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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya giden mültecilerin ırkçılık, 
ayrımcılık ve düşmanlık politikalarının kurbanı olmasına karşılık, ülkesinin topraklarında 
mültecilere vatandaşlarıyla aynı imkânları sağladığını vurgulamıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle 
yaptığı açıklamada, ülkesinin din, dil, ırk ve inançları ne olursa olsun, mültecilere 
yuva ve ezilenler için bir umut olmaya devam edeceğini ve Türkiye'nin dünyada 
mültecilere ev sahipliği yapan en büyük ülke olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü 
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Robert O'Brien ile 
Türkiye ve ABD arasındaki 
Koronavirüs ve bölgedeki bir dizi 
konuyla mücadele yolundaki 
işbirliği yollarını görüştü ve iki 
taraf da İdlib'deki ateşkesin 
sürdürülmesine yönelik ortak 
umutlarını yeniledi.

Türkiye Savunma Bakanlığı Ekim 2019'dan bu yana PKK / PYD terör örgütünden 998 teröristin 
etkisiz hale getirildiğini ve Türk ordusunun, uluslararası yasa ve sözleşmeler uyarınca 83 
milyon Türk vatandaşının haklarını ve güvenliğini her türlü tehlike ve tehdide, karşı korumayı 
sürdürmekte olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, 2020 yılı başından bu yana yatırımcıların artan ilgisiyle 
yükselişini sürdürerek, yıl içinde kayıplarını telafi eden az sayıdaki 
küresel finans piyasalarından biri olduğuna işaret etti. Ayrıca Türk 
lirasına ve Türk varlıklarının ve şirketlerinin büyümesine güvenen 
her kesin bundan kazançlı çıkacağını belirtti. 

 شــّدد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، علــى أن بــالده توفــر لالجئــن يف أراضيهــا نفــس اإلمــكاانت املتاحــة 
ملواطنيهــا، بينمــا الالجئــون الواصلــون إىل أورواب وقعــوا ضحــااي للعنصريــة والتمييــز وسياســات العــداء.

أكــد انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي مبناســبة اليــوم العاملــي لالجئــن ، أن بــالده ســتظل وطنــا 
لالجئــن وأمــال للمظلومــن، بغــض النظــر عــن دينهــم ولغتهــم وعرقهــم ومذهبهــم، وأن تركيــا أكــر بلــد 

حمتضــن لالجئــن يف العــامل.

إبراهيــم  الرتكيــة  الرائســة  ابســم  املتحــدث  حبــث 
القومــي األمريكــي  األمــن  مــع مستشــار  كالــن، 
تركيــا  بــن  التعــاون  ســبل  أوبرايــن،  روبــرت 
والــوالايت املتحــدة ملكافحــة فــروس “كــوروان”، 
فضــال عــن عــدد مــن القضــااي يف املنطقــة، كمــا 
جــدد الطرفــان أملهمــا املشــرتك حيــال إدامــة وقــف 

إدلــب. النــار يف  إطــالق 

أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة، عــن حتييــد 998 إرهابيــاً مــن تنظيــم ) PKK/PYD( اإلرهــايب منــذ أكتوبــر 
2019، وأن اجليــش الرتكــي يواصــل محايــة أمــن وحقــوق 83 مليــون مواطــن تركــي مــن مجيــع التهديــدات واألخطــار 

الــي تســتهدف أمنهــا وســالمتها، وفــق القوانــن واالتفاقيــات الدوليــة. 

قــال وزيــر اخلزانــة واملاليــة الرتكــي، بــراءات ألبــراق: إن بورصــة إســطنبول 
تواصــل صعودهــا مــع تزايــد اهتمــام املســتثمرين منــذ بدايــة 2020، الفتــاً 
إىل أهنــا إحــدى األســواق املاليــة العامليــة القليلــة الــي اســتعادت خســائرها 
خــالل هــذا العــام، وكل مــن يثــق ابللــرة الرتكيــة وبنمــو األصــول والشــركات 

الرتكيــة، فإنــه ســيحقق املكاســب مــن وراء ذلــك.

نائب أردوغان: تركيا ستبقى أمل المظلومين ووطن الالجئينالرئيس التركي أردوغان:  تركيا توفر لالجئين في أراضيها نفس اإلمكانات المتاحة لمواطنيها

تركيا وأمريكا تبحثان مستجدات األوضاع في المنطقة

وزارة الدفاع التركية تعلن حصيلة عملياتها شمالي سوريا منذ أكتوبر 2019

وزير المالية التركي: كل من يثق بالليرة التركية سيحقق المكاسب

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Topraklarındaki Mültecilere 
Vatandaşlarıyla Aynı İmkânları Sağlamaktadır

Erdoğan'ın yardımcısı: Türkiye Mazlumların Umudu ve 
Mültecilerin Vatanı Olmaya Devam Edecektir

Türkiye ve ABD Bölgedeki Gelişmeleri Değerlendirdi

Türkiye Savunma Bakanlığı, Ekim 2019'dan Bu Yana Suriye'nin 
Kuzeyindeki Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı 

Maliye Bakanı: Türk Lirası'na Güvenen Herkes Kazançlı Çıkacaktır

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk diplomat Volkan Bozkır'ın 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 75. oturumunun başkanlığını seçilmesinden 
dolayı sıcak tebriklerini sunarak övdü. Guterres şöyle dedi: "Ülkeler arasında güven 
inşa etmedeki kararlılığınızı özellikle memnuniyetle karşılıyorum ki bu da her an ve 
özellikle de şu anda." ilerlemek için çok gereklidir” 

أشــاد األمــن العــام لألمــم أنطونيــو غوتريــس، ابنتخــاب الدبلوماســي الرتكــي فولــكان بوزكــر، رئيســاً للــدورة الـــ 
75 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، مقدمــاً هتانيــه احلــارة، وقــال: أرحــب بشــكل خــاص بعزمكــم علــى بنــاء 

الثقــة بــن البلــدان، هــذا أمــر ضــروري للتقــدم يف أي وقــت، ولكــن بشــكل خــاص اآلن.

األمم المتحدة تهنئ تركيا على استالمها رئاسة الجمعية العامة

 BM, Türkiye'yi Genel Kurul Başkanlığını Devraldığı İçin Tebrik Etti
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Birleşmiş Milletler işbirliğiyle Avrupa Birliği tarafından Brüksel'de (Suriye'nin ve 
bölgenin geleceğini destekleyen) bir konferans düzenlendi. Konferansın temel 
amacı Suriye'de barış ve istikrara destek olmak ve mültecilere ev sahipliği yapan 
Suriye ve komşu ülkelere mali destek sağlamaktır.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep şehrinin giriş ve çıkışlarındaki gözlem noktalarında 
güvenlik ve sağlık ekiplerine katılan Suriyeli doktorlara, Korona salgınıyla mücadele için 
gönüllü çabalarının onuruna teşekkür belgesi verdi.

Bir Fransız mahkemesi, savunma şirketlerinin eski komutanı, Hafız Esad’ın yardımcısı 
ve Beşer Esad'ın amcası olan Rıfat El Esad'ı, kara para aklama, kamu fonlarını zimmete 
geçirme ve sahtecilik yapma nedeniyle para ve mal varlığına el koyarak dört yıl hapis 
cezasına çarptırdı. 

Lyon, Fransa’nın Lyon ve çok sayıda Avrupa kentinde düzinelerce Suriyeli, Süveyda, Dera, İdlib ve 
devrimci Suriye kentlerine sloganlar atarak Suriyeli sivillerin korunması ve Esad rejiminin hesap 
vermesi çağrısında bulundular. 

الــذي ينظمــه االحتــاد األورويب ابلتعــاون مــع األمــم  عقــد مؤمتــر )دعــم مســتقبل ســوراي واملنطقــة( يف بروكســل 
املتحــدة، واهلــدف األساســي للمؤمتــر هــو تقــدمي الدعــم مــن أجــل الســالم واالســتقرار يف ســوراي، وتقــدمي الدعــم 

املــايل لســوراي والــدول اجملــاورة الــي تســتضيف الجئــن.

قــدم وايل غــازي عنتــاب  )داوود غــل( شــهادات شــكر لألطبــاء الســورين الذيــن شــاركوا الفــرق األمنيــة والطبيــة يف 
نقــاط املراقبــة عنــد مداخــل وخمــارج مدينــة عنتــاب، تكرميــاً جلهودهــم املبذولــة طوعيــاً ملكافحــة جائحــة كــوروان.

حكمــت حمكمــة فرنســية علــى اجملــرم رفعــت األســد، قائــد ســرااي الدفــاع الســابق وانئــب حافــظ األســد وعــم 
بشــار األســد، ابلســجن ملــدة 4 ســنوات واحلجــز علــى أموالــه وممتلكاتــه بتهــم تبييــض األمــوال واختــالس 

األمــوال العامــة والتزويــر.

خــرج عشــرات الســورين يف مدينــة ليــون بفرنســا وبعــدة مــدن أوربيــة مبظاهــرات هتفــت للســويداء ودرعــا 
وإدلــب واملــدن الســورية الثائــرة وطالبــت حبمايــة املدنيــن الســورين وحماســبة نظــام األســد.

انطالق النسخة الجديدة من مؤتمر” دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل  والي غازي عنتاب يمنح شهادات شكر لألطباء السوريين

من أجل سوريا ...من أجل ثورتنا وقفة األحرار في ليون بفرنسااعتقل البوليس األلماني الطبيب )علي حسن( المقيم في ألمانيا إلرتكابه جرائم تعذيب للمعتقلين في سوريا

"Suriye'nin Ve Bölgenin Geleceğini Destekleme" 
Konferansının Yeni Baskısı Brüksel'de Başladı

Gaziantep Valisi Suriyeli Doktorlara Teşekkür Belgesi Verdi

Suriye Cumhurbaşkanı'nın Amcası Rifaat El Esad'a Fransa'da 
4 Yıl Hapis Cezası Verildi

Alman polisi, Suriye'de Tutuklulara Yönelik İşkence Suçu 
İşlediği İçin Almanya'da İkamet Eden Doktor Ali Hasan’ı 

Tutukladı

Suriye Uğruna ... Devrimimiz ve Fransa'nın Lyon Kentinde 
Özgür Duruş Uğruna 

Alman polisi, Humus askeri hastanesinde çalışan, barışçıl göstericilere işkence eden ve 
bazılarını bazı doktor ve hemşirelerle birlikte öldüren Almanya'nın Hessen kentinde yaşayan 
Dr. Ali Hasan'ı tutukladı.

Suriye dosyasından sorumlu Amerikan Özel Temsilcisi James Jeffrey; “Amerika'nın Beşer Esad'ın çöküşünü ya 
da Rusların Suriye'den çekilmesini istemediğini belirterek biz bunun yerine uygulamalarını değiştirmesini 
istiyoruz.” dedi. "Ancak ABD, Suriye'deki durumun 2011'den önceki duruma, Rus ve İran güçlerinin içeri 
girmeden öncesine dönmesini istiyor." diye vurguladı. 

اعتقــل البوليــس األملــاين الطبيــب )علــي حســن( املقيــم يف مدينــة هيســن يف أملانيــا والــذي كان يعمــل يف مشــفى محــص العســكري، ويقــوم بتعذيــب 
اجلرحــى واملرضــى مــن املتظاهريــن الســلمين ويقتــل بعضهــم ابلتعــاون مــع بعــض األطبــاء واملمرضــن.!

التطالــب إبســقاط بشــار أســد وال انســحاب الــروس مــن ســوراي بــل نطالبــه بتغيــر ممارســاته، وشــدد علــى "أن الــوالايت املتحــدة تريــد 
مــع ذلــك أن تعــود األوضــاع يف ســوراي إىل مــا كانــت عليــه قبــل العــام 2011، أي قبــل دخــول القــوات الروســية واإليرانيــة". 

جيمس جيفري: الواليات المتحدة ال تطالب برحيل الرئيس السوري بشار األسد

James Jeffrey: ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın Yönetimden 
Ayrılmasını Arzu Etmemektedir  
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ABD Dışışleri Bakanlığı, Sezar Yasasını 17.06.2020 Çarşamba günü yürürlüğe 
koyacaktır. Yürürlüğe girmeden önce Esad rejiminin ekonomik çöküşten sorumlu 
olduğunu ve Suriye'de siyasi bir geçişin sağlanması için Güvenlik Konseyi 2254 sayılı 
kararının uygulanması dışında bir çözümün olmadığını belirtti.
Yaşam koşulların kötüleşmesi nedeniyle Süveyda kentinde rejimin kontrolü altındaki 
bölgelerde, işgal altındaki Golan ve Mecdel Şems’te Rejimin devrilmesini talep eden halk 
gösteriler düzenlerken, aynı zamanda Suriye devrimin bayrağını kaldırarak Suriye’nin 
birliğini ve bütünlüğünü destekleyen gösteriler ve protestolar gerçekleştirmiştir. 
ABD'nin Suriye özel elçisi James Jeffrey,  ABD’nin ekonomik yaptırımlarla Suriye 
halkını hedef almadığını,  Esad'ın mal varlığını ve meşru olmayan rejimini hedef aldığını 
ve Esad rejimi üzerindeki yaptırımları ihlal eden ülkeleri cezalandırdığını vurgulamıştır. 
Sezar yasasının avantajlarından biri ve en önemlisi rejimle diplomatik ilişkilerini 
yeniden kurmak için can atan ülkelerin engellemesi ve Rejimi destekleyen Suriye’nin 
yeniden imar proje çalışmalarının durdurulmasıdır. 
ABD Dışişleri Bakanı, yasanın uygulandığı ilk gününde Beşar Esad ve eşi de dâhil 
olmak üzere Suriye rejiminden 39 kişi ve birime yaptırım uygulandığını duyurmuştur. 
Suriye Demokratik Güçleri, ABD’nin direktifiyle rejime sağladığı petrol ve gaz desteğini 
durduracağını açıklamıştır. Dört yıl hapis cezasıyla yargılanan Rıfat El-Esad’ın mahkûm 
edileceğini ve Fransa'daki tüm mallarına el konulacağını açıklamıştır.
Suriye devriminin başlamasından yaklaşık on yıl sonra ülke, rejimin yolsuzluğu 
ve egemen ailenin iç çatışması nedeniyle büyük bir ekonomik çöküşün eşliğindedir. 
Suriye’de Ekonomik gerileme yaşanırken, rejim Suriye’nin yer altı zenginliğini İran ve 
Ruslara peşkeş çekmektedir. 
Sezar yasası, Suriye halkına karşı işlenen suçlara,  ekonomik yaptırımlarla Mücrim Esad 
rejiminin ekonomik sistemini çöktürmeye odaklanmıştır. Sezar yasasının uygulanması 
durumunda Suriye rejiminin ekonomik olarak felç olması beklenmekte ve rejimin 
müttefikleri arasındaki ekonomik değişim ve hareketlerin kısıtlanacağı öngörülmektedir. 
Maalesef Suriyelilerin çoğu yoksulluk sınırının altında yaşadığından bu yasanın 
uygulanmasıyla birliye yaşam koşullarını daha da kötüleştirecektir.
Sezar kanunun, Esad'ın acımasız savaşına son vermek, iktidarı ve kamu fonlarını çalan 
yetkilileri azaltmayı hedeflediğini açıklamıştır. Öldürülen Suriyelilerin çoğu  Suriyeliler 
tarafından öldürmemiştir.  Esad’ın ortağı, ABD, Rusya, İran ve İsrail tarafından 
öldürürken bu yasanın büyük bir yalan olduğu görülmektedir. ABD, Esad’ı bitirmek 
istiyorsa, Lübnan’dan bir emirle çıkarttığı gibi Suriye'den çıkması için de emir verip 
birkaç gün içinde ülken çıkarma gücüne sahiptir. Bu haliyle Suriye’de halk, yaptırımların 
rejimi yıkamayacağını ve iktidarına son vermeyeceğini düşünmektedir.   ABD, rejimi 
ortadan kaldırma konusunda samimi olsaydı, yıllar boyunca beklemez, Suriye'nin bu 
kadar büyük maddi ve insani kayıpların heba olmasına göz yummazlardı. 
Suriye halkı, Suriye rejiminin yerleşim yerleri ve hastanelerin bombalanmasını 
durdurmaz, tutukluları serbest bırakmaz ve siyasi geçiş aşamasını kabul etmezse rejimin 
düşürüleceğine inanmaz ve buna güvenmez.
Suriye halkı, ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Hafız Esad’ın ölümünden 
hemen sonra mezarını ziyaret etikten sonra Şam'da Beşar Esad ile görüştüğünü asla 
unutmayacaktır. Halk, ABD dışişlerinin ziyaretini ABD’nin Suriye'deki diktatörlüğe 
destek olarak kabul etmiştir. ABD’nin, Sezar yasasıyla amacı,  rejimi yerinden etmek 
değil, politikasını iyileştirmek ve onu reformları gerçekleştirmek için zorlamak, siyasi 
geçişi kabul ettirmek ve 2245 sayılı yasasını uygulamak olduğu apaçık ortadadır.
Evet, şimdi Halk şunu sormaktadır: Nasıl oluyor da Rejim ekonomik olarak 
cezalandırılıyor da diplomatik olarak cezalandırmıyor? Nasıl oluyor da Rejimin delegesi 
Beşar Caferi hala rejimi Birleşmiş Milletler toplantılarında, Güvenlik Konseyi'nde ve 
tüm uluslararası forumlarda temsil ediyor?
İroni bir şekilde  Sezar yasasının uygulanmasının ilk gününde yasayı ihlal eden tek ülke 
ABD olmuştur.  İş adamı El-Katırci aracılığıyla rejimin bölgelerine binlerce petrol tankı 
göndermiştir.

قبل بدء سراين )قانون سيزر( يوم األربعاء )2020/6/17( أوضحت اخلارجية األمريكية أن نظام األسد 
هو املسؤول عن االهنيار االقتصادي، وال حل أمامه إال تطبيق قرار جملس األمن )22٥٤( القاضي بتحقيق 

االنتقال السياسي يف سوراي.
وانطلقت املظاهرات واالحتجاجات يف املناطق اخلاضعة لسـيطرة النظام يف مدينة السويداء بسبب تردي 
األوضاع املعيشية، ويف )جمدل مشس( يف اجلوالن احملتل مطالبة إبسقاطه، مع رفع علم الثورة والتأكيد على 

وحدة الشعب السوري.
وأكد )جيمس جيفري( املبعوث األمريكي اخلاص إىل سوراي: أن العقوابت األمريكية، تستهدف األسد وثروة 

نظامه غري املشروعة، وليس املواطنني، وسنعاقب أي دولة خترق العقوابت على نظام األسد.
ومن حماسن قيصر وأمهها انه منع الدول الالهثة إلعادة عالقاهتا الدبلوماسية مع النظام، وإيقاف العمل 

مبشروع إعادة اإلعمار الذي كان يهدف إىل دعم النظام وتثبيته.
ويف اليوم األول من تطبيق القانون أعلن وزير اخلارجية األمريكي فرض عقوابت على 39 شخصية وكياانً 
يف احلكومة السورية من بينهم بشار األسد وزوجته، كما أعلنت )قسد( عن توقف دعمها للنظام ابلبرتول 
والغاز أبوامر أمريكية، واحلكم على اجملرم )رفعت األسد( بباريس ابلسجن ألربع سنوات، ومصادرة مجيع 

ممتلكاته يف فرنسا.
بعد حنو عشر سنوات من انطالق الثورة السورية، تعيش سوراي حالة من االهنيار االقتصادي بظل فساد 
احلكومة، واالقتتال الداخلي بني أفراد الطغمة احلاكمة، والرتاجع االقتصادي وتسليم ثروات سوراي إىل 

االحتاللني اإليراين والروسي.
قانون قيصر يركز على تضييق اخلناق االقتصادي على النظام األسدي اجملرم، وعلى ُمرتكيب اجلرائم حبق 
الشعب السوري، ويتوقع أن يؤدي تطبيقه إىل شل اقتصاد النظام السوري، إضافة إىل وضع قيود على 
حركة التبادل االقتصادي بني النظام وحلفائه، وهو ما سيؤدي يف الوقت نفسه إىل املزيد من تدهور الوضع 

املعيشي للسكان، حيث يعيش أغلب السوريني حتت خط الفقر.
ورغم اإلعالن أن القانون يهدف إىل تضييق اخلناق على السلطة واملسؤولني السارقني لألموال العامة ووضع 
حد حلرب األسد الوحشية، يرى غالبية السوريني أن القانون جمرد كذبة كبرية من اإلدارة األمريكية شريكة 
بشار بقتل السوريني مع وروسيا وإيران وإسرائيل، وأهنا لو رغبت إبزالته ألصدرت أوامرها املباشرة بذلك 
وأرغمته على تنفيذها كما فعلت يف لبنان عندما أصدرت أوامرها بسحب القوات السورية، وسارع خالل 

أايم إىل تنفيذ ما أمرته به.
 والشعب يدرك أن العقوابت ال تسقط أنظمة، ولو أهنا صادقة برغبتها إبزالته ملا انتظرت هذه السنوات 

وكبدت سوراي هذا احلجم اهلائل من اخلسائر املادية والبشرية.
ولن يثق الشعب السوري ابلقانون إن مل يصل إىل إرغام النظام السوري 

على وقف القصف ابلطائرات لألماكن السكنية واملستشفيات، وإطالق سراح املْعتقلني، وإلزامه ابلقبول 
ابملرحلة االنتقالية. 

والشعب السوري لن ينسى أن وزيرة اخلارجية األمريكية )مادلني أولربايت( اجتمعت ببشار األسد يف دمشق 
عقب وفاة املقبور )حافظ األسد( واعتربت زايرهتا دعماً من الوالايت املتحدة لتوريث بشار احلكم بسوراي، 
وأن أمريكا صرحت أن قانون قيصر ال يهدف إىل إزاحة النظام، بل حتسني سلوكه ودفعه إلجراء إصالحات، 

والقبول ابلتسوية السياسية وتطبيق القانون 22٤٥، ويتساءل:
ومندوبه بشار اجلعفري ال يزال ميارس عنجهيته يف  النظام اقتصادايً وال يعاقب دبلوماسياً  كيف يعاقب 

اجتماعات األمم املتحدة وجملس األمن وكافة احملافل الدولية؟
واملفارقة أن الدولة الوحيدة اليت خرقت قانون قيصر يف اليوم األول لتنفيذه هي أمريكا فقد أرسلت اآلالف 

من صهاريج النفط إىل مناطق النظام عرب وسيطها )القاطرجي(.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Sezar Yasası ve Ekonomik Çöküş

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

TANITIM AJANS
İstanbul

Tel: 05360636055
Twitter: GazetesiIsrak
Facebook: Işrak-إشراق

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televizyon 

İletişim A.Ş.
İmtiyaz Sahibi 

Genel Koordinatör
Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Müdürü
Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına

Nebi Ergen
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi DUSUKI
Muhammed Semir Abras
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص 

أحمد مظهر سعدو 

علي محّمد شريف

إلهام حقي

أحمد شاهين

رئيس التحرير

مدير التحرير

رئيس القسم السياسي 

رئيس القسم الثقافي

رئيسة قسم المرأة

تصميم غرافيك

 Genel  Yayın Yönetmeni
Yayın Müdürü
 Siyasi Bölüm Başkanı
  Kültür Bölüm Başkanı
Kadın Bölüm Başkanı
Grafiker

 Subhi Dusuki
Muhammed Semir Abras

Ahmed Mazhar Saadu
 Muhammed Ali Şerif

 İlham Hakki
Ahmet Şahin



5

ي
س

سيا
م ال

س
ت -  الق

تقارير وتحقيقا

أسئلة السوري حول قيصر والنظام و "صندوق العزلة"

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

يبدو أن الشعب السوري ما يزال يرتقب ما ميكن أن يؤول إليه حال السلطة اإلجرامية يف دمشق بعد البدء بتنفيذ قانون قيصر، منذ 17 حزيران/ يونيو 
املنصرم. واألسئلة األساسية تبقى ماثلة يف املخيال السوري وهي هل سيساهم تطبيق هذا القانون األمريكي، يف الوصول حًقا وجداًي إىل عملية االنتقال 
السياسي املنصوص عليها يف قرارات األمم املتحدة وخاصة القرار رقم 22٥٤ ومسار جنيف، املتوقف عسًفا وبفعل فاعل من قبل النظام وداعميه من 
روس وفرس؟ وهل ميكن االعتماد على الوعود والسياسات األمريكية يف حتقيق رغبات ومتطلبات شعب سورية الذي يطمح جملتمع حر دميقراطي وكرمي 
ويسوده القانون وال يعلوا ذلك إال الدستور الوطين؟ وهل انتهى الدور الوظيفي البائس واملشبوه املنوط ببشار األسد ونظامه القمعي؟ وهل الواقع الدويل 
واإلقليمي كذلك، ابت متهيًئا حبق إلهناء حكم بشار األسد، وإسقاط الدولة األمنية/ العصابة، والوصول بسورية الوطن والدولة إىل بر األمان، منهًيا بذلك 
عذاابت السوريني اليت طالت وطال زماهنا؟ وتشري املعطيات إىل أن قيصر الذي حشر »النظام يف صندوق العزلة«؛ سيجعل دواًل كثرية ترتدد يف إقامة أية 

صالت معه أو استئناف ما انقطع منها.
بعض الباحثني والسياسيني حتدث لصحيفة إشراق حول ذلك ضمن حالة من استمرار التساؤالت املشروعة وامللحة. 
فقد قال السيد مأمون خليفة كاتب ومعارض سوري " بوعي اللحظة التارخيية لنضال شعبنا أقول منعاً لاللتباس املؤسس 
على خلفيات إيديولوجية وحقيقة املواقف السلبية األمريكية على مدى تسع سنني ملسرية آالم شعبنا: أنه لو مل يكن هناك 
بطل امسه )قيصر( وجهود وطنية رائعة محلتها إرادات طليعة بناتنا وأخواتنا وشبابنا ورجالنا املقيمني يف أمريكا ملا كان هناك 
قانون قيصر- قانون محاية املدنيني يف سورية. نالحظ ظاهرايً تصعيد تعنت السلطة وحليفيها الروسي واإليراين مبواقفهم 
بعد بدء تطبيق قانون قيصر يف الوقت الذي ترسل فيه روسيا الرسائل اليت ال ختطئها عني- امللخصة عن استعدادها البدء 
مبباحثات دون شروط مع أمريكا لالتفاق على حل املعضلة السورية، وال داعي للتعليق هنا عن عبثية التعاطي اإليراين 

وتصرحيات السلطة عن "عدوان أمريكي جديد على الشعب السوري لتجويعه حتت حجج واهية كادعاء وقوفهم مع املعذبني يف السجون السورية يف الوقت 
الذي ال يوجد فيه معتقلني سياسيني يف السجون السورية !!!!" مث قال "  أما فيما يتعلق بنضوج الواقع اإلقليمي والدويل إلهناء الدور الوظيفي لنظام األسد 
فحسيب أن ذلك متعلق بعامل أساسي وهو عدم نضوج االتفاق الروسي األمريكي على صيغة إبطار توزيع مناطق النفوذ واملنافع فيما بينهما وأساسه هنا 
الدور اإلسرائيلي املقرر فيما إذا رأى أن سورية والسوريني لن يستعيدوا عافيتهم خالل فرتات طويلة ستتمكن خالهلا إسرائيل من تغيري كل مفاهيم ووقائع 
الصراع العريب اإلسرائيلي حبيث تكون إسرائيل مقبولة لدى نسبة عالية من الشعب السوري بتأثري التشظي واإلهناك وخيبات األمل على الرغم من تضحياته 
غري املسبوقة على مدار ما تستحضره اإلنسانية من اتريخ لثورات الشعوب لتحقيق حريتها وبناء جمتمعها العادل املتحضر. أما فيما يتعلق إبمكانية االعتماد 
على الوعود األمريكية يف حتقيق رغبات الشعب السوري، فإننا جند أن االعتماد املؤسس على الثقة بسياسات أمريكا جتاه قضيتنا السورية سيكون ضرابً من 
التمنيات أبحسن األحوال، فبينما السوريني يسعون الجتثاث األسدية كطغمة فاسدة متسلطة ال تتيح املعطيات املوضوعية والوطنية اللقاء معها فإن أمريكا 
عملياً تدير املعضلة السورية حتقيًقا ملصاحلها املتضمنة أواًل املصاحل اإلسرائيلية، وما تصريح جيمس جفري بعد إقرار قانون سيزر وقبل أايم من بدء تطبيقه 
الذي قال فيه : أن حكومته ال تسعى لتغيري النظام يف دمشق بل إىل تغيري سلوكه !!! إال دليل قريب على اختالف التصورات واملصاحل مع أمريكا. لكن ذلك 
ال يعين أن يتوقف السوريون عن السعي لتغيري الظروف اليت تتيح للقوى اخلارجية من حتقيق مصاحلها على حساهبم وعلى حساب مطالب شعبنا املشروعة، 
ولنا مما قام به وقدمه الوطنيون السوريون يف إجناز مشروع قانون سيزر مثااًل حياً على واقعية اقرتاهبم من أهدافهم عندما يلتقون على كلمة سواء ويسحبون 
ثنائية االختيار املتاح أمام اجملتمع الدويل: بني نظام األسد واجلماعات املتخلفة البديلة، اجلماعات اليت أنتجتها القوى املعادية النتصار ثورة الشعب السوري 
مع حالة ضعف ومتزق القوى الوطنية السورية ، وبذلك يرقى قانون سيزر لدرجة البديل اإلجيايب اإلضايف اجلديد الذي يساعد على متكني شعبنا من استعادة 

وطنه وإعادة بنائه على أسس إنسانية وحضارية جديدة . "
أما الكاتبة والشاعرة الفلسطينية هدى ديبان فقالت: " لو أرادت أمريكا إسقاط نظام األسد وحاشيته لسارعت لذلك منذ 
البداايت، هناك الكثري من اجلرائم اليت اقرتفها األسد االبن واألب من قبل. هل هنالك أبشع وأفظع من قتل السوريني 
ابلكيماوي؟ هل كان حيتاج اجملتمع الدويل إىل قانون قيصر ليضع حًدا جلرائم آل األسد حبق الشعب السوري. قانون 
قيصر ال يزيد السوريني إال مزيًدا من العذاابت. وغذا كان اهلدف من هذا القانون اإلطاحة بنظام األسد مل يكون على 
الشعب أن يدفع فاتورة هذا القانون من أمعاء اطفاله ونسائه اجلائعة. سقطت العدالة بسقوط املنازل على أصحاهبا منذ 
بداية هذه احلرب. وكل السناريوهات املطروقة على مرور تسع سنوات هي سيناريوهات كاذبة وال تعطي إال مزيًدا من 
اخلذالن لكافة أطياف الشعب السوري. كان على السوري منذ البداية أن يعلم أن عليه أن )يقلع شوكه بيده( رمبا كان 

الثمن أقل دموية مما وصل إليه."
العقوابت  درجة  رفع  هو  حقيقته،  قيصر يف  قانون  بقوله:"  طه  الناصر  عبد  اللبناين  الكاتب  من جهته حتدث إلشراق 
االقتصادية على سورية، وهو مشابه جلملة قرارات اختذهتا اإلدارات األمريكية املتعاقبة ضد دول اعتربهتا مارقة أو خارجة 
على القانون الدويل، وخارجة عن طاعة عمياء للنظام العاملي الذي تسيطر عليه الوالايت املتحدة األمريكية؛ وما أمثلة 
كواب وفنزويال والعراق وإيران ببعيدة؛ ولكل منها عقوابته اخلاصة، ويف معظمها اقتصادية يتضرر منها عموم الشعب، قبل 
أي ضرر يصيب الطبقة السياسية احلاكمة. أما عن عالقة هذا القرار بعملية االنتقال السياسي يف سورية، فال أرى فيه ما 
يدل على ذلك، ألنه ليس أكثر من حلقة يف مسلسل الضغط األمريكي على دمشق، ولن يكون أكثر وقًعا من قرارات 
أمريكية أو أممية سابقة ذات صلة، كانت وما زالت حربًا على ورق. ويرجع ذلك إىل عدة أسباب تتلخص يف عدم جدية 

الوالايت املتحدة األمريكية يف التوصل إىل حل سياسي يف سورية، بل االكتفاء بضبط التوازانت اإلقليمية املتداخلة على األرض السورية، مث اللعب على 
األجندات املتناقضة بني أطراف الصراع املتعددة، وابلتايل حماولة ربط النزاع مع القوى املتصارعة مثل روسيا وإيران وتركيا على وجه اخلصوص، ويف تنسيق 
اتم مع اسرائيل اليت تستبيح معها أجواء سورية ساعة تشاء" مث قال طه :"  اجلديد يف قانون قيصر، ليس سوى رفع مستوى الضغوط االقتصادية لتعديل 
السلوك السياسي للنظام وحتسني أدائه أمام األمريكي، دومنا اهتمام مبعاانة الشعب السوري، الذي تسعى قواه احلّية إىل خطوات تنهي احلروب الدائرة على 

األرض السورية، عرب خروج القوات األجنبية منها ، ووقف القصف، مث اإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني، واالنتقال بعد ذلك إىل إمتام املصاحلة الوطنية 
احلقيقية، وبناء دولة دميوقراطية؛ يف وقت تتجه فيه اإلدارة األمريكية إىل مزيد من سرقة النفط والغاز السوري والسعي إىل إقامة قواعد عسكرية اثبتة على غرار 
العراق، مث حصرية إعادة إعمار سورية ابلشركات اخلاضعة للشروط األمريكية، انهيك من فرض اتفاقات سالم مهينة على النظام السوري فيما خص الصراع 
العريب اإلسرائيلي.  وما بني النصوص والتطبيق فجوات كربى، وغالًبا ما تساهم العقوابت االقتصادية يف أتزمي املشهد السياسي، يف ظل تداخل نفوذ شرقي 
وغريب يرى مصلحته يف استمرار الوضع القائم على عدم االستقرار. وهنا نالحظ أن حلفاء النظام ال يستطيعون تقدمي الدعم الالزم له، ال إقليمًيا وال دولًيا، 
لسببني رئيسيني، أوهلما العجز املادي لبعضهم مثل العراق وإيران وفنزويال وكوراي، واثنيهما خوف بعضهم اآلخر من عقوابت أمريكية جاهزة إن جتاوزوا قانون 
قيصر، مثل دول الصني وروسيا واإلمارات العربية املتحدة، ويكاد يتفق املعسكران: احللفاء واخلصوم على إضعاف نظام األسد، وليس على إهنائه، كي حيافظوا 
على ما حصلوا من امتيازات؛ واملضحك املبكي أن حلفاءه يطلبون وّد اإلدارة األمريكية وينسقون حتركاهتم معها، غري عابئني مبصلحة النظام أو مبعاانة الشعب 
السوري. انهيك أهنم جُيمعون على ضرورة تعديل سلوكه السياسي، وهم يف احلقيقة حيبذون استمراره ضعيًفا بني مطرقة احللف األمريكي اإلسرائيلي، وسندان 
احللفاء املتصارعني على مواقع الثروة السورية، وال جيدون حرًجا يف استنزاف قدرات النظام خدمة ملشاريعهم." واتبع يقول:” البحث عن بدائل لنظام األسد 
ُتدرس يف اللقاءات الروسية األمريكية، ولكنها غري جدية حىت اآلن، لعدم اتفاق القطبني أواًل، ومراعاة للمصاحل االقليمية، واملواقف املختلفة لتلك القوى حول 
املوضوع، يف انتظار تطورات وأحداث أتيت االنتخاابت الرائسية األمريكية يف طليعتها، وما يرافقها من حماوالت فرض صفقة القرن، وغري ذلك من صراعات 
عاملية مرتقبة. أمام كل ما تقدم، أرى أن معاانة الشعب السوري مستمرة، وال آمال تعقد على أمريكا، ألن التجربة أثبتت السقوط األخالقي املدوي للشرق 

وللغرب مًعا على أرض سورية، ويتبعهم يف ذلك العرب، منهم العاجزون عن الفعل، ومنهم املتآمرون على ختريبها".
األكادميي السوري الدكتور أمحد احلمادي أكد قائاًل " ال نستطيع إغفال دور العامل االقتصادي يف قوة الدولة فهو عنصر 
أساسي يف قوهتا العامة، و مبا أن النظام السوري قد خطف الدولة و استأثر هبا وحوهلا إىل مزرعة خاصة له مما جيعل هناك 
صعوبة يف التمييز ما بني الدولة والنظام يف احلالة السورية على الرغم من التباين العلمي ما بني الدولة والنظام وال جمال 
قوته  استنزاف وجتفيف مصادر  النظام هبدف  قوة  للتأثري على  قيصر كسالح صراعي خارجي  قانون  أتى  فيه،  للخوض 
االقتصادية وإضعافه ودفعه مرغًما لتنفيذ مفردات الرؤية الدولية للحل السياسي واليت ترمجت على شكل قرارات دولية مثل 
القرار 22٥٤ ومسار جنيف وغريها واليت أصبحت أحد مفردات القانون الدويل اليت تؤسس حلل املسألة السورية، ولكن 
القانون الدويل يشرع القوانني وحيدد سبل احلل ويبقى التنفيذ الذي هو حباجة لقوة داخلية أو خارجية تتصدى ملهمة تطبيق 

مفردات القانون الدويل حتت مسمى املشروعية الدولية ،أي يصبح القيام ابملمارسات الساعية لتطبيق القانون الدويل ضد النظام مشروعة . لذا شرع قانون 
قيصر األمريكي ببعد دويل أي متوافق مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل على الرغم من كونه قانون وطين أمريكي حاله كحال الضرابت العسكرية 
اليت قامت هبا أمريكا ضد بعض األهداف السورية ومنها مطار الشعريات، فقانون قيصر وسيلة اقتصادية، أما الضرابت العسكرية فهي وسيلة عسكرية وبغض 
النظر عن مدى فعاليتهما فكالمها وسائل صراعية." مث قال " أما عن فعالية قانون قيصر فلقد الحظنا ردات فعل النظام عليه الذي سيتجه ملواجهته كما 
صرح من قبل بعض مسؤوليه ومنهم رأسه ابلصمود والشموخ وعدم الرتاجع ولكن إىل مىت سيكون هذا الصمود وعدم الرتاجع والتحلي ابلشموخ اخلليب 
واملكابرة؟ لنرى!!! قانون قيصر لن يؤدي إىل التغيري اجلذري ولكنه سيكون الوسيلة الضاغطة الدافعة إلجناز عملية التغيري السياسي وفق قرارات جملس األمن 
الدويل وحتديًدا القرار 22٥٤، واملمتاز يف القانون أنه حسم مسألة إعادة أتهيل نظام األسد وقضى عليها اليت سعت روسيا منذ سنوات العمل على دعمها 
مع بعض األنظمة اإلقليمية كإيران واإلمارات. وأصبحت هذه املسألة مما جتاوزها الزمن بقانون قيصر." وأضاف "  ال تكفي الوعود والسياسات األمريكية يف 
حتقيق متطلبات ورغبات شعب سورية، فلن يصل شعبنا إىل احلرية والدميقراطية والعيش الكرمي إال عرب االعتماد على نفسه، فجميع الوعود عرب السنوات 
العشر املاضية مل أتت بنتيجة، الشعب السوري اليوم قادر عرب الضغط على اجملتمع الدويل وعلى روسيا اليت ابتت تسيطر على مفاصل الدولة السورية عرب 
املرحلة الثانية من الثورة وما نشهده يف درعا والسويداء وخمتلف األراضي السورية يصب يف هذا االجتاه " مث انتهى إىل القول "  دور بشار األسد أجنزه بوحشية 
مطلقة عرب تدمري سورية وإرجاعها إىل العصور الوسطى بعد قتل أكثر من مليون ونصف سوري وهتجري نصف الشعب السوري يف شىت أصقاع األرض وجعل 
املدن السورية خرااًب، فضاًل عن جلب احملتل الروسي واإليراين وتقدمي املنطقة الشرقية الغنية ابملياه واألرض اخلصبة والنفط والغاز ألمريكا، وجعل املنطقة 
أبكملها تعيش حبالة توتر واستنفار دائم واستنزاف، وليس من الواضح لدينا حىت اآلن مىت تتخلى روسيا عن محايته و دعمه . القوى االقليمية والدولية تعمل 
وفق مبدأ مصاحلها وتكامل املصاحل واالعتماد املتبادل للمصاحل حىت ولو كان ذلك على حساب الشعب السوري الثائر الذي بقي يُذبح حتت مسع العامل 
وأنظاره على مدى عقد من الزمن، ولألسف حىت بعض الدول اليت من املفرتض أهنا من أصدقاء الشعب السوري كانت يف اخلفاء تدعم األسد ومتول روسيا 
وعملياهتا يف قتل املدنيني األبرايء كاإلمارات، لكن بعد بدء سراين مفعول قانون قيصر األوضاع تغريت نوًعا ما وسيطال القانون تلك الدول، مما سيغري يف 
معادلة الصراع لصاحل الشعب السوري، فأي دولة بعد ذلك ستحسب حساابهتا الدقيقة وتفكر مطواًل عندما تريد فتح قنوات داعمة هلذا النظام القاتل اجملرم 
املنبوذ دولًيا . وما سيطال الشعب السوري من هذا القانون من آاثر سلبية يكاد ال يذكر أمام ما فعله النظام القاتل اجملرم ابلشعب السوري من قتل وتدمري 
وتشريد وإفقار وحصار وجتويع وقهر وذل واعتقال للدرجة اليت حول سورية فيها ملسلخ بشري كبري وسجن ممتد على جممل األراضي السورية تفوح منه رائحة 

الدم والقهر واالذالل واخلراب ".
احملامي السوري أمحد اجلراح حتدث إلشراق قائاًل" اإلدارة األمريكية غري جادة يف تغيري النظام السوري وإهناء معاانة السوريني يف 
الوقت احلايل. ومنذ أايم ليست ابلبعيدة هناك تصريح لوزير خارجية أمريكا. أبنه ال بديل لبشار األسد. إضعاف الشعب السوري 
والدولة السورية نعم هذا ما ينجم عن قانون قيصر وقوانني احلصار. أما أن تقوم املناطق اخلاضعة للنظام ابلتحرك واملظاهرات 
إلسقاط النظام فهو مستبعد. قبضة النظام احلديدية وأجهزته األمنية. اليت خلقت الذعر واخلوف. بني شرائح الشعب السوري 
جعلت هذا األمل مستبعًدا. فهو يعتمد على ميليشيات. خارجية. ومستعد لضرب أقرب املواالة للنظام." وأضاف “النظام متشبث 
ابلسلطة ومستعد أن يضحي بكامل الرتاب السوري والشعب السوري كي يبقى يف احلكم. وهو يعترب نفسه قد انتصر. واآلن 

من خالل إعالمه حيمل كل معاانة الشعب السوري لقانون قيصر واحلصار. وللمؤامرة الكونية اليت تقودها أمريكا على سورية".

عبد الناصر طه

هدى ديبان

مأمون خليفة

 أحمد الجراح

د.أحمد الحمادي
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ســعر الصــرف إىل أكثــر مــن 3600 لــرة مقابــل الــدوالر الواحــد وهــذا اهلبــوط مل تشــهده 
ســورية مــن قبــل ومــع اســتمرار هــذا اهلبــوط فقــد ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة والتموينيــة ممــا 
اضطــر أصحــاب احملــالت التجاريــة إىل إغالقهــا بســبب عــدم ثبــات ســعر الصــرف وفقــدان 
األدويــة ومعظــم املــواد األساســية ممــا اضطــر الســورين إىل كســر حاجــز الصمــت مــن جديــد 

وخــروج أهــايل الســويداء ودرعــا يف مظاهــرات جديــدة احتجاجــاً علــى ســوء الوضــع املعيشــي 
الــي وصلــت إليــه البــالد مــع اهنيــار اللــرة الســورية وارتفــاع األســعار اجلنــوين.

خرجــت الســويداء إىل أكثــر مــن ثالثــة أايم متتاليــة يف مظاهــرات ســلمية يف حتــٍد لعناصــر وقــوى 

أّمــا الشــروط الــي وضعتهــا واشــنطن لرفــع العقــوابت الــي يتضمنهــا قانــون قيصــر، فإهنــا شــروط 
تعجيزيــة – ابلنظــر إىل بنيــة أو طبيعــة نظــام األســد – ذلــك أن انصيــاع نظــام األســد لتلــك 

الشــروط أو التزامــه الفعلــي بتطبيقهــا، إمنــا يعــي يف واقــع احلــال، زوالــه عــن الســلطة.
ال جديــد يف القــول: إن إجيــاد أي حــل لقضيــة الســورين ابت مرهــوانً بتوافقــات بــن أطــراف 
دوليــة تتصــارع مصاحلهــا علــى األرض الســورية، ولســنا حباجــة إىل تكــرار وتفصيــل لنــدرك أن 
دور قــوى املعارضــة الرمسيــة الســورية )السياســية والعســكرية( قــد احنســر منــذ زمــن عــن حيّــز الفعــل 

والتأثــر، ولكــن مــا هــو جديــر ابلوقــوف عنــده، إمنــا يكمــن يف تداعيــات االنعطافــة األمركيــة 
علــى الشــأن الســوري، مــن خــالل تشــديد واشــنطن علــى التطبيــق الفعلــي لقانــون قيصــر، ويف 

هــذا الســياق ميكــن لنــا الوقــوف عنــد أمريــن إثنــن:
األول:  أاّيً كانــت الدوافــع األمركيــة الكامنــة وراء قانــون قيصــر، فــإن املوجبــات الرمسيــة املعَلــن 
عنهــا لتفعيــل هــذا القانــون، مجيعهــا تناصــر قضيــة الســورين، ال بــل هــي تتماهــى مــع تطلعــات 
الشــعب الســوري الــذي يعــاين اهلــوان مــن وحشــية نظــام األســد علــى مــدى عشــر ســنوات، 

ت
ال

مقا

شــهدت الســاحة الســورية يف األايم األخــرة الكثــر مــن التطــورات فقــد دخــل قانــون قيصــر 
حيــز التنفيــذ وابلرغــم مــن فــرض العقــوابت علــى ســورية ألكثــر مــن 8 ســنوات إال أن النظــام 

الســوري استشــعر ابخلطــر احلقيقــي مــن هــذا القانــون.
قانــون قيصــر أقــره الكونغــرس األمركــي يف العــام املاضــي ووافــق عليــه الرئيــس األمركــي 
دوانلــد ترامــب هبــدف محايــة املدنيــن وينســب قيصــر إىل اســم مســتعار ملصــور عمــل يف 
الشــرطة العســكرية الســورية ســابقاً وانشــق عــن النظــام الســوري عــام 2013 حامــاًل معــه 
55 ألــف صــورة ألشــخاص مت قتلهــم حتــت التعذيــب أبســاليب تظهــر وحشــية هــذا النظــام 

واالنتهــاكات الــي يتعــرض هلــا الســورين يف الســجون الســورية.
سيســتمر قانــون قيصــر خلمــس ســنوات قادمــة وتوقــع خــراء أبن تكــون هــذه الســنوات 
علــى  وماليــة  اقتصاديــة  عقــوابت  فــرض  إىل  القانــون  ويهــدف  الســورين  علــى  عجــاف 
أساســي  بشــكل  والغــاز  النفــط  وهــي  الســوري  النظــام  عليهــا  يعتمــد  أساســية  قطاعــات 
وفــرض عقــوابت علــى كل مــن يســاند هــذا النظــام مبــا فيهــا روســيا وإيــران واملطلــوب مــن 
النظــام الســوري لرفــع العقــوابت وقــف القصــف اجلــوي علــى األراضــي الســورية وابألخــص 
املستشــفيات واملــدارس واألماكــن الســكنية إضافــة إىل رفــع القيــود لوصــول املســاعدات 
اإلنســانية للشــعب الســوري وإطــالق ســراح املعتقلــن السياســين وأتمــن العــودة اآلمنــة 
للســورين الالجئــن مــع ضمــان عــدم اعتقاهلــم واألهــم مــن هــذه البنــود هــي حماكمــة مرتكــي 

جرائــم احلــرب يف ســورية. 
طبــق القانــون اعتبــارًا مــن 17 حزيــران / يونيــو مــن هــذا العــام وكانــت البدايــة يف فــرض 
عقــوابت علــى أمســاء وكيــاانت مــن النظــام الســوري، ومنهــا بشــار األســد وزوجتــه أمســاء 
األســد، وحســب تصريــح اخلارجيــة األمركيــة فرضــت عقــوابت علــى أمســاء األســد ألهنــا 

أصبحــت أكثــر املســتفيدين مــن احلــرب الســورية.
ويف نفــس التوقيــت شــهدت اللــرة الســورية هبوطــاً ســريعاً بعــد هــذه األحــداث فقــد وصــل 

علــى  واإلقليمــي  الــدويل  الصــراع  حــّدة  اخنفــاض  مــع  متزامنــاً  احلــرب  وتــرة  اخنفــاض  يكــن  مل 
اجلغرافيــة الســورية، بــل ميكــن القــول: إن العكــس هــو الصحيــح، ذلــك أن غيــاب صــوت املدافــع 
والطائــرات إمنــا كان نتيجــة لتوافقــات دوليــة علــى كيفيــة إدارة فصــل جديــد مــن صــراع املصــاحل، 
قــد تكــون املصلحــة الســورية ليســت أولويــة يف حســاابت األطــراف املتصارعــة، وليــس توافقــاً 

علــى إهنــاء الصــراع.
انطالقــة  منــذ  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  أولــوايت  إحــدى  الســورية  القضيــة  تكــن  مل  ولئــن 
بــن كــري  املاراتونيــة  اللقــاءات  مــن خــالل  أوابمــا –  إدارة  آثــرت  إذ   ، عــام 2011  الثــورة 
والفــروف – تفويــض الــروس – علــى املســتوى امليــداين العســكري – ليحققــوا ُمنجــزاً عســكرايً 
متثّــل بتمكــن نظــام األســد مــن اســتعادة معظــم املــدن والبلــدات الــي فقــد ســيطرته عليهــا مــا 
بــن عامــي 2012 – 2015 ، كمــا حققــوا ُمنجــزاً سياســياً متثّــل اباللتفــاف علــى القــرارات 
األمميــة ذات الصلــة ابلقضيــة الســورية، وإجيــاد مســار أســتاان مــوازاة مــع مســار جنيــف، إاّل أن 
هــذا النــأي األمركــي عــن االهتمــام ابلقضيــة الســورية – كقضيــة شــعب – مل يكــن يعــي أبــداً 
غيــاب واشــنطن عــن  األرض الســورية، كمســرح لصــراع املصــاحل، ولعــل هــذا مــا ابت واضحــاً مــن 
خــالل إقــرار احلكومــة األمركيــة لقــرار لقانــون قيصــر، ذلــك اإلقــرار الــذي زامنــه عــودة أمركيــة، 

وبزخــم قــوي إىل الشــأن الســوري. 
مل تكــن االنعطافــة األمركيــة حنــو امللــف الســوري حتمــل يف مضامينهــا اهتماًمــا ابلقضيــة الســورية 
ذاهتــا، بقــدر مــا حتمــل اســرتاتيجيات أمركيــة جديــدة، ليــس خبصــوص ســورية ابلضــرورة، بــل 
حيــال مواجهــة إيــران الــي ابتــت هــي اهلــدف األول إلدارة ترامــب، بعــد انتهــاء احلــرب علــى 
داعــش، وبنــاًء عليــه، فــإن وضــع قانــون قيصــر يف حيّــز التنفيــذ منــذ منتصــف حزيران/يونيــو 
2020 إمنــا هــو يف واقــع احلــال، ســالح ثالثــي األبعــاد، تلــّوح بــه الــوالايت املتحــدة جتــاه موســكو 
أواًل إلجبارهــا علــى ممارســة دور فعــال يف طــرد إيــران مــن ســورية، كمــا تلــّوح هبــذا الســالح -اثنيــاً 
-  يف وجــه بشــار األســد بغيــة انصياعــه للقــرارات األمميــة والدخــول جبديــة يف العمليــة السياســية، 
وكذلــك االنفــكاك العضــوي بينــه وبــن إيــران، وهــي تلــّوح بــه – اثلثــاً – يف وجــه مجيــع حلفــاء 
نظــام األســد احملليــن واإلقليميــن والدوليــن هبــدف إحــكام اخلنــاق عليــه اقتصــاداًي وسياســياً. 

األمــن طالبــوا فيهــا برحيــل النظــام الســوري وخــروج روســيا وإيــران مــن مجيــع األراضــي الســورية. 
تعاملــت قــوى األمــن مــع احملتجــن يف الســويداء بنفــس الطريقــة مــع بــدء االحتجاجــات عــام 
2011 اعتقلــت منهــم بعــض الشــباب مــن املتظاهريــن ممــا يفســر لنــا عــدم تغيــر عقليــة هــذا 

النظــام حــى بعــد قتــل وتشــريد الســورين لســنوات.
حــاول األســد امتصــاص غضــب الشــارع فقــرر إعفــاء عمــاد مخيــس مــن منصبــه وتكليــف 
حســن عرنــوس مبهــام رائســة الــوزراء. اســتنكر الســوريون القــرار واعتــروه إبــرة خمــدر يف نعــش 
جســم ميــت فاجلميــع يعــرف أن املشــكلة ليســت يف احلكومــة الســورية بــل يف رأس النظــام 
بشــار األســد وأن ال قيمــة ألي وزيــر ســوري يف ســورية بــل إن أصغــر ضابــط خمابــرات أهــم 

مــن رئيــس الــوزراء.
يف ظــل هــذه األحــداث األخــرة قــررت احملكمــة الفرنســية حجــز أمــالك رفعــت األســد 
اآلن ويف  ملــاذا  الســؤال  يبقــى  لكــن  األمــوال  بتهمــة غســيل  ســنوات  أربــع  ملــدة  وحبســه 
ظــل هــذا التوقيــت مت إجــراء هــذه اخلطــوة هــل هــي رســالة مــن اجملتمــع الــدويل إىل النظــام 
الســوري أبنــه حــى لــو طــال الزمــن ولــو هاجــر مرتكــي اجلرائــم مــن ســورية فســتتم مالحقتكــم 

وحماكمتكــم؟؟
وابلرغــم مــن أن ســورية تواجــه أكــر كارثــة معيشــية مل تشــهدها منــذ أتسيســها إال أن بشــار 
األســد مل يكلــف نفســه للحظــة تطمــن الســورين علــى األقــل أو شــرح حجــم الكارثــة أو 
حــى تريرهــا فقــد تــرك املهمــة ملستشــارته بثينــة شــعبان لتطلــب مــن الســورين الصمــود يف 
وجــه املؤامــرة الكونيــة علــى وخــرج وليــد املعلــم ليســخر كالعــادة يف كل مــرة مــن العقــوابت 
الدوليــة ويصــرح أبن ســورية بلــد مســتقل غــر معــي بقــرارات الــوالايت املتحــدة واصفــاً قانــون 
قيصــر أبنــه يهــدف إىل إعــادة نشــر اإلرهــاب يف ســورية مــن جديــد. أاثرت هــذه التصرحيــات 
الشــعب الســوري واملؤيديــن خصوصــاً واصفــن عقليــة النظــام أبهنــا ال تتغــر يف حــل املشــاكل 

بــل إهنــا تفاقــم املشــكلة أكثــر. 
فهل ستشهد سورية ثورة اثنية يف وجه النظام السوري الذي مل يبق لديه أي شيء ليقدمه 
حــى ملؤيديــه؟ وبعــد االهنيــار الكبــر يف اللــرة الســورية ودخــول قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ أيــن 

بشار األسد؟ ملاذا ال خيرج ويصارح مؤيديه ابلكارثة؟
وهــل مــن املعقــول أن يتصــارع بشــار األســد ورامــي خملــوف علــى املليــارات املنهوبــة مــن 

الســورين بينمــا الشــعب الســوري يبحــث عــن لقمــة عيشــه يف حــاوايت الزابلــة؟
ومــن يدفــع مثــن اجلــوع واحلصــار هــل الشــعب الســوري الــذي مــازال يدفــع الثمــن إىل اآلن 
أم بشــار األســد املقيــم يف قصــره؟؟ رمبــا حتمــل األايم القادمــة املزيــد مــن الضغوطــات علــى 
النظــام الســوري واالهنيــار الكبــر يف العملــة لكــن أنمــل مــن هللا أن خيــرج الســورين مــن هــذا 

الوضــع وينهــي آالمهــم يف أســرع وقــت ممكــن.

حــى لــو كانــت هــذه املوجبــات هــي جمــّرد وســائل – ابلنســبة إىل واشــنطن – يُــراد اســتثمارها 
ألهــداف أمركيــة أخــرى، كالضغــط علــى إيــران أو الــروس مثــاًل، فــإن ذلــك ال يفقدهــا أمهيتهــا، 
إن مل نقــل يعــّزز مــن جدواهــا وفائدهتــا الكبــرة، ذلــك أن إيــران وروســيا، ومبــا قدمتــاه مــن دعــم 
مطلــق لنظــام األســد، مهــا شــريك حقيقــي يف تعميــق مأســاة الســورين، وليســتا جمــّرد حليفــن 
تقليديــن لنظــام األســد، وفضــاًل عــن ذلــك كلــه، فــإن أّي مســعى دويل يهــدف إىل إحــكام 
اخلنــاق علــى النظــام وحلفائــه، بغيــة ردعهــم عــن االســتمرار يف قتــل الســورين هــو مســعى مبــارك 
وُمرّحــب بــه. أّمــا اهلواجــس والتخّوفــات الــي تنتــاب الكثــر مــن الســورين خشــيًة مــن التداعيــات 
االقتصاديــة الــي ميكــن أن تطــال املواطنــن وتنعكــس ســلباً علــى أوضاعهــم املعيشــية، وبعيــداً 
عــن التطمينــات واإليضاحــات األمركيــة هلــذه املســألة، فإهنــا ختّوفــات مشــروعة وميكــن تفّهمهــا، 
ابلنظــر إىل األوضــاع االقتصاديــة املرتّديــة ابألصــل، وقبــل إقــرار قانــون قيصــر، والــي تعــود بواعثهــا 
الســورين وبؤســهم  الــي مل تكــن معيشــة  املاليــة  النظــام ومافياتــه  وأســباهبا إىل ممارســات رأس 
االجتماعــي واالقتصــادي لتشــغل حيّــزاً مــن اهتمامهــم، بقــدر انشــغاهلم ابلســطو علــى أمــوال 

الســورين واســتثمارها يف تعزيــز آلــة القتــل األســدية.
الثــاين: مل تفلــح قــوى املعارضــة الرمسيــة الســورية يف أن يكــون هلــا دوٌر فاعــٌل ومؤثّــر يف ســرورة 
العمليــة السياســية منــذ لقــاء جنيــف األول يف حزيران/يونيــو 2012، وحــى اللحظــة الراهنــة، 
إاّل أن هــذا اإلخفــاق السياســي قــد اقــرتن إبخفــاق ال يقــل عنــه فداحــًة، وأعــي إخفــاق قــوى 
املعارضــة يف  الدفــاع عــن قضيــة املعتقلــن يف ســجون األســد، وجْعلهــا إحــدى أولــواّيت الوفــود 
املفاوضــة، علمــاً أن القــرار الــدويل ) 2254 ( يؤّكــد يف بنــوده التمهيديــة ) 11 – 12 – 13 
– 14 ( علــى مجلــة مــن املســائل اإلنســانية منهــا: وقــف إطــالق النــار وفــك احلصــار عــن املــدن 
والبلــدات احملاصــرة وإطــالق ســراح املعتقلــن، فضــاًل عــن أهنــا مســائل فــوق تفاوضيــة، و تنفيذهــا 
ُملــزِم قبــل الدخــول يف أي عمليــة تفاوضيــة، وكان متاحــاً آنــذاك لوفــود املعارضــة – ســواء يف 
جنيــف أو آســتاان – أاّل ختطــو ابجتــاه أّي تفــاوض رمســي دون البحــث يف قضيــة املعتقلــن، 
ولكنهــا مل تفعــل ذلــك، لذرائــع شــى، ال يتســع ســياق هــذه املقالــة للحديــث عنهــا. اليــوم، جنــد 
أن قضيــة املعتقلــن ذاهتــا، والــي مل تكــن إحــدى أولــوايت املعارضــة الرمسيــة، تصبــح هــي املدخــل 
األساســي حلديــث اجملتمــع الــدويل عــن حــل سياســي يف ســورية، بــل تصبــح هــي الكاشــف 
احلقيقي والرهان القانوين واإلنســاين لوحشــّية النظام وجمافاته جلميع الشــرائع والنواظم اإلنســانية 

يف نظــر اجملتمــع الــدويل.
مــا مــن شــك يف أّن مثــة أطــراف دوليــة تدفــع ابجتــاه اســتثمار قضيــة املعتقلــن الســورين ملمارســة 
مزيــد مــن الضغــوط علــى نظــام األســد لتقويــض أركانــه، خلدمــة مصاحلهــا قبــل مصلحــة الســورين، 
ولكــن ممــا ال شــك فيــه أيضــاً، أن قضيــة املعتقلــن هــي مــن مثــار تضحيــات الســورين ومعاانهتــم 
وبســالتهم يف التصــّدي لطغيــان االســتبداد، ولعلــه مــن دواعــي الشــرف أن تكــون تضحيــات 

الســورين هــي إحــدى ســبل حتّررهــم وخالصهــم.

آالء العابد  

كاتبة سورية       

هل ستشهد سورية ثورة ثانية؟

حسن النيفي

كاتب وباحث سوري

؟
ً
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ً
هل تشهد القضية السورية ُمنعطفا
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عندمــا كنــت يف املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة مل أســتطع أن أفهــم العالقــة بــن التاريــخ واجلغرافيــا. وملــاذا كانــوا 
يدرســوان إايمهــا مًعــا ودرجتهمــا تدجمــان أيًضــا، وكنــت أحــب التاريــخ إىل درجــة اهلــوس وأكــره اجلغرافيــا.

فاملنهــاج وأســاليب التدريــس الــي كانــت تعتمــد علــى البصــم وحشــو املعلومــات. مل تتــح يل الفرصــة لفهــم 
هــذه العالقــة إال بعــد خترجــي مــن اجلامعــة ومــن خــالل املطالعــة الذاتيــة اســتطعت فهمهــا وأدركــت كيــف 

أن اجلغرافيــا الطبيعيــة هــي الــي كانــت الالعــب األساســي يف حكــم حركــة التاريــخ.
ولكــن يف العصــر احلديــث مــع بدايــة عصــر التدويــل )مــا قبــل العوملــة( ومــن خــالل تدخــل اإلنســان يف كل 
شــيء مبــا فيــه اجلغرافيــا. قامــت الــدول الغربيــة املهيمنــة حينهــا بتقســيم العــامل وفــق مصاحلهــا ورؤاهــا دون 
اعتبــارات أساســية للجغرافيــا الطبيعيــة بــل وفــق جغرافيــا سياســية مصنعــة بدقــة وأانة وبنــاء علــى دراســات 

طويلــة لتضمــن هلــا عوامــل البقــاء ألطــول فــرتة ممكنــة. 
وبذلك التحول أصبح الغرب املتفوق هو صانع التاريخ احلديث متحداًي عوامل اجلغرافيا الطبيعية.

وال شــك أن أكثــر منطقــة يف العــامل قاطبــة درســت عمليــة تقســيمها وجتزئتهــا هــي املنطقــة العربيــة. فقــد مت 
إرســال مئــات بــل آالف مــن اجلواســيس وضبــاط االســتخبارات ليجوبــوا األرض العربيــة بصفــة مستشــرقن 

وعلمــاء وأطبــاء ومبشــرين.
وعلــى عكــس االنطبــاع الســائد إن بريطانيــا وفرنســا مهــا اللتــان كانتــا مهتمتــن بدراســة املنطقــة العربيــة فــإن 
احلقيقــة أن األملــان كان هلــم العــدد األكــر مــن اجلواســيس والدراســات وكانــت تــرى نفســها مهيئــة أكثــر 

لوراثــة الدولــة العثمانيــة حيــة أو ميتــة.
لكــن هزميــة األملــان مــع حليفتهــم الدولــة العثمانيــة يف احلــرب العامليــة األوىل هــو الــذي مكــن بريطانيــا 

وفرنســا ومعهــم روســيا لالســتفراد بتقســيم املنطقــة وفــق اتفاقيــة ســايكس بيكــو املعروفــة.
منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر ومطلــع القــرن العشــرين كان النشــاط األملــاين كبــرًا يف املنطقــة العربيــة 
الــي كانــت حتــت حكــم الدولــة العثمانيــة يف قعــر تصدعهــا. وكان التنافــس واضًحــا مــا بــن االنكليــز 
والفرنســين وروســيا مــن انحيــة اللذيــن أرادوا إهناءهــا لتقاســم تركتهــا وبــن األملــان اللذيــن أرادوا اســتمرارها 
مــع حصوهلــم علــى امتيــازات جتاريــة واقتصاديــة واســتثمار الثــروات الطبيعيــة واملواقــع اإلســرتاتيجية يف 
أراضيهــا )وراثتهــا حيــة( ولتحقيــق ذلــك قامــوا بتدريــب اجليــش االنكشــاري وتطويــره وتزويــده ابلســالح 
احلديــث. كمــا توصلــت دراســاهتم أن احلــل الوحيــد الســتمرار حكــم اإلمراطوريــة هــو تطويــر وســائل 
املواصــالت فيهــا لتتمكــن مــن إعــادة الســيطرة علــى األطــراف حتــت النفــوذ واإلشــراف األملــاين طبعــا. مــن 
هنــا ولــدت فكــرة بنــاء خــط ســكة حديــد تربــط برلــن حــى البصــرة وكانــت املرحلــة األوىل )برلــن اســطنبول 
قونيــة( واملرحلــة الثانيــة )قونيــة اســكندرون أضنــا( واملرحلــة الثالثــة )أضنــا املوصــل مــع تفريعــة إىل حلــب( 
وكانــت األصعــب عــر جبــال طــوروس وزغــاروس واملرحلــة الرابعــة: )املوصــل بغــداد البصــرة( مل تنفــذ إال بعــد 

ــا ابخلــط األساســي. ســقوط اإلمراطوريــة املتداعيــة عــن طريــق اإلنكليــز لكنهــا مل تربــط فعلًي
اســتغرق العمــل يف املراحــل الثــالث املذكــورة أكثــر مــن 35 عاًمــا بتمويــل أملــاين كامــل علــى شــكل قــروض 
طويلــة األجــل وبتخطيــط ودراســات وإشــراف املهندســن األملــان أيًضــا حــى مت اإلجنــاز يف عــام 1911 .

لقــد اعتــر اإلنكليــز هــذا املشــروع هتديــًدا حقيقًيــا إلمراطوريتهــم. وحاولــوا تعطيلــه أو إلغائــه عــدة مــرات 
كان آخرهــا يف احلــرب العامليــة األوىل.

وهــذا املشــروع العمــالق ســيكون العــب مهــم يف حتديــد مســتقبل ســورية السياســي يف العصــر احلديــث 
لذلــك أســهبنا يف احلديــث عنــه.

مل تكن صدفة أن تنتهي ســنتن من املفاوضات الفرنســية الريطانية الســرية إىل اعتبار خط ســكة احلديد 
الواصــل مــن أضنــة إىل املوصــل كحــد فاصــل ملنطقــة النفــوذ الفرنســي املســماة ابملنطقــة A يف اخلريطــة 

املرفقــة ابتفاقيــة ســايكس بيكــو املوقعــة يف 1916 وهــو الــذي ســيتحول إىل خــط احلــدود السياســية 
لســورية أو اجلمهوريــة العربيــة الســورية.

حــدود ال عالقــة هلــا إبرادة الشــعب العــريب وال عالقــة لــه ابلتاريــخ أو اجلغرافيــا الطبيعيــة. وبريطانيــا الــي 
كانــت تتآمــر إلخــراج هــذه املناطــق مــن الفضــاء الطبيعــي هلــا )العــريب( كانــت قــد وعــدت الشــريف 

حســن يف مراســالت مكماهــون ابالعــرتاف بدولــة عربيــة حدودهــا الشــمالية جبــال طــوروس وزغــروس.
أان ال أدري كيف ميكن أن نعرتف أو حنرتم حدود رمستها يد األطماع االستعمارية من أملاين أراد إنعاش 
إمراطوريــة لرثهــا حيــة، وآخــر إنكليــزي أراد احلفــاظ علــى إمراطوريتــه احليــة ابعتبــار هــذا اخلــط احلديــدي 

ذو امهيــة إســرتاتيجية توصــل اإلمــدادات العســكرية مــن القاعــدة األكــر يف قــرص إىل بغــداد مث اهلنــد.
رغــم حــرص احلليفــن اخلصمــن بريطانيــا وفرنســا أن تكــون املنطقــة A مســاوية متاًمــا ابملســاحة للمنطقــة 
B إال أن الطمــع الريطــاين دفعهــا لتحتــل أكــر قــدر ممكــن مــن منطقــة االنتــداب الفرنســي ومل تنســحب 
منهــا إال بعــد مفاوضــات شــاقة )ومــا كادوا يفعلــون( وكان ذلــك االنســحاب مقابــل االحتفــاظ بقضــاء 
املوصــل الشاســع والغــي ابلنفــط. ومدينــة املوصــل كانــت اترخييًــا مرتبطــة ثقافيًــا وجتــاراًي وجغرافيًــا -عــر 

خــط مواصــالت قــدمي- مبدينــة حلــب.
وهكــذا متــت عمليــة فصــل التوأمــن جبراحــة قيصريــة. وأتبعــت األوىل لبغــداد حتــت االنتــداب الريطــاين، 

والثانيــة لدمشــق حتــت االنتــداب الفرنســي.
كان هــذا العبــث ابجلغرافيــا. مرتافًقــا مــع اللعبــة االســتعمارية املفضلــة لــدى اإلنكليــز وهــي عمليــات 
التهجــر والنقــل اجلماعــي لفئــات مــن الســكان. فقامــت بتهجــر العــدد الكبــر مــن اآلشــورين ابالتفــاق 
مــع فرنســا لتوطينهــم يف منطقــة انتداهبــا )ســورية( كمــا رحبــت فرنســا بتوطــن عــدد كبــر مــن األكــراد.

وهااتن ورقتان من ضمن كثر من األوراق الي مت ختبئتها للعب هبا وقت احلاجة.
أمــا األوراق شــبه املكشــوفة يف اتفــاق ســايكس بيكــو فكانــت اســكندرون وقــد أعطيــت وضًعــا خاًصــا 

ــا ــا مث مت فصلهــا عــن ســورية، وكان هــذا مبيًت ــا حللــب ومنحــت حكًمــا ذاتًي وهــي كانــت اتبعــة اترخيًي
واملنطقة c الي تقارب حدود فلسطن احلالية والي كان جيب أن ختضع إلدارة دولية حبسب االتفاقية، 

لكــن بريطانيــا احتكرهتــا بتفامهــات ثنائيــة وحبكــم األمــر الواقع.
ورغــم الكشــف عــن هــذه االتفاقيــة ووعــد بلفــور الــذي يعتــر مكمــال هلــا فــإن ذلــك مل ينفــع يف تفــادي 
نتائجهــا الكارثيــة. وال ميكننــا القــول هنــا ال ينجــي حــذر مــن قــدر، ألنــه مل يكــن هنــاك أي حــذر. ومل 

يكــن هــذا قــدر حمتــوم.

بسام شلبي 

التاريخ والجغرافيا وسورية

كاتب سوري

عندمــا نذكــر اجلزيــرة الســورية أو اجلزيــرة الفراتيــة ، نذكــر حضــارة ضاربــة يف القــدم، فقــد ســكن اجلزيــرة 
الفراتيــة اآلراميــون وأسســوا فيهــا عــدة ممالــك، مث ســقطت حتــت ســيطرة اآلشــورين وهاجــرت إليهــا 
قبائــل عربيــة عندمــا تفــرق أبنــاء عــدانن، فقصدهتــا قبيلــة تغلــب العربيــة، كمــا شــهدت املنطقــة ظهــور 
ممالــك ســراينية وعربيــة مثــل مملكــة الرهــا واحلضــر وتدمــر وحــدايب، وبقيــت املنطقــة حتــوي نوعــن مــن 
التجمعــات البشــرية احلضريــة والبدويــة تعيــش بــن هنــري دجلــة والفــرات بــدأت بدايــة احلضــارة األوىل 
كمــا أمجــع معظــم املؤرخــون وعلمــاء اآلاثر مــن هــذه املنطقــة، منطقــة اجلزيــرة الواقعــة بــن هنــر الفــرات 
وهنــر دجلــة، ولقــد عرفــت هــذه املنطقــة أقصــى مــا توصــل إليــه اإلنســان خلقــاً وابتــكاراً  ففيهــا مت 
اكتشــاف األلــواح املســمارية الــي أنشــأت األحــرف األجبديــة األوىل يف اتريــخ البشــرية، وفيهــا اكتشــفت 
أقــدم ســالح اســتخدمه اإلنســان، وقــد ورد اســم املنطقــة  ]اجلزيــرة[ يف ســفر التكويــن ابســم ] أرض 
شــنعار[ أمــا مصطلــح اجلزيــرة فقــد أطلقــه البلدانيــون العــرب علــى اإلقليــم نفســه ، وتســمية اجلزيــرة 
]ابلفراتيــة[ ورد ت عنــد ابــن خلــكان  وامسهــا ابجلزيــرة الفراتيــة، وابــن خلــدون يف معــرض حديثــه عــن 
منــازل مضــر وتســميتها ابلفراتيــة يعــود إىل كــون هنــر الفــرات حيدهــا مــن الشــمال والغــرب واجلنــوب، 

وأطلقــت املراجــع الفارســية اســم ]عربســتان[ أي بــالد العــرب علــى منطقــة نصيبــن وحميطهــا.
هــذه املنطقــة معروفــة يف صــدر اإلســالم وكانــت متداولــة يف ذلــك الزمــان بشــكل واســع، حيــث جــاء 
يف نــص الرســالة الــي أرســلها اخلليفــة الفــاروق عمــر بــن اخلطــاب لقائــد جيوشــه يف الشــام أبــو عبيــدة 
ابــن اجلــراح ))فــإذا قــرأت كتــايب هــذا فاعقــد عقــًدا لعيــاض بــن غنــم األشــعري وجهــز معــه جيشــاً إىل 

أرض ربيعــة وداير بكــر((.
اجلزيــرة الســورية اليــوم الــي تعيــش اختطــاف تلــو اختطــاف ففــي الثــورة الســورية، مل تتأخــر مناطــق اجلزيــرة 
الســورية عــن االلتحــاق ابحلــراك الثــوري ربيــع 2011، وال ميكــن فصــل املظاهــرات الــي خرجــت أواخــر 
آذار/مــارس يف مدينــة ديــر الــزور، الواقعــة علــى الضفــة الشــامية لنهــر الفــرات، عــن حــراك بقيــة أرايف 
ديــر الــزور علــى ضفــة اجلزيــرة، أمــا يف مناطــق الكثافــة الكرديــة، فلعــّل أول املظاهــرات كانــت يف مدينــة 
عامــودا مبحافظــة احلســكة يف األول مــن نيســان عــام 2011. مث ســرعان مــا اتســعت املظاهــرات 
لتشــمل مــدانً وقــرى عديــدة يف ســائر اجلزيــرة، منهــا القامشــلي واحلســكة والشــدادي ورأس العــن وتــل 
أبيــض وعــن العــرب والرقــة والطبقــة وغرهــا، وشــهد بعضهــا حضــوراً مشــرتكاً عربيــاً كــردايً، وكانــت تعــر 
عــن روح عاليــة عظيمــة لــدى الوجهــاء الكــورد والعــرب يف املنطقــة كان يبشــر بفــرص كثــرة لتجــاوز 
كثــر مــن األلغــام الــي زرعهــا النظــام يف املنطقــة والعالقــة بــن أبنــاء اجلزيــرة الســورية الواحــدة لتكــون 

اجلزيــرة ذات اإلرث احلضــاري.
لكــن تطوريــن متزامنــن تقريبــاً غــّرا مــن مســار األحــداث، األول هــو بــدء ظهــور قــوى مســلحة حمليــة 
)اجليــش احلــر( يف مناطــق متعــددة مــن اجلزيــرة، وعلــى وجــه اخلصــوص املناطــق ذات الكثافــة العربيــة، 
وذلك يف ســياق حتّول الثورة الســورية إىل الطور املســّلح. والثاين صعود نفوذ مســلحن أكراد مرتبطن 
حبــزب االحتــاد الدميقراطــي، كفــرع ســوري حلــزب العمــال الكردســتاين، وذلــك حتــت مســمى وحــدات 

محايــة الشــعب يف مناطــق الكثافــة الكرديــة مشــال اجلزيــرة الســورية.

اســتمرت األمــور علــى ذلــك، لكــن ابلتــوازي كان هنــاك ســعي حثيــث الغتيــال قــادة احلــراك الشــعي 
الكــردي وأبرزهــم الزعيــم )مشــعل التمــو( واغتيــال وهتجــر عــدد مــن الشــخصيات العربيــة ممــن قــادوا 
احلــراك يف املنطقــة، والــي كانــت تــزرع األمــل مبســتقبل واعــد للجزيــرة، مث تبــع ذلــك قــوى الظــالم تنظيــم 
داعــش الــذي اختطــف اجلزيــرة عــر قتــل وســحل اآلالف مــن أبنــاء اجلزيــرة وأوهلــم أبنــاء ديــر الــزور مــن 
أبنــاء القبائــل العربيــة وأكثــر الضحــااي مــن )الشــعيطات( حيــث قتــل منهــم قرابــة ثالثــة آالف شــاب، 
وبعــد هــذا التمــدد الســريع مــن تنظيــم داعــش فتحــرك بعدهــا مباشــرة التحالــف الــدويل متحالفــاً مــع 

وحــدات محايــة الشــعب، وقــد وضــع التحالــف شــرطاً تعجيــزايً ابلنســبة ملــن حيمــل روح الثــورة الســورية 
فالتحالــف يعلــم بقــرارة تفكــره أن القــوى الوطنيــة مــن العــرب لــن تقبــل الشــطر الثــاين مــن الشــرط وهــو 

قتــال داعــش وعــدم قتــال النظــام.!!
فكانــت فرصــة لوحــدات محايــة الشــعب لتصبــح قــوى أمــر واقــع مــن خــالل متهيــد جــوي  كثيــف مــن 
قــوى التحالــف الــدويل ليحــرق تنظيــم داعــش، مث لتدخــل وحــدات محايــة الشــعب املنطقــة وتتحــول إىل 

قــوى أمــر واقــع، وختطــف املنطقــة مــن جديــد عقــب اختطــاف داعــش ومتــارس ممارســات النظــام علــى 
أبنــاء املنطقــة ليبقــوا مهجريــن ولتســلط علــى رقاهبــم مقصلــة النظــام مــن طــرف ووحــدات محايــة الشــعب 
مــن طــرف وبقــااي تنظيــم داعــش مــن طــرف، لتصبــح أراضيهــم للســلب والنهــب والغنيمــة، ولتخــرج 
طبقــة ليــس هلــا يف النضــال أمــام األســد وال أي دور يُذكــر لتتصــدر املشــهد هنــاك وُتســلط عليهــا 
وســائل اإلعــالم وتكــون قــوى أمــر واقــع تتحكــم هبــا بعــض األطــراف الدوليــة مبفاوضــات وتســوايت 
املنطقــة لتصبــح ورقــة يف يدهــم وإزعــاج لــدول املنطقــة، وينقضــي بذلــك األمــل بتجــاوز األلغــام الــي 
صنعهــا النظــام إىل ألغــام تفجرهــا هــذه القــوى نفســها وأحالمهــا، لتفــرض هــذه القــوى مشــروعها 
علــى حســاب األكثريــة مــن العــرب وبقيــة مكــوانت اجلزيــرة، وهــذا ينــم عــن عقليــة إقصائيــة اســتغاللية 
اســتغلت نكبــة الســورين وتضحياهتــم، لتفــرض نظــام حكــم يكــّرس اســتغالهلا وتضــع يدهــا علــى ثــروات 
البلــد ومقــدرات الشــعب الســوري، فالســورين الذيــن انضلــوا النتــزاع ســورية مــن حكــم العصابــة اجملرمــة 
ال ميكــن أن تــرتك لعصابــة أخــرى، ابتــت تعتقــل طفلــة )رهــف حســن الصــاحل( الــي مل تكــن األوىل وال 

األخــرة وبتهمــة انتمــاء والدهــا لقــوى الثــورة واملعارضــة.!!
مث إن املهجريــن مــن أبنــاء املناطــق الســورية، تُيســر هلــم طــرق النــزوح ملنطقــة حمــددة ليتــم حشــرهم يف 
مناطــق املعارضــة الســورية الثوريــة وليــس للجزيــرة الســورية ولــو كان هلــم أقــرابء هنــاك علمــاً أهنــا أراٍض 

ســورية.!
ثقافــة  ليتــم ســلخها عــن  التعليمــة  املناهــج  إقامــة!! ويتــم تشــويه  إثبــات  الــذي أيتيهــا حيتــاج  وابت 

وقيمهــا. املنطقــة 
اجلزيرة الســورية هي للســورين من أبناءها العرب والكرد واألشــورين واليزيدين وللمســلمن واملســيحين 
منهــم عمومــاً، واملســتقبل للوطنيــن الســورين وليــس للمشــاريع العابــرة للحــدود ونضــال الســورين مــن 

أجــل دولــة حديثــة وحتقيــق قيــم املواطنــة واملســاواة وليــس للمشــاريع الضيقــة والفئويــة.
انفجــر الســوريون ضــد حكــم الفئــة واألســرة وضــد اختطــاف البلــد واختطــاف ثرواهتــا وهــم بذلــك لــن 
يقبلــوا بصــورة أخــرى مشــاهبة ختتلــف فيهــا العناويــن ويبقــى املضمــون، ومــن مَثّ فــإن ضعيــف اليــوم قــوي 

الغــد، وقــوي اليــوم ضعيــف الغــد، وال حــال يــدوم علــى حالــه.

د- زكريا مالحفجي

الجزيرة السورية المسلوبة

كاتب وباحث سوري
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منــذ بدايــة احملنــة الســورية، ينــادي أغلبيــة الشــعب الســوري ابلوطنيــة الســورية وإعــادة 
أتســيس الوطــن علــى عقــد اجتماعــي جديــد يســتند إىل الوطنيــة الســورية والعيــش 
واختــالف  مذاهبهــم وقومياهتــم  أبنائهــا مبختلــف  ســورية وطــن جلميــع  املشــرتك وأن 
مجيــع  خبــروج  واملســتقلة  املوحــدة حبدودهــا  ســورية  وأن  والعرقيــة.  الدينيــة  انتماءاهتــم 
االحتــالالت، واآلمنــة مــن خــالل نظــام وطــي دميقراطــي يلــي حاجــات شــعبها. خيــرج 
علينــا االتفــاق الكــردي ــــــــ الكــردي، الصــادر عــن اجتمــاع اجمللــس الكــردي الــذي يضــم 
االحــزاب الكرديــة املنضويــة ضمــن " االئتــالف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة" مــع 
حــزب االحتــاد الوطــي الكــردي وتنظيــم قســد برائســة اإلرهــايب مظلــوم عبــدي الكــردي 
الرتكي الوافد إىل ســورية، واملرتبط ابملخابرات األمركية والعاملية والذي ينفذ أجندهتا. 
هــذا الــذي مل يســتطع التحصيــل علــى شــهادة تعليميــة، أصبــح جنــرااًل وقائــًدا عســكراًي 

هلــذا الكيــان اإلرهــايب.
متتــد املنطقــة الــي يســيطر عليهــا تنظيــم قســد مــن الرقــة مشــااًل إىل حمافظــة احلســكة 
وأقســام واســعة مــن حمافظــة ديــر الــزور. ينــص االتفــاق علــى أن األكــراد ســيتصرفون 
ب 80 ابملائــة مــن هــذه املســاحة، وســيرتكون لباقــي املكــوانت مــن عــرب وســراين 
وآشــورين وغرهــم 20 ابملائــة مــن تلــك املســاحة، بينمــا ال يشــكل الكــرد أكثــر مــن 

30 ابملائــة مــن ســكان املنطقــة، فهــل حــان موعــد التقســيم وتفتيــت اهلويــة؟
منــذ احتجاجــات األكــراد عــام 2004، رفعــت بعــض األحــزاب الكرديــة علًمــا مستــه 
علــم كردســتان الغربيــة، أي كردســتان الســورية، بدعــم وحتريــض مــن الكيــان الكــردي 
إســرائيل  مــع  واملتحالــف  العراقــي  االنفصــايل  بــرزاين  مســعود  بزعامــة  العــراق  مشــايل 

احملاســبة  إىل  أمركــي  دليــل  هــو  وإمنــا  فحســب،  الشــخصيات  يهــّدد  ال  قيصــر  قانــون 
واملواجهــة ابلعقــوابت والعقــاب، وابلتــايل فــرض عقــوابت شــديدة علــى النظــام الســوري 
بســبب اجلرائــم الــي ارتكبهــا حبــق الســورين علــى مــدى الســنوات املاضيــة، ومنــع كل 
حيقــق  وأن  حيــاول،  أو  ذلــك  يفعــل  مــن  ومعاقبــة كل  ودعمــه،  معــه  التعامــل  أشــكال 
مــا عجــزت عنــه الوســائل األخــرى، مبــا فيهــا العســكرية، أي إســقاط النظــام.. كيــف 
يتحقــق ذلــك؟ فهــل مــن خــالل تضييــق اخلنــاق عليــه، وحماولــة إحــداث صــدٍع يف بنيتــه، 
وخلخلــة قاعدتــه الشــعبية، ودفــع الســورين الذيــن يعيشــون حتــت ســلطته إىل الثــورة عليــه 
وإســقاطه؟ وكيــف ســيكون التأثــر احملتمــل للقانــون علــى حيــاة النــاس العاديــن؟ وهــل 
ألن القانــون يســتثي مــن العقــوابت املــواد الغذائيــة والدوائيــة واملســاعدات اإلنســانية فهــو 

هلــذا لــن يطاهلــم؟
الثــورة  إىل  النــاس  لدفــع  القانــون ابعتبــاره وســيلة  إىل  النظــر  بــن  تناقــض كامــن  هنــاك 
علــى النظــام مــن جهــة، والقــول إنــه ال ميــس قــوت يومهــم واحتياجاهتــم األساســية مــن 
جهــة أخــرى، كذلــك فــإن النظــرة تنطلــق أيضــاً مــن تفكــر رغبــوي بشــأن قــدرة القانــون 
علــى حتقيــق أغراضــه، وتظــل أيضــاً أســرة تصــّورات سياســية ســاذجة، تتمحــور حــول أن 
واشــنطن مهتمــة حقــاً مبصــر ســورية، انهيكــم عــن االهتمــام مبصــاحل الســورين، أو حتقيــق 
العدالــة هلــم، أو التوصــل إىل حــل سياســي عــادل، ينهــي مأســاهتم املســتمرة منــذ ســنوات 
بــل منــذ عقــود، مــع أنــه يتميــز عــن العقــوابت املفروضــة علــى آل أســد منــذ ثالثــة عقــود 
هــي مشوهلــا لألطــراف الثالثــة، أي يشــمل أيّــة دولــة أو مؤسســة غــر ســورية تتعامــل مــع 
أيّــة مؤسســة ســورية، حــّى الــي مل تســّمى مســبقاً. وهــذه ســابقة، إذ أّن أي شــركة صينيّــة 
أو هنديــة مثــاًل ســتتخّوف مــن أن يُــدرج اســم مــن تتعامــل معــه يف قائمــة معاقبــن قادمــة 
وســتوقف احــرتازايً هــذا التعامــل، وقــد تكــون أوقفــت فعــاًل حــى قبــل أن تصــدر األمســاء.

قانــون قيصــر هــو قانــون سياســي ابلدرجــة األوىل مبيكانيزمــات اقتصاديــة للضغــط علــى 
كل من ســيطاله، وبذلك لن يســرع بنهاية املأســاة يف ســورية بل ســيدفع إلشــغال اجلميع 
ابجلميــع وقــد يكــون مدخــاًل للتقســيم املتوافــق مــع االحتــالالت الــي اســتدعتها طبيعــة 

الصــراع وعقابيــل الثــورة.
فاجلميع ســيتّوقف عن التعامل حّى مع القطاع اخلاص الســوري، ما ميكن أن يؤدّي إىل 
كارثــة معيشــّية للمواطنــن، ومبــا أّن العقــوابت األحاديــة اجلانــب هــي شــكل جديــد مــن 

أشــكال احلــروب الــي تشــنها دولــة قويــة علــى دولــة أخــرى أضعــف منهــا، فاملســتهدف 
األساســي هو دول اجلوار أي لبنان واالردن والعراق وهي األضعف من روســيا والصن، 
خاّصــة لبنــان الغــارق يف أزمتــه، إّمــا أن يقطــع عالقاتــه مــع ســورية أو يطــال قيصــر كل 

مؤسســاته العاّمــة واخلاّصــة.
وليــس صحيحــاً أّن العقــوابت ال تطــال الغــذاء والــدواء يف ســورية، فلقــد اهنــار األمــن 
الغذائــي حــى قبــل قيصــر ألنّــه ال تعمــل حمطــات ضــخ امليــاه دون نفــط، ودون الضــخ ال 
ميكــن رّي احملاصيــل، ودون الــرّي ال حماصيــل وال مــردود زراعــي.. فســوراي اليــوم عــادت 
لتعتمــد علــى املطــر، ويكفــي ســنة جفــاف حــّى ميــوت النــاس جوعــاً! والصناعــة الدوائيــة 
الــي كانــت تلــي 80% مــن احتياجــات الســورين مل تقــم إالّ عــر تصديــر جــزء مــن انتاجهــا 

إىل دول أخــرى، الــذي توقــف وأصبــح ميــزان الــدواء يف ســوراي ســلبّياً منــذ 2011.. 
وعندمــا تضيــف الــوالايت املتحــدة قيصــر علــى العقــوابت الســابقة هــذا يعــي أهّنــا تريــد أن 
تســرع مــن حصــول الكارثــة املعيشــية، يف حــن أضحــى أغلــب ســكان ســورية حتــت خــّط 
الفقــر.. ومــا ســينتج عــن ذلــك هــو الفوضــى والــال اســتقرار يف ســورية وكذلــك يف لبنــان.

الــوالايت املتحــدة ســتدفع ابملزيــد مــن الــال اســتقرار يف ســورية، عــر العقــوابت االقتصاديــة 
اخلانقــة وحجــب إعــادة البنــاء، إلجبــار روســيا علــى إعــادة النظــر يف ســورية غــر املســتقرّة 
ُمكرهــًة،  ولــو  مبوســكو،  ابلدفــع  واشــنطن  اســرتاتيجية  عــر  أكثــر،  روســيا  تــوّرط  الــي 
اىل االنفصــال عــن إيــران وحزابلــه يف ســورية، وإالّ، فإهنــا بدورهــا مرّشــحة للمحاســبة 

وللعقــوابت ووضــع شــركاهتا علــى القائمــة الســوداء مبوجــب قانــون قيصــر.

وأمــركا، الــذي حيــاول فصــل مشــال العــراق هنائيًــا عــن العــراق، وقــد جــرى يف هــذا 
الســياق اجتماع موســع بن أكراد ســورية وأكراد العراق حضره ما يســمى بقائد قســد 
ولفيــف مــن قادهتــا وقــادة أحــزاب كرديــة ســورية، كان اهلــدف منــه البــدء يف إجــراءات 

تنفيذيــة تكــرس إقامــة كيــان كــردي ســوري اســتعداًدا لتكريــس انفصالــه عــن البلــد األم. 
طبًعــا ال ننســى هنــا الــدور األمركــي والفرنســي خصوًصــا، بتكريــس هــذا االحتــالل 
واالنفصــال، متاشــًيا مــع املخطــط األمركــي اإلســرائيلي املوضــوع للمنطقــة لتقســيمها 

اىل كيــاانت تكــون أصغــر وأضعــف مــن الكيــان اإلســرائيلي، هــذا مــا بشــر بــه شــيمون 
بريــز رئيــس وزراء اســرائيل يف كتابــه شــرق أوســط جديــد، والــذي )برأيــه( يقــوم علــى 
العبقريــة اإلســرائيلية واملــال واليــد العاملــة العربيــة، وهــو ترمجــة لنظريــة بــن غوريــون أحــد 
مؤسســي الكيــان الصهيــوين علــى أرض فلســطن العربيــة. الــذي قــال: إن بقــاء دولتنــا 
يعتمــد علــى تقســيم الــدول العــدوة احمليطــة بنــا إىل كيــاانت متناحــرة اعتمــاًدا علــى 

طوائــف وأثنيــات متنازعــة.
 رحــم هللا املفكــر العــرويب اليــاس مرقــص عندمــا رد علــى روايــة لعبــد هللا األمحــد القيــادي 
البعثــي الســوري عنواهنــا "عندمــا يتوهــج احللــم " الــذي توهــج حلمــه فيهــا لــرى األمــة 
علــى  التعــدايت  وأزالــت كل  اخلليــج  إىل  احمليــط  مــن  وقــد حققــت وحدهتــا  العربيــة 
األرض العربيــة مبــا فيهــا إســرائيل طبًعــا علــى يــد البعــث صاحــب )الرســالة اخلالــدة(، 
فــرد املرحــوم مرقــص بقولــه "ابلعكــس أان أرى نتيجــة ملــا حيصــل أمامنــا أن الــدول العربيــة 
ســتصبح جمموعــة مــن املشــيخات الــي حيكمهــا أســر وشــيوخ مقابــل كيــان هــو األقــوى 

وهــذا الكيــان هــو إســرائيل.
ومتهيــًدا هلــذا الكيــان املصطنــع تقــوم قســد حتــت بصــر ودعــم مــا يســمى قــوى "التحالــف 
الــدويل " احملتــل احلقيقــي لشــمال وشــرق ســورية ابلتغيــر الدميوغــرايف وبتشــريد أهــايل 
املنطقــة واالســتيالء علــى أمالكهــم وبذلــك يكــون هــذا التحالــف االســتعماري املتلطــي 
وراء قســد، ميــارس نفــس ممارســات النظــام احلاكــم يف دمشــق وهــو الوجــه اآلخــر هلــذا 

النظــام.
لــن يكتــب هلــذا االتفــاق اجلديــد النجــاح، فســورية ســتبقى موحــدة وســتكون دولــة 
احلريــة والدميقراطيــة لــكل مكوانهتــا، وإذا كانــت اليــوم تعــاين مــن نظــام فاســد متســلط 
جلــب االحتــالالت لبلــده ودمرهــا وهجــر أهلهــا ابملشــاركة معهــم، فــإن ســورية ســتنهض 
وتتخلــص مــن االحتــالالت والتدخــالت هبمــة شــعبها الصابــر املكافــح، وعلــى األكــراد 
الوطنيــن والشــرفاء أن يقتنعــوا أبهنــم جــزء مــن النســيج الســوري، وأن حــل مشــاكلهم 
وقضاايهــم ميــر عــر حــل املشــكلة الســورية، وأن احلريــة والدميقراطيــة ضمــن الوحــدة 
الوطنيــة وحدهــا هــي الكفيلــة إبخــراج االحتــالالت ومــن ضمنهــا مجاعــة جبــل قنديــل 
اإلرهابيــة، الــي تعمــل علــى أجنــدات اســتعمارية، هــؤالء هــم أعــداء الوطــن وليــس مــن 

يُعتمــد عليهــم إلنقــاذه.

فتجربــة روســيا يف فنزويــال مثــاًل مريــرة ألن العقــوابت األمركيــة أجــرت كبــار شــركاهتا 
النفطيــة علــى املغــادرة، وبذلــك، خســرت روســيا موقــع قــدم ابلــغ األمهيــة هلــا يف أمــركا 
مصــر  تريــد  ال  وهــي  الصــن،  وكذلــك  حليفتهــا  مســاعدة  مــن  تتمّكــن  ومل  الالتينيــة، 
مغادرهتــا ســورية كمــا اضطــرت ملغــادرة فنزويــال. وإيــران بدورهــا ســتتوّقف وســنرى أنــه ليــس 
لديهــا مــا يكفــي مــن الناقــالت لالســتمرار بدعــم فنزويــال مــع تطبيــق العقــوابت األمركيــة 

علــى الناقــالت الــي تنقــل النفــط والغــاز والديــزل مــن إيــران.
إن وضــع بشــار وأمســاء أســد علــى قائمــة عقــوابت قيصــر يثبــت جّديــة الــوالايت املتحــدة 
ابلضغــط علــى نظــام الوحشــية والنهــب، وعلــى مجيــع مــن يتعامــل معهــم أن يفهــم أبن أايً 
كان لــه عالقــة ابلفظائــع واجلرائــم الــي ارتكبهــا، فإنــه لــن يشــعر ابألمــان. وإن املزيــد ال بــد 
زمــن لــدى الطغمــة اجملرمــة ورفــض مطالــب الشــعب، واملزيــد 

ُ
آٍت، خاصــة مــع االنــكار امل

مــن األمســاء املرّشــحة للعقــوابت والقائمــة الســوداء ليــس ابلضــرورة مــن ســورية فقــط، وإمنــا 
مــن لبنــان ومــن وغــره أيضــاً.

وككل األنظمــة االســتبدادية، خصوصــاً يف ســنوات احلــروب، فقــد أثبــت النظــام اجملــرم يف 
ســورية قــدرة اســتثنائية علــى االســتفادة مــن أزمــات اجملتمــع والنــاس وآالمهــم، ابتــداًء مــن 
اســتغالل قضــااي املعتقلــن بتقاضــي العمــوالت والرشــى، إىل أعمــال النهــب والتعفيــش، 
وحــى بيــع أنقــاض البيــوت بعــد هتدميهــا. فقانــون قيصــر لــن يكــون إال أداة إضافيــة يف عــدة 

الشــغل هلــذا النظــام اجملــرم كــي يســتمر يف هــذه املمارســات.
والعقــوابت الــي يفرضهــا قيصــر، مهمــا حاولنــا التالعــب ابأللفــاظ، لتخفيــف آاثرهــا، 
ســتؤدي إىل معاقبــة عامــة للنــاس ترتاكــب حاليــاً مــع جائحــة كــوران، وجــزء كبــر منهــم 
ليــس هلــم ذنــب إال أهنــم وجــدوا أنفســهم مازالــوا علــى قيــد احليــاة يف مناطــق ســيطرة نظــام 

الطغمــة الفئويــة اجملرمــة.
كمــا أن هــدف قيصــر أمركيــاً حتقيــق تغيــر يف ســورية، تبــدو غــر واقعيــة متامــاً، فــاإلدارة 
األمركيــة، وعلــى لســان املســؤول األول عــن املوضــوع الســوري فيهــا، جيمــس جيفــري، 
ال تســعى إىل تغيــر النظــام، بــل دفعــه إىل التخلــي عــن إيــران وإخراجهــا مــن ســورية، ويف 
أحســن األحــوال إبــداء مرونــة كافيــة تســمح حبــل سياســي، قــد ال يتفــق ابلضــرورة مــع رؤيــة 
وأهــداف الشــعب الســوري. وفــوق ذلــك، مــن الصعــب تصــّور أن تستســلم روســيا وإيــران 
لقيصــر، بعــد أن أفشــال حمــاوالت إســقاط النظــام عســكرايً، حــى لــو خــرج النــاس عليــه.

ومــع اســتمرار احلــراك والتظاهــر يف الكثــر مــن النقــاط داخــل ســورية ومبجمــل املناطــق مــن 
اجلنــوب للشــمال ومــن الشــرق للغــرب فــال بــد مــن أحــد خياريــن: البــدء بتحقيــق أهــداف 
الثــورة مــن خــالل شــكل جمــدي مــن الوحــدة الوطنيــة الــي ُمنــع عنهــا شــعبنا أو الــال اســتقرار 
واملزيــد مــن الفوضــى مهمــا كانــت رغبــة ونــوااي أمــركا وإســرائيل دون رفــع غطائهــم احلقيقــي 

عــن نظــام القتــل واجلرميــة الفئــوي األســدي.
نقــول ذلــك ليــس حتفظــاً أو رفضــاً ملعاقبــة القتلــة واجملرمــن، ولكــن نســوق ونقــدم احملاذيــر 
مــن االســتمرار يف التــأأتة السياســية وعــدم اجلديــة بســرعة ختفيــف معــاانة شــعبنا الســوري، 
ذلــك مــن خــاِلل احتضــان حالــة وطنيــة جــادة وجديــدة لصــوغ مســتقبل ســورية قــواًل 
وفعــاًل واالنتقــال السياســي بــدون الســفاحن واجملرمــن ابلتــالزم مــع قانــون قيصــر إن كان 
املشــرع األمركــي جــاداً فيمــا حــاول إيصالــه ملســامعنا حــول تطبيــق القــرار األممــي 2254.

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

مع قيصر السوري وتداعياته األميركية
االتفاق الكردي ـ الكردي تفتيت هوية واغتيال وطن

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري 
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الال استقرار هو بيت القصيد أميركيا
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خمتصــن وتنشــر يف أوســاط التواصــل االجتماعــي ليتــم اســتخدامها بطريقــة 
حرفيــة ولترتســخ وتصبــح حقيقــة مســلمة يدافــع عنهــا الكثريــن ويقســمون 
أبغلــظ األميــان علــى صحتهــا، علًمــا أن األســد صــرح يف أحــد خطاابتــه 
اليــوم عــن طريــق  اكــذب اكــذب حــى تصــدق، ومــا زال مســتمرًا حــى 

يف  وهتــم  وأكاذيــب  مســتعارة  وغــر  مســتعارة  وأمســاء  وشــائعات  عمــالء 
االنرتنــت.

ببســاطة  البقــاء ابحلكــم.  يعــول األســد يف  مــاذا  أنفســنا علــى  إذا ســألنا 
نقول: إن معركة ســورية هي حق وابطل، خر وشــر، صراع إرادات وعزمية 
وليســت فقــط حديــد وانر، إهنــا معركــة صــر وحتمــل ومــن يدامهــه اليــأس 
ســوف يهــزم، واحلــرب النفســية تعــول عليهــا خمابــرات األســد كثــرًا لكســر 

ت
ال

مقا

عندمــا نعــود بفكــران إىل بدايــة الثــورة يذهــب البعــض للظــن أبن ســالح 
املتفجــرة  والراميــل  والــدابابت  واملدفعيــة  الصواريــخ  الرئيســي كان  األســد 
واألســلحة الكيميائيــة علــى اعتبــار أهنــا فتاكــة وأكثــر أتثــرًا، ولكــن املتبصــر 
يف األمــور يــدرك متاًمــا أن األســد اعتمــد علــى التالعــب يف عقــول الســورين 
بطــرق متعــددة ومنهــا الكــذب واخلــداع عــن طريــق وســائل اإلعــالم ونشــر 
النــاس ومعلوماهتــم واســتقدام حمللــن  األخبــار املضللــة والتحكــم أبفــكار 
ومفكريــن يعبــدون الطريــق ألفــكاره وتكريــس بقائــه علــى كرســي احلكــم 
حتــت شــعارات كاذبــة ذهــب ألجلهــا أكثــر مــن مليــون ســوري مث عمليــة 
التفرقــة وخلــق الفــن بــن أفــراد الشــعب، وذلــك إباثرة النعــرات الطائفيــة عــن 
طريــق بعــض العناصــر املتطرفــة واملوتــورة مــن اجلهتــن وســعى جاهــدا إللبــاس 
الثــورة لبــاس التشــدد مــن خــالل املوقوفــن الذيــن أخرجهــم مــن ســجونه 
لزرعهــم يف جســم الثــورة وخلــق الفتنــة حــى مــا بــن خصومــه كإســالمي 
وَعلمــاين وحلــي وشــامي، واســتغل بعــض أصحــاب األجنــدات واحلســاابت 

اإليديولوجيــة والسياســية واســتثمرها لصاحلــه.
كان األســد يعلــم متاًمــا أن البيئــة االجتماعيــة الســورية تربــة خصبــة لتقبــل 
اإلشــاعات وتصديقهــا فهــو مــن زرع فيهــا الشــك وقلــة الثقــة حــى بــن 
األقــرابء علــى مــدار مخســن ســنة، وأن هــذه الشــائعات املفركــة يوجــد هلــا 
مســتقبليها ومروجيهــا وكأهنــا حقائــق موثقــة وتدرجييًــا يتحولــون إىل مروجــن 
تنتقــل حــى  لتــزداد ضخامــة، والعــدوى كانــت  بــل ويزيــدون عليهــا  هلــا، 
إىل بعــض املثقفــن والسياســين واألكادمييــن اللذيــن مل حيكمــوا تفكرهــم 
وحتليلهــم عــن طريــق البحــث والتدقيــق، وبــدأت املخابــرات األســدية واجليش 
االلكــرتوين يروجــون مــا يريــدون، ومعظــم الشــعب يتداولــه كحقيقــة مطلقــة. 
أســاليب  علــى  واعتمــد  التضليــل  الثــورة  مؤسســات  علــى  األســد  مــارس 
املخابــرات وذلــك مــن خــالل اخــرتاق الصفــوف ببعــض العمــالء للتجســس 
واجتماعــات  ولقــاءات  اتصــاالت  مــن  موثــق  بشــكل  األخبــار  ومعرفــة 
ومواقــف وهــدف إىل بــث روح الفتنــة واللعــب علــى احلســاابت الضيقــة 
والعشــائرية  اجلهويــة  وحــى  سياســية  أم  شــخصية  ســواء كانــت  للبعــض، 
ابإلضافــة إىل توريــط بعــض الشــخصيات املعارضــة يف عالقــات مشــبوهة 
أو  السياســية  أو  املاليــة  الســمعة  لتشــويه  مجاهــراًي  مرفوضــة  ولقــاءات 

األخالقيــة. 
أيــدي  أقبيــة املخابــرات وعلــى  كانــت اإلشــاعات والدســائس تفــرك يف 

ال نبالــغ أبــداً إذا قلنــا أن مــن مل يشــارك مــن معظــم أنظمــة دول العــامل 
إن   - األحــوال  أحســن  يف  متفرجــاً  وقــف  فقــد  الســورية  احملرقــة  يف 
اســتثنينا التصرحيــات اخلجولــة اجلوفــاء مــن بعــض تلــك الــدول والــي 
كانــت تتناقــض مــع أفعاهلــم الســريّة منهــا والعلنيــة بدعــم النظــام، أو 
التغاضــي عــن جرائمــه يف أحســن األحــوال - وإال كيــف لنــا أن نقتنــع 
اليــوم بعــد مضــي أكثــر مــن 9 ســنوات مــن القتــل والتدمــر وتصفيــة 
املعتقلــن والتهجــر املمنهــج الــذي مارســه نظــام دمشــق علــى رؤوس 
األشــهاد متحــدايً العــامل وجملــس األمــن الــدويل و"التهديــدات اخلطابيــة" 
للــوالايت املتحــدة األمركيــة إن مل يكــن متواطئــاً معهــم ومتواطئــون معــه، 
وأمــا عــن الغــارات اإلســرائيلية الــي نســمع عنهــا بــن الفينــة واألخــرى، 
هــي ال تســتهدف النظــام مطلقــاً فالنظــام هــو ذات النظــام الــذي مجّــد 
جبهتــه مــع إســرائيل منــذ مــا بعــد "احلــرب التحريكيــة" يف تشــرين أول / 
أكتوبــر عــام 1973 والــي ال ختتلــف عــن املناوشــات التحريكيــة الــي 
أجراهــا حــزب هللا يف جنــوب لبنــان والــي أفضــت إىل بســط ســيطرته 
علــى املنطقــة احلدوديــة وإبعــاد الفصائــل الفلســطينية املقاومــة واســتالم 

مهمــة محايــة احلــدود اإلســرائيلية. 
إذاً فاخلالصــة املنطقيــة الــي ميكــن اســتنتاجها هــي أن الــدول الراعيــة 
طغــوا  مهمــا  عمالئهــم  عــن  يتخلــون  ال  املســتزرعة  العربيــة  لألنظمــة 

الــذي يناســبهم. وأجرمــوا إال إن مت أتمــن البديــل 
وال ريــب أن تصريــح "جيفــري" األخــر خبصــوص املوقــف األمركــي مــن 
نظام األســد يعكس حقيقة السياســة األمركية ومنطية تعاطيها لألمور 
ابلرغــم مــن تناقضهــا أحيــاانً، وعلــى الرغــم مــن حماولــة بعــض اجلهــات 
والقنــوات اإلعالميــة اجتــزاء عبــارات حمــددة مــن ذلــك التصريــح ونشــر 
تلــك العبــارات أو بّثهــا مبــا يتماهــى مــع سياســاهتم، إال أن الثابــت 
واملؤكــد والــذي ال لبــس فيــه أن "جيفــري" يعــي متامــاً مــا يقولــه، وهــو 
ال يتحــدث عــن آراء شــخصية إرجتاليــة، بــل تعّمــد مــن خــالل تصرحيــه 

األخــر أن يوصــل عــدة رســائل:
مــن  تتشــبث ابألســد  زالــت  ال  الــي  للــدول  موجهــة  األوىل  الرســالة 
أجــل ضمــان اســتمرارية االتفاقيــات اجملحفــة حبــق الشــعب الســوري 
والــي أبرِمــت معــه بعــد اســتغالل ضعفــه وهتلهــل منظومتــه، ومفــاد تلــك 

الرســالة أن ال إمكانيــة للبــدء إبعــادة اإلعمــار إال بعــد خضــوع األســد 
للشــروط األمريكيــة وموافقتــه علــى االنتقــال السياســي ضمــن الرؤيــة 

األمريكيــة حتديــداً.

أمــا الرســالة الثانيــة فهــي للعــامل أمجــع ومفادهــا أن موقــف الــوالايت 
املتحــدة كان وال يــزال يرفــض اإلطاحــة بنظــام األســد بشــكل مباشــر 
بــل هدفهــم إجبــار األســد علــى القبــول ابلقراريــن الدوليــن 2118 
لالنتقــال  متهيــداً  انتقــايل  حكــم  هيئــة  بتشــكيل  القاضيــن  و2254 

إرادتنــا ونشــر اخلالفــات يف مــا بيننــا والســخط وامللــل وخاصــة يف حميــط 
الثــورة اجلماهــري والصعــوابت املاليــة واالقتصاديــة وشــظف العيــش وفشــل 
مؤسســاتنا، لذلــك البــد مــن احلفــاظ وبــث روح النضــال والتفــاؤل واإلصــرار 

والعزميــة وحتمــل ضيــق املعيشــة. 
علينــا أن نــدرك أننــا أمــام عمليــة هــدم وبنــاء، فاهلــدم للظلــم واالســتبداد 
قــرن،  الــذي عشــناه مــع نظــام األســد ملــدة نصــف  والفســاد واالســتعباد 
والبنــاء هــو البلــد احلــر الكــرمي العــادل بلــد التغيــر عــن طريــق االنتخــاابت 
الســلطات  بــن  املؤسســات والقانــون والفصــل  بلــد  الشــعب  إرادة  ووفــق 

والعدالــة.  والكرامــة  والواجبــات  واحلقــوق 
بعــض الثــوار يــرددون شــعار ســرقة املتســلقون للثــورة وهــو وارد ولــو جزئيًــا 
أنفســهم  يدعــون  مــن  الثــوار وخاصــة  هــؤالء  ينحــرف  أن  األخطــر  لكــن 
ابلقــادة عــن أهــداف ومطالــب شــعبهم وأن يصبــح مههــم األساســي الغنيمــة 
الثــورة  علــى  أنفســهم كأوصيــاء  وإظهــار  الثوريــة  واملزايــدات  واملناصــب 

والشــعب ومحــاة احلمــى. 
ابألمــان  الشــعور  ســيفقد  واضــح  بشــكل  فالشــعب  الفوضــى  انتشــار  عنــد 
احلريــة  مــن  بــداًل  واحليــاة  األمــن  إىل  تلقائيًــا  مطلبــه  وســيتحول  واالســتقرار 
والدميقراطيــة وكل خوفنــا مــن ازايد انتشــار الفوضــى واخلــوف والدمياغوجيــة الــي 
قتلــت ودمــرت الكثــر مــن الثــورات عــر التاريــخ، والــي بــدأت تنخــر يف مفاصــل 
ثورتنــا بشــكل واضــح وصريــح دون حســيب أو رقيــب، وكــم أنمــل أن ال خيــرج 
الوطــن مــن حتــت فكــر ووعــي النخــب الثقافيــة والسياســية وأتثرهــا والــي متتلــك 
مــن القيــم واملبــادئ الوطنيــة واملهــارة واخلــرة مــا يكفيهــا لتغــر مســار األحــداث 

وتوجيــه البوصلــة يف االجتــاه الصحيــح لــو اتفقــت فيمــا بينهــا .

السياســي مــن احلقبــة احلاليــة إىل حقبــة جديــدة جيــري اإلعــداد هلــا 
وطبخهــا علــى "انر هادئــة" كــي ال يتعــارض نضجهــا مــع مــا رمستــه 

العــام 2005. منــذ  للمنطقــة  املتحــدة  الــوالايت 
أمــا فيمــا خيــص روســيا فاملتتبــع للسياســة الروســية يعلــم أهنــا كلمــا رفعــت 
مــن ســقف مطالبهــا فذلــك يعــي أهنــا أدركــت قــرب رحيــل النظــام، وأهنــا 
ال تريــد أن ختســر مــا أجنزتــه مــن مكاســب، فهــي تنــاور لإلبقــاء علــى 

موطــئ قــدم هلــا يف ســورية كغرهــا مــن أطــراف "االنتــداب"
وإذا مــا ربطنــا تلــك األمــور مــع التطــورات األخــرة يف اجلزيــرة الســورية 
للتحالــف  اخلــاص  األمريكــي  املبعــوث  انئــب  هبــا  قــام  الــي  والــزايرة 
بــن اجمللــس  لّلقــاء األخــر  الســفر "ويليــام روابك" ورعايتــه  الــدويل، 
الوطــي الكــردي وال pyd والضغــط عليهمــا لالتفــاق واالندمــاج، 
والــزايرة األخــرى الــي قــام هبــا الوفــد الفرنســي ملدينــة القامشــلي، مشــال 
شــرقي ســوراي، برائســة الســفر الفرنســي الســابق يف دمشــق "إيريــك 
شــوفالييه"، إذا مــا ربطنــا كل تلــك املســتجدات ببعضهــا البعــض فإننــا 
نســتنتج أبن ســورية مقبلــة علــى مرحلــة جديــدة، وأن تلــك املرحلــة 
تؤســس حلالــة مل يعهدهــا الســوريون مــن قبــل وهــي أقــرب إىل الالمركزيــة 

السياســية واإلداريــة.
فهل هو متهيد للتقسيم.؟ 

أم أنه هروب من استحالة إعادة البالد إىل ما قبل 2011 ...؟
أم أن مــا خطــط لــه ومــا جــرى يف ســورية مــن تغــاٍض وتســويف هــو 

ابألصــل يدخــل يف ســياق التهيئــة هلــذه "املرحلــة اجلديــدة".؟

د. محمد حاج بكري 

محمد علي صابوني

ماذا فعل األسد

سوريا وتهافت المشاريع

أكاديمي وباحث سوري

كاتب وصحفي سوري
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EU Delegation Turkey  tarafından fonlanan Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, Geçim Kay-
nağını Geliştirme çalışmalarıyla başlatılan tarım kursunun teorik eğitimlerine, sosyal me-
safe kuralları çerçevesinde Konya Toplum merkezinde başladı.

EU Delegation Turkey tarafından desteklenen Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, kuruluş yıl 
dönümünde mevsimlik tarım işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında faaliyetleri anlatıp, hijyen kiti ve maske 
desteği sağlarken, yıl dönümünün sevincini çocuklarla da paylaştı. 

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi salgın sebebiyle 
evde kalan çocukların ve aileleri için psikolog ve çocuk gelişim uzmanları ile birlikte hane ziyareti 
gerçekleştirirken, koronavirüs bilgilendirmeleri ve hijyen kiti desteği de sağlıyor.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, psikososyal destek 
ve koruma ekipleri ile birlikte, Şanlıurfa Kavalık Köyü'nde meydana gelen depremde evleri zarar 
gören depremzedeler için hane ziyareti gerçekleştirerek ihtiyaç analizi yaptı.

EU Delegation Turkey  tarafından desteklenen Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi, mevsimlik 
tarım işçilerini ziyaret etti. Ziyarette Toplum Merkezi faaliyetleri ve Koronavirüs tedbirleri konusunda bilg-
ilendirme yapılırken aynı zamanda hijyen kiti desteği de sağladı.

بدأ مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف قونية، واملمول من قبل بعثة االحتاد األورويب إىل تركيا ، بدأ بتقدمي التعليم والتدريب 
النظري للدورة الزراعية الي انطلقت لتنمية سبل العيش وتطوير مصادر الدخل، وقد انطلقت الدورة يف مركز قونية اجملتمعي يف 

أجواء مت فيها تطبيق قواعد التباعد االجتماعي.

قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب، واملمول قبل بعثة االحتاد األورويب يف تركيا ، بزايرة لعمال الزراعة املومسين، وذلك يف الذكرى 
السنوية لتأسيسه. وخالل الزايرة مت احلديث عن أبرز األنشطة الي ينفذها ومت توزيع أدوات النظافة والتعقيم والكمامات واألقنعة الواقية.  كما شارك 

األطفال فرحة الذكرى السنوية لتأسيسه.

 مركز اهلالل األمحر الرتكي يف غازي عنتاب، املمول من بعثة االحتاد األورويب يف تركيا، نظم زايرة منزلية لألطفال والعائالت الذين 
ظلوا يف منازهلم ومل خيرجوا بسبب وابء كوروان، وكان بصحبة فريق الزايرة أخصائيون نفسيون وخمتصون بنمو وتطوير األطفال. كما 

قام فريق املركز خالل الزايرة بتقدمي معلومات حول فروس كوروان وقدم حزم مساعدة مشلت أدوات النظافة والتعقيم.

قام مركز اهلالل األمحر الرتكي يف شانلي أورفا، بزايرات منزلية لضحااي الزلزال الذي ضرب قرية كاواليك يف شانلي اورفا ، وذلك 
بصحبة طواقم الدعم واحلماية النفسية واالجتماعية املمولة من البعثة األوروبية إىل تركيا.

قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف كهرمان مرعش، واملمول قبل بعثة االحتاد األورويب يف تركيا ، بزايرة لعمال الزراعة املومسين. وأثناء 
الزايرة  مت تقدمي معلومات توعوية وإرشادات حول أنشطة املركز اجملتمعي والتدابر املتخذة ملكافحة فروس كوروان، كما قدمت أيًضا حزم 

مشلت أدوات التعقيم والنظافة.

Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde online etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor!
Pandemi sürecinde psikososyal destekten, hukuk seminerlerine, iş ve meslek Türkçesi der-
slerinden, masal ve satranç atölyelerine kadar birçok eğitimi başarıyla tamamladı.

تستمر األنشطة املنظمة عر اإلنرتنت أبقصى سرعة هلا وذلك يف مراكز اهلالل األمحر الرتكي!
 إذ أكملت بنجاح كبر العديد من الدروس التعليمية والتدريبات خالل فرتة الوابء، والي تنوعت من الدعم النفسي 
واالجتماعي وحى احللقات الدراسية القانونية ، ومن دروس اللغة الرتكية اخلاصة ابألعمال واملمارسات املهنية وليس 

انتهاء بورش احلكاايت اخلرافية وورش الشطرنج.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, Koruma ile Sağlık 
ve Psikososyal Destek Programlarının çalışmalarıyla tarım işçileri ve çocuklarına yönelik ihmal, 
istismar, ruh sağlığı bilgilendirme seminerleri verirken, çocuklarla da oyunlar oynadı.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, Geçim Kaynağını Geliştirme 
Programı kapsamında, yararlanıcıların ve gönüllülerin yardımıyla maske üretimine devam ederek ihtiyaç 
sahiplerinin kullanımına sunuyor. 

قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف قونيا، واملمول من قبل بعثة االحتاد األورويب يف تركيا بتقدمي حلقات دراسية تعليمية حول 
واستهدفت   والعقلية،  النفسية  الصحة  حول  معلومات  وقدم  استغالهلم،  أو  معاملتهم  وإساءة  األطفال  إمهال  مثل  متعددة  مواضيع 
احللقات الدراسية والدروس  العمال الزراعين وأطفاهلم وذلك من خالل أعمال "برامج احلماية والصحة والدعم النفسي االجتماعي". 

كما قاموا ابللعب مع األطفال بعدد من األلعاب.

يواصل املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف هااتي ، املمول من بعثة االحتاد األورويب برتكيا ، إنتاج األقنعة مبساعدة املستفيدين 
واملتطوعن وجيعلها متاحة للمحتاجن يف نطاق برانمج تنمية سبل املعيشة.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), “Güvenli Bölge Stratejisi 

Bağlamında Türkiye’nin Enerji Politikaları” başlıklı atölye çalışmasının rapo-

runu yayımladı. 

3 hafta süren atölye çalışmasında Türkiye’nin “Güvenli Bölge Stratejisi” 

çerçevesinde özellikle Suriye’nin ve Irak’ın Kuzey’inde yaptığı operasyonlar 

ve diplomatik hamlelerin Türkiye’nin uzun vadeli iç ve dış enerji siyaseti ve 

dolayısıyla ekonomisine etkileri değerlendirildi. 

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği’nin aylık periyodik yaptığı yardımlar 
çerçevesinde Türkiyeli ve Suriyeli yetim ailelerden oluşan 157 aileye nakdi 
yardımda bulunurken, 130 yetim aileye de temel gıda ve hijyen malzemelerim-
den oluşan paket dağıtımında bulundu.
Yardımlarına ara vermeden sürdüren İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Ra-
mazan ayı boyunca da binlerce aileye yardım ulaştırmıştı.

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Türk Kızılayı ve Bülbülzade Vakfı işbirliği ile kan 
bağışı kampanyası düzenledi. “İyilik Kanımızda Var” sloganı ile başlatılan kampanya 
ile 18 Haziran Perşembe günü Demokrasi Meydanı ve Karataş Lapis Alışveriş Merkezi 
yanında bulunan Kızılay stantlarında kan bağışı yapıldı. Kan bağışı kampanyasına Bül-
bülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Cavit Karakaş 
ve çok sayıda gönüllü katılarak kan bağışında bulundu.

"سياســات  بعنــوان  تقريــرًا   ،  ،  )BEKAM( والثقافــة  والتعليــم  العلــوم  أحبــاث  مركــز  نشــر 
بــه.  اخلاصــة  العمــل  لــورش  نتيجــة  وهــو  اآلمنــة"  املنطقــة  اســرتاتيجية  إطــار  يف  الرتكيــة   الطاقــة 
ضمــن ثالثــة أســابيع مــن ورش العمــل يف إطــار إســرتاتيجية تركيــا للمنطقــة اآلمنــة ، وخاصــة عملياهتــا وحتركاهتــا 
الدبلوماســية يف ســوراي ومشــال العــراق ، وسياســة الطاقــة الداخليــة واخلارجيــة طويلــة املــدى وابلتــايل مت تقييــم آاثرهــا 

علــى االقتصــاد الرتكــي.

قدمت مجعية اخلر "إييليك" يف غازي عنتاب مساعدات نقدية إىل 157 عائلة أيتام من األتراك والسورين وذلك يف 
إطار برانمج املساعدات الشهري الذي تنظمه اجلمعية، كما قامت اجلمعية أيضا بتوزيع طرود احتوت على مواد غذائية 
أساسية ومستلزمات التعقيم والنظافة على 130 عائلة من عائالت األيتام. مجعية اخلر إييليك فرع غازي عنتاب، الي 

تواصل تقدمي مساعدهتا للمحتاجن دون انقطاع، قدمت املساعدة آلالف العائالت خالل شهر رمضان.

نظمت مجعية اخلر إييليك فرع غازي عنتاب محلة للترع ابلدم وذلك ابلتعاون مع اهلالل األمحر الرتكي 
ووقف بلبل زادة. وهبذه احلملة الي رفعت شعار "اخلر يسري يف دمنا"، مت الترع ابلدم يف نقاط الترع 
التابعة للهالل األمحر الرتكي والواقعة جبانب ساحة الدميقراطية ومركز كارااتش للتسوق، وذلك يوم اخلميس 
18 يونيو/ حزيران. وقد شارك يف محلة الترع ابلدم كل من رئيس وقف بلبل زادة تورغاي ألدمر، وممثل 

مكتب مجعية إييليك يف غازي عنتاب جاويد كاراكاش وعدد كبر من املتطوعن.

تقديم مساعدات تشمل الغذاء ومواد النظافة والمساعدات النقدية لعائالت األيتام سياسات الطاقة التركية في سياق استراتيجية المنطقة اآلمنة

حملة التبرع بالدم من جمعية الخير 

Güvenli Bölge Stratejisi Bağlamında Türkiye’nin Enerji Politikaları Yetim Ailelere Gıda, Hijyen ve Nakdi Yardım Yapıldı

İyilik Derneği’nden Kan Bağışı Kampanyası
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Filistin Dayanışma Derneği (FIDDER) Ankara Temsilcisi Mumin Teyseer, 
23 Haziran Salı günü Bülbülzade Vakfı ziyaret etti.
Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve Anadolu Kadın ve 
Aile Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir ile görüşen Teyseer ile 
Gezze’deki son durum, yardımlaşma, sosyal, kültürel alanda yapılacak 
ortak çalışmalar üzerinde duruldu.
Ziyaret Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi'nin gezilmesinin ar-
dından sona erdi.

قام ممثل مجعية فيدار للتضامن مع فلســطن )FIDDER( ، يف أنقرة مؤمن تيســر ، بزايرة وقف بلبل زادة  
وذلــك يــوم الثــالاثء 23 يونيــو / حزيــران. وركــز االجتمــاع  علــى تنــاول الوضــع  يف قطــاع غــزة واألعمــال املشــرتكة 
الــي ســيتم تنفيذهــا يف اجملــاالت االجتماعيــة والثقافيــة إضافــة إىل موضــوع التضامــن والتعــاون املتبــادل، وذلــك 
خــالل االجتمــاع الــذي التقــي بــه تيســر مــع رئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــر ورئيســة مجعيــة األانضــول 

للمــرأة واألســرة )أكادر( ، ربيعــة ألدمــر.
وانتهت الزايرة بعد التجول يف مركز بلبل زادة للتدريب واخلدمات.

جمعية فيدار الفلسطينية تنظم زيارة لوقف بلبل زادة 
FİDDER’den Bülbülzade Vakfına Ziyaret

İyilik Derneği olarak Yemen için desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yemen’de ki insan-
lık dramına sessiz kalmayarak, hayırseverlerinin desteğini Türk Kızılay'ı aracılığıyla Yemen’de 
ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyoruz. Kurulduğu günden bugüne hayırseverleri ile 
ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüleri kurmaya devam eden İyilik Derneği, Ramazan ayı 
içerisinde Yemen’de Lahej, Hadramut ve Marib’te 3 bin 570 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

حنــن كجمعيــة اخلــر "إييليــك"، نواصــل دعمنــا ومســاندتنا لليمــن. إذ أننــا نواصــل إيصــال املســاعدات الــي 
يقدمهــا حمبــو اخلــر للمحتاجــن يف اليمــن ابلتعــاون مــع اهلــالل األمحــر الرتكــي، وال نقبــل ابلتــزام الصمــت حيــال 
املأســاة اإلنســانية الــي حتصــل يف اليمــن. مجعيــة اخلــر "إييليــك" الــي تواصــل بنــاء جســور اخلــر بــن احملســنن 
واحملتاجــن  منــذ أتسيســها ، قامــت خــالل شــهر رمضــان بتوزيــع 3 آالف 570 طــرد غذائــي يف مــدن حلــج 

وحضرمــوت ومــأرب يف اليمــن.

!Yemeni Unutmuyoruzنحن ال ننسى اليمن!

İyilik Derneği tarafından Afrika’da açlık ve yoksullukla mücadele etmek 
amacıyla başlattılan sür keçisi projesinde Çad ve Kamerun’da 12. Etap 
dağıtımları yakında başlıyor. Afrika varlık içinde yokluk çeken, adı gibi 
bahtı kara kıta… Siyasi ve ekonomik nedenlerle sürekli varlık içinde yokluk 
çeken, muhtaç durumdaki Afrikalı kardeşlerimiz için yapabileceğimiz çok 
şey var. Desteklerinizle bu kardeşlerimizin yüzlerini güldürebiliriz, onların 
geleceğine umut olabiliriz.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu telefonlarımızdan derneğimize 
ulaşabilir, görevli arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

ســتبدأ يف دولــي تشــاد والكامــرون يف وقــت قريــب عمليــات توزيــع املاعــز احللــوب مبرحلتهــا الثانيــة عشــرة، وذلــك 
يف إطــار مشــروع املاعــز احللــوب الــذي أطلقتــه مجعيــة اخلــر "إييليــك" بغــرض مكافحــة اجلــوع والفقــر يف إفريقيــا.

هنــاك الكثــر ممــا ميكــن أن نفعلــه إلخواننــا األفارقــة احملتاجــن ، وهــم املغيبــون واجملوعــون ابســتمرار ألســباب 
سياســية واقتصاديــة، وحتديــدا يف القــارة الســمراء الــي نصيبهــا أمســر مثــل امسهــا وايل جيوعــون فيهــا بينمــا يفــرتض 
أن لديهــم ثــروات كبــرة. لذلــك ميكننــا أن نســاهم يف رســم االبتســامة علــى وجــوه هــؤالء اإلخــوة وان نكــون أمــال 
هلــم يف مســتقبل أفضــل. للحصــول علــى معلومــات تفصيليــة ، ميكنــك التواصــل مــع مجعيتنــا علــى رقــم اهلاتــف 

)08507773344( واحلصــول علــى معلومــات مفصلــة مــن زمالئنــا.

نحن نكافح الفقر بمشروع الماعز الحلوب
Süt Keçisi Projesi İle Yoksullukla Mücadele Ediyoruz
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حينما يحكم الحيوان

رئيس القسم الثقافي

سياق  شتيمة خارجة عن  جمّرد  األسد ابحليوان  بشار  ومدّمرها  جلّزار سوراي  األمريكي  الرئيس  يكن وصف  مل 
األعراف الديبلوماسية، وال هفوة أو خطأ لغواّيً أو زلة لسان، فما قاله ترامب هو حقيقة انقصة يلزمها كثري 

من الرتميم والشرح والتفسري. 
لقد بدأ حكم هذه العائلة الدموية أببيه حافظ ابلوكالة عن الدول اليت احتلت سورية الكربى وبتفويٍض منهم، 
به عديٌد من املهام أّوهلا محاية الكيان الصهيوين االستيطاين يف فلسطني، ومنع قيام أّي مشروع  وكان مناطاً 
هنضوّي وطيّن، والعودة هبذه الدولة الوليدة املبّشرة إىل عهد ما قبل الدولة، أي إىل كياانت عرقية وطائفية 

وقبلية..
كان الطاغية األب جمرماً وقاتاًل لكّنه وفق الرؤية الغربية مل يكن حيوااًن، فقد أدرك - وهو القارئ احلاقد على 
واملادية،  البشريّة  مواردها  وعظمة  للعامل،  االسرتاتيجية  اجليوسياسية  وأمّهيتها  العريقة  سوراي  مكانة  التاريخ- 
وحاول ما استطاع، مبا ميلك من خبث ودهاء ومعرفة بلعبة أنظمة الدول القذرة، تنفيذ أجندة من فّوضه ودعم 
اليت  األقلية  أبنائه، وابستمرار حكم  وبتوريث  مزرعة ابمسه،  إىل  بتحويل سوراي  لكّن حلمه  للسلطة،  وصوله 
شّكلها من الزعران والرعاع، اصطدم حبقائق ومعوقات يصعب جتاوزها لعّل أمّهها أّن السورّي سليل حضارات 
على  وخباّصة  يستحيل  ما  وهو  وموّراثته،  جيناته  ابستبدال  إالّ  عليها  والتغّلب  دحضها  ميكن  ال  وثقافات 
أفّاق جمهول النسب مثله، مّمن ال ارتباط هلم بسورية سوى هبويّة مزيّفة وسجّل مزّور، ما دفعه إىل حتويلها إىل 
غابة مظلمة موحشة تسود فيها الضواري واألفاعي والسحايل، وتستوطن فيها البكترياي الضارّة والطفيلّيات، 

وتعصف بشرفائها وانسها الطيبني رايح اخلوف واجلوع ومجيع أسباب املوت. 
وابلرغم من ارتكابه اجلرائم واجملازر املوثّقة حبّق الناس واملدن السورية، وممارسة اإلرهاب ضّد الدول اجملاورة 
ودعمه ورعايته للتنظيمات اإلرهابية فقد انل الطاغية األب رضى األمريكي واألورويب والفارسّي، وأرضى وأسعد 
احلاكم العريّب، وكافأوه حّياً وميتًا، فنال وريثه مباركة اجلميع وخباصة اإلدارة األمريكية، وقد تومّسوا فيه واجهة 
متأوربة وحداثّية للطغيان، ميكن أن حتقق االستقرار واالستمرار يف حتقيق مصاحلهم الالمشروعة، ويف اإلبقاء 
التقدير ومل يكتشفوا حيونة هذا األرعن إالّ يف  على سوراي حممّية للرعب واجلهل والتخّلف، لكّنهم أخطأوا 

وقت متأخر. 
إذًا مل تكن املشكلة لدى أمريكا يف أن يكون بشار طاغيًة وجمرماً كأبيه، إمنا املشكلة يف أن يكون حيواانً يف طريقة 
تعاطيه للجرمية، ويف أن يتحّول إىل مركوب إيراينّ وذيٍل روسّي. كان عليه أن يربع يف االلتفاف على مطالب 
الشعب ابلتغيري، وأن خيطف أحالم الناس ابحلرية والعدالة ويصلبها وحيّنطها، ويغلق عليها يف مزهريّة من الزجاج 
امللون، أن خيفي حراشفه وخمالبه يف صدريّة بيضاء وقّفازين من حرير، وأن يتأّنق يف التدمري والتنكيل، كان عليه 

أن يكون قاتاًل جنتلماانً وحسب.
هذا ما ميكن أن نقرأه من توصيف األمريكي جملرم احلرب بشار ابحليوان، لكن ما يدعوان كسوريني لنعت هذا 
الغيّب بذات الصفة خيتلف، فسوراّي اليت نبتت يف رحم تراهبا أّول بذرة للحضارة يف الكون ومنََت بني مفاتنها 
بواكري القرى واملدن، سوراي اليت هبطت من مسائها تعاليم اإلله ورساالته النورانية فوزّعتها على جهات األرض 
مجيعها، سوراّي اليت أشرقت مشس دولتها حني كان العامل يعيش يف املغاور والكهوف، وأينعت يف ربوعها حدائق 
الثقافة واإلبداع فأرضعت أجبداّيهتا وعلومها وفنوهنا للمجتمعات اخلدجية وزّودهتا مبقّومات احلياة، سوراّي لسان 
التاريخ وكتاب اخلليقة األّول ال ميكن لقطيع من الضباع والذائب البشرية أن يبتلع جغرافّيتها، وأن يستعبد 

أحرارها وميحو إرثها املتجذر يف خالايها واملتعّشق يف مسام إنساهنا. 
الفرنسّي  املستعمر  فطردت  والنهضوّي،  التحّرري  نضاهلا  يف  أمثولة  سوراّي  قّدمت  اجملرمة  الطغمة  هذه  قبل 
ومضى رجاهلا يف مشروعهم لبناء الدولة الوطنّية الدميقراطّية، لكّن انقالب األب وسيطرته على مفاصل السلطة 
واحلكم وممارساته التدمريية قّوضت هذا املشروع وعادت بسوريّة إىل ظالم القرون الوسطى.  مل ينظر الطاغية 
إىل جّنة الدنيا سوراّي إالّ على أهنا مزرعة مرتفة تكتّظ ابلثروات والكنوز، ومل ير يف شعبها سوى قطعان من العبيد 
واخلراف، كانت غايته امتالكها وهنب خرياهتا، وحتويلها إىل مستنقع ترتع فيه جراؤه وساللته، وحني آل احلكم 
إىل احليوان االبن وجد يف الرتكة سعة ال ميكن استيعاهبا والسيطرة على براكينها املشتعلة، فأمعن فيما بدأه سلفه 
من إرهاب وتدمري وهتجري، وأصدر صكوك التمليك لشّذاذ اآلفاق وسفلة األرض، واستعان ابلطغاة ومرتزقتهم 

وآالت قتلهم اجلهنمية لإلجهاز على حلم السوريني..  
العالية وما متتّصه  وقّوة، فما ميكُث يف بذور األشجار  ما زالت ثورة السوريني تتوهج وتزداد اتساعاً وعمقاً 

جذورها النبيلة يَلبُث يف األغصان واألوراق، وسيثمر حرية وكرامة وعدالة ولو بعد حني. 
إهّنا سوراّي جّنة الدنيا ومعّلمة البشريّة تقّدم الدرس األخري للعامل وتقول:

- ال تسمحوا اي أبنائي الطيبني، أينما كنتم ويف أّي زمان، أبن حتكم احليواانت األوطان.

Ali Muhammed Şerif

Hayvan Yönettiğinde

Kültür Bölüm Başkanı

ABD Başkanı,Suriye kasabını ve ülkeyi yerle bir eden Beşar  Esad'ı bir hayvan olarak tanımlaması 
sadece diplomatik normlar bağlamının dışında bir hakaret değildi.Geciken bir hakikatti.Dilsel bir 
hata ya da dil kayması hatası da değildi. Trump'ın söylediği şey tam bir yakıştırma,açıklama ve 
yorum gerektiren eksik bir gerçektir. 
Bu aile, kanlı yönetime baba Hafız’ın büyük işgâl devletleri adına vekâleten başladı.
Bu emperyalist devletler birçok görevi Hafız Esad’a emanet etti.Verilen ilk görev Filistin'deki 
siyonistlerin çıkarlarını korumak, onları Filistin’e yerleştirilmesiydi. Suriye’de herhangi bir ulusal 
yeniliğin/reform ve ulusal projesini engellemektir. Umut veren yeni Suriye devletini devlet öncesi 
yani etnik, mezhepsel ve kabile dönemine geri döndürmektir. 
Baba bir tiran, bir suçlu ve bir katildi. Âmâ Batı görüşüne göre bir hayvan değildi. Hafız Esad 
Suriye'nin prestijli konumunu ve dünyadaki stratejik jeopolitik önemini, insan kaynaklarını ve 
maddi kaynaklarının büyüklüğünü ve büyük ülkelerin sinsi oyunlarını ve kirli oyunlarını kulla-
narak yönetimi ele geçirdi. 
Hafız Esad’ın hayali Suriye'yi kendi adına ve ailesi için bir çiftliğe dönüştürüp çocuklarına miras 
olarak bırakmaktır.Suriye’de çok az bir azınlıktan oluşan Nusayriler çiftçilerle ve çobanlarla ülkeyi 
yönetmek istedi. Belki de en önemlisi Suriye medeniyetlerin ve kültürlerin yaşadığı yer olma 
özelliğinden dolayı bunun üstesinden gelinmek Nusayriler için bu çok zor olacak ve Nusayriler 
engellerle karşılaşacaktır. Sadece toplumun genlerini değiştirerek ya da genlerini çürütmekle o 
toplumun üstesinden gelinebilir mi? Bir toplumu olduğundan farklı yansıtmak ya da  yapısını 
değiştirmek imkansızdır. 
Sahte kişilik (Hafız) Suriye ile bağlantısı olmayan aslı bilinmeyen bu kişi, ülkeyi yırtıcıların yılan-
ların ve kertenkelelerin hüküm sürdüğü zararlı bakteriler ve parazitlerin yerleştiği karanlık bir 
ormana dönüşmesine yol açtı.
Hafız Esad, Suriye halkına karşı ve şehirleri yıkımıyla ilgili belgelenmiş suçlar ve katliamlar 
gerçekleştirirken komşu ülkelere karşı terör estirmesi ve terör örgütlerine yardım ve yataklık yap-
arak bu zalim babanın amacı Amerika, Avrupa ve Farisilerin rızasını kazanıp Arap hükümdarı 
memnun etmektir. Bundan dolayı onu hayattayken ve ölürken ödüllendirdiler. Hafız’ın varisi 
birçok ülkenin özellikle Amerikan yönetiminin tebriklerini aldı. 
Modern ülkeler, tiran babayı onların çıkarlarını koruyan biri olarak değerlendirdiler ve onun 
yönetimde kalması için mücadele ettiler. Bu şekilde emperyalist ülkeler Suriye'de terörün sürme-
sini,cehaletle geri kalmasını sağladılar. Ancak Başar Esad’ı hayvan olarak değerlendirmedeki tesp-
itleri doğru değerlendirdiler fakat bu değerlendirmeyi yapmakta geç kaldılar.Amerika’nın sorunu 
Başar’ın babası gibi tiran, kan dökücü olması değil. Sorun şu ki, halkı öldürmesi ve halkla baş etme 
mücadelesindeki davranışının hayvan gibi olması ve İran’ın gemisine binip Rusya’nın kuyruğu 
olmasıdır. 
Halkın değişim taleplerini karşılamalıydı,insanların özgürlük ve adalet hayallerine cevap vermeli-
ydi, hayallerini alıp çarmıha gerip mumyalayarak vitray vazo ile üzerini kapatmalıydı. Azı dişlerini 
ve pençelerini beyaz bir örtüyle kanlı ellerini iki ipek eldivenle gizlemeliydi. Yıkım ve işlediği 
cinayetlerle centilmenlik giymiş olsaydı centilmen katil olurdu.
ABD’nin Savaş suçu Beşar’ı, bir hayvan olarak nitelendirilmesinden okuyabileceğimiz şey budur.
Bu salağı aynı şekilde tanımlamak için Suriyelilerin adlandırdığı farklı nitelendirmeler bulunmak-
tadır. Toprağının rahminde büyüyen Suriye, dünyadaki ilk medeniyet tohumudur.Köy ve şehirle-
rdeki cazibe merkezleri arasında büyümüştür, gökyüzünden inen öğütler ve aydınlatıcı mesajlar 
dünyaya Suriye’den yayılmıştır. Dünyada insanlar mağaralarda yaşarken Suriye güneşi parlıyor-
du, Suriye kültür havzalarını her yere yayarak yaratıcılık öğretisini herkese yudumladı. Suriye, 
toplumlar için bilim, sanat ve hayat olanaklar sağladı. Suriye, tarihin dili, ilk yaratılış kitabıdır.
Sırtlan ve kurt sürüsü ülkeyi yok edip yutamaz.Suriye’nin özgür insanlarını köleleştirmek ve 
hücrelerindeki köklü mirasını ve insanın kültürel yapısının gözeneklerine girerek yok edemezler. 
Bu mücrim cuntasından önce Suriye, kurtuluş ve reform mücadelesinde örnek olarak verilirdi. 
Suriye’de halk, sömürgeci Fransa’yı kovduktan sonra ulusal demokratik devlet kurma projelerine 
devam ettiler.Babanın darbesi ve iktidarı ele geçirip kontrolü sağlamasıyla birlikte yıkıcı uygu-
lamalarıyla örnek olarak gösterilen Suriye’nin demokratik yapısına zarar verdi ve ülke Orta Çağ’ın 
karanlığına geri döndü.
Zalim, Suriye'nin dünya cenneti olduğuna bakmadı. Suriye’yi zenginlik ve hazinelerle dolu lüks 
bir çiftlik olarak gördü ve halkını da sadece köle ve koyun sürüleri olarak gördü.Amacı onlara 
sahip olmak, mallarını yağmalayıp Suriye’yi bataklığa dönüştürüp kendi mezhebinden ve meşre-
binden olanları sosyal ve ekonomik durumlarını yükseltmektir. 
Hayvan oğul, yönetimi aldığında kontrol edilmeyen yanardağların içinde kendini buldu. Selefinin 
başlattığı terör, yıkım ve tehcir politikasını bilinçsiz bir şekilde sürdürdü. Adeta oğula yeryüzü 
mülkiyet senetleri verildi ve Suriyelilerin hayalini bitirmek için zorba, paralı askerleri ve öldürme 
makinelerini kullanarak ülkeyi cehenneme çevirdi. 
Suriye devrimi parlamaya, genişlemeye, derinleşmeye ve daha güçlü olmaya devam ediyor ve 
devam edecektir. Büyük ağaçların tohumları yeşermek için bir süre kalıp asil köklerinin içinde 
emdikleri su ile dallarda ve yapraklarda kalacak ve bir süre sonra özgürlük, haysiyet ve adalet mey-
velerini verecektir.    Dünyanın cenneti ve insanlık öğretmeni Suriyeli dünyaya son dersi veriyor ve 
şöyle diyor:  ‘’Ey güzel yürekli çocuklarım nerede olursanız olun hiçbir zaman hayvanların vatana 
hükmetmesine izin vermeyin!’’
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سوزان خواتمي

قاصة وكاتبة سورية شاعر وكاتب سوري

قطار الدخان

على اهلاتف قالت أمي:
- أال زلت تدخن كخالك الذي تبقى لفافة التبغ يف فمه حىت حترتق شفتاه؟

يف العيادة سألين الطيب:
- كم سيجارة تدخن يف اليوم؟ 

فأجبته:
- عشرين.

يف كولن قال يل صديق:
- أان أقلعت عن التدخني بفضل الشيشة، أنصحك مبعّسل التفاحتني.

 تفاحتان هذه الكلمة تذكرين حبٍب ما.
يف عيد راس السنة قبل عشرة أعوام أعطيت لبنايت ثالث قصاصات ورقية لتكتب كل واحدة منهن هديتها 

اليت حتلم هبا.
الصغرية كتبت: أريد ألواانً.

األكرب منها كتبت: أريد جيتارًا.
والكربى كتبت: أريد أن تقلع عن التدخني اي أيب.

يف حلب علمتين جارتنا مرمي العبدو )من الرقة( لف السجائر، شّدت على اصابعي وهي توّصيين:
- ال تشرتي اجلاهز )اي ول( ... الرّجال يدخن من الكيس.

مل يضربين أيب حني رآين على السطح أدّخن يف السر، اكتفى بنظرة غريبة مث جلس على الشرفة ودخن حىت 
الصباح.

يف الصباح كانت املنفضة ممتلئة جبانب رأسه وكان هو انئم، قالت عميت ألمي: 
- غريب هللق انمي!.

أشارت أمي إىل املنفضة وقالت:
- اللي بيدخن كل هدول بليلة شلون رح يفيق.

اشرتيت علبة دخان يف بلجيكا وكان عليها صورة بشعة، قلت للبائعة أن تستبدهلا بصورة ألطف، 
فاستبدلتها وكانت صورة رجل انئم وطفل يبكي جبانبه، فتذّكرت مشهداً من طفوليت. 

ذات مرة يف ميونخ احرتقت وساديت ومل أعرف كيف، هل كان رأسي السبب أم السيجارة؟
منعوا التدخني يف املقاهي ففقدت القهوة شريكاً مجياًل وفقدت لّذهتا.

ابنة جاري اليت تسكن وحدها أصاهبا السرطان فماتت يف أسبوعني ومل تكن تدخن، حزنت على مجاهلا 
ووالدها إذ يقول يل اببتسامة:

- كل ذلك اجلمال مات يف أسبوعني.
أشعر ابإلحباط إذا أتملت علبة السجائر يف وقت متأخر وهي حتتوي على سيجارة واحدة، فاتركها كي ال 

أشعر ابلوحدة.
كنت ذات مرة سأقول حلبيبيت أنت كالدخان لكنين خفت من مساوئ الكلمة.

كتبت ذات مرة قصيدة حب يف كتايب األول أذكر منها:
- مرحى للسرطان ما دمِت تشتعلني يل.

اتصلت أبمي قبل أن تفقد ذاكرهتا وقلت هلا:
- نعم اي أمي أان الزلت أدخن مثل خايل، وال أتركها تغادر شفاهي حىت أشعر بلسعة يف القلب.

وكتبت للطبيب رسالة اعتذار:
- آسف دكتور ... مل أكن صرحياً معك حني سألتين عن عدد السجائر يف اليوم.. وكان جوايب عشرين. 
هذا الكالم كان يف السابق.. قبل املنفى وقبل الثورة وقبل أن نتحول إىل آالت.. أان أدخن حوايل ستني 

سيجارة يف اليوم.
قمت بزايرة إىل قرب بنت جاري بدافع الفضول، كنت أريد أن أعرف عمرها وخجلُت أن أسأل والدها، 

)كريستني( عاشت تسعة عشر عاماً وأسبوعني، وهذان األسبوعان التهما تسعة عشر عاماً.
اشرتيت قبل عشرة سنوات جمموعة ألوان لطفليت فرمستين ويف فمي سيجارة، واشرتيت لألخرى جيتاراً 

فغّنت يل:
- أريد وطناً. 

لكن الكربى مل حتصل على هديتها، 
لن أموت من التدخني.. سأموت إن مل أدخن ... فكيف سيخرج دخان احلرائق من أعماقي دون سجائر، 

كيف سأشعر أبنين أطري وما هذا الدخان إاّل غيوم؟؟.

رنَّ املنبه معلناً بداية أخرى لدوامته. وكعادته مدَّ يده وضغط الزر.  جَبفٍن واحٍد مفتوٍح وآخَر 
مغلٍق ألقى على الساعِة نظرًة نـَْعسى. كانت العقارُب تشرُي إىل الثانية عشرة وعشر دقائق..! 
تنبهْت أعصابُه اخلِدرُة، استيقَظ ِذهُنه متحواًل دفعًة واحدًة من اخلمول إىل الصحو. هل سرقه 

النوم وفّوت الباص الذي حيشر جسده فيه حماطاً بعشرات الركاب متأرجحاً كالبهلوان حىت 
يصل مركز عمله. 

فتح عينيه على اتساعهما، وجال ببصره مستطلعاً ما حوله؛ ظالل غريبة كانت تنعكس فوق 
جدران تقشر طالؤها، مل يستطع التكهن ابلوقت. تلمس فراغ الفراش يف جهته اليمىن.  

أمل تنم بعد..؟! أم أهنا كعادهتا هربت من شخريه وانمت جبانب انصر ابنها املدلل..! 
سأل نفسه، وغرق يف ختميناته. 

مل حيدث أن استيقظ متأخرًا، كما مل حيدث قط أن هنض قبل موعده. أما استعانته ابملنبه 
فليست إال عادة مزمنة تتحكم به.

زميلته يف العمل مسر.. سهى.. ثراي، أو شيٌء من هذا القبيل-احلقيقة أنه ال يتذكر امسها-
تستغرب دقته وانضباطه مبواعيد احلضور واالنصراف. حاولت اإلثناء عليه وجماملته برِّقة 

ذكرته ابلسحايل، قالت: كأنك ساعة بغ بن. أهنئك.. حتضر دائماً قبل اجلميع.. مل تتأخر مرة 
واحدة.

أجاب متهكماً، منهياً حماوالهتا اليت يسيء الظن هبا: ليس حباً ابلعمل. 
انفرجت شفتاها املثقلتان أبمحر شفاه داكن، دون أن تفهم متاماً ما يقصده. 

بقّي متجهماً. 
مىت جتد زميلته امللونة الوقت لتضع كل هذه الزينة؟. رموشها املثقلة ابلكحل وأقراطها الكبرية، 

شفتاها بشكل خاص ترعبانه. النساء مكاهنن البيت، ملاذا يزامحن الرجال فرص العمل، 
ويتربجن كأهنن يف حمل لبيع الدمى!.

بعض السالحف تعيش مئة عام، احلوت يعيش أطول من ذلك، لكن هناك نوع من أنواع 
الفراشات ال يتجاوز عمرها 2٤ ساعة، اي للخفة .! ليته كان فراشة.

ابنتظار حمطته األخرية ميضي قطار ُعُمرِه ُملتزماً ابلِسّكة، وبذاك الصفري املدوي يف رأسه. يعمل 
حماسباً يف أحد البنوك يراجع حساابت األثرايء وحيسدهم دون طائل، مث يستلم يف فرتة بعد 
الظهر نوبته يف قيادة سيارة أجرة. وما بني أوجاع ظهره وعملني يستهلكانه، يُؤمن حاجيات 

بيت ال تنتهي طلباته.
التوقف أمنية ال يطاهلا. كان عليه أن يعيش انكساراته كاماًل، يتذكر قبل أن يغفو صفعات أبيه 
ليعلمه األدب، ضرابت عصا أستاذه ليحفظ دروسه، السجن يف الزنزانة االنفرادية أثناء خدمة 

اجليش االلزامية ليتعلم حب الوطن والطاعة العمياء. 
حني بلغ الثالثني مل يعد يفرح وال حيزن، طرأت عليه تبدالت واضحة، كان قد استسلم لقدره، 

زاد وزنه وختلت عنه فتاة قلبه. ارتبط بزوجة متجاوزاً عبء الوقوع يف احلب، أجنب ثالثة 
أطفال صبياً وابنتني يصفعهم ليعلمهم األدب واالمتثال، أما زوجه فتعودت جتهمه يف وجهها، 

دون أن تعرف أبنه يهرب منها ومن عامله إىل جنة يبتدعها لنفسه ليعيش يف كوخ بنوافذ محراء، 
يطل على غابة شاسعة برفقة مجيلة ال تشبه زوجته اململة وال تشبه حبيبته اخلائنة، ال يذهب 
إىل وظيفة ابلكاد تفي متطلبات بيته، وال يضطر إىل أن جيوب شوارع خانقة، وال يعكر صفو 
يومه أمحر شفاه زميلته السحلية، أما أسوأ ما يف ذلك احللم، فهو  اضطراره إلسكات صوت 
املنبه والعودة االضطرارية إىل دوامته، ففي األحالم فقط كل شيء ساحر ومبهج وحقيقي.      

رنَّ املنبه.!
مل يرن.!

يشعر هبوة عميقة يف رأسه، لن يعرف إجابة لتساؤالته إال إذا هنض. كان يهم برفع الغطاء عنه 
حني دخلت زوجته بوجه متعرق شاحب ومبالمح تنبئ عن كارثة. 

ابتلع ريقه وسأهلا: خري إن شاء هللا؟
قالت بصوت جزع: اهنض اي رجل، امسع اخلرب يبث يف كل مكان. 

هب واقفاً وقد أصابته عدوى القلق. حبث عن قناة اإلذاعة احمللية. تردد صوت موسيقا غريبة 
انقطعت فجأة ليعود صوت املذيع: 

"نكرر.. السادة املستمعني يؤسفنا أن الشمس ولسبب غري معروف مل تشرق، ما استدعى 
إعالن حالة الطوارئ. وحرصاً منا على سالمة املواطنني ننصحهم ابلبقاء يف منازهلم، حىت يتم 

حتديد اجلهة املسؤولة عن هذا اخللل الكوين. وملعرفة معلومات أكثر ميكنكم متابعة برانجمنا 
التايل الذي نستضيف فيه خنبة من املبّصرين والفلكيني والباحثني واحملللني." 

غمرته ِغبطة مل يستطع منعها. تنفس الصعداء. رجع إىل فراشه، سوَّى الوسادة حتت رأسه، 
سحب الغطاَء حىت حدود ابتسامته، واستسلم إىل النوم.

محمد سليمان زادة
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الممسوس
اللقاء

جحظت عيناها عندما رأته. هل ميكن أن يكون هو حّقًا؟ هل تراه أبّم عينيها، أم أن حلماً يراودها؟ 
بدا خائفاً ترتعد فرائصه من هول املفاجأة. مل يكن يظن أنه سريى أحداً يف الطرف اآلخر من النفق. بدت قامته املمشوقة تتكّسر على نفسها. 

تنطوي كغسيل مّتسخ لتندّس يف أقرب غّسالة عابرة. 
الفتاة العشرينية، يف السابعة والعشرين حتديدًا، متوّسطة الطول. يبدو وجهها الدائري كرغيف طازج حماٍط خبمار رشيق أبيض مشّرب بلون وردّي 
خفيف. عباءهتا السوداء الكتيمة ذات األكمام الواسعة، تنتهي حبذاء رايضّي أبيض. تسّمرت يف مكاهنا حني رأت املشهد. بدت وكأهّنا مشلولة 

احلركة، متاماً، حىت أن الِقْدر الذي كانت حتمله، انساب من يديها قبل أن تتمّكن من وضعه على األرض، فانسكبت حمتوايت بعضه، حىت أن بعضاً 
منه لّوث جفنيها وهي تفرك عينيها لتتأّكد مما تراه.

حرّكت شفتيها فخرجت احلروف خالية من اهلواء، مل حتدث أّي صوت. 
عيناه تتوسالن إليها كي توقف له النزيف. يسند خاصرته اليمىن بكلتا يديه والدم ينفر من حتت أصابعه. 

األفكار املتناقضة تدور يف رأسها مثل حنلة حماصرة تبحث عن خمرج. 
" هل ميكن أن يكون هو فعاًل. هااتن العينان الزرقاوان الوديعتان، وتلك النظرة املنكسرة، هل ميكن أن تكون للشخص نفسه الذي يلقي أوامره 

للقتل بدم ابرد؟ هل ميكن لإلنسان أن يبّدل وجهه هبذه السهولة؟ هبذه القدرة على التلّون واالنقالب إىل النقيض؟ 
ما الذي ينبغي أن أفعله االن؟ هل أرشقه هبذا القدر املليء ابملاء املغلي؟ هل أسعى إىل وقف نزيفه؟ هل أصرخ مبلء صويت: تعالوا خذوه. هذا هو 

قاتلكم. قاتل أبنائكم. هذا من يدّمر املدن ويقصف أبنيتها كي يضمن والءها له. 
منذ ولدُت تفّتحت عيناي على أبيه رئيساً للبالد. شخص حياصرين أينما ذهبت. يف التلفاز. يف الصحف. على واجهات املباين. يف الدوائر الرمسية. 

يف األماكن العامة. خطاابته كانت تصيبين ابلدوار وال أخرج منها بنتيجة. 
حني مسعنا مبوته خّيم السكون املريب على وجه املدينة. صحوان من أثر الصدمة اليت محلت شعوراً متناقضاً بني اخلوف مما سيحدث، والتفاؤل 

ابنفراج قريب؛ فوجدان االبن يرث أابه. مل نكن حنن سوى جزٍء من ذلك املرياث. 
ملاذا ينبغي أن يستمر كتم أنفاسنا؟ ما الذي فعلناه لننال كل هذا العقاب؟ 

منذ كنت يف اخلامسة وأان أحلم أن أصبح طبيبة كي أشفي جّدي من أمراضه. جدي الذي ال يكف عن السعال بسبب تفّحم رئتيه. واآلالم اليت 
يعانيها أثناء الطعام بسبب الُنكاف. كان دائم الشجار مع جديت اليت تقول له: 

- لن تتخلص من أمراضك إالّ بعد أن ترتك التدخني. 
كان يكح، ويتصّنع رسم ابتسامة على شفتيه، وهو يدرج اللفافة، بعد أن يوزّع التبغ على ورق الشام. يبّل طرفها بريقه قبل أن تصبح جاهزة 

لالشتعال: 
- قلت لك ألف مرة أن سبب املرض هذا القبو الذي ال تدخله الشمس، وهذا اللص )يشري إىل التلفاز حني تظهر صورة الرئيس(. 

 مل أمتكن من دراسة الطب. ليس بسبب اجملموع، بل أراد والدي أن خيتصر مصروفات الدراسة وجعلين ألتحق مبدرسة التمريض:
- اي أم النور دراسة الطب ست سنوات ماعدا سنوات االختصاص. من أين سآيت مبصاريف الطب الكثرية وأان موظف يف مصلحة الربيد؟ 

ابلرغم من أنين كنت األوىل على دفعيت، مل أمتكن من نيل منحة دراسية بسبب تعّنت جّدي:
- حنن ليس من مساتنا أن نكون كاألغنام. الطالئع تدجني. وااللتزام بشبيبة الثورة يفسد البنات. بال منحة بال بطيخ. خليهم هم حيصلون على 

امتيازات احلزب، ونفوز حنن يف اآلخرة. نيل العالمات واالمتيازات عن طريق احلزب، سرقة واضحة حلقوق اآلخرين. 
مل أستطع أن أرسم خطوط مستقبلي. كل ما قمت به هو أنين استسلمت للظروف احمليطة يب. قبلت ما أان عليه. 

الطاقة الوحيدة اليت وجدت فيها متنّفساً هي أستاذ العريب يف مدرسة التمريض. كان وسيماً ولطيفاً إىل درجة أن كل بنات التمريض أحببنه. ذلك ال 
يهم، ما دمت فزت به أان وحدي. عيناه ال تتحّوالن عين طوال الدرس. 

مل يكد ينتهي الفصل األول من السنة الثانية حىت وجدته جالساً أمام والدّي، ويقرؤون الفاحتة. 
...

ماتزال أفكارها تتوارد تباعاً من هول الصدمة:
- هل لديك القدرة على قتل عّدوك عندما تلتقيه؟ 

السؤال ال يتعّلق بقدرتك املاديّة على ذلك. القّوة الالزمة لفعل ذلك، ختتلف عن إرادة الفعل. إهّنا السمات األخالقّية اليت تتحّكم برّدة فعلك جتاه 
من كنت حتشد قواك الذهنّية لالنتقام منه.

رمبا تفتعل صدفة جتمعك به، مث تتفّنن يف ابتكار أساليب جديدة لالنتقام: هل تعّلقه من رقبته على عمود كهرابء، أو تعّلقه من رجليه وترتكه عرضة 
لنهش الكالب الشاردة؟ 

هل تربطه من خصيتيه وتسحله بدراجة انرية؟
إذا كنت موقناً أبن القاتل يُقتل، فهل تلك القناعة تكفي كي تكون قادرًا على تنفيذ احلكم فيه؟

اخلطوة األوىل هي املهمة، حينما تقدم عليها، يصبح كل شيء بعدها سهاًل. 
أّول مّرة تواجه اجلمهور، تتعثر ابالرتباك واخلجل؛ إن ختطّيت ذلك اللقاء بنجاح، تغدو اللقاءات التالية روتينّية. كذلك القتل، عندما تفعلها مّرة، 

تغدو قادراً على تكرارها بربود. كل حساابتك، وخماوفك، وتوجساتك؛ تتالشى، بعد أّول تنفيذ. 
...

أسند رأسه إىل اجلدار. مل تعد ساقاه تقواين على محله. بدأ ميسح اجلدار اخلشن بقميصه األبيض وهو يهبط، تدرجيّياً، إىل أسفل، حىت استقّر على 
َعُجزه. 

للقصر اجلمهوري أربعة أنفاق، واحد يفضي إىل طائرة النجاة. الثاين إىل "الطاحونة" حيث السجناء اخلطرون. الثالث إىل غرفة العمليات السرية. أما 
الرابع، وهو الذي سلكه، يؤّدي إىل جمّمع صغري فيه مرآب سيارة اإلنقاذ، حتيط به حديقة وجزء من مقربة قدمية، ودار للمسنني. ُدرس اجملّمع بشكل 

يضمن متويه متقن كي ال ينكشف الغرض من املكان. 
َعرَب النفق على عجل. اختياره كان إجباراًي، بعد أن تلقى الطعنة يف خاصرته، ابملقص، من حمظّيته اخلاّصة. مل جيد أحداً حوله. انشّقت األرض 

وبلعتهم، فال قائد للطائرة، وال حاجة إىل تفّقد الطاحونة، وال يوجد من يشاطره التفكري يف غرفة العمليات. 
املخرج الوحيد هو الولوج إىل الكراج ليستقّل السيارة املصّفحة وينطلق إىل بيت اجلبل. 

حسين الضاهر د. محمد جمال طحان

شاعر سوري

ً
ال تدع الموت باكرا

)1(

الغيمة اليت عربت من أعلى رأسك ببطء

مل تكن مشنقة

فال داعي للعويل

*

العصفور الذي عرب من أعلى رأسك بسرعة

سلك طريق الرصاصة

ومل يكن رصاصة

فال تدع املوت ابكرًا

*

الصغار الذين يقذفون النهار أبحجارهم املنتقاة على عجل

سيميزون أضالعك اليابسة عن شجريات الرصيف

ال هترول

يقول لك الرصيف

*

الليل مبالحمه اخلشنة سيعرب بعد قليل

بال خوف

من على كتفه

لعلك

تنجو من هذه الكوابيس

)2(

لن أذهب معكم اليوم إىل اهلاوية

ببساطة

ال أملك جسداً مناسباً للخروج

فقد أعرته لغربة قريبة

ومل ترجعه بعد

لذا

سأبقى هنا عارايً مين

أفتش )مقاطع اليوتيوب(

ألصنع هاوييت املنزلية

وأسقط فيها مع عائليت مىت نشاء
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الصفير المتردد في رؤوسنا

أقرأ اجلُحر )لكافكا(، أستغرُق يومني رغم أهنا قصرية، فأحتاج أايماً للتأمل بعدها ال أقرأ شيئاً 

مهّماً، أجتّول ُمتمّهال يف دهاليزه الغرائبّية، انغمس يف سرده العميق وهو يصف الصفري املرتدد 

يف رأسِه وتفكريه الدائب لتوصيف املعارك والتخّبط يف احتماالته العبثّية ودبيب حشرات 

األفكار اليت تنهش مالذه املعزول بقشرة من الطحالب عن العامل اخلارجي.

أشعر ابلغرية ممن يقرأون بسرعة ويراكمون القراءات وأحياانً يستعرضون دون أتّمل ومتّهل يف 

أعماق النصوص املُثخنة ابألفكار، فأشكُّ مبستوى فهمي وأهتم نفسي ابللكاعة واخلمول 

والغباء.

كما يثري دهشيت أولئك الذين هاجوا مع موجة الثورة ونزحوا أبواخر الشتاء مومسّياً حبثاً عن 

الكأِل ومراعي الربيع الواعدة أبماكن أخرى، بعيداً عن معالف الشتاء املديد الذي غرقنا 

يف ربقِة زرائبِه طيلة نصف قرن، حىت أهنم يستثريون ذكرايت بداويت حني شاركت يف طفولة 

بعيدة أهلي وهم يغادرون أبواخر شباط، بعد أن ختضوضر األرُض ابلُلعاع، وأتكل الدواب 

- اجلاير- املخصص هلا، وحيرصون على إبعاد القطعان عن احلقول حنو جبل سنجار ملا بعد 

موسم احلصاد، لتعود األغنام بعد ربيعها وتتابع تغيري وجباهتا لتلتهم الِسفري - القّش - بعد 

حصاٍد جُمٍز لألرابب.

النازحون املرتفون اجلدد ميارسون هبلوانياهتم بتبديل الضفاف واحلبال يف القراءة والتفسري 

الرغبوي وفق ميول الريح، وليس كما يستدعي التأين واحلكمة، ال أدعي منها شيئاً لكين ال 

أصفّق بسرعة، وال أأيس، ال ُاسَتفّز، وأجتّنب التعميم واحلكم بسرعة على ظاهرة رمبا تظهر 

الحقاً كفقاعة عبث أو ابلون اختبار، كي ال أستنزف أعصايب وأرمي كلميت بوقتها ومكاهنا 

املناسبني قدر اإلمكان.

ابألمس نتناهش دينياً وعرقياً ومذهبياً، واليوم استبدلنا خنادقنا فصارت املناطق سّبة بعينها، 

رغم أن احلرب بني االستبداد واإلنسان مل تتغري عرب التاريخ، كما مل تتبّدل األدوات والرؤية 

واالسرتاتيجية واألهداف.

جيب أن نتعلم، ألننا وأعتقد أن الكثريين مل ينتبهوا أبن الثورة واالضطرام املرتاكم انفجر عفوايً 

دون قيادة موحدة مبشروع متكامل واضح.

ال زلنا حنبو يف طور الطفولة األوىل ومل نتعّلم بعد، رمبا هو غرابل مُيّحص احلنطة من الزؤان، كم 

سيبقى يف الغرابل لتعود الثورة من جديد إلشراقاهتا األوىل!؟

كل ما عشناه ورأيناه وألفناه كان جمرد مقدمات رواها نيابة عّنا أشخاص جمهولون تركوا 

بصمتهم على جدران الثورة والذاكرة ابلدم، ومضوا غري هّيابني أو آسفني واندمني، ولو عادوا 

لسلكوا ذات الطريق بال تردد.

أنتمي إىل اللوحة الِبكر املشرقة األوىل، وال هتمين األلوان اليت رشقوها هبا الحقاً لتلويث ما 

صنع األوائل.

محمد صالح عويد

هل كنا حباجة لكل هذه الدماء لنعيد اكتشاف ذواتنا واآلخرين على درب اجللجلة؟!، 
كنا نظن وبعض الظن إمث أن جيلنا جيل الستينات، وعلى مر الزمن الذي سبق الثورة 

السورية العظيمة وظهور االنرتنت، نظن أننا وحدان من يقرأ ويفكر ويكتب وينشط يف احملافل 
واألمسيات والندوات واملنتدايت السياسية والفكرية والثقافية، وأننا وحدان من وقف بوجه 

الطاغية ، ووحدان من عّمدت أجسادهم األقبية الرطبة وسياط السجانني، وأن جيل الشباب 
ال يقرأ، وسطحي، ومييل للحياة االستهالكية اهلشة، وعلى اهلامش من األحداث واملسؤوليات 

العميقة يف بلد ينخره االستبداد والفساد ويغص ابملعتقالت واملخربين.
الثورة نسفت كل هذا االعتقاد وطوحت به بعيدًا، اكتشفنا فجأًة، ويف حلظة مصاحلة مع 

ذواتنا، مدى هشاشتنا أمام هذا اجليل، حني امتلكوا زمام املبادرة بداية الثورة، وقلبوا الطاولة 
على كل الرتدد واخلوف الذي كان جيثم فوق صدوران حنن ويف عقلنا الباطن، هلول ما مّر علينا 

من فظائع على يد هذه العصابة اليت نكلت ابلسوريني لعقود.
لنعرتف أيها السادة أبننا كنا يف الصفوف اخللفية نتحاشى الرصاص واهلراوات الغليظة، وعيون 

املخربين اليت كانت ترتبص بنا، وهم، أبناء هذا اجليل، كانوا يقفون يف املقدمة بصدورهم 
العارية وصرخاهتم املدوية اليت أرعبت املستبد وهزت عرش الطاغية، هلذا سال دمهم غزيراً يف 

الساحات، أما حنن فنجوان.
ال ميكن أن يكون هذا االندفاع جمرد انفعال جماين وشيمة وخنوة، أو نزوة عابرة، هذا االندفاع 

الذي عانق املوت بصدٍر عار، كان مرّده فهم عميق وقراءة واعية للمشهد السوري وعلى 
مدى سنوات عمرهم القصرية.

منذ انطالق الثورة وحىت خواتيمها اليت شارفت على االنتصار كان الشباب أكثر من ضّحى، 
حني تناهبت أجسادهم الغضة األكبال الرابعية وحبال املشانق والسكاكني يف املنفردات 

وغرف التحقيق املظلمة، وأكثر من ساهم بفاتورة الدم والشهادة على طريق احلرية الدامي.
وأمتىن أال نكون كجيٍل انتهازيني وانكري مجيل بعد سقوط هذا النظام املتداعي الذي ابت 
يلفظ أنفاسه األخرية، وأن يكون هلم الصدر ولنا العتبة، وأن نثق أبن من كانوا يف املقدمة 

وقرابني سخية لسوراي العظيمة يستحقون أن يكونوا يف املقدمة يف سوراي املنتصرة على 
جالديها، سوراي النظيفة واجلميلة كزهرة برية على ضفة هنر.

على الفيسبوك بدأت أتعرف على شباب وصبااي كثر من سوراي، لكن أخص شباابً وصبااي من 
الرقة، مل يتسن يل التعرف عليهم من قبل، لكن هذا الفضاء األزرق أشار إليهم أبصابع من 

نور وحّس ثورّي عاٍل وفهم عميق، ووعي وإدراك لكل ما حيصل ويدور يف املشهد السياسي 
السوري املعقد واملتداخل كشبكة عنكبوت!!.

تغفل عنا فكرة فيدلوننا عليها بكل أانقة الورد، وهترب منا حقيقة، فيقبضون عليها ويعيدوهنا 
لنا على هيئة فراشة أو ميامة.

هذا جيٌل يقول لنا إّن سوراّي والدة، ومل تك يوماً عقيمة، وأهنم من سريسم شكل سوراي الطالعة 
كزهرة من حتت األنقاض والدمار، هم رابهنا، وطائر العنقاء الذي ينهض من حتت الرماد ليعيد 

هلا سريهتا األوىل.
أيها اجلميلون اجلريؤون املبادرون الطيبون كخبز الصباحات، يوم انتصار ثورتكم سنعود اىل 

الرقة، ولن أخطئكم هذه املرة، ستدلين عليكم نبضات قليب اليت ستخفق كلما عزفت خطاكم 
على مقامها.

هديب شحاذة

شاعر وكاتب سوري

على درب الجلجلة
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احليــاة ال ختلــو مــن املعــاانة والصعــوابت الــي ترافقنــا علــى مــر الزمــن، 
عندمــا تكــون الكــوارث عامليــة أو خارجيــة وتشــمل اجلميــع ال نشــعر 
إذا  أمــا  معاانتنــا،  مــن  يقلــل  ممــا  للجميــع  عــام  فهــو  الداخلــي  ابألمل 
كانــت املعــاانة فرديــة فهــذا أشــد فتــكاً ألرواحنــا، الــكل حيمــل قشــرة 
أحــد  هبــا  يعلــم  ال  أعماقنــا  لكــن  علينــا،  مــن خالهلــا  حيكــم  خارجيــة 
إال أنفســنا، إن أزيلــت هــذه القشــرة ســنصبح مثــل الزجــاج الشــفاف 
حمبــاً  إن كان  اجلميــع  أمــام  سينكشــف  الدفــن  القلــب  وهــذا  للمــأل 
للتصويــر  وال  الطبيــب  لســماعات  حينهــا  داعــي  وال  شــريراً،  أو  خــراً 
يكرهــك.  أو  حيبــك  إن كان  أحــداً  لتســأل  حاجــة  وال  احملــوري، 
طبيعــي  إنســان  أي  حيكــم،  وقلــب  تــرى  عيــون  هنــاك  ابملقابــل  لكــن 
هــذا  ميلــك  مــن كان  فكيــف  عدمهــم  مــن  حمبيــه  يعــرف  أن  يســتطيع 
القلــب!!!! إن ملكــت قلــب أحدهــم ال تضغــط عليــه بقــوة، وال تســتغل 
آخــر  عمــر  يوجــد  وال  واحــد  العمــر  أجلــك،  مــن  فكلــه  الطيبــة  هــذه 
لنصحــح أخطائنــا وننــدم علــى مــا فاتنــا، كلنــا ميلــك ذكــرايت متناقضــة 
لنــا مــن  لنحــاول أن نســرتجع اجلميــل منهــا لنكمــل بســالم مــا تبقــى 
العمــر، لنصنــع الســعادة أبنفســنا ونكمــل مشــواران بعيــون جديــدة بعــد 
كل مــا مــرران بــه مــن حمــن، هــذه املرحلــة الــي مازلنــا فيهــا ال حيتملهــا 
إال مــن كان حيمــل قلبــا فــوالذايً أو أن مــن حولــه ميلــك قلبــاً حقيقيــاً، 
ال تظنــوا أن مــن ملــك قلبــاً حقيقيــاً هــو جبــان!، فاخلــوف مــن الذيــن 
ميلكون قلوابَ فوالذية! القلب الذي ال خياف ال فضل له يف الشجاعة، 
القلــب الــذي ال حيــزن ال فضــل لــه ابلصــر، والقلــب الــذي ال يعــرف 
قيمــة املــال ال فضــل لــه ابلكــرم، والقلــب الــذي ال حيــب ال يســتحق 
أنفســنا يف حلظــات  نعتــر  احملــن  وهــذه  املرحلــة  هــذه  حنــن يف  احليــاة، 

ِإلَيَك ُسَؤايل
اَي َمْن حَتتـَلُّيِن

َخلَف ُحدوِد بُؤبُِؤ الَعنِي
َوُجرِح الرَِّحيل
ُسؤاٌل ُمَتهاِلٌك

واِجٌف، ِمثلي مَتاَمًا
يف َمكَتبٍة أثَريٍَّة َقِدميٍَة

َعلى َرفٍّ َخَشيبٍّ
يَِئنُّ حَتَت َوطأِة الَفقِد

يَنَتِظُر َأْن يُقَرَأ َلُه ُعنَواٌن
يف َسطِر احلَياه
َكـِكتاٍب َقِدمٍي

َشاَخ ِفيِه النَّبُض
َواَتَهْت ِفيِه اأُلحِجَياُت

َكَأسئَلٍة ُمتـََقاِطَعٍة
مَتَضُغها ِحريَُة اجلَواِب الضَّاِئِع

َعلى ِشفاٍه َتشَتِكي اجلُوَع
مىت مَتَتِلُئ بُُطوِن الِعَجاِف

بعَد َقحِط الُفَراِق؟
َومىت تَتفتَُّح

بَراِعُم َذاِبالِت الشَّوِق
يف ُحُقوِل الَوصِل؟

َوَمىت َتقُطُف َكفِّي الضَّارَِعُة
أغَصاَن الزَّيُتوِن اهلَارِبَِة

ِمن َشَجَريت الطَّاِغَيِة
َعلى ُأمِنياِت اأَلَمِل

َوَعلى ِغَراِر بَياِض النَّوااَي

الَّيت نـََثرهُتا ذاَت ثِقٍة
يف ُحُقوِل احُلّب

---
َهيَهات.. َهيَهات
َفهذِه تُربَُة الطِّنِي

رَبـََتْت َعلى َذرَّاهِتا
ُجُذوُر الَيأِس

فَِانَتصَر الُفراُق
ُســُحِب  ِاحِتجــاِب  ِميقــاِت  يف 

هلَــوى ا
ِجَراٌح تـَُعاين َعَطَش الِوَصاِل

َومَهُس التِّنِي حَيَتِضُر
بَِة يف تُربٍة َغرِي تلِك الرتُّ

َوَغرِي املَاِء
َوَغرِي اهلَواِء

َوَعيناَي َواِبٌل
َتُصبُّ َدمَع السَّهِر ِمدرَارًا

َشــاِطِئ  َعلــى  َتقــُف  ُأمٍّ  كـَــعيينَِّ 
لَلهَفــِة ا

تَنَتِظُر َوَلَدها )الَبعيَد الَقريَب(
تَتوغَُّل بِـأَنظَارَِها
يف ُعمِق املََدى

املرَُتاِمي َخلَف ُحدوِد
املَوِج الصَّاخِب

َواملُقَلتاِن ِملٌح ُأَجاٌج
َتاُء َومَيِضي الشِّ

بـَِحقيَبِة املَحطَّاِت
املَملوَءِة بِـِدْفء َقليب

َوَموِسُم الصَّيِف
يُودِّع بَياِدَر الَقمِح اِبلسَّالَمِة

وَعَلى َكفِّ الَقَدِر َأمِشي
َوال َأعلُم َما َسيفتُح يل اخلَرِيُف

ِمن أَبَواب
-----

ِانِتظاٌر.. َوِانِتظاٌر..
َوآهٌة ُملَتاَعٌة!

فَـَكْم ُهَو ُمؤملٌ هذا ااِلمِتَحاُن
الشَّاِمُل لـِعْبء الرُّوِح

ُكلُّ النَّبَضاِت أَنَت َسيُِّدَها
َوُمبتـََغاَها..

َوُدَعاُء قـُُنوهِتا
َعلى ِذكراَك أَيَقظَتيِن

بِـواِفِر الُعُهوِد
أُلَخبَِّئَك يف َجوِف الرُّوِح

مَتيَمًة لِـلِعتِق َواخَلالِص

لَٰكنََّك ُسرعاَن ما نِلَت ِمينِّ
بِـَحقيَقِة املَلُموساِت

َأَضعُت نَفِسي
َوحَبَثُت عينِّ َحيُث َتركُتيِن

لكين مَل َأِجَدين ِفيَك
َزمَّلَتيِن يف َثويب اأَلسَوَد

أَبِكي ِجفَن اخلَيَبِة
َعصيَِّة التَّوقُِّف!!

---
اَبَت اهلُدُب يف َوجِهي.. َرماَلً

واملَحاِجُر ِظالاًل َمثُقوبًَة
ال يُنِقُذها ِإالَّ َدامُس اللَّيِل

لَٰكنََّك َتقوُدين
ِإىل ِسحِر الَفجِر

أِلَخَتِنَق ِفيَك
َأو أِلُشَنَق

أو لِيغَتاَليِن ُصبِحي
َعلى قَيِد الضَّوِء
بِـال َأَمٍل َأسَتِغيَثُه
وال َوقَت َيكِفي

لِـتلِبَيِة النِّداء
يف ُعمِق الِغياِب

ُدخاٌن ميِضي
بِـَعكِس ِاجتَاِه الّرِيِح
فَـِمن أيَن يل بِـاملَفرِّ

وأنَّ يلَ املُستـََقّر
َوِذكَراَي ِفيَك حِمَراُب َصاَلٍة

ال خَيُرُج ِمن ُقمُقِم اإِلميَاِن
ُخُشوِعي َأذَكاٌر
وَصَلوايت َنواِفٌل
َعَلى نِيَِّة اأَلمِس

أبَِْن ُأَصلِّيَك ِلَقاًء ال يَنَتِهي
وَحىتَّ حَلَظيِت هذه

الَّيِت تـَتـََلظَّى بـِناِر َشوِقي
وَسِعرِي َحِنييِن

أَيَُّة ُروٍح ِهي ُروُحَك الَّيت َتسَتعِمُرين
وَقد َأغَدقَت َعَليَّ جبَزَِع الرَِّحيِل
الَّذي مَل مَيَنعيِن تَبارحَيَك احلَاِلَمَة

يف َعنِي التَّاَلِقي
رُغَم ُكلِّ ذاَك التَّماِهي يف اهلُروِب!!

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

قلوب في مهب الريح

افتخار هديب

شاعرة سورية

ذابالت الشوق

الــوداع هلــذه الدنيــا، لنقــل مــا نريــده دون تــردد أو حيــاء، لنطلــق العنــان 
لقلوبنــا علهــا تســتمر يومــاً آخــر، لنرحــم هــذا القلــب الــذي محــل أطنــاانً 

مــن اآلهــات، هــذا القلــب الــذي حتمــل كل القهــر واجلهــل واألطبــاع، 
لــه أن  حتمــل أقســى أنــواع املفــردات وســكت عــن كل املنغصــات آن 

يفتحــه قليــاًل وينفــض عنــه غبــار ســنوات، ســاعدوا قلوبكــم وامسحــوا 
هلــا ابلتعبــر عــن نفســها فهــي مــن خلــق هللا وال ســيطرة لكــم عليهــا 
وإال ملــا كانــت قلــوابً!، هــي اجلــزء األصــدق يف تكويــن اإلنســان، رفقــاً 
بقلوبكــم وقلوبنــا فهــي رقيقــة ومصنوعــة مــن حلــم ودمــاء، وممــا مييزهــا 
عــن ابقــي األعضــاء تلــك الدقــات الــي ال تعــرف الــرايء، وال ســيطرة لنــا 
عليهــا حــى أبحلــك األوقــات، وحــده قــادر علــى فضحــك أمــام األحبــة 
واألعــداء، ال تفقــدوا قلوبكــم، مــن غرهــا أنتــم أمــوات، التقطــوا هــذه 
األنفــاس وخزنوهــا قــد جتدوهنــا يف أقســى األوقــات، ولــو أن األمــر ليــس 
أبيديكــم عندمــا يســحق القلــب تفضحــه العيــون، إال الليــل صديقنــا 
الــويف، ختتنــق فيــه صــدوران وختتلــج وتتشــابه مالحمنــا نضحــك ونبكــي 
الدقــات. تللــك  يــرى دموعنــا أحــد أو يســمع  مــن أن  دون خــوف 

الســهام!  تلــك  فيهــا كل  تغــرس  أن  الطيبــة  القلــوب  تســتحق  ال 
الكتابــة عــن القلــب ليســت ســهلة فمــداد احلــر مــن شــرايينه والنقــاط 
مــن  إال  ينــزف  ال  فهــو  عليــه ال جترحــوه  مهــاًل  الدقــات،  هــذه  مــن 
أقــرب وأحــب النــاس مهــاًل عليــه وحــذار، فجــرح القلــب ال يندمــل.



19

ابجملتمع دفعت الشعب على النهوض وهذا التغيب كان منذ استالم النظام احلايل يعمل عليه خشية أن 
تقود تلك الفئة من املفكرين ثورة ضده فأبعد املفكرين وراح ينشر فكرة احلزب الواحد إلدارة البالد .  
التاريــخ يبــن لنــا ان فرنســا كانــت يف صــراع وحــروب مســتمرة مــع العديــد مــن امللــوك األوربيــن،  ممــا 
اثئــرة  وقتهــا  اثرت  الريــف   وابــن  للفــالح  املســتمر  والقمــع  االضطهــاد  إىل  شــعبها ابإلضافــة  أفقــر 
الــي  املثقفــة  النخبــة  فانكفــأت   ، البــالد،  داخــل  األوضــاع  تــردي  علــى  املثقفــة  الفرنســية  النخبــة 
الــذي  املظلــم  النفــق  مــن  للخــروج  احلــل  عــن  يبحثــون  وديــدور  ومونتيســكو  وروســو  فلوتــر  مثلهــا 
دخلتــه فرنســا وبــدا أهنــا لــن ختــرج منــه إال أبطروحــات جديــدة غــر مألوفــة، فقــد كانــت فرنســا يف 
أبطروحــات  الكبــار  املفكــرون  وجــاء  منهــا،  اخلــروج  يســتطيع  ال  أزمــة  يف  جمتمعــاً  الوقــت  هــذا 
مــن  امللكــي  النظــام  إلصــالح  جــاءت  األطروحــات  هــذه  ومعظــم  الطاحنــة،  األزمــة  لعبــور  جديــدة 

داخلــه ال ابلثــورة عليــه، إال أن جتاهــل مطالــب اإلصــالح جعلــت األمــور تســر يف طــرق مل يكــن 
طالــب  بدايتــه  ومــن  الــذي  الســوري  للشــعب  حــدث  مــا  هــذا  فيهــا وابحلقيقــة  الســر  املفــرتض  مــن 
. التاريــخ  يشــهدها  مل  قمعيــة  حبملــة  الشــعب  مواجهــة  متــت  ولكــن  النظــام  داخــل  إبصالحــات 

مقولــة فولتــر الشــهرة »يف فرنســا يســود حكــم مطلــق مســتبد، وطبقــة نبــالء إقطاعيــة مغــرورة بنفســها 
وعاطلــة عــن العمــل، يف فرنســا جتــد التجــارة حمتقــرة، والفــالح مســحوقًا يئــن حتــت وطــأة الضرائــب 
املفروضــة عليــه مــن قبــل اإلقطاعيــن، يف فرنســا جتــد النــاس غارقــن يف املناقشــات الالهوتيــة العقيمــة 
مــن نــوع: هــل هــذا حــالل أم حــرام، جنــس أم طاهــر، مؤمــن أم كافــر، وهــذا مــا كان يعــاين منــه اجملتمــع 
الســوري بــن طغــاة الطبقــة احلاكمــة ورجــال ظلهــا وأســرهم الــي تعيــش حيــاة حــى امللــوك مل يعشــنها.

أمــا إذا انتقلنــا إىل الشــخصية األساســية الــي اعتمدهتــا الثــورة الفرنســية ) جــان جــاك روســو  ( والــذي 

يــروى أن الزعيــم السياســي الســوري فــارس اخلــوري حــن أبلغــه اجلنــرال غــورو أن فرنســا جــاءت 
إىل ســورية حلمايــة مســيحيي الشــرق، مــا كان منــه إال أن قصــد اجلامــع األمــوي يف يــوم مجعــة 
وصعــد إىل منــره وقــال: إذا كانــت فرنســا تدعــي أهنــا احتلــت ســورية حلمايتنــا حنــن املســيحين 

مــن املســلمن، فــأان كمســيحي مــن هــذا املنــر أشــهد أن ال إلــه إال هللا.
عمــدت الــدول يف املاضــي واحلاضــر إىل بــث روح التفرقــة الوطنيــة، مــن أايم أتســيس جيــش 
الشــرق األدىن يف عشــرينيات القــرن املاضــي، والــذي أتســس علــى أجســاد طوائــف وأقليــات 
خمتلفــة، وصــواًل إىل يومنــا هــذا والــذي حيــاول الشــرق والغــرب اللعــب علــى هــذه الورقــة، حتــت 
مشاعــة "محايــة األقليــات" وهــذا ينطبــق علــى حالــة كل بلــد بعينهــا، يف حالــة اســتغاللية كبــرة 
هلــم، مــن خــالل بــث روح التفرقــة وضــرب املشــرتكات، وســيادة العــداء بينهــم، مث زراعــة األوهــام.
"احلــرب األهليــة يف ســوراي" املصطلــح الــذي ســعى اإلعــالم األجنــي لرتســيخه يف أذهــان العــامل 
أمجــع، مــن خــالل وكاالتــه ووســائله، بيــد أن هــذه التوصيفــات الــي رمبــا تعتــر وفــق القوانــن 
األمميــة صحيحــة، إال أهنــا يف الواقــع مل تكــن املنطلــق الــذي اعتمــده الســوريون يف ثورهتــم الشــعبية 

"بكافــة أطيافهــا" ضــد طاغيــة عانــت البــالد منــه ومــن أبيــه، وحــزب جتــروا مــن خاللــه.
ختلــص حــزب البعــث مــن األقليــات بعدمــا اســتهدفهم ســابقاً كمــا يــروي التاريــخ، لتتقــدم بعــض 
الشــخصيات مــن "الطائفــة العلويــة" وتتحكــم يف رقــاب العبــاد، ومقــدرات البــالد، ويتــم مــن 
منهــا  الباطنيــة  االحتالليــة  األجنــدات  خيــدم  الــذي  السياســي،  الكيــان  ترســيم  ذلــك  خــالل 

والظاهريــة، يف ســورية اجلامعــة والــي عبثــت األايدي لتفريــق مكوانهتــا.

كذلــك األمــر ابلنســبة للطوائــف األخــرى، حيــث كان أبنــاء البلــد يقولــون: إننــا ال منيــز بــن 
األداين والطوائــف فكلنــا "ســوريون"، وهــذا اهلــدف الســامي والــذي جيمعنــا مجيعــاً يف بوتقــة 
واحــدة، ليــس خلفــه نيــة حقيقيــة نقيــة يف الوصــول إليــه، والدليــل أن املقصــود يف هنايــة املطــاف 
أننــا كلنــا "أســديون" وهــذا مــا عمــد إليــه األب واالبــن، ومــا ســبقهما يف متهيــد حــزب البعــث 

الــذي اســتغل لصاحلهــم.
لفتي أن احلزب أتسس يف عام 1940م أي قبل اجلالء الفرنسي من سورية، وبقاؤه إىل اليوم 
ابلطريقــة واألســلوب املوجــود فيــه، رمبــا جيعلــي أقــول: إنــه أتســس حتــت رعايــة احتالليــة، وإنــه 
ال يعيــش إىل حتــت ظــالل االحتــالالت املتعــددة، وهــذا مــا دفــع األســد االبــن للجــوء إليهــم، 
جالبــاً إايهــم ألرضنــا ابئعــاً لثرواهتــا وخراهتــا، مدمــراً جليشــها )الــذي مــن املفــرتض أن يكــون مأمنــاً 

للســورين( ال قاتــاًل هلــم، ومغــراً لدميغرافيتهــا.
يف اجتمــاع جمللــس األمــن كانــت قــد طلبتــه ســورية، مــن أجــل رفــع االنتــداب الفرنســي عنهــا، 
جلــس الزعيــم اخلــوري، "ممثــل ســورية يف اجمللــس آنــذاك"، يف مقعــد النائــب الفرنســي، فلمــا قــدم 

النائــب الفرنســي وجــد فــارس اخلــوري جالســاً يف املقعــد املخصــص لــه.
أاثر هــذا املوقــف غضبــه وطلــب مــن رئيــس اجمللــس أن أيمــر فــارس اخلــوري إبخــالء املقعــد 
ابملقعــد املخصــص لســورية، وهنــا كان رد فــارس اخلــوري: )لقــد جلســُت علــى مقعــدك دقائــق 
معــدودة ومل تســتحمل ذلــك، فمــا ابلــك وأنتــم جتثمــون علــى صــدوران منــذ مخــس وعشــرين 

ســنة(.

وال خيفــى الــدور األمركــي والروســي واإليــراين واإلســرائيلي وغرهــم، الــذي يلعبــوه يف فــرض ورقــة 
األقليــات يف ســورية، مــن خــالل الدعــم الــذي يقــدم هلــم، واألمــاين الــي مينوهنــم هبــا، وذلــك 
لضمــان احتالهلــم لســورية ال حلمايــة األقليــات كمــا يدعــون زوراً وهبتــاانً، واألمثلــة يف الــدول 
األخــرى خــر دليــل علــى حــرق ورقتهــم يف اللحظــة األخــرة كمــا حصــل ألكــراد العــراق يف 

اللحظــة األخــرة، وهــذا املســار يعــزز فكــرة االنتمــاء لغــر الوطــن.
يــرى البعــض أن إطــالق مصطلــح "األقليــات" مل يكــن موجــوداً ســابقاً، ولكــن مــع التطــورات 
السياســية الــي عصفــت يف البــالد، يف فــرتة مــا قبــل االســتقالل ومــا بعــده، جعلــت الــدول 
األجنبيــة تعــزز هــذا اللفــظ مدعــن محايتهــم، ليبقــى الســؤال املتكــرر هــل ابلفعــل حيتــاج املواطــن 

إىل محايــة يف دولتــه!
أقــوام متعــددة قدمــت إىل ســورية، يف رحــالت عديــدة، رامســة أطيافًــا وطوائفــاً متنوعــة، تالقحــت 
وتنامــت علــى رقعتهــا، األغلبيــة "العربيــة الســنية" تتصــدر غالبيــة مواطنيهــا، متجــاوزة بذلــك 
التســعن ابملئــة مــن ســكاهنا، ونســب متفاوتــة يف ابقــي الطوائــف واإلثنيــات األخــرى، هــذا الواقــع 
الــذي مل يــرق للمحتلــن، فضربــوا وطنــاً أبكملــه، طمعــاً وخشــية، مــن أن تكــون املواطنــة هــي 

األســاس القائــم بــن الشــعب الواحــد، وهــذا يشــكل مــن منظروهــم خطــراً عليهــم.
التاريــخ السياســي لســورية، جيعلنــا نســتنبط دور األايدي يف تشــكيل الرتكيبــة الــي نراهــا اليــوم 
أمــام انظرينــا، ولــن تكــون آخرهــا ملــف "الدســتور" اآلن، وتــوزع األدوار مــن النيابــة إىل الرائســة 

يف قــادم األايم.
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إذا عــدان إىل اتريــخ الشــعوب عــر الزمــن، جنــد بــكل بســاطة أن هنــاك شــعوب عانــت مــن تســلط 
حكامهــا والقائمــن علــى قيادهتــا، وهنــاك الكثــر مــن تلــك الشــعوب هبــت تنــادي مــن أجــل حريتهــا 
مــن خالهلــا  املواطــن  يســتطيع  للوصــول إىل حلــول  بعــد أن ابءت ابلفشــل كل األســاليب األخــرى 
التمكــن مــن تفامهــات تعطيــه أبســط احلقــوق ليســتمر يف حيــاة كرميــة عادلــة آمنــة بعــد أن ضاقــت 
شــرعًيا. حًقــا  هبــا  والقيــام  الثــورات  مفهــوم  أصبــح  حــى  حكومتــه،  تســلط  جــراء  العيــش  ســبل  بــه 

لذلــك ال  للقانــون،  "غــر دســتورية" وخمالفــة  دائمــاً  تكــون  الثــورة  أن  املفكريــن علــى  أغلــب  جُيمــع   
أي  ثوريتهــا،  مــن  وإمنــا  املعتمــدة،  القانونيــة  اآلليــات  عــر  أو  الدســتور  مــن  شــرعيتها  تكتســب 
تغــر  انتصــرت،  إذا  الثــورة،  أن  ذلــك  الدوليــة؛  السياســة  يف  معتمــداً  الثوريــة  الشــرعية  أصبــح مفهــوم 
السياســية  اجملــاالت  يف كافــة  الســلطة  قادهتــا  ويســتلم  غالبــاً،  الشــعب  إىل  الرجــوع  بــدون  الدســتور 
إىل  ســتنتهي  الثــورة  أن  يقــرر  ال  التعريــف   هــذا  فــإن  ذلــك  ومــع  واالجتماعيــة،   واالقتصاديــة 
انتصارهــا، فقــد حدثــت ثــورات كثــرة قــام هبــا الشــعب، وفشــلت أبشــكال خمتلفــة مــن بلــد إىل آخــر.

وهــذا قــادين إىل إجــراء عمليــة مقارنــة واســقاطات بــن الثــورة الفرنســية والثــورة الســورية والبحــث عــن 
املطلــق  ابملعــى  الثــورة  بــن  التمييــز  علينــا  يتوجــب  لذلــك  االختــالف،  ونقــاط  بينهمــا  الشــبه  أوجــه 
واالنقــالب، حيــث االنقــالب يقــوم بــه اجليــش وبصــورة ســريعة ويســتلم القيــادة وبصــورة عامــة يكــون 
ثــورة كمصــر عــام 1952، أمــا  متســم ابلعنــف وهنــاك مــن يقــول أن االنقــالابت قــد تتحــول  إىل 
أو  الغــالء  يكــون حمــدود كمظاهــرات ضــد  قــد  فاالحتجــاج  الثــورة واالحتجــاج،  بــن  الثــاين  التمييــز 
يتطــور  األحيــان  بعــض  مــا، ويف  دولــة  مــع  احلكومــة  إبرامهــا  تريــد  اتفاقيــة  حــى  أو  مــا  قانــون  ضــد 
االحتجــاج املطلــي إىل حركــة يشــارك فيهــا الشــعب كلــه تقريبــاً، كمــا حصــل يف تونــس مثــاًل، أو يف 
مصــر، وغرمهــا وبــال شــك حنــن هنــا نتحــدث عــن الثــورة يف اجملتمــع، وال نتطــرق إىل مفاهيــم مثــل الثــورة 
الصناعيــة، أو ثــورة املعلومــات، أو الثــورة الثقافيــة، أو الثــورات الــي قامــت هبــا معظــم الشــعوب الــي 
كانــت مســتعمرة يف الثلثــن األولــن للقــرن العشــرين. ومــع ذلــك تشــرتك هــذه املســتوايت واجملــاالت كلهــا 
أبمــر واحــد هــو التغيــر، أي إن مفهــوم الثــورة كيفمــا اســتخدم ينطــوي علــى هــدف رئيــس هــو التغيــر.

الثورة الفرنسية الي اعترت أول الثورات الي ألغت امللكية املطلقة واالمتيازات االقطاعية للطبقة األرستقراطية 
والنفوذ الديي الكاثوليكي ورسخت مفهوم )احلرية واإلخاء واملساواة( وهو تغير جذري يف اجملتمع الفرنسي.

األعظــم،  وأخطائهــا  العظيمــة  ومبادئهــا  خبطواهتــا  وآماهلــا،  آالمهــا  بــكل  الفرنســية  والثــورة 
الثــوار  مــن  كثــر  أحــالم  تــراود  1789م  يف  اندلعــت  الــي  الفرنســية«  »الثــورة  أي  مازالــت 
الظــروف  واختــالف  عليهــا،  الزمــان  مــن  قرنــن  مــن  أكثــر  مــرور  مــن  الرغــم  وعلــى  العــرب، 
املظلومــن  وصرخــة  وأعواهنــا،  للســلطة  »الغبيــة«  األفعــال  يف  كبــر  تشــابه  فثمــة  واألزمنــة، 
حــد كبــر. إىل  وقويــة«،  »عنيفــة  اآلن  والعربيــة  قبــل  مــن  »الفرنســية«  الثــورات  جعــل  القويــة، 

النظــام،  أصنــام  أمامــه كل  حيطــم  الثــورة  هديــر  ارتفــع  صوتــه،  الفرنســي  الشــعب  رفــع  إن  فمــا 
كانــت  الــي  أورواب،  ظلمــات  تنــر  واملســاواة  واإلخــاء  احلريــة  مبــادئ  النــور  إىل  وخرجــت 
تفعــل. عمــا  ُتســأل  وال  عليــه  حصلــت  إهنــا  تقــول  إهلــي  تفويــض  مبوجــب  فاســدة  أســر  حتكمهــا 

احتجاجيــة  بطريقــة  يطالــب  ببداايتــه  شــعبها  قــام  الــي  بســورية  اليــوم  حيــدث  مــا  هــذا 
يعــاين  حيــث  مشــروع  حــق  وهــو  االجتماعيــة  ابلعدالــة  ويطالــب  الفســاد  ضــد 
والظلــم. والقهــر  والعــوز  االضطهــاد  مــن  عاًمــا  مخســن  منــذ  الشــعب  يعانيــه  مــا 
 لكــن مــا غــر املشــهد الفرنســي ودفــع الشــعب إىل الثــورة كان فئــة مــن أملــع العقــول الفرنســية يف كل 
اجملــاالت الفكريــة والفلســفية قــادوا النهضــة األوروبيــة الثانيــة يف أورواب يف القــرن الثامــن عشــر امليــالدي.

اســتطاعت هــذه الفئــة  الــي ضمــت موليــر وفولتــر وروســو ومونتيســكو ودريــدور وكثريــن غرهــم إانرة 
عقــول الفرنســين،  حيــث بشــروا بقيــم جديــدة تعلــي مــن قيمــة اإلنســان وترســخ حقــوق املهمشــن 
واملطحونــن أمــام قهــر الظــروف االقتصاديــة وجــروت امللــوك أنصــاف اآلهلــة والكنيســة البطريركيــة الــي 
كانــت تبيــع اإلميــان ابملــال، وهنــا جنــد املفارقــة بــن الثــورة الســورية والثــورة الفرنســية، حيــث غيــاب  أو 
شــبه غيــاب تلــك الطبقــة أو اجملموعــة مــن املفكريــن الــي أبفكارهــا ورؤايهــا ملعــى احلــرايت ومفاهيــم الفــرد 

العقــد االجتماعــي اجلديــد  فنــد  أصــول امللكيــة األوروبيــة عامــة والفرنســية اخلاصــة، وأرســى قواعــد 
الســؤال  عــن  روســو  أجــاب  فلقــد  واحلاكــم،  احملكومــن  بــن  واضحــة  مســاواة  الــذي حيمــل صراحــة 
الصعــب »ملــن يعــود حــق التشــريع؟«، يف عــام 1764م نشــر روســو كتابــه »العقــد االجتماعــي«، 
وبرهــن علــى أن الدولــة تنشــأ مــن خــالل عقــد بــن الفــرد والنظــام نتيجــة للتطــور مــن نظــام طبيعــي 
تســود فيــه قيــم الفــرد إىل نظــام اجتماعــي يتنــازل الفــرد عــن بعــض ســلطاته لصــاحل اجلماعــة السياســية، 
مــع مالحظــة أن الفــرد عندمــا تنــازل عــن جــزء مــن ســلطته مل يتنــازل عنهــا لصــاحل فــرد أو جمموعــة أفــراد 
وإمنــا تنــازل للمجتمــع ككل، لتنشــأ إرادة عامــة ينظــم اجملتمــع هبــا شــؤون أفــراده، وهــو مــا يــؤدي إىل 
ظهــور اجلماعــة السياســية وتكويــن اهليــكل السياســي املنظــم لشــؤون اجملتمــع والقائــم مبصاحلــه، وملــا 
كانــت اإلرادة العامــة هــي القــوة العامــة، فللشــعب أن يغــر حكومتــه مــى شــاء، ألن كلمــة الشــعب 
يف هــذه احلالــة إمنــا تعــر عــن رغبتــه وإرادتــه العامــة، وهنــا نتســاءل أيــن هــذا العقــد االجتماعــي بــن 
الشــعب الســوري والســلطة احلاكمــة وهــل يفســر الفــرد ابجملتمــع هــذه القيــم اخللقيــة إلدارة البــالد أم 
يتوجــب ضــرب واقتــالع كل مــا هــو قائــم مــن جــذوره والبحــث عــن مفاهيــم جديــدة بــن الشــعب 
منــه كحــق. النظــام  ســرقه  مــا  لنســتعيد  ابمتيــاز  االجتماعيــة  العدالــة  إىل  نصــل  لكــي  واحلكومــة 
أعطــى روســو الشــعب الفرنســي مفتــاح الثــورة بعــد أن أســقط نظريــة احلــق اإلهلــي للملــوك يف احلكــم، 
وهــذا مــا حنتاجــه اليــوم، اإلطاحــة بذلــك احلــق املطلــق حبكــم ســورية مــن قبــل أســرة ال هــم هلــا ســوى 
القمــع واإلثــراء علــى حســاب قــوت الشــعب الســوري، علًمــا أن روســو مل يكــن يــدري أنــه يدعــو إىل 
ثــورة ألننــا ابلواقــع مل جنــد أي كلمــة صرحيــة يف مؤلفاتــه حتــث علــى الثــورة ولكــن كتاابتــه الــي كانــت 
تناقــض واقــع احلــال ابجملتمــع وابلنظــام القائــم فأصبحــت هــذه املؤلفــات مبــادئ عامــة حليــاة جديــدة. 
إذا نظــران إىل واقــع الثــورة الســورية منــذ عشــرة ســنوات ولتاريــخ اليــوم ومــا واجهتــه مــن حقائــق ال ميكــن 
نكراهنــا ســنجد ابلدرجــة األوىل غيــاب الفكــر التحضــري لتوعيــة الشــعب رغــم أنــه يعــاين األمريــن مــن 
الطبقــة احلاكمــة، وهــذا مــا عملــت عليــه تلــك الطبقــة احلاكمــة وهــو تغييــب كلــي للفكــر عــر قمعهــا  
الطبقــة املفكــرة واضطهادهــا وإجبارهــا إمــا علــى الســكوت أو اهلــرب خــارج البــالد واهليمنــة الكاملــة 
علــى دور النشــر واملنابــر الفكريــة حــى ال يســتطيع الفــرد الوصــول إىل أي وســيلة يســتطيع مــن خالهلــا 
الوصــول إىل الرقــي الفكــري الــذي كان مفكــري الثــورة الفرنســية ينــادون بــه مــا قبــل الثــورة ولكــن كثــرة 
النظــام ابنتظــاره مــع شــى أســاليب  النــزول للشــارع ليجــد  االضطهــاد أجــر الشــعب الســوري علــى 
القمــع الوحشــية وحبــركات هبلوانيــة خمابراتيــة ابمتيــاز، إن كانــت خارجيــة أو داخليــة انقســمت الثــورة 
الســورية وتشــتت مطالبهــا بــن حقــوق وعدالــة اجتماعيــة إىل شــعارات ال عالقــة هلــا مبجــرى األحــداث 
األساســية لــه، وبــدأت الثــورة تتقاتــل فيمــا بينهــا وتتشــكل فصائــل وألويــة أتكل نفســها وهنــا أشــدد 
علــى أن الثــورة الفرنســية مل ختــل مــن هــذه الظاهــرة وبقيــت تعــاين أكثــر مــن عشــرة ســنوات اقتتــال 
شــعب  املطالــب كانــت حريــة  انتصــرت ابآلخــر ألن  ابلــرأي حــى  وتصفيــات وخيــاانت وخالفــات 
وعدالــة جمتمــع وهــذا مــا ســيقود الثــورة الســورية لــكل مــا حيــدث هلــا اليــوم مــن إشــكاالت إن كانــت 
خالفــات فكريــة داخليــة مفتعلــة أو مطامــع خارجيــة اســتغلت الظــروف ومت تعوميهــا علــى ســطح الواقــع.
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Türkiye'nin Fırat Kalkanı güçleri ve Özgür Suriye Ordusu 2016'da Cerablus'u kurtarıp bölgeyi teröristle-
rden temizlemiş ve Suriye'yi bölmeye çalışan ayrılıkçıların hayalini sona erdirmiştir. Bunu, 2018 Zeytin 
Dalı Harekâtı’nın Türk güçleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin ve çevre köyleri bölücü PYD 
milislerinden kurtarıldığı ve temizlendiğinin ilan edilmesi izlemiştir. Bütün bunlar güvenlik ve istikrarı 
sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirilmiştir.
Suriye para birimini Türk lirası ile değiştirmek için çağrılar yapılmıştır. Bunun üzerine Halep, İdlib ve 
Suriye kuzeyindeki bir kısım Özgür Suriye Ordusu mensupları, bu değiştirme işini yasal hale getirmeye 
çalışmıştır, ancak engeller ve zorluklarla karşılaşmışlardır.
Suriye Lirası son zamanlarda yabancı para birimleri karşısında rekor düzeyde değer kaybı kaydederek 
bir ABD doları için 3500 bariyerine dayandıktan ve bir paket ekmek fiyatı bin Suriye lirasını aştıktan 
sonra, halk, Türk para biriminin dolaşımı dışında günlük yaşamlarının zararını durdurmaya yönelik bir 
alternatif bulamamıştır.  Türk Lirası dışında olumlu yönde istikrar getirecek, ekonomi ve iş sektörünü 
destekleyecek ve istihdam konusunda umutları uyandıracak başka bir para birimi olmamıştır. Bunun 
sürdürülebilmesi için de kalıcı Türkiye desteğine ihtiyaç vardır.  Zira Suriye Lirasının hızlı değer kay-
betmesi dükkânların kapanmasına ve satışların askıya alınmasına yol açmıştır.
Türkiye'nin, Suriye kuzeyinde ki (PTT) postaneleri, yerel meclislerin Suriye lirasının yerini Türk li-
rası ile değiştirme kararlarının ardından, Suriye para biriminin çöküşünün olumsuzluklarını önlemek 
amacıyla, artan talebi güvence altına almak amacıyla büyük miktarlarda Türk parası ve küçük miktarlar-
da madeni para (Madeni Türk Lirası ) ile destekleme çalışmalarına başlamıştır.
Yerel kaynaklara göre bu adım, döviz kurundaki istikrarsızlık nedeniyle Suriye lirasının Türk para birimi 
cinsinden değiştirilmesi yönündeki büyük talepler sonrasında gelmiştir. Suriye lirasının satın alma 
değerinin düşmesinin ardından Halep, Hama ve İdlib halkı, Suriye yerine Türk Lirası ile işlem yapmayı 
tercih ettiklerini açıklamışlardır. Mal veya ücret ve maaşların fiyatlandırılması açısından, bazı tacirler-
in, kuruluşların ve yerel meclislerin Türk Lirasını kabul etmeye başladıkları bir dönemde, görünen o 
ki; pek çok kişi Suriye lirası yerine Türk Lirası ile alışveriş ve işlem teklifini kabul etmektedir. Zira 
böylece Suriye Lirasının çöküşü ve satın alma değerindeki düşüş risklerini güvence altına almış olacak-
lardır.  Gerçekte tüccarlar ve döviz dükkânı sahipleri günlük işlemlerinde Türk parasını benimsemeye 
başlamışlardır. Kuzey Suriye'deki İdlib vilayetinde tek yakıt tedarikçisi olan Wedd şirketi fiyatlarını Türk 
Lirası üzerinden yayınlayarak İdlib'deki yakıtların Türk lirası olarak satılacağını vurgulamıştır. İdlib'deki 
Şam Bankası ve Sarmada' daki Para Kurumu da Türk Lirasıyla işlem görmeye başladığını duyurmuş-
tur. Suriye lirasının değerindeki büyük düşüşten sonra, Geçici Suriye Hükümeti, onayını duyurmak, 
Suriye Lirasındaki anlaşmayı iptal etmek ve Türk lirası ile temel malzemeleri fiyatlandırmak için hızlı 
davranmıştır. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı, kurtarılmış bölgelerdeki işçi ve çalışanların satın alma 
gücünü korumak için, Türk lirasın nakit olarak dolaşımının sağlanması gerektiğini, ekmek, yağ türevleri 
ve diğerleri gibi temel malzemelerin fiyatlandırmasının Türk lirasıyla başladığını belirtmiştir. Netice 
itibariyle bu da bölgede ekonomik istikrara yol açacak ve  bölgenin mücrim rejimle bağlarını en asgari 
bir seviyeye indirecektir.
İdlib vilayetinden işlerini yöneten geçici Hükümet, artık hiçbir değeri kalmayan Suriye Lirasının yerine 
Türk Lirası'nın iş ilişkilerinde ve hizmetlerinde kullanılmasını haklı bulmuştur. Nitekim son haftalarda 
düşüş hızını artıran Suriye lirasının değerindeki önemli düşüşün ardından temel malzemelerin Türk lirası 
cinsinden fiyatlandırılmasına başladığı ortaya çıkmıştır.
Ayrıca Bilad-üş Şam’ın Suriyeli uleması, günlük ve ticari işlemlerinde Suriye lirasının Türk lirası ile 
değiştirilmesini tavsiye etmişlerdir. Çünkü Suriye lirası Türk lirasından farklı olarak istikrar ve halkın 
parası olma özelliklerini kaybetmiştir. En büyük hedef, piyasa ve fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra, 
Suriye lirası ile yapılan ticaretin sağladığı döviz ihtiyacını artırarak rejimi daha fazla sıkıntıya sokmak 
ve rejimin mali otoritesini kurtarılmış alanlar üzerinden geri çekmesini sağlamaktır.
İdlip cephesi, Suriye lirasının dolaşmasını önlemek için aldığı kesin kararla birlikte, bu görevi yürüten 
serbest bölgelerdeki ofisler veya kurumlar aracılığıyla Suriye lirasından Türk Lirasına geçişin yollarını 
belirlemiştir.
İdlib'deki Özgür Barolar Birliği de yargı dairesinin harçlarını değeri düşük Suriye Lirası yerine Türk 
Lirası ile değiştirme kararı almıştır.
Serbest Ekonomistler Sendikası, Türk lirasındaki opsiyonel anlaşma hakkında açıklayıcı bir basın to-
plantısı düzenledi ve açıklanan stratejinin Türk lirasını Suriye'nin kuzeyinde dolaşan para birimlerine 
dâhil etmeyi amaçladığını ve yerine koyma komitesi halka Türk lirası ile alışveriş yapmayı tavsiye et-
miştir.
Heyet-i Tahrir Elşam’a bağlı Kurtuluş Hükümetine ait çalışanlarının maaşlarının Türk lirası olarak öden-
meye başlanacağının teyit edilmesiyle bunu Suriye lirasına alternatif olarak tedavüle sokmaya karar 
vermiştir.
Ülkenin kuzeyindeki ticari işlemlerden yerel para biriminin değiştirildiğinin duyurulmasıyla Suriye reji-
minin ekonomisi ciddi bir darbe almıştır.
Suriye lirasının çöküşü, ABD Sezar Yaptırım Yasası'nın yürürlüğe girmesinden birkaç gün önce gerçekleş-
ti ve bu da yürürlüğe girmesi halinde Suriye lirasında daha büyük çöküşlere yol açacağı kesindir.
Suriye rejiminin finansman açığını kapatmak için sahip olduğu mal ve fonlardan bir kampanya başlat-
masının ardından Başkanlık Sarayı İle anlaşmazlığa düşen Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'un ortaya 
çıkmasıyla Suriye lirasının çöküşü hızlanmıştır. 
Kuşkusuz Lübnan'daki nakit sıkıntısı ve huzursuzluğun yanı sıra İran’ın  çökmekte olan suç örgütü Esad 
rejimine yardım etme becerisinin azalması Şam'a dolar akışının kesintiye uğramasına  katkı sağlamıştır.
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بعــد أن متكنــت قــوات )درع الفــرات( الرتكيــة واجليــش الســوري احلــر مــن حتريــر جرابلــس عــام 2016 وتطهــر املنطقــة مــن 
اإلرهابيــن، وأهنــت حلــم االنفصاليــن الذيــن يعملــون علــى هــدم ومتزيــق ســوراي وتقســيمها، وتالهــا اإلعــالن عــن معركــة )غصــن 
الزيتــون( 2018 مــع القــوات الرتكيــة واجليــش الســوري احلــر لتحريــر وتطهــر عفريــن والقــرى احمليطــة مــن تنظيــم )PYD( امليليشــيا 

االنفصاليــة، ومــن أجــل جلــب األمــان واالســتقرار هلــا، واحلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية.
انطلقــت الدعــوات الســتبدال العملــة الســورية ابللــرة الرتكيــة، وســعى عــدد مــن الثــوار األحــرار يف حلــب وإدلــب والشــمال الســوري 

جلعــل أمــر االســتبدال قانــوانً إال أنــه اصطــدم ابلعراقيــل والصعــوابت.
وبعــد أن ســجلت اللــرة الســورية مؤخــراً تدهــوراً قياســياً يف قيمتهــا أمــام العمــالت األجنبيــة، لتالمــس حاجــز الـــ )3500( للــدوالر 
األمريكــي الواحــد، وبعــد أن جتــاوز مثــن ربطــة اخلبــز األلــف لــرة ســورية، مل جيــد املدنيــون بديــال لوقــف نزيــف حياهتــم اليوميــة إال 
تــداول العملــة الرتكيــة، إلجيابيــة ســتعود ابالســتقرار علــى احملــرر ولدعــم االقتصــاد وقطــاع األعمــال وفتــح آفــاق التشــغيل وهــذا 

حيتــاج إىل دعــم تركــي دائــم.
وأدى الرتاجع السريع لقيمة اللرة إىل إغالق احملالت التجارية وتوقف أصحاهبا عن البيع. 

وقــد بــدأت مراكــز الريــد الرتكــي )ptt( يف مشــال ســوراي احملــرر بضــخ كميــات كبــرة مــن العملــة الرتكيــة ومــن الفئــات الصغــرة مــن 
العملــة املعدنيــة )فئــة لــرة تركيــة( يف مســعى لتأمــن الطلــب املتزايــد عليهــا بعــد قــرارات اجملالــس احملليــة الســتبدال اللــرة الســورية 

ابلرتكيــة، متهيــًدا لتداوهلــا يف الســوق، لتجنيــب احملــرر ســلبيات اهنيــار العملــة الســورية املتســارع.
وحبســب مصــادر حمليــة، فــإن هــذه اخلطــوة جــاءت بعــد مطالبــات كبــرة ابســتبدال التعامــل ابللــرة الســورية ابلعملــة الرتكيــة، ملــا 

تتمتــع بــه مــن اســتقرار بســعر الصــرف، 
وبعــد اخنفــاض القيمــة الشــرائية للــرة الســورية، أعلــن أهــايل ريــف حلــب ومحــاة وإدلــب تفضيــل التعامــل ابللــرة الرتكيــة بــدال مــن 
الســورية، إن كان مــن حيــث تســعر البضاعــة أو األجــور والرواتــب، يف وقــت بــدأ بعــض التجــار واملنظمــات واجملالــس احملليــة 
ابعتمــاد التعامــل ابللــرة الرتكيــة، ويبــدو أن كثــراً مــن األهــايل يتقبلــون طــرح اســتبدال التعامــل ابللــرة الرتكيــة بــدال مــن الســورية، 
ألهنــم بذلــك ســيأمنون خماطــر اهنيــار اللــرة الســورية واخنفــاض القيمــة الشــرائية، وقــد بــدأ التجــار واصحــاب حمــالت الصرافــة ابعتمــاد 

العملــة الرتكيــة يف تعامالهتــم اليوميــة.
ونشــرت شــركة )وتــد(، املــوّرد الوحيــد للمحروقــات يف حمافظــة إدلــب مشــايل ســوراي، األســعار اخلاصــة هبــا ابللــرة الرتكيــة مؤكــدة 
أن احملروقــات يف إدلــب ســتباع ابللــرة الرتكيــة، كذلــك أعلــن بنــك )شــام( يف إدلــب ومؤسســة النقــد يف )ســرمدا( بــدء التعامــل 

ابللــرة الرتكيــة.
 وقــد ســارعت احلكومــة الســورية املؤقتــة إلعــالن موافقتهــا وإلغــاء التعامــل ابللــرة الســورية، وتســعر املــواد األساســية ابللــرة الرتكيــة، 
بعــد التدهــور الكبــر يف قيمــة اللــرة الســورية، وأوضــح رئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة، أن احلفــاظ علــى القــوة الشــرائية للعمــال 
واملوظفــن يف املناطــق احملــررة، يســتدعي ضــخ القطــع النقديــة مــن اللــرة الرتكيــة، مشــراً إىل أنــه مت البــدء ابلفعــل بتســعر املــواد 
األساســية مثــل اخلبــز واملشــتقات النفطيــة وغرهــا ابللــرة الرتكيــة، وهــذا يــؤدي إىل اســتقرار املنطقــة اقتصــادايً واحلــد مــن تبعاهتــا 

للنظــام اجملــرم.
وبــررت احلكومــة املؤقتــة، الــي تديــر شــؤوهنا مــن حمافظــة إدلــب، إحــالل اللــرة الرتكيــة يف التعامــالت التجاريــة واخلدمــات أبن اللــرة 

الســورية مل يعــد هلــا أي قيمــة.
وكشــفت أهنــا بــدأت بتســعر املــواد األساســية ابللــرة الرتكيــة، بعــد التدهــور الكبــر يف قيمــة اللــرة الســورية والــذي ازدادت وتــرة 

تراجعــه خــالل األســابيع املاضيــة.
كمــا أوصــت جبهــة )علمــاء بــالد الشــام الســورين( ابســتبدال اللــرة الســورية ابللــرة الرتكيــة، يف معامالهتــم التجاريــة واليوميــة 
لفقــدان اللــرة الســورية صفــي )الثبــات والــرواج( علــى عكــس اللــرة الرتكيــة، واهلــدف األكــر هــو ســحب الســلطة املاليــة للنظــام 
علــى املناطــق احملــررة، إضافــة إىل ضمــان اســتقرار الســوق واألســعار، مــع وضــع النظــام يف مــأزق إضــايف مــن خــالل زايدة حاجتــه 

للنقــد األجنــي الــذي يقدمــه التعامــل ابللــرة الســورية.
وحــددت اجلبهــة طــرق التحــول مــن اللــرة الســورية إىل اللــرة الرتكيــة عــن طريــق مكاتــب أو مؤسســات يف املناطــق احملــررة تقــوم هبــذه 

املهمــة، يرتافــق مــع إصــدار قــرار حــازم مبنــع تــداول اللــرة الســورية.
نقابــة احملامــن األحــرار يف إدلــب أيضــاً أصــدرت قرارهــا ابســتبدال قيمــة الوكالــة القضائيــة ابللــرة الرتكيــة بــداًل مــن اللــرة الســورية 

عدميــة القيمــة.
وعقــدت نقابــة االقتصاديــن األحــرار مؤمتــراً صحفيــاً توضيحيــاً حــول التعامــل االختيــاري ابللــرة الرتكيــة، وأن االســرتاتيجية املعلنــة 
هتــدف إىل ضــم اللــرة الرتكيــة إىل العمــالت املتداولــة يف الشــمال الســوري، كمــا نصحــت جلنــة االســتبدال الســكان ابلتعامــل 

ابللــرة الرتكيــة.
و)حكومــة اإلنقــاذ(، التابعــة لـ)هيئــة حتريــر الشــام( قــررت تداوهلــا كبديــل عــن اللــرة الســورية، مــع أتكيدهــا بــدء صــرف رواتــب 

املوظفــن التابعــن هلــا ابللــرة الرتكيــة.
وقد تلقى اقتصاد النظام السوري ضربة موجعة مع اإلعالن عن استبدال العملة احمللية من التعامالت التجارية يف مشال البالد.

وأييت اهنيــار اللــرة الســورية، قبــل أايم مــن دخــول قانــون قيصــر األمريكــي للعقــوابت حيــز التنفيــذ، والــذي يف حــال بــدء ســراينه 
سيتســبب ابهنيــارات أكــر يف اللــرة الســورية. 

وتســارع اهنيــار اللــرة الســورية عقــب ظهــور رامــي خملــوف ابــن خــال بشــار األســد، والــذي دخــل يف خــالف مــع القصــر اجلمهــوري 
بعــد أن شــنت محلــة ضــد أصــول وأمــوال ميتلكهــا، وذلــك ابلتزامــن مــع اغــالق نوافــذ متويــل النظــام الســوري.

كمــا أســهمت أزمــة الســيولة النقديــة واالضطــراابت يف لبنــان إىل انقطــاع تدفــق الــدوالرات إىل دمشــق، يف الوقــت الــذي تالشــت 
فيــه قــدرة إيــران املختنقــة ابلعقــوابت األمركيــة علــى مــد يــد املســاعدة للنظــام األســدي اجملــرم املتهــاوي.

التعامل بالليرة التركية
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بعــد ســنن مــن اإلنتظــار بــدأ )قيصــر( تطبيــق احلصــار، فبعــد ســنوات مــن الشــد واجلــذب منــذ عــام 2014م وحــى شــهر كانــون األول عــام 2019م 
حيــث مت التصديــق علــى قانــون قيصــر مــن قبــل الرئيــس األمركــي ترامــب ليعطــي املهلــة القانونيــة والــي مدهتــا 180 يومــاً مــن اتريــخ توقيعــه ليصبــح 
انفــذاً، وبعــد انتهــاء املــدة بتاريــخ 2020/6/17 بــدأ تطبيقــه، علمــاً أبن القانــون أخــذ امســه مــن االســم الرمــزي للعســكري الســوري املنشــق عــن الشــرطة 
العســكرية عــام 2013م والــذي محــل جبعبتــه 55000 صــورة توثــق جرائــم النظــام الســوري خــالل فــرتة عملــه يف أقبيــة ودهاليــز آلــة القمــع الســورية بكافــة 
مســمياهتا مــن شــرطة وأمــن وجيــش، ألن اســم كل هــذه األجهــزة ارتبــط بذلــك النظــام الــذي ال ميكنــه العيــش إال يف الظــالم وممارســة اإلجــرام الــذي مل 
يقتصــر فقــط علــى املؤسســات املذكــورة بــل طورهــا إبنشــاء شــبكة مــن امليليشــيات وجمموعــات الشــبيحة الطائفيــة حينــاً واملافيويــة واللصوصيــة حينــاً آخــر.

فما هو قانون قيصر؟ وما الذي يريده من سورية؟ مث مامدى أتثره على النظام والشعب السوري؟
وهــل سيســاهم يف رحيــل النظــام؟ كل هــذه التســاؤالت وأســئلة أخــرى ســنحاول اإلجابــة عليهــا، فقانــون قيصــر أو مــا يســمى بقانــون )قيصــر حلمايــة 
املدنيــن الســورين( الــذي حظــي بتأييــد احلزبــن اجلمهــوري والدميقراطــي يســتهدف النظــام الســوري ومؤسســاته ويفــرض العقــوابت علــى احلكومــات 
أو الشــركات أو األفــراد الذيــن ميّولــون بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر نظــام بشــار األســد أو يســامهون يف محالتــه العســكرية علــى الشــعب الســوري. 

يســتهدف القانــون مجيــع املؤسســات والشــركات الــي تعمــل لصــاحل النظــام يف قطاعــات )النفــط، الغــاز الطبيعــي، والطائــرات العســكرية، والبنــاء، 
واهلندســة(. وتشــمل العقــوابت كذلــك الدعــم املباشــر وغــر املباشــر للنظــام، مثــل دعــم امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران وروســيا العاملــة يف ســورية. 
وكلــف القانــون احلكومــة األمركيــة حتديــد مــا إذا كان املصــرف املركــزي الســوري يعتــر أحــد مراكــز غســيل األمــوال وفــق القانــون األمركــي حــى تطبــق 

عليــه العقــوابت.
القانون أشــار ابالســم إىل الدول الداعمة للنظام كروســيا وإيران، ويشــمل مجيع الداعمن للنظام الســوري ســواًء كانوا أشــخاصاً حقيقين أو اعتبارين، 
وكل أشــكال الدعــم ولــو كانــت حتــت مســمى إعــادة اإلعمــار يف إشــارة لبعــض الــدول كالصــن واإلمــارات دون ذكرهــا ابالســم كوهنــا تســعى لالســتثمار 
يف عمليــات إعــادة اإلعمــار وذلــك لســد مجيــع الثغــرات الــي شــابت العقــوابت األمركيــة واألوروبيــة الــي طالــت النظــام الســوري ســابقاً واســتطاع 
االلتفــاف عليهــا. واعتــر القانــون العقــوابت أبهنــا مرتبطــة ابألمــن القومــي األمركــي، وتعتــر هــذه رســالة واضحــة للنظــام الســوري والقــوى الدوليــة 

واإلقليميــة عامــة وروســيا وإيــران خاصــة.
نتيجــة ملــا ســبق فــإن قانــون قيصــر ســيطوق النظــام وجيــرده مــن داعميــه الذيــن ذكرهــم ابالســم ويعتــر هــذا حماولــة مــن أمــركا إلعــادة اإلمســاك بــكل 

خيــوط اللعبــة السياســية يف ســورية.
الــي هــي أساســاً حجــر الزاويــة، ولتذكــر اجلميــع أبهنــم بيــادق علــى رقعــة الشــطرنج الســورية ابتــداء ابلنظــام الــذي حيــاول ختفيــف اخلنــاق االقتصــادي عليــه 
أو إهنائــه أو الــدول املنخرطــة فيمــا جيــري علــى األرض أو امليليشــيات مــروراً ابلفصائــل الــي قــد تعقــد أمــركا معهــا اتفاقــات تقــوم مــن خالهلــا بدعمهــا 

وجتميعهــا ملواجهــة النظــام مــن أجــل تطويعــه أو إســقاطه وذلــك خدمــة ملصاحلهــا.
وهــذا مــا تريــده أمــركا مــن ســورية وكل مــكان تضــع يدهــا فيــه ألن مصاحلهــا قبــل كل اعتبــار حــى ال يظــن أحــًدا أن القانــون خلدمــة الســورين فقــط 
فأمــركا وكل الــدول تعمــل وفــق مــا تتطلبــه مصاحلهــا ولذلــك جيــب علــى الســورين إدراك ذلــك والعمــل بــه فــإن كان القانــون يتقاطــع مــع مصاحلهــم فعليهــم 
العمــل مــن أجــل أن يكــون أكثــر فعاليــة وأتثــراً حــى ينهــي معاانهتــم خصوصــاً أنــه ال يقيــم وزانً لــكل االنتصــارات الــي حققهــا النظــام علــى األرض وال 

يقبــل مبــا تقــوم بــه روســيا مــن حمــاوالت تســويق النظــام وفرضــه كأمــر واقــع ويشــرتط لوقــف تنفيــذه مــا يلــي:
- وقف القصف اجلوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل األراضي السورية. 
-التزام مجيع األطراف هناك بعدم قصف املنشآت الطبية واجملمعات السكنية واملدارس. 

-رفع القيود املتعقلة بوصول املساعدات اإلنسانية للشعب السوري.
-حماكمة مرتكي اجلرائم يف سورية.

-إطالق سراح املعتقلن السياسين، ومنح املنظمات الدولية حق الوصول للسجون. 
-أتمن العودة اآلمنة للسورين الالجئن واملوزعن يف شى أحناء العامل.

وكمــا نــرى فــإن هــذه الشــروط تصــب يف مصلحــة الشــعب الســوري وتتقاطــع مــع املــواد املدرجــة يف قــرارات األمــم املتحــدة وبيــان جنيــف رقــم واحــد وإن 
طبقهــا النظــام الســوري فذلــك يعــي إهنــاء النظــام وتنحيتــه وهــذا يتقاطــع مــع مطالــب الثــورة الــي قــام هبــا الســورين.

صحيــح أن القانــون ســيؤثر علــى الشــعب دون أدىن شــك ولكــن الســؤال الــذي جيــب اإلجابــة عليــه يف هــذا الســياق هــل الشــعب الســوري كان يعيــش 
يف حببوحــة اقتصاديــة ويســتطيع أتمــن كافــة متطلبــات املعيشــة ومجيــع املــواد الضروريــة متوفــرة يف األســواق الســورية، ابلتأكيــد اإلجابــة هــي ال ألن ســورية 
مــن أوائــل دول العــامل الــي يعيــش مواطنوهــا حتــت خــط الفقــر ويعــاين أهلهــا األمريــن مــن أجــل أتمــن املــواد األساســية للحيــاة يف الوقــت الــذي يهــدر 

النظــام مليــارات الــدوالرات علــى القتــل والتهجــر والتدمــر وعلــى آلتــه القمعيــة.
فمــا الــذي سيخســره الســوريون وهــم عرضــة للجــوع والفقــر قبــل وبعــد صــدور القانــون علمــاً أبن القانــون يســتثي مــن العقــوابت املــواد الغذائيــة واألدويــة 

وكل مــا هــو ضــروري حليــاة املواطنــن فهــو يســتهدف النظــام علــى العكــس ممــا حيــاول النظــام تســويقه مــن أن القانــون يطــال الشــعب.
رمبــا ال ُتســقط العقــوابت هــذا النظــام وذلــك وفقــاً ملــا رأينــاه مــن العقــوابت الــي طبقــت حبــق دول كثــرة ومنهــا ســورية الــي تطبــق عليهــا العقــوابت األمركيــة 

منذ عام 1980م لكن هذا ال يعتر مقياســاً فواقع ســورية اليوم خمتلف من كافة النواحي االقتصادية والسياســية واالجتماعية.
يف ظــل عــدم امتــالك أي مــوارد ألن النفــط واملــوارد الزراعيــة يف أغلبهــا ليســت بيــد النظــام وكذلــك خالفــه مــع رجــال األعمــال وعلــى رأســهم رامــي 
خملــوف وألن داعمــوه ال يســتطيعون إمــداده أبي شــيء نتيجــة ظروفهــم االقتصاديــة وجتنبــاً للعقــوابت الــي قــد تطاهلــم، كمــا أن التناحــر االجتماعــي 
والعســكري بــن مجيــع املكــوانت مــع النظــام لــه أتثراتــه الكبــرة لذلــك ســيكون أثــر العقــوابت قاســياً يف مناطــق ســيطرته وعلــى مواليــه ابلدرجــة األوىل 
هــؤالء املوالــون الذيــن مل تعــد تنطلــي علــى بعضهــم أكاذيبــه الــي يســوقها يف اإلعــالم عــن النصــر وانتهــاء األزمــة ومطالبتهــم ابلصمــود املؤقــت فقــد بــدأ 
التملمــل بــن صفوفهــم ألن حــب القائــد لــن يعيــد هلــم أبناءهــم القتلــى مــن القبــور وألهنــم ال ميلكــون مــا يقدمونــه ألطفاهلــم اجليــاع األحيــاء، فوجبــة 
الصمــود قــد أصابتهــم ابلتخمــة وأكلــة املقاومــة ابلبشــمة وشــراب املمانعــة ابإلمتــالء. لذلــك فالقانــون إن مل يســقطه فسيســرع عمليــة إســقاطه الــي نراهــا 

ابتــت وشــيكة بســبب اجلــوع الــذي ســرهق مواليــه.

Yıllarca bekledikten sonra Sezar Yasası / abluka nihayet uygulanmaya başlandı. Sezar Yasası'nın Başkan Trump 
tarafından onaylandığı 2014'ten Aralık 2019'a kadar yıllarca süren gelgitlerin ardından, imza tarihinden itibaren 
verilen 180 günlük yasal süre 17.06.2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte yürürlüğe girdi. Yasanın adını, güvenlik 
güçlerinin bodrum ve koridorlarında yaptığı çalışma sırasında Emniyet birimlerine ve Orduya ait Suriye rejiminin 
suçlarını belgeleyen 55.000 fotoğrafı tüm isimleriyle birlikte baskı makinesinden yükleyen ve ardından 2013 yılında 
firar eden bir Suriyeli askerin kod adından aldığını bilmemiz gerekir. Çünkü tüm bu işkence yapan kurumların adı, 
sadece karanlıkta yaşayabilen ve o dönemde milis ve mezhepçi şebbiha grupları, mafya ve haydutluk şebekelerinin 
kurulmasıyla birlikte gelişen bu rejimle ilişkilidir. 
Sezar Yasası nedir? Suriye'den ne istiyor? Peki, Suriye rejimi ve halkın üzerindeki etkisi nedir? Sistemin ortadan 
kalkmasına katkıda bulunacak mıdır? Tüm bu soruları ve diğer birtakım ilgili soruları cevaplamaya çalışacağım. 
Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin desteğini kazanan Sezar Yasası veya Suriyeli Sivillerin Koruyan Kayser Yasası 
diye addedilen yasa; Suriye rejimini ve kurumlarını hedef almaktadır.  Beşar Esad rejimini doğrudan veya dolaylı 
olarak finanse eden veya Suriye halkına karşı yürüttüğü askeri harekâta katkıda bulunan hükümetlere, şirketlere 
veya kişilere yaptırımlar uygulamayı öngörmektedir. Yasa, petrol, doğal gaz, askeri uçaklar, inşaat, mühendislik sek-
törlerinde rejim için çalışan tüm kurum ve şirketleri hedeflemektedir. Yaptırımlar arasında İran ve Rusya'nın Suriye'de 
faaliyet gösteren milislere destek gibi rejime doğrudan ve dolaylı destek veren faaliyetler de nasibini almaktadır. 
Ayrıca ABD hükümetine, yaptırımlar uygulanana kadar Suriye Merkez Bankası'nın ABD yasaları çerçevesinde bir 
kara para aklama merkezi olup olmadığını belirlemek görevini vermektedir.    
Yasa, Rusya ve İran gibi rejimi destekleyen ülkelere atıfta bulunmuş ve gerçek ya da tüzel kişiler olsun, tüm destekçil-
erine, yeniden yapılanma adı altında bile olsa, Çin ve BAE gibi bazı ülkelere de bu nedenle yaptırım uygulanacağı be-
lirtilmiştir. Bu, geçmişte Suriye rejimini etkileyen ve fakat rejimin atlata bildiği ABD ve Avrupa yaptırımlarındaki tüm 
boşlukları doldurmaktır. Yaptırım kanununun ABD ulusal güvenliği ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu yasa  
genel olarak Suriye rejimi ile tüm uluslararası ve bölgesel güçlere, özel olarak da Rusya ve İran'a açık bir mesajdır.
Yukarıda belirtilen verilerin bir sonucu olarak, Sezar yasası rejimi kuşatacak ve adını zikrettiği destekçilerinden soyut-
layacaktır. Artı bu yasa; Amerika'nın Suriye'deki siyasi oyunun tüm iplerini yeniden ele geçirme girişimidir.
Zira Amerika, üzerindeki ekonomik sıkıntıları hafifletmeye veya sona erdirmeye çalışan sistemden başlayarak Su-
riye’de köşe taşı olduğunu kabul eden herkese; yani sahada olup bitenlerle ilgilenen bütün ülkelere, bazı gruplar 
üzerinden kendilerini destekleyen anlaşmalar yapabileceği veya maslahatı icabı terk edebileceği tüm milislere, Suriye 
satranç tahtasında birer piyon olduklarını hatırlatmak istemektedir. 
İşte Amerika’nın Suriye’de yapmak istediği budur. Elini her yere uzatmaktadır. Çünkü çıkarları her şeyin üzerindedir. 
Böylece kimse yasanın sadece Suriyelilere hizmet edeceğini düşünmesin. Nitekim Amerika ve tüm ülkeler çıkar-
larının gerektirdiği şekilde çalışmaktadır. Bu yüzden Suriyeliler bunu fark etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Eğer 
yasa kendi çıkarları ile kesişiyorsa, acılarını sona erdirmek için daha etkili olmak üzere o yönde çalışmalıdırlar. Artı; 
özellikle rejimin elde ettiği tüm zaferleri göz ardı etmek, Rusya'nın rejimi pazarlama ve dayatma girişimlerini reddet-
mek ve bu yöndeki uygulamasını durdurmak için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir:   
-Rejim veya Suriye topraklarındaki Rus kuvvetlerin hava bombardımanın durdurulması gerekir.
- Oradaki tüm tarafların sağlık tesislerini, konut komplekslerini ve okulları bombalamama taahhüdünde bulunması 
lazımdır. 
- Suriye halkına insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerekir.  
- Suriye'de işlenen suçların faillerinin yargılanması lazımdır.
-Siyasi mahkûmları serbest bırakılması ve uluslararası kuruluşlara hapishanelere erişim izni verilmesi gerekmektedir. 
- Dünyadaki Suriyeli mültecilerin ve dünyanın dört bir yanına dağılan sığınmacıların güvenli bir şekilde geri 
dönüşünün sağlanması lazımdır. 
Gördüğümüz gibi, bu koşullar Suriye halkının yararınadır. Suriye rejimi tarafından uygulandığı takdirde bile Birleşmiş 
Milletler kararlarında ve bir numaralı Cenevre Bildirgesinde listelenen  maddelerle kesişmektedir. Bu da Suriye devri-
minin talepleriyle kesişen bir durum olarak rejimin sona erdirilmesi ve ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.
Yasnın insanları etkileyeceği doğrudur. Ancak bu bağlamda cevaplanması gereken soru; Suriyeli halkın ekonomik 
bir güvence altında yaşayıp yaşamayacağı ve Suriye pazarlarında yaşamın tüm gereklilikleri ve gerekli tüm malze-
melerin güvence altına alıp alamayacağıdır. Elbette cevap hayırdır! Çünkü Suriye dünyada vatandaşları yoksulluk 
sınırının altında yaşayan ülkeler sıralamasında başta gelenlerden biridir. Sistemin öldürme, yerinden etme ve yıkım 
ve baskı için milyarlarca dolar harcadığı bir zamanda, insanlar yaşamın temel gereksinimlerini güvence altına almak 
için mücadele etmektedir. 
Suriyeliler, yasanın meclisten geçirilmesinden önce ve sonra açlık ve yoksulluğa karşı savunmasız oldukları için, 
yasanın gıda ve tıbbı yaptırımları kapsamadığını bildiklerinden dolayı kaybedecekleri bir şey olmayacaktır.  Kaldı ki 
Rejim, vatandaşların yaşam için ihtiyaç duyduğu her ne varsa, insanlara ulaşmasını engellemektedir. 
 1980'den beri Suriye de dâhil olmak üzere ABD yaptırımlarının uygulandığı birçok ülkeyi göz önüne aldığımızda 
yaptırımlar bu rejimi çökertmeyebilir. Ancak bu bir ölçü değildir. Zira Suriye'deki günümüz gerçekliği tüm ekonomik, 
politik ve sosyal açılardan farklıdır. Çünkü Rami Mahluf başkanlığındaki işadamlarıyla olan anlaşmazlığının yanı sıra 
Petrol ve tarımsal kaynakların çoğu rejimin elinde olmaması hasebiyle kaynakların yokluğu Suriye’yi farklı kılmak-
tadır. Nitekim destekçileri, ekonomik durumları nedeniyle ona hiçbir destek sağlayamayacakları gibi yaptırımlardan 
kaçınıp rejime yardım etmekten uzak duracaklardır. Ayrıca, rejimin tüm bileşenleri arasındaki sosyal ve askeri rekabe-
tin büyük etkileri vardır. Bu nedenle yaptırımların etkisi kontrol edilen alanlarda ve en çok da sadık üyeleri üzerinde 
şiddetli bir şekilde etkili olacaktır.
Zira safları arasında huzursuzluğun baş gösterdiği bir kesim artık medyada zafer, krizin sona ermesi ve geçici direnç 
talepleri hakkındaki yalanlarıyla birbirlerini daha fazla kandıramazlar. Çünkü lider sevgisi ölen çocuklarını mezardan 
kaldırıp geri getirmeyecektir. Kaldı ki artık hayattaki çocuklarına sunacak bir şeyleri de mevcut değildir. Direniş, 
mukavemet, kararlılık, sabır ve sebat aşı ve içeceğinden çokça içip doyuma ulaşmışlardır. Bu nedenle, eğer yasa Beşar 
Esad’ı alaşağı etmezse de devrim sürecini hızlandıracaktır. Nitekim biz, bu yasanın O’nun sadık dostlarına yaşatacağı 
açlığı ve mahrumiyeti hesaba katarak bunu yakın görmekteyiz. 

ي
ك

ي تر
عرب

قانون قيصر: تطبيق الحصار بعد سنين انتظار

صفا عبد التركي
Safa Abd El-Türki

Sezar Yasası / Yıllarca Bekledikten Sonra Ablukanın Uygulanması

كاتبة سورية
Suriyeli yazar 



22

Türkçe ي
ك

تر

إن الذيــن يريــدون فــرض اجلنــرال االنقــاليب خليفــة حفــرت كطــرف علــى العمليــة السياســية يف ليبيــا هــو – يف احلقيقــة – أولئــك 
الذيــن أمــدوه ابلســالح منــذ البدايــة وأطلقــوه علــى الســاحة وحرضــوه علــى تنفيــذ انقــالب ضــد احلكومــة الشــرعية. ومــا حفــرت 
ابلنســبة هلــم إال أداة يســتخدموهنا لتنفيــذ خمططاهتــم احلقــرية يف ليبيــا ويســتولوا دون وجــه حــق علــى أراضيهــا ومواردهــا. لكــن 
هــذه األداة متنحهــم اإلمكانيــة ليقولــوا الكثــري مــن األمــور يف إطــار تفاصيــل هــذه احلكايــة. وأمــا هــذه احلكايــة فهــي كالتــايل: 
حفــرت ميثــل اجليــش الوطــين داخــل ليبيــا املنقســمة ويطلــب منــا املســاعدة ملواجهــة اإلرهابيــني الذيــن ســيطروا علــى احلكــم يف 

غــرب ليبيــا، وهلــذا فنحــن نقــدم لــه املســاعدة.
ومن هؤالء اإلرهابيون؟

احلكومة الشرعية يف ليبيا.
وما عالقة هؤالء ابإلرهابيني؟

إهنــم علــى العكــس ممــا يشــاع ميثلــون احلكومــة الوحيــدة الــيت حظيــت ابلشــرعية لــدى اجملتمــع الــدويل، وهــي الــيت طــردت عناصــر 
داعــش اإلرهابيــة مــن املنطقــة. فكيــف ميكنكــم نعتهــا ابإلرهــاب؟ مــن أنتــم؟

فكيف لالنقالبيني أن يكشفوا عن أنفسهم هلذه الدرجة؟
وبغــض النظــر عــن مــدى صدقهــا، فــإن هــذه احلكايــة كانــت تفــرض حــىت هــذه اللحظــة، حبكــم األمــر الواقــع، علــى الشــعب 
الليــيب واجملتمــع الــدويل كافــة ألهنــا حتظــى بدعــم اإلمــارات وروســيا وفرنســا ومصــر بكامــل قوهتــا. ومل يكــن أحــد مــن اجملتمــع 
والنظــام الــدويل، أي الــدول اخلمــس الــيت دائمــا مــا يعــرتض الرئيــس أدروغــان علــى قراراهتــا، علــى عمليــة التقاســم هــذه الــيت ال 

يفعلهــا حــىت قطيــع مــن الــذائب.
اســتمر األمــر علــى هــذا النحــو إىل أن دخلــت تركيــا علــى اخلــط. ويف الواقــع مل تكــن تركيــا تقبــل هــذا التقســيم واإلرغــام منــذ 
البدايــة، فكانــت تــرى حماولــة االحتــالل هــذه الــيت حاولــوا فرضهــا علــى ليبيــا مــن خــالل االنقــالب ومل تكــن راضيــة هبــا. فحــان 

الوقــت املناســب الــذي قالــت فيــه تركيــا كلمتهــا، فلــم يعــد لــدى أحــد اآلن أي كلمــة يقوهلــا بعــد كلمــة تركيــا.
ال تلقــوا ابال ملــن يتكلمــون ومــا يقولــون، فليــس لــكالم أحــد اآلن أي حكــم أو قيمــة. فالعبــارات الــيت يقوهلــا السيســي متحــداث 
عــن القــوى الــيت تقــف وراءه ينظــر إليهــا النــاس يف الــدول العربيــة علــى أهنــا منــوذج للكوميــداي الســوداء. وأمــا التصريــح الــذي 
أدىل بــه رئيــس فرنســا ماكــرون وقــال فيــه إن "تركيــا تلعــب لعبــة خطــرية يف ليبيــا" فقــد رد عليــه الصحفــي بــويب جــوش مبقــال يف 
بلومــربغ محــل عنــوان "تركيــا حتكــم أحــالم ماكــرون". ويف الواقــع فــال ميلــك ماكــرون احلــق يف حماســبة تركيــا يف ليبيــا، بــل إنــه جيــب 

أن حياســب أمــام تركيــا والشــعب الليــيب والبشــرية كلهــا.
ال ينطبــق هــذا الــكالم علــى ماكــرون فقــط، بــل إن كل مــن وقــف خلــف حفــرت ســيحاب علــى مــا فعــل. ولعلنــا نؤجــل لبعــض 
الوقــت ســؤال "مــاذا تفعلــون يف ليبيــا؟" إن مجيــع جرائــم احلــرب الــيت ارتكبهــا االنقــاليب حفــرت، بلطجيكــم املخلــص الــذي 

تدعمونــه وتدينــون لــه بشــرعية وجودكــم يف ليبيــا، تســجل يف الســجالت دون نســيان.
لقــد اكتشــف حاليــا 11 مقــربة مجاعيــة يف املناطــق الــيت حررهتــا قــوات حكومــة الوفــاق مــن حفــرت. وهنــاك أدلــة دامغــة تشــري إىل 
أن املدنيــني املدفونيــني يف هــذه املقابــر قتلــوا بعــد تعذيبهــم، بــل إن بعضهــم دفنــوا أحيــاء والبعــض اآلخــر كان مكبــل األيــدي. 
كمــا اكتشــفت ألغــام ومتفجــرات مصنوعــة يــدواي مزروعــة علــى الطرقــات ملنــع املدنيــني مــن العــودة لدايرهــم، فبــادرت حكومــة 

الوفــاق بدعــم تركيــا لتطهــري املنطقــة مــن هــذه األلغــام واملتفجــرات الــيت قتلــت وجرحــت الكثــري مــن املدنيــني.
وحبســب إحصائيــات املركــز الليــيب لأللغــام فقــد وقــع ٥7 انفجــارا بســبب األلغــام واملتفجــرات الــيت زرعتهــا ميليشــيات حفــرت 

مــات هبــا 39 شــخصا علــى األقــل وأصيــب أكثــر مــن 100 آخــرون كان مــن بينهــم نســاء وأطفــال.
مــن جانبــه قــال ليــام كيلــي املســؤول عــن ملــف ليبيــا يف اجملموعــة الدامنركيــة لنــزع األلغــام يف تصريــح لوكالــة األانضــول "لقــد نــزح 

أكثــر مــن ٤00 ألــف مــدين بســبب احلــرب، ومعظمهــم عاجــزون عــن العــودة لبيوهتــم بســبب األلغــام".
وقــد لفــت كيلــي إىل أن األلغــام واملتفجــرات مزروعــة يف رقعــة واســعة تضــم العديــد مــن األحيــاء جنــويب طرابلــس، مضيفــا "ومــن 
بــني هــذه األلغــام جنــد األلغــام املضــادة لألفــراد والــدابابت والصواريــخ وقذائــف اهلــاون وســائر الذخــرية واملتفجــرات الــيت ألقــت 

مــن اجلــو لكنهــا مل تنفجــر".
فهــذه املعلومــات تشــري بوضــوح ملشــاركة مصــر وروســيا وفرنســا واإلمــارات بشــكل خطــري يف اجلرائــم املضــادة لإلنســانية الــيت مل 

ولــن يقــدروا أبــدا علــى تفســري وقوعهــا يف ليبيــا.
ولقــد كنــا قــد طرحنــا هــذا الســؤال يف مقــال ســابق: هــل تســتطيع أي دولــة مــن هــذه الــدول تقــدمي أي وعــد مــن أجــل حتقيــق 
األمــن واالســتقرار للشــعب الليــيب؟ فليتفضلــوا بتقدميــه. لكنهــم عاجــزون عــن ذلــك. وأمــا احلقيقــة الواضحــة كوضــوح الشــمس 
فهــي أهنــم حياولــون االنقضــاض بشراســة ووحشــية علــى دولــة تعــاين مــن ضعــف أمــين بســبب أزمتهــا السياســية مســتغلني حالــة 

الضعــف الــيت تعيشــها هــذه الدولــة.
ولعــل هــذا الفعــل وحــده ميثــل جرميــة واضحــة حــىت مــن وجهــة نظــر نظــام العالقــات الدوليــة القائــم وإن كان هــذا النظــام يعــاين 

كثــريا مــن املشــاكل.
إن الوضــع اجلديــد يف ليبيــا مل يعــد مينــح فرصــة لتفــاوض سياســي بــني أطــراف متكافئــة، بــل إنــه يشــري لبدايــة وتــرية القبــض علــى 

االنقالبيــني واحملتلــني ومرتكــيب اجلرائــم ضــد اإلنســانية متلبســني علــى أراضــي ليبيــا لتقدميهــم للمحاكمــة أمــام احملكمــة الدوليــة.
وال ينبغــي ألحــد أن حيمــل أي هــم، فرتكيــا لــن تتخلــى عــن متابعــة هــذه القضيــة بوجودهــا يف ليبيــا بدعــوة مــن احلكومــة الــيت 

متثــل الشــعب الليــيب بطريقــة شــرعية.

Libya’da darbeci Hafter’i siyasi süreçte bir taraf olarak empoze etmek isteyenler aslında baştan 
beri onu silahlandırıp sahaya süren ve meşru hükümete karşı darbe yaptırmaya çalışanlar. Onlar 
için Hafter sadece Libya’daki aşağılık hesaplarının, Libya topraklarına ve kaynaklarına haksız 
yere el koymak için kullandıkları bir maşadan ibarettir. Ama bir hikaye içinde onlara bir sürü şey 
söyleme imkanı veren bir maşa işte. Hikaye şu: Hafter bölünmüş Libya içinde milli orduyu temsil 
ediyor ve o da Batı’da yönetimi ele geçirmiş teröristlere karşı mücadelede bizden yardım istiyor, 
biz de yardım ediyoruz.
- Kimmiş teröristler?
- Libya’daki meşru yönetim.
- Terörle ne alakaları var? Bunlar bilakis DAEŞ teröristlerini bölgeden süpürmüş olan ve aynı za-
manda uluslararası toplum tarafından da meşruiyeti kabul edilen yegane hükümet. Bunlara nasıl 
terörist diyebilirsiniz, hem siz kimsiniz?
- Yerseniz.
Bu kadardır darbecilerin kedilerini açıklaması. Uysa da uymasa da bu hikaye şimdiye kadar BAE, 
Rusya, Fransa ve Mısır tarafından bütün güçleriyle destekleniyor olduğu için Libya halkına ve 
bütün uluslararası topluma emrivakiyle kabul ettirilebiliyordu. Uluslararası toplum ve dünya 
düzeni, yani sözümona sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak itiraz ettiği o 5’li yapı içinde 
kurtların yapamayacağı bu paylaşıma itiraz eden çıkmıyordu.
Ta ki, Türkiye devreye girinceye kadar. Vaka, Türkiye baştan beri bu paylaşımı, bu dayatmayı 
kabul etmiyordu. Libya’ya darbe yoluyla sokulmaya çalışan bu işgali görüyor ve razı olmuyordu. 
Zamanı geldi ve Türkiye sözünü söyledi. Türkiye’nin sözünün üzerine şu anda kimsenin söyleye-
bileceği bir söz yok.
Bakmayın konuşanlara, konuşulanlara. Hiç kimsenin şu anda sözünün hiçbir hükmü ve kıyme-
ti yok. Sisi’nin arkasındaki güçlerin sözcülüğünü yaparak sarf ettiği sözler kara mizah örneği 
olarak konuşuluyor bütün Arap dünyasında. “Türkiye’nin Libya’da tehlikeli bir oyun oynadığını” 
söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a cevabı Bloomberg’de yazan Bobby Gosh “Türkiye, 
Macron’un Hayallerini Suya Düşürdü” başlıklı yazısıyla verdi. Esasen Macron’un Libya’da Tür-
kiye’den soracağı bir hesap yok, bilakis hem Türkiye’ye hem de öncelikle Libya halkına ve bütün 
insanlığa vereceği bir hesap var.
Sadece onun değil. Bugün Hafter’in arkasında duran herkesin vereceği bir hesap var. “Sizin 
Libya’da ne işiniz var?” sorusunu da şimdilik erteliyoruz. Desteklediğiniz, oradaki varlığınızın 
meşruiyetini dayandırdığınız baltacınız, darbeci Hafter’in işlediği savaş suçlarının hepsinin hes-
abı teker teker kayda geçiyor.
Hafter’in Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kurtarılan bölgelerde şimdilik tespit edilen 11 
toplu mezar var. Bu toplu mezarlarda sivil insanların işkenceyle öldürüldükleri ve bazılarının 
diri diri toprağa gömüldüğüne, bazılarının ellerinin arkadan bağlı olduğuna dair açık tespitler 
var. Yanısıra sivillerin evlerine dönüşünü engelleyen tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcılar 
(EYP) tespit edildi ve bunlar Türkiye desteğiyle UMH güçleri tarafından temizlendi ama bu 
EYP’lerle çok sayıda sivil insan öldü ve yaralandı.
Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, şimdiye kadar Hafter 
milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP’ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada, aralarında 
kadın ve çocukların da olduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.
Danimarka Mayın Temizleme Grubu’nun Libya Direktörü Liam Kelly de, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, “Savaş nedeniyle 400 binden fazla sivil yerinden edilmiş durumda ve bunların 
birçoğu mayınlar nedeniyle evlerine dönemiyor.” dedi.
Mayın ve EYP’lerin Trablus güneyindeki birçok semti içine alan geniş bir bölgede bulunduğu-
na dikkati çeken Kelly, “Bunlar arasında, anti-personel ve anti-tank mayınları, roketler, füzeler, 
havan topları, havadan atılan ancak patlamayan mühimmatlar ve patlayıcı düzenekler gibi çok 
çeşitli patlayıcılar bulunuyor” bilgisini vermiş.
Bu bilgiler, Libya’daki Mısır, Rusya, Fransa ve BAE’nin zaten izah edemedikleri ve edemeyece-
kleri varlığına bir de ciddi savaş suçu ortaklığını da açıkça gösteren bilgiler.
Daha önceki bir yazımızda şu soruyu sormuştuk: Bu ülkelerin herhangi biri Libya halkı için veya 
Libya’nın güvenliği ve huzuru için herhangi bir vaatte mi bulunabiliyor mu? Buyursunlar ortaya 
koysunlar. Ama koyamazlar. Açıkça görünen gerçek, ortadaki siyasi krizi dolayısıyla bir güvenlik 
zafiyeti olan bir ülkenin bu zayıf durumundan yararlanarak onu vahşice yemeye çalışmalarıdır.
Sadece bu yaklaşım bile ne kadar sorunu olsa da bugünün uluslararası ilişkiler düzeni açısından 
bile açık bir suçtur.
Libya’da oluşan yeni durum artık eşit taraflar arasında bir siyasi müzakere konusu değil, suçlu 
darbecilerin, işgalcilerin ve insanlığa karşı suçluların Libya topraklarında enselenerek uluslar-
arası yargı önüne çıkarılması sürecidir.
Hiç kimse endişe etmesin, Libya halkının meşru temsilcisi olan hükümetinin davetiyle Libya’da 
bulunan Türkiye bu davanın da takipçisi olacaktır.

Yasin Aktay

Libya’da toplu mezarlar, savaş suçları ve suç ortaklarının hesabı
المقابر الجماعية وجرائم الحرب ومحاسبة شركاء الجريمة في ليبيا

ياسين أقطاي

أكاديمي وكاتب

Akademisyen - Yazar



23

Türkçe ي
ك

تر

تشــري التطــورات األخــرية إىل جانــب األصــوات املتعاليــة مــن فرنســا ومشــال إفريقيــا، إىل والدة مرحلــة جديــدة يف امللــف 
الليــيب. إن التهديــدات الــيت صرفهــا السيســي ضــد الرئيــس أردوغــان، مبجــرد رؤيتــه حكومــة الوفــاق املدعومــة مــن تركيــا 
تقــرتب مــن ســرت، يف الوقــت الــذي أغمــض عينيــه عــن الضــم اإلســرائيلي ملناطــق يف الضفــة؛ يُظهــر بــدوره املرحلــة 
تلــك. وإن ارتفــاع صــوت السيســي االســتفزازي، وحماولــة فرنســا إاثرة الزعزعــة ضــد تركيــا يف البحــر املتوســط، مجيــع 

ذلــك يشــري إىل االنتقــال مــن مرحلــة األزمــة يف ليبيــا إىل مرحلــة التأســيس.
ابلطبــع كان هنــاك تطــور داخلــي ميثّــل انعكاًســا آخــر هلــذا التحــول. لكــن دعــوان نــرى مــا الــذي حــدث قبــل هــذا التطــور 

الــذي رافقتــه بعــض التعليقــات الــيت ال معــىن هلــا يف اإلعــالم العــريب:
لقــد طالعنــا األربعــاء املاضــي زايرة مفاجئــة لوفــد تركــي رفيــع املســتوى إىل ليبيــا، علــى رأســه وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود 
تشــاووش أوغلــو، ووزيراملاليــة بــراءت ألبــريق، ورئيــس جهــاز االســتخبارات حــاكان فيــدان، واملتحــدث ابســم الرائســة 
الرتكيــة إبراهيــم قالــن. ســرعان مــا اســتعصت التعليقــات حــول هــذه الــزايرة املفاجئــة، وذلــك ألن الســّراج أصــاًل كان 
ــا قبــل وقــت قصــري، ومت التحــدث حينهــا مبــا يســتوجب احلديــث عنــه. حــىت اســتعصى ســؤال؛ إذن مــا  قــد زار تركي
معــىن هــذه الــزايرة؟ علــى العقــول. إال أن املفهــوم هــو أن القضيــة الليبيــة انتقلــت مــن مرحلــة إدارة األزمــة يف احلــرب 

الداخليــة احلاصلــة، إىل مرحلــة التأســيس الــيت تقــوم فيهــا العالقــات علــى املعاملــة ابملثــل.
يب يب ســي الــيت اعتــادت علــى قــراءة الوضــع بشــكل معكــوس، تنشــر يف خربهــا الــذي تســتند فيــه إىل رويــرتز معلومــات 
مغلوطــة حــول املبعــوث اخلــاص للرئيــس أدروغــان إىل ليبيــا، أمــر هللا إيشــلر، وإن هــذا اخلــرب يف احلقيقــة حيكــي التحــول 
الــذي نتحــدث عنــه. لقــد قــال أمــر هللا إيشــلر خــالل لقــاء صحفــي قبــل يومــني مــن الــزايرة، أبنــه جيــب أن يكــون عقيلــة 
صــاحل مــكان حفــرت يف املفاوضــات، ممــا جعــل زايرة الوفــد الرتكــي عقــب هــذا التصريــح ذا مغــزى ومعــىن. إال أن إقالــة 
املبعــوث اخلــاص مــن منصبــه بعــد يومــني مــن هــذا التصريــح أي يف اليــوم الــذي وصــل فيــه الوفــد الرتكــي، أســيء تفســريه 

يف األخبــار ووســائل اإلعــالم العربيــة.
بــني  التعــاون  يلعــب املمثلــون اخلاصــون الذيــن يتولــون املهمــات يف أوقــات األزمــات، أدوارًا كبــرية علــى صعيــد 
األطــراف املتنازعــة وحــل املشــاكل كذلــك. ولذلــك الســبب جنــد الــدول الكــربى إىل جانــب األمــم املتحــدة، ترســل 
مبعوثهــا اخلــاص حنــو مناطــق النــزاع إىل حــني حتقيــق حــل دائــم. واملمثــل الرمســي مــن هــذا النــوع بطبيعــة موقعــه خيتلــف 
ــه أو مواقفــه ضمــن احملــاداثت  ــة، وذلــك كــون تصرحيات ــن للــدول أو املؤسســات الدولي عــن املمثلــني الرمسيــني اآلخري
واملفاوضــات ال تكــون ملزمــة كنظريهتــا لــدى املمثلــني اآلخريــن للدولــة. ألنــه يف هنايــة املطــاف يتحــرك وفــق البحــث 
عــن حلــول هلــذه األزمــة مهمــا اقتضــى األمــر، إال أن آليــة التنفيــذ يف النهايــة ترجــع إىل األطــراف املعنيــة يف الدولــة.

علــى الرغــم مــن أنــه مل يتــم التصريــح ابهلــدف احلقيقــي لذلــك، إال أن إقالــة املبعــوث اخلــاص للرئيــس الرتكــي يف ليبيــا 
ــا مــع زايرة الوفــد الرتكــي رفيــع املســتوى إىل ليبيــا، يشــري يف النهايــة كمــا أســلفنا إىل والدة مرحلــة  مــن منصبــه، تزامًن
جديــدة. ومبعــىن آخــر؛ لقــد انتهــت مهمــة املبعــوث اخلــاص، ومــن مثّ مت إرســال الوفــد رفيــع املســتوى لتطبيــق احملــاداثت 
الالزمــة، يف إشــارة واضحــة إىل ظهــور مرحلــة جديــدة للسياســة الرتكيــة يف ليبيــا. وإن ردود الفعــل القادمــة تشــري إىل 

أن ماكــرون والسيســي قــد أدركا هــذه الرســالة جيــًدا.
حــني النظــر يف املناصــب املوجــودة يف تلــك الــزايرة، جنــد أنــه بغــض النظــر عــن اجلانــب العســكري واألمــين، فــإن تركيــا 
أردات بذلــك أتســيس عالقــات مؤسســاتية قويــة مــع ليبيــا يف جوانــب عديــدة علــى رأســها؛ الطاقــة، والبنيــة التحتيــة 

والفوقيــة.
لقــد انتقلــت القضيــة الليبيــة يف األصــل إىل مرحلــة جديــدة، منــذ العــام 2019 حينمــا وقعــت تركيــا مــع حكومــة 
الوفــاق الليبيــة مذكــرة تفاهــم مشــرتكة علــى الصعيديــن العســكري واألمــين. وبفضــل ذلــك، مت دحــر حفــرت مــن املنطقــة 

الغربيــة بشــكل كامــل، ومت إعطــاء رســالة هامــة وقويــة حيــال املناطــق األخــرى الــيت بقيــت.
هتــدف حكومــة الوفــاق اآلن إىل اســتعادة ســرت مــن االنقــاليب حفــرت، ومــن مث تنظيــف اجلفــرة ومنطقــة اهلــالل النفطــي 
مــن ميليشــيا حفــرت بشــكل كامــل. وابلنظــر إىل األداء العســكري الــذي جســدته حكومــة الوفــاق خــالل الشــهور 

املاضيــة، جنــد أنــه مــن احملتمــل أن تنجــح قواهتــا علــى صعيــد اجلفــرة واهلــالل النفطــي.
إن كل خطــوة إجيابيــة ستســجلها حكومــة الوفــاق، ســتنعكس علــى زايدة انتشــار ســيادهتا يف عمــوم البــالد، فضــاًل عــن 
تعزيــز التعــاون مــع تركيــا. تشــري التقاريــر واألخبــار الــواردة عقــب زايرة الوفــد الرتكــي إىل ليبيــا، أن قضــااي مثــل العديــد 
مــن القضــااي مت تناوهلــا بــني الطرفــني علــى رأســها عــودة القطــاع اخلدمــي العــام يف البــالد، وغــري ذلــك مــن القضــااي الــيت 

حــازت علــى اتفــاق وجهــات النظــر بــني الطرفــني.
إن تركيــا علــى عكــس كل الفاعلــني الدوليــني يف ليبيــا الذيــن يســعون وراء أتســيس نظــام عســكري يف البــالد وإرجاعهــا 
للخلــف، حيــث أعلنــت تركيــا رســالة واضحــة أمــام العــامل كلــه أبهنــا تريــد أخــذ دور فعــال يف البــالد علــى صعيــد إعــادة 
بنــاء البــالد وحتقيــق أهــداف تنمويــة مســتدامة. وإن الدعــم احلكومــي وجتربــة القطاعــات اخلاصــة بــني تركيــا وليبيــا، ال 
ســيما يف جمــال الطاقــة وطلبــات البنيــة التحتيــة ســوف جتعــل أولئــك الذيــن ال يزالــون يعقــدون األمــل يف حفــرت، يهرعــون 
إىل جانــب حكومــة الوفــاق. ومــن الناحيــة الــيت ســيتم فيهــا تقــدمي الدعــم يف إرســاء الدميقراطيــة وإعــادة اإلعمــار يف 
ليبيــا؛ ســيعزز العالقــات بــني البلديــن حنــو عالقــة دائمــة، ومــن انحيــة أخــرى ســيؤمن علــى حــدود اجلغرافيــا السياســية 

لرتكيــا يف إفريقيــا.
ابختصار، بينما سيستفيد اجلانبان مًعا من ذلك، فإن ذلك سينعكس آباثر إجيابية على البلدان املغاربية األخرى.

Son günlerde yaşanan gelişmeler, Kuzey Afrika’dan ve özellikle Fransa’dan yükselen ses-
ler, Libya meselesinde yeni bir döneme gidildiğine işaret etmektedir. İsrail’in Filistin’deki 
ilhak girişimini göremeyen Sisi’nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Tür-
kiye’nin yardımıyla Sirte’ye yaklaşması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği te-
hditler, gelinen aşamayı göstermektedir. Kuyruğuna basılmış gibi Sisi’nin sahibinin sesini 
çıkarması, Fransa’nın Türkiye’ye Akdeniz’de çamur atmaya kalkması, Libya meselesinde 
kriz aşamasından inşa sürecine geçildiğini ilan etmektedir.
Tabii içeride yaşanan bir gelişme de bu dönüşümün başka bir yansımasıydı. Arap medy-
asında anlamsız bazı yorumlar eşliğinde yer alan bu gelişmeyi söylemeden önce ne old-
uğuna bir daha bakalım:
Geçen hafta çarşamba günü, aniden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın’ın yer aldığı üst düzey bir heyet Libya’yı ziyaret etmiştir. Bu sürpriz ziyaret, hemen 
medyada yer almakla birlikte yorumcuları da zorlamıştır. Çünkü kısa bir süre önce Sarrac 
Türkiye’de idi ve konuşulması gerekenler de konuşulmuştu. Bu yüzden acaba bu ziyaretin 
anlamı ne idi? sorusu akılları zorlamıştı. Anlaşılan o ki; Libya meselesinde, iç savaş süre-
cinde yaşanan kriz yönetiminden, ilişkilerin mütekabiliyet esasına bağlandığı inşa sürecine 
geçilmiştir.
İşi tersinden okumaya alışkın BBCNews’ın Reuters’e istinaden yaptığı bir haberde; Cum-
hurbaşkanı Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler hakkında sıkıştırdığı bir bilgi de aslında 
burada söylemeye çalıştığımız dönüşümü anlatmaktadır. Emrullah İşler’in, ziyaretten iki 
gün önce verdiği bir röportajda “Akile Salih’in Hafter’in yerine siyasi müzakerelerde yer 
alması gerektiğini” söylemiş olması, üst düzeydeki heyetin ziyaretini de anlamlı kılmak-
tadır. Ancak bu röportajdan iki gün sonra, yani heyetin ziyaretinin başladığı gün, özel tem-
silcinin görevden alınması, bu haberde ve Arap medyasında yanlış yorumlanmıştır.
Kriz dönemlerinde görevler üstlenen özel temsilciler, taraflar arasında işbirliği sağlamada, 
sorunların çözümünde büyük roller oynar. Bu yüzden kriz bölgelerinde, BM dâhil, büyük 
devletler çözüm aşamasına gelinceye kadar özel temsilci bulundurmaya özen gösterirler. 
Çünkü özel temsilcinin konumu devletlerin veya uluslararası kuruluşların resmi temsilcil-
erinden farklıdır. Tam yetkili olarak görüşmeler sürdürse de özel temsilcinin sözleri ve gi-
rişimleri devletin diğer temsilcileri gibi tarafları ilzam etmez. Çözüm odaklı olan her türlü 
görüşmeler ve konuşmaları kayıtsız bir şekilde yapar ama bağlayıcı anlaşmaları devletin 
ilgili makamlarına bırakır.
Gerekçesi açıklanmamış olsa da, Cumhurbaşkanı Libya Özel Temsilcisi’nin görevden 
alınması ve aynı gün üst düzey bir heyetin Libya’yı ziyareti, -söylediğimiz gibi- artık 
yeni bir aşamaya geçildiğinin ispatıdır. Yani Özel Temsilciliğin misyonu bitmiştir. Ziyaret 
için konuşmaları ve yapacakları girişimleri bağlayıcı olan bir heyetin seçilmesi, Türki-
ye’nin Libya politikasında yeni bir döneme geçildiğini göstermektedir. Verdikleri tepkilere 
bakılırsa Sisi ve Macron da bu mesajı gayet iyi kavramışlardır.
Ziyaret heyetinde yer alanlara bakıldığında; askeri ve güvenlik meseleleri dışında enerji, 
altyapı, üstyapı ve birçok konuda Türkiye’nin Libya ile güçlü bir kurumsal ilişki tesis etme 
niyetinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Libya krizi, Türkiye ve UMH arasında 2019 yılı sonunda imzalanan askeri ve güvenlik 
işbirliği mutabakatıyla zaten yeni bir aşamaya taşınmıştı. Bu sayede UMH, Hafter’i batı 
bölgesinden tamamen çıkarmış ve ülkenin geri kalan bölgelerine de önemli bir mesaj ver-
miştir. UMH şimdi Sirte’yi alıp Cufra ve Petrol Hilali’ni Hafter milislerinden temizlemeyi 
hedeflemektedir. UMH’nin geçtiğimiz aylardaki askeri performansı dikkate alındığında, 
Sirte, Cufra ve Petrol Hilali konusunda da başarılı olması muhtemeldir. Libya’nın, insancıl 
hakları ihlal suçu ortaya çıkan Hafter’den kurtulmasını menfaatlerine aykırı bulan ortak-
larının feryadı bundandır.
UMH’nin atacağı her olumlu adım, ülkede egemenliğini yayacağı her karış toprak, aynı za-
manda Türkiye ile olan işbirliğine destek verecektir. Türk heyetinin ziyareti sonrası basın-
da yer alan haberlerde, Libya’daki kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi konuların 
kapsamlı bir biçimde ele alındığı, birçok konuda da mutabakata varıldığı kaydedilmektedir.
Türkiye, Libya’da askeri yönetim kurup ülkeyi geri bırakmak isteyen aktörlerin aksine, 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ülkenin yeniden inşasında etkin rol alma 
mesajını bütün dünyaya vermiştir. Devlet desteği ve özel sektörün tecrübesiyle Türkiye, 
Libya’da başta enerji olmak üzere, halkın altyapı taleplerini yerine getirerek hâlâ Hafter’e 
umut besleyenleri de UHM tarafına celp edecektir. Demokratikleşme ve Libya’nın yeniden 
inşasında sağlanacak destek iki taraf arasında kalıcı bir ilişkiyi tesis ederken; Türkiye’nin 
Afrika’daki jeopolitik sınırlarını da güven altına alacaktır. Kısaca bundan iki taraf da ka-
zançlı çıkarken sonuçları diğer Mağrip ülkelerine de olumlu yansıyacaktır.
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حتولــت ليبيــا إىل بــؤرة حساســة للصــراع علــى النفــوذ يف منطقــة شــرق البحــر األبيــض املتوســط. وابإلضافــة إىل كــون هــذه 
البــالد ســاحة منافســة دوليــة علــى مصــادر الطاقــة، فــإن مســتقبل هــذا البلــد حمــوري ومهــم ألمــن أورواب واســتقرار مشــال إفريقيــا. 
إن كشــف وإعــالن قيــادة القــوات األمريكيــة يف إفريقيــا عــن قيــام الطائــرات الروســية بقصــف قــوات احلكومــة الليبيــة الشــرعية 
املتواجــدة يف ســرت يدلــل مبــا ال يــدع جمــاال للشــك علــى أن واشــنطن تتابــع عــن كثــب التحــركات والوجــود الروســي يف ليبيــا 
رغــم كل الفوضــى واملناكفــات االنتخابيــة الــي تســبق االنتخــاابت الرائســية. لقــد قــام وفــد تركــي رفيــع املســتوى بــزايرة إىل 
العاصمــة طرابلــس بعــد فــرتة قصــرة مــن رفــض تصرحيــات القاهــرة وبعــد أتجيــل زايرة وزيــر الدفــاع الروســي ووزيــر اخلارجيــة إىل 
تركيــا مباشــرة. الوفــد الرتكــي أتلــف مــن وزيــر اخلزانــة واملاليــة بــرات البــرق، ووزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أغلــو ، ورئيــس 
االســتخبارات الرتكيــة هــاكان فيــدان واملتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم كالــن، وقــد كانــت زايرهتــم مفاجئــة والفتــة للنظــر 
فيمــا يتعلــق إبصــرار وتصميــم أنقــرة علــى سياســاهتا يف امللــف الليــي. امللــف الليــي بعــد اآلن ابت لــه أمهيــة ابلغــة تديرهــا أهــم 
الــوزارات واملؤسســات يف تركيــا ابلتنســيق مــع الرئيــس أردوغــان. هنــاك الكثــر مــن األشــياء الــي يتعــن القيــام بــه يف العديــد مــن 
اجملــاالت يف ليبيــا، مــن وقــف إطــالق النــار الدائــم إىل احلــل السياســي، ومــن الطاقــة إىل البنيــة التحتيــة، ومــن مســاحات الســيادة 
البحريــة إىل اإلصــالح األمــي، كل هــذه جيــب فعلهــا واالهتمــام هبــا ليبيــا املوحــدة واملســتقرة ابلنســبة لنــا. يعتقــد أنــه كان علــى 
جــدول أعمــال الوفــد الرتكــي الــذي زار تركيــا مواضيــع مثــل القواعــد العســكرية ومجــع املســتحقات واستكشــاف النفــط والتنقيــب 
عنــه يف الــر والبحــر، واالســتثمارات اجلديــدة يف البنيــة التحتيــة وغرهــا مناملواضيــع املدرجــة علــى جــدول أعمــال الــزايرة. وهــذه 

الــزايرة تشــر وترمــز أيضــا إىل حتــول ليبيــا امللــف امللــف األكثــر ســخونة يف السياســة اخلارجيــة الرتكيــة.
***

لقــد ظهــرت عالمــات االنزعــاج الروســي مــن قيــام أنقــرة بتعزيــز عالقاهتــا مــع حكومــة الســراج عــر اتفاقيــات تعــاون جديــدة. يف 
اليــوم الســابق، طلــب وزيــر اخلارجيــة الروســي الفــروف مــن واشــنطن اســتخدام نفوذهــا علــى أنقــرة مــن أجــل وقــف إطــالق النــار. 
رمبــا ختتلــق موســكو أعــذارًا دبلوماســية قبــل اســتعار الصــدام النــزاع يف منطقــي ســرت وجفــرة. لكــن الصــراخ احلقيقــي والفعلــي 
أييت مــن فرنســا واليــوانن. إذ أن القضيــة تشــر إىل أكثــر مــن هزائــم حفــرت. إن التحــول السياســي لرتكيــا يف ليبيــا وتصدرهــا يف 
عمليــة إعــادة اهليكلــة تعــد كابوســا كبــرا ابلنســبة إىل ابريــس وأثينــا الطاحمتــن أن تصبحــا العبــن مهيمنــن هنــاك. فرنســا الــي 
تــرى أن عمليــة إيريــي الــي قــام هبــا االحتــاد األورويب ال ميكــن أن متنــع أو تقيــد الوجــود العســكري ألنقــرة يف ليبيــا، حتــاول اآلن 
تعبئــة الناتــو وحتريكــه هلــذا الغــرض. فمــن غــر املقبــول أن تقــوم عمليــة إيريــي ابلضغــط علــى طرابلــس فقــط، يف حــن أهنــا فشــلت 

يف تطبيــق حظــر علــى وصــول األســلحة حلفــرت.
***

مــن الواضــح أن التنافــس الرتكــي الفرنســي يف إفريقيــا قــد انتقــل ملرحلــة جديــدة وأن الناتــو وال ميكــن اســتخدامه للحــد مــن وجــود 
تركيــا وتقييــده. الرئيــس الفرنســي ماكــرون الــذي يبحــث عــن قصــة جنــاح يف السياســة اخلارجيــة يواجــه مشــكلة عــدم القــدرة علــى 
إجــراء إصــالح داخلــي ويتعــرض النتقــادات كبــرة بســبب دعــم للجانــب اخلاســر واملهــزوم يف ليبيــا.. إن طــرح ونقــاش عضويــة 
تركيــا يف الناتــو كـــ "مشــكلة" لــن تــؤدي إىل نتيجــة ولــن تتمكــن مــن التغطيــة علــى "اخلطــأ االســرتاتيجي" الــذي ارتكبــه ماكــرون. 
إن دعــم بعــض عواصــم الناتــو ، مبــا يف ذلــك ابريــس ، لتنظيمــات PKK-YPG  هــو تصــرف يتســم ابلعدوانيــة مبســتوى ال 
ميكــن قياســه إبضــاءة رادارات الفرقاطــات؛ وال يتناســب أبــداً مــع التحالــف وال حيــدث بــن احللفــاء. وســائل اإلعــالم األملانيــة 
واإليطاليــة تناقــش وتتحــدث أيضــا عــن عجــز وعــدم فعاليــة أورواب يف مواجهــة حتــركات أنقــرة يف ليبيــا ومبادرهتــا هنــاك. يبــدو أن 
إخفــاء برلــن كــون تركيــا وجهــة ســياحية وإخفاءهــا ذلــك، وهــي )أي تركيــا( الــي جنحــت براعــة يف مكافحــة فــروس كــوروان، 

يبــدو أن هــذه املوقــف األملــاين مبثابــة ورقــة راحبــة تســتخدم للتغلــب علــى العجــز وعــدم الفعاليــة يف مواجهــة تركيــا.
***

الطــرف الــذي لديــه املشــكلة الكــرى احلقيقيــة يف حتــركات أنقــرة شــرق البحــر املتوســط هــي اليــوانن. كمــا أن أنقــرة، الــي 
ــا كامــاًل وكبــرة يف شــرق البحــر األبيــض  تعــارض املطالــب العدوانيــة ألثينــا بشــأن قضيــي إجيــه وقــرص، متــارس ضغًطــا ميدانًي
املتوســط. تــدرك اليــوانن أنــه يف حــال حــدوث أي مواجهــة عســكرية مــع  تركيــا فإهنــا لــن تتلقــى أي دعــم ملمــوس مــن الــوالايت 
املتحــدة أو االحتــاد األورويب. عــالوة علــى ذلــك فإهنــا قلقــة جــدا مــن اهنيــار التحالــف الــذي شــكلته مــن أجــل منطقــة شــرق 
البحــر األبيــض املتوســط وذلــك عــر احلمــالت والتحــركات الرتكيــة. كمــا أن الدعــم الــذي تلقتــه مــن فرنســا واإلمــارات العربيــة 
املتحــدة ليــس مؤثــر مبــا فيــه الكفايــة. كمــا أهنــا ختشــى ظهــور نــوع جديــد مــن العالقــة بــن تركيــا ومصــر املشــاركة يف اخللــف 
اخلماســي وإســرائيل الواقعــة خــارج احللــف. لقــد جــرت زايرات رئيــس الــوزراء اليــوانين ميكواتكيــس إىل تــل أبيــب وزايرة وزيــر 
اخلارجيــة دنــدايس للقاهــرة بغــرض رص الصفــوف يف مواجهــة تركيــا. حنــن ال زلنــا يف بدايــة معادلــة الصــراع والقــوة يف ســاحي 
شــرق املتوســط وليبيــا. وعلــى الرغــم مــن صرخــات ماكــرون وميكواتكيــس فإنــه مــن املمكــن أن تقــوم كل مــن الــوالايت املتحــدة 

وأملانيــا وإيطاليــا وحــى مصــر وإســرائيل بتقييمــات جديــدة.

Libya, Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin kritik odağı haline geldi. Bu ülkenin ge-
leceği enerji rekabetinin yanı sıra, Avrupa'nın güvenliği ve Kuzey Afrika'nın istikrarı 
için de merkezi konumda. Rus uçaklarının Sirte'de UMH güçlerini bombaladığının 
ABD Afrika komutanlığı tarafından açıklanması da Washington'un, bütün seçim 
dağınıklığına rağmen, Libya'daki Rus varlığını yakında takip ettiğini gösteriyor. Ka-
hire deklarasyonunun reddedilmesi ve Rus Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın 
Türkiye'ye ziyaretinin ertelenmesinin hemen akabinde üst düzey bir Türk heyeti Trab-
lus'a gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan 
bu heyetin sürpriz Trablus ziyareti Ankara'nın Libya kararlılığını göstermesi açısından 
çarpıcıydı. Libya dosyası artık en kritik bakanlık ve kurumların Başkan Erdoğan'ın 
koordinasyonu ile yürüttüğü bir öneme sahip. Birleşik ve istikrarlı bir Libya için kalıcı 
ateşkesten siyasi çözüme, enerjiden altyapıya, deniz yetki alanlarından güvenlik refor-
muna kadar birçok alanda yapılması gereken çok şey var. Askeri üslerin, alacakların 
tahsilinin, kara ve denizde petrol aramaların ve yeni altyapı yatırımlarının ziyaretin 
gündeminde olduğu tahmin ediliyor. Bu ziyaret, Libya angajmanının Türk dış politi-
kasının en sıcak birinci dosyası haline gelmesini de simgeliyor.

***
Ankara'nın Serrac Hükümeti ile ilişkileri yeni iş birliği anlaşmaları ile güçlendirmesi-
nin verdiği rahatsızlığın bir emaresi Rusya'dan geldi. Önceki gün Rus Dışişleri Bakanı 
Lavrov, ateşkes için Washington'dan Ankara üzerindeki etkisini kullanmasını istedi. 
Muhtemelen, Sirte ve Cufra'ya ilişkin çatışmayı yükseltmeden önce Moskova, diplo-
matik mazeret üretiyor. Ancak asıl feryat, Fransa ve Yunanistan'dan geliyor. Mesele, 
Hafter'in aldığı yenilgilerden fazlasına işaret ediyor. Türkiye'nin Libya'da siyasi geçişi 
ve yeniden yapılanma sürecinin başat aktörü haline gelmesi Paris ve Atina'nın emell-
eri açısından tam bir kabusa karşılık geliyor. AB'nin İrini operasyonunun Ankara'nın 
Libya'daki askeri varlığını engelleyemediğini gören Paris, NATO'yu hareketlendirm-
eye çalışıyor. Hafter'e silah ambargosunu uygulayamayan İrini operasyonunun sadece 
Trablus'u baskı altına alması kabul edilemez.

***
Afrika'daki Türk-Fransız rekabetinin yeni bir döneme geçtiği ve NATO'nun Türkiye'yi 
sınırlandırmak için kullanılamayacağı açık. İçeride reform yapamamanın sıkıntısı ile 
dış politikada başarı hikayesi arayan Fransız Cumhurbaşkanı Macron, yenilen tarafı 
desteklediği için eleştiri altında. Türkiye'nin NATO üyeliğini "problem" olarak tartış-
mak ne sonuç üretir ne de Macron'un "stratejik hatasını" örtebilir. Paris dahil bazı 
NATO başkentlerinin PKK-YPG'ye verdiği destek fırkateynlerin aydınlatma radarıy-
la kıyaslanamayacak ölçüde saldırganlıktır; müttefiklikle asla bağdaşmaz. Alman ve 
İtalyan medyası da Ankara'nın Libya inisiyatifi karşısında Avrupa'nın etkisizliğini 
tartışıyor. Berlin'in virüsle mücadelede başarılı olan Türkiye'yi turizm destinasyonu 
olarak göstermemesi de bu etkisizliği aşmak için kullanılan bir koz gibi görünüyor.

***
Ankara'nın Doğu Akdeniz hamlelerinin asıl büyük dertlisi, Yunanistan. Ege ve Kıbrıs 
konularında Atina'nın agresif taleplerine karşı duran Ankara, Doğu Akdeniz'de de tam 
saha baskı uyguluyor. Yunanistan, Türkiye ile olası bir askeri karşılaşmada ABD ve 
AB'den somut destek görmeyeceğinin farkında. Ayrıca, Doğu Akdeniz için kurduğu 
ittifakın Türkiye'nin hamleleriyle çökmesinden endişeli. Aktif destek aldığı Fransa ve 
BAE yeteri kadar etkili değil. Beşli ittifakta yer alan Mısır'ın ve ittifakta yer almayan 
İsrail'in, Türkiye ile yeni bir ilişki modeline geçmesinden kaygılanıyor. Yunan Baş-
bakanı Miçotakis'in Tel Aviv ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kahire ziyaretleri safları 
sıklaştırmak için yapıldı. Doğu Akdeniz ve Libya sahalarındaki mücadelenin ve güç 
denkleminin henüz başındayız. Macron ve Miçotakis'in feryatlarına rağmen, ABD, Al-
manya, İtalya ve hatta Mısır ve İsrail'in yeni değerlendirmelere gitmesi muhtemeldir.
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