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ئ المسيحيين بتركيا والعالم 
ّ
الرئيس أردوغان يهن

بمناسبة عيد الميالد

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’deki Hristiyanların 
Noel Yortularını Kutları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Hristiyan Türk vatandaşlarının ve dünyadaki tüm 
Hristiyanların Noel yortularını kutlarken, bu yortunun 
barış ve insanlık dayanışması için bir fırsat olmasını 
temenni ettiğini belirtti.

يعتنقــون  املواطنــن األتــراك ممــن  الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان  الرئيــس  هنــأ 
الداينــة املســيحية، ومجيــع املســيحين ابلعــامل مبناســبة عيــد امليــاد، متمنيــاً أن 

يشــكل فرصــة لتحقيــق الســام والتضامــن بــن البشــر.

قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين
Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rassdnews medya grubunun yaptığı bir 
ankete göre ikinci kez dünyanın en beğenilen lideri seçildi. Erdoğan 
geçtiğimiz yıl %77 oranında oy alırken, bu yıl aldığı oy oranı %78’e ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Suriye’de barışı 
destekleyen tavrından ve Libya’yla imzalamış olduğu mutabakat zaptından geri 
adım atmayacağını söylerken, Türkiye’nin terörle mücadelesinin, teröristleri 
destekleyenler kim olursa olsun, durmaksızın devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Türk heyetinin Suriye meselesini görüşmek 
üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceğini açıkladı. Erdoğan, yaşanan son gerilimler 
nedeniyle İdlib’den 80 bin kişinin göç ettiğini vurgularken, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını 
kaldırmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya’ya İdlib’de ateşkes 
yapılması konusunda önemli bir mesaj gönderdiğini söylerken, önümüzdeki birkaç saat 
içerisinde bu bölgede bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze’de “Bilişim Vadisi”nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı 
“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programının ardından “Türkiye’nin Otomobili”nin SUV 
modelinin direksiyonuna geçti.   Erdoğan’a, gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

ــا للعــام الثــاين يف االســتفتاءالذي أجرتــه شــبكة  الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان تصــّدر قائمــة أفضــل الرؤســاء عاملًي
)رصــد( اإلعاميــة بنســبة تقــارب ملــا حصــل عليــه العــام املاضــي )77%(، حيــث حصــل هــذا العــام علــى )%78( 

مــن األصــوات كأبــرز رئيــس عاملــي.

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إن بــاده لــن ترتاجــع علــى اإلطــاق عــن موقفهــا 
الداعــم للســام يف ســوراي وعــن مذكــرة التفاهــم الــي أبرمتهــا مــع ليبيــا، وأكــد أن نضــال تركيــا 

ضــد اإلرهابيــن ســيتواصل بــا هــوادة، مهمــا كانــت هويــة اجلهــات الــي تدعمهــم.

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن وفــداً لبــاده ســيتجه إىل العاصمــة الروســية موســكو، لبحــث امللــف الســورية، وأكــد 
أن 80 ألــف ســوري نزحــوا مــن إدلــب بســبب التصعيــد األخــر، مشــراً إىل أن بــاده ال ميكنهــا أن تتحمــل موجــة نــزوح جديــدة.

أكــد املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم قالــن، أن تركيــا أرســلت رســالة قويــة إىل روســيا بضــرورة وقــف إطــاق النــار يف 
منطقــة إدلــب، الفتــاً إىل أنــه مــن املنتظــر أن يكــون هنــاك اتفــاق وقــف إلطــاق النــار خــال الســاعات القادمــة يف تلــك املنطقــة.

قــاد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، النمــوذج األويل للســيارة احملليــة )SUV( الــذي جــرى الكشــف عنهــا، اجلمعــة. وبعــد مراســم التعريــف ابلســيارة احملليــة املقامــة 
يف مركــز »وداي التكنولوجيــا« بواليــة قوجــة إيلــي مشــال غــريب البــاد، أشــرف أردوغــان علــى قيــادة الســيارة ألول مــرة. ورافــق أردوغــان خــال قيــادة الســيارة وزيــر الصناعــة 

والتكنولوجيــا، مصطفــى ورانــك. وعقــب القيــادة لفــرتة وجيــزة، ترجــل الرئيــس الرتكــي مــن الســيارة والتقــط  صــورا مــع مســؤولن آخريــن.

ا لعام 2019
ً
نائب أردوغان: لن نتراجع عن السالم في سوريا أو عن مذكرة التفاهم مع ليبياللمرة الثانية.. الرئيس أردوغان األفضل عالمي

الرئاسة التركية: اتفاق لوقف إطالق النار في إدلب خالل ساعاتوفد تركي يتجه إلى موسكو لبحث آخر المستجدات السورية وعلى رأسها إدلب

 الرئيس أردوغان يقود السيارة التركية الجديدة

Erdoğan İkinci Kez Dünyanın En Beğenilen Lideri SeçildiErdoğan’ın Yardımcısı: Suriye’de Barıştan ve Libya’yla 
Yapılan Mutabakat Zaptından Geri Adım Atmayacağız

Türk Heyeti Başta İdlib Olmak Üzere Suriye’deki Son Gelişmeleri 
İncelemek Üzere Moskova’ya Gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Birkaç Saat İçinde İdlib’de Ateşkes Anlaşması İmzalanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türkiye’nin Otomobili’ni kullandı 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan bölgelerde başta 
PKK/PYD olmak üzere terör örgütleri tarafından tahrip edilen su şebekeleri, yollar ve kamu 
binaları, burada yeniden yaşanılabilmesi ve bölgeden göç edenlerin geri dönebilmesi 
amacıylaonarılmaya devam ediliyor.

شــهدت املناطــق احملــررة ضمــن العمليــة العســكرية الرتكيــة “نبــع الســام”، إصاحــات يف خمتلــف املرافــق احليويــة ترميــم شــبكة 
PKK/ امليــاه، وإصــاح الطرقــات واملبــاين العامــة الــي تعرضــت للتخريــب بفعــل التنظيمــات اإلرهابيــة وعلــى رأســها تنظيــم

PYD اإلرهــايب، لتــدب احليــاة مــن جديــد يف هــذه املناطــق، وعــودة ســكاهنا الذيــن هجــروا منهــا.

استمرار الدعم التركي إلصالح وترميم المرافق الحيوية شرقي الفرات
Türkiye Fırat’ın Doğusundaki Yaşamsal Merkezleri Onarmaya Devam Ediyor
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İdlib kırsalı, işgalci Rus uçakları ve Esed milislerinin uçakları tarafından 
uluslararası hukuka göre yasak silahların da kullanıldığı sert saldırılara 
maruz bırakılıyor. Bölgede yaşayan 200 bin sivil, insanlık tarihinin II. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana görmediği bir soykırımı yaşıyor. Saldırılar 
sonucunda on binlerce kişi evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere 
göç etmeye zorlanıyor. Bu da uluslararası toplumun Suriye halkının 
katledilmesine onay vermek anlamına gelen sessizliği ışığında, insani bir 
krizin doğacağını gösteriyor.

İstanbul’da 21 ve 22 Aralık 2019 tarihleri arasında iki gün boyunca, “Suriye’nin anayasal 
deneyimleri konusunda tartışma sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma, hem Türk 
hem Suriyeli birçok araştırmacı, politikacı ve seçkin katıldı. Sempozyumun daveti ve 
sponsorluğu “Hermon Çağdaş Araştırmalar Merkezi” tarafından  yapıldı.
Sempozyumun açılışı, araştırmacı Manaf Al-Hamad tarafından gerçekleştirildi. Sonra 
Hermon Çağdaş Araştırmalar Merkezi’nin Genel Müdürü Samir Saifan bey bir konuşma 
yaptı. Sempozyumda katılımcılar tarafından çok sayıda sunum ve araştırma makalesi 
sunuldu;  onlardan: Nader Cebeli beyin (Anayasa Üstündeki Ulusal İlkeler) adlı makalesi. 
Avukat Mahmud Mohieldin’in (Devlette Dinin Rolü ve Yasama Kaynaklarının Tartışması) 
adlı makalesi yer aldı. Daha sonra Tuğgeneral Ahmed Rahhal’ın (Tam Tarafsızlık ve 
Güvenlik Güçleri) adlı makalesi, Dr. Saad Wefa’i’nin (anayasada ve gerçekte güçler ayrılığı 
ilkesi) adlı makalesi sunuldu.
İkinci gün ise, Samir Seifan beyinn hak kazandı (1958’den önce ve Baas iktidarının 
döneminde, servetin dağıtılmasında ki adalet ve sosyal adalet, ve gelecekte umulanlar) 
adlı makalesi, İşrak Gazetesinde meslektaşımız ve siyaset bölümünün başkanı Ahmed 
Mazhar Saadu beyin şu isimli makalesi 
(Anayasanın ve yasanın üstünlüğünü garanti eden güçlü bir sivil toplumun oluşumuna 
katkıda bulunan politik koşulları üzerine analiz ve inceleme). Ayrıca Nasr Al-Hariri beyn 
(Anayasa Komitesinin Yolu üzerine Analiz ve inceleme) başlıklı makalesi ve Mahmud 
Wahb beyin (Anayasa Komitesi ve Suriye’nin geleceği) başlıklı makalesi, Hassan Al-Nifi 
beyin (İki yol haritası ve bir Anayasa Komitesi)başlıklı makalesi, Ahmed Ramazan beyin 
(Anayasa Komitesi, Beklenen senaryolar ve muhalefet seçenekleri arasındadır) başlıklı 
makalesi ve birçok önemli makale sunulmuştur.Ayrıca uzun ve kapsamlı tartışmalar 
yapıldı. Diyalog ise, özgür ve aziz bir vatan inşa etmek için saf sorumluluk ruhu anlayışı 
ve temelinde gerçekleşti.

عــدوان مهجــي ومحلــة إابدة شرســة مبختلــف صنــوف  إدلــب، ألعنــف  تتعــرض أرايف حمافظــة 
أنــواع األســلحة الفتاكــة، مبــا فيهــا تلــك احملرمــة دوليــاً، مــن قبــل طــران احملتــل الروســي وطائــرات 
ميليشــيا األســد، مــا يســتهدف حيــاة أكثــر مــن 200 ألــف مــن املدنيــن  الذيــن يتعرضــون إلابدة 
مل تشــهدها البشــرية منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، ممــا أجــر عشــرات اآلالف مــن األهــايل ملغــادرة 
منازهلــم ونزوحهــم ملناطــق أكثــر أمنــاً، والــي ســتؤدي إىل كارثــة إنســانيةيف ظــل صمــت دويل يشــر 

إىل املوافقــة علــى قتــل الشــعب الســوري.

على مدى يومن متواصلن بن 21 و22 كانون أول/ ديسمر2019،انعقدت يف إسطنبول 
)نــدوة حواريــة حــول جتــارب ســورية الدســتورية( شــارك فيهــا العديــد مــن الباحثــن والسياســين 
والنخــب، ســورين وأتــراك، وكانــت النــدوة بدعــوة ورعايــة مــن مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة.
افتتــح النــدوة الباحــث الســيد منــاف احلمــد، وكلمــة أيًضــا مــن الســيد مســر ســعيفان مديــر 
عــام مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة. كمــا ُقدمــت الكثــر مــن األوراق البحثيــة ملشــاركن 
يف النــدوة نذكــر منهــم: ورقــة الســيد اندر جبلــي والــي جــاءت بعنــوان )املبــادئ الوطنيــة فــوق 
الدســتورية(. وورقــة احملامــي الســيد حممــود حميــي الديــن بعنــوان )دور الديــن يف الدولــة وجــدل 
مصــادر التشــريع(، مث ورقــة العميــد أمحــد رحــال وعنواهنــا )احليــاد التــام وقــوى األمــن(. ورقــة 
د_ ســعد وفائــي حــول )مبــدأ فصــل الســلطات يف الدســتور ويف الواقــع(. ويف اليــوم الثــاين 
كانــت ورقــة الســيد مســر ســعيفان بعنــوان )العدالــة االجتماعيــة وعدالــة توزيــع الثــروة، قبــل عــام 
1958وخــال حكــم البعــث واملأمــول يف املســتقبل(. مث ورقــة الزميــل أمحــد مظهــر ســعدو / 
رئيــس القســم السياســي يف صحيفــة إشــراق.الذي قــدم ورقــة بعنــوان )حتليــل أي شــروط سياســية 
تســهم يف تكويــن جمتمــع مــدين قــوي يضمــن ســيادة الدســتوروالقانون(.ابإلضافة إىل ورقــة الســيد 
نصــر احلريــري بعنــوان )حتليــل مســار اللجنــة الدســتورية(. وورقــة الســيد حممــود وهــب بعنــوان 
)اللجنــة الدســتورية ومســتقبل ســورية(. مث ورقــة الســيد حســن النيفــي بعنــوان )خارطتــا طريــق 
وجلنــة الدســتور(. وورقــة الســيد أمحــد رمضــان بعنــوان )اللجنــة الدســتورية بــن الســيناريوهات 
املتوقعــة وخيــارات املعارضــة(. ابإلضافــة إىل العديــد مــن األوراق املهمــة األخــرى، وقــد جــرت 
نقاشــات مســتفيضة، وجــرى احلــوار بــروح املســؤولية الصرفــة علــى أرضيــة بنــاء وطــن حــر وكــرمي.

المحرقة السورية مستمرة في إدلب بتوافق أممي

ندوة حوارية حول تجارب سورية الدستورية

Suriye’deki Soykırım BM’nin Onayıyla Devam Ediyor

Suriye’nin anayasal deneyimleri konusunda tartışma sempozyumu

İŞRAK-ÖZEL
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قانون سيزر

إشراقات

Guinness yetkilileri, rekorlar kitabına Suriye’deki katliamları kaydetse yeridir; zira insanlık 
tarihi Suriyelilerin yaşadığı türden bir katliamı hiçbir şekilde yazmış değildir.
2011 yılında Suriye devriminin özgürlük ve onur çağrısıyla başlamasının ardından tüm 
dünya, devrimin karşısında durdu ve İsrail’in müttefiki ve sınırlarının koruyucusu olan katil 
Esed rejimini koruma isteğine uygun biçimde, tüm imkanlarını devrimin başarıya ulaşmasını 
engellemek için seferber etti. 
Dünya, İsrail’in katil Esed rejiminin görevde kalması arzusuna uygun davranarak, Suriye’nin 
işgal edilmesi ve burada nüfuz paylaşımı yapılmasına katkı sağladı. İsrail bölgede güçlü bir 
devlet olarak kalmak isterken, Esed rejimi, Rusya ve İran’ın Suriye halkını katletmesi ve 
şehirlerini yıkması, ayrıca Suriye’nin gücünü zayıflatmasından da mutluluk duyuyordu. Arap 
yöneticiler ise İsrail ve ABD’nin iradesine boyun eğerek, akan Suriyeli kanının ve Suriye’deki 
yıkımın faturasını finanse etmek için bankalarını açtı ve böylece halklarının öfkesinden 
tahtlarını korumak istediler.
Türkiye 2013’ten bu yana sivilleri Suriye rejimi uçaklarının ateşinden korumak için Suriye’nin 
kuzeyinde güvenli bölge kurulmasını teklif etmektedir. Ancak ABD ve Avrupa bu teklifi 
reddetmiş ve uçaksavarların bölgeye ulaşmasını engelleme planları yapmıştır.
ABD Suriye’deki katliamın sona ermesini istememektedir. Bu nedenle Suriye dosyasını Rusya 
ve İran’a havale etmiş, Cenevre’yi ise Astana’ya taşıyarak Esed rejiminin kurtarılmış bölgeleri 
hakimiyeti altına almasını sağlamıştır. Yine BM’nin diktatör Esed rejiminden kurtulmayı 
güvence altına alacak bir çözümü öngören 2254 numaralı kararının uygulanmasını engelleyen 
de ABD’dir.
Tüm bu gelişmeler geçmişteki müzakereler sırasında varlığını göstermiş ve Sezar Yasası olarak 
adlandırılan tasarının onaylanma sürecinde de varlığını sürdürmüştür.
Tasarıya bu isim, 2014 yılında Esed rejiminden ayrılan ve işkence altında can veren 11 bin 
tutukluya ait 55 bin fotoğrafı sızdıran Suriyeli askeri fotoğrafçıya atfen verilmiştir. Söz konusu 
fotoğrafçı, gerçek kimliğini gizlemek için Sezar ismini kullanmıştır. Fotoğraflar ise ABD 
Senatosu’nda gösterilmiş ve dünya çapında öfke dolu tepkilerin doğmasına yol açmıştır.
ABD Senatosu, Sezar Yasasına 76 lehte ve 6 aleyhte oy verdi. ABD Kongresi’nde ise 377 lehte 
48 aleyhte oy kullanıldı. Karar, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020 bütçe kanunuyla birlikte, 
geçirilmesinin kolay olması açısından bağlandı. Karar, ABD Başkanı Trump’ın önüne, adet 
olduğu üzere, kabul töreni sırasında getirilecek.
Yasa tasarısı Suriye’deki ordu, hava yolları, petrol, doğalgaz, sigorta, müteahhitlik, inşaat, 
finans ve yatırım sektörlerinde faaliyet gösteren devlet kurumları ve şirketlerle çalışan devlet, 
kurum ve kişilere yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Yasa, ABD’nin Fırat’ın 
Doğusu’ndaki varlığını meşru hale getirerek, petrol kuyularını kontrol altına alma ve rejimin bu 
kuyulara ulaşarak yarar sağlamasını engellemeyi amaçlıyor.
Bu yasanın uygulanmasının Suriye rejiminin üzerindeki yükü arttıracağında şüphe yok. Ancak 
bundan doğacak vahim sonuçlar aslında Suriye halkı taşıyacak. Zira Suriye halkının sefaleti 
daha da artacak ve yaşam şartları daha da kötüleşecek. Nitekim açlık, malzeme azlığı ve liranın 
değer kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların sıkıntısını da halk çekiyor.
En önemli soru, Suriyelilerin dokuz yıldır süren acılarının ardından bu yasanın çıkarılmasının 
ne anlam ifade ettiğidir. Zira 14 milyon Suriyeli ülke içi ve dışına göç etmiş, bir milyondan fazla 
sivil şehit olmuştur.
Suriye halkı geçmişte de bugün de Amerika’ya güvenmemiştir ve güvenmemektedir. Çünkü 
ABD, derdi para ve Suriye’deki petrol ile fosfat kaynaklarını ele geçirmek olan bir mafya 
devletidir.
Trump, Rusya İdlib’i, Hama ve İdlib kırsallarını yerle bir etmeden ve devrimci Suriye halkının 
geriye kalanını katletmeden önce yasaya imza atmayacaktır.
ABD gerçekten Esed’in iktidarına son vermek istese, katil rejimin ömrünü uzatacak bir yasayı 
çıkarmak için tüm bu yıllar boyunca beklemezdi. Zira bu yasa, kimyasal silah kullanımı da 
dahil olmak üzere ne rejimi ne de rejimin işlediği suçları kınamakta, ne de rejimin iktidarının 
sonlandırılması ve yargılanması konusuna değinmektedir.

التاريخ  فلم يسجل  السورية،  املقتلة  أمام  القياسية  تفتح موسوعتها لألرقام  أن  حيق ملؤسسة غينيس 
البشري مطلقاً مقتلة مشاهبة لليت عاىن منها السوريني. 

العامل أبكمله ضدها،  السورية عام 2011 واليت اندت ابحلرية والكرامة، وقف  الثورة  انطالقة  منذ 
وكرس كل إمكانياته ملنع انتصارها، تلبية لإلرادة اإلسرائيلية يف محاية نظام األسد اجملرم حليفها وحامي 

حدودها. 
العامل أبكمله انصاع للرغبة اإلسرائيلية ابإلبقاء على النظام األسدي القاتل، وأسهم يف متكني القوى من 
احتالل سوراي وتقاسم النفوذ فيها، إسرائيل أرادت أن تبقى كدولة قوية يف املنطقة وأسعدها ما يفعله 

النظام األسدي وروسيا وإيران من قتل للشعب السوري وتدمري مدنه، وإضعاف قدراته.
والدم  التدمري  فاتورة  لتمويل  بنوكهم  ففتحوا  واألمريكية  اإلسرائيلية  لإلرادة  العرب رضخوا  واحلكام 

السوري املراق، حفاظاً على عروشهم من غضب شعوهبم.
منذ عام 2013 اقرتحت تركيا إقامة منطقة آمنة يف الشمال السوري حلماية املدنيني من محم طائرات 

النظام السوري، لكن أمريكا وأوراب رفضتا ذلك ووضعتا خطوطاً منعت وصول مضادات الطائرات.
 أمريكا ال تريد إيقاف املقتلة السورية لذلك أوعزت إىل روسيا وإيران بتسلم امللف السوري ونقله من 
جنيف إىل اآلستانة لتمكني النظام األسدي من بسط سيطرته على األراضي احملررة، وهي اليت عرقلت 
تنفيذ القرار األممي 2254 القاضي إبحالل تسوية تضمن اخلالص من النظام الديكتاتوري األسدي.

هذه املقدمة فرضت نفسها قبل اخلوض يف النقاشات اليت سبقت واليت رافقت إقرار القانون املسمى 
بقانون سيزر.

ُسي قانون سيزر هبذا االسم نسبة إىل مصور عسكري سوري انشق عن نظام األسد عام 2014، 
وسّرب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجني قتلوا حتت التعذيب، وقد استخدم اسم سيزر إلخفاء هويته 

احلقيقية، وُعرضت تلك الصور يف جملس الشيوخ األمريكي، وأاثرت ردود فعل عاملية غاضبة.
جملس الشيوخ األمريكي صوت ابإلجياب على قانون سيزر ب 76صواتً ضد 6 أصوات بعد تصويت 
الكونغرس االمريكي مبوافقة 377 صواتً واعرتاض 48 صواتً، ومت ربط القرار بقانون موازنة وزارة الدفاع 
األمريكية لعام 2020 ليسهل متريره، قبل أن يوضع على طاولة الرئيس األمريكي ترامب ليصدره يف 

حفل استعراضي كما هي عادته.
تتعامل  اليت  وأشخاص،  ومؤسسات  دول  األطراف،  مجيع  على  عقوابت  يفرض  القانون  مشروع 
والغاز  والنفط  والطريان  العسكري  القطاع  يف  العاملة  السورية  والشركات  واملؤسسات  احلكومة  مع 
القانون كمربر شرعي  االستثمار، ويستخدم  واملمولني وشركات  والبناء  واملقاوالت  التأمني  وشركات 
للتواجد األمريكي يف »شرق الفرات«، من أجل التحكم آبابر النفط، ومنع وصول قوات النظام إليها 

واالستفادة منها.
سيزيد تطبيق هذا القانون أعباء النظام السوري بدون شك، ولكن نتائجه الوخيمة سيتحملها أساساً 
الشعب السوري، حيث ستزداد حياته بؤساً وشقاًء، وتتدهور أحواله املعيشية أكثر فأكثر، وهو الذي 

يعاين من اجلوع وندرة املواد وتدهور قيمة اللرية.
والسؤال األكثر أمهية ما جدوى إصداره اآلن بعد تسع سنني من املأساة السورية؟؟؟، وقد أصبح أكثر 

من 14 مليون سوري الجًئا وانزًحا، وبعد سقوط أكثر من مليون شهيد مدين.
النفط  منابع  املال والسيطرة على  مافيوية مهها  يثق أبمريكا ألهنا دولة  يثق ولن  مل  السوري  الشعب 

والفوسفات يف سوراي.
لن يوقع ترامب على القانون قبل أن تتمكن روسيا من تدمري إدلب وريفي محاة وإدلب وقتل من تبقى 

من الشعب السوري الثائر.
ولو أرادت أمريكا حقيقة إهناء حكم األسد ملا انتظرت كل هذه السنني إلصدار قرار سيطيل من عمر 
النظام اجملرم، ألن القرار ال حيمل أية إدانة للنظام وجرائمه مبا فيها الكيماوي، وال يشري إىل إهناء حكمه 

وتقدميه للمحاكمة.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Sezar Yasası
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تقارير وتحقيقا

قانون سيزر: حشر النظام السوري ومن معه في الزاوية

بعد أن مت توقيع قانون )سيزر/قيصر( من قبل جملس النواب وكذلك من جملس الشيوخ األمريكيني ومل يبق سوى توقيع الرئيس 
دوانلد ترمب، ويبدو أنه ابت متوقًعا صدوره، ألن القانون جاء ضمن حزمة من القوانني منها قانون ميزانية وزارة الدفاع 

األمريكية، لذلك فإنه قد أضحى قاب قوسني أو أدىن من اخلروج إىل النور.
القانون )ومما ال شك فيه( سيشكل نقلة نوعية يف املسار السوري، ولسوف يساعد على حشر النظام السوري، ومن يدعمه 
من روس وايرانيني يف الزاوية، ليصبح النظام األسدي كالطاعون ال ميكن االقرتاب منه أبًدا. عن كل ذلك وأمهيته كان إلشراق 
أن التقت ببعض السياسيني والباحثني والكتاب لتقف منهم كيف ينظرون إىل إمكانية تطبيقه. وهل سيساهم يف تقويض أركان 
النظام السوري؟ وما مدى أتثريه على جممل املتعاونني واملتعاملني مع النظام السوري؟ من دول أو شركات، حملية أو عاملية.

احملامي حسن عبد العظيم املنسق العام هليئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الوطين الدميقراطي وعضو هيئة التفاوض قال 
إلشراق » إن املتتبع للسياسات األمريكية حول موقفها من النظام السوري احلايل بعد 
وفاة األسد األب حىت عام 2010 وبعد انطالق الثورة الشعبية السلمية يف أواسط 
شهر آذار/مارس 2011وتوسعها وانتشارها على مدى ستة أشهر متمسكة بسلميتها 
وعدم اجنرارها للعنف ومحل السالح والنزعات الطائفية واملذهبية واألسلمة، على الرغم 
من حماوالت النظام جرها إىل ذلك، واللجوء إىل احلل األمين مث العسكري«. مث أضاف 
» كان املوقف األمريكي قبل عهد الرئيس أوابما وخالل عهده، ويف عهد الرئيس احلايل 
ترامب ال يهدف إىل تغيري النظام الذي طالبت به قوى املعارضة السياسية وقوى اجملتمع 

املدين، أو إسقاطه، كما طالبت قوى الثورة واملعارضة منذ أواخر عام 2011بعد رفض 
مطالب الثورة الشعبية السلمية ابحلرية والكرامة وسيادة القانون والعدالة االجتماعية واعتبار الثورة مؤامرة خارجية والثوار 
إرهابيني وحماوالت قمعها ابحلل األمين العسكري على مدى مثانية سنوات، وعلى الرغم من وقوع الكثري من اجملازر من قوات 
النظام وحلفائه، فإن مجيع التصرحيات ملسؤولني يف وزارة اخلارجية أو األمن القومي أو وزارة الدفاع ) البنتاغون ( أو املستوى 
الرائسي، بقيت يف حدود االستنكار والتنديد والتهديد  ألهنا حمكومة من حيث النتيجة من ضمان أمن الكيان الصهيوين، 
غري أن حبث مشروع قانون سيزر يف الكونغرس مبجلسيه بتوافق النواب النافذين يف احلزبني الدميقراطي واجلمهوري وإصداره، 
كان خطوة جديدة غري مسبوقة يف الوالايت املتحدة األمريكية« واتبع السيد عبد العظيم قائاًل » ومما يعزز أمهية اخلطوة أهنا 
تستند إىل تسجيالت لعمليات تعذيب معتقلني وتصفيتهم من أحد العسكريني يف السجن املكلفني ابلتحقيق، سواء كان 
ذلك بعلم مدير السجن أو بدون علمه، مما يؤكد صحتها )وشهد شاهد من أهله( وال ميكن إنكارها أو االدعاء بفربكتها( إن 
هذا القانون خطوة عملية معنوية لصاحل غالبية الشعب السوري وقوى الثورة واملعارضة والعملية السياسية يف جنيف«. لكنه 
أكد أيًضا أن » هذا ال يتحقق تلقائًيا وإمنا حيتاج إىل جهود حثيثة من مجيع قوى املعارضة ومن هيئة املفاوضات ابلتنسيق مع 
األمم املتحدة واملبعوث الدويل السيد غري بيدرسن والبعثة،  واالحتاد األوريب واجملموعة املصغرة والعمل على تفعيل موقف 
دويل موحد يضغط على النظام وحلفائه لوقف احلرب العبثية يف الشمال السوري، واستمرار اجتماعات اللجنة الدستورية 
يف جنيف وتسريع خطاها إلجناز مشروع الدستور وتشكيل هيئة احلكم االنتقايل وتوفري البيئة احملايدة واآلمنة، ومثة تداعيات 
كثرية هلذا القانون واالجراءات اليت تطبقها اإلدارة األمريكية على النظام واملسؤولني السياسيني  واملتعاونني معه من أشخاص 
وشركات ومسؤولني عسكريني يف اجليش والقوات املسلحة  ومن يتعاون معهم من جتار ومتعهدين وإدراجهم على قوائم 
احلصار. وعلى مسؤولني ايرانيني سياسيني ويف احلرس الثوري، ومن املوجودين يف سورية وامليليشيات التابعة هلا وعلى الروس 
إن مل يلتزموا بقواعد احلصار وإجراءاته وتتفاقم األزمة االقتصادية واملعيشية يف سورية وتنعكس سلًبا على الوجود الروسي 

ودوره يف حل األزمة املستعصية كي تضطر االدارة األمريكية إىل إرسال مزيد من القوات العسكرية من العراق«.
بنواحي  تتعلق  قيصر  قانون  تطبيق  إمكانيات  إلشراق«  فقال  مصري  جتمع  ورئيس  والباحث  احملامي  هاشم  أبو  أمين  أما 

جهة،  من  وإجرائية  قانونية 
الرئيس  توقيع  كضرورة 
األمريكي عليه خالل 30 يوًما 
قرارات  واختاذه  صدوره،  من 
رموز  حبق  واقتصادية  مالية 
وكذلك  ومؤسساته  النظام 
والشركات  الشخصيات 
ما  وفق  دعمه،  يف  املتورطة 

جاء يف بنود القانون، ومن جهة اثنية هناك خطوات سياسية ال 
تنصب  املالية، وهي  العقوابت  تنفيذها عن  أمهية يف حال  تقل 
الدويل  التطبيع  ومنع  األسدي  النظام  شرعية  تقويض  على 
دولية  جرائم  ارتكاب  يف  متورط  سياسًيا كنظام  وحماصرته  معه، 
أن مدى جدية  الزاويتني  تلك  أرى من  حبق شعبه« وأضاف » 
الكونغرس الذي صادق على قانون سيزر، يف الضغط املتواصل 

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

على اإلدارة األمريكية لتطبيق القانون بكل ما جاء فيه، يشكل عاماًل مهًما يف تفعيله واقعًيا خالل السنوات اخلمس القادمة وهي املدة 
احملددة لتنفيذه، كما سيتوقف إنفاذه أيضاً على تقيد اإلدارة األمريكية ابختاذ اإلجراءات الصارمة يف مواجهة شخصيات النظام وكل 
املؤسسات والشركات املتورطة بدعمه سياسًيا وعسكراًي ومالًيا، فمن املعلوم أنه وطيلة السنوات املاضية بقي النظام وحلفائه الروس 
واإليرانيني، طليقي األيدي يف ارتكاب االنتهاكات واجلرائم حبق السوريني، دون أي رادع أو حماوالت جدية للتضييق عليهم، وابلتايل 
ورغم خذالن القوى النافذة يف اجملتمع الدويل ملأساة السوريني الرهيبة، فإن املصادقة على قانون سيزر تبعث اآلمال جمدًدا بوجود فرصة 
ساحنة لردع النظام وجتفيف قنوات الدعم اليت منحته مزيًدا من البطش والتنكيل، وكل ذلك سيتوقف على تطبيق مفاعيل القانون وعدم 

استغالله كوسيلة سياسية تتجاوز مبدأ إحقاق العدالة يف سورية، وهو املبدأ الذي جاء إقرار القانون استجابًة له.
جيدر هنا تسليط الضوء أيضاً على األثر القانوين جململ األدلة والواثئق اليت ارتكز عليها القانون يف إدانة النظام األسدي عن اجلرائم 
اليت ارتكبها حبق ألوف املعتقلني يف مساخل التعذيب واملوت، وهي أدلة كافية إلاثرة املسؤولية اجلنائية الفردية، حبق كافة املشاركني 
واملتواطئني من قيادات النظام السياسية واألمنية والعسكرية، وفتح أبواب مالحقتهم ومعاقبتهم أمام احملاكم الدولية، وهلذه املسألة 
أمهية قانونية كبرية يف زايدة املطالبات والضغوط ملنع قيادات النظام من اإلفالت من العقاب، وهذا ما جيب العمل عليه بكل 
امليادين واحملافل، وكي يتم تثمري قانون قيصر وكل األدلة الدامغة اليت تدين النظام وحلفائه يف مسار العدالة الدولية يف سورية، فال 
ميكن ألي حل سياسي أن حيقق تطلعات الشعب السوري دون بناء سياق واضح وفاعل لتطبيق العدالة وإنصاف ضحااي اإلجرام 

األسدي، وكل املتورطني بقتل وهتجري واعتقال السوريني وتدمري وطنهم ».
أو  أمريكي  ال  عاملي  تطور  سيزر  لقانون  مبجلسيه  الكونغرس  إقرار   « أن  إلشراق  أكد  خليفة  حممد  السوري  والباحث  الكاتب 

سوري فقط. إنه انتصار اترخيي للعدالة على الطغيان واإلجرام والوحشية واألنظمة اليت تنتهك 
حقوق اإلنسان وحرمات البشر وحيواهتم، حتت مظلة احلصانة حبجة السيادة وصالحيات الدولة 
ومهما  قوهتم،  بلغت  مهما  واحلماية،  الغطاء  من  اجملرمني  احلكام  وجيرد  »الشرعية«،  والسلطة 
كانوا«. وأضاف » هذا التشريع مل أيت مصادفة أو هبة جمانية، بل مثرة تطور اترخيي أجنزته جهود 
منظمات اجملتمعات املدنية يف العقود األخرية، ومثرة جهود جبارة للجالية السورية يف الوالايت 
املتحدة األمريكية، ويعطي رسالة إجيابية لكل من تعرضوا للعدوان والظلم واإلجحاف من األنظمة 
املارقة، كالسوري وااليراين والعراقي واملصري، أبن مثة بصيص أمل يف إمكان مالحقة اجملرمني، 

وتطبيق العقاب عليهم، ويعزي الضحااي وذويهم، ويعزز مسرية الدميقراطية وحقوق االنسان لتصبح 
شرعة دولية. ولذلك نتوقع أن يؤسس هذ التشريع مسارًا حقوقًيا وسياسًيا دولًيا. وخيلق سابقة مهمة جًدا تردع األنظمة والعصاابت 
السياسية اليت ترتكب جرائمها بسالح السلطة، وهي لألسف ساللة قدمية من االنظمة ما زالت متجذرة يف الشرق األوسط، بدعم 
من إيران وروسيا والصني وكوراي الشمالية« مث قال خليفة » قانون سيزر على الصعيد السوري يرقى إىل مستوى حكم ابإلعدام 
على عصابة األسد االرهابية بكل أفرادها وأشخاصها، وكل مؤسساهتا ومنظماهتا وميلشياهتا العسكرية واألمنية والسياسية. ويشمل 
أيًضا كل من يتعامل معه أو حيميه أو يسانده يف كافة أنواع املعامالت والنشاطات التجارية واألمنية والعسكرية. ويف ضوء ذلك 
أتوقع أنه يف حال تطبيقه سيكون أداة شنق وخنق للعصابة، ألنه جيفف مصادر متويلها ويقطع الشرايني اليت متده ابملال والسالح 
واملواد االسرتاتيجية وتساعده على ارتكاب جرائمه. والقانون هبذه الصرامة غري املسبوقة سيساهم يف القضاء على أي أمل للعصابة 
احلاكمة ابستعادة شرعيتها واستمرارها، أو إمكان تلقي أي مساعدات خارجية أو إمكانية ملا يسميه الروس وااليرانيون إعادة البناء 
يف سورية أبموال من بعض الدول.« واتبع يقول » لقد خيل جلزار سورية أنه قادر على اإلفالت من سيف العدالة الوطنية والدولية 
بفضل مساندة روسيا وإيران واستعادة شرعيته وعالقاته مع العامل، ولكن هذا القانون إذا طبق حزم سيقنع ماليل طهران وقيصر 
روسيا أبنه ال جدوى من بقاء األسد وعصابته يف السلطة، وأن التخلص منه ضروري للحفاظ على مصاحلهما وتعويض ما أنفقتاه 
من أموال يف حرهبما على الشعب السورية، دعًما للجزار املتوحش. وال جيب أن نغفل أن سيف العدالة الذي تستخدمه أمريكا 
اآلن ضد نظام دمشق هو نفسه الذي تشهره أمريكا يف وجه النظام 
االيراين، واألنظمة املوالية له يف عموم املنطقة، أي أنه إعالن حرب 
وحصار ومالحقة لكل عناصر احملور االجرامي العدواين الذي امتد 
لكي  منه  التخلص  حتمًيا  العامل وابت  أصقاع  إىل كل  شره وخطره 

يصبح العامل أكثر أمًنا.
الباحث  اكتفى  فقد  بدوره 
حشوة  ادوار  السوري  واملعارض 
فعالة  ضغط  ورقة  هو   « ابلقول 
املركزي  املصرف  على  خاصة 
يتعامل  من  وعلى  واملصارف، 
فيما  وشركاته،  النظام  مع  جتاراًي 
واهلدف  اإلنسانية  املواد  يتعدى 

منه إجبار النظام على االنتقال إىل 
سلطة جديدًة حسب القرار الدويل والعربة للتنفيذ.«

حسن عبد العظيم

أيمن أبو هاشم

 محمد خليفة

  ادوار حشوة
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اكتملــت اإلجــراءات القانونيــة الــي مــر هبــا مــا ابت يعــرف ب » قانــون 
ســيزر« ليصبــح انفــًذا، وأيخــذ جمــراه للتنفيــذ، بعــد أن مت التصويــت عليــه 
يف جملســي النــواب والشــيوخ يف األســبوعن املاضيــن، مث وقعــه )ترمــب(، 
بعــد مناقشــات وحمــاوالت متريــره عــر مؤسســات الســلطة التشــريعية األمركيــة 

اســتغرقت ثــاث ســنوات.
» قانــون ســيزر« اجتــاز أخــرًا مرحلــة التشــريع يــوم االربعــاء 18 ديســمر  
مــع حزمــة قوانــن أخــرى، أمههــا ميزانيــة وزارة الدفــاع للعــام القــادم، يعتــر 
ســابقة يف اتريــخ الــوالايت املتحــدة األمركيــة، واتريــخ العــامل جلهــة مشوليتــه 
وأبعــاده وأتثراتــه، ومــن املتوقــع أن ترتتــب عليــه نتائــج كبــرة علــى شــخصيات 
وشــركات مــن داخــل النظــام وخارجــه، مــن رجــال األمــن واجليــش والشــرطة، 
وأعواهنــم مــن املدنيــن، وحــى املتعاونــن احملليــن معــه ومــن جنســيات أخــرى، 
الذيــن شــكلوا غطــاًء لــه، كل هــؤالء ســتطاهلم أذرع املاحقــات األمركيــة 

عــر اخلزانــة.
القانــون بغــض النظــر عــن آليــات تنفيــذه، ومــدى صرامــة االدارة األمركيــة يف 
تطبيقــه الحقــا، ومــى وكيــف ســيبدأ تطبيقــه، يعتــر مبجــرد صــدوره، مصــدر 

خــوف ورهبــة ملــن يســتهدفهم ويعنيهــم.
الضحــااي  لتشــمل  تتســع  االجيابيــة  القانــون  آاثر  أن  أيضــا،  شــك  وال 
وذويهــم، ويعوضهــم عــن العدالــة الــي افتقدوهــا يف بادهــم وعلــى صعيــد 
أشــكال  أو  الــذي طاهلــم  التعذيــب  مًعــا، ســواء جلهــة  الدوليــة  املنظمــات 
املــوت وصنوفــه الــي قتلــوا هبــا، وســيعطي رســالة قويــة للعــامل أبن احلســاب 
والعقــاب ســياحقان الطغــاة واجملرمــن وكل أعواهنــم وحلفائهــم حــى يطاهلــم 

مجيًعــا ولــو بعــد حــن.
وال شــك أن القانــون ســيحد مــن حركــة الذيــن تشــملهم لوائــح العقــوابت، 
ويف مقدمتهــم اجملــرم الكــوين األول بشــار األســد، وبقيــة أفــراد وزمــر عصابتــه 
وحلفائــه مــن روســيا اىل إيــران فالعــراق ولبنــان، وعــدد كبــر مــن الشــركات 
التجاريــة واالقتصاديــة املتعاملــة معــه يف جمــاالت عديــدة، وكانــت أو مــا زالــت 
متــده أبســباب القــوة، مــن الســاح إىل الطاقــة واالتصــاالت وقطــع الغيــار.

ومــن املتوقــع أن تكــون ملروحــة العقــوابت - نظــرًا التســاعها علــى النحــو 
املوصــوف – انعكاســات وآاثر شــديدة الســلبية واإلضــرار علــى مؤسســات 

تتجــه الــوالايت املتحــدة األمركيــة إىل اســرتاتيجية اإلرغــام مــن أجــل إذعــان 
النظــام الســوري، فبعــد التصديــق علــى قانــون ســيزر الــذي ابت يتجــه لــوالدة 
هــذا القانــون وهــو مــن ســيكبل النظــام وكل مــن يعاونــه ليكــون علــى قائمــة 
العقوابت ويصبح اســتمراره يف احلياة واالســتمرار متعذراً ويصبح عبئاً ثقيًا 

وخطــراً علــى كاهــل حلفائــه.
انطلــق هــذا القانــون مــن توثيــق اجلرائــم عــر الشــخص الســوري العســكري 
الــذي قــام بتوثّيــق مخــس ومخســن ألــف صــورة مــن اجلرائــم، وزار القيصــر 
وعلــى  عليــه  عملــت  أمــركا مث  الســورين يف  مــرات جبهــود  أمــركا مخــس 
إيصــال صوتــه كل جمموعــات الســورين أبمــركا مــن خــال احلــزب اجلمهــوري 
والدميقراطــي وإقنــاع احلزبــن أّن هــذه هــي قضيــة إنســانية وليســت قضيــة 
سياســية فقــط، ويبــدو أن العوامــل ابتــت جاهــزة مــن ِقبــل األمركــي مــن أجــل 

خطــوة جديــة مــن اإلرغــام العملــي.
 واإلرغــام هــو اســرتاتيجية جتمــع بــن اســتعمال القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة 
عــر التهديــد ابلعقــوابت، تتقــدم فيهــا وزارة اخلزانــة املاليــة األمركيــة ووزارة 

اخلارجيــة واملخابــرات ويتأخــر فيهــا البنتاغــون، وبذلــك يتحقــق اإلرغــام بــدون 
تدخــل عســكري مكلــف ومرهــق ولــه تبعاتــه يف ظــل التقاطعــات الدوليــة 
الكثــرة، وجتنــب التصــادم املباشــر مــع الــروس، ونفــس االســرتاتيجية تتبعهــا 
لتكــون  االقتصاديــة  العقــوابت  إيــران يف  مــع  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت 

منفعــة إيــران مــن النفــط والغــاز صفــر.!
قانون ســيزر ســينهي أي أمل أبي دعم لألســد ســواء بشــكل مادي أو مايل 
أو أي أمــل إبعــادة اإلعمــار دون حــل سياســي ، كمــا أنــه ســيمنع أي جهــة 
دوليــة تســعى لتعــومي النظــام بــل ســيفّر مــن ذلــك اجلميــع كمــا يفــّرون مــن 
الطاعــون، ليبتعــدوا عــن الدائــرة الســوداء الــي ســيضعها قانــون ســيزر، ويؤكــد 
علــى إطــاق املعتقلــن السياســين، ويصبــح كل األفــراد األجانــب املعاونــن 
للنظــام يف الدائــرة الســوداء، وكل مــن يقــدم للنظــام دعمــاً حــى لــو كان قطــع 
غيــار ستشــمله العقــوابت، ويف الواقــع فــإن قانــون ســيزر خطــوة مهمــة يف 
جلــم النظــام، فرمبــا لــن حيقــق تغيــراً ســريعاً، لكــن بــكل أتكيــد هــو خطــوة 
مهمــة تســحب أي أمــل للنظــام يف االســتمرار، وهــو كان يعــول ويراهــن 

النظــام العضويــة، وتوقعــه يف مزيــد مــن األزمــات االقتصاديــة واملاليــة املركبــة، 
تضاعــف مــن وتــرة اهنيــار عملتــه الوطنيــة، وعجــز القطاعــات االنتاجيــة 
يف البــاد، وحالــة التضخــم غــر املســبوقة، منــذ بدايــة الثــورة أو األزمــة منــذ 

بدايتهمــا يف آذار/ مــارس 2011.
القانــون ســتطال دواًل رئيســية كإيــران  أن آاثر  اإلشــارة اىل  مــن  بــد   وال 
وروســيا والصــن، وكل منظماهتــم امليلشــوية وشــركاهتم التجاريــة ألنــه حيرمهــا 

مــن أي فــرص اســتثمارية، اآلن، ومســتقبا ويعاقبهــا علــى جرائمهــا بســبب 
دعمهــا وشــراكتها لنظــام متهــم آبالف اجلرائــم اإلنســانية الــي يعاقــب عليهــا 
القانــون الــدويل، وابلطبــع ســتزيد هــذه العقــوابت توتــر عاقــات هــذه الــدول 
ابلــوالايت املتحــدة األمركيــة فــوق مــا بينهمــا مــن نزاعــات وصراعــات، علــى 
القــوة والنفــوذ واملصــاحل واملكتســبات، وهــو مــا يكشــف غــاايت ومصــاحل 
أمركيــة، يف إطــار اســرتاتيجيتها كدولــة عظمــى وامراطوريــة تقــود العــامل شــبه 

منفــردة حــى اآلن.

ســبق صــدور القانــون املذكــور موافقــة عــدد متزايــد مــن الــدول األوربيــة علــى 
تســجيل دعــاوي قضائيــة أمــام حماكمهــا اجلنائيــة، بنــاء علــى شــكاوى مــن 
مواطنــن ســورين تعرضــوا لاعتقــال والتعذيــب يف ســورية، حملاســبة مســؤولن 
كبــارا مــن أركان النظــام األمــي والعســكري علــى أفعاهلــم املشــينة الــي وصلــت 
مــا يبشــر ب » صحــوة  الــي ارتكبوهــا،  مســتوى جرائــم احلــرب واإلابدة 
ضمــر » وتغــر يف نظــر اجملتمــع الــدويل مــع نظــام ذهــب بعيــًدا يف انتهــاك 
كل احلدود املقبولة من إجرام  الســلطة، واســتنفذ أغراض بقائه واســتمراره، 

واســتهلك متاًمــا، بعــد أن نفــذ كل املطلــوب منــه حملًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا.
لكــي النفــرط يف التفــاؤل كثــرًا جيــب التذكــر أبن مــن مَحــى النظــام، ومنــع 
ســقوطه وعقابــه، قــوى إقليميــة ودوليــة، إحداهــا الــوالايت املتحــدة األمركية، 
 ،2013 أغســطس  آب/  يف  الشــهرة  الكيمــاوي  جمــزرة  بعــد  خصوًصــا 
اوتوماتيكــي، فرمبــا يكــون   تنفيــذه بشــكل  يعــي  قانــون ســيزر ال  وصــدور 
تنفيــذه انتقائيًــا وتدرجيًــا، ولكنــه يف كل األحــوال ميثــل موقًفــا »أخاقيًــا« 
وســيًفا مســلطًا علــى رقــاب عصــاابت مــن املارقــن الدوليــن، وســاح قاطــع 
يف أيــدي الســورين الــذي طاهلــم ارهــاب وإجــرام األســد وحلفائــه، كمــا مل 
حيــدث يف أزمــة أخــرى، يف عــامل ديدنــه املصــاحل األاننيــة، ال األخــاق وال 

القيــم بــل علــى حســاهبما .
كل الســورين كانوا يتمنون، ويتوقون، إىل أن تكون ســاعة احلســاب قريبة، 
أو أهنــا دنــت، وأن تكــون أدواهتــا وآلياهتــا بيدهــم ال بيــد )عمــرو(، ولكــن 

االرادات العامليــة وقفــت حائــًا دون آماهلــم وأمانيهــم.
»ســيزر«، مصــور يعمــل مــع الشــرطة العســكرية واالســتخبارات العســكرية 
يف ســورية قــام بتوثيــق وحفــظ آالف الصــور لشــهداء قتلتهــم االســتخبارات 
املذكــورة يف العامــن األولــن مــن الثــورة فقــط، مث انشــق وقــام بتهريــب 55 
ألــف صــورة إىل خــارج ســورية وأوصلهــم إىل أمــركا، وهــي دولــة عظمــى ال 
تنقصهــا، وال تنقــص دول العــامل وهيئاتــه املعنيــة، إلجيــاد القرائــن والدالئــل 
الدامغــة علــى مــا ارتكبــه نظــام فــاق يف بشــاعته وممارســاته العصــور األوىل مــن 

عمــر البشــرية وتوحشــها.
يف كل األحــوال رمبــا يكــون أجــدى للســورين ومــن ميثلهــم املضــي قدًمــا 
يف ماحقــة النظــام عــر مســار العدالــة الدوليــة علــى جرائمــه وانتهاكاتــه 
حلقــوق االنســان بــداًل مــن الرهــان علــى )العمليــة السياســية(، و)جلنــة صياغــة 
دســتور( اختزلــت فيهــا إرادة اجملتمــع الــدويل دون إجــراءات ثقــة، وســابًقا 
يعتــر  الــذي  واملختطفــن،  قســرًا،  واملغيبــن  املعتقلــن،  ملــف  فتــح  علــى 
األكثــر إياًمــا لعمــوم املواطنــن، خصوًصــا أن القانــون صــدر جبهــد ودأب 
حيســبان للجاليــة الســورية يف أمــركا وتســتحق عليهمــا كل تقديــر واحــرتام، 
ويعطيــان مثــااًل عــن إمكانيــة حتقيــق الكثــر إذا توفــرت خطــط علميــة حلشــد 
وتنظيــم جهــود وطاقــات الســورين يف الغــرب، وابتــكار اســرتاتيجيات، وفــق 
شــروط ومناهــج العمــل اجلماعــي ومجاعــات الضغــط، وال ســيما يف الــوالايت 

املتحــدة.

علــى ســحق االحتجاجــات، كمــا فعــل األســد األب يف الثمانينــات لكــن 
اليــوم دائــرة االحتجاجــات واملقاومــة أكــر مــن النظــام وكل حلفائــه، وبعــد 
أن يدخــل القانــون حيــز التنفيــذ ســيصبح النظــام علــى حافــة اهلاويــة متامــاً و 
ال أمــل لــه ابلنجــاة، و أبي حلظــة ســوف يهــوي وينهــار، بشــكل أو آبخــر، 
ســواء عــر أوضاعــه  الداخليــة مــن قبــل حواضنــه وحميطــه أو عــر املســارات 
الــي ســتكون املخــرج مــن حافــة اهلاويــة، ولــذا أعتقــد  الدوليــة التفاوضيــة 
ليــس لألســد إال أن يكمــل مــدة واليتــه أبحســن األحــوال، ورمبــا لــن حتتمــل 
حواضنــه إســناده وتتفــكك قبــل ذلــك، فحــى الــروس فشــلوا يف احلــزم وفشــلوا 
جبلــب إعــادة اإلعمــار وفشــلوا يف إعــادة الاجئــن وإىل اليــوم فــإن الســورين 
ال ينفكــوا عــن تفكرهــم يف مواجهــة النظــام بــكل صــور املواجهــة وهــم اليــوم 
يواجهــون بصدورهــم العاريــة يف إدلــب، وطاملــا أنــت تقــاوم فأنــت منتصــر.

عبد الرحيم خليفة

كاتب وباحث سوري

قانون سيزر: »مفاجأة« أميركية صاعقة 
لألسد في رأس السنة.!

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري 

سيزر وإرغام النظام
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أقــرت اإلدارة األمركيــة »قانــون محايــة املدنيــن« أو مــا يعــرف بقانــون »ســيزر« 
والذي ينص على فرض عقوابت على احلكومة السورية والدول الي تدعمها 
كإيــران وروســيا ملــدة 10 ســنوات أخــرى للتأكيــد علــى عــزم »اجملتمــع الــدويل« 
على لعب دور مهم يف الشــرق األوســط - حبســب جملس النواب األمركي.!

كان مــن املفــرتض أن تنتهــي صاحيــة القانــون يف أواخــر كانــون الثــاين املقبــل، 
ومبوجــب  إضافيــة،  ســنوات   10 متديــده  علــى  وافــق  »الكونغــرس«  أن  إال 
القانــون ميكــن للرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب أن يلغــي العقــوابت علــى 
جــرت  إذا  العقــوابت  تعليــق  ميكــن  حــدة، كمــا  علــى  حالــة  أســاس كل 
مفاوضــات إليقــاف العنــف ضــد املدنيــن )بعــد كل هــذا القتــل والدمــار(.!!

املتابــع لسياســة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف املنطقــة يــدرك أهنــا وابلرغــم 
مــن كافــة اإلثبــااتت والواثئــق والدالئــل الدامغــة واملؤكــدة علــى إجــرام نظــام 
تنفيــذ  يف  وتســّوف  متاطــل  الســنوات كانــت  تلــك  خــال  أهنــا  إال  األســد 
هتديداهتــا ضــد النظــام وعلــى عكــس مــا تصرفــت حــن غــزت العــراق حبجــة 
أثبــت األمريــكان الحقــاً  الشــامل« حينهــا، والــي  الدمــار  تقاريــر »أســلحة 
الــوالايت  أبن  األايم  أكــدت  وقــد  وواهيــة،  مضللــة  تقاريــر  أبهنــا كانــت 
ومتكــن  العراقــي  اجليــش  وحــّل  العــراق  تدمــر  ســهلت  مــن  هــي  املتحــدة 
امليليشــيات الطائفيــة مــن الســيطرة علــى مقــدرات العــراق وتصفيــة العشــرات 
فأمــركا حــن تنــوي  مــن علمــاء العــراق ومفكريــه وشــخصياته الوطنيــة، إذاً 
والعكــس  وبراهــن،  وإثبــااتت  تقاريــر  تنتظــر  لــن  األنظمــة  مــن  نظــام  تغيــر 
صحيــح فهــي لــن تســمح بتغيــر نظــام مــن األنظمــة الوظيفيــة العميلــة حــى 
. اإلنســان  حلقــوق  وانتهاكاتــه  النظــام  هــذا  إجــرام  أمجــع  العــامل  أثبــت  لــو 

القلــق قريــن الســورين، رمبــا هــي العبــارة األقــرب للمنطــق الــذي يتعامــل بــه 
الســوريون كحــد ســواء عنــد كل انئبــة أو انفراجــة، ألســباب تتعلــق بطــول 
أمــد الثــورة، واالنعطافــات اهلائلــة، واخلــذالن الــذي عــاانه الســوريون، وهــذا 

الركــود الــذي أصــاب النفــوس وأنــه ال أفــق.
أيًضــا يف تبنيهــم لنظريــة املؤامــرة، وإن كان هلــم احلــق يف جوانــب عديــدة 
لكنــه ال يعــي أبنــه صحيــح علــى إطاقــه، وال بــّد أن يعــي الســوريون أبن 
العــامل أكــر مــن منظومــة البعــث، وإعــام نظــام األســد ومــا يــردده غلمــان 

املقاومــة وقطعــان املمانعــة. 
فتصــور النــاس أبن العــامل كلــه حُيكــم بنفــس آليــة األنظمــة الشــمولية الــي 
ميلكهــا احلاكــم املطلــق الــذي ال أيتيــه الباطــل، وال راّد لقولــه، ال ينطبــق 
علــى كثــر مــن الــدول الكبــرة املتقدمــة علميــاً وصناعيــاً وعســكرايً، الــي 

تعتمــد اإلدارة الدميقراطيــة، إن أعجبنــا األمــر أو أســاءان.
قــرار ميــس  القــادرة علــى تنفيــذ أي  احلديــث هنــا عــن اإلدارة األمركيــة 
أمنهــا القومــي أو يامــس مصاهلــا منفــردة ودون الرجــوع إىل األمــم املتحــدة 
وجملــس األمــن إن شــاءت، فاحلديــث عــن القــوة العظمــى األوىل يف العــامل 
عســكرايً وإنتاجــاً لألســلحة املتطــورة والعاليــة الدقــة، واقتصــادايً يف دولــة 
تتحكــم ابلــدوالر والكثــر مــن منابــع النفــط والتجــارة، وحبثيــاً يف دولــة حتــوي 

أكثــر مــن ســت وعشــرين ألــف مركــز لألحبــاث.
وآليــة املراســم التنفيذيــة ال يتوقــف علــى رئيــس الــوالايت املتحــدة وحــده 
فالكونغــرس األمركــي ميكنــه إيقــاف أو إلغــاء قــرار صــادر عــن الرئيــس، 
وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى احلــرب وإعــان حالــة احلــرب، فرئيــس الــوالايت 
املتحــدة ميلــك صاحيــات غــر حمــدودة يف اجملــال احلــريب وبــدء عمليــات 
حامســاً  التدخــل  يكــون  حــن  األخــرى  الــدول  أراضــي  علــى  عســكرية 
وجازمــاً، لكــن الكوجنــرس هــو مــن ميلــك حــق إعــان احلــرب، والرئيــس 
يشــكل وينفــذ السياســة اخلارجيــة ويعقــد االتفاقــات الدوليــة وصاحيــات 

كثــرة أخــرى.
متريــر قانــون يتعــّن املوافقــة مــن قبــل اجمللســن التشــريعين يف الكوجنــرس 
مبوافقــة 51 عضــوا مــن أصــل 100 عضــو يف جملــس الشــيوخ يف حــال مل 

يســتخدم أعضــاء جملــس الشــيوخ التعطيــل.
مبعــى آخــر: جملــس الشــيوخ األمركــي احلــايل، حيتــاج األعضــاء اجلمهوريــون 
البالــغ عددهــم 52 عضــًوا إىل أصــوات مثانيــة أعضــاء دميقراطيــن كــي 
يوقفــوا مناقشــات اإلعاقــة والتعطيــل، ويســتعدوا للتصويــت علــى مشــروع 
القانون، ومبجرد أن يكون هناك ما يكفي من األصوات إلهناء التعطيل، 
يتعــن علــى جملــس الشــيوخ التصويــت رمسيــاً كــي يتســى هلــم متريــر مشــروع 
القانون، ولكنهم ال حيتاجون ســوى إىل أغلبية بســيطة فقط )51 صوات( 

أرنــب  إىل  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  حولتــه  والــذي  القانــون  وهــذا 
هــو إال حلقــة كــذٍب يف  مــا  ختفيــه،  تظهــره وطــوراً  فتــارة  قبعــة ســاحر،  يف 

الشــعب  لتخديــر  أمــركا  الــذي مارســته ومتارســه  التضليــل واخلــداع  سلســلة 
مــا  مث  ضّيقــة،  حــادة  زاويــة  إىل  النظــام  فيهــا  حُيشــر  مــرٍة  يف كل  الســوري 

إلجــازة القانــون. أمــا إذا مل يكــن التشــريع مثــرًا للجــدل ومل جيــر اســتخدام 
إجــراءات مناقشــات التعطيــل، عندهــا يكــون التصويــت أبغلبيــة بســيطة 

كافًيــا لتمريــر مشــروع القانــون. 
موافقــة جملــس النــّواب ابلنســبة الازمــة للتمريــر 218 عضــو مــن أصــل 
435 انئب حى ميرر القانون الذي مت التصويت عليه. وهذه اإلجراءات 

املتبعــة هلــا مــا يررهــا ومــن ينتقــد أداءهــا يف ظــل وجــود حزبــن متقاربــن 
متنافســن ختتلــف مصاحلهمــا وارتباطاهتمــا وعاقاهتمــا أحيــااًن وتتاقــى 
يف أحايــن أخــرى يف ســرورة الضوابــط والتــوازانت ، رمبــا تتوافــق مــع مــا 
نرجــو أو تتصــادم مــع أمنياتنــا، ومــن املمكــن أن ال يوافــق الرئيــس علــى 
متريــر القانــون ويف هــذا يتــم اللجــوء إىل إجــراءات أخــرى لســنا يف صددهــا. 
 قانــون ســيزر أو قيصــر نســبة للمنشــق عــن النظــام الســوري الــذي ســّرب 
55 ألــف صــورة ســنة 2014 عائــدة لـــ 11 ألــف معتقــل قضــوا حتــت 

التعذيــب الوحشــي يف ســجون نظــام األســد.
هــذا القانــون مل يتمكــن مــن الوصــول جمللــس الشــيوخ األمركــي رغــم مــروره 

تلبــث أمــركا أن تعيــد إخفــاءه مــع قبعتــه يف أدراج البيــت األبيــض بعــد أن 
األزمــة.!! ويتجــاوز  اإلنعــاش«  »أجهــزة  مــرة  دمشــق يف كل  لنظــام  تركِّــب 

ال ريــب أن هــذا القانــون ســوف يعمــل علــى توفــر املزيــد مــن النفــوذ لتحقيــق 
املنطقــة،  يف  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  حلكومــة  املعلنــة  غــر  األهــداف 
لكــن املؤكــد والثابــت أنــه وبشــكله احلــايل لــن يســاعد علــى هتدئــة الصــراع 
يف ســوراي أو علــى دعــم عمليــة الســام الــي تقودهــا األمــم املتحــدة خبجــل 
الســوري الشــعب  إرادة  حتــرتم  ســورية  يف  حكومــة  إىل  واالنتقــال  وتــردد، 

املعلنــة«؟  »مســاعيها  بتحقيــق  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  تنجــح  فهــل 
النهائــي  للحــل  األمريكيــة  الرؤيــة  تنســجم  وهــل 
ســورية؟ يف  الثائريــن  وتطلعــات  رغبــات  مــع 

أزعــم أن اجلــواب املؤكــد هــو ال، إذ ال ميكــن أن يُرجتــى مــن احلنظــل الســكر!! 
بعــد  الســورية  الثــورة  مــع  املتــوازن  غــر  األمركــي  التعامــل  وحقيقــة 
برهــان. وأظهــر  بيــان،  خــر  اندالعهــا  علــى  ســنوات  مثــان  مــن  أكثــر 

يف جملــس النــواب يف الكوجنــرس عامــي 2016 – 2017. وبعــد موافقــة 
جملــس الشــيوخ بنســبة مرتفعــة جــًدا 86 عضــو مقابــل مثانيــة أعضــاء وقعــوا 
ابلرفــض، حنــن  علــى أبــواب توقيــع الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب  بعــد 
الدفــاع بعــد جهــد طويــل  إدراجــه مــع قانــون آخــر يتعلــق مبيزانيــة وزارة 
مــن املنظمــات الســورية األمركيــة الداعمــة للقانــون، وشــبه توافــق مجهــوري 
دميقراطــي للنــواب يف الكوجنــرس األمريكــي، يف خطــوة توصــف ابجلديّــة 
مــن قبــل إدارة ترامــب يف معاقبــة نظــام األســد، القانــون نفســه الــذي تعرقــل 
مــروره بضغوطــات مــن إدارة أوابمــا قبيــل انتهــاء واليتــه ومغادرتــه للبيــت 

األبيــض، أذعنــت لــه القيــادة الدميقراطيــة يف الكوجنــرس حينهــا. 
هــذا القانــون الــذي مــن شــأنه تقييــد مصــادر املــال الــي متــول احلــرب يف 
ســورية يســتهدف الداعمــن األساســين لألســد كروســيا وإيــران وأي دولــة 
أو شــركة متول أو تتعامل مع مؤسســات نظام األســد وابلتايل بنك ســورية 
املركــزي، ومنتجــي النفــط وشــركات البنــاء، مبعــى أن ال إعــادة إعمــار يف 
ســوراي يف ظــل وجــود نظــام األســد الــذي ســيصبح عائقــاً أمــام طموحــات 
إيــران وروســيا حتديــداً أبمــوال وملــف إعــادة اإلعمــار. والقانــون يهــدف إىل 
تشــجيع املفاوضــات ابلســماح للرئيــس برفــع العقــوابت يف حــال اخنــرط 
الطرفــان يف مفاوضــات جديّــة وأوقــف النظــام العنــف ضــد املدنيــن، كمــا 
إىل الكوجنــرس حــول إمكانيــة  ميكــن للرئيــس األمركــي أن يقــدم تقريــراً 
عــن  املســؤولن  أمســاء  وتقــدمي  للطــران يف ســوراي،  منطقــة حظــر  فــرض 

االنتهــاكات اجلســيمة.
قانــون ســيزر أو قانــون محايــة املدنيــن الســورين مــن أهــم القوانــن اإلجرائيــة 
الــي انضــل ألجلهــا الســوريون يف ســبيل معاقبــة النظــام وجمرمــي احلــرب 
السياســية  العاقــات  إعــادة  حتــاول  الــي  للــدول  ورادعــاً  وداعميهــم، 
مــن العقــوابت  والدبلوماســية واالقتصاديــة مــع النظــام يف دمشــق خوفــاً 
األمركيــة ملــدة عشــر ســنوات بــدءاً مــن العــام 2020. وليســت املســألة 
يف تبــي موقــف، وال إفراطــاً  يف تفــاؤل، وال تعــدو ســوى مقاربــًة ومفتاحــاً 

صغــراً ألنفــاق سياســية متشــعبة. 

محمد علي صابوني

قانون سيزر وقبعة الساحر

كاتب سوري

محمد الحموي كيالني 

قانون سيزر قاب ارتياح وقلق

كاتب وإعالمي سوري



8

ت
ال

مقا

الســورين  املتابعــن  لــدى  التفــاؤل  »ســيزر«  أو  قيصــر  قانــون  أاثر 
املعارضــن لنظــام األســد، يف الوقــت الــذي أاثر فيــه القانــون ردات فعــل 
متشــائمة مــن قبــل املوالــن لــه، وبــن هــؤالء وأولئــك، تســاؤالت متعــددة 
طرحــت. ال شــك أن هــذا القانــون أخــذ جهــوداً كبــرة إلقــراره، وتوافــق 
اجلمــع الثــوري علــى ذلــك، وال بــد مــن أن أييت هــذا القانــون ابلشــر علــى 
نظــام األســد، والــذي بــدأ يتخبــط يف حماولــة اهلــروب مــن تبعاتــه، أو أن 
حيمــي نفســه مــن اإلهنيــار، وخاصــة علــى مســتوى اإلقتصــاد، حيــث أن 
لعبــة الســاح مل خيســر هبــا حياتــه، فهــل اخلنــق ســيوصله إىل اإلنتحــار؟ 
مشــروع القانــون ليــس ابجلديــد، بــل مت طرحــه علــى إدارتــن أمركيتــن، 
ســابقأ وحاليــاً، ففــي 2016م طــرح علــى إدراة أوابمــاً، والــي رفضــت 
إقــراره حينهــا، وأحــد التحاليــل أنــه متعلــق مبعاقبــة داعمــي نظــام األســد، 
والــي تعتــر إيــران مــن أبرزهــم، حيــث كانــت السياســية األمركيــة تتجــه 

حنــو عــدم التصعيــد مــع طهــران آنــذاك.
كمــا مت طــرح مشــروع القانــون علــى إدارة ترامــب الحقــاً، والــي بــدا مــن 
خــال توجهاهتــا أن سياســتها تغــرت نوعــاً مــا عــن اإلدارة الســابقة، 
أبــرز  التضييــق علــى  تتجــه حنــو  احلاليــة  السياســة األمركيــة  أن  حيــث 
حلفــاء النظــام الســوري، وأخطــر دولــة تتوغــل يف منطقــة الشــرق األوســط 

ودول العــامل، فســار مشــروع القانــون حنــو النــور، وأبصــره.
بــن وضعــه يف الــدرج لســنوات، وإخراجــه منــه اآلن، وجــدان تعليقــات 
امللــف،  بــدت وكأهنــا كاشــفة الســتغال أمركــي معــن هلــذا  متباينــة، 

مُســَي القانــون بقيصــر نســبًة إىل املنشــق مــن نظــام بشــار األســد الــذي ســرب 
عشــرات آالف الصــور لضحــااي التعذيــب مــن املعتقلــن يف ســجون االســتبداد 
الســوري  النظــام  علــى  عقــوابت  فــرض  علــى  القانــون  وينــص  األســد،  لــدى 
علــى  صــادق  قــد  األمركــي  النــواب  جملــس  وكان  وإيــران،  روســيا  وداعميــه، 
االتفــاق  بنــود  وأبــرز  حينهــا  يُفّعــل  مل  ولكنــه  مــرة  عــام 2016 ألول  القانــون 
توســيع العقــوابت لتشــمل قطاعــات رئيســية يف حكومــة بشــار األســد وفــرض 
عقــوابت جديــدة علــى األجانــب املتورطــن يف دعــم النظــام إمــا ماليــاً او خدميــاً 
وفــرض عقــوابت علــى العســكرين األجانــب واملليشــيات املســاندة لــه كمــا تشــمل 
املرتبطــن ابلنظــام الــي فرضــت عليهــم عقــوابت ســابقة ومــن يدعــم النظــام أيضــاً 

يف زايدة االنتــاج احمللــي للنفــط الســوري.
وفــرض  األجنــي  والقطــاع  الطاقــة  قطــاع  علــى  اخلنــاق  تضييــق  أيضــاً  يتضمــن 
عقــوابت علــى البنــك املركــزي، مــا يعــي تدهــور العملــة الســورية أكثــر، ويهــدف 

إىل إضعــاف دور إيــران يف املنطقــة بشــكل كبــر.
 واألمريكان أطلقوا يد الروس يف سورية، لكن على أن تنطلق العملية السياسية 
وفــق القــرارات الدوليــة،  لكــن الــروس وعقــب تعطيــل اللجنــة الدســتورية مــن قبــل 
النظــام ومســايرة الــروس هلــم يف ذلــك، جــاءت بعدهــا وبعــد تعثــر قيصــر لســنوات 
ليتــم التعجيــل بــه خــال فــرتة، لتــأيت حزمــة عقــوابت علــى النظــام وتشــمل الــروس 
واإليرانيــن معــاً علمــاً أن الــروس مل يتلقــوا أي عقوبــة أو أي تصعيــد مــن قبــل 
األمــركان  وقبــل قانــون قيصــر كانــت أزمــة العملــة الــي حولــت اللــرة الســورية 
يف األســابيع األخــرة إىل أزمــة كبــرة بعدمــا عــادل ســعر 900 لــرة مقابــل دوالراً 

أمركيــاً واحــداً مقارنــة بنحــو 500 لــرة بدايــة العــام اجلــاري.

الوضــع ابت مرشــحاً للمزيــد مــن التدهــور وســيأيت »قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن 
الســورين« ليصبح قانوانً يف واشــنطن ســيخول احلكومة األمركية معاقبة أي فرد 

أو منظمــة يف أي مــكان يف العــامل يثبــت تقدميهــا ألي شــكل مــن أشــكال الدعــم 
املــايل أو املــادي  وهــذا القانــون يضــع روســيا وإيــران بشــكل مباشــر أمــام تصعيــد 

فنشــر صــور آالف املعتقلــن املعذبــن بوحشــية نظــام األســد مــن الضابــط 
»قيصــر« يتطلــب حتــركاً أكــر مــن قانــون جيفــف منابــع التمويــل، بــل كان 

البــد مــن تدخــل أممــي يطيــح بنظامــه.

لكــن ابملقابــل فــإن أي حتــرك للضغــط علــى النظــام، يفيــد الثــورة الــي 
خرجــت ضــده يف 2011م، لتطيــح حبكمــه، مــا مل يتــم اســتغال هــذا 
التحــرك أو غــره يف مواضيــع كــرى، داخــل سياســة دول كان هلــا الــدور 

الســوري،  الشــعب  مــن  تبقــى  ملــا  إجيــايب  فإنــه  ذلــك  ومــع  بقائــه،  يف 
وحماســبة قاتليــه، ولــو كانــت احملاســبة غــر عادلــة.

الفكــرة األساســية يف هــذا القانــون، هــو التضييــق املــايل وحماســبة النظــام 
وداعميــه، مــن خــال وســائل متعــددة، لكــن الســؤال الــذي يتــم طرحــه، 
هــل »إيــران« أو أي دولــة داعمــة لــه، أو أي كيــان يعينــه، يعمــل بشــكل 

رمســي، ليتــم جتفيــف منابعــه؟ ومــع ذلــك فــإن التضييــق واقــع.
إيــران وميليشــياهتا، والنظــام وابقــي حلفائــه، رمبــا هــم أقــدر مــن جييــب 
علــى هــذا التســاؤل، فحــزب هللا اللبنــاين أحــد أبــرز األمثلــة، حيــث أنــه 
القــدوة يف هتريــب األمــوال واملخــدرات، بطــرق رمبــا يصفهــا البعــض، أبهنــا 

ال ختطــر علــى شــياطن اإلنــس واجلــن، فكيــف ســيتم جتفيــف املنابــع!
نظــام األســد وداعميــه  مــع  التعامــل  مــا هــي حمــددات  تســاؤل آخــر، 
وفاعليــة هــذه املعاقبــة، لتؤثــر علــى الشــعب الســوري، وختــرج مــا تبقــى مــن 
معتقلــن يف ســجونه، والذيــن هــم أســاس مشــروع القانــون هــذا؟ اإلجابــة 
كذلــك األمــر علــى هــذا الســؤال، رمبــا تكــون يف جنيــف وأســتاان، حيــث 
مل أتت نتائجهمــا يف صــاحل معتقلــي النظــام الســوري الذيــن يقبعــون حتــت 
شــى صنــوف العــذاابت املتعــددة الــي ميارســها حبقهــم هــذا النظــام والــذي 

يوصــف ابجملــرم.
وهنــاك مــن يقــول، إن التشــاؤم احلقيقــي، هــو الــذي أورثتــه منظمــات 
حقــوق اإلنســان، والــدول الــي كشــف عــن زيــف صداقتهــا للشــعب 
الســوري، وأظهــرت أن طعنــة الصديــق أشــد إيامــاً مــن قصــف العــدو. 
وال  عقــوابت  وال  قانــوانً  الشــعب  فيــه  يصــدق  ال  الــذي  اليــوم  ليــأيت 
حماســبة، ويقــول أيضــاً مــن كثــر كامــه، قــّل فعلــه، حــى يثبــت أنــه جــاد 
يف احملاســبة العادلــة حبــق شــعب مل يطلــب ســوى التحــرر مــن دكتاتــور 

حيكمــه.
هــذا  تفعيــل  ورمبــا  متأرجحــة،  األمركيــة  والسياســة  مــاض،  القانــون 
القانــون، واملســارات الــي ســيتخذها ترامــب لتطبيقــه متوقفــة علــى مزاجيــة 
وغــر  وبيــان جنيــف  األمميــة  فالقــرارات  البــدء،  إىل  وابلعــودة  األخــر، 
ذلك، جعلت احلق للشــعب الســوري يف التحرر، ولكنها مل تتحرك قيد 

أمنلــة يف التقــدم حنــو عمليــة تغيريــة شــاملة وفــق البنــود.

ال مفــر منــه يف العقــوابت األمركيــة عــام 2020، ومــع أقصــى محلــة ضغــط حاليــة 
متــارس علــى إيــران، ســيحدث التغيــر احلقيقــي فيمــا يتعلــق بروســيا وهــي الدولــة 
الــي حتاشــت احلكومــة األمركيــة معاقبتهــا حــى اآلن علــى جرائمهــا يف ســورية ، 
بــدًء مــن اجليــش الروســي وقيادتــه وصــواًل إىل منتجــي األســلحة ورجــال األعمــال 
واملقاولــن العســكرين اخلاصــن وصناعــة الطاقــة والدعــم املــايل والعناصــر مــن 
املليشــيات االيرانيــة ومبجــرد تفعيــل مشــروع قانــون قيصــر ســتبدأ تتــواىل العقــوابت 

أو يتجــه النظــام إلطــاق ســراح املعتقلــن والذهــاب لعمليــة سياســية 
وكانــت إدارة ترمــب يف الفــرتات املاضيــة ترســل  حتذيــرات لفظيــة لثــي الــدول، 
وخاصــة يف أورواب واملنطقــة العربيــة  عــن إعــادة التعــومي للنظــام واالخنــراط السياســي 
أو إعــادة االســتثمار اقتصــادايً يف مناطــق النظــام يف ســورية. واآلن ســتواجه هــذه 

اإلجــراءات خطــر فــرض عقــوابت اقتصاديــة كبــرة مــن الــوالايت املتحــدة.
الســيما أن العقــوابت االيرانيــة تتصاعــد لتشــكل مأزقًــا اترخييًــا لإليرانيــن عــر 
عقــوابت أمركيــة وحــراك داخلــي منــاوئ للنظــام االيــراين وحتــرك عــريب كذلــك. 

وتعزيــز الوجــود األمركــي يف املنطقــة، ورغــم تراجعــه قليــًا يف ســورية، لكــن 
ورمبــا القــوات األمركيــة مــع خــروج قانــون قيصــر تقــرر العــودة إىل مهامهــا إبعــادة 

االنتشــار 
وبعــد إقــرار القانــون مــن قبــل جملــس الشــيوخ األمركــي يبقــى فقــط توقيــع الرئيــس 
األمركــي دوانلــد ترامــب لــه. فهــل ســينجح القانــون يف تضييــق اخلنــاق سياســياً 
واقتصــادايً علــى نظــام بشــار األســد؟؟ وهــل ســيجر النظــام علــى احلــل السياســي، 
والقبــول يف اللجنــة الدســتورية أم أن النظــام مل أيبــه أبي قــرار ضــده؟ ومــن اخلاســر 

مــن مجيــع هــذه العقــوابت هــل هــو الشــعب الســوري أم نظــام بشــار األســد؟
الشــيء الوحيــد الــذي يدعــو لألمــل هــو أن القانــون لــن يســمح لروســيا إبعــادة 
مــرة أخــرى مثــل مــا شــهدانه هــذا العــام مــن إعــادة فتــح  تعــومي النظــام عامليــاً 
ســفارات يف دمشــق بــل أصبحــت روســيا جمــرة علــى إجبــار النظــام للقبــول ابحلــل 
السياســي الــذي يرضــي مجيــع األطــراف فاجلرائــم الــي ارتكبــت يف ســوراي وماتــزال 
ترتكــب ال ميكــن للعــامل أن يتناســاها إىل األبــد واألايم القادمــة مهمــة ومصريــة 
يف اتريــخ الشــعب الســوري والنيــل مــن حريتــه وكرامتــه وإن أجــر القانــون النظــام 
الســوري علــى احلــل السياســي فيعتــر القانــون مــن أكــر إجنــازات املعارضــة الســورية 
والنشــطاء  يف اخلــارج، ومــع إقــرار هــذا القانــون مــن الرئيــس األمركــي نكــون قــد 
وضعنــا أوىل خطواتنــا مــن أجــل جلــم النظــام ومعاقبتــه كــي نقــرتب أكثــر علــى 

طريــق احلريــة والكرامــة .  

فاتح حبابه

 كاتب وإعالمي سوري

قانون »قيصر« بين تفاؤل السوريين 
وتشاؤم النظام

آالء العابد

كاتبة سورية

من سينتصر قيصر أم األسد؟؟
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مت إقــرار مشــروع »قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن الســورين لعــام 2016«، 
لتكون فرتة صاحيته متتد خلمس ســنوات، حيث ورد يف مســتهل ديباجة 

»مشــروع قانــون قيصــر«:
النــص: مشــروع قانــون؛ لوقــف قتــل الشــعب الســوري ابجلملــة، وتشــجيع 
التوصــل لتســوية ســلمية عــر التفــاوض، وحماســبة منتهكــي حقــوق اإلنســان 
الســوري علــى جرائمهــم، املطلــوب مــن جملــس الشــيوخ وجملــس النــواب 
يكــون  حيــث  األمريكيــة.  املتحــدة  للــوالايت  االحتــادي  الكونغــرس  يف 
هــذا املشــروع »مشــروع قانــون قيصــر« مــن أربعــة أقســام رئيســية، ولــكل 
قســم منهــم عناوينــه الفرعيــة، ولــكل فــرع منهــا نصــوص املــواد القانونيــة 
الصــادرة بغــرض املصادقــة والنفــاذ، والــي أنيت علــى ســردها تباعــاً: القســم 
القســم  احملتــوايت.  وجــدول  القصــرة  العناويــن  بـــ  اختــص  الــذي  األول: 
الثــاين: الــذي اختــص بـــ النتائــج الــي توصــل إليهــا الكونغــرس مــن واقــع 
مجــع البيــاانت واالســتدالالت الدافعــة هلــذا املشــروع »قانــون قيصــر حلمايــة 
املدنيــن الســورين لعــام 2016«. القســم الثالــث: الــذي اختــص بـــ رأي 
الكونغــرس، حيــث أقــر فيــه الكونغــرس إبدراكــه لألفعــال اإلجراميــة الــي 
متــت ضــد الشــعب الســوري مــن قتــل وتدمــر وهتجــر، وأن اإلجــراءات 
الدوليــة مل تكــن كافيــة لــردع مثــل هــذه األفعــال. القســم الرابــع: والــذي 
اختــص بـــ بيــان السياســة، والــذي أتلــف مــن مخســة عناويــن فرعيــة: العنــوان 
األول: اإلجــراءات اإلضافيــة املتصلــة ابلطــوارئ الوطنيــة واملتعلقــة بســوراي. 
العنــوان الثــاين: تعديــات علــى قانــون احملاســبة علــى انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان يف ســوراي لعــام 2012. العنــوان الثالــث: التقاريــر والتنــازالت 
حــول األنشــطة اإلنســانية املتعلقــة بســوراي. العنــوان الرابــع: تعليــق العقــوابت 
فيمــا يتعلــق بســوراي. العنــوان اخلامــس: الســلطة التنظيميــة وانتهــاء ســراين 

القانــون.
علــى  عقــوابت  يفــرض  أن  شــأنه  مــن  القانــون،  هــذا  مفــاد  فــإن  هبــذا، 
مــن يف حكمهــم  أو كل  العســكرين  املتعاقديــن  العاملــن كـــ  األجانــب 
كـــ الذيــن يقاتلــون لصــاحل أو نيابــًة عــن النظــام مثــل روســيا وإيــران علــى 
األرضــي الســورية، إال أن مــا ورد يف مــواد النصــوص الــواردة يف العنــوان 

بعــد حصــول قانــون »القيصر/ســيزر« علــى أغلبيــة األصــوات يف الرملــان 
األمركي 377   صواًت ابملوافقة، مقابل 48 صواتً ضّده، و 5 أصوات 
امتنعــت عــن التصويــت(، حــدث ذلــك يف جلســة األربعــاء 12 كانــون 
أول / ديســمر 2019، فقــد أخــذت ردود الفعــل مناحــي متعــّددة، جتــاه 
القانــون ومفاعيلــه املســتقبلية علــى القضيّــة الســورية برّمتهــا، هنــاك فئــة 
املشــّككن، واملتشــائمن، وصــواًل إىل املتفائلــن. ومــا بــن أولئــك هنــاك 
» املتشــائلن« الذيــن يزيــدون األمــر تعقيــداً ابلنســبة ملايــن الســورين 
وهــم يبحثــون عــن ابرقــة أمــٍل ختّلصهــم مــن هــذه احلــال املزريــة الــي وصلــوا 
إليهــا، إن كان علــى صعيــد املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة نظــام األســد 
وتتعــّرض للقصــف اليومــي وخاصــة يف إدلــب، أو الــي ختضــع لســيطرة 
النظــام والــي هــي أيضــاً تعــاين مــن نقــص اخلدمــات والغــاء يف ظــّل غيــاب 
األمــن، وازدايد أعمــال النهــب واخلطــف واالعتقــال، هــذا إذا مــا أضفنــا 
إليهــا االهنيــار الكبــر الــذي حصــل مؤخــراً للــرة الســورية مقابــل الــدوالر، 
والــذي ينــذر حبصــول » جماعــة » فيمــا لــو اســتمّر تدهــور اللــرة وهــو مــا 
تتوقعــه مراكــز الدراســات االقتصاديــة، ومــا حــذرت منــه األمــم املتحــدة 
يف تقريرهــا األخــر، الــذي ذكــرت فيــه أرقامــاً مرعبــة عــن عــدد الســورين 
الذيــن يعيشــون حتــت خــط الفقــر، إذ بلغــت نســبتهم 80 ابملئــة تقريبــاً. 
الــي يعيشــها الســوريون، أييت قانــون  يف ظــّل هــذه الظــروف املأســاوية 
أصــوات  تعالــت  أنّــه  إاّل  النظــام،  ســقوط  بقــرب  األمــل  ليبعــث  ســيزر 
املتشــائمن فجــأة منتقــدة القانــون والــدور األمركــي املتآمــر علــى الثــورة 
الســورية، وأنّه ال يعدو أكثر من قانون سيســتفيد منه )ترامب( يف ابتزاز 

األطــراف املعنيــة ابلقضيــة الســورية، ولــن يؤثّــر علــى النظــام.
آخــرون صبّــوا جــام غضبهــم علــى النائبتــن العربيتــن يف الرملــان، اللتــان 
صوتتــا ضــّد القانــون، ومهــا رشــيدة طليــب مــن أصــول فلســطينية وإهلــان 
عمــر مــن الصومــال، رغــم أهّنمــا صوتتــا لصاحلــه يف ثــاث مــرات ســابقة، 
حــن عــرض بشــكل مســتقل علــى اجمللــس، أّمــا هــذه املــرة فقــد مت ربطــه 
التواصــل  امتــألت مواقــع  الدفــاع، ومــع ذلــك  كملحــق بقانــون موازنــة 

الرابــع، مــن القســم الرابــع، ملشــروع قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن الســورين 
مــن التســاؤالت، ومنهــا: لعــام 2016، يُثــر بعضــاً 

مــاذا لــو ُأخضــع هــذا القانــون ملزاجيــة مصــاحل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 

...؟
هــل فعــًا مــا نــراه اليــوم يــدل علــى جديــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف 
تفعيل هذا القانون لصاحل محاية املدنين السورين ...؟ أم أنه أنشئ هذا 

االجتماعــي ابلتنديــد، دون أن يكّلفــوا أنفســهم عنــاء شــرح بنــود القانــون، 
يف حماولــة إعــادة الســوري إىل دوامــة اليــأس واإلحبــاط. 

قانون سيزر ابختصار

الــدول والشــركات واألفــراد، بعــدم  هــو مبثابــة »حتذيــر شــديد« جلميــع 
التعامــل مــع النظــام أو تقــدمي املســاعدة التقنيــة لــه وخاصــة يف جمــاالت 

القانــون ليُتخــذ كـــ وســيلة ضغــط عنــد احلاجــة لتحقيــق املصــاحل األمريكيــة 
يف املنطقــة ...؟ أم هــو وجــد فقــط إلمتــام مــا نقــص يف »مشــروع قانــون 
السياســة اخلاصــة ابلشــرق األوســط« ...؟ هــل اســتفاد املدنيــن الســورين 
حقــاً مــن تفعيــل هــذا القانــون مــن إيقــاف القتــل والتدمــر والتهجــر ...؟

الشــأن  يف  املنخرطــة  لألطــراف  ابتــزازاً  طياتــه  يف  حيمــل  قانــون  هــو  أم 
الســوري كـــ روســيا وإيــران وتركيــا واخلليــج العــريب ...؟ أم هــي رســالة للعــامل 
مفادهــا؛ أن القــرار النهائــي فيمــا خيــص منطقــة الشــرق األوســط ســيبقى 
بيــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، أهنــا وحدهــا مــن يقــرر شــكل ونــوع 

...؟ التســوية 
ليــس ابإلمــكان تعليــق آمــال كبــرة علــى أن يكــون هلــذا القانــون فاعليــة 
ونتائــج عمليــة محايــة املدنيــن الســورين؛ ألن السياســة واملصــاحل أقــوى مــن 
القانــون وحقــوق اإلنســان والقيــم األخاقيــة، وخاصــًة يف العــرف الــدويل 
احلديــث مبــا يتناســب وسياســة الفواعــل الدوليــة الكــرى، بــل مــن املرجــح 
أن صــدور مثــل هــذا القانــون، ال لكــي يُعاقــب ويــردع مــن أجــل املدنيــن، 
وإمنــا ليحمــي مسعــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة كـــ دولــة راعيــة حلقــوق 
تنفيــذه جــدايً، وخاصــًة  يكــون  لــن  هبــذا  الــدويل، و  والقانــون  اإلنســان 
أن عمــره اليــوم يف عامــه الرابــع ومل يتبــق عــن موعــد هنايــة نفــاده إال عــام 
واحــد، والزال املدنيــن الســورين يعانــون األمريــن مــن »القتــل والتدمــر 
والتهجــر«، ليكــون حمــل رهــن أبهــواء اللعبــة السياســية العامــة للمجتمــع 

الــدويل، وارتباطهــا ابلتقلبــات الــي تطــرأ عليــه.

الطاقــة واالتصــاالت وقطــع غيــار الطائــرات الــي يســتخدمها يف قصــف 
املــدن الســورية، والعديــد مــن اجملــاالت الــي مــن شــأهنا دعــم النظــام يف 
قتــل الشــعب، حتــت طائلــة العقــوابت األمركيــة الشــديدة، ويشــمل ذلــك 

التحذيــر حــى الــدول احلليفــة للــوالايت املتحــدة.
كمــا يتضمــن القانــون قائمــة أبمســاء املســؤولن يف النظــام، الذيــن تشــملهم 
الفــرق  وقــادة  والــوزراء  احلكومــة  ورئيــس  اجلمهوريــة  رئيــس  العقــوابت: 
العســكرية وأجهــزة املخابــرات وقائــد احلــرس اجلمهــوري ومــدراء الســجون 
واحملافظــن ورؤســاء الفــروع األمنيــة يف احملافظــات الســورية، ابإلضافــة إىل 

مديــر مركــز البحــوث العلميــة ونوابــه. 
ومهمــا اختلفــت املواقــف والتحليــات حــول قانــون ســيزر ومــدى أتثــره 
علــى مســتقبل الصــراع يف ســورية، فقــد ابت مــن املؤّكــد أنّــه إذا مــا متـّـت 
املصادقــة عليــه يف جملــس الشــيوخ ومــن مثّ توقيعــه مــن قبــل الرئيــس )ترامــب 
(، فــإّن أمــوراً كثــرة ســتتغّر يف املشــهد الســوري، وميكــن حينهــا القــول 
:« مــا بعــد قانــون ســيزر ليــس كمــا قبلــه«، وخاّصــة ابلنســبة للجانبــن 
الروســي واإليراين الذين عما طيلة الســنوات املاضية على تثبيت األســد 
الواقــع، ضاربــن  األمــر  بفــرض سياســة  النظــام،  تدويــر  إعــادة  وحماولــة 
عــرض احلائــط بــكل القــرارات األمميــة، الداعيــة إىل ضــرورة إجيــاد حــلٍّ 
سياســي مــن خــال )هيئــة حكــم انتقــايل( تقــود  البــاد إىل االســتقرار 

والدميقراطيــة والعدالــة.

د. خالد عبد القادر منصور التومي

ياسر الحسيني

قانون قيصر »سيزر« بين جدية التنفيذ 
والمصالح األمريكية

ما بعد قانون »سيزر« ليس كما قبله

أكاديمي ليبي

كاتب واعالمي سوري





11

ت
طا

شا
ن

Türk kızılay Kayseri Toplum Merkezi Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle, Göç idaresi ve ERSEM iş 
birliğinde gerçekleşen ve farklı milletlerden göçmen gençlerin dans, müzik, şiir ve hoyrat dinletisi sunduk-
ları etkinliklere katıldı.

Türk kızılay Kilis Toplum Merkezi, Okullaştırma Çalışmaları kapsamında köy ve merkezlerde 
bulunan özel eğitim sınıflarına tatami temin ederek, çocukların daha sağlıklı ve konforlu bir 
eğitim alanına sahip olmasına vesile oldu.

2017 Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı futbol takımımız, Türk kızılay Gaziantep 
Toplum Merkezi futbol takımına karşı 5-0 galip geldi. Engelsiz uyum atölyesi katılımcıların da seyirci 
olarak katıldığı maçta, Milli Takımın oyuncuları “engel koymayın yeterli, var olanları biz aşarız” dedi.

Türk kızılay Konya Toplum Merkezi sosyal uyum programı kapsamında farklı milletlere mensup 
yararlanıcıları ile uzun süredir emek verdikleri, Ahşap Hobi Atölyesini tamamladı. Ortaya çıkan ürün-
lerin hepsi el emeği, göz nuru.

Türk kızılay Ankara Toplum Merkezi Uluslararası Göçmenler Gününde düzenlediği konser et-
kinliğine Ankara İl Göç Müdürü Bayram Yalınsu,Kızılay Denetim Kurulu Üyesi ve Altındağ Şube 
Başkanı Şükrü Can ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

شارك مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية قيصري يف الفعالية الي نظمتها إدارة اهلجرة ومؤسسةERSEM ، مبناسبة 
اليوم العاملي للمهاجرين الدولين، وهي الفعالية الي قدم فيها مهاجرون شباب من جنسيات خمتلفة فنون الرقص واملوسيقى 

والشعر.

الواقعة يف القرى ومراكز  التعليم اخلاص  قدم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع كيليس حصرًا إىل فصول 
املدينة، وذلك يف إطار أنشطة التعليم وتطوير املدارس، وقد أسهم هذا النشاط يف توفر أجواء تعليمية أكثر صحة 

وأكثر راحة لألطفال.

فاز فريق كرة القدم املنتخب الوطي الفائز ببطولة أورواب ملبتوري األطراف عام 2017 خبمسة أهداف مقابل صفر لفريق كرة القدم 
التابع ملركز اهلال األمحر الرتكي يف غازي عنتاب. وشارك يف املباراة كمتفرجن أيضا املشاركون يف ورشة الوائم اخلالية من العوائق، 

قال العبو املنتخب الوطي هلم خال املباراة: »ال تضعوا عقبات وعوائق هذا يكفي، حنن الذين سنتغلب على الوضع املوجود«.

أكمل مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف قونية ورشة عمل ›‹اهلواايت اخلشبية‹‹ الي نفذها يف إطار برانمج 
الوائم االجتماعي، والي استهدفت املشاركن من جنسيات خمتلفة، وهم املشاركون الذين كانوا يعملون لفرتة طويلة 

يف هذه الورشة. املنتجات الناجتة عن هذه الورشة كلها كانت أعمال يدوية. 

شارك كل من مدير إدارة اهلجرة يف أنقرة ابيرام ايلينسو، والسيد شوكرو جان عضو جملس اهلال األمحر ورئيس شعبة 
ألتن داغ يف اجلمعية، وكذلك انئب املدير العام ألبر كوتشوك يف حفل يوم املهاجرين الدولين الذي نظمه مركز 

اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة،كما شارك يف احلفل عدد كبر من املدعوين.

Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında Türk kızılay Kilis Toplum Merkezinde 
düzenlenen çalıştaya kurum müdürleri, işverenler ve STK temsilcileri geniş katılım sağladı. 
Çalıştayda, geçici koruma altındaki faydalanıcılara ilişkin yürütülen faaliyetler kapsamlı 
şekilde ele alındı.

يف إطار برانمج حتسن سبل العيش، لوحظ مشاركة واسعة يف الورشة الي نظمت يف مركز اهلال األمحر اجملتمعي الرتكي فرع 
كيليس،حيث حضر الورشة مدراء العمل وأصحاب العمل وممثلي املنظمات غر احلكومية.كما مت أيضا مناقشة األنشطة 
الي يتم تنفيذها خبصوص املشاركن املستفيدين الذين يصنفون حتت احلماية املؤقتة على نطاق واسع خال ورشة العمل. 

Türk kızılay İstanbul Bağcılar Toplum Merkezi, İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanat-
karlar Odası iş birliği ile açılan istihdam garantili kurslar kapsamındaki ilk çalışma atölyesinde, 
İstanbul Terziler Esnaf Odası Başkanı Turan Aydoğdu ile elbise dikimi yaptı.

Türk kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Gaziantep Kent Konseyinin yerli malı haftası kapsamında 
düzenlediği Doğal Yaşam Pazarında stant kurdu. Standında amigurumi, mutfak ve cam kursları yarar-
lanıcılarımız,ürettikleri el emeği ürünleri sergiliyor.

افتتح مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف إسطنبول فرع ابغجيار، دورات تعليمية مضمونة التوظيف وذلك ابلتعاون مع »غرفة 
احلرفين والفنانن يف جمال اخلياطة من الرجال والنساء« يف إسطنبول. ويف إطار هذه الدورات متت خياطة ألبسة بصحبة رئيس غرفة 

احلرفين اخلياطن يف إسطنبول وذلك يف أول ورشة عمل خصصت لذلك.

الذي نظمه جملس مدينة غازي  الطبيعية«،  بتأسيس جناح يف »سوق احلياة  الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب  قام مركز اهلال األمحر 
عنتاب يف إطار أسبوع السلع احمللية. وقد عرض املشاركون يف اجلناح  مجيع أعماهلم اليدوية الي أنتجوها، وهم طاب دورات األعمال 

اليدوية واملطبخ والزجاج.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي



12

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Yeryüzü Gençlik Uluslararası Öğrenci Buluşması’nın üçüncüsü 14-15 Aralık 

tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi.

Yeryüzü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İyilik Derneği ve Yüreğir Belediyesi 

işbirliği ile organize edilen buluşma, Ülfet Derneği ev sahipliğinde Adana’da, 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim gören 58 ülkeden 322 uluslararası 

öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen “Bitmeyen Hikâye Göç” atölye 
çalışmasının son oturumu olan değerlendirme oturumunda “Göçün Türkiye Sosyo-Ekonomisi Üzerine Etkile-
ri” ele alındı. Atölye çalışmasının son oturumu BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu’nun sunumuyla oturum 
21 Aralık Cumartesi günü BEKAM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Atölye danışmanlığını İbrahim Özha-
zar’ın yaptığı oturumda Mehmet Ali Eminoğlu  “Göçün Türkiye Sosyo-Ekonomisi Üzerine Etkileri” konusunu 
interaktif  bir sunumla slâytlar eşliğinde hazirunla  paylaştı.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları (BEKAM), “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve 
Koordinasyon Platformu Proje”nin tanıtım için bir toplantısı düzenledi.
25 Aralık Çarşamba günü BEKAM Toplantı Salonunda yapılan tanıtım toplantına; Bülbülzade Vak-
fı Başkanı Turgay Aldemir, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Türkiye’den ve Suriye’den STK 
temsilcileri, aktivistler, kanaat önderleri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil 
İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” ile ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan 
Suriyelilerin bir araya geleceği bir mekanizma oluşturularak sorunlarına çözümler üretilecek.

عقد “اللقاء الثالث لطاب شباب األرض الدوليين”وذلك يومي 14 و 15 كانون األول يف والية أضنة.
إذ نظمــت فعاليــة اللقــاء واجتمــاع الطــاب الدوليــن ابســتضافة مــن قبــل مجعيــة أولفــت، وقــد نظمــت ابلتعــاون بــن مجعيــة شــباب األرض 
والنــادي الرايضــي ومجعيــة إييلكــدار وبلديــة يوراغــر، وقــد شــارك فيهــا 322 طالبــا قادمــن مــن 58 دولــة، ويدرســون يف مــدن تركيــة خملفــة.

نوقش موضوع »آاثر اهلجرة على االقتصاد-االجتماعي الرتكي« خال اجللسة التقييمية واخلتامية األخرة لورشة العمل الي نظمها مركز بيكام 
BEKAM )مركز العلم والتعليم والثقافة(، والي محلت اسم »اهلجرة.. حكاية  ال تنتهي«.

حيث عقدت اجللسة األخرة للورشة يف قاعة املؤمترات التابعة ملركز بيكام، حيث اختتمت اجللسة بعرض قدمه رئيس بيكام حممد علي أمن 
أوغلو يوم السبت 2019/12/21. وقدم حممد علي أمن أوغلو موضوع »آاثر اهلجرة على االقتصاد-االجتماعي الرتكي« بشكل تفاعلي 

عارضا خال التقدمي جمموعة من الصور، وذلك خال اجللسة الي أدارها إبراهيم أوزهازار مستشار الورشة.

نظم مركز بيكام  BEKAM )مركز العلم والتعليم والثقافة( اجتماًعا يهدف إىل التعريف بـ »مبشروع منصة 
التواصل املدين والتنسيق يف عملية اندماج وتكيف املهاجرين السورين يف اجملتمع«.

وقد عقد االجتماع يوم األربعاء  25 كانون األول يف قاعة الؤمترات يف مركز بيكام ؛ وقد شارك يف اإلجتماع كل 
من رئيس وقف بلبل زادة تورغاي ألدمر، ورئيس مركز بيكام حممد علي أمن أوغلو، وممثلي املنظمات املدنية غر 

احلكومية سواء من تركيا أو من سوراي، إضافة إىل  انشطن وقادة الرأي العام واألكادميين واإلعامين.
سيتم تشكيل آلية تساعد يف مجع السورين الذين يعيشون يف تركيا ويف مناطق خمتلفة من العامل حتت مظلة واحدة 
من خال ››مشروع منصة التواصل املدين والتنسيق يف عملية دمج وتكيف املهاجرين السورين يف اجملتمع‹‹ املدعوم 

من وزارة الداخلية الرتكية، كما سيتم خال االجتماعات خلق حلول للمشاكل املتعلقة هبذا املوضوع.

آثار الهجرة على االقتصاد-االجتماعي التركيتنظيم اللقاء الثالث للطالب الدوليين في أضنة

التعريف بمشروع منصة التواصل المدني والتنسيق

III. Uluslararası Öğrenci Buluşması Adana’da Yapıldı Göçün Türkiye Üzerine Etkileri

Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi’nin Tanıtımı Yapıldı 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 
Savaş Göç Kadın Sempozyumuna Anadolu Öğrenci Birliği, Belkıs Kadın Derneği ve Bül-
bülzade Vakfı Yetim Komisyonu üyeleri de katılarak çeşitli katkılarda bulundu.

نظمــت جامعــة حســن كاليوجنــو نــدوة “احلــرب واهلجــرة والنســاء” الدوليــة، وذلــك يف الفــرتة مــن 9 إىل 10 كانــون األول، 
وقــد شــارك يف النــدوة أعضــاء يف احتــاد طــاب األانضــول، ومجعيــة نســاء بلقيــس إضافــة إىل أعضــاء وجلنــة أيتــام مؤسســة وقــف 

بلبــل زاده، حيــث قدمــوا الدعــم املتنــوع للنــدوة مبشــاركتهم.

ساهم وقف بلبل زادة في ندوة الحرب والهجرة والنساء 
Bülbülzade Vakfından Savaş Göç Kadın Sempozyumuna Katkı

Yeryüzü Gençlik Gaziantep Birimi Uluslararası öğrencilerin okul ziyaretleri devam 
ediyor. Gaziantep’te Uluslararası Öğrenci çalışması yapan Yeryüzü Gençlik öğren-
cilerinin okul ziyaretleri devam ediyor. Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören 
öğrenciler Erdem Koleji, Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Naciye Meh-
met Gençten Ortaokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu gibi ilkokul, ortaokul ve liseleri zi-
yaret ederek sosyal etkinlikler ve İngilizce konuşma pratiği yapıyorlar. Gerçekleştir-
ilen etkinlikler öğrenci ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

تتواصــل الــزايرات الــي يقــوم هبــا طــاب شــباب األرض يف غــازي عنتــاب للمــدارس. حيــث تتواصــل الــزايرات للمــدارس الــي يقــوم هبــا طــاب 
مجعيــة “شــباب األرض” وهــي اجلهــة املنظمــة لنشــاطات ومشــاريع الطــاب الدوليــن يف غــازي عنتــاب.  وقــام الطــاب الذيــن يدرســون يف 
جامعــة غــازي عنتــاب بــزايرة عــدد مــن املــدارس اإلبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة مثــل  كليــة إردم، ومدرســة الشــهيد مجعــة عقــل الثانويــة وهــي مــن 
اثنوايت األئمة واخلطباء، إضافة إىل مدرســة انجية حممد غنشــتان املتوســطة، ومدرســة الدكتور صادق أمحد املتوســطة. وقاموا أيضا بنشــاطات 

اجتماعيــة ومبمارســة احلــوار ابللغــة اإلجنليزيــة. وقــد حــازت األنشــطة املنظمــة علــى إعجــاب كل مــن الطــاب واملدرســن علــى حــد ســواء. 

استمرار الزيارات المدرسية التي يشارك فيها الطالب الدوليين
Uluslararası Öğrencilerin Okul Ziyaretleri Sürüyor

19 Aralık Perşembe günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen seminere çok sayıda öğrenci katıldı. Seminer programında araştırmacı 
yazar Cumali Sever’in kaleme aldığı Bilim “Tarihine Adanmış Bir Ömür Fuat Sezgin” ki-
tabı yazarın sunumuyla haziruna aktarıldı. Öğrencilerin ilgi ile dinlediği seminerde 
Fuat Sezgin’in hayatı ve mücadelesi interaktif bir sunumla anlatıldı. Sunumun ardından 
öğrenciler ile soru-cevap yapıldı. Program soru cevap kısmının ardından sona erdi.

حضــر عــدد كبــر مــن الطــاب النــدوة الــي نظمــت يــوم اخلميــس 19 كانــون األول يف قاعــة مؤمتــرات داوود أوزغــول التابــع 
لوقــف بلبــل زادة. حيــث مت خــال برانمــج النــدوة تقــدمي شــرح كتــاب »فــؤاد ســزغن.. حيــاة تكرســت للتاريــخ«، والكتــاب مــن 
أتليــف الباحــث واملؤلــف جومــايل ســفار. ومت شــرح حيــاة فــؤاد ســزغن واترخيــه النضــايل مــن خــال عــرض تفاعلــي. وبعــد العــرض 

التقدميــي ، مت طــرح األســئلة واإلجابــة عليهــا مبشــاركة الطــاب، وقــد انتهــى الرانمــج بعــد جلســة األســئلة واألجوبــة.

عقد ندوة عن فؤاد سزغين
Fuat Sezgin Semineri YapıldıHand in HandforAidand Development (Yardım ve Kalkınma İçin Elele) 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akra ve beraberindeki heyet Bülbül-
zade  vakfı ziyaret etti.
16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı 
Turgay Aldemir ile görüşen Ahmet Akra, Mehmet Bedir, Hasan Cemiloğ-
lu’ndan oluşan heyetle eğitim, sağlık, yarım ve kültürel alanda yapılabilecek 
ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet görüşmenin ar-
dından Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi’ni gezdi.

زار رئيــس جملــس إدارة مجعيــة “يــداً بيــد للمســاعدة والتنميــة” أمحــد أكــرا والوفــد املرافــق لــه وقــف بلبــل زادة. وخــال الــزايرة الــي قــام 
هبــا أمحــد أكــرا والوفــد املرافــق لــه املكــون مــن حممــد بــدر وحســن مجيــل أوغلــو مت عقــد اجتمــاع مــع رئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي 
ألدمــر، ودارت نقاشــات وحــوارات حــول املشــاريع الــي ســتنفذ ابلشــراكة يف جمــاالت التعليــم والصحــة واملســاعدات والثقافــة. وبعــد 

ذلــك االجتمــاع مــع ألدمــر جتــول الوفــد يف مركزالتعليــم واخلدمــات التابــع ملؤسســة وقــف بلبــل زادة.

 بيد لوقف بلبل زادة
ً
زيارة من جمعية يدا

Hand in Hand Derneğinden Bülbülzade Vakfı Ziyaret etti 
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»قانون سيزار« العدالة على صفيح المصالح المتحولة

رئيس القسم الثقافي

زمن بطعم الفجيعة وساعات تقطر دماً وخراابً وخوفاً.
سنوات طويلة وثقيلة شارفت على التسع تعّرض خاهلا املدنّيون السوريون إىل كّل ما ميكن أن يبتدعه العقل 
البشرّي اجملبول على الشّر من أنواع القتل والتدمر، وطرائق التعذيب والرتهيب، وصنوف احلصار والتهجر 
والرتحيل اجلماعّي، وتكاد القوانن تضيق حبصر اجلرائم واالنتهاكات ابلغة اخلطورة الي ارتكبها نظام األسد 

وداعموه، وتعجز عن تصّورها واستيعاب بشاعتها خمّيلة اإلنسان. 
السوري وإرهابه إىل حماولة إابدته، وإىل  الشعب  املافيوي األسدي سياسة قهر  التوّحش  لقد تعّدى نظام 
حصاره وجتويعه وتدمر البى التحتية الصحية واالقتصادية والتعليمية وكّل ما من شأنه دعم صموده وقدرته 

على االستمرار يف العيش بغية هتجره واستبدال هّوية سورية وتغير بنيتها الدميغرافية.
حتّول الوقت لدى السورّي إىل خزّان للقلق الغامض واخلوف، وابتت ساعات عمره مسامر تنغرز يف وجدانه 
وقلبه، وحتفر عميقاً يف عقله الذي ال يكاد يصّدق حقيقة ما وصل إليه العامل من هشاشة وتناقض يف املعاير، 
وغياب للمبادئ والقيم. مل يعد أمام السورّي املذبوح من أمل سوى حبصول معجزة إهلية، وقد فقد الثقة 
ابجملتمع الدويل وأبمم األرض الي مل تكتفي ابلتجاهل والصمت، بل اجتمعت على قتل إرادته ابخلاص من 

الطغيان وحتقيق العدالة، وابالنتقال إىل حياة طبيعية حتفظ له كرامته وإنسانيته.
قانون سيزر ومصاحل تلتحف رداء القيم

هل كانت أمركا، وهي القوة العظمى الوحيدة يف العامل، حباجة لوقف املقتلة السوريّة ومعاقبة مرتكبيها، نظام 
الي أغرقت سوراي بدم  السنوات  القانون »األمركي« ولكّل هذه  الروسي واإليراين، هلذا  األسد وشريكيه 
أبنائها، وأحالتها إىل ركام من الدمار والصرخات واألمل، وأفرغتها من نصف أبنائها قتًا وهتجراً وتشريداً يف 

قارات العامل اخلمس؟!.
بل السؤال األكثر إحلاحاً هو حول جدوى هذا القانون يف إنقاذ الشعب السوري من حمنته ويف حتقيق آماله 
يف سوراي خالية من النظام املستبّد وعوالقه اإلرهابية، والقصاص من اجملرمن، واستعادة وطنه وبنائه على 
أسس العدالة واحلرية، وحول النوااي الي ترتدي ستار قيم حقوق اإلنسان ومبادئها، واألهداف احلقيقية من 

صدوره يف هذا الوقت ابلذات..؟؟!!
النابعة من ثقة منعدمة بنوااي اإلدارة األمركية، وابجملتمع الدويل  التساؤالت والشكوك املشروعة  أاّيً كانت 
عموماً، وهذا ما يفّسر استقبال معظم السورين البارد لقانون قيصر والتفاوت الكبر بن املراهنة على قدرته 
احلامسة على اإلطاحة ابألسد ونظامه اإلجرامّي، وبن التخوف من مفاعيله السلبية احملتملة ومن مؤامرة قد 
أنّه ميكن النظر إىل هذا القانون على أنه بداية لسياسة أمريكية خمتلفة أقّل غموضاً  تتلطى خلفه. إالّ 
اجتاه املسألة السورية، وموقف أكثر وضوحاً مبا خيّص نظام األسد اجملرم ومستقبله السياسي واجلنائي، ورؤية 
أمركية ملا ينبغي أن تسفر عنه التسوية السياسية يف سوراي واألطراف الي ميكنها أن تكون شريكة وفاعلة 
يف رسم مستقبلها، وإعادة بنائها يف خمتلف اجملاالت. ليس هذا فحسب إمّنا قد يؤدي قانون سيزر إىل جلم 
أطماع روسيا ويدفعها، محاية ملصاحلها ودفاعاً عن بعض مكاسبها املتحققة، إىل التخّلي عن رغبتها يف إعادة 

تدوير النفاية األسدية، واالندغام يف مشروع احلّل السياسي وفق الرؤية األمركية.
ثبات العدالة وتبّدل املواقع واملصاحل.

لقد أدرك السورّي أن العدالة واحلقوق املشروعة الي ينشدها قضااي اثبتة ال ميحوها الزمن وال تنقضي ابلتقادم، 
أّما املصاحل واملواقع فهي عناصر تتغر وتتحّول مع مرور الوقت وأّن البناء ال يكون إالّ على األسس الصلبة 
واملكينة، وابلرغم من انسداد األفق وسوداوية املشهد، ومن كّم الفجيعة واألمل، فقد عر السورّي مراحل الرتّدد 
أو التفكر يف العودة إىل حظرة الذّل والعبوديّة إىل غر رجعة، واكتسب من جتربته املريرة كثراً من اخلرة 
والدراية منها البحث يف النوااي املعلنة لألصدقاء قبل األعداء، والتفتيش عّما وراء قرارات اآلخرين وأفعاهلم 
من أهداف ومصاحل، وضرورة إتقان اللغة املناسبة ملخاطبة اآلخر إليصال احلقيقة واملطالب املشروعة، ولبيان 
املصاحل املشرتكة والتقاطعات الي ميكن أن تلتقي عندها اإلرادات..، لكّن أهّم ما تعّلمه السورّي هو أّن 
احلقوق واملبادئ والقيم اإلنسانية ال بّد هلا من مبادرات خالقة ومبدعة، ومن حوامل مادية وبشرية، 
ومن أطر مؤّسسية منظمة تعمل بروح الفريق وحتمل روحاً إنسانية ووطنية وهذا ما جنده متحققاً يف فريق 
سيزر ورفاقه الذي ضّم اجلالية السورية يف أمركا املمثلة ابلعديد من املنظمات والي تضّم شخصيات وطنية 
مرموقة عملت بدأب وتفاين حتت املظلة املؤسسية إلجناز ومترير هذا القانون ما يعّد انتصاراً حقيقياً إلرادة 
لقدرهتم على العمل اجلماعّي ملصلحة سوراي والسورين مجيعاً دون  السورين يف العدالة والتغير، وجتسيداً 
شخصنة، ودون اللهاث وراء نسب هذه اجلهود لفئة أو مجاعة بعينها. أخراً نقول أما آن للسورين أن يكون 

هلم مؤسساهتم وكياانهتم السياسية واحلقوقية واالقتصادية والثقافية.. الي متتلك وتتبّى هذه الروح.

Ali Muhammed Şerif

“Sezar Yasası” Değişken Çıkarlar Arasında Adalet

Kültür Bölüm Başkanı

Matem tadında bir zaman ve kan, ıssızlık ve korku damlayan saatler.
Geçen uzun ve ağır dokuz yıl boyunca Suriyeli siviller, haris insan aklının üretebileceği her türlü 
kötülük, katliam ve yıkıma maruz kaldı, işkence ve tedhişi yaşadı, abluka, tehcir ve toplu göçle yü-
zleşti. Yasalar ise neredeyse Esed rejimi ve destekçilerinin işlediği suç ve ihlalleri tespitte yetersiz 
kalırken, insan muhayyilesi bu suçları tasavvur etmekte acziyete düştü.
Esed’in barbar mafya rejimi, Suriye halkına zulmetme ve soykırıma uğratmaya yeltenmeye kadar 
gitti. Halkı abluka altına aldı, aç bıraktı, sağlık, ekonomi ve eğitim altyapısını yerle bir etti, tehcire 
zorlamak, Suriyeli kimliğini değiştirmek ve demografik dönüşümü sağlamak için kararlılığını kırmak 
amacıyla tüm yolları denedi.
Suriyeliler için zaman, gizemli ve endişe verici bir kaygı kaynağına dönüştü. Ömrünün saatleri, vic-
danına ve kalbine birer çivi gibi saplanarak, zayıf ve çifte standartlı, ilkelerini ve değerlerini yitiren 
dünyanın geldiği noktaya gerçekten inanacak noktaya gelen zihninde derinlere indi. Katledilen Suri-
yelilerin artık ilahi bir mucizeden başka umutları kalmadı. Zira sadece olanları görmezden gelmek ve 
sessiz kalmakla yetinmeyerek zorbalıktan kurtulma ve adaleti sağlama, doğal bir hayata başlayarak 
onur ve insanlıkla yaşama iradesini yok etmeye çalışan uluslararası topluma ve yeryüzündeki mil-
letlere güvenini yitirdi.
Sezar Yasası ve Değerler Örtüsü Altındaki Çıkarlar
Dünyada en büyük güç olan Amerika, Suriye’deki katliamları durdurmak ve bu katliamları işleyen 
Esed rejimi, Rusya ve İran’ı cezalandırmak için “Amerikan” yapımı bu yasaya ihtiyaç duymakta mıy-
dı? Geçen tüm bu yıllar boyunca Suriyeliler kan içerisinde yüzerken ve Suriye bir yıkım, çığlık ve acı 
yurduna dönüşürken, Suriye’nin yarısı cinayet ve halkın dünyanın beş kıtasına dağılması nedeniyle 
boşalırken, bekler miydi?
Daha önemli bir soru ise, bu yasanın Suriyelileri içinde bulundukları felaketten kurtarıp kurtaramaya-
cağı ve diktatör Esed ile avanesinin olmadığı bir Suriye hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği, 
suçlulara kısas uygulayıp uygulayamayacağı ve bu vatanın evlatlarının yeniden adalet ve özgürlüğe 
sahip olup olamayacağıdır. Ayrıca akıllarda, insan hakları değerleri ve ilkeler örtüsü altındaki niyetler 
ve böyle bir zamanda bu yasanın çıkarılmasının gerçek nedeni ile ilgili sorular da vardır!
Tüm soru ve şüpheler, ABD’ye ve uluslararası topluma olan meşru güvensizlikten kaynaklanmak-
tadır. Bu da Suriyelilerin çoğunluğunun Sezar Yasası’nı soğuk bir şekilde karşılamalarını ve yasanın 
gerçekten de Esed’i ve katil rejimini devirebilecek güçte olup olmadığını sorgulamalarını açıklamak-
tadır. Suriyeliler yasanın olası olumsuz sonuçları ve arkasından gelebilecek komplo hakkında endişe 
duymaktadır. Ancak bu yasaya ABD’nin Suriye meselesine daha az müphem bir şekilde yaklaşma 
politikasının başlangıcı olarak bakılabilir. Buna göre ABD, katil Esed rejimi, siyasal ve yargısal 
geleceğine daha açık bir tutum takınmaktadır. ABD’nin Suriye’de siyasal çözüm ve Suriye’nin ge-
leceğinin çizilmesinde ortak ve etken olacak taraflar, yine çeşitli alanlardaki altyapısının yeniden in-
şasına bakışı da önemlidir. Bunların yanı sıra, Sezar Yasası Rusya’nın arzularını önleyerek, çıkarlarını 
korumak ve elde etmiş olduğu bazı kazanımları muhafaza etmek amacıyla, Esed’i tekrar güçlendirme 
isteğinden vazgeçmeye ve ABD’nin vizyonuna göre siyasal çözüm projesine dahil olmaya itebilir. 
Adaletin Sürekliliği ile Konum ve Çıkarların Değişkenliği
Suriyeliler adalet ve meşru hakların zamanla ve zamanaşımıyla yok olmayacağını anlamıştır. Çıkarlar 
ve tutumlar ise zaman geçtikçe değişir ve dönüşür. Yapılacak binalar ancak sağlam ve muhkem te-
meller üzerine kurulur. Ufkun karanlık ve etrafın kapkara olmasına rağmen, tüm bu matem ve acılara 
rağmen, Suriyeliler tereddüt yahut aşağılanma ve köleliğe dönme aşamalarını gayrikabili rücu olarak 
geçmiştir. Yaşadıkları acı tecrübe sonucunda birçok ders almış ve dirayet kazanmış, düşmanlardan 
önce dostların dillerindeki niyetleri sorgulamayı, başkalarının kararları ve eylemleri arkasındaki hedef 
ve çıkarları araştırmayı öğrenmişlerdir. Ayrıca artık gerçeği ve meşru talepleri başkalarına iletebilmek, 
ortak çıkarları ve kesişme noktalarını gösterebilmek için onların diliyle konuşmak gerektiğini de an-
lamışlardır. Ancak Suriyelilerin öğrendikleri en önemli şey, insani hak, ilke ve değerlerin yaratıcı ve 
orijinal girişimlere, para ve insan gücüne, takım ruhuyla çalışan, insani ve milli ruha sahip ku-
rumsal ve örgütlü bir çerçeveye muhtaç olduğudur. Sezar takımı da işte bunu gerçekleştirmiş, çok 
sayıda örgütle temsil edilen ABD’deki Suriye diasporasını bünyesine katmıştır. Bu örgütler içerisinde 
yasanın kabul edilmesini sağlamak için kurumsal bir şemsiye altında büyük çaba gösteren seçkin milli 
şahsiyetler bulunmaktadır. Sonuç olarak yasa, Suriyelilerin adalet ve değişim konusundaki iradeleri-
nin zaferi, bu çabayı bir grup ya da topluluğa atfetmeye çalışmadan, tüm Suriyelilerin ve Suriye’nin 
çıkarı için toplu bir şekilde çalışma becerilerinin ispatıdır. Şimdi Suriyelilerin de bu ruha sahip siyasi, 
hukuki, ekonomik ve kültürel kurum ve oluşumlarının teşekkül etme vaktidir.
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ره مي نصف بيمول فا صول

طوقًا  ربيعي  مساء  ذات  أهديتها   
أرهقي مثَنه. ُكنُت متلفًها لزرعه يف تُرِبة 
الطوِق  لرؤية  متشوقًا  الطويلة،  رقبتها 
الذهّي كسنابِل القمِح بن اخلصاِت 
وكرق  الكستنائي.  لشعرها  الطويلِة 
حملُت  احلصاد،  وقَت  املزارَع  فاجأ 
اللتن  عينيها  يف  اخلافَت  الوميَض 
جتاهلتا الطوَق ونظرات إىل األفق املمتد 
خلفي.  صمتنا ملدة روحية ال تقاس 

ابلزمن، مث قالت: »أكره األطواق«.
سي بيمول

صديقي حُتّب الشعر، تدهشها قدرته 
على التعبر عن التوق لكسر الطوق. 
ترددها  سبُب  األطواق  من  خوفها 
ليَل  فيها  يف نشر ما تكتب. هتجُس 
هنار. تتامح هلا يف كل مكان. آخذة 

األشكاَل اهلندسيَة ُكلها.
 من مربٍع

               ومثلٍث 
                        وخممٍس 

ولعّل أقساها الدائرة.
دو ره

حبل  عن  يفرق  ال  النجاة،  طوق 
يبقيك  األول  طوق.  املشنقة. كامها 
طوق  حيرره.  واآلخر  بدنك،  حبيس 
النصر أثقل وأقسى من طوق اهلزمية. 
إن كان الثاين اغتصبك، غيبك وأنت 
حُيضرك  يسكرك،  فاألول  حاضر، 

وأنت غائب.
هبوط
ره دو

تبقى  للمرأة.  طوٌق  اجلسد  مجاُل 
حبيسة مجاهلا، ختشى خربشة أصابع 
العابثن وإن كانت داخل قفص. وكم 
يف  وعّيشه  صاحبه،  عّنَس  مجال  من 

وهم حى حلظة التحرر.
سي بيمول

ابملوت،  إال  منه  للتخلص  سبيل  ال 
هذا  لعل  اجلسد.  من  الروح  بتحرر 
املطوقن  الكبار،  بعض  جعل  الذي 

بعلمهم وشهرهتم، ينتحرون.
تلك  األحام،  لوال  ستنتحر   كانت 
املبهرة كشاشة عرض،  الومهية  النافذة 
يغمر  كماء  املتدفق  الشعر،  ولوال 

البدن.
الشعر  معها  أخذت  افرتقنا،  حن 

وتركت يل عقدة الطوق.

ال صول فا
سنوات،  بعد  أخرى،  مرة  تقابلنا 
احتفاال بصدور الديوان األول البنتها 
بعضنا  من  اقرتبنا  الشعر.  ورثّتها  الي 
كتشّوف  متاماً  غامض،  بتشوف 
الدخان  ضوع  إىل  املريض  املدخن 
لعله يعوض احلرمان الذي فُرض عليه. 
سألُتها وحواسنا ُتشبع جوعنا لبعضنا 
ابملعجنات  منشغل  اجلمهور  فيما 

والعصائر:
- هل ختلصت من عقدة الطوق؟ .
توقفت عن مضغي بعينيها وقالت:

- هو كاالسم، ال ميكن التخلص منه 
وإن استبدلته.

وهي  وقالت  مي  نفَسها  نزعت  مث   
تتجه حنو اجلمهور:

- لكي مل أورّثه البني.
كانت الشاعرُة الشابُة ترتدي الطوَق 

الذي أهديُته ألمها ذات مساء.
مي نصف بيمول

عزائها  حضرت  حن  ابنتها  أعطتي 
ورقة قائلة:

- اجلزء الذي خيصك من الوصية.
لتوه  خرج  الورقة كعصفور  محلت   
اهلروب،  من  أمنعه  قفص،  من 
فيتحرر. كأهنا  عليه  الضغط  وأخشى 
تقمص  الذي  العصفور  مكان  حلت 
راحة  داعب  جسدها  حرارة  الورقة، 
كفي، وطّوق نـََفسي فلم أطق البقاء. 
مصباح  ضوء  وعلى  مسرعا  خرجت 

الشارع قرأت: 
عقد وراء عقد 

كطوق ُلّف حول العنق 
صنعت حباته من أحجار مرعبة 

 حجر أصفر أشبه ابملوت
حجر أمحر طعمه اجلوع

مسوه  أصفر  برتقايل  خشن  حجر 
الثمرات

حجر  أبنه  اّدعوا  انعم  ملس  حجر 
املال

ملن حُيلُّ الطوق.
كّل من ال حيمل الطوق 

يدفن حياً كما لو أنه ميت.
ره

هبت ريح عاصفة حن قطّعت الورقة 
على  القصاصات  جتمعت  فنـََثرهْتا. 
وطارت  تشبهها  بيضاء  محامة  شكل 

مع الريح.
بدت رمادية وهي تتجه حنو السماء.

كاتب وإعالمي سوري

عالء الدين حسو

بيات الطوق

حسن النيفي

بين الجواهري وأبي ريشة

شاعر وكاتب سوري

حممد  للشاعر  إحدامها  قصيدتن،  بن  )جزئية(  مقارنة  لنا  جييز  ما  مثّة 
مهدي اجلواهري 1899 – 1997، واألخرى للشاعر عمر أبو ريشة 
1910 – 1990، ذلك أن كا الشاعرين يُعّد من أبرز رّواد القصيدة 
عاصرا،  قد  معاً،  أهنما  العشرين، كما  القرن  يف  الكاسيكية  العربية 
والتحّوالت  السياسية،  ابألحداث  صاخبة  اترخيية  مرحلة  مع  وتفاعا 
تراثية  ثقافية  مرجعية  من   – انبثاقهما -شعرايً  عن  فضًا  االجتماعية، 

واحدة.
ا كانت املقارنة املستفيضة الشاملة بن القصيدتن مستحيلة التحقق 

ّ
ومل

ال  واحد،  جانب  أمام  الوقوف  فحسبنا  الوجيزة،  املقالة  هذه  حّيز  يف 
أو  اللغوي  النوعية، كالتشكيل  الي متنحه خواّصه  الشعرية  املواد  يطال 
به  وأعي  الشعري،  املوقف  عند ختوم  يقف  بل  املوسيقي،  أو  الباغي 
الرؤية الي يتأسس عليها التفكر اجلمايل للشاعر، لقناعة لدّي مفادها: 
أن الشعر احلق، هو ضرٌب من الفلسفة، طاملا أن الشاعر والفيلسوف 
كليهما ال يكتفي مبامسة املظاهر العامة ملا هو مرئي أو حمسوس، بل 
حياول النفاذ إىل ما وراء األشياء أو األفكار، واستبطان دواخلها، ومن مث 
صياغة فهمها من جديد، وهذا ما يُدعى بعملية اخلْلق اجلمايل أو الفي.

من قصيدة بعنوان )حديث الروح( يقول اجلواهري:
اي خلّديك انعمان يضّجــــــــــــان ابلسنا
وجلفنيك انعسان مشى فيــــــــهما الوىن
أبيب أنت، ال أبـــــــــــي لك كفٌؤ وال أان 

أرقب الصبح موهناً ودجى الليل موهنا
أنت اي مرّة الطبــــــاع واي حلوة اجلى

كم توّدين لو خنقِت صدى احلـــّب بيننا
للذي صاغ واعتى، وبى منك ما بى

وتبّناك مقطعاً مستــــــــــــعاداً فأحسنا
لو تتّوجُت ابلدىن، مل يكن عنك يل غى

لدى  )احلبيبة(  املرأة  حضور  حلظات  إحدى  السابقة  األبيات  جتّسد 
احلضور،  هلذا  مستوين  عن  يُفصح  في  تشكيل  خال  من  الشاعر، 
األول: مستوى حّسي )خّدان انعما امللمس شديدا االمحرار، وجفنان 
يعّر  عاطفي،  الثاين:  املستوى  عليهما(.  الذبول  هيمن  قد  انعسان 
الشاعر من خاله عن مبلغ حبه حملبوبته، مؤكداً يف الوقت ذاته قسوة 

احلبيبة وجتاهلها لبثه وهيامه.
ويقول أبو ريشة )من قصيدة بعنوان: أشهى من أن يدوم(:

وحدي، لو أنِك أقصى             من ظل كأسي ظّا
أبلي عليك الليايل                  هباجس ليس يبلى

ومل أزل يف ذهويل               أبـــغي لسّرك حــــّا
أرْدِت أنت انطاقي               إىل اخلبــــاء املعّلى

إىل ماعب دنيا                   ما زارها الوهم قبا
ومل أكــن لك كفؤاً                   وال حلـــــبِك أها 

وغبِت، مل ترتكي يل             من القليــــــــل األقّا
مل أدِر كيف تصّدى              يل النعيــــــــــم ووىّل

لعّله كــــــان أشهى                  من أن يدوم وأحلى
تتشاطر القصيداتن السابقتان قضية مشرتكة، وهي جتليات حضور املرأة 
لدى كلٍّ من الشاعرين، مث تتباعدان بعد ذلك، ليجد القارئ أنه حيال 
فنياً  متباينن  ليسا  موقفن  عن  تصدران  خمتلفتن،  شعريتن  فلسفتن 

فحسب، بل يف املنحى الفكري والفلسفي لكا الشاعرين.
ولئن استهّل اجلواهري قصيدته إببداء حفاوته ودهشته من خّدي حبيبته 
الناعمتن املشرئبتن ابالمحرار، وكذلك من اجلفنن النعساوين الفاترين، 
فإن هذه الدهشة ال تنّم عن جتربة شعورية متفّردة، بقدر ما هي ُمستقاة 
البشرة  نعومة  أن  ذلك  الشعري،  الرتاث  هبا  حفل  عديدة  جتارب  من 
اجلمالية  السمات  من  اجلفنن، هي  وذبول  اخلدين،  وامحرار  وبياضها، 

النمطية للمرأة على امتداد العصور، يقول قيس بن امللّوح:

منّعمٌة لو ابشر الذّر جلدها      ألثّر منها يف مدارجه الذرُّ
ويقول أيضاً يف اجلفنن النعساوين:

ِ ابلضُّحى      مبكحولة العينن يف طرفها فتـُْر ِنرة 
ُ
ومن أْيَن لِلشَّْمِس امل

فصورة املرأة لدى اجلواهري تنبثق من معن ثقايف تراثي، برع اجلواهري يف 
االمتثال له، وإعادة تكراره، ولكن ال أعتقد أنه برع يف إعادة إنتاجه برؤية 

جديدة، أي رؤية الشاعر نفسه وفلسفته حيال مفاتن حبيبته.
ولو انتقلنا إىل الفكرة الثانية يف قصيدة اجلواهري، لوجدان أن الشكوى 
درجة  إىل  سائد  مفهوم  هلو  احملب،  بتجاهل  واهتامه  احلبيب  صّد  من 

)النمطية(:
)كم توّدين لو خنقِت صدى احلب بيننا(

يضمر  بل  املرأة،  ملشاعر  تقزمياً  النمطي جيّسد  املوقف  هذا  أن  وأعتقد 
اهتاماً مبحدودية حيويتها اإلنسانية، وذلك انطاقاً من أن مفهوم احلب، 
أو أي عاقة إنسانية بن الرجل واملرأة، هي عاقة ذات صفة تفاعلية 

وليست أحادية اجلانب.
ويف الوقت الذي نرى فيه اجلواهري يكتفي ابستحضار املرأة )النموذج(، 
على املستوى احلسي والشعوري معاً، فإن عمر أبو ريشة جيد يف فضاء 
احلّب ماذاً للتأمل والتفكر، بل ال يتورع من التعاطي يف هذا الفضاء، 

مع أشّد األفكار تعقيداً وفلسفًة.
القصيدة  تتجّسد مباحمها احلسية يف حلظة استهال  املرأة  ولئن كانت 
لدى اجلواهري )اخلدود الناعمة واألجفان الناعسة(، فهي ليست عند 
يشوهبا  الي  الفكرة  هو  اللغة،  يف  واهلاجس  هاجس،  سوى  ريشة  أيب 

القلق، هذا اهلاجس – وفقاً أليب ريشة – هو حاضر على الدوام،
بل هو مازم للحالة العاطفية عند الشاعر )هاجس ليس يبلى(، وهو 
ما دعا الشاعر إىل الدهشة، مث إىل التفكر الدائم بغية البحث عن سّر 

هذا اهلاجس الذي – رمبا – كان أحد البواعث اجلمالية لدى املرأة.
مل تكن املكابدة الوجدانية لدى أيب ريشة مبعث شكوى وشعور ابلظلم، 
كما مل تكن مبعث سخط على املرأة، واهتاماً هلا ابلتنكر حلبه ومشاعره 
كما لدى اجلواهري، بل غالباً ما كانت حافزاً للتفكر الدؤوب حنو ما 

هو غامض وحمجوب، فكرايً وفلسفياً، ولعل هذا ما عناه بقوله:
أرْدِت أنت انطاقي          إىل اخلباء املعّلى

إىل ماعب دنيا              ما زارها الوهم قبا
ولعل عبارة )اخلباء املعّلى( حتيل إىل عامل األفكار املستورة الي ما برح 
الشاعر حياول مقاربة مكنوانهتا، بل لعّلي أميل إىل الظن أن نزعة الولوج 
إىل استبطان املشاعر، ومن مث إعادة فلسفتها من جديد، هي إحدى 

املؤثرات الصوفية الي مل يكن أبو ريشة بعيداً عنها.
وجتاهل  احلبيب،  ملعاانة  ابلتنكر  واهتامها  املرأة،  عند  الصدود  مسة  إن 
مشاعره، هلي مسة كّرسها موقف تراثي عام عن املرأة، وقد أعاد اجلواهري 
تكوينه  نتاج  هو  الذي  الفكري  وعيه  مع  متماهياً  املوقف،  هذا  تكرار 
الثقايف، بينما احلال هو غر ذلك لدى أيب ريشة، الذي تشغله اهلواجس 
الفكرية على الدوام، بل تدفعه إىل التفكر يف منحى آخر، إذ يرفض أن 

تكون املرأة هي الطرف اجلاين، وملاذا ال يكون الرجل؟
ومل أكْن لك كفؤاً             وال حلبك أها

ولعّلي أرى أن أدّق توصيف ملوقف اجلواهري من املرأة، هو ما أورده يف 
قصيدته دون أي أتويل:

)للذي صاغ واعتى، وبى منك ما بى
وتبنّــــــــــــاِك مقطعاً مستعاداً فأحسنا(

ابلفعل، لقد برع اجلواهري يف صياغة التشكيل اللغوي حيال احلديث 
الشعرية مل  إاّل أن رؤيته  عن احلب، وبى هيكًا شعرايً شاخماً كعادته، 
تستطع النفاذ إىل عمق عاقته العاطفية، وهذا ما جعل املرأة لديه ليست 
أكثر من )مقطعاً ُمستعاداً(. يف حن أن حلظة احلرمان الي مَي هبا أبو 
ريشة كانت بداية رحلة يف عامل الفكر والتأمل، حى وجدها )أشهى من 

أن تدوم وأحلى(.
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مل أكتب شيئاً منذ مدة طويلة   

عــن  اآلن  إىل  أخربكــم  مل  أنــين  أي 

اليمامــة الــيت اختــارت انفــذيت منصــة 

قصائــد صباحيــة  عليهــا  مــن  تلقــي 

وَفَضــالت 

مل أخربكــم عــن شــتاءان املتأخــر وكــم 

لكــي  اخلريــف  منــه  اســتدان  غيمــة 

يظــل هائمــاً علــى وجــوه األشــجار 

مل أخربكم عن الوحدة

الثــاين  الصــف  يف  معلمتنــا  كانــت 

خُتيفنــا أبهنــا ســُتنزل املشــاغب منــا يف 

»جــب الفــأر« لتــأكل الفئــران أُذنيــه 

أذينّ  الوحــدة  فئــران  أكلــت  اآلن 

املعلمــة يف اجلــب. تنزلــين  دون أن 

بــدأت  الــيت  أمــي  عــن  أخربكــم  مل 

تعــاين مــن آالم يف مفاصلهــا بعــد أن 

ســحبت حبــااًل بطــول أحالمكــم مــن 

بئــر جرياننــا لتســقينا.. 

حنن شتالهتا اليابسة 

مل أخربكــم عــن اخلــوف. يلبــس ثيــايب 

وأيكل طعامــي ويســتلقي يف فراشــي 

املثقــوب يف حبــر األرق 

الذيــن  أصحــايب  عــن  أخربكــم  مل 

صعــدوا إىل الســماء خبطــوات ســريعة 

وتركــوين يف هــذه اجلهــة البائســة مــن 

الكــون 

إىل  الركــض  أتقــن  مل  أنــين  »حبجــة 

علــى« أ

عملــي  تركــت  عــين.  أخربكــم  مل 

وعــدت أصنــع القلــق وأطلقــه علــى 

واألقــارب اجلــريان  رؤوس 

مل أخربكم عين جمدداً 

أكــرب  علــى  ألحصــل  هنــا  أكتــب 

قــدٍر مــن الوجــوه الصفــراء الباكيــة.. 

أمجعهــا لتبكــي بــداًل عــن األمهــات 

القادمــة. يف حروبنــا 

حسين الضاهر

شاعر وكاتب سوري

 فئران الوحدة
 تأكل أذنّي 

د. محمد جمال طحان

ة الهاوية 
ّ

أدعياء على حاف

كاتب وباحث سوري

سميح شقير

الشيطان

موسيقي وشاعر سوري

لقد قال أحد الباحثني إنّه يتحّدى أّي مثقف أن يقف أمام مخسني ألفاً من 
اجلمهور بعد مباراة بكرة القدم وأن يستحوذ على أذهان الناس ومشاعرهم 
ملدة مخس دقائق. لقد جنح الدعاة اجلدد يف خوض تلك التجربة، ومتّكنوا، 

ابلفعل، من االستحواذ على انتباه الناس واإلصغاء إىل ما يقولون. 
ولكن كيف متّكنوا من فعل ذلك؟ لقد اّتصف معظمهم بصفات الداعية 
العصر  يف  والروحية  الفكرية  الناس  حاجات  استوعب  الذي  الناجح 
منها  نذكر  اليت  التقليدية  الصفات  متّكنه من حيازة  احلديث، فضاًل عن 
الرفق واللني، قال هللا سبحانه وتعاىل ألفضل اخللق رسوله: فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن 
اللَِّ لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك آل عمران 
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 أما أخالق الدعاة وصفاهتم اليت ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها 
هللا جّل وعال يف آايت كثرية، يف أماكن متعددة من كتابه الكرمي. وعلى 
الداعية، كي ينجح، أن يكون خملصا هلل، ال يريد رايًء وال سعة، كما قال 
ِإىَل اللَِّ يوسف 108. والبد من العلم،  َأْدُعو  َسِبيِلي  َهِذِه  ُقْل  سبحانه: 
فعلى الداعية، أن يتبّصر فيما يدعو إليه، فإن ظهر له احلق وعرفه دعا إىل 
ذلك، سواء كان ذلك فعاًل أو تركاً، فيدعو إىل الفعل إذا كان طاعة هلل 

فتح الشيطاُن عينيه، مَتَّطى مث قال لنفسه: هيا بنا نلهو. 
فـََتَح ِخزانَة أقنعتِه ووضع يف حقيبته أنواعاً شىت منها، وقبل أن خَيرج َنظَر 
إىل املرآة وأطلَق ضحكًة جملجلة، »سيكون يومي حافال » ردد يف نفسه 

قبل أن ينطلق.
قّناص  منظر  واستوقفه  األرض،  إىل  انزاًل  فاخرتقها  سوداء  غيوٌم  جذبته 

يعتلي
أحد األبنية ويصّوب حنو مدنيني غاضبني يرفعون قبضاهتم هاتفني، فاقرتب 
ليكون ِعربة لآلخرين،  اقُتْل أحدهم  أن  َوَوْسَوَس يف صدره  القّناص  من 
ضحَك القناص وقال له: أال ترى أعقاب الطلقات حويل؟ وهل تظنين هنا 

أصطاد العصافري!!؟ لقد أرديت منهم ثالثة عشر حىت اآلن.
بناء  انتباهه  الشيطان وغادر وهو حيك رأسه مستغرابً، واسرتعى  فُبِهت 
أميّن يكثر حوله احلراس فانسرب خبفة إىل غرفة الضابط الكبري فَوْسَوَس 
يف صدرِِه خطًة شيطانية، قال له: َأرِسل عناصرَك مبالبس مدنية وليندّسوا 

بني املتظاهرين وليطِلقوا النار كي تُلَصَق ابملتظاهرين هُتمة اإلجرام.
ضحك الضابط حىت ُأغشي عليه وقال له وهو يغالب ِضحكته كي يتمكَن 
من الكالم: » تعال أيها الساذْج أُلخربَك ما فعلَته أان »: لقد َجَلبُت من 
إىل  ُمكبَّلني  وأرسلُتهم  التظاهرات  بعد  سجّناهم  ممن  العشرات  السجن 
وتركنا  عناصران  هم  القتلى  إن  وقُلنا:  املكان،  هِبِْم  وفجران  مراكزان  أحد 
وفّجرانهم  وعذبناهم  سجّناهم  فقد  وهكذا  احلدث،  تصور  الكامريات 

وخرجنا من القصة على أننا الضحااي فما رأيك؟
َخِجاًل  وغاَدَر  رأسه  فطأطأ  اجلهنمية،  احلبكة  هذه  من  الشيطان  ُصعق 
جمموعاٍت  ُوجوُد  فيها  انتباهه  اسرتعى  صحراوية،  منطقة  فوق  وطار   ،
األفغانية، ويلهجون بذكر هللا،  املُرَسلة ومالبسهم  بذقوهنم  املتدينني  من 
ويرفعون أعالماً عليها اسم جاللته فقال الشيطان يف نفسه: لقد وجدت 
هيبيت،  من  شيئاً  واسرتّد  إمياهنم  عن  ألحرفهم  الطريقة  وسأجد  ضاّليت 
فاقرتب من بعضهم وراح يوسوس يف صدورهم أبن الرأفة والرمحة من شَيم 
وإذ   ، القلوب  اخِلْشَيَة يف  لبّث  احلزم مطلوب  والدراويش وأن  الضعفاء 
هِبِْم يتبادلون فيما بينهم نظرات ساخرة مث جلسوا يقهقهون حىت انفرطت 

ورسوله، ويدعو إىل ترك ما هنى هللا عنه ورسوله على بّينة وبصرية: ُقْل َهِذِه 
القدوة  تتكون  َبِصريٍَة يوسف 108. وهكذا  َعَلى  ِإىَل اللَِّ  َأْدُعو  َسِبيِلي 
الصاحلة فيما يدعو إليه، فال يكون كمن يدعو إىل شيء مث يرتكه، أو ينهى 
عنه مث يرتكبه، قال هللا تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ملَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن 

)2( َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن الصف )2 ـ 3(.
ويبذل  األذى،  على  ويصرب  ابلدليل،  يعتين  الذي  هو  الناجح  الداعية   
من  أصابه  ومهما  اإلغراءات،  تنّوعت  مهما  هللا،  إىل  الدعوة  يف  وسعه 
بل جيب  يسمعها،  من كلمات  أو  أصابه  أذًى  من  َيضعف  وال  التعب، 
أن يصرب ويبذل وسعه يف الدعوة مستفيداً من مجيع الوسائل، ولكن مع 
العناية ابلدليل واألسلوب احلسن، حىت تكون الدعوة على أساس متني 
يقول على  التساهل حىت ال  من  وْليحَذْر  واملؤمنون.  يرضاه هللا ورسوله 
هللا بغري علم، فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة ابألدّلة الشرعّية وأن 
إىل هللا عن طريق وسائل  يدعو  املشّقة يف كونه  ذلك  سبيل  يتحّمل يف 
اإلعالم أو عن طريق التعليم، فهذا هو الداعية الناجح واملستحّق للثناء 
اجلميل واملنزلة العالية عند هللا تعاىل، إذا كان ذلك عن إخالص منه هلل. 
وهلذا يدعو الشيخ الغزايل إىل توسيع دائرة الثقافة لدى الداعية، يقول: 

املسابح اليت يف أيديهم وقالوا له: تعال معنا لنريك من حنن.
من  العشرات  جعلوا  إذ  غريباً،  طقساً  ينفِّذون  حيث  اىل  فأخذوه 
فوق كٍل  وجيثم  الربتقالية  مبالبسهم  بطوهنم  على  مبطوحني  مساجينهم 
منهم أحد املؤمنني امللتحني من ذوي العضالت املفتولة ليحّزوا أعناق 
السجناء املشدودة إىل األعلى يف حركة واحدة مع التكبري واحلوقلة فوق 
سواٍق من الدماء، فأصاب الشيطان رعب شديد، وفّر طائراً وهو يلملم 

ِخزيه وقلة حيلته اليت أصابته أمام تلك الكائنات.
غري أن ُسُحب الدخان املنبعثة من مدينة مدّمرة فتحت شهيته وجددت 
جبنود،  ليسوا  جنوداً  أطرافها  على  َوَجَد  وهناك  ابجتاهها،  فانطَلَق  قواه 
تسودهم الفوضى، ويلبس كثري منهم أحذية رايضية، واستـَْغَرَب من أن 
معظمهم حيملون أكثر من ساعة يف اليد الواحدة، فتعجب من اهتمامهم 
ابلوقت إىل هذه الدرجة، وكانت مجهرة تلك اجملموعة ابنتظار أن يفرغ 
قائد امليليشيا من حديث له مع مراسل إخباري من التلفزيون، فسِمَعُه 
الشيطان وهو يتحدث بنربته البطولية عن طرد االرهابيني وإعادة األمن 
واألمان للمدينة، وحني أهنى ذلك القائد حديثه ، أمسك الشيطان بيده 
وانتحى به جانباً ومهس يف أذنه: استفد من هذه الفوضى وال تكن مثالياً 
البيوت  فلديك فرصة ألن أتخذ بعض األموال مما هو موجود يف هذه 
فقد مات أصحاهبا أو فّروا منها، َفَحكَّ القائد رأسه مغِمضاً إحدى عينيه 
أيها  توسوس يف صدري  أنك  أفهم من كالمك  للشيطان: هل  قال  مث 
الشيطان العجوز ؟؟، قلت يل »بعض األموال« ؟؟؟.. إذن تعال أُلريك 

...-أُنظر هناك هل ترى قوافل الشاحنات الكثرية اليت هناك؟.
قال الشيطان: أراها ابلطبع.

- قال قائد امليليشيا: إهنا حُمَّملة مبا ال خيطر ببالك فأان مل أترك يف بيوت 
يف  الكهرابء  أسالك  حىت  أتُرك  مَل  أان  وعّفْشُتُه،  إال  متاعاً  املدينة  تلك 
اجلدران، فما عساَك تقول ؟، لقد هرِمَت أيها الشيطان وأصبحَت جمرَد 

عجوٍز َخِرْف، اذهب من وجهي قبل أن أمسح بكرامتك األرض.
يرَغُب  هاويٍة  حافِة  على  الشيطاُن  َوَقَف  وقلٍب كسري  دامعتني  بعينني 

ابالنتحار لوال أن دفقًة من اإلميان َمسَّْت قلبه وذكََّرتُه أبن ذلك حرام.

ثـَْرَوٍة طائلة من الثقافة  »إن الداِعَية املسلم يف َعْصِران هذا جيب أن يكون ذا 
اإلسالمّية واإلنسانية؛ مبعىن أن يكون عارفاً للكتاب والسُّنَّة والفقه اإلسالمي 
واحلضارة اإلسالمّية. ويف الوقت نفسه جيب أن يكون ُمِلّماً ابلتاريخ اإلنساين 
وعلوم الكون واحلياة، والثقافات اإلنسانية املُعاصرة اليت تـَتَِّصل بشىتَّ املذاهب 
والَفْلَسفات.. ألهنم القدوة واألساس يف الدعوة إىل هللا َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ممَّْن 
اآلية  فّصلت 33. هذه  اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  ِإنَّيِن  َوقَاَل  َصاحِلًا  َوَعِمَل  اللَِّ  ِإىَل  َدَعا 
تبنّي أمهّية أن يكون الداعية ذا عمل صاحل، يدعو إىل هللا بلسانه، ويقرن القول 
ابلفعل َوَعِمَل َصاحِلًا ليغدو قدوة صاحلة يف القول والفعل«. كثري من الذين يوّجه 
يقتدون  ينتفعون أبقواله، وهم  مما  أكثر  الداعية  ينتفعون بسرية  إليهم  اخلطاب 
أبفعاله وأقواله وسريته، ويفرحون به عندما يذّكرهم ـ كل حني ـ أنه على املنهج 
األسى، على احلق، يقول هذا معتزاً به وفرحاً مغتبطاً َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  
لذلك جند لدى كثري من الدعاة لوازم خاصة هبم )سبحان هللا ـ احلمد هلل ـ صلوا 
املتلّقي.  إليها  يراتح  اليت  اللوازم  من  املصطفى(... وغريها  احلبيب  معي على 
يقول الزمته بغبطة عن إميان مبا يدعو إليه حىت يعلم املدعوون أنّه على بّينة، 
يتشّبهون ابلدعاة  الذين  املّدعني  بعض  وأنّه على طريق واضح ومنهج سليم. 
قد يدعون إىل شيء وهم على خالفه، لكنهم يدعون إليه إما ملاٍل أو منصٍب 
أو رايء، وهذا يّتضح للمتلّقي بسهولة، ألن ماال خيرج من القلب ال ميكنه أن 

يصل إىل القلب.
حنن، مجيعاً، دعاة إما إىل َمْلبٍس أو مأكل أو مشرب أو تسّوق، نُقِنع وجنادل 
وندافع وكأننا شركاء ألصحاب هذه األماكن، وإذا تعّلم أحدان طريقة جديدة يف 
أي شيء، مث مهر فيها فإنه يتحول إىل داعية لتلك الطريقة، يعّلم من حيب هلم 

اخلري، فالدعوة إذًا داللة على احملبة، فما ابلك ابلذي يدعو إىل هللا. 
استجّدت أمور إثر االنتفاضات يف بعض البلدان العربية، فانكشف الغطاء عن 
الطغاة  نصرة  أدوارهم يف  واّتضحت  األدعياء،  الدعاة ودخلوا خانة  من  كثري 

لتحصيل مكاسب سلطوية ومالية.
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أرجوِك اي مليكيت

ال تصّعري خدَّك يل

أمشي فرِحاً بِك 

فأان بِك ومعِك وألجلِك 

خمتاٌل فخور.

ــوٍم كمــا فعــَل  رمبــا ســأفعُل ذاَت ي

أوديــب 

كلِّ  يف  وأهيــُم  عيــين  ســأفقأ 

روب  لــد ا

العناً نفسي وقَدري

رمبا عليَّ اآلن

مكبــث  ســاحراَت  أســأِل  أن 

ث لثــال ا

أو أختــذ مــن جلجامــش صديقــاً 

وخليــال

سأذهب إىل اببل 

ألسأَل محورايب عن العدالة

وأعرُج إىل ليلى العامرية

أسأهلا عمَّا كابده قيس

ويف ميٍن غرِي سعيد

أهزُّ عرَش بلقيس املطمور

أخطُفُه

وأصادُق ُهدهَد سليمان

منطــق  ألتعلَّــَم  العطَـّـاَر  أرافــُق 

. لطــري ا

سأراتُح يف بيِت حلٍم 

يف أرِض الزيتوِن والزعرت

أفكُِّك َصليَب املسيِح

وإن مل أستطع سأصُلُب نفسي

دوَن أن يشي يب الواشي

ودوَن عشاٍء أخري

لــن أطلــَب مــن هللا أن يدلَّــين علــى 

بقــٍر تشــابََه ألوانُه

يف أرٍض أعَجاُز خنلها خاوية

سأساعُد هاجر يف منفاها 

أمجُع املاَء وأزمُّه

سأسعى بني َصفا عينيِك

ومروى جيدك

أمجُع حصى كثرية 

َم اليت ضاعت أرجُم فيها األايَّ

ســأطيُل  عتيــٍق  جبــٍل  وعلــى 

لوقــوَف ا

ففوَق اجلبِل آنسُت انَرِك

سأهلُج وأتضرُع وأبكي

 : أخاِطُبِك خبشوِع احملبِّ

أريين. أنظُر إليِك اي مجيليت.

ألشــقَّ  موســى  عَصــا  أعطــين 

لبحــَر ا

لُيبِصــَر  روحــِك  مــن  أعطــين 

. عمــى أل ا
سأقُف بني يديِك وقفة العزِّ

حيث ال سوى سواِك

وحيث تضيُق الِعَبارَُة

وتنعدُم احلروُف

لن يتبقَّى سوى اُسِك

تبارَك اُسِك اي مجيليت.

أرجوِك اي مليكيت

ال تصّعري خدَّك يل

أمشي فرِحاً بِك 

فأان بِك ومعِك وألجلِك 

خمتاٌل فخور.

ــوٍم كمــا فعــَل  رمبــا ســأفعُل ذاَت ي

أوديــب 

كلِّ  يف  وأهيــُم  عيــين  ســأفقأ 

روب  لــد ا

العناً نفسي وقَدري

رمبا عليَّ اآلن

مكبــث  ســاحراَت  أســأِل  أن 

ث لثــال ا

أو أختــذ مــن جلجامــش صديقــاً 

وخليــال

سأذهب إىل اببل 

ألسأَل محورايب عن العدالة

وأعرُج إىل ليلى العامرية

أسأهلا عمَّا كابده قيس

ويف ميٍن غرِي سعيد

أهزُّ عرَش بلقيس املطمور

أخطُفُه

وأصادُق ُهدهَد سليمان

منطــق  ألتعلَّــَم  العطَـّـاَر  أرافــُق 

. لطــري ا

سأراتُح يف بيِت حلٍم 

يف أرِض الزيتوِن والزعرت

أفكُِّك َصليَب املسيِح

وإن مل أستطع سأصُلُب نفسي

دوَن أن يشي يب الواشي

ودوَن عشاٍء أخري

لــن أطلــَب مــن هللا أن يدلَّــين علــى 

بقــٍر تشــابََه ألوانُه

يف أرٍض أعَجاُز خنلها خاوية

سأساعُد هاجر يف منفاها 

أمجُع املاَء وأزمُّه

سأسعى بني َصفا عينيِك

ومروى جيدك

أمجُع حصى كثرية 

َم اليت ضاعت أرجُم فيها األايَّ

ســأطيُل  عتيــٍق  جبــٍل  وعلــى 

لوقــوَف ا

ففوَق اجلبِل آنسُت انَرِك

سأهلُج وأتضرُع وأبكي

 : أخاِطُبِك خبشوِع احملبِّ

أريين. أنظُر إليِك اي مجيليت.

ألشــقَّ  موســى  عَصــا  أعطــين 

لبحــَر ا

لُيبِصــَر  روحــِك  مــن  أعطــين 

. عمــى أل ا
سأقُف بني يديِك وقفة العزِّ

حيث ال سوى سواِك

وحيث تضيُق الِعَبارَُة

وتنعدُم احلروُف

لن يتبقَّى سوى اُسِك

تبارَك اُسِك اي مجيليت.

عبد الكريم عمرين

فنان وشاعر سوري شاعر وكاتب سوري

أرجوِك يا مليكتي اآلنسة سهام

قال مدير املدرسة خماطباً املوجهني واألساتذة:
- قولوا للحمري اليوم ما يف دراسة. خليهم 

ينظفوا املدرسة ويعلقوا الزينة. اليوم رح يزوران 
أمني الفرع والزم ما حيط نقطة علينا.

وانصرف بعد أن أعطى إشارة بعينه لآلنسة 
سهام أبن تلحق به إىل اإلدارة، اآلنسة سهام 

هي مدّرسة اللغة اإلنكليزية اجلديدة واليت حّلت 
بعد تقاعد األستاذ ممدوح، ومنذ انضمام اآلنسة 
سهام إىل اجلهاز التدريسي صارت كل املدرسة 

تتعلم اإلنكليزي وحىت األساتذة واملدير.
صرخ بنا املّوّجه الذي أيضاً صار يتعّطر 

ابلكولونيا الليمون ألجل اآلنسة سهام كما 
يفعل املدير:

- أنتو اي محري. اي تنابل.
 »توضيح للقارئ: يف املدارس السورية يلقب 

الطالب ابحلمري والتنابل، وهناك أيضاً تسميات 
أخرى يتداوهلا األساتذة ملناداة الطالب من 

مثل: اي تيس، اي بغل، اي قندرة، وتلفظ القاف 
إذا كان األستاذ من الساحل فقط«.

ركضنا إىل قبو املدرسة إلخراج صور القائد 
اخلالد األمني حافظ األسد وكانت كل الصور 
متضررة بسب تكاثر اجلرذان والفئران يف قبو 

املدرسة، والصورة الوحيدة اليت كانت على 
حاهلا مل ميسها سوء قمُت أان بتمزيقها مبهارة 

فأر ينتقم دون أن يراين أحد بصقت على فتات 
الصورة ومضيت، أما ابقي الصور فكانت كلها 

انقصة، عني أو ُأذن أو فم إضافة المتالئها 
بفضالت اجلرذان.

أبلغنا املّوجه ابألمر وأبن املدرسة ال متلك صورة 
واحدة سليمة للخالد، ركض كاحلمار إىل غرفة 
املدير وكانت اآلنسة سهام وحدها عند املدير 

تعّلمه اللغة اإلنكليزية.
صرخ املدير به:

- بتقول للحمري هدول كل محار يروح بسرعة 
يشرتي صورة ويرجع.

وانصرفنا مجيعاً لنعود بصور القائد اخلالد، 
وعاد املخزون االحتياطي للمدرسة من الصور 
إىل حالة اجلاهزية، مّرت ساعة واحدة وكّنا قد 
انتهينا من الزينة وتعليق األعالم والصور حىت 

صرخ بنا املّوجه:

- ايهلل اي بغال على الباحة. ما بدي شوف وال 
محار جّوا املدرسة.

اصطففنا يف الباحة وخرج إلينا املدير بعد 
أن أنتهى من درس اللغة اإلنكليزية وغادرت 

اآلنسة سهام غرفته مضطربة، مث صرخ بنا:
- عيونكم إذا برتف رح طالعها. فهمانني اي 

دواب. بدي أسع صوت اإلبرة على األرض.                             
)اســــــــــــــــــــتارح، اســــــــــــــــــــــــــــتاعد(.

 وغادر املدير بينما حنن احلمري بقينا حتت مشس 
الظهرية وحبالة استعداد ننتظر جميئ أمني الفرع 
الذي وصل موكبه حماطاً ابملسلحني، استقبله 

املدير حبرارة وقّدمت له اآلنسة سهام ابقة ورد 
مما جعله طيلة احلفل يتأملها ويبتسم كلما وقعت 

عيناها يف عينيه، كان املدير يقرأ علينا خطاب 
املمانعة والصمود وكان علينا أن نصفق كّلما 
ذُكر اسم القائد اخلالد الذي التهمت الفئران 

كل صوره يف القبو، بينما كان أمني الفرع 
القصري القامة األشبه أبنثى حامل يف شهرها 

التاسع يرسل نظرات األعجاب لآلنسة سهام 
اجلميلة والوحيدة اليت كانت ترتدي ثوابً قصرياً 

)فوق الركبة( فكانت مالمح وجهه تتبدل 
مع قوة خطاب املدير فكلما كانت تتكرر يف 

اخلطاب كلمة حرب التحرير كنت أرى نظرات 
أمني الفرع متجهة إىل خصر اآلنسة سهام .

انصرفنا وأنصرف اجلمع كّله ويف اليوم الثاين 
كانت املدرسة حزينة، واملوّجه كان يف أسوأ 

حاالته، وكان املدير غائباً عن حتّية العلم، وقف 
املّوّجه أمامنا وألول مرة انداان بعبارة: )اي ابين( 

وكأنه كان يف آخر أايمه حياول أن يربر ذنوبه 
اجلّمة.

- اي أوالدي هذا األسبوع ما يف دروس 
إنكليزي.. لبني ما تبعتلنا مديرية الرتبية ُمدّرس 
جديد ألن اآلنسة سهام مت نقلها للتدريس يف 

الفرع.
وانصرف املّوجه الذي مل يكن يومها مستحماً 

ابلكولونيا، كان يعرب املمر الطويل ويتأمل صور 
القائد اخلالد )الذي ابلت الفئران على صوره 

يف القبو(، وكان يقول شيئاً وهو ميضي كخاسِر 
كبري بينما اإلدارة كانت مغلقة تفوح منها رائحة 

بيٍت مّيت.

محمد سليمان زادة
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شــواطئ ملتهبــة ومحــم حارقــة، قمــر ال يضــيء، وثلــج يصهــل يف األوردة 
دون أن يــذوب ابلرغــم مــن قهقهــة األمطــار، طفــل ال يتوقــف عــن البــكاء 

ومشــس ال تغيــب!
هــي حياتنــا ابختصــار وحشــة واغــرتاب، أشــاء الــروح تئــن بــن رقــة احللــم 
وقســوة اليقظــة، وذوابن حشاشــة القلــب بــن احلــرب والســام فقــد ســئمنا 
مــن انتمائنــا للبشــرية، ارتــدت قلوبنــا الزمهريــر، ولبســنا عبــاءة مــن البــكاء، 
قــدر مرعــب أهــوج مدمــر كالطوفــان، أصبحنــا نعشــق اخليــال ألنــه عكــس 
الواقــع، الــذي أعلــن انتصــاره مبــوت اإلنســان، كل البــاد مســكونة ابملــوت 
يف غيــاب الوطــن، وكل الصامتــون كاذبــون فالصمــت أمــام احلقيقــة جرميــة 
ورايء، يف غيابــه قــرأ األغبيــاء الكثــر مــن الكتــب الســخيفة فأصبحــوا أشــد 
خطــراً علــى هــذا الوطــن اجلريــح، حنتــاج إىل وطــن مينحنــا اللجــوء بــا 
جلــوء، أو حليــاة عكســية! تبــدأ مــن رحلــة موتنــا، هنــاك مــن ينعينــا ويصفنــا 
ابلبؤســاء وهنــاك مــن يقــول إهنــم أقــوايء، رحلــوا بــا أمل، ورمبــا يظنــون أننــا 
أحيــاء، والــكل علــى أكتافنــا ماضــون، هــا حنــن ضمــن الوطــن مــن جديــد، 
ال مــوت ال قهــر ال ذل ال دمــار وال دمــاء! شــيوخ نعــاين مــن خلــل وتلــف 
ابخلــااي وجتاعيــد ال تــوارى إال بتوشــيح قلوبنــا حبــب األطفــال فمحبتهــم 
ابلتحديــق يف  حمبتنــا  نطــرز  عيوهنــم،  بــراءة  ابلرئتــن، حنتمــي يف  تســري 
عيوهنــم وال نغــرق! حنكــي هلــم حــكاايت اجلــن واألنــس لينامــو وحنــن مــن 
ننــام، كبــاراً يلمــع أمامنــا قطــار العمــر ونســمع صفــره مــن بعيــد، ننتظــر 
ــا القطــار، نرقــب ختــرج أوالدان وحنتفــي  قليــًا ال نصعــد وندعــي أبنــه فاتن
بزواجهــم ونطبــع قبلــة علــى جبــن مــن أجنبــت كل مســاء، وجــاءت مرحلــة 
مليئــة ابحليويــة والنشــاط، طاقــة هائلــة مــن العطــاء، حنــن اآلن شــباابً، هــل 
نقــف هنــا أم نكمــل ونعــود أطفــااًل نلهــو ونغفــو كل يــوم وحنــن ســعداء، 
هــّا وقفنــا هنــا مبرحلــة الشــباب؟ وفكــران مبصــران ومصــر آابئنــا وأوالدان 

َكأوراِق اخلَريِف

تـََتساقُط ِميِّ نَباَهُة الِفطَنِة

وال جيد يل ِحيلًة

َعقلَي اآليِل للسُّكوِن!!

ساء
َ
َأحزاين شهيٌَّة هذا امل

والليلة جديرٌة ابلسََّهِر

رِض الُعضاِل
َ
يُؤّرُِقِي ُحزٌن كامل

ويَلبُسِي ثَوٌب َمشدوٌه

اِبحلُلِم واحِلكَمِة!؟

ِمن أَيَن يل بـََقصِّ ُخصلَة فَأٍل

تُؤرِجُحها الرِّيُح َعلى َجبِن 

قَلِي

بَعَد َطواِف ِعمَرٍة

َعلى َحياٍة ُمَسوَّرٍة ابلتَـَّوُسِل

َحوَل حِمَوِر حَمِو الذُّنوِب

َتكاُد تكوُن يف خَماٍض ُمسَتمٍر

وحُتاِكي خيوَط ُدميٍة

سَتحيِل!؟
ُ
ُمعلَّقٍة أِبصابِع امل

أَفكارِي ُمضَطرِبٌَة َوُمَتاِطمٌة

َكموِج الَبحِر

يف ِخَضمِّ عاِصفٍة َعاتيٍة

وُمصابٌَة اِبلدِّواِر

َكأَفاٍك تَتصاَدُم وتَتباَعُد

يف جمرة الاُمنَتهى!

يَرجتَُِفِي َدمُع الدُّروِب

الَقاِبَعِة َخلَف َمهاراِت النُّزوِح

يف بُعدي اآلخِر

واخلوُف ِارتعاشٌة

يف بُؤرِة أعصايب

ُتداهُم ِشراَع الرتَِّكيِز

يف َساِعِد الَعزِم!

َوأِجُد نَفِسي يف ِسياِق الَفقِد

أسَتِبُق َمصدَر الِغياِب

َوُطموَحايت ُمنحاَزٌة

ِلُمنافاِة َرفِض الِعلَِّة

أَتوغَُّل يف َمتاَهِة الُعمِر

َرٍة َوأخَتِبُئ يف أيَكِة ُروٍح ُمَعمِّ

ابِسقٍة ذات فـََنٍن

َأسِنُد َعَليَها َتعَب ِمشوارِي

َوَأِعدُّ يف ِظلََّها

َذخرََة ما تَبقَّى ِمن أَنفاِسي!!

ُصراِخي َأَصمٌّ

يَنِدُب ابَب َرجاِئَك

رٍة آِبنَِيٍة ُمَتَكسِّ

ال حَتفُظ الضَّوَء

وال َصدى َمشقَِّة النِّداِء

وأنوُح أِبنِن َحشَرَجِي

وَتقرُِّح ِجداِر الصَّوِت

راِد!!
ُ
الَّذي يِنُفُث قَيَح امل

وأَتساَءُل يف ِحرٍَة:

َكيف جَتهَّمت عيوُن قَلِي

وآَلت اجَلدَوى ِإىَل َأحاٍم 

آِسَنٍة

يف ُمسَتنَقِع الَامُمكِن !؟

وُيصيُبِي الذُّهوُل يف َطعِن 

اإِلمعاِن

ِحَن يَتصلَُّب اهلَواُء

وُيصاُب ِنداُء اهلَاِتِف 

اِبلتََّجلُِّط

صُر
َ
مُثَّ يـََتخثَـُّر امل

ِبكلِّ اَيرَِدِة َسبيٍل!؟

أحَتاُج اآلَن ِمعَواًل

َأحفُر ِبه ثَويب

أَلدِفَن ِشراً ِمن أذاَيلِِه

الي داَعَبها َشراٌر

ِبُكلَّ ُخطَواِت الُعمِر

َوهَتاَلَكتِي

مبضيِّ أزِمَنِي النَّاِفَلِة

وإىَل أَداٍة

أَُفكُِّك هِبا ُكلَّ َما جَيرين

َعلى الُوقوِف ُمنَتِصبٍة

فَأاَن َشديَدُة اإِلعياِء

َأهُفو ِإىل رُقاٍد وَسِكيَنٍة

وإىل َصمٍت يـَُفوُق ُسرَعَة 

الصَّوِت

َكي ال يَقَتِلُعِي

ُشروُق الشَّمِس بَعَد ِإغَفاَءٍة

ال تُنِكُر ِعنَدها أنفاُس الرَّوايب

ثقَلِة
ُ
يف َعتَلِة ُذنويب امل

حِبُُجِب احُلبِّ

ما َأَخذين ِإليِه!!؟

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

بحور بال شواطئ

افتخار هديب

شاعرة سورية

في محراب الكبرياء

وهــذا الوطــن، أم نقــف مكتــويف األيــدي، ننظــر مــن ثقــب بعيــد مــاذا حيــل 
هبــذا البلــد؟ هــل العــودة للــوراء ســتثنينا عــن قيامنــا ضــد الظلــم واإلجــرام؟ 

هــل نــرتك بــادان يتقامسهــا األوغــاد، نفكــر بطريقــة تفــك عقــدة انطــواء 
هــذا العــامل وتغيــر املفاهيــم، مــن الظــامل ومــن املظلــوم، هاجــران واكتشــفنا 

أن حكامنــا أحقــر مــن األجــرام وأن اجليــش وجــد لقتلنــا وأننــا عشــنا 
بــا قيمــة وال حريــة وال كيــان، وأن ال وجــود للحســد فحياتنــا ال 
حنســد عليهــا بــل سيشــفق علينــا احلســاد، ســحابة ســوداء اهنالــت 
علــى األرض وأفرغــت كل محولتهــا، وأجنبــت املســؤولن يف بــادان 
حمقونــن ابلفســاد، ماتــت نبضــات العــامل وهزمــت احليــاة، وغطــى 
وجــه األرض الطفيليــات، لــن نقــف علــى األطــال نتــأمل، فالزمــن 
ال يتوقــف، لنقــف ونعيــد النظــر، أم نغمــض عيوننــا ونكمــل مشــوار 
العــودة العكســية إىل فنــادق األمهــات حيــث الفــراش املائــي الوثــر 
يســندان كيفمــا مــال، الطعــام والــدفء واألمــان هــل فعــًا حنتــاج أن 

نولــد مــن جديــد؟؟.
نكــر مــع براعــم اليامســن، حيــث االســتقرار علــى حريــر القلــوب 
أيدينــا حبــات املطــر  بــن  النــدى كغيــم مســتحيل لرتقــص  وفيــض 
وتزهــر احملبــة ابألعمــاق وتلمــع األحــداق لزمــان فيــه أمســاؤان أحلــى 
للنــت  فيــه  مــكان  ال  اجلميــل  ابخلــط  تكتــب  الســفر  وجــوازات 
وال هاتــف يقطــع مــن شروشــه ليوضــع يف جيــب صغــر واألرض 

األطيــار. وتنشــده  األهنــار  مــن حتتهــا  كالفــردوس جتــري 
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لطاملــا كان الرضــى األمركــي عــن حكــم البعــث وآل أســد اجلواســيس عــر ترتيبــات تســليم 
اجلــوالن واتفــاق حافــظ – مــوريف والصمــت علــى جرائمهــم وإطــاق أيديهــم يف لبنــان وســورية 
بشــكل كامــل عــر القضــاء علــى املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة والفلســطينية وكذلــك إدارة الظهــر 
لــكل مــا خيــص الشــأن الوطــي الســوري وحقــوق اإلنســان وحماربــة الفســاد واالســتبداد ومــا 
اســتتبع ذلــك مــن تشــكيك للمواطــن الســوري والعــريب مبســتقبل نضالــه ووطنــه وشــعبه؛ وال 
ننســى أن صمــت الغــرب الدميقراطــي كلــه هــو مــن ســاهم إبيصــال ســورية إىل مــا هــي عليــه، 
بدعمه املتواصل للديكتاتورية )البعث أسدية( يف سورية طيلة السنوات الـ 58 عاماً املنصرمة.
أييت إقــرار جملــس النــواب األمركــي بغرفتيــه وابإلمجــاع )» قانــون محايــة املدنيــن« أبقســامه 
الثاثــة( أو مــا يعــرف بقانــون » ســيزر« أو » قيصــر« الــذي ينــص علــى فــرض عقــوابت 
إيــران وروســيا ملــدة 10 ســنوات  الــي تدعمهــا مثــل  علــى حكومــة القتــل الســورية والــدول 
أخــرى للتأكيــد علــى عــزم اإلدارة األمركيــة علــى لعــب دور هــام جديــد يف ســورية والشــرق 
عنــه. ســكتوا  الــذي  واجملــرم  الفاشــي  النظــام  هــذا  عــن  للغطــاء  رفــٌع  وكأنــه  عامــًة  األوســط 

ومبوجــب قانــون ســيزر حلمايــة املدنيــن يف ســورية، ســُيطلب مــن الرئيــس األمريكــي، بعــد أن 
يوقعه، فرض عقوابت جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع احلكومة السورية أو يوفر 
هلــا التمويــل، مبــا يف ذلــك أجهــزة االســتخبارات واألمــن الســورية، أو املصــرف املركــزي الســوري.

وسيغر هذا القانون التعاطي مع سورية وثورهتا أمركياً على األقل، مع أهنا مل هتتم يوماً إبسقاط 
النظــام الســوري، فقــد راقبــت كيفيــة حتويــل الثــورة إىل حــرب علــى الشــعب ذات بعــد طائفــي. 
لكــن روســيا الســاعية إىل اســتعادة جمــد االحتــاد الســوفيايت، وافقــت علــى الدخــول إىل ســورية 
إيــران ذاهتــا، واضطــرت  مــن دحــر  لنجــدة األخــر وخوفــاً  إيــران والنظــام،  اســتدعتها  حاملــا 
أســتانة  تفامهــات  هبــا  واســتبدلت  والقــرار 2254(  )جنيــف  املســارات  بعــض  تفكيــك  إىل 
وسوتشــي، ممــا جعلهــا رهينــة حتالفــاٍت، وكذلــك للتحالــف الــدويل ضــد )داعــش(، أي ألمــركا 
والــدول الداعمــة للحلــف واملشــاركة فيــه. روســيا بذلــك حاصــرت نفســها، ومل حتاصــر أمــركا أو 
أورواب؛ سياســات روســيا اهلّشــة دفعتهــا إىل أن تكــون رهينــة أعدائهــا وحلفائهــا يف آن واحــد!

مشــكلة روســيا يف تومههــا أهّنــا )دولــة عظمــى(؛ فهــي أصبحــت دولــة تتحكــم هبــا » مافيــا » 
تســلطية، وارثــة إلنتــاج عســكري كبــر مأخــوذة ابألقصــى بــدل األمثــل، تومههــا ذاك دفعهــا 
إىل مقارعــة أمــركا وأورواب مــع وصــول بوتــن إىل احلكــم، ولكــن املقارعــة تلــك مل ُتكســبها 
جــاء  ســكاهنا؛  أغلبيــة  وحيــاة  اقتصادهــا،  أحــوال  يف  وتــرّدايً  تباعــاً،  تتعاظــم  عقــوابٍت  إاّل 
أورواب،  اليمينيــة يف  الشــعبوية  القــوى  دعــم  عــر  العظمــى  الــدول  علــى  أيضــاً  الروســي  الــرد 
وابلتــايل  أورواب،  مســتقبل  دورًا كبــرًا يف  هلــا  يكــون  لــن  والــي  بادهــا،  بدورهــا يف  املنبــوذة 
تلعــب روســيا يف الــزوااي اخلاطئــة ملــا يؤثــر أبورواب وأمــركا. روســيا املتدخلــة يف ســورية، وعلــى 
الرغــم مــن أن ذلــك حصــل بصمــٍت أمركــي وأورويب، فإهنــا مل تســتفد منــه، لتفــرض ســيطرة 

يُعــرف قانــون ســيزار بقانــون محايــة املدنيــن والــذي ينــص علــى فــرض عقــوابت علــى 
احلكومــة الســورية الــي تدعمهــا إيــران وروســيا ملــدة مــا يقــارب عشــر ســنوات. ال 
يقتصــر قانــون ســيزر علــى محايــة املدنيــن الســورين مــن اإلرهــاب الســوري املنظــم جتــاه 
اآلمنــن مــن الســكان الذيــن يقطنــون داخــل األحيــاء الســورية، بــل تعــداه إىل فــرض 
عقــوابت جديــدة علــى حلفــاء ســورية يف جمــاالت الطاقــة واألعمــال والنقــل اجلــوي، 
وعلــى أي شــخص لــه صلــة مباشــرة ابلنظــام الســوري، ســواء مــن انحيــة سياســية أو 

ماليــة، مبــا يف ذلــك االســتخبارات واألمــن واملصــرف املركــزي الســوري. 
وفقــاً للقانــون فــإن الرئيــس األمركــي ملــزم بفــرض عقــوابٍت ضــد أّي دولــة، أو أي 
أو  الدفــاع،  جمــال  يف  يتعلــق  فيمــا  ســواء  الســوري  للنظــام  الدعــم  تقــدم  شــخصية 
معلومــات ذات طابــع عســكري، أو الذيــن يتعاملــون مــع البنــك املركــزي الســوري. إىل 
جانب ذلك فقد مشل القرار مســؤولن ســورين يف األمن السياســي وقادة عســكرين 

يف ســاح اجلــو واالســتخبارات العســكرية. 
النظــام  انشــق عــن  ينســب إىل مصــور عســكري ســوري  قانــون ســيزر  اســتحداث 
الســوري عــام 2014، والــذي حتــدث عــن صــور التعذيــب يف الســجون الســورية، 

وعــرض تلــك الصــور يف جملــس الشــيوخ األمريكــي. 
الســؤال املطــروح ماهــي األهــداف الــي تســعى وراءهــا اإلدارة األمريكيــة إىل فــرض 
قانون ســيزر على النظام الســوري، والســؤال البديهي املطروح هل أمريكا عاجزة عن 
حتجيــم أو إهنــاء النظــام الســوري بشــكل اتم، يف ظــل وجــود قــوة دوليــة تقــع بكامــل 

أمرهتــا حتــت هيمنتهــا وســيطرهتا. 
يعــد القانــون ورقــة ضغــط سياســية ضــد روســيا كــون األخــرة تســعى لتحقيــق حمميــة 
الــوالايت  القانونــن يف  مــن اخلــراء  للعديــد  عســكرية روســية داخــل ســورية، وفقــاً 
املتحــدة األمريكيــة فــإن قانــون قيصــر يفــوق يف قوتــه القانونيــة قانــون )ماغنســكي( 
الــذي أقــر يف عهــد أوابمــا ضــد روســيا بعشــرات املــرات مــن حيــث الــدول األجنبيــة 

ضــد رعاايهــا، ويدعــون إىل حماســبتها، وحيظــر أي تواصــل أو تعامــل معهــا. 
القتــل حبــق  املتحــدة األمريكيــة وقــف  الــوالايت  تريــد  السياســي  البعــد  عــن  فضــًا 

املســتقبل. يف  لاهنيــار  وســتتعرض  تتعــّرض  زائفــة،  ســيطرة  وليــس  ســورية،  علــى  حقيقيــة 
لذلــك أييت قانــون » قيصــر« ليقضــي هنائيــاً علــى أحــام املافيــا الروســية ومــايل إيــران، شــركاء 
املافيــا األســدية، وهنايــة الضجــة املفتعلــة أبهنــم مــن سرســم مســتقبل ســورية، مث أتيت ثــوريت 
العــراق ولبنــان واباًل علــى روســيا والنظــام الســوري واملــايل، حيــث حاصــرت الثــوراتن أنظمتهــم، 
فقــد كاان مبثابــة منفَذيــن للنظــام الســوري علــى العــامل، ولتخفيــف احلصــار عليــه، وبذلــك مل 
جــرم دعــم شــقيقه الســوري مبليــارات الــدوالرات أو 

ُ
يعــد يف مقــدور النظــام العراقــي العميــل وامل

ابملليشــيات؛ النظــام الســوري يتهــاوى اقتصــادايً بفعــل ذلــك، وروســيا وإيــران احملاصرتــن ال 
تســتطيعان إنقــاذه، وهــو ال يســتطيع الســر ابلضغــط علــى التجــار أو الفاســدين إىل النهايــة، 
حيــث هــو غــارق يف الفســاد وحــاٍم هلــم يف آن واحــد؛ نتيجــة ذلــك كلــه، العملــة الســورية تنهــار، 
ورصيــد البنــك املركــزي مــن العملــة الصعبــة يــكاد ينفــد، والوضــع املعيشــي ألغلبيــة الســكان ممــن 
حتــت ســيطرته يــرتّدى، وهنــاك مــن يتوقــع ثــورة جيــاع يف املناطــق احملســوبة علــى النظــام أيضــاً، 
كل هــذا الفشــل يعــي شــيئاً أكــر مــن النظــام، فاألخــر خــارج العاقــات الدوليــة منــذ أكثــر مــن 
مثــاين ســنوات، بينمــا الفشــل احلقيقــي يطــال روســيا الــي مل تســتطع تعــومي النظــام جمــّدداً، ليــس 

الســورين، لكــن الســؤال املطــروح ملــاذا صمتــت الــوالايت املتحــدة طــوال الفــرتة املاضيــة 
عــن اجلرائــم الــي ارتكبهــا النظــام الســوري حبــق الســورين أنفســهم دون أن تبــدي أي 
موقف إنســاين أو أخاقي جتاه الســورين؟؟ بل التزمت التصرحيات والوعود الكاذبة 
الــي أطلقتهــا مــا بــن الفينــة واألخــرى والــي هــي عبــارة عــن تطمينــات تطيــُل بقــاء 

أمــد النظــام الســوري، بــل تســعى إىل تقســيم ســورية إىل كيــاانت منفصلــة يعتــش كل 
كيــان علــى مــا رزق منــه.

إىل جانــب البعــد االنســاين الــذي تتبنــاه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف قانوهنــا مــن 
وقــف للقتــل حبــق الســورين فهــي تريــد أن تســمح بعــودة الســورين إىل بادهــم، 

لــدى أورواب، بــل يف اخلليــج كذلــك، وتركيــا مــا زالــت متتنــع يف إقامــة عاقــات معــه، ولديهــا 
شــروط سياســية عليــه كمــا هــو حــال أمــركا وأورواب؛ وخبصــوص إســرائيل، ليــس مبقــدور روســيا 
إقامــة ســلم بينهــا وبــن النظــام يف الظــروف احلاليــة، ومــع كل الدعــم الصهيــوين للتدخــل الروســي 
فلــن يكــون لــزايرة قاتــل األطفــال ’’ بوتــن ‘‘ املتوقعــة يف كانــون اثين القــادم للكيــان الصهيــوين 
إال املزيــد مــن الفشــل؛ فروســيا تكــّدس الفشــل تلــو اآلخــر إزاء ســورية ومــع الســورين، وهــي 
وإقليميــاً، وهــي ذاهتــا تتعــرض لعقــوابت جديــدة. بذلــك ال تســتطيع شــرعنة النظــام دوليــاً 
حلفائــه،  وعلــى  النظــام  علــى  أمركــي كبــر  حصــار  مبثابــِة  قيصــر«   « قانــون  ســيكون 
واألشــخاص  الــدول  وسيشــمل كل  هبــا،  تســمح  واشــنطن  الــي كانــت  املنافــذ  وســُيغلق 
الذيــن كانــوا يســهلون للنظــام أتمــن احتياجاتــه الصناعيــة والتجاريــة والعســكرية، وســتطال 
واملتعاملــن  النظــام  يف  األساســية  الشــخصيات  كل  وسيشــمل  كذلــك،  روســيا  آاثره 
أخــراً  األمريكيــة  للســيطرة  اخلطــرة  السياســة  النتائــج  القانــون  هــذا  إىل  تضــاف  معــه؛ 
منهــا،  االســتفادة  مــن  وروســيا  النظــام  منعــت  أي  الســورية،  النفــط  آابر  أغلبيــة  علــى 
النظــام. مســتقبل  ختــص  سياســية  تســوية  أيــة  يف  مباشــراً  شــريكاً  تصبــح  بذلــك  وأمــركا 

يعــود الفضــل يف وصــول قانــون » قيصــر«  ملــا وصــل إليــه بشــكل رئيســي للجاليــة الســورية 
يف الــوالايت املتحــدة األمركيــة الــي متكنــت مــن فصــل » قانــون محايــة املدنيــن« املســمى 
» قانــون ســيزر« عــن مشــاريع قوانــن أخــرى، كانــت متنــع التصديــق عليــه؛ فقــد أُرفــق نــص 
وبذلــك  لعــام 2020،  األمركيــة  الدفــاع  موازنــة  لقانــون  »ســيزر« كإضافــة  قانــون  مســودة 
املنتشــرة  الســورية  الكفــاءات  مــن  الكثــر  جهــود  وكذلــك  قانــون؛  إىل  مشــروع  مــن  حتــول 
والتضحيــات  للجهــود  خــاص  وبشــكٍل  التقديــر  مــع كل  جمهولــن،  اللجــوء كجنــود  بــدول 
لعــل  ابمســه؛  القانــون  مُســي  الــذي  قيصــر«   « وهــو  بينهــم  األول  اجلنــدي  هبــا  قــام  الــي 
اجلهــود  وصــب  املشــرتك،  والعمــل  التعــاون  أن  علــى  التأكيــد  إلعــادة  فاحتــًة  يكــون  ذلــك 
الشــعوب. أهــداف  بتحقيــق  الكفيلــة  هــي  واهلــدف،  املوقــف  ووحــدة  واحــدة،  بوتقــة  يف 

والســؤال املطــروح ملــاذا تريــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــودة الســورين إىل بادهــم 
بعــد مــدة قاربــت أكثــر مــن 8 ســنوات اتصفــت خاهلــا ابلفــرتة األكثــر وحشــية لــدى 
النظــام الســوري؟ أيــن األمــم املتحــدة ومنظمــات حقــوق اإلنســان الضاغطــة لوقــف 
الــوالايت  حتــرك  مل  ملــاذا  والنســاء؟   واألطفــال  املدنيــن  حبــق  الســورية  االنتهــاكات 
التزمــت األقــوال الفارغــة فقــط، فهــي متعمــدة  بــل  املتحــدة األمريكيــة أي ســاكن 
يف إضاعــة الوقــت مــن أجــل حتقيــق مكاســبها وأهدافهــا يف املنطقــة مــن خــال ســن 

قوانــن تعتقــد أهنــا أكثــر قــوًة وحســماً يف تنفيــذ خمططاهتــا يف املنطقــة.
النظــام الســوري وحتجيمــه  الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الضغــط بقــوة علــى  تعتــزم 
قــدر املســتطاع مــن خــال جتفيــف أي منبــع قــادم لــه، ممــا يــؤدي إىل خلــق حالــة 
مــن االســتياء مــن قبــل الشــعب خاصــة فيمــا يتعلــق ابجلانــب االقتصــادي، مــع تزايــد 

اخنفــاض قيمــة العملــة الســورية منــذ بدايــة الثــورة الســورية وحــى اآلن.
أســتطيع القــول إن مثــل تلــك القوانــن لــن تســهم يف كبــح مجــاح اإلجــرام األســدي 
الســوري حبــق الســورين بــل تزيــد مــن شــرعية النظــام الســوري وتزيــد مــن قدرتــه علــى 
التمــادي يف فــرض قوتــه وســيطرته داخــل املــدن الســورية، بــل تعمــل بشــكل أو آبخــر 
اإلدارة  يهــم  مــا  وأن  وقانونيــة حلــل مشــاكلها،  شــرعية  عــن وســائل  البحــث  علــى 
األمركيــة يف هنايــة املطــاف هــو احلــد مــن النفــوذ اإليــراين والروســي، إىل جانــب تقاســم 

الكعكــة مــع مثياهتــا مــن دول اجلــوار األخــرى.
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Bir fikir nasıl başarılı olur ve Fransa’daki bir milyondan fazla ihtiyaç sahibinin 
destek aldığı, iki binden fazla yardım merkezine dönüşür? Kuruluşunun 35. yılında, 
26 Kasım 2019’da Gönül Lokantası kış kampanyasını başlattı. Dernek merkezleri ve 
gönüllüleri, tüm ihtiyaç sahiplerine ve Fransa’nın çeşitli köy ve şehirlerindeki sınırlı 
maddi imkana sahip olan kişilere gıda maddeleri temin etmek için harekete geçti.
Derneğin Fransa genelinde iki bin merkezi ve yüz binden fazla kadın ve erkek 
gönüllüsü, bir milyondan fazla kişiye hizmet veriyor.
Gönül Lokantası, Fransız komedyen Coluche tarafından 1985 yılında kurulan 
gönüllülük esasına dayalı bir dernektir. Coluche, Paris’te ilk lokantayı (bir çadır) 
kurmasından birkaç ay sonra bir motosiklet kazasında ölmüştür.
Coluche, İtalyan bir göçmenin oğlu, bir hiciv komedyenidir. Hiciv skeçleri vasıtasıyla, Fransız toplumunda 
hakim olan siyasi ve sosyal tabulara saldırmıştır. Coluche, siyasetçileri sert ve satirik bir dille eleştirmiş, 
Fransa’da çok sayıda takipçi kazanmış, düşünceleri pek çok kişi tarafından benimsenmiştir. 1981’de cum-
hurbaşkanlığı seçimleri için aday olmak istemiş ancak söylentilere göre tehditler ve baskılar sonucu adaylığını 
geri çekmiştir.
Fransa’da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda yardımı sunmayı amaçlayan Gönül Lokantası’nın kurulması fikri, 
sosyal adaleti sağlama bağlamında ortaya atılmıştır. Fikirlerini destekleyen büyük takipçi kitlesi sayesinde 
Coluche, çok sayıda arkadaşının işbirliğiyle 21 Aralık 1985’te Paris’te ilk lokantayı açmıştır. Bu ilk lokanta 
büyük bir araziye kurulmuş bir çadırdan ibaretti.
Gönül merkezleri yıl boyunca, Kasım’dan Mart ayına kadar kış kampanyası kapsamında yoksullara yardım 
ediyor. Nisan’dan Ekim’e kadar ise yaz kampanyası yardımları gerçekleştiriliyor. Yardımlar kapsamında evde 
yemek pişirmek için ölçülü öğün malzemeleri, evsizler için sıcak yemek, Gönül Çocuk Merkezleri’ndeki çocuk-
ların ihtiyaçları için yardım malzemeleri, temizlik maddeleri dağıtımı ve konaklama yardımı gibi hizmetler 
bulunuyor. Bunlara ek olarak uygun ölçüde para yardımı, elbise, çocuk bakım ve temizlik ürünleri, oyuncak, 
çocuklar için danışmanlık ve beslenme desteği, ebeveynler, gönüllüler, hemşireler, ebeler, çocuk doktorları ve 
sosyal hizmet uzmanları arasında tecrübe aktarımı gibi yardım ve uygulamalar yapılıyor.
Derneğin yardım yaptığı kişiler, ihtiyaç sahipleri ve riskli pozisyonda bulunanlardan oluşuyor. Kişilere ve 
işsizlere ait dosyalar bireysel ya da aile olarak toplanıyor ve yaşlılara özel yardımlar yapılıyor.
Yoksullara, özellikle de ücretsiz yemek öğünleri temin etmek yoluyla gönüllü yardımlar yapılıyor. Bu kişilerin 
sosyal ve ekonomik entegrasyonları sağlanmaya çalışılıyor. Aynı şekilde yoksulluğun her türlüsünü önlemek 
için şu şekilde uygulamalar yapılıyor: Gıda yardımları, konaklama ve iş bulma.
119 dernek, 96 bölümden müteşekkil faaliyet yürütüyor. Yasal olarak bu dernekler bağımsız bir hüviyette 
ve milli dernekleşme prensibine (halk dernekleri ve idari konsey ve bürolar) uygun bir şekilde hareket edi-
yor. İdari dernekler Fransa’nın her yerinde, tüm alanlarda koordineli bir şekilde hareket ediyor. Dernekler, 
her türlü gıda yardımı, konaklama ve kültürel etkinlikler vasıtasıyla sosyal entegrasyon faaliyetini yürütmeyi 
hedefliyor.
Tüm bu destek çalışmaları, insanların normal bir hayat sürmelerine yardımcı oluyor. Günümüzdeki “bireye ve 
entegrasyonuna yardım” başlığı altındaki faaliyetlerin çeşitli suretlerine şu örnekleri gösterebiliriz:
Meydan ve parklarda yapılan çalışma atölyeleri ile büyük şehirlerde sıcak yemek dağıtımı.
Lokantaların en belirgin faaliyeti halen gıda yardımı olsa da, uzun vadede diğer faaliyetler de bir kenara 
bırakılmayacak. Nitekim bu faaliyetler lokantaların yardımlarının tamamlayıcısı rolünü üstleniyor.
Derneğin Bağışçıları:
Esnaflardan çok uluslu şirketlere, annelerden ünlülere, gençlerden emeklilere kadar birçok kişi gönüllü maddi 
yardımda bulunarak derneğin faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlıyor. Bağışçılar hizmetlerini işyeri, nakli-
ye, basımevi vb. kullanımı sağlayarak ya da izin verilen çeşitli faaliyetlere katılım sağlayarak sunuyor. Bazıları 
mülklerini miras bırakmak veya özel yayın hakkından dernek lehine feragat etmek suretiyle maddi şekilde, 
bazıları ise kitap, elbise, gıda maddesi, temizlik malzemeleri vb. gibi ayni yardımlarla katkıda bulunuyor. 
AB ve diğer kurumlar tarafından derneğe yapılan bağışlar ise, katı kurallara bağlı biçimde gerçekleştiriliyor.
İnsani yardım dernekleri, piyasa dışı hizmetler sunduklarından, faaliyetleri için finansman kaynağı bulmada, 
faaliyetlerini halka duyurmada ve bu sayede açıktan bağış çağrısı yapmada zorluklarla karşılaşıyor. Fransız 
Sözleşme Komitesi şartlarına uygun hareket eden dernek, gönüllü faaliyetlere bağlı kalmayı hedefliyor.
Daha önce Fransız Parlamentosu, Coluche Yasası’nı oybirliğiyle kabul ederek derneği desteklemiş, “Küçük 
bile olsa bir derneğe bağış yapan herkes, vergi indiriminden yararlanacaktır” ilkesini kabul etmiştir.
“Gönül Lokantaları”nın açılışından bu yana merkezler vasıtasıyla 2 milyardan fazla yemek öğünü dağıtılmış, 
yardımlardan yararlananlar entegrasyon çabalarına destek olmaya teşvik edilmiştir. Her akşam Paris soka-
klarındaki evsizlere sıcak yemek dağıtan Gönül Arabaları’na ek olarak, kültürel ve sanatsal etkinlikler de 
yapılmaktadır.
Son söz:
Dernek Müslüman ve Arap mültecilerle de merkezlerde gönüllü çalışmak isteyenlere imkan vererek ilgilen-
miştir. Bu kişilere yönelik dağıtılan gıda yardımlarının üzerine “Helal” etiketi yapıştırarak titiz davranmış, bir 
ailenin bir haftalık temel ihtiyaçlarını karşılayacak dengeli gıda kolisi yardımları yapmıştır.
Dernek, entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla Fransızca eğitim kursları da açmış, mültecilerin tüm ihti-
yaçları için hizmet sunmaya hazır gönüllü tercümanlar sağlamıştır.

ي
ك

ي تر
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كيــف ميكــن لفكــرة أن تنجــح وتتحــول إىل أكثــر مــن ألفــي مركــز إغاثــي يعتمــد عليهــا أكثــر مــن 
مليــون حمتــاج يف أحنــاء فرنســا، يــوم 26 نوفمــرب مــن عــام 2019وبعــد 35 ســنة مــن أتسيســه، يطلــق 
مطعــم القلــب محلتــه الشــتوية، وتســتنفر مراكــزه ومتطوعيــه لتأمــني مــواد غذائيــة لــكل مــن حيتاجهــا، 

ولــكل مــن مــوارده املاليــة حمــدودة، وذلــك عــرب مــدن وقــرى فرنســا.
ألفــي مركــز حــول فرنســا، مــع أكثــر مــن مئــة ألــف متطــوع ومتطوعــة، لتقــدمي خدماهتــم ألكثــر مــن 

مليــون مســتفيد مــن هــذه املراكــز.
مطعــم القلــب هــو عبــارة عــن مجعيــة تطوعيــة مّت أتسيســها يف عــام 1985 مــن جانــب كوميــدي 
فرنســي اســه »كولــوش«، والــذي تــويف بعــد أشــهر مــن أتســيس أول مطعــم )خيمــة( يف ابريــس يف 

ــة. حــادث دراجــة انري
)كولــوش( هــو ابــن مهاجــر إيطــايل، كوميــدي ســاخر، كان يهاجــم، وعــرب سكتشــات فنية/ســاخرة، اتبوهــات سياســية واجتماعيــة 
كانــت ســائدة يف اجملتمــع الفرنســي، وكان كولــوش انقــداً حــاداً وســاخرًا مــن السياســيني، وصــار لــه مجهــور كبــري ومتابعــني ألفــكاره 
نتيجــة هتديــدات  انســحب  الرائســية عــام 1981، لكنــه  الناقــدة يف فرنســا، وحــاول ترشــيح نفســه لالنتخــاابت  وطروحاتــه 

وضغوطــات تلقاهــا كمــا يقــال.
فكــرة إنشــاء مطعــم القلــب واملخصــص لتقــدمي مــواد غذائيــة جمــاانً ملــن حيتاجهــا يف فرنســا، أتــت ضمــن ســياق حتقيــق صــورة مــن 
صــور العدالــة االجتماعيــة، وبفضــل مجهــوره الكبــري وداعــم لفكرتــه، افتتــح كولــوش وابلتعــاون مــع الكثــري مــن أصدقائــه يف 21 

ديســمرب 1985 أول مطعــم يف ابريــس، وكان عبــارة عــن خيمــة موجــودة يف أرض كبــرية.
تســاعد مراكــز القلــب الفقــراء علــى مــدار الســنة، مــن خــالل محلــة شــتوية مــن نوفمــرب إىل مــارس، ومحلــة صيفيــة مــن أبريــل إىل 
أكتوبــر، تتضمــن املســاعدات )وجبــات متوازنــة لطهــي الطعــام يف املنــزل - وجبــات ســاخنة للمشــردين - مســاعدات واحتياجــات 
ــة املناســبة  ــع منتجــات النظافــة - إعــاانت يف جمــال الســكن(، وتشــمل املســاعدة املادي األطفــال يف مراكــز قلــب الطفــل - توزي
)املالبــس، منتجــات العنايــة ابألطفــال والنظافــة، ألعــاب األطفــال، املشــورة وعلــم التغذيــة لألطفــال، مســاحة للتقاســم وتبــادل 

اخلــربات مــع اآلابء اآلخريــن واملتطوعــني املمرضــات، القابــالت، أطبــاء األطفــال، واألخصائيــني االجتماعيــني(.
األشــخاص الذيــن يتلقــون هــذه املنــح هــم أشــخاص حمتاجــني ويعانــون مــن أوضــاع حمفوفــة ابملخاطــر، ويتــم مجــع امللفات الشــخصية، 

ســواء كانــوا منفرديــن أو أســر وحيــدة الوالــد، والعاطلــني عــن العمــل البطالــة، مــع تقــدمي املســاعدات اخلاصــة لكبــار الســن.
مســاعدة وتقــدمي املســاعدة الطوعيــة للفقــراء، ال ســيما يف قطــاع األغذيــة مــن خــالل احلصــول علــى وجبــات جمانيــة، واملشــاركة يف 
اندماجهــم االجتماعــي واالقتصــادي، وكذلــك مجيــع اإلجــراءات ملكافحــة الفقــر بــكل أشــكاله، أفعاهلــم املختلفــة هــي: املســاعدات 

الغذائيــة، والســكن، واملســامهة يف إجيــاد عمــل هلــم.
تنتشــر 119 مجعيــة علــى مســتوى 96 دائــرة، وهــي مســتقلة قانــواًن وتعمــل وفًقــا ملبــدأ اجلمعيــة الوطنيــة )اجلمعيــات العامــة وجمالــس 
اإلدارة واملكاتــب(، وتقــوم مجعيــات اإلدارات يف مجيــع أحنــاء فرنســا إبدارة وحتريــك وتنســيق اإلجــراءات يف مجيــع اجملــاالت، وهــي 
هتــدف إىل تنفيــذ مجيــع أنشــطة املعونــة الغذائيــة، واملســاعدة يف اإلســكان، واملســاعدة يف االندمــاج مــن خــالل األنشــطة الثقافيــة. 

كل أنشــطة الدعــم هــذه تســاعد النــاس علــى أن يكونــوا أشــخاًصا طبيعيــني، يتضمــن اســم »مســاعدة الشــخص واالندمــاج« اليــوم 
أنواًعــا خمتلفــة مــن األنشــطة مــن بينهــا:

ورش العمل يف الساحات واحلدائق مع توزيع شاحنات حتمل الطعام الساخن يف املدن الكبرية. 
علــى الرغــم مــن أن املســاعدات الغذائيــة ال تــزال النشــاط األكثــر وضوًحــا للمطاعــم، إال أهنــا ال تســمح هلــا مبغــادرة اســتبعاد املــدى 

الطويــل، مــن اآلن فصاعــًدا تعتــرب مســاعدة التكامــل يف املطاعــم أولويــة.
اجلهات املاحنة للجمعية:

تربعــات ماديــة مــن الشــباب إىل املتقاعديــن، مــن احلرفيــني إىل الشــركات متعــددة اجلنســيات، مــن األمهــات إىل النجــوم؛ الذيــن 
يســهمون بدعمهــم اســتمرار عمــل اجلمعيــة، كل بطريقتــه اخلاصــة؛ أولئــك يقدمــون خدماهتــم بســخاء )قــرض أماكــن العمــل والنقــل 
والطباعــة  ومــا إىل ذلــك( أو يشــاركون يف خمتلــف األحــداث املصــرح هبــا ؛ أولئــك الذيــن يقدمــون املــال، عــن طريــق توريــث 
ممتلكاهتــم أو التخلــي عــن حقــوق النشــر اخلاصــة هبــم للجمعيــة؛ وأولئــك الذيــن يتربعــون عينيًــا )الكتــب، املالبــس، املــواد الغذائيــة، 
منتجــات النظافــة، إخل(؛ املنــح املقدمــة مــن االحتــاد األورويب واهليئــات األخــرى؛ وختضــع األمــوال املمنوحــة للجمعيــة لقوانــني 

صارمــة.
تقــدم اجلمعيــات اإلنســانية خدمــات غــري ســوقية وابلتــايل تواجــه صعــوابت يف إجيــاد مــوارد ماليــة لتمويــل أعماهلــا، للرتويــج لعملهــا 
للجمهــور والســماح هلــا مبناشــدة التــربع بطــرق علنيــة، ليتيــح التــزام دائــم ابلتربعــات للمنظمــة، بصفتهــا مجعيــة ملتزمــة بلجنــة 

امليثــاق الفرنســية.
وقــد ســبق للربملــان الفرنســي أن دعــم اجلمعيــة مــن خــالل التصّويــت ابإلمجــاع علــى » قانــون كولــوش »: »كل شــخص قــدم تربًعــا، 

حــىت متواضًعــا، إىل مجعيــة مــا، يســتفيد مــن ختفيــض الضرائــب«. 
وقــد متًّ جتــاوز 2 مليــار وجبــة مت تقدميهــا عــرب املراكــز، منــذ افتتــاح »مطاعــم القلــب«، رافقهــا تشــجيع املســتفيدين يف جهــود إعــادة 
اإلدمــاج، وشــاحنات القلــب، الــيت تقــدم كل مســاء وجبــات ســاخنة للمشــردين يف شــوارع ابريــس يرافقهــا لقــاءات ثقافيــة وعــروض 

فنيــة مصاحبــة لعملهــا اإلغاثــي.
أخريًا:

مت االهتمــام مــن قبــل اجلمعيــة ابلالجئــني املســلمني والعــرب، مــن خــالل إفســاح اجملــال ملــن يريــد منهــم العمــل كمتطــوع يف املراكــز، 
مــع إحصــاء دقيــق وإجيــاد عنايــة خاصــة هبــم مــن خــالل وضــع لصاقــات )حــالل( علــى املــواد الغذائيــة الــيت تــوزع بشــكل خــاص 

هلــم، الســلة الغذائيــة املتوازنــة تكفــي احتياجــات العائلــة الضروريــة أســبوعياً. 
كمــا هتتــم اجلمعيــة إبقامــة دورات لغــة فرنســية لتســهيل االندمــاج، وتوفــر مرتمجــني متطوعــني مســتعدين لتقــدمي كل أنــواع اخلدمــات 

الــيت حيتاجاهــا الالجــئ.

مطعم القلب في فرنسا

إشراق
İşrak
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بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى طرحــه أول مــرة أَقــر الكونغــرس األمركــي قانــون قيصر)ســيزر(  الــذي ينــص علــى محايــة 
املدنين يف سورية بفرض  عقوابت على احلكومة السورية وحلفائها روسيا وإيران وكل التشكيات املسلحة املتعاونة 
معهــم، وميكــن أن مينــح احلكومــة األمركيــة أيًضــا نفــوًذا يف البحــث عــن حــل سياســي يفضــي إىل هيئــة حكــم انتقــايل  
مقدمــة حلــل هنائــي للمســألة الســورية الــي طــال أمدهــا وامتــدت علــى مــدى مــا يقــارب التســع ســنوات، وأدت إىل قتــل 
أكثــر مــن مليــون ســوري واعتقــال مئــات اآلالف ونــزوج املايــن وهتجــر املايــن أيًضــا وتدمــر غالبيــة البنيــة التحتيــة 
يف ســورية وتعطيــل الصناعــة والزراعــة وكل مرافــق احليــاة لتــرتك ســورية جســًدا بــا روح وهــي الــي كانــت تنبــض ابحليــاة.

مُســي القانــون ابســم قيصــر )ســيزر( علــى اســم عســكري ســوري منشــق أخــذ امسًــا كوداًي)مســتعارًا( محــل معــه كمصــور 
عســكري 55 ألــف صــورة ل 11 ألــف معتقــل يف ســجون النظــام متــت تصفيتهــم وقــام بتصويرهــم واهلــروب هبــم خــارج 
ســورية عــام 2013ووصــل هبــم إىل أمــركا لتتــاح لــه فرصــة عرضهــم أمــام الكونغــرس األمركــي كواثئــق رمسيــة توثــق القتــل 

حتــت التعذيــب يف الســجون الســورية كجــزء مــن معــاانة الشــعب الســوري خــال الفــرتة املاضيــة.
رُبــط القانــون مبيزانيــة الدفــاع األمركيــة كجــزء منهــا حــى يتأكــد متريــره دون عراقيــل كمــا حــدث لــه خــال الســنوات 
املاضيــة، أبمــر مــن أوابمــا الرئيــس الســابق، بعــد أن حتقــق مكتــب التحقيقــات الفــدرايل مــن صحــة الصــور واملعلومــات 
املرفقــة، كجــزء صغــر ممــا عــاانه الشــعب، وكان الدافــع وراء التشــريع أخــرًا منظمــة غــر حكوميــة ســورية أمركيــة تدعــى 
)فرقــة العمــل الســورية للطــوارئ( ومديرهــا معــاذ مصطفــى الــذي صــرح أبن املشــروع هــو خطــوة حنــو املســاءلة والعدالــة 

والســام يف ســورية.
 يفرض القانون عقوابت حكومية غر مســبوقة على طيف واســع من األشــخاص واحلكومات والكياانت والشــركات 
وكل مــن لــه عاقــة أو تعامــل مــع احلكومــة الســورية )والعمــل بفعاليــة لنقــل الســلطة حلكومــة دميقراطيــة يف ســورية تعيــش 
بســام وأمــن مــع جراهنــا( عــن طريــق عــزل ســورية وحلفاءهــا والتضييــق علــى احلكومــات والكيــاانت واألشــخاص 

املرتبطــة هبــم.
بذلــك قــد حيــرج القانــون النظــام الســوري وإيــران إذا مــا طبــق ألنــه يشــملهما عســكراًي واقتصــاداًي، خاصــة أن روســيا 
تســعى النتصــار سياســي ولــو ومهــي، ســيما وأن دول اجملموعــة املصغــرة مصــرة علــى عــدم الســماح لروســيا ابحلســم 

العســكري.
ولكــون القانــون يفــرض عقــوابت وحصــار علــى البنــك املركــزي، وعلــى مــن يريــد مســاعدة النظــام يف عمليــة إعــادة 
اإلعمــار، فإنــه بذلــك ســيزيد مــن معــاانة الســورين بتدهــور عملتهــم وابســتمرار أوضاعهــم املعيشــية مــن ســيء إىل مــا 

هــو أســوء.
كنــا نتمــى أن ال يكــون هنــاك قانــون قيصــر أو غــره مــن العقــوابت وكان ذلــك يتحقــق لــو أن نظــام احلكــم األســدي 
اجملرم عام 2011 قد عامل الســورين كبشــر هلم حقوق حيب أن ينالوها ابحلرية والعدالة االجتماعية والكرامة ووقف 
النهــب والفســاد واحللــول األمنيــة، إال أن النظــام احنــاز إىل العنــف الوحشــي منــذ أول يــوم مــن االحتجاجــات الســلمية 

وقتــل واعتقــل املئــات واآلالف واســتمر بذلــك إىل يومنــا هــذا.
إال أن شــعبنا ال يثــق أبمــركا الــي حتتــل اجلــزء الكبــر مــن األراضــي الســورية وتدعــم منظمــات إرهابيــة تعمــل علــى تقســيم 

ســورية وهنــب ثرواهتــا وتعمــل بــكل حتركاهتــا وتصرفاهتــا علــى محايــة الكيــان الصهيــوين .
ميكــن أيًضــا أن يتحــول القانــون إىل ذريعــة. وابتــزاز وذلــك لفــرض عقــوابت علــى دول وكيــاانت، وميكــن أن يتوقــف 
تنفيــذ القانــون حبــال حلــت املشــاكل العالقــة بــن أمــركا وهــذه الكيــاانت، ويكــون بذلــك ابتــزازًا ليــس غريبًــا علــى 
اإلدارات األمركيــة الــي تعــادي شــعوب املنطقــة وتعمــل علــى هنــب ثرواهتــا وشــرذمتها وخصوًصــا أهنــا اآلن بصــدد طــرح 
مشــروع صفقــة القــرن لصــاحل الكيــان الصهيــوين واألنظمــة العربيــة القمعيــة املتحالفــة معهــا وإهنــاء القضيــة الفلســطينية.

أيًضــا فــإن مشــروع الشــرق األوســط اجلديــد والفوضــى اخلاقــة اللــذان بشــر هبمــا األمــركان وبــدأ تنفيذمهــا ابلعــراق، 
يعمــل اآلن علــى اســتكماهلما.

إن انتفاضــة شــعبنا يف العــراق ولبنــان وابقــي شــعوب املنطقــة لــن تســمح بتمريــر تلــك املشــاريع وســيكون النصــر يف 
النهايــة للشــعوب بــكل أتكيــد.

Önerilmesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, ABD Kongresi, Suriye hükümeti ve müttefikleri Rusya, 
İran ve onlarla işbirliği yapan tüm silahlı oluşumlara yaptırım uygulayarak Suriye’deki sivillerin ko-
runmasını sağlayan Sezar Yasasını (Sezar) ilk kez onayladı.Ayrıca, uzun süredir devam eden Suriye 
sorununa nihai bir siyasiçözüm sağlayacak geçici bir yönetim organın oluşturulması arayışı konusunda 
ABD hükümetine yetki verdi.Öyle ki, yaklaşık dokuz yıl süren bu sorun, bir milyondan fazla Suriyeli-
nin öldürülmesine, yüz binlercesinin tutuklanmasına, milyonların yerinden edilip sığınmacı konumuna 
düşmesine neden olmuştur. Artı, Suriye’deki altyapının çoğunun yok edilmesine ve sanayi, tarım ve 
yaşamın tüm olanaklarının bozulmasına neden olmuş, Suriye’yi hayat bahşeden ruhtan yoksun bıra-
karak bir cesede dönüştürmüştür. 
Yasa, müstear bir isim olarakSuriyeli bir muhalifin kod adı olan Sezar’dan (Sezar) alınarak Sezar Yasası 
diye adlandırılmıştır. Bu şahıs askeri bir fotoğrafçı olarak, tasfiye edilen rejim hapishanelerinde tutulan 
11.000 tutukludan 55.000 fotoğrafı hapishane dışına taşımıştı. Bu fotoğrafları çekip bunlarla birlikte 
2013 yılında Suriye dışına kaçmayı başarmıştı. Böylecegeçen süre zarfında Suriye halkının çektiği 
acıların bir parçası niteliğinde, Suriye hapishanelerinde işkence altında ölenleri belgeleyen o fotoğra-
fları, bir resmi kanıt olarak Amerikan Kongresine sunma fırsatını elde etmek için Amerika’ya götürdü.
Geçtiğimiz yıllarda eski Başkan Obama’nın bir emriyle engellendiği gibi tekrar engellenmemesini 
sağlamak için yasa, Suriye halkının yaşadıkları dramın küçük bir kısmı olarak, çekilen görüntülerin ve 
bilgilerin gerçekliğinin FBI tarafından doğruladıktan sonra, kendisinden bir bölüm olarak ABD savun-
ma bütçesine bağlandı.
Neticede yasalaşmasının arka planında Suriyeli ve Amerikalılara aitortak bir STK olan  (Suriye Acil 
Görev Gücü)’nün teşvik vardır.
Nitekim adı geçe STK’nın müdürü Muaz Mustafa, söz konusu projeninSuriye’de hesap verebilirlik, 
adalet ve barış yolunda atılmış bir adım olduğunu açıkladı.
Yasa,Geniş bir yelpazedeki kişilere, hükümetlere, kuruluşlara, şirketlere ve Suriye hükümeti ile ilişkisi 
veya alışverişi olan herkese,daha önce hiç olmadığı kadar ağır yaptırımlar getirmektedir.(Suriye’de 
komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşayacak olan demokratik bir hükümete etkili bir şekilde güç 
aktarımı yapmak da buna dahildir.) Rejim ve müttefiklerini yalnızlaştırıp bunlarla ilişkili hükümetlerin, 
kuruluşların ve insanların üzerine baskı kurmayı da içermektedir.
Bu yüzden bu yasa uygulandığında Suriye rejimine ve İran’a sıkıntı veripzor duruma soka bilir. Çünkü 
onları hem askeri hem de ekonomik olarak kuşatmaktadır. Özellikle küçük  ülke topluluğu Rusya’ya ait 
bir askeri çözüme izin verilmemesi konusunda ısrar  etmektedir. Buna karşılıksahte dahi olsa Rusya’nın 
siyasi bir zafer peşinde olması bu ihtimali gücendirmektedir.
Söz konusu yasa, Suriye merkez bankası ve yeniden yapılanma sürecinde sisteme yardım etmek istey-
enler için de yaptırımları içermektedir. Bu yüzden para birimleri çökeceği ve yaşam koşulları kötüden 
de kötü bir duruma geleceğinden dolayı Suriyelilerin acıları ve sıkıntıları artacaktır.
Sezar yasası veya başka cezalarınolmamasını umuyorduk. 2011 yılında Esad’ın mücrim rejimi 
özgürlük, sosyal adalet ve saygıyı talep eden; yağma, yolsuzluk ve güvenlik ihlallerinindurdurulmasını 
isteyen Suriye halkına insanca muamele etseydibu yasa ile öngörülenler mümkün olurdu. Ancak rejim, 
barışçıl protestoların ilk gününden bu yana yüzlerce ve binlerce kişiyi öldürüp tutuklayarak acımasızca 
şiddete maruz bırakarak bu güne kadar geldi.
Ancak halkımız, Suriye topraklarının büyük bölümünü işgal eden ve Suriye’yi bölmek ve servetini 
yağmalamak için çalışan terör örgütlerini destekleyen ve Siyonist varlığı korumak için tüm hareketleri 
ve eylemleriyle çalışan Amerika’ya güvenmemektedir.
Yasa ayrıca ülkeler ve oluşumlara yaptırım uygulamak için bir bahane ve şantaj haline gelebilir. Artı 
Amerika, tehdit ettiği bu oluşumlarla arasındaki sorunları çözmesi durumunda yasanın uygulanmasını 
dur
Nitekim bu, bölge halklarına düşman olan,servetlerini çalıp varlıklarını parçalamaya çalışan Amerikan 
idareleri için şaşılacak bir şantaj değildir.
Özellikle şu anda olduğu gibi, Filistin meselesini bitirecek, Siyonist varlık ve onunla ittifak eden baskıcı 
Arap rejimlerin maslahatını sağlayacak yüzyılın taslak anlaşmasını kabul ettirtme çabası içindedir.  
Ayrıca, Yeni Ortadoğu Projesi ve Amerika’nın ortaya koyduğu ve Irak’ta uygulamaya başladığıyaratıcı 
kaos,  şimdi bunları tamamlamak için çalışıyor.
Gerçek şu ki; Halkımızın Irak, Lübnan ve bölge halkındaki ayaklanmaları, bu projelerin geçmesine izin 
vermeyecek ve zafer elbette eninde sonunda halkların  olacaktır.
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عــادت قضيــة مجــال خاشــقجي وبقــوة، بعــد أن أعلــن املدعــي العــام الســعودي عــن نتائــج امللــف القضائــي 
املتعلــق مبقتــل خاشــقجي، والــيت بدأهتــا حمكمــة اجلــزاء الســعودية منــذ وقــت.

لقد عادت وبقوة، ألن إعالن النائب العام يف احلقيقة كان مبثابة جرمية جديدة فوق اجلرمية األصل.
لقــد أســفرت تلــك التحقيقــات الــيت كانــت قــد انطلقــت جتــاه 31 شــخًصا، عــن إقامــة دعــوى جزائيــة حبــق 
11 شــخًصا منهــم، وإعــدام 5، والســجن 24 عاًمــا لـــ3، وتربئــة 3 آخريــن. إن النتائــج أيًضــا خلصــت إىل 
أن جرميــة القتــل مل تكــن عــن عمــد وختطيــط، بــل وقعــت نتيجــة مواجهــة مفاجئــة وتطــّورت فيمــا بعــد، وكان 
املتورطــون فعــاًل ابجلرميــة بشــكل مباشــر 5 أشــخاص فقــط، ومــا عــدا ذلــك فلــم يكــن لديهــم أي جرميــة 

تتعلــق ابحلادثــة.
أمــا القحطــاين فإهنــم مل يعثــروا علــى أي دليــل جيّرمــه، ولذلــك فإهنــم مل يقومــوا بفتــح حــىت دعــوى علــى األقــل 

ضــده، فاهتامــه يعــين اهتــام للســلطة الــيت يتبــع هلــا.
بــل وفــوق ذلــك كلــه، فإهنــا مل تكشــف عــن أســاء اخلمســة الذيــن ســيتم إعدامهــم، وكــذا مل تكشــف عــن 

األشــخاص الذيــن ُحكــم عليهــم ابحلبــس ملــدة 24 عاًمــا.
أصــاًل، مل تكشــف احملكمــة عــن املــكان احلــايل لألشــخاص احملكــوم عليهــم، فضــاًل عــن عــدم معرفــة أي ســجن 
ذاك الــذي يقبعــون فيــه. هــل اي تــرى مت طــرح ســؤال؛ مــاذا فعلــوا جبثــة خاشــقجي، أو أيــن هــي جثتــه؟. 
وفيمــا لــو طرحــوا ذلــك عليهــم مــاذا كان اجلــواب؟ ال يوجــد أي معلومــة حــول ذلــك. ومــع ذلــك، كان علــى 
احملكمــة املخولــة ابحلكــم املباشــر علــى مرتكــي هــذه اجلرميــة، أن جتيــب هــي ابملقــام األول علــى هــذه األســئلة.
لقــد كان قــرار احملكمــة مبثابــة ســخرية وضحــك علــى عقــول النــاس، كمــا شــعر بذلــك الكثــري مــن النــاس. لكــن 
مــن جانــب آخــر، أن الذيــن توقعــوا ولــو ابدىن تقديــر صــدور قــرار خالفًــا للموجــود، عليهــم أن يتفاجئــوا إذن. 
أليــس مــن الواضــح أن نظاًمــا قضائيًّــا يســيطر عليــه املشــتبه هبــم ذاهتــم يف هــذه القضيــة؛ أن ال يكــون نزيًهــا 

وابلتــايل ال تكــون حماكمتــه نزيهــة؟.
هنــاك مخســون دليــل يثبــت أن اجلرميــة مت اإلعــداد هلــا مســبًقا. علــى ســبيل املثــال، هنــاك 15 شــخًصا هــم يف 
هنايــة املطــاف مرتبطــون ابلتسلســل اهلرمــي لــكل مــن العســريي والقحطــاين، جــاؤوا عــرب طائرتــني حكوميتــني 
خاصتني، مســتخدمني ســلطة تعطل مجيع ســلطات القنصل والقنصلية الســعودية إبســطنبول، بعد كل ذلك 
لــن يكــون هنــاك أدىن يف أهنــم مــن ارتكبــوا اجلرميــة. أليســت هــي الســلطة القائمــة ابلقنصليــة الســعودية، هــي 
مــن سحــت بتنفيــذ هكــذا جرميــة خارجــة عــن نطــاق العــادة والعقــل، وحينمــا نســأل عــن تلــك الســلطة مــن 

تكــون؛ جييبــون أبن الســلطة ال تتعــدى أولئــك اخلمســة احملكــوم عليــه ابإلعــدام.
ابإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه بعــد اكتشــاف أن مــا حصــل حبــق خاشــقجي كان جرميــة قتــل، انطلــق فريــق تنظيــف 
حتــت إشــراف وســيطرة كبــار املســؤولني الســعوديني، ليقومــوا بتنظيــف األدلــة ألايم عديــدة أمــام العــامل أبســره. 
أليــس مــن الواجــب أن يتــم اعتبــار انعــدام األدلــة وعــدم عثــور األطبــاء الشــرعيني األتــراك علــى أي دليــل ذي 
قيمــة، ســواء يف القنصليــة أو مقــر إقامــة القنصــل؛ جرميــة أخــرى يتوجــب احلســاب عليهــا. حنــن أمــام جرميــة 
ــا. نعــم مل يكــن مــن  إال أّن العمــل علــى مســح أدلــة تلــك اجلرميــة، والتعتيــم عليهــا جرميــة أخــرى خمتلفــة متاًم
املمكــن الوصــول إىل نتيجــة ممّــا حــدث خــالل تنفيــذ اجلرميــة، لكــن كان مــن املمكــن الوصــول إليهــا خــالل 

عمليــة تنظيــف تلــك األدلــة.
يف احلقيقــة، حينمــا ننظــر إىل اجلانــب اآلخــر مــن احلادثــة، فمــن املمكــن أن تكــون هنــاك أدلــة كافيــة حــول 

أولئــك اجلنــاة، فيمــا لــو مت النظــر للســلطة الــيت اختــذت ذلــك القــرار هبــذه الطريقــة.
لكــن قبــل كل شــيء أليــس مــن الــالزم أن تكــون احملكمــة أصــاًل حتمــل هــم العثــور علــى شــيء مــن هــذا 
القبيــل؟ لكــن لــو رجعنــا قليــاًل للــوراء وطالعنــا البيــان الــذي صــدر عــن النيابــة العامــة يف اليــوم الــذي بــدأت 
فيــه الدعــوى، فــإن لغــة البيــان مل يكــن تبــدو صــادرة عــن انئــب عــام أكثــر مــن كوهنــا عــن حمامــي مــوكل ابلدفــاع 
عــن شــخص مــا. لقــد ركــز بشــكل خــاص علــى أن القحطــاين والعســريي وويل العهــد ابــن ســلمان، ال عالقــة 

هلــم هبــذه اجلرميــة.
لقد قلنا منذ ذلك الوقت، أنه لن تكون هناك حماكمة عادلة من حمكمة واقعة حتت السيطرة.

إحــدى احلقائــق يف جرميــة مقتــل خاشــقجي، هــي أن اجلرميــة أبكلمهــا؛ خبطتهــا وإمكانياهتــا، مت تنفيذهــا مــن 
قبــل أعلــى ســلطة يف الدولــة. إن قــرار احملكمــة األخــري، يعــين التأكيــد علــى حقيقــة أنــه ال ميكــن إجــراء حماكمــة 
نزيهــة يف مثــل هــذا البلــد، الــذي يســيطر فيــه أعلــى شــخص يف الدولــة علــى عمــل القضــاء؛ وأن قضيــة 
خاشــقجي ال ميكــن أن تنــال حقهــا عنــد حماكــم املمكلــة الســعودية، والــيت مّههــا الوحيــد هــو مواجهــة أي 

مشــكلة يف ســبيل تربئــة شــخص معــني ونفــي التهمــة عنــه.
لقــد وقعــت حادثــة اجلرميــة يف تركيــا، وبنــاء علــى ذلــك كان مــن الضــروري أن تشــرتك يف التحقيــق حــول 
حادثــة وقعــت علــى أراضيهــا، حيــث يتعلــق ذلــك بســيادهتا. إن تركيــا ليــس لديهــا حتيــز ضــد أي أحــد. بــل 
إن تتصــرف وفــق احليــاد قــدر اإلمــكان عنــد نقطــة أتســيس للعــدل. ال ميكــن احلكــم ضــد أي شــخص قبــل 
االنتهــاء مــن احملاكمــة. حــىت املتهمــني العاديــني يف كل قضيــة ال ميكــن إصــدار احلكــم عليهــم دون أن تتــم 

احملاكمــة.
حســبما نعلــم، فــإن املدعــي العــام يف إســطنبول ال يــزال يقــوم جبمــع األدلــة واســتكماهلا، وال بــد أنــه ســيقول 

مــا جيــب قولــه عنــد االنتهــاء.
يف النهايــة، لقــد ابتــت حادثــة خاشــقجي مبثابــة اختبــار للعقــل والضمــري اإلنســاين هلــذا العــامل. وال أحــد 

إبمكانــه أن يتحايــل علــى هــذا االختبــار ويظــن أنــه ميكــن أن يتخلــص منــه.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bir süredir yürüttüğünü 
bildiğimiz davasının sonucunu Başsavcılık açıklamasıyla duyurunca Kaşıkçı meselesi tekrar alevlendi.
Alevlendi, çünkü başsavcılığın açıkladığı kararlar cinayetin üstüne yeni bir cinayet gibi. Şimdiye kadar 
yürütülen davada 31 kişi hakkında açılmış soruşturma 11 kişinin üzerine yoğunlaşarak devam etmiş, 5 
kişiye idam 3 kişiye 24 yıl hapis ve üç kişiye de beraat kararı verilmiş. Cinayetin taammüden ve plan-
lanarak işlenmediği, aniden gelişen bir müsademe sonucunda gerçekleşmiş olup, olaya da sadece söz-
konusu 5 kişinin doğrudan karışmış olduğu geri kalan hiç kimsenin bu olayda hiçbir suçunun olmadığı 
hükmüne varılmış.
Hele Kahtani..Onu suçlayacak hiçbir delil bulunamamış olduğundan dolayı dava bile açılmamış, nerde 
kaldı onun tabi olduğu otoriteyi suçlamak.
Bu yetmiyormuş gibi bir de hakkında idam cezası verilen bu 5 kişinin hangileri olduğu, hapis cezası 
verilenlerin kimler olduğuna dair bir malumat da yok.
Zaten hakkında hüküm verilen bu şahısların şu anda nerede olduklarını, hangi hapishanede tutulduk-
ların bilen de yok. Mesela kendilerine Kaşıkçı’nın cesedine ne yaptıkları, nereye koydukları sorulmuş 
mudur? Sorulmuşsa bunun cevabı alınmış mıdır? Ona dair bile bir bilgi yok. Oysa bu dava ile ilgili 
doğrudan failleri yargılayan bir mahkemenin ilk elde bu sorulara cevap vermesi gerekirdi.
Çok kişinin hissedip söylediği gibi insan aklıyla dalga geçer gibi bir karar bu tabi. Ama bir açıdan da 
başka türlü bir kararın çıkabileceğine dair en ufak bir beklentisi olanlar şaşırsın buna. Daha işin başında 
bu cinayetin olağan şüphelilerinin kontrol ettiği bir yargı sisteminde tarafsız bir yargılamanın olamay-
acağı besbelli değil miydi?
Cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini gösteren elli tane delil var. Mesela, 15 kişi, neticede Usayri 
ve Kahtani’ye hiyerarşik olarak bağlı kişiler olarak, hükümete ait iki özel uçakla gelip, İstanbul başkon-
solosluğunda, “konsolosluğun bütün yetkilerini devre dışı bırakacak bir yetkiyi kullanarak” bu cinayeti 
işlemiş olduğu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir kesinliğe sahip. Konsolosluk dairesinde, bu kadar 
çok kişinin böyle sıradışı, akıldışı bir olayı yapabilmesine imkan verecek otorite neyse orada mevcut. 
Böyle bir otoritenin ne olduğu sorulsa bile bir çırpıda o beş kişinin çok ötesindeki faile gidilir.
Ayrıca, cinayetin cinayet olduğu anlaşıldıktan sonra yine “en üst düzey devlet görevlileri kontrolünde 
bir temizlik ekibi” gelip bütün dünyanın gözü önünde günlerce delil temizliği yaptı. O temizlik net-
icesinde konsolosluğa ve rezidansa giren Türk Adli tıpçılarının kayda değer bir şey bulamamış olmaları 
ayrı bir suç olarak kaydedilmeli ve yargılanmalı değil miydi? Burada cinayet bir suç ama cinayetin 
delillerini yok etmek, karartmak, temizlemek apayrı bir suç ve cinayet esnasında olanlardan sonuca 
gidilemiyorsa, bari delil temizliği üzerinden bütün sonuçlara ulaşılabilirdi.
Aslında belki de o olayın ötesinde, bugün bu kararın bu şekilde çıkmasını sağlayan otoriteye baktığımız-
da bile faille ilgili yeterli ipucunu yakalamış oluruz.
Ama tabi ipucunu yakalamak gibi bir derdi olmalı önce mahkemenin değil mi? Baksanıza daha dava 
açtığı gün Başsavcı iddianamesini bir iddianame gibi değil, birilerinin savunma avukatı diliyle yazmış.
Daha iddia düzeyinde Kahtani’nin de, Asiri’nin de, Veliaht Prensin de bu cinayetle alakalarının ol-
madığını özellikle belirtmişti.
O anda zaten böyle bir kontrolün bulunduğu bir mahkemeden tarafsız bir yargılamanın olamayacağını 
söylemiştik.
Kaşıkçı cinayetinde apaçık olan bir gerçek, cinayetin en üst düzey devlet kontrolüyle, planlamasıyla ve 
imkanlarıyla yapılmış olduğudur. En üst düzey devlet kontrolünün yargıyı da etkilemesi kaçınılmaz iken 
böyle bir ülkede tarafsız bur yargılamanın olamayacağı gerçeğini teyit etmiş oldu verilen karar: Kaşıkçı 
davası, bütün derdi birilerini aklamak ve olayın dışında tutmak olduğu anlaşılan Suudi Arabistan Mah-
kemelerinde görülemez. Görülmeye kalkışılırsa çıkacak sonuç bundan ötesi olamaz.
Oysa olay Türkiye topraklarında cereyan etmiş ve bundan dolayı Türkiye’nin egemenlik hakkının bir 
parçası olarak davasının Türkiye’de görülmesi gerekiyordu. Türkiye’nin hiç kimseye karşı bir önyargısı 
yoktur. Adaleti tesis noktasında alabildiğine tarafsız davranma konumuna kendiliğinden sahiptir. Dava 
sonuçlanmadan hiç kimseye karşı hüküm tesis etmez. Olağan şüphelilerin yargılanması gereğini söylese 
de onlar hakkında bile önceden bir hüküm tesis etmez. Umarız tarafsız bir mahkemeden gerçekten de 
aklanırlar.
Zaten bildiğimiz kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da delilleri toplamaya, dosyayı tekmil et-
meye devam ediyor. Asıl sözü söylemesi gereken söyleyecektir elbet.
Neticede, Kaşıkçı vakası bu dünyanın artık aklının, vicdanının ve izanının test edildiği bir vakadır. 
Kimse bu testi yanıltarak işin içinden sıyrılabileceğini zannetmesin. 

Yasin Aktay

Kaşıkçı’yı bir kez daha alenen öldürür gibi
قتلوا خاشقجي مرة ثانية على العلن

ياسين أقطاي

صحفي وكاتب
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أجــرى الرئيــس الرتكــي أردوغــان أمــس زايرة مفاجــأة لتونــس، وهــي تعتــر اثين أبــرز خطــوة وأكثرهــا حساســية عقــب االتفــاق الــذي وقعتــه تركيــا 
مــع ليبيــا لتغيــر خريطــة البحــر املتوســط.

إن موقــف تونــس، الواقعــة غــرب ليبيــا، حســاس للغايــة ابلنســبة لليبيــا الــي تتعــرض يف الشــرق هلجمــات مــن جانــب مصــر. كمــا أن موقــف 
اجلزائــر والنيجــر وتشــاد يلعــب دورا حامســا مــن أجــل وحــدة ليبيــا.

لقــد أعلــن أردوغــان هبــذه الــزايرة للعــامل كلــه، علــى أعلــى مســتوى، مكانــة ليبيــا وأمهيتهــا ابلنســبة لرتكيــا ومــاذا ميكــن أن تفعلــه تركيــا مــن أجــل 
ليبيــا.

تركيا ستكون حاضرة يف ليبيا بكل قوهتا: يف اجلو والر والبحر
لقد أظهر أردوغان جمددا على أعلى مســتوى أن تركيا لن ترتاجع خطوة للخلف يف البحر املتوســط وليبيا وأهنا ســتواصل ما بدأته وســتكون 

موجــودة يف ليبيــا بــكل قوهتــا.
إن تركيــا تــرى ليبيــا واحــدة مــن أهــم قــاع تصفيــة احلســاابت بــن القــوى الكــرى يف البحــر املتوســط، وهــو األمــر الــذي يشــمل كذلــك إرســال 

قــوات عســكرية ووحــدات بريــة وجويــة وســفن األســطول إىل ســواحل ليبيــا. وهلــذا فهــي جتــري كل االســتعدادات وفقــا لذلــك.
تعــارض تركيــا تقســيم ليبيــا ومتزيــق أراضيهــا علــى يــد ابورن لإلرهــاب يدعــى خليفــة حفــرت، كمــا تعــارض بشــكل صريــح احتــال ليبيــا، بشــكل 

أساســي، علــى يــد فرنســا والنظــام الســعودي واإلمــارات ومصــر الــي تتحــرك مجيعــا نيابــة عــن أمريــكا وإســرائيل.
وتعــارض تركيــا كذلــك حتويــل ليبيــا إىل قاعــدة لإلرهــاب )ولقــد أصبحــت التنظيمــات اإلرهابيــة تــدار مــن خــال اإلمــارات( واختاذهــا قاعــدة 

للتدخــل يف البحــر املتوســط ومشــال ووســط أفريقيــا.
إن غبنا عن ليبيا فسنغيب عن املتوسط

ليست حرب أهلية، بل صراع دويل يف املتوسط
نعلــم أننــا إن فشــلنا يف احلضــور يف ليبيــا فإننــا سنفشــل يف احلضــور يف البحــر املتوســط، وأان إن فشــلنا يف احلضــور يف البحــر املتوســط فلــن 
نســتطيع الدفــاع عــن ســواحل األانضــول. مثــة خريطــة تنفــذ يف البحــر املتوســط مــن خــال مــوارد الطاقــة يف منطقــة شــرق املتوســط، وأمــا تركيــا 

فتكشــف هــي األخــرى عــن خريطتهــا اخلاصــة.
صــرح أردوغــان يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــده مــع نظــره التونســي قيــس ســعيد أبنــه مــن الضــروري إعــان اهلدنــة يف ليبيــا يف أقــرب وقــت 

ممكــن، وهــو يعلــم إىل أي مــدى تعتــر هــذه اهلدنــة صعبــة، بــل مســتحيلة.
ذلــك أن احلــرب يف ليبيــا ليســت قاصــرة علــى املعركــة الدائــرة بــن احلكومــة املركزيــة وتنظيــم حفــرت اإلرهــايب، فهــي تبــدو وكأهنــا حــرب أهليــة 
ليبيــة، لكنهــا – يف الواقــع – حــرب دوليــة. ولــو توافــق الطرفــان فمــن املســتحيل أن تتوقــف االشــتباكات، فهــذه مســألة ختــص البحــر املتوســط 

ومشــال أفريقيــا وأورواب، وهلــذا فــإن كل البلــدان تقريبــا موجــودة علــى األراضــي الليبيــة.
أردوغان: سنلي الدعوة

إن تقريبــا كل الــدول املتخفيــة خلــف ابرون اإلرهــاب حفــرت يف ليبيــا تفــي حســاابهتا مــع تركيــا وحتــاول الضغــط علينــا يف منطقــة املتوســط. وهلــذا 
فــإن ليبيــا تعتــر أحــد خطوطنــا الدفاعيــة الكــرى.

وهبــذا بعــد العبــارة الــي حتــدث فيهــا أردوغــان عــن »اهلدنــة« مباشــرة قــال »ســتلي تركيــا أي دعــوة تتلقاهــا، لنقــدم علــى خطواتنــا وفقــا لذلــك، 
فنجــن نريــد إجابــة الدعــوة«.

أي أننــا سنرســل قــوات عســكرية؛ إذ إن مذكــرة التفويــض الصــادرة عــن الرملــان واالتفــاق األمــي مــع ليبيــا وســر األحــداث يرهــن علــى أن 
هــذا األمــر حتمــي.

ماذا طلب أردوغان من ليبيا؟
هل طلب جماال جواي أم قاعدة جوية؟

حســنا، ملــاذا اي تــرى أجــرى أردوغــان زايرة لتونــس؟ ال شــك أنــه تباحــث مــع نظــره التونســي حــول إمكانيــة التحــرك املشــرتك فيمــا خيــص ليبيــا. 
وإن امتنــاع تونــس عــن التحــرك ابلتعــاون مــع مصــر واإلمــارات وعــدم دعمهــا حلفــرت يعتــر جناحــا كبــرا.

تتحــدث بعــض املصــادر عــن طلــب تركيــا مــن تونــس اســتخدام جماهلــا اجلــوي، فيمــا تنقــل مصــادر أخــرى أن أنقــرة تريــد اســتخدام قواعــد جويــة 
وموانــئ حبريــة. كمــا لفتــت مصــادر مشــاهبة إىل اللقــاء الــذي عقــده الرئيــس أردوغــان مــع زعمــاء العشــائر الليبيــة يف تونــس.

لكــن بطبيعــة احلــال تعتــر كل هــذه األمــور ادعــاءات ليــس إال، فاملصــادر ذاهتــا تزعــم حــى أن تركيــا ســتبدأ خــال وقــت قريــب عمليــات جويــة 
ضخمــة للغايــة يف ليبيــا، وهــو مــا ال ميكننــا القطــع بــه، فســننتظر لنــرى مــاذا ســيحدث.

»الربيع العريب« بدأ يف تونس
وهلذا سيستهدفون تونس بعد ليبيا

لقــد جــاءت زايرة أردوغــان إىل تونــس خــال فــرتة هــدد فيهــا زعيــم االنقــاب العســكري يف مصــر السيســي واإلمــارات بضــرب طرابلــس 
ومصراتــة بعدمــا نقلــت وحداهتــا اجلويــة والريــة إىل ليبيــا، كمــا نقلــت أفــراد عصــاابت مــن الســودان إىل ليبيــا، ويف ظــل وجــود جتهيــزات لتوجيــه 

ضربــة أخــرة مــن أجــل تقويــض احلكومــة الرمسيــة الليبيــة الــي تعــرتف هبــا األمــم املتحــدة.
وميكننــا مــن اآلن أن نقــول إن هــذه الــدول لــن تتوقــف عمــا تفعــل إن فشــلت يف الســيطرة علــى ليبيــا؛ إذ ســتحاول إاثرة الفوضــى يف تونــس 

الــي كانــت مهــد الربيــع العــريب الــذي بــدأ يف تونــس وانتهــى يف ليبيــا وأوقــف قبــل أن يصــل إىل الســعودية وســائر دول اخلليــج.
تونس بعد ليبيا: سينتقمون من الربيع العريب

لقــد جنحــت تونــس يف أتســيس نظــام دميقراطــي قــوي عقــب الثــورة، وبينمــا كانــت ليبيــا هــي األخــرى تســر علــى درب تونــس عقــب انتهــاء 
احلــرب األهليــة، أطلقــوا حفــرت وجيشــه مــن اإلرهابيــن لتقويــض هــذه احملاولــة. مل يســمحوا لليبيــا ابلتقــدم، وهلــذا ينقلــون إليهــا اليــوم منــوذج 

االنقــاب يف مصــر. ولــو جنحــوا يف ذلــك أتعلمــون مــاذا ســيحدث؟
ســينتقمون مــن الربيــع العــريب عــن طريــق االنتقــام مــن تونــس الــي ســيجعلوهنا أســوأ مــن ليبيــا إلعادهتــا إىل عهــد احلبيــب بورقيبــة، وهــو مــا 

ســيفعلونه علــى يــد أنظمــة اســتبدادية مثــل أنظمــة الســعودية واإلمــارات ومصــر.
هذا هو اخلوف الذي جعلهم أعداء لرتكيا

لــو قدمــت تونــس الدعــم لرتكيــا وجنحتــا يف وقــت املوجــة يف ليبيــا، فــإن تونــس هــي األخــرى ميكــن أن تنجــو مــن هــذا اخلطــر؛ إذ ميكــن لرتكيــا 
وتونــس أن تفعــا الكثــر ســواي ملواجهــة موجــة االســتبداد واألنظمــة االســتبدادية.

إن هــذا هــو اخلــوف الــذي جعلهــم أعــداء لرتكيــا، كمــا أن هــذا هــو اهللــع الــذي يتملــك مشــاعر أســيادهم، ذلــك أهنــم يعلمــون جيــدا أن اللغــة 
السياســية الوطنيــة اجلديــدة الــي تتبناهــا تركيــا وتتحــدث هبــا ســتقلب خريطــة قــوى املنطقــة ابلكامــل رأســا علــى عقــب.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tunus’a sürpriz bir ziyaret yaptı. Bu ziyaret; Türkiye-Libya arasında yapılan 
ve Akdeniz haritasını değiştiren anlaşmadan sonra ikinci en kritik adım.
Doğu’da Mısır’ın saldırılarına maruz kalan Libya için, Batı’sındaki Tunus’un tutumu oldukça kritik. Yine 
Cezayir, Nijer, Çad gibi ülkelerin tutumu, Libya’nın bütünlüğü için oldukça belirleyici.
Cumhurbaşkanı bu ziyaretle; Libya’nın Türkiye için ne anlama geldiğini, ne kadar önemli olduğunu, Türki-
ye’nin Libya için neler yapabileceğini en üst düzeyde dünyaya ilan etmiş oldu.
HAVA, KARA VE DENİZDE: TÜRKİYE BÜTÜN GÜCÜYLE LİBYA’DA OLACAK..
Erdoğan; Türkiye’nin Akdeniz’de de, Libya’da da geri adım atmayacağını, başladığı işi devam ettireceğini, 
Libya’da bütün gücüyle var olacağını yine en üst düzeyde gösterdi.
Asker göndermek, kara ve hava birimleri sevk etmek, donanmayı Libya açıklarına nakletmek dâhil, Türkiye 
Libya’yı Akdeniz’deki büyük güç hesaplaşmasının en önemli kalelerinden biri görüyor. Bütün hazırlıklarını 
da buna göre yapıyor.
Hafter adında bir terör baronu üzerinden Libya’nın bölünmesine, paylaşılmasına karşı çıkıyor. Ağırlıklı 
olarak Fransa’nın, ABD ve İsrail adına hareket eden Suudi yönetimi, BAE ve Mısır’ın bu ülkeyi işgal etme-
sine açık biçimde karşı çıkıyor.
Ülkenin bir terör üssüne dönüştürülmesine, (ki terör örgütleri artık BAE üzerinden yönetiliyor) Akdeniz’e, 
Orta ve Kuzey Afrika’ya müdahale üssü olmasına karşı çıkıyor.
LİBYA’DA YOKSAK AKDENİZ’DE OLAMAYIZ. BU İÇ SAVAŞ DEĞİL, BİR ÇOKULUSLU AKDEN-
İZ SAVAŞI..
Libya’da olamazsak Akdeniz’de olamayacağımızı, Akdeniz’de olamazsak Anadolu kıyılarını savunamay-
acağımızı biliyoruz. Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerinden yürütülen bir Akdeniz haritası uygulanıyor 
ve Türkiye kendi haritasını ortaya koyuyor.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile düzenlediği basın toplantısında, Libya’da bir an önce ateşkes ilan 
edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu ateşkesin ne kadar zor hatta imkânsız olduğunu biliyor.
Çünkü Libya’daki savaş, merkezi hükümet ile Hafter terör örgütü arasında değil sadece. Libya içi bir savaş 
gibi görünüyor ama aslında çokuluslu bir savaş bu.
İki taraf anlaşsa bile çatışmaların durması mümkün değil. Bu bir Akdeniz, Avrupa, Kuzey Afrika meselesi 
ve hemen her ülke burada var.
ERDOĞAN: DAVETE İCABET EDECEĞİZ..
Hafter gibi bir terör baronunun arkasına gizlenen ülkelerin hemen tamamı Türkiye ile de hesap görüyor, bizi 
Akdeniz’de köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Öyleyse Libya bizim de büyük savunma hatlarımızdan biridir.
Bu yüzden de Erdoğan; “ateşkes” cümlelerinin hemen arkasından “Türkiye herhangi bir davet olursa, davete 
icabet eder. Adımlarımızı buna göre atarız. Davete icabet ederiz” dedi.
Yani asker göndereceğiz. Meclis’teki tezkere, Libya ile güvenlik anlaşması, olayların seyri bunu kaçınılmaz 
gösteriyor.
ERDOĞAN TUNUS’TAN NE İSTEDİ? HAVA SAHASI MI, HAVA ÜSSÜ MÜ?
Peki, Cumhurbaşkanı Tunus’u neden ziyaret etmiş olabilir? Elbette Libya konusunda beraber hareket zemini 
aranmıştır. Tunus’un BAE ve Mısır’la birlikte hareket etmemesi, Hafter’e destek vermemesi bile büyük 
başarı olur.
Bazı kaynaklar Türkiye’nin Tunus’tan hava sahasının kullanımını istediğini, bazıları da hava üssü ve liman 
kullanımı istediğini söylüyor. Benzer kaynaklar, Cumhurbaşkanı’nın Tunus’ta Libyalı aşiret liderleriyle 
görüşmesine de dikkat çekiyor.
Tabi bunlar sadece iddia. Aynı çevreler, Türkiye’nin yakın bir zamanda Libya’ya çok büyük hava opera-
syonlarına başlayacağını bile iddia ediyor. Bilemiyoruz, bekleyip göreceğiz.
ARAP BAHARI TUNUS’TA BAŞLADI. LİBYA’DAN TUNUS’U VURACAKLAR!
Erdoğan’ın ziyareti, Mısır cunta lideri Sisi ve BAE’nin (Birleşik Arap Emirlikleri) Trablus ve Misrata’yı 
vurmakla tehdit ettiği, hava ve kara birliklerini Libya’ya taşıdığı, Sudan’dan çeteleri Libya’ya naklettiği, 
BM tarafından tanınan resmi hükümeti yıkmak için son darbeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti.
Libya’yı ele geçirmemeleri halinde bu çevrelerin durmayacağını, Arap Baharı’nın doğum yeri Tunus’u da 
karıştıracaklarını şimdiden söylemek mümkün. Arap Baharı Tunus’ta başladı, Libya’da bitti. Körfez ülkel-
erine ve Suudi Arabistan’a ulaşamadan durduruldu.
LİBYA’DAN SONRA TUNUS: ARAP BAHARI’NIN İNTİKAMINI ALACAKLAR..
Tunus devrimden sonra sağlam bir demokrasi kurmayı başardı. İç savaştan sonra Libya da bunu başarmak 
üzereyken hemen Hafter ve terör ordusu sahaya sürüldü. Libya’ya izin verilmedi. Mısır’daki cunta model-
lemesi şimdi Libya’ya taşınıyor. Başarırlarsa ne olacak, biliyor musunuz?
Arap Baharı’nın intikamını Tunus’tan alacaklar. Ülkeyi Habip Burgiba dönemine döndürmek için Lib-
ya’dan beter yapacaklar. Bunu da S. Arabistan, BAE ve Mısır gibi otoriter rejimler üzerinden yapacaklar.
ONLARI TÜRKİYE DÜŞMANI YAPAN İŞTE BU KORKUDUR..
Tunus, Türkiye’ye destek verir de Libya’daki dalga durdurulursa Tunus da kurtulabilir. Diktatörlük dalgası-
na, otoriter rejimler dalgasına karşı Türkiye ve Tunus çok şey yapabilir.
Onları Türkiye düşmanı yapan işte bu korkudur. Patronlarının korkusu da budur. Türkiye’nin öncülük ettiği 
yeni ve yerli siyasi dilin bütün coğrafyanın güç haritasını altüst edeceğini çok iyi biliyorlar.

İbrahim Karagül

Erdoğan’dan Tunus sürprizi: Libya’da ateşkes mi, ortaklık mı? 
مفاجأة من أردوغان لتونس: شراكة أم هدنة في ليبيا؟ 
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ابت موضــوع شــرق املتوســط يتحــول إىل عنصــر أساســي يف جــدول أعمــال السياســة اخلارجيــة الرتكيــة. فمــن اجــل محايــة حقــوق مجهوريــة 
مشــال قــربص الرتكيــة أنقــرة ترســل قواهتــا البحريــة ليــس فقــط يف حميــط قــربص. بــل إهنــا نشــرت أيضــا طائــرات بــدون طيــار يف منطقــة غاتشــيت 
كالــة، ويتــم احلديــث أيضــا عــن إنشــاء قاعــدة حبريــة. واليــوم ســتتم املصادقــة علــى االتفاقيتــني املوّقعتــني مــع ليبيــا يف اجلمعيــة العامــة للربملــان 
الرتكــي. وقــد أعلــن الرئيــس أردوغــان صراحــة أنــه إذا رغبــت ليبيــا يف ذلــك فإنــه ميكــن إرســال دعــم عســكري وفقــا ملذكــرة احلكومــة الوطنيــة 
الليبيــة )UMH(. وأمــس أيضــا طلــب رئيــس الــوزراء يف حكومــة التوافــق الوطنيــة الليبيــة فايــز الســراج الدعــم مــن تركيــا والــوالايت املتحــدة 
وبريطانيــا وإيطاليــا واجلزائــر، وذلــك إلحبــاط هجمــات قــوات حفــرت علــى العاصمــة طرابلــس. حيــث أعلــن حفــرت يف الثــاين عشــر مــن تشــرين 
األول احلــرب النهائيــة الفاصلــة للســيطرة علــى طرابلــس، وأعلــن النفــري يف عشــر مــدن غــرب البــالد. األخبــار الــواردة مــن طرابلــس تشــري إىل 
أن االشــتباكات وصلــت مرحلــة حرجــة حيــث ســتحدد مصــري حكومــة الوفــاق الليبيــة. أنقــرة بدورهــا تتحــرك انطالقــا مــن الفهــم القائــل:  “ليبيــا 
هــي جــارة تركيــا يف البحــر”. وابلتــايل فــإن القضيــة يف أحــد أبعادهــا هــي قضيــة أمــن حــدود. وهــي مــن زاويــة أخــرى قضيــة محايــة مصــاحل تركيــا 
)مثــل تقاســم املســاحات البحريــة، ومحايــة قــربص والثــروات اهليدروكربونيــة مــن النفــط والغــاز(.. بــل أن أنقــرة بــدأت تقيــم الوضــع خبصــوص 
إرســال قــوات عســكرية اىل ليبيــا، وذلــك يعتــرب أيضــا واحــدة مــن الركائــز األساســية مــن التحــركات االســرتاتيجية يف شــرق البحــر األبيــض 

املتوســط. إن دعــم طرابلــس يعــد أمــًرا حاسًــا أيًضــا ملســتقبل تقاســم املســاحات البحريــة يف شــرق املتوســط، وســيحدد مصريهــا.
التوازانت احلالية يف شرق البحر املتوسط

يف حــني أن أنقــرة تســعى حلمايــة عالقاهتــا بقــربص الرتكيــة وليبيــا ابحلمايــة العســكرية فــإن هنــاك قلــق مــن التــوازانت اجلديــدة واملواجهــات 
احملتملــة يف شــرق البحــر األبيــض املتوســط. وذلــك ألن الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب يقفــون إىل جانــب اليــوانن وجنــوب قــربص، اللتــني 
تســعيان إىل تقاســم احلــد األقصــى مــن ثــروات البحــر األبيــض املتوســط لصاحلهــم. إســرائيل ومصــر علــى نفــس اخلــط اآلن. ومــع ذلــك، فإنــه 
يف احلقيقــة فــأن االتفاقيــة املوقعــة مــع ليبيــا حتتــوي علــى عناصــر أخــرى لصــاحل مصــر بــل وحــىت لصــاحل إســرائيل. وعــالوة علــى ذلــك فإنــه 
ابلتزامــن مــع إعــالن تركيــا منطقتهــا االقتصاديــة اخلالصــة، فــإن إســرائيل الــيت ختطــط إليصــال خــط أانبيــب الغــاز إىل أورواب ســتكون مضطــرة 
للتســوية أو املصاحلــة مــع أنقــرة. أنقــرة تــرى أن هنــج االحتــاد األورويب خبصــوص شــرق املتوســط  هنــج غــري عــادل علــى اإلطــالق، فاالحتــاد 
األورويب الــذي يقبــل جنــوب قــربص )اليواننيــة( عضــواً كامــاًل  فيــه علــى الرغــم مــن أهنــا مل تقبــل “خطــة عنــان لعــام 2004” فهــذ النهــج غــري 
عــادل وغــري مــربر علــى اإلطــالق. مــن انحيــة أخــرى فــإن أنقــرة تعتــرب دعــم الــوالايت املتحــدة لليــوانن وقــربص أنــه يفــرغ التحالــف األمريكــي 

مــع تركيــا مــن مضمونــه متامــا. أنقــرة ســتظل مصــرة علــى التذكــري مبصاحلهــا احملقــة لــكال هذيــن الطرفــني.
الدور احلساس واخلطري لروسيا

إن موضــوع القلــق األساســي يف هــذه املعادلــة هــو موقــف روســيا الداعــم لقــوات حفــرت يف ليبيــا. حنــن نعلــم أن الــوالايت املتحــدة رفعــت احلظــر 
علــى األســلحة شــريطة أال تســتخدم الســفن الروســية موانــئ جنــوب قــربص. لكــن واشــنطن تبــدو حمايــدة يف ليبيــا. يف الوقــت نفســه، يــدور 
احلديــث عــن أن روســيا لــن تكتفــي بتقــدمي الدعــم حلفــرت عــرب شــركات عســكرية، وإن دورهــا ومشــاركتها يف ليبيــا ســيزداد ويكرب.وهــذا يعــين 
أن كل مــن تركيــا وروســيا تســتعدان للقيــام بــدور أكــرب وأكثــر نشــاطا يف ليبيــا. الرئيــس أردوغــان أكــد يف مقابلــة مــع الصحفيــني يف ماليــزاي إن 
تركيــا لــن تقــف متفرجــة علــى مــا تقــوم بــه روســيا يف ليبيــا مــن خــالل الشــركات املســماة واغنــري، والــيت تبــدو كمــا لــو أهنــا تقــدم جنــودا مأجوريــن 

حلفــرت. حيــث أن شــركة واغنــر يقودهــا يفغــاين بريغوشــني، الــذي يعتــرب أحــد أكثــر الشــخصيات الــيت يثــق بوتــني هبــا. 
الســؤال احلســاس واحلــرج اآلن هــو “هــل مــن املمكــن أن تتواجــه تركيــا وروســيا كأضــداد يف ليبيــا؟”. أعتقــد أن هــذا االحتمــال مبالــغ فيــه 
أكثــر مــن الــالزم. علــى العكــس مــن ذلــك أعتقــد أن املشــاركة املتزايــدة ألنقــرة وموســكو يف ليبيــا ميكــن أن تــؤدي إىل مزيــد مــن التســوية 
والتعــاون فيمــا بينهمــا أكثــر مــن التوجــه حنــو املنافســة. فأردوغــان وبوتــني اللــذان متكنــا مــن عمــل تعــاون حــىت يف ســوراي يســتطيعان أيضــا خلــق 
إطــار تعــاون مــن أجــل إدارة وتنظيــم الفواعــل األخــرى. مــن انحيــة أخــرى فــإن فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا مضطــرون للتفكــري ابلعمــل مــع تركيــا 
والتعــاون معهــا حــىت ال يســتبعدوا مــن اللعبــة يف ليبيــا الواقعــة يف الضفــة املقابلــة للبحــر األبيــض املتوســط. إن الوضــع يف ليبيــا )الــيت تصــدر 
النفــط والغــاز والالجئــني إىل أورواب، يعــد موضوعــا حيــواي وابلــغ األمهيــة ابلنســبة هلــذه البلــدان. إذ أن ســقوط طرابلــس يعــين أيضــا ســيناريو 
كارثــي لالحتــاد األورويب. أمــا تركيــا فإهنــا تــدرك جيــدا األمهيــة االســرتاتيجية الــيت حتظــى هبــا منطقــة شــرق املتوســط ابلنســبة للشــرق األوســط 
ومشــال إفريقيــا وأورواب. وابلتــايل فإهنــا حتســب حســاابهتا للعمــل علــى أســاس عقــالين مــع الفاعلــني األوروبيــني والــروس، وذلــك مــن خــالل 

لعــب دور نشــيط وفعــال.

Doğu Akdeniz giderek dış politika gündemimizin merkezine yerleşiyor. Ankara, KKTC’nin 
haklarını korumak amacıyla sadece Kıbrıs çevresinde donanmasını bulundurmuyor. İn-
sansız hava araçlarını Geçitkale’de konuşlandırdı, deniz üssü kurulmasından da bahsediliyor. 
Bugün de Libya ile imzalanan iki mutabakat Meclis Genel Kurulu’nda onaylanacak. Başkan 
Erdoğan, istenirse, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) askeri destek verileceğini 
açıkladı. Dün de, UMH Başbakanı Serrac, Hafter güçlerinin Trablus’a saldırılarını engellemek 
için Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir’den destek istedi. Hafter, 12 Aralık’ta Trablus’u 
almak için nihai savaş ilan etmiş, ülkenin batısındaki 10 şehirde seferberlik ilan etmişti. Trab-
lus’tan gelen haberler, çatışmaların, UMH’nın kaderinin belirleneceği kritik bir aşamada old-
uğu yönünde. Ankara, “Libya, Türkiye’nin denizdeki komşusudur” anlayışıyla hareket ediyor. 
Mesele, bir tür sınır güvenliği... Türkiye’nin menfaatlerini (deniz yetki alanlarının paylaşımı, 
Kıbrıs ve hidrokarbon yatakları) koruma gayreti... Ankara ayrıca, Libya’ya asker göndermeyi 
de Doğu Akdeniz’deki stratejik hamlesinin başlıca ayaklarından birisi olarak değerlendiriyor. 
Trablus’un desteklenmesi, Doğu Akdeniz yetki alanlarının paylaşımının geleceği açısından da 
kritik.
Doğu Akdeniz’de mevcut dengeler
Ankara, KKTC ve Libya ile ilişkilerini askeri korumaya alırken Doğu Akdeniz’deki yeni 
denge ve olası karşılaşmalar merak konusu. Zira ABD ve AB, Akdeniz’de kendi lehine mak-
simalist paylaşım peşinde olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs yanında yer alıyor. İsrail ve Mısır 
da şimdilik aynı hatta. Ancak Türkiye’nin Libya ile kabul ettiği mutabakat aslında Mısır ve 
hatta İsrail’in lehine unsurlar içeriyor. Kaldı ki, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesini 
ilan etmesiyle İsrail, Avrupa’ya planladığı doğalgaz boru hattını geçirebilmek için Ankara ile 
uzlaşma durumunda. Ankara, 2004’teki Annan Planı’nı kabul etmediği halde Güney Kıbrıs’ı 
tam üye yapan AB’nin Doğu Akdeniz yaklaşımını tümüyle haksız buluyor. ABD’nin Yunani-
stan ve Güney Kıbrıs’a desteğini Türkiye ile müttefikliğin içini boşaltan bir diğer adım olarak 
değerlendiriyor. Ankara, her ikisine de Türkiye’nin haklı menfaatlerini hatırlatmakta kararlı 
olacak.
Rusya’nın kritik rolü
Bu denklemde Libya’daki Hafter güçlerine destek veren Rusya’nın konumu asıl merak konusu. 
ABD’nin Rus gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarını kullanmaması şartıyla silah ambargosunu 
kaldırdığını biliyoruz. Ancak Washington Libya’da tarafsız gibi görünüyor. Aynı zamanda 
Rusya’nın Hafter’e askeri şirketler üzerinden verdiği destekle yetinmeyeceği, Libya’ya anga-
jmanını artırabileceği konuşuluyor. Yani, hem Türkiye hem de Rusya, Libya sahasında daha 
etkin rol almaya hazırlanıyor. Başkan Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle yaptığı söyleşide 
Libya’da Rusya’nın “Wagner denilen kuruluşla adeta Hafter’in paralı askerleri olarak” görev 
yapmasına seyirci kalmayacağını vurguladı. Wagner’in başında Putin’in güvendiği adam-
larından Yefgeni Prigoşin bulunuyor.
Şimdi kritik soru, “Türkiye ve Rusya, Libya’da karşı karşıya gelir mi?” şeklinde. Bu ihtimalin 
abartıldığı görüşündeyim. Hatta aksine Ankara ve Moskova’nın Libya’da artan angajmanının 
rekabetten daha fazla uzlaşma ve işbirliği üretebileceği görüşündeyim. Suriye’de bile işbirliği 
yapabilen Erdoğan ve Putin, diğer aktörleri de yönlendirebilecek bir işbirliği çerçevesi ku-
rabilir. Fransa, Almanya ve İtalya, Akdeniz’in diğer yakası Libya’da oyundan düşmemek için 
Türkiye ile birlikte çalışmayı düşünmek zorunda. Avrupa’ya petrol, gaz ve mülteci ihraç eden 
Libya’daki gidişat bu ülkeler için hayati önemde. Trablus’un düşmesi AB için de felaket sena-
ryosu demek. Türkiye ise Doğu Akdeniz’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Avrupa arasındaki 
stratejik öneminin farkında. Burada etkin rol üstlenerek hem Rusya ile hem de Avrupalı ak-
törlerle daha rasyonel bir temelde çalışabileceğini hesap ediyor.
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برهان الدين دوران
Burhanettin Duran

Libya’da Rusya ile kapışır mıyız?

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar


