بسم هللا الرحمن الرحيم
Haber-Yorum
Suriye Halkına Yönelik Uluslararası Yardımların İçeriği ve Hedefleri!
Haber:
ABD, Avrupa Birliği ve uluslararası bağışçılar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Suriye ve
Suriye'ye ev sahipliği yapan ülkelere mali destek toplamak amacıyla düzenlenen yıllık
konferansta Suriye halkını desteklemek için beş milyar dolardan fazla yardım tahsis edildiğini
duyurdu.
Ayrıca Avrupa Birliği Dış Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Suriye’nin ve Bölgenin
Geleceğine Destek” konulu Altıncı Brüksel Konferansı’nda yaptığı konuşmada, komisyonun
Suriye’yi desteklemek için üç milyar dolar taahhüt ettiğini söyledi.
Borrell, Avrupa Birliği’nin Beşar Esad rejimine uygulanan yaptırımları hafifletmeyeceğini ve
Suriyeliler evlerine dönmeden önce onunla ilişkilerini normalleştirmeyeceğini de sözlerine
ekledi. (El-Cezire)
Yorum:
Uluslararası toplum, halen Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca Amerikan siyasi
çözümünün uygulanması için bir ortam hazırlamaktadır. Nitekim Amerika, ajanı Beşar Esad’ın
rejimini değiştirme iddiasından vazgeçip yöntemini değiştirmekle yetinmesinin ardından; diğer
ülkeler de politikalarını Amerika’nın yeni vizyonuna göre belirliyorlar. Zira BM Suriye elçisi Geir
Pedersen, 26 Ocak 2022’deki BM Güvenlik Konseyi’ndeki brifingini açıkladı ve kendi deyimiyle
hâlâ beyin fırtınası yapılması gereken “adım adım” yaklaşım için Güvenlik Konseyi’nden destek
aldığını söyledi. Bu girişimin en önemli unsurlarından biri; paralel olarak uygulanacak olan
kademeli, karşılıklı ve gerçekleşebilir adımları belirleyerek başlamaya dayanmaktadır. Bu
adımlar, insani yardım ve erken iyileşme sağlamanın yanı sıra tutukluları, kaçırılanları ve kayıp
kişileri, mültecilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşü için koşulların sağlanmasını, insani
ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini, Suriye genelinde sükunetin pekiştirilmesini ve istikrarın
sağlanmasını, ayrıca terörle mücadele olarak adlandırdığı hususta iş birliği yapılmasını
içermektedir.
Böylece Şam tiranının, “bir insanın ölümüne yol açan” suçlar hariç 30/04/2022 tarihinden
önce işlenen terör suçları olarak adlandırdığı suçlar için genel af çıkararak ne yapmak istediği
ortaya çıkıyor. Zira bu şekilde karar, kişisel hak davasını etkilemeyecektir.
Türkiye rejiminin, Türkiye topraklarında ikamet eden yaklaşık bir milyon mülteciyi iade etmek
için yapmaya çalıştığı şey; toplam mültecilerin sayılarının dört milyon küsura ulaşması ve
uluslararası bağışçıların yardım sağlamak için yaptıkları, evet bunların hepsi, BM Özel Elçisi
Geir Pedersen’in “adım adım” yaklaşımı bağlamındadır. Böylece uluslararası toplumun ve
onunla bağlantılı görevli rejimlerin; Suriye devrimi dosyasını bitirmek, ABD’nin çıkarlarını
koruyan habis Amerikan siyasi çözümünü uygulamak ve Şam halkının fedakarlıklarını ve kafir
Batı’nın egemenliğinden ve ajanlarının tasallutundan kurtulma özlemlerini ortadan kaldırmak
için çalıştıkları ortaya çıkmaktadır.
Şam halkının görevi, kafir Batı’nın belirlemeye çalıştığı kaderlerini beklememeleridir. Zira
devrimlerinin geleceği emin ellerde değildir. Bilakis devrimlerinin geleceği, İslam düşmanlarının
elinde ve merhameti, insani, ahlaki ve ruhi kıymetleri bilmeyen kurtların dişleri arasındadır.
Dahası onların tüm davranışları, maddi değer etrafında dönmektedir.
O halde çok geç olmadan devriminizin farkına varın ve fedakarlıklarınızı zayi olmaktan
koruyun.
ْ ض
ت غ َْزلَ َها مِ ْن بَ ْع ِد قُ َّوةٍ أَ ْنكَاثا
َ َ“ َو ََل ت َ ُكونُوا كَالَّتِي نَقİpliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan
(kadın) gibi olmayın.” [Nahl 92]
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