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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona salgını sonrasında 
dünyanın "yeni bir gerçekliğe" doğru ilerlediğini, Türkiye'nin Koronavirüs 
tehdidinin üstesinden gelebileceğine olan güvenini ifade ederek şu sözleri 
dile getirdi Allah’ın izniyle Koronavirüsüne karşı savaşımızı kazanacağız ve 
sonra yeni bir dünya için yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kalacağız.

  Türkiye İçişleri Bakanı Soylu Türkiye sağlık tesis ve kurumların verimliliğinin ve 
aynı zamanda Türkiye’nin sağlık ve güvenlik altyapısının ne kadar güçlü olduğuna 
değinerek şöyle dedi: Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemler 
çerçevesinde, günde yaklaşık 20 milyon maske üretilecektir.  

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Koronavirüs vakalarını tespit 
etmek için günde 30.000'den fazla 
test sayısına ulaştık. Test sayısındaki 
artışla birlikte, vaka sayılarında düşme 
eğiliminde olduğunu izledik. Koca, 
virüs gücünü iletişim ve temastan 
aldığını söyledikten sonra şunu ekledi: 
Bundan dolayı Evde kal Türkiye 

Türk bilim adamları Koronavirüsü yok edecek ilacı bulmak için zamana karşı yarışı 
sürdürmektedirler. Deney ve testler sonucunda ilacın ilk aşama sonuçlarında tatmin edici 
sonuçlar elde ettikleri ortaya çıkmıştır. Korona virüse enfekte olan kişiler için plazma 
enjeksiyon deneyleri uygulamaktadırlar. Kendilerine  tedavi uygulandıktan sonra iyileşme 
oranının muhtemelen yüksek olması beklenmektedir. 

Türkiye Kızılayı günlük olarak binlerce 
litre dezenfektan ürettiğini, ihtiyaç 
duyulması halinde üretim kapasