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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçüncü çeyrekte 
dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Yılın ikinci çeyreğinde salgının 
etkisiyle küçülen ekonomimiz, üçüncü 
çeyrekte güçlü bir toparlanmayla yüzde 6,7 
büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen 
ülke olduk.” dedi.

الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: اقتصــادان الــذي انكمــش 
يف الربــع الثــاين مــن العــام بســبب وابء كــوروان حقــق منــوا بنســبة 
6.7 ابملئــة يف الربــع الثالــث مــا جيعلنــا أســرع دولــة منــوا يف العــامل 

خــال تلــك الفــرتة.

 نتمنى أن تكون سنة نعيشها في سالم وأمان وأخوة
كــــل عـــــــــام وأنتـــــــم بخـــــير

Barış, Huzur ve Kardeşlik içinde yaşayacağımız bir yıl olması dileğiyle 
YENI YILINIZ KUTLU OLSUN

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: اقتصادنا 
األسرع نمو بالعالم في الربع الثالث
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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türk Savunma Sanayii Kurumundaki uyguladığı 
yaptırımların sadece Türkiye’ye zarar vermekle kalmadığını, NATO ve Washington’un 
bölgedeki çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan dinine mensup Türk vatandaşlarını 
ve dünyadaki tüm Hıristiyanları Noel vesilesiyle tebrik ederek, Türkiye binlerce yıldır barış, 
huzur ve güven yurdu, dil ve din gözetmeksizin saygı ve sevgiye dayalı eski bir medeniyetin 
yurdu olduğunu belirtti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki sağlık sisteminin altyapısının 
Avrupa ülkelerinden çok daha iyi olduğunu, İngiltere’de ortaya çıkan yeni bir korona 
türü Türkiye’de tespit edilmediğini, 30 milyon dozluk aşısını Biontech şirketinden 
satın almak için sözleşme imzalayacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ı yardım istemeyi ve 
halkının itibarına zarar vermeyi bırakmaya çağırdı, ve şöyle ekledi: 2021, tartışmalarımızı adil bir 
şekilde ve doğrudan, samimi ve ciddi diyaloglarla tartıştığımız bir yıl olmasını dilerim. 

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، إن العقــوابت األمريكيــة املفروضــة علــى شــخصيات 
مبؤسســة الصناعــات الدفاعيــة الرتكيــة، ال تلحــق الضــرر برتكيــا فقــط، بــل تؤثــر ســلباً علــى حلــف 

الناتــو ومصــاحل واشــنطن يف املنطقــة.

هنــأ الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان املواطنــني األتــراك ممــن يعتنقــون الداينــة املســيحية، ومجيــع املســيحيني ابلعــامل 
مبناســبة عيــد امليــاد، وقــال: األرض الــي تعيشــون عليهــا )تركيــا( كانــت موطنــاً للســام والطمأنينــة والثقــة آلالف 
الســنني، وأهنــا موطــن حلضــارة عريقــة تقــوم علــى االحــرتام واحملبــة بغــض النظــر عــن اللغــة والديــن والعــرق واملذهــب.

قــال وزيــر الصحــة الرتكــي فخــر الديــن قوجــة، إن البنيــة التحتيــة للنظــام الصحــي يف تركيــا، أفضــل بكثــر مــن دول 
أوروبية، وأننا مل نرصد ســالة جديدة لكوروان كالي ظهرت يف بريطانيا، وســنوقع عقد شــراء لقاح »بيونتيك« 

الــذي يصــل إىل 30 مليــون جرعــة.

دعــا وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، نظــره اليــوانين نيكــوس دينــدايس، أن يكــّف عــن طلــب 
املســاعدة مــن اآلخريــن، وإحلــاق الضــرر بســمعة شــعبه،  وأضــاف: لَِيُكــن 2021، عــام نبحــث فيــه خافاتنــا 

بشــكل عــادل وعــر احلــوار املباشــر واحلميمــي واجلــّدي.

وزير الدفاع: العقوبات األمريكية على تركيا ستؤثر على مصالح الناتو وواشنطن 

ئ المسيحيين في تركيا والعالم بعيد الميالد
ّ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: يهن

وزير الصحة التركي: نظامنا الصحي أفضل من دول أوروبية 

 عن إلحاق الضرر بسمعة شعبك
ّ

وزير الخارجية التركي لنظيره اليوناني: كف

Savunma Bakanı: ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları NATO ve 
Washington’un çıkarlarını etkileyecek 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye ve 
dünyadaki Hristiyanların Noel bayramı kutladı

Türkiye Sağlık Bakanı: Sağlık sistemimiz Avrupa ülkelerinden daha iyi 

Türk Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşına: Halkının itibarına 
zarar vermeyi bırakmaya davet etti

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Türk profesör Uğur Şahin’in adı,ülkenin güneyinde 
memleketi Hatay’da bir sokağa verildi. Türk profesörün doğduğu şehri ziyaret etmesi 
için davet edildi.

متًّ إطــاق اســم الروفيســور الرتكــي أوغــور شــاهني، الــذي طــور لقاحــاً ضــد فــروس الكــوروان، علــى شــارع يف مســقط رأســه 
مدينــة إســكندرون بواليــة هطــاي جنــويب البــاد، ومت توجيــه دعــوة للروفيســور الرتكــي إىل زايرة املدينــة الــي ولــد فيهــا.

إطالق اسم مطور لقاح كورونا »أوغور شاهين« على شارع بتركيا
Korona aşısı geliştiricisi “Uğur Şahin” isminin Türkiye’de 

bir sokağa verildi 

TBMM’nin 2021’i İstiklal Marşı Yılı yapma önerisini onaylayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında Meclisimizin 2021’i İstiklal Marşı’nın 
yazarı Muhammed Akif Ersoy’un ve tüm şehitlerin ruhlarına Allah’tan rahmet diledi.

وافــق الرملــان الرتكــي، علــى مقــرتح جلعــل عــام 2021 عــام النشــيد الوطــي، وقــال رئيــس الرملــان الرتكــي، إنــه يف 
الذكــرى املئويــة لقبــول نشــيدان الوطــي، وافــق برملاننــا جلعــل 2021 عــام النشــيد الوطــي، وأضــاف: نتمــى مــن هللا 

الرمحــة ألرواح الشــاعر حممــد عاكــف أرصــوي مؤلــف النشــيد الوطــي، والشــهداء.

عام 2021.. عام للنشيد الوطني التركي
2021 ... İstiklal marşı yılı
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Esad hükümeti, yardımı almak için BM aldatıyor ve Esad’a bağlı “Suriye Kalkınma Vakfı” dışında 
BM örgütlerinin kendi kontrol alanlarında faaliyet göstermesine izin vermiyor ve yardım rejim 
adamlarına dağıtılıyor.

Suriye dosyasındaki yeni ABD elçisi Joel Rayburn, ülkesinin Suriye’de yaklaşan siyasi çözüme 
güvendiğini ve ülkesinin siyasi çözümü kabul edene kadar Esad rejimini ve müttefiklerini 
zayıflatmaya devam edeceğini söyledi.

Esad rejiminin Suriyelilerin devrimine yol açan baskı ve açlıktan ölme politikaları devam 
ediyor. Suriye lirasının değerinin düşmesine neden olan yağma, yolsuzluk ve rüşvet 
politikaları ve 12/25/2020 Perşembe günü piyasanın açılışı ile döviz kurunun bir dolar 3000 
Suriye lirasına çıkması sonucunda Suriye boğucu bir ekonomik krizine tanık oluyor… 

ABD’nin eski Suriye elçisi James Jeffrey, Esad rejimine yakıt (Suriye Demokratik 
Güçleri) tedarikini onaylayarak, onu durdurmamasını tavsiye ederek, hayatta 
kalmak için Türkiye’yi kışkırtmaktan kaçınması ve Esad hükümeti ve Rusya ile 
teması sürdürmesi gerektiğini vurguladı. 

حكومــة األســد حتتــال مــن أجــل احلصــول علــى املســاعدات األمميــة، وال تســمح ملنظمــات األمــم 
املتحــدة ابلعمــل يف مناطــق ســيطرهتا إال عــن طريــق »املؤسســة الســورية للتنميــة« والــي تتبــع ألمســاء 

األســد، ويتــم توزيــع املســاعدات علــى املوالــني للنظــام.

قــال املبعــوث األمريكــي اجلديــد اخلــاص ابمللــف الســوري، جويــل ريبــورن، إن بــاده لديهــا ثقــة 
ابقــرتاب احلــل السياســي يف ســورية، وأن بــاده مســتمرة يف إضعــاف نظــام األســد وحلفائــه حــى 

قبوهلــم ابحلــل السياســي.

تســتمر السياســات القمعيــة والتجويــع لنظــام األســد والــي أدت إىل ثــورة الســوريني، وتشــهد ســوراي أزمــة إقتصاديــة 
خانقــة نتيجــة لسياســات النهــب والفســاد والرشــوات، والــي تســببت يف اهنيــار قيمــة اللــرة الســورية، ووصــل ســعر 

الصــرف مــع افتتــاح ســوق يــوم اخلميــس 2020/12/25 إىل 3000 لــرة ســورية للــدوالر الواحــد.

أقــر املبعــوث األمريكــي الســابق إىل ســورية، جيمــس جيفــري، بتوريــد )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( احملروقــات إىل 
نظــام األســد، موجهــاً هلــا نصيحــة بعــدم إيقافهــا مؤكــداً أنــه جيــب عليهــا جتنــب اســتفزاز تركيــا واحلفــاظ علــى 

االتصــال مــع حكومــة األســد وروســيا، للبقــاء علــى قيــد احليــاة.

األمم المتحدة تدعم عصابة النظام األسدي وتوزع مساعداتها على الموالين فقط.

المبعوث األمريكي الخاص بالملف السوري: لدينا الثقة باقتراب الحل السياسي

استمرار السياسات القمعية والتجويع لنظام األسد للسوريين في آخر 2020

المبعوث األمريكي السابق إلى سورية يقر بتوريد )قسد( للنظام السوري النفط 

Birleşmiş Milletler, Esad rejiminin çetesini destekliyor ve 
yardımlarını yalnızca onlara dağıtıyor.

ABD’nin Suriye dosyasındaki özel temsilcisi: Yaklaşan 
siyasi çözüme güveniyoruz dedi

2020’nin sonlarında Esad rejiminin Suriyelilere yönelik baskıcı 
politikaların uygulamasını devam ediyor

Eski Amerikan Suriye elçisi, Suriye rejimine SDG tarafından petrol 
tedarik edildiğini itiraf etti 

Esad güçleri ve Rus müttefiki tarafından kuşatma ve kanlı bombalamadan aylar sonra, 
2016 sonunda Doğu Halep trajedisini hatırlatmak için Kuzey Suriye’de, yerinden zorunlu 
edilme sürecinin dördüncü yıldönümünde faaliyet ve kampanyalar düzenlendi.

مت تنظيــم فعاليــات ومحــات مناصــرة يف الشــمال الســوري، يف الذكــرى الرابعــة لعمليــة التهجــر القســري، للتذكــر مبأســاة 
حلــب الشــرقية هنايــة عــام 2016 بعــد أشــهر علــى حصــار خانــق وقصــف داٍم مــن قبــل قــوات األســد وحليفــه الروســي.

4 سنوات على تهجيرهم. .حمالت وفعاليات للتذكير بمأساة حلب الشرقية
Yerinden edilmelerinden 4 yıl olu... Halep’in doğusundaki trajediyi 

hatırlatamak için kampanyalar… 

İnsanlığa karşı suç, işkence ve tutuklulara yönelik ağır fiziksel taciz suçları işlemekle suçlanan Suriyeli 
doktorun (Alaa Musa) Almanya’da tutuklanmasından altı ay sonra Alman Cumhuriyet Savcısı tutukluluk 
süresini uzattı. 

مــدًّد املدعــي العــام األملــاين فــرتة احتجــاز الطبيــب الســوري )عــاء موســى( املتهــم ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم تعذيــب للمعتقلــني 
واإليــذاء اجلســدي اخلطــر هلــم يف مشــفى محــص العســكري، وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن إلقــاء القبــض عليــه يف أملانيــا.

ألمانيا تمدد احتجاز طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب
Almanya, işkence suçlarıyla suçlanan Suriyeli bir doktorun 

tutukluluk süresini uzattı 
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إشراقات

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Trump’ın seçimlerdeki kaybını kabul 
etmedi ve zaferini ilan etti ve Biden’ın 20 Ocak 2021’de Amerika’nın seçilmiş 
başkanı olarak göreve başladığını gösteren açıklanan sonuçları kabul 
etmediğini, 2020 ABD başkanlık seçimlerine eşlik eden ve meydana gelen 
siyasi gerginlikler yaşanıyor. 
(Trump), Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük seçim sahtekarlığına 
karşı istisnai davada Teksas eyaletine katılan 17 eyalete teşekkür etti, tanıdığı 
ve koruduğu Arap yöneticilerden diktatörlük kazanmış gibi Beyaz Saray’daki 
konumuna bağlı kaldı. 
Destekçilerinin sürekli gösterileri ve (Biden) taraftarlarının mitingleri devam 
ediyor. Zaferini teyit etmek için büyük miktarlarda para harcamasına 
rağmen, Amerikan yargısı seçim sonuçlarını onayladı ve Biden’in zaferini 
tebrik etti, burada Amerika’daki demokrasi en iyi haliyle ortaya çıkıyor.
Amerika Başkanı bir yönetici pozisyondur ve kararlarını Amerikan 
politikasına ve bakanlara dayatamaz, (Trump’ın) ABD güçlerini Afganistan, 
Irak ve Suriye’den çekme kararlarının ABD Savunma Bakanı tarafından 
reddedildiğini, ABD güçlerini Amerika’nın çıkarlarını korudukları için 
orada tuttuklarını daha önce takip ettik. 
ABD Genelkurmay Başkanı (Mark Milley), ayrıca Trump (Mark Esper) 
görevden alındıktan sonra Savunma Bakanı Vekili atanan (Christopher 
Miller)  şunları söylediler:
Ordular arasında eşsiz bir orduyuz, bir krala, kraliçeye, zorbaya veya 
diktatöre yemin etmiyoruz, ne bir şahsa ne de bir ülke, kabile veya din için 
yemin etmiyoruz. Bu müzedeki her asker, her denizci, pilot, deniz piyadesi 
ve muhafızlar anayasaya yemin ediyoruz. Kişisel bedelini ne olursa olsun 
hepimiz o belgeyi koruyacağız. 
Avrupa ve Amerika, özgürlüklerin ve demokrasilerin kullanılmasını güvence 
altına alan ve koruyan sabit anayasalara dayanan halklarının özgürlüklerini 
garanti altına alan yasalar çıkardı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel 
emperyalizmin bir sembolü ve dünya halklarının zenginliğinin bir hırsızı 
olarak görmemize rağmen, özgürlük başkenti olmaya ve vatandaşlarıyla olan 
ilişkisinde örnek olmaya devam ediyor. 
Amerikan demokrasisi, Amerikan halkını iç savaş belasından kurtarabildiğini 
kanıtladı. Amerikan halkı, başlangıçta, her eyaletin yerel yönetimine saygı 
duyan bir anayasa olarak kabul edilen bir belgenin çıkarılmasını talep 
etti. Anayasa hiç değiştirilmedi, en eski ve en istikrarlı küresel anayasalar 
olarak kabul ediliyor, bunun nedeni, büyük ölçüde jüriye dayanan bağımsız 
ve güçlü bir Yüksek Mahkemenin varlığından kaynaklanmakta ve 
yargıçları, anayasayı ihlal ettiğinden şüphelendikleri yasaları uygulamaktan 
kaçınabilmeleridir.
Amerika’da başkan bağımsız değildir ve dış politikada, savaş ilanlarında, 
acil durumlarda ve atamalarda Senato’nun kontrolüne tabidir, sadece yasayı 
uygular. 
en sonunda: 
Amerika ve Avrupa, halklarına demokrasi ve özgürlük tanıyarak onları 
kullanmalarını ve onlardan yararlanmalarını sağladılar ve karşılığında Arap 
yöneticilerin korumasını denetledi ve onları Avrupa ve Amerika bankalarına 
para gönderme karşılığında iktidarı miras alma özgürlüğünü verdi. 
Amerika ve Avrupa’nın Ortadoğu’ya yönelik politikalarına ve Suriye 
devrimine karşı tutumu ve İsrail’in katil Beşar Esad’ı koruma arzusunu 
uygulamasına rağmen, Avrupa ve Amerika’da halklara tanınan özgürlükler 
ve demokrasiler hayal ediyor ve Arap halklarımızın bir gün onlara ulaşmasını 
umuyoruz. 

يف ظل التجاذابت السياسية اليت حدثت ورافقت انتخاابت الرائسة األمريكية 2020 واليت 
أعلن فيها الرئيس املنتهية واليته )ترامب(، فوزه ابالنتخاابت وطعنه ابلنتائج املعلنة اليت تشري 

إىل خسارته وتنصيب )ابيدن( رئيساً منتخباً ألمريكا يف 20 كانون الثاين 2021.
)ترامب( أكدًّ وشكر 17 والية انضمت إىل والية تكساس يف القضية االستثنائية املقامة ضد 
أكرب عملية تزوير انتخايب يف اتريخ الوالايت املتحدة، متمسكاً مبوقعه يف البيت األبيض وكأنه 

اكتسب الديكتاتورية من احلكام العرب الذين عرفهم ومحاهم.
مظاهرات مستمرة ألنصاره، وكذلك مسريات فرح ألنصار )ابيدن(، ورغم صرفه األموال الطائلة 
لتأكيد فوزه إال أن القضاء األمريكي وافق على نتائج االنتخاابت وابرك )لبايدن( فوزه، وهنا 

تظهر الدميقراطية يف أمريكا يف أهبى صورها.
الرئيس األمريكي هو منصب تنفيذي وال يستطيع فرض قراراته على السياسة األمريكية وعلى 
الوزراء، واتبعنا كيف اصطدمت قرارات )ترامب( ابنسحاب القوات األمريكية من أفغانستان 
والعراق وسوراي، برفضها من وزير الدفاع األمريكي مبقياً على القوات األمريكية فيها ألهنا حتمي 

مصاحل أمريكا.
وما قاله رئيس هيئة األركان األمريكي اجلنرال )مارك ميلي(، وجبانبه القائم أبعمال وزير الدفاع 

)كريستوفر ميللر(، الذي عينه )ترامب( بعد إقالته )ملارك إسرب(:
 حنن فريدون من نوعنا بني اجليوش، حنن ال نؤدي القسم مللك أو ملكة أو طاغية أو ديكتاتور، 
حنن ال نقسم ألجل فرد، وال لبلد أو قبيلة أو دين، وحنن نقسم على الدستور، وكل جندي يف 
هذا املتحف، كل حبار وطيار ومشاة حبرية، وخفر سواحل، كل منا سوف حيمي تلك الوثيقة 

بغض النظر عن الثمن الشخصي.
لقد سنًّت أوراب وأمريكا القوانني اليت تضمن حرايت شعوهبا مستندة على دساتري اثبتة تبجل 
وتضمن ممارسة احلرايت والدميقراطيات وحتميها، ورغم نظرتنا إىل الوالايت املتحدة األمريكية 
على أهنا رمز لإلمربايلية العاملية، وأهنا سارقة لثروات شعوب العامل، فتبقى هي عاصمة للحرية 

وتبقى يف عالقتها مبواطنيها، مثاال حيتذى. 
أثبتت الدميقراطية األمريكية أهنا قادرة على جتنيب الشعب األمريكي ويالت احلروب األهلية، 
فقد طالب الشعب األمريكي بداية إبصدار وثيقة تعترب دستوراً حترتم احلكم احمللي لكل والية، 
والدستور مل يتم تغيريه وهو يعد أقدم الدساتري العاملية وأكثرها استقرارًا، وذلك بسبب وجود 
حمكمة عليا مستقلة وقوية، تعتمد يف معظمها على هيئة احمللفني، ويف إمكان قضاهتا االمتناع عن 

تطبيق القوانني اليت يشكون يف خمالفتها للدستور.
والرئيس يف أمريكا غري مستقل وخيضع لرقابة جملس الشيوخ يف السياسة اخلارجية وإعالن احلرب 

والطوارئ والتعيينات، فهو ينفذ القانون فقط.
أخريًا:

لقد سهرت أمريكا وأوراب على منح شعوهبا الدميقراطية واحلرية، ومتكينهم من ممارستها والتمتع 
هبا، وابملقابل أشرفت على محاية احلكام العرب، ومنحتهم حرية توريث احلكم، مقابل ارسال 

األموال إىل البنوك األوربية واألمريكية.   
للثورة  املعادي  وموقفها  األوسط  الشرق  اجتاه  واألوربية  األمريكية  السياسة  من  موقفنا  ورغم 
ابحلرايت  وننبهر  حنلم  فإننا  األسد،  بشار  السفاح  محاية  يف  إسرائيل  لرغبة  وتنفيذها  السورية 

والدميقراطيات يف أوراب وأمريكا املمنوحة للشعوب، ونتمىن أن تناهلا شعوبنا العربية يوماً ما.
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يتقدم العام 2021 متثاقًا، وُتطوى صفحة العام الذي 
حاالت  املظلوم  السوري  الشعب  يعيش  بينما  سبقه. 
من العسف والقهر مازلت فصوهلا جتري متتابعة. لكن 
هذا  ظهراين  بني  ماثلة  برحت  ما  والتوقعات  اآلمال 
القمعي  اهلدر  حاالت  بكل  مبال  غر  وهو  الشعب، 
الفاجر الذي مورس عليه من قبل نظام العصابة األسدية 
ودولته األمنية املخابراتية، الي اختارت احلل العسكري 
القاهر للباد والعباد. دون النظر إىل أن ما مت تدمره هو 

الوطن السوري برمته وهو ليس وطًنا لآلخرين.
اآلمال واستشراف املستقبل ما انفكت أن تكون هاجس 
السياسة  أهل  من  الكثر  يزال  وما  برمتهم  السوريني 
السوري وفق  املستقبل  قراءة  والقانون، حياولون  والثقافة 
ذلك، لعام قادم، وعر رؤاي سياسية تفاؤلية البد قائمة.

وقانونيني  سياسيني  آراء  استطلعت  إشراق  صحيفة 
استشرافًا  آرائهم  مع  ووقفت  سوريني  وعسكريني 

للمستقبل القادم.

النور  عبد  أمين  األستاذ 
املعروف  اإلعامي 
ومدير موقع كلنا شركاء 
إشراق.  لصحيفة  قال 
ألن  صعب  التوقع   «
قضية  السورية  القضية 
وهي  اجلوانب  متعددة 
معقدة  قضية  أكثر 
اتريخ  يف  أعتقد  كما 
والصراعات  النزاعات 
لكنه  فقط،  وحتليلي  تفسري  ليس  وهذا  والثورات. 
تفسر وحتليل أكر مراكز األحباث ووزارات اخلارجية يف 
الصراع فهناك صراع أساسي  أنواع  تعدد  العامل، بسبب 
وعشرات الصراعات الثانوية التيا تتدخل هبا العديد من 
الدول االقليمية والدول العظمى، وقوى حملية ومليشيات 
الكثر  بني  صراع  إىل  الصراع  حتول  وابلتايل  دولية، 
ابلثورة  أصًا  عاقة  أي  له  وليس  األطراف،  من  جدا 
السورية وسبب انطاقتها.« مث أضاف »  هناك تغرات 
رئيس  وهناك  مجهورية،  انتخاابت  عام2021وهناك 
جديد ابلوالايت املتحدة ،وقد يكون هناك رئيس جديد 
ألسباب  يكون  أن  ميكن  لكن  نعرف،  ال  روسيا،  يف 
مرضية فيمكن أن يتخلى، وأييت رئيس جديد، وأورواب 
يكون  أن  ميكن  وابلتايل  املنطقة  يف  أكثر  تتدخل  قد 
العربية  الدول  بني  عاقات  وهناك  عامل،   أيًضا  هذا 
نتوقع  ما  قد يكون هذا عامًا جديداً،  أيًضا  واسرائيل 
السوري  النظام  الضغوط على  املزيد من  أن حيصل هو 
العقوابت ضده  دبلوماسية وتفعيل  اقتصادية وعزلة  من 
بسبب استخدامه لألسلحة الكيماوية يف األعوام الفائتة، 
وابلتايل وضع اقتصادي أصعب، وعزلة دبلوماسية أكر، 
حماوالت لفتح عاقات مع إسرائيل كي يهرب وخيفف 
من تلك العقوابت، واستمرار الوضع املأساوي ألهلنا يف 
املخيمات، وأماكن النزوح لألسف الشديد. وأنمل من 
الرئيس األمركي اجلديد  هللا أن يكون هناك توافًقا بني 
من  يعجل  سياسي  حل  إىل  للوصول  بوتني  والرئيس 

تطبيق قرار جملس األمن الدويل 225٤«.

محزة  مروان  السيد  أما 
العربية  املنظمة  رئيس 
فرع  اإلنسان/  حلقوق 
سورية فقد قال لصحيفة 
أن  أتوقع   « إشراق 
سنة  ستكون   2021
السوريني  على  خطرة 
إذا  وخاصة  ابلكامل، 
الدويل  اجملتمع  بقي 
انتخاب  إلعادة  بتآمره 
االنتخاابت  أن  نعرف  للبلد، وحنن  رئيًسا  األسد  بشار 

عندهم  وصار  أتقنوها  أساليب كثره  ضمن  سورية  يف 
أبوه،  مثل   %  ٩٩ بنسبة  سينجح  وأكيد  فيها،  فنون 
مازلنا  إذا كنا  حنن،  قدرتنا  عدم  ظل  سينجح يف  لكن 
نعتر أنفسنا معارضة، على تغير أي شيء يف الشارع. 
صار  املفاصل  مع كل  املرتاكم  السياسي  الوضع  نتيجة 
عند الناس نوع من الكره له ولنظامه، ولكل األساليب 
الي يتبعها. لكن إذا متت االنتخاابت بظل الوضع احلايل 
من دون أي تدخل دويل سينجح ابالنتخاابت ويكون 
رئيًسا لسوراي لسبع سنوات.« مث أضاف “هذا مرتافق 
مع فشل اللجنة الدستورية وتعابر العدالة التصاحلية الي 
لذلك حى  املتحدة  األمم  آخر شي مجاعة  هبا  خرجوا 
األمم املتحدة حتاول متويت القصة السورية. وروسيا الي 
دعمت هذا النظام بكل قوهتا وبكل طراهنا وأسلحتها 
من  الروس  خيرج  لن  اآلن،  حى  وتشكياهتا  وهيمنتها 
سورية على املدى املنظور، طبعاً االستثمارات الي عملوا 
عليها لن يرتكوها. ومع الوجود األمركي يف اجلزيرة العربية 
املسألة خطرة جداً من كل اجلهات وال أتوقع أن حيصل 
أي تغير دميوغرايف على األرض، ألن النظام مسرور هلذا 
جيري  ما  عن كل  الراضية  هي  طبعاً  واسرائيل  الوضع، 
حيث  األسوأ  وهو  االقتصادي  اجلانب  أما  سورية.  يف 
سيكون الدوالر يف 2021 قد يتجاوز عتبة 3000 يف 
يوجه  أن  قادر  النظام  اقتصادية خميفة، وهذا  ظل حالة 
الصمت  أمام  السوري  الشعب  على  الباقية  أسلحته 
الدويل، من قبل كل الدول احمليطة واملؤثرة على الساحة 
السورية. الوضع االقتصادي ضاغط على الناس بشكل 
خميف جداً والرواتب ال تتجاوز 20 إىل 30 دوالر حيث 
ابت الفطور العادي للمواطن السوري يتجاوز مخسة إىل 
سبعة آالف لرة. واألزمات املتكررة على حمطات الوقود 
غر األكل وغر األمور األخرى، األزمات مرتاكمة أزمة 
الناس  ترى  حيث  املعتمدين  على  وزعوه  واخلبز  غاز، 
ابلرد يقفون منذ الصباح ليستلموا ربطة خبز، كان هللا 
بعون هذا الشعب كيف سيمضي سنة 2021. هناك 
لرة  آالف   5000 إىل  سيوصل  الدوالر  أن  توقعات 
سوري، وأمراء احلرب مستمرين بزايدة ثرواهتم أمام فقر 
اجلانب االجتماعي  أما  الطبقات األخرى.  مدقع لكل 
قادر على  السويداء طبعاً ألين غر  ومثايل عن حمافظة 
النزول إىل دمشق، فأان مطلوب ألكثر من نشرة شرطية، 
ألكثر من حمافظة، حمافظ السويداء حاهلا خميف، فيها 
رعب وسرقات متواصلة، واخلطف على أشده، سرقات 
مل تطل السيارات فقط، وإمنا طالت أرزاق الناس. لدينا 
كروم فيها تفاح وعنب وأي أحد لديه كرم فيه آالالت 
الرش والقطف واحملصول قد  تركتور وأدوات  زراعية من 
فيلقى  يذهب  حليب  فستق  أو  أو جوز  لوز  من  يكون 
بواابت  حى  فيها.  ما  ومأخوذ كل  خملوعة  األبواب 

الكروم تسرق بغض النظر من قام ابلعمل.
البعض ألحط  يلجأ  الضاغطة  احلالة االقتصادية  ضمن 
عامة  أو  خاصة  إن كانت  أشجار،  قطع  من  األنواع 
ابلغاابت ابلكروم، هناك انس تقطف تفاح، ويقولون ال 
تلوموا من يفعل ذلك، فأوالده يعيشون ابلرد.  احلقيقة 
أن هناك أمراء حرب، أمراء حيث ترى حمطات البنزين 
عليها طابور طويل من السيارات وترى بعد قليل أانس 
تبيع ابلقنينة ليرت البنزين أبلف ومئة، تستغل أنه ما حدا 
منفلت،  األمي  والوضع  الدور،  على  الوقوف  يستطيع 
يذهب  حيث  ساكن،  حترك  ال  األمنية  والسلطات 
فيقولون  أي شي صار،  أو  بيي  هلم سرق  ويقول  املرء 
ال  حنن  يقولوا  يتفرج.  واألمن  عاقة.  لنا  ليس  حنن  له 
نتدخل. ميكن أن يكون الريف يف السويداء أكيد مثل 
وصلتها  يلي  األمنية  احلالة  هذه  بسورية.  منطقة  أي 
البلد إذا بقيت األمور االقتصادية والسياسية على هذا 
القصة  فيها  ستزيد   2021 فسنة  أتكيد  بكل  احلال 
يف  االنسان  حقوق  عن  أما  قال:«  مث  بشاعة.«  أكثر 
2021 فلن تتغر عما كانت عليه يف السنوات السابقة، 
نتيجة أن  وهذه املنظمات اإلنسانية تشتغل حبذر طبعاً 
الناس مل يعد لديها ثقة بشيء، حى املنظمة العربية فيها 

الكوروان  بسبب  لكن  فيها  تقوم  نشاطات  لديها  متيز، 
وقفت حالياً، حقوق اإلنسان منتهكة من كل اجلوانب 
منتهكة ابلشارع منتهكة على حمطة البنزين منتهكة على 
أبواب االفران ومع قطع الكهرابء، حيث أتيت ساعتني 
وتقطع ثاث ساعات، أو ابلعكس أتيت ساعة وتقطع 
أربعة. الناس تدور على أي وسيلة لتديف حاهلا من أايم 
أن  وميكن  أكثر،  قارص  السنة  برد  يكون  قد  الشتاء. 
هللا  هنا  ونقول  السنة،  من  برداً  أكثر   2021 يكون 
العربية  املنظمة  أن أحكي عن  أردت  وان  الناس.  يعني 
أو  التنظيمات  أو  املؤسسات  فنشاطها مثل نشاط كل 
اجلمعيات أو منظمات اجملتمع املدين، خفت كثرًا بظل 
مرض كوروان طبعاً، وخوفاً من انتشار املرض بني الناس، 
وخمالفة القواعد والتباعد االجتماعي وهو لألسف صار 
الناس  الناس يعي حى ابلعزاء صار  سيف على رقاب 
يعي األخ صار خياف يروح يوقف مع أخيه، مسألة جد 
حمزنة. ابلنهاية أمتى اخلر للشعب السوري ب 2021.«

طه  أمحد  املهندس  أما 
إشراق  لصحيفة  فقال 
ابواب  على  حنن   «
2021 ترى عينا عقلي 
االستحكامات  تلك 
العسكرية  سواء  الروسية 
وطن  يف  االقتصادية  أو 
طاغية  بيد  رهينة  مازال 
أسياد  عند  أجرًا  يعمل 
وحقبة  وإيرانيني،  روس 
قد  أهنا  وخصوًصا  ختبئ،  ماذا  نعرف  ال  مقبلة  أمركية 
تكون امتداًدا حلقبة أوابما سيئة الصيت.  وطن يقضي 
قسم من أفراده يومهم على طوابر اخلبز والغاز والقسم 
اآلخر مشرد بعيد عن أرضه وأهله. ولكن انطاقًا من 
غرامشي »إن تشاؤم العقل ال يقاومه إال تفاؤل اإلرادة« 
فإنه البد دائًما من أمل يف طفرة ما يف العاقات الدولية 
مشل  وتلم  أهله  إىل  الوطن  وتعيد  املأساة  هذه  تنهي 

األحبة«.

أمحد  الدكتور  الباحث 
لصحيفة  قال  قريب 
يف  أتوقع   « اشراق 
حالة  استمرار   :2021
املكان  يف  املراوحة 
وسياسياً  عسكرايً 
ابلنسبة للقضية السورية. 
األسد  رحيل  آمل: 
األقل  على  أو  ونظامه، 
تثبيت وقف إطاق النار، وإطاق سراح املعتقلني تعزيز 
الزيتون، وإجياد  الفرات وغصن  احلوكمة يف مناطق درع 
حل لقضية هيئة حترير الشام، وجود هيئة سياسية متثل 

مطالب السوريني وآماهلم«. 

بينما حتدث العقيد املنشق خالد بكار بقوله« ال توجد 
السوري، مع  الوضع  املنظور مبا خيص  املدى  حلول يف 
العلم أن كل أطياف املعارضة تتكهن أبن ابيدن الرئيس 
األمركية سيكون سلبًيا مع  املتحدة  للوالايت  املنتخب 
عليه  بنت  الذي  ترامب  عكس  على  السوري  امللف 

الوضع  حلل  اآلمال  السوري  والشارع  السورية  املعارضة 
السوري وعلى العكس فقد خيب ترامب آمال اجلميع، 
العارف بتاريخ ابيدن السياسي يعلم أنه شخص حمنك 
السوري  امللف  على  وقع  لسياسته  وسيكون  سياسياً 
جتربي  من كا  سيستفيد  ابيدن  أن  أتوقع  حيث كما 
ويتعامل  السوري  امللف  صعيد  على  ترامب  و  أوابما 
التجربتني  من كا  املستفادة  النتائج  أساس  على  معه 
ملموس  تقدم  يف  ابيدن  على  أعول  احلقيقة  يف  وأان 
للقضية السورية ولكن بشكل بطئ غر متسارع يف ظل 
التنازالت الي قدمها رأس النظام السوري بشار األسد 
إلسرائيل من أجل التطبيع مقابل بقاؤه يف احلكم«. مث 
قال »  ومن وجهة نظري إسرائيل ترى بشار األسد خيارًا 
مقبواًل كوهنا تعرفه جيًدا 
ولذلك  عائلته  تعرف  و 
أفضل  بقاءه  أن  ترى 
من بديل ال يعرفون عنه 
البديل  يكون  فقد  شيئاً 
مدعوم إيرانياً وعلى قدر 
عايل من التطرف لصاحل 
مشكلة  وهذه  إيران 
من  البديل  يكون  وقد 
املعارضة املتطرفة حسب 
وجهة نظرهم وهي أيضاً مشكلة لذا أظن أن االنتخاابت 
سنتني كحد  أو  لسنة  أتجيلها  سيتم  القادمة  السورية 
أقصى ريثما يتم البت مبجلس انتقايل أو حكومة انتقالية 
و  السوري،  امللف  يف  الاعبني  األطراف  لكل  توافقية 
عليه تعمل روسيا حالياً على تضييق اخلناق على احلرس 
الثوري اإليراين املوجود يف سورية وكل املليشيات التابعة 
السوري كونه  للجنوب  واألولوية  املناطق  خمتلف  يف  له 
حالياً  بدأت  مث  ومن  إسرائيل  حدود  مع  متاس  على 
ابلتمدد والتضييق يف الشمال الشرقي لسورية ) دير الزور 
من  املواقع  من  العديد  أخلت  وقد  وامليادين  والبوكمال 
املليشيات اإليرانية وأخذت مكاهنا ( وهو ما مت االتفاق 

عليه ما بني روسيا و أمركا وإسرائيل.«
مث أضاف » من جانب آخر تعمل روسيا وابلتعاون مع 
األمركان وابلتنسيق مع تركيا للتوسع برقعة األرض الي 
حساب  على  السوري  الشمال  يف  تركيا  عليها  تسيطر 
األخرة  التماس  خطوط  على  احلفاظ  مقابل  األكراد 
أكثر  الضغط  سيتم  و   )  ٤ أم  طريق   ( إدلب  جنوب 
روسيا  و  احللفاء  من  األكراد  على  القادم  العام  خال 
الرتكي،  اجلانب  إلرضاء  تركيا  مع  اخلافات  لتسوية 
من  العديد  السوري  النظام  سيقدم  آخر  جانب  من 
التنازالت على مستوى املعلومات األمنية  واالستخبارية 
سيتم  وتركيا  وإسرائيل  ألمركا  مطلوبة  شخصيات  عن 
على  آنفاً  قلت  النظام كما  رأس  بقاء  مقابل  تصفيتها 
عدة  السوري  امللف  سيشهد  ابلنتيجة  احلكم.  سدة 
حتوالت خال العام املقبل ولكن بشكل تراتيب وبطيء 
ال حيقق آمال السوريني ولكن قد يعطي نتائج ال أبس 
فيها من دعم عسكري لقوات املعارضة املسلحة وإهناء 
االتفاقات  تعيق  شوكة  تبقى  ال  الشام كي  حترير  هيئة 
إقليمًيا  الرتكية وقد نرى حترًكا عربًيا  الروسية  والتفامهات 
لدعم املعارضة ابلتعاون مع تركيا على الصعيد السياسي. 
يفهم  ال  فهو  سورية  الفيدرالية يف  يتوقع  من  أخرًا كل 
هذا  لتحقيق  سبيل  وال  تعقيداته  وكل  السوري  امللف 

املشروع بوجود بشار األسد أو برحيله.«
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مقاال

منذ بداية الثورة الســورية ظهرت إشــكالية التمثيل السياســي هلا، ومتثلت 
معارضــة  شــخصيات  بــني  التمثيــل  تنــازع  عمليــة  يف  اإلشــكالية  هــذه 
إجتمعــت يف الداخــل، وأطلقــت جســماً أمستــه هيئــة التنســيق الوطــي، 
وشــخصيات معارضــة إجتمعــت يف تركيــا وأطلقــت بعــد عــدة حمــاوالت 

مامســي يف حينــه ابجمللــس الوطــي الســوري، تيمنــاً ابلتجربــة الليبيــة.
ومل تتح التجربة السياســية الســورية، الي عانت من تصحر كبر نتيجة 
النظــام الشــمويل، الــذي فــرض وفقــاً للمــادة الثامنــة مــن الدســتور أن 
يكــون التمثيــل السياســي الشــعيب معــراً عنــه يف مؤسســة الســلطة مــن 
خــال حــزب البعــث، ضمــن مامســي يف أدبياتــه ابلدميقراطيــة املركزيــة. مل 
تتــح هــذه التجربــة السياســية الضحلــة أي إمكانيــة لفــرز متثيــل حقيقــي 
لقــوى الثــورة الــي جيمــع ممثلــي الفعاليــات الــي شــكلت مابعــد إنطــاق 
قــوة  أي  تســتطع  ومل  إنطاقتهــا  يف  عفويــة  ثــورة  أهنــا كانــت  الثــورة، 

سياســية احتوائهــا والتحكــم يف توجيههــا.
ومــع حتطــم جــدار اخلــوف الــذي وصــم الســنوات اخلمســون األخــرة مــن 
حياتنــا، وانتشــار خنــب أبنــاء الوطــن يف دول ذات عراقــة يف التجربــة 
املعرفــة  اجملتمعيــة كافــة يف  الشــرائح  إنغمــاس  الدميقراطيــة، إضافــة إىل 
غــر املســيطر عليهــا جبهــاز أمــي مشــويل، مــن خــال وســائط التواصــل 
اإلجتماعــي الــي أاتحتهــا التكنولوجيــا احلديثــة، كل ذلــك فتــح اجملــال 
للحــوار اجملتمعــي حــول مشــروعية أي قــرار مــن قبــل أي جهــة حتــاول 
كسب أي سلطة على اجملتمع السوري املنتفض أو املهجر أو النازح.
جــاء القســم األعظــم ممــن تصــدروا صفــوف »اجمللــس الوطــي الســوري« 
بدايــة و »االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة« اتليــاً مــن أحــزاب 
املعارضــة التقليديــة، جــاءوا حاملــني معهــم قناعاهتــم أبهنــم قــادة العمــل 
الوطــي والثــوري، ويفــرتض ابلقواعــد الثوريــة أن ترضــخ هلــم وتوكلهــم 
أمرهــا، مادامــت هــذه القيــادات قــد أخــذت رضــا القــوى الدوليــة وبعــض 
األطــراف اإلقليميــة الفاعلــة إلســتمرار متثيلهــا ملؤسســات الثــورة مبــا تــراه 

مناســباً.
علــى الرغــم مــن كــون معظــم هــذه األحــزاب ومعظــم قواعدهــا، هشــة 
احلقيقــي، انهيــك  اجلماهــري  التأثــر  عــن  وبعيــدة  الفعاليــة  وضعيفــة 
عــن غياهبــا الكامــل عــن االحتــادات والنقــاابت املهنيــة الــي احتكرهتــا 
عصــاابت النظــام. لــذا واجهــت، مــع انطــاق ثــورة احلريــة والكرامــة، 
مشــكلة عــدم وجــود مفاتيــح ووســطاء بينهــا وبــني احلاضنــة الشــعبية 
للثــورة، وهــذا مادفعهــا إىل حمــاوالت ابئســة الحتــواء الثــورة عــن طريــق 
تقــدمي دعــم مــايل لبعــض التنســيقيات الشــبابية والرتويــج بتبعيتهــا هلــا أو 
عــن طريــق تشــكيل تنســيقيات خلبيــة وتضخيــم حجمهــا ودورهــا يف 

فعاليــات الثــورة واالدعــاء أهنــا موجــودة يف قلــب الثــورة.
بعــد هــذه الســنوات العشــر علــى انطــاق الثــورة الســورية، اعتــر كثــرون 
ممــن شــاركوا فيهــا أهنــا انتهــت، وأن مــا جيــري صــراٌع مســلٌح دمــوي ترعــاه 
قــوى دوليــة وإقليميــة، وأن اجملموعــات الســلفية هــي الــي تســيطر حقيقــة 
القتــل والتدمــر والتهجــر  للنظــام«، كمــا أن  علــى املشــهد »املضــاد 
ــت بســورية وهنــا كان ال 

ّ
الــذي حــدث أظهــر ضخامــة الكلفــة الــي أمل

بــد مــن إعــادة تقييــم لقــوى املعارضــة الــي اعتــرت نفســها أهنــا ممثــل 
الثــورة، مــن دون أن خيتارهــا أحــد، وهــي مــن أســهم يف إيصــال الوضــع 
إىل مــا حنــن فيــه، ســواء مــن انحيــة تضّخــم دور »الســلفية اجلهاديــة« 
مبســارات  وكــرى  إقليميــة  دول  حتّكــم  إىل  ابلوصــول  أو  واألصوليــة، 

الوضــع الســوري.
املعارضــة  بــني  االنفصــال  واضحــاً  الثــورة كان  إنطــاق  بدايــة  فمنــذ 
املعارضــة  الشــعبية، حيــث كانــت  التقليديــة واحلاضنــة  ممثلــة أبحزاهبــا 
غارقــًة يف مهومهــا، وأزمتهــا بعــد أن فــرض اســتبداد الســلطة ومشوليتهــا 
هتميشــها، نتيجــة محــات اعتقــال، طاولــت كثريــن مــن كوادرهــا. إال 
أهنــا حمــورت كل خطاهبــا بعــد الثــورة عــن احلريــة والكرامــة، أو إســقاط 
النظــام ابلتدخــل »اخلارجــي«. وهبــذا، مل تلتفــت إىل الشــارع، حيــث 
كان حيتــاج قيــادة فعليــة، وبلــورة خطــاٍب يعــّر عــن مطالــب احلاضنــة 
الشــعبية كلهــا، ويضمــن توحيدهــا كلهــا يف وضــٍع كان جيــري اللعــب 

لتحقيــق شــرخ عميــق بينهــا عــر اســتخدام التخويــف الطائفــي.
وقــد أدى رهــان املعارضــة علــى اخلــارج، وفقداهنــا املشــروعية احلقيقــة مــن 
قــوى الثــورة الفاعلــة، إىل نقــل نشــاطها إىل اخلــارج، وتشــابك أجندهتــا 
مــع مصــاحل الــدول اإلقليميــة، علــى أمــل أن تســقط هــذه الــدول النظــام 
وتفرضهــا بديــًا عنــه. وهبــذا، مسحــت أبن ختضــع الثــورة ملصــاحل تلــك 
الــدول وسياســاهتا وصراعاهتــا. وأن تكــون أداة هلــذا اخلــارج. راهنــت 
وظلــت تراهــن علــى أن هــذه الــدول هــي الــي ستســاعدها علــى إســقاط 
الواقــع  تفهــم  أهنــا ال  الســلطة. وهبــذا، كان واضحــاً  النظــام واســتام 

العاملــي وحتوالتــه، وال مصــاحل الــدول الــي تعتمــد عليهــا.
لذلــك فإهنــا دفعــت إىل سياســة عســكرية مضــرّة مــن خــال مــا أطلــق 
عليــه سياســة التحريــر يف وضــع خمتــّل كثــراً ملصلحــة عصــاابت النظــام، 
احلاضنــة  قــوة  هــو  ويغــره  القــوى  ميــزان  يــوازن  مــا كان  أن  حــني  يف 
التحريــر  الــي أدت سياســة  العســكرية، وهــي  القــوة  الشــعبية، وليــس 
إىل تفكيكهــا، عــر الــرد الوحشــي الــذي قامــت بــه عصــاابت النظــام، 
بتدمــر كل املناطــق الــي اثرت، مــا أفضــى إىل هتجــر هائــل، ومــن مث 
حصــار املقاتلــني يف مناطــق منعزلــة، أفضــت إىل استســام كثــر منهــا. 
كانــت خطــة عصــاابت النظــام واضحــة، وتقــوم علــى حماصــرة املناطــق 
املتمــردة مقدمــة إلخضاعهــا، وكان يبــدو أن بســاطة املقاتلــني، أو غبــاء 

أطــراف املعارضــة، يوصــل إىل مــا تريــده عصــاابت النظــام.
السياســي كانــت  املشــهد  تصــدرت  الــي  املعارضــة  إن  القــول  ميكــن 
تنطلــق مــن منظــور حيــاول اســتغال الثــورة لتحقيــق مصــاحل ذاتيــة، بعيــداً 
عمــا أراده الشــعب الــذي اثر يريــد إســقاط عصــاابت النظــام، فقــد 
عمــل بعضهــا علــى اســتغال الثــورة مــن أجــل حتقيــق »االنتقــال مــن 
االســتبداد إىل الدميقراطيــة«، وكان بعضهــا ينطلــق مــن صــراع غريــزي، 
يريــد االقتصــاص مــن عصــاابت النظــام الــي ســحقته أو ظلمتــه، حــى 
وإْن حتقــق ذلــك ابلتدخــل اخلارجــي، أو تدمــر البلــد. وكثــرون ممــن 
اّدعــوا املعارضــة كانــوا يعتقــدون أن عصــاابت النظــام آيلــة إىل الســقوط 
الســريع، وعليــه أن حيجــز مقعــداً يف الســلطة اجلديــدة، وهــو أصــًا ال 
مــن  يفّكــر هبــا. وأيضــاً كان هنــاك  الشــعب، وال  يعــرف مشــكات 

ميتلــك أوهامــاً كثــرة عــن التغيــر والعــامل والبديــل.
لقــد أثــر كل ذلــك علــى الثــورة، وأوجــد تعقيــدات، وأضــراراً، أســهمت 
يف وصــول الوضــع إىل مــا حنــن فيــه. ففــي الوقــت الــذي عملــت فيــه 
عصــاابت النظــام علــى تصفيــة التنســيقيات الــي ضمــت فئــاٍت شــبابيًة 
وانشطني لديهم قدر من الفهم السياسي، ظهرت شخصيات معروفة 
بتكفــر األقليــات، وابلدعــوة األصوليــة املغرقــة، واّدعــت أهنــا املعــّر عــن 
الثــورة، وكانــت تلقــى جتــاوابً مــن أطــراف معارضــة وعكســت ذلــك يف 
تســميات أايم اجلمــع لتصــّب يف احملــور ذاتــه. ويف ذات الوقــت كان 
العمــل علــى األســلمة والتســليح يســمح ابللعــب ابلفصائــل املســلحة 
الــي ابتــت حتتــاج املــال والســاح. وقــد ظهــر خطــر األســلمة جليــاً، 
بعــد أن بــدأت عصــاابت النظــام خطتهــا، لتشــكيل جمموعــات ســلفية 
إرهابيــة، حيــث أطلــق ســراح »جهاديــني« معتقلــني، وأخــذت بتنفيّــذ 
أســهمت  فقــد  القاعــدة، مث »داعــش«.  لتنظيــم  فــرع  خطــة تشــكيل 
األســلمة يف إجيــاد بيئــة قابلــة هبــذا الوجــود، ومهيئــة لتقبّــل جمموعــاٍت 
أتيت مــن اخلــارج. خصوصــاً أن أطرافــاً متعــّددة يف املعارضــة اخلارجيــة 
رحبــت بـــهذا الوجــود وأيدتــه ودعمتــه. وهبــذا، أصبحــت اجملموعــات 
األصوليــة القــوة األكــر، ســواء تعلــق األمــر بـــ »داعــش« وجبهــة النصــرة 
أو حــى اجملموعــات األخــرى الــي ال ختتلــف عنهــا كثــراً. لقــد ُوجــدت 
هــذه اجملموعــات ومنــت حتــت غطــاء معارضــة عاجــزة تنتظــر مــن يوصلهــا 
إىل الســلطة. وأخــراً، أفضــى ذلــك اىل أن تتحكــم »الــدول الداعمــة« 
تســتخدمها يف  وأن  وتكتيكاهتــا،  القــوى،  أدوار  حتــّدد  وأن  ابلقــرار، 

سياســاهتا، مبــا خيــدم مصاحلهــا.
لقــد كشــفت ممارســات أحــزاب املعارضــة كمــا ذكــر آنفــاً، عــن نقــاط 
ضعــف كثــرة وخطــرة تبــدأ ابنفصاهلــا عــن اجملتمــع وهشاشــة عاقتهــا بــه 
وبضحالــة معرفتهــا مبــا يعتمــل داخلــه مــن تفاعــات، انهيــك عــن جهــل 

فاضــح بعصــاابت النظــام وبنــاه وقــواه والعقــل األمــي الــذي يديــره، مــا 
من عــن فقــر جتربتهــا النضاليــة وعــن ســيطرة تصــورات وتقديــرات منطيــة 

ســطحية علــى عقــول معظــم قادهتــا.  
وإن كانــت جتــري يف أايمنــا هــذه حمــاوالت حثيثــة مــن أطــراف عــدة 
إلجيــاد جســم سياســي جديــد، يفــرتق عــن كيــاانت ومنصــات املعارضــة 
الــي تتصــدر املشــهد السياســي، والــي تدعــي متثيــل الســوريني وثورهتــم 
مــن نظــام االســتبداد األســدي.  والدفــاع عــن مطالبهــم يف اخلــاص 
وأُطلقــت يف ســياق ذلــك مبــادرات كثــرة، إال أنــه، ويف ظــل تعــّذر عقــد 
مؤمتــر وطــي عــام، فقــد تشــكلت جمموعــات نقــاش علــى خمتلــف وســائل 
التواصــل االجتماعــي، ويف خمتلــف الــدول الــي يوجــد فيهــا الســوريون، 
وإن كان بعــض املبادريــن يعتــر أن الكيــاانت واجملموعــات السياســية 
الي يسعون إىل تشكيلها ال تطرح نفسها بديًا أو منافساً ألي كيان 
أو جمموعــة معارضــة أخــرى، وأن جمموعتهــم ختاطــب الشــعب الســوري 

أواًل، والقــوى اإلقليميــة والدوليــة اثنيــاً.
أن كياانهتــا  هــو  الســورية،  معارضتنــا  املســتحكم يف  اإلشــكال  لكــن 
السياســية مل حتتكــم إىل املؤسســاتية والعمــل اجلماعــي، وكانــت الفرديــة 
مل  أهنــا  حــى  الدميقراطيــة،  غــر  وممارســاهتا  لعملهــا  عنــواانً  والشــللية 
الســنوات  طــوال  وقفــة أتمــل ألدوارهــا  أو  أي جــردة حســاب  تقــدم 
أن  هــو  واملؤســف  واالنكســارات.  اهلزائــم  مــن كل  ابلرغــم  املاضيــة، 
بعــض الشــخصيات الــي لعبــت أدواراً ســلبية ومعطلــة، أخــذت تطالــب 
بضــرورة املراجعــة النقديــة، بعــد اســتقالتها مــن التشــكيات السياســية 
املعارضــة نتيجــة انتهــاء دورهــا وفــوات صاحيتهــا. بينمــا كان املطلــوب 
بغيــة حتديــد  بنقــد ذايت وحتليــل دقيــق وعميــق وشــامل،  القيــام  منهــا 
مواطــن اخللــل والضعــف وأســباب العجــز، ومعرفــة احليثيــات والتأثــرات 
إعــادة  البــدء يف عمليــة  اهلزائــم واالنكســارات، مث  أســهمت يف  الــي 
بنــاء جديــدة. إننــا نعتقــد أبنــه يف آذار/مــارس 2011 كانــت بدايــة 
احلــراك الثــوري يف ســورية، حــراك عجلتــه أحــداث الربيــع العــريب، لكنهــا 
تطــوراً  آذار/مــارس  يف  الثــوري  احلــراك  تصطنعــه، كان  ومل  ختلقــه،  مل 
يف مســتوى احلركــة الشــعبية املعارضــة، وإن كانــت عصــاابت النظــام 
وحلفائــه قــد متكنــت يف النهايــة مــن إجهــاض هــذه الثــورة، والــي هــي 
يف حقيقتهــا حلــم حبيــاة دميوقراطيــة، تســود فيــه إرادة الشــعب، وميلــك 
الوطــن وأبنــاؤه إرادهتــم احلــرة املســتقلة ال يعيقهــا عائــق، وتســرتد األمــة 
كلهــا حقوقهــا املاديــة والثقافيــة والروحيــة، ومبــا ينســجم مــع مســارها 
التارخيــي الطبيعــي. وإن كنــا نقــر أبنــه مت مرحليــاً إجهــاض هــذا احللــم 
والتطلــع، ودفــع االنســان الســوري مثنــاً ابهظــاً وغــر مســبوق، وجــى 
مثــاراً مــرة جــداً، متثلــت يف متزيــق وتدمــر لــألرض، والشــعب، والنســيج 
االجتماعــي، وهتجــر مــن الوطــن مل يســبق لــه مثيــل، وظهــر واضحــاً أن 
كل القــوى العامليــة الــي هلــا مصــاحل يف وطننــا، وكل املكــوانت والبــى 
وااليديولوجيــات الــي تعيــش علــى حالــة الضعــف الــي كنــا نعيشــها، 

أرادت أن جتعــل مواجهتهــا هلــذه الثــورة معركــة حامســة وهنائيــة.
إال أنــه ابعتبــار هــدف الثــورة هــو حتقيــق التغيــر السياســي، واالنتقــال 
مــن حكــم األســرة والعشــرة واملافيــا، إىل حكــٍم خيضــع إلرادة الشــعب، 
احلكــم  معيــار  عليــه  أصبــح  االقــرتاع، كمــا  بصنــدوق  عنــه  واملعــّر 
بتحقيــق  الرئيــس  اهلــدف  خيتصــر  وابلتــايل  العصــر.  هــذا  يف  الصــاحل 
التغيــر الدميقراطــي، فــا بــّد مــن وجــود قــوى سياســية حقيقيــة أتخــذ 
مشــروعيتها مــن الوطنيــة الســورية، فالدميقراطيــة ال تعيــش يف الفــراغ، 
وحتتــاج إىل قــوى فعليــة متارســها وتلعــب لعبتهــا. ونظــراً إلنعــدام ذلــك 
فيمــا هــو قائــم علــى الســاحة الســورية كوهنــا ال متتلــك بــذور التشــكل 
نعــول  أن  لنــا ســوى  يبقــى  فــا  التكويــن،  الدميقراطــي حبكــم اترخييــة 
علــى جيــل الشــباب الــذي كســر حاجــز اخلــوف وامتلــك املعرفــة غــر 
املقيــدة أبغــال الرقيــب، هــذا اجليــل يفــرتض بــه أن ينفــض غبــار الشــعور 
ليعيــد  الصوريــة  املؤسســات  ويتجــاوز  املبــادرة  زمــام  وميتلــك  ابهلزميــة، 
صياغــة هيــاكل الثــورة الــي ســيبى هبــا ســورية املســتقبل مســتفيداً مــن 

عثــرات األجيــال الــي منثلهــا.

د.م. محمد مروان الخطيب

كاتب وباحث سوري

إشكالية التمثيل السياسي
للثورة السورية
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ت
مقاال

ســؤال نطرحــه علــى أنفســنا مجيعــاً، هــل يصــح أن نكــون بــا عنــوان.؟ هــل 
حنــن كقــوى ثــورة ومعارضــة لنــا عنــوااًن حمــدًدا يهتــدي إليــه املعنيــني ابلنــزاع 
يف هــذا العــامل، وهــل يصــح أن نكــون قــوى مبعثــرة بــا عنــوان، وهــل يُفلــح 
قــوم فوضــى ال ُســراة هلــم، وهــل خنــوض صــراع مــن النــوع املعّقــد كاحلالــة 
الســورية ونكــون بــا قيــادة حمــددة تعــر عــن أهدافنــا، ال أقــول ذلــك وأطــرح 
التســاؤالت ســوى ألُثــر احلاجــة امللحــة للتفكــر بشــكل جــدي وعملــي، 
فلــو ذهبنــا ابخليــال بعيــداً وأرادت الــدول العظمــى الــي أهنكنــا ختاذهلــا أن 
تقــول لنــا تعالــوا لتغيــر جــاد وحقيقــي وبضمــاانت، لكــن مــا هــو الطريــق 
إليكم وإىل أي عنوان ميكن أن نصل به إليكم اي قوى الثورة وكل الثائرين 

واملعارضــني ؟!
هــل ســنقول هلــم حنــن بــا عنــوان ومل نســتطع أن نوجــد ذاك العنــوان بعــد 

كل تلــك الســنني!
 أو نقول تلك مؤسســة الثورة واملعارضة الي لغاية اليوم مل نتفق هل متثلنا 

أو ال، بل نتقاذف الشتائم والتهم ليل هنار.
رمبــا حنــن لليــوم نعــرف فقــط مــاال نريــد فهــل ســنعرف مــا نريــد وكيــف حنقــق 

مــا نريــد، 
هــل ســنعرف قيمــة أن نكــون بعنــوان أايً كان خــر مــن أن نكــون بــا 

عنــوان، ومــامل نســتطع حتقيــق احلالــة املثاليــة فهــل يصــح أن تُــرتك احلالــة دون 
املثاليــة، هــل نســتطيع حتقيــق خطــى إجيابيــة بــا قيــادة هلــذه القــوى املبعثــرة 

يف شــتات وهــل ينتصــر املبعثــرون واملتفرقــون.!
إابن احلــرب العامليــة دفــع الريطانيــون ونســتون تشرشــل لقيــادة بريطانيــا يف 
حالــة احلــرب العامليــة الثانيــة، ومل يكــن يومهــا تشرشــل رجــًا مشــهوراً جــداً 
مث بعــد احلــرب مل ينجــح تشرشــل الــذي ذاع صيتــه أبي منصــب سياســي 
إال بعــد ســنوات عديــدة رغــم جناحــه ابحلــرب وإدارة الصــراع، ولكــن يبــدو 
أن الريطانيــني أرادوا قيــادة أخــرى مدنيــة حلالــة الســلم بعــد االنتهــاء مــن 

احلــرب.
 ال ميكــن لشــعب يَنشــد اخلــاص مــن عــدٍو مــا  أن يعيــش صراعــاً بينيــاً 
ال يبقــي هلــم عنــوان وال الفتــة، فليــس أحــوج للســوريني ممــن جيمــع شــتاهتم 
ويوحــد طاقاهتــم ويديــر جهودهــم مــن هــذا التوقيــت العصيــب الــذي نعيــش 
بعــد تلــك االحنســارات اجلغرافيــة والرتاجعــات، قــد نكــون اليــوم أحــوج مــا 
نكــون إىل أن نتضافــر لندفــع مبــن نثــق لألمــام لنحملــه هــذا العــبء الكبــر 
وليــس الدفــع إىل الفــراغ وإىل الــا شــيء احلاصــل اليــوم فهــذا خيــدم أعــداءان 
املرتبصــني مــن كل جانــب، بتاريــخ السياســة كلهــا قّلمــا أن تكــون مثاليــة، 
وأوضــح تعريــف وتوصيــف حقيقــي للسياســة وإدارة الصــراع هــو فــن إدارة 

املمكــن غــر املرغــوب لتحصيــل املرغــوب غــر املمكــن.
 إن الكثــر مــن األمــم والــدول خرجــت مــن احلــروب منهكــة وخرجــت 
ليــس كمــا ترغــب مــن نتيجــة، وانطلقــت مــن واقعهــا تنشــد النهــوض خبطــى 
حثيثــة ودؤوبــة ومتصاعــدة مبنطقيــة لتؤســس لنهضــة كبــرة وحتقــق الرفــاه 
والقــوة والعظمــة، ومل يكــن ذلــك إال برتكيــز القــوى يف الشــكل الصحيــح، 
فرتكيــز القــوى بشــكل خاطــئ يكلــف اجلهــد ويضيــع النتيجــة، وال ميكــن 
لقــوى مبعثــرة غــر منضبطــة أن حتقــق النجــاح والنصــر واهلــدف، فحــى 
هــدف الكــرة حيتــاج فريــق منســجم متناغــم حيشــد تركيــزه وتناغمــه لتحقيــق 

اهلــدف. 
ُيّصــوب  الــذي  العقــل واملنطــق  الواقــع حنتــاج إىل صــوت  ويف ظــل هــذا 
ويســدد ويقــارب وُيصلــح وليــس لصــوت التخريــب والتناحــر والتصــارع، 
حاجتنــا ملــن يبــي وُيصلــح البنــاء كبــرة جــداً، فنحتــاج معــاول بنــاء وليــس 
معــاول هــدم، أان أتفهــم منطقيــاً أن نقــول حنــن حباجــة أن نصلــح املوجــود 
املفقــود  املوجــود ونبقــى يف  هنــدم  أن  وليــس  هــو مفقــود  مــا  نوجــد  وأن 
والــا شــيء فهــذه خدمــة جليلــة تقدموهنــا جلــادان مجيعــاً، وحنــن حباجــة 
إىل جيــوش مــن املصلحــني والعاملــني وليــس للسفســطائيني، فالرتكــة كبــرة 

واإلمكانيــات شــحيحة واملرتبصــني كثــر اي أويل األلبــاب.

د- زكريا مالحفجي

بال عنوان

كاتب سوري

كانت العرب تستخدم لفظ )السنة( للسنة الصعبة والعام يستعمل 
للفرج والغيث، فسنة 2020 كانت سنة استثنائية صعبة للغاية على 
السوريني وعلى العامل ككل، فالذي مر على هذا العامل على مجيع 
حرب  وهي  للغاية  صعبة  واالقتصادية كانت  السياسية  األصعدة 
بدون أسلحة تقليدية فكانت أبرز األحداث وأصعبها تدور حول 
اقتصادية  أزمات  سبب  الذي  فايروس كوروان كوفيد-1٩  تفشي 

ملعظم دول العامل.
وأهم جمرايت هذا العام كانت: مع االغتياالت اإليرانية ففي 3 يناير/

كانون الثاين قتل اجلنرال االيراين قاسم سليماين يف بغداد وهو قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراين من طائرة أمركية بدون 
طيار، كادت هذه احلادثة أن تؤدي إىل نشوب حرب إيرانية امركية 
لكن حرب إيران مع القوي حرب صوتية وحرهبا مع الضعيف حرب 

متوحشة قذرة.
يف مطلع العام أعلنت الصني عن وفاة أول شخص يف وابء كوفيد 
1٩ بكوروان الوابء الذي غر معامل العامل وجعل معظم الدول تقوم 
معظم  الذي حجز  الوابء  الدول.  ابقي  عن  عزل  فرض  إبجراءات 
من  العديد  توقفت  شهور  لعدة  منازهلم  يف  األرضية  الكرة  سكان 
اجملاالت منها السياحية واالقتصادية وأصبحت غالبية األعمال تقوم 

عن طريق االنرتنت ألول مرة يف اتريخ البشرية.
يف 31 يناير/كانون الثاين أعلنت انكلرتا عن خروجها من االحتاد 

األوريب بعد استفتاء أجراه الريطانيون عام 2016.
يف 2٩ شباط/فراير شهدت الدوحة مراسم توقيع االتفاق التارخيي 
حيث أعلنت الوالايت املتحدة األمركية عن اتفاق مع حركة طالبان 
من  ابلتدريج  جنودها  املتحدة  الوالايت  سحب  يقتضي  األفغانية 

افغانستان وتعهد حركة طالبان بعقد حماداثت سام.

ويف٤ آب/ أغسطس وقع انفجار بروت الضخم الذي خلف أكثر 
من 200 قتيل وأكثر من 500 جريح أدى إىل انفجار مواد متفجرة 
كانت موجودة يف مرفأ بروت ومن مث تدمر املرفأ ابلكامل مع تدمر 

الكثر من أحياء بروت.
بتطبيع  اتفاقية  والبحرين  األمارات  من  وقعت كًا  أيلول/   5 يف 
األصعدة  مجيع  على  عاقات  وإقامة  احملتلة  اسرائيل  مع  العاقات 
وفتح سفارات حلقتها بعدها املغرب والسودان بتوقيع التطبيع يف 23 

نوفمر / تشرين الثاين ما عرفت ابتفاقيات العار.
وكان 3 نوفمر/تشرين الثاين من أهم األحداث الذي سرمي مامح 
دوانلد  احلايل  الرئيس  هزمية  وهو  قادمة  سنوات   ٤ خال  املنطقة 
ترامب أمام املرشح الدميقراطي جو ابيدن احلدث الذي شكل صدمة 
كثرة ملعظم الكثرين بعد التوقع ابستمرار ترامب يف احلكم وبذلك 

أصبح جو ابيدن الرئيس ٤6 للوالايت املتحدة األمركية. 
يف 27 نوفمر/تشرين الثاين اغتيل العامل النووي االيراين فخري زادة. 
ألهم  إيران  على  والضغط  ابالغتياالت  مليئاً  العام  هذا  فقد كان 

الشخصيات اإليرانية.
أما على الصعيد السوري فقد تقدمت قوات النظام يف مطلع العام 
النعمان  ومعرة  سراقب  منها  إدلب  ريف  يف  قرى  لتحتل   2020
وخان شيخون واستطاع النظام السوري السيطرة على الطريق الدويل 

أم5 بعد فقدان السيطرة عليه ألكثر من 7 أعوام مضت.
مت خال العام عقد عدة جلسات من أجل اللجنة الدستورية مع 
تعطيل واضح للعملية السياسية يف سورية لكن بدون جدوى، وأهم 
االقتصادية  العقوابت  فرض  استمرار  هو  عام 2020  يف  جاء  ما 
على كياانت وأشخاص سوريني من بينهم رأس النظام السوري بشار 
هذه  النظام.  على  للضغط  وعائلتها  األسد  أمساء  وزوجته  األسد 

السورية  العملة  اهنيار كبر يف  العقوابت أدت يف عام 2020 إىل 
مع تضخم ملعظم األسعار وخلق أزمات جديدة للنظام السوري منها 
أزمة اخلبز والغاز والبنزين ويعد الشهرين األخرين من السنة أصعب 

من كل السنوات يف سورية على مستوى الوضع املعيشي.
كما شهد العام أيضاً حرائق غاابت الساحل السوري لتمتد هذه 
احلرائق إىل اجلنوب الرتكي األمر الذي دعا بشار االسد وعائلته إىل 
ابلتعويض المتصاص  لألهايل  الساحل ووعود  ميدانية يف  جوالت 

غضب الناس والشارع السوري.
املعلم  العام يف سورية فكان وفاة وليد  أما احلدث األكر يف هناية 
وفاته  حى   2006 عام  منذ  اخلارجية  وزير  منصب  شغل  الذي 
عام 2020 وانئب رئيس الوزراء منذ عام 2012 حى وفاته عام 

.2020
أجل  من  لقاحات  عدة  تطوير  عن  أعلن   2020 عام  هناية  أما 
فايروس كوروان وأبهنا ستكون متوفرة يف معظم دول العامل منذ مطلع 
عام 2021 وأبهنا جنحت يف القضاء على الفايروس بنسبة تصل 
إىل ٩7% وستكون فعالة جلميع السالة مبا فيها الي ظهرت مؤخراً 
يف بريطانيا والسويد والدمنارك. هذا اخلر الوحيد الذي أعطى األمل 

يف السنة القادمة.
أحداث كثرة عاشها العامل غرت من سياسات معظم الدول ومع 
العام 2021 أفضل من  الناس أبن يكون  أَِمل  العام اجلديد  بداية 
أبن  أنمل  وحنن  واحلرائق،  واألوبئة  احلروب  عن  بعيداً  سبقه  الذي 
اهتمامنا هو  العامل وحمور  السام، يف مجيع دول  يعمه  يكون عاماً 
هناية اإلجرام يف سورية واالنتخاابت اهلزلية الي يعد هلا النظام الذي 
جاء ابلتوريث وأبوه ابالنقاب. فلعله عام يُغاث فيه الناس بعد عشر 

سنني دأابً ونضااًل.

آالء العابد

عاشها العالم: سنة استثنائية )كارثية( 2020

كاتبة سورية
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يغادران عام 2020  خملًفا وراءه كوارث وملفات كثرة أوهلا وأقساها وابء 
كوروان )كوفيد 1٩(، إذ ظهر يف أواخر عام 201٩ يف الصني وأخذ تسميته 
من ذلك، إال أن انتشاره كوابء مت عام 2020، لقد أصيب أكثر من 20 
االقتصادات  مجد  الوابء،  هبذا  اآلن  إىل  العامل  مستوى  على  إنسان  مليون 
وأفلس الشركات وقطع التواصل بني الدول وفرض اإلغاقات التامة واجلزئية، 
ليس معروفًا إىل اآلن مى سينحسر هذا الوابء، فقد أعلن مؤخرًا عن تطورات 
جديدة على بنية الفايروس متكنه من أن يشكل طفرة جديدة قد تكون مبثابة 
أملاين   ــــــــــ  أمركي  لقاح  من  أكثر  تطوير  عن  اإلعان  ومع  فايروس جديد، 
الفايروس ومستقبل  وصيي  وروسي، فا أحد جيزم إىل اآلن مستقبل هذا 
البشرية معه، فقد أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه قد يصل عدد املصابني 
به إىل 700 مليون على مستوى العامل. متتلئ منصات التواصل االجتماعي 
ابملعلومات املتضاربة عن اللقاحات واإلصاابت منها من يشكك حى بوجود 
اجملال،  هذا  يف  الكرى  الشركات  خلقتها  الي  الكرى  وابملؤامرة  الفايروس 
وسيبقى الغموض سيد املوقف حى تظهر نتائج اللقاحات وإمكانية تعميمها 
على العامل. طبعا كان لسورية نصيب كبر من اجلائحة، ليس فقط كباقي دول 
العامل، إمنا يزيد على ذلك استهتار النظام وتدهور الوضع الصحي يف املشايف 

يبدو حكرًا على األغنياء  للمشايف اخلاصة  اللجوء  أن  واملستوصفات، كما 
واحملاسيب لتكاليفها الفلكية يف وضع اقتصادي منهار من كل اجلوانب. 

    يف عام 2020 اخنفضت أسعار النفط اخلام بشدة، حى بيع برقم 30 
دوالر سلًبا، أي أنك تشرتي ابخرة النفط لتفرغها وتقبض 30 دوالر عن 
كل برميل نفط تستلمه، لكن هذا االخنفاض مل يشعر به املستهلك، فقد 
مفقودة  شبه  النفطية  فاملشتقات  سورية  يف  ،أما  الكرى  الشركات  ابتلعته 
تريد ابلسوق  الي  تريد وابلكمية  ما  احلصول على  تستطيع  ولكنك  رمسًيا، 
فصل  دخول  ومع  مضاعفة،  أضعافًا  فيها  األسعار  تتضاعف  الي  السوداء 
القمع  نظام  سلطة  حتت  السوري  الداخل  يف  لشعبنا  املعاانة  تزداد  الشتاء 
والرتهيب، فا كهرابء وال غاز وال مازوت وال خبز، فهل هو العصر احلجري 

ابلنسبة لسورية؟
يف عام 2020 أيًضا وعلى الصعيد العاملي، خسر ترامب وحزبه اجلمهوري 
انتخاابت الرائسة، وهي من املرات القليلة الي خيسر الرئيس جتديد واليته، 
فلقد كان ترامب بعنصريته ضد مواطنيه، ومشاكله مع حلفائه وعدم اتزانه يف 
املشاكل األممية من املناخ إىل حظر األسلحة وغرها، ساهم بشكل واضح 
هبذه النتيجة، وقد طالنا حنن العرب األذى من هذه السياسات خصوًصا يف 

القضية الفلسطينية، من إغاق مكاتب فلسطني يف أمركا إىل نقل سفارته 
للقدس إىل موافقته على سيادة إسرائيل على اجلوالن  السوري وضمها لغور 
األردن مث جر بعض الدول واملشيخات العربية إىل االعرتاف إبسرائيل وتطبيع 
أمركا  حبماية  ستكون  أهنا  واملشيخات  الدول  هذه  لظن  معها،  العاقات 
حترك  أي  بعده  أتى  ومن  ترامب  من  ينتظر  من كان  أما  طويًا.  واسرائيل 
فلطاملا كانت  واهم،  فهو  اجملرم  نظامه  السوري ضد  الشعب  لصاحل  إجيايب 
أمركا عدوة الشعوب وحليفة الطغاة والفاسدين، ويف سورية منذ عهد أوابما، 
دخلوا  إرهابيني  يد حلفاء  على  لتقسيم سورية  متهد  سامهت خبلق كياانت 
إىل سورية ليزرعوا الفرقة والدمار وينهبوا خراهتا ابستيائهم على احملافظات 
الثاث األكثر انتاًجا يف سورية بعد هتجر القسم األكر من سكاهنا وقامة 

سلطة أمر واقع تغر معامل املنطقة وهويتها وثقافتها.
أما ثورات الشعوب العربية الي مل تشارك يف ما مسي ابلربيع العريب من اجلزائر 
إىل السودان والعراق ولبنان، والي اندلعت يف هناية عام 201٩ واستمرت 
يف عام 2020، ويبدو أهنا مل تصل ألهدافها املرجتاة إىل اآلن ، وإذا كانت 
وحاشيته،  النظام  رأس  تغير  يف  بنجاحها  حااًل  أحسن  والسودان  اجلزائر 
النظام  والدالئل تشر إىل عدم رضى مجاهرها هبذا اإلجناز فهو أزال رأس 
ولكن الدولة العميقة ابقية وتعرقل أي تغير حقيقي لصاحل الشعب، أما يف 
لبنان، هذا البلد الصغر والغي بشعبه وقدراته واملختطف من مافيات حملية 
وخارجية، فمعاانته تزداد يوًما بعد يوم ووضعه االقتصادي املذري ينعكس 

حى على جواره ابلسلب.
   يبقى الوضع السوري هو األسوأ بوجود نظام جائر وجمرم وفاسد، فدخلنا 
عام 2020وسعر صرف الدوالر ٩00 لرة لنخرج يف هنايته بسعر صرف 
يقرتب من 2800 لرة وما بينهما من حرائق الغاابت املفتعلة حسب تصريح 

وزير زراعة سابق بنسبة ٩٩ ابملائة.
 أعان هللا شعب سورية للخروج من هذه الكارثة املستمرة منذ عقود ليعود 

ويبي بلده وتنتهي مأساة االغرتاب الي طالت األرواح واألجساد. 

محمد عمر كرداس

2020 ماله وما عليه

كاتب سوري

ت
مقاال

اســتباقاً للعــام اجلديــد وعلــى أبــواب الذكــرى العاشــرة للثــورة ومبواجهــة طوابــر 
احلاجــة والفقــر املدقــع الــذي يعيشــه املواطــن الســوري بظــل نظــام الشــبيحة 
وعــدم إمكانيتــه أتمــني الضــرورايت املعيشــية، تقــوم أبــواق القتــل واجلرميــة يف 
أجهــزة دعايتهــم التضليليــة وتلفزيوهنــم التشــبيحي، بنصــح املواطنــني بتنــاول 
الــُذرة مــع الكرميــا للتغلــب علــى اجلــوع والفاقــة! وكأن الــذرة متوفــرة يف ســورية 
للطعــام يف وقــت ال يتوفــر فيــه القمــح أيضــاً، فلــو كان هنــاك ُذرة لصنعــه 

املواطنــون خبــزاً ولتناولــوه مطبوخــاً! 
فمــاذا يريــد نظــام الشــبيحة مــن خــال ذلــك أن يوصــل مــن رســائل؟ وإىل 
أيــن تتجــه األمــور أمــام هــذا الواقــع الــذي ال تنفــع معــه أي حماولــة لتجميلــه؟ 
تبــدو اســرتاتيجية النظــام واضحــة، وهــو ال يبــذل جهــداً يف إخفائهــا، ففيمــا 
هــو يلهــي املعارضــة بلعبــة اللجنــة الدســتورية، ويُغرقهــا يف متاهــة التفاصيــل 
الــي يتقنهــا، حيّضــر هبــدوء النتخــاابٍت رائســية حيــني أجلهــا خــال ســتة 
أشــهر، متامــاً كمــا فعــل يف االنتخــاابت الرملانيــة الصيــف املاضــي، وهــو 
يلقــى يف ذلــك دعــم حلفائــه ورعاتــه؛ وإذا كان املوقــف اإليــراين غــر مهــم 
هنــا، ابعتبــاره أكثــر تطّرفــاً مــن موقــف النظــام نفســه، خصوصــاً يف ســلوك 
ميلشــياته على األرض، ورفضها إعادة بعض املهّجرين إىل قراهم وبلداهتم، 
فــإن املوقــف الروســي الــذي طــرأ عليــه تغــر عميــق يعــّد مركــزايً، وخصوًصــا 
أنــه صاحــب فكــرة مؤمتــر سوتشــي وأســتاان واللجنــة الدســتورية، ففــي زايرتــه 
خارجيــة  وزيــر  الفــروف،  فجــر  املاضــي،  أيلول/ســبتمر  يف  دمشــق  إىل 
روســيا، قنبلــة يف وجــه اجلميــع، عندمــا قــال إن عمــل اللجنــة الدســتورية 
غــر مرتبــط إبجــراء االنتخــاابت الرائســية، وإنــه ليــس هنــاك حــد زمــي إلهنــاء 
أعماهلــا، ذلــك يف وقــت يراهــن فيــه نظــام التشــبيح األســدي علــى تغــر 
الــرايح ملصلحتــه مــع إدارة »ابيــدن« اجلديــدة، حيــث يتوقــع أن يصبــح، 
كمــا يف عهــد إدارة »أوابمــا«، املســتفيد األكــر يف حــال حصــول تقــارب 

بــني واشــنطن وطهــران.
مايــني  هتجــر  مت  وقــت  يف  التحالفــات  وتغــر  الزمــن  علــى  املراهنــة  إهنــا 
الوطــن واستشــهاد حــوايل مليــوين ســورية وســوري  خــارج  الســوريني قســراً 
قضــوا حتــت التعذيــب مبعتقــات نظــام االســتبداد األســدي- هــذا مــا صــرح 

بــه املدعــو رمــزايً »حفــار القبــور« ابعرتافاتــه يف أملانيــا- إنــه غيــٌض مــن فيــض 
ممارســات القتــل واجلرميــة الــي مازالــت منــذ أكثــر مــن مخســني عامــاً مســتمرة 

يف ســورية.
إضافــة إىل أن الفيلــم الواثئقــي »ســورية.. الصرخــة املكبوتــة« نقــل شــهادات 
وأوجــاع  آالم  عايشــن  ممــن  االغتصــاب  ضحــااي  ألســنة  علــى  حقيقيــة 
وعــذاابت املعتقــات يف ســجون آل أســد؛ لقــد ســردن جانبــاً بســيطاً ممــا 
عانــني مــن عــذاابت تنــدى هلــا جبــني اإلنســانية املدافعــة- زورًا- عــن حقــوق 
املــرأة وحريتهــا، بعــد أن ابتــت هــذه املــرأة ســاحاً بيــد األســد »ســاح دمــار 
املــرأة واجملتمــع« بغيــة »وأد الثــورة الســورية«؛ فلمــاذا مل حتصــل غضبــة دوليــة 

بعــد عــرض هــذا الفيلــم »الصرخــة املكبوتــة«؟
هــذه هلــا عاقــة ابســتفهامات وأســئلة كثــرة: ملــاذا حضــر جنــازة حافــظ أســد 
جــرم احملــرتف؟ وملــاذا مل يقــّم العــامل مبحاســبة 

ُ
رؤســاء وزعمــاء سياســيني وهــو امل

حافــظ أســد علــى جرائمــه يف محــاة ولبنــان واملخيمــات الفلســطينية؟ وملــاذا 
مل يقــّم مبحاكمــة بشــار علــى اغتيــال احلريــري وعشــرات السياســيني واملثقفــني 
يف لبنــان وســورية؟ وملــاذا تــرك هــذا العامل)املتحضــر( بشــار يقتــل الســوريني 

بــكل مــا تشــتهيه نفســه مــن أســلحة إابدة؟؟
عــر  انقضاضهــا،  املضــادة  الثــورة  اســتكملت  اليــوم،  احلــال  هــو  هكــذا 
حــد  رمســي  وعــريب  دويل  بتواطــؤ  بــل  املطبــق،  والعــريب  الــدويل  الصمــت 
اخليانــة لتجديــد إحــكام القبضــة األمنيــة وملزيــد مــن تصــدع اجملتمــع علــى 
وبــدل  املدمــرة،  وآاثره  التطبيــع  وقــع  علــى  وأثنيــة  دينيــة وطائفيــة  خطــوط 
ثنائيــة الوطــي- اإلنســاين الــي وعــدت هبــا البواكــر الثوريــة، حــل اهلبــوط 
منهــا  احلاكمــة  وقواهــا،  املضــادة  الثــورة  حــركات  الوطــي يف  دون  مــا  إىل 
واملتمــردة، لكــن تلــك القــوى مل أتِت هــذه املــرة إال مصحوبــة ابحتــاالت 
ال ُيســتبعد معهــا، ومــع مــا يرافقهــا مــن تكســر جمتمعــي، أن تغــدو األوطــان 
نفســها حــداثً ماضيــاً، وابلفعــل- وهــذا أكثــر مــا يــؤمل- فــإن األســباب الــي 
بينمــا  وأشــد،  أقــوى  بثــورة  وتنــذر  وتفاقمــت  زادت  الثــورات  اســتنهضت 
مــرأى ومســمع  النفــي والطــرد يطــاالن كتــًا ســكانية ضخمــة علــى  غــدا 
كل شــعوب العــامل، لتدفــع هــذه الكتــل أكاف اهنــزام احلريــة واغرتاهبــا؛ أمــا 

القوى الثورية، يف املقابل، فتعيش تصدعاً ُيســتبعد معه التعايف الســريع- ال 
تعــايف الثــورات فحســب- بــل تعــايف األوطــان نفســها؛ فمــا هــي اســرتاتيجية 
املعارضــة يف املقابــل؟.. ال جيــايف املــرء احلقيقــة إذا قــال إنــه ال توجــد لديهــا 
أي اســرتاتيجية، خــا اســتمرار الرهــان علــى وهــم أن تنتــج اللجنــة الدســتورية 
انتقــااًل سياســياً حيصــل مــن  حــول دســتور يســمح هلــا ابلقــول إن  توافقــاً 
خالــه ويتجّســد مبشــاركتها يف الســلطة الــي ســتّنتج عنــه!، علمــاً أن الرهــان 
هنــا يرتبــط كليــاً بقــدرة العقــوابت األمركيــة علــى إحــداث تغيــٍر يف ســلوك 
النظــام علــى هــذا الصعيــد، وهــو األمــر املذعــن للرغبــة الصهيونيــة واملصــاحل 
املشــرتكة مــع الــدول الفاعلــة واملؤثــرة ابمللــف الســوري ككل، هــذه الرغبــة الــي 
مازالــت حتتضــن اســتمرار نظــام القتــل والشــبيحة األســدي بعصــر ســورية 

وحلبهــا أشــد مــا يكــون حنــو التحلــل األقصــى.
مــن  يّدعــي   201٤ ابنتخــاابت  شــبيهة  انتخــاابت  حنــو  ذاهــب  النظــام 
واملعارضــة-  دولــة وجمتمــع،  أنقــاض  االســتمرار يف حكــم  خاهلــا شــرعية 
اللجنــة الدســتورية وأتمــل مــن خاهلــا تغيــر  املزعومــة- مســتمرة يف لعبــة 
جتاهــل  يف  مســتمر  والعــامل  صفوفهــا،  يف  التصــدع  مــن  مزيــد  مــع  النظــام 
املوضــوع الســوري واالعتيــاد علــى العيــش مــع دولــة فاشــلة أخــرى يف املنطقــة، 
وســورية لســوف تســتمر يف التحلــل أكثــر، حــى تظهــر خنبــة ســورية مســؤولة 
ومســتعدة للتضحيــة ومــن مجيــع املكــوانت- االجتماعيــة والسياســية- قــادرة 
علــى التعــاون الجــرتاح خطــة وطنيــة مســتقلة بعيــدة عــن مجيــع األجنــدات 
إلنقــاذ ســورية مــن االســتبداد وحلفائــه ومــا ميكــن إنقــاذه ممــا تبقــى مــن أهلنــا 
وحقوقنــا واترخينــا الــذي ثبــت اســتهدافهم مــن مجيــع حلفــاء القاتــل؛ كل 
ذلــك يف الوقــت الــذي قــام الشــعب الســوري إبســقاط األســد منــذ األشــهر 
األوىل للثــورة، وأن مــن بقــي بعــد ذلــك هــم احملتلــني ومنهــم بشــار أســد الــذي 
غــدا عنصــر صغــر يف هــذا االحتــال الــدويل، إذاً: فــإن 50 ألــف جنــدي 
روســي مــع أحــدث أســلحتهم وطراهنــم، و100 ألــف مرتــزق إيــراين مــع 
هبــم  يليــق  هــؤالء  القاعديــني والدواعــش،  مــن  املرتزقــة  أســلحتهم، وآالف 
التفــاوض حــول الدســتور مــع مــن غطاهــم يف جملــس األمــن الــدويل وليســتمر 

الضحــك واللعــب علــى مــن بقــي يف ســورية هبمروجــة الــُذرة ابلكرميــا!.
الزمــن هــو مــا يتســرب مــن حيــاة مايــني الســوريني النازحــني، بعيــداً عــن 
متــدرس  ســنوات  وعــن  بلدهــم،  عــن  بعيــداً  الاجئــني،  ومايــني  بيوهتــم، 
قــوى  اآلن  وتتآمــر  ومقدراهتــم،  حيواهتــم  ُســرقت  الــذي  أولئــك  أطفاهلــم، 
إقليميــة ودوليــة علــى ســرقة حقهــم يف ســحب الشــرعية مــن نظــام القتلــة 
الــروس واإليرانيــني وغرهــم كثــر، إلعــادة  الــذي يطمــح مبعونــة  بدمشــق، 
ــد!  يشــعر الســوريون حقــاً  ــة إىل األبـ التعــومي، وتكريــس حكــم العائلــة اآلبقـ
أهنــم فقــدوا أعمارهــم، وأن أحــدااثً مفجعــة مــن اجملــازر واملــوت والدمــار، 
وإىل  لكنهــا  الكثــر،  هبــم  فعلــت  قــد  عقــد كامــل  ملــدة  يومياهتــم  رافقــت 
ــيما حلظتــه الفارقـــة؛ حيــث  اللحظــة، مل تفقدهــم إحساســهم ابلزمــن، وال سـ
لــن يســتطيع أحـــٌد إعادهتـــم إىل ســـكوٍن مميــٍت تكتنــزه عبـــارة »إىل األبـــد«!    

عبد الباسط حمودة
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بــني حتريــر اليهــود مــن ســبيهم إثــر ســقوط اببــل، وســقوط بغــداد إثــر االحتــال 
ذروتــه  بلــغ  الــذي  اليهــودي،  اإليــراين-  ابلتعــاون  حافــل  اتريــخ  األمركــي، 
بفضيحــة إيــران جيــت. إال أن اختــال التــوازن اإلقليمــي خبــروج العــراق مــن 
معادلــة القــوى الفاعلــة، جعــل إيــران وإســرائيل وجهــاً لوجــه يف مشــروعيهما 
التوســعيني. وهــذا مــا يعيــد للذاكــرة مقولــة الرئيــس اإلســرائيلي األســبق مشعــون 
بريــز: » إن إيــران جمنونــة، واخلمينيــة هــي االيدولوجيــا الوحيــدة املتبقيــة الــي 
تؤمن أبن الغاية ترر الوســيلة، فإيران وإســرائيل دولتان تتمتعان ابلقوة الكافية 
لصياغــة النظــام اجلديــد للشــرق األوســط، وهــذا يف حــد ذاتــه يضــع هاتــني 

الدولتــني غــر العربيتــني القويتــني علــى مســار تصــادم«.
ال يشــكل مبــدأ تصديــر الثــورة، وال حــى الرانمــج الصاروخــي اإليــراين خطــراً 
علــى إســرائيل. وحــده الرانمــج النــووي اإليــراين ميثــل ثقبــاً أســوداً، تعــّر إســرائيل 
مــن خالــه عــن خماوفهــا، لــذا عملــت جاهــدة ملنــع التوصــل إىل أي اتفــاق دويل 
ينظــم حــق امتــاك إيــران للتكنولوجيــا النوويــة، إال أن خطــة العمــل الشــاملة 
املشــرتكة يف متــوز 2015، جــاءت لتخيّــب املســاعي اإلســرائيلية. لكــن مــع 
إعــان الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب يف الثامــن مــن أاير ســنة 2018عــن 
انســحاب بــاده مــن املعاهــدة املذكــورة، وإعــادة فــرض العقــوابت علــى إيــران، 
عــادت معهــا الغبطــة اإلســرائيلية، واهلواجــس اإليرانيــة الــي مل يعــد إبمكاهنــا إال 
حتمــل املزيــد مــن الضغــوط، ابنتظــار نتائــج االنتخــاابت األمركيــة، علــى أمــل 
وصــول ســاكن جديــد للبيــت األبيــض، ينهــي اآلاثر الــي خلفتهــا إدارة ترامــب، 

وحيــرر طهــران مــن جائحــة العقــوابت القاســية الــي أرهقــت اقتصادهــا. 
علــى الرغــم مــن فــوز املرشــح الدميقراطــي جــون ابيديــن، القــادم مــن رحــم اإلدارة 
الــي وقعــت االتفــاق، ومــا رافــق محلتــه االنتخابيــة مــن تصرحيــات تتعلــق حبرصــه 
علــى العــودة إىل االتفــاق النــووي، إال أن الكثــر مــن املتغــرات حَتُــول دون 

ذلــك، وقــد تُعّقــد الوصــول إىل اتفــاٍق جديــدة. 

هــل بقــي أي شــيء مــن شــعارات أمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة، ووحــدة- 
حريــة - اشــرتاكية؟، وهــو شــعار حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي، والــذي أسســه: 
ابريــل   / نيســان  البيطــار- يف 7  )زكــي األرســوزي - ميشــيل عفلــق - صــاح 
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التســمية يف فــرتة التأســيس كانــت ملفتــة للنظــر فاالشــرتاكية والقوميــة كانتــا كلمتــني 
جذابتــني فشــجعت الكثــر مــن الشــباب يف زمــن احلــرايت علــى االلتحــاق هبــذا 
البعثيــني أعطــوا  احلــزب، ابلرغــم مــن عــدم وضــوح الشــعار حــى أن الكثــر مــن 
لعبــارة »رســالة خالــدة« تفســرات عديــدة غــر مفهومــة، ولكنهــم مل يتفقــوا علــى 
تفســر معــني، ال أنكــر أن بعــض الشــباب مــن أصدقائنــا يف أواخــر اخلمســينات 
وأوائــل الســتينات كانــوا متحمســني لانتســاب إليــه، فلقــد كانــت البــاد العربيــة 
يف تلــك الفــرتة الزمنيــة تعيــش فــرتة القوميــات واالشــرتاكية اجلذابــة، إال أن احلركــة 
الناصريــة الــي تبنــت القوميــة العربيــة طغــت علــى احلــزب ومجدتــه،  فأصيــب أركان 
حــزب البعــث خبيبــات وجتــاذابت حيــث اســتدعى حتــرك ســري عســكري يف  عهــد 
الوحــدة مــع مصــر مســي  ابللجنــة العســكرية اخلماســية مؤلفــة مــن كبــار الضبــاط 
البعثيــني، برائســة أعاهــم رتبــة العميــد )بشــر صــادق( الــذي ســبق وكان ضمــن 
الوفــد العســكري املطالــب ابلوحــدة، فيمــا كان أدانهــم رتبــة الرائــد )حممــد عمــران(، 
وهو الوحيد ضمن اخلمســة من الطائفة العلوية، مل يكتب هلذه اللجنة االســتمرار، 
بســبب حــركات النقــل إىل البعثــات الدبلوماســية، حيــث مل يبــق منهــم يف مصــر 
إال حممــد عمــران الــذي قــام بتأســيس جلنــة جديــدة برائســته، وهــذه كانــت نقطــة 
حتــول كــرى، فالرائــد عمــران هــو األعلــى رتبــة، وضــم إىل العضويــة الرائــد املســتجد 
)صــاح جديــد( )والنقيــب حافــظ األســد(، مــن الطائفــة العلويــة، )وعبــد الكــرمي 
اجلنــدي وأمحــد املــر ملحــم( مــن الطائفــة اإلمساعيليــة، وضابطــني برتبــة مــازم، أدىن 
مراتــب الضبــاط، مــن الســّنة، علــى الرغــم مــن وجــود ضبــاط برتــب عاليــة!، وهــو 
مــا يعتــره ابحثــون بدايــة حماولــة هيمنــة الطائفيــة علــى اجليــش بقيــادة علويــة. فلمــا 
اســتوىل البعــث علــى الســلطة عــام 1٩63 بــدأ التوجــه املكشــوف لقلــب اجليــش 
العــريب الســوري الوطــي إىل جيــش طائفــي، ومــا زال القائمــون علــى حــزب البعــث 

يتبنــون شــعاراته مــن أجــل التغطيــة علــى هــذه اجلرميــة. 
متلــك  البعــث كانــت  انقــاب  قبــل  الســورية  البحريــة  أن  القائــل  يعرفــه  والــذي 
العلــي يف عهــد  تنســيقها وبيعهــا ابملــزاد  3غواصــات روســية، وأخــرى شــحن متًّ 

فالرئيــس املنتخــب، واملعــروف ابلراغماتيــة والواقعيــة السياســية، لــن يتخلــى عــن 
أوراق القــوة الــي يرثهــا عــن إدارة الرئيــس ترامــب فيمــا يتعلــق ابمللــف اإليــراين، 
الســابق.  االتفــاق  العــودة إىل  الوســائل  بــكل  اإليرانيــة  القيــادة  حُتــاول  بينمــا 
وهــذا يتطلــب جمموعــة مــن التطمينــات يُقدمهــا الطرفــني قبــل اجللــوس علــى 
طاولــة التفــاوض. بينمــا ُتظهــر تصرحيــات الطرفــني عمــق اهلــوة بينهمــا. فقــد 
ببنــود  الصــارم  االلتــزام  إيــران  علــى  »أن  املنتخــب:  األمركــي  الرئيــس  صــرّح 
االتفــاق النــووي« ومل يتأخــر الــرد علــى لســان وزيــر اخلارجيــة اإليــراين حممــد 
جــواد ظريــف: »علــى الرئيــس األمركــي رفــع العقــوابت عــن إيــران وهــذا ال 
يتطلــب الكثــر مــن الوقــت ســوى توقيــع ثاثــة أوامــر تنفيذيــة« كمــا أن الشــروط 
الــي وضعهــا ابيــدن لعــودة بــاده لاتفــاق، تتضمــن إعــادة النظــر يف العديــد مــن 
بنــوِده. إضافــة لفتــح ابب التفــاوض حــول الرانمــج الصاروخــي اإليــراين ومتــدد 
أذرعهــا يف املنطقــة. وهــذا مــا تُقابلــه إيــران بطلــب الرفــع الكامــل للعقــوابت 
املفروضــة عليهــا، واملتعلقــة ابلرانمــج النــووي أو بســواه. تتضاعــف أوراق القــوة 
األمركيــة مــع اقــرتاب البوصلــة األوربيــة مــن السياســة األمريكيــة فيمــا يتعلــق 
هبــذه القضيــة. وقــد بــدا ذلــك جليــاً حــني طالــب وزيــر اخلارجيــة األملــاين هايكــو 
مــاس ابتفــاق جديــد، ســبق ذلــك وتــاه توحيــد املوقــف األملــاين والفرنســي 
والريطــاين، ليصبــح أكثــر متاهيًــا مــع املوقــف األمركــي جتــاه الرانمــج الصاروخــي 
والتمــدد اإليــراين. ممــا ســكب الزيــت علــى النــار اإليرانيــة املشــتعلة عقــب اغتيــال 
حمســن علــي زادة، مهنــدس الرانمــج النــووي، فقــد وافــق جملــس صيانــة الدســتور 
تفعيــل  إبعــادة  احلكومــة  إلــزام  واملتضمــن  الرملــان  أقــره  الــذي  القانــون  علــى 
نســبة  إىل  التخصيــب  مســتوى  بــزايدة  املتعلقــة  خاصــًة  النوويــة،  النشــاطات 
20%، وزايدة 1000 جهــاز طــرد مــن النــوع املتطــور، وإلغــاء التعــاون الطوعــي 
اخلــاص بروتوكــول التفتيــش املباغــت مــن قبــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
خــال مــدة ال تتعــدى الشــهرين مــامل تلتــزم دول »٤+1«، )روســيا، الصــني، 

الغواصتــني  علــى  وحصــل   « خملــوف  »حممــد  الفائــز  علــى  لرتســو  األول  اخلائــن 
مببلــغ هنائــي قــدره 6 مليــون لــرة ســورية فقــط، بعــد منــع بعــض التجــار اآلخريــن 
مــن الدخــول لقاعــة اجللســة، وممارســة الضغــط علــى بعــض التجــار املتواجديــن يف 
املــزاد. كان وزن كل غواصــة 1850 طــن )3700 طــن للغواصتــني( أي  قاعــة 

3.700.000 كــغ. 
فــإذا كان ســعر الكيلــو غــرام الواحــد مــن احلديــد واخلــردة واألملنيــوم بــني مخــس وعشــر 
لــرات ســورية فقــط )وهــو أعلــى مــن ذلــك بكثــر وقتهــا( يكــون ســعر خــردة احلديــد 
والبلوفــة األخــرى بــني 18.5 – 37 مليــون لــرة ســورية، كمــا أن هنــاك 1000 كــغ 
مــن الزئبــق األبيــض الباهــظ الثمــن وقيمتــه أعلــى مــن كامــل قيمــة الصفقــة، إضافــة 
إىل حمركــني ديــزل ضخمــني ابســتطاعات جبــارة، وحمــركات مســاعدة غاليــة الثمــن، 
وحنــن اليــوم يف هنايــة عــام 2020 وال متلــك ســورية غواصــة واحــدة. تصــوروا؟ أيــن 

كانــت حبريتنــا وأيــن أضحــت اليــوم؟ 
لــن أزيــد كثــراً يف هــذا املوضــوع فقــط أشــر إىل حتطيــم ســاح الطــران فــوق لبنــان 
عــام 1٩82 مبؤامــرة اســرائيلية- أســدية حيــث كان أكثريــة الطياريــن مــن الســنة 
أيضــاً، وبذلــك يكــون األســد قــد أهنــى ســاحني هامــني دفعــة واحــدة، مهــا ســاح 
الطــران وســاح البحريــة بينمــا كانــت الســيطرة علــى القــوات الريــة أبســلوب أقــل 
تعقيــداً بعــد أن وقــع الرئيــس نــور الديــن األاتســي علــى مرســوم التســريح يف صفــوف 
ضبــاط الســنة بنــاًء علــى توصيــة مــن وزيــر الدفــاع حافــظ األســد حتــت اهتامــات 

ابلناصريــة واإلخــوان املســلمني. 
كل ذلــك مت حتــت شــعار أمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة - وحــدة- حريــة 

بريطانيــا، فرنســا+ أملانيــا( بتطبيــق التعهــدات الــواردة ابالتفــاق النــووي، خاصــة 
املنصــوص عليهــا بقــرار جملــس األمــن )2231(، ورفــع العراقيــل عــن بيــع النفــط 
اإليــراين. وهــذا مــا جيعــل إيــران يف موقــف املواجهــة مــع اجملتمــع الــدويل، ســيما 
وأن الــدول املذكــورة عاجــزة عــن رفــع العقــوابت عــن إيــران. وبينمــا تتخبــط إيــران 
يف البحــث عــن خمــرج مــن أزماهتــا وعزلتهــا وإنقــاذ مشــروعها التمــددي، الــذي 
تعمــل عليــه منــذ أربــع عقــود ونيــف، وكلفهــا املليــارات، وال ميكــن أن تتخلــى 
عنــه بســهولة، جنحــت إســرائيل بكســر عزلتهــا والتطبيــع مــع عــدة دول عربيــة. 
فقــد أدركــت أنــه مــن املمكــن يف املســتقبل أن تتكــرر معاهــدة 2015، وأنــه 
ال ميكــن أن تبقــى معتمــدة علــى الــوالايت املتحــدة يف محايــة مــا تعتــره أمنهــا. 
لذلــك شــاهدان بوتــرة تصاعديــة، زايدة هجماهتــا بشــكل منفــرد علــى املواقــع 
اإليرانيــة يف ســورية، واســتهداف متكــرر لشــحنات األســلحة املتجهــة حلــزب 
اللـــه، وهــذا مــا يدفــع لــزايدة التوتــر يف املنطقــة واحتماليــة الســخونة يف املواجهــة.

عنــه  متخضــت  الــذي  الرحــم  املشــرتكة،  الشــاملة  العمــل  خطــة  تكــون  قــد 
مــن  مثّلتــه  مبــا  مــع إســرائيل،  العربيــة  الــدول  بعــض  الــي وقعتهــا  االتفاقيــات 
صدمــة نتيجــة ختلــي أمــركا عــن حلفائهــا، يف مواجهــة أخطبــوط تتمــدد أذرعــه 
يف دول املنطقــة. فبينمــا تتطايــر خطــاابت إيــران الثــورة يف مواجهــة الشــيطانني 
األكــر واألصغــر، تتســاقط صواريــخ ميليشــياهتا علــى الــدول العربيــة، ممــا دفــع 
بعضهــم للحضــن اإلســرائيلي. هــذا التوافــق )وبغــض النظــر عــن رأينــا فيــه( لــه 
اســتثماره  العــرب  أحســن  إن  إيــران ضمــن حدودهــا،  دور كبــر يف حتجيــم 
واللعــب علــى جوانبــه السياســية واالقتصاديــة يف مواجهــة اإلدارة األمركيــة أو 
غرهــا، ومــن خلفهمــا الشــركات الكــرى الســاعية لعــودة االتفــاق الــذي يفتــح 
هلــم أبــواب االســتثمار يف الســوق اإليرانيــة. فهــل يعيــد التاريــخ نفســه أم أن 
التوافــق املذكــور سيشــكل بيضــة القبــان يف موازيــن الــدول الراغبــة يف اتفــاق 

شــبيه ابتفــاق 2015؟.

- اشــرتاكية -  فعندمــا اســتلم اجملــرم الثــاين بشــار األســد كان اجليــش مســيطراً عليــه 
وحتــت نفــوذ الطائفــة العلويــة فأكمــل املهمــة ومــزق اجليــش شــر ممــزق.

فــرتة 1٩٤6  منــذ  العهــد األول  الســوري عهديــن،  العــريب  اجليــش  لقــد  عاصــر 
وحــى 1٩63 أي 17 عامــاً فقــط  قبــل حكــم البعــث أبســلحة متواضعــة حقــق 
خاهلــا انتصــارات عظيمــة يف معــارك مشــهود هلــا حــى أنــه يف إحــدى املعــارك مــع 
العــدو الصهيــوين طلبــت اســرائيل مــن جملــس األمــن أن يصــدر قــراراً فــورايً بوقــف 
إطــاق النــار بعــد أن ذاقــت األمريــن مــن صابــة اجليــش يف فــرتة احلــرايت، وعــاش 
العهــد الثــاين فــرتة منــذ 1٩63 ولغايــة 2020 أي 53 عامــاً حتــت حكــم البعــث 
األســدي،  أي 3 أضعــاف فــرتة  العهــد األول حتقــق فيهــا تدمــر اجليــش والشــعب 
الســوري معــاً مــن أجــل أن يعيــش نظــام األســد  االجرامــي وتعيــش إســرائيل أبمــان 

معــه. 
 أعــود إىل شــعار حــزب البعــث، ومــاذا بقــي مــن هــذا الشــعار بعــد أن حتولــت 
شــعار حــزب حتكمــه  إىل  رســالة خالــدة(،  ذات  واحــدة  عربيــة  أمــة  )الكليشــة: 

إســرائيل.   وفوقهــم  القيصريــة  والروســية  والفارســية  الصفويــة 
ومــاذا بقــي مــن شــعار )وحــدة - حريــة - اشــرتاكية( الــذي حتــول إىل )طائفيــة - 
وســجون ومعتقــات وقتــل وهتجــر- وســرقة ورشــاوي وحمســوبيات(. هــذه هــي 
ســورية األســد، لقــد حطمــوا ســورية حــى ال نســتطيع رفــع احلمــل مــن جديــد ليبقــوا 
معشعشــني فيهــا، ولكــن مهمــا كان حجــم الكارثــة فســنزيل عصــر اإلجــرام لنبــي 
ســورية جيشــاً وشــعباً وعمــراانً مــن جديــد، هــدف البــد منــه لتبقــى ســورية منتصــرة 

أببنائهــا الوطنيــني.

عمار جلو

م. هشام نجار

االتفاق النووي بين إدارتين

ماذا بقي من شعارات حزب البعث األسدي؟

كاتب ومحامي سوري

كاتب سوري
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Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı çalışmalarıyla “Geleceğe Nefes” sloganı ile 
başlatılan ağaç dikim şenliğine, Türk Kızılay merkezinden yararlanan yerel ve farklı uyruklu çocukları ve 
gönüllüleriyle katıldı.

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi’nde, uzun süredir aşıya 
gelemeyen bebeklerin ve annelerin aşı olmasını sağladı. Aşılar yapıldıktan sonra yararlanıcılara 
hijyen kitlerini teslim etti. 

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi geçim kaynağını geliştirme çalışmalarıyla başlattığı 
el halısı dokumacılığı kursu devam ediyor. Yararlanıcıların, el sanatları becerilerini geliştirirken 
aynı zamanda atölyede ürettikleri halıları satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi ve Çocuk Programları iş birliğiyle, Karamelik Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği 
Kızılay Haftası etkinliği başarıyla tamamladı.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları kapsamında, yerli ve farklı uyruk-
lu yararlanıcılarla ahşap atölyesine başladı. Atölyede üretilen ürünlerin, ilerleyen zamanlarda 
düzenleyecek sergide ziyaretçilere sunulacak.

شارك املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف قيصري يف مهرجان غرس األشجار الذي انطلق  حتت شعار »نفس للمستقبل« 
التماسك االجتماعي -  وذلك  من خال أطفال ومتطوعني من جنسيات خمتلفة - حملية وغر  حملية  – وذلك  يف إطار برانمج 

-  يستفيدون من مركز اهلال األمحر الرتكي.

قام  املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف )شانلي أورفا( بتوفر لقاح لألطفال ولألمهات الذين مل يتم تطعيمهم لفرتة 
طويلة؛ وذلك  يف مركز )ينجا- Yenice( الصحي للمهاجرين. وبعد أن مت عمل اللقاحات ، قام بتسليم طرود  النظافة 

للمستفيدين.

يواصل املركز اجملتمعي التابع  للهال األمحر الرتكي يف ) كهرمان مرعش( دورة نسيج السجاد اليدوي ، وذلك ضمن  اجلهود املبذولة لتحسني سبل العيش، و 
حتسني مهارات احلرف اليدوية للمستفيدين . كما أنه يساهم - يف نفس الوقت - يف  دعم االقتصاد احمللي عن طريق  بيع السجاد الذي يتم انتاجه يف الورشة .

أمت املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف )كلس( - ابلتعاون مع برامج األطفال -  بنجاح  فعالية أسبوع اهلال 
األمحر الذي أقيم يف مدرسة )كاراميليك( املتوسطة .

بدأ املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف)مرسني( ورشة عمل لألعمال اخلشبية تستهدف مواطنني حمليني ومستفيدين  
من  جنسيات خمتلفة ؛وذلك  يف نطاق أنشطة التضامن االجتماعي. هذا  فسيتم تقدمي املنتجات الي مت إنتاجها يف الورشة 

للزوار يف املعرض الذي سيقام يف املستقبل.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Siteler’de bulunan bir kereste fabrikasında çıkan ve çevresindeki 
evlere de sıçrayan yangında, zarar gören ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütürken, 
bölgede ihtiyaç tespit görüşmeleri gerçekleştirmeye de devam ediyor. 

بينما يعمل  املركز اجملتمعي التابع  للهال األمحر الرتكي يف )أنقرة (على  تلبية احتياجات العائات الي عانت من احلريق 
الذي اندلع يف مصنع لألخشاب ومتدد  إىل أن طال بعض املنازل احمليطة يف منطقة) سيتيلر( ، فإنه يواصل -أيًضا -عقد 

اجتماعاته  لتقييم االحتياجات يف املنطقة.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi geçim kaynağını geliştirme çalışmaları ile, hane içi üretim ve küçük 
ölçekli tarım ve hayvancılık destekleri kapsamında yararlanıcılara büyükbaş hayvanlarını teslim etti.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi sosyal uyum çalışmaları ile, Türkçe Konuşma Kulübü öğren-
cileri ile beraber açık havada buluştu. Türkçe pratiklerini geliştirmek isteyen yabancı uyruklu 
yararlanıcılarla okuma ve konuşma etkinlikleri gerçekleştirdi.

قام املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف )قيصري( بتسليم حيواانت املاشية  إىل املستفيدين، وذلك ضمن  اجلهود 
املبذولة لتحسني سبل العيش، يف نطاق اإلنتاج الداخلي ودعم الزراعة وتربية احليواانت على نطاق صغر .

التقى املركز اجملتمعي  التابع للهال األمحر الرتكي يف )إزمر ( بطاب اندي التحدث ابللغة الرتكية يف اهلواء الطلق وذلك يف إطار  أنشطة التضامن  االجتماعي.
هذا ،وقد  أقيمت األنشطة للطاب  األجانب الذين يرغبون يف حتسني مهارات القراءة و التحدث ابللغة الرتكية.  

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İç savaşın yaşandığı Suriye’deki rejim güçlerinden ve terör gruplarının saldırıları 
sebebiyle, evlerini ve sahip oldukları her şeyi bırakarak İdlib’in Türkiye sınırındaki 
bölgelerine sığınan kardeşlerimiz çadır kentlerde çok zorlu şartlarda hayat mücade-
lesi veriyor. Acil olarak; temel gıda malzemeleri, çocuk bezi ve maması, battaniye, 
giyim malzemesi ve mobil mutfak ekipmanlarının tedarik edilmesi gerekmektedir.  
Hızlı bağış kısmında yer alan bağış kalemlerinden dilediğinizi seçerek, bağışınızı 
gerçekleştirebilirsiniz. Serbest bağış yapmak isterseniz Ortadoğu - Suriye - İdlib Bağış 
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Suriye konusunda bugüne kadar, kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemeyen, dünyaya 
örnek olan bir hassasiyet gösteren halkımızı bu büyük göç dalgasına karşı yapılacak 
yardımlara az çok demeden katkı sağlamaya davet ediyoruz.
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (08507773344) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi 
alabilirsiniz. 

İyilik Derneği olarak, “Üşüyen ellerin iyiliğinize ihtiyacı var” sloganıyla 
düzenlediğimiz kampanyayla bu kış da ihtiyaç sahibi çocuklara 
kışlık giyim yardımlarını sürdürüyor. Kış soğuklarının artık kendini 
iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yürüttüğümüz kış kampanyası 
ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılamak adına 
üşüyen çocuklar rüya göremez diyoruz ve çocuklarımızın bir nebze 
de olsa sıcak giysileriyle kışın dondurucu soğuğundan korumaya 
çalışıyoruz. Kampanyamız, kış ayları süresince devam edecek ve kış 
fonunda biriken bağışlar, İyilik Derneği’nin yıl boyunca tespit ettiği 
ülkemizdeki yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacir 
kardeşlerimize dağıtılacak.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu hattan derneğimize ulaşabilir, 
görevli arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Avrupa 
Yardım vakfı işbirliği ile yetim ailelere yönelik 
aylık yaptığı rutin yardımları sürdürüyor. 
Temsilcilik bu ay da 130 aileye gıda yardımı, 
49 aileye de nakit yardımında bulundu.
Yapılan organizasyonda pandemi dolayısıyla 
gruplara ayrılan ailelere yardımları İyilik 
Derneği Gaziantep Temsilciliği Yardım 
Koordinasyon Merkezinde Yapıldı. Yardım 
kapsamında yetim ailelere temel gıda 
maddelerinden oluşan gıda paketleri ile nakit 
yardımlarından oluşan zarflar teslim edildi.

يعيــش أهلنــا الذيــن جلــأوا إىل املنطقــة احلدوديــة مــع تركيــا - مــن أجــل احليــاة- يف ظــروف قاســية للغايــة يف 
مــدن اخليــام الــي أقيمــت هلــم؛ وذلــك بســبب األوضــاع الراهنــة الــي أشــعل وقودهــا النظــام  وقواتــه يف ســوراي، 
واجلماعــات )اإلرهابية(الــي هتاجــم  منــازل  املدنيــني  ممــا  اضطرهــم لرتكهــا بشــكل عاجــل؛ جيــب أتمــني  وشــراء   
املــواد  الغذائيــة األساســية وحفاضــات األطفــال والرضاعــة واألغذيــة والبطانيــات واملابــس ومعــدات املطبــخ 
املتنقلــة. وإننــا يف هــذا الســياق، ندعــو شــعبنا -الــذي لــن يتــواىن يف تقــدمي دعمــه الســخي، والــذي أظهــر مشــاعر 
أخويــة صادقــة أضحــت أمنوذجــا للعــامل كلــه- للمســامهة، مــن أجــل مواجهــة هــذه املوجــة الكبــرة مــن اهلجــرة.

 وميكن احلصول على معلومات مفصلة حول آلية الترع من خال االتصال على الرقم: 08507773344

احملتاجني  لألطفال  الشتوية  املابس  مساعدات  تقدمي  نواصل   ، خرية  مجعية  بصفتنا 
حتتاج  الباردة  “األيدي  شعار:  حتت  ننظمها  الي  احلملة  خال  من  أيضا  الشتاء  هذا 

ملساعدتكم”.
 نقول: مع هذه األايم الي بدأ  الشتاء  يشتد يوما  بعد يوم؛ فإننا نقوم هبذه احلملة من أجل 
تلبية احتياجات املابس الشتوية لألطفال احملتاجني حتت عنوان : “  أطفال ال  يستطيعون  

احللم  من  شدة الرد”.
مبقدار  ولو كان  حى   - الدافئة  ابملابس  القارص  الشتاء  برد  من  أطفالنا  محاية  وحناول 
على  ابالتصال  إىل مجعيتنا  الوصول  ميكنكم  مفصلة،  معلومات  على  للحصول  بسيط.. 

08507773344 واحلصول على معلومات مفصلة من زمائنا.

تقــدمي  عنتــاب  غــازي  اخلــر يف  منظمــة مجعيــة  ممثليــة  تواصــل 
اإلغاثــة  مؤسســة  مــع  ابلتعــاون  لأليتــام  الشــهرية  مســاعداهتا 
األوروبيــة. وقدمــت الوكالــة هــذا الشــهر مســاعدات غذائيــة لـــ 

أســرة. لـــ ٤٩  نقديــة  أســرة ومســاعدات   130
إىل  تقســيمها  مت  الــي  العائــات  مســاعدة  مت  املنظمــة،  يف 
املســاعدة  تنســيق  مركــز  قبــل  مــن  الــوابء  بســبب  جمموعــات 
نطــاق  وضمــن  عنتــاب.  غــازي  يف  اخلــر  جلمعيــة  التمثيليــة 
املســاعدات، مت تســليم طــرود غذائيــة تتكــون مــن مــواد غذائيــة 
أساســية وظروف تتكون من مســاعدات نقدية لألســر اليتيمة. 

إدلب تنتظر تبرعاتكم

مساعدات الشتاء

مساعدات غذائية ونقدية لـ 130 أسرة يتامى

İDLİB BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR

KIŞ YARDIMI

130 Yetim Aileye Gıda ve Nakit Yardımı Yapıldı
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Dağlık Karabağ bölge-
sindeki çatışmaların Azer-
baycan lehine sonuçlan-
ması ile çalışma alanını 
genişleterek yardımlarını 
arttıran Türk Kızılay, şehir 
şehir dolaşıp mağdur Azer-
baycan halkına ulaşarak 
ihtiyaçları karşılıyor. To-
plamda 19 TIR yardımı 
bölgeye ulaştıran Kızılay, 
gönderdiği 3 konvoyun 
ardından yeni sevki-
yat için de hazırlıklarını 
sürdürüyor.

COVID-19 pandemi-
si sürecinde ulusal 
kan stoklarını arttır-
mak amacıyla çeşitli 
farkındalık çalışmaları 
yürüten Türk Kızılay’ın 
kan bağışı çağrısına 
vatandaşlar kayıtsız 
kalmadı. Kızılay’ın web 
sitesinden randevu 
oluşturan vatandaşlar, 
hafta sonu kısıtlaması-
na rağmen kan bekley-
enlere umut oldu.

انغورنو  منطقة  يف  النزاع  انتهاء  مع 
وسع  أذربيجان،  لصاحل  كاراابخ 
وزاد  عمله  جمال  الرتكي  األمحر  اهلال 
مساعدته، ووصل إىل ضحااي أذربيجان 
يف كل مدينة و مت تلبية احتياجاهتم. مت 
مساعدات  شاحنة   19 إمجايل  تسليم 
األمحر  اهلال  يواصل  للمنطقة، 
استعداداته إلرسال شحنة جديدة بعد 

القوافل الثاثة الي أرسلها.

مل يكن املواطنون غر مبالني بدعوة 
اهلال األمحر الرتكي، الذي جيري 
منشورات توعوية خمتلفة من أجل 
خال  الوطي  الدم  خمزون  زايدة 
فرتة وابء كوفيد 19-. املواطنون 
طريق  عن  موعًدا  أخذوا  الذين 
األمحر  للهال  اإللكرتوين  املوقع 
الدم  ينتظرون  ملن  األمل  أعطوا 
على الرغم من حظر التجول هناية 

األسبوع.

دخول الهالل األحمر التركي كاراباخ بعد الجيش األذربيجاني

توافد المواطنين على مراكز الدم بالرغم من حظر التجول نهاية األسبوع

Türk Kızılay Azerbaycan Ordusunun Ardından Karabağ’a Girdi

Vatandaşlar Hafta Sonu Kısıtlamasına Rağmen Kan Merkezlerine Akın Etti

Suriye için El Ele Derneği Başkanı 
Ahmet Akra ve Başkan Yardımcısı Hasan 
Cemiloğlu’ndan oluşan heyet Bülbülzade 
vakfını ziyaret etti. Günü gerçekleştirilen 
ziyarette Vakıf Başkanı Turgay Aldemir 
ile görüşen heyetle; Suriye’nin İdlib 
bölgesinde yapılan çalışmalar ile 
Suriye içerisinde sağlık alanında 
gerçekleştirilecek ortak projeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

مجعيــة  رئيــس  مــن  مؤلــف  وفــد  زادة  بلبــل  مؤسســة  زار 
»يــداً بيــد مــن أجــل ســوراي« أمحــد أكــرع وانئــب الرئيــس 
حســن مجيــل أوغلــو. مــع اجتمــاع الوفــد مــع رئيــس الوقــف 
تورغــاي ألدمــر خــال الــزايرة. وجــرى تبــادل اآلراء حــول 
األعمــال املنجــزة يف حميــط مدينــة إدلــب الســورية واملشــاريع 
املشــرتكة الــي ســيتم تنفيذهــا يف اجملــال الصحــي يف ســوراي.

 بيد من أجل سوريا لمؤسسة بلبل زاده
ً
Suriye için El Ele Derneği’nden Bülbülzade Vakfına Ziyaretزيارة جمعية يدا
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   حيكــى أن مثّــة مناطــق شاســعة مــن األرض يف غــاابت األمــازون تعيــش يف ظلمــة دائمــة، فالغطــاء 
الكثيــف الــذي تشــكله األشــجار املرتاّصــة فيهــا مينــع وصــول أشــعة الشــمس إىل هــذه األماكــن، مــا 
يتســبب يف نشــوء املســتنقعات املوحلــة وظهــور خملوقــات غريبــة خطــرة جتعــل احليــاة مســتحيلة للعديــد مــن 
الكائنــات، يف تلــك الظــروف املميتــة ومــن جــوف العــدم تنهــض نبــااتت طفيليــة ذات جمّســات وخراطيــم 
دقيقــة، لتلتصــق كالعّليــق جبــذور األشــجار القويـّـة وترهــن وجودهــا مبــا متتّصــه مــن خيضورهــا، وبفضــل هــذا 
الغــذاء اجلاهــز تعيــش وتنمــو وتتكاثــر، مث تبــدأ أذرعهــا اباللتفــاف إبحــكام علــى جــذع مضيفتهــا الاهيــة 
متســّلقة بصمــت حنــو األعلــى إىل أن تبلــغ ضــوء الشــمس، حينهــا وقــد توّرمــت وتضخمــت براثنهــا ال 
تكتفــي مبــا أخــذت مــن نســغ الشــجرة الــي أمّدهتــا أبســباب احليــاة والبقــاء، بــل تعمــد مبــا ملكتــه مــن قــوة 

إىل خنقهــا وقتلهــا واحللــول حملهــا.

ميكــن للبعــض أن حيّدثنــا هنــا عــن أّن للطبيعــة قوانينهــا العادلــة وأّن حتميّــة التغيــر وضــرورة التنــوّع والتــوازن 
البيئــي، والتضــاّد القائــم علــى ثنائيــة املــوت والــوالدة وغــر ذلــك يفــرض أن يتقاعــد القــدمي، وينــزوي 
وخيّلــي مكانــه للجديــد، غــر أن املولــود هنــا نبــات طفيلــي شــاّذ وضــاّر ال مامــح لــه، ال فائــدة ترجتــى 
ــاً للعصافــر وال  منــه وال قيمــة أو معــى ميكــن تبّينــه مــن وجــوده، أذرعــه الدبقــة الســاّمة لــن تكــون ملعب
مــاذاً ألعشاشــها وفراخهــا املســغبة، أشــاؤه ال تصلــح ألن تكــون ســقفاً يقــي مــن مطــر أو حــّر وبــرد، 
وال ابابً أتمــن بوجــوده مــن متلّصــص ســارق أو مــن عابــٍر غــادر، أليافــه الرخــوة ال تنفــع حــى أن تكــون 
حطبــاً..! أيــن العدالــة يف أن يغيــب اجلمــال ليســود القبــح ومــا احلكمــة يف أن يطــرد الــرديُء اجليّــد؟ كيــف 
لألشــجار العاليــة الراســخة الظليلــة أن ختتنــق وتســتبدل مبخلوقــات انتهازيّــة ال جــذور هلــا وال بــذور؟ 
مثّ مــع ذلــك هــل يعــي التعــّدد والتنــوّع غــر قبــول اآلخــر والتعايــش، إن مل نقــل العيــش، مــع املختلــف 
ومبادلتــه االحــرتام والــوّد، وهــل حتميــة التغيــر تفــرتض قتــل الدخيــل لألصيــل وتغييــب ذكــره؟ أمل يكــن 
أحــرى ابملتطفــل الغريــب بعــد أن اســتفحل وقويــت شــوكته أن يفــارق إبحســان، وأن يبــادر ابالمتنــان ملــن 
وهبــه احليــاة، أليــس مــن مصلحتــه أن يبقــي عليــه معلمــاً ومنافســاً يدفعــه لانتبــاه إىل ذاتــه فيطــّور أدواتــه 

وحيّســن مــن شــروط بقائــه؟ 

تلــك كانــت اي حممــد حكايتــك لنــا ذات كانــوٍن بعيــٍد يعــود خلمــس وثاثــني ســنة مضــت، مــا تــزال 
صورتــك األخــرة أتخــذ حّيزهــا املضــيء يف ذاكــريت اجملهــدة، حممــد أمــني الشــاب املندفــع بروحــه املكتظّــة 
ببيــاض امســه وخبضــرة عينيــه، بســحنته احملمــرّة املضمخــة أبرج التفــاؤل واحلــّب، بقطــرات العــرق املتقطــر 

فــوق جبينــه العريــض، بفمــه الواســع وشــاربه العبثــي وضحكتــه اجمللجلــة.. 

كان ميكــن للحكايــة أن تنتهــي عنــد النقطــة الــي تلــت آخــر كلماهتــا، ســتكون حينهــا كافيــة مبنطوقهــا 
ومبــا تكتنفــه مــن دالالت وأمل، لــوال أّن خثــرة ايئســة ســّدت شــرايني حلمــك، اســتبدلت بيــاض الفــأل 
بغيــم أســود عاقــر، وفتحــت بــّواابت لألســئلة املرهقــة حبمقهــا وبســاطتها، كنــت أنــت تلــك الشــجرة 
الباســقة الــي أزهــرت قلقــاً وحــرة، مل نكــن قبــل موتــك أنبــه للحيــاة وملعارجهــا امللتويــة، اكتشــفنا متأخريــن 

أننــا أيضــاً أشــجار ختتنــق ومتــوت بيــٍد غريبــة منــت يف تربــة غفلتنــا، وبــني أنقــاض رغباتنــا الســاذجة. 
مل يكــن طرفــًة مــا رويتــه لنــا يف رأس تلــك الســنة املياديــة اي حمّمــد أو رمبــا مل يعــد كذلــك، بــل مل يكــن 
حكايــًة مــا كنــت تقــرأه لنــا مــن كتــاب الطبيعــة الظاملــة، إهنــا احلقيقــة حمفــورة علــى مجاجــم رؤوســنا اهلّشــة، 
فالكوكــب الــذي تلفــظ اإلنســانّية فيــه آخــر أنفاســها غــدا بــكّل بقاعــه تلــك األرض األمازونّيــة املوحلــة 
والزواحــف  اإلنســّية  املخلوقــات  عــن  الشــمس  مــن حيجــب ضــوء  هــي  األشــجار  ليســت  واملظلمــة، 
والكائنــات القّنانــة، إهنــا الفطــرايت والطفيليــات مــن يتســّيد غابتنــا البشــريّة املنتنــة، بــل هــذا املســتنقع 

الكبــر الــذي يســّمونه العــامل احلــّر.  
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Masal değil  

Kültür Bölüm Başkanı

Amazon ormanında sürekli karanlıkta yaşayan geniş araziler olduğu söyleniyor, 
İçerisindeki kompakt ağaçların oluşturduğu yoğun örtü, güneş ışığının bu yerlere 
ulaşmasını engeller, Çamurlu bataklıklara ve birçok canlı için yaşamı imkansız 
kılan tehlikeli garip yaratıkların ortaya çıkmasına neden olur, Bu ölümcül koşul-
larda ve hiçlikten, küçük dokunaçları ve hortumları olan asalak bitkiler yükselir, 
ağaçların güçlü köklerine killer gibi yapışır ve yeşilliklerinden beslendikleri ile 
varlıklarını sürdürür. Bu yemek sayesinde yaşar, büyür ve çoğalır. Sonra kolları, ev 
sahibinin gövdesi üzerinde sıkıca bükülmeye başlar ve güneş ışığına ulaşana kadar 
sessizce yukarı tırmanır. O sırada, şiştiği ve genişlediği için, pençeleri, ona yaşam 
ve hayatta kalma araçları sağlayan ağacın özünden aldıklarından memnun kalmaz, 
sahip olduğu güçle onun yerine, onu bilerek boğar ve öldürür ve onun yerini alır. 

Bazıları burada bize doğanın adil yasaları olduğunu ve değişimin kaçınılma-
zlığının ve çeşitliliğin, çevresel dengenin gerekliliğinin ve ölüm ve doğum 
ikiliğine dayanan karşıtlığın vs. Eskinin emekli olduğunu ve yerini yeniye verdiği-
ni söyleyebilir. Ancak burada doğan, hiçbir özelliği olmayan, ondan hiçbir faydası 
olmayan, varlığıyla kanıtlanabilecek hiçbir değeri ve anlamı olmayan asalak ve 
zararlı bir bitkidir. Yapışkan, zehirli kolları kuşlara oyun alanı, yuvaları ve civ-
civleri için bir sığınak olmayacaktır. Kalıntıları yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan 
koruyan bir çatı olmaya uygun değildir, ne bir hırsızdan ne de veya yoldan geçen 
hain birinden  güvenebileceğin bir kapıdır, yumuşak lifleri yakacak odun işlevi bile 
görmez ..! Çirkinliğin hüküm sürmesi için güzelliğin olmamasını adaleti nerede 
ve Kötü iyinin kovulmasının hikmeti nedir? Uzun, sağlam, gölgeli ağaçlar nasıl 
boğulabilir ve kökleri ve tohumları olmayan fırsatçı yaratıklarla nasıl yer değiştire-
bilirler? Öyleyse, çokluk ve çeşitlilik diğerini kabul etmekten, farklı olanla bir 
arada var olmaktan ve onlarla saygı ve samimiyetle yaşamak  başka bir anlama mı 
geliyor, ve değişimin kaçınılmazlığı, davetsiz misafirin orjinali öldürdüp ve ondan 
bahsetmeyi zorunlu kılar mı?  Garip davetsiz misafirin güçlendikten sonra neza-
ketle ayrılması ve ona can veren kişiye şükran duyması daha iyi değil miydi? onu 
kendi araçlarını geliştirmesi ve hayatta kalma koşullarını iyileştirmek için kendine 
dikkat etmeye zorlayan bir öğretmen ve rakip olarak tutmak onun çıkarına değil 
miydi?

Ey Muhammed, bizim için otuz beş yıl öncesine giden uzak bir sonbaharla hikayen 
buydu, son görüntün hala bitkin hafızamdaki parlak yerini alıyor. İsminin beya-
zları ve gözlerinin yeşili ile güzel ruhuyla hareket eden genç Muhammed Emin, 
yanakların kırmızımsı, geniş alnına damlayan ter damlalarıyla, geniş ağzı, absürt 
bıyıkları ve harika gülüşü ile iyimser ve sevgi dolu biridi...

Hikaye, son sözlerinden sonra bitebilirdi ve o zaman söyleyişi, içerdiği çağrışımlar 
ve acıyla yeterli olurdu, hayallerin damarlarını tıkayan umutsuz bir pıhtı olmasay-
dı, Alâmetin beyazlığını çorak bir kara bulutla değiştirdi, ve aptallığı ve sadeliği ile 
bilinen ağır sorulara kapıları açtı. Sen endişeli ve şaşkın çiçek açan o uzun ağaçtın. 
Ölümünden önce yaşamı ve çarpık kilitlerini umursamazlık, çok  geç keşfettik ki, 
saf arzularımızın kalıntıları arasında, ihmalimizin toprağında büyüyen garip bir el 
tarafından biz de ağaçları gibi boğulup ölüyoruz.
Yeni yıl gecesinde bize anlattığın şaka değildi, Ey Muhammed, ya da belki de artık 
böyle değil. Bu bir masal değildi, Adaletsiz Doğa Kitabından bize okudukların, 
Kırılgan kafalarımızın kafataslarına kazınmış gerçektir. İnsanlığın üzerinde son 
nefesini verdiği gezegen, tüm parçalarıyla çamurlu ve karanlık Amazon toprakları 
oldu. Güneş ışığını insanlardan, sürüngenlerden ve canlılardan engelleyen ağaçlar 
değildir, cılız insan ormanımızı yöneten mantarlar ve parazitlerdir. Hatta, özgür 
dünya dedikleri büyük bataklık burasıdır.
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)شبيك لبيك عبدك بني إيديك(، قاهلا يل املارد الذي طلبت منه أن حيولي إىل 
ستارة يف غرفة نومها.  

 بلمح البصر رأيت نفسي أتدىل من سقف غرفتها بعرض احلائط، وكانت أول 
ينتبه  أن  املارد علقي ومضى دون  الشكل، لكن  فرصة يل ابالقرتاب منها هبذا 
للنافذة وظهري للسرير، فكنت أستمع إىل موسيقاها اجلميلة وأقول  أن وجهي 
يف نفسي كم تشبهي هذه األمرة، وكنت أمسع نقرات أصابعها وهي تكتب يل 
وأمسح  منها  اقرتب  أن  وأحاول  السرير  على  بدموعها  أشعر  وأحياانً  الرسائل، 

دموعها لكني ستارة معلقة.
يف الصباح كنت أرى الشمس وأحاول أن أمنعها من الدخول إىل أن تستيقظ 
أبصابعها،  يب  ستمسك  ألهنا  السرير  تغادر  أن  أنتظر  األمرات، كنت  هبدوء 
سأشعر بتلك القشعريرة وهي تسحبي إىل اليسار كي تفتح النافذة للهواء والضوء 
وأصوات املدينة، كانت تلك الدقائق  أمجل حلظايت وهي واقفة بيي وبني النافذة، 
فكنت ألتصق هبا دون أن تنتبه يل، وكنت أنطوي يف دوائر جسدها وأمتى وقتاً 
وأمسع صوت  الغرفة  تغادر  دقائق كانت  وبعد  النافذة،  أمام  الوقوف  من  مزيداً 
موسيقاها من احلمام فيقتلي الشوق، وبعد نصف ساعة أمسع صوهتا يف الغرفة 
وصوت أبواب اخلزانة وهي تفتح ابابً وتغلق آخر، وكأهنا مرتددة ابختيار الثوب 
الذي يصلح لنهار مشمس حيرق قلوب الرجال، مث يفوح عطرها وهي تبخ خبات 
خفيفة حول عنقها وتغادر الغرفة مرة أخرى، مث أمسع صوت الباب اخلارجي، وبعد 

دقائق أراها تقطع الشارع وهي مشغولة تكتب الرسائل يل وتنتظر الرد.
حزيناً كنت أتدىل من سقف غرفتها ووجهي إىل الشارع فلم أحَظ أبن أراها ملء 
اللحظة أو أأتملها كل الليل وهي انئمة، وبقيت على هذه احلال ملدة طويلة أحزن 
حلزهنا وأضحك لضحكتها وأغضب لغضبها، ويف الليل كانت كل أحامي هي 

أن يعود املارد وأطلب منه أن حيّولي إىل غطاء انعم من حرير أو وسادة.
يف الصباح جاءت أمها واقتلعتي برفق من السقف مث رمتي يف غسالة الثياب مما 
سبب يل صداعاً شديداً، لكني حتملت كل هذا ألبقى يف مدار جاذبيتها، ويف 
املساء محلتي األمرة وراحت تنشرين على املنشر أبصابعها اجلميلة وكانت أول مرة 
أراها عن قرب وأرى نفسي بني أصابعها وهي تامس جسدي املبلل، وبعد انتظار 
يومني على منشر الغسيل علقتي األمرة ووجهي للغرفة وراحت ترتبي ومترر كفيها 

على كل جسدي وهي تغي لتمحو التجاعيد عي فكنت أنتشي بني أصابعها.
وصرت أراها كل حلظة وأمتى موت املارد، أرى طاء األظافر وهي متدده على 
أظافرها، ومرات كنت أمتى أن تضع األزرق فتختاره هي وكأهنا تشعر يب، وكنت 
أساعدها يف اختيار مابسها فتختار هي ما وقعت عيي عليه وكأهنا تسمعي، 
لكني  تراين  أهنا ال  من  ابلرغم  تبدل مابسها  عيي حني كانت  أغمض  كنت 

أخاف أن أقول هلا يوماً أبني رأيتها دون علمها فتغضب.
إايه،  أهديتها  الذي  الكتاب  تقرأ  السرير  على  معها وهي جالسة  أسهر  وكنت 
وأنتظر بفارغ الصر أن تنهض ومتسك يب لتهزين مييناً أو مشااًل، كي ألتصق هبا 

بضعة دقائق تعيدين للحياة.
عشت شهرين من أمجل أايمي إىل أن انتقلت هي إىل غرفة أخرى ومل أتخذين 
معها ألهنا ال تعرف أبني حتّولت إىل ستارة فرتكتي معلقاً أتدىّل من سقف غرفتها 

القدمية كرجل على مشنقة.

