علــى املشــاريع املوجهــة للســورين حبيــث تتحــول املســاعدات املقدمــة 

هلــم إىل حالــة منتظمــة ودائمــة. 

مجعية إيليك اخلر الي تقدم مساعداهتا يف فرتة وابء كوروان بغض النظر عن الدين واللغة والعرق، قامت بتقدمي 
مساعدات غذائية إىل 500 عائلة سورية مهاجرة وذلك عر مكتبها يف غازي عنتاب وابلتعاون مع مجعية منر 
الشام. حيث قام متطوعوا مجعية إيليك ومتطوعو مجعية منر الشام إبيصال الطرود الي مشلت مواد غذائية أساسية 

إىل بيوت العائات احملتاجة وسلموها هلم.

تعهدت مجعية اخلر إييليك، بعدم نسيان إدلب وأبهنا ستكون معهم يف مجيع األوقات. والوفاء ابلعهد والوعد يعي أنه ال توقف 
وال تراجع عن تقدمي الدعم وإيصال الترعات للمحتاجن. وبفضل ترعاتكم هذه، فقد مت إرسال 4 شاحنات مساعدات جديدة 
مليئة ابلدقيق )الطحن( إىل إدلب. وقد مت بفضل هذه الترعات من الدقيق، مت البدأ إبعداد وخبز اآلالف من أرغفة اخلبز كل 

يوم يف املخابز يف املنطقة وبدأ توزيعها على السورين املقيمن يف املخيمات.
وبفضل ترعات املترعن جلمعية اخلر "إييليك" فرع ماطيا أيضا، مت إيصال وتوزيع 400 طرد غذائي إىل املنطقة. وقد رمست 

البسمة على وجوه العائات احملتاجة املقيمة يف اخليام يف مناطق التخييم ولو قليًا، وذلك بفضل املساعدات الغذائية املقدمة.

جمعيتي إيليك ومنبر الشام لم تنسيا السوريين المحتاجينعقد اجتماع قادة الرأي السوريين

لم ننس إدلب وال ننساها!

Suriyeli Kanaat Önderleri Toplantısı Gerçekleştirildiİyilik Derneği ve Minber Şam Derneği Suriyeli İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı 

İdlib'i Unutmadık, Unutmuyoruz! 
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Suriye Doktorlar Birliği Başkanı Mustafa Lölük, Hatim Cubran ve Mustafa 
Al Hüseyin’den oluşan heyet 21 Mayıs Perşembe günü Bülbülzade vakfı 
ziyaret ederek pandemi sürecindeki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. 
Ziyarette Bülbülzade vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen Mustafa 
Lölük, dünyanın ve ülkemizin bir numaralı gündemi olan korona virüs 
salgını ile ilgili bilgiler verdi. Görüşmenin ardından Turgay Aldemir misa-
firlerine kitaplarını hediye etti.

زار وفــد مكــون مــن رئيــس احتــاد األطبــاء الســورين مصطفــى لولــك وحــامت جــران ومصطفــى احلســن وقــف بلبــل 
زاده يــوم اخلميــس 21 أاير وتبادلــوا وجهــات النظــر حــول فــرتة الــوابء.

مصطفــى لولــك خــال لقائــه برئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي ألدمــر، قــدم معلومــات حــول تفشــي فــروس كــوروان 
الــذي ابت علــى رأس جــدول األعمــال يف العــامل ويف تركيــا. وبعــد االجتمــاع ، قــدم تورغــاي ألدمــر كتبــه لضيوفــه.

زيارة هادفة من األطباء السوريين
Suriyeli Sağlıkçılardan Anlamlı Ziyaret 

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği’nin “Bir Çocukta Siz Giydirin” sloganıyla geleneksel hale ge-
tirdiği Geleneksel Ramazan yardımları başladı. Bu sene pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda ihtiyaç 
sahibi aileye yapılacak yardımlarda 200 aileye kıyafet yardımı yapılarak çocukların bayramı yeni 
kıyafetlerle karşılaması amaçlanıyor.  1994 yılında başlayan ve kesintisiz olarak 26 yıldır devam 
eden ramazan yardımları Gaziantep İyilik Koordinasyon Merkezi Giyim Mağazasında yapılıyor.

بــدأت محلــة مســاعدات رمضــان الســنوية الــي يقدمهــا مكتــب مجعيــة إيليــك يف غــازي عنتــاب بشــكل منتظــم 
حتــت شــعار "شــاركوا أنتــم أيضــا بلبــاس طفــل"، والــي حولتهــا إىل تقليــد رمضــاين ســنوي. وهتــدف اجلمعيــة هــذا 
العــام إىل توفــر املابــس إىل عــدد حمــدود وهــو  200 عائلــة مــن العائــات وذلــك بســبب الــوابء، مــن أجــل 
إفــراح األطفــال بــزي عيــد جديــد. محلــة املســاعدات هــذه الــي بــدأت يف عــام 1994 وتســتمر دون انقطــاع 
منــذ 26 عاًمــا، يتــم تنفيذهــا وتوزيعهــا يف "متجــر املابــس التابــع للمركــز التنســيقي الرئيســي يف مجعيــة إيليــك.

 Geleneksel Ramazan Yardımlarıمساعدات رمضان السنوية المنتظمة

İyilikder Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı iş birliği ile 130 yetim 
ailesine gıda yardımında bulundu.
İyilikder Gaziantep Temsilciliği tarafından Mütercim Asım Sosyal Tesis-
lerinde yapılan dağıtımda ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda maddelerin-
den oluşan gıda kolileri teslim edildi. Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 
ailelere önümüzdeki haftalar da nakdi yardım yapılacak.

قــدم مكتــب مجعيــة إيليــك يف غــازي عنتــاب مســاعدات غذائيــة لـــ 130 عائلــة يتامــى ابلتعــاون مــع مؤسســة وقــف 
اإلغاثــة األوروبية.

وخــال عمليــة  التوزيــع الــي نفذهتــا مجعيــة إيليــك يف غــازي عنتــاب يف مؤسســة املرتجــم عاصــم االجتماعيــة، مت 
تســليم صناديــق وطــرود غذائيــة حتتــوي  مــواد غذائيــة أساســية لألســر احملتاجــة. كمــا ســيتم خــال األســابيع القادمــة 

تقــدمي مســاعدات نقديــة وماليــة لألســر احملتاجــة يف إطــار محلــة املســاعدات املســتمرة.

المعونات الغذائية للمحتاجين  مستمرة
İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımlarımız Sürüyor 
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غريبان نحن يا عيد

رئيس القسم الثقافي

كم كان النعاس ثقياًل ليلة العيد على عييّن الطفل الذي كنته، أذكر، ال زلت، كان أشبه 
ابإلبر اليت ختز أجفاين لرتغمها على اإلطباق واالستسالم، وكان الشوق لرؤية العيد يتحّول 
جلدار من العناد أستند إليه يف مقاوميت اليائسة لكابوس النوم بكّل الوسائل والطرق املمكنة، 

واليت ستفشل حتماً.  
الباب، مل أشهد  البيضاء على  العيد وال مسعت طرقات أصابعك  أيها  مل حيدث أن رأيتك 
خطواتك الناعمة على بساط غرفتنا النظيف امللّون، دائما ما كنت أتيت كاحللم بعد أن تغّلف 
أرواحنا التائقة للفرح بلقياك غيوُم الوسن، وأتخذان جياد النوم يف عرابهتا املذهبة إىل حبار 
الليلك. أّمي بصوهتا العذب منهمراً من السماء، واببتسامتها احلانية وملساهتا الدافئة كانت 
تنوب عنك يف إلقاء حتّية الصباح، ويف زّف البشرى بقدومك اخلفّي أيها العيد وما حيّف ابخلرب 

الساحر من دعاء وعناق وقبالت، ومتنيات ابلسعادة واخلري ودوام الصّحة وطول العمر.
كانت خميليت ترسم لوحات شىّت هلذا الكائن األسطورّي املسّمى عيد، وكنت أرى صورته يف 
ضحكات أيب العريضة ويف مالحمه املمتلئة ابلعافية والطافحة ابلِبشر، ويف حنان أّمي وحمبتها 

الغامرة وحرصها على إسعادان أان وأخويت. 
كربُت وغادرتين كثرٌي من األحالم واألوهام، وتكشفت يف وعيي حقائق وانقشعت أكاذيب 
وسقطت أقنعة، لكنك ملّا تزل كما أنت يف هيئتك وهيبتك ومجالك الذي انغرست أوصافه 
كالسنداين يف غابة إدراكايت األوىل، ما زلت أيّها العيد ذلك الفرح األزيّل الشباب، الذي 
الناس  وينثرها على  السعادة واجلمال واحلّب  ينابيع روحه  من  ليغرف  الورد  أييت يف غفوة 
يف جهات األرض األربع. لكّنك مع السوريني تغرّيت، تعبت وتلّوعت ونزحت وُهّجرت، 

أصبحت مثلنا غريباً اي عيد.
صرت كما استقّر معناك يف واقع حياة السوريني ووجداهنم بعد حمنتهم، وكما تعرفك معاجم 
اللغة أي ما يعود من هّم أو مرض أو شوق، ومل تعد الذكرى اليت يفرح هبا وحيتفل السوريّون. 
مل يعد من اختالف بني حال السورّي وحالك اي عيد، كالكما منهك وغريب سواء يف الوطن 
وابحلياة  ابحلرية  وحيلم  الروح  عودة  ينتظر  والبعيدة، كالكما  القريبة  املنايف  يف  أو  املذبوح 
املؤجلة، كالكما شفاه متيبسة وضحكة طال غياهبا وأصحاهِبا عن أرض ال زال حيرث فيها 

الوجع.
العيد للغريب تذكرة عبور إىل جّنة الذكرايت وقد ابتت مالذاً تتهّدد خضرهتا انر النسيان، 
والعيد منفى لألحالم اليت تْبهت مالحُمها وتنطمر برتاكم رماد حرائق احلرب، إنّه حمطة قدمية 
للهارب من الفجيعة لن تستدعي لديه خرائبها املتهالكة اخلاوية سوى مزيٍد من مشاعر الفقد 
واحلزن، وقد أوهنت روحه سياط اخلديعة واخليبة ومزقت جسده حراب الشقيق والصديق 

والرفيق..   
مل يعد الغريب للغريب نسيباً اي عيد، فحىّت القريب ابت خيشى ظلم القريب وأذاه، فيحتمي 
الفّزاعات  أبسوار الوحشة واخلوف، ويستنبت يف تراب وحدته احلنظل والشوك، وينصب 

على أطراف مملكته البائسة. 
ال شيء أغلى على قلب السوريني من عودهتم إىل وطنهم املطّهر من الدنس، واحملّرر من 
الطغيان واخلوف ومن كّل أسباب املوت، وليس أعّز من عودتك أيّها الغريب إلينا هناك يف 
الداير، ستكون رجعتنا حنن االثنني هي العيديّة اليت ننتظر، سيكون علينا أن نلملم أروحنا 
أن  العيد  أيها  القهر والظلم، وسيكون عليك  اليت خنرها  قلوبنا  إعمار  نعيد  املتشظية وأن 
تغرّي مالبسك املهرتئة، وألعابك اخلشبية اليت ينخر فيها سوس الكآبة، وتنّز وجعاً وغيظاً 

من اهلجران.
 قريباً سنعود مع الفجر املوّشى ابحلرية، وأعدك أيها العيد أبننا سننتظر قدومك يف القرى 
ابلورد  لك  ونفرش  والدبكات،  امتداد صدر سوراي، سنستقبلك ابألهازيج  على  واملدائن 

الدروب والبيوت الدافئة، والقلوب املتعطشة للحّب والسالم والفرح.

Ali Muhammed Şerif

Ey Bayram Biz Garibiz!

Kültür Bölüm Başkanı

Bayram gecesi çocuklar için ne kadar ağır seyir ettiğini ve uykusuzluklarını bilirim. 
Göz kapaklarımı kapatmak ve uykuya dalmak için iğneyle göz kapaklarımı dikmek 
isterdim adeta. Artık bayramı görme özlemi bende bir duvara dönüşürdü. İnatça 
kâbuslara karşı ümitsizce direnirdim. Tüm olası yöntemlerle uymaya çalışıyor ol-
sam da uykusuzluk kaçınılmaz olurdu benim için 
Seni görmedim ey bayram, beyaz parmaklarının kapıyı çaldığını duymadım, Temiz, 
renkli halımızda yumuşak adımlarınızı görmedim. Hep rüya gibi geliyorsun Fısıltı 
bulutlar arasından ruhlarımıza sevinç ve mutlulukla sarıyorsun. Rüyamızdaki atlarla 
yaldızlı arabalarıyla bizi senin uçsuz bucaksız gecenin denizine götürür.
 Annemin tatlı sesi gökten dökülüyor, nazik gülümsemesi ve sıcak dokunuşlarıyla 
hayırlı sabahlar dileğiyle senin adına hareket ediyordu. Ey bayram senin gelişin 
insanlığın düğün gecesi, büyülü ilahi haberler, sarılmalar ve öpücüklerle dolu mut-
luluk, iyilik, sağlık ve uzun ömür dilemelerle sevinci yaşanır seninle
Hayal gücüm, bayram adı verilen bu efsanevi nesnenin çeşitli resimlerini çiziyordu. 
Bayramın görüntüsünü, babamın tebessümü, mutluluğu, insanlara karşı şefkati mer-
hameti ile idrak ediyordum. Bayram annemin beni ve kardeşlerimi memnun etme 
isteği hassasiyeti ve sevgisiyle kendini belli ediyordu. 
Geride birçok hayal ve evham bırakarak büyüdüm. Bilincim gerçekleri ve yalan-
ları ortaya çıkarıp maskeleri düşürdü. Ama sen hala olduğun gibisin. Ormandaki 
bir meşe gibi sağlam bir şekilde idrakime çizilen güzelliğiniz ilk günkü gibi. Yine 
de ey ezeli ve devamlı genç kalan bayram! Ruhunun mutluluk, güzellik ve sevgi 
pınarlarından yudumlamaları için gül kokunu dünyanın dört bir yanındaki insanlara 
yayarak geliyorsun. Ama Suriyelilerle birlikte sen de değiştin, yoruldun, panikledin, 
yerinden edildin, bizim gibi bir yabancı oldun Ey Bayram!
Ey bayram! Suriyelilerin hayat gerçeği ve çile dolu hayatlarından sonra vicdanları 
hep seninle birlikte yolculuk yaptı, Lügatlerin sözcükleri sizi tanımlarken, onları 
ilgilendiren ne varsa hastalık ya da özlem Suriyelilerin sevindiği ve kutladıkları anı 
olmaktan çıktınız artık.
 Suriyelilerin durumu ile sizin durumumuz arasında bir fark kalmadı. Vatanında 
katliam, yakım ve gurbet sürgünlerdesiniz. İkiniz de bitkin ve garipsiniz. İkiniz de 
ruhun geri dönüşünü ve özgürlük hayalini ve ertelenmiş bir yaşamı bekliyorsunuz! 
Siz ikinizin de uzun zamandır sert dudaklarınızda ve yüzünüzde tebessümden eser 
kalmamıştır. Evet, ülkenin sahiplerinin hala acıları dinmedi. Garipler için bayram 
anıların cennetine götüren bir bilet mesabesindedir. Unutkanlığın ateşi yeşili tehdit 
eden bir cennet haline geldi. Bayram, savaş ateşlerinin küllerini toplayıp gömen 
rüyalar için bir sürgündür. 
Bayram artık faciadan kaçamak için eski bir duraktır. Bayram kişiye tükenmiş, boş 
kalıntıları içinde sadece daha fazla kayıp ve keder duygusu yaşatacaktır. Ruhsal 
aldatmacanın, hayal kırıklığının ve kardeş, arkadaş ve yoldaşının süngülerini anım-
sayıp yaşatacaktır. 
Bayrama göre yabancı artık yabancı değildir.  Akraba bile akrabanın zararından 
korkarak ve ona zarar vermiştir. Kendini yalnızlık ve korku duvarlarının ardında 
gizliyor. Korku imparatorluğunda sefil uçlarına odaklandığı toprakta acı meyve ve 
diken yetiştiriliyor artık. 
Suriyelilerin kalbinde, ölüm kusan silahlardan ve tiranlardan arındırılmış bir şekilde 
anavatanlarına dönmekten daha çok değerli bir şey yoktur. Ey bayram ben send-
en daha sevgili değilim! Yabancı olarak evime döneyim, bayram ikimizin dönüşü 
olsun. Beklenen bayram ikimizin dönüşü olacaktır.
Parçalanmış ruhlarımızı iyileştirmek, baskı ve adaletsizlikten parçalanan kalplerim-
izi yeniden inşa etmek zorundayız.
Ey bayram yıpranmış kıyafetlerinizi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Tahtadan 
oyuncakları kemiren depresyonlardan dolayı hicrandasın ve büyük acılar çekiyorsun. 
Yakında özgürlüğün şafağıyla geri döneceğiz ve size söz veriyorum! Ey Bayram! 
Suriye'nin gönlünde yatan köylere ve şehirlere gelmenizi bekleyeceğiz. Sizi şarkılar, 
halaylarla selamlayacağız. Sokaklar, evler sevgi, huzur ve sevince susamış kalplerle 
gül motiflerini çizerek sizleri karşılayacağız.
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بني احلنني وبني جفين موعٌد 
                             يشتاقه خّدي لكي يسقيِه

وعلى الراب من ذكراييت رعشٌة  
                                حتيا به وتلذُّ إذ حُتييِه

ما بني ماٍض ال يؤوُب وحاضر 
تنثال أشواقي وما خُتفيِه                            

اي انهيب نومي على أحالمكم 
كم كنت أرجو أن أراكم فيِه                          

أقطفتكم كلَّ املىن إلايبكم
                           وزرعُت دربكُم رؤى اتليِه 

عبد الغني عون

شاعر سوري أكاديمي وكاتب سوري

زفرات شاعر هل أنت صحفي سوري؟

هل أنت صحفي سوري أو مهتم ابلشأن السوري؟، حتّية دون مناسبة.
أان يف حالة استنفار دائم، ال الليل ليل وال النهار هنار، مطلوب مين إما أن أتبّلد، وأغدو آلة تتعامل مع 

األخبار كأهنا ال تعين أهلي أو انسي أو جغرافييت أو اترخيي.
أو أن أحرتق وهذا ما أقوم به يومياً!

مطلوٌب مين أن أكون أابً وأن أكون أماً وأن أكون حبيبة أو حبيباً مبشاعر كاملة، بكل واجبايت ومتابعايت، 
يف اختيار ابقة الورد واللباس والطعام والذهاب واإلايب واملشاوير ملن أحب، أو ملن أعيش معهم!

مطلوٌب مين أن أحزم حقائب عملي بعد هناية الدوام، أن أفلرت رأسي عن كل ما يشغلين، ال أن البس 
وجهاً آخر!

أما إن بقيت يف وجهي الذي يشغلين: وجه العمل، فلن يتقبلين أحد مبن فيهم من أحب!
أتشاطُر سندويشة مع زميل عمل، أو أشرب فنجان قهوة، بل قد أجلس أمام املرآة ألتفّقد مالحمي!

أفرُح لزميل حقق جناحاً أو فاز جبائزة أو حقق برانجمه مشاهدات أكثر أو أصدر ديوان شعر أو رواية أو 
جمموعة قصصية!

أحّدث حبييب عن شغفي ابلعمل وأمهية العمل الصحفي يف كشف احلقيقة!
تلك احلقيقة اليت دوختين وأان أحبث عنها!

ال هي كانت أتيت وال أان بفاقد األمل منها! احلقيقة اليت هلا وجوه وصيغ ما إن أتوهم أنين أمسكت هبا حىت 
تفّر من يدي!

أهّون على نفسي املصاعب، وأقارن نفسي آبخرين تتحمل حياهتم صعوابت أكرب من صعوابيت!
أقطف فرح التفاصيل: زمالئي حّبابون، مديران طيب، ال أحد يتدخل يف رؤية احلدث عندان، يل احلرية 
مبمارسة قناعايت الصحفية اليت تعلمتها، مثة تفاعل كبري من املشاهدين أو القراء أو املستمعني، عرفين 

العمل على انس لديهم مستوى إنساين عال!
أبتعد عن قلق بقاء اجلهة اليت أعمل هبا مفتوحة األبواب، أو رحيل مفاجئ للمّول، أو إهناء عقود ال خيطر 

ببال بشر!
بنيُت جتربًة، إخالصي جعلين رقماً صعباً يف هذه املنصة، مهنييت صارت موضع استشهاد زمالء، لسُت 

ابملرتزق الذي يبّدل وجهه، ولست ابلذليل الذي يبيع قناعته، قد أكون جماماًل لكن اجملاملة نوع من أنواع 
الذكاء االجتماعي!

أحاول أن أنسى ال ألتبّلد بل كي أستمر، لذلك جيب أن أحبس دموعي وأان أقدم فقرة عن امرأة بال مأوى 
تشبه وجه أمي!

أمتىن لذلك الطفل الذي بال خيمة مستقباًل أفضل مع أنين أعلم أن ال مستقبل أمامه سوى الطني!
احبث عن أمل يف مؤمترات وزايرات مل جتلب لنا إال البالء، أقّلب وجهات النظر يف هذا التصريح أو ذاك!، 

أجعل من أالعيب النظام مادة للسخرية، ومدخاًل لكشف أالعيبه على أمل جميء عدالة لسُت واثقاً 
مبجيئها!

نبحث عن فرح يف جناحات الجئني أو حياة اجتماعية جديدة، وأان أعلم أن معظم من نتحدث عنهم، لو 
عاد الوطن ساملاً لعادوا إليه أبقصى سرعة!

أان ذلك الصحفي السوري أو احملرتق ابخلرب السوري تسع سنوات وأان أنّقب عن األمل! أقّلب أوجه القول 
والفكر!

أان الصحفي السوري كم أمتىن أن أقضي يوماً واحداً فحسب بال احرتاق!
يوٌم واحد بال قتل أو هتجري أو اغتصاب أو خيم أو تشكيك!

ليس رغبة مين لكي أسرتيح فقد أدمنين الوجع واألمل!
بل حىت أستمر فحسب أبوكسجني الراحة ولو ليوم واحد!

د. أحمد جاسم الحسين

أتِعبَت من مَحِل املدى املطعوِن
 بني براثِن املاضي أو اآليت؟

أتعبــَت مــن عــبِء املدائــِن وهــي اثكلــٌة 
ــرٌة وصاب

انِر  أو  ابهلُــدِب  جرَحهــا  تلملــُم   
؟ ِت اي لشــكا ا

أتعبــَت مــن وهــم السياســات علــى وحــِل 
السياساِت؟

مّروا هنا،
ــُر أينمــا  ــُح تدّم ــُم كمــا الري  كانــت خيوهُل

عــربوا

وتطحُن كلَّ من ظهروا ومن جهروا 
وراحوا يف ظالِم العهِد

أو يف اللحِد 
واندثروا كما ذكرى العداواِت

وأنَت هنا مناُر الشرِق
أرٌض ابرك هللاُ هبا للناس

من مهِد احلضاراِت
سرتحُل موجُة الطغيان

مهما كان
ال يبقى هلم عنوان

إاّل حينما تبحُث يف ُحَفِر النفاايِت

سرتحُل موجُة الطغيان

أشواق

حلمنا فصار احللُم كابوَسنا األقسى
               كأّن بنا من هول ما انبنا مّسا

رفعنا به أصواتَنا نطلب العال
              فهّمت بنا الدنيا لتورَدان رِمسا

كأاّن هدمنا كّل حصٍن مقّدٍس
         ومل نرَع عهداً إذ وهبنا له النفسا

تكالبت الدنيا على قتل ثورٍة
        لشعٍب أىب أن يستكني وأن ينسى

يريد خالصاً من عصابة حكمه

    وقد أفسدوا من حوله العدل واألنسا
مئات ألوٍف يف القبوِر مآهلم

         وأمثاهلم جرحى ماليينهم تعسى
وآالفهم يف القيد ماتوا تعّفنًا

   وقد حّضر الطاغوت يف قهرهم حبسا
وكم الجئ ضاقت به األرض خائفًا

         وكم انزٍح قد صار حيرتف البؤسا
أاي رّب قد ضاقت وعدلك واسٌع

           فال هتملن اي رّب من فرٍج أيسا

حلم احلريّة
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قاصة وكاتبة سورية

رحلة العاشق

]الكميات األولية اليت تطرحها شركة آبل األمريكية من اهلواتف »آيفون « تُباع ابلكامل على 
مستوى العامل[ 

رويرتز.
يضيء هاتفك الذكي. تصل رسالة سريعة. ينبض الواتساب. يزقزق الفيس بوك. االنستغرام. 

السناب. التويرت. السكايب. التليغرام، وما سيأيت الحقاً من )عصفورية( التواصل. 
قدمياً مل تكن تسمع إال رنني هاتف يتيم، ميكنك ببساطة جتاهله فال ترد. أما اآلن فالعامل 

يالحقك مبا تريد وما ال تريد معرفته، وابملقابل ينقل حالك وأحوالك، يدّون حركاتك 
وسكناتك، مباذا تشعر.. وأين تكون.. ومع من تتناول وجبة إفطارك..! 

شيئاً فشيئاً تشعر أبنك )مشغول وفاضي( يتالشى وقتك وتكاد تفقد أعصابك. خذ حبة 
زاانكس، الدواء الذي تتناوله نصف الكرة األرضية، أو ارم من يدك جهازك األذكى منك.

إن هاتفك النقال الذي حتتضنه أكثر مما حتتضن زوجتك وأطفالك صار ميلكك ابلكامل. وكلما 
فكرت ابالستغناء عنه تورطت به أكثر، فوظائفه تبهرك، يسليك ويعوضك عن نصف دزينة من 

أصدقاء ال حتتاجهم، يذكرك هبدية كي ترسلها، ومناسبة ال جتد الوقت حلضورها. يوماً بعد يوم 
تقع يف أسره، تعتمد عليه حىت يلغيك. 

ولست وحدك، فمن الشجاع الذي يتخلى عن مزااي اخرتاع ال تعد وال حتصى. إنه وسيلة 
اتصال وتواصل، ومنبه يذكرك مبواعيدك وخططك، وهو مفكرة لتدوين املالحظات، وجهاز 

لسماع األغاين، وكامريا اللتقاط صور تثبت أنك حي ترزق، وقاموس تستعني به وقت السفر، 
وجمموعة ألعاب على محاقتها تقطع الوقت فال تشعر أنك متسمر يف غرف االنتظار وعند حمطة 
الباص، وأمام موظف نسي وجودك، وهو أداة لتعرف ارتفاع نسبة اإلصاابت ابلكوروان، وخرب 

إطالق صاروخ أطلس اخلامس يف مهمة سرية، وأسعار النفط واملقادير الالزمة لصنع كيكة 
التمر.. هذا إضافة إىل مزاايه كجهاز جتسس على من يهمك أمرهم، إذ حيدد وقت ظهورهم 

ونومهم وأماكن تواجدهم. بل ويتوقع منه يف أحد تطويراته القادمة أن يعد قهوتك الصباحية، 
أو أن يكون مسؤواًل عن طبخ األرز.! فهل تستبعد ذلك؟

عن طريق اهلاتف أيضاً تقيس ضغطك وعدد نبضات قلبك والسعرات احلرارية اليت تفقدها، 
وتصلك غرامات املخالفات املرورية فور ارتكاهبا. إال أن أحد أهم حمركات اهلاتف الذكي 

خرائط غوغل -ابلنسبة يل على األقل-فكلما هبت رايح احلنني، فتحُت خريطة مدينيت حلب، 
وتتبعت إبصبعي شوارعها وعماراهتا وأصص الورد على حواف شرفاهتا، ودواراهتا، حديقتها 

العامة، مقاهيها، وأرصفتها ومزاراهتا وقلعتها، حىت تسكن الريح ويطمئن احلنني.
خرائط غوغل حيتاجها من فقد بوصلته، أو عاش غريباً، أولئك الذين ضيعتهم الدروب 

واجلهات، واستحكمت هبم املنايف، فإذا ما حالفهم حظ الوصول، قضوا ما بقي من حياهتم يف 
االعتذار عن صدفة جناهتم.

لكن اهلاتف الساحر.. اهلاتف املعجزة، لن يقدم لك بشرًا حقيقيني ال حتتاج ملعرفتهم سوى 
أن تفتح الباب وتقول: صباح اخلري أهاًل وسهاًل. ولن يدلك إىل احملبة، وسيقف عاجزاً أمام 

رحالتك األهم يف احلياة، فهو لن يصلك حببيب فقدته، ولن يرسم لك طريقك حنو السعادة، 
ولن يعدد األسباب العشرة األوىل لقهرك، وسيصاب ابلوجوم حني تسأله عن إهلام قلبك أو 

موعد موتك أو احتماالت حزنك. وابلتأكيد لن يعرف شيئاً عن أوجه احلقيقة املتقلبة؛ تغرياتك 
وتبدالتك فأنت اليوم غريك غداً مهما أتكدَت من مالحمك.  

ماال تستطيع االستغناء عنه حىت اآلن، ليس إال تكنولوجيا محقاء، تغرقك يف وحدتك وتسرقك 
من احلياة.

استفت قلبك.

عبد القادر حّمودسوزان خواتمي

شاعر وكاتب سوري

..
ُ

ه
ْ
أنا من

عبثاً أحاوُل طيَّ أجنحيت

َوحَيُوُل دون األمِر معتقُد

راايُت قليب، واملدى شجٌر

ميتدُّ يف اآلفاِق، يبتعُد

راايُت قليب، بوُح ساقية

والريُح رغم جنوهنا مدُد

عبثاً أحاوُل، ال توافقين

أيُّ احلواِس، خيونين اجلسُد

ألظلَّ حيث أان، يرافقين

عشُق الزانبق حيثما أرُد

***

منُذ البداية كنُت أعرُف ما

يف الدرِب من شوٍك ومن أمِل

خاطبُت أجزائي فما ارجتفْت

وأعدُت أسئليت فلم تلِم

وتغلغلْت أسراُر موعِدان

فهي املدى الورديُّ، وهي دمي

سأسرُي مهما عربدْت لغيت

فهناك مأواان.. على الِقَمِم

أان والضياُء وطفلٌة رقصْت

للشمِس، لألشجاِر، للحلِم

هي بضعٌة من خاطري، صرخْت:

قْم فاْمُح أمَسَك، قْم وال تـََنِم

***

عبثاً أحاوُل وأَد أسئليت

أحتاُر، أرجُع مرًَّة ُأخرى

فالدرُب دريب، لسُت أُْنِكُرُه

حىت وإْن يُك طعُمُه ُمرَّا

وضجيُج أوهامي، ُأخاتُِلُه

لتناَم كلُّ رموزِِه احَلرْيى

فلديَّ غايَُة عاشٍق نـََهَضْت

فوَق الّتالِل ومل تـَُعْد سرَّا

مهما يكْن سأسرُي.. ال مطٌر

يلغي مسافايت وال صحرا

أقسمُت أْن أجتاَز ما رمسوا

فأعيش رغَم أنوفهم حّرا

***

بلدي حكايُة ضحكٍة صعدْت

فتحدَِّت اجلدراَن والقهرا

وأان الصيبُّ هناَك يل صوٌر

ومالعٌب أودعُتها العْمرا

ودفنُت فيها حنطيت ورؤى

رغَم احلوادِث مل تزْل بكرا

ولديَّ شوُق ضفريٍة رََقَصْت

حنَي اهلوى لضفريٍة ُأخرى

أان ِمْن تراٍب لونُُه َعَبٌق

ولكلِّ عاشقٍة به َمْسرى

أان مْنُه، مهسُة جدوٍل رَِكَبْت

َمْتَ املَدى وتصاعدْت َفْجرا

أان ِمْنُه، بوُح فراشٍة، وُهنا

يْل موعٌد، وهناَك يْل ذكرى

***

أان منُه، فاسأْل كلَّ رابيٍة

جتَِِد اجلواَب، وتعرِف األمرا

عشٌق تغذَّى ِمْن مواجعنا

ومضى خيطُّ السَّطَر فالسَّطرا

سيظلُّ فينا ال تغّرِبُُه

قصٌص، فيا كفَّ الرَّدى ُعْذرا

جْئنا معاً، وطريقنا مطٌر

رمسْت له أحالُمنا جمرى

سنظلُّ سرَّ الشَّوِق يف جسٍد

غّذى بصمِت حروِفنا البشرى

***

سنظلُّ يف جنواُه بوَح رؤًى

ْحرا ويظلُّ يف ألواننا السِّ
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تعالوا نكذب على أنفسنا

تعالوا نكذب على أنفسنا يف هذه الليلة ونتمىّن، ليس ليلة القدر، ولكن الرتديد الرتاجيدي 
يُهدهدان ويرّبُت على قلوبنا، تلك اليت كانت عذبة مرهفة قبل ولوِج هذه الدّوامة الغرباء، مث 

اكتشفناها خشنة ايبسة تنّز صديداً وتدليساً وقحاً.
ال أمنية حقيقية لدى أغلبنا ألننا نرفض االعرتاف بعدل القهر واإلذالل الذي انتهكنا مجيعاً 

يف ماٍض عاصرانه سويّة بعيوٍن مفتوحة، واملُثري أننا خرجنا بنتائج خمتلفة وأحياانً متناقضة حول 
ما جرى، وكذلك خنتلف يف تقييم احلاضر البائس الذي وصلناه رغم وضوح الُسحب اليت 

تراكمت فأمطرتنا سخاماً ودماًء وأشالء وضياعاً وجنوان.
- ما هو شكل الغد الذي نريد!؟ 

هذه أيضا أحجية شائكة تُعِضلنا، هيا بنا وقبل أن نردد براتبة:
- تصبحون على خري ... ذاهٌب ألانم لعل الغد أمجل.

فيما أنت هُتيُء نفسك لتكرار ذات الدّوامة من املواقف واألفكار الزئبقّية الزِلقة ببالهٍة.
جيب أن نعلم أن السياط اليت جنلُد أنفسنا هبا أصاهبا السأُم من تكرار الُتهم امللّفقة 

واالعرتافات املُنتزعة غصباً، واجللود املدبوغة، والعتمة اليت أنوي إليها سّرًا. 
- مىت نكفُّ حنن عن دور الضحية –اجلالد؟!. 

 الضحية أرهقها ابألمس القريب الرجاء، وحني الحت فرصة اخلالص تّوجت أمانيها حبمل 
السياط واملقارِض املُحّماة واملفاتيح واألصفاد واحلبال، حنن ال نُثري شهوة اخليال وال نؤجج 

شبق احللم لُتمطر غيوم التميّن وروداً وأرغفة وأوطاانً حّرة. 
حنن نتغافل عن الشيطان املتكئ على أكتاِف أخيلتنا.

- يبتسُم ورأسُه مائٌل للخلِف بدالٍل ُمستِفزّْ ... 
هل فّكرت أن تلتحف األسف لتدثـَّر هتاويَك وتتوارى َخِجاًل من مراوغِتَك اخلبيثة للفكرة 

الساطعة!؟، هكذا أنَت أشد قسوة من كل املاضي اآلفِل أبداً بفضل هذه الثورة، وأكثر عتمة 
من أماسي الزنزانة املنفردة، أسوأ من اجلالد حني يقتعد كرسّي القاضي ويهّشم الضحااي بتهٍم 

مكذوبة. 
- هل ستكون َجِلداً لتحتمل مواجهة احلقيقة مع نفسك؟

- هل تتقّبل فكرة سحلها يف غمار التّقبل واالعرتاف!؟
- هل أهلك وزوجك وأطفالك وأبواك العجوزان هناك حتت ردح الطائرات وصليل الرباميل 

ويعصف هبم الزمهرير يف العراء. 
- هل حاسبت نفسك وأنت ترى املذابح واالبتزاز ومتاجرة اجلميع بنا، مث ال تصرخ برأيك 
علناً وفوراً ألن مكانتك العلّية ونفسك عليك أعزُّ من الضحااي املهملني، ومن وطن ضاع 

وصار سراابً يرتعش يف فيايف الذاكرة.
 تراقب، تقرأ ما يرد من مجيع األطراف املختلفة على لون الدم والليل والشروق، وتنتقي ما 
يناسب الطرف األقرب لغرائزك الصغرية، مثّ تبدأ بتطعيج املفردات و"تصويج" اجلمل، وبّخ 
املقاالت بلوٍن زاٍه مدروٌس بعناية فائقة ليثري هبجة ورضا ذي اجليب املنتفخ ابلعطااي املريبة.

- ها أنذا أشعر بتفاهِة أحالمي الشخصية، خيفُت نور عيينَّ أسًى وخيبة. 
سيعرب الكثريون من خالل صفوفنا املتفّرقة ونوّرُث البؤَس ألطفالنا الذين سيكونون سوريني بال 

وطن معلوم.

محمد صالح عويد

أمتىن هلذا احلب أال يستمر
ألنه احلب

سيأخذين من أذينًّ إىل األماكن البعيدة
إىل الوقوف لساعات أمام عمارهتا

والنوم يف العربة حتت شباكها
هل أان احلارس

أم رجل املخابرات؟؟
 وسأعاتب نفسي وأساهلا من أان؟

سيأخذين هذا احلب ألعراس الغرابء
كي أأتملها

وأحفظ مالمح الذين ملسوا يدها 
وسأغامر ملرة واحدة على األقل

أن اقرتب منها إىل أن يدخل بيننا غريٌب ما
وسأكتب هلا من بعيد أن تنظر إيّل

كي أغادر سعيدًا
وسأسأل نفسي مرة أخرى على الباب

ملاذا أان هنا؟
وعرس من هذا؟

سيأخذين هذا احلب إىل األهنار
وسأفكر ملرة واحدة على األقل

أن أرمي بنفسي إىل تياراهتا اتركاً رسالة
ال أحد سيفهمها غريها

وسأسأل نفسي مرة أخرى
ملاذا أموت هنا؟

سيأخذين احلّب إىل الغاابت 
وسأفكر ابلعيش فوق شجرة عالية

ويف الليل سأجرب السقوط
لكنين أخاف أن أموت

هناك أانس أحبهم وال أحب هلم مساع هذا 
اخلرب

وسأسأل نفسي جمددًا
ماذا أفعل يف الغاابت وهي يف البيت انئمة؟

سيأخذين احلب
إىل متاجر الورد
وحمالت العطور

سأسأل البائعة عن عطر نسائي برائحة 
الفانيال

وسيأخذين إىل الشكوك
وسأسأل نفسي عشرات املرات يف الليلة

حتبين أم ال حتبين
مث ملاذا مل ترد على اتصايل؟
سيأخذين إىل ثنائية اهلالك

الغرية واألاننية
وَمْن هذا الذي يقف يف الصورة خلفها

وسألغي موعداً كانت تنتظره
وحدي هذا املساء

سيأخذين إىل ألسنة الشوق
والسهر حىت الصباح

وملرتني على األقل
سيتم طردي من العمل

وسينتبه األصدقاء أبنين أكرر هذه العبارة 
كثريًا

/ ال شيء /
سيأخذين من اجلميع

وأخاف أن أعود إليهم وحدي
وسيأخذين بعيداً عن كل شيء

عن احلقيقة
واحلياة الطبيعية

وقد يكون ممتعاً العيش يف اخليال
لكنين ملرة واحدة على االقل

سأدرك أين ال أعيش
وسيأخذين إىل اهلوس

ملاذا هي سعيدة وأان حزين؟
سأتذكر كالمها الذي حيمل تفسريين

تريدين وال تريدين
وسيأخذين إىل الضياع

وملرة واحدة يف االسبوع
سأسأل طفليت ما هو اليوم؟

وسيأخذين إىل البداايت
قد يرتكين هناك

وقد يرمي يب يف النهاايت
وأرى موت األشياء من حويل

وهذا احلب ال ميوت
أرى أطرايف ترتكين وساقيًّ ليستا يل

وأرى أين مل أعد أرى
وملرة واحدة على األقل

أمتىن أن أموت
وهذا احلب ال ميوت.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

أتمنى لهذا الحب أال يستمر
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يف احلقيقــة حنــن أانس غــر عاديــون نســتحق مجيعــاً وقفــة حتيــة، ال أحــد 
ينظــر إلينــا حــى يــرى وجهنــا احلقيقــي، الــكل مشــغول غــر آبــه مبــن حولــه، 
وحــدان مــن نراهــم ألننــا منلــك قــوة ال ميلكهــا غــران، مــن عــاش كل حياتــه  
خائفــاً مــن مهــس اهلــواء، وإن تكلــم بــن اجلــدران قالــوا لــه احليطــان هلــا 
آذان، وابلرغــم مــن ذلــك اتبعنــا حياتنــا بــكل وقــار نقــرأ ونتعلــم ونقــارن 
وحنــث أطفالنــا علــى املضــي قدمــاً، وندعــي الســعادة بــل نســرقها مــن بــن 
أنياهبــم، ننتظــر حلظــة اإلنفجــار الــذي ســيولده هــذا الضغــط املرتاكــم، 
حانــت ســاعة الصفــر وانفجــر الــركان وكان وقعــه علينــا كبــراً، قــذف 
حبممــه يف كل االجتاهــات، منهــم مــن دفــن حتــت أنقاضــه وقســم أخذتــه 
امليــاه، وهنــاك مــن فقــد ذاكرتــه واجلميــع أصبــح بــا مــأوى إال الشــياطن 
متهــورة،  قيــادة  حتــت  للحيــواانت،  تنتمــي  ال  وحــوش  جمموعــة  فهــي 
بلعــوا األخضــر واليابــس، كل هــذا ومــن بقــي منــا حيــاً هــو صامــد، نعــم 
صامــدون انتشــران يف كل بقــاع الدنيــا، منلــك قــوة رهيبــة ابلتأقلــم، حاولــوا 
إابدتنــا بــكل الطــرق اجلهنميــة، ولكــن هيهــات، أمل أذكــر لكــم يف البدايــة 
الــزالزل  أننــا خمتلفــون ونســتحق حتيــة عامليــة، مــا مــرًّ علينــا يفــوق كل 
األرضيــة،  الكــرة  فروســات  وكل  والعواصــف  والفيضــاانت  والكــوارث 
رمسنــا ابتســامة علــى وجهنــا املمــوه ومشــينا يف هــذه احليــاة، حاولــوا عزلنــا 
فنحــن مميــزون ال نستســلم موهبتنــا احلياتيــة هــي لعنــة علينــا نعيــش يف 
كل األماكــن، نســتطيع أن نتنفــس حــى حتــت املــاء، نعانــق الشــمس 
معانيهــا  يف  الوحــوش يف أحامنــا، ونتمعــن جيــداً  وننــام، ونســتحضر 
كــي ال ننســى، أمجعــوا علــى وضــع األبطــال يف مــكان واحــد وســحقهم، 
لكننــا واجهنــا شــياطيننا بــكل املعــوذات، وهــا حنــن جنــوب البــاد كيــف 

رغــم أن العوملــة جعلتنــا نعيــش يف عــامل مرتابــط  حبــدود جســدت منطــق القريــة 
 )19-COVID( اجلديــد  التاجــي  الفــروس  أن  إال  الصغــرة،  العامليــة 
متكــن مــن إحــداث نــوع مــن الفوضــى العامليــة  جتلــت يف تصاعــد الفردانيــة 
والنزعــة القوميــة ممــا تســبب يف بــث موجــات مــن القلــق والذعــر والتشــنجات 
يف األســواق املاليــة، وفوبيــا خســارة احليــاة اإلنســانية يف العديــد مــن البلــدان، 
فلــم يكــن هنــاك الكثــر مــن الوقــت  للتفكــر، ومل يتوقــف الكثــر منــا عــن 
أجســادان  وعــن  أنفســنا،  عــن  األزمــة  هــذه  بــه  ختــران  قــد  عمــا  التســاؤل 
وجمتمعاتنــا، وســلوكياتنا، وأنظمتنــا السياســية، وطبيعــة ترابطنــا املتزايــد عــر 

هــذه القريــة.
وطاملــا كانــت الدميقراطيــة الغربيــة علــى رأســها دميقراطيــة أمريــكا تعتــز ابملثاليــة 
يف ضمــان احلــرايت، وحقــوق اإلنســان، اذ كان يفــرتض أن حيــدث هــذا 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  نفســها  اإلنســانية  داخــل  احلاســم  احلقوقــي  النضــال 

مضــى، لكــن مــاذا حصــل يف هــذه اللحظــة مــن األزمــة؟ 
املبــادئ والقيــم،  عــن  قامتــاً  عامليــاً  فوضــوايً  الــوابء مشــهداً  هــذا  أنتــج  لقــد 
واحلضــارة الغربيــة املاديــة، بــل مزيــداً مــن االنقســام، وعــدم الثقــة بــن البشــر، 
جنــوين،  بشــكل  وختزينهــا  الغذائيــة  املــواد  بســبب  النــاس  يتشــاجر  فعندمــا 
يعــي  فهــذا  الطبيــة،  اإلمــدادات  شــحنات  علــى  الــدول  بعــض  وتســتويل 
الــوابء عــن تعــاون عاملــي أوثــق  مــن الفوضــى، يف املقابــل مل يســفر  مزيــداً 
كمــا كانــت أتمــل الشــعوب، وال قيــادة عامليــة حكيمــة تنتصــر ليــس فقــط 
علــى الفــروس التاجــي، ولكــن علــى مجيــع األمــراض، واألزمــات املتنوعــة يف 
املســتقبل، واألكثــر غرابــة حــن يطــل علينــا صنــاع القــرار الغربيــن، ومنظمــة 
الصحــة العامليــة خبطــاابت مل تعهدهــا الــدول مــن قبــل أن تتجهــز الشــعوب 
رئيــس  تبجــح  أخــرى جنــد  زاويــة  يكــون ابملايــن ويف  قــد  احملتــوم  للمــوت 
أمريــكا )ترمــب( ويعلنهــا صراحــة أن أمريــكا أوىل ابلبقــاء وحيــاة األمريكــي 
قبــل أي إنســان، وابلتــايل يصبــح البقــاء علــى قيــد احليــاة هبــذا املنطــق مســاراً 
مــوازايً ملســار القوميــة اخلبيثــة، وإميــاءة سياســية خميفــة عــن العاقــات الدوليــة 
املســتحيلة النقــاء، وهــذا جيعلنــا نتســاءل عــن أحقيــة، وجــدوى بقــاء مثــل هــذه 

الزعامــة، والقيــادة العامليــة.

 بطبيعــة احلــال فــإن هــذا املوقــف جيــرد اإلنســانية مــن كل ســياقات احلوكمــة 
واإلســتدامة العامليــة، وممــا الشــك فيــه أن العــامل اليــوم يواجــه أزمــة حــادة ليــس 
وانعــدام  الفوضــى،  بســبب  أيضــاً  ولكــن  التاجــي،  الفــروس  بســبب  فقــط 
الثقــة بــن الــدول واألفــراد، اذ حيتــاج النــاس يف هــذا الظــرف إىل  بنــاء الثقــة 
ابخلــراء العلميــن، يف حــن حيتــاج املواطنــون إىل بنــاء الثقــة ابلســلطات العامــة 
وحكوماهتــم، كمــا حتتــاج البلــدان إىل تعزيــز الثقــة  فيمــا بينهــا، فعلــى مــدى 
الســنوات القليلــة املاضيــة قــوض السياســيون، والزعمــاء غــر املســؤولن عمــداً 
الثقــة يف العلــوم، والســلطات العامــة، والتعــاون الــدويل، فــكان نتيجــة ذلــك 
مواجهــة العــامل هــذه األزمــة الصحيــة الــي تفتقــر إىل قــادة عامليــن ميكنهــم 
أن  يلهمــوا وينظمــوا وميولــوا اســتجابة عامليــة منســقة، هلــذا تعالــت أصــوات 
الكثريــن مــن النــاس يف لومهــم للعوملــة مقتنعــن أن الطريقــة الوحيــدة ملنــع 

املزيــد مــن تفشــي مثــل هــذه الفروســات هــو إزالــة العوملــة مــن العــامل.
فــاذا أردان تصديــق هــذه الفرضيــة أو نفييهــا علينــا أن نلقــي نظــرة اترخييــة 
ممحصــة ليســت ببعيــدة، حيــث جنــد أن األوبئــة قتلــت مايــن النــاس حــى 
قبــل عصــر العوملــة احلــايل، لــذا يفــرتض أن اخللــل ال يتحملــه اجلانــب االجيــايب 
للعوملــة، وإمنــا هــي التشــوهات الــي خلفهــا الفكــر )النيوليــرايل( املــادي القائــم 
ملنطــق  ختضــع  منتجــة  آلــة  جمــرد  إىل  وحتويلهــا  االنســانية،  اســتغال  علــى 
ثــروات الشــعوب إلشــباع النهــم املــادي علــى  الســوق احلــر، والتحكــم يف 
البيئيــة واجملتمعيــة،  الســياقات  البشــرية، وكل  القيــم، والذاتيــة  حســاب كل 
وهــذا مــا يفســر  ختبــط العــامل يف هــذه الفوضــى، فــاذا كانــت أقــوى دولــة يف 
العــامل- الــوالايت املتحــدة األمريكيــة  اســتطاعت خــال وابء اإليبــوال عــام 

2014  واألزمــة املاليــة لعــام 2008 أن جتســد دور القائــد عندمــا حشــدت 
خلفهــا مــا يكفــي مــن الــدول ملنــع االهنيــار االقتصــادي العاملــي، فإهنــا اليــوم 
بــل خــال الســنوات األخــرة اســتقالت مــن دورهــا كزعيــم عاملــي، وقطعــت 
الدوليــة مثــل منظمــة  للمنظمــات  الدعــم  اإلدارة األمريكيــة احلاليــة أواصــر 
الصحــة العامليــة، وحرصــت فقــط علــى حتقيــق مصــاحل أمريــكا، وهــو مــا يفســر 
دورهــا اهلامشــي يف أزمــة الفــروس التاجــي، ممــا زاد مــن  آتكل الثقــة العامليــة 
يف اإلدارة األمريكيــة احلاليــة إىل حــد كبــر، فمــن غــر املعقــول أن يثــق العــامل  

بزعيــم شــعاره )أمريــكا أواًل(. 
يف هنايــة املطــاف أصبحــت العزلــة، وانعــدام الثقــة املــرآة الــي تعكــس صــورة 
االحتــاد  حــى  العاملــي،  التضامــن  يقــوض  مــا  وهــو  احلــايل،  الــدويل  النظــام 
والتضامــن  للتعــاون  راقيــاً  مشــهداً  يقــدم  أن  يفــرتض  الــذي كان  األورويب 
االقليمــي فشــل يف لعــب هــذا الــدور مــا ميكنــه مــن تبــوء قيــادة عامليــة، فمــا 
حــدث إليطاليــا أكــر مثــال علــى تصــدع االحتــاد األورويب الــذي تــرك كل 
دولــة تدافــع عــن نفســها، وهــذا مؤشــر مســتقبلي قريــب لتفــكك اإلحتــاد أو 
خــروج دول أخــرى بعــد بريطانيــا مــن التجربــة التكامليــة الــي أابن الفــروس 

التاجــي عــن هشاشــتها.
 اذن مــن بــن أهــم الــدروس الــي نستشــفها مــن الــوابء احلــايل أن تــدرك 
البشــرية اخلطــر احلــاد الــذي يشــكله االنقســام العاملــي، وأمــام هــذا الوضــع 
الفوضــوي نطــرح ســؤااًل جوهــرايً آخــر: هــل ميكــن أن يكــون الــوابء فرصــة 
ذهبيــة للصــن الســتعادة القيــادة العامليــة ومنحهــا مزيــداً مــن الثقــة والتعــاون 

الدوليــن؟، لعــل يقــن اجلــواب حتملــه مرحلــة مــا بعــد كــوروان.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

قلب يدق بجنون 

سامية بن يحي

أكاديمية وباحثة جزائرية

كورونا والفوضى العالمية

ســيجمعوننا مــن جديــد ليمارســوا علينــا كل أســاليبهم الشــيطانية، هــم 
فرقــوان ومل حيســبوا أننــا يومــاً عائــدون، اجلســم الســاكن يبقــى ســاكناً إىل 

أن تؤثــر عليــه قــوة خارجيــة فكيــف إن كانــت شــيطانية!، ملــا هــم هبــذا 
القبــح؟ وكأن هللا قــد مســخهم لنميزهــم بســهولة، وســيكون لقــاًء بــن 

الطرفــن، حنــن مــن صنعناكــم بســكوتنا أعوامــاً مل نقلــم أظافركــم ومسحنــا 
لكــم ابلتجــول بيننــا حــى ظننتــم أنكــم املالكــون، ســتكون هنــاك معركــة 
حقيقــة بــن الوحــوش والبشــر، أردت فقــط إخافتكــم بطريقــة مرحــة، 
فقــد نضــج البطــل، اجلميــع يف ورطــة وعليــك أن ختتــار؟ هــذا يبــدو 
جنونيــاً ولكــن هــي حقيقــة ال خيــال، حفلــة ترحيــب حقيقيــة، اي حســرة 
عليــك اي كوكــب األرض، مــن ســيبقى علــى أرضــك ابلنهايــة، األمــر 
افتحــوا  قــوة، ومــن ميلكهــا؟  وليــس هنــاك خيــار هنــاك  يعــد ممتعــاً  مل 
الوقــت  حــان  للنهايــة؟  ســيصمد  مــن  األبــواب،  واغلقــوا  الكتــاب، 
اجلنــون  فبــن  أبس  ال  جنونيــاً  ذلــك  يبــدو  قــد  شــياطيننا،  ملواجهــة 
والعقــل شــعرة، عندمــا يتصرفــون معكــم مبنتهــى العنــف أنتــم ردوا عليهــم 
مبنتهــى العقــل لكــن ال تتنازلــوا رشــوهم ابملــاء، القيــم قــد تســاعد يف 
حتفيــزان، ألهنــا ختــران الكثــر عــن أنفســنا، لنتابــع ســران خــال اجلــدال 
ال ترفــع يــدك للنقــاش إال مــرة واحــدة وضمــن اختصاصــك إفعــل مــا 
مــن ضــوء.   البــد  احلقيقــة  نــرى  لكــي  الشــمس  حنــو  ولنتجــه  تشــاء، 
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عندما قامت حركة 8 آذار/مارس 1963 ومتكنت النخبة العسكرية من السيطرة على احلكم حتت غطاء حزب البعث، وفرضت حالة طوارئ عامة مكنتها 
من القيام إبجراءات استثنائية من العزل السياسي واملصادرات املالية واإلجراءات االقتصادية الي كان املتضرر األساسي منها طبقة التجار والصناعين يف 

املدن الكرى )دمشق، حلب، محص( وهي فعلًيا الي كانت مسيطرة على أهم مفاصل السلطة السياسية واالقتصادية. حيث إهنا من حتملت وقامت أبعباء 
إنشاء نظام احلكم يف اجلمهورية بعد االستقال، وقد قامت بدور وطي كبر، لكنها مل متتلك القدرة -حبكم تكوينها التارخيي- على التكيف مع مرحلة صعود 

احلركات الشعبية واليسارية وتصدر النخب العسكرية الي كانت جتتاح العامل الثالث قاطبة منذ أواسط اخلمسينات مما أدى إىل سقوطها وانكفائها بسهولة.
بعد أشهر من االنشغال بتثبيت دعائم السلطة يف تصفية اخلصوم يف اجليش والساحة السياسية، كان البد من أن تطرح املسألة االقتصادية نفسها بقوة، 

ابألخص أن النخبة العسكرية املتوارية خلف الستار حى ذلك احلن مل يكن لديها رؤية إلدارة اقتصاد دولة حبجم سورية، وكذلك حزب البعث الذي أرادوه 
كأداة تنفيذية مل تكن رؤيته واضحة ومتباينة بن مين كان ميثله آنذاك صاح الدين البيطار ويسار كان قد أسسه أكرم احلوراين، لكن بعد استبعاده من املشهد 
بدأ يتمحور حول صاح جديد الذي قام حبركة انقابية يف شباط 1966 وجلب حكومة يسارية برائسة يوسف زعن وانئبه ابراهيم ماخوس ووزير االصاح 

الزراعي عبد الكرمي اجلندي.
وكانت فرتة حكمها هي األقسى ابلنسبة لشرحية كبار املاك العقارين 'من أراض زراعية أو عقارات جتارية وسكنية' ولشرحية التجار والصناعين من العائات 

الي مل تكن منخرطة يف السياسة بشكل مباشر أو مل تكن يف الصف األول للسلطة حيث إن تلك الفئة قد مت تصفيتها متاًما من قبل النظام العسكري مبصادرة 
أماكها وتشريد أفرادها او اعتقاهلم وماحقتهم.

ولكن أيًضا يف تلك املرحلة كانت قد نشأت أول قناة بن شرحية التجار -املستاءة بصمت- والنظام اجلديد عن طريق بدر الدين الشاح الذي كان يلقب 
بشهبندر التجار حيث استطاع بناء عاقة خاصة مع حافظ األسد الذي كان وزيًرا للدفاع منذ لقائه معه يف نيسان 1964 عندما لعب دور الوسيط إلثناء 

جتار دمشق عن دعوة اإلضراب احتجاًجا على جمزرة محاة األوىل، وقد جنح يف ذلك مما اكسبه ثقة الطرفن.
وبعد انقاب حافظ 1970واستئثاره ابلسلطة ورغبته يف إجراء تعديات يف مسارات احلكم كان للشاح الدور األكر يف صياغة املعادلة بن التجار والنظام 

اجلديد.
وحيث إن النظام الذي أرساه حافظ كان من أكثر أنظمة العامل غموًضا وتعتيًما وكًما لألفواه وجتفيًفا ملصادر املعلومات. حى صدق عليه لقب 'مملكة الصمت' 
ويف ظل ذلك فإنه من الصعب القول أبننا نستند إىل مصادر موثوقة للمعلومات سوى منقوالت شفهية متكررة وشذرات من هنا وهناك أو مفاتيح بن السطور 

من املؤلفات القليلة، أمهها كتاب ابتريك سيل اجلزء الثاين الذي كان ممنوًعا من التداول يف سورية ومذكرات بدر الدين الشاح الي طبعها بشكل غر رمسي 
ووزعها بشكل شخصي. ولكن من خاهلا ميكن أن نتكهن ابخلطوط الرئيسية لتلك املعادلة وهي:

1- إيقاف اإلجراءات التعسفية حبق التجار والصناعين.
2- حتديد وتوسيع طفيف للمجاالت املسموح هبا للقطاع اخلاص ابحلركة والنشاط أبمان.

3-عدم السماح ابلعمل التجاري أو الصناعي اجلماعي أو يف تكتات أو شركات كبرة أو متعددة النشاطات. وقد منحت حرايت وتسهيات لعمل 
التجار بشكل فردي ضمن احلدود املسموحة أو رمبا مع شريك أو عدد قليل من الشركاء، يف حن مت مقاومة وإفشال أية حماولة للعمل اجلماعي أو التكتات 

االقتصادية أو التجارية.
4- عدم السماح ابلتدخل يف السياسة أو العمل السياسي يف أي حزب أو مجعية أو جتمع حى حزب البعث نفسه وهو الذي سعى إىل اهليمنة على كل فئات 

اجملتمع فإنه مل يسع إىل ضمهم. وكان نظام حافظ صارًما يف هذه النقطة، فكل من حاول جتاوز اخلطوط املسموحة مت سحقه با رمحة.
5-على كل رجل أعمال 'من كبار التجار أو الصناعين' أن يرتبط أبحد عناصر السلطة احلاكمة إما ابلشركة أو احملاصصة أو اخلوة. وهذا األمر سرعان ما 

أصبح معلوًما لكل من عمل يف سورية سواء من التجار احمللين أو العرب أو حى األجانب أبنه ال ميكن العمل يف السوق السوري دون وجود هذا الضامن من 
الشخصيات القوية يف النظام والي كانت يف السبعينات من الشخصيات السياسية أو العسكرية مث مالت الكفة لصاحل ضباط األمن واملخابرات يف الثمانينات.

إن هذا االقرتان اإلجباري قد خلق جًوا مرضًيا من الناحية االقتصادية، حيث غياب املنافسة والفرص املتكافئة. جعل بعض التجار والصناعين يصعدون بشكل 
سريع مع صعود ومتكن القرين السلطوي، وخيبون أو أيفلون بغيابه أو استبعاده من املشهد دون أية أسباب متعلقة ابإلدارة أو االقتصاد والتجارة.

وأبرز األمثلة هنا جمموعة التجار ورجال األعمال اللذين كانوا مقرتنن مع رفعت األسد اللذين برزوا أثناء صعوده الصاروخي بن 1979 حى 1984 واختفوا 
أو خرجوا إثر طرده من سورية مثل نذير هدااي وحممد وفيق عرنوس وآخرين.

خال الفرتة املمتدة من 1970 حى 1990 بقيت هذه العاقة بن السلطة والتجار رغم الشكوك املتبادلة والعاقة الباردة املتذبذبة العواطف حمافظة على 
توازهنا القلق ما بن مد وجزر حسب الظروف السياسية احمليطة اخلارجية والداخلية، وحافظت على قواعد اللعب بشكل عام مع بعض الضرابت حتت احلزام 

أحيااًن.
ولكن على التوازي مع ذلك كان هناك خط آخر يفتحه رجال السلطة مبفردهم ميكنهم من مراكمة ثروات وأموال طائلة داخل وخارج سورية من خال استغال 

مواقعهم أو سلطتهم أو صات قرابتهم.. لتحقيق ذلك.
ورمبا السمة األهم الي اتسمت هبا مرحلة حافظ أبنه مل يتمكن أحد أركان السلطة يف عهده من االستفادة أو االكتساب إال ابلطرق غر املشروعة من الفساد 

املايل أو االداري )اختاس مباشر، صفقات غر مشروعة، االستياء على أراضي واماك الدولة بشكل غر شرعي، التهريب. إضافة للسمسرات واخلوات( وقد 
كان ذلك ركًنا أساسًيا يف سياسة السيطرة والتحكم الي اتبعها يف غض النظر من جهة وجتميع الواثئق وامللفات من جهة أخرى، وهي الي جعلته قادرًا على 
القضاء املرم على أي منهم يف ملح البصر. وقد ظهر هذا واضًحا عند انشقاق عبد احلليم خدام، حيث ظهرت امللفات املخفية خال ساعات، مما يؤكد أهنا 

كانت جاهزة حتت الطلب.
أما ثروة القصر يف هذه املرحلة فقد اعتمدت على ثاث موارد رئيسية خارج إطار الرقابة وهي )املساعدات اخلارجية، صفقات الساح، النفط( ومجيعها كانت 

سرية وحممية حبجة األمن القومي وغر مدرجة يف املوازنة ومرتبطة برأس النظام مباشرة دون حسيب أو رقيب.
فرغم أن التعاقدات مع الشركات النفطية األجنبية كان مفروًضا أن تعرض على جملس الشعب فقد مررت دون ذلك ومل يعلم عن تفاصيلها سوى قلة من 

املوثوقن املرتبطن ابلقصر مباشرة ومل تدرج يف املوازنة ومل يعلم الشعب السوري شيًئا عنها حى بدأت بعد أمد التسريبات من الصحافة األجنبية وبدأ احلديث 
حوله يتداول يف الشارع السوري فتم إخراج املسرحية املشهورة الي أوكل فيها ألحد أعضاء جملس الشعب دور السؤال عن أموال النفط وليجيبه فورًا رئيس 
اجمللس أبن أموال النفط يف أيدي أمينة، ويتم نقل احلوار عر التلفزيون الرمسي مباشرة لتكون الرسالة واضحة للشعب السوري أبن هذا موضوع متعلق برأس 

النظام مباشرة ومن ميسه فإنه ميس قداسته مبا لذلك من عواقب.
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يف أواخر الثمانينات هبت عاصفة التغير يف أوراب الشرقية وسقط جدار برلن وانفرط عقد االحتاد السوفيايت. فاستشعر النظام ابخلطر مث استشف ضرورة التغير 
وجاء خطاب رأس النظام يف 8 آذار 1990 بوعود كبرة ابلتغير واالنفتاح وتبعها إعطاء مساحات من احلرية يف الصحافة الرمسية ومسح يف انتخاابت جملس 

الشعب يف صيف 1990 برتشيح قوائم مستقلن إىل جانب قائمة اجلبهة الوطنية. ومت فتح حوار مع النقاابت وفئات اجملتمع وأمهها التجار والصناعين أفضت 
إىل إصدار قانون االستثمار رقم )10( لعام 1991 والذي قيل إن غرفة جتارة دمشق ورئيسها راتب بدر الدين الشاح قد لعبوا دورًا مهًما يف صياغته وقد فتح 
جماالت واسعة لاستثمار وتشكيل الشركات. كما دخل إىل جملس الشعب بعض املمثلن عن شرحية التجار مثل إحسان سنقر ومأمون احلمصي ورايض سيف.

وساد جو من التفاؤل واألمل يف حدوث تغير سلمي تدرجيي يف بنية وسلوك النظام، ولكن هذا األمل سرعان ما تاشى بعد أن اطمأن النظام أن اإلرادة 
الغربية واألمركية خصوًصا ال تسعى إىل إسقاط األنظمة العربية على غرار ما حدث يف أوراب الشرقية، ابألخص بعد أن أدى دورًا مرسوًما يف خدمة التحالف 

األمركي الذي دمر العراق حبجة حترير الكويت، فسرعان ما تراجع هامش احلرية الضيق أصًا، ومت التلكؤ يف االصاح االداري والسياسي الذي 
اكتفى بتوسيع شكلي للجبهة الوطنية، وآل االنفتاح االقتصادي ملصلحة أوالد املسؤولن دون غرهم،  وظهروا للعمل يف العلن ألول مرة. وبرز 
يف تلك املرحلة كا من 'عاء شفيق فياض، فراس طاس، مجال خدام، مفلح الزعي..' فأسسوا الشركات أبمسائهم وامتلكوا العقارات وافتتحوا 
املطاعم واملاهي واملنتزهات السياحية. مع استمرار بعض القوى املتنفذة ابلعمل وفق الطريقة القدمية ابالستثمار عن طريق واجهات مع بقائهم 

خلف الستار، رمبا أبرزهم اللواء ابراهيم حوجيي الذي اعتمد صديق ابنه الشاب الدمشقي حممد محشو للقيام أبعماله التجارية وصفقاته املشبوهة 
واملقاوالت املرتبة مسبًقا. وقد ذكران هذا االسم حتديًدا ألنه من القلة اللذين انتقلوا إىل املرحلة الثالثة بعد اقرتانه ابجليل الثاين يف رأس السلطة.

ظهر املشهد جلًيا لشرحية التجار الدمشقين واحللبين وغرهم حيث أنه يف هذه املرحلة قد دخل العديد من التجار اللذين أثروا يف دول اخلليج 
أو خال طفرة أوراب الشرقية وجتار من ابقي احملافظات قد أثرو خال عقدين بطرق مشروعة أو غر مشروعة. فلم يعد هناك شرحية متجانسة من 

حيث االنتماء املكاين أو العائلي.
وقد أتكد للجميع -ابألخص من عادوا من اخلارج للعمل يف سورية بنية صادقة- أنه ال يوجد انفتاح وال جو مائم للمنافسة الشريفة أو الفرص 

املتكافئة حى يف حدها األدىن وال حرية صحافة وال استقال أو نزاهة يف القضاء.
أما التعليمات التنفيذية والقوانن اجلديدة فكانت تُفصل على مقاس رجال السلطة وملصلحتهم بغض النظر عن املصلحة العامة، ولعل أبرز مثال 

هنا هو القانون اخلاص ابالستثمار السياحي والذي اعتر كمكمل لقانون االستثمار رقم 10 والذي تبن أنه مفصل على مقاس حممد خملوف 
مدير البنك العقاري آنذاك وهو املخول مبنح القروض اخلاصة ابالستثمار السياحي وهذا ما مكنه من االستفادة مببالغ قدرت بعشرة مليارات لرة 

سورية كانت تعادل مئي مليون دوالر.
مل يكن معظم رجال األعمال اللذين قدموا من اخلارج على تصور واضح حلجم الفساد والتغول السلطوي وشبكات االبتزاز املرتابطة املتشابكة الي 
تبدأ من أصغر موظف يف التموين أو املالية حى تصل إىل رأس اهلرم، فكثر منهم غادروا وقلة استطاعوا أن يتأقلموا ويعملوا يف هذه البيئة املوبوءة.

عاد الركود والعطالة من جديد لتمسك مفاصل االقتصاد السوري حى أواخر التسعينات
قبيل رحيل حافظ ويف مطلع 1999 مت من جديد إشاعة أجواء تفاؤلية، ومت تنشيط غرفة التجارة واجلمعية االقتصادية الي ابتت تعقد جلسات 
حوارية عميقة حول االقتصاد السوري كل يوم ثااثء حتضرها فعاليات كثرة من جتار وأعضاء جملس شعب وأساتذة جامعات. وقد حضر بشار 

نفسه عدة جلسات كمستمع دون أية مشاركة. وبدأ بعدها ظهور املنتدايت الفكرية والثقافية فيما مسي اصطاًحا 'ربيع دمشق'.
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يف هذا اجلو جاء بشار إىل السلطة أواسط عام 2000ورغم أن خطاب القسم الذي ألقاه يف جملس الشعب كان عاًما وفضفاًضا وال حيمل رؤاي 
واضحة لتغير كبر يف بنية وأسلوب النظام، إال أن الكثرون من الفعاليات االقتصادية والثقافية اللذين التقوا مع بشار شخصًيا يف فرتة التحضر 

برتتيب من اللواء هبجت سليمان قد أكدوا أهنم ملسوا رغبة حقيقية لديه ابلتغير دون أن يكتشفوا أهنم خدعوا. وأان ال ألومهم، ففي تلك اللحظة 
املفصلية كل من يف قلبه شيًئا من الوطنية كان لديه أمنية أن يتم تغير سلمي من رأس السلطة إىل أسفلها، ألن هذا هو أسهل وأقل احللول 

تكلفة. ولكن حبل األمنيات قصر!!
مل ينته عام 2001 حى مت إهناء ربيع دمشق واستقرت السلطة على ما هي عليه، حيث استمرت كل القواعد واألسس الي أرساها األب يف 

ممارسة احلكم من الناحية السياسية واألمنية.
أما يف اجلانب االقتصادي الذي هو حمور موضوعنا، فكان هناك تغير أساسي يف املعادلة، فبعد أن كان رأس النظام مرتفًعا عن اخلوض يف املعمعة 
االقتصادية بنزاعاهتا ونوازعها، وكانت مرتوكة للتجار واملسؤولن يتقامسوهنا أو يتنازعون عليها حتت رقابته العليا، دون تدخل إال إذا أوشكت األمور 

اخلروج عن السيطرة فيكون تدخله حامسًا.
أما رأس اهلرم يف السلطة اجلديدة املكون من الثالوث )بشار ماهر وأنيسة ممثلة بشقيقها حممد خملوف( فقد اعتمد سياسة االستحواذ الكلي على 
الفعاليات االقتصادية األساسية واستقر على اعتماد املهندس رامي خملوف ابن اخلال ليكون الواجهة املكشوفة للعمل، وعن طريقه وحتت عباءته 

يتم توزيع بعض املكاسب اجلزئية على احملظين من املسؤولن وضباط األمن.
لقد كان هذا التوجه واضًحا منذ البداية، ويف أول وأشهر قضية، وهي صفقة اهلواتف اخللوية 'املوابيل' حيث إن املؤسسة العامة لاتصاالت كانت 

قد طرحت هذه املناقصة منذ عام 1998 ولكن صراعات األجنحة املختلفة يف السلطة قد منعت إمكانية ترسيتها على أي جهة، رغم تقدمي 
العديد من العروض السخية املتعطشة لدخول السوق السوري البكر.

مل حيسم األمر إال عندما استقرت السلطة متاًما لبشار فمع بداية عام 2001 مت توقيع العقود من قبل املؤسسة بضغط مباشر من القصر ومت 
الفرض على جملس الشعب إبقرار الصفقة رغم اعرتاضات من ممثلي شرحية التجار التقليدية ابألخص مأمون احلمصي ورايض سيف. الذين 
قرروا خوض املعركة ضد تغير قواعد اللعبة وتغير املعادلة االقتصادية الي حقق هبا نظام األب التوازن ما بن احتكار السياسة وتوزيع املنافع 
االقتصادية والتجارية، ولكن معركتهم كانت خاسرة )ودفعا مثنها غالًيا( بسبب ضعف الدعم الشعي الذي مل يشعر أن هذه معركته آنذاك، ' 
رغم أنه دفع الثمن من جيوبه أيًضا دون أن يشعر' ولضعف وهتلهل شرحية التجار الي فشلت يف بلورة موقف موحد أمام هذا التغير الذي 

سيكون له نتائج مؤثرة على مستقبلهم.
منذ ذلك التاريخ أصبح رامي خملوف الوكيل احلصري ألي نشاط اقتصادي أساسي، فلم يكن ممكًنا ألي شركة أجنبية الدخول إىل السوق 
السوري دون التفاوض معه والدخول من اببه، ومل يكن ممكًنا فتح أي مشروع كبر إال مبوافقته أو مشاركته، ومل يكن ممكًنا فتح أي نشاط 

جديد إال عن طريقه أو بعد أن يعطى أفضلية السبق مبا فيها من مكاسب وما هلا من أمهية من الناحية التجارية.
وهكذا بدأت مسرة فتح )وليس انفتاح( لألبواب الي كانت مغلقة يف االقتصاد السوري على تتابع بطيء يسمح اببتاعها وهضمها قبل 
الوجبة التالية، فمن املدارس واجلامعات اخلاصة إىل البنوك اخلاصة فشركات الصرافة إىل سوق األوراق املالية 'البورصة' وصواًل إىل الشركات 

القابضة.
وال داعي لذكر التفاصيل هنا ألهنا صارت معروفة لكل السورين.

ابإلضافة إىل احملور الرئيسي الذي شكله رامي خملوف استمرت حماور اثنوية ابالعتماد على جتار آخرين مرتبطن مباشرة برأسي النظام بشار 
وماهر ولكن يف أنشطة أقل رحبية وأمهية.. ومنهم على سبيل املثال حممد محشو وسامر الفوز. الذين اقرتنوا مباهر.

وسليمان معروف واخليمي والدابغ وإايد األخرس 'شقيق امساء' الذين ارتبطوا ببشار مباشرة.
كما تركت مساحات صغرة لبعض أبناء املسؤولن وكبار الضباط الذين دانو ابلوالء التام لبشار وماهر، مثل جمد هبجت سليمان يف جمال 

اإلعان مع شريكه بشار كيوان ومضر إبراهيم حوجيي، وفراس شاليش وغرهم ممن ابتوا يسمون أثرايء الصف الثاين.
إن هذا الشفط اجلائر والنهب املنظم طويل األمد الذي دفع مثنه الشعب السوري عر عقود مما أزاح فئات كبرة إىل ما حتت الفقر والعوز.. 

وهذا ما جعل اجلو مهيًأ لانفجار العظيم يف آذار 2011 يف انتفاضته العظيمة الي لن ينساها التاريخ رغم فشلها يف إسقاط النظام، وطول 
أمدها الذي حوهلا من ثورة شعبية إىل حرب داخلية طويلة مع تداخات إقليمية ودولية كثرة مل حتسم نتائجها بعد.

إن هذه املرحلة كانت زاخرة ابألحداث والتغيرات السياسية واالقتصادية، فأجنبت الكثر من أثرايء احلرب يف صفي النظام واملعارضة وأنتجت 
عاقات ومعادالت جديدة ونزاعات بن السياسة والتجارة ميثل ذروهتا الدرامية اخلاف املعلن مع رامي خملوف وما خيفي وراءه من خبااي.

بسام شلبي 

النظام السوري والعالقة المتذبذبة مع التجار

كاتب سوري
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Şimdiye kadar salgın için bir aşı bulunmadı. Aşı için birkaç ay daha bekleme olasılığının bu-
lunduğunu ve uzmanların dikkat çektiği ikinci bir salgın dalgası korkuları arasında, dünyadaki 
ülkelerin büyük bir kısmı, evrensel karantina prosedürlerini kolaylaştırırken, virüsün yayılma-
masını garanti eden önleyici bir önlem olarak ortaya konan Koronavirüsüyle birlikte yaşama 
planlarıyla birlikte, şehirlerindeki normal yaşama kademeli olarak dönmeyi kabul ettiler.
Türkiye, Fransa, İspanya ve İtalya'da ölüm ve vaka oranları düşmeye başladı ve bu ülkelerin 
hükümetleri, daha önce Avrupa ekonomilerine büyük zararlar veren tüm ekonomik faaliyetleri 
aksatmayı içeren hareket kısıtlamalarını hafifletmeye izin verdi.
Normalin aksine olan korona varlığında hayata dönmek zor olabilir, çünkü Korona salgınının 
düşmesinden sonra yaşam doğasına ve sadeliğine kolay kolay dönmeyecek. Çoğumuz olağan 
faaliyetlerine dönebiliriz, ancak virüse yakalanma korkusu hala bize eşlik edecek ve kurallara 
uymaya zorlandıktan sonra hayat sevincini ve akışını kaybedecek, doğamıza karşı davranışımızı 
değiştirecek.
Resmi olarak dört milyondan fazla Korona virüsü vakası tescil edilmiştir ve bunların dörtte üçü 
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Birçok ülke en tehlikeli durumlar 
dışında virüsü tespit etmek için test yapmadıklarından, istatistikler gerçek enfeksiyon sayısının 
sadece bir kısmını yansıtmaktadır.
Dünyadaki sosyal durgunluk, bu salgının sona erme tarihi konusundaki belirsizlikle daha da 
kötüleşmektedir. Siyasi ve bilimsel otorite insanların normal yaşama dönme konusunda nihai 
bir değerlendirme yapmaları kolay olmamaktadır.  Çünkü herkes için güvenli yol ve yöntem 
ortaya koymak ve öngörülen önlemleri terk etmemelerini sağlamak zordur.
Önümüzdeki günler zor olacaktır. Korona virüsün gidişatını belirleyecek olan da uyulması ger-
eken bu zor önlemlerdir. Ya sosyal izolasyon ve sosyal mesafeye ve hijyene riayet edilecek, ya 
da daha fazla enfeksiyona maruz kalınacaktır.
Ancak dünyanın yalnızca ekonomik nedenlerden dolayı karantinadan sarfınazar etmesi ger-
ektiğinin farkındayız. Böylece insanlığı ondan kurtarmak için son bir çare bulana kadar virüs 
aramızda özgürce yaşayacaktır.  
Türkiye normal yaşama dönüş tarihini açıkladı:
Türk yetkililer, Ramazan Bayramından sonra hayatın kademeli olarak normale döneceğini ve 
Türk makamların aldığı önlemlerin, hijyen, sosyal mesafe kurallarının uygulanması ve maske 
takma taahhüdünü de dikkate alarak virüsün ülkede yayılmasını kontrol altına almada başarılı 
olduğunu doğruladılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Salgını yatay olarak düşme 
eğilimine çekmeyi başardık. Eski normalliğe tam bir geri dönüş olmayacaktır. Maske takılması 
ve sosyal mesafenin korunması zorunluluğunu kaldırmak için yakın gelecekte bir girişimde 
bulunmayacağız. Ancak prosedürlerde bir rahatlama var ve biz en yüksek seviyedeki önlemleri 
taahhüt ederek Ramazan bayramı tatilinden sonra Türkiye'nin normal yaşama dönebilmesi için 
çalışıyoruz.
Fransa: Fransa, karantinanın gevşetildiğini ve 11/5/2020 Pazartesi gününden itibaren normal 
hayata dönmeye başladığını, buna bağlı olarak test sayısı ve vakaların arttığını,  bir sonra-
ki çalışma mekanizmalarının belirlenmesi için sonuçların değerlendirilmesinin beklendiğini 
açıklamıştır. 
Yunanistan: Yunanistan, göçmen kampları ve kabul merkezleri dışında ülkede karantina ted-
birlerinin hafifletildiğini açıkladı.
Almanya: Başbakan Merkel, Almanya'nın salgının ilk aşamasını geçtiğini ve federal eyaletleri 
sosyal kısıtlamaları hafifletmeye ve restoranların, spor salonlarının ve ibadethanelerin açıl-
masıyla kademeli olarak öğrencilerin saflarına geri döndürmeye çağırdığını duyurdu. Almanya, 
enfeksiyon oranının bir hafta boyunca her 100 bin nüfus başına 50'den fazla vakaya yükselmesi 
halinde kısıtlamaları yeniden uygulamaya karar verdi.
İngiltere: İngiliz hükümeti ülkede normale dönme planını açıkladı. İşe döndükten ve Koro-
navirüsünden tamamen kurtulduktan sonra Başbakan (Johnson) tarafından açıklanan plan,  
Okulların yeniden açılması,  hizmete getirilen kısıtlamalar kaldırırken sosyal mesafe ilkes-
ine uyulduğu alışveriş merkezlerin açılması ve otobüs ve tren ile ulaşım hizmetine getirilen 
kısıtlamaların kaldırılmasını içermektedir.
 İtalya: İtalya, ölüm oranları yaklaşık iki hafta içinde en düşük seviyelerine düştükten sonra 
yaşam yollarını iyileştirme planını açıkladı. İtalya enfeksiyonlar ve ölümler açısından dünyanın 
en çok etkilenen ülkelerinden biridir ve Avrupa'daki salgının merkez üssü olmuştur. İtalya, 
virüsle mücadele planının ikinci aşamasını uygulamayı planlamaktadır. Ülkenin en büyük 
sağlık kurumu başkanının, enfeksiyon eğrisinin zirveye ulaştığını ve düşmeye başladığını 
söylediği bir zamanda bu plan, hayat alanlarını kapatmaya son vermeyi ve tekrar normale dön-
meyi öngörmektedir.  İlgili kişi şöyle demektedir: Doğrulanırsa, ikinci aşamayı düşünmek ve 
hastalığın yayılmasını azaltmak için çalışacağız. Çünkü her gün elde etmemiz gereken bir sonuç 
söz konusudur. 
İtalya Sağlık Bakanı, hükümetin dâhil etmeyi planladığı yeni önlemlerin, uygulanan kısıtlama-
ları gevşetirken testleri artırmayı da içerdiğini, ancak virüsle birlikte yaşamaya yönelik daha 
büyük bir planın parçası olarak sosyal mesafenin gerekliliğini ve önemini de vurguladı.
İsviçre: İsviçre Merkez Bankası Başkanı, yeni Korona virüsün İsviçre ekonomisine ayda yak-
laşık 16 milyar euroya mal olduğunu açıkladı. Yetkili, İsviçre nüfusu üzerinde tam bir izolasyon 
uygulamamasına rağmen, kamu borç enflasyonu ve işsizlik sigortası maliyetlerini konusunda 
uyardı. Ancak, salgının yayılmasını azaltmak için restoranların kapatılması ve çoğu ticari faali-
yet de dahil olmak üzere bir dizi acil önlem alınmıştır. Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırmaya 
başladı ve restoranlar, mağazalar ve okulların önümüzdeki günlerde yeniden açılması planlan-
maktadır.
Avusturya: Avusturya Başbakanı, iki aylık bir aradan sonra restoran ve kafelerin kapılarının 
belirli kurallara göre ve virüsün yayılmasının arka planına uygulanan kısıtlamaları hafifletme 
planın bir parçası olarak yeniden açılacağını ifade etti. 
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اتفقــت غالبيــة بلــدان العــامل علــى اســتئناف احليــاة الطبيعيــة تدرجييــاً وحبــذر يف مدهنــا، مــع وضــع خطــط للتعايــش مــع فــروس 
كــوروان املســتجد ضمــن اجــراءات وقائيــة الــي تضمــن عــدم انتشــار الفــروس مــع ختفيــف إجــراءات اإلغــاق الشــامل يف ظــل 
عــدم توفــر لقــاح للــوابء حــى اآلن مــع حديــث اخلــراء عــن إمكانيــة االنتظــار عــدة أشــهر أخــرى الكتشــافه، وســط خمــاوف 

مــن حصــول موجــة اثنيــة مــن اإلصــاابت بفــروس كــوروان.
ويف تركيــا وفرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، بــدأت معــدالت الوفيــات واإلصــاابت يف الرتاجــع ومســاح حكومــات تلــك البلــدان 
بتخفيــف القيــود املفروضــة علــى احلركــة والــي مشلــت ســابقاً تعطيــل كافــة األنشــطة االقتصاديــة ممــا كبــد اقتصــادات أورواب 

خســائر فادحــة.
قــد تكــون العــودة إىل احليــاة يف ظــل وجــود الكــوروان أمــراً صعبــاً وخيالــف املألــوف، ألن احليــاة لــن تعــود إىل طبيعتهــا وبســاطتها 
بعــد احنســار وابء كــوروان، قــد يعــود معظمنــا إىل أنشــطته املعتــادة ولكــن اخلــوف مــن اإلصابــة ابلفــروس ســتظل تازمنــا، 

وســتفقد احليــاة هبجتهــا وانســيابيتها بعــد إجبــاران علــى التقيــد إبمــاءات، ســتغر ســلوكنا رغمــاً عــن طبيعتنــا.
ــاً مــا يزيــد علــى أربعــة مايــن إصابــة بفــروس كــوروان، وأكثــر مــن ثاثــة أرابعهــا يف أورواب والــوالايت املتحــدة،  ُســّجل رمسّي
وال تعكــس اإلحصــاءات إاّل جــزءاً مــن العــدد احلقيقــي لإلصــاابت، إذ إّن دواًل عــّدة ال جتــري فحوصــاً لكشــف الفــروس 

إال للحــاالت األخطــر.
وممــا يزيــد يف تفاقــم الركــود االجتماعــي يف العــامل، الغمــوض حــول موعــد هنايــة هــذا الــوابء، فالســلطات السياســية والعلميــة ال 
تســتطيع أن تضــع تقوميـًـا هنائيًّــا أمــام النــاس حــول أي عــودة إىل احليــاة الطبيعيــة، ألن األمــر ليــس ابلســهل، الســبيل اآلمــن 

ابلنســبة للجميــع هــو حســاب الكلفــة وعــدم التخلــي عــن التدابــر. 
األايم املقبلــة ســتكون صعبــة، وهــي الــي ســتحدد آليــة التعاطــي املســتقبلي مــع الفــروس فإمــا إعــادة فــرض احلجــر الصحــي 

مــن جديــد أو االســتمرار مــع وجــود الفــروس واملزيــد مــن األخطــار احملتملــة.
 ولكننــا نــدرك أن العــامل اضطــر إىل اخلــاص مــن احلجــر الصحــي ألســباب اقتصاديــة فقــط، والفــروس ســيعيش حــراً بيننــا 

ويتعايــش معنــا، حــى الوصــول إىل صنــع عــاج هنائــي خيلــص البشــرية منــه.
تركيا تعلن عن اتريخ عودة احلياة الطبيعية:

أكــد املســؤولون األتــراك أن عــودة احليــاة إىل طبيعتهــا بشــكٍل تدرجيــي ســتكون بعــد عيــد الفطــر، وأثبتــت اإلجــراءات 
الــي اختذهتــا الســلطات الرتكيــة جناحهــا يف احتــواء انتشــار الفــروس يف البــاد، مــع مراعــاة تطبيــق قواعــد النظافــة واملســافة 

االجتماعيــة وااللتــزام بوضــع الكمامــة.
وقــد قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: جنحنــا يف إيصــال الــوابء حنــو االحنــدار أفقيــاً، وال يوجــد عــودة كاملــة للحيــاة 
الطبيعيــة القدميــة ولــن يكــون هنــاك أي إجــراء قريــب إللغــاء إلزاميــة لبــس الكمامــات واملســافة االجتماعيــة، لكــن هنــاك 
ختفيــف يف اإلجــراءات، ونســعى مــن خــال االلتــزام ابلتدابــر علــى أعلــى املســتوايت ألن تنتقــل تركيــا عقــب عطلــة عيــد 

الفطــر املبــارك إىل احليــاة الطبيعيــة. 
فرنسا:

أعلنــت فرنســا عــن ختفيــف احلجــر الصحــي وبــدء عــودة احليــاة إىل طبيعتهــا بــدءاً مــن يــوم االثنــن 2020/5/11، مــع زايدة 
حــاالت الفحــص وانتظــار النتائــج لتحديــد آليــات العمــل القادمــة.

اليوانن:
أعلنت اليوانن عن ختفيف إجراءات احلجر الصحي يف الباد ابستثناء خميمات املهاجرين ومراكز االستقبال. 

أملانيا:
أعلنــت املستشــارة )مــركل( أن أملانيــا جتــاوزت املرحلــة األوىل مــن الــوابء وطالبــت املقاطعــات الفدراليــة بتخفيــف القيــود 
االجتماعيــة وعــودة الطلبــة تدرجييــاً إىل صفوفهــم مــع فتــح املطاعــم والصــاالت الرايضيــة ودور العبــادة، إال أن الســلطات 
األملانيــة اتفقــت علــى إعــادة فــرض القيــود إذا ارتفــع معــّدل العــدوى إىل أكثــر مــن 50 حالــة بــن كل 100 ألــف مــن 

الســكان ألســبوع.
بريطانيا:

أعلنــت احلكومــة الريطانيــة عــن خطــة لعــودة احليــاة إىل طبيعتهــا يف البــاد، وتتضمــن اخلطــة الــي أعلنهــا رئيــس الــوزراء 
)جونســون( بعــد عودتــه إىل العمــل وتعافيــه متامــاً مــن فــروس كــوروان، إعــادة فتــح املــدارس وفتــح مراكــز التســوق الــي يتــم فيهــا 

مراعــاة مبــدأ التباعــد االجتماعــي مــع رفــع القيــود املفروضــة علــى خدمــة املواصــات عــر احلافــات والقطــارات.
 إيطاليا:

كشفت إيطاليا عن خطة إلعادة مسارات احلياة فيها بعد تراجع معدالت الوفيات إىل أدىن مستوايهتا يف حنو أسبوعن، 
وإيطاليــا أحــد أكثــر بلــدان العــامل أتثــراً ابلــوابء علــى صعيــد اإلصــاابت والوفيــات ومركــز انتشــار الــوابء يف أورواب، وختطــط 
إيطاليــا لتطبيــق املرحلــة الثانيــة مــن خطتهــا يف مواجهــة الفــروس وهــي إهنــاء اإلغــاق والبــدء يف عــودة احليــاة إىل طبيعتهــا 
مــرة أخــرى، يف وقــت قــال فيــه رئيــس أكــر مؤسســة صحيــة ابلبــاد إن منحــى اإلصــاابت وصــل إىل ذروتــه وبــدأ يف اهلبــوط، 
واتبــع: لــو أتكــد األمــر ســيتعن علينــا التفكــر يف املرحلــة الثانيــة والعمــل علــى خفــض انتشــار املــرض، إهنــا نتيجــة يتعــن 

علينــا حتقيقهــا يومــاً بعــد يــوم.
وقــال وزيــر الصحــة اإليطــايل إن اإلجــراءات اجلديــدة الــي ختطــط احلكومــة هلــا تتضمــن زايدة االختبــارات مــع ختفيــف القيــود 

املفروضــة، ولكنــه أكــد أيضــاً علــى ضــرورة وأمهيــة التباعــد االجتماعــي يف إطــار خطــة أكــر للتعايــش مــع الفــروس.
سويسرا:

أعلــن رئيــس البنــك املركــزي السويســري أن فــروس كــوروان املســتجد يكلــف االقتصــاد السويســري حنــو 16 مليــار يــورو 
شــهراًي، وحــذر مــن تضخــم الديــن العــام وتكاليــف التأمــن ضــد البطالــة، ابلرغــم مــن أن سويســرا مل تفــرض العــزل الكامــل 
علــى ســكاهنا لكنهــا اختــذت عــدداً مــن تدابــر الطــوارئ مــن بينهــا إغــاق املطاعــم ومعظــم األنشــطة التجاريــة للحــد مــن 
تفشــي الــوابء، وبــدأت برفــع القيــود تدرجييــاً، ومــن املقــرر إعــادة افتتــاح املطاعــم واملتاجــر واملــدارس خــال األايم املقبلــة. 

النمسا:
بعــد توقــف احليــاة هبــا لنحــو شــهرين ســيعاد العمــل علــى فتــح أبــواب املطاعــم واملقاهــي وفــق قواعــد حمــددة ويف إطــار خطــة 
تدرجييــة لتخفيــف القيــود الــي فرضــت علــى خلفيــة انتشــار الفــروس وشــددت املستشــارة النمســاوية علــى ضــرورة االلتــزام 

ابلتباعــد االجتماعــي. 

العودة إلى الحياة مع الكورونا 

إشراق
İşrak
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رمبــا يصــاب الكثــر مــن املثقفــن والنخــب الفكريــة يف العــامل العــريب فضــًا عــن عمــوم النــاس - وفئــة الشــباب بشــكل خــاص - خبيبــة أمــل قــد تصــل إىل 
حــد اليــأس مــن إمكانيــة إحــداث تغيــر بنيــوي جــذري يف الطبقــة السياســية ويف أســلوب احلكــم وتــداول الســلطة والتخلــص مــن ثقافــة االســتبداد الــي 
تتحكــم مبعظــم الطبقــة احلاكمــة يف عاملنــا العــريب، وذلــك بعــد جنــاح الثــورات املضــادة املدعومــة مــن قبــل حكومــات وظيفيــة ختــدم قــوى غربيــة اباللتفــاف 
علــى الثــورات الشــعبية واالســتحواذ عليهــا وتســخر كوادرهــا وقطــف مثارهــا واختطــاف إجنازاهتــا مــن أجــل إعــادة انتــاج طبقــة سياســية بــذات العقليــة 
الســابقة وتعمــل لصــاحل ذات اجلهــات متجاهلــة طموحــات شــعوهبا ومتجــاوزة عمقهــا احلضــاري وااليديولوجــي والــذي يشــكل قــارب االنتقــال احلتمــي 
حنــو اســتعادة األلــق واجملــد والــروح احلضاريــة هلــذه األمــة الــي طــال رقادهــا وكثــر أعداؤهــا. نعــم لقــد تســلل قســرًا إىل داخــل كل الطاحمــن يف التغيــر اإلجيــايب 
شــيء مــن اإلحبــاط واليــأس حتــت وقــع الضــرابت القويــة املتتاليــة الــي تعرضــت هلــا رغبــات الشــعوب وطموحاهتــا، لكــن نظــرة أكثــر عمًقــا للمســألة قــد 
يوضــح الصــورة ويبــن مــا وراء احلــدث ويعيــد األمــل إىل النفــوس املرهقــة. فالوقائــع امليدانيــة واألحــداث االجتماعيــة الضخمــة هــي يف احلقيقــة جمــرد واجهــة 
للتفاعــات الفكريــة والرتاكمــات الثقافيــة والصراعــات االجتماعيــة النفســية الــي تتشــكل وتكــر وتنمــو عميًقــا يف جســد اجملتمــع لتشــكل مــع الزمــن ذاكرتــه 
ومرجعيتــه وشــرارة انفجــاره يف اللحظــة التارخييــة املناســبة. ذلــك أن العمــق احلقيقــي ألي تغيــر سياســي واجتماعــي علــى األرض هــو تغيــر ســابق يف 
الفكــر اجلمعــي والثقافــة االجتماعيــة واملــزاج العــام للمجتمــع جيعلــه أكثــر اســتعداًدا لقبــول التغيــر وأكثــر اندفاًعــا لدفــع مثنــه، وهــذا مــا حصــل وعلــى أعمــق 
املســتوايت يف العــامل العــريب نتيجــة الثــورات الــي عمــت معظــم بلدانــه. ابلعــادة حيصــل التغيــر علــى األرض اتليًــا للتغيــر الثقــايف والفكــري، فالثــورة الفكريــة 
والثقافيــة تنتــج ثــورة اجتماعيــة، والفكــرة متهــد للحركــة وتعبــد الطريــق أمــام التغيــر، لكــن، وبوجــود أنظمــة اســتبدادية مزمنــة حتاصــر الفكــرة وتراقبهــا وختنقهــا 
قبــل أن تكــر ويصبــح هلــا امتــدادات اجتماعيــة ال بــد مــن ثــورة - غالبًــا مــا تكــون فوضويــة وعنيفــة – تدمــر الكيــان االســتبدادي الصلــب الــذي يقــف 
عائًقــا أمــام أي حركــة تنمويــة تطويريــة، وتفســح اجملــال بعــد فــرتة لنمــو األفــكار ومتددهــا والبحــث عــن بيئــة مائمــة جلعلهــا منهــج عمــل وواقعــا معاًشــا.  

جنحــت املوجــة األوىل لثــورات الربيــع العــريب يف ضــرب البنيــة الثقافيــة والقواعــد الفكريــة لاســتبداد والطغيــان يف عاملنــا العــريب وتغيــر الفكــر اجلمعــي 
واملــزاج العــام الــذي تعايــش طويــًا مــع االســتبداد والظلــم حــى ابت يقبلــه كقــدر ال مهــرب منــه. ومــع أن تلــك الثــورات قــد فشــلت حــى اللحظــة يف 
تغيــر ثقافــة الطبقــة احلاكمــة أو اقتاعهــا بفعــل الثــورات املضــادة والــي جنــدت لنجاحهــا مقــدرات ماليــة وعســكرية وإعاميــة ضخمــة، إال أن املوجــة 
التاليــة – والقادمــة ال حمالــة حتــت مســميات خمتلفــة ومــررات متعــددة – والــي ســيكون الفكــر اجلمعــي اجلديــد واملــزاج العــام الــذي أفرزتــه ثــورات الربيــع 

العــريب احملــرك الرئيســي هلــا ســتنجح يف اقتــاع الطبقــة احلاكمــة ونســف ثقافــة االســتبداد مــن جذورهــا. 
 لقــد جنحــت قــوى االســتبداد والطغيــان يف إمخــاد ثــورة الشــعب الســاعية إىل تبديــل نظــام احلكــم – وليــس احلــكام فقــط – وااللتفــاف علــى إجنازاهتــا 
امليدانيــة، لكنهــا دون شــك مل – ولــن - تنجــح يف إمخــاد الثــورة الفكريــة والثقافيــة واالجتماعيــة الــي أفرزهتــا الثــورة امليدانيــة وثبتتهــا يف أعمــاق الشــعوب 
ووجداهنــا فغــرت نظــرة الشــعوب حلكامهــا وكشــفت مقــدار ضعفهــم وخوفهــم مــن غضــب الشــعوب واحتقاهنــا. ولعــل مــن أهــم افــرازات الربيــع العــريب 
الفكريــة والثقافيــة واالجتماعيــة تغيــر نظــرة الشــعوب للحاكــم مــن فاعــل وقــادر ومســيطر ومتحكــم بزمــام الشــعوب وحمــدد ملصائرهــا لدرجــة جتعلــه قريــن 
اإللــه أو أدىن بقليــل مــن ذلــك، إىل خــادم للشــعب خائــف مــن غضبــه طالــب لرضــاه ســاع لتحقيــق آمالــه لدرجــة جتعلــه موظًفــا يرعــى مصــاحل مــن اختــاره 

حاكًمــا ويراعــي خصوصيــات شــعبه وحيــرتم ثقافتــه وحضارتــه.
يقــول الدكتــور حممــد خمتــار الشــنقيطي: " إن حتكــم هواجــس اخلــوف مــن الفتنــة يف الثقافــة السياســية اإلســامية منــذ صفقــة عــام اجلماعــة إىل هنايــة 
الدولــة العثمانيــة يوشــك أن يتاشــى بفعــل ثــورات الربيــع العــريب، وحتــل حملــه ظاهــرة نفســية وثقافيــة جديــدة هــي الوقــوف يف وجــه الظلــم السياســي 

ومقاومتــه ســلما أو حــراب “. 
إن الثقافــة السياســية الســائدة يف اجملتمعــات العربيــة منــذ قــرون تقــوم علــى اإلذعــان إلرادة الطغــاة واملســتبدين والظلمــة الذيــن وصلــوا للحكــم دون إرادة 
شــعبية حفاظًــا علــى وحــدة األمــة وكياهنــا وخوفًــا مــن الفتنــة والفوضــى احملتملــة والــي يلــوح هبــا املســتبدون دوًمــا كبديــل عــن ســيطرهتم. هــذه الثقافــة الــي 
هلــا جــذور اترخييــة وفقهيــة كانــت عامــًا حامسًــا بتدجــن الشــعوب ودفعهــا حنــو اخلنــوع والقبــول بــكل أشــكال القهــر والظلــم وتريــر كل جرائــم وجتــاوزات 
وطغيــان الطبقــة احلاكمــة. وقــد جنحــت ثــورات الربيــع العــريب بضــرب قواعــد هــذه الثقافــة وهــز أركاهنــا وإضعــاف ســطوهتا علــى العقــل اجلمعــي العــريب 
واإلســامي وهــذا هــو اإلجنــاز األبــرز هلــذه الثــورات والــذي سيؤســس ملراحــل قادمــة – ال تتجــاوز بضعــة عقــود - أقــرب إىل طموحــات الشــعوب وأبعــد 

عــن ثقافــة االســتبداد واالســتعباد. 
إن زوال قدســية احلاكــم والتوقــف عــن اعتبــاره صاحــب القــرار الوحيــد والســلطة املطلقــة والعقــدة الــي جتتمــع عندهــا كل مؤسســات الدولــة والــي يــؤدي 
حلهــا إىل تدمــر الدولــة واجملتمــع والدخــول يف نفــق الفوضــى والتوحــش واجملهــول، يعتــر اخلطــوة الصحيحــة األوىل ابالنتقــال حنــو نظــام سياســي عــادل 

يســتلهم قوانينــه العصريــة مــن روح احلضــارة اإلســامية القائمــة علــى الشــورى والعدالــة واملســاواة واحلريــة املنضبطــة.
وإن ســرعة وصــول هــذه الثــورات ألهدافهــا يف التحــرر والتقــدم والتطــور منــوط بقــدرة النخــب الثقافيــة والفكريــة والدينيــة علــى صياغــة نظــرايت فكريــة 
وســلوكيات اجتماعيــة وطروحــات فقهيــة وثقافــة مجعيــة تكــرس مــا أفرزتــه حركــة اجملتمعــات العربيــة يف زمــن الثــورات مــن نبــذ االســتبداد ورفــض الطغيــان 
والنظــر إىل احلاكــم كموظــف لفــرتة حمــددة لــه صاحيــات مقيــدة ابلقانــون وخيضــع للمســاءلة واالســتبعاد بطــرق قانونيــة عنــد اللــزوم، واعتبــار اجليــش 
أداة حلمايــة الشــعب مــن االعتــداءات اخلارجيــة والداخليــة ومحايــة القانــون مــن تســخره خلدمــة احلاكــم، وليــس أداة لتدمــر البــاد وقتــل املواطنــن وجتــاوز 
القانــون محايــة للحاكــم مــن غضــب شــعبه. ومــن أجــل هــذا اهلــدف ال بــد مــن االســتفادة مــن كل الوســائل احلديثــة املتاحــة لنشــر هــذا الوعــي وتثبيتــه 
يف وجــدان الشــعوب منًعــا مــن الســماح لقــوى التخلــف واالســتبداد الــي جنحــت بــوأد الثــورات امليدانيــة اباللتفــاف مــرة أخــرى علــى حالــة الوعــي تلــك 

وتدجينهــا مــن جديــد مبــا يضمــن اســتمرار االســتبداد والظلــم لقــرون أخــرى. 
إن تغــر املــزاج الشــعي العــام بفعــل ثــورات الربيــع العــريب هــي فرصــة اترخييــة اندرة حتتــاج ملــن يقتنصهــا ويكرســها لنهضــة األمــة مــن جديــد. ولــو جنحــت 
النخــب الفكريــة والثقافيــة والدينيــة يف التأســيس لصياغــة بــى ثقافيــة اجتماعيــة وسياســية جديــدة تســتبدل العاقــة االســتبدادية القســرية بــن احلاكــم 
واحملكــوم بعاقــة قانونيــة تعاقديــة تقــوم علــى اعتبــار احلاكــم موظًفــا لفــرتة حمــددة غــر مطلــق الصاحيــة وخيضــع جلهــاز رقــايب يتابــع حتركاتــه وأداءه ويقيــم 
إجنازاتــه وحياســبه أو يعزلــه عنــد الضــرورة فــإن هــذا حبــد ذاتــه انتصــار اســرتاتيجي للربيــع العــريب ومفصــًا مهًمــا مــن مفاصــل التاريــخ العــريب واإلســامي 

ســتقطف األجيــال املقبلــة مثــاره ال حمالــة.

Arap dünyasındaki birçok entelektüel ve fikir erbabı elitin yanı sıra halkın geneli ve özellikle gençler siyasi sınıfın te-
mel yapısında ve yönetim tarzında değişiklik olasılığından, Arap dünyasındaki yönetici sınıfın çoğuna egemen olan 
güç transferi ve zulüm kültürünün elden çıkarılmasından umutsuzluk duyarak hayal kırıklığına uğramış olabilirler. 
Bu, Batılı güçlere hizmet eden işlevsel hükümetlerin, halk devrimlerini atlatarak, onları ele geçirerek, kadrolarını 
kullanarak, meyvelerini toplayarak ve aynı önceki zihniyete sahip bir siyasi sınıf oluşturmak için başarılarını gasp 
ederek desteklediği karşı-devrimlerin başarısından sonradır. Öyle ki bu karşı devrimler kültürel ve ideolojik derin-
liklerini aşarak ve halklarının isteklerini görmezden gelerek, aynı partilerin yararına çalışmaktadırlar. Kaldı ki Arap 
baharı devrimleri uzun zamandır uyumaya devam eden ve çok sayıda düşmanı olan bu ulusun ihtişamının ve uygar 
ruhunun restorasyonuna yönelik kaçınılmaz geçiş evrelerini teşkil etmektedir.
Evet, bu devrimler halkların istek ve arzularına ve olumlu bir değişime talip olan herkese indirilmiş güçlü darbelerin 
etkisiyle hayal kırıklığı ve umutsuzluk içine sürüklenmeye zorlanmıştır. Ancak konuya daha derinlemesine bir bakış, 
görüntüyü açıklığa kavuşturabilir, olayın arkasındaki şeyin ne olduğunu ortaya çıkarabilir ve yorgun ruhlara umutları 
geri getirebilir. Sahadaki gerçekler ve mega-sosyal olaylar; Aslında, toplumun bedeninde şekillenen, büyüyen ve 
derinlemesine gelişen entelektüel etkileşimler, kültürel birikimler ve psikososyal çatışmalar için, zamanın hafızasını, 
referansını ve kıvılcımını uygun tarihsel zamanda şekillendirmek için bir cephedir. Herhangi bir siyasi ve sosyal 
değişimin gerçek derinliği, kolektif düşünce, sosyal kültür ve toplumun genel ruh halinin daha önceki bir değişim-
idir. Nitekim bu, ülkelerinin çoğunu saran devrimlerin bir sonucu olarak Arap dünyasında en derin seviyede mey-
dana gelmiştir. Genellikle zemindeki değişim, kültürel ve entelektüel değişimden sonra meydana gelir. Entelektüel 
ve kültürel devrim, toplumsal bir devrim üretir. Fikir hareketi hazırlar ve değişimin yolunu açar. Fakat fikri çevreley-
en kronik otoriter rejimler onu izleyerek büyümeden ve sosyal uzantılara sahip olmadan önce boğmaya çalışıyorlar. 
Bu yüzden genellikle kaotik ve şiddet içeren bir devrim, fikirsel olarak gelişip büyüdükten sonra her gelişimsel 
kalkınma hareketinin önünde duran sert/katı otoriter varlığı diskalifiye edip yok etmesi gerekir. Ayrıca devrimi bir 
çalışma yöntemi ve bir gerçeklik haline getirmek için uygun bir ortam arayışına girmelidirler. 
 Arap Baharı devrimlerinin ilk dalgası, Arap dünyasındaki zorbalığın kültürel yapısını ve entelektüel temellerini 
vurmayı başarmıştır. Bu devrimler şimdiye kadar yönetici sınıfın kültürünü değiştirmemiş veya ayakta kalmak için 
büyük finansal, askeri ve medya yetenekleri toplayan karşı-devrimler nedeniyle kök salmış olsa da, uzun zaman-
dır zulüm ve adaletsizlikle yaşamış olan kolektif düşünce ve ruh halini kaçınılmaz bir kader olarak değiştirmiştir. 
Bununla birlikte - kaçınılmaz olarak farklı isimler ve farklı gerekçeler altında - Arap Baharı devrimlerinin yarattığı 
yeni kolektif düşünce ve ruh hali olan bir sonraki dalga, ana sürücü, yönetici sınıfı kökünden söküp zulüm kültürünü 
köklerinden yok etmeyi başaracaktır.
Zulüm ve zulüm güçleri, sadece hükümdarları değil hükümeti de değiştirmek isteyen insanların devrimini bastır-
mayı ve sahadaki başarılarını bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak kuşkusuz, devriminin insanların derinliklerinde ve 
duygularında ürettiği ve kalıcı hale getirdiği entelektüel, kültürel ve sosyal devrimi bastırmada başarılı olamadı ve 
olmayacaktır. Bu, insanların hükümdarlarına karşı algılarını değiştirdi ve halkların öfkesi ve kalkışması karşısındaki 
zayıflıklarını ve korkularını ortaya çıkardı. 
Arap Baharı'nın entelektüel, kültürel ve sosyal belki de en önemli getirilerinden biri, halkların yönetici konusundaki 
algısını değiştirmiş olmasıdır. Yönetici algısını kudretli, egemen, halklarının dizginlerini elinde tutan ve gidişatlarını 
belirleyen yarı ilah bir aktör olmaktan çıkarıp, halkına hizmet eden, onların öfkesinden korkan, rızalarını kazan-
mak için çabalayan bir konuma indirgemesidir. Halkının emellerini gerçekleştirmek için bir memur gibi çalışan, 
kendilerini seçen insanların maslahatı için çırpınan, halkının düşmanlarını düşman dostlarını dost edinen kültür ve 
medeniyetine saygı duyan bir hizmetçiye dönüştürmüş olmasıdır. 
Dr. Muhammed Muhtar El-Şankiti diyor ki: Yöneticilerin halklarıyla "sosyal sözleşme imzalamalarından, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun sonuna kadar İslami siyasal kültürde var olan ayaklanma kaygı ve korkusu Arap Baharı devrim-
leri nedeniyle kaybolmak üzeredir. Yerine siyasi adaletsizliğe karşı duran ve barış ya da savaş ortamında direnen yeni 
bir psikolojik ve kültürel olgu yerleşmektedir.”
Nitekim Arap toplumlarında yüzyıllardır hüküm süren siyasal kültür, halk iradesi olmadan iktidara gelen diktatörlerin 
ve zorbaların güya ulusun birliğini ve varlığını korumak için her zaman hakimiyetlerine alternatif olarak gördükleri 
potansiyel isyan ve kaos korkusuna dayanır. Tarihsel ve hukuki kökenleri olan bu kültür, halkları uysallaştırmak ve 
onları egemen sınıfın tüm suçları, ihlalleri ve zulmü için her türlü baskı ve adaletsizlik ve meşruiyetin kabulüne zor-
layan belirleyici bir faktör olmuştur. Arap Baharı devrimleri, bu kültürün kurallarına vurmayı, temellerini sarsmayı 
ve Arap ve İslami kolektif akıl üzerindeki konumunu zayıflamayı başarmıştır. Bu, birkaç on yılı aşmayan - gelecek 
aşamalar için kuracak olan bu devrimlerin halkların isteklerine daha yakın ve zulüm ve kölelik kültüründen uzakta 
en belirgin başarısıdır. Hükümdarın kutsallığının son bulması, devlet ve toplumun yıkılmasına ve kargaşa, vahşet ve 
belirsizlik sürecine girmesine yol açan tüm devlet kurumlarının buluştuğu mutlak otorite olarak tek karar verici old-
uğu düşüncesinin sona ermesi ilk doğru adımı teşkil etmektedir. Ardından adil bir siyasal sisteme geçişi ifade eden 
istişare, adalet, eşitlik ve disiplinli özgürlüğe dayalı İslam medeniyeti ruhundan ve modern yasalarından esinlenmesi 
de bu adımı tamamlayacaktır. 
Bu devrimlerin kurtuluş, ilerleme ve kalkınma hedeflerine olan hızları, kültürel, entelektüel ve dinsel elitlerin en-
telektüel teorileri, sosyal davranışları, doktriner tezlerine bağlıdır. Ayrıca devrimlerin baş gösterdiği zamanında 
ortaya çıkan Arap toplumları hareketini sürdüren, zulmü reddeden bir dernek kültürünü formüle etme becerisiyle 
bağlantılıdır. Hükümet, belirli bir süre için seçilen, yasalarla kısıtlanan ve gerektiğinde yasal yollarla hesap vere-
bilirliğe ve yönetimden uzaklaştırmaya tabi yetkileri olan bir yönetici olması sağlanmalıdır. Ordu, ülkeyi yıkmak, 
vatandaşları öldürmek ve hükümdarı halkının gazabından korumak için yasaları çiğneyen bir unsur değil, insanları 
dış ve iç saldırılardan korumak üzere hükümetin hizmetinde bir araç olarak dizayn edilmelidir. Bu hedefe ulaşmak 
için, bu farkındalığı yaymak ve halkın vicdanına oturtmak üzere mevcut tüm modern araçlardan yararlanmak gere-
kir. Ayrıca sahadaki devrimleri ortadan kaldırmayı başaran geri kalmışlık ve zorbalık güçlerinin bu bilinç durumunu 
bir kez daha bertaraf etmesine ve yüzyıllar boyunca zulüm ve adaletsizliğin devamını sağlamak üzere tekrar kabul 
görmesine izin vermemek lazımdır.
Arap Baharı devrimleri sonrasında kamusal ruh halindeki değişim, ele geçirilmesi ve ulusun yeniden doğmasına 
adanması gereken nadir bir tarihi fırsattır. Ve eğer entelektüel, kültürel ve dini elitler kurdukları derneklerle yeni 
sosyo-kültürel yapıları formüle etmeyi başarırlarsa hükümdar ile yönetilen arasındaki baskıcı, otoriter ilişkinin yeri-
ni, belirli bir süre için yönetmek üzere seçilmesini sağlayan yasalara doğrultusunda toplumsal sözleşme ilişkisi alır. 
Böylece halk yöneticinin hareketlerini ve performansını takip eden, başarılarını değerlendiren, hesap soran, ya da 
gerektiğinde onu uzaklaştıran bir denetim organına kavuşmuş olur. Nitekim bu tek başına Arap Baharı için stratejik 
bir zafer ve Arap ve İslam tarihi kazanımlarının önemli bir öğesi olacaktır.
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لقــد أكســبت التطــورات األخــرية يف ليبيــا بعــًدا جديــًدا للعالقــات مــا بــني تركيــا ومشــال إفريقيــا، والــيت تعيــش حالــة 
مــد وجــزر عقــب الربيــع العــريب. لقــد أســفر الدعــم الرتكــي للحكومــة الشــرعية يف ليبيــا عــن نتائــج إجيابيــة، يف مواجهــة 
التحالــف اآلمث واملدّمــر والــذي ال ميكــن أن يــدوم؛ مــا بــني اإلمــارات ومصــر يف ليبيــا. إن اإلرادة الرتكيــة الــيت أثبتتهــا 
شــرق املتوســط، جعلتهــا تلقــي ابملؤامــرات الــيت تســتهدف ليبيــا عــرض احلائــط، وعلــى إثــر ذلــك حتركــت الــدول 
اجملــاورة بعــد حالــة صمــت طويلــة. بدايــة مــن تونــس، ومــن مث اجلزائــر وصــواًل حــىت إىل املغــرب؛ مجيــع هــذه الــدول 

أدركــوا اللعبــة الــيت حُتــاك يف ليبيــا، كاشــفني عــن موقفهــم يف دعــم احلكومــة الشــرعية دون خــوف.
يف الواقــع مل تكــن هــذه التطــورات مفاجئــة للغايــة. وكمــا قالــت الدكتــورة وهيبــة قطــوش مديــرة املركــز اجلزائــري 
للدراســات والتنميــة جبامعــة 2 يف اجلزائــر، "تتطــور العالقــات الرتكيــة ومنطقــة املغــرب العــريب حنــو االجتــاه الصحيــح 
واملفــرتض، وذلــك بعــد تباعــد معلــوم لفــرتة طويلــة مــن الوقــت". يف احلقيقــة علــى الرغــم مــن كل الســلبيات وحرمــان 
مصــر مــن ركــب هــذه العالقــات املتطــورة، فــإن أكادمييــي مشــال إفريقيــا مبجملهــم يؤكــدون علــى مــا تفضلــت بــه 
الدكتــورة قطــوش مــن خــالل االهتمــام الــذي يولونــه لرتكيــا. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الســنوات األخــرية شــهدت 
قــدوم العديــد مــن أكادمييــي كل مــن تونــس واجلزائــر حنــو تركيــا، ممــا أعطــى جمــااًل لتشــكيل دبلوماســية ثقافيــة وأكادمييــة 

بعيــًدا عــن دبلوماســية الشــؤون اخلارجيــة.
مــن إحــدى نتائــج تطــور هــذه العالقــات، أقيمــت نــدوة يــوم 21 مايــو/أاير اجلــاري، عقدهتــا وحــدة الدراســات 
ــة، حتــت عنــوان "العالقــات  ــوارد أعــاله؛ أي املركــز اجلزائــري للدراســات والتنمي ــة لشــرق املتوســط ابملركــز ال األمني
الرتكية-املغاربيــة مــن أجــل فــرص شــراكة اســرتاتيجية"، وكانــت نــدوة عــن بُعــد عــرب اإلنرتنــت. ولقــد أتيحــت يل فرصــة 
احلضــور، إىل جانــب ممثلــني عــن اجلزائــر، وتونــس، واملغــرب، وليبيــا وموريتانيــا. ولقــد أظهــر املشــاركون مــن خــرباء يف 
ــدأت ابلتطــور ضمــن منحــى إجيــايب  ــة، وأهنــا ب ــال العالقــات الرتكية-املغاربي ــة، تفــاؤاًل حي التاريــخ والعالقــات الدولي

وذلــك بعــد وقــت طويــل مــن الركــود.
علــى الرغــم مــن حالــة الركــود الــيت شــهدهتا اجلزائــر علــى صعيــد العالقــات الرتكية-اجلزائريــة، فــإن هــذه املبــادرة مــن 
جامعــة جزائريــة، والكلمــة االفتتاحيــة الــيت بدأهتــا مديــرة املركــز تشــري إىل املســتوى احلــايل الــذي وصلــت لــه العالقــات. 
لقــد اعتــربت مديــرة املركــز د. قطــوش خــالل حديثهــا، أن "فكــرة ترســيخ مبــادئ مجيــع أنــواع العالقــات مــا بــني تركيــا 
ودول املغــرب العــريب، والتوصيــات يف آليــات صنــع القــرار؛ يعتــرب انعكاًســا لــإرادة السياســية كمــا هــو انعــكاس 
ــة،  ــا مــن املســامهات الــيت تقدمهــا العالقــات التارخيي ــة كذلــك األمــر". يف الكلمــة نفســها وانطالًق ــة األكادميي للحال
توصــي د. قطــوش بشــدة علــى ضــرورة إحيــاء العالقــات مــا بــني تركيــا ومشــال إفريقيــا، كمــا أهنــا تؤكــد علــى ضــرورة 
مراجعــة القضــااي الــيت هتــدد هــذه العالقــات. مشــرية إىل أن الوجــود االســتعماري يف املنطقــة تــرك انطباعــات خاطئــة 
وعواقــب علــى صعيــد العالقــات مــا بــني تركيــا ومشــال إفريقيــا، وأن مــن الضــروري حتديــد هــذه العقبــات مــن أجــل 
مواصلــة تنميــة العالقــات، كمــا أن الوقــت قــد حــان الختبــار مــا إذا كان األتــراك واملغاربــة مســتعدين للتغلــب علــى 

