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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi hak 
ettiği yere taşıyacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, kurduğumuz güçlü altyapı ve 
inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi 
inşallah yeni küresel düzende hak ettiği yere 
taşıyacağız, büyük ve güçlü bir Türkiye kurma 
hedefine gerçekleştirene kadar durmayacağız.

الســيد رجــب طيــب أردوغــان: مبشــيئة هللا  الرتكيــة  قــال رئيــس اجلمهوريــة 
تعــاىل ســننقل بلــدان إىل املكانــة الــي تســتحقها يف النظــام العاملــي اجلديــد، 
بفضــل البنيــة التحتيــة وسياســة العمــران القويــة الــي أنشــأانها خــال الســنوات 
األخــرة، ولــن نتوقــف حــى حتقيــق هــدف إنشــاء تركيــا العظمــى والقويــة. 

الربيع العربي ... سيستمر
Arap Baharı ... devam edecek

الرئيس رجب طيب أردوغان: سننقل تركيا إلى 
المكانة التي تستحقها 

2021/2/1YIL 6 - SAYI    121 السنة السادسة ــ العدد



2

H
aber İstasyonu

ي
صد اإلخبار

المر

Türk Dışişleri Bakanlığı, ev sahibi ülkenin Cenevre’deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler 
Koordinasyon Ofisine bağlı İnsani İşler Koordinasyon Ofisini İstanbul’a taşıma anlaşmasının 
imzaladığını duyurdu. Bu, uluslararası toplumun Türkiye’ye olan güveninin bir ifadesi ve 
küresel insani meselelerde liderlik pozisyonunun bir onaylamasıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında 
korsanlar tarafından Türk kargo gemisi “Mozart” ın saldırıya uğraması ile 
ilgili gelişmeleri takip ederek geminin kaçırılan üyelerinin kurtarılması için 
tüm yetkililere talimat verdi. 

Sağlık Bakanlığı, “Koronavirüse” karşı “Coronavac” aşısının ilk dozunu 
alanların sayısının 1 milyon 226 bin 569 kişiye ulaştığını, korona’dan 
iyileşme vakalarının 2 milyon 307 bini aştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin dördüncü kaptanı Furkan Yaren’i 
telefonla arayarak olayla ve gemideki son durumla ilgili bilgi aldı.  Bakan, 
saldırıya uğrayan mürettebatını kurtarmak için bölgedeki tüm büyükelçiliklerde 
seferberlik ilan ettiğini vurguladı.

  أعلنــت وزارة اخلارجيــة الرتكيــة عــن توقيــع اتفاقيــة الدولــة املضيفــة لنقــل مكتــب تنســيق الشــؤون 
اإلنســانية، التابــع لألمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف جنيــف، إىل إســطنبول، وهــذا تعبــر 

عــن ثقــة اجملتمــع الــدويل يف تركيــا وأتكيــد ملكانتهــا الرايديــة يف القضــااي اإلنســانية العامليــة.

الرتكيــة  الشــحن  ســفينة  اختطــاف  خبصــوص  التطــورات  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  اتبــع 
“مــوزارت”، مــن قبــل قراصنــة قبالــة ســواحل نيجــراي، وأصــدر تعليمــات جلميــع املســؤولني فيمــا يتعلــق 

املختطفــني. الســفينة  أفــراد  إبنقــاذ 

أعلنــت وزارة الصحــة الرتكيــة، أن عــدد الذيــن تلقــوا اجلرعــة األوىل مــن لقــاح “كوروانفــاك” املضــاد لفــروس 
“كــوروان”، وصــل إىل مليــون و226 ألفــاً و569 شــخص، كمــا ارتفعــت حــاالت الشــفاء مــن الكــوروان 

املليونــني و307 آالف.  وجتــاوزت 

أجــرى وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاويش أوغلــو اتصــااًل هاتفيــاً مــع قبطــان الســفينة الرابــع، فرقــان ايريــن، وتلقــى 
منــه معلومــات عــن احلــادث والوضــع علــى مــن الســفينة. وأكــد أن الــوزارة أعلنــت التعبئــة عــر مجيــع الســفارات 

يف املنطقــة إلنقــاذ طاقــم الســفينة املختطــف.

الخارجية التركية تعلن عن نقل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى إسطنبول.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع تطورات اختطاف سفينة الشحن التركية 

أكثر من مليون و200 ألف شخص يتلقون اللقاح المضاد لكورونا في تركيا

 مع قبطان السفينة المختطفة 
ً
وزير الخارجية التركي أجرى اتصاال هاتفيا

Türk Dışişleri Bakanlığı İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinin İstanbul’a 
taşıyacağını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk gemisinin 
saldırıya uğraması ile ilgili gelişmeleri takip ediyor

Türkiye’de 1 milyon 200 binden fazla kişiye Korona aşısı yapıldı

Türk Dışişleri Bakanı saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka’daki Türk Din Vakfına ait “Aabenraa 
Camii”ne yapılan hain saldırıyı şiddetle kınayarak, Türkiye’nin, İslam karşıtı zihniyete 
sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve saldırının faillerinin bir an önce 
adalete teslim edilmesini beklediğini söyledi.

أدان رئيــس الشــؤون الدينيــة يف تركيــا، علــي أرابش، بشــدة االعتــداء الشــنيع علــى »مســجد أبينــرا« التابــع لوقــف الداينــة 
الرتكــي يف الدمنــارك، وقــال أن تركيــا تنتظــر وضــع حــد ألنشــطة اجلماعــات العنصريــة ذات العقليــة املعاديــة لإلســام، وتنتظــر 

تســليم مرتكــي االعتــداء إىل العدالــة يف أســرع وقــت.

رئيس الشؤون الدينية  التركي يدين االعتداء على مسجد بالدنمارك
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka’daki camiye 

yapılan saldırıyı kınadı

Türk diyanet vakfı, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesindeki kamplarda sel felaketinden 
etkilenen muhtaçlara, yoksullara ve yerlerinden edilmiş kişilere gerekli desteği sağlamak 
için çeşitli yardım kampanyaları başlatarak yardım etmeye devam ediyor. 

يواصــل وقــف الداينــة الرتكــي، مســاعدة احملتاجــني والفقــراء مــن األهــايل والنازحــني املتضرريــن مــن الفيضــاانت يف 
خميمــات منطقــة إدلــب مشــال غــريب ســوراي، وذلــك عــر إطــاق احلمــات اإلغاثيــة املختلفــة لتقــدمي الدعــم الــازم هلــم، 

بعــد أن تعرضــت خميماهتــم للغــرق جــراء تســاقط ميــاه األمطــار.

وقف الديانة التركي يواصل توزيع المساعدات اإلنسانية على ضحايا السيول
Türk diyanet vakfı sel mağdurlarına insani yardım 

dağıtmaya devam ediyor  
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Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimi, ABD’nin ekonomik yaptırımlarının Suriye de dahil 
olmak üzere bazı ülkeler üzerindeki etkisini,ve halklar üzerindeki muhtemel etkilerini azaltmak 
ve “kovid-19” salgınıyla mücadelede küresel tepkiye yardımcı olmak için gözden geçiriyor.

Dünya, geçtiğimiz yıllarda milyonlarca yerinden edilmiş Suriyeliyi yeterli barınak sağlama 
eksikliğinden dolayı, yağmur ve kardan korumakta tamamen başarısız oldu. Mülteciler 
dünyayı uyanmaya ve insanlık trajedisini görmeye çağırıyor. 

Trump, başkanlığının sona ermesinden önce, Obama hükümeti ile Kasım Süleymani arasında 
35 bin e-posta ve görüşmeyi ortaya çıkardı, Bunlar arasında, IŞİD’i eğitmek ve Irak ve Suriye’ye 
getirmek, şehirlerin yıkımını ve işgalini vatandaşlarının başlarının üzerinden yıkılmasını 
meşrulaştırmak ve buralardaki demografik değişimi haklı çıkarmak için ABD-İran anlaşması var. 

Suriyeliler, her dört yılda bir yapılan ve Beyaz Saray’a ulaşmak için Başkanlık seçiminde Amerikan 
tartışmalarını, demokratik süreçlerini ve hukukun üstünlüğününü hem Amerika’da hem de medeni 
dünyanın ürettiği her şeyi dikkatle izliyor. Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçlarını daha başlamadan 
biliyorlar, Amerika’da on üç başkan değişti ve Esad ailesi hala Suriye’yi yönetiyor. 

تراجــع اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة، برائســة جــو ابيــدن أتثــر العقــوابت االقتصاديــة األمريكيــة 
علــى جمموعــة مــن الــدول، بينهــا ســورية حبجــة ختفيــف أثرهــا احملتمــل علــى الشــعوب، ومــن أجــل 

املســاعدة يف االســتجابة العامليــة ملكافحــة جائحــة “كــوروان”. 

علــى مــدى الســنوات املاضيــة فشــل العــامل متامــاً يف محايــة مايــني الســوريني مــن النــزوح مــن دايرهــم، 
وعــدم متكينهــم مــن احلصــول علــى مــأوى مناســب مــن أمطــار الشــتاء والثلــوج، الاجئــون يناشــدون 

العامل ألن يســتيقظ ويشــاهد مأســاهتم اإلنســانية.

قــام ترامــب قبــل انتهــاء فــرتة رائســته ابلكشــف عــن  35 ألــف إمييــل وحمــاداثت بــني حكومــة أوابمــا وقاســم ســليماين، 
ومــن بينهــا اإلتفــاق األمريكــي اإليــراين بتدريــب داعــش وإدخالــه إىل العــراق وســوراي، لتريــر تدمــر املــدن فــوق رؤوس 

أبنائهــا واجتياحهــا وتريــر التغيــر الدميوغــرايف فيهــا. 

الســوريون يتابعــون كل أربــع ســنوات املناظــرات األمريكيــة ضمــن ســباق الرائســة للوصــول إىل البيــت األبيــض، وكل 
مــا أنتجتــه العمليــات الدميقراطيــة وســيادة القانــون يف أمريــكا والعــامل املتحضــر، وهــم يعرفــون نتيجــة االنتخــاابت الــي 

جتــرى بســوراي قبــل بدايتهــا، ثاثــة عشــر رئيســاً تغــروا يف أمريــكا، وآل األســد مــا زالــوا حيكمــون ســوراي.

الرئيس األمريكي يراجع تأثير العقوبات االقتصادية على دول من بينها سورية

مطالبة األمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لالستجابة لألزمة في إدلب.

ترامب كشف عن  35 ألف إيميل ومحادثات بين حكومة أوباما و قاسم سليماني

 تغيروا في أمريكا، وآل األسد ما زالوا يحكمون سوريا.
ً
ثالثة عشر رئيسا

ABD Başkanı ekonomik yaptırımların bazı ülkeler üzerindeki etkisini inceliyor

İdlib’deki krize müdahale etmek için BM’in acil önlemler 
almasını gerekiyor.

Trump, Obama hükümeti ile Kasım Süleymani arasındaki 35 bin 
e-posta ve görüşmeyi ortaya çıkardı

Amerika’da on üç başkan değişti ve Esad ailesi hala  Suriye’yi yönetiyor.

Ünlü Fransız gazetesi Le Monde, kapağında şehit Abdulbasit El-Sarut’un Arap Baharı 
devrimlerinin gençliğinin bir sembolü olarak resmini kullandı ve onu bir futbolcu ve 
Suriye devriminin simgesi olarak tanımladı. 

صحيفــة لومونــد الفرنســية الشــهرة وضعــت صــورة الشــهيد عبــد الباســط الســاروت غافــاً هلــا، كرمــٍز عــن شــباب 
ثــورات الربيــع العــريب، وقــد وصفتــه أبنــه العــب كــرة قــدم وأيقونــة الثــورة الســورية. 

 لها
ً
 صحيفة لوموند الفرنسية تضع صورة الشهيد عبد الباسط الساروت غالفا

Le Monde gazetesi kapağında şehit Abdulbasit El-Sarut’un resmini kullandı 

60’tan fazla Rus şehri, Rus muhalefetinde yer alan (Alexei Navalny) desteklemek için, 
Rus diktatörü Putin’e karşı gösterilere tanık oldu, göstericilerin dövüldüğü ve Rus 
güvenlik güçlerinin 2000’den fazla göstericiyi tutukladığına dair haberler var.

شــهدت أكثــر مــن 60 مدينــة روســية مظاهــرات داعمــة للمعــارض الروســي املعتقــل )أليكســي انفالــي( ضــد الديكتاتــور الروســي بوتــني، وأنبــاء 
عــن ضــرب املتظاهريــن، واعتقــال قــوات األمــن الروســية أكثــر مــن 2000 متظاهــر. 

أكثر من 60 مدينة روسية تنتفض ضد الديكتاتور الروسي
60’tan fazla Rus şehri Rus diktatöre karşı ayaklandı 
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إشراقات

Bu bir Kehanet değildir . Nefret etsem ve olmasını istemesem de; Ama eminim ki 
2021 Esad  yılı olacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ayrıca bu  yılda da , tüm küresel 
çabalar onu yeniden cilalamak ve onu Suriye’nin ebedi başkanı olarak tanımaya 
adanacak.
Eski atalarımız, girişlerin sonuçları netleştirdiğini ve doğruladığını ve bulutların 
yağışların başlangıcı olduğunu söylerlerdi.
2011’de Suriye devriminin başlangıcından bu yana, dünya resmen onunla 
birlikte duruyor. 150’den fazla ülke “Suriye Halkının Dostları” adlı bir ittifakın 
kurulduğunu açıkladı..
Bu ittifak, devrime ve Suriye halkına gerçek bir destek sağlamadı. Aksine, 
uçaksavar füzeleri de dahil olmak üzere Suriye halkını Esad’ın havacılığının 
baskısından korumak için Özgür Ordu’ya Kaliteli silahlar  şöyle  silahların 
gelmesini engelleme kararı aldı
Nitekim sivillerin öldürülmesini önlemek için güvenli bölge oluşturulmasını 
engelleyen kararları veren bu koalisyondu ve Rusya’ya Suriye dosyasını teslim 
eden de oydu. Güvenlik Konseyi’nde veto hakkını kullanması konusunda onunla 
hemfikir olan oydu
Birleşmiş Milletler, BM yardımının Suriye’ye ulaştırılmasını devraldı ve onu katil 
Beşar’ın eşi (Esma Esad) tarafından yönetilen kuruluşlara gönderiyordu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), rejim başkanı Beşar 
Esad’ın eşi Esma el Esad başkanlığındaki (Suriye Kalkınma Vakfı) kuruluşuna 
uluslararası hakem rütbesini vermiştir. Halbuki bu örgüt ,Suriyeliler arasında, BM 
fonlarının ve gıda yardımlarının aktığı “İlk Kadın  Örgütü” olarak biliniyor, Esad 
rejimi yetkililerinin doğrudan çıkarına, onlara uygulanan yaptırımlara rağmen, 
sadece sadıklara dağıtılırken, yaşayan muhalif ailelere verilmez. rejim tarafından 
kontrol edilen bölgelerde  Rusya ve İran’ın desteğiyle  uzlaşma alanları olarak 
biliniyor.
Görevlerinden biri de tarihi veya doğal alanlar olan Dünya Kültür Mirası 
alanlarının listesini duyurmak ve korumak ve bozulmadan tutmaktır, ancak 
Suriye’de anıtları, tarihi ve insani mekanları tahrip edenleri destekler.
Dünya Sağlık Örgütü, yaptırımlara tabi olan “Suriye Levant Kanatları” nın 
Dubai’den Libya’ya tıbbi yardım taşımak için kullanımına ilişkin resimler de 
yayınladı. Yakın zamanda, Suriye’nin Birleşmiş Milletler’deki daimi temsilcisi 
Beşar El Caferi’nin New York’taki görevinde kalması için yenilenmesi ve 
genişletilmesi kararlaştırıldı.
Rusya ve İranlı işgalcilerin sınırsız desteğiyle Beşar Esad’ın yeniden üretimini 
sağlamak için tarihi yaklaştırmayı amaçlayan Suriye’deki cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin yaklaşma tarihine ilişkin hızlı gelişmelere denk düşen rejim çabaları 
göz önüne alındığında.
Seçim sonuçları için uluslararası meşruiyet elde etmeye çalışırken  Suriye 
cumhurbaşkanlığı için tek aday olarak sunacak olan Esad’ın  geçeceği bir sonraki 
acı senaryo. Ve burada Rusya, Beşar’ın adaylığı ve komik sonuçların İsrail’den 
tanınması için destek almaya çalışıyor ve aralarında gerçekleşen görüşmeden 
sonra Hmeymim üssünde bir İsrailli güvenlik görevlisinin başkanlığında bir 
Asadi heyetiyle  buluşmalarını kolaylaştırdı. Kıbrıs’ta, Esad rejiminin dalgalanma 
koşulları konusunda Tel Aviv ile anlaştığı gibi.
Bir sonraki aşamanın önceliklerini belirlemek ve bunu başarmak için çalışmak, 
diktatörlük rejiminden ayrılmanın ve demokratik bir sivil devletin kurulmasının 
gerekliliğine inanan, Esad rejimi tarafından çıkarılan tüm kanunlar ve kanun 
koyucu kararnameler üzerindeki çalışmaları durduran bir ulusal devrimci akımın 
oluşmasını gerektirir. ve rejimin Rus ve İranlı işgalcilerle ve diğerleriyle yaptığı tüm 
uluslararası antlaşmalara ve anlaşmalara ve tüm kanun ve kararnamelere atıfta 
bulunarak Yasama mevzuatı, genişletilmiş bir yargı komitesine, onu incelemek ve 
değişiklik veya kaldırmaya yönelik önerilerini sunmak için çıkarıldı.

ليست نبوءة، لكنين رغم كرهي حلقيقة ما سيحدث وأمنييت حبدوث معجزة تلغي ما سيحدث، 
2021 سيكون عام بشار األسد وهو أمر واقع ال حمالة عنه، وفيه ستكرس كل اجلهود العاملية 

إلعادة تلميعه و االعرتاف به كرئيس أبدي لسوراي. 
وأجدادان القدماء كانوا يقولون إن املقدمات توضح النتائج وتثبتها، وأن الغيوم هي بداية هلطول 

األمطار. 
منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وقف العامل شكلياً معها، وأعلنت أكثر من 150 دولة 
للثورة  حقيقياً  دعماً  احللف  هذا  يقدم  مل  السوري(،  الشعب  )أصدقاء  يسمى  تشكيل حلف 
وللشعب السوري، بل هو من اختذ قراراً مبنع وصول األسلحة النوعية للجيش احلر مبا فيها 

الصواريخ املضادة للطريان حلماية الشعب السوري من بطش الطريان األسدي.
القتل، وهو من سلم  املدنيني من  آمنة حلماية  منطقة  القرارات مبنع تشكيل  وهو من أصدر 
النقض)الفيتو( يف  املتكرر حلق  استخدامها  معها على  اتفق  السوري، وهو من  امللف  لروسيا 

جملس األمن.
األمم املتحدة تولت إرسال املساعدات األممية املُقّدمة إىل سوراي، وكانت ترسلها إىل املنظمات 

اليت تديرها )أمساء األسد( زوجة السفاح بشار.
وقد منحت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( منظمة )األمانة السوريّة 
للتنمية( اليت ترأسها أمساء األسد زوجة رأس النظام بشار األسد، رتبة حمكم دويل رغم أّن املنظمة 
تُعرف بني السوريني مبنظمة السّيدة األوىل، وهي اليت عن طريقها تتدفق أموال األمم املتحدة 
واملساعدات الغذائية لصاحل مسؤويل نظام األسد بشكل مباشر رغم العقوابت املفروضة عليها، 
واليت توزع على املوالني فقط، يف حني حيرم منها، عائالت معارضة تعيش يف مناطق سيطر عليها 

النظام - بدعم روسي وإيراين - وابتت تُعرف مبناطق املصاحلات.
واليونسكو من مهامها أن تعلن قائمة مواقع الرتاث الثقايف العاملي، وهي املواقع التارخيية أو 
الطبيعية ومحايتها وإبقائها سليمة، لكنها بسوراي تدعم وتساند من يدمر اآلاثر واملواقع التارخيية 

واإلنسانية. 
كما نشرت منظمة الصحة العاملية صورًا الستخدامها لطريان أجنحة الشام السورية اخلاضع 

للعقوابت لنقل مساعدات دوائية من ديب إىل ليبيا.
وقد متَّ االتفاق مؤخرًا على التجديد والتمديد ملندوب سوراي الدائم لدى األمم املتحدة بشار 

اجلعفري ابلبقاء يف منصبه يف نيويورك.
ونظرًا لتزامن جهود النظام مع التطورات السريعة اليت تتعلق ابقرتاب موعد االنتخاابت الرائسية 
يف سورية واليت يسعى لتقريب موعدها من أجل ضمان إعادة انتاج بشار األسد، مع دعم غري 

حمدود من قبل االحتاللني الروسي واإليراين.
السيناريو القادم املؤمل والذي سيتم من خالله تعومي االسد الذي سيقدم نفسه مرشحاً وحيداً 

لرائسة سورية مع العمل على احلصول على شرعية أممية لنتائج االنتخاابت.
من  اهلزلية  ابلنتائج  واالعرتاف  بشار  لرتشيح  أتييد  على  احلصول  على  تعمل  روسيا  هي  وها 
إسرائيل، وقد سهلت لقاء وفد إسرائيلي يرأسه مسؤول أمين إسرائيلي يف قاعدة محيميم مع وفد 
أسدي بعد اللقاء الذي متَّ بينهما يف قربص، إلتفاق نظام األسد مع تل أبيب على شروط تعوميه.

إن حتديد أولوايت املرحلة املقبلة والعمل على اجنازها يتطلب تشكيل تيار وطين ثوري يؤمن 
بضرورة رحيل النظام الديكتاتوري وبناء الدولة املدنية الدميقراطية، ووقف العمل جبميع القوانني 
واملراسيم التشريعية اليت أصدرها النظام األسدي، واحالة مجيع املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
التشريعية  واملراسيم  القوانني  وااليرانيني وغريهم ومجيع  الروس  احملتلني  مع  النظام  أجراها  اليت 

الصادرة اىل جلنة قضائية موسعة لدراستها وتقدمي مقرتحاهتا من أجل تعديلها أو إلغائها. 
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ال يبدو أن العشرية األخرة من عمر ثورة الشعوب العربية، قد آتت أكلها كما كان 
يشتهي ويتمىن الثائر العريب يف كل الساحات، حيث انتفض على جاديه حماواًل 
الوصول إىل زمن احلرية والكرامة، زمن ينايف وينهي احلالة االستبدادية الشمولية الي 
ابتت ثقًا كبرًا على كاهل االنسان يف جممل الساحات العربية، ويبدو أن عثرات 
الربيع العريب خال عشر سنوات خلت، مل تثن هذه الشعوب عن الغوص يف وحل 
املقتلة الطغيانية الي دأبت السلطات العربية على االستمرار فيها، إذ إن الكثر من 
التعثر كان ألسباب إقليمية ودولية، أكثر منها داخلية، انهيك عن فكر االستبداد 

الفاشيسي املتأصل داخل السلطات احلاكمة )القروسطية(.
صحيفة )إشراق( سألت بعض السياسيني والكتاب عن رأيهم يف ما آل إليه وضع 

الربيع العريب بعد عشر سنوات أفلت. حيث أكد الكاتب اللبناين الدكتور- 
عبد الناصر سكرية أنه » مل تكن نتائج » ثورات الربيع العريب » كما كان يتمىن 
العريب يف  يعيشه شعبنا  العريب وما  الواقع  يعانيه  ما  فعلًيا  أدركنا  وإذا  املنتفضون، 
اخلمسني سنة املاضية من قهر ومعاانة؛ فإننا ال شك نتفهم أسباب بل ضرورات 
قيام ثورات وانتفاضات مشاهبة، مل يكن ابإلمكان موضوعًيا إال أن تقوم ثورات 
وأن تكون عفوية مجاهرية. فاألحزاب كانت عاجزة عن تفجر الغضب الشعي 
أو حى قيادته حينما انفجر بوجه أنظمة االستبداد والقهر والتبعية والفساد. هذه 
العفوية هي ذاهتا كانت سبًبا يف متكني أدوات السلطة وقوى النفوذ األجني الكثرة 
واملتعددة واملنتشرة بقوة وفعالية يف بادان من االلتفاف على احلركة الشعبية ومنع 
بلورة قيادات وطنية منظمة حتميها وتوجهها وابلتايل تستثمرها لصاحل األهداف 
الشعبية. فكان أن جنح حتالف أدوات السلطة وقوى األمر الواقع مع قوى النفوذ 
األجني يف حرف تلك الثورات عن مساراهتا الوطنية املستقلة مث تشكيل إطارات 
مزيفة مرهتنة حبجة التعبر عنها. وبسبب خطورة أي تغير إجيايب يف الواقع العريب 
يزال  قد تصدى هلا وما  برمته  الفاسد  العاملي  النظام  فإن  العريب؛  ملصلحة شعبه 
أمن كيانه  ولضمان  ملصاحله  محاية  أهداف.  أية  حتقيق  أو  االستمرار  من  ملنعها 

الصهيوين وتفوقه.
النظام وأدواته احمللية واإلقليمية تعمل متشاركة وبتنسيق  وال شك أن قوى ذلك 
واضح ملنع أية حركة شعبية من الروز والتقدم.« مث قال » إن غياب مشروع واضح 
الربيع  باد  من  بلد  يف كل  والتغير  للتقدم  مرحلًيا  عملًيا  برانجًما  يطرح  متكامل 
نضالًيا  مسارًا  املنتفضة  للجماهر  ترسم  ومستقلة  واضحة  وطنية  بقيادة  العريب، 
العريب  الربيع  أصابت  الي  االنتكاسات  أسباب  أهم  أحد  وفاعًا؛ كان  واضًحا 
قوى  فاستغلته  العربية؛  األقطار  بني  النضايل  التكامل  أدوات  غياب  عن  فضًا 
الثورة املضادة والنفوذ األجني لفرض أغراضها احلاقدة اخلبيثة املدمرة على اجلميع 
مما دفع البعض للترؤ من الربيع العريب واهتامه ابلتبعية للقوى املعادية أصًا.« مث 

اتبع يقول: »
طاملا بقيت القوى الشعبية عاجزة عن بلورة قيادة وطنية مستقلة واضحة تعر عنها 
وتقودها فلسوف تبقى مرهتنة لإلرادات األجنبية الي احتلت بلدااًن وأجزاًء عربية 
تبلور  الفارسي - األمركي. ما مل  العراق يف حضن املشروع  إضافية بعد سقوط 
احلركات الشعبية ذاهتا بقوة متنحها فعالية ميدانية فقد يستمر التقهقر مدة طويلة، 
املدعومة ابلنفوذ األجني واخلطورة  يتخلى عن مواقعه  لن  العريب  الرمسي  فالوضع 
أن يتمكن املشروع الفارسي من املشرق العريب ويعبث مبكوانته التارخيية وتوازانته 
السكانية، مبا يهدد هوية املنطقة فعلًيا. واحلقيقة أن املارد الشعي الذي انطلق وقدم 
تضحيات عظيمة لن يرتاجع وليس أمامه إال مواصلة التجدد وجتديد الوسائل حى 

حتقيق أهدافه.«
العقد  إلشراق«  فقال  قاضي  أسامة  الدكتور  السوري  االقتصادي  الباحث  أما 
األول من ثورات الربيع العريب هي حركات حترر حقيقي كشفت زيف أعياد اجلاء 
واتضح للشعب الذي سئم عيشة العبيد أنه مت أتجيل الثورة احلقيقية من أجل نيل 
استقاله وسيادته لعقود. الشعب العريب خيوض ثورة على ثاث جبهات مًعا، ثورة 
ضد الطغاة والغزاة والغاة فهي ثورة مفاهيم وثورة ضد الظلم وثورة ضد االستعمار 
والظلم والتدخل اخلارجي لذلك تكلفتها عالية وجي مثارها قد يطول«. مث قال » 
لقد كشفت ثورات الربيع العريب أن العامل غر متحمس لسيادة احلرية والدميقراطية 

وفصل السلطات وامتاك الشعب العريب لسيادته وحريته يف اختيار حكومته.
إطار  يف  ابملواطنة  الشعور  أجل  من  العريب  الشعب  هبا  مير  الي  املخاضات  إن 
حكم رشيد مرت هبا شعوب األرض قبلنا، وإن آالم والدة دولة احلرايت واحرتام 
االنسان البد حبول هللا أهنا ستثمر وستعيش األجيال القادمة يف العامل العريب يف ظل 
حكومات وطنية منتخبة قريبة من شعوهبا وستبقى التغريبة العربية اتريخ يفتخر به 

األجيال القادمة، ويدرس الطاب يف مدارسهم الراقية سرة اآلابء املؤسسني لدولة 
احلرية والعدل الي تنعم أبعلى معدالت التنمية االقتصادية الي تعتمد على تنشيط 

الطبقة الوسطى ومتكينها كوهنا حمرك التنمية.«
كما أكد الطبيب الكاتب وعضو ملتقى العروبيني السوريني الدكتور 

العريب ضد  الربيع  بثورات  العربية   الشعوب  قامت  عندما   « أنه  الرحيب  تغلب 
يرفع  الذي  الغرب  أن  الشعوب  هذه  اعتقدت  والفساد  والديكتاتورية  االستبداد 
هذه  ولكن  الثورات  هذه  يدعم  سوف  االنسان   وحقوق  الدميقراطية  شعارات 
يسمى  ما  أو  الغرب  يراه  واحلرية  الدميقراطية  على  أن حصوهلا  تعلم  مل  الشعوب 
ابلنظام العاملي خطر عليه وعلى ربيبته اسرائيل  وأن احلرية حرام على هذه الشعوب 
تدفع  الي  والفساد  القمع  أنظمة  احلقيقة مستفيد من  العاملي هو يف  النظام  وان 
للغرب مثن بقائها يف السلطة مئات املليارات من الدوالرات املسروقة من دماء هذه 
الشعوب و يودعها املستبدون  يف بنوكها ولذلك قام النظام العاملي  إبيقاع هذه 
املنزوعة   الشعوب  الليبية مما شجع هذه  للثورة  العسكري  الدعم  الثورات عر فخ 
الساح على مواجهة اآللة العسكري الي مل ترتدد أبًدا ابرتكاب أبشع اجملازر يف 
التاريخ  مث عمل النظام العاملي على حماربة  هذه الثورات وعمل جهده لتفريغها من 
مضامينها ودعم الثورات املضادة وأدار ظهره آلمال الشعوب ابحلرية والدميقراطية 
ووضع الشعوب حتت خيارات إما البقاء حتت حكم األنظمة الديكتاتورية العميلة 

هلذا النظام العاملي أو سحق هذه الشعوب ابإلابدة وتدمر جمتمعاهتا.  
السورية  حالتنا  يف  أو  عسكرية  ابنقاابت  إما  املضادة  الثورات  الغرب  ودعم 
بدعم بقاء النظام املتوحش بطرق غر مباشرة إلعطائه الفرصة الستكمال حرب 
اإلابدة والتغير الدميغرايف وحرمان الشعب السوري من الساح النوعي ومضادات 
الطائرات وإفساح اجملال إليران وروسيا القرتاف جرائم ضد اإلنسانية مبعية النظام 
املتوحش نتج عنها إابدة مليون ونصف سوري وهتجر أكثر من نصف السكان 
ودعم تشكيل فصائل ترفع شعارات )إساموية( معادية لثورات الشعوب وأهدافها 
يف احلرية والدميقراطية مثل داعش والنصرة. » مث أضاف » لقد وضع ما يسمى 
االستبداد  أنظمة  إىل  العودة  إما  خيارات  أمام  العربية  الشعوب  العاملي  النظام 
والفساد أو تدمر هذه اجملتمعات تدمرًا كامًا كما جرى يف سورية والعراق واليمن 
أو دعم احلرب األهلية بني طرفني  الدول  الروسي هلذه  الفارسي  للغزو  ابإلضافة 
أحدمها ديكتاتوري عسكري واآلخر )إساموي( كما يف ليبيا. ما آلت إليه الثورات 
هو غزو أجني من الدول الكرى وتغير دميغرايف ودمار شامل للمجتمعات العربية 

وديكتاتورايت عسكرية فاسدة. 
والثورات نفسها مت احتواءها سياسًيا فتمزقت الثورات إىل منصات متثل الدول الي 
تدعمها وال متثل شعوهبا ومت احتواءها عسكراًي بعدم دعم اجليش احلر ودعم إنشاء 
الفصائل العسكرية ذات مشاريع ال وطنية تكتفي إبنشاء إمارات إسامية على أي 
بقعة تكون ذريعة لسحق أي حترك ثوري وطي حتت شعار الدميقراطية كفر وحتارب 
كما متليه مصاحل اجلهة الداعمة وتنفذ أوامرها ابالنسحاب وتسليم املناطق احملررة 
الفصائل  أن  ثبت  لقد  قال »  الدميغرايف.« مث  ابلتغير  واملسامهة  للنظام وداعميه 
العسكرية الي رفعت أعاًما غر أعام هذه الثورات كانت فصائل معادية هلذه 
الثورات وتقف يف صفوف الثورات املضادة. ولكي تستمر هذه الثورات وتستفيد 

من جتارهبا جيب عليها ما يلي: 
- ان تعيد تشكيل صفوفها وأن تتوحد على أسس وطنية جامعة على املواطنة 
الثورية بثقة  واملساواة وأن تشكل مؤسساهتا الي متثل ثوراهتا وأن تتمتع املؤسسة 
الشفافية  آليات  بتأسيس  هلا  مرجعية  وتكون  أجلها  من  اثرت  الي  الشعوب 

والدميقراطية وتداول القيادة وأتسيس آليات الرقابة واحملاسبة والقضاء الثوري. 
الي  املضادة  الثورة  واعتبارها من قوى  االنفصالية  الفصائل واملشاريع  - مواجهة 

سامهت بتخريب الثورة من الداخل.  
- أن توحد هذه الثورات العربية جهودها فيما بينها ألن اهلجمة املضادة متوحدة 

يف أدواهتا فا بد للثورات العربية أن تتحد يف مقاومتها.
الغزو األجني  الباد من  لتجعل حترير  الثورات  لقد تطورت استحقاقات هذ   -
واالستبداد هو يف مقدمة أولوايهتا وابلتايل فإنه يتوجب عليها نشر ثقافة املقاومة 
متعددة  أشكال  هلا  واملقاومة  االستبداد.   ومن  األجني  الغزو  من  الباد  لتحرير 
أشكال  أحد  فهو  املسلح  الكفاح  أما  وغرها  وفنية  وإعامية  وثقافية  سياسية 

املقاومة وميكن أن ميارس إذا توفرت شروطه وإمكاانته. 
وأخرًا أن تتعامل هذه الثورات مع احمليط الدويل على أسس االستقالية وأن تقيم 
حتالفاهتا مع حميطها االقليمي والدويل على أسس الندية وليس التبعية أو العمالة.

فيما أكد الباحث االقتصادي الدكتور حممد حاج بكري إلشراق قائًا: » بعد 
عشر سنوات من عمر الربيع العريب وبعد سقوط بعض رؤوس أنظمه االستبداد 
والفساد تصور الكثر أن فجرًا عربًيا قادم، وقد بدأ يسطع لغد أفضل تسوده احلرية 

والكرامة واحلقوق. 
على  وخاصة  وعربية  اجنبية  خمتلفة  قوى  ومبساعدة  املضادة  الثورة  قوى  متكنت 
الصعيد العسكري واالمي من السيطرة على زمام األمور وإعادة عقارب الساعة 
تبقى  أو ابحلفاظ على من  بديلة مشاهبة ملن سقط  أنظمه  إما إبجياد  الوراء  إىل 
وإطالة عمر حكمه الديكتاتوري ليصبح أكثر وحشية ودموية وطائفية ابإلضافة 
إىل السعي احلثيث لتحويل الثورة إىل حرب أهلية وسرعان ما حتولت إىل حروب 
احلكم  أنظمه  تثبيت  يف  تدخلها  نتيجة  ودولية  إقليمية  حساابت  وفق  ابلوكالة 
انهيك عن عوامل الفوضى وفقدان السيادة والتبعية واالهنيار.« وأضاف« على 
األصعدة االجتماعية واالقتصادية شهدان زايدة يف القتل والدمار والتهجر والفقر 
وعلى مستوى الوطن العريب كان هناك منعكسات منها استنزاف للموارد وصفقات 
الساح اهلائلة ومتويل للثورات املضادة وختلي حقيقي عن معاانة الشعوب ونسب 

بطالة مرتفعة. 
الربيع دخلت يف مرحلة  لثورات  والثقافية  الفكرية  احلوامل  الفكري  الصعيد  على 
فكري  إطار  ضمن  متقوقعة  معظمها  يف  وأصبحت  االهتامات  وتبادل  التخوين 
حمدد ومؤدجل وال تستطيع تقدمي مراجعات فكرية حقيقية لاستفادة من الدروس 
السابقة. دخلنا وبشكل واسع إىل ساحة املستبد اخلارجي وأصبحت معظم الباد 
العربية ساحة نفوذ، وأبواب بادان مشرعة لكل صاحب مصلحة. » مث قال: » 
هل كان الربيع العريب هو السبب وهل حق الشعوب يف حياة كرمية وعدالة هو 
ليس  وهو  العريب  الوطن  يف  متجذر  االستبداد  حقيقة  العامل.  هذا  من  االستثناء 
طارئ بل متجذر يف املؤسسات وأنظمة األمن والسياسة واالقتصاد وعلم االجتماع 

والثقافة ويستحيل القضاء عليه بضربة واحدة لننتقل إىل احلالة الدميقراطية«.
معيار اترخيي  أفضل  فقال إلشراق:«  فضيل محود  الدكتور  اللبناين  الطبيب  أما 
ملقاربة حصائل ومآالت ثورات الربيع العريب الشعبية يف عقدها األول هو الثورة 
الفرنسية؛ الي يف احلقيقة والتفاصيل هي مسرة ثاث ثورات متاحقة، ومل حتقق 
جل أهدافها، كما يتفق الباحثون، إال مع بداية اجلمهورية الثالثة عام 1870، أي 

بعد مضي حوايل 81 سنة على انطاقة األوىل.
والفساد  االستبداد  أنظمة  الثورية األوىل ضد  املوجة  وانتكاسات  إخفاقات  بعد 
األول/  تونس يف 17 كانون  البوعزيزي من  الشاب حممد  الي دشنها  والتبعية، 
ديسمر عام 2010، والي طالت عدة بلدان عربية أمهها مصر وسورية، سارع 
الشعي واحنساره، وهول  املد  أمام كبوة  الربيع وهزميته  انتهاء  كثرون إىل إعان 
يف  الستمرارها  األنظمة  استدعتها  الي  اخلارجية  واالحتاالت  األهلية  احلروب 
الردة  هذه  لكن  األقلوي.  األسدي  اإلجرام  نظام  طليعتها  يف  البلدان،  بعض 
وتشمل   2019 عام  الثانية  املوجة  لتنفجر  سنوات،  عدة  من  أكثر  تستمر  مل 
السودان واجلزائر والعراق احملتل منذ 2003 ولبنان. مث مفاجأة أكر عودة حركة 
االحتجاجات الشعبية منذ األسبوع املاضي إىل تونس. واملاحظ أن املوجة الثانية 
استفادت الكثر من احنرافات وأخطاء األوىل وجتاوزهتا، من أمهها احملافظة على 
العريب إصاحية،  الربيع  انتفاضات  السلمية«. مث أضاف » من انحية أخرى، 
ليست انقاب عسكري يتحول لثورة )ثورة مصر عام 1952(، وال ثورة عنفية 
يقودها حزب أيديولوجي مشويل )البلشفية عام 1917 يف روسيا(. عاملنا العريب 
منذ 2010 دخل مرحلة حتول اترخيي تغيري يف سرورة طويلة املدى تراكمية، ما 
أن ختبو ديناميتها لتنهض جمدًدا مسلحة خبرات أجنع وعًيا وتنظيًما، كوهنا بدأت 
وما زالت شعبية عارية من قوى منظمة سياسية حاملة ملشروع ثوري متكامل؛ 
ابعتقادي كان ال بد من املرور مبرحلة جتربة اإلسام السياسي الذي شكل عماد 
»الثورة املضادة«، والفاقد على األقل الي مشروع تغيري اقتصادي اجتماعي 
معاصر. وأثناء التحوالت الكرى التارخيية يف حياة شعوب مل تنجز انصهارها يف 
دول وطن - مواطنة، كما يف عاملنا العريب، من الطبيعي أن تطفوا على السطح 
ودفعة واحدة كل األمراض االجتماعية البنيوية، يف مقدمتها كل االنتماءات ما 
التاريخ أن ما من  الوطنية، إىل حد الصراع اهلواييت املسلح. وتعلمنا كتب  قبل 
طال  مهما  النهاية،  يف  له  النصر  وكان  إال  والعادلة  احملقة  لقضاايه  اثر  شعب 
القدمية واجلديدة إىل زوال  التضحيات واألمثان؛ وأن االحتاالت  الزمن وكرت 
يف البلدان العربية الي أصبحت معركة شعوهبا مزدوجة، حتررية وحتريرية يف نفس 

الوقت.« 
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مقاال

قبــل الدخــول يف احلديــث عــن حــال الربيــع العــريب ومــا آل إليــه يف دولــه اخلمــس 
األكثــر جتليــاً ووضوحــاً، ال بــد مــن أتكيــد أنَّ ذلــك الربيــع طــاول معظــم البلــدان 
العربيــة، إن مل نقــل كلهــا، وإن بنســب متباينــة، وجــرى الــرد عليــه أبشــكال، وأســاليب 
خمتلفــة، وقــد اتســمت الــردود كافــة ابلعنــف الظاهــر أو املســترت املنــاور، مــا يشــر إىل 
صــدق تلــك الثــورات، وضرورهتــا املوضوعيــة. ولعــلَّ أشــكال الــرد حــددت اختــاف 
مســاراهتا تبعــاً لــكل دولــة مــن دولــه. لكــن األســباب العميقــة الــي دفعــت مايــني 
الشــباب العــريب إىل تلــك اهلبّــات، وامتــاء ســاحات املــدن الرئيســة هبــا، هــي واحــدة 
يف جوهرهــا.. إذ مل تشــهد املــدن العربيــة الكــرى ذلــك النشــاط، وتلــك احلــرارة منــذ 
أتســيس بادهــا دواًل قائمــة بذاهتــا، أي منــذ حظيــت ابســتقاهلا عــن األجنــي.. 
لتتــاىل، يف بعضهــا، االنقــاابت العســكرية الــي أطلقــت عليهــا اســم ثــورات، قبــل 
مخســة أو ســتة عقــود، وعلــى الرغــم مــن اختــاف أنظمــة تلــك البلــدان بــني ملكــي 
ــه  توجُّ يف  تكتبــه  ومــا  تعلنــه،  فيمــا كانــت  األنظمــة  فــكل  وبني/بــني..  ومجهــوري 
الواقــع شــيء آخــر متامــاً.  وقــد  دســاترها شــيء.. ومــا كان حيصــل علــى أرض 
خلــص شــباب الســاحات مطالبهــم يف كلمــة واحــدة هــي: احلريــة، ومعلــوم أن حمتــوى 
هــذه الكلمــة متعــدد األوجــه، فهــو ينطــوي علــى مــا كانــت تعانيــه شــعوب تلــك 
الــدول، ومل تــزل، مــع كل أســف، وهــي اليــوم علــى مشــارف انتهــاء الربــع األول مــن 
القــرن احلــادي والعشــرين.. وتتلخــص معاانهتــا أواًل، وقبــل أي شــيء، بفشــل التنميــة 
الشــاملة، واألصــح القــول بعــدم وجودهــا والتفكــر هبــا.. واألهــم يف التنميــة، جانبهــا 
االقتصــادي القائــم علــى اإلنتــاج الــذي ينعكــس علــى تنميــة اجملتمــع جبوانبــه كافــة: 
تعليمــاً دميقراطيــاً شــامًا، وصحــًة عامــة، واهتمامــاً ابملرافــق املدنيــة كافــة، وإلغــاًء لفقــٍر 
مقيــٍم حيــول دون خلــق شــخصية إنســانية متفتحــة، وقــادرة علــى العطــاء واإلبــداع.. 
بينمــا تنهــش وحــوش الفســاد، ثرواهتــا وأمواهلــا، مــا يشــكل عامــًا رئيســاً يف إفشــال 
التنميــة املؤملــة.. وحبســب معايــر األمــم املتحــدة، ومنظمــة الشــفافية الدوليــة، فــإن 
العــامل فســاداً..  أوائــل دول  العــريب جــاءت ضمــن  الربيــع  حكومــات معظــم دول 

فالفســاد مرتبــط مباشــرة ابســتبداد احلكومــات الــي تضــع دســتور البــاد وقوانينهــا 
اليــد لشــركائها للعبــث بســرورة اقتصــاد البــاد واإلبقــاء  خلــف ظهورهــا، وتطلــق 
علــى ضعفــه وختلفــه، وابلتــايل علــى ختلــف األمــة وإفقــار شــعوهبا.. ويبــدأ الفســاد 
لتثبيــت حكمــه، وكرســيه، إبجيــاد حاشــية تنطــق ابمســه درجــة  مــن ســعي احلاكــم 
التقديــس.. فمــا تقديــس الرؤســاء أو الشــيوخ واألمــراء إال جهــل وغشــاوة عمــاء 
يطلبهــا احلاكــم الــذي ال يــرى غــر نفســه، وال يلغــي هــذا الــوابء الفظيــع إال احلريــة 

والدميقراطيــة عــدوات املســتبد.. 
صحيــح أن بلــدان الربيــع العــريب اليــوم أســوأ ممــا كانــت عليــه أبضعــاف مضاعفــة، 
وهــذا األمــر طبيعــي، ملــا جــرى فيهــا مــن دمــار، وهتجــر للنــاس وأمواهلــم وأدوات 
إنتاجهــم.. ولكــن ابلنظــر إىل إمكانيــات معظمهــا كبــرة جــداً، وقــد أتيت ابملعجــزات، 
إن هــي اســتخدمت وفــق أســس دميقراطيــة، ويف أجــواء مــن احلريــة، تفــرتض العمــل 
املؤسســايت، وتنفيــذ اخلطــط التنمويــة، بدقــة ووفــق قــرارات وباغــات تكافــئ املبــدع 
املتوازنــة ال ميكــن  التنميــة  أن  يــدرك  تقــدم كلــه  فيمــا  املدقــق  املقصــر.   وحتاســب 
حتقيقهــا والسياســة غائبــة حبريــة أحزاهبــا ومبختلــف مؤسســاهتا وركائزهــا الرئيســة مــن 
جمالــس بلديــة، وتشــريعية، ونقــاابت، وإعــام حــر، ومنظمــات جمتمــع مــدين متعــددة، 
تســتند مجيعهــا إىل أنظمــة تراعــي مصــاحل الشــعب، وتنتخــب حبريــة ونزاهــة اتمتــني، 
ال كمــا يريــده احلاكــم وأعوانــه بعيــداً عــن أجهــزة األمــن وأشــكال العســكرة وإطــاق 
صفــة اللــون الواحــد علــى اجملتمــع املتنــوع بطبيعتــه. وهــذا جوهــر مــا طمــح إليــه الربيــع 
العــريب وانلــت منــه الثــورات املضــادة أبشــكاهلا كافــة ســواء املســلحة منهــا أم الفكــر 
الســلفي الرجعــي الــذي يــرى يف الدميقراطيــة عــدواً رئيســاً.. وبذلــك يلتقــي مــع عقليــة 
املســتبد..   إن االنتخــاابت غــر النزيهــة توقــع اجملتمــع يف مشــكلة أخاقيــة كــرى، 
تســم وجهــه وروحــه وتتشــابك مــع الفســاد بعاقــة شــرٍّ متبادلــة.. فمــن يشــرف علــى 
القانــوين ســواء  القســم  لــه مــن  عمليــة االنتخــاابت مــن هيئــات عليــا ودنيــا البــد 
ابســم هللا أم ابســم الشــعب، فهــو يف احلالــني جتــاوز علــى مــا أقســم عليــه، يعــي 

خيانــة ضمــر، وكــذب علــى النفــس وهللا والشــعب. وهــذا أمــر أخاقــي يفســح، 
يف اجملــال، إلجيــاد بــؤر للفســاد، ال علــى مســتوى تلــك اجملموعــة، بــل علــى مســتوى 
اجملتمــع كلــه، ومــع كل أســف إن بلداننــا العربيــة منوذجــاً هلــذا األمــر املخجــل.. كمــا 
أن بلداننــا العربيــة كافــة مل تســتطع أيــة دولــة منهــا أن تكــون منوذجــاً ومثــااًل حتــذو 
حــذوه بقيــة العــرب، رغــم أننــا منتلــك، يف ثقافتنــا، قــدراً كبــراً مــن القيــم اإلنســانية 
النبيلــة.. وهنــا ميكــن اإلشــارة إىل فكــرة الكواكــي عــن االســتبداد، وعاقتــه إبفســاد 
الديــن والرتبيــة واألخــاق.. فـــ »املســتبدون ال هتمهــم األخــاق إمنــا يهمهــم املــال«. 
أوجــز فأقــول إن ثــورات الربيــع العــريب مل أتت علــى أرضيــة التخلــف الشــامل وحــده 
فحســب، بــل إهنــا جــاءت مــن جهــة أخــرى هــي األقســى واألمــّر، إذ حفــرت يف 
نفــس كل عــريب ندبــة امسهــا »الــذل واملهانــة« الــي أتــت هبــا اهلزائــم العســكرية بفعــل 
االســتبداد وتســلط احلــكام وتغييــب احلــرايت منــذ عــام 1948 الــي خلقــت يف 
نفــس املواطــن العــريب حالــة تراكــم مريــر مــن الكبــت الوطــي إن صــح التعبــر.. وإذا 
كانــت ظــروف الســنني املاضيــة مل حتــرك يف النــاس شــيئاً أو أن الوعــود والشــعارات 
مــن جهــة، والقبضــة العســكرية واألمنيــة يف البلــدان الــي حكمهــا العســكر، مــن جهــة 
أخــرى، كانــت عامــل إعاقــة.. كمــا أنَّ البحبوحــة املاليــة الــي أتــى هبــا النفــط بعــد 
عــام 1973 قــد عملــت أيضــاً علــى تســكني اجلــراح، هبــذا القــدر أو ذاك، لكــنَّ 
مــا حــدث خــال العقديــن األخريــن مــن هنــوض علمــي وتكنولوجــي، جتلــى بثــاث 
ثــورات علــى مســتوى العــامل، حمــداثً هــزات عنيفــة يف أذهــان الشــباب، وأعــي هبــا 
ثــورات« املعلوماتيــة، واالتصــاالت، واإلعــام أيضــاً، وعلــى ذلــك مل يعــد إبمــكان 
أيــة دولــة، مهمــا بلغــت مــن القمــع واالســتبداد، أن تتجاهــل أتثرهــا يف األجيــال 
الصاعــدة.. إهنــا منعطفــات مفصليــة يف التاريــخ اإلنســاين.. إن تلــك الثــورات لفتــت 
الشــباب إىل عــامل آخــر.. عــامل أمجــل وأرحــب.. عــامل فيــه جمــال لتفتيــح مواهبهــم، 
وقدراهتــم، واألهــم مــن ذلــك، إنــه عــامل حيــرتم إنســانية اإلنســان، ويســهم يف تنميتهــا.. 
ومــن هنــا، رمبــا، أتــت الثــورات املضــادة الــي زاد يف ســعرها ال الــدول االســتبدادية/
العســكرية فحســب بــل الــدول النفطيــة أيضــاً ألهنــا خشــيت هــذه الثــورات أكثــر مــن 
غرهــا فهــي، وإن كانــت تعيــش يف نعيــم إال أن أنظمتهــا مــا تــزال حتكــم، علــى حنــو 
أو آخــر، ابســم القبيلــة، مــا يعــي أنــه ظــال نظــام إقطاعــي يُعِــدُّ الدولــة كلهــا للحاكــم 
أواًل، وألســرته اثنيــاً، مث ألبنــاء عشــرته األقربــني وهكــذا.. فهــؤالء ال تناســبهم مثــل 
هــذه الثــورات الــي ســوف متنــح الفــرد حريتــه، وتســاويه ابملواطــن اآلخــر حــى هــؤالء 
القادمــني مــن الفلبــني أو مــن إندونيســيا.. أمــا الرفــاه االجتماعــي فإنــه يعــود إىل الثــراء 
الفاحــش الــذي ال يوظــف يف تنميــة إنتاجيــة حتقــق رحبــاً دائمــاً واقتصــاداً يتبــع الــروح 
االســتهاكية الــي تعتمــد علــى اإلنتــاج األجنــي.. إهنــا »مــدن امللــح« الــي ال تعّمــر 
طويــًا وقــد تنبــأ هلــا »متعــب اهلــذال« بطــل روايــة عبــد الرمحــن منيــف.. ويبقــى الربيــع 
العــريب ضــرورة موضوعيــة يدركهــا الشــعب، ومــا يدركــه الشــعب البــد أن يــرى النــور.
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كاتب سوري

هنــاك صــراع ال بــّد مــن اإلعــرتاف ليــس بوجــوده فحســب وإمّنــا مبــدى طغيانــه 
علــى معظــم احلــوارات الــي تــدور بــني التجمعــات واألحــزاب الــي حتــاول تلّمــس 
بداية الطريق الســليم الذي يقود شــعوب املنطقة إىل اإلســتقرار... إهنا مســألة 

اهلويــة الوطنيــة.
هــل هــي معضلــة بلــدان الربيــع العــريب فقــط أم تشــمل كل دول املنطقــة بــدون 
اســتثناء؟ املعادلــة الثابتــة يف علــم اإلجتمــاع تقــول أّن اإلســتبداد ينّمــي األفــكار 
املتطرفــة ويضعــف الشــعور ابإلنتمــاء الوطــي، بينمــا دولــة العــدل والدميقراطيــة 
تعــزز اإلنتمــاء الوطــي وتضعــف التطــّرف والنعــرات اإلنعزاليــة بــني مكــوانت 
اجملتمــع الواحــد، ومــا ظهــر مــن حــركات متطرفــة خــال ثــورات الربيــع العــريب 
تؤكــد ذلــك حــى لــو تكّشــفت لنــا حقيقــة بعــض تلــك التنظيمــات املصّنعــة يف 

اخلــارج مــن قبــل جهــات اســتخباراتية عديــدة مل تعــد خافيــة علــى أحــد.
املشــكلة مل تكــن يف التنظيمــات الوافــدة لــو مل جتــد حاضنــة هلــا داخــل اجملتمــع، 
وهــذا مــا أريــد تســليط الضــوء عليــه ملعرفــة األســباب املوضوعيــة الــي أوجــدت 
مثــل هــذه احلواضــن وكأهّنــا بــؤر ســرطانية انئمــة  تنتظــر مــن يوقظهــا، وأحــد 
أهــم هــذه األســباب هــي العســكريتاراي الــي حكمــت ابحلديــد والنــار وصــادرت 
احلــرايت وهنبــت مقــدرات البــاد وعّممــت الفقــر واجلهــل لتصبــح جمتمعاتنــا 
بيئة مناســبة لنمو األفكار املتطرفة والوالءات الاوطنية على حســاب الشــعور 
الوطــي، وهــذا مــا عملــت عليــه الــدول االســتعمارية حــني عزمــت علــى منــح 
البــاد العربيــة اســتقاهلا فلــم ختــرج إال وقــد ضمنــت لعمائهــا الوصــول إىل 

الســلطة، فدخلــت معظــم الــدول العربيــة يف مرحلــة االســتبداد متهيــداً لتغلغــل 
ــا 
ّ
األفــكار املتطرفــة الــي أصبحــت معــواًل يهــدم صــرح األوطــان الوليــدة والــي مل

تنضــج فيهــا  وتتأصــل اهلويــة الوطنيــة بعــد.
كانــت بــداايت عهــود االســتقال يف معظــم الــدول العربيــة قــد أخــذت الســمة 
الليراليــة، وبــدا مســتقبل احليــاة السياســية يف تلــك الــدول واعــداً ولكــن ســرعان 
مــا جــاءت االنقــاابت العســكرية لتحــرف املســار حنــو املزيــد مــن التضييــق 
فهنــاك علــى احلــدود عــدّو اســتيطاين امســه اســرائيل، متجاهلــني حقيقــة دامغــة 

أبّن الشــعوب املقهــورة ال ميكــن هلــا أن حتــرز النصــر.
والســؤال اجلوهــري الــذي جيــب أن نســأله ألنفســنا: هــل كانــت إيــران لتســتطيع 
اخــرتاق جمتمعاتنــا لــو كانــت تلــك اجملتمعــات تعيــش حتــت ظــل أنظمــة دميقراطية 
تصــون احلــرايت العامــة وتدافــع عــن ســيادة القانــون؟ هــل كانــت لتجــد عميــًا 
واحــداً هلــا لــو كانــت أنظمتنــا ترعــى مصــاحل النــاس بغــض النظــر عــن خلفياهتــم 
الدينيــة أو اإلثنيــة أو األيديولوجيــة؟ وهــل كان لقيــس اخلزعلــي )العراقــي( أن 
يقاتــل يف صفــوف اجليــش اإليــراين ضــّد أبنــاء بلــده يف احلــرب العراقيــة االيرانيــة؟ 
أو هــادي العامــري قائــد ميليشــيا بــدر؟ وهــل كان ليجــرؤ أمــني عــام حــزب هللا 
»اللبنــاين« حســن نصــر هللا أن يعلــن علــى املــأل أنّــه جنــدي يف جيــش واليــة 
الفقيــه؟ أو كان عبــد امللــك احلوثــي ليســتبيح أبنــاء بلــده مــن اليمنيــني ابلســاح 

اإليــراين ويســتعني ابملستشــارين مــن احلــرس الثــوري اإليــراين؟
حنــن إذن أمــام أزمــة هويــة عميقــة جيــب مواجهتهــا بشــجاعة واإلعــرتاف أبّن 

مــا نعانيــه أكــر مــن صــراع علــى الســلطة أو املكتســبات واملــزااي.. إنّــه صــراع 
هــوايت ســوف أيخــذ مــداه وال يكتفــي ابهلويــة الدينيــة فحينمــا تتاشــى اهلويــة 
الوطنيــة فإنــه مــن الطبيعــي أن تظهــر اهلــوايت اإلنعزاليــة الدينيــة منهــا والعرقيــة 
وحــى  واحــداًـ  متثــان مصطلحــاً  أن  شــرطاً  ليــس  واإلثنيــة  العرقيــة  ـ  واإلثنيــة 
الطائفيــة، وهــذه اهلــوايت ستســعى لإلنفصــال حكمــاً لتكــون هــي املعــاول الــي 

تفتــت الوطــن الواحــد.
كّل مــا ســبق ظهــر بشــكل فاقــع يف ســورية الــي كانــت هــي حقــل التجــارب 
جتارهبــا  العامليــة  واالســتخبارات  الظــام  قــوى  فيــه  طبقــت  الــذي  احلقيقــي 
اخلبيثــة بعــد أن هيّــأ هلــا نظــام األســد اجملــرم البيئــة املائمــة خــال مخســة عقــود 
مــن الفســاد واإلســتبداد والوحشــية مــا مل تعــرف لــه البشــرية مثيــًا فظهــرت 
مصطلحات مل تكن معروفة لدى الشــعب الســوري مثل » كردســتان الغربية« 
و« ســورية املفيــدة« و« دولــة اخلافــة اإلســامية »، فيمــا احلســينيات تغــزو 
اجلامــع  حميــط  دمشــق ويف  شــوارع  جتــوب  اللطميــات  وقوافــل  الفــرات  مــدن 

األمــوي وداخلــه.
يف دول اخلليــج العــريب هنــاك شــرحية مــن اجملتمــع متثّــل حالــة انتــكاس يف اهلويــة 
الوطنيــة فهواهــا إيــراين ابمتيــاز رغــم أهّنــا تتمتــع برفاهيــة العيــش يف دول النفــط 
الغنيــة جملــّرد شــعور تلــك الشــرحية بنــوع مــن االضطهــاد وهــو مبالــغ فيــه متامــاً كمــا 
فعلــت األحــزاب الكرديــة يف ســورية حــني اعتمــدت علــى املظلوميــة لرتويــج 

أفكارهــا االنفصاليــة زوراً وهبتــاانً.

ياسر الحسيني

اإلستبداد والهوية الوطنية 

كاتب سوري 
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مقاال

أطلقــت تســمية ثــورات الربيــع العــريب علــى ثــورات انطلقــت يف بلــدان عربيــة 
بــني العــام 2010-2011 ضــد الظلــم واالســتبداد الــذي تعــاين منــه تلــك 
البوعزيــزي مــن  قــام شــخص يدعــى حممــد  قبــل عشــر ســنوات  البلــدان. 
تونــس حبــرق نفســه احتجاجــاً علــى حجــز الســلطات التونســية بضاعتــه 
توســعت  الــي  التونســية  الثــورة  العــريب  الربيــع  ثــورات  أوىل  بعدهــا  لتندلــع 
بعدهــا وأيقظــت أحــام الشــعور ابحلريــة والدميقراطيــة الــي طاملــا حلمــت 
هبــا الشــعوب العربيــة لتشــمل بعدهــا عــدة دول منهــا مصــر وليبيــا واليمــن 
بســقوط  واهلتــاف  الســلمية  احتجاجــات ابآلالف واملظاهــرات  وســورية. 
األنظمــة الديكتاتوريــة، مشــاهد مل يعتــد املواطــن العــريب علــى رؤيتهــا مــن 

قبــل.
بداية احللم: تونس مهد الثورات احلديثة

البدايــة كانــت مــن تونــس اخلضــراء عندمــا قــام البوعزيــزي حبــرق نفســه لتندلــع 
بعدها احتجاجات لتشــمل تونس ابلكامل يف 17 كانون األول/ديســمر 
2010 رحــل بعدهــا بــن علــي ليكــون أول رئيــس تتــم اإلطاحــة بــه مــن 
خــال ثــورة شــعبية.  مقاطــع فيديــو انتشــرت بعدهــا لتصــدم العــامل العــريب 
انتقلــت  هــرب.  قــد  بــن علــي  ينــادي مهلــًا أبن  عــر شــخص  أبكملــه 
االحتجاجــات بعدهــا إىل العاصمــة املصريــة حيــث امتــدت املظاهــرات إىل 
القاهــرة تطالــب بســقوط النظــام ويف 11 شــباط / فرايــر حــدث مــامل يكــن 
متوقعــاً إذ قــدم حســي مبــارك اســتقالته متنحيــاً عــن منصبــه بعــد حكــم دام 
ألكثــر مــن 30 عــام. انتقلــت بعدهــا العــدوى إىل ليبيــا واليمــن وســورية، 
وخرجــت مظاهــرات ابآلالف مطالبــة بســقوط األنظمــة الديكتاتوريــة فيهــا. 
سقط نظام القذايف يف 20 أكتوبر/تشرين األول 2011 ليعلن مقتله بيد 

الثوار وليتنازل بعدها علي عبد هللا صاحل عن رائسة اليمن يف 27 فراير/ 
شــباط 2012. يف عــام واحــد تقريبــاً ســقطت 4 أنظمــة ديكتاتوريــة يف 
الوطــن العــريب والناجــي الوحيــد مــن الســقوط هــو نظــام بشــار األســد ابلرغــم 
مــن اجلرائــم الــي ارتكبــت حبــق الشــعب الســوري مــن اعتقــاالت وهتجــر إال 
أن بشــار األســد مل يتنازل عن احلكم بل اســتمر يف قتل الســوريني مبســاندة 
روســيا وإيــران إىل يومنــا هــذا. اليــوم وبعــد مــرور عشــر ســنوات يبــدو املشــهد 
أكثــر ظامــاً ابلنســبة للكثريــن علــى خمتلــف املســتوايت منهــا السياســية 
واالجتماعيــة وحــى املعيشــية والفكريــة. متكنــت الثــورات املضــادة مــن إقنــاع 
النــاس بفشــل الربيــع العــريب وأبنــه جــاء للتخريــب ونشــر الفوضــى ال أكثــر، 
ومــع عــدم توحيــد املعارضــة وتشــرذمها وتوجيــه االهتامــات لبعضهــا البعــض 
ابخليانــة وابلعمالــة للــدول األجنبيــة فقــدت الشــعوب آماهلــا ابخلــاص مــن 
عبوديتهــا، فالبلــدان الــي قامــت هبــا ثــورات الربيــع العــريب تراجعــت وبــل 
فشــلت ثوراهتــا ومل ينجــح مــن التجربــة ســوى التجربــة التونســية نوعــاً مــا. 
ــاً اســتطاع حكــم العســكر بقيــادة  أمــا مصــر فبعــد مــرور ســنة واحــدة تقريب
انقــاب عســكري علــى أول رئيــس مصــري منتخــب عــر انتخــاابت حــرة 
نزيهــة حممــد مرســي واالطاحــة بــه ليتســلم بعدهــا عبــد الفتــاح السيســي زمــام 
األمــور.  أمــا يف ليبيــا واليمــن وســورية فاندلعــت بعــد قيــام الثــورات حــرب 
أدت إىل هتجــر وخــراب معظــم املــدن ومل تســتقر األوضــاع فيهــا إىل يومنــا 
هــذا بــل حتولــت إىل حــروب ابلوكالــة حلســاب دول أجنبيــة تتصــارع مــن 
أجــل مصاحلهــا يف هــذه الــدول بــل فتحــت البــاب أيضــاً علــى التدخــات 
األجنبيــة لتثبيــت حكــم احلاكــم املســتبد علــى الشــعوب الــذي اثرت عليــه 
كمــا هــو احلــال يف ســورية عندمــا اســتطاعت روســيا تثبيــت النظــام الســوري 

إىل يومنــا هــذا ومنعــه مــن االهنيــار والســقوط. حتــول العــامل العــريب خــال 
الــي مضــت إىل ســاحة مســتباحة للتدخــات األجنبيــة  العشــر ســنوات 
فالقواعــد األمركيــة مــا تــزال موجــودة يف أرجــاء الوطــن العــريب بــل زادت 
خــال الســنوات املاضيــة ومتكنــت روســيا أيضــاً مــن بنــاء قواعــد عســكرية 
هلــا يف ليبيــا وســورية، وأصبــح إليــران تواجــًدا عســكراًي ونفــوًذا سياســًيا يف 

العــراق وســورية ولبنــان.
عشــر ســنوات مضــت أصبــح فيهــا الوطــن العــريب أكثــر ســوءاً إىل اآلن مــن 
قتــل وهتجــر وخــراب يف معظــم بــاده لكــن ليــس بصحيــح أن ثــورات الربيــع 
العريب/ املوجة األوىل قد فشلت ألن مشوار احلرية طويل ومكلف ابلنسبة 
للشــعوب الــي تتطلــع للعيــش حبريــة وكرامــة ومــن أجــل ضمــان مســتقبل آمــن 
لألجيــال القادمــة بعيــداً عــن االعتقــال والقتــل والدمــار. لــو كانــت ثــورات 
الربيــع العــريب قــد فشــلت وليــس منهــا أمــل ملــا خــرج املتظاهــر مــن جديــد 
يف لبنــان والعــراق واجلزائــر والســودان. آمــال وتطلعــات كثــرة للشــعوب مــن 
أجــل العيــش بكرامــة يف أوطاهنــم فمشــوار التحــرر مــن األنظمــة الفاســدة 
حيتــاج إىل ســنوات، ومــن يظــن أن التغيــر قــد يكــون يف ليلــة أو ضحاهــا 
يكــون وامهًــا واملثــال األكــر الثــورة األمركيــة اســتمرت ألكثــر مــن 18 ســنة 

والثــورة الفرنســية 10 ســنوات يف حتقيــق آمــال وتطلعــات شــعوهبا.
العيــش حبريــة وكرامــة بعيــداً عــن  مــن حــق شــعوب املنطقــة العربيــة أيضــاً 
االعتقاالت والتهجر والقتل فالشــعوب تغرت ومل تســتطع الديكتاتورايت 
يف عاملنــا العــريب إرجــاع الزمــن إىل مــا قبــل 2011 واحلكــم بيــد مــن حديــد 
مــن جديــد مهمــا طــال ليــل الظلــم والطغيــان فمــآل أحــام الشــعوب البــد 

أن تتحقــق.

آالء العابد

عشر سنوات على الربيع العربي فهل تحققت المطالب؟ 

كاتبة سورية

السوفيايت   االحتاد  هليمنة  اخلاضعة  الشرقية  أوراب  ربيع  انطاق  بتأخر عقدين عن 
منذ كانون  العريب  الربيع  ثورات  انطلقت  عاًما،  أربعني  وحلف وارسو ألكثر من 
أول / ديسمر 2010 يف تونس مث مصر فليبيا فاليمن فسورية، وإذا كانت ثورات 
الربيع األوريب مرت وجنحت بساسة ودون تضحيات بشرية بدًء من اهنيار جدار 
برلني، ابستثناء البلقان الي كان هلا وضع خاص وقسمت لعدة دول بتدخل دول 
إقليمية وعاملية، فثورات الربيع العريب مل يكن هذا حاهلا، ومع أن تونس  جنحت 
بتضحيات بشرية قليلة إبسقاط نظام بن على االستبدادي والفاسد هبروب رأس 
النظام وأعوانه، مث جنحت إبجراء انتخاابت دميقراطية وأتسيس برملان ودستور، إالّ 
الثورة املناضل الوطي  التونسي األول بعد  الرئيس  أن عام 2014 جاء، حسب 
الدميقراطي املنصف املزروقي، بتحالف للثورة املضادة ضد الثورة، ومن الغريب أن 
نشهد حتالًفا بني الغنوشي زعيم النهضة »أخوان مسلمي تونس » الذين اضطهدوا 
من قبل النظام السابق مع رموز النظام السابق »السبسي وشركاه، لينقضوا على 
الثورة ومؤسساهتا ليعود الفساد وليتفاقم الفقر وإيقاف بناء املؤسسات الدميقراطية 
احلقيقية وتعطيل املشاريع التنموية والعمالة للخارج، ومع ذلك فقد حققت الثورة 
الكثر من اإلجنازات ومنها :إسقاط نظام قمعي بوليسي وحترير مايني التونسيني 
وإطاق شرارة الربيع العريب ووضع أسس لدولة عصرية دميقراطية ومتكني التونسيني 
من حرية الرأي، مث البدء ابسرتجاع أموال الكبار املنهوبة على مر عقود، وما زال 

احللم إبعادة النمو والتنمية ماثًا أمام الشعب املنتفض.
مل يكن حال ثورة 25 يناير يف مصر أبحسن من حال تونس فبعد إسقاط النظام 
واستام اجمللس العسكري احلكم والذي أجرى انتخاابت رائسية فاز فيها مرشح 
ثورة  قامت  إقليمية وعاملية،  تدخلت هبا دول  إذ  اإلخوان كانت حمل تشكيك، 
العسكر  بقبضة  جمدًدا  الدولة  لتقع  اإلخوان،  من حكم  سنة  بعد  أخرى  مليونية 
الشيء الذي مل يكن يريده الثوار قطًعا وها هي مصر تعاين ما تعانيه من حكم 

العسكر وتسلط رموز الفساد يف عهد مبارك الذين عادوا إىل سرهتم األوىل.
أما يف ليبيا ومع ثورة 17 شباط/فراير الي تدخل فيها الناتو بشكل مباشر وبعد 
مقتل القذايف تركت الباد ملصرها لتحكم دول إقليمية وعاملية مبصرها وهي إىل 
اآلن تعاين من حرب وقتال وانقسام هتلل له الدول املتنفذة وتغذيه إلعادة ما كان 

ولكن بدولة مقطعة األوصال ضعيفة منهوبة تتقامسها املصاحل وأصحاب النفوذ.
أما يف اليمن فحدث وال حرج واجلميع يعرف املأساة اليمنية فآل سعود حيققون 
حلم مؤسس مملكتهم بتدمر اليمن، يشاركهم بذلك مرتزقة إيران وأقزام اإلمارات 

بعد أن قتلوا حليفهم الرئيس السابق وعاثوا يف األرض فساًدا.
   وإذ نصل لبيت القصيد، سورية، فهذا حديث يطول، وال شك أبن أقاًما كثرة 
تناولت احلدث مبراجعات وحتليات وإسهامات، أغنت املوضوع من كل جوانبه 
مل  العريب  الربيع  ثورات  أن  نؤكد  أن  نريد  لكنا  بعرضنا هذا جديًدا،  نضيف  ولن 
تكن اقتصادية وال اجتماعية وال حتررية فقط، بل كانت كل ذلك جمتمًعا، كانت 
بعض  يروج  خارجية كما  مؤامرة  تكن  ومل  مفقودة،  وعدالة  وكرامة  حرية  ثورات 
املوتورين واحلاقدين. لقد حول النظام سورية إىل مملكة للرعب والقسوة منذ نصف 
حلفائه  ومبعية  واملرض،  واجلوع  واهلدم  والتشريد  القتل  أنتجت  وهذه  ويزيد،  قرن 
اخلارجيني من روس وإيرانيني وشركاؤهم وميليشياهتم.  ومع أن النظام يروج ملقولة 
أن النفط أبيدي أمينة، فاتضح أن هذه األمينة هي بنوك سويسرا وبنوك وعقارات 
روسيا وبعدها أصبحت األيدي األمينة جيوب األمركيني وشركاؤهم يف مشال شرق 
سورية، ومع أن تقديرات االقتصاديني أن العائلة السورية يلزمها 600 ألف لرة 
ولنتصور  املبلغ،  تزيد عن عشر هذا  النظام ال  فإن رواتب  لتعيش أبمان،  شهراًي 
كيف يعيش املواطن يف الداخل السوري إذا مل يكن شبيًحا أو مستثمرًا كبرًا، فمع 
مملكة الرعب والقسوة  أصبح اخلوف والصمت هو املسيطر، وهذا ما يعمل النظام 
على تكريسه وإدامته، وال بد من كسر هذا احلاجز املخيف فالثورة أطلقت األلسن 
الي  األهداف  حتقيق  حى  االستمرار  من  والبد  الراكدة  املياه  وحركت  واحلناجر 

انطلقنا من أجلها، فا رجعة قبل الوصول للهدف.
والبد يف حديثنا عن ثورات الربيع العريب ،أن نعرج على املوجة الثانية من موجات 
الربيع العريب يف اجلزائر والسودان والعراق ولبنان الي عانت من أنظمة وحكومات 

تنازل  عاًما  ثاثني  املعزول  البشر  مثل  شخص  حكم  فقد   ، ومتسلطة  فاسدة 
خاهلا عن نصف السودان سلة افريقيا الغذائية خبوضه حروب مدمرة ضد شعبه 
يف اجلنوب ودارفور والشمال والشرق متبنًيا هنًجا  مدمًرا يف االقتصاد واجملتمع ،أما 
العراق فبعرفنا مازال حمتًا  ولو تبدل االحتال من أمركي إىل إيراين دمر العراق 
الوضع  هذا  من  اخلروج  بثورهتم  اآلن شباب  إقطاعات، حياول  إىل  وقسمه  وهنبه 
ولكنه وضع صعب وخطر فانكسار العراق ابلشكل الذي مت به كسر األمة وعطل 
مسرهتا الي كانت متعثرة أصًا.     أما اجلزائر والي عانت ما عانته يف العشرية 
السوداء نتيجة حتكم العسكر الفرانكوفوين وهي البلد العريب االفريقي الواسع والغي 
بثرواته وشعبه فقام بثورة جميدة على نظام بوتفليقة الفاسد واملهلهل والذي قطعت 

جائحة كوروان استمراريتها فهو مستمر بضغطه للوصول إىل أهدافه.
أما لبنان اجلميل أبرضه وشعبه ومساحته الصغرة، فقد عاىن األمرين من احتاالت 
الفقيه عن طريق وكيله  متتالية صهيونية وأسدية وهو اآلن خيضع الحتال والية 
نصر هللا وطاقمه السياسي املتحكم من عصبة طائفية تقدم مصاحلها على مصاحل 
الوطن فثورته بني أخذ وصد ولكنها مستمرة وستحقق أهدافها فالرجعة أصبحت 
مستحيلة. الوطن العريب من حميطه اىل خليجه على موعد مع استمرار انتفاضته 
الربيع  الثانية من ثورات  املوجة  الظلم والفقر واالستاب والقمع. استفادت  ضد 
العريب مما حصل يف املوجة األوىل فقد كانت سلمية وهذا ما أزعج السلطات الي 
حتاول جرها للعنف لتعرف كيف جتهضها مبسميات كاإلرهاب واملؤامرات اخلارجية 
تقارع  القمعية ال  األنظمة  فهذه  واستمرارها  املشبوه. وهذا سر جناحها  والتمويل 

ابلساح بل ابلفكر واملنطق واملطالب احلقة.

محمد عمر كرداس

عقد على انطالق الثورات العربية
ومازال الربيع مستمًرا

كاتب سوري
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مقاال

انــدالع  علــى  ســنوات  عشــر  مــرور  ذكــرى  األايم  هــذه  نعيــش 
وقــد  للنهــوض،  وتســعى  التحــرر  تبغــي  الــي  العربيــة،  االنتفاضــات 
ُمنيــت هــذه االنتفاضــات ابلكثــر مــن األحــداث والوقائــع والعــر، وبــا 
أدىن شــك فهــي مفصــل اترخيــي وحقبــة مهمــة يف اتريــخ حيــاة هــذه 
الشــعوب، فللدهــر قلــم والتاريــخ يســجل، وســتكون هــذه احلقبــة هــي 
مرحلــة متهيديــة ملراحــل قادمــة ســتكون أفضــل إبذن هللا الســيما أن 
هــذه الشــعوب مــّرت هبــزّات عنيفــة مــن اإلخفــاق والفشــل والنجــاح 
ســتكون رصيــد جتربــة وخــرة لكــن تبــدو مامــح رئيســة حتتــاج التنبــه 
هلــا والوقــوف عندهــا يف هــذا العقــد امللــيء ابألحــداث، ولكــن البــّد 
مــن الوقــوف عنــد أبــرز مامــح الضعــف والقــوة لــدى هــذه الشــعوب 
يف هــذه االنتفاضــات وهــي: ضعــف الوعــي السياســي واالســرتاتيجي 
لــدى القــوى الفاعلــة الرئيســة، والشــعور بزهــو االنتصــار لــدى القــوى 
الشــعبية العريضــة الــي متلــك االنتشــار لكــن ال متلــك أدوات القــوى 
الصلبــة، ألن مفاصــل القــوة وأدوات القــوة لــدى النظــام وذويــه مــن 
الدائــرة املقربــة هلــذا حتولــت هــذه االنتفاضــات يف قســم كبــر منهــا إىل 
املواجهــات العنيفــة مــن قبــل هــذه األنظمــة، كمــا تبــني غيــاب األحــزاب 

الكبــرة الفاعلــة الــي ميكــن أن حتفــظ اجملتمعــات،  فمجتمعاتنــا فقــرة 
ابألحــزاب الكبــرة القــادرة والفاعلــة، إال يف بعــض الــدول فهنــاك حالــة 

حزبيــة  مبســتوى مــا.
كما لوحظ غياب العقد االجتماعي لدى الكثر من هذه الشعوب، 
فاتســعت اهلــوة وظهــرت حديــة بــني أطــراف اجملتمــع الواحــد، إضافــة 
طبعــاً إىل اجلانــب اخلارجــي الــدويل الــذي يطــول احلديــث عنــه والــذي 
تعامــل مــع هــذه االنتفاضــات علــى أســاس مصلحــي وترقــب وحــذر 
تقريــر  يف  احلــق  الشــعوب  هلــذه  أن  منــه  أكثــر  املصلحــة  العتبــارات 
مصرهــا والقيــم الدوليــة يف الدميقراطيــة والتحــرر وصنــدوق االقــرتاع الــي 

هــي حمــل مقــدس ال جيــوز العبــث بــه يف كثــر مــن دول العــامل.
وأعتقــد أن هــذه األزمــات صقلــت وعــي هــذه الشــعوب بشــكل كبــر 
وهــذا ســيهيئ حلقبــة مهمــة قادمــة حتتــاج طريقــة مــن العمــل خمتلفــة 
عــن طريقــة العمــل الســابقة، والتغيــر حتميــة اترخييــة ال يســتطع أحــد 
مــن  تنشــأ  إيقافهــا، فكمــا أن االنتفاضــات والثــورات واالنفجــارات 
ظــروف موضوعيــة داخليــة ملــا تعيشــه هــذه اجملتمعــات، فهــي تســر 
حبالــة طبيعيــة إىل التغيــر فاألشــخاص يزولــون لكــن الشــعوب واألوطــان 

هــي الباقيــة.
وال ميــاري إاّل الغــاة اليــوم يف أّن الثــورات العربّيــة تســتحّق الكثــر مــن 
إعمــال النقــد املراجعــة. بــل الغــاة وحدهــم َمــن ال يــرون ضــرورة هــذا 
النقــد وال يهتّمــون إبحلاحــه. ابلفعــل تعّرضــت تلــك الثــورات ألنــواع ال 
حصــر هلــا مــن النجــاح واإلخفــاق والتعثــر، تداخــل فيــه القمــح والــزوان، 
مثلمــا تداخــل الــرأي احلــّر والغــرض، أو الظاهــر األيديولوجــي احلديــث 

والباطــن العصــي القــدمي.
حنــن اليــوم حبالــة تطــور طبيعــي للعقــل اجلمعــي وقدراتــه وخرتــه عــر 
جتــارب وخماضــات عنيفــة وقاســية البــد أن تؤســس ملرحلــة مــن النهــوض 
والنمــاء والتحــرر ومــا جــرى حالــة طبيعيــة للظــروف الــي عاشــتها هــذه 
الشــعوب كأي شــعوب أخــرى مــرت بظــروف مشــاهبة وســعت لتغيــره 
إىل شــكل آخر خمتلف متاماً وغالباً كان الســبب احلقيقي يف النهوض 
لكثــر مــن هــذه الــدول والشــعوب وأســس حليــاة مــن الســام اجملتمعــي 
مل  لــو  يكــن  مل  وهــذا  بســهولة  عــراه  تنفــك  وراســخ ال  ومهــم  طويــل 
تكــن تلــك اهلــزّات والتجــارب العنيفــة. ونرقــب عقــوداً جديــدة مجيلــة، 

لنســتفيد ممــا مــّر وميــر وســيمر.

د- زكريا مالحفجي

نقد لعقد من انتفاضة الشعوب العربية
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حى اآلن مل حتقق معظم ثورات الربيع العريب، يف موجاهتا املتعددة، 
شوارع  إىل  للخروج  أبناءها  حفزت  الي  الكرى  الوطنية  طموحاهتا 

العواصم واملدن العربية، بدًء من تونس وصواًل إىل لبنان والعراق.
يف  واملذهبية، كما  الطائفية  والصراعات  الدم  حبور  يف  غرق  بعضها 
حاالت سورية واليمن وليبيا، وبعضها انتكست، وعاد جمتمعها إىل 
حالة من االستنقاع أسوأ بدرجات عما كان عليه قبل هبوب نسائم 
الربيع العريب، كما يف حالة مصر، وبعضها ما يزال يعيش خماًضا عسرًا 
والعدالة  واملساوة  القانون  دولة  احلديثة،  الدولة  ونواظم  قواعد  إلقرار 
واملواطنة، دون استئثار، أو هيمنة، كما يف حالة تونس، الي ساعدهتا 
ظروفها وعوامل خمتلفة من النجاة، حى اآلن، مما انزلقت إليه شقيقاهتا 

يف دول الربيع العريب.
الثورات حققت وحتقق جناحات أساسية، كما  كما أن بعض هذه 
يف حالي السودان واجلزائر، وبعضها أطلق عليها جتاوزًا صفة الثورات 
للتنظيم  تفتقد  مطلبية،  وانتفاضات  هبات  تكون  أن  تعدو  ال  وهي 

والرامج. 
إزاء هذا املشهد أصيبت قطاعات واسعة من أبناء الثورات واملؤمنني 
هبا واملنتفعني منها إبحباطات مريرة، دفعت البعض لليأس والقنوط، 
والرتاجع حتت إحساس اخلذالن والشعور ابخليبة والعجز، وولد شعورًا 
ابلندم، وجعله يقول ليتها مل تكن، وال شك أن يف ذلك جتاوزاً وبغياً 
حبجم  ثورات  إن  إذ  واجلذرية،  الكرى  وثوراته  التاريخ  منطق  على 
ثورات الربيع العريب يف أهدافها وغاايهتا وحتدايهتا، مل يكن من املقدر 
هلا أن تنتهي ابلضربة القاضية، وسقوط أنظمة وعروش، خال فرتات 
ألهنا يف  سريعة،  انتقالية  مراحل  إليه يف  تطلعت،  ما  وحتقق  قياسية 
يف  تواجه  ببساطة  وألهنا  جًدا،  بكثر  ذلك  من  أعمق  مضامينها 
الوقت عينه حتدايت بنية جمتمعية متخلفة، ومشاريع خارجية كرى، 

بعضها مستجد وطارئ، إضافة للمشاريع التقليدية، املتعلقة ابهليمنة 
والسيطرة، واالستغال والعدوان.

لعوامل  العريب  الربيع  ثورات  مصائر  إليه  آلت  ما  حنيل كل  ال  إننا 
»املؤامرة اخلارجية« وإن كانت حاضرة بقوة، كما ذكران، وتبقى العوامل 

الداخلية والتارخيية حامسة يف تقرير مصر هذه الثورات ومستقبلها.
أتت يف سياق اترخيي  الثورات  أن هذه  الكثرون  ما مل يدركه ويعيه 
التفصيل كثراً يف أسباب  عاملي، كاستحقاق ال مناص منه، وميكن 
املأزق احلايل، وأن هذه االنتكاسات مرت هبا ثورات عاملية كرى حى 

استطاعت حتقيق أهدافها وغاايهتا.
النظرة املوضوعية لواقع وتطورات الثورات العربية، من داخلها، تدفع 
ينجح كما  مل  معظمها  أن  للقول صحيح  ورصني  متزن  أي ابحث 
كانت روح التفاؤل السائدة قبل عقد من اآلن ولكنها مل هتزم، لقد 
فشلت أو تعثرت أو تعيش مآزق حادة، ولكن جذوهتا مل ختمد، بدليل 
واضح بسيط يف سورية، مثًا، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه أهلها، 
حالة اإلمجاع الواسع الرافض لبقاء بشار األسد، وإعادة انتخابه حتت 
الداعمني له، أو فشل كافة مساعي إعادة املهجرين  حراب احملتلني 
العملية  فشل  وحى  الكوين،  الطغيان  نظام  وبقاء  استمرار  ظل  يف 
أي  حتقيق  يف  االخرتاقات  وفشل  الضغوط،  جناح  وعدم  السياسية، 
مكاسب جوهرية لصاحل النظام حى اآلن، كما أن جتدد املظاهرات 
العادل  ابلتوزيع  املتعلقة  االجتماعية  املطالب  خلفية  على  تونس  يف 
للثروة، وحتسني املستوى االجتماعي، وحتقيق تنمية مستدامة، وكلها 
مطالب أغفلتها الثورات العربية، ومل تعطها من االهتمام واألولوية ما 
تستحقه، كعامل مسبب لتحرك الشعوب قبل عشر سنوات، وأمثلة 
سياق  يف  املضي  تؤكد  ولبنان  والعراق  السودان  من  عديدة،  أخرى 
التغير اجلذري والشامل لشعوب مل تعد تقبل واقع التهميش وااللغاء، 

وحالة العبودية والظلم، والتمييز والتفرقة، إضافة - وهذا جانب آخر 
نقاش و«صراع«  من حاالت  الثورات  هذه  ملا خلقته  مهم جًدا - 
فكري وثقايف مشرع ومفتوح على املستقبل والعامل، مبفاهيمه احلداثية 

والعصرية وتيارات املستقبل.  
يقول الدكتور مسر التقي يف دراسة مهمة له بعنوان: سايكس بيكو 
اجلديد، الدولة واألمة »لقد استغرق الربيع األورويب مئة وأربعني عاًما 
منذ انتصار الثورة الفرنسية حى انتصار الدميقراطية والتشارك الطوعي 
القومي والطائفي كنمط يف احلكم واحلوكمة يف حني استغرق املشروع 
الثورة  منذ  عاًما  أربعني  عن  يقل  ماال  الشرقية  أورواب  يف  الدميقراطي 

اجملرمة عام 1956«.
نفسها،  وستجدد  فاجأت كثرين،  حلظة  يف  بدأت  العربية  الثورات 
وتستمر بقوة احلاجة هلا ملستقبل نكون فيه أو ال نكون، كمجتمعات 

وشعوب ودول، يف عامل مل يعد فيه وجود للضعفاء.

عبد الرحيم خليفة

عشر سنوات على ثورات ما تزال مستمرة

كاتب سوري
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أسبابه  له  الشعوب،  ربيع كل  العريب، شأنه شأن  الدميقراطي  الربيع 
من  إنه  بعينها،  حلظة  وليد  يكن  ومل  التارخيية،  وجذوره  اهليكلية 
إرهاصات فشل دول ما بعد االستقال، فقد انطلق من تونس يف 
17 كانون األول/ ديسمر 2010 مبدينة سيدي بوزيد، وسرعان ما 
أاثر ذلك احتجاجات حاشدة يف مجيع أحناء املنطقة العربية، وانتقل 
إىل مصر وليبيا فاليمن والبحرين وسورية مث األردن واملغرب والعراق 
جبميع  للشوارع  اآلالف  مئات  خرج  إذ  والسودان،  واجلزائر  ولبنان 
بلداهنم  يف  احلكم  أنظمة  ضد  للتظاهر  تقريباً  العربية  املنطقة  بلدان 
سيطرة  ضد  املكبوت  االستياء  من  عقوداً  بذلك  قاطعني  حينها، 
لألجني  واملسترتة  العلنية  والعمالة  اإلدارة  وسوء  والفساد  االستبداد 

والكيان الصهيوين.
مع أن ميدان التحرير يف القاهرة يعّد مركزاً لزلزال الثورات العربية، إال 
أن روح احلرية الي أطلقها ما لبثت أن اختنقت قسراً ضمن سياق 
الثورات املضادة واستعادة السلطوية والدولة العميلة، العميقة، عافيتها 
الربيع الدميقراطي العريب؟  يف العديد من الدول العربية، فهل أخفق 
وهل حتّول إىل خريف وشتاء قارس كما تقول كثر من وسائل اإلعام 
الغربية واألبواق املرهتنة هلا؟ أم أن هناك أسباب عديدة من شأهنا أن 

تفسر التطور الذي آلت إليه ثورات الربيع الدميقراطي العريب؟
مشرتكة  مسة  هناك  العريب  الثوري  احلراك  دول  بني  التفاواتت  فرغم 
بني تلك الدول تتمثل يف وجود بيئة إقليمية ليس لديها مصلحة يف 
الدميقراطي،  واالنفتاح  السياسية  املشاركة  من  مزيد  هناك  يكون  أن 
سعت  الي  العميقة  الدولة  قوى  مع  حتالفت  اإلقليمية  القوى  هذه 
إىل احلفاظ على قوهتا، أو استعادهتا بداًل من البدء يف بقيام حتول 
دميقراطي حقيقي، واعتمادها على مصادر ريعية كان من أمهها النفط 
من  الشعوب  ومتكني  الدميقراطية  ملعاير  عميق  افتقار  مع  والغاز، 

احلكم وإدارة شؤوهنم. 
وبني ثوراٍت شعبّية وأنظمة داعمة للثورات املضاّدة، ُخِفض عمداً دور 
الكرامة،  مسألة  األخاقي،  العامل  شأن  ورفع  االقتصادي،  العامل 
وهنايته  مبدأه  وهذا  )االستبداد(؛  السياسي  العامل  من  حى  أكثر 
إعادة  تريد  الليرالية، والي  الرؤى  الذي حيكم  األيديولوجي  التفكر 
التاريخ »مثاليًا« للوراء، وكأّن األمر هبذا الُيسر، أو كأّن التاريخ، جيب 

أن يعود ليرالّياً! وابلنسبة إىل آخرين إسامياً!
خال عقٍد مضى، اندلعت الثورات، واستلم بعُض من اّدعى متثيلها 
إهنا  بلد،  من  أكثر  يف  أخرايت  وجتّددت  بعضها،  وفشل  احلكم، 
هذه  ولكن  السياسي،  النظام  بشكل  خمتلفة  أنظمٍة  ضد  حدثت 
األنظمة متفقٌة بتحوالٍت ليرالية كانت جُتريها ابالقتصاد، ليصبح حرّاً 
»ليراليًا«، وكانت نتائجها، إضافة للفساد والنهب، كارثية، وتراجعاً 
يف الصناعة والزراعة، فاهنارت أحوال األغلبية؛ وإبضافة االستبداد، 
والطائفية، شكلني للحكم، فإن الوضع دخل بطور االهنيار بدرجاٍت 
حملّي،  لشرٍط  استجابة  مبوجاهتا،  الثورات،  وابلتايل كانت  كبرة، 
وعريّب ابمتياز، أي للسياسات الليرالية اجلديدة أواًل، ومل تكن أبي 
حاٍل مؤامرات خارجية كما يزعم أعداء احلرية والثورة، والتدخات 
اخلارجية، مًث االحتاالت هلذه الدولة أو تلك، كانت اتليًة حلدوث 
الثورات، ابستثناء العراق، وهذا ال يُلغي أهنا كانت تتأهب إلعادة 
وإعادة  املباشرة،  السيطرة  العريب كلياً، ووضعه حتت  التاريخ  إغاق 
حاولت  االستعمارية،  الدول  أسٍس، كانت،  على  منطقتنا  إنتاج 
أليست هذه  والعرقية؛  واملناطقية،  والطائفية،  العشائرية،  ذلك عر: 
السياسات ما حاولت زرعه االتفاقيات االستعمارية يف بداية القرن 
العشرين؟ وهذه ذاهتا ما تُرَسم عليها خريطتنا العربية حالياً! إهنا عاقة 
وتطّورات  العامل،  على  املسيطرة  والدول  العربية  األنظمة  بني  التبعية 
هذه العاقة، ومنذ قرٍن على أقل تقدير، فالتبعية هي ما جيب التفكر 
الثورات، وأثنائها،  قبل  لفهم طبيعة األزمات عربياً، ما  فيه  والتعقل 
واألدق منذ كان االستعمار مباشراً؛ فماذا تفعل أمركا يف منطقتنا؟ 
وكذلك روسيا؟ أال تتدخان حالياً يف كل شؤون املنطقة، وتبسطان 

عسكرايً،  األقوى  أهنما  خيفى  وال  وهناك!  هنا  احتااًل  أو  سيطرًة 
وأمركا اقتصادايً وعسكرايً وعلمياً.

حتدث الثورات أبكثر من دولة عربية، وأن تتجّدد الحقاً، وبتزامٍن، 
األوىل،  خرات  من  الثانية  املوجة  تستفيد  وأن  دولة،  من  أكثر  يف 
فيها،  الوطنية  وتتجّذر  بل  األسلمة،  أو  للتسلح  مظهٍر  أّي  رافضًة 
املنطقة  يف  حدثت  ملاذا  والسؤال،  والِعظة؛  العرة  تتطلب  قضااي 
العربية يف الوقت ذاته، على الرغم من أن الوضع االقتصادي املرتّدي 
هناك  نعم  لاقتصادي؟  إضايٌف  بعٌد  األمر  يف  أليس  عاملية؟  قضية 
بعٌد قوميٌّ للثورات العربية، وبعكس الرواية الليرالية الي تستنتج أن 
الثورات الشعبية انشغلت بقضاايها احمللّية، وختلصت من إرث الوطنية 
والقومية وفلسطني! صحيح أنه مل توضع ضرورة الرتابط بني الدول 
تزامنها، واخلليُج  الثورات، ولكن  العربية وحتّرر فلسطني على طاولة 
مشموٌل فيها، والحقاً َتدُخات الدول العربية، سيما اخلليجية، يف 
مصرها، يؤكد ذلك الرتابط؛ والقضية كلها أصبحت تتعلق بنهوض 
العرب أو ختلفهم، سيما أهنم يواجهون يف اإلطار اإلقليمي إسرائيل 
وأعواهنا، وعاملياً أيضاً كل الدول العظمى؛ إذاً كلُّ نقٍد ضد ضرورة 
القومية،  العريب َيسقط كلّية، فهو حدث من قبل، ابملرحلة  الرتابط 
للثورات وللشعوب  الثورات، وابلتايل حيّق  أثناء  وقبلها، وحدث يف 

تبّي ذلك الرتابط وبشدة، فهو أحد أسس هنوض األمة العربية.
حامليه  خضوع  وعدم  الساح،  لضبط  ثوريّة  رؤية  غياب  إن 
لألنظمة  املناسب  املناخ  شّكل  ابستقاليته،  مسح  للمعارضات 
وللحركات املعارضة ابلتحّول ملرحلة العسكرة، لتكون ساحًة ألدواٍت 
قد تعمل للخارج، ودخول مرحلة التدمر املمنهج والعشوائي للباد، 
التوازن  لغياب  للثورات هو الصحيح،  السلمي  لنستنتج أن الشكل 
ضبط  وإمكانية  للثورات،  الثورية  الرؤية  وغياب  الصراع،  طريف  بني 

العمل العسكري.
قضية التمويل واملنظمات املدنية أيضاً مل َيسلم منهما أي بلد عريب، 
ودفعهم  معاً،  وللثورة  للثوار  ُمشوِّهاً  سورية كان  يف  دورمها  ولكن 
لابتعاد عن مصادر حملية لغياب ثقافة الترع عدا بعض اجلمعيات 
تلك  املال، يف  والباحثني عن  الثوار  أوقع معظم  الدينية، مما  اخلرية 
العسكرية  والفصائل  املعارضة  مؤسسات  عر  والتمويل  املصايد، 
أخرجها كلّية من املصداقية أو التفكر بتطوير الثورة، لصاحل مشاريع 
خاصة، وميكن متابعة من تدفقت عليهم األموال، حيث َفسَدوا كما 
النظام، وال خيطئ من يؤّكد تلك املساواة يف املمارسات،  رجاالت 
فالتمويل الصحيح يُفرتض أن يكون من الداخل، وأال يكون لصاحل 
وحياصر  التبعية،  حاالت  ومينع  وطنية،  لرؤيٍة  يؤسس  مما  التفرغ، 
اجملموعات االنتهازية والراغماتية الي دخلت إىل الثورات من أجل 
املال، أو وجدت نفسها يف هذا املصر، واحلفاظ على سلمّية الثورة 

خيفف من االعتماد على التمويل للحدود الدنيا.
بقية  شبابّية، وكأّن  العربية  الثورات  أطروحة غر سليمة، أبن  برزت 
أطرها،  أو  ساحاهتا  يف  موجودة  غر  أو  حمسوبة،  ليست  األجيال 
الليرالية،  السياسات  من  تضّرراً  األكثر  الكتلة  أهنا  يف  شك  فا 
فيها  مبا  األعمار،  مجيع  تعي  املسألة  لكن  السلطات،  فساد  ومن 
األكر عمراً واألكثر »خضرمة«، واندماج الفئات العمرية والسياسية 
كلها يف معمعة الثورة له دوٌر كبٌر يف محايتها من التسلح، وتشكل 
األحزاب التارخيية كتنظيماٍت سابقٍة للثورات، سّداً مانعاً يف التخفيف 
املواجهة والعنف، ففي سورية استمرت إرهاصات احلراك  من حّدة 
الشعي يف الشارع ملدة عقدين كاملني قبل انطاق ثورات الربيع، ُمذ 
العراق  مع  متضامنة  لتتواصل  احلجارة  انتفاضة  مع  متضامنًة  بدأت 
قبل وبعد غزوه واحتاله، مما يؤكد أن هناك واقعاً متفجراً، موضوعياً، 
يتطلب شغًا نظرايً كبراً، وعمـًا سياسياً مجاعياً ابلضرورة، والقوى 
الثورية معنيٌة بتوسيع قاعدة احللفاء، وضم أغلبية الفئات االجتماعية، 
وتغّرات  الواقع،  لتعقيدات  أكثر حساسية  ونظرايٍت  رؤى  وصياغة 
اإلسامية  واملعارضة  طّيفتها،  األنظمة  أن  فنجد  ذاهتا،  الثورات 

وقوفها  أو  الثورة  عن  األقليات  ابتعاد كتلة  حمصلته  وكان  كذلك، 
على احلياد، أو توظيف األنظمة هلا، وهناك كتلة كبرة من اليساريني 
املدان هذا  موقفهم  يُقرأ  األنظمة، وال  اصطفوا جلانب  والَعلمانيني، 
أخاقياً فقط، بل سياسّياً، وطبعاً ال تُناقش القضية من زاوية غياب 
الثورات، ال،  برامج  املسبقة يف  اليسارية  الَعلمانية  السياسية  النظرية 
القضية تُقرأ من زاوية تطورات الوضع العام، وإضفاء التطييف على 
الثورات، فهذا َعَزهَلا، ودعم النظم بكتٍل بشريّة، ال مصلحة حقيقية 

هلا معه.
مل يعد ممكناً الكام عن ثوراٍت شبابّية فقط، وجيب رفض مقوالت 
اجتماعية  فئاٍت  إىل  ومتتد  شعبّية  تكون  أن  إّما  فالثورات  كهذه، 
متنوعة وعاملة، وحينها تتجّذر الثورة شعبياً وبرانجمياً ووطنياً، أو أهّنا 
خراهتا،  قّدمت  الثانية  املوجة  وثورات  السابقات،  أخطاء  ستكّرر 
واألوىل والثانية هي األساس الُصلب أليّة برامج ثورية جديدة، وهي 

ثورات شعبية وليست فئوية، والثورات القادمة ستنتصر ابلضرورة.
ما  إىل  إعادته  أبداً  بدرجاٍت كبرة، وغر ممكنة  متأزٌم  العريب  الواقع 
عنها  والتنظر  استجاءها،  تنتظر  العشر  والسنوات   ،2011 قبل 
وللمستقبل، وهناك مطامع إقليمية ودولية للسيطرة على العامل العريب، 
يدفع حنو  هذا  الصهيوين،  والكيان  عربية كثرة  أنظمة  بني  وتكامٌل 
ثورات عربية جديدة، وابلتايل، هناك ضرورة للتنظر للثورات واالحنياز 
هلا، وهتيئة الوعي والعقل العريب من أجل إجناحها وإدخال الشعوب 
تلك  أهداف  حيّقق  مبا  الواقع  وتغير  السياسية،  املشاركة  حقل  يف 
والقومي،  الوطي  والتحّرر  والتصنيع  االجتماعية  العدالة  املشاركة يف 
اإلنسان،  وحقوق  املواطنة  أسس  على  دميقراطيٍّ  نظاٍم  إىل  وصواًل 

والفصل بني شؤون السماء وشؤون األرض.
وجديدها  اخلارجية،  والتدخات  العريب،  للوضع  العميقة  األزمة 
التطبيع  أنظمة  واندماج  العربية،  الدول  بعض  على  التطبيع  فرض 
إعاقاٍت  وسيضع  الوضع،  هذا  تعقيدات  من  سيزيد  إسرائيل،  مع 
جديدة أمام القوى الثورية العربية مستقبًا؛ هذا التعّدد ألنظمة األمر 
الواقع، داخلياً وإقليمياً وعاملياً، مل خُيمد حركة الشعب الفلسطيي، وال 
العراقي، وال اللبناين؛ وابلتايل لن خيمد كذلك احلراك الثوري العريب 
والرؤى  الثورية  الرامج  التباس  يف  تكمن  احلقيقية  واإلشكالية  كله، 
الوعي  شكل  يف  وكذلك  الواقع،  َتقرأ  الي  والنظرايت،  والفرضيات 
والتعقل؛ هنا إشكاٌل عميٌق، وهو ال يامس خرات السنوات العشر، 

وضرورة اخلروج بنظرايت دقيقة عما جرى، واستشراف املستقبل.
أصبحت مصائر سورية وليبيا واليمن متعلقة بتسوايت إقليمية ودولية، 
تدفقها، وهذا سيعي  الشعوب  التوافق عليها ستستعيد  يتمُّ  وحينما 
ابلنتائج  مرتبطان  وجتّددها  والثورات  السياسية،  املشاركة  يف  جتّدداً 
الكارثية للسياسات االقتصادية الليرالية، وأبنظمٍة قمعيٍة حامية هلا 
ودول داعمة للثورات املضادة، واألنظمة أبغلبيتها، مل تتعلم شيئاً مما 
جرى، وحتاول إعادة التاريخ إىل الوراء، إذاً فالثورات حادثٌة ال حمالة، 
العام، وغياب أي أفق لتحسني  حيث املطلوب هو اجلوع والتفقر 
األوضاع العامة، وابلتايل ستزداد الكتلة املفقرة واملهمشة، وستكون 
الثورات، فلم تعد الشعوب قادرة على  وقوداً جديداً حينما تتجّدد 
الصمت واالنزواء وحتّمل غياب العدالة االجتماعية، فبغياهبا ستتجّدد 
الثورات، حى تصل ألهدافها ابملشاركة السياسية والعدالة االجتماعية 

والتحّرر من كل أشكال االستبداد أو االحتاالت.
لقد أصبح الوضع العريب إّما لصاحل دول إقليمية أو لدول عظمى، 
يستند هذا إىل حجم الدمار االقتصادي والتخريب اجملتمعي والتسييس 
الشديد للبىن ما قبل الوطنية، ومشكلة الوعي والعقل السائد أنّه غر 
واقعي، وال يغرف مما حدث أمام انظريه، أو يقوم مبراجعات نقدية، 
وبقدرته  اهلدف،  ووحدة  ابلشعب  للثقة  رؤية،  أية  ستنحاز  حيث 
على جتديد االحتجاجات والثورات، وانضمام شباب ثوري جديد 
هلا، كما حدث ابلعراق والسودان ولبنان وهي بداايُت هنوض شعّي 

جديد.

عبد الباسط حمودة

حتمية انتصار أعظم ثورات التاريخ

كاتب سوري 
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Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları ile, “Akıl-Zeka ve Satranç Oyunları Eğitmenlik 
Eğitimini” başarıyla tamamlayan gönüllülerinin sertifikalarını verdi. Bu eğitimle gönüllülerin, çocuklara yönelik 
verimli, kapasite güçlendirme etkinlikleri gerçekleştirebilecek.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları kapsamında başlatılan çini atölyes-
ine, yerel ve farklı uyruklu yararlanıcılarla beraber devam ederek, katılımcılarının yeteneklerini 
geliştiriyor. 

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi, pandemi sürecinde evde bulunması gereken bu 
süreçte, yararlanıcıların daha keyifli ve kaliteli vakit geçirebilsin diye içinde çeşitli oyunların, kita-
pların bulunduğu sosyal uyum paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, Suriye’de maruz kaldığı bombardıman yüzünden bir bacağını kaybeden ve tedavi 
için ülkemize gelen Muhammed’e, ihtiyaçları için destek sağlayarak bu zorlu süreçte onun yanında olmaya çalışıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, çadır alanında 
yaşayan mevsimlik tarım işçilerine hijyen kiti yardımı sağladıktan sonra, pandemi önlemleri hak-
kında da bilgilendirme gerçekleştirdi.

قدم املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف مرسني  شهادات ملتطوعيه الذين أمتوا بنجاح »تدريب معلمي ألعاب العقل والذكاء والشطرنج« 
ضمن برانمج التكيف واالنسجام االجتماعي. من خال هذا التدريب ، سيتمكن املتطوعون من القيام أبنشطة بناء القدرات لألطفال.

يواصل املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي يف هااتي ورشة عمل الباط ، الي بدأت يف نطاق أنشطة التكيف واالنسجام 
االجتماعي وحتسني مهارات املشاركني فيها جنًبا إىل جنب مع املواطنني احملليني واألجانب. 

املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي يف كهرمان مرعش ضمن فعاليات برانمج التكيف االجتماعي قدم حزم حتتوي على ألعاب وكتب خمتلفة لألسر احملتاجة حى 
يتمكن املستفيدون من قضاء وقت ممتع وجيد أكثر يف املنزل  يف هذه الفرتة الي جيب أن نكون ابملنزل أثناء فرتة الوابء.

حياول املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف هااتي الوقوف إىل جانب حممد الذي فقد إحدى ساقيه جراء القصف الذي 
تعرض له يف سوراي وجاء إىل تركيا للعاج ، حياول مساعدته يف هذه العملية الصعبة من خال تقدمي الدعم وأتمني احتياجاته.

يف نطاق مكافحة فروس كوروان ، قدم مركز اهلال األمحر الرتكي يف غازي عنتاب معلومات حول تدابر الوابء بعدها قام 
بتقدمي جمموعة أدوات النظافة للعمال الزراعيني املومسيني الذين يعيشون يف مناطق اخليام.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, kentsel hayata uyum ve spor yoluyla uyum çalışmaları ile, yerel ve 
farklı uyruklu yararlanıcılarla beraber bisiklet turu düzenledi.

نظم املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي يف هااتي جولة ابلدراجات اهلوائية مع مواطنني حمليني وخمتلفني ، إىل جانب التكيف 
مع احلياة يف املدينة والتكيف من خال الرايضة. 

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi, Kilis’in kırsal mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda 
kartı yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, ihtiyaç sahibi haneleri tespit etmek amacıyla saha çalışma-
larına devam ederken, yapılan tespitler doğrultusunda gıda kartı yardımlarını da sürdürüyor.

يواصل املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف كيليس  تقدمي مساعدات البطاقات الغذائية لألسر احملتاجة الي تعيش 
يف املناطق الريفية يف كيليس.

بينما يواصل املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف هااتي دراساته امليدانية من أجل حتديد األسر احملتاجة ، فإنه يواصل أيًضا مساعداته اخلاصة ببطاقات 
الغذاء مبا يتماشى مع النتائج الي وصل إليها.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İyilik Derneği, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin her daim 
yanında yer almaya devam ediyor. Çetin kış şartları ve yaşanan 
yağışlar nedeniyle zor durumda olan İdlib halkına temel ihti-
yaçları doğrultusunda desteklerini sürdüren İyilik Derneği, Dair-
hassan kamplarında yaşayan kardeşlerimize hurma dağıtımı 
yaparak ikramda bulundu. Savaş şartları nedeniyle yaşanan zor-
lukların yanında, kış ve soğuk ile mücadele eden İdlib halkına her 
açıdan destek olmaya çalışan derneğimiz gerçekleştirilen Hurma 
dağıtımında üç tondan fazla hurmayı kamp sakinlerine ulaştırdı. 
Bu sayede hem besin ve gıda desteği sağlanmış oldu hem de hur-
manın sofralarında yer aldığı ailelere manevi bir sıcaklık katmış 
oldu.

Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde 
meydana gelen aşırı 
yağışlar düzensiz 
kamplarda su baskınlarına 
neden oldu. Zor hayat 
koşullarıyla mücadele 
eden selzedelere yardım 
ulaştıran Türk Kızılay 
ekipleri, çadır, yatak, 
battaniye, kömür sobası, 
kömür, hijyen kolisi, gıda 
kolisi gibi malzemeleri de 
bölgeye sevk etti. 

Ekonomi ve iktisadi alanlarda 
çalışmalarıyla tanınmış Suriyeli 
akademisyen Prof. Dr. Ömer Hammud 
Bülbülzade vakfını ziyaret etti. 
Gerçekleştirilen ziyarette Bülbülzade  
vakıf başkanı Turgay Aldemir ile görüşen 
Hammud ile ekonomik ve insani 
gelişim üzerine yapılabilecek çalışmalar 
üzerinde duruldu. Özellikle Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde halkın 
refah seviyesini arttıracak ekonomik ve 
iktisadi çalışmalara değinildi.

تســتمر مجعيــة اخلــر يف الوقــوف إىل جانــب إخوتنــا وأخواتنــا املضطهديــن واملظلومــني. 
مجعيــة اخلــر ، الــي تواصــل دعــم أهــايل إدلــب الذيــن يعيشــون يف ظــروف صعبــة بســبب 
قســوة الشــتاء وهطــول األمطــار ، ومتاشــياً مــع احتياجاهتــم األساســية ،قدمــت التمــور 
للمقيمــني يف خميمــات ديــر احلســن.  ابإلضافــة إىل الصعــوابت الــي نواجههــا بســبب 
األوضــاع يف ســوراي، فــإن مجعيــة اخلــر الــي حتــاول دعــم أهــايل إدلــب الذيــن يعانــون مــن 
الشــتاء والــرد، قامــت بتســليم أكثــر مــن ثاثــة أطنــان مــن التمــور لســكان املخيــم وهبــذه 
الطريقــة ، مت توفــر الدعــم الغذائــي والصحــي علــى حــد ســواء  حبيــث يوجــد التمــر علــى 

موائدهــم ، كمــا أضــاف الــدفء املعنــوي للعائــات. 

تسببت األمطار الغزيرة يف منطقة إدلب 
املخيمات  يف  فيضاانت  يف  السورية 
غر النظامية. تقوم فرق اهلال األمحر 
للمتضررين  املساعدات  بتسليم  الرتكي 
معيشية  ظروف  من  يعانون  الذين 
مواد  إبرسال  قامت  كما   ، صعبة 
مثل اخليام واألسرة والبطانيات ومواقد 
الفحم والفحم وطرود النظافة والطرود 

الغذائية إىل املنطقة. 

أســتاذ  وهــو  محــود  عمــر  الدكتــور  األســتاذ  قــام   
االقتصــاد  يف  بعملــه  معــروف  ســوري  أكادميــي 
بــزايرة وقــف بلبــل زادة. خــال الــزايرة ، ركــز محــود 
بلبــل زادة تورغــاي  برئيــس وقــف  التقــى  الــذي   ،
الدمــر ، علــى الدراســات الــي ميكــن إجراؤهــا حــول 
التنميــة االقتصاديــة والبشــرية. علــى وجــه اخلصــوص 
مــن  الــي  االقتصاديــة  األنشــطة  إىل  التطــرق  مت   ،
شــأهنا زايدة حتســني مســتوى معيشــة األشــخاص 
يف درع الفــرات ومنطقــة عمليــات غصــن الزيتــون.

جمعية الخير توزع التمر في مخيمات إدلب

الهالل األحمر التركي يساعد المتضررين في إدلب

زيارة الدكتور عمر حمود  وقف بلبل زادة 

İyilik Derneği İdlib’de Bulunan Kamplarda Hurma İkramı Gerçekleştirdi

İdlib’deki Selzedelere Türk Kızılay Yardımı

Prof. Dr. Ömer Hammud Bülbülzade Vakfını Ziyaret Etti
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Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve beraberindeki heyet Afrin Anadolu Kültür Merkezi’nin 
eğitim öğretime başlanması ve İyilik Kütüphaneleri’nin dağıtılma başlaması dolayısıyla Afrin Anadolu 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından dönüş yolunda Azez Anadolu Kültür Merkezi’ni ziyaret 
etti. Afrin’deki törenin ardından; Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu Teşkilat 
Başkanı Gazi Kılıçparlar ve Anadolu Platformu Üye Kuruluş Temsilcilerinden oluşan heyet Azez Anadolu 
Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette kültür merkezi yetililerinden ve hocalardan çalışmalarla ilgili bilgi 
alan Aldemir ve beraberindeki heyet, öğrencilerle hasbihal ederek çalışmalarını inceledi.

زار رئيس وقف بلبل زادة تورغاي ألدمر، والوفد املرافق له، مركز األانضول الثقايف يف اعزاز خال طريق العودة بعد 
حفل االفتتاح الذي أقيم يف مركز األانضول الثقايف يف عفرين حيث بدء التعليم وتوزيع مكتبات اخلر. 

بعد احلفل يف عفرين. قام الوفد املكون من تورغاي ألدمر، رئيس وقف بلبل زادة، وغازي كيليش ابرالر، رئيس 
منظمات منصة األانضول، وممثلي املنظمات األعضاء يف منصة األانضول بزايرة مركز األانضول الثقايف يف اعزاز. 
وخال الزايرة تلقى ألدمر والوفد املرافق له معلومات عن األعمال من مسؤويل املركز الثقايف واملعلمني ،  ومت إجراء 

حمادثة خاصة مع الطاب املتواجدين يف املركز.

Azez Anadolu Kültür Merkezi Ziyaret Edildiزيارة مركز األناضول الثقافي في اعزاز

Afrin Anadolu Kültür Merkezi’nin eğitim öğretime başlanması ve 
İyilik Kütüphaneleri’nin bölgedeki okullara dağıtılma başlaması 
dolayısıyla Afrin Anadolu Kültür Merkezi’nde bir tören düzenledi.
28 Ocak Perşembe günü yapılan ve kalabalık bir davetli 
topluluğunun katılımıyla gerçekleşen törene; Anadolu Platformu 
İcra Kurulu Turgay Aldemir, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal 
Karahan, Afrin Yerel Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Reşit, 
Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar, mülki ve idari 
amirler, İyilik Derneği temsilcileri, STK temsilcileri, okul yöneticileri, 
öğrenciler ve velileri katıldı.
Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) iş birliği ile Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab 
şehirlerinde eğitim, sanat ve fikir çalışmalarıyla bölge halkına 
hizmet vermesi için açılan Anadolu Kültür Merkezleri bu alanda 
büyük bir boşluğu doldurmuş oldu. Törenin ardından İyilik Derneği, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından Suriye’deki okullara 
yönelik olarak başlatılan İyilik Kütüphaneleri’nin Afrin’deki okullara 
dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Kuzey Suriye’deki Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bulunan 805 okula 
kütüphane bağışlanacak. Arapçaya çevrilen birçok önemli eser 
öğrencilerin istifadesine sunularak onların zihin dünyalarının 
inşasına katıda bulunacak.

أقيمــت مراســم افتتــاح مركــز األانضــول الثقــايف يف عفريــن ليبــدأ مركــز األانضــول الثقــايف ابلتعليــم 
وتوزيــع مكتبــات اخلــر علــى املــدارس يف املنطقــة. وأقيمــت مراســم االفتتــاح يــوم اخلميــس 28 
ينايــر مبشــاركة جمموعــة كبــرة مــن الضيــوف منهــم الرئيــس التنفيــذي ملنصــة األانضــول تورغــاي 
ألدمــر، مديــر الرتبيــة الرتكيــة يف مقاطعــة هــااتي كمــال كارهــان، رئيــس اجمللــس احمللــي يف عفريــن 
حممــد شــيخ رشــيد، رئيــس منظمــات منصــة األانضــول غــازي كيليــش ابرالر ، مشــرفون مدنيــون 
وإداريــون ، ممثلــو مجعيــة اخلــر ، ممثلــو املنظمــات غــر احلكوميــة ، مديــرو املــدارس ، الطــاب 
وأوليــاء أمورهــم. مت مراكــز األانضــول الثقافيــة افتتــاح يف ســوراي ابلتعــاون مــع وقــف بلبــل زاده 
ورائســة األتــراك يف اخلــارج ورائســة اجلاليــات ذات الصلــة )YTB( يف مــدن أعــزاز وعفريــن 
وجرابلــس والبــاب. مراكــز األانضــول الثقافيــة، الــي مت افتتاحهــا خلدمــة ســكان املنطقــة ابلتعليــم 
والفنون والدراســات الفكرية، مألت فجوة كبرة يف هذا اجملال. بعد مراســم االفتتاح، مت توزيع 
مكتبــات اخلــر الــي أطلقتهــا مجعيــة اخلــر ووزارة الرتبيــة الرتكيــة وإدارة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة 
»آفــاد« علــى املــدارس يف مدينــة عفريــن. ضمــن نطــاق املشــروع، ســيتم التــرع ابملكتبــات إىل 
805 مدرســة يف درع الفــرات ومنطقــة عمليــات غصــن الزيتــون يف مشــال ســوراي. ســيتم تقــدمي 

العديــد مــن األعمــال املهمــة املرتمجــة إىل اللغــة العربيــة ليســتخدمها ويســتفيد منهــا الطــاب.

Afrinli Öğrenciler Kültür Merkezi ve Kütüphanelerine Kavuştuمكتبات الخير ومركز األناضول الثقافي في عفرين
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»من يبي بيواًت تدوم إىل األبد؟
من يقطع عهًدا يدوم إىل األبد؟

الناس يرثون، يقتسمون؛ فأي إرث يدوم إىل األبد؟
البغضاء، حى البغضاء، أتبقى إىل األبد؟«

هبــذا املقتطــع مــن ملحمــة جلجامــش يســتهل الكاتــب والروائــي »عــاء الديــن حســو« البنــاء األول 
لروايتــه املعنونــة »البنــاء الســابع« ليثبّــت بدايــًة حقيقــَة بدهيّــة املــوت وأّن كّل شــيء إىل فنــاء، امللــك، 
القــوة، الشــباب، وحــى املشــاعر الســلبية مبــا فيهــا الكراهيــة ســتخفت انرهــا وختتفــي، وحدهــا احلكايــة 

تبقــى لتخــران عــن كّل مــا فــات ولتمنــح مــا مضــى رفــاً مذهبــاً يف متحــف الذاكــرة.  
ووحــده الــروح مــن ميلــك حصانــة اخللــود بعــد عودتــه مــن زنزانــة اجلســد، ذاك مــا ســيتكّرر بصــوٍر عديــدة 
يف هــذه الســرديّة الــي لــن تعوزهــا املتعــة ولــن تكــّف عــن إقحامنــا يف متاهاهتــا احلكائيــة، لتغــدو الروايــة 
عمــارة مــن طبقــات ســبٍع مــن احلــكاايت تتواشــج وترتاســل ويومــئ أحدهــا لآلخــر، ولتكــون احلكايــة 
أترخيــاً مشــهداّيً يوثـّـق غرابــة احلاضــر وتشــّوهاته األحفوريـّـة كــي مينحــه أتشــرة للعبــور إىل الذاكــرة بوصفــه 

حكايــة مســتعادة ومكــررة، لكّنــه أبــداً لــن يعــر إىل املســتقبل. 
املســتقبل، لــدى الــراوي »حممــود« بطــل روايــة »عــاء الديــن حســو«، حكايــة انقصــة تســتحّق النبــوءة 
املستبشــرة، يقتضــي ســّرها أســطرة العــادّي والنبــش عمــا مّت دفنــه حّيــاً مــن إنســانيتنا، ونبــذ كّل مــا يقّيــد 
حقيقتنــا املنــذورة للحــّب واحليــاة، املســتقبل يكمــن يف اللــوح املفقــود ويف ذلــك الســّر الــذي حيجــب 
البــاب الســابع، لــن تكتمــل األســطورة دون أجنحــة خرافيــة تعلــو علــى حقيقــة بؤســنا، ودون العبــث 
مبامــح الواقــع وشــخوصه اهلجينــة، وبغــر اجملــاز الــذي ميكــن لــه أن يســرت ضعفنــا وهشاشــة أرواحنــا، 
فخلــف ذاك البــاب ترتبـّـص العنقــاء الــي ســتجتاز األوديــة الســبعة وتــركل اجلحيــم وصــواًل إىل جبــل قــاف.

مــا بــني البنــاء األول املتمثــل ابملقــرة والبنــاء السابع/الســّر تبــدو أبنيــة الكــوخ واملســرح ودار البهجــة 
واملدرســة واملشــفى مفــارخ للخــوف والتدجــني واخلرافــة واجلهــل يتــوازع إمارهتــا صبيــان شــيخ املغــارة بــدءاً 

برئيــس املخفــر مــروراً ابإلمــام واملديــر وصــواًل إىل التاجــر. 
ابلرغــم مــن مدلــوالت األمســاء الصرحيــة ومهامهــا املعلنــة تــرز مهّمــة الكاتــب لتأســيس عمــارة الوعــي 
مســتفيداً مــن منطــق التضــاّد والنقائــض، فاملقــرة الــي بناهــا الغريــب وحّصنهــا ابألســوار فباتــت مصــدراً 
للخــوف وتذكــراً ابلنهــاايت بــل وهتديــداً بعواقــب الثــورة والتمــّرد، ســتكون مــكاانً لدفــن عجــزان وتــرّددان 
وخوفنــا غــر املــرّر ممــن هــو مثلنــا وليــس مبنــأى عــن قــدر املــوت. إّن نبــش القــر هنــا فعــٌل ثــوري يرمــي 
للتشــبث ابحليــاة، يرفــض دفــن احللــم وكل مــا مل ميــْت حقــاّ، ويدعــوان الســتعادة مــا انتــزع مّنــا، وممــا هــو 
حــق حالــت دون اســرتجاعه خماوفنــا واستســامنا لعوامــل القهــر والظلــم واالســتبداد وهــي عوامــل طارئــة 
غــر قابلــة للتأبيــد، لقــد أاتح نبــش قــر جثــة عليــاء عــودة الــروح للحلــم وأمكــن جلســد الرغبــات االنعتــاق 

والطــران.   
البنــاء الســابع هــو الصيغــة الســحرية الــي تنتظــر الكشــف للخــاص مــن مشــنقة الوهــم، وهــو الســّر الــذي 
مل يعــد ســراً ابنكشــاف حمّلــه والطريــق املــودي إليــه، ولعــّل اللــوح املفقــود ميثــل عقــداً مــع احليــاة إلنســاننا 
املهدوريقــّر حبتميّــة فنــاء القبــح وخلــود اجلمــال، وابابً لفــردوس احلريــة مفتاحــه يتــوزّع علــى ســبعة مــردة 

أّوهلــا  الثــورة علــى الــذات املكبلــة ابخلــوف.  
الرمــوز الكثــرة الــي حتفــل هبــا صفحــات الروايــة ومــا يصاحبهــا مــن إشــكالية الفهــم والتفســر، تدفــع 
ابلقــارئ لعــدم االســتغراق مطــواًل يف الــدالالت والثيمــات الــي حتيــل إليهــا أمســاء األماكــن واألشــخاص 
الــي مل تــرد عبثــاً أو عفــو اخلاطــر، وإمنــا حمملــة بكثــٍر ممــا ال يرغــب الــراوي يف اإلفصــاح عــن مقاصدهــا، 
فيرتكهــا ملخيلــة املتلقــي هكــذا معلقــة علــى حبــال التأويــل املتعــّددة واملشــتبكة، مضببــة ومتلفعــة بــرداء 
اخلرافــة والغمــوض، بــل إنـّـه حــني يريــد إشــباع فضــول قارئــه وإخبــاره معلومــة مــا، أو بيــان مــآل شــخصية 
أو حــدث بعينــه يلجــأ إىل مــا يســّميه املنــام ليتحــّرر مــن عــبء حقيقــة مــا حيوزهــا، ورمبــا ليتخلــص مــن 

مســؤولية إفشــاء الســّر وتبعاتــه اخلطــرة، أو لعّلــه ال ميلــك اليقــني الــكايف حوهلــا.  
عليــاء األنثــى/ الرمــز واحللــم املشــرع علــى احتمــاالت شــى، بــؤرة النــور والتنويــر واالنبعــاث الــذي ال 
يكتفــي ابإلميــاض والتلويــح، إمنــا، وقــد ختلّــص مــن ساســل مادتــه وانتــزع حريتــه وحتــّول إىل أيقونــة 
للخــاص، يتعــّدى كل مــا ســلف ويطــرد اخلــوف والغــرابء وشــيخ املغــارة واملخفــر ليغــدو يقينــاً يتجــاوز 
كمائــن الشــّك وواقعــاً يتعــّدى الرتقّــب واالنتظــار. إهّنــا الســّر الــذي يفضــي إىل افتضــاح كنهــه وفتنتــه 

البنــاُء الســابع. 

»البنــاء الســابع«: روايــة للكاتــب والروائــي »عــاء الديــن حســو« صــدرت حديثــاً بنســختها اإللكرتونيــة 
عــن مركــز حرمــون للدراســات ودار ميســلون للطباعــة والنشــر.

»البناء السابع«... والبحث عن اللوح المفقود
ي

م الثقاف
س

الق

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Yedinci bina... Ve kayıp tableti aramak

Kültür Bölüm Başkanı

Evimizi sonsuza dek mi kurarız?
Akitleri sonsuza dek mi mühürleriz?
İnsanlar miras alır, paylaşırlar; Hangi miras sonsuza kadar sürer?
Nefret, evet nefret sonsuza kadar sürer mi? 
Roman yazarı “Alaaddin Husso”  Gılgamış Destanı’ndan bu alıntıyla “Yedinci Bina” adlı ro-
manının ilk bölümü ile başlıyor. Başta ölüm aksiyomunun gerçeğini olmak üzere, mülk, güç, 
gençlik ve her şeyin fani olacağını, nefret dahil olumsuz duygular bile ateşlerini söndüreceğini 
ve yok olacağını tespit etmek için bunu anlatıyor,  giden her şeyi bize anlatmak için  geriye 
sadece hikaye kalır ve Hafıza Müzesi’nde ona altın bir raf verir.
Ve sadece ruh bedenin zindanından döndükten sonra ölümsüzlük dokunulmazlığına sahiptir, 
bu anlatıda birçok biçimde tekrarlanacak, ve bu şekilde anlatı eğlenceden yoksun olmayacak 
ve bizi hikaye anlatma labirentlerine sürüklemeyi bırakmayacak. Roman, yedi katlı hikayeden 
oluşan bir bina haline gelecek, hikayeleri etkileşir, yazışır ve biri diğerine hareket eder. Ve 
hikaye, günümüzün tuhaflığını ve fosil çarpıtmalarını belgeleyen doğal bir tarih olması, ona 
hafızaya geri yüklenen ve tekrarlanan bir hikaye olarak geçmesi için bir vize vermesi doğal bir 
durum, ancak asla geleceğe geçmeyecek. 
Gelecek, “Alaaddin Husso” nun kahramanı “Mahmud” için, umut verici bir kehaneti hak eden 
eksik bir hikaye, sırrı, sıradan olanın efsaneleştirmesi ve insanlığımızdan diri diri gömülmüş 
olanın çıkarılması ve aşk ve yaşam için var olan gerçekliğimiz kısıtlayan her şeyi reddetmek 
gerektirir.  Gelecek, kayıp tablette ve yedinci kapıyı gizleyen o gizemde yatıyor. Sefaletimizin 
gerçekliği üzerinde yükselen peri kanatları olmadan, gerçekliğin özellikleri ve melez karak-
terleriyle oynamadan, zayıflığımızı ve ruhlarımızın kırılganlığını gizleyebilecek bir metafor 
olmadan efsane tamamlanmayacak. Çünkü o kapının arkasında yedi vadiyi geçip kaf dağına 
ulaşacak olan anka kuşu pusudadır. 
Mezarlıkla temsil edilen ilk bina ile yedinci bina / sır arasında Kulübenin, tiyatronun, şen-
lik evinin, okulun ve hastanenin binaları korku, evcilleştirme, efsane ve cehalet için kuluç-
ka merkezleri gibi görünüyor. Emirliğini mağara şeyhinin çocukları, karakolun başkanından 
başlayıp imam ve müdüründen geçerek tüccara ulaşarak birbiriyle bölüşüyorlar.
İsimlerin açık çağrışımlarına ve ilan edilen görevlerine rağmen, yazarın misyonu, çelişkiler ve 
zıtlar mantığından yararlanarak bir bilinç binası oluşturmak için ortaya çıkar. Yabancı tarafın-
dan yaptırılan ve onu duvarlarla güçlendiren mezarlık, bir korku kaynağı, sonların hatırlatıcısı, 
hatta devrim ve isyanın sonuçlarının bir tehdidi haline geldi, çaresizliğimizi, kararsızlığımızı 
ve bizim gibi birine karşı haksız korkumuzu ve ölümün gerçeğinden uzak olmayan bir yer 
olacak. Burada mezarı kazımak, hayata tutunmayı amaçlayan, bir hayali ve gerçekten ölmeyen 
her şeyi gömmeyi reddeden, ve bizi bizden alınanları geri almaya davet ediyor, hakkımız olan 
ancak geri kazanmasını engelleyen korkularımızı, olağan olan baskı, adaletsizlik ve zorbalık 
faktörlerine kapılmamızı ve teslim olmamızı  sağlıyor. Alia’nın cesedinin mezardan çıkarıl-
ması, ruhun hayala dönmesini ve arzuların bedeni kurtuluşu ve uçuşunu mümkün kıldı. 
Yedinci bina, illüzyonun darağacından kurtulmak için ortaya çıkmayı bekleyen sihirli bir formül, 
konumunu ve ona giden yolu açığa çıktığı için artık sır olmayan bir sırdır. Belki de kayıp tablet, 
kayıp insanımız için hayatla bir sözleşmesini temsil eder, çirkinliğin ortadan kaldırılmasının 
ve güzelliğin ölümsüzlüğünün kaçınılmaz olduğunu kabul eder ve özgürlük cennetinin bir 
kapısı olarak, anahtarı yedi devlere dağıtılır, bunlardan ilki korkuyla kelepçelenen benliğe karşı 
devrim içindir. Romanın sayfalarını çevreleyen birçok sembol ve ona eşlik eden anlama ve 
yorumlama sorunu, okuyucuyu, yerlerin ve insanların isimlerinin boşuna olmayan çağrışımlara 
ve temalara tamamen kendini kaptırmamasını sağlar. Daha ziyade, anlatıcının niyetini açıkla-
mak istememesi ile yüklüdür, bu yüzden onu okuyucunun hayal gücüne bırakır, böylece çoklu 
ve iç içe geçmiş yorumlama  iplerinde asılı, sisli, efsane ve gizem örtüsüne sarılmış bir şekilde 
bırakır, hatta okuyucusunun merakını gidermek ve onu bazı bilgilerden haberdar etmek veya 
belirli bir kişinin veya olayın kaderini netleştirmek istediğinde, rüya dediği şeye başvurur. Sa-
hip olduğu gerçeğin yükünden kurtulmak için ve belki de sırrı ve sırrın tehlikeli sonuçlarını 
ifşa etme sorumluluğundan kurtulmak için de, belki de bu konuda yeterince kesinliğe sahip  
olmadığındandır.  Alia kadın / sembol ve çeşitli olasılıklar üzerinde yasallaştırılan hayaldır, 
Işık ve aydınlanmanın odak noktasında yanıp sönme ve sallamayla yetinmez, Aksine, özünün 
zincirlerinden kurtulan, özgürlüğünü ele geçiren ve bir kurtuluş ikonuna dönüşendir. Her şeyi 
aşar ve korkuyu, yabancıları, mağara şeyhini ve karakolun polisini kovar. Şüphenin pusularını 
üstesinden gelir, kesinlik, beklenti ve beklemenin ötesinde bir gerçeklik haline getirir. Yedinci 
bınanın gerçekliğini ve çekiciliğini açığa çıkmasına yol açan sırdır.

“Yedinci Bina”: Roman yazarı “Alaaddin Husso”nun kısa süre önce Hermon Araştırma Merkezi 
ve Meyselun Yayınevi tarafından elektronik versiyonunda yayınlanan romanıdır.
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ي
م الثقاف

س
الق

ستكون وحدك يف العراء
حيث ال كاٌب لتحرسك

وال عصاً تـَُهشَُّك حنو الدروب
لكنك ستكون أنت

خارج القطيع
ستحّن إىل رائحٍة وثُغاء

سر بني مجوٍع
َ
وإىل ُغبار امل

ال يشغلها سؤال املصر
لكن غشاوًة تنزاح عن عينيك

ستمنحك الذهول
وسبعاً وسبعني لوانً جديداً 

عدا السبعة السابقني
ويف صفحة املاء 

سرتى وجهك أمجل
وتتهاوى اخلُرافاُت حولَك

كنيازٍك حمرتقْة
وكاهنيارات الثلوج عن اجلبال

وخارج القطيع
ستستبدل الَفرو

بدفء وجود صديق يشاركك 
املعاين ومجر السؤاْل

سترتك خلفك البوصلة
وجنمة القطب 

واخلرائط
لتكتشف كوانً جديداً 

شاسعاً واسعاً سحيقاً وخصبًا
ساحراً آسراً ُعْمُقُه أذهلْك

كله داخلْك
خارج القطيع

سَتكُتب قصائداً با قافية
أمجل من مزامر الرعاة

ومن قرون الغزالن
وخلفك متامًا

مرميًة  اجلَهورية  واألصوات  املنابر  ستبدو 
كُخردٍة ابلية 
وخارج القطيع

هناك من هو أخطر عليك من الذائب
إنه الراعي.

يف جيب القميص
اجليِب الذي من جهة القلب

للقميص املنسول من بني األنقاض كناٍج وحيد
ما تزال ملفوفًة على هيئة زورق وصّيُة الّصغرى

ومع أهّنا مقصوصة على عَجل من دفرت مدرسّي
ومع أهّنا ضعيفة اإلماء 

لكّن اخلّط الذي ينىبء برّسامة
جيعلك تقرأ بنودها بيسر

1 ـ كعك مسمسٌم ليس دائراّي بل كعني اجَلمل
2 ـ لوازُم عيد مياد لبنت يف اخلامسة

3 ـ َحَلق وشاُل قصٍب وقبقاب من خممل أزرق
4 ـ ماسورة صمغ وورق مقّوى من كّل األلوان

5 ـ تعود ساملاً، كما تقول العّمة: 
قبل أّن يسّد الطريق ُقطّاع احلَْيل والضنا.

سميح شقير

سالم حلوم

خارج القطيع

الوصّية األخيرة

موسيقي وشاعر سوري

شاعر سوري

شاعر وكاتب سوري

فاضل سفان

مان
َّ
رُب هذا الز

َ
ع

حيتوينـــا صـــْدَرِك  أنَّ  َعزائـــي 

الَعيـــِش، ُكنَّـــا يف  بَِنافـــٍع  وليـــَس 

ِدمشـــُق َجفـــاِك قوُمـــك دوَن َذنـْــٍب

ِوقـــاٍء بِـــا  أراِك  أْن  وأْخَجـــُل 

ُغثـــاٍء ِســـوى  الزَّمـــاِن  َعـــَرُب  ومـــا 

ـــاِم بعـــَد الغَـــْزِو نَـْهبــــى فـــأرُض الشَّ

ِجْئنـــا األْعـــراِب  َمواِطـــِن  وأيُّ 

فا »الُفسطاُط«]1[ ردَّ لنا مُحُواًل

ـــٍل وَســـْهٍل ودَْع مـــا ِشـــْئَت ِمـــن َجَب

َمَضاِرُب َقوِمنا يف األرِض أْضَحْت

ِجَهـــارًا بــــها  الَعـــُدوُّ  َعبَـــَث  لقـــد 

ِدايٌر نـَغَـــٍل  علـــى  أتســــى  ولَـــْن 

َحـــقٍّ ِبغيــــِر  البِـــاَد  َســـَلَب  وَمـــْن 

ُقِهـــْراَن فقـــْد  َخلِـــيُّ  اي  ْل  َفَســـجِّ

ً َحـــاَّ للمأســـاِة  أدرْكـــَت  فـــإْن 

ظُْلـــٍم ِلدفْـــِع  َتســـَتِعدَّ  ملَْ  إذا 

وَعْمـــٌرو َزيـــٌد  َشـــاءُه  مـــا  ودَْع 

...........................
مصـــر الفســـطاط:   -1

فينـــا والظُّْلـــِم  الِقلـــى  َرْغـــِم  علـــى 

َنكـــوان أالَّ  الـــرَّدى،  ولِكـــنَّ 

َجِنينـــا لنـــا  الطُّغـــاُة  َرِحـــَم  ومـــا 

ُمشـــرَّدينا بـَنُـــوِك  وجَيَرُحنــــي 

َســـفينا هلـــْم  َصـــدَّ  التَـّيَّـــاُر  إذا 

وهـــذا »املِْســـُخ« عزََّزهـــا ُســـجوان

يَعتَــــرينا اإِلقاَمـــِة  ُذلَّ  جَنـــْد 

مَيينـــا َتْصُدقُنـــا  »بَغـــداُد«  وال 

وُخْذ »َصنـَْعاَء« و »البـََلَد اأَلِمينا«

العبينـــا أبيـــدي  مراجيحـــاً 

َطِعينـــا وطنـــاً  َنْشـــَتكي  وُعـــداَن 

أنِينـــا وميَلؤهـــا  تُــــهاِدنُُه 

وِدينَـــا ُدنْيـــا  رُبوعهـــا  أََذلَّ 

َحاِكمينـــا تُؤلِّـــُه  و»َصْفَوتُنـــا« 

َعيينـــا قـــْد  ِبربِّـــَك  فَخبِّــــران 

ِســـنينا وطأَتِـــِه  حَتْـــَت  ســـتـَبـَْقى 

العاَلمينـــا َربُّ  شـــاَء  مـــا  وُخـــْذ 
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ثقافــة  تعبــريًا حيًــا عــن  املرئيــة واملســموعة واملكتوبــة  الفــن ومــا زال يف صــوره  كان 
احليــاة. نواحــي  مجيــع  وفكرهــم يف  الشــعوب 

سياســًيا: كان للفــن الــدور األول يف أتجيــج املظاهــرات واســتمرار الثــورات، والتعبــري 
عــن ســخط الشــعوب ورفضهــم لواقعهــم، وأحيــاان أخــرى كان لغــة رضاهــم وحبهــم 
فكانــت »وطــين حبيــيب« وكانــت » اي ظــالم الســجن خيــم إننــا هنــوى الظــالم« و« 
وللحريــة احلمــراء ابب بــكل يــد مضرجــة يــدق« و«موطــين« و«أخــي جــاوز الظاملــون 
املــدى« و«هللا زمــان اي ســالحي« وكل عمــل فــين منهــا كان مرهــواًن بواقــع سياســي 

خيــص فــرتة زمنيــة بعينهــا.
اترخييًّــا: العصــور الفنيــة واألدبيــة تعطــي صــورة حيــة عــن اتريــخ الشــعوب وتبــني الوقائــع 

وحتــدد الزمــان واملــكان واحلــكام فنعــرف مــن خالهلــا ثقافــاٍت غابــت وأممــاً رحلــت.
: يعــّد فــن اإلعــالانت عصــب التجــارة يف املاضــي واحلاضــر حيــث كان العــرب يتفننــون يف عــرض بضائعهــم يف األســواق  اقتصــادايًّ
التجاريــة لتســريع عجلــة البيــع ودفــع الركــود عــن املنتجــات، وخــري شــاهد علــى ذلــك »اخلمــار األســود« الــذي ابت بضاعــة كاســدة 

عنــد صاحبــه إىل أن ُنظمــت »قــل للمليحــة«. 
نفســيا: يظهــر دور الفــن جليًّــا يف الناحيــة النفســية والســلوكية عنــد املتلقــي لدرجــة أن علمــاء النفــس حــذروا مــن مســاع املوســيقى 
ــا مــن الســرعة الــيت تتســبب ابحلــوادث املروريــة، يف حــني تــؤدي املوســيقى اهلادئــة إىل االســرتخاء  الصاخبــة أثنــاء قيــادة الســيارة خوًف
ــة مــن أتثــري العنــف الــذي تطرحــه بعــض أفــالم األطفــال، وقــد تضاعفــت  والراحــة، أمــا علــم النفــس الرتبــوي فقــد كانــت خماوفــه جلّي
املخــاوف يف عصــر التكنولوجيــا واأللعــاب اإللكرتونيــة القائمــة علــى املوســيقى الصاخبــة واحلركــة الســريعة والقتــل مــا يــؤدي إىل توتــر 

ــة. الطفــل وجعلــه عدوانيًّــا وميــااًل للوحــدة والبعــد عــن احليــاة األســرية واالجتماعّي
فكــراًي: يعمــل الفــن علــى توجيــه األمــم فكــرايًّ واجتماعيًّــا ويدفــع مســاوئ اخللــق والنــزوع إىل اجلرميــة، ويــزرع القيــم ومــكارم األخــالق، 
ويســاعد علــى غســيل األدمغــة ومســح احلقيقــة وإلغــاء فكــر وإحــالل آخــر مــن خــالل دس األفــكار يف أدمغــة الناشــئة دون عنــاء أو 

ِشــدة.
أكادمييًّــا: الفــن وســيلة مــن وســائل املعرفــة تثــري العقــل وتثــري اخليــال املبــدع وقــد ابت جــزًءا ال يتجــزأ مــن عمــل املعلمــني، وأصبحــت 
ــه، حيــث يربــط بــني العمــل الفــين وموضــوع الــدرس  الشاشــة وســيلة إيضــاح وضــرورة ملحــة يوظفهــا املعلــم لنقــل املعلومــة إىل طالب

فتســهل مهمتــه وتصــل بســرعة رســالته.
قــل يل اي حــامت: كيــف للمــريب أن يشــرح هلــذا اجليــل معــى الثــورة وطهرهــا إن مل يســتعن بصــورة أيب صــاحل ونقائــه وحكمتــه يف »التغريبــة 

الفلسطينية«؟
وكيــف ملعــى »أبــت أن تــذل النفــوس الكــرام« دون أن مشــهد إبداعــي جيّســد عــّزة نفــس الرجــل احلــر وأنفتــه عندمــا يتعــّرض لإلهانــة 

علــى يــد موظــف األونــروا؟
كيــف نصــف هلــم الفدائــي الثائــر وجنعلــه جــزًءا مــن وجداهنــم إن مل نســتعن بقصيــدة إبراهيــم طوقــان: »هــو يف البــاب واقــف والــردى 

منــه خائــف«؟
ــة عــن اتريــخ آخــر ملــوك مصــر إن مل يشــاهدوا مسلســل »امللــك فــاروق«؟ وكيــف ســننقل هلــم اتريــخ  كيــف ســننقل هلــم صــورة حّي

األندلــس إن مل خنصهــم ابلثالثيــة األندلســية: )ملــوك الطوائف-ربيــع قرطبة-صقــر قريــش(؟
كيــف ســننقل هلــم عظمــة اخللفــاء الراشــدين إن مل يروهــا مــن خــالل ســرية »عمــر بــن اخلطاب«-رضــي هللا عنــه-؟ وكيــف ســنتناول 
حقبــة اترخييــة بعيــدة جــًدا وحندثهــم عــن ثقافــة القبائــل ومفهــوم الثــأر وحنــن يف القــرن الواحــد والعشــرين إن مل نلجــأ ملشــاهد مــن الزيــر 

ســامل؟
كيــف ننقــل هلــم أن الفــن احملــرتم يكــّون ثقافــة الشــعوب ووجداهنــم، وأن االســتثناء واالجتهــاد واجــب، وأن الفراســة هبــة، وأن النســر 

ميتــاز ببعــد النظــر وعشــق القمــم إن مل أنِت مبثــال حــي كحــامت علــي؟
كيــف نضــع صــورة انطقــة للخــذالن واالضطهــاد وإقصــاء املبدعــني إن مل يــر تقاعــس النقابــة ووزارة اإلعــالم وأجهــزة الدولــة عــن موكــب 
رحيــل املبدعــني ذلــك املشــهد الــذي يتكــرر يــوم رحيــل العباقــرة كنــزار قبــاين ومصطفــى العقــاد وحــامت علــي؟ كيــف نبــني أن اإلبــداع 
ال أيت مــن فــراغ دون أن يكــون حــامت علــي حاضــًرا، ذلــك الرجــل االســتثنائي يف ثقافتــه وحــواره وإبداعــه، حــامت الــذي بــدأ ابلرســم 
ابلكلمــات مث انتقــل إىل جتســيد الشــخصيات مث اجتــه إىل إدارة العمــل الفــين فأصبــح أيقونــة الدرامــا الــيت ال ختــاف يف العمــل لومــة الئــم 

وابت العــراب الــذي يعشــق االمتيــاز والتفــرد ويؤمــن أبن الفــن رســالة هادفــة؟
كيــف للعــرب مــن احمليــط إىل اخلليــج أن جيمعــوا علــى حمبتــه وتقديــر كنــوزه لــوال أّن أعمالــه انتزعــت إعجاهبــم ملــا حتملــه مــن احــرتام 

لعقوهلــم وذائقتهــم؟
كيــف للفــن أن يشــكل مرجعــا لغــواي للناطقــني ابللغــة العربيــة وملتعلميهــا، ونربهــن علــى رقــّي أمتنــا وحضارتنــا إن مل توجــد أعمــال مبدعــة 

كأعمــال حــامت وكلمــات نــزار ووتــر وإبــداع كاظــم؟
كيــف ندفــع عــن الالجئــني اليــأس ونــزرع األمــل يف نفوســهم إن مل نستشــهد حبيــاة كحيــاة حــامت علــي الــذي مل يثنــه النــزوح وشــظف 

العيــش عــن االهتمــام ابلثقافــة وبنــاء قلعــة إبــداع شــهد هلــا خصومــك وحمّبــوك؟
يقــال: »لــكل امــرئ مــن امســه نصيــب« وكأين بــك أيهــا احلــامت فارســاً أىب أن يرتجــل، لقــد صنعــت التفاصيــل الــيت اهتممــت هبــا امســك، 

وكان قلــق املبــدع هــو الداللــة األوىل علــى جــودة العمــل الفــين وقيمتــه لديــك. 
 حامت علي؛ ستبقى إبداعاتك نرباًسا مضيئاً لألجيال ومنهاًل عذاب كمياه الفرات. 

ي
م الثقاف

س
الق

رنا جابي

كاتبة سورية

حاتم علي
ودور الفن في المجتمع

محمد سليمان زادة

لن أفكر بِك

شاعر وكاتب سوري

وسأشرتي ثياابً جديدة
ال حتمل آاثر عطرِك

ال تعرف شيئاً عن مهساتِك 
نظراتِك...

ملسات أصابعِك وهي تنفض غباراً عنها
خنزات إبرتِك وهي تعيد للقميص
أزراره اليت سقطت قرب السرير

وسأشرتي مكواة جديدة
ال حترق الثياب حني أفّكر بِك

وسأشرتي أاثاثً جديداً ال يعرفِك
وأريكًة مل تتمّددي عليها يوماً حبذائك األنيق 

كرسّياً مل ترِم عليه يوماً معطفِك 
سريرًا مل يكن سفينة 

كل ليلة يُبحر يف أرخبيالت البحار 
سريراً جديداً أستطيع دون حزن 

أن أانم على طرفيه 
وسأشرتي مطبخاً جديداً 

صحوانً مل تلمسها أصابعك 
فناجني ال تعرف شيئاً عن شفتيك 

مالعق مل تلمس لسان الزنبقة
مقالة ال تعرف مقبضها خطوط كفِك

وسأشرتي حزانً جديداً 
ال يعرفِك

أقصد
حزن الصحون وهي تتكسر لوحدها داخل اخلزانة

حزن الفناجني وهي تسقط من يدي 
الصدأ الذي أكل املالعق يف الدروج 

واملقالة اليت أرى حيايت فيها على النار 
سأشرتي أشياء كثرية 

شوارع ال تعرفِك 
ارصفَة مل تنتِش خبطواتِك 

أبنية مل تنتظر حتت الشمس مرورِك
متاجرًا مل تعتد على ابتسامتك وأنت تضعني حّبات الكيوي يف سلة املشرتايت. 

ومواقف جديدة للمرتو ال تعرف شيئاً عن امرأة تنتظر 
امرأة ال تسمع ما حيدث خلفها 

وسأشرتي ...
يلزمين الكثري 

كي أختّلص من األشياء 
اليت ستذكرين بِك 

روحاً جديدة 
قلباً جديدًا

دماء جديدة 
جسداً جديدا

حينها سأنساك
كما ينسى العصفور 
كيف تعلَّم الطريان.
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الفنــان  ميــالد  حلــب  يف  العريــق  الشــّماعني  حــي  شــهد 
فتحــي حممــد قبــاوة عــام 1917. انتشــرت يف هــذا احلــي 
العديــد مــن الفواخــري حيــث اعتــاد فتحــي قضــاء ســاعات 
طــوال متأمــال املشــهد الغريــب لتشــكيل القطــع الفخاريــة، 
بعــد  والــده  تــويف  أحيــاان.  الدمــى  بعــض  حمــاوال صناعــة 
والدتــه أبشــهر قليلــة، ومل يكــد يبلــغ الثانيــة عشــرة مــن 
عمــره حــى خطــف املــوت والدتــه ليبقيــه وحيــداً جمــرباً علــى 
العمــل كــي يعيــل نفســه. اختــار مهنــة احلفــر علــى اخلشــب 
النحــت.  لفــن  األوىل  األدوات  لديــه  تشــكلت  وبذلــك 
لفــن  األوليــة  املبــادئ  علــى  التعــرف  فرصــة  لــه  أتيحــت 
الرســم والتصويــر حــني كان طالبــاً يف التجهيــز األوىل إبشــراف األســاتذة منيــب النقشــبندي وغالــب 

ســامل.
نفــذ متثــاال للزعيــم الوطــين ســعد هللا اجلابــري بعــد وفاتــه بتكليــف مــن بلديــة حلــب يف العــام 1948. 
قــام اجمللــس البلــدي يف مدينــة حلــب إبيفــاده لدراســة الفنــون يف إيطاليــا حيــث اســتطاع إهنــاء مــدة 

الدراســة يف وقــت قصــري نظــرًا ملقدرتــه الفنيــة املتميــزة عــام 1951. 
تنتشــر أعمــال فتحــي حممــد النحتيــة يف حلــب ودمشــق والقاهــرة. مــن أشــهر أعمالــه متاثيــل الشــاعر 
أبــو العــالء املعــري والزعيــم الوطــين ســعد هللا اجلابــري والزعيــم الوطــين إبراهيــم هنانــو وغريهــا الكثــري 
مــن التماثيــل. أخلــص فتحــي للثقافــة الفنيــة التقليديــة املتمثلــة مبحــاكاة املالمــح الواقعيــة للتماثيــل 
الــيت نفذهــا مث طــور الفنــان فهمــه للعمــل النحــيت بعــد دراســته يف إيطاليــا فأخــذ يهتــم بعناصــر جديــدة 
كاحلركــة وااليقــاع البصــري وتنــوع الســطوح. عندمــا تعاظــم النضــال ضــد املســتعمر الفرنســي كانــت 
مســامهته مــن خــالل العديــد مــن رســوم كاريكاتوريــة تعكــس الواقــع السياســي وطموحــات الشــعب 

الســوري.
اســتقر الفنــان قبــاوة يف حلــب عــام 1954 بعــد امتامــه دراســة الفنــون يف إيطاليــا وعمــل كخبــري يف 
بلديــة املدينــة وأوفــد اىل دمشــق لتنفيــذ متثــال للعقيــد عــدانن املالكــي لكنــه اضطــر للعــودة اىل حلــب 
ليجــري عمــل جراحيــا الســتئصال ورم خبيــث يف املعــدة غــري أن حالتــه الصحيــة تدهــورت ليفــارق 

احليــاة يف نيســان عــام 1958.
علــى الرغــم مــن جتربــة فتحــي القصــرية إال أهنــا كانــت جتربــة إبداعيــة عميقــة يف جمــال النحــت والتصوير 

وفــن صناعــة امليداليــة. حيمــل املركــز العــريب للفنــون التشــكيلية يف حلــب اســم الفنــان فتحي حممد.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

فتحي محمد قباوة

عصام حقي

مصادرة الحلم

شاعر وكاتب سوري

أاتين  اجلمـــاِل  مـــن  طيـــٍف  أيُّ 

ملَـّــا   الفجـــر  كنســـمِة  ابنســـياٍب 

مهســـاً  احلـــبِّ  لـــوردِة  ويغـــيّن 

صبـــاٍح  ذراِع  علـــى  يغفـــو  مثّ 

رقيـــٌق  اخليـــاِل  مـــن  طيـــٌف  هـــو 

وعـــٍد  دوَن  يـــزورين  أاتين  قـــد 

عـــذٍب  كلَّ  نبعـــه  مـــن  وســـقاين 

صمـــيت حقيبـــة  يف  األمـــَس  أمحـــُل 

أيىب  قلـــيَب  ونبـــُض  أنســـى  كيـــف 

هبيّـــًا الـــورود  مـــن  حلمـــاً  كان 

عظيمـــًا اخليـــال  مـــن  صرحـــاً  كان 

رؤاان مـــن  مصـــاَدراً  حلمـــاً  كان 

تداعـــى إن  عّشـــُه  الطـــري  يهجـــر 

يـــوٍم  كلَّ  يعيـــدُه  ابرتعـــاٍش 

فيـــِه اجلمـــَر  يوقـــُد  الشـــوِق  ولظـــى 

حســـيب طيَفـــِك  فـــإّن  تغيـــيب  إن 

مـــرٌّ وْهـــَو  هّينـــاً  الُبعـــَد  نـــرى  قـــد 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

األحلـــاِن  زورِق  يف  يتهـــادى 

نيســـاِن مـــن  الوفـــوُد  أيقظتهـــا 

لألغصـــاِن  الطيـــوِر  كحديـــِث 

األجفـــاِن  ذابـــَل  الطَـــرِف  انعـــَس 

األلـــواِن غابـــة  مـــن  ووميـــٌض 

األزمـــاِن خـــارِج  مـــن  بوعـــٍد  أو 

ســـقاين مهمـــا  ظمـــآَن  وســـأبقى 

النســـياِن قـــوارِب  يف  راحـــاًل 

ابلشـــطآِن ضـــاَق  قـــد  شـــراعاً  اي 

الفتّـــاِن الشـــذى  مـــن  وعبـــريًا 

املـــواين صخـــوِر  علـــى  فتهـــاوى 

دَخـــاِن مـــن  كنفثـــٍة  فتالشـــى 

الوجـــداِن يف  الغصـــوُن  وتظـــلُّ 

األمـــاين جنـــاِح  علـــى  للمغـــاين 

والنـــرياِن اآلمـــاِل  صـــراِع  يف 

وتـــداين غربـــٌة   ُ العمـــر  وكـــذا 

الِســـناِن رأِس   ُ رأس  الرمـــِح  أقتَـــُل 
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 ِ »طاِفَحةًّ ابإلنكسارات«
وَكُكلِّ العابريَن

أركُب قطاَر الُعمِر السَّريِع 
َمتاعي بَقااي رثَّة لثوٍب حزيٍن 

َرتـَْقُتُه آالَف املرّاِت
»وال جْدوى ...!«

 تَتساقُط َسنواُت ُعمري
من ثقوٍب تقاَدَمْت عليها اخليباُت
حىَّ اهرتَأْت خيوطُُه اّلي َنَسْجُتها
تعَبِة حىَّ آخِر األنفاِس 

ُ
أبانِملي امل

»وال فائدة ...!«
َأجَتوَُّل يف مَمراتِه املزَّْدمِحِة أِبشباِه العابريَن 

َمْقصوراٌت ُمتتاليٌة تَتوهَُّج ابألضواِء 
وُموسيقى صاخبُة َتُصمّْ اآلذاَن 

وَأصواُت أقدامهم الرَّاِقصة
وِت

َ
تَنتِقُل يف ِإيقاٍع َغريٍب أْشبُه حِبَْشَرَجِة امل
يف َرْجِع الصَّدى الّاُمَتناهي يف الفراِغ

يـَْهِمُس قـَلّْي اِبمِتعاٍض: 
»أمواٌت على قيِد حياٍة ...!«

جَتْتاُحي َموَجٌة عارَِمٌة ِمَن احلُزِن 
وَرغبٌة اِبلسُّقوِط يف جَمرَِّة الَكوِن السَّحيقِة 

حيُث: ال َأصواَت وال ِإحساَس 
وال ُدموَع وال َخيباٍت 

»ال شيَء سوى الَعدم ...!«
قصورْة ذاُت السَّتائِر الدَّاكنِة

َ
تُغريي هذِه امل

يف ِسكْوهِنا هدوٌء يَهمُس يل وحيَِثُّي على الدُّخوِل 

كفِّي الباردَة على ِمْقَبِض الباِب 
تـََتجاذُبي أَذرُُع الرَّاقصنَي: 

»حذار!
ا مقصورُة املوِت!« إهنَّ

نَّْهَكِة علْيها 
ُ
َأهتالْك بَِبقاايَي امل

أَنِشُد اخَلاَص يف قَلِب العَتمِة 
َحيُث ال وجوَه، وال وجوَد 

أُغِمُض عييَّ 
وَأمسُع َصريَر الباِب يُغَلُق َخلفي

َأْستسلُم أبمٍل لذيٍذ هلذا الشُّعوِر الرُّوحايّنِ الَغريِب
نيويَِّة  اّلذي اجتاَح َكياين وَحرَّرين من ِقيودي الدُّ

َحفيُف ُخطواٍت َصغرٍة
وأكفٌّ َرقيقٌة تـََتجاذُب َأطراَف رِدائي 

أَفتُح َعييَّ يف انبهاٍر 
يَغُمُرين نُوٌر أبيُض ميألُ املكاَن حدَّ الغرِق 

افئِة  هُق ُروحي يف َسْكرِة النَّشوِة الدَّ َتشّْ
ُتاحُق عيناَي ألواَن الشَّفِق ِبُكلِّ أَنواِعِه 

وَقوُس قُزٍح يَتدىلَّ ُهنا وُهناَك 
ونَثراٌت من وْهِج الشُّهِب 

وَفراشاٌت ... وطُيوٌر 
وَمائكٌة ِصغاٌر حُتلُِّق أبَِجنحٍة من ِضياٍء 

يَغُمُرين الضَّوُء حِبناٍن 
رهَق حدَّ الّاشعوِر

ُ
يُناغي قَليَّ امل

»َكَمْبسِم أُمي!«
َأُضمُُّه بَتوٍق للسَّكينِة 

يَهدأُ نـَْبضي ويـَنـَْتشي يف ُحبوٍر 

وأْشهُق يف َدْهَشٍة: 
»َضوٌء َملموٌس ...!«
َأعُر بَرزخاً لألمنياِت

ُأحاوُل الولوَج من ِخالِه إىل نوٍر أشدُّ وهجًا
روِر 

ُ
مُتِسُكي ِذراٌع َقويٌَّة مَتنُعي من امل

وَمائكٌة ُدموُعها آللٌئ من َجْوَهٍر َمْكنوٍن
تَتوسَُّل يف صوٍت َكُزجاٍج َمسحوٍر:

»عودي ... فما زاَل ُهناَك ُمتَّسٌع من الوقِت«
الَقهُر يُثقُل كاِهلي 

ما ُعْدُت أَملُك طاقًة للَجلِد
قاومِة والَبقاِء 

ُ
وامل

)أرُجوَك أيُّها احَلصَّاُد َدعي أعُر(
)هاِت ِمنَجلَك واجتثَّ ُروحي ِمن أعماِقها(

)َفا شيَء يُغريي ُهناَك...!(
حَيمُلي النُّوُر ِبرفٍق 

حَيَتويي أِبكثِر من عنِي أُمي 
يُقبُِّلي 

ويَهمُس ِبرَتنيمٍة مَساويٍة َكطَْيٍف َشفيٍف:
)حاَن وقُت الَعودِة اي مرمييََّة الرُّوِح(

أتوسَُّل إليه يف َضراَعٍة: 
)أرُجوَك ... َدعي ُهنا(

َيدفُعي ِبرفٍق 
أَلِجَد نـَفّْسَي اتئهًة ِمن جديٍد 

ُؤبَِّد
جِن امل حَمكومًة ابلسِّ

َخارَج َمقصوَرِة: 
وتَـى األحيَّاء ...!!

َ
امل

أيهــا املتعبــون... تعالــوا لنمــأل الســاحات ابألضــواء وحنــول وحدتنــا إىل 
إحتفــال، نضــيء املصابيــح يف الليــايل املعتمــة، نعــزف علــى اني يف وســط 
الصحــراء حــى وإن رقصــت علــى أنغامــه األفاعــي ومجيــع احليــواانت!، 
لــن نبتلــع اإلهــاانت فــا ســلطان يصــل للســلطة لوحــده هــذا مــا تفــوه 
بــه التاريــخ!، انم علــى ريــش نعــام ملطــخ ابلدمــاء!، خــزان الســلطة يف 
رأســه مليئــة ابحلجــارة والديــدان، يزهــق أرواحــاً كــي يعيــش، رائحــة الــورود 
يف قصــره مليئــة ابلســم، حيقــن هبــا مــن حولــه ال متيتهــم إمنــا حتوهلــم إىل 
فراشــات تبحــث عــن النــار بنفســها لتمــوت حتــت األقــدام، فكــرة تدفعــي 
لارجتــاف، حتــول جســمها إىل رحيــق بــا حيــاة ويقــال إهنــا حــرب فيهــا 
الكثــر مــن اجلمــال، أي مجــال جيتمــع مــع املــوت والغيــاب أحــكام وتعاليــم 
معلقــة ابهلــواء!، ال يريــد أن يذكــر التاريــخ أحــد ســواه، يريــد للجبابــرة أن 

ينحنــوا إلنقــاذ عــرش مبلــل ابلدمــاء، وهــو غــر مبــال! 
لنرتــدي اتج الشــهامة والبطولــة، لنقطــع مجيــع أواتر قلوبنــا احلانيــات، مــا 
هــذه احلــرارة احلارقــة ســيف مذهــل بــني يدينــا وال منلــك إال هــو وقلوبنــا 

مــن  أهنــار  لتنقــذان وال  الســماء إىل األرض  لــن هتبــط  ســر صمــودان، 
الدمــوع وال حــى األحــام، فكــرة واحــدة صنعــت بصحــوة مــن عقلــك 
والبحــث عــن وجهــة عظيمــة أال وهــي أرض األجــداد جتعلنــا قــادرون 
علــى االقتحــام، فاملواجهــة عنــوان النجــاح مــازال هنــاك مــكان يف داخلنــا 
لــن ميــأله إال تــراب األوطــان وليــس أمامنــا خيــار ،منــوت أو نبقــى قيــد 
احليــاة، حــان الوقــت لنفعــل شــيئاً فاألفضــل هــو حــب الوطــن واحليــاة، 
لــن نبقــى فقــط أانس مثــرون للشــفقة فقــد تربينــا علــى العــزة والكرامــة 
أقــوى  تقتلنــا جعلتنــا  أصابتنــا ومل  الــي  فالطلقــة  األجــداد،  تــرىب  كمــا 
وأقســى مــن كل األوقــات، اي وطنــاً، كل حلظــة وداع ســيعقبها لقــاء، 
ليــس لدينــا مــا نعيــش مــن أجلــه إال ترابــك وســحر عينيــك، ســنواصل 
الســر حاملــني رائحتــك يف قلوبنــا، لــن خنطــئ التصويــب فأنــت ســندان 
رغــم البعــاد، كل آمالنــا تقبــع يف هــذا الصنــدوق الــذي أحكمنــا إغاقــه 
لنمســك  عاليــاً  ســنقفز  األمــوات،  الــي حتيــي  علــى حبــك ورائحتــك 
ابلقمــر ونرجــوه أن يضــيء لياليــك البائســة وخيلصــك مــن هــذا الظــام، 

هــذا هــو احلــب يســتمر ابالحــرتاق حــى يتاشــى كل اخلــوف والســراب، 
فاحلقيقــة مدفونــة هنــا بقلوبنــا وحنــن أدرى ابحلقيقــة فالشــمس ال ختبــئ 
بغــرابل، ســنصل اىل مفاتيــح أحامنــا ولكــن املفاتيــح ال تــرى ابلظــام، 
واألحــام تبقــى عالقــة إىل حــني االســتيقاظ، وفيــه شــيء جديــد لنحتضــن 
ســعادتنا ونبكي ابشــتياق فهناك رحلة حب ابنتظاران ، ســنصطاد العدو 
كمــا تصطــاد الــذائب،  جنــاح واحــد مقابــل كل اخلســارات يقلــب املوازيــن 
ويعيــد كل االعتبــارات، وتتحــول فيــه دمــاء شــهدائنا ومعتقلينــا إىل ورود 
جوريــة وشــقائق نعمــان، ســيذكرهم التاريــخ كوشــاح منســدل علــى أعيننــا 
أزال كل العقبــات فليســت كل احلــروب تربــح ابلقــوة هنــاك مئــات الطــرق 
واخلطــوات، لتخاصــم أعيننــا النــوم للتوصــل إىل أفضــل القــرارات، لتتدفــق 
صحــوة عقلنــا ومنيــز عــدوان مــن صديقنــا وال تغلبنــا العواطــف وال مــا نــراه 
أمامنــا فمعظمهــا ســراب يف ســراب، لــوِّن عــدوك ابلدمــاء فدمــاء شــهدائنا 
مــألت املــكان،« فالدمــاء ال تــراق إال للوطــن«، قــرار يف منتهــى احلكمــة 

فنهــر حــب الوطــن يتدفــق يف كل االجتاهــات. 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

اتجاهات متدفقة

افتخار هديب
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كان يــوم اجلمعــة 17 كانــون األول/ديســمر عــام 2010 مفصــًا مهًمــا يف 
التاريــخ العــريب املعاصــر عندمــا أقــدم الشــاب التونســي حممــد البوعزيــزي علــى 
حــرق نفســه أمــام مقــر واليــة ســيدي بوزيــد احتجاًجــا علــى مصــادرة عربــة 
اخلضــار الــي حيــاول مــن خاهلــا أن يكســب قــوت يومــه ورًدا علــى الصفعــة 

الظاملــة الــي وجهتهــا لــه شــرطية الواليــة.
مل تكــن حادثــة البوعزيــزي ســوى الشــرارة الــي فجــرت بــركان الغضــب الــذي 
تراكمــت نرانــه عــر عقــود طويلــة يف قلــب اجملتمعــات العربيــة نتيجــة االســتبداد 
والظلــم والفشــل السياســي الذريــع ملعظــم القيــادات العربيــة الــي ابت احلفــاظ 
علــى موقعهــا أهــم بكثــر مــن تلبيــة متطلبــات شــعوهبا وحتقيــق التقــدم لدوهلــا 
وجمتمعاهتــا.أن تشــعل حادثــة بســيطة يف تونــس الثــورة يف معظــم البــاد العربيــة 
فهــذا يعــي أن مــا يربــط تلــك الشــعوب أقــوى بكثــر ممــا يعتقــده البعــض. لقــد 
عملــت الــدول االســتعمارية علــى تقســيم املنطقــة العربيــة وتكريــس كل عوامــل 
التفرقــة والتجزئــة واملناطقيــة بــني جمتمعاهتــا لكــي يســهل الســيطرة عليهــا، مث 
أكملــت املهمــة حكومــات وظيفيــة مســتبدة وعملــت بشــكل مقصــود علــى 
تعميــق اهلــوة بــني الشــعوب وإاثرة النعــرات بينهــا هبــدف قطــع الطريــق علــى أي 
عمــل وحــدوي ينهــي طموحاهتــا يف احلكــم حــى املــوت وتوريثــه ألبنائهــا يف 
مشــهد درامــي مضحــك وحزيــن يف آن واحــد. لقــد أثبتــت ثــورات الربيــع العــريب 
املتنقلــة مــن بلــد إىل آخــر أن الرابطــة القوميــة والدينيــة واحلضاريــة والنفســية 
بــني الشــعوب العربيــة قويــة وعميقــة وعصيــة علــى أعــداء األمــة. ومــا أكثرهــم.
وإمنــا  ومطلبيــة،  واجتماعيــة  سياســية  ثــورات  جمــرد  العــريب  احلــراك  يكــن  مل 
أيًضــا – وهــو األهــم – ثــورات فكريــة وثقافيــة وحضاريــة، أثبتــت مــن خاهلــا 
الشــعوب حيويتهــا ووعيهــا وحســها احلضــاري وصعوبــة تدجينهــا رغــم وســائل 
القمــع والقهــر الكثــرة املمارســة ضدهــا، وأجــرت احلــكام علــى توســيع هامــش 
احلــرايت يف البلــدان الــي مل تشــتعل فيهــا ثــورات جذريــة خوفًــا مــن غضــب 

الشــعوب القابــل لانفجــار يف أي وقــت.
أســقطت ثــورات الربيــع العــريب اهلالــة املقدســة الــي حــاول احلــكام وبعــض الرمــوز 
السياســية والدينيــة   أن يقدمــوا أنفســهم للشــعوب حماطــني هبــا، ولعــل أوضــح 
األمثلــة علــى ذلــك الســقوط الكبــر شــعبيا حلــزب هللا اللبنــاين بعــد اســتخدام 
ســاحه ضــد طموحــات الشــعب الســوري - الــذي احتضنــه ودعمــه ودافــع 

كتــب الصحــايف »تــوم ويكــر« مقــااًل يف صحيفــة »نيويــورك اتميــز« اتريــخ 25 
أاير/مايــو 1975 خلــص فيــه فحــوى احملاضــرة الــي ألقتهــا »حنــا آرنــدت« يف 
»بوســطن« مبناســبة االســتعدادات للذكــرى املئويــة الثانيــة الســتقال الــوالايت 
املتحــدة األمركيــة عــن احلكــم الريطــاين، وقــد تناولــت »آرنــدت« يف حماضرهتــا 
اخلطــاب  وأكاذيــب  الواقــع  حقائــق  بــني  اهلــوة  اتســاع  هــي  خطــرة،  مســألة 
السياســي يف أمــركا. وجــاءت حماضرهتــا حتــت عنــوان »األكذوبــة والصــورة«. 
حيــث نقــل »ويكر«عــن »آرنــدت« قوهلــا إن امليــل األمركــي إىل تعميــة الوقائــع 
املزعجــة بســواتر وحجــب مــن العبــارات والصــور املضللــة قــد بلــغ مــدًى بعيــداً 
احليــاة  غــزو  ســاًحا يف  اختاذهــا  بغــرض  اإلعاميــة(  الســلع  )تســويق  بســبب 
السياســية. وهكــذا فــإن القــراءة املتمعنــة يف أوراق البنتاغــون )الواثئــق الســرية 
لــوزارة الدفــاع عــن التدخــل األمركــي يف فيتنــام الــي نشــرهتا نيويــورك اتميــز يف 
يونيو/حزيــران 1971( تبــنّي أنــه مل يكــن ألمــركا أي غايــة فعليــة أو ملموســة مــن 
خــوض حــرب فيتنــام ســوى »احلاجــة الــي استشــعرهتا إلنشــاء صــورة عــن ذاهتــا 
عســاها تقنــع العــامل أبهنــا هــي حقــا أعــى قــوة علــى وجــه األرض«. وعندمــا مل 
يعــد هنالــك منــاص مــن اهلزميــة »اعتصــرت احلكومــة األمركيــة مواردهــا الفكريــة 
الوافــرة بغيــة االهتــداء إىل وســائل لتجنــب اإلقــرار ابهلزميــة وللحفــاظ علــى ســامة 
الصــورة«. وبفعــل هــذه احليــل، صــارت »هزميتنــا املنكــرة املذلــة« يف فيتنــام قابلــة 

للتســويق للجمهــور األمركــي علــى أهنــا »ســام ُأحــرز بعــزٍّ وشــرف«.
وعليــه فــإن ثاثــة أرابع »االنتصــارات« األمركيــة هــي يف حقيقتهــا هزائــم وفــق 
املقاييــس التقليديــة للحــروب، إال أن ُخبــث الساســة األمركيــني قــد حــّول اهلزائــم 
الذيــن  الوظيفيــني  احملّليــني  عمائهــم  وجــود  ظــل  يف  خاصــة  انتصــارات،  إىل 

عنــه - إرضــاء لســيده اإليــراين ذو املشــروع الطائفــي، وقــد كان للــدور اإليــراين 
عــر أدواتــه األثــر املهــم يف إجهــاض الثــورة الســورية ابعــرتاف حســن نصــر هللا 
الــذي كشــف تشــكيل غرفــة عمليــات يف طهــران الحتــواء الثــورة الســورية منــذ 
األســبوع األول ، وكشــف أيًضــا الــدور احملــوري لقاســم ســليماين يف اســتدعاء 

االحتــال الروســي وتقاســم الكعكــة الســورية بينهمــا.
كمــا أســقط الربيــع العــريب األقنعــة عــن العديــد مــن األحــزاب والشــخصيات 
يرفــض  ثــوراًي  خطــااًب  تتبــىن  الــي كانــت  والدينيــة  والفنيــة  والقوميــة  الثقافيــة 
االســتبداد والقمــع والفســاد ويقــف مــع تطلعــات الشــعوب وحريتهــا. لتثبــت 
الثــورات ارتبــاط هــذه اجلهــات عضــواًي أو تنظيميًــا أو مصلحيًــا مــع األنظمــة 
املســتبدة، وجبنهــا عــن دفــع أي مثــن يف ســبيل القيــم الــي اندوا هبــا عــر منابرهــم 

ومســرحياهتم ومقاالهتــم الســابقة.
يعتقــد الكثــرون أن الربيــع العــريب قــد انتهــى إىل غــر عــودة وأن الثمــن الكبــر 
الــذي دفعتــه اجلماهــر الثائــرة قــد شــكل درســا للجماهــر - وليــس للحــكام 
غــر  وهــذا  العــريب،  الربيــع  قبــل  الوضــع  إىل  فقــط  العــودة  تتمــىن  – جعلهــا 
صحيــح إذا نظــران للمســألة بعدســة اســرتاتيجية. فالوقائــع امليدانيــة واألحــداث 
الفكريــة  للتفاعــات  واجهــة  جمــرد  احلقيقــة  يف  هــي  الضخمــة  االجتماعيــة 
والرتاكمــات الثقافيــة والصراعــات االجتماعيــة النفســية الــي تتشــكل وتكــر 
وتنمــو عميًقــا يف جســد اجملتمــع لتشــكل مــع الزمــن ذاكرتــه ومرجعيتــه وشــرارة 
انفجــاره يف اللحظــة التارخييــة املناســبة. ذلــك أن العمــق احلقيقــي ألي تغيــر 
سياســي واجتماعــي علــى األرض هــو تغيــر ســابق يف الفكــر اجلمعــي والثقافــة 
االجتماعيــة واملــزاج العــام للمجتمــع جيعلــه أكثــر اندفاًعــا لقبــول التغيــر وأكثــر 
اســتعداًدا لدفــع مثنــه، وهــذا مــا حصــل وعلــى أعمــق املســتوايت يف العــامل العــريب 

نتيجــة الثــورات الــي عمــت معظــم بلدانــه. 
الثقافيــة  البنيــة  العــريب يف ضــرب  الربيــع  لثــورات  املوجــة األوىل  لقــد جنحــت 
والقواعــد الفكريــة لاســتبداد والطغيــان يف عاملنــا العــريب وتغيــر الفكــر اجلمعــي 
واملــزاج العــام الــذي تعايــش طويــًا مــع االســتبداد والظلــم حــى ابت يقبلــه 
اللحظــة  فشــلت حــى  قــد  الثــورات  تلــك  أن  ومــع  منــه.  مهــرب  كقــدر ال 
يف تغيــر ثقافــة الطبقــة احلاكمــة أو اقتاعهــا بفعــل الثــورات املضــادة والــي 
جنــدت لنجاحهــا مقــدرات ماليــة وعســكرية وإعاميــة ضخمــة، إال أن املوجــة 

خدموهــم مــن خــال حــروٍب ابلوكالــة فاســتطاعوا غــزو العــراق وتونــس ومصــر 
وليبيــا واليمــن وســورية والســودان ومعظــم دول اخلليــج العــريب أبدواهتــم احملليــة قبــل 
جيشــهم. ال تعولــوا كثــراً علــى »املصاحلــة اخلليجيــة األخــرة« أو تقــارب هــذه 
الدولــة مــن تلــك يف منطقتنــا احملتلــة، فالتفــاؤل والتعويــل ميكــن أن يكــون مشــروعاً 
الــدول - وبــا اســتثناء- مــن  تلــك  تنعتــق  ومنطقيــاً يف حالــة واحــدة: حــني 
براثــن اهليمنــة الغربيــة ومتتلــك قرارهــا املســتقل بعيــداً عــن اإلمــاءات واألوامــر 
والتوصيــات. ومــا عــدا ذلــك فاخلصومــة، والتقــارب، واملقاطعــة، والتطبيــع ماهــي 

إال مراحــل تنفيذيــة ملــا يرتئيــه املشــغِّل الرئيســّي ))مانــح الكرســّي((.
والثابــت أن قــوة أمــركا تعتمــد علــى هشاشــة األنظمــة الــي تســيطر عليهــا وعلــى 
قراراهتــا وليــس علــى قواهــا »الســوبرمانية اخلارقــة«، وابعتقــادي ان إصــرار »الدولــة 
العميقــة األمركيــة« علــى عــدم جتديــد واليــة اثنيــة لرتامــب أييت يف ســياق املوقــف 
الــذي عــّر عنــه »رئيــس حتريــر غلــوابل اتميــز الصينيــة« يف رده علــى مســؤويل 

التاليــة – والقادمــة ال حمالــة حتــت مســميات خمتلفــة ومــررات متعــددة – والــي 
ســيكون الفكــر اجلمعــي اجلديــد واملــزاج العــام الــذي أفرزتــه ثــورات الربيــع العــريب 
احملــرك الرئيســي هلــا ســتنجح يف اقتــاع الطبقــة احلاكمــة املســتبدة ونســف ثقافــة 

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

وأبعــد عــن ثقافــة االســتبداد واالســتعباد. 
إن زوال قدســية احلاكــم والتوقــف عــن اعتبــاره صاحــب القــرار الوحيــد والســلطة 
املطلقــة والعقــدة الــي جتتمــع عندهــا كل مؤسســات الدولــة والــي يــؤدي حلهــا 
إىل تدمــر الدولــة واجملتمــع والدخــول يف نفــق الفوضــى والتوحــش واجملهــول، 
يعتــر اخلطــوة الصحيحــة األوىل ابالنتقــال حنــو نظــام سياســي عــادل يســتلهم 
قوانينــه العصريــة مــن جتــارب الشــعوب الناجحــة ومــن روح احلضــارة اإلســامية 
القائمــة علــى الشــورى والعدالــة واملســاواة واحلريــة املنضبطــة. إن االجــراء األهــم 
يف الوقــت احلــايل والــازم ملنــع قــوى االســتبداد واملــال السياســي مــن االحتــواء 
بعيــد املــدى ملفــرزات الثــورات العربيــة وإمخــاد اجلمــرة الــي أشــعلتها تلــك الثــورات 
يف وعــي الشــعوب وذاكرهتــا يتجلــى ابلعمــل اجلــاد علــى أتريــخ هــادف وحتليلــي 
لوقائــع وأحــداث الربيــع العــريب، وأســباب نشــوئها وعوامــل جناحهــا وفشــلها بيــد 
خبــرة وعقــول مفكــرة ومتماهيــة مــع الثــورة ومؤمنــة بضرورهتــا، لكــي تبقــى الثــورة 
علــى االســتبداد حاضــرة يف الذاكــرة االجتماعيــة للشــعوب كدافــع قــوي لرفــض 
للمضــي قدًمــا يف طريــق احلكــم  قــوي  احلــكام كــرادع  االســتبداد ويف ذاكــرة 

الفــردي املســتبد املتجاهــل لطموحــات الشــعوب وتطلعاهتــا. 

االســتخبارات األمركيــة حــني زعمــوا أن بكــني تتمــىن هزميــة ترامــب، فأجاهبــم: 
بــل إن العكــس هــو الصحيــح. »إن اإلدارة الــي تشــتغلون لديهــا قــد أعملــت 
معــول اهلــدم يف شــؤون الداخــل ويف عائــق أمــركا ابلعــامل، لــذا فــإن الكثــر مــن 
الصينيــني اليــوم يتمنــون بقــاء هــذه اإلدارة أربــع ســنوات أخــرى حــى تتمكنــوا 
مــن إمتــام تدمــر مــا راكمتــه الــوالايت املتحــدة طيلــة قــرن كامــل«.! نعــم فالثابــت 
لــدى معظــم احملللــني السياســيني والباحثــني والدبلوماســيني أن »ترامــب« أضــر 
الدميقراطيــة األمركيــة إىل درجــة جتــاوز هبــا أســافه  مــا ابملؤسســات  إىل حــد 
الرائســة األمركيــة ألكاذيبــه ومعلوماتــه  الـــ 44، إذ ال يوجــد مثيــل يف اتريــخ 
املضللــة ووقاحتــه واعتداءاتــه علــى وســائل اإلعــام واحملاكــم واملعارضــة السياســية، 
وجهــوده لتســييس مؤسســات الدولــة ومطالبتهــا ابلــوالء الشــخصي، فضــًا عــن 
إســاءة اســتخدامه لســلطته الرائســية لتحقيــق مكاســب سياســية وماليــة وإميــاءات 

تعاطفــه ودعمــه للحــكام املســتبدين وللجماعــات العنصريــة اليمينيــة املتطرفــة.
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Özgürlük ve haysiyet çağrısı yapan Suriye devriminin 2011’de başlamasından bu yana, dünya, özgür 
ve demokratik olduğunu iddia ederek, özgürlüğünü talep eden bir halka karşı durdu. Tüm dünya, sınır-
larını koruduğu için onu ödüllendiren İsrail iradesine teslim oldu, ve Özgür Devrimciler onun üzerine 
intikam saldırıları düzenlemesini engelleyen suçlu Esad rejiminin yanında durdu. 
Suriye devriminin öyküsü, Arap Baharı’nın öyküsüdür, daha ziyade tiranlığa karşı küresel devrimin 
öyküsüdür.  Demokrasi iddiasında bulunan ülkelerin sımsıkı sarsan, tüm maskeleri düşüren, Katil Esad 
yanında olduklarını kanıtlayan ve sahte sloganlardan uzak, gerçek yüzlerini gösteren  bir devrimdir. 
Özgürlüğü özleyen halkların zulmü büyük ülkeler tarafından destekleniyor, Suriye devriminin başarısı-
na karşı olduklarını kanıtlıyor ve bu tiranlikten kurtuluşa ve diktatörlükten kurtulmaya izin vermiyorlar.
Esad taraftarları ve mezhep milisleri sloganlarını büyük bir profesyonellikle Suriye halkına uygulama-
ya devam ettiler, Ülkeyi yaktıktan sonra, yerinden edilme silahını kullandılar ve şehirleri sakinlerinden 
boşalttılar, onların yerine -ülkenin yerli halkına karşı haksız savaşında Esad’ı destekleyen- Şii milisleri 
aldı.  Avrupa’daki Suriye sığınma zirvesindeyken, Esad rejiminin yanlısı olan “Şebiha” adı verilen bir 
dizi insan  Avrupa’ya sızmayı başardı.  Bunlar arasında insanlığa karşı ihlallerde bulunan ve Suriyeli 
sivillere işkence edip öldüren bir dizi katil de var. 
Avrupa’da, bir dizi Avrupalı ve Suriyeli aktivist, Avrupa Birliği’nin kendi halkını öldüren katil Esad’ın 
yanında durmamasına katkıda bulundu ve Almanya’da sığınma başvurusunda bulunan ve mülteci sığın-
ma evlerinde kalanlar arasında Suriye rejiminin güvenlik teşkilatının üyeleri var olduğunu ve Suriye’de 
mahkumlara işkence uyguladıklarını tespit edildi.  
Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere birçok ülke, devletin insanlığa karşı suçların faillerini, milli-
yetleri veya suçlarının nerede işlendiğine bakılmaksızın kovuşturmasına izin veren evrensel yargı il-
kesini uygulamaktadır. Ortak raporlar, Alman güvenlik yetkililerinin, Esad rejimi tarafından işlenen 
savaş suçlarına ilişkin çok sayıda kanıt, bu kanıtları ihtiyaç duyan herhangi bir uluslararası davaya sun-
maya hazır olarak topladıklarını ortaya koydu. Almanya’da Suriye rejimin yanında olduğu kanıtlanan 
ve Suriyeli sivillere karşı cinayet işleyen bir dizi Suriyeli de yargılanıyor.
Aralarında 2015 yılından bu yana mülteci olarak ikamet eden ve Suriye rejimine ait bir cezaevinde 
tutuklulara insanlığa karşı suç ve işkence yapmakla suçlanan Suriyeli bir doktor (Alaa Musa) var, Hu-
mus Askeri Hastanesindeki görevi sırasında, meslektaşları ile birlikte tutuklulara gözaltında oldukları 
süre boyunca ölümüne işkence yaptı.  Bir sivilin ifadelerinde şunları söyledi; Suriye rejimine karşı bir 
gösteriye katıldığı için tutuklanan ve işkenceden sonra nöbet geçiren (tutuklu) gardiyanlardan biri dok-
tor çağırmak istedi. Dr. Alaa’nın geldikten sonra, tutukluya plastik bir boru ile vurdu ve olaydan sonra 
bile sağlığı önemli ölçüde kötüleşene kadar ona vurmaya ve tekmelemeye devam etti.
Daha sonraki günde Dr. Alaa başka bir doktor ile birlikte tekrar döndü ve plastik borularla silahlanmış 
iki kişi, tutukluyu bilincini kaybedinceye kadar dövdüler ,öldü, ardından bir dizi gardiyan onu bir bat-
taniyeye sarıp defin edilmeye götürdü.  Suriye rejiminin istihbarat teşkilatının iki eski üyesi de insanlığa 
karşı suçlardan Almanya Koblenz Mahkemesinde yargılanıyorlar.
Mülteci olarak Almanya’da ikamet eden Suriyeli avukat Enver El-Bunni, Suriyeli yetkililere karşı 
kovuşturma başlatmak için delil ve tanıklık toplayarak, davaların Suriyeli yetkililere ve ihlalleri 
gerçekleştirenlere “önemli bir mesaj” oluşturduğunu söylüyor. “cezadan kurtulamayacaksınız” ve Esad 
rejiminin Almanya’daki davasının, kendi halkına karşı sistematik baskı uygulayan ve insanlığa karşı 
suç işleyen bir rejim üyelerinin Avrupa’da yeni yargılamalarının yalnızca başlangıcı olduğu düşünüyor.
Eski Suriye istihbaratı bir memuru olan (Enver Raslan) Almanya’da Suriye rejiminin ihlalleri ile ilg-
ilenen dünyadaki ilk davasında yargılanıyor. 
Tehlikeli şüpheli (Enver Raslan), Şam bölgesinde kendi hapishanesi olan ve Suriye muhalefetinin 
üyelerini hedef alan “251 Şube” ve “231 Şube” adıyla bilinen bir soruşturma birimine başkanıydı ve 
insanlığa karşı suç işlemede suç ortağı olduğu kanıtlandı.  En az dört bin kişinin işkence gördüğü hap-
ishanesini yönetirken, en az 58 kişinin de gördüğü işkence sonucunda öldüğünü belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı, Raslan’ın 2014’te mülteci olarak Almanya’ya gelmeden önce, 2012’de Esad re-
jiminden ayrıldığını açıklamasına rağmen, Suriye Genel İstihbarat Dairesi emektarı olduğundan şüph-
eleniyor, bu yüzden Şubat 2019’dan beri tutuklu bulunuyor. 
Enver Raslan’ın davası, tüm Suriye rejimine, özellikle de Suriye vatandaşlarına karşı suç işleyen ve 
kendilerini kalıcı dokunulmazlığa sahip olduklarını düşünen unsurlara bir mesaj teşkil ettiği için özel 
bir öneme sahiptir.  Raslan rejimle çalışması sırasında binlerce değilse de yüzlerce Suriyeliyi ölümüne 
sebep oldu ve eylemcileri tutuklayan ve onları öldürmelerine yol açacak şekilde işkence yapan barbar 
bir makinenin parçasıdır.
El-Bunni, birçok Suriyelinin kendilerine tanıklık etmek ve başlarına gelenleri ifşa etmek, Enver Raslan 
da dahil olmak üzere rejim suçlularını anlatmakta istekli olduklarını belirterek, bu davanın takip ve 
yargılamanın, Beşar Esad rejimi veya diğerleri, kim olursa olsun, insanlığa ve Suriyelilere karşı savaş 
suçları işleyen binden fazla kişinin takibinin ve yargılamasının başlangıcı olacağını açıkladı.
En sonunda: 
Almanya, Suriyeli suç işleyenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin yasağı uzatılmama kararı aldı ve vatan-
daşların güvenliği için tehlikeli oldukları kanıtlanırsa bazı vakalar gözden geçirilecek ve sınır dışı edi-
lecek. Bunlar arasında, Sağcı Alman Alternatif Partisi milletvekilinin ofisinde çalışan ve Esad rejimini 
savunan, İltica başvurusu geri çekildikten sonra Suriye’ye sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalan Er-
meni kökenli Suriyeli (Kevork Almasian) var.
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منــذ انطــاق الثــورة الســورية عــام 2011 والــي اندت ابحلريــة والكرامــة، وقــف العــامل ضدهــا مثبتــاً أهنــا حــرب كونيــة مــن 
قبــل أنظمــة تدعــي احلريــة والدميقراطيــة، ضــد شــعب اثر مــن أجــل حريتــه. العــامل أبكملــه وقــف مــع النظــام األســدي 
اجملــرم رضوخــاً إلرادة إســرائيل الــي كافأتــه حلراســته حدودهــا، ومنعــه الثــوار األحــرار مــن تنفيــذ هجمــات انتقاميــة عليهــا. 

حكاية الثورة السورية هي حكاية الربيع العريب ابمتياز بل حكاية الثورة العاملية ضد الطغيان.
هــي ثــورة كاشــفة أســقطت كل األقنعــة الراقــة الــي كانــت الــدول الــي تدعــي الدميقراطيــة تتمســك هبــا، والــي ثبــت 

وقوفهــا مــع األســد الســفاح وظهــر وجههــا احلقيقــي بعيــداً عــن الشــعارات الزائفــة؟
 ظلــم الشــعوب التواقــة للحريــة تباركــه الــدول الكــرى وتثبــت أهنــا ضــد جنــاح الثــورة الســورية ولــن تســمح ابخلــاص مــن 
هــذا الطغيــان واخلــاص مــن الديكتاتوريــة. وقــد واصــل مؤيــدو األســد وامليليشــيات الطائفيــة تطبيــق شــعاراهتم حبرفيــة 
عاليــة علــى الشــعب الســوري، وبعــد أن أحرقــوا البلــد اســتخدموا ســاح التهجــر وإفــراغ املــدن مــن ســاكنيها واســتبداهلم 

ابمليليشــيات الشــيعية، الــي ســاندهتم يف حرهبــم الظاملــة علــى ســكان البلــد األصليــني.
ويف ذروة اللجــوء الســوري إىل أورواب، متكــن عــدد مــن املوالــني لنظــام األســد ممــن يطلــق عليهــم اســم »الشــبيحة«، مــن 
التســلل إىل أورواب، وبينهــم عــدد مــن القتلــة الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات ضــد اإلنســانية وعذبــوا وقتلــوا املدنيــني الســوريني.
يف أورواب أســهم عــدد مــن الناشــطني األوروبيــني والســوريني يف عــدم وقــوف االحتــاد األورويب إىل جانــب القاتــل األســد 
ضــد شــعبه، ومت الكشــف يف أملانيــا عــن أعضــاء يف أجهــزة أمــن النظــام الســوري كانــوا يعذبــون الســجناء يف ســوراي وهــم 

يتواجــدون بــني مقدمــي طلبــات اللجــوء يف أملانيــا ويقيمــون يف مراكــز إيــواء الاجئــني.
وتطبــق عــدة دول بينهــا أملانيــا وفرنســا، مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة الــذي يســمح للدولــة مبقاضــاة مرتكــي اجلرائــم ضــد 

اإلنســانية بغــض النظــر عــن جنســيتهم أو مــكان تنفيــذ جرميتهــم.
وكشــفت تقاريــر مشــرتكة عــن مجــع الســلطات األمنيــة األملانيــة عــدداً ضخمــاً مــن األدلــة علــى جرائــم حــرب ارتكبهــا 

نظــام األســد، متهيــداً لتقدميهــا ألي حماكمــة دوليــة حتتاجهــا.
كمــا أجريــت يف أملانيــا حماكمــة عــدد مــن الســوريني الذيــن ثبــت وقوفهــم مــع النظــام وارتكاهبــم جرائــم قتــل ضــد املدنيــني 
الســوريني. منهــم طبيــب ســوري )عــاء موســى( الــذي يقيــم فيهــا كاجــئ منــذ العــام 2015، وهــو متهــم جبرائــم ضــد 
اإلنســانية وتعذيــب املوقوفــني يف ســجن اتبــع للنظــام الســوري، أثنــاء خدمتــه يف مشــفى محــص العســكري حيــث قــام 

برفقــة زمــاء لــه بتعذيــب املعتقلــني حــى املــوت أثنــاء اعتقاهلــم.
وقــد قدمــت مــن الشــهادات عــن مــدين اعتقــل ملشــاركته يف تظاهــرة ضــد النظــام الســوري، وبعــد جلســة تعذيــب أصيــب 
)املوقــوف( بنوبــة صــرع، وطلــب أحــد احلــراس بعدهــا اســتدعاء طبيــب، وبعــد وصــول الطبيــب عــاء، قــام بضــرب 
املعتقــل أبنبــوب مــن الباســتيك، وحــى بعــد وقوعــه اســتمر يف ضربــه وركلــه حــى تدهــورت حالتــه الصحيــة بشــكل كبــر.
مث عــاد الطبيــب جمــدداً يف اليــوم الثــاين بصحبــة طبيــب آخــر، وقــام االثنــان املســلحان أبانبيــب باســتيكية، بضــرب 

املعتقــل إىل أن غــاب عــن الوعــي، وتــويف، مث قــام عــدد مــن احلــراس بلفــه ببطانيــة وأخــذوه إىل الدفــن.
كمــا حياكــم عنصــران ســابقان يف أجهــزة اســتخبارات النظــام الســوري أمــام حمكمــة كوبلنــز أبملانيــا بتهمــة ارتــكاب جرائــم 

ضد االنســانية.
واحملامي السوري أنور البي املقيم يف أملانيا كاجئ جيمع األدلة والشهادات ضد مسؤولني سوريني للبدء ابملاحقات 
القضائيــة ضدهــم، واعتــر أن احملاكمــات تشــّكل »رســالة مهمــة« إىل املســؤولني الســوريني ومــن نفــذوا االنتهــاكات 
مفادهــا »أنــك لــن تفلــت مــن العقــاب«، وأن حماكمــة نظــام األســد يف أملانيــا مــا هــي إال البدايــة حملاكمــات أخــرى يف 

أورواب لعناصــر نظــام امتهــن القمــع املمنهــج ضــد شــعبه وارتكــب جرائــم حبــق اإلنســانية. 
وقال: إن )أنور رسان( وهو أحد عناصر املخابرات السورية سابقاً خيضع للمحاكمة يف أملانيا، وهي القضية األوىل 

يف العامل الي تتناول انتهاكات النظام الســوري.
واملتهــم اخلطــر )أنــور رســان( كان يقــود وحــدة حتقيــق هلــا ســجنها اخلــاص يف منطقــة دمشــق تعــرف ابســم »الفــرع 
251« و«الفــرع 231« وتســتهدف عناصــر املعارضــة الســورية، وثبــت أنــه متواطــئ يف ارتــكاب جرائــم حبــق اإلنســانية.

فقــد كان يديــر الســجن الــذي تعــرض فيــه مــا ال يقــل عــن أربعــة آالف شــخص ألعمــال تعذيــب، يف حــني تــويف مــا ال 
يقــل عــن 58 شــخصاً جــراء التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه.

وتشــتبه النيابــة العامــة برســان أبنــه مــن قدامــى إدارة املخابــرات العامــة لســوراي، رغــم أنــه أعلــن انشــقاقه عــن نظــام األســد 
عــام 2012 قبــل أن أييت الجئــاً إىل أملانيــا عــام 2014، وهــو حمتجــز لديهــم منــذ فرايــر 2019.

وحملاكمــة أنــور رســان أمهيــة خاصــة ألهنــا متثــل رســالة لــكل النظــام الســوري، خاصــة للعناصــر الذيــن ارتكبــوا جرائــم حبــق 
املواطنــني الســوريني ويــرون أنفســهم يتمتعــون حبصانــة دائمــة.

وتســبب رســان مبقتــل املئــات إن مل نقــل آالف الســوريني خــال عملــه مــع النظــام، وهــو جــزء مــن آلــة مهجيــة كانــت 
وال تــزال تقــوم ابعتقــال النشــطاء وتعذهبــم بطريقــة تفضــي إىل قتلهــم.

وأشــار البــي إىل أن العديــد مــن الســوريني أبــدوا اســتعدادهم للشــهادة والكشــف عمــا حصــل معهــم، حملاســبة جمرمــي 
النظــام ومنهــم أنــور رســان، موضحــاً أن هــذه احملاكمــة ســتكون بدايــة ملتابعــة وماحقــة أكثــر مــن ألــف شــخص ممــن 

ارتكبــوا جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية والســوريني، بغــض النظــر عمــن يتبــع لــه أكان نظــام بشــار األســد أو آخريــن.
أخراً:

قــررت أملانيــا عــدم متديــد حظــر ترحيــل مرتكــي اجلرائــم مــن الســوريني إىل بادهــم، وســيتم مراجعــة بعــض احلــاالت 
وترحيلهــا يف حــال ثبــت خطورهتــا علــى أمــن املواطنــني، ومنهــم )كيفــورك أملاســيان( الســوري- مــن أصــل أرمــي-، الــذي 

يعمــل يف مكتــب انئــب حــزب البديــل األملــاين اليميــي، ويدافــع بشراســة عــن نظــام األســد، 
وهو يواجه ابلرتحيل إىل سوراي بعد سحب حق اللجوء منه. 

Almanya, Esad Şabiha’sını yargılıyor
ألمانيا تحاكم شبيحة األسد
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On yıl önce oluşan ve son elli yılda insanları saran korku duvarının parçalanmasıyla temsil edilen o devrimci 
ana bir bakıldığında, Arap dünyasının artan halk hayal kırıklığı ve büyüyen ekonomik eşitsizlikten muzdarip 
olduğu açıktı, ancak bölge yöneticileri her türlü potansiyel tehdidi ortadan kaldırabileceklerine inanıyorlardı. 
Ancak “domino” taşları düşmeye başladığında, eşzamanlı olarak patlak veren protestoları karakterize eden 
muazzam boyutu, hızı ve yoğunluğu hiç kimse barındırmaya hazır değildi, bu rejimler, münferit protesto-
larla başa çıkmak için iyi hazırlanmıştı, ancak genel bir devrime dönüştüğünde, sokaklara hücum eden ve 
ayrılmayı reddeden çok sayıda kişi tarafından hızla büyüdü, ve bazı ordular kuşatılmış üstlerini korumak için 
vatandaşlarını öldürmeyi reddettiğinde, halk zaferi ilan etti. Ancak Suriye’nin kaosa sürüklenmesi nedeniyle 
ve seçilmiş Mısırlı başkanın devrilmesi, ve Libya ve Yemen’deki gidişatı, Arap Baharı’nın başarısızlığı ve 
Arap kışına dönüşmesine yeni bir fikir birliği oluştu.
Bugün, Arap Baharı devrimlerinden on yıl sonra, sahne, çeşitli alanlarda olduğundan daha sefil görünüyor, 
Karşı-devrimci güçlerin meseleleri kontrol altına alabildiğini, ve saati geri çevirmeye çalıştığını görüyoruz. 
Ekonomik ve sosyal düzeyde, yüksek işsizlik oranları ve kötüleşen yaşam standartlarına ek olarak, öldürme 
ve yıkım dalgalarının ardından dalgalara tanık oluyoruz. Elitler düzeyinde, gerçek incelemeler yapmadan, 
dersler çıkarmadan ve engellerin üstesinden gelmek için pratik planlar geliştirmeden, devrimlerin hedeflerine 
ulaşamama sorumluluğuyla ilgili suçlamalara giriştiklerini görüyoruz. 
Devrimlerin başında hakim olan yanılsama, derin devletin zayıf olduğunu , sağlam bir yapıya sahip olmadığını 
ve ortadan kaldırılmasının kolay olduğunu yönündedir. Buna Tunus ve Mısır cumhurbaşkanlarının hızla ayrıl-
ması yardımcı oldu. Daha sonra derin devletin kendini yeniden ürettiği ortaya çıktı. Sonuç olarak, bu, halk 
devrimlerinin kök salmamasına ve sağlam bir halk kitlesine dayanmamasına ve siyasi eyleme katılmama-
larına neden oldu. Aynı zamanda devrimci dalgaların geri çekilmesine ve parçalanmasına yol açtı. Bu, 2011 
devrimlerinde oldu ve daha sonra yenilenerek Irak, Lübnan, Sudan ve Cezayir’de 2019 ve 2020 devrimlerine 
yol açtı. Aynı şekilde, devrimler popüler sosyal ve ekonomik programlar sunmadı ve demokrasi talebiyle 
yetindi. Derin devlet, bir bütün olarak toplumun yapısını ve kişiliklerini temelden etkiler ve ekonomi, politi-
ka, kültür, ideoloji, miras vb. açılarından tüm devleti şekillendirmede tek role sahiptir. bu nedenle,  kendisi-
yle yüzleşmeden, bir hükümet biçimi olarak demokrasinin önemine rağmen, hükümet şeklini değiştirmenin 
önemli bir etkisi olmayacaktır. Derin devletle yüzleşmek, devrimleri kökleştiren, ona geniş halk kesimlerini 
ekleyen şeydir. Daha sonra devrimin gerçek halk kesimini oluşturur,  ve gerçek ve kesin değişim sürecinin 
taşıyıcısı olur.  
Bu devrimlerin kaçınılmaz olduğu göz ardı edilemez. Fakat dönüşümlerine ve programlarının zayıflığına 
gelince, muhalefet için başarısız politikaların ürünüydü, bu nedenle, devrimlerin ve devletlerin kaderinden 
sadece rejimleri sorumlu tutmak değil, devrimleri engellemedeki rolünü de eleştirmek gerekir. Derin devletle 
gerçek yüzleşmenin ana göstergesi demokratik sistemin tanınması ve siyasi güçlerin herhangi bir şekilde 
dışlanmasının reddedilmesi, sosyal adalet talep etmesi ve her türlü bağımlılığın reddedilmesi,  Arap toprak-
larında birden fazla millet var, politik olarak farklı olanlarla ilişkilerde demokrasi ve diyaloğun benimsenmesi 
gerekir.  Arap Baharı devrimleri tamamen ani gerçekleşen ve tamamen ulusal olmasına rağmen, yurtiçi ve 
yurtdışındaki karşı devrimci güçler, tüm devrimci güçlerin yaptığı hatalardan yararlanmayı başardı, ve bir güç 
paylaşım mekanizması arayışına girmeden önce, eski rejimlerin köklerini yok etme sürecinin gerçekleşmesi 
gereken geçiş aşamalarını yönetmek için bir formül üzerinde anlaşmaya varılamamasına yol açtı. 
Ülkemizin demokratik geçişi zor olmadığına aynı kanaatte olursak,  2010 yılında başlayan devrimler bu alan-
da bir gerileme yaşasa da, 2019’daki ikinci dalga, kendisinden önceki devrimlerdeki gerilemeyi aşan olumlu 
adımlar da attı, Irak ve Lübnan’daki hükümetleri değişti, Sudan’daki rejimi devirdi ve Cezayir’deki bazı rejim 
figürlerini değiştirmeye başardı.
Arap Baharı’nın erken olduğuna ve birinci ve ikinci devrimci dalgaların sadece geçici bir serap olmadığına 
inanıyoruz. Basitçe, bölgedeki birçok siyasi istikrarsızlık nedeni var, bu da en acımasız rejimler için bile son-
suza kadar iktidarda kalmasını zorlaştırıyor. Bu da bizi, bu nedenlerin bölgedeki rejimlerin çoğunun, israrcı 
iddialarına rağmen kendilerini güvensiz hissettiğine inanıyoruz. 
2011 devrimlerinin başarısızlıkları ve 2019 devrimlerinin deneyimleri, derin devletle yüzleşmeye ve radi-
kal siyasi İslam’ı marjinalleştirme ihtiyacına itiyor,  daha popüler ve demokratik seçenekleri benimsemek 
için radikal siyasal İslam’ı marjinalleştirme ve içindeki eğilimleri rasyonelleştirme gerekliliği, ideolojik ve 
politik taraflar arasındaki ayrım yapmayı, Laik ve demokratik güçlerle, çeşitli insan gruplarının ulusal ve 
kapsayıcı noktalarını aramayı ihtiyaç vardır. Ulusal bir proje, vatandaşlar arasında ortak bir asgariye dayan-
maktadır. Hiçbir ulusal proje, herhangi bir çoğunluğun egemenliği ile başarılı olamaz veya adını gerçekten 
ifade edemez, aynı zamanda ulusal proje, toplumun “bölümlerinden” birine özel avantajlar sağlayarak da 
başarılı olamaz. 
Arap bölgesindeki gerçekliğin gergin olduğuna ve yeni Arap devrimlerine doğru gittiğine inanıyoruz, bu ned-
enle, sadece ona yönelmek  değil, onun için iyi bir teori oluşturmak, Arap halkını bilinçlendirmeye çalışmak 
ve devrimin halk kesimi olarak -onu gerçek barındıran ve taşıyıcısı olmaya hazırlamak için- bundan sonra 
onu siyasi faaliyetlere katılmaya itmek ve insan haklarını koruyan demokratik bir sistemde gerçek vatandaşlık 
değerlerine ulaşmak için kötü gerçekliğimizin köklü bir değişimi sağlamak gerektirir. 

يف نظــرة إىل تلــك اللحظــة الثوريــة الــي تشــكلت قبــل عشــرة أعــوام، والــي متثلــت يف حتطــم جــدار اخلــوف الــذي جثــم علــى 
صــدور الشــعب طــوال اخلمســني عامــاً املاضيــة، كان مــن الواضــح أن الوطــن العــريب يعــاين مــن إحبــاط شــعي مرتاكــم وتفــاوت 
اقتصــادي متزايــد، لكــن حــكام املنطقــة اعتقــدوا أهنــم قــادرون علــى ســحق أي هتديــد حمتمــل. ولكــن عندمــا بــدأت أحجــار 
“الدومنــو” ابلتســاقط، مل يكــن أحــد مســتعداً الســتيعاب احلجــم اهلائــل والســرعة والكثافــة الــي ميــزت االحتجاجــات الــي 
اندلعــت يف وقــت واحــد، فلقــد كانــت تلــك األنظمــة مســتعدة جيــداً للتعامــل مــع اإلحتجاجــات املعزولــة، إال أهنــا حــني 
تطــورت لتصبــح عامــة، حبيــث أهنــا ســرعان مــا طغــت عليهــا األعــداد اهلائلــة الذيــن اجتاحــوا الشــوارع ورفضــوا مغادرهتــا، 
وعندمــا رفضــت بعــض اجليــوش قتــل مواطنيهــا مــن أجــل الدفــاع عــن رؤســائها احملاصريــن، أعلــن الشــعب النصــر. إال أنــه 
وبســبب انــزالق ســورية يف الفوضــى واإلطاحــة ابلرئيــس املصــري املنتخــب، ومــا آلــت إليــه األوضــاع يف ليبيــا واليمــن، ترســخ 

إمجــاع جديــد بفشــل الربيــع العــريب وحتولــه إىل شــتاء عــريب. 
اليــوم، وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى ثــورات الربيــع العــريب، يبــدو املشــهد أكثــر بؤســاً ممــا كان عليــه، يف خمتلــف اجملــاالت، 
حيــث متّكنــت قــوى الثــورة املضــادة، مــن اإلمســاك بزمــام األمــور، وحماولــة إعــادة عقــارب الســاعة إىل الــوراء. فعلــى الصعيــد 
االقتصــادي واالجتماعــي، نشــاهد موجــاٍت تلــو أخــرى مــن القتــل والتدمــر، إضافــة إىل ارتفــاع نســب البطالــة وتدهــور 
مســتوايت املعيشــة. بينمــا علــى صعيــد النخــب، فنجدهــا قــد انشــغلت يف محــات لتبــادل االهتامــات حــول املســؤولية يف 
عــدم حتقيــق أهــداف الثــورات، دون القيــام مبراجعــاٍت حقيقيــٍة واســتخاص الــدروس، ووضــع خطــط عمليــة لتجــاوز العثــرات.
فالوهــُم الــذي ســاد بدايــة الثــورات أن الدولــة العميقــة ضعيفــة، ومــن دون بنيــة صلبــة، ويســهل إزالتهــا. وســاعد علــى ذلــك 
ســرعة رحيــل كل مــن الرئيســني التونســي واملصــري. مث تبــنّي الحقــاً أن الدولــة العميقــة أعــادت إنتــاج ذاهتــا. وابلتــايل، أدى 
ذلــك إىل عــدم جتــّذر الثــورات الشــعبية واســتنادها حلاضنــة صلبــة وإشــراكها ابلعمــل السياســي، كمــا أدى إىل تراجــع املــّد 
الثــوري، وتفتيتــه، واالرتــداد عنــه. وقــد حصــل هــذا يف ثــورات 2011، ومــا جتــّدد منهــا الحقــاً، وصــواًل إىل ثــورات 2019 
و2020 يف العــراق ولبنــان والســودان واجلزائــر. كمــا أن الثــورات مل تتقــّدم برامــج اجتماعيــة واقتصاديــة شــعبية، واكتفــت 

مبطلــب الدميقراطيــة. 
فالدولة العميقة مؤثرة بشــكل أساســي على بنية اجملتمع بكليته، وشــخصياته، وهلا الدور األوحد يف تشــكيل الدولة برمتها، 
اقتصــاداً وسياســًة وثقافــة وأيديولوجيــا وتــرااثً وســواها. وابلتــايل، مــن دون مواجهتهــا هــي ابلــذات، لــن يكــون لتغيــر شــكل 
احلكــم أتثــراً كبــراً، علــى الرغــم مــن أمهيــة الدميقراطيــة شــكًا للحكــم. فمواجهــة الدولــة العميقــة هــي مــا جُيــّذر الثــورات، 
وُيضيــف إليهــا قطاعــات شــعبية واســعة، تشــكل ال حقــاً احلاضنــة احلقيقــة للثــورة، وتكــون هــي احلامــل لعمليــة التغيــر احلقيقــي 

واجلــذري.
مــع أنــه ال ميكــن جتاهــل أن هــذه الثــورات كانــت حتميــة الوقــوع. أمــا حتوالهتــا، وضعــف براجمهــا، فكانــت نتــاج ظــروف 
وسياســات فاشــلة للمعارضــات، وابلتــايل جيــب انتقــاد دورهــا يف إفشــال الثــورات، وليــس االكتفــاء بتحميــل األنظمــة مســؤولية 
مصائــر الثــورات والــدول. وإن كان املؤشــر الرئيــس للمواجهــة احلقيقيــة مــع الدولــة العميقــة هــو اإلقــرار ابلنظــام الدميقراطــي 
ورفــض أي إقصــاءات للقــوى السياســية، واملطالبــة ابلعدالــة االجتماعيــة ورفــض أي أشــكال للتبعيــة، واعتمــاد الدميقراطيــة 

واحلــوار يف العاقــة مــع اآلخــر املختلــف سياســياً، ومــع القوميــات املتعــددة املوجــودة علــى األرض العربيــة.
وإن كانــت ثــورات الربيــع العــريب مبجملهــا تلقائيــة ووطنيــة خالصــة، غــر أن قــوى الثــورة املضــاّدة يف الداخــل واخلــارج متّكنــت 
من اســتغال األخطاء الي ارتكبتها مجيع القوى الثورية، وأّدت إىل الفشــل يف االتفاق على صيغة إلدارة املراحل االنتقالية 
الــي كان يتعــنّي أن جتــرى خاهلــا عمليــة اســتئصال جــذور النظــم القدميــة، قبــل الشــروع يف البحــث عــن آليــة لتقاســم الســلطة. 
فــإن كنــا علــى قناعــة أبن وطننــا ليــس عصــي علــى التحــول الدميقراطــي، وإن كانــت الثــورات الــي انطلقــت يف عــام 2010 
قــد شــهدت إنتكاســة يف هــذا اجملــال، فــإن املوجــة الثانيــة يف عــام 2019 قــد حققــت خطــوات إجيابيــة جتــاوزت هبــا النكســة 
يف الثــورات الــي ســبقتها، والــي كانــت نتائجهــا تغيــر حكومــات يف العــراق ولبنــان وإســقاط النظــام يف الســودان، وتغيــر 

بعــض شــخصيات النظــام يف اجلزائــر. 
إننــا نــرى أبن نعــَي الربيــع العــريب ســابق ألوانــه، ومل تكــن املوجــة الثوريــة األوىل والثانيــة جمــرد ســراٍب عابــر، فثمــة، ببســاطة، 
الكثــر مــن احملــركات لعــدم االســتقرار السياســي يف املنطقــة، والــي جتعــل مــن الصعــب، حــى ابلنســبة ألكثــر األنظمــة قســوة، 
البقــاء يف الســلطة إىل أجــل غــر مســمى. ممــا جيعلنــا علــى قناعــة أبن هــذه األســباب جتعــل معظــم األنظمــة يف املنطقــة، علــى 

الرغــم مــن أتكيدهــا العنيــد لنفســها، تشــعر ابنعــدام األمــن بوضــوح.
إال أن إخفاقــات ثــورات 2011 وخــرات ثــورات 2019، تدفــع حنــو مواجهــة الدولــة العميقــة وضــرورة هتميــش اإلســام 
العقائــدي  اجلانبــني  بــني  والفصــل  ودميقراطيــة،  شــعبية  أكثــر  خيــارات  لتتبــىن  فيــه  اجتاهــاٍت  وعقلنــة  املتشــّدد،  السياســي 
والسياســي، حبثــاً عــن مشــرتكاٍت وطنيــة جامعــٍة ملختلــف فئــات الشــعب، مبــا فيــه مــن قــوى علمانيــة ودميقراطيــة، وضــرورة 
الوصــول إىل مشــرتكاٍت عامــة. فاملشــروع الوطــي يبــىن علــى احلــّد األدىن املشــرتك بــني املواطنــني، فــا ميكــن ألي مشــروع وطــي 
اً حقــاً عــن امســه، مــن خــال هيمنــة أي أغلبيــة، كمــا ال ينجــح املشــروع الوطــي إبعطــاء ميــزات  أن ينجــح أو يكــون معــرِّ

خاصــة ألحــد »أجــزاء« اجملتمــع. 
نعتقــد أبن الواقــع يف املنطقــة العربيــة متــأزم ويدفــع حنــو ثــورات عربيــة جديــدة، ولذلــك يفــرتض التنظــر اجليــد هلــا، وليــس فقــط 
اإلحنيــاز إليهــا، للعمــل علــى هتيئــة الوعــي لــدى القاعــدة الشــعبية ودفعهــا منــذ اآلن إىل املشــاركة السياســية لتهيئتهــا لتكــون 
احلاضنــة احلقيقيــة للثــورة واحلامــل لــه، لتحقيــق التغيــر اجلــذري للواقــع املــرتدي، وصــواًل إىل قيــم املواطنــة احلقيقيــة يف ظــل نظــاٍم 

دميقراطــيٍّ يصــون حقــوق اإلنســان.

D.E Mervan Elhatib

Arap Baharı’na yeni bir dönüş var mı?
هل من عودة جديدة للربيع العربي؟ 

د.م. محمد مروان الخطيب

كاتب وباحث سوري
Suriyeli Yazar



22

Türkçe ي
ك

تر

تعرضــت ســفينة جتاريــة تركيــة حتمــل اســم M/V Mozart للهجــوم ابلقــرب ســواحل غينيــا غــريب أفريقيــا علــى يــد قراصنــة نيجريــني قتلــوا أحــد أفــراد طاقمهــا 
واختطفــوا 15 آخريــن. تبــذل تركيــا حاليًّــا قصــارى جهدهــا إلنقــاذ طاقــم الســفينة املخطــوف وحــل لغــز ذلــك اهلجــوم. وتتمتــع هــذه املنطقــة أبمهيــة اســرتاتيجية نظــرًا 
ألّن اإلرهابيــني ينشــطون هبــا وتعتــر ممــرًّا ملــوارد الطاقــة. لذلــك فــإّن هــذه املســألة ال بــد وأن تفتــح للنقــاش فيمــا وراء صــورة اإلرهــاب والقرصنــة. ينبغــي لنــا تعميــق وجهــة 
نظــران يف وقــت تتعاظــم فيــه ســلطة الشــركات متعــددة اجلنســيات لدراســة التاريــخ االســتعماري لغــرب أفريقيــا. وأول مــا خيطــر علــى ابلنــا هــو مــن ذا الــذي ينزعــج مــن 

أتســيس تركيــا عاقــات متينــة هلــذه الدرجــة مــع دول القــارة الســمراء.
ملاذا خطرت فرنسا على ابل اجلميع؟!

إّن دخــول فرنســا يف عمليــة تصفيــة حســاابت كبــرة مــع تركيــا يف أفريقيــا وشــرق املتوســط ومهامجــة الرئيــس الفرنســي تركيــا وســط مشــاعر اخلــوف واهللــع جيعــل ابريــس 
هــي »املشــتبه بــه الطبيعــي« يف هــذه القضيــة. فهــل هنــاك مــن يريــد إيصــال رســالة إىل تركيــا؟

فعلــى ســبيل املثــال هــل ميكــن أن يكــون هنــاك عاقــة بــني فرنســا وهــذا اهلجــوم تشــبه العاقــة بــني هجمــات بريطانيــا والتنظيمــات اإلرهابيــة الصوماليــة الــي تســتهدف 
الوجــود الرتكــي القــوي يف الصومــال؟

مل يعــد خيفــى علــى أحــد أّن الشــركات الغربيــة والشــركات متعــددة اجلنســيات تســتغل التنظيمــات اإلرهابيــة كقــوة مســلحة. لــذا علينــا أن نفكــر مليًّــا يف مســببات هــذا 
اهلجــوم فيمــا وراء اإلرهــاب والقرصنــة. وهنــاك عــدة منــاذج جتعلــي أفكــر هبــذه الطريقــة:

القرصنة البحرية يف آسيا واهلادئ... سفن السي آي ايه السرية للتعذيب
لقــد اندلعــت شــرارة القرصنــة البحريــة يف آســيا واحمليــط اهلــادئ يف حميــط حبــر الصــني اجلنــويب والفلبــني مباشــرة عقــب هجمــات احلــادي عشــر مــن أيلــول 2001. 
وقــد تعرضــت عشــرات الســفن للهجــوم واالختطــاف والفقــد، وحينهــا رأينــا أوىل منــاذج »القرصنــة البحريــة« احلديثــة عندمــا اعتــر العــامل هــذه القضيــة مســألة تتعلــق 
ابألمــن البحــري. لكــن بعــد مــرور ســنوات اتضــح أن الســفن وانقــات النفــط املختطفــة اســتخدمها جهــاز الســي آي ايــه األمريكــي كســفن للتعذيــب والســجن، 
فــكان الشــباب الذيــن وصموهــم بـ«اإلرهابيــني اإلســاميني« خيتطفــون مــن الــدول اإلســامية ومناطــق احلــروب ليحبســوا داخــل هــذه الســفن حيــث كانــوا يســتجوبون 
ويعذبــون. ومل يصــل أحــد ألّي معلومــات حــول معظــم هــؤالء الشــباب مــرة أخــرى، ورمبــا يكونــون قــد قتلــوا وألقيــت جثثهــم يف ميــاه البحــر. ويبــدو أّن اإلدارة األمريكيــة 

أقدمــت علــى فعــل كهــذا يف احمليطــات املفتوحــة خــارج نطــاق ســيادة الــدول كيــا تعــرض نفســها للمســاءلة أمــام القانــون الــدويل.
لكن يف حلظة ما توقفت فجأة القرصنة يف آسيا واحمليط اهلادئ ومل يفهم أحد ملاذا بدأت وملاذا انتهت.

مركز قراصنة الصومال كان يف لندن!
بيــد أنــه مل ميــر كثــر مــن الوقــت حــى بــدأت القرصنــة البحريــة عينهــا عنــد ســواحل الصومــال عندمــا تعرضــت عشــرات الســفن هلجمــات القراصنــة عنــد نقطــة التقــاء 
البحــر األمحــر ابحمليــط اهلنــدي وهــي واحــدة مــن أنشــط املناطــق البحريــة الــي هبــا أهــم ممــرات نقــل مــوارد الطاقــة حــول العــامل. ولقــد أطلقــت كّل دول العــامل محلــة 
ملكافحــة قراصنــة الصومــال، لتحــول أســاطيل أمريــكا وأورواب جيبــويت إىل واحــدة مــن أكــر قواعــد األســاطيل البحريــة يف العــامل، وليشــكل القراصنــة حجــة يف غايــة 
األمهيــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف املتعلقــة ابلطاقــة واخلطــط اجليوسياســية. لكــن اتضــح بعــد ذلــك أّن مركــز إدارة قراصنــة الصومــال يقــع يف لنــدن. لقــد كنــا نراهــم 
يهامجــون الســفن بقــوارب بدائيــة الصنــع لكنهــم كانــوا يتلقــون التعليمــات مــن املكاتــب الفارهــة اململوكــة ملراكــز التمويــل والطاقــة واملخابــرات يف العاصمــة الريطانيــة الــي 
كان هبــا تصــدر قــرارات مســاومات طلــب الفديــة وأمســاء الــدول الــي ســتتعرض ســفنها للهجمــات. فكانــوا يعملــون علــى ترســيخ دعائــم الشــرعية ليــس فقــط الســتغال 
مــوارد الطاقــة بــل كذلــك ملزيــد مــن التدخــل األمريكــي واالورويب يف أفريقيــا والشــرق األوســط. وســرعان مــا انقطعــت هــذه اهلجمــات كذلــك ألهنــم وصلــوا إىل مرادهــم.

كيف اختطفت سفينة روسية يف حبر البلطيق؟
شــهد شــهر متــوز مــن عــام 2009 حادثــة قرصنــة حبريــة يف غايــة احلبكــة يف حبــر البلطيــق عندمــا رســت ســفينة شــحن حتمــل علــم مالطــا وهبــا طاقــة روســي وطوهلــا 
98 مــرتا يف مينــاء فنلنــدي يــوم 20 متــوز، مث وبعــد أن أحبــرت وعلــى متنهــا شــحنة مــن األخشــاب إىل اجلزائــر اختفــت متاًمــا. وقــد أوقفــت الســفينة الــي حتمــل اســم 
M/S Arctic Sea قبالــة ســواحل الســويد بعــد ثاثــة أايم مــن حتركهــا، لكــن مل يعــرف أحــد شــيًئا عــن الســفينة الــي شــوهدت يــوم 24 متــوز يف املنطقــة الواقعــة 

بــني جزيــريت Öland وGotland يف الســويد.
وقــد وردت أنبــاء عــن تعــرض الســفينة هلجــوم مــن جانــب 12 ملثمــا يرتــدون مابــس ســوداء؛ إذ اســتطاعوا حتييــد طاقــم الســفينة وتكبيلهــم. وقــد أخــر هــؤالء 

األشــخاص أبهنــم مــن شــرطة مكافحــة املخــدرات، فخربــوا وســائل االتصــال ابلســفينة ومجعــوا هواتــف الطاقــم احملمولــة وغــادروا الســفينة بعــد 12 ســاعة.
العثور على السفينة بعد 23 يوًما مهملة على بعد 260 ميال من سواحل السنغال

غــر أن بعــض هــؤالء »القراصنــة« بقــوا علــى مــن الســفينة، وبعــد فــرتة فكــوا جهــاز تتبــع الســفينة لتختفــي متاًمــا مــن علــى الــرادارات؛ إذ كانــت الســواحل الفرنســية 
آخــر مــكان التقطــت فيــه إشــارة مــن الســفينة. لقــد كان النــاس يف أورواب وروســيا واجلزائــر يف دهشــة مــن أمرهــم عندمــا شــاهدوا منوذًجــا جديــًدا مــن منــاذج القرصنــة 
البحريــة يف احمليــط األطلســي يف ميــاه االحتــاد األورويب. ولقــد عثــر علــى الســفينة الــي فقــدت يــوم 24 متوز/يوليــو بتاريــخ 17 آب/أغســطس مــن العــام ذاتــه، ولكــن 

أيــن؟ علــى بعــد 280 ميــا مــن ســواحل الســنغال يف حميــط جــزر الــرأس األخضــر، أي عنــد ســواحل غــرب أفريقيــا...
فرسان املعبد وBlackwater ... قرصنة أم عمليات سرية؟

لقــد عــرت الســفينة املختطفــة عنــد ســواحل الســويد كاًّ مــن ســواحل بريطانيــا وفرنســا وإســبانيا والرتغــال حــى وصلــت إىل غــرب أفريقيــا دون علــم أّي دولــة 
أوروبيــة! فلــم يعثــروا علــى ســفينة عــرت مــن مياههــم! إنــه ألمــر عجــاب... ولقــد اعتــر البعــض أّن هــذه الواقعــة مل تكــن قرصنــة حبريــة بــل عمليــة مشــرتكة ألجهــزة 
املخابــرات الغربيــة. وال أحــد يعلــم مــا إذا كانــت الســفينة املســجلة حتــت رايــة مالطــا الــي تعتــر مركــز العمليــات مل ختطفــت ولكــن اســتخدمت يف عمليــة ســرية لكيــان 

Blackwater الذيــن يعتــرون أنفســهم فرســان املعبــد ومــا الــذي عثــروا عليــه داخــل الســفينة.
أخشى أن تكون ابريس هي مركز قراصنة هذه املرة!

لقــد كان خليــج غينيــا وســواحل غــرب أفريقيــا هــي نوافــذ انفتــاح مــوارد وثــروات الطاقــة يف القــارة الســمراء علــى العــامل. فمثــا مل تنعــم نيجــراي الغنيــة ابلنفــط أبــًدا 
ابالســتقرار، فكانــت أحــد مراكــز التنظيمــات واهلجمــات اإلرهابيــة. إننــا نعلــم مــن دون شــك أّن اإلرهــاب والقرصنــة مرتبطــان بشــكل مباشــر بصــراع القــوى يف أفريقيــا، 
وكذلــك نعلــم أّن املنطقــة الــي تعرضــت فيــه الســفينة الرتكيــة للهجــوم واحــدة مــن أســخن مناطــق هــذا الصــراع. فهــل ميكــن أن يكــون هجــوم القراصنــة األخــر وســيلة 
لتصفيــة هــذه احلســاابت؟ أم كان فقــط مســألة إرهــاب وطلــب فديــة؟ أم كان طريقــة إليصــال رســالة تتعلــق ابلصــراع الــي تشــهده القــارة؟ أخشــى أن تكــون ابريــس 

هــي مركــز قراصنــة هــذه املــرة!
ال شك أن تركيا ستقدر مثن هذا الفعل 

علينــا أال ننســى أن القراصنــة يــدارون علــى يــد هــذه الــدول كالتنظيمــات اإلرهابيــة. فكمــا أن اإلرهــاب ميهــد الطريــق مــن أجــل عمليــات االحتــال فــإن القراصنــة 
ميهــدون الطريــق كذلــك مــن أجــل حتقيــق املصــاحل. ولعلنــا مــا نــزال ال نعلــم تفاصيــل حكايــة القراصنــة، لكــي أردت ســرد بعــض األمثلــة، وهنــاك احتمــال أن تظهــر 
حكايــة خمتلفــة ومذهلــة متاًمــا. إّن تركيــا هــي أنشــطة القــوى الــي وطــأت أقدمهــا قــارة أفريقيــا. فلــو كانــت هــذه هــي رســالتهم فــإّن تركيــا ســتتغلب علــى هــذا األمــر. وال 

أقصــد أّن األمــر متعلــق ابلقراصنــة فحســب، بــل إّن تركيــا ســتقدر كذلــك مثــن هــذا الفعــل ابلنســبة للــدول والشــركات الداعمــة هلــؤالء القراصنــة.

Batı Afrika’da Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanların saldırısına uğradı. Bir kişiyi 
öldüren korsanlar, mürettebattan 15 kişiyi kaçırdı. Olayımız bu. Türkiye şimdi var gücüyle kaçırılan mürettebatı kurtar-
maya, korsan saldırısının arkasındaki gizemli ilişkileri çözmeye çalışıyor. O bölge, terörün cirit attığı, enerji güzergâhları 
açısından çok kritik. Böyle olunca da olayın “terör” ve “korsanlık” gibi görüntüsünün ötesi tartışmaya açıktır. Batı Afri-
ka’nın sömürge tarihi, çokuluslu şirketlerin devletleştiği bir dönemde bakış açımızı çok daha derinleştirmek zorundayız. 
Akla ilk gelen, Türkiye’nin Afrika’da bu kadar derin ilişkiler kurması, bundan kimlerin rahatsızlık duyduğudur.
Neden herkesin aklına Fransa geldi!
Fransa’nın Afrika ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile büyük bir hesaplaşmaya girmesi, Macron’un telâşla ve panikle Türki-
ye’ye saldırması “olağan şüpheli” durumunu ortaya koyuyor. Birileri Türkiye’ye bir mesaj mı vermek istiyor?
Meselâ; Türkiye’nin Somali’deki köklü varlığını hedef alan İngiltere ile Somalili örgütlerin saldırıları arasındaki bağ 
gibi bir ilişki, bu olayda Fransa ile söz konusu olabilir mi? Batılı ülkelerin ve çokuluslu şirketlerin, terör örgütlerinin 
silahlı güç olarak kullandığı artık tartışma konusu bile değil. Öyleyse biz bu olayın da terör ve korsanlığın ötesinde illiyet 
bağları üzerinde düşünmek zorundayız. Neden böyle düşünüyorum. Birkaç örnek vereyim:
Asya/Pasifik’te deniz korsanlığı ve CIA’nın gizli işkence gemileri
11 Eylül 2001 saldırılarından hemen sonra Güney Çin Denizi’nde, Filipinler çevresinde, Asya/Pasifik’te korsanlık pat-
ladı. Onlarca gemi saldırıya uğradı, kaçırıldı, kayboldu. Modern zamanların “Deniz Korsanlığı”nı ilk orada gördük. 
Dünya bunu bir deniz güvenliği sorunu olarak algıladı. Ama yıllar sonra, kaçırılan tankerlerin, gemilerin CIA tarafından 
işkence ve hapishane gemileri olarak kullanıldığı ortaya çıktı. “İslâmcı terörist” olarak damgalanan gençler Müslüman 
ülkelerden, savaş bölgelerinden kaçırılıp bu gemilere hapsediliyor, orada sorgulanıyor, işkence ediliyordu. Birçoğundan 
bir daha haber alınamadı, muhtemelen öldürülüp denize atıldılar. ABD yönetimi, uluslararası hukuktan kaçınmak için, 
ülkelerin egemenlik alanı dışında, açık denizlerde böyle bir uygulamaya gitmişti. Asya/Pasifik’teki korsanlık bıçak gibi 
kesildi. Kimse neden başladı, neden bitti, anlamadı.
“Somali korsanları”nın merkezi Londra’daydı!
Ama çok geçmeden aynı korsanlık Somali kıyılarında başladı. Kızıldeniz’in Hint Okyanusu’na açıldığı, dünyanın en 
büyük enerji ve deniz koridorlarından biri olan bölgede onlarca gemi saldırıya uğradı. “Somali korsanları” ile mücadele 
için dünya seferber oldu. ABD ve Avrupa donanmaları Cibuti’yi dünyanın en büyük donanma üslerinden biri haline 
getirdi. Enerji ve jeopolitik hedefler için korsanlar inanılmaz bir gerekçe oluşturmuştu. Ancak daha sonra, Somali kor-
sanlarının yönetim merkezinin Londra olduğu ortaya çıktı. Biz, ilkel motorlarla gemilere saldıranları görüyorduk ama 
finans, enerji ve istihbarat çevreleri Londra’daki lüks ofislerinden Somali korsanlarına talimatlar yağdırıyordu. Fidye 
pazarlıklarına, hangi ülke gemilerine saldırılacağına buralarda karar veriliyordu. Sadece enerji değil, ABD ve Avrupa’nın 
Afrika’ya, Orta Doğu’ya daha da yerleşmesi için meşruiyet oluşturuluyordu. Sonra o da “bıçak gibi” kesildi. Çünkü 
amaç hâsıl olmuştu.
Baltık denizi’nde Rus gemisi nasıl kaçırıldı?
Temmuz 2009’da Baltık Denizi’nde çok daha “ince ayar” bir korsanlık yaşandı. Malta gemi siciline kayıtlı, mürettebatı 
Rus olan, 98 metre uzunluğunda bir yük gemisi, 20 Temmuz’da demirlediği Finlandiya’nın Pietarsaari limanından aldığı 
1,3 milyon dolarlık “kereste” yükünü Cezayir’e götürmek için yola çıktıktan sonra kayboldu. M/S Arctic Sea adlı gemi 
yola çıktıktan üç gün sonra İsveç kıyılarında durduruldu. 24 Temmuz’da İsveç’in Öland ve Gotland adalarının arasın-
da izlenen gemiden bir daha haber alınamadı. On iki kişi oldukları söylenen siyah giyinmiş, maskeli insanlar gemiye 
çıktı. Mürettebatı etkisiz hale getirip bağladı. Kendilerinin narkotik polisi olduğunu söyleyen kişiler, geminin iletişim 
araçlarını tahrip edip cep telefonlarını topladı. On iki saat sonra gemiyi terk ettiler. 23 gün sonra Senegal’in 260 deniz 
mili açığında bulundu. Terkedilmişti. Ama “Korsanlar”dan bir kısmı gemide kalmıştı. Bir süre sonra gemideki izleme 
cihazı da söküldü ve Arctic Sea tamamen kayboldu. En son sinyal alınan yer Fransa açıklarıydı. Avrupa’da, Rusya’da, 
Cezayir’de şaşkınlık yaşanıyordu. Atlas Okyanusu’nda, Avrupa Birliği sularında tam bir korsanlık örneği yaşanıyordu. 
24 Temmuz’da kaybolan Arctic Sea, 17 Ağustos’ta bulundu. Nerede? Senagal’in 280 deniz mili açıklarında, Cape Verde 
takımadaları çevresinde. Yani Batı Afrika kıyılarında…
Tapınak Şövalyeleri ve Blackwater.. Korsanlık mı, gizli operasyon mu?
İsveç kıyılarında kaçırılan gemi, İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz’i de geçip Batı Afrika’ya götürülmüş ve hiçbir 
Avrupa ülkesi bunu bilmiyordu! Kıyılarından geçen bir gemiyi bulamıyordu! İnanılmaz bir durumdu… Bazılarına göre 
bu bir korsanlık değil, Batılı istihbarat örgütlerinin ortak operasyonuydu. Kendilerini Tapınak Şövalyeleri gören Black-
water’ın operasyon üssü Malta siciline kayıtlı gemi kaçırılmamış, bir gizli operasyon için mi kullanılmıştı? Ya da gemide 
ne bulunmuştu? Kimse bilmiyor.
Bu seferki korsanların merkezi Paris olmasın!
Nijer Körfezi, Batı Afrika sahilleri, Afrika’nın enerji ve zenginliklerinin dünyaya açıldığı kapılardı. Mesela petrol ül-
kesi Nijerya hiçbir zaman istikrar bulamadı. Terör örgütlerinin ve saldırılarının merkezlerinden biri oldu. Terörün de 
korsanlığın da Afrika’daki güç mücadelesiyle birebir alakalı olduğunu artık biliyoruz. Türk gemisinin saldırıya uğradığı 
bölgenin bu mücadelenin en sıcak bölgelerinden biri olduğunu da biliyoruz. Son korsanlık olayı böyle bir hesap gör-
menin yolu olabilir mi? Sadece fidye ve terör müydü? Yoksa Afrika üzerindeki mücadelenin mesaj verme şekli miydi? 
Bu korsanların merkezi de Paris’te çıkmasın!
Türkiye bunun bedelini elbette takdir edecektir.
Unutmayalım; terör örgütleri gibi korsanlık da bu ülkeler tarafından yönetiliyor. Terör nasıl işgaller için ortam hazırlıyor-
sa, korsanlar da çıkarlar için ortam hazırlıyor. Tabii korsanlığın arkasındaki hikâyeyi tam olarak henüz bilmiyoruz. Ben 
sadece bazı örnekler verdim. Bambaşka ve daha da akıl karıştırıcı bir hikâye çıkması da mümkün.
Afrika’ya giren en zinde güç Türkiye. Eğer mesaj buysa, Türkiye bunun üstesinden gelecektir. Sadece korsanlar için 
söylemiyorum, arkasındaki ülkeler, şirketler için de bir bedel takdir edecektir.

İbrahim KARAGÜL 

O gemiye kimin korsanı saldırdı? Neden herkes ‘Fransa’ dedi? İşte modern korsanlık örnekleri.
قراصنة من هاجموا تلك السفينة؟ لماذا يقول الجميع فرنسا؟ إنها أحدث نماذج القرصنة

إبراهيم قراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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ينظــر إىل األنظمــة الغربيــة - حــى اليــوم - علــى أهنــا أكثــر األنظمــة حكمــة وعقانيــة ؛حيــث اســتطاعت حــل مشــاكلها 
، وتطويــر  آليــات اإلمجــاع الضروريــة- إىل حــد كبــر-  مــن أجــل حكــم رشــيد أنتجتــه الرؤيــة العقليــة يف بلداهنــا. 

لقــد متكنــت هــذه » األنظمــة الدميقراطيــة »مــن إضفــاء الشــرعية علــى تدخاهتــا  املناهضــة للنظــم غــر الدميقراطيــة ، 
عــر مفاهيــم ال جــدال فيهــا مــن حنــو : الدميقراطيــة واحلريــة. 

هــذه  القــدرة علــى إضفــاء الشــرعية الــي حققتهــا النظــم الغربيــة - مــن أجــل مصاحلهــا اخلاصــة - عــر هــذه  الدميقراطيــة؛ 
متثــل املســتوى األكثــر تطــوراً الــذي وصلــت إليــه اإلمرايليــة الغربيــة.

أمــا  مفهــوم »هنايــة التاريــخ« فهــو أفضــل وصــف هلــذا التســمم الصفيــق للســلطة. إنــه الرتمجــة االســرتاتيجية ملقولــة :«ال 
يوجــد أفضــل منــا.«...

وهكــذا مت تصنيــف الدميقراطيــة الليراليــة الغربيــة علــى أهنــا املســتوى األمثــل للعقانيــة القادمة.لــذا مل يكــن هنــاك حــل 
آخــر ســوى تقليــد هــذا النمــوذج الــذي يتــم تنفيــذه يف الغــرب.

هــذا النهــج ، الــذي تبنتــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والــذي بــدأ يتشــكل بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، أعلــن عــن 
انتصــاره فــور اهنيــار االحتــاد الســوفيي.

يف هــذا  النظــام العاملــي اجلديــد ، مت اســتبدال العــامل ثنائــي القطبيــة بنظــام أحــادي  القطــب ،تكرســت فيــه اهليمنــة 
األمريكيــة ،الــي تصرفــت مثــل فيــل اقتحــم متجــراً لــألواين الزجاجيــة.

مل تعد الوالايت املتحدة األمريكية حباجة إىل تســويق دميقراطي كما كانت تفعل من قبل. وذلك ألنه مل يعد  هنالك 
وجود  لقطب مقابل ينافســها على النفوذ .

هــذا العقــل املتغطــرس ، الــذي يعتقــد أبنــه يعــرف كل شــيء أبكمــل وجــه، جــاءه اليــوم الــذي ســيواجه فيــه عاملــا متعــدد 
األقطــاب؛ عاملــا  فاتتــه راحــة العــامل ثنائــي األقطــاب. إنــه عــامل جديــد بــدأ يبحــث عــن نظــام جديــد، أخــذت الرأمساليــة 
العامليــة أتخــذه- فيــه- ليــس إىل البلــدان »األساســية« ، ولكــن إىل البلــدان »احمليطيــة« ، وعلــى رأســها الصــني حتديــدا. 
عــامل تؤكــده حقيقــة: أنــه ال ميكــن حــل أي مشــكلة تتعلــق هبــذا األمــر. أو بعبــارة أخــرى ، فــإن األمــر  يتعلــق حبقيقــة أن 
أطــراف احلــرب العظمــى ال ميكــن أن تبلــى أو  وتنهــار ابلقــدر الــكايف ، وال يســتطيع أحــد األطــراف إظهــار أداء قــوي 

مبــا يكفــي للهزميــة، وابلطبــع ستســمح التحالفــات األدىن بتحييــد اهلزميــة بقــدر كاٍف ،حــى لــو مل تتمكــن مــن الفــوز.

الفيلم احلقيقي يبدأ اآلن:
مــن املهــم أن تكــون قــادرًا علــى قــراءة حادثــة قيــام أنصــار ترامــب مبدامهــة مبــىن الكونغــرس يــوم األربعــاء يف الســادس مــن 

شــهر ينايــر يف إطــار الصــورة األوســع.
ومــع انتخــاب ترامــب رئيســاً ، بــدأت البــاد تشــهد مواجهــة داخليــة واضحــة املعــامل. نشــهد خاهلــا حالــة تذكــران  

مبشــاهد ســنوات احلــرب األهليــة.
ومــع انتخــاب ترامــب، بــدأت حــركات احتجاجيــة  جتتــاح البــاد لعــدة أايم؛ حيــث نــزل احملتجــون اىل شــوارع واشــنطن 
ونيويورك . وحى لو أننا نســينا تلك االحتجاجات ،إال  أن تلك االحتجاجات شــكلت بداايت االســتقطاب لتلك 

املظاهــر الــي شــوهدت يف اجملتمــع األمريكــي.  
 وقــد أظهــرت أحــداث )فلويــد( حتــوال تدرجييــاً يف مســار  تلــك االحتجاجــات عــر أفعــال التخريــب ،وبــدء ظهــور مــا 
يســمى جبماعــات اليمــني البديــل املســلحة؛ حبيــث أصبــح احلريــق الــذي كان مــن املفــرتض أن يتــم إمخــاده يف اجملتمــع 

أكثــر قابليــة لاشــتعال وأســهل.
أمــا - اآلن - فقــد متــت مدامهــة مبــىن الكونغــرس مــن قبــل مــا يســمى مبؤيــدي ترامــب - يف اليــوم  الــذي متــت املوافقــة 
فيــه علــى رائســة ابيــدن- يف ظــل تواجــد  كافــة أعضــاء الكوجنــرس إضافــة إىل انئــب الرئيــس احلــايل فيــه ؛ ممــا مثــل ســابقة 

أوىل يف اتريــخ الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وأدى إىل مقتــل اربعــة أشــخاص. 
وإن شــئت فانظــر مــن اي جهــة تريــد ،فلقــد كان ذلــك اليــوم يــوم عــار علــى الــوالايت االمريكيــة ممــا جعلهــا قضيــة 
مناســبة لعمــل اســتدالالت خياليــة، أو لنقــل اعتبارهــا لعبــة كمبيوتــر عــر مقارنتهــا ابألحــداث الومهيــة اخلطــرة يف  مــا 

ميكــن  تســميته »صنــدوق  ألعــاب الكمبيوتــر«.
أمــا كيفيــة تشــغيل البعــد القانــوين هلــذه األحــداث فذلــك أمــر مهــم مــن حيــث أتثــره علــى مســتقبل الرتامبيــة ، ومــع ذلــك 
فــإن حماكــة ترامــب ، أو احلكــم عليــه لــن يغــر مــن احلقيقــة التاليــة:أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة القدميــة مل تعــد قائمــة 

،وأن املوجــة الرتامبيــة  الــي   أشــعلها ترامــب لــن تتوقــف برحيــل ترامــب.
فاملــراث  الــذي خلَّفــه ترامــب لبايــدن  عــر حديثــه الدائــم  عــن »  امــركا  أوال » جعــل  ابيــدن  وفريقــه جمريــن للبقــاء 

مشــغولني يف الشــأن االمريكــي  الداخلــي.
لقد  جنح  ترمب ألول  مرة يف  اتريخ  الوالايت املتحدة  - بكل  فظاظة  وإجرام -  أن يشكل  لألمريكيني – مبا  

يف  ذلك  اجلمهوريني أنفسهم -  هتديدا  واحراجا. كان الوحيد الذي رفع أصواته يف االنتخاابت الرائسية الثانية .
نعم  إنه خسر وفق  نظام االنتخاابت األمريكية.

لكن وكأن  الفيلم  قد  بدأ  من  جديد اآلن.
أما فيلم »هناية التاريخ«  فقد انتهى  منذ  زمن  بعيد.

وإذا مل يكن هناك شيء آخر قد  حدث ، فسيحدث شيء ابلتأكيد!
دعوان نرى ما سيصدر يف املوسم اجلديد.

Bugüne kadar Batı rejimleri, sorunlarını çözmüş, iyi yönetim için gerekli azami konsensüs 
mekanizmalarını geliştirmiş, rasyonel aklın ürettiği en kamil sistemler olarak algılandı. Bu 
‘demokratik rejimler’, dışarıya karşı antidemokratik müdahaleciliklerini de yine demokrasi 
ve özgürlük gibi sorgulanamayan kavramlarla meşrulaştırabildiler.
Kendi çıkarlarını demokrasi ile meşrulaştırabilmek Batı emperyalizmin ulaştığı en sofistike 
seviyeyi ifade ediyordu.
 “Tarihin sonu”, bu arsız güç zehirlenmesini en iyi anlatan kavramdı. Bizden iyisi yok 
demenin stratejik tercümesi...
Batılı liberal demokrasi, rasyonel aklın varacağı en kamil seviye olarak işaretlendi böylece. 
Batı’da icra edilen bu modelin taklidinden başka çare de yoktu haliyle.
ABD’nin temsil ettiği ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşmaya başlayan bu yaklaşım, 
SSCB’nin yıkılmasıyla birlikte zaferini ilan etti.
İki kutuplu dünyanın yerini tek süper gücün aldığı yeni dünya düzeni, zücaciye dükkanına 
girmiş fil gibi her yeri tarumar ederek hareket eden ABD hegemonyasının adıydı.
ABD artık eskisi gibi demokrasi pazarlamaya da ihtiyaç duymuyordu. Çünkü nüfuz savaşı 
yaptığı bir karşıt kutup kalmamıştı.
Her şeyi en iyi kendisinin bildiğini zanneden bu kibirli akıl, gün geldi iki kutuplu dünyanın 
konforunu özleten bir çok kutuplulukla karşı karşıya kaldı. Küresel kapitalizmin artık 
‘merkez’ ülkelere değil ‘çevre’ ülkelere ve en çok da Çin’e kazandırmaya başladığı bu en 
yeni dünya, yeni bir düzen arayışında. Hiçbir sorunun çözülemiyor oluşu da bununla ilgi-
li. Yani büyük savaşın taraflarının yeterince yıpranmış olmamasıyla, bir tarafın yenişecek 
kadar güçlü performans gösterememesi ve tabii alt ittifakların kazandıramasa da yenilme-
meye yetecek kadar güç temerküzüne imkan tanımasıyla alakalı.

ASIL FİLM ŞİMDİ BAŞLIYOR
6 Ocak Çarşamba günü Trump taraftarlarının kongre binasını basması hadisesini büyük 
resmin içinde okuyabilmek önemli.
Son yıllarda izlediğimiz ABD, yukarıda özetlemeye çalıştığım o yapıp ettiğinden sual ol-
unmaz ABD değil artık. İmajı yerle bir olmuş bir ABD var artık.
Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte iyice görünür olan bir iç hesaplaşma yaşıyor ülke. İç 
savaş yıllarını andıran manzaralara şahit oluyoruz.
Trump’ı seçildiğinde günlerce protesto edenler olmuştu Washington ve New York soka-
klarında. Onlar unutulmuşa benziyor ama toplumdaki kutuplaşmanın ilk görünürlüğü o 
protestolardı. Floyd olaylarının giderek bir vandalizme dönüşmesi ve alt-right denilen 
grupların silahlı şekilde boy göstermeye başlaması, toplumdaki sönmüş zannedilen ateşin 
aslında çok da kolay közlenebileceğini gösterdi.
Şimdi ise Trump taraftarları olarak bilinen kalabalıklar Biden’ın başkanlığının onaylandığı 
gün, tüm kongre üyelerinin ve mevcut başkan yardımcısının da bulunduğu sırada ABD 
tarihinde bir ilke imza atarak kongre binasını bastılar ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan 
olayların yaşanmasına yol açtılar.
Nereden bakarsanız bakın ABD için bir utanç günüydü. “Bilgisayar oyunu sandık” de-
dikleri vahim hadiselerle kıyaslandığında gerçekten “bilgisayar oyunu” zannedilebilecek 
kurgusal çıkarımlar yapmaya da elverişli üstelik.
Bu olayların hukuki boyutunun nasıl işletileceği, Trumpizmin geleceğine tesiri bakımından 
elbette önemli. Ancak Trump’ı yargılayarak göndermiş olmak şu gerçeği değiştirmeyecek; 
ABD artık eski ABD değil ve Trump’ın harekete geçirdiği dalga Trump gidince durulmay-
acak.
Trump deyip duruyordu ya hani, “Önce Amerika” diye. Bıraktığı miras Biden ekibini de 
ABD içiyle meşgul olmaya mecbur kılmış durumda.
Trump tüm kaba sabalığıyla, cumhuriyetçileri dahi utandıran ve kendileri için tehdit görm-
elerine sebep olan tavrı-tarzıyla ABD tarihinde bir ilki başardı. İkinci başkanlık seçiminde 
oylarını yükselten tek kişi oldu.
ABD seçim sistemine göre seçimi kaybetti, evet.
Ama asıl film şimdi başlıyor gibi.
“Tarihin sonu” filmi çoktan bitmişti.
Hiçbir şey olmasa da bir şeyler mutlaka olacaktı!
Bakalım yeni sezonda neler gösterime girecek. 

Halime KÖKCE

‘Tarihin sonu’ demişti biri!
لقد قال أحدهم : »إنها نهاية التاريخ«

حليمة  كوكجه
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Yasin AKTAY
ياسين اكتاي

مــع أداء الرئيــس األمريكــي اجلديــد جــو ابيــدن لليمــني الرائســية األربعــاء املاضــي، تكــون مرحلــة انتخــاابت غــر عاديــة 
يف الــوالايت املتحــدة قــد اكتملــت. ولقــد ذكــران يف املقــال الســابق، أن ابيــدن قــد ورث عــن ترامــب حطاًمــا مثقــًا، 
مبــا فيــه اهلجــوم الــذي شــّنه أنصــار ترامــب علــى الكونغــرس األمريكــي يــوم 6 يناير/كانــون الثــاين اجلــاري يف الوقــت 

الــذي كان فيــه الكونغــرس يســتعد للمصادقــة علــى االنتخــاابت الرائســية.
لكــن ومــع ذلــك ال تــزال عمليــة إزالــة هــذا احلطــام هــي الشــيء األســهل ابلنســبة للــوالايت املتحــدة. بــل ميكــن القــول 
أّن سياســات ترامب االســتعدائية ذاهتا والي تســببت إبزعاج شــرائح من اجملتمع، ستّســهل مهمة ابيدن يف القضاء 
علــى مــا خلفــه ترامــب مــن حطــام. وذلــك ألّن بعــض خطــاابت ترامــب كانــت حمرجــة حــى ابلنســبة للجمهوريــني، 

حيــث وجــدوا أهنــا خطــاابت يصعــب الدفــاع عنهــا.
بيــد أن التعبــر بشــكل أكثــر جــرأة وعقانيــة عــن هــذه اخلطــاابت، كان انعكاًســا ملطالــب الســخط وعــدم االســتقرار 
املختزنــني يف أعمــاق اجملتمــع األمريكــي. وال شــك أن هــذه املطالــب كانــت مؤّطــرة إىل حــد كبــر حبــدود الشــؤون 

الداخليــة يف الــوالايت املتحــدة، ودينامياهتــا االجتماعيــة وصراعاهتــا.
علــى صعيــد آخــر، هنــاك حطــام مت توريثــه علــى مســتوى الســاحة الدوليــة كذلــك األمــر. وهــو أصعــب مــن احلطــام 
الــذي ورثــه ابيــدن عــن ترامــب، حيــث ميكــن أن يواجــه ذلــك ويتغلــب عليــه عــر بضعــة قــرارات عكســية تُنهــي مــا 
بنــاه ترامــب. إال أن النقطــة األهــم، هــو أن احلطــام األصعــب الــذي نقصــده ال يتعلــق حبقبــة ترامــب فحســب، مبعــىن 
آخــر ال يتحمــل مســؤوليته ترامــب وحــده، ألنــه ميثــل السياســة الذاتيــة للــوالايت املتحــدة إزاء الشــرق األوســط، وإن 
ابيــدن هــو جــزء مــن أصحــاب هــذه السياســة، ولقــد شــارك وســاهم مــن خاهلــا طيلــة 40 عاًمــا، ال ســيما خــال 
حقبــة اوابمــا حينمــا كان انئبــه علــى مــدار 8 ســنوات، ومــا قــام بــه مــن سياســات جتــاه الشــرق األوســط وقضيــة 

الربيــع العــريب.
ال شــك أن مجيــع العمليــات والسياســات الــي تتــم حتــت ذريعــة جلــب الدميقراطيــة للمنطقــة، إمنــا تزيــد يف هنايــة 
املطــاف مــن تدعيــم األنظمــة الديكتاتوريــة مــن جانــب، وإاثرة الكراهيــة عنــد الشــعوب مــن جانــب آخــر. رمبــا يذكــران 
هذا، ابلســؤال الذي طرحه االبن بوش كردة فعل على هجمات 11 ســبتمر، حينما ســأل؛ “ملاذا يكرهوننا؟”، 
يشــر هذا الســؤال إىل أّن بوش قد أدرك على األقل أن الوالايت املتحدة قد حتولت إىل قضية كراهية يف املنطقة، 

ممــا دفعــه لطــرح ســؤال مــن هــذا القبيــل.
إن تلــك الكراهيــة مل تنقــص منــذ ذلــك احلــني، بــل أخــذت تــزداد بشــكل أكــر. واليــوم جنــد أّن السياســات األمريكيــة 
الداعمــة إلســرائيل واحتاهلــا وعدواهنــا دون قيــد أو شــرط، إمنــا أتيت علــى رأس األســباب الــي جتعــل شــعوب املنطقــة 

تكــّن مشــاعر كراهيــة جتــاه الــوالايت املتحــدة.
إذا كانــت الــوالايت املتحــدة ال تشــعر بذلــك اآلن بســبب قوهتــا العســكرية أو تفوقهــا االقتصــادي، فــإّن هــذا يشــر 
إىل أّن مســتقبل الــوالايت املتحــدة يف املنطقــة ســيكون حتــت أنقــاض السياســات الــي أدت إىل هــذه الكراهيــة. 
ومبــا أّن السياســات الصهيوينــة قــد دفعــت الــوالايت املتحــدة بشــكل مــا حنــو التعــاون مــع أكثــر األنظمــة وحشــية 

واســتبداًدا وبطًشــا، فــإّن ذلــك ابلتــايل يُبعدهــا عــن شــعوب املنطقــة أكثــر.
إّن إدارة أوابمــا ذاهتــا مل تتســاهل أمــام اإلرادة القويــة لشــعوب املنطقــة حنــو التحــول الدميقراطــي، لكنهــا يف املقابــل قــد 
تســاحمت مــع مــن قامــوا ابالنقــاابت الدمويــة خلنــق إرادة الشــعوب، ومل يلبــث وقــت قصــر حــى عــادت بعاقاهتــا 

معهــم كمــا كانــت مــن قبــل ورمبــا أفضــل.
علــى صعيــد آخــر، ال ميكــن أن يســعف أّي تريــر حــول سياســات الــوالايت املتحــدة، يف دعــم تنظيــم هــي ذاهتــا 
تعتــره إرهابيًّــا، حيــث تدعــم تنظيــم “يب يــي دي/يب كا كا” اإلرهــايب مشــايل ســوراي، ضــّد مــن؟ ضــد تركيــا الدولــة 
الدميقراطيــة الوحيــدة يف الشــرق األوســط، وحليفــة الــوالايت املتحــدة يف الناتــو. وإن إصــرار الــوالايت املتحــدة علــى 

هــذه السياســة، جيعــل منهــا دولــة ال ميكــن الوثــوق هبــا أبي شــكل مــن األشــكال.
ترامــب مل يســاهم إال بشــيء قليــل بــني كل هــذا احلطــام، إال أن املشــكلة األكــر مــن هــذا احلطــام هــو مــا ذكــرانه مــن 
السياســات األمريكيــة الــي ال هتــدد إال الــوالايت املتحــدة نفســها. حيــث أن هــذه السياســة تشــر إىل أن الــوالايت 

املتحــدة دولــة تدعــم اإلرهــاب ومتولــه، وختــون حلفاءهــا بســبب ذلــك يف الوقــت ذاتــه.
هــذا التصــور ال بــد أن يــؤدي إىل تراكــم احلطــام الــذي يتعــني علــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مواجهتــه، يف الوقــت 

الــذي تتعــرض فيــه ابلفعــل ألضــرار جســيمة يف املنطقــة.
وليكن هذا تنبيه منا إلدارة ابيدن يف أايمها األوىل.

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz Çarşamba günü yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte ülkesi için alışılmadık bir seçim 
süreci tamamlanmış oldu. Biden’ın Trump’tan en son 6 Ocak’ta seçimin Kongre ayağının tamamlanacağı gün Cumhuriyetçilerin 
yaptığı baskınla ortaya çıkan tablonun da dahil olduğu ciddi bir enkaz devralmış olduğunu söylemiştik.  Ancak bu enkaz kaldırılması 
ABD için yine de en kolay olanıdır. Hatta Trump’ın agresif-uç siyasetlerinin toplumun belli kesimlerinde yol açtığı rahatsızlıkların 
bu enkazı kaldırmakta Biden’ın işini daha da kolaylaştırmış olduğu bile söylenebilir. Çünkü Trump’ın bazı söylemleri giderek Cum-
huriyetçiler için bile savunulamaz hale gelmişti. Oysa bu söylemlerin daha makul ve güçlü bir ifadesi ABD toplumunun derinlerinde 
var olan ciddi bir rahatsızlık ve huzursuzluğun taleplerini yansıtıyor. Bu talepler yine de büyük ölçüde ABD’nin iç meseleleriyle, 
kendi toplumsal dinamikleri ve çatışmalarıyla ilgili.
Bir de uluslararası düzeyde devralınan bir enkaz var. Biden’ın Trump’ın bazı politikalarının tersini yaparak hemen kaldırabileceği 
türden bir enkaz var. Ancak bir kısmı da sadece Trump’ın siyasetleriyle ilgili değil demiştik. Bizzat kendisinin de dahil olduğu ve 
neredeyse 40 yıldır katkıda bulunduğu ABD’nin Ortadoğu politikası ve bilhassa yardımcılığını yaptığı 8 yıllık Obama’nın Or-
tadoğu ve Arap Baharı politikaları. Bölgeye demokrasi getirme bahanesiyle girişilen bütün operasyonların, siyasetlerin bölgenin 
diktatörlüklerini daha da güçlendirdiği, halkları nezdinde daha büyük bir nefret uyandırdığı kesindir. 11 Eylül saldırılarına karşı 
evlat Bush’un vermiş olduğu meşhur tepki sorduğu şu soruda ifade edilmişti: “Bizden neden nefret ediyorlar?” En azından Bush, 
ABD’nin bölgede ciddi bir nefret konusu olduğunu farkına varmış ve bu soruyu sormayı akıl etmişti. Bu nefret o günden beri azal-
madı daha da arttı. Bugün ABD’nin İsrail’i koşulsuz destekleyen politikaları onu bölge halklarının en çok nefret ettikleri ülkelerin 
başına yerleştirmiştir. Bugün silahlı güç ve ekonomik üstünlüğü yüzünden bunu hissedemiyorsa da ABD’nin bölgedeki geleceğinin 
bu nefrete yol açan siyasetlerin oluşturduğu enkaz altında kalacağını gösteriyor. Siyonist politikalar onu bölgenin en acımasız, 
en despot, en gaddar yöneticileriyle işbirliğine yönelttikçe bölge halklarından uzaklaştırıyor. Bölge halklarının demokratikleşme 
yolunda ortaya koydukları güçlü iradeye Obama yönetimi hiç omuz vermedi. Aksine halk iradesini boğmak üzere yapılan kanlı 
darbeleri yapanlara göz yumdu, kısa sürede de onlarla ilişkilerini normal düzeye taşıdı.
Bu arada bölgenin tek demokratik gücü olan, NATO’da da müttefiki olan Türkiye’ye karşı Suriye’de kendi belgelerine göre dahi 
“terör örgütü” olarak tasnif edilen PKK-JPG’yi destekleyen siyasetinin hiçbir izahı yok. Bu siyasetindeki ısrarı ABD’yi hiçbir 
şekilde güvenilmez bir ülke konumuna düşürüyor.
Bütün bu enkazın oluşumuna Trump sadece biraz katkıda bulundu, ama bu ABD’yi tehdit eden ciddi bir sorun. ABD’yi teröre destek 
veren, onları finanse eden, bu arada müttefiklerine ihanet eden bir ülke olarak kodluyor. Bu algı da giderek bölgede zaten ciddi bir 
hasar içinde bulunan ABD’nin uğraşması gereken enkazı daha da biriktiriyor. Biden’ın bu ilk günlerinde uyarması bizden.
ADALET VE DEMOKRASİ VAKFI ve CHP’LİNİN ÇENESİNİ YORAN İŞLER
Hiç açıklamaya değer bir şey olarak görmedim. Haberi yapanlar masada tamamen kötü niyetle ve kıt akılla bir şeyler uydurmuş, 
belli. CHP’nin Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de mal bulmuş gibi atlamış. Neresinden tutup düzelteyim, ne diye cevap vereyim, 
işime bakayım, kervanımla yürüyeyim diye düşündüm, umursamadım. Ancak yine de haberin kötü niyetli ve sansasyonel yanı 
dolayısıyla duyup da aklı karışabilecek dostlar için söyleyeyim: İslam dünyasının bir çok ülkesinden demokrasi, insan hakları ve 
kalkınma arayışındaki bir grup entelektüel, aktivist insanla 6-7 yıldır bir platform olarak yürüttüğümüz gönüllü think-tank faa-
liyetlerini bir süre önce bir vakıf altında organize etmeye karar verdik. Bu amaçla kurulan vakfın adı haberde çarpıtıldığı gibi 
“yoksullukla mücadele” değil “adalet ve demokrasi vakfı”dır. Yoksullukla mücadele vakıf senedinde ifade edilen amaçlardan sadece 
bir tanesi ve onun da bir sürü çeşidi vardır. Mesela para toplanır yoksullara dağıtılır, bunu yapanlar var, Allah bu yolda kim ne çaba 
sarf ediyorsa, ecrini kat kat versin. Bizimkisi İslam dünyasında adaletin, demokrasinin, insan haklarının, iyi yönetimin ve kalkın-
manın sağlanması ve yoksulluğu giderecek kalkınma siyasetlerinin geliştirilmesi, programlarının uygulanabilmesi için arayışların 
yapılacağı bir tür think-tank faaliyeti. Kimseden bir kuruş para alınmamış. Vakfı kuranlar vakıf sermayesi olarak kendi ceplerinden 
para katmışlar. Vakıf senedi hiç incelenmeden “milyonluk rezidansta yoksullukla mücadele edilecek” diye olabilecek en sansasyonel 
üsluplarıyla öküz altında buzağı uydurmaya çalışmışlar. Sonra milyonluk dedikleri binaya 198 bin dolar fiyat biçmişler. Binanın 
kira mı, vakfa ait mi olduğu belli değil. Yeni kurulmuş, daha hiçbir faaliyetini bilmedikleri bir vakfa ne isnat edebilirler? İleride 
yapılabilecek potansiyel bir yolsuzluğa karşı “önleyici haber” diye bir şey mi bunun adı? Yeni bir habercilik türü mü? Yoksa, velev 
ki yoksullukla mücadele olsun, bu CHP’lileri neden bu kadar rahatsız ediyor?
Doğrusu, AK Parti’nin yoksullukla vermiş olduğu mücadele Türkiye’de solcuları ve CHP’lileri her zaman rahatsız etmiştir, şu veya 
bu şekilde bu rahatsızlıklarını koymuşlardır ortaya. Sebeplerini anlamak mümkün aslında. Tamamen psikolojik. Kendileri hiçbir şey 
yapmazlar, yapanları da engellemeye, kendi çamurlarını sıçratmaya çalışırlar.
Vakfın adres olarak gösterdiği yerin değerine dair piyasa araştırması yapmışlar. Büyük araştırma yapıp zahmet etmişler. Ama sa-
dece kendi hayal sınırlarında kalabilmiş, gerçeğin yakınına bile yaklaşamamışlar. İşin gerçeği mi? Neden söyleyelim? Biraz daha 
araştırsınlar, gerçeği bilmek diye bir dertleri varsa tabii. Yoksa kötü niyetleriyle biraz daha yesinler içlerini. Hak ettikleri sadece bu.
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