محمد سليمان زادة

حين كنت ستارة

كاتب وإعالمي سوريشاعر وكاتب سوري

عالء الدين حسو

اللحوم ال تشرب القهوة

إىل طاولة ماصقة للي جتلس عليها صديقي جلسُت، 
عاشقني  بني  للحوار  أصغي  ظهرها،  يامس  ظهري 
داخلية،  ال  خارجية  ألسباب  االنفصال  وشك  على 
دعتي صديقي للتنصت كيما اساعدها يف اختاذ القرار.  

قال هلا:
سبيل.  أصدقائك كأنه  على  تنثرينه  عطًرا  أهديك   •
أعطيك ذهًبا ختفينه حتت ثوبك كأنه منديل. وعندما 
وقوًدا  يكون  لن  عفًوا، دمي  ترفضني.  للعشاء  أدعوك 

لرغباتك، أان بشٌر من حلٍم ودم، من شحٍم وعظم.
جلب يل النادل فنجان قهوة أيًضا، كان يبتسم خببث 
طاولة  على  مًعا  رؤيتنا  على  اعتاد  الذي  وهو  ومكر، 
واحدة وليس طاولتني متاصقتني، انسحب هبدوء بعد 

أن زجرته بعيي زجرة لطيفة.
قالت له:

•  عذرًا، أان لست مدفئة تتدفأ هبا وقت الشتاء وترفعها 
بشر من حلم ودم ومن شحم  أيضاً  أان  الربيع.  حبلول 
وأبكي،  أضحك  وأكره،  أعشق  وأانم،  آكل  وعظم، 
أرقص  وأسبح،  أركض  وأسرح،  أحلم  وأصرخ،  أمهس 

وأغي، يعي: بشر، ولدّي قلب وعقل ونفس وروح.
جارح  ابرد،  خريفي  يوم  إنه  حزيًنا،  الطقس  كان 
تفضل  حلب  حلب،  من  أبرد  عينتاب  كالسكني، 
البيوت يف مثل هذا الوقت، والذين خيرجون لسبب ما 

يقاومون ضرابت الريح ابلعبوس والتقطيب.
األخر  ونصفها  حزاًن  تقطر  نصفها  بلهجة  هلا  قال 

مشبعة ابلسخرية:  
وتتأسفني  وحيزنك،  بل  حزين،  يهمك  أبنه  تقولني   •
أفهم كيف  ال  فأان  فسري يل  لك،  فهمي  عدم  على 
أن  القداحة؟  عنك  ومينع  سيجارة  يُعطيك  أن  للمرء 
يسمح لك بقبلة ويرفض املصافحة؟ أن يدعوك لفنجان 
له أن يطلب  قهوة ويدعوك لاكتفاء ابلرائحة؟ كيف 
منك مثن التذكرة وال يسمح لك ابلدخول؟  أن تشرب 

اخلمر يعي أن تسكر!  وتطلبني مي فهمك؟
قالت له:

أحد  ال  مرّة.  احلقيقة  أن  مع  صريح  أبنك  تتباهى   •
نزار، كتايب  احلب  شاعر  مرًة  قاهلا  مغلًقا،  يقرأ كتااًب 
مفتوح لكنك ال تستطيع قراءته، الكلمات واجلمل فيه 
وأمامه كتاب  ابلعربية  يكتب  هندي  واضحة، كأنك 
رؤايي،  على  اعتدت  أبنك  هتمس  العربية.  ابللغة 
وحتس ابلوحدة والفراغ من دوين، وأبنه يكفيك الشعور 
بوجودي، حى إن مل يكن مثة كام. مث من بعُد ختاف 
كطفل يستحم ألول مرة، كعذراء ليلة زفافها، أتريد انرًا 
لست  لطًفا،  اللقاء؟  عواقب  من  أختشى  دخان؟  با 
تبّيض  تزين هبا طبق عيد ميادك، وال مكياًجا  مشعة 
به مسار وجهك، أان إنسان من حلم ودم، أمسع وأرى 

وأحّس، أفرح وأحزن.

جيري،  عما  بعينيه  وسألي  قهويت  ليجدد  النادل  عاد 
صرفته بيدي اليمى متبوعة بنفخة أشبه بقبلة من فمي، 

فرتاجع وقد شغفه الفضول أكثر.
قالت له :

• لست سلعة يف خمزن استهاكي أتخذ منه ما حتتاج، 
وتّدخر ما ستحتاج، وتبيع ما ال حتتاج بشٌر أان، بشر 

من حلم ودم، أجوع وأعطش، أحب وأكره.
قال هلا:

• ال ..ال أومن إبخاص املرأة، لوكان ذلك ملا هبط 
أبوان من اجلنة، وال قتل هابيل قابيل، وما فقأ أوديب 
عينيه، وال عرف قوم لوط بضيوفه، وال طلب يوسف 
السجن من ربه، و ال انتحر أنطونيو من أجل كليوابترا، 
وال جن جمنون، أان بشر من حلم ودم ومن شحم وعظم، 
لكني أيضاً من عقل وفكر، أمسع وأبصر، أحلم وأفسر.

اقرتب مي  قهوته،  فنجان  أن ميس  الرجل دون  هنض 
وقال:

• أمتى أن تفهمي صديقتك.
ينتعل حذاًء  املظهر،  أنيق  الشعر،  كان طويًا مرسل 

اجنليزاًي ابهظ الثمن.  سألته:
• هل تقبل دعويت لشرب فنجان قهوة؟

ابتلع ريقه مث نظر حنو صديقي وقال:
• اللحوم ال تشرب القهوة.

مث خرج.  خروجه كان خمتلًفا عن دخوله، حني دخل 
كان حمّي الظهر، مطرق الرأس، خيطو ببطء مثل متهم 
ميثل أمام القضاء. وحني خرج كان مثل السجني الذي 
أفرج عنه، مرفوع الرأس، مشدود الظهر، يقرع األرض 
خبطواته املتسارعة. قالت يل وهي تراقب املارة من انفذة 

املقهى:
• كيف رأيِت من أحب؟

قلت هلا: 
• ال يستحق هذه اللعبة الصعبة؟ ليس من السهل أن 

جتدي شخًصا مثله حمًبا لك وانجًحا.
قالت:

• يطلب ماال أستطيع أن امنحه.
قلت هلا وما زال ظهري ياصق ظهرها:
• وتطلبني ما ال يستطيع هو منحه لك.

قالت وهي حتتسي قهوهتا ببطء:
• االعتقال ليس وصمة عار

قلت هلا:
• وسيف اجملتمع أحّد من سيف الدولة.

عاد النادل متلهفاً، جتّمد حني رأى التحام الظهرين، 
بينما العيون شاخصة، حتاور ماكني يشرفان من جهتني 
متعاكستني. كانت أوراق شجرة الدلب الشاحبة تطرق 
واجهة املقهى قبل أن تسقط على أرض الشارع. شتاء 

عينتاب كشتاء حلب حزين، حزين وأكثر قسوة. 
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الوطنية  األوركسرتالية  الفرقة  قيادة  استـََلَم  الذي  الشاب  املايسرتو 
الدائمة  اببتسامته  للقلوب،  الصحافة وآسراً  فجأًة حديث  أصبح 
اخلالدة  للسيمفونية  خمتلف  تّصور  عن  وحديثه  املنّشاة  وُقمصانه 

والي ستؤديها األوركسرتا بقيادته.
َتسرََّبْت أخبار عنه من كواليس الفرقة أبن خلف ابتسامته صرامة 
مرعبة يرجتف منها املوسيقيون، وألين كنُت صحفياً مهتماً ابلعرض 
الكبر، فقد ذهبت اىل إحدى التدريبات الي جُتريها الفرقة والتقيُت 
اجلديد  رأيهم ابملايسرتو  أسأهُلم عن  وُكنُت  املوسيقيني،  جِبمٍع من 
التدريبات جتري  وإن  السابق،  املايسرتو  من  أفضل  أبنه  فيجيبون 
على قدم وساق. لكن حني اجتمعت مع بعِض معاريف من هؤالء 
املوسيقيني، كًا على ِحَدة، مسعُت كاماً غريباً. قال يل أحدهم 

وهو يتلّفت ليتأكد أنه ما من أحد بقربنا:
- هذا املايسرتو ال يعرف كيف ميسك عصا املايسرتوية أو أني ال 

أفهم شيئاً ابملوسيقا !!
قال آخر على انفراد: 

- إنه يعطينا إشارات ال تنسجم مع النوطات املكتوبة وهذا يربكنا 
فهل نعزف النوطة أم نتبع اشارته؟

وقال آخر:
- إنه يقفز عن مقاطع رائعة من السيمفونية اخلالدة.

كان من الصعب أن أكتب شيئاً عما تسرَّب يل من أخبار ألن 
عجزة، إضافة إىل وجود 

ُ
األجواء اإلعامية كانت تصفه ابملايسرتو امل

به  يشيدون  الذين  املوسيقيني  اللقاءات مع عديد من  الكثر من 
مما  املزيد  ملعرفة  دفعي  ُفضويل  لكن  القيادة،  اخلاص يف  وأبُسلوبه 

غلقة.
ُ
حيدث يف الروفات امل

أمهر  من  ثاثة  َطَرَد  املايسرتو  أن  املوسيقيني كيف  أحد  حدَّثي 
عازفني الكمان يف الفرقة فاستفسرُت عن السبب فقال يل: 

جعل  مما  كاملة  مقاطع  عن  القفز  يعارضون  هؤالء  كان   -
السيمفونية اخلالدة تفقد ترابطها ومجاهلا، ويقولون أيضاً إن إشاراته 

خُترج املوسيقيني عن اإليقاع وماذا حدث )سألته(:
- َطَرَدهم شرَّ طردة )أجابي( 

- وهل استبَدهَلُم )سألته( قال نعم استْبَدهَلُم بثاثة عازفني للطبول.
 يف احلقيقة شككت يف كامه ومَل أكتب عن شيء بدا يل فانتازايً 
ومبالغاً فيه، لكن بعد فرتة التقيت مبوسيقي آخر من معاريف ابلفرقة، 
فأخرين عن طرد عازف البيانو الوحيد، إضافًة إىل عازيف الفلوت 
والتواب والفيولنسيل. مَل أكتب شيئاً عن املوضوع ألن اجلميع يتطّلع 
إىل احلفل الذي اقرتب موعده وخشيت أن أبدو كواحد ممن يوهنون 

نفسية اجلمهور وسط أجواء الفرح والتهليل للحدث الكبر.
ُمناوابً يف اجلريدة مساًء وأُراجع  الفرتة ُكنت  وَحَدَث أين يف تلك 
مع رئيس التحرير أحد املقاالت وفجأةً  َلفَت انتباهه يف التلفزيون 
قبالته شيئاً ما، فأمسك ابلرميوت على َعَجل ورفع الصوت، كان 
هناك برانمج خاص عن اعرتافات ملخربني مت القبض عليهم مؤخراً، 

ويسأل املذيع أحد )اجملرمني(:
- ماذا كنت تعمل؟

- عازف بيانو يف األوركسرتا
- أخِران َمن جّندك للتخريب وماذا طلب منك؟

أحد  إىل  وعزمي  عبدو  أبو  أبنه  يل  نفسه  قدم  شخصاً  - كان 
املطاعم وأقنعي أبن اهلارموين املكتوبة يف السيمفونية اخلالدة سيئة، 
وأبن عليَّ أن أغرها فجأة اثناء احلفل، وإن هذا سيدهش احلضور. 

- وهل كان هذا الشخص أجنبياً؟
- من؟

- أبو عبدو
- رمبا يكون كذلك ألن لكنته غريبة!

- وماذا أعطاك؟
- ظرفاً مليئاً ابلنقود 

- وكيف مت القبض عليك؟
- ابجلرم املشهود 
- هل انت اندم؟
- نعم اي سيدي

عيّي  حوَل  تورم  من  شاهد  ما  على  التحرير  رئيس  علَّق  )هنا 
العاِزف(:

الفلتانة  السهرات  من كرت  أأكيد  هاجملرم،  ليك  عيونو  )ليك   -
والشرب!(.

)مل اُعّلق( وتعرفت على )اجملرم( الثاين فقد كان عازف الكمان يف 
الفرقة.

- ما املهمة الي ُكلفت بتنفيذها
- أن أسرق عصا القيادة اخلاصة ابملايسرتو من خزانته يف الكواليس 

قبل احلفلة بوقت قصر.
- وهل كنَت تُظن أن املايسرتو لن يستطيع القيادة دون عصا؟

- نعم كنُت أظُن ذلك 
- وكيف مت َكْشَفَك قبل أن تُفكر حى ابلتنفيذ؟

- ُكنُت أعمْل بروفا جنرال، عفواً ...كنت أعمل بروفا على القيام 
ابلسرقة لكن األجهزة املختصة كانت يل ابملرصاد

- مباذا تنصح الشباب املوسيقيني الذين يسمعوك اآلن
شيء  من كل  أهم  فهي  املايسرتو  عصا  رأس  إىل  ينتبهوا  أبن   -

تعلموه
)مل أستطع متابعة االعرتافات فخرجت ال ألوي على شيء(.

عنه  والكتابة  احلفل  بتغطية  تعليمات  اجلريدة  يف  تلقينا  أايم  بعد 
ووصلتنا بطاقات الدعوة األنيقة.

دار األوبرا ممتلئة عن آخرها / الرمسيون يشغلون الصفوف األمامية 
كالعادة / بعض الكراسي مازالت فارغة يف الصف األول / أييت 
أحد الوزراء وحياول اجللوس أبحدها فيبعده أحد املنظمني وأيخذه 

لكرسي متطرِّف /
دقائق ويدخل رجال عابسون ميشون بتثاقل فيصحبهم املنظمون إىل 

تلك املقاعد املميزة، وأخراً يُفتح الستار.
يدخل املوسيقيون ودون أن ينظروا إىل اجلمهور، أيخذون أماكنهم 
ويبدو من لغة اجلسد أهنم يعرفون أهنم ليسوا املعنيني بلهفة اجلمهور 

حامًا  املايسرتو  يدخل  االنتظار  من  حلظات  بعد  مث  وتصفيقه، 
عصاه، ويتوسط املسرح وسط عاصفة من التصفيق، مث وبكل أانقة 
يطلب من الفرقة الوقوف حتيًة للجماهر، ويزداد التصفيق محاسًة، 

مث وبعد قليل يعم الصمت، وإبشارة من املايسرتو يبتدئ العزف.
كان مكاين مميزاً يف البلكونة املطلة على املسرح وعلى اجلمهور معاً، 
لذا فقد كان املشهد كامًا، يف احلقيقة أان مل ُأصدق ما أراه وال ما 
أمسعه، إذ كان كل املوسيقيني يف الفرقة هم عازيف طبول !!!، لكي 

مل أَتسرَّع ابحُلكم على األُمور 
فلعل هذه جمرد بداية االحتفالية.

لكن الطبول استمرت ابلعزف وكان اجلمهور يُقاطع العزف كثراً 
ابلتصفيق احلماسي خارجني بذلك عن ُأصول دار األوبرا، وكانت 
الصفوف  مقاعد  أصحاب  وجوه  من  ع  ُتشِّ االستحسان  نظرات 
األوىل، ومع ضربة طبل ُمَدّوية وإبشارة من املايسرتو حتمل نشوة 
انتصار، انتهى العرض، فانتفض اجلمهور يصفِّق وقوفاً ملدة طويلة، 
أما أان فقلت يف نفسي إما أان جمنون أو إن هذه كانت فرقة مطّبلني 
ورديئة أيضاً، مث قلت يف نفسي هل ميكن أال يكون قد اسرتعى 
انتباه اجلمهور أن أكثر من مثانني عازفاً يف الفرقة كلهم يعزفون على 
الطبول؟ فأين هي األوركسرتا الوطنية؟؟ مث أين موسيقا السيمفونية 

اخلالدة؟؟!!!
املايسرتو  وجدُت  الواصلني،  أول  فكنت  الكواليس  اىل  انطلقت 
حديثاً  منه  فطلبُت  يب،  يُرحب  املعروفة  واببتسامته  بنفسه  املزهو 

صحفياً سريعاً من أجل أن نُغطي احَلَدْث، فرحب بذلك. 
قلت له لقد َلَفَت نظري غياب آالت األوركسرتا االعتيادية فهل 

من تفسر لذلك؟؟
الكبر  النجاح  هذا  هو  نظرك  لفَت  ما  أن  َأُظنُّ  فقال: كنُت 
والتصفيق املنقطع النظر/ لكن ال أبس وسأجيبك عن سؤالك / 
لكن قبل أن ُأجيبك فلنـَُعرِّْف ما هي املوسيقى/ وهل كل النوطات 
املوسيقية على نفس الدرجة من األمهية/ مث أال تعرف أن اإليقاع 
هو أساس املوسيقا/ مث ماذا عن هويتنا املوسيقية إن ُكّنا نعتمد على 
أن  تستطيع  تلك اآلالت آبلة  استبدال كل  إن   / الغربية  اآلالت 
تُلهم اجلمهور ابحلماسة هو جوهر العودة اىل تُراثنا، وهو ما حنتاجه 
يف حقيقة األمر، وال أظن أبنه قد فاَتَك االنتباه اىل هذا االنسجام 

الرائع بني العازفني. 
أعرفها هي غر  الي  اخلالدة  السيمفونية  ولكن موسيقا  له:  قلت 

تلك الي مسعتها اليوم.
قال: هذا ما خُيَيَّل إليك، إن ما مِسعَته اليوم هو جُمرد رؤية جديدة، 
لك،  سأقوله  ما  احملرتم  الصحفي  أيها  امسع  واثقة(  اببتسامة  )مث 
وأنَصُحَك أبن جتعل هذه الكلمات يف املانشيت الرئيسي ملقالتك.

وُرمبا  املاضي  يف  اخلالدة  السيمفونيات  من  الكثر  لقد ُكِتَب   «
سَيكِتبون املزيد منها، وسُيجِهدوَن أنفسهم ولوقٍت طويل هبندسة 
أقود  هذه  ِبعصاي  أني  طاملا  لكن  السطور،  على  النوطات 
سأنتزع  فقط كيف  وراقب  النوطات،  موضوع  انس  األوركسرتا 

تصفيق اجلماهر.

سميح شقير

المايستروتور

موسيقي وكاتب سوري
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مضــى أكثــر مــن قــرن علــى والدتــه وثالثــة عقــود علــى 
التشــكيلية  احلركــة  مؤسســي  أثــره كأحــد  أن  إال  رحيلــه 
يــزال حاضــراً يف  مــا  رّوادهــا  مــن  مهــّم  الســورية وكرائــٍد 
جــدران  وعلــى  الســوري  التشــكيل  موثقــي  دراســات 

الســورية.  الوطنيــة  املتاحــف 
رشــاد قصيبــايت فنــان تشــكيلّي خمضــرم مــن مواليــد دمشــق 
عــام 1911. درس الفنــون اجلميلــة علــى نفقتــه اخلاصــة 
املاضــي  القــرن  ثالثينيــات  يف  إيطاليــة  مــدن  عــدة  يف 
بــني أكادمييــات رومــا وفلورنســا ورافينــا لدراســة  متنقــاًل 
الفسيفســاء والزخرفــة والفريســك والتصويــر. كان يف هــذه 
الفــرتة علــى تواصــل دائــم مــع صديقيــه الفنانــني غالــب ســامل ووهــي احلريــري. بعــد عودتــه إىل ســوراي 
عمــل قصيبــايت مدّرســاً يف معهــد الفنــون اجلميلــة مث أســتاذًا يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف دمشــق عــام 
ــة الكونغــو. ــة الســعودية ومجهوري 1961، كمــا دّرس الفنــون يف عــدد مــن الــدول كاململكــة العربي

ســاهم يف أتســيس حركــة الفــن التشــكيلي الســوري مــن خــالل نشــاطه الطويــل عــرب ســّي حياتــه فــكان 
مــن مؤسســي مجعيــة حمــي الفنــون واجلمعيــة الســورية للفنــون، وتســّلم رائســة نقابــة الفنــون اجلميلــة 
الــيت ازدهــرت يف أايمــه تنظيمــا وعطــاء، كمــا كان عضــوًا يف اجمللــس األعلــى للعلــوم والفنــون واألدب.
شــارك يف الكثــري مــن املعــارض الفنيــة اجلماعيــة منهــا والفرديــة يف عــدد مــن املــدن مثــل دمشــق 
وبــريوت ورومــا. لعــل مشــاركته يف املعــرض اجلماعــي الســوري عــام 1950 كانــت مــن أهــم مشــاركاته 
حيــث متكــن مــن نيــل جائــزة مهمــة يف ختــام املعــرض. أمــا يف إيطاليــا فقــد منحــه الرئيــس اإليطــايل 
جيوفــاين ليونــه اللقــب اجلمهــوري )فــارس( وقلــده جنمــة التضامــن اإليطــايل يف العــام 1975. كانــت 

هــذه مــن أبــرز اجلوائــز الكثــرية الــيت حصدهــا الفنــان قصيبــايت خــالل مســريته الفنيــة الطويلــة.
اســتلهم الفنــان رشــاد موضوعاتــه الفنيــة مــن الطبيعــة والطبيعــة الصامتــة واحليــاة اليوميــة إضافــة اىل 
عمــارة دمشــق القدميــة، فصــّور تكوينــات صامتــة بديعــة وجّســد املــرأة يف كثــري مــن أعمالــه، كمــا 
صــور الطبقــة البســيطة مــن النــاس يف كدهــا وســعيها اليومــي وراء العيــش. مــن أشــهر لوحاتــه )أزهــار 
ومندولــني( حمفوظــة يف متحــف دمشــق الوطــي. يتجلــى األســلوب الواقعــي االنطباعــي يف أعمالــه مــن 
خــالل التبســيط واختــزال الســطوح مبســاحات لونيــة موحــدة. متيــزت أعمالــه بقوهتــا يف حتقيــق التــوازن 
ومتاســك التكويــن، كمــا متيــزت أبلواهنــا الزاهيــة وتوزيعهــا املتــوازن يف مســاحات اللوحــة. تقتــي أعمالــه 

وزارات الثقافــة والرتبيــة إضافــة ملتحــف دمشــق الوطــي ومتحــف دمــر.
رحــل الفنــان رشــاد قصيبــايت عــام 1990 بعــد جتربــة فنيــة غنيــة ابإلجنــازات واألعمــال الفنيــة الــيت 

ســاهم مــن خالهلــا يف تشــييد صــرح حضــاري مهــم للحركــة التشــكيلية الســورية.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

رشاد قصيباتي

محمد صالح عويد

في قاع المدينة

شاعر وكاتب سوري

»1«
ليلة أمس كاان خيتليان ببعضهما ويتهامسان أحياان ومها جيالساين بشكل مريب، مل أهتم كثرا لألمر، مخّنت 
أهنما خيططان ملشوار الغد ويتفقان على مشاريع صغرة. يف الصباح وأان أشرب قهويت فكرت قليا واعتذرت 
عن مرافقتهما، وفّضلت أن يذهبا وحدمها كي ال أنّغَص عليهما مباحظايت وتدخايت بتفاصيل قد تسعدمها 
وال أجدها مهمة. ركنت سياريت املتهالكة يف موقف خاص ووضعت بطاقة الركن يف جييب، مضينا نتسّكع يف 
أزقة وأسواق املدينة احلذرة الشاحبة وهي حتاول التمّلص من ِداثر سباهتا إثر توقف احلياة خلمِس أشهر سابقة 
بسبب الوابء. بعد جتّوٍل وجماذبة للبضائِع وهنار قائظ طويل دخا متجراً لألحذية، فّضلُت البقاء لتأمل البشر 
نتشني بفرحة االنعتاق، اقتعدت كرسياً عاماً يف وسط طريق السوق العريضة 

ُ
اهلاربني للتو من حبسهم املديد، وامل

املرصوفة حتت الشمس الغاربة، وأشعلت غليوين ورحت أدخن هبدوء وأأتمل مامح العابرين، أعمارهم، أحاول 
حتديد منابتهم األم، واالنصات ملراطناهتم أبلسنتهم املتعددة:

الشابة الكردية الفاتنة دفعت شعرها الغزير للوراء التفتت لزوجها الشاب اللطيف بلحيته وشاربه الكّث وطلبت 
منه التوقف عن دفع عربة طفلهما ليتسى هلما التقاط صورة للذكرى، رمبا لرتسلها ألهلها يف مكان ما كتعبر 
عن سعادهتا الي الحت يف كلماهتا، التصاقها بكتف زوجها بسعادة ابلغة وابتسامة أاثرت يفَّ الغبطة، كما أثرت 

خجلها حني انتبهت لنظريت وابتسامي الودودة هلما.
املرأة االملانية الي ترافق ابنتها الصبية يف جتواهلما مل أستطع حتديد أيهنَّ أمجل من رفيقتها، وأكثر جذال بتخفيف 
القيود على التجوال بعد شهور. خرج ولدي وابني من املتجر ويبدو اهنم سيتابعان حبثهما يف حمٍل آخر، فأشرت 
هلما أبين سأبقى جالساً ابنتظارمها. أشارا يل ابلبقاء جالساً يف مكاين ومضيا دون اكرتاٍث مي جبهتهم والوقت 
الذي يستغرقوه، مضى الوقت دون أن انتبه وأان أاتبع حركة العابرين وتفاصيل االزدحام، مّر يب متسولون بطرائق 
شى فوّزعت ما توفر معي من نقود معدنية، تذكرت أين بقيت با نقود بعد أن اخذ األوالد ما لدي لشراء 
جزي بعد طول 

ُ
حاجياهتم. تضاءَل مراتدو الشارع الطويل وبدأ عمال املتاجر حركة بطيئة لإلقفال وإهناء يومهم امل

انقطاع، استغربت أتّخر ولديَّ، مالت الشمس للمغيب واخنفضت احلركة واقفلت احملال أبواهبا، بدأت أحلظ مع 
هبوط املساء خلو السوق من املارّة ومل يبق سواي وكناسي الشوارع وبقااي عمال متأخرين ميضون على عجٍل.

هنضت عن املقعد والتفت يف كل اجلهات فلم أملح ضاّلي، اخرجت هاتفي ألتصل فوجدته قد انطفأ النتهاء 
طاقته الي استنفذهتا با انتباه، شعرت ابلعطش، كيف مل أمحل زجاجة املاء الي تركتها يف السيارة؟

أسقط يف يدي والليل يسحب عباءته فوق املدينة با تردد، وبقيت كتمثال حجري ال يدري ما يفعل وملاذا 
ينتظر. مل يبق فرصة التصال وهاتفي جثّة خامدة، وال أحفظ رقم هاتف أحد أو عنواانً يف املدينة بعد ان سّلمنا 
حمور وجودان وكل شيء واّتكلنا على سلطة وغواية التكنولوجيا، فسلبنا العجز واالستسام الغيب أي قدرة كنا 
منتلكها فيما سبَق. بني اشتعال هليب األسئلة واحلرة والبحث عن ثغرة فهم ما جرى وجيري كان الظام قد حّل 
والوقت أتخر كثراً، ال أمتلك نقوداً ألدفع كراء ركن السيارة واملضي حبثاً عنهم، لغي الركيكة بدت عائقاً ذي 
قيمة. ما وجدت سوى انتظار قدوم البوليس، وهم مل يتأخروا كثراً بعد خلّو الدروب من املارة، إذ اقرتبت مي 
دورية راجلة مستغربة جلوسي وجتويل يف املكان وحيداً دون مرر مقنع ابلنسبة هلم. تفّحصوا إثبااتيت الشخصّية 
بعض  أجروا  بعيداً،  ليس  موقف  يف  السّيارة  ركن  بطاقة  يف  أتملوا  الركيكة،  بلغي  املبعثرة  حلكايي  واستمعوا 

اتصاالهتم وكنت آمل أن يتوصلوا لشيء لعلي أفهم ما جرى ويسكن روعي وحريت، ولكن عبثاً.
كأهنم ما اقتنعوا كثراً حبكايي وتركوين وحيداً ومضوا وبقيت متمّسكاً ابلقفِر الساكن املعتم، يف تلك اللحظة متاماً 
شعرت بنفسي سجيناً ال حول يل وال قّوة وتغزوين أخيلة البؤس وانعدام احليلة، مخش قليب اهللع من االحتماالت، 
الوحشة والعطش وانسداد األفق با نصٍر يف هذا املدينة الي كانت آنسًة يف الضحى، واستحالت يف املساِء 

لوحش بغيض أيخذ منك كل شيٍء خببطٍة واحدة!

»2«
بعد أن اهنزم الليل وجتاوز مراهقته األّوىل ودخل يف طور الكهولة املّتزنة، مضيت أمشي على غر هدى، اتئهاً 
على  تبعثرت  الي  الوجوه  أستعرض  الطريق  النهر، يف  قدماي حنو  أخذتي  واخلطوات،  الذهن  مشتت  شريداً 
األرصفة وهي تصطاد يف العتمة الرائقة، مامح مشرقّية لصبااي بعمر الورود أجنز تشريدهن الطغاة وسلبوهن 
فرصة احلياة، يتسّولن على اجلسر أي عابر سبيل، أبجسادهن البّضة املعروضة للنهش والكراء مبقابٍل خبٍس، 
وفتيان نزقون يدخنون حشيشة الكيف ويتبادلون السباب أبعلى صوهتم فتشّق أسداف الليل اهلادئ حى تصل 

الشتائم لكبد السماء.
سامرُت النهر حى ارتوى، شكا يل وشكوت با طائل، فاملوجات اخلفيفة كانت تدثّر كل مسامرتنا وشكواان، 

مل تسمح ملتلصص ان يسرتق السمع.
حني طلع الفجر أمهلي النهر ومضى غر مكرتث لعمله، غابطاً العصافر وضبااب شفيفاً رّبت على كتفي النهر 
الذي أمهلي ومضى يف نقل املراكب املسّطحة، وأشرعت مقاهي الصباح للصيادين واملدخنني بشراهة، ولشعراء 
موعد  ما حى حيني  آمٍن  املرتبة، ودسوها يف ركن  وفرشهم  أغطيتهم  مللموا  الذين  واملشردين  الطارئني  املواسم 

االنطفاء الليلي التايل.
مل اكتشف مصر ولدّي، غر أن عمال البلدية أخروين أبين منتهي الصاحية وجيب إزاحي كحجر عثرة انتٍئة 
يف الطريق، بقيت كثور هرٍم أدور حول ذايت وأغرف دالء الرمل من هنر هنارٍي يف بيدائي، تلك الي مل تعد تروق 

هلذا الزمن الاهث وراء ألوان الوهم املخادع.
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صباح اخلري
هل تعلم ما معى صباح اخلر؟ 

إهنا أحبك 
الي أخفيتها عن اجلميع 

وأدخرهتا لك 
إهنا أمجل كتاب قرأته 
منذ ذلك املساء البعيد

إهنا الي تسوقي روحي لقوهلا 
وأان أقف بطابور البقالة أنتظر دوري 

 لتبل ريق لساين اجلاف من طول إنتظار 
إهنا التنهيدة األوىل الي أتنفسها

حني أفتح انفذيت كي أعانق أنفاس الصباح 
األوىل كل يوم 

إهنا احللم الذي كنت أرمسه على دفاتري
حني كنت طفلة صغرة 

وأعيد رمسه اليوم على كتيب اجلديدة وأان كبرة 
إهنا صباح اخلر البسيطة يف نسيجها

الثمينة يف معناها 
أيها ال أحبك..

صباح الورد
هل تعلم ما معى صباح الورد؟، أيها األحبك. 

-  إهنا براءة قليب الصغر الطفل املدلل يف رحاب قلب أيب. 
بســخاء  عــن غمــري  النهــار  مــدار  تكــف علــى  يــده ال  حــني كانــت 
مــن مــال جتمــع يف جيبــه، ومــن حــب جتمــع يف قلبــه، مــا مييــزين بــه عــن 

إخــويت. 
بريــة صغــرة  بــورود  الفــرح  بــكل هــذه اخلــرات وبــكل  فأقايــض أخــي 

الطيــي.  بيــت جــدّي  فــوق ســطح  تنمــو داشــرة  يقطفهــا يل 
- إهنــا عطــرك الــذي أحبــث عنــه حــني أدخــل حمــا للعطــور.. أدور فيــه 

مثــل فراشــة جائعــة تبحــث عــن غايتهــا إلشــباع روحهــا. 
أتشممها وأتساءل أّي منها يليق بك أكثر. 

- إهنــا حبــة »البنــادول« الــي ُأســكن هبــا روع قلــيب حــني أراك تتجــول 
يف صفحــات صديقاتــك اجلميــات فتغــدق عليهــن ابلســماء والنجــوم 
والعطــر والقمــر والــورد، وأنــزوي أان يف زاويــة بيــي العتيــق أقوهلــا لنفســي 

ولــك كــي أمتكــن مــن متابعــة املســر.
آه لقد نسيت.. لقد خصصتي يومها بعبارة وقلت يل اي للبهجة. 

إهنــا الــدفء الــذي جيتــاح روحــي حــني أرى ســنابل القمــح، وأشــم 
رائحــة ضحكــة طفــل جائــع عانقــت يــداه رغيــف خبــز ســاخن يف 
صباحــات كانــون، مثلــه أان أضحــك وأفــرح وأغــرق ابلــدفء حــني 

الــورد فقــط.  أراك، إهنــا صبــاح 
تراها أنت بسيطة لكنها هي يف قليب الكثر الكثر: 

- صباح الورد.

عمى األلوان
قد أعاين عمًى من نوع آخر مثقل ابألمل 

لكني ال أعاين من عمى األلوان.. 
األمــرات  قصــص  حيــث  الريئــة  طفولتنــا  حلــكااي  اللــون  أيخــذين 
والســاحرات وشــقاوة اجلنيــات يف غــاابت اخليــال املرتاميــة اجلمــال.. 
-  األزرق لون احلب يســوقي إىل مساء ال حدود هلا، يروقي التحليق 

فيها وتشدين األرض كسجينة مؤبدة. 
يصمت فأحتدث أان: 

- البنفســجي لــون الشــوق لــون قميصــه وضحكتــه وعطــره وتلوحيــة يــده 
وحديثــه وأحامه. 

الشــجن واحلنــني واللوعــة واللهفــة وكل مــا يعتلــج يف الــروح مــن مشــاعر 
سامية. 

النكف عن احلديث معا أان وهو: 
فتســتوي  املشــاعر  يوقــد انر  العشــق جنــوين متوهــج  لــون  - األمحــر 
الغرائــز مثــار قابلــة للقطــف بلــذة تشــابه لــذة املثــادور وهــو يعلــن انتصــاره 

فــوق بســاط مــن الــدم أمحــر. 
اصمت فيتحدث هو: 

- األخضــر لــون الغنــاء أيخــذ بيــدي يهــرول يب حيــث دفء ضحكــة 
أيب، 

إىل براح من األخضر وطفلة تقلد الفراشات وتنتقل من شجرة إىل  
أخــرى لتعــود آخــر النهــار إىل أحضــان أحامهــا منهكــة حتصــي جــروح 
يديهــا وســاقيها وتســاؤل بــريء إن كانــت غــداً ســتواصل ماهــي فيــه أم 

ال. 
مراعي ثراثرة ال تكف عن الشّدو: 

- األصفر لون النور 
لنــا ورفعــت هبــا  العتــم مدهتــا  الــي كلمــا اشــتد  الشــمس  لــون ضفائــر 
ســتارة الليــل وألقتهــا للفجــر كأمــر ليتســلق عليهــا، لــون شــجرة اليامســني 

األصفــر يف بيــت جــدي تلــك الــي لطاملــا لعبــت يف ظلهــا.
-  األســود لــون البــكاء.. لــون ثيــاب أمــي.. مل أرهــا يومــاً ترتــدي غــره 

منــذ عرفتهــا.. وكأهنــا جتهــل أبن احليــاة ال تعــرف اخللــود.
ولــون بوابــة بيتنــا احلديديــة الكبــرة، رمبــا بلحظــة مــا.. وحــدث مــا.. 

شــكلت يف ذهــي ســجناً مــن لــون آخــر.. 
حفلة أنيقة الظاهر كسرة الروح والباطن: 

ابلنســبة  النفــاق وأكثــر األلــوان أانقــة وأكثرهــا مقتــاً  لــون  الرمــادي   -
يل.. لــون وجــوه النــاس حــويل حــني يقــررون أال يصنعــوا حــداثً حقيقيــاً 

يف هــذه احليــاة.. 
الكذب يتحدث ويدعي: 

- األبيض لون العطر ودموع اليامسني املذبوح واملوت اهلادئ والسام، 
لون قلب الفرات وأوجاعه، حديث األمهات وضحكات األطفال. 

انعم مزهر ويبكي بصمت: 
-  تَبقــَى اللــون الــذي احتفــظ بــه لــذايت.. لــون أول لقــاء لنــا أوائــل الربيــع 
حــني مزنــة ربيــع ســخية مللمــت ذاهتــا ومل ترحــل.. إال بعــد أن منحتنــا 
ظــل قــوس قــزح والكثــر مــن زهــور الليلــك. كــم أحــب ذاك اللــون وكــم 

أحــب أحاديثــه.

إن أمســك أحدهــم بيــدك فــا ترتكهــا، وإن أطــال النظــر يف عيونــك ال 
تســتدر، أصغــي إليــه بقلبــك الــذي يقفــز لرؤيتــه، وعقلــك الــذي ظلــه ال 
يبارحــك، أطلــب إليــه البقــاء كــي ال يرحــل فحياتــك ينقصهــا وجــوده 
الدائــم، وإن مســح علــى رأســك فاســتند علــى كتفــه واغمــض عينيــك 
واعتــره موعــداً مــن أمجــل األقــدار، وحــول أحامــك إىل حقيقــة الــي 
تقتحــم أحلــك الليــايل لتحوهلــا إىل أنــوار ويســتقر الفجــر، بــل أحبــر واحلــم 
بضمــة حتيلــك إىل ســحاب، وفجــر هــذه األحــام بــكل اللغــات، فالقمــم 
وحدهــا تنبــض ابحليــاة، ليجــد الضائــع طريقــه فحياتنــا أعظــم قــوة نتمتــع 
هبا، حب حقيقي مع بعض اجلنون البد للقلب أن يشــعر ابألمل والفرح 
ونظــرات حتييــك مــن جديــد، معــه فقــط تقفــل أبــواب البــكاء والشــتات ال 
تغــادر يف منتصــف الطريــق، وإن خــرج الشــغف عــن الســيطرة ابــق بقربــه 
كمــا أنــت وكــن جــزءاً مــن قافلتــه وأشــعره أنــه جــزءاً مــن حياتــك، وإنــه 
مقصــدك وجتربــة الغيــاب لــن تعــاد مــع غمــره بزانبــق مــن الــدفء وموســيقا 

حــب أزليــة مثــل انايت الصبــاح، عــش حياتــك بطريقتــك وإن كان 
قلبــك ليــس لــك بــل قلبــك لــه، ابحلــب تعــزف الســعادة الكــرى وتكــون 
الطيــور  برفقــة  األقــدار  هلفتنــا  وتســابق  واحــد  خبيــط  حمبوكــة  األرواح 
املغــردة، طفولتنــا متتــد فنحــن لســنا يف حبــار مــن جليــد، أجعلــه يرقــص 
علــى رؤوس أصابعــه ويتابــع حولــك الــدوران، إبكــي بــني ذراعيــه، ال 
تبتعــد عــن هــذا العــامل اجلميــل، إن شــعرت ابالختبــار أطلــب إليــه أن 
يعانقــك وال تطلــق ســراحه، عــش معــه احلــب إىل أقصــاه واتــرك رائحتــك 
يف أنفاســه واســتخدم كل البســمات والتعاويــذ حلمايتــه، وأخــره أبنــك 
ســتقتله إن فكــر ابملــوت، قــد ال تتكــرر اللحظــات متتــع بــكل اثنيــة 
وأدمــن علــى شــرب القهــوة معــه كل صبــاح، وكــرر معــه احليــاة كل صبــاح 
ومســاء، اعــرتف لــه أنــك ال تســتطيع إخراجــه مــن قلبــك فهــو أعظــم 
حــب يف حياتــك واخــرتق كل الشــروط والقوانــني ولتعــرتف أمامــه أنــك 
ابق ال حاجــة بــل رغبــة واحتــواء، ليــس عــار إن انداك بســيديت وأنــت 

انديتــه بســيدي، اخرجــوا كل املفــردات ودعــوا عصفــور روحيكمــا حيــرك 
جناحيــه ويغــرد بــكل االجتاهــات، اجعــل تراتيــل احلــب تنســاب مثــل ميــاه 
النهــر تتغلغــل يف القلــوب الدافئــة،  اتــرك عطــرك يف أنفاســه علــى مــر 
الســاعات إن القلــب مليــال، هــو جســر األمــان وطــوق النجــاة شــراين 
الوريــد وهبــة الســماء، ألتصــق بــه أكثــر لتشــعر ابلــدفء يف بــاد الصقيــع 
مــع الشــعور ابألمــان والكــرايء، فاجلمــال يلمــع داخــل القلــوب والشــوق 
ال يفرت ابللقاء، روحك وجســمك ليســا لك فالســماء تبحث دوماً عن 
األرض، وعندمــا تكــون حبضرتــه أنــت يف عــامل النســيان، امتطــي صهــوة 
ــب الفــؤاد، ابقــي اجتاهــك إليــه،  اجلــرح املســتحيل وغــي للســفوح، وعشٍّ
أطلــق العنــان لدموعــك أمامــه واشــكره علــى إصغائــه، ال حــزن، ال حــزن 
يف هــذه احليــاة فالقلــق ياقــي القلــق، اقمــع خوفــك بــكل املفــردات، 
احليــاة مجيلــة لنمألهــا ســعادة وحــب، وليكــن هــو أو هــي مــاذان الدائــم 

وشــيئاً مــن الوطــن. 

إلهام حقي
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كلنــا ياحــظ ويتتبــع عــن قــرب جائحــة كــوروان وانتشــارها  الــذي  
يهــدد االقتصــاد العاملــي، والــذي  قــد يكــون كارثيًــا، وإذا قمنــا بشــطر 
نظرتنــا إىل شــطرين  األول، أن التحليــل االقتصــادي اآلين يعكــس 
مــا حيــدث اآلن وال ينظــر ألصــل املشــكلة الــي يعــاين منهــا االقتصــاد 
العاملــي وهــي تعاظــم الديــون، الشــطر  الثــاين، أن انتشــار فايــروس 
كــوروان حالــة طارئــة علــى اقتصــاد مصــاب أصــًا ابإلعيــاء، مــا يعــي 
أصــًا بســرطان الديــون ، ومــن  أن كــوروان أصــاب مريضــاً مصــاابً 
خــال  هــذا سأســلط  الضــوء علــى مفهــوم الديــن العــام للعــامل املنهــك 
ابلديــون بعــد انتشــار فايــروس كــوران يف كــرى املناطــق االقتصاديــة. 

الديون واحملرك االقتصادي 
للتوســع  جيــدة  وســيلة  هــو  االســتقراض  أن  أحــد  علــى  خيفــى  ال 
ابملشــاريع االســتثمارية واالعتمــاد عليهــا يبقــى حمبــًذا أكثــر، وبشــكل 
خــاص إذا كانــت نســبة الفائــدة متدنيــة مقارنــة مــع عائديــة الربــح 
احملقــق مــن جــراء االســتثمار، وبــا شــك فهنــاك معايــر لــكل صناعــة 

أو اســتثمار يتوجــب احرتامهــا هبــذه احلالــة. 
أمــا إذا ارتفعــت أســعار الفائــدة ألي ســبب كان، أو إذا عجــزت 
الشــركات عن ســداد ديوهنا لســبب عام مثل انتشــار فايروس كوروان، 
الــذي أدى إىل اخنفــاض الطلــب علــى املنتجــات واخلدمــات، فــإن 
ملســامهيها،  أرابًحــا  علــى حتقيــق  قــادرة  تكــون  لــن  الشــركات  تلــك 
وعاجــزة عــن ســداد ديوهنــا يف نفــس الوقــت، وهــذا يعــي أن األثــر 
ســيكون مضاعفــاً يف آن واحــد وهــو مــا حيصــل اآلن يف االقتصــاد 
العاملــي، وقــد الحظنــا  أن كــرى الشــركات األمركيــة العامليــة املدرجــة 
األول  الربــع  أرابح يف  عــدم حتقيقهــا  عــن  بينــت  ســرتيت  يف وول 
علــى كــرى  الســيناريو  هــذا  تطبيــق   وميكــن  اجلــاري،  العــام  مــن 
الشــركات العامليــة يف كافــة أرجــاء العــامل، ولكــن يبقــى الســؤال األهــم 
مــاذا ســيحصل لألســواق املاليــة العامليــة الــي تتخــذ مــن أســهم تلــك 
الشــركات أساســاً لــألدوات املاليــة الــي يتــم تداوهلــا فيهــا؟ هنــا تكــون 

الطامــة الكــرى الــي ســتتجاوز حبدهتــا أزمــة 2008.

الديون يف األسهم املالية العاملية
يدرك املتابع أو املتعامل يف أســواق األســهم املالية العاملية أن أحجام 
تلــك األســواق ال تعكــس  يتــم تداوهلــا يف  الــي  الصفقــات املهولــة 
ابلضــرورة قــدرة املســتثمرين احلقيقيــة علــى مــا يســتثمرون بــه. مبعــى 
آخــر، إن غالبيــة الصفقــات تتــم بنســبة 10 % ممــا ميلكــه املســتثمر، 
يف حــني يتــم متويــل الـــ ٩0% املتبقيــة مــن خــال االقــرتاض بعــدة طــرق 
معروفة يف أسواق األسهم ومنها على سبيل املثال ال احلصر التمويل 
ابهلامــش، والــذي يعــي أهنــم ملزمــني بتغذيــة حســاابهتم أبمــوال إضافيــة 

كلمــا اخنفــض ســعر الســهم ممــا يعــي أن تلــك الشــركات لــن حتقــق 
أرابًحــا ممــا يزيــد الرغبــة والســعي للتخلــص مــن تلــك األســهم فمــن 
مــن املؤكــد أن حتصــل اهنيــارات يوميــة ممــا يعــي الركــود الشــامل للعربــة 
االقتصاديــة أو حــى اهنيارهــا ، ولكــن عندمــا نســمع عــن الديــن العــام 
حينهــا يكــون حديثنــا عــن جمموعــة أوراق ماليــة ذات دخــل اثبــت 
تصدرهــا الدولــة أو اهليئــات العامــة  وتعتــر وســيلة لتمويــل نشــاط 
الدولــة والــي ميكــن لألفــراد أو املؤسســات أو حــى الــدول األخــرى 

احلصــول عليهــا وأشــهرها ) االلتزامــات واالذوانت والســندات( . 

 كيف يعمل الدين العام؟
 الديــن العــام يعتــر طريقــة شــائعة وواســعة االنتشــار لتمويــل اإلدارات 
العامــة، واهلــدف منــه توفــر الســيولة الازمــة لتحقيــق األهــداف الــي 

حتددهــا اإلجــراءات احلكوميــة.
وينقسم اىل قسمني:

– الدَّين العام الداخلي الذي يستثمر فيه املستثمرون احملليون.
يــن العــام اخلارجــي تكــون فيــه املعامــات قائمــة علــى األفــراد  – الدَّ

واملؤسســات أو الــدول األجنبيــة.
 ومــن خــال تصنيــف الديــن حســب شــروط مهمتــه، جنــد ثــاث 

جمموعــات:
اإلصــدارات قصــرة األجــل: هــي أذوانت اخلزينــة وهلــا آجــال • 

اســتحقاق أقــل مــن عــام واحــد.
السندات الي تصدر على املدى املتوسط: هي األكثر شيوًعا • 

لتمويل األنشطة الرئيسية للجهات املصدرة للسندات.
جمــاالت •  يف  إصــداره  يتــم  األجــل:  طويــل  العــام  يــن  الدَّ

احلــاالت  أو يف  هبــا  القيــام  الــي ســيتم  الكبــرة  االســتثمارات 
االســتثنائية، وهــو ديــن طويــل األجــل ميكــن أن خيتلــف عــر 

زمنيــة. فــرتات 

ملاذا يوجد َدين عام؟
يظهــر لنــا مــن أن معامــات الديــون ترتبــط حبــاالت العجــز العــام، 
فعندمــا حتتــاج الدولــة إىل متويــل لــزايدة اإلنفــاق، فــإن مــا تفعلــه لتغطيــة 
هــذا اإلنفــاق الزائــد هــو الــزايدة يف إصــدار أدوات َديــن وابختصــار، 
املاليــة  أهدافهــا  حتقيــق  يف  الــدول  تســاعد  متويــل  أداة  الديــن  يعــد 
والنمــو يف حالــة احلاجــة، كمــا ينبغــي تقــدمي عائــد متفــق عليــه مســبًقا 

للمنتفــع، وفًقــا للمواعيــد النهائيــة لإلصــدار.

حجم ديون احلكومات
بــورز غلــوابل صــدر يف شــباط/  آنــد  يفيــد تقريــر لوكالــة ســتاندرد 
فرايــر املاضــي أبن قيمــة ديــون احلكومــات يف أحنــاء العــامل ســتقفز 
العــام  هنايــة  حبلــول  دوالر  تريليــون   53 عنــد  قياســي  مســتوى  إىل 
الناتــج  مــن  مافــوق %233  ليصــل إىل  تســارع كبــر  اجلــاري وهــو 

العاملــي.  العــام 

الديون وفريوس كوروان
فــروس كــوروان ســيعّمق مــن ثقــل املديونيــة علــى الــدول، ويرفــع حجــم 
الديــون عــر العــامل إىل مســتوايت تتجــاوز التوقعــات. فقــد أطلقــت 
األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  رأســها  وعلــى  الــدول -  مــن  العديــد 
)أكثــر مــن تريليــوين دوالر( ودول االحتــاد األورويب - خطــط حتفيــز 
ملواجهــة تداعيــات الفــروس، جبانــب ختفيــض البنــوك املركزيــة ألســعار 

الفائــدة إىل مســتوايت متدنيــة، يف حماولــة لتنشــيط االقتصــاد، ممــا 
ســيفتح البــاب أمــام مزيــد مــن االقــرتاض، والحظنــا حجــم االجــراءات 
الــي اختذهتــا احلكومــات لكبــح االهنيــار الشــامل لاقتصــاد إن كان 
بدعــم الشــركات عــر منــح واعفــاءات ضريبيــة واألخــذ علــى عاتقهــا 
احلجــر  جــراء  مبنازهلــم  البقــاء  علــى  أجــروا  الذيــن  العمــال  رواتــب 
احمللــي  ابلناتــج  امللحــوظ  النقــص  أيًضــا  ذلــك  اىل  إضافــة  املتكــرر، 
وغيــاب الرســوم والضرائــب وعائــدات االســتثمار للدولــة ممــا شــكل 
عجــزًا ملحوظًــا وارتفــاع الديــن العــام الــذي حيتــاج إىل ســنوات عديــدة 
ملواجهــة فوائــده املرتاكمــة وأقســاطه ومســتحقاته، انهيــك عــن التغــر 
يف مفاهيــم العاقــات الدوليــة التجاريــة الــي أثبتــت فشــلها ومفهــوم 
حــى  أو  األوريب  متحــدة كاالحتــاد  دول  إن كان ضمــن  التضامــن 
والتمســك كل  املتحــدة  ابلــوالايت  حــدث  الــوالايت كمــا  ضمــن 
واليــة مبصلحــة مواطنيهــا والتحفــظ بشــكل ملحــوظ علــى مــا متلكــه 
مــن مســتلزمات طبيــة وأدوات ملواجهــة اجلائحــة الــي غــزت البيــوت 
واملشــايف ابلوقــت ذاتــه ونشــوء قــوى اقتصاديــة أو ابألصــح إعطــاء قــوة 
إضافيــة القتصــاد يناطــح الــدول العظمــى ويتغلغــل بقــوة ضمــن عربتهــا 
االقتصاديــة منافســاً إايهــا علــى مكانتهــا الدوليــة والســيادية أو حــى 

مفهــوم أمنهــا الصحــي وبلبلــة عملتهــا الســيادية. 

ماذا خيبئ لنا املستقبل؟
يفيــدان التاريــخ أن حــاالت الظلــم الــي ســادت علــى مــر العصــور ال 
بــد هلــا أن تنتهــي بشــكل مــن األشــكال، ومل يشــهد التاريــخ حالــة 
مــن تغــول فئــة قليلــة مــن البشــر علــى حقــوق وأقــوات وأرزق الغالبيــة 
العظمــى منهــم مثلمــا نشــهده يف عصــران احلــايل والــذي يــدل بشــكل 
واضــح وصريــح علــى جشــع الــدول قبــل األفــراد والــذي بــدوره انعكــس 
بشــكل مباشــر علــى القيــم االنســانية الــي ماهــي إال هــدف مــن كل 
مــا يقــوم بــه االقتصــاد مــن تطويــر ورقــي ابإلنســان، أمــا مــن الناحيــة 
العلميــة لألســواق املاليــة، فــإن األســواق ال بــد هلــا مــن أن تصحــح 
نفســها. والتصحيــح هنــا يكــون بعــودة األمــور إىل أصلهــا الــي كانــت 
ولعــل  اليــوم،  إليــه  وصلــت  مــا  إىل  لتصــل  تتضخــم  أن  قبــل  عليــه 
فايــروس كــوروان سيســهم يف ذلــك رغــم األمل الــذي ينشــره بــني البشــر، 
لكنه، وبا شــك، ســيعجل من اهنيارات يف االقتصاد العاملي كانت 
ســتحصل حتمــاً لــو مل يكــن هنــاك كــوروان، وســببه التمركــز لثــروات 
العــامل أبيــدي  قلــة مــن اجملتمــع الــدويل إن كان علــى شــكل شــركات 
عابــرة للقــارات ووفــق مفهــوم العوملــة أو عــر التســلط علــى مراكــز 
الثــروات ومــواد اخلــام  عــر بنــوك ومصــارف اتبعــة لتلــك التجمعــات 
املالية أبحناء العامل، او ستجر على الغاء الديون الناجتة عن اجلائحة 
وأبضعــف االميــان جدولتهــا لفــرتات زمنيــة طويلــة بفوائــد شــبه صفــر 
شــريطة ان ال تســتعملها ورقة ضغط غر مباشــرة على الدول الفقرة 

لتســتحوذ علــى امتيــازات مــن جرائهــا تســتملك الثــروات الوطنيــة.
عامــل مســاعد لضعضعــة  إال  هــو  مــا  فايــروس كــوروان  انتشــار  إن 
االقتصــاد العاملــي املتهالــك أصــًا بســبب أحجــام الديــون املهولــة، 
وانتشــار اهلــوة بــني الغــى والفقــر، والظلــم يف التغــول علــى حقــوق 
تتحكــم يف  غالبيــة البشــر وأقواهتــا وأرزاقهــا لصــاحل فئــة قليلــة جــداً 
مفاصــل االقتصــاد العاملــي وتربطــه هبــا وبثرواهتــا وقــد بينــت ابلبدايــة 
مبــادئ بســيطة يف نظريــة التمويــل الرأمساليــة احلديثــة الــي تشــجع علــى 
االقــرتاض كوســيلة للحصــول علــى أمــوال بكلفــة أقــل مــن املشــاركة 
يف األســهم الــي مــا هــي ابحلقيقــة إال برهــااًن علــى انفصــام كامــل عــن 

معــى االقتصــاد االجتماعــي واالنســاين.

سمير خراط

كورونا والدين العام

كاتب سوري

صاد
إقت
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İşrak gazetesinin e-postasına iki mesaj geldi, ilki sivil toplum destek ekibinden ve bunun içinde Suriye 
Özel Temsilcisinin (Gere Pedersen) Suriye’deki durumla ilgili olarak Güvenlik Konseyi’ne verdiği 
brifing metni var.  
Ardından Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ofisinden -Brifing ve Suriyelilerin tepkileri- hak-
kında açıklama içeren ikinci bir mesaj aldık: 
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Elçisi Ofisi, 16 Aralık 2020’de Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde, 
istenmeyen bir teknik hatanın yanlış anlamalara yol açtı.  Üçte birlik üyelerin bazı üyelerinin, Anaya-
sa Komitesinin son oturumunda  onarıcı adaletle ilgili bazı konulara denildiğini söylenmiştir.  Ancak 
yazılı ve sözlü beyanlarında bu terimi kullanmamışlar ve brifingin aslında sadece konut, arazi ve mül-
kiyet haklarıyla ilgili konuşma bağlamında telafi edici adalete atıfta bulundular. 
Sivil toplum, (Pedersen) ile sivil toplum temsilcileri arasındaki brifingden önceki toplantılarda onarıcı 
adalet teriminden bahsedildiğini kınayan ve reddeden bir cevapla takip ederek, bu terimin rejimi temsil 
eden heyetten geldiğini teyit etti, İltica ülkelerindeki Suriye konsolosluklarının rolünün yeniden can-
landırılması, diplomatik hayatın yeniden tesis edilmesi ve Esad rejiminin normalleştirilmesi çağrısın-
da bulunan mesajın yazarları, rejime yönelik ekonomik yaptırımların Suriye halkı üzerindeki etkileri 
bahanesiyle kaldırılmasını istediler, Ayrıca hastanelerin ve okulların hedef alınmasına son verilmesi 
çağrısında bulunarak kurbanı cellatla eşitlediler.  
Pek çok örgüt bu açıklamayı reddetti ve toplantılara katılmalarına rağmen bilmediklerini iddia ettiler, 
bazıları ise haberi olmadığını iddia etti, ve sonunda mektubu (De Mistura) tarafından sivil toplum 
konusunda benimsediği belgelerden biri olarak değerlendirdiler ve böylece devrimin ve devrimcilerin 
taleplerinin yeni bir kaybı olduğuna sebep oldular. 
(Onarıcı adalet) terime karşı olarak medya kanalları ve sosyal medyada tepkiler çoğaldı, (Pedersen) 
bu cümlenin kullanımını Anayasa Komitesi’nin bazı sivil toplum üyelerine atfetti, ardından yukarıda 
bahsedilen komite üyelerinden bir grubun bu terimi kullanmadıklarını ve kendi sözlerinde ve sunduk-
ları belgelerde geçiş dönemi adaleti terimini kullandıklarını belirtip ve Arapçadan İngilizceye çeviride 
bir çarpıtma yapıldığını ve söz konusu cümlenin yanlış ifade edildiğine dair bir açıklama geldi.
Geçiş dönemi adaleti konusunda uluslararası toplumun, uluslararası hukukun ve uluslararası adalet 
kurumlarının geçiş dönemi adaleti programlarının desteklenmesindeki aktif rolü açıktır, çünkü uluslar-
arası toplum ve BM kurumlarının aktif katılımı olmadan yerel düzeyde geçiş dönemi adaletinin 
oluşturulması genelde zordur.
Suriye devriminin on yılı boyunca, özgür Suriye halkı hakikat, özgürlük, vatan ve haysiyet uğruna yüz-
binlerce şehit verdi ve üzerinde çalışılan şey, seri katil Beşar’ı Suriye’nin yıkıntılarında cumhurbaşkanı 
olarak yeniden seçilmesini amaçlayan bir yenilik olan onarıcı adalet aşaması olarak adlandırıldı. 
Onarıcı adalet terimi, mağdurun ve failin, bu sürecin kolaylaştırıcısı olan üçüncü bir kişinin yardımıyla 
suçtan kaynaklanan sorunların çözümüne aktif olarak katılmaları anlamına gelir.(Pedersen), dünyaya 
katille onarıcı bir adalet projesini tanıtıyor, onun görüşüne göre onunla uzlaşmak adalet haline geldi 
?? Adalet, özgür insanlara göre tek bir anlam taşır, gasp edilen hakların iade etmesi, sorumlulukların 
belirlenmesi  ve katillerin cezalandırılmalıdır.
Özgür Suriye halkının istediği Onarıcı adalet, ülkenin yok edilmesinden, bir milyondan fazla sivilin 
ölümüne, yaklaşık 800.000 kişinin tutuklanmasına ve on milyondan fazla Suriyeli sivilin yerlerinden 
edilmesine neden olanların yargılanmasıdır. 
Özgür Suriye halkının istediği geçiş dönemi adaleti, güvenli bir ortama ulaşıldıktan sonra gelir, ve 
geçiş yönetim organı, geçiş dönemi adaletini sağlayacak olan kuruluştur. Uzlaşmanın gerçekleşmesi 
için suçluları adalete teslim etmek ve asla katillerle anlaşılmayacak, Bazıları teşvik ettiği onarıcı adale-
ti, geçiş dönemi adaletinin yerine kabul edilmeyecek.
Sivil toplum ilk kez kavramları değiştirmiyor 2018 yılında sivil toplum kuruluşları Beşar Esad’ın uygu-
ladığı demografik değişim anlamını taşıyan bir mesajı değiştirmiş ve buna demografi mühendisliği 
adını vermiş ve bu değişiklik nedeniyle sonradan demografik değişim terimi ele alınmamıştır. 
Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleri, sivil toplumun her iki parçası ve 
Anayasa Komitesi, De Mistura’nın kendilerinden aktararak söylediklerinin sorumluluğunu taşıyor, 
onarıcı adalet terimini Suriye sivil toplumu üzerinde benimsediği belgelerden biri olarak görüyor, 
çarpıtıldığını kabul etmesine rağmen, silme veya değiştirme olasılığını reddediyor, Sanki kutsal metin-
miş gibi davranıyor. Kasıtlı hatasına rağmen Suriye’de yaklaşan çözüme empoze etmek istiyor. Önceki 
Birleşmiş Milletler kararları ve 2254 sayılı Karar ile net bir şekilde farklı olarak, Esad ailesinin İsrail 
tarafından dayatılan ve tüm dünya ülkelerini bunu kabul etmeye zorlayan miras serisinin devamında 
seri katil Beşar Esad’ı  geri dönüştürerek ve onu Suriye Devlet Başkanı olarak yeniden atanması için 
uluslararası meşruiyet kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
en sonunda: 
Pek çok özgür Suriyeli bu tehlikeli terim konusunda uyarıldı ve gerçeği açıklamak için mevcut tüm 
(medya) araçlarıyla tüm taraflara baskı yaptı ve sonuç şuydu: 
-Pedersen özür diledi ve açıklayıcı bir açıklama yaptı
-Sivil toplumu temsil eden kişilerden beyan yapıldı
-Anayasa Komisyonu Ortak Komiserinin açıklama yaptı
Onarıcı adalet terimini reddeden ve siyasi rotayı düzeltme ve geçiş yönetim organını harekete geçirme 
talebini Birleşmiş Milletler’e hitaben bir belge imzalandı.
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وصــل إىل الريــد اإللكــرتوين لصحيفــة إشــراق رســالتني، األوىل مــن فريــق غرفــة دعــم اجملتمــع املــدين، وفيهــا نــص اإلحاطــة 
الــي قدمهــا املبعــوث اخلــاص إىل ســوراي )جــر بيدرســن( إىل جملــس األمــن حــول الوضــع يف ســوراي.

مث وصلتنــا رســالة اثنيــة وفيهــا توضيــح مــن مكتــب املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة لســوراي، حــول اإلحاطــة وردود فعــل 
الســوريني حوهلــا تقــول: 

يــود مكتــب املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة لســوراي أن يوضــح أنــه، يف اإلحاطــة املقدمــة إىل جملــس األمــن بتاريــخ 16 
ديســمر/كانون األول 2020، أدى خطــأ فــي غــر مقصــود إىل وصــف بعــض أعضــاء الثلــث األوســط علــى أهنــم 
طرحــوا نقاطــاً خــال اجللســة األخــرة للجنــة الدســتورية تتعلــق ابلعدالــة التصاحليــة، لكنهــم مل يســتخدموا هــذا املصطلــح 
يف بياانهتــم املكتوبــة والشــفوية، والبيــان اخلــاص الــذي أشــارت إليــه اإلحاطــة يف الواقــع مل يذكــر ســوى العدالــة التعويضيــة 

يف ســياق احلديــث عــن الســكن واألراضــي وحقــوق امللكيــة. 
وتاهــا اجملتمــع املــدين بــرد يســتنكر وينفــي فيــه ورود مصطلــح العدالــة التصاحليــة يف اللقــاءات الــي ســبقت اإلحاطــة 
بــني )بيدرســون( وممثلــو اجملتمــع املــدين، مــع أتكيدهــم أن هــذا املصطلــح ورد مــن طــرف الوفــد الــذي ميثــل النظــام، 
الــذي طالــب أيضــاً إبعــادة تفعيــل دور القنصليــات الســورية يف بلــدان اللجــوء، وإعــادة احليــاة الدبلوماســية وتعــومي نظــام 
األســد، كذلــك طالــب معــدو الرســالة برفــع العقــوابت االقتصاديــة عــن النظــام بذريعــة أتثرهــا علــى الشــعب الســوري، 

وكذلــك ســاووا الضحيــة ابجلــاد مــن خــال الدعــوة لوقــف اســتهداف املشــايف واملــدارس.
 منظمــات كثــرة تنصلــت مــن البيــان وأدعــت عــدم معرفتهــا بــه رغــم حضورهــا االجتماعــات، وأخــرى ادعــت عــدم 
علمهــا وعــدم معرفتهــا بــه، يف النهايــة اعتــرت الرســالة كوثيقــة مــن الواثئــق الــي اعتمدهــا )دي مســتورا( عــن اجملتمــع 

املــدين وابلتــايل خســارة جديــدة ملطالــب الثــورة والثــوار.
ردود األفعــال علــى وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي رداً علــى مصطلــح )العدالــة التصاحليــة(، حيــث 
نســب )بيدرســون( اســتخدام هــذه اجلملــة لبعــض مــن أعضــاء اللجنــة الدســتورية عــن اجملتمــع املــدين تــاه بيــان مــن 
جمموعــة مــن أعضــاء اللجنــة املذكــورة ينفــون فيــه اســتخدامهم هلــذا املصطلــح وأهنــم يف كلماهتــم والواثئــق املقدمــة منهــم 
كانــوا يســتخدمون عبــارة العدالــة االنتقاليــة وأن حتريفــاً قــد مت يف الرتمجــة مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة اإلجنليزيــة ووردت 

العبــارة املذكــورة بشــكل خاطــئ.
ومــن الواضــح يف موضــوع العدالــة االنتقاليّــة الــدور الفاعــل للمجتمــع الــّدويل وللقانــون الــدويل ومؤسســات العدالــة 
الدوليــة يف رعايــة برامــج العدالــة االنتقاليــة حيــث يصعــب يف أغلــب األحيــان أن تتكــون العدالــة االنتقاليــة علــى املســتوى 

احملّلــي دون دفــع ومشــاركة نشــطة مــن اجملتمــع الــّدويل واملؤسســات األمميــة.
علــى مــدى عشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة الســورية قــدم الشــعب الســوري احلــر مئــات اآلالف مــن الشــهداء يف ســبيل 
احلــق واحلريــة والوطــن والكرامــة، ومــا يتــم العمــل عليــه ومســي مرحلــة العدالــة التصاحليــة، وهــي ابتــكار جديــد يســعى إىل 

إعــادة تتويــج الســفاح بشــار رئيســاً علــى أطــال ســوراي. 
ويقصد بتعبر العدالة التصاحلية أن يشــارك فيها الضحية واجلاين، مشــاركة نشــطة لتســوية املســائل الناشــئة عن اجلرمية، 
مبســاعدة مــن طــرف اثلــث وهــو ميّســر تلــك العمليــة، )بيدرســون( يســوق للعــامل مشــروع العدالــة التصاحليــة مــع القاتــل، 
فالتصــاحل معــه برأيــه أضحــت عدالــة؟؟؟، بينمــا العدالــة برأيــي األحــرار ال حتمــل يف طياهتــا ســوى معــًى واحــد وهــو 

اإلنصــاف، واســتعادة احلقــوق املغتصبــة، وحتديــد املســؤوليات مــع احملاســبة، والقصــاص مــن القتلــة.
العدالــة التصاحليــة الــي يريدهــا الشــعب الســوري احلــر، هــي حماكمــة كل املســؤولني عــن تدمــر البلــد، وعمــن تســبب 
ابستشــهاد أكثــر مــن مليــون مــدين، واعتقــال قرابــة 800 ألــف، وتشــريد وهتجــر أكثــر مــن عشــرة مايــني مــدين ســوري.
العدالــة االنتقاليــة الــي يريدهــا الشــعب الســوري احلــر أتيت بعــد حتقيــق البيئــة اآلمنــة، وهيئــة احلكــم االنتقــايل هــي مــن 
ســتحقق العدالــة االنتقاليــة، وهــي تقــدمي اجملرمــني للعدالــة لكــي يتــم التصــاحل، ولــن يتصاحلــوا مــع القتلــة، ولــن يقبلــوا 

ابلعدالــة التصاحليــة بديــا مــن العدالــة االنتقاليــة كمــا بــدأ يــروج البعــض.
وليســت املــرة األوىل الــي يتنــازل هبــا اجملتمــع املــدين ويغــر ابملصطلحــات ففــي عــام 2018، غــرت منظمــات يف اجملتمــع 
املــدين برســالة هلــا معــى التغيــر الدميوغــرايف الــذي ميارســه بشــار االســد وأطلقــت عليــه تســمية اهلندســة الدميوغرافيــة 

وبســبب هــذا التغــر مل يتــم تنــاول مصطلــح التغيــر الدميوغــرايف بعدهــا.
يتحمــل اجملتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين بشــقيها اجملتمــع املــدين واللجنــة الدســتورية املســؤولية 
عمــا قالــه )دي ميســتورا( بنقلــه عنهــم، معتــراً مصطلــح العدالــة التصاحليــة كوثيقــة مــن الواثئــق الــي اعتمدهــا عــن اجملتمــع 
املــدين الســوري، رغــم اعرتافــه بتحريفهــا، مــع نفيــه املســتمر وجــود إمكانيــة حلذفهــا أو تغيرهــا، وكأهنــا نصــوص مقدســة، 
ورغــم خطــأه املقصــود فهــو يريــد فرضهــا علــى احلــل القــادم بســوراي، يف افــرتاق واضــح عــن قــرارات األمــم املتحــدة الســابقة 
والقرار 225٤، وهو مســتمر بعمله إبعادة تدوير الســفاح بشــار األســد ومنحه الشــرعية الدولية إلعادة تنصيبه رئيســاً 

لســوراي يف اســتمرار مسلســل التوريــث للعائلــة األســدية الــي فرضتــه إســرائيل وأرغمــت كل دول العــامل علــى القبــول بــه.
أخراً:

تنبــه الكثــر مــن الســوريني األحــرار هلــذا املصطلــح اخلطــر وضغطــوا علــى مجيــع االطــراف بــكل الوســائل )اإلعاميــة( 
املتاحــة لبيــان احلقيقــة وكانــت النتيجــة: 

- اعتذار بيدرسون وإصدار بيان توضيحي 
- اصدار بيان براءة من أشخاص ممثلني عن )اجملتمع املدين( 

- منشورات توضيحية من قبل املفوض املشرتك للجنة الدستورية 
ومت التوقيــع علــى وثيقــة موجهــة إىل األمــم املتحــدة ترفــض مصطلــح العدالــة التصاحليــة واملطالبــة بتصحيــح املســار 

السياســي وتفعيــل هيئــة احلكــم االنتقــايل.