تلــك العقبــات وجتاوزهــا.
مــن انحيــة أخــرى، فلقــد تناولــت هــذه النــدوة أيًضــا، مشــاكل وهتديــدات العالقــات الثنائيــة بــني الطرفــني، ومســامهة 
الــرتاث التارخيــي يف هــذه العالقــات، وأولــوايت التجــارة واالقتصــاد، إىل جانــب اســتخدام الثقافــة والعلــوم كعنصــر 
قــوة انعمــة، وتطلعــات حــول مســتقبل الشــراكة االســرتاتيجية، إىل غــري ذلــك مــن القضــااي. ابلطبــع ال ميكــن تنــاول 
مجيــع املواضيــع واألطروحــات الــيت تناولتهــا النــدوة يف مقــال واحــد، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن القاســم املشــرتك 
بــني الكلمــات الــيت كانــت علــى مســتوى متكامــل ومتناغــم وواقعــي؛ هــو الرتكيــز علــى تطويــر العالقــات مــع تركيــا، 

وضــرورة إزالــة أي عقبــات تقــف أمــام ذلــك.
كان هنــاك كلمــات أيًضــا ركــزت علــى أن النهضــة الرتكيــة تصلــح أن تكــون منوذًجــا لــدول املغــرب العــريب، وأن مــن 

الضــروري النظــر إىل تركيــا كنمــوذج تنمــوي إىل جانــب كوهنــا منوذًجــا سياســيًّا.
أمــا الدكتــور حممــد إمساعيــل الــذي كان يتحــدث حــول اتريــخ العالقــات الرتكية-الليبيــة، مســلطًا الضــوء بشــكل 
خــاص علــى التطــورات األخــرية، أشــار إىل املســامهات الرتكيــة الــيت كانــت وراء القضــاء علــى شــرعية االنقــاليب حفــرت 
يف ليبيــا. كمــا أكــد د. إمساعيــل نفســه علــى أن مــا قامــت بــه تركيــا مــن إســهامات كان وراء دحــر ميليشــيا حفــرت عــن 
العديــد مــن البلــدات واملناطــق الليبيــة، كاشــًفا عــن رأي الوســط األكادميــي يف ليبيــا، حــول اتفاقيــة املنطقــة االقتصاديــة 
اخلالصــة؛ حيــث أكــد علــى أن االتفاقيــة كمــا أعــادت لليبيــا حقهــا املغتَصــب، فإهنــا دخلــت مرحلــة سيســتفيد منهــا 

اجلميــع.
أمــا التونســي د. مصطفــى سيســيت والــذي حتصــل علــى درجــة الدكتــوراة يف تركيــا، شــدد علــى أمهيــة العالقــات بــني 
الطرفــني، مشــريًا إىل ضــرورة حتــري األحــكام اخلاطئــة املبعثــرة يف التاريــخ )حــول تركيــا وعالقاهتــا مــع املغــرب العــريب(، 
وتصحيــح تلــك األخطــاء، واعتمــاد املراجــع الرتكيــة واالســتفادة منهــا هبــذا الصــدد. كمــا ربــط د. مصطفــى إنشــاء 
الشــراكات االســرتاتيجية بتطويــر العالقــات العلميــة واألكادمييــة، وأن الدراســات الــيت ســتنتج عــن ذلــك ستســاهم 

يف التوجــه للمنحــى السياســي.
النــدوة أيًضــا تضمنــت تقييمــات قّيمــة للغايــة طرحهــا ممثــل موريتانيــا حــول العالقــة املتواضعــة مــع تركيــا. حيــث اعتــرب 
د. ديــدي ولــد الســالك أن العالقــات الــيت ســتقام بــني موريتانيــا وتركيــا، مــن شــأهنا أن ختفــف مــن نفــوذ الربيطانيــني 
والفرنســني املوجــود منــذ االســتعمار، مؤكــًدا علــى أن ذلــك ســينعكس يف السياســة الدوليــة، وأن إبمكانــه خلــق تــوازن 

حقيقــي للقــوى يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط، مشــريًا مــن انحيــة أخــرى للتوقعــات املشــرتكة مــن هــذه النــدوة.
ابلطبع آرائي يف هذا ااخلصوص معلومة، وال حتتاج إىل تكرار. تركيا ستنهض من حيث توقفت.

Libya’daki son gelişmeler, Arap baharı akabinde, med-cezir yaşayan Türkiye Kuzey Afrika il-
işkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Sürdürülmesi mümkün olmayan yıkıcı BAE- Mısır ittifakı 
karşısında, Libya meşru Hükümeti’ne Türkiye’nin verdiği destek olumlu neticeler verdi. Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlılığı, Libya’ya kurulan komployu devre dışı bırakırken, aslın-
da uzun süredir sessiz kalan komşu ülkeleri de harekete geçirdi. Önce Tunus, akabinde Cezayir 
hatta Fas Libya’da oynanan oyunun farkında olduklarını ilan ederek, meşru Ulusal Mutabakat 
Hükümetini desteklediklerini açıkladılar.
Aslında bu gelişme sürpriz değildi. Cezayir 2 Üniversitesi Cezayir Araştırma ve Kalkınma 
Merkezi müdürü Dr. Vehibe Kattuş’un dediği gibi; uzun zamandan beri tabii mecrasında uzak-
laşan Türkiye-Mağrip İlişkileri yeniden olması gereken yöne evirilmiştir. Nitekim bütün olum-
suzluklara, Mısır’ın mahrum bırakmasına rağmen; diğer Kuzey Afrika ülkeleri akademisyenleri-
nin Türkiye’ye gösterdiği ilgi de, Vehibe Kattuş’un tespitlerini doğrulamıştır. Dahası, son birkaç 
yıldır, Cezayir ve Tunus akademisyenlerinin Türkiye’ye daha sık gelmeye başlamaları dış işlerin-
den bağımsız, kültürel ve akademik diplomasiye imkan vermiştir.
Bu gelişmenin bir neticesi olarak, yukarıda adı geçen merkezin (el Merkezu’l Cezayiri Liddirasat 
ve’t -Tenmiye) Akdeniz Güvenlik Araştırmaları Birimi, 21 Mayıs’ta, “Stratejik Ortaklık İmkan-
ları İçin Türk-Mağrip İlişkileri” konulu bir webinar toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya Cezayir, 
Tunus, Fas, Libya, Moritanya temsilcilerinin yanı sıra ben de katıldım. Hemen hepsi uluslararası 
ilişkiler ve tarih uzmanı olan katılımcıların Türkiye-Mağrip İlişkilerinin geleceği konusundaki 
iyimserlikleri, uzun zamandan sonra olumlu bir dip dalganın gelişmekte olduğunu göstermiştir.
Türkiye Cezayir İlişkilerinde, Cezayir tarafının uzun zaman temkinli durmasına rağmen, üniversit-
eden böyle bir girişimin başlatılması ve ayrıca merkez müdürü Vehibe Kattuş’un açılış konuşması 
ikili ilişkilerin geldiği seviyeye işaret etmektedir. Merkez Müdürünün; Türkiye-Mağrip Ülkeleri 
arasında her türlü ilişkinin geliştirilmesi prensiplerinin oluşturulması ve karar alma mekanizma-
larına tavsiye edilmesi fikri, akademik olduğu kadar oradaki siyasi iradenin de yansıması olarak 
değerlendirilmektedir. Aynı konuşmada, tarihi ilişkilerin sunacağı katkılar ışığında, Türkiye ile 
Kuzey Afrika ülkelerinin ilişkilerinin canlandırılması hararetle önerilirken; bu ilişkileri tehdit 
eden hususların gözden geçirilmesinin zaruretine de değinilmiştir. Bölgede varlık göstermiş 
sömürgecilerin Türkiye-Kuzey Afrika müşterek tarihine koydukları rezervler ve yanlış anlatım-
ların; ilişkilerin gelişmesinin önünde engel olduğu tespiti yapılarak; artık Türklerin ve Mağriplil-
erin bunu aşabilecek durumda olup olmadıklarının test edilme zamanının geldiği ifade edilmiştir.
Söz konusu toplantı, ikili ilişkilerin sorunları ve tehditler, ilişkilerde tarihi mirasın katkısı, ticari 
ve iktisadi öncelikler ile bir yumuşak güç unsuru olarak bilim ve kültürün kullanılması ve stratejik 
ortaklıklar için geleceğe bakışlar konuları ele alınmıştır. Bütün konuşmaları ve yaklaşımları bir 
sütunda ele almak mümkün değildir. Ancak oldukça seviyeli, tutarlı ve gerçekçilik zemininde 
yapılan konuşmaların ortak tarafı; her halükarda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi ve bu konu-
daki her türlü engelin ortadan kaldırılması gerektiği yönündeydi. Türkiye’nin kalkınması, Mağrip 
ülkeleri için bir model olabileceği vurgusu yapılan konuşmalarda; Türkiye’ye siyasi modelden 
ziyade, bir kalkınma modeli olarak bakıldığının altı çizilmiştir.
Türkiye-Libya İlişkileri tarihini hatırlatan Dr. Muhammed İsmail, özellikle son zamanlarda mey-
dan gelen gelişmeleri referans alarak, Hafter’in meşruiyeti ortadan kaldırma teşebbüsleri karşısın-
da Türkiye’nin katkılarını dile getirmiştir. Türkiye’nin katkıları sayesinde, “Hafter’in Çeteleri-
nin” birçok şehir ve kasabalardan uzaklaştırıldığını söyleyen konuşmacı; Münhasır Ekonomik 
Bölge Mutabakatıyla, Libya’nın gasp edilmiş deniz sahasını geri alındığı gibi, bütün tarafların 
kazanacağı bir sürece girildiğini vurgulaması Libya akademisinin meseleye bakışını ortaya koy-
muştur.
Doktorasını Türkiye’den alan Tunuslu Mustafa Sisti ise iki tarafın ilişkilerinin önemine vurgu 
yaparken, tarih üzerinde oluşturulan yanlış yargıların düzeltilmesi ve bunun için Mağrip ülkeler-
inin Türkiye’deki kaynakları daha fazla kullanması gerektiğini ifade ederek, önemli tespitlerde 
bulunmuştur. Stratejik ortaklıkların kurulmasının ilmi ve akademik ilişkilerin geliştirilmesine 
bağlayan Sisti, ortaya çıkacak çalışmaların siyaseti de yönlendireceğini ileri sürmüştür.
Toplantıda Türkiye’nin en az ilişki tesis ettiği Moritanya temsilcisinin değerlendirmeleri de old-
ukça manidardır. Dr. Didi Veled es Salik konuşmasında; Türkiye ile kurulacak ilişkilerin sömürge 
asrından beri var olan Fransız ve İngiliz nüfuzunu geriletebileceğini ve bunun da uluslararası 
siyasete yansıyacağını ve Akdeniz’de hakiki bir güçler dengesi oluşturabileceğini vurgulaması, 
toplantının müşterek beklentilerini ortaya koymuştur.
Bu konuda benim fikirlerim de malumdur. Tekrara hacet yoktur. Türkiye düştüğü yerden kalkacaktır.

Zekeriya Kurşun 

Türkiye-Mağrip ilişkilerinde yeni bir soluk
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أكاديمي وكاتب
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بعــد ثالثــة انتخــاابت مبكــرة يف إســرائيل ُشــكلت األحــد املاضــي حكومــة ائتالفيــة. أصبــح نتنياهــو رئيًســا للــوزراء 
ملــدة 18 شــهًرا، بينمــا ســيتوىل زعيــم حتالــف أزرق أبيــض غانتــس رائســة الــوزراء يف األشــهر الـــ 18 الــيت تليهــا. إن 
إهنــاء أزمــة احلكومــة يف إســرائيل ســيغذي توتــرات جديــدة يف الشــرق األوســط. يف الذكــرى الثانيــة والســبعني للنكبــة 
)وتعين الكارثة الكربى(، ســتحتل التوســعية اإلســرائيلية مكانة أساســية يف األجندة الســاخنة ألشــهر الصيف. وال 
ســيما أن االتفــاق االئتــاليف الــذي جــرى بــني نتنياهــو وغانتــس نــص علــى أنــه ســيتم طــرح خطــة "رؤيــة الســالم" الــيت 
أعلــن عنهــا الرئيــس األمريكــي ترامــب يف 28 ينايــر ســيتم طرحهــا بــدءا مــن األول مــن متــوز القــادم علــى جــدول 
أعمــال الكنيســت. أي أن تــل أبيــب تســتعد لضــم املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضفــة الغربيــة ووادي األردن، 

كمــا وصــف نتنياهــو -قبــل حلــف اليمــني – وصــف الضــم احملتمــل أبنــه "صفحــة جميــدة يف اتريــخ الصهيونيــة". 
الفرصة التارخيية اليت يراها نتنياهو

مــع عمليــات الضــم احملتملــة هــذه، فــإن حــل الدولتــني علــى أســاس حــدود 1967 ســيكون قــد ألغــي ابلكامــل 
ووضــع علــى الــرف. ســتقوم التوســعية اإلســرائيلية  بفــرض )خيــار الدولــة الواحــدة( علــى الفلســطينيني والعــامل. 
أمــا ابلنســبة لــألردن الــيت يشــكل الالجــؤون الفلســطينيون قســما مهمــا مــن ســكاهنا ســتتدحرج إىل  أزمــة شــرعية 
خطــرية مــن خــالل القــدس واخلســائر األخــرى. وســيواجه موجــة هجــرة فلســطينية جديــدة. يف واقــع األمــر قــال 
ملــك األردن عبــد هللا إن قــرار الضــم اإلســرائيلي "ســيؤدي إىل صــراع ونــزاع كبــري مــع اململكــة األردنيــة اهلامشيــة". 
لكــن هــذه التحذيــرات ال معــىن هلــا ابلنســبة لتــل أبيــب. نتنياهــو يعتقــد أنــه قــد وجــد واقتنــص فرصــة اترخييــة، 
فخلفــه دعــم قــوي مــن التحالــف اجلديــد ومــن الــوالايت املتحــدة. أمــا ترامــب فعينــه األصــوات اليهوديــة اإلجنيليــة 
يف طريقــه إىل االنتخــاابت الرائســية هلــذا فهــم يشــجع قــرار الضــم. كمــا أن عالقــات إســرائيل مــع دول اخلليــج 
ومصــر وإســرائيل مل تكــن يومــا أفضــل ممــا هــي عليــه اآلن، والــدول العربيــة الرائــدة غــري فاعلــة يف فلســطني بســبب 

التحالــف ملواجهــة "التهديــد اإليــراين".
ذهب بومبيو من أجل التحذير من الصني ، ولكن ...

توجــه وزيــر اخلارجيــة األمريكــي بومبيــو إىل إســرائيل قبيــل تشــكيل احلكومــة والتقــى مــع نتنياهــو وغانتــس. كان 
الغــرض الرئيســي مــن زايرة بومبيــو الــيت جــاءت يف فــرتة انتشــار الــوابء هــذه هــو حتذيــر تــل أبيــب الــيت تعاونــت مــع 
بكــني خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة يف جمــاالت البنيــة التحتيــة واالتصــاالت واألمــن، إضافــة إىل الضغــط مــن 
أجــل وقــوف إســرائيل إىل جانــب الــوالايت املتحــدة يف املنافســة خــالل أزمــة وابء كــوروان  الــيت حتولــت إىل حــرب 
ابردة بــني واشــنطن وبكــني. كمــا نوقشــت مواضيــع إيــران ومشــروع الضــم اإلســرائيلي خــالل الــزايرة. إن وصــف 
بومبيــو للضــم اإلســرائيلي أبنــه "قــرار إســرائيلي وخيــص إســرائيل" يبــني دعمــه خلطــة الضــم الــيت وضعهــا نتنياهــو بــدءا 
مــن متــوز القــادم وتبــني أنــه حتــدث معــه يف موضــوع الضــم احملتمــل.  نتنياهــو دعــم خطــة الضــم يف يوليــو وحتــدث 
عــن العواقــب احملتملــة للضــم. تعتــزم إدارة ترامــب قبــل االنتخــاابت تســويق الضــم علــى أنــه "مســامهة يف الســالم". 

حــىت أنــه لــن يــرتدد يف الضغــط علــى  املرشــح الدميقراطــي ابيديــن يف هــذا الصــدد.
من أين أتيت أقوى ردة  فعل؟

ال ميكــن أن نتوقــع أو ننتظــر مبــادرة ملنــع الضــم اإلســرائيلي مــن منظومــة األمــم املتحــدة الــيت شــلت الــوالايت 
املتحــدة جملــس األمــن فيهــا وأعاقــت عملــه. أمــا الــدول العربيــة األساســية، أي الــيت متــارس سياســات إقليميــة يف 
نفــس التيــار واملوجــة الــيت متارســها تــل أبيــب فإنــه مــن غــري املرجــح أن متــارس دبلوماســية مضــادة فعالــة، ابســتثناء 
إصدارهــا بعــض البيــاانت الرمسيــة. ممالــك اخلليــج، الــيت حولــت الثــورات العربيــة إىل حــروب أهليــة مل يكتفــوا مبنــع 
ــام أنظمــة دميقراطيــة يف العــامل العــريب وحســب، بــل يف الوقــت نفســه ، هيــأوا وأعــدوا املنطقــة للتوســع  وإعاقــة قي
اإلســرائيلي. تريــد إســرائيل اآلن اخلــروج مــن وابء كــوروان أبكــرب قــدر مــن الفائــدة، وال ســيما بعــد أن أتيحــت هلــا 
الفرصــة الثانيــة ابنتخــاب ترامــب رئيًســا، ومــن جديــد فــإن أكــرب ردة فعــل علــى التوســع اإلســرائيلي ينتظــر أن 
تكــون مــن تركيــا. كمــا ســتحرك أنقــرة اجملتمــع الــدويل ضــد "ضــم غــور األردن" متامــا كمــا فعلــت وقــت مــا مســي 
إبعــالن القــدس عاصمــة هلــم. كمــا ســرتفض الــدول األوروبيــة الــيت تريــد حــل "الدولتــني" قــرار وعمليــة الضــم هــذه. 
قــد يكــون الــرد الفعــال علــى إســرائيل، الــيت ال تقيــم وزان للــردود الدبلوماســية، هــو اعــرتاف االحتــاد األورويب رمسيًــا 
بفلســطني كدولــة. كمــا ميكــن وضــع األمســاء والشــركات الــيت قامــت بعمليــة الضــم علــى قائمــة املقاطعــة واحلظــر 

واحلصــار. لســوء احلــظ فإنــه ال يوجــد يف عــامل اليــوم ميــزان قــوى حييــي ويضــع خطــة ســالم عادلــة. 

Üç erken seçimin ardından geçen Pazar günü İsrail'de koalisyon hüküme-
ti kuruldu. Netanyahu 18 aylığına başbakan olurken Mavi-Beyaz İtti-
fakı lideri Gantz da sonraki 18 ayda başbakanlığı devralacak. İsrail'de 
hükümet krizinin bitmesi Ortadoğu'da yeni gerilimleri besleyecek. Nek-
be'nin (Büyük Felaket) 72. Yılında İsrail yayılmacılığı yaz aylarının sı-
cak gündeminin başköşesine oturacak. Zira Netanyahu ve Gantz'ın koal-
isyon sözleşmesinde 1 Temmuz'dan itibaren ABD Başkanı Trump'ın 28 
Ocak'ta açıkladığı "Barış Vizyonu" Planının Knesset gündemine getir-
ilmesi var. Yani, Tel Aviv, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini ve Ürdün 
vadisini ilhak etmeye hazırlanıyor. Netanyahu yeminden önce olası il-
hakı "Siyonizm'in tarihinde şanlı bir sayfa" olarak niteledi.
Netanyahu'nun gördüğü tarihi fırsat
Bu olası ilhaklarla 1967 sınırlarına dayalı iki devlet çözümü tümüyle 
rafa kaldırılacak. İsrail yayılmacılığı (tek devlet seçeneği) Filistinlilere 
ve dünyaya dayatılacak. Nüfusunun önemli bir kısmını Filistinli mülte-
cilerin oluşturduğu Ürdün, Kudüs ve diğer kayıplarla birlikte ciddi bir 
meşruiyet krizine yuvarlanacak. Yeni bir Filistinli göçüyle yüzleşecek. 
Nitekim Ürdün Kralı Abdullah, ilhak kararının "Ürdün Haşimi Krallığı ile 
büyük bir ihtilafa yol açacağını" söyledi. Ancak bu uyarılar Tel aviv için 
hiçbir bir anlam ifade etmiyor. Netanyahu tarihi bir fırsatı yakaladığını 
düşünüyor. Arkasında yeni koalisyonun ve ABD'nin güçlü desteği var. 
Trump, başkanlık seçimine giderken ilhakı teşvik ederek Yahudi-Evan-
jelik oyları hedefliyor. Körfez ülkeleri ve Mısır ile İsrail'in ilişkileri hiç 
bu kadar iyi olmamıştı. "İran tehdidi" etrafında kurulan ittifak sebebiyle 
önde gelen Arap ülkeleri Filistin konusunda etkisiz durumda.
Pompeo, Çin uyarısı için gitti ancak...
ABD Dış işleri Bakanı Pompeo hükümet kurulmadan hemen önce İs-
rail'e giderek hem Netanyahu hem de Gantz ile görüştü. Salgın ortamın-
da yapılan bu seyahatte Pompeo'nun asıl amacı Tel Aviv'i Pekin ile son 
birkaç yıldır altyapı, iletişim ve güvenlik alanındaki iş birlikleri sebebi-
yle uyarmaktı. Covid-19 salgını ile "bir soğuk savaşa" dönüşen ABD-
Çin rekabetinde Washington'un yanında durması için baskılamaktı. Bu 
seyahatte İran ve ilhak meselesi de müzakere edildi. Pompeo'nun ilhakı 
"İsrail'e ait bir karar" olarak nitelemesi hem Netanyahu'nun Temmuz'da-
ki ilhak planına destek verdiğini hem de ilhakın muhtemel sonuçlarını 
konuştuklarını gösteriyor. Seçim öncesi Trump Yönetimi ilhakı "barışa 
katkı" olarak pazarlama niyetinde. Hatta Demokrat aday Biden'ı bu 
konuda sıkıştırmaktan da geri durmayacak.
En büyük tepki nereden gelir?
ABD'nin Güvenlik Konseyi'ni bloke ettiği BM sisteminden ilhakı en-
gelleyecek bir inisiyatif beklenemez. Tel aviv ile aynı dalga boyunda 
bölgesel siyaset yürüten önde gelen Arap ülkelerinin resmî açıklamalar 
dışında etkin bir karşı diplomasi atağına geçmesi olası değil. Arap isyan-
larını iç savaşlara dönüştüren Körfez monarşileri sadece Arap dünyasın-
da demokratik rejimlerin kurulmasının engellenmediler. Aynı zamanda 
İsrail yayılmacılığı için bölgeyi hazırlamış oldular. Trump'ın başkan 
seçilmesiyle ikinci fırsatı yakalayan İsrail şimdi Covid-19 salgınından 
da en avantajlı çıkmak istiyor. İsrail yayılmacılığına karşı en büyük 
tepkinin yine Türkiye'den gelmesi bekleniyor. Kudüs'ün sözde başkent 
ilan edilmesinde olduğu gibi "Ürdün Vadisinin ilhakına" karşı da An-
kara uluslararası toplumu hareketlendirecektir. "İki devlet" çözümünü 
isteyen Avrupa ülkeleri de bu ilhakı reddedecektir. Diplomatik tepkiyi 
umursamayan İsrail'e etkin cevap, AB'nin Filistin'i resmen devlet olarak 
tanıması olabilir. İlhakı gerçekleştiren isimlere ve şirketlere boykot ve 
ambargolar gündeme alınabilir. Ne yazık ki günümüz dünyasında hak-
kaniyetli bir barış planını hayata geçirecek bir güç dengesi bulunmuyor. 
Not: Milletimizin 19 Mayıs Bayramını tebrik ediyorum. 

BURHANETTİN DURAN 

İsrail yayılmacılığında yeni aşama     
مرحلة جديدة في التوسع اإلسرائيلي
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لقــد غــر اتفــاق تركيــا مــع حكومــة الوفــاق الوطــي يف ليبيــا متامــا ســر األحــداث املســتمرة علــى األرض منــذ 5 ســنن، ابلضبــط 
كمــا قضــى اتفــاق ترســيم احلــدود البحريــة الــذي وقعتــه تركيــا مــع ليبيــا متامــا علــى حســاابت كل مــن كان لــه حســاب يف البحــر 
املتوســط. ويبــدو أن دخــول تركيــا علــى اخلــط بشــكل متأخــر بعــض الشــيء واســتفادهتا مــن خلــو الســاحة حــى توقيــت دخوهلــا 
فتــح شــهية بعــض األطــراف الــي ليــس لــه حــق ال يف ليبيــا وال يف املتوســط وأوجــد شــراكة ترغــب يف تقاســم الكعكــة جبشــع 

دون وجــه حــق.
لقــد ســامهت كلتــا اخلطوتــن اللتــان اختذهتمــا تركيــا يف تعطيــل شــراكات تقاســم هــذه الكعكــة دون وجــه حــق. ففــي الوقــت 
الــذي تقامســت فيــه الــدول ســاحاهتا البحريــة يف البحــر املتوســط ابتفاقــات ثنائيــة وثاثيــة ورابعيــة، أجــرت تركيــا علــى أال حــى 
تلقــي ولــو ســّنارة يف مياهها.بيــد أهنــا ابالتفــاق الــذي وقعتــه مــع ليبيــا يف توقيــت مفاجــئ للجميــع ظهــرت تركيــا علــى الســاحة 
بصفتهــا الطــرف الــذي يقــول الكلمــة األخــرة يف البحــر املتوســط. واليــوم صــار اجلميــع جمــرا علــى إعــادة ترتيــب حســاابته. وأمــا 

تركيــا فتشــرتط أن يكــون التقســيم عــادال وأال يطمــع أحــد يف حــق أحــد.
وأمــا علــى الســاحة يف ليبيــا فالوضــع أكثــر عجبــا. فهنــاك يعيــش شــعب ميتلــك األرض، وهنــاك دول تتقاتــل علــى تقســيم 
أرض هــذا الشــعب الــذي حــرم الزعيــم بعــد ســقوط القــذايف. وإذا مــا وصــل الشــعب الليــي عقــب الثــورة إىل هنايــة املســرة الــي 
بدأهــا الختيــار قائــده وإدارتــه ومؤسســاته فمــا ألحــد أن يســتطيع أن يفعــل شــيئا حيــال ذلــك، كمــا لــن تبقــى أي طريقــة أمــام 

الطامعــن لاســتياء علــى أرض ليبيــا. وهلــذا كان جيــب عرقلــة هــذه املســرة حبجــج متواصلــة.
لقــد انطلــق الطامعــون يف هــذا الطريــق مســتعينن هــذه املــرة ابجلنــرال املتقاعــد خليفــة حفــرت الــذي حاولــوا تعويــض الشــرعية الــي 
حيتاجهــا مــن خــال قــوة الســاح علــى األرض. ولكــي تثبــت هــذه القــوة، الــي تســتمد شــرعيتها مــن الســاح والعنــف، نفســها 
جلــأت للشــدة الــي جعتهــا تســجل حتجــر لنفســها مقعــدا كبــرا علــى قوائــم جرائــم احلــرب املضــادة لإلنســانية.ورغم ذلــك ال 
ميكــن القــول إهنــا حققــت مــا ترجــو مــن جنــاح، بــل إن مهمتهــا طالــت أكثــر مــن الــازم رغــم كل هــذا الدعــم وفشــلت يف حتقيــق 
جنــاح يزيــل احلكومــة الشــرعية مــن علــى الســاحة؛ إذ ظهــرت تركيــا أمامهــا لتتصــدى هلــا بينمــا كانــت هتــم لتنفيــذ محلتهــا األخــرة.

مل تتغــر فقــط كل التــوازانت علــى الســاحة بعــد دخــول تركيــا الســاحة بطلــب واتفــاق رمســي مــع احلكومــة الشــرعية، بــل إنــه ظهــر 
للجميــع عيــاان بيــاان فشــل حفــرت والقــوى الداعمــة لــه وأهنــم ال ميتلكــون أي شــرعية أو حــق يف ليبيــا.

ال تلقوا ابال لســؤاهلم عما تفعل تركيا يف ليبيا، ذلك أن ذلك الســؤال يعتر حماولة منهم كيا يوجه الســؤال نفســه إليهم. وإال 
فــإن تركيــا هــي الدولــة الوحيــد حاليــا الــي ليســت حباجــة لتوضــح ســبب تواجدهــا يف ليبيــا. ألهنــا الدولــة الوحيــدة املوجــودة هنــاك 

بدعــوة مــن حكومــة الوفــاق الوطــي الشــرعية املعــرتف هبــا دوليــا وضمــن اتفــاق وضعــت كل حــدوده وأعلنــت بشــفافية اتمــة.
وعلــى ســبيل املثــال مــاذا تفعــل يف ليبيــا دولــة اإلمــارات الــي ليــس لديهــا أي حــدود مــع ليبيــا أو البحــر املتوســط ومل تؤســس أي 
عاقــة مــع ليبيــا يف أي مســألة تذكــر. فمــاذا تفعــل هنــاك؟ ومــا الــذي تســعى وراءه ملصلحــة الليبيــن غــر إشــعال فتيــل نــران 
الفتنــة واإليقــاع بــن املســلمن كمــا تفعــل يف كل مــكان؟ أمل تدمــر اليمــن الــذي ختــوض فيــه حــراب ضروســا منــذ 6 ســنوات؟ 
فكيــف هلــذه الدولــة أن تــدس أنفهــا يف كل مســألة رغــم أهنــا تعجــز عــن حــل أي مشــكلة. ولــو كانــت لديهــا هــذه القــدرة 
لكانــت حلــت مشــكلة اليمــن. وانهيــك أصــا عــن حــل املشــاكل، فهــل تفعــل اإلمــارات شــيئا يف األماكــن اخلاليــة مــن املشــاكل 
ســوى اهنــا ختتلــق تلــك املشــاكل وتزعــزع اســتقرار الــدول وتثــر الفــن؟ ولقــد كانــت اإلمــارات ختفــي دعمهــا حلفــرت إىل أن اتفقــت 

تركيــا مــع حكومــة الوفــاق، فبــدأت تعلــن نفســها بعدمــا دخلــت تركيــا علــى اخلــط.
األمــر ذاتــه ينطبــق عىــل روســيا الــي ال تســتند ألي اتفــاق رمســي شــرعي لدعــم حفــرت. وهلــذا فإهنــا ال تواصــل مــا تفعلــه يف ليبيــا 
يف صــورة دولــة بــل مــن خــال شــركة األمــن اخلاصــة واجنــر الــي اضطــرت عناصرهــا لانســحاب بعــد تكبدهــا خســائر فادحــة 
بســبب اهلجمــات املضــادة الــي نفذهتــا قــوات حكومــة الوفــاق الوطــي مؤخــرا بدعــم تركيــا. وقــد أرســلت روســيا قبــل يومــن 
15 طائــرة نقــل عســكري إىل مطــار بــي وليــد إلجــاء اجلنــود املرتزقــة الذيــن يقاتلــون لصــاحل هــذه الشــركة بعــد انســحاهبم مــن 
طرابلــس. إال أن روســيا بــدأت يف مقابــل هــذا االنســحاب أن تعلــن صراحــة عــن وجودهــا يف املعادلــة الليبيــة عــن طريــق نقــل 

طائراهتــا احلربيــة مــن ســوراي إىل ليبيــا جبســر جــوي جديــد لتخــرج شــركة واجنــر مــن املعادلــة متامــا.
وإننــا ال نشــر يف هــذا املقــام حــى لــدور مصــر وفرنســا اللتــن مل تتجنبــا الظهــور بشــكل رمســي ومهــا تدعمــان حفــرت. بيــد أن 

دخــول تركيــا إىل الســاحة كشــف أيــن يقــف كل طــرف مــن األطــراف.
هــذا مــا حــدث، لكــن مــاذا ســيحدث يف املرحلــة التاليــة؟ هــل سيشــعر كل طــرف ابحلاجــة لتوضيــح مــا الــدور الــذي يلعبــه 
يف ليبيــا بينمــا كشــف أمــره متلبســا؟ أم ســيواصل اجلميــع ابلوقاحــة ذاهتــا طــرح التســاؤالت حــول مــاذا تفعــل تركيــا يف ليبيــا؟

Libya’da Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümetiyle anlaşması sahada 5 yıldır devam etmekte olan bir 
sürecin seyrini tamamen değiştirmiş bulunuyor. Tıpkı Akdeniz’de yine Libya ile yaptığı deniz sınır an-
laşmasıyla Akdeniz’de hesabı olan herkesin hesaplarını tamamen iptal ettiği gibi. Türkiye’nin sahaya 
nispeten gecikmeli sayılabilecek bu girişi, şimdiye kadar sahanın boş olmasından istifadeyle, Akdeniz’de 
de Libya’da da hiç hakkı olmayan kesimlerin iştahlarını kabartmış ve açgözlü ve haksız bir paylaşım 
ortaklığı oluşturmuş bulunuyordu.
Türkiye, her iki adımıyla bu haksız paylaşım ortaklıklarını işlemez hale getirmiş oldu. Akdeniz’de ülkeler 
ikili, üçlü, dörtlü anlaşmalarla bütün deniz alanlarını paylaşırken Türkiye adeta kendi sahillerinde bile 
olta atamaz olarak sınırlanmış oluyordu. Oysa Libya ile hiç kimsenin beklemediği bir anda yaptığı anlaş-
ma sayesinde sahaya girmesiyle birlikte Türkiye, bütün Akdeniz’de son sözü söyleyen taraf olmuş oldu. 
Şimdi herkes hesabını kitabını yeniden yapmak zorunda kalıyor. Türkiye ise kimsenin hakkında gözü 
olmadığını sadece yapılacak bir paylaşım olacaksa bunun adil olmasını şart koşuyor.
Libya sahasında ise durum daha da ilginç. Orada yaşayan bir halk var ve bu halkın toprağı var. Kadda-
fi’nin devrilmesiyle birlikte başsız kalan bu halkın topraklarını peşkeş çekmek üzere üşüşmüş devletler 
var. Devrim sonrası Libya halkının kendi başını, yönetimini, kurumlarını oluşturmak üzere başlattığı süreç 
sonuna ulaştığında kimsenin yapabileceği bir şey olmazdı. Bu iştah kabartıcı toprakları ele geçirmek için 
bir yol da kalmazdı. Tam bu yüzden o süreci bir bahaneyle kesintiye uğratmak gerekiyordu.
Darbeci general emeklisi Halife Hafter’in arkasına sığınılarak bu yol açılmış oldu. Hafter’in muhtaç 
olduğu meşruiyet, şimdiye kadar fiili silah gücüyle telafi edilmeye çalışıldı. Meşruiyetini silahtan ve 
şiddetten alan böyle bir gücün kendini ispatlayabilmek için sergilediği şiddet, savaş ve insanlık suçları 
kapsamına bolca girmiş oldu. Buna rağmen yeterince başarılı olduğu söylenemez. Onca desteğe rağmen 
işi gereğinden fazla uzatmış oldu ve meşru hükümeti yıkacak bir başarı ortaya koyamadı. Gerçi tam son 
hamleyi yapacakken karşısına Türkiye çıkmış oldu.
Türkiye’nin sahaya meşru hükümetin resmi talebi ve anlaşmasıyla girmesiyle birlikte sahadaki bütün 
dengeler değişmekle kalmadı, Hafter’in ve onun ardındaki bütün güçlerin hem başarısızlığı hem de hiçbir 
meşruiyete veya haklılığa sahip olmadıkları gün gibi ortaya çıkmış oldu.
Türkiye’nin Libya’da ne işi olduğunu sorduklarına bakmayın. Aslında bu soru kendilerinin Libya’da ne 
işleri olduğu sorusuna muhatap olmamak için gösterilen telaşın bir ürünü. Yoksa Türkiye şu anda Lib-
ya’da neden bulunduğunu izah etmeye ihtiyaç duymayan tek ülke. Çünkü uluslararası toplumun kabul et-
tiği meşru Libya Mutabakat Hükümeti’nin davetiyle ve bütün sınırları şeffafça belirlenmiş ve duyurulmuş 
bir anlaşma çerçevesinde orada bulunan tek ülke Türkiye.
Libya’ya veya Akdeniz’e bile sınırı bulunmayan, Libya ile ilgili herhangi bir meselede hiçbir alakası 
kurulamayan BAE’nin Libya’da ne işi var mesela. Ne arıyor orada? Her yerde olduğu gibi orada da 
fitne ateşini yakmaktan, Müslüman halkı birbirine kırdırmaktan başka, Libyalıların hayrına olacak neyin 
arayışında? Sınırı bulunan ve 6 yıldır girdiği Yemen’de taş üstünde taş mı kaldı? Senin bir sorun çözme 
kabiliyetin yok ki her şeye burnunu sokuyorsun? Olsa, Yemen’deki sorunu çözerdin. Bırak sorun çözmeyi 
hiç sorun olmayan yerlerde sorun yaratmaktan, ülkeleri istikrarsızlaştırmaktan ve fitne üretmekten baş-
ka bir işlevin yok. Üstelik Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle anlaşıncaya kadar açıktan Hafter’i 
desteklediğini gizliyordu BAE. Türkiye girince o da kendini belli etmeye başladı.
Aynı şey Rusya için de sözkonusu. Rusya’nın Hafter’i desteklemek için dayandığı resmi ve meşru bir 
anlaşma yok. O yüzden Rusya devlet olarak Libya’da değil. Özel güvenlik şirketi Wagner üzerinden 
faaliyetlerini sürdürüyor. O şirket ise Türkiye’nin desteğiyle son zamanlardaki operasyonlarda UMH 
güçlerinin karşı saldırılarıyla ciddi zayiat vererek çekilmek zorunda kaldı. En son iki gün önce Rusya, 
Trablus’tan çekilen bu şirkete bağlı paralı askerleri tahliye etmek için Beni Velid kenti havalimanına 15 
askeri kargo uçağı indirdi. Ancak bu çekilmeye karşılık Rusya, Suriye’den Libya’ya oluşturduğu yeni 
hava köprüsüyle savaş uçaklarını Libya’ya aktararak ve böylece Wagner’i aradan çıkararak, denklemdeki 
yerini açık etmeye başladı.
Fransa ve Mısır’a değinmiyoruz bile. Bu ülkelerin hepsi şu ana kadar Hafter’e her türlü desteği verirken 
resmen yanında görünmekten, onu resmen destekliyor görünmekten de imtina ediyorlardı. Oysa Türki-
ye’nin sahneye girişi herkesin nerede durduğunu belli etmesini sağlamış oldu.
Öyle oldu ama bundan sonra nasıl olur? Taraflar adeta suçüstü yakalanmışken Libya’da ne işleri olduğunu 
izah etme ihtiyacı hissedecekler mi? Yoksa aynı pişkinlikle Türkiye’nin ne işi olduğunu sormaya devam 
mı edecekler?
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ماذا يفعل كل طرف في ليبيا؟
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