Onarıcı adalet
العدالة التصالحية

İŞRAK
إشراق



21

ي
ك

ي تر
عرب

Doğu ve batı’da milyonlarca insanın söylediği gibi 2020 yılının tuhaflığı kadar tuhaf olan 
uluslararası, bölgesel ve yerel tüm düzeylerde birbirini izleyen olaylar ortasındayız. Kuru-
luşundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en uzun seçimler olan Amerikan 
seçimleri arasında sonucu, (seçim heyeti) siyasi Demokrat aday “Joe Biden” in zafer-
ini onayladıktan sonra bile kararlaştırılmasından, Fransa cumhurbaşkanının (içeride ve 
dışarıda) sonsuz krizlerine; sarı ceket gösterilerinden Ermenistan ile Azerbaycan arasında 
ve Libya’daki son çatışmadaki başarısızlığına kadar, ayrıca Türkiye’ye karşı açık düşman-
lığı ve İslam’la çatışması nedeniyle yaklaşık iki aydır devam eden Fransız ürünlerinin 
boykot kampanyasına neden olan ve cumhurbaşkanlığına erişimini destekleyen Fransız 
şirketleri için büyük kayıplarına yol açan bitmek bilmeyen krizlerine, Doğu ile Batı 
arasında Corona 19 aşısı üretme yarışına, Arap Körfez’in İsrail varlığıyla (normalleşme) 
hevesi ve Sudan ve Fas Krallığı buna katılmasına, Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki 
(Karabağ Dağı) topraklarına yirmi altı yıl sonra restorasyonu ile sona eren Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki savaşa kadar uzamaktadır. 
Yukarıdakilerin ortasında, Birleşmiş Milletler koridorlarında üst düzey koordinasyon 
çerçevesinden sapmayan, uyum içinde yükselen onlarca sorun var. Bu uyumu, bu-
lanıklaştırma çabaları ve kuruluşun ele almaya çalıştığı bağımsız olaylar olarak görün-
mesi çalıştığına rağmen, güvenilirliği ve yaşadığı yolsuzluk düzeyi konusunda son derece 
şüpheli hale gelen Birleşmiş Milletler kuruluşuna bağlı kuruluşlar aracılığıyla yaptığı için 
ve bu sistemin afetlere bağımlı hale geldiği ve çalışanlarının fahiş maaşlarını ödemek için 
krizi çözmekten (kurucu maddelerinde belirtildiği) aksine bir kriz yönetim mekanizmasını 
izlediğini herkes için açık hale geldiği için güvenilirliği kaybetti. 
Bu, Birleşmiş Milletler’in, ister Libya isterse Yemen dosyası olsun, Arap bölgesindeki çok 
sıcak dosyaları ele alınmasıyla açıkça görülüyor. Ve oradaki meşru hükümeti atlatmaya 
ve her iki ülkedeki devrimcilere (Tuğgeneral Hafter Abdul Malik Al Houthi) ayak uy-
durmaya ve BM elçisinin rolü, etkilenen milyonlarca insana insani yardım sağlamasında 
sınırlıydı ve böylelikle örgütü, yolsuzluğun yaygın olduğu personelleri finanse etmek için 
bir kapı sağladı. 
Suriye dosyasında ve son on yılda, birçok istasyonda doğrudan destekçiye dönüşen 
Birleşmiş Milletler ile suriye rejimi arasındaki koordinasyonun boyutu ortaya çıktı. Öyle 
ki, Suriye halkının gözünde Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararından meşruiyetini 
kaybeden rejime karşı ayaklanan halkı katletme sürecindeki suriye rejimini  “tam” bir 
ortak haline geldi. Ve burada örgüt, dünyanın bahsi geçen konularla meşgul olmasından 
yararlanarak bunu her vesileyle yeniden kanıtlıyor. Kısa bir süre önce, BM’nin Suriye 
özel elçisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesi’nin dördüncü turundaki çalışmalarının iler-
leyişi hakkında 12/16/2020 Çarşamba günü Güvenlik Konseyi’ne brifingini verirken yeni 
bir kavramla karşımıza çıktı. “geçiş adalet dönemi “ yerine “onarıcı adalet” terimi öner-
ildiğinde, muhalefetten yaygın tartışmalara, halk kınamalarına ve öfkeli tepkilere yol açtı. 
Ve muhalefetin, kurban ile cellat arasında eşit tutan terimin geçmemesini istedi. Böylece, 
Birleşmiş Milletler’in hâlâ savaş suçları işlemekle ve kimyasal silah kullanmakla suçla-
nan ve örgütün ihtisas komitelerinin önünde durmasını bekleyen rejimin geri dönüştürm-
eye çalışmasındaki şüpheli rolü daha net hale geliyor. 
12/17/2020 Perşembe günü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNES-
CO) bünyesindeki Uluslararası Değerlendirme Komisyonu seçimlerinde, “Suriye Kalkın-
ma Vakfı” yönetim kurulu Esad Esad başkanlık eden uluslararası hakem rütbesini ka-
zandı. Bir bütün olarak Birleşmiş Milletler’in ulaştığı ahlaki ve insani çöküşün işaretleri 
netleşti, Kurulduğu günden bugüne kadar uyuşmazlıkları çözmede kronik başarısızlığını 
kanıtlayan bu örgütün yapısını yeniden gözden geçirmek devletler ve hükümetler için 
zorunlu hale geldi. Belki de Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs salgınını önleyeme-
mesi ve Çin’in Wuhan kentinde tespit edildiği andan itibaren alınması gereken önlemleri 
erteleyerek insanlığı tehdit eden bir salgın haline gelinceye kadar geciktirmesi de örgütün 
sorumluluğudur. Tüm bunlar, bu örgütün, kendisine emanet edilenin aksine, küresel barış 
ve güvenliğe bir tehdit haline geldiğini söylememize neden oluyor. Bu, mekanizmaları 
görünüşte “eskimiş” ve yıpranmış olan Birleşmiş Milletler II.Dünya Savaşı’ndan bu 
yana dünyanın tanık olmadığı Arap Baharı’na eşlik eden iç savaşların bir sonucu olarak, 
kıtlıklar, yerinden edilme dalgaları ve sığınma dalgaları karşısında insani yardım sağla-
makla sınırlı kaldığı için geçerli bir alternatif arayışını ciddi bir şekilde gerektiriyor . 
Uluslararası barış ve güvenliği etkin bir şekilde tesis edebilecek ve aksaklıklar, şüpheli 
dosyalar ve belirsiz standartlarla dolu Birleşmiş Milletler sayfasını çevirebilecek yeni bir 
uluslararası düzenin eşiğinde miyiz?

يف خضــم األحــداث املتاحقــة علــى كافــة الصعــد، الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة والــي ال ختلــو مــن غرابــة 
أطــول  تعــّد  الــي  اإلنتخــاابت األمركيــة  فمــن  وغــرابً،  املايــني شــرقاً  ينعتهــا  كغرابــة ســنة 2020 كمــا 
انتخــاابت يف اتريــخ الــوالايت املتحــدة منــذ نشــأهتا مل حتســم نتيجتهــا ومازالــت احتمــاالت تقويضهــا قائمــة 
حــى بعــد إقــرار ) اجملمــع اإلنتخــايب( علــى فــوز املرشــح الدميقراطــي السياســي العتيــق » جــو ابيــدن«، إىل 
أزمــات الرئيــس الفرنســي الــي التنتهــي )داخليــاًـ خارجيــاً( مــن تظاهــرات الســرتات الصفــراء إىل فشــله يف 
النــزاع األخــر بــني أرمينيــا و أذربيجــان ويف ليبيــا، ومعاداتــه الصرحيــة لرتكيــا وصدامــه مــع اإلســام الــذي أدى 
إىل محلــة مقاطعــة للمنتجــات الفرنســية مســتمرة منــذ قرابــة الشــهرين وأدت إىل خســائر كبــرة للشــركات 
الفرنســية الــي دعمــت وصولــه للرائســة، إىل التســابق علــى إنتــاج لقــاح كــوروان 1٩ بــني الشــرق والغــرب، 
إىل التهافــت اخلليجــي علــى )التطبيــع( مــع الكيــان اإلســرائيلي وحلقتــه كّل مــن الســودان واململكــة املغربيــة، 
إىل احلــرب اخلاطفــة بــني أذربيجــان وأرمينيــا الــي انتهــت ابســتعادة أذربيجــان إلقليــم )انغــورين كاراابخ( بعــد 

ســتة وعشــرين عامــاً مــن وقوعــه حتــت اإلحتــال األرميــي.
يف خضــم مــا ســبق، هنــاك عشــرات القضــااي األخــرى الــي ختبــو وتتصاعــد هنــا وهنــاك يف تناغــم ال خيــرج 
عــن إطــار التنســيق عــايل املســتوى يف أروقــة األمــم املتحــدة، علــى الرغــم مــن حمــاوالت طمــس ذلــك التناغــم 
لتبــدو أحــدااثً مســتقلة حتــاول املنظمــة معاجلتهــا، مــن خــال املنظمــات التابعــة هلــا والــي أصبحــت موضــع 
شــك كبــر مبــدى مصداقيتهــا ومســتوى الفســاد الــذي يعرتيهــا، بعــد أن تبــنّي للقاصــي والــداين أبّن هــذه 
املنظومــة أصبحــت تعتــاش علــى الكــوارث وتدفــع رواتــب موظفيهــا الباهظــة ابتبــاع آليــة إدارة األزمــات وليــس 

حّلهــا )كمــا نّصــت بنودهــا التأسيســية(.
ــاً ال لبــس فيــه مــن خــال تعاطــي األمــم املتحــدة مــع امللّفــات الســاخنة جــداً  وقــد بــدا ذلــك واضحــاً جلّي
يف املنطقــة العربيــة إن كان يف امللــف الليــيب أو اليمــي، وحماولــة اإللتفــاف علــى احلكومــة الشــرعية هنــاك 
ومســايرة اإلنقابيــني يف كّل مــن البلديــن )اللــواء حفــرتـ عبــد امللــك احلوثــي(، واقتصــار دور املبعــوث األممــي 
علــى الوســاطة يف أتمــني اإلغاثــة اإلنســانية ملايــني املنكوبــني مبــا يؤمــن للمنظمــة ابابً لتمويــل طواقمهــا الــي 

استشــرى فيهــا الفســاد.
يف امللــف الســوري وعلــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة، تكّشــف مــدى التنســيق بــني األمــم املتحــدة 
والنظــام والــذي تطــّور إىل دعــم مباشــر يف كثــر مــن احملطــات حــى ابتــت بنظــر الشــعب الســوري املنكــوب 
شــريكاً » كامــًا« يف عمليــة ذبــح الشــعب املنتفــض ضــّد نظــام جمــرم فقــد شــرعيته منــذ قــرار جملــس األمــن 
225٤ التابــع لألمــم املتحــدة، وهاهــي املنظمــة تثبــت ذلــك مــن جديــد يف كّل مناســبة مســتغلة انشــغال 
العــامل ابلقضــااي ســالفة الذكــر، ليخــرج علينــا مؤخــراً املبعــوث األممــي اخلــاص إىل ســورية »غــر بيدرســون« 
مبصطلــح جديــد أثنــاء تقدميــه إحاطتــه أمــام جملــس األمــن يــوم األربعــاء 2020/12/16 حــول ســر أعمــال 
اللجنــة الدســتورية يف جولتهــا الرابعــة، حــني طــرح مصطلــح » العدالــة التصاحليــة«  عــوض » العدالــة 
االنتقالية« األمر الذي أاثر جداًل واســعاً واســتنكاراً شــعبياً وردود فعل غاضبة من املعارضة مطالبني بعدم 
متريــر ذلــك املصطلــح الــذي يســاوي بــني الضحيــة واجلــاد، وبذلــك يتّضــح الــدور املشــبوه لألمــم املتحــدة 
يف حماولــة إلعــادة تدويــر النظــام الــذي مازالــت هتمــة ارتكابــه جرائــم حــرب واســتخدامه للســاح الكيمــاوي 

ماثلــة أمــام اللجــان املختصــة التابعــة للمنظمــة.
وأييت فــوز منظمــة » األمانــة الســورية للتنميــة » برتبــة حمكــم دويل يف انتخــاابت هيئــة التقييــم الدوليــة 
ضمــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة ) اليونســكو( يــوم اخلميــس 2020/12/17 ، والــي 
تــرتأس جملــس إدارهتــا »أمســاء األســد« لتتّضــح معــامل اإلحنطــاط األخاقــي واإلنســاين الــذي وصلــت إليــه 
هيئــة األمــم املتحــدة برّمتهــا، وابت لزامــاً علــى الــدول واحلكومــات إعــادة النظــر ببنيــة هــذه املنظمــة الــي 
أثبتــت فشــلها املزمــن يف حــّل النزاعــات منــذ أتسيســها وحــى اليــوم، ولعــّل فشــل منظمــة الصحــة العامليــة يف 
منــع تفّشــي فــروس كــوروان وأتخــر اإلجــراءات الواجــب اختاذهــا منــذ حلظــة اكتشــافه يف ووهــان الصينيــة 
والتغطيــة علــى األمــر، حــى ابت جائحــة هتــدد البشــرية، كّل ذلــك يدفعنــا للقــول أّن هــذه املنظمــة ابتــت 
هتــّدد األمــن والســلم العامليــني بعكــس مــا هــو منــوط هبــا. ممــا يســتدعي البحــث جــداّي عــن البديــل الناجــع 
هليئــة األمــم املتحــدة الــي »شــاخت« آلياهتــا علــى مــا يبــدو واهــرتأت، واحنصــر دورهــا بتقــدمي املســاعدات 
اإلنســانية أمــام اجملاعــات وموجــات النــزوح واللجــوء نتيجــة احلــروب الداخليــة الــي رافقــت الربيــع العــريب 
والــي مل يشــهدها العــامل منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة. فهــل حنــن علــى أعتــاب نظــام دويل جديــد يســتطيع 
إحــال الســام واألمــن الدوليــني بشــكل انجــع، وطــي صفحــة األمــم املتحــدة املليئــة ابلنكســات وامللّفــات 

املشــبوهة واملعايــر املبهمــة؟

Yasir El-hüseyni
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انتشــر الذعــر واهللــع يف ربــوع بريطانيــا بعدمــا ظهــرت ســالة جديــدة مــن فــروس كــوروان، ليبــدأ مسلســل الرعــب يف عمــوم أورواب. فــذاك 
الفــروس أفضــى لوفــاة مليــون و700 ألــف إنســان حــول العــامل خــال عــام واحــد وأجــر الــدول علــى غلــق حدودهــا وفــرض حظــر التجــوال 
ليوقــف االقتصــاد متامــا تقريبــا ويقضــي علــى احليــاة االجتماعيــة ليوجــه ضربــة موجعــة آلمــال اجلنــس البشــري، وهــو أخطــر مــا يف هــذا األمــر.

ويف الوقــت الــذي استبشــران فيــه خــرا ابكتشــاف اللقــاح للقضــاء علــى هــذا الفــروس بنهايــة فصــل الشــتاء هــذا، فجــرت بريطانيــا القنبلــة 
وأعلنــت أن الســالة اجلديــدة مــن الفــروس تنتشــر أســرع بنســبة %70.

يســتغلون الفــروس كســاح ضــد البشــرية ولعلنــا نتذكــر أن هنــاك رأاي ســائدا حــول العــامل مفــاده أن الفــروس مصنــع وينشــر بشــكل مقصــود 
رغبــة منهــم يف إعــادة تشــكيل حركــة اجلماهــر، وأن شــركات اللقاحــات واألدويــة تســتغل هــذه القــوة ضــد البشــر، وأن بضــع شــركات 

وعائــات أصبحــت مصيبــة ابلنســبة للعــامل كلــه، وأهنــم يســتغلون الفــروس كســاح ضــد البشــرية لبيــع مزيــد مــن اللقاحــات واألدويــة.
إهنــم يروجــون ملوجــة خميفــة مــن الرعــب. جيــب أال يســتخف أحــد هبــذا الــرأي الســائد، إذ علينــا أن نتوقــع أن يتحــول إىل حالــة مــن الغضــب 
مبــرور الوقــت. ولــو حتــول إىل غضــب ميكــن أن يكــون ســببا يف ردود أفعــال جمتمعيــة شــديدة وقويــة يف أورواب علــى وجــه اخلصــوص. كمــا أن 

آاثره السياســية واالجتماعيــة ميكــن أن تقلــب األنظمــة القائمــة رأســا علــى عقــب، فهــذا مــا أتوقعــه شــخصيا.
كيف عزلت بريطانيا بني ليلة وضحاها؟!

هــذا اهللــع خطــر للغايــة.. إن الــذي حــدث الليلــة املاضيــة ال يقــل يف اخلطــورة عــن »الفــروس املتحــور«. فنحــن أمــام نتيجــة مفادهــا أن 
اخلــوف والــوابء تســببا يف هلــع علــى مســتوى الــدول وهــو مــا أفضــى بــدوره إىل بــث الرعــب يف نفــوس الشــعوب.

لقــد أغلقــت دول أورواب بســرعة فائقــة جماهلــا اجلــوي مــع بريطانيــا، وهــي اخلطــوة الــي أقدمــت عليهــا العديــد مــن دول العــامل، فلــم تســمح 
للطائــرات الريطانيــة ابهلبــوط يف مطاراهتــا إال إلنــزال مواطنيهــا فقــط فيمــا أرجعــت املواطنــني الريطانيــني مــن حيــث أتــوا. وتســتعد 27 دولــة 

عضــو ابالحتــاد األورويب غلــق حدودهــا الريــة والبحريــة كذلــك مــع بريطانيــا.
ال شــك أن هــذا تصــرف لاحتيــاط يف مواجهــة هــذه اجلائحــة، فلــو كان الفــروس املتحــور ظهــر يف أملانيــا لكانــت بريطانيــا فعلــت األمــر 

ذاتــه، بــل كان هــذا اإلجــراء قــد اختــذ إزاء أي دولــة يف ظــل هــذه احلالــة النفســية الــي تســيطر علــى العــامل.
احلكــم علــى الــدول ابملــوت داخــل حدودهــا لكــن جيــب أال تتحــول هــذه اجلائحــة لوســيلة لتصفيــة احلســاابت بــني الــدول والشــعوب، فــا 

جيــب عــزل أي دولــة هبــذه الطريقــة لتــرتك مبفردهــا داخــل أراضيهــا تواجــه املــوت.
ســنراهم غــدا يفعلــون األمــر ذاتــه لدولــة أخــرى، لتعــزل الــدول عــن بعضهــا البعــض وتــرتك لتواجــه مصرهــا وتفــرض عليهــا قواعــد احلجــر 

الصحــي لتواجــه املــوت.
إن هــذا األمــر ينــذر مبســتقبل خطــر ابلنســبة لإلنســانية، إذ ســيفضي إىل انفصــال الشــعوب عــن بعضهــا وزوال حالــة التضامــن فيمــا بينهــا 
وانتهــاء خــط الدفــاع املشــرتك بينهــا واجنــراف العديــد مــن الــدول حنــو هاويــة الســقوط. لقــد أفضــت طريقــة التصرحيــات الصــادرة عــن بريطانيــا 

إىل عزلــة تلــك الدولــة بــني ليلــة وضحاهــا. فأهــم دواء ملواجهــة كــوروان هــو الكفــاح املشــرتك.
ماذا لو ختطوا حد التدابر واخلوف؟

ســتنهار الــدول وتبحــث املــدن عــن احلكــم الــذايت لــو عجــزوا عــن الفصــل بــني التدابــر واخلــوف فســينتظران مســتقبل كارثــي، وحينهــا لــن 
يســتطيع أحــد توقــع مــا الــذي ســيجر إليــه اخلــوف عاملنــا. ورمبــا تنهــار ســلطة الدولــة وتنغلــق الــدول واملــدن علــى نفســها وتبحــث عــن احلكــم 
الــذايت، بــل رمبــا نشــهد فجــأة ردود أفعــال اجتماعيــة خطــرة للغايــة يف أورواب علــى وجــه اخلصــوص. ورمبــا أيخــذ األمــر بعــد اليــوم بعــدا آخــر 

لتبــدأ الــدول ابهتــام بعضهــا وتصفيــة حســاابهتا مــن خــال جائحــة كــوروان.
ولقــد بــدأان نــرى ابلفعــل ظهــور هــذا التوجــه، إذ إن العاقــات الدوليــة بــدأت أتخــذ منحــى جديــد وفــق تطــور أوضــاع كــوروان. فبغــض النظــر 

عــن اخلطــاابت اإلنســانية الــي يطلقوهنــا، فــإن العاقــات الثنائيــة بــني الــدول رمبــا تضعــف وتقــوى حســب أوضاعهــا.
االنقطــاع بــني الــدول ســيؤدي إىل نشــوب حــروب  لقــد اهنــارت البنيــة الفوقــة لاحتــاد األورويب ابلفعــل، وبــدأت اجملــاالت املشــرتكة ابلتفــرق، 
كمــا أن الــدول أضحــت يف عزلــة وأصبحــت فكــرة التضامــن بــني دول أورواب جــزءا مــن التاريــخ. ولعــل منــوذج بريطانيــا يعطينــا إشــارات 
قويــة حــول املســتقبل الــذي ســيقودان إليــه اخلــوف واهللــع واألاننيــة. وإذا كانــت الــدول الــي ينبغــي هلــا أن تتضامــن مــع بعضهــا يف مواجهــة 
اجلائحــة تنفصــل عــن بعضهــا البعــض، فعلينــا أن نتوقــع أن هــذا االنقطــاع يف كــوارث أكــر ميكــن أن يــؤدي حــى إىل نشــوب حــروب بــني 
تلــك الــدول. هــل صنعــوا الفــروس وهــذه اجلائحــة؟ هــل يديــرون انتشــاره بشــكل ممنهــج؟ اجلميــع يفكــر يف إجــاابت ألســئلة كهــذه، فنحــن 
أمام حالة من الشــك تســاوران مجيعا بشــكل خطر. ال ميكننا تســليم العامل جلشــع أمثال بيل غيتس وخمططاهتم املرعبة  ولعل هذه النقطة 
ليســت النقطــة األكيــدة يف األمــر، أمــا النقطــة األكيــدة فهــي أن هنــاك مــن يرســم خمططاتــه مــن خــال هــذه اجلائحــة وذاك اخلــوف. فهــذا 

ال خيفــى علــى أحــد، فهــؤالء حياولــون بــث الذعــر بــني النــاس الســتغاله وحتويلــه إىل قــوة اقتصاديــة وسياســية وأســاس لســلطتهم الدوليــة.
إهنــم يبذلــون مــا بوســعهم مــن أجــل عــامل ذي مركــز واحــد تديــره الشــركات الكــرى ويســيطر عليــه اجلشــع ويســتمر فيــه ســلطاهنم مــن أجــل 
القضــاء علــى اجلنــس البشــري. ولــو اســتمر الوضــع علــى هــذا احلــال رمبــا تضطــر الــدول والشــعوب يف املســتقبل القريــب ملواجهــة هــذه 

العصــاابت، ذلــك أن هــذا األمــر ســيكون أخطــر أنــواع االســتعمار الــذي شــهده اتريــخ البشــرية.
ال ميكــن أن نســلم العــامل ونرتكــه دون محايــة أمــام األفــكار املخيفــة الــي يطرحهــا بيــل غيتــس وأمثالــه ومــا حيلمونــه مــن أطمــاع وخمططــات 
هدفهــا القضــاء علــى اجلنــس البشــري. جائحــة كــوروان أصبحــت هنايــة الزمــان ابلنســبة ألورواب  وامسحــوا يل إبضافــة ماحظــة أخــرى، أال 
وهــي أنــه كمــا كانــت هجمــات 11 أيلــول اإلرهابيــة بدايــة النهايــة ابلنســبة للــوالايت املتحــدة وتراجعهــا واهنيارهــا، فــإن كــوروان أدت املهمــة 
ذاهتــا ابلنســبة ألورواب. فحــى لــو اســتطاعوا الســيطرة علــى هــذه اجلائحــة فإهنــم لــن ينجحــوا جمــددا يف التأصيــل لفكــرة مركزهــا أورواب الــي 
ســتنهار ســلطتها الدوليــة فــا تســتطيع أن تســتجمع قواهــا جمــددا. وأان شــخصيا أؤمــن أبن جائحــة كــوروان ســتضعف بنهايــة كانــون الثــاين 

لتنتهــي متامــا يف الربيــع مهمــا انتشــر الفــروس وتعــرض لطرفــات بثــت الرعــب واهللــع بــني الشــعوب.
كوروان ستنتهي، فمن سينهار ومن سيصعد؟

لكــي أرى كذلــك أن اجلــراح الــي تســببت هبــا اجلائحــة الــي دفعــت العــامل للبحــث عــن نظــام جديــد ســتغر العــامل متامــا مــن السياســة إىل 
علــم االجتمــاع ومــن نفســية اجملتمعــات إىل ثقافــة احليــاة املشــرتكة ومــن التكنولوجيــا إىل الدفــاع ومــن حمــاوالت البحــث الوطنيــة إىل الكيــاانت 
فــوق الوطنيــة. وال شــك أن هــذا التغيــر اجلــذري ســيعي االهنيــار ابلنســبة للعديــد مــن الــدول، لكنــه ســيفتح البــاب كذلــك أمــام العديــد مــن 
الــدول مــن أجــل الصعــود وبنــاء القــوى االســتثنائية، وتعتــر تركيــا مــن أقــوى الــدول املرشــحة للصعــود، فهــذا أمــر واضــح وصريــح، فلنســتعد 

الســتقبال هــذه التطــورات.

İngiltere’de; COVID-19 virüsünün mutasyona uğramış halinin ortaya çıkması büyük korkuya neden oldu. 
Bütün Avrupa’da tam anlamıyla bir panik başladı. Bir yılda 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olan, 
ülkeleri kapatan, ekonomiyi neredeyse durduran, sosyal hayatı bitiren virüs, en önemlisi de, insan ırkının 
gelecek umutlarına çok ağır darbe vurdu.
Tam da “aşı bulundu, tedavi geliştiriliyor, bu kışı da atlatırsak bu iş bitti” derken İngiltere’deki olay patlak 
verdi. Mutant Virüsün yüzde yetmiş daha hızlı yayıldığı ilân edildi. Virüsü insanlığa karşı silâh gibi kul-
lanıyorlar.  Şunu not edelim: Virüsün üretildiği, kasıtlı olarak yayıldığı, kitlelerin bu şekilde yeniden dizayn 
edilmek istendiği, aşı ve ilaç şirketlerin bu gücü insanlığın aleyhine kullandığı, birkaç şirket ve ailenin 
dünyanın başına belâ olduğu, daha fazla aşı ve ilaç satmak için virüsü bir silâh gibi kullandığına dair küresel 
ölçekte yaygın bir kanaat var. Müthiş bir korku pazarlıyorlar.
Bu kanaat küçümsenmemeli. Ve giderek bir öfkeye dönüşebileceği öngörülmeli. Eğer öfkeye dönüşürse, 
özellikle Avrupa’da çok sarsıcı toplumsal reaksiyonlar oluşabilir. Bunun siyasi ve sosyal etkileri var olan 
kurulu düzenleri tersyüz edebilir. Tahminim, oraya doğru akıyor. İngiltere bir gecede nasıl da tecrit edildi! 
Bu panik çok tehlikeli.. Önceki akşam yaşananlar, “Mutant Virüs” kadar tehlikeliydi. Korku ve salgının 
devletler düzeyinde paniğe neden olduğu, bu iş tutuş tarzıyla kitlelerde panik havası estirildiği gibi bir 
sonuç var önümüzde. Avrupa ülkeleri çok hızlı biçimde, ardı ardına İngiltere ile uçuşları kapattı. Ardından 
dünyanın birçok ülkesi aynı yolu izledi. Uçaklar indirilmedi, inen uçaklar da kendi vatandaşlarını aldılar, 
İngilizleri geri çevirdiler. AB’nin 27 ülkesi, İngiltere ile sadece hava ulaşımını değil, deniz ve tren ulaşımını 
da kapatmaya hazırlanıyor.  Bu ilk başta salgına karşı bir hassasiyettir, doğru. Eğer mutasyona uğramış virüs 
Almanya’da orta çıksa, İngiltere de aynısını yapacaktı. Bu psikolojik ortamda her ülkeye aynısı yapılacaktı.
Ülkeler kendi içinde ölüme terkedilecek?
Ama salgın devletlerin, milletlerin birbiriyle hesaplaşma aracı olmamalı. Hiçbir ülke, bu şekilde tecrit 
edilmemeli. Yalnız bırakılmamalı. Kendi evine kapatılmamalı. Kendi başına bırakılmamalı.
Yarın aynı şey bir başka ülkeye yapılacak. Ülkeler birbirinden kopacak, kendi başına bırakılacak. Kendi 
kaderine terkedilecek. Ülkeler karantinaya alınacak, kendi içinde ölüme terkedilecek.
Bu, insanlık için vahim bir geleceğe işaret ediyor. Milletlerin birbirinden kopmasına, dayanışma alanlarının 
yok oluşuna, ortak savunmanın bitişine, birçok ülkenin çöküşe sürüklenmesine yol açacak.
İngiltere’den yükselen açıklamaların biçimi, bir günde yalnız kalmasıyla sonuçlandı. Bir günde bütün ülkel-
er onu yalnız bıraktı. Salgına karşı en büyük ilaç ortak mücadeledir. Tedbir-korku çizgisi aşılırsa: Devletler 
çöker, şehirler otonom arayışlara başlar.  Tedbir ile korku arasındaki çizgi kontrol edilemezse, felâket bir 
gelecek bizi bekliyor olacaktır. İşte o korkunun dünyayı nerelere sürükleyeceğini kimse tahmin bile edemez. 
Devlet otoritesi çöker, bölgeler ve şehirler içe kapanır, otonom bir arayış öne çıkar. Özellikle Avrupa’da bu 
yönde çok tehlikeli toplumsal reaksiyonlar birden patlayabilir.
Bu aşamadan sonra iş bambaşka bir boyut alabilir. Ülkeler birbirini suçlamaya, birbirinden hesap sormaya, 
bütün hesaplarını salgın üzerinden görmeye başlayacak. Böyle bir eğilim başladı bile. Uluslararası ilişkiler, 
pandemiye göre yeni bir hal, biçim alıyor. Her ne kadar insani nutuklar atılsa da, ikili ilişkiler, ülkelerin 
durumuna göre zayıflayıp güçlenebiliyor. Ülkeler arası kopuşlar savaşlara neden olur.
Daha şimdiden Avrupa Birliği üst yapısı dağıldı. Ortak alanlar tükenmek üzere. Ülkeler yalnız bırakılıyor, 
ortak Avrupa düşüncesi ve dayanışması tarih oluyor. İngiltere örneği, korku, panik ve bencilliğin nasıl bir 
gelecek oluşturabileceğine dair bize çok sağlam işaretler veriyor. Salgın karşısında dayanışma göstermesi 
gerekenler tamamen birbirinden kopuyorsa, daha büyük felâketlerde bu kopuşun savaşlara bile neden olabi-
leceğini öngörebilmeliyiz.  Virüs ve salgın, üretildi mi? Yayılması kontrollü biçimde mi yürütülüyor? Bu ve 
daha birçok soru hemen herkesin zihninde var. Çok yoğun şüphe ve endişe söz konusu.
Dünyayı, Bill Gates gibilerin açgözlülüğüne ve korkunç hesaplarına teslim edemeyiz. 
İşin bu tarafı kesin değil ama kesin olan bir şey var: Birileri salgın üzerinden, virüs üzerinden, korku üzerin-
den bir hesap yapıyor. Bu, açık… Korku ve panik yayarak bunu ekonomik güce, siyasi güce, küresel iktidar 
inşasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Tek merkezli dünya, şirketlerin yönettiği dünya, açgözlülüğün hâkim 
olduğu dünya, insan ırkını mahvetme adına kendi saltanatlarının hüküm sürdüğü dünya için çalışıyor. Böyle 
devam ederse, yakın gelecekte toplumlar kadar devletler de bu kartellerle mücadele etmeye mecbur kalabilir. 
Çünkü bu, insanlık tarihinin gördüğü en tehlikeli, en ölümcül sömürgecilik şekli olacaktır. Dünya, Bill Gates 
ve benzerlerinin korkunç düşüncelerine, doyumsuzluklarına, insan ırkı üzerindeki yok oluş hesaplarına karşı 
sahipsiz, savunmasız bırakılamaz.  Salgın Avrupa için tarihin sonu oldu.  Bir not daha ekleyeyim: 11 Ey-
lül terör saldırıları nasıl ABD’nin durmasının, gerilemesinin, çöküş sürecinin başlangıcı olmuşsa, korona 
salgını da Avrupa için öyle olmuştur. Salgın kontrol edilse de, bir daha Avrupa merkezli bir düşünce inşa 
edilemeyecek, Avrupa ana karasının küresel iktidar alanı toparlanamaz şekilde dağılacaktır. Şahsen; ne kadar 
panik ve korku yayılırsa yayılsın, ne kadar mutasyona uğrarsa uğrasın COVID-19 salgınının Ocak sonundan 
itibaren zayıflayıp bu baharda sona ereceğine inanıyorum.
Salgın bitecek. Peki kim çökecek kim yükselecek?
Ama açtığı yaraların, sebep olduğu yeni düzen arayışlarının dünyayı tamamen değiştireceğini de görüyo-
rum. Siyasetten sosyolojiye, toplumsal psikolojiden ortak yaşama kültürüne, teknolojiden savunmaya, ulusal 
arayışlardan ulus üstü yapılanmalara kadar, her şeyi değiştirecek.
Bu keskin değişim birçok ülke için çöküş anlamına gelecek. Ama bazı ülkeler için olağanüstü bir yükselişin, 
güç inşasının kapılarını açacak. Türkiye, yükseliş ülkelerinin en güçlü adayıdır. Bu artık kesindir, nettir.
Biz buna hazırlanalım. 

İbrahim KARAGÜL 

Mutant Virüs paniği: İngiltere bir gecede nasıl da tecrit edildi! 
الهلع من ساللة جديدة من كورونا: كيف عزلت بريطانيا بين ليلة وضحاها؟ 
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ال ميكننــا النظــر إىل حماولــة انقــاب 17-25 ديســمر/كانون األول 2013، ومــن بعدهــا حماولــة االنقــاب الفاشــلة 15 يوليــو/
متــوز، علــى أهنمــا عبــارة عــن حــدث جــرى وانتهــى يف اتريــخ تركيــا الداخلــي فحســب. ال شــك أنّنــا كنــا أمــام حركــة بــدأت تنظيمهــا 
منــذ منتصــف ســتينيات القــرن املاضــي يف تركيــا، مرتكــزة علــى أهــداف معينــة ومنــوذج خــاص ومفهــوم ديــي، ســاعية مــن خــال ذلــك 
للتغلغــل يف مجيــع مؤسســات الدولــة ودوائــر اجملتمــع، وقــد اســتطاعت جتميــع قوهتــا مــن خــال التنظيــم الداخلــي، هبــدف االســتياء 

بشــكل كامــل علــى حكومــة منتخبــة دميقراطيًّــا.
نعــم مــن املمكــن قــراءة ورصــد قصــة الفاعــل احملــّرك لتلــك احملــاوالت االنقابيــة؛ »منظمــة غولــن اإلرهابيــة«، ضمــن نطــاق تركيــا فحســب. 
ــا مــع احملــاوالت االنقابيــة تلــك، ميكــن التعــّرف  إال أنــه مــن خــال النظــر يف الوقــت ذاتــه إىل األحــداث الــي جــرت يف املنطقــة تزامًن

بشــكل أوضــح علــى الــدور الــذي قامــت بــه، ومــع مــن عملــت لذلــك وكيــف.
لقــد كان الربيــع العــريب أشــبه بعمليــة ذات جــذور اجتماعيــة، بــدأت يف مواجهــة وحتطيــم الوضــع القائــم منــذ قــرن مــن الزمــن علــى أســاس 
اســتبدادي واســتعماري واســرتاتيجية صهيوينــة. وملواجهــة هــذه العمليــة ســرعان مــا ظهــرت »نظــرايت املؤامــرة« الــي حاولــت تطويــع 
الثــورات االجتماعيــة، وفــق خطــوات مرحلــة جديــدة تتماشــى مــع خطــة العقــل املدبـّـر العاملــي. ولقــد كانــت الثــورات املضــادة الــي ســرعان 
مــا بــدأت عقــب هــذه املرحلــة؛ كافيــة يف إظهــار حجــم التخبــط الــذي كانــت عليــه نظــرايت املؤامــرة تلــك. وبينمــا أعلنــت الثــورات 
املضــادة بوضــوح عــن هدفهــا يف اســتعادة أركان األنظمــة القدميــة، ركــزت علــى جعــل الوجــوه اجلديــدة للنظــام القــدمي املعــاد أتسيســه مــن 

جديــد؛ أكثــر قســوة ووحشــية وقمًعــا للمحــاوالت الدميقراطيــة احلاصلــة.
أمــا التأثــرات اجلانبيــة -إن صــح التعبــر- هلــذه املرحلــة، فقــد ســامهت يف توليــد نظــام جديــد ملفهــوم احلــرب البــاردة، وصّدرتــه حنــو 
العديــد مــن البلــدان حــول العــامل. ولقــد أســس نظــام احلــرب البــاردة اجلديــد بــدوره، أقطــااًب جديــدة مــا بــني عــامل يراعــي الدميقراطيــة 
وحقــوق اإلنســان واالســتقال وكرامــة الشــعوب والرفاهيــة واحلقــوق، ووضــع راهــن يقــاوم هــذا العــامل. وابلطبــع كان يُنظــر إىل تركيــا مــا 
بــني هــذه القطبــني كمركــز أويّل، ســرعان مــا أصبــح هدفًــا لشــى اهلجمــات. ولذلــك الســبب فــإّن حمــاوالت االنقــاب املتتاليــة والــي 
بدأت منذ اســتدعاء رئيس االســتخبارات الرتكية لتقدمي إفادته أمام املدعي العام يف 7 فراير/شــباط 2012، ومن مثّ حماولة انقاب 
17-25 ديســمر/كانون األول 2013، وأخرًا حماولة االنقاب الفاشــلة 15 يوليو/متوز؛ قد شــكلت حلقة هامة للغاية يف خضم 

حمــاوالت االنقــاب املضــاّدة لدحــض الربيــع العــريب، يف ســوراي أواًل، مثّ مصــر.
ــا مــع  مــن املعلــوم أّن حركــة متــرد الــي بــدأت هجماهتــا ضــد أول رئيــس منتخــب بشــكل صحيــح ونزيــه يف مصــر، كان حراكهــا متزامًن
أحــداث »غيــزي ابرك« يف تركيــا، إال أن األمــر ال يقــف بطبيعــة احلــال عنــد حــدود التزامــن أو املصادفــة بــا شــك. بــل دعــوان نتذكــر 
أيًضــا كيــف وصــف البعــض أحــداث »غيــزي ابرك« ابلربيــع الرتكــي، وبلغــة شــبيهة متاًمــا مــع لغــة حركــة »متــرد«، ممــا يُظهــر بوضــوح 
أّن كا احلدثــني قــد مت طبخهمــا يف املــكان ذاتــه. وحينمــا كنــا نقــول أبن أصحــاب غيــزي ابرك حياولــون إجيــاد طريــق مــن تقســيم إىل 
حربيــة، كان البعــض يعتــر ذلــك مــن مجلــة نظــرايت املؤامــرة خمتصــرًا األمــر أبنــه احتجــاج دميقراطــي، إال أهنــم مل يــَروا كيــف أّن االحتجــاج 
»الدميقراطــي« ملــا يعــرف حبركــة متــرد، ســرعان مــا حتــول إىل مذحبــة وجمــازر وحشــية يف مصــر. ألهنــم كانــوا يف حالــة ســكر زيّنهــا هلــم 

الدخــان املنبعــث علــى أنــه مطلــع ثــورة، متاًمــا حســب الــدور الــذي رمســه االنقابيــون يف ســيناريوهاهتم.
حــى ذلــك احلــني كان النمــوذج الرتكــي يف عمــوم العــامل اإلســامي، حيظــى وال يــزال بتأثــر قــوي طمــوح علــى صعيــد مطالــب الشــعوب 
املســلمة للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وحريــة التعبــر واحلكومــة الصاحلــة والتنميــة والرفاهيــة وكرامــة اإلنســان. ويف املقابــل كان مــن 
ــم أن يبــدؤوا مــن املصــدر  الصعــب علــى أنظمــة االســتبداد العربيــة ودول الوصايــة الغربيــة مواجهــة تلــك املطالــب، ولــذا كان مــن احملّت

املغــّذي لتلــك املطالــب، أي مــن تركيــا.
لقــد كانــت ســوراي يف واقــع األمــر أوىل حمطــات الثــورات املضــادة للربيــع العــريب. حيــث بــدأت حماولــة قمــع مطالــب احلريــة والدميقراطيــة 
بــكل الوســائل مهمــا كلفــت مــن زهــق لــألرواح، ومتــت مواجهــة مطالــب التغيــر؛ ابلســاح والــدم، وال شــك أّن ذلــك لعــب دورًا حامسًــا 
يف حتويــل الربيــع العــريب إىل شــتاء قــاٍس. وبعــد ســوراي، بــدأت العمليــة ذاهتــا يف مصــر واليمــن، حــى وصــل النــاس إىل حالــة مــن النــدم 

الشــديد جملــرد أهنــم فكــروا بطلــب حريتهــم وحقوقهــم.
أمــا يف تركيــا، فبعــد أن جنحــت يف إفشــال أحــداث غيــزي ابرك الــي كانــت نســخة طبــق األصــل عــن حركــة متــرد املصريــة، كانــت يف 
مواجهــة حماولــة انقــاب 17-25 ديســمر/كانون األول، والــي ظهــرت بقنــاع مغايــر مل يكــن متوقًعــا. حيــث هدفــت هــذه احملاولــة 

وبتعــاون بــني أســاك القضــاء والشــرطة واإلعــام، إىل خلــق صــورة تظهــر فيهــا احلكومــة أهنــا فاســدة بــكل أركاهنــا ووزرائهــا.
ويف احلقيقــة كانــت مقاومــة حماولــة مــن هــذا النــوع شــيًئا شــبه مســتحيل، حيــث كانــت حماولــة ختتبــئ وراء قنــاع القضــاء مــرة واحــدة. لقــد 
وضعت أدق التفاصيل يف حســاابهتا، وكانت تضع خطواهتا واحدة تلو األخرى يف ضوء ذلك. ال شــك أن حماولة انقاب من هذا 
النــوع، تعتــر أكثــر أتثــرًا مــن حمــاوالت االنقــاب العســكرية، وابلتــايل ســتحظى مبشــروعية أعلــى مــن ذلــك بكثــر، حيــث لــن يتمكــن 
أحــد أن يقّيمهــا علــى أهنــا انقــاب، ألن مــن ورائهــا يقــف القضــاء الــذي حيظــى هبويــة شــبه مقّدســة يف عمــوم العــامل. وكان مــن الطبيعــي 
أن ينجــو األعضــاء االنقابيــون داخــل هــذا الســلك مــن ماحظــة أحــد يف خضــم التوتــر لســائد، بعــد أن انقلبــوا علــى التسلســل اهلرمــي 

ضمــن الســلطة القضائيــة، بشــكل يشــبه متاًمــا مــا تقــوم بــه طغمــة عســكرية فاســدة، بشــكل ال ميــت لألخــاق وشــرف املهنــة بصلــة.
إنــي أعتــر يف احلقيقــة أّن حماولــة انقــاب 17-25 ديســمر/كانون األول، ومــا كان علــى شــاكلتها مــن انقــاابت تتــم مــن خــال 
ســلك القضــاء واإلعــام، أخطــر بكثــر علــى الــدوام مــن االنقــاابت العســكرية التقليديــة. حيــث أّن األخــرة تســعى جاهــدة لرتســيخ 
شــرعيتها، ألهنــا ال تســتند إىل شــرعية ســوى قــوة العســكر، وهــي قــوة ليســت مقنعــة يف هنايــة املطــاف، أكثــر مــن كوهنــا أداة قمــع 

وتكميــم لألفــواه.
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، كان الســبيل الوحيــد للتغلــب علــى حماولــة انقــاب جــاءت مــن خــال ســلك القضــاء وحبملــة إعاميــة 
قويــة، مثــل حماولــة انقــاب 17-25 ديســمر، هــو وجــود قيــادة متتلــك شــجاعة اســتثنائية، إىل جانــب البصــرة واملعرفــة واحلكمــة. 
وعلينــا أن ال ننســى أنــه بفضــل قيــادة أردوغــان متكنّــا مــن التغلــب علــى حماولــة انقــاب خبيثــة مــن هــذا النــوع، وال شــك أّن ذلــك قــد 

عــّزز مــن قيادتــه.
أخــرًا، جيــدر القــول أنــه مــن خــال ماحظــة العديــد مــن األمثلــة حــول العــامل يف وقتنــا احلــايل، ألنظمــة انقابيــة جــاءت عــر القضــاء، 

ســندرك حجــم الكوابيــس الــي كان مــن املمكــن أن نعيشــها لــو جنحــت -ال قــّدر هللا- حماولــة انقــاب 17-25 ديســمر.

17-25 Aralık 2013’te Türkiye’de girişilen, bilahare 15 Temmuz’da yine başarısız kalan darbe denem-
esini sadece Türkiye’nin kendi iç tarihinde olup biten bir olay olarak göremeyiz. Elbette Türkiye’de 
altmışlı yılların ortalarından itibaren örgütlenmeye başlamış, kendi özel hedefleri, tarzı, dini anlayışı 
olan bir hareketin devletin ve toplumun bütün kademelerine sızarak, örgütlenerek biriktirdiği bir gücün, 
demokratik yollarla oluşmuş iktidarın tamamını ele geçirme denemelerine tanık oluyorduk. Bu darbe 
teşebbüslerinin faili olarak FETÖ’nün hikayesini Türkiye ile sınırlı bu seyri içerisinde okumak ve izle-
mek de mümkün. Ancak bu darbe teşebbüsleri ile eşzamanlı olarak bölgede cereyan eden olaylarla bir 
arada düşünüldüğünde kimin hangi rolde, kimlerle nasıl bir işbirliği içinde ne yapmaya çalıştığı çok daha 
iyi görülüyor.
Arap Baharı sömürgeye, Siyonist bir stratejiye ve istibdada dayalı yüzyıllık bir statükoyu çatırdatan, yık-
maya başlayan, sosyolojik kökleri olan bir süreçti. Bu sürecin arkasında hemen devreye giren komplo 
teorileri, bu toplumsal patlamaları yine küresel aklın planı dahilinde cereyan eden yeni bir düzenlemenin 
adımları olarak algılayıp göstermeye çalıştı. Telaşla kısa süre sonra devreye giren karşı-devrimler bu 
komplo teorilerinin ne kadar kuru evhamdan ibaret olduğunu göstermeye yetti gerçi. Bu karşı devrimler 
eski düzenin restorasyon çabasını ifade ederken, yeniden tesis edilen eski düzenin yeni müstebitlerini 
eskisinden de daha acımasız, demokratik gelişmelere karşı daha hassas ve daha gaddar bir hale getirdi.
Bu sürecin hassasiyetleri dünyanın bir çok ülkesini içine alan yeni bir soğuk savaş düzenini de tesis 
etti. Bu soğuk savaş düzeni demokrasi, insan hakları, bağımsızlık, halkların onuru, refahı ve hukukunu 
gözeten bir dünya ile buna karşı direnen bir statüko arasında yeni kutuplar oluşturdu. Bu kutuplar arasında 
tabii ki Türkiye birincinin merkezi olarak görüldü ve bütün saldırıların hedefi haline geldi. O yüzden 7 
Şubat 2012’de MİT Müsteşarı’nın savcılıkça ifadeye başlamasıyla başlayan, sonradan Gezi, 17-25 Aralık, 
7 Haziran ve 15 Temmuz darbe teşebbüsleri ile devam eden darbeler dizisi Arap Baharı’na karşı önce 
Suriye’de sonra Mısır’da başlatılan karşı-darbe girişimlerinin çok önemli bir halkasını da oluşturuyordu.
Temerrüt hareketi olarak bilinen, Mısır tarihinin ilk doğru-dürüst seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı 
başlatılan hareket ile Gezi hadiseleri eşzamanlıydı ama tek ilgileri eş-zamanlılıkları değildi. Gezi hadis-
esinin birileri tarafından Türk Baharı olarak nitelendiğini, Temerrüd’ün dilinin birbiriyle aynı mutfakta 
pişmiş gibi servis edilmiş olmasını da hatırlayalım. Taksim’den Harbiye’ye bir yol bulunmaya çalışıldığını 
söylediğimizde bunu komplo teorisi olarak görüp, olayın bir demokratik gösteriden ibaret olduğunu 
söyleyenler aynı model bir sözümona demokratik gösterinin, yani Temerrüt hareketinin Mısır’da nasıl 
bir acımasız, vahşi katliamla tamamlanan bir darbeye dönüştüğünü görmüyordu. Çünkü devrim başında 
duman, ilk devrim ilk heyecan sarhoşluğu içindeydi. Tam da darbecilerin senaryolarında kendilerinde 
yazdıkları role uygun olarak.
O zamana kadar bütün İslam dünyasında Türkiye modeli Müslüman halkları demokrasi, insan hakları, 
ifade özgürlüğü, iyi yönetim, kalkınma, refah ve insanlık onuru taleplerine dair ayartıcı bir etki yapıyor-
du. Bu taleplerle Arap istibdat rejimlerinin ve onlara vesayet eden batılı ülkelerin başetmesi zordu. O 
yüzden işe sadece varlığıyla ve pratiğiyle demokrasi, insan hakları ve refah taleplerine ayartıcı etki yapan 
ülkeden, Türkiye’den başlamak gerekiyordu.
Aslında Arap Baharı’na karşı ilk karşı-devrim adımı Suriye’de atıldı. Suriye’de demokrasi ve özgürlük 
taleplerinin kaç insanın hayatına mal olursa olsun bir defa püskürtülmesi, değişim taleplerinin silahla, 
kanla ifsat edilmesi Arap Baharı’nın kışa çevrilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Sonra Mısır ve Ye-
men’de doğrudan darbelerle burada halklar adeta demokrasi, insan hakları istediklerine bin pişman edildi.
Türkiye’de ise Mısır’daki Temerrüt hareketiyle eşzamanlı olarak ve aynı mantıkla düzenlenen Gezi 
hadiseleri başarısızlığa uğradıktan sonra darbe teşebbüsü bu sefer 17-25 Aralık’ta hiç beklenmeyen bir 
kılığa bürünerek geldi. Hükümetin adeta bütün bakanlarıyla birlikte yolsuzluğa gark olduğu imajı ustaca 
yaratılarak yargı-polis-medya işbirliğiyle…
Böyle bir kılıkta, böyle bir gerekçeyle ve yargı eliyle kotarılan bir darbeye karşı durmak aslında imkansı-
za yakın bir şeydi. Her şey en ince detaylarına kadar düşünülmüş, hesaplanmış ve adım adım sahneye 
konuluyordu. Böyle bir darbe teşebbüsü sıradan, askeri darbe teşebbüsünden çok daha etkili ve meşrui-
yeti çok daha yüksek olacaktı. Kimse bunu bir darbe olarak bile niteleyemeyecekti. Çünkü arkasında 
dünyanın her yanında adeta kutsal bir hüviyet kazanmış yargı vardı. Bu yargı mensuplarının olabilecek 
cunta tarzı bir örgütlenmeyle yargı hiyerarşisine karşı bir darbe yaparak bu işe girişmiş olmalarındaki 
usulsüzlük, ahlaksızlık ve yolsuzluk nasılsa bu hengamede dikkatlerden kaçmış olacaktı.
Açıkçası, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünü ve bu türden yargı-medya yoluyla yapılan darbeleri her zaman 
normal askeri darbelerden çok daha tehlikeli bulurum. İkincisi, kendi meşruiyetini tesis etmek için çok 
uğraş göstermek zorundadır, çünkü dayandığı tek meşrulaştırıcı nokta askeri gücüdür ve bu güç de aslında 
ikna edici değil, sadece bastırıcı ve susturucudur.
Oysa yargı yoluyla gelen darbeye, bir de iyi bir medya kampanyası eşlik etmişse, ki 17 Aralık’ta fazlası 
vardı, ona karşı durabilmek istisnai cesaret, basiret, maharet ve ferasette bir liderlikle mümkün olabilir. 
Erdoğan’ın liderliğini hem pekiştiren, ama aynı zamanda zaten o liderlik sayesinde böyle sinsi bir darbe 
teşebbüsünü atlatmış olduğumuzu unutmamamız lazım.
Bu arada dünyanın bir çok ülkesinde halihazırda hiç kimsenin ruhu duymadan yargı yoluyla kotarılmış 
adı konulmamış darbe düzenlerinin hakim olduğunu görürsek, 17 Aralık, Allah muhafaza kotarılmış olsa, 
nasıl bir dünyada yaşıyor olabileceğimize dair ne kabuslar hayal edebiliriz.
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حولت النخبة السياسية اإليرانية بضعة سطور شعرية قرأها الرئيس الرتكي  )أردوغان( يف) ابكو( اخلميس املاضي إىل توتر سياسي. 
وبينمــا ســارع السياســيون إبصــدار أحــكام عدوانيــة  ضــد )أردوغــان( ؛ كانــت وســائل اإلعــام ال اإليرانيــة – أيضــًا- قــد غصــت 
ابالدعــاءات  الــي مفادهــا :أن )أردوغــان( يســعى إىل   “ قيــادة العــامل اإلســامي ، وإحيــاء  العثمانيــة والرتكيــة”. و زعمــت  أيضــاً أن 
)أنقــرة( تســتهدف الــرتاب اإليــراين ، وتثــر التفرقــة العنصريــة .لكــن، يف الوقــت الــذي تســعى فيــه السياســة الرتكيــة علــى احملافظــة  علــى 
وحدة املناطق  يف دول  املنطقة ؛ فإن طهران  تقوم - على العكس  من ذلك  -  وبشكل  متطرف  على   دعم  حركات متطرفة 

مثــل )ب ك ك( االنفصاليــة )PKK(. فكيــف لنــا  أن نفهــم رد فعــل طهــران املبالــغ فيــه يف حــني أن رقصتهــا الامتناهيــة معروفــة؟
وكمــا أشــار رئيــس االتصــاالت ألتــون- حينمــا  تســاءل يف حديثــه  حــول العديــد مــن القضــااي مبــا يف ذلــك القضيــة النوويــة- : يف 
الوقــت الــذي كانــت  تتعــرض  فيــه إيــران  للضغــط الــدويل كانــت أنقــرة تقــوم بتقــدمي الدعــم لإليرانيــني ؛ بينمــا قــام السياســيون  اإليرانيــون  

بتوجيــه  تعبــرات  قاســية لرتكيــا؟
ميكننا البحث عن إجاابت هلذه األسئلة يف مكانني:

انزعاج  )إيران( من تزايد نفوذ ) أنقرة( اإلقليمي  يف السنوات األخرة، وتطور قدراهتا .   1-
شعورها ابلقلق جراء إمكانية حتول سياسة )ابيدن( يف الشرق األوسط ،وما ستحدثه من حتالفات جديدة وتغرات.   2-

تراجع التوسع اإليراين 
منــذ عــام 2016 تقــوم )تركيــا( حبمــات عســكرية بــدأت يف ســوراي ، مث العــراق، فليبيــا، وصــوال إىل شــرق املتوســط وإقليــم )كاراابغ(.
ومعلــوم أن تلــك احلمــات كانــت جتــري أحيــاان ابلتوافــق مــع )روســيا( أو بشــكل متــوزان معهــا. لكــن املســألة ليســت مقتصــرة علــى 
  SİHA ذلــك ؛ ذلــك أن القــدرة العســكرية الــي طورهتــا )أنقــرة( يف الســنوات األخــرة وأببعــاد خمتلفــة- مبــا يف ذلــك الطائــرات املســرة
وانشــاء  الفــرق  العســكرية  يف بــاد اجلــوار  - قــد أاثرت  حفيظــة بعــض  الــدول  مثــل   )إيــران(  والســعودية  و )إســرائيل(  فعلــى 
ــا عــر خــط املقاومــة الــذي أسســته منــذ الثــورة يف عــام 1979 ، قلقــة بشــأن  ســبيل املثــال ، جنــد طهــران ، الــي متــارس نفــوًذا إقليمًي

إجنــازات )أنقــرة( يف أربــع ســنوات فقــط. حيــث جــاء االنتصــار األخــر يف )كاراابغ(يف 44 يوًمــا.
مث إن التــوازن  يف )القوقــاز( قــد أثــر ســلبا علــى  )روســيا( وبشــكل  أوضــح علــى  )إيــران(. ذلــك أن  النجــاح الــذي حققتــه  )إيــران( 

عــر عشــرات الســنوات  واختصرتــه  )أنقــرة(  يف بضــع كان داعيــا  مــن  دواعــي الغــرة لــدى )إيــران(.
عــاوة علــى ذلــك ، فقــد شــكل األداء الفعــال ل)أنقــرة( يف كافــة محاهتــا خصوصــا ســيناريو التعــاون الرتكــي األذرجبــاين كابوســا لــكل 
مــن  )إيــران( و)إســرائيل( أيضــا . ليــس صحيحــا أن االقتصــاد اإليــراين فقــط هــو الــذي تضــرر بشــدة بســبب سياســة الضغــط القصــوى 
يف عهــد  )ترامــب(. فقــد  تراجعــت سياســة )طهــران( اإلقليميــة الطموحــة. كمــا أن القتــل املباشــر لقاســم ســليماين علــى يــد الــوالايت 

املتحــدة مل يكــن كافيًــا، فغالبًــا مــا كانــت )إســرائيل( تضــرب امليليشــيات اإليرانيــة يف ســوراي. 
لقــد قتــل فخــري زادة  ، الــذي يــرتأس الرانمــج النــووي اإليــراين ، بعــد عامــني مــن اســتهداف برانمــج  )إيــران( النــووي  مــن قبــل رئيــس 
الــوزراء )اإلســرائيلي( )نتنياهــو(. و اآلن  يتوقــع ل)طهــران( العــودة إىل االتفــاق النــووي مــع إدارة )ابيــدن( اجلديــدة مــن خــال  وجــود 
مســاحة لفرصــة قــد تفتــح  ،ومتكــن )طهــران( مــن أن  حتلــم بنشــاط جديــد مــن اليمــن إىل ســوراي ، متاًمــا كمــا كان األمــر يف عهــد أوابمــا. 

لكــن  مــن الواضــح أن هــذه التوقعــات متثــل إشــكالية قويــة .

التحدايت االفتتاحية الي تنتظر  )إيران( 
علــى الرغــم مــن أن إدارة  )ابيــدن( ستســعى إىل اتفــاق جديــد مــع )إيــران( ، إال أن جــدول األعمــال سيشــمل الصواريــخ الباليســتية 
وامليليشــيات الشــيعية أيضــا . ال شــك أن  )إســرائيل( ودول اخلليــج األخــرى ســتضغط مــن أجــل ذلــك. لكــن األهــم مــن ذلــك ، فعلــى 
الرغم من أن  )إيران( قد جنت من ضغوط عهد  )ترامب( ، إال أن املعادلة يف الشرق األوسط قد تغرت . كما أن  موازين القوى 
يف عهــد  )ابيــدن( ختتلــف اختافًــا كبــرًا عــن تلــك الــي كانــت يف عهــد أوابمــا. دعــوان نتذكــر أنــه كان ل )إيــران( ، بعــد الثــورات العربيــة 
، ورقــة راحبــة مهمــة. متثلــت يف  خــط املقاومــة الــذي أسســته بعــد الثــورة اإلســامية عــام 1979. لكنهــا حاصــرت الثــورة  يف ســوراي 
وكذلــك، و وفــرت  انســحااًب آمنــا كبــرًا للــوالايت املتحــدة مــن العــراق. وقــد عــززت  وجودهــا  يف العــراق وســوراي مــن خــال امليليشــيات 
الشــيعية الي مت حشــدها حتت ذريعة  القتال ضد داعش. ومع ذلك ،فقد  شــهدت اجلغرافيا السياســية اإلقليمية تغيرًا كبرًا يف عهد  
)ترامــب(. فبينمــا تراجعــت قــوة  )إيــران( تضاعفــت كل مــن قــوة )تركيــا ( و )إســرائيل(. وقــد بــدأت دول عربيــة  علــى تطويــر عاقــات 
هلــا جديــدة مــع )أنقــرة(  و)تــل أبيــب(. فهنــاك أنظمــة عربيــة تقــف إىل جانــب  )إســرائيل( ضــد  )إيــران(. ممــا يعــي أن هنــاك لعبــة كبــرة 
بــني القــوى اإلقليميــة يف العصــر اجلديــد بــني )تركيــا( و )إيــران( و )إســرائيل(؛ غــر  أن مــن إجيابيــات هــذه اللعبــة وميزاهتــا ألنقــرة   أن 

تقــوم  النخبــة اإليرانيــة بوضــع  املشــاعر القوميــة واألمــل املبالــغ فيــه جانبــا والرتكيــز علــى اجلغرافيــا السياســية اإلقليميــة اجلديــدة.

İran eliti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen perşembe Bakü’de okuduğu birkaç mısrayı siyasi 
gerilime çevirdi. Siyasiler saldırgan cümleler kurarken İran medyası da Erdoğan’ın “İslam dünyası 
liderliği, Osmanlıcılık ve Pan-Türkizm peşinde olduğu” yönündeki argümanlarla doldu taştı. An-
kara’nın İran’ın toprak bütünlüğünü hedef alan “ayrılıkçılığı” kışkırttığı öne sürüldü. Türkiye’nin 
bölgedeki ülkelerin bütünlüğüne sahip çıkan politikaları ortadayken ve aksine İran’ın ayrılıkçı 
terör örgütü PKK ile bir türlü bitmeyen dansı biliniyorken Tahran’ın bu aşırı tepkisi nasıl anlaşıl-
malı? Yine nükleer konu dahil birçok meselede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un işaret 
ettiği gibi Ankara, Tahran’ın zor zamanlarında uluslararası baskılara göğüs gererek İran halkını 
desteklemişken neden İranlı siyasetçiler Türkiye’ye yönelik ağır sözler sarf etti? Bu soruların cev-
abını iki yerde arayabiliriz.
1- Tahran’ın Ankara’nın son yıllarda artan bölgesel nüfuzundan ve geliştirdiği kapasiteden duy-
duğu rahatsızlıkta. 
2- Biden Yönetiminin Ortadoğu politikasının getireceği olası fırsatlardan ve ittifak değişimlerin-
den duydukları tedirginlikte. 

İran yayılmacılığı düşüşte
2016’dan bu yana Türkiye, Suriye’den Irak’a, Libya’dan Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ’a 
kadar askeri hamlelerde bulunuyor. Bu hamlelerin bazılarının Rusya ile hem birlikte çalışmayı 
hem de dengelemeyi getirdiğini biliyoruz. Ancak mesele bununla sınırlı değil. Ankara’nın son 
yıllarda geliştirdiği çok boyutlu askeri kapasite (SİHA’lar ve eğit-donat başarısı dahil) İran, Suudi 
Arabistan ve İsrail gibi bölgesel güçlerin de radarında. Sözgelimi 1979’daki devrimden bu yana 
kurduğu direniş hattı ile bölgesel nüfuz peşinde koşan Tahran, Ankara’nın sadece dört yılda elde 
ettiği başarılardan tedirgin. En son Dağlık Karabağ’daki zafer 44 günde geldi.
Kafkaslardaki denge Rusya ve ama özellikle İran aleyhine değişti. Tahran’ın onlu yıllarda 
başardığını düşündüğü şeyleri Ankara’nın birkaç yıla sığdırması bir kıskançlık sebebi.
Kaldı ki, Ankara her hamlesinde daha etkin bir performans sergiliyor. Yine Tahran için Türki-
ye-Azerbaycan iş birliğine İsrail’in de katılması bir kâbus senaryosu. Trump döneminin maksi-
mum baskı politikası sebebiyle İran’ın sadece ekonomisi ağır hasar görmedi. Tahran’ın iddialı 
bölgesel siyaseti de yıprandı. Kasım Süleymani’nin ABD tarafından doğrudan öldürülmesi yet-
mezmiş gibi İsrail, sıklıkla Suriye’deki İran milislerini vurdu. Yetmedi; 
İran’ın nükleer programının başındaki Fahrizade, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından hedef 
gösterilmesinden iki yıl sonra öldürüldü. Tahran, şimdilerde Biden yönetimi ile nükleer anlaşmaya 
geri dönmeyi bekliyor. Bunun açacağı fırsat alanı ile tıpkı Obama dönemindeki gibi Yemen’den 
Suriye’ye yeni bir aktivizmin hayalini kuruyor. Bu beklentilerin çok sorunlu olduğu açık.

Açılım bekleyen İran’ın zorlukları
Biden yönetimi İran ile yeni bir anlaşmanın peşinde olacaksa da bunun balistik füzeleri ve Şii mi-
lisleri içermesi gündemde. İsrail ve diğer Körfez ülkelerinin bunun için bastıracağı şüphesiz. Daha 
önemlisi, İran, Trump döneminin baskısından kurtulsa da Ortadoğu’da denklem değişti. Biden 
döneminin güç dengeleri Obama döneminden çok farklı.
Hatırlayalım, Arap isyanları sonrası Tahran’ın elinde önemli bir koz vardı. 1979 İslam Devrimi 
sonrası kurduğu direniş hattını güçlendirdi. Suriye’de devrimi bastırdığı gibi, Irak’tan ABD’nin 
büyük ölçüde çekilmesini sağladı.
DEAŞ ile mücadeleyi kullanarak seferber ettiği Şii milisler üzerinden Irak ve Suriye’deki varlığını 
güçlendirdi. Ancak Trump döneminde bölgesel jeopolitik önemli bir değişime sahne oldu. İran 
zayıflarken Türkiye ve İsrail güçlendi. Arap ülkeleri Ankara ve Tel Aviv ile yeni ilişki zemini 
geliştiriyor. İran’a karşı İsrail’in yanında yer alan Arap rejimleri söz konusu. Yeni dönemde bölge-
sel güçler arasındaki büyük oyun Türkiye, İran ve İsrail arasında. Bu oyunun avantajlısı Ankara. 
İran eliti milliyetçi duygusallığı ve abartılı umudu bir kenara bırakıp yeni bölgesel jeopolitiğe 
odaklanmalı.
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Ortadoğu yeni döneme girerken İran’ın derdi? 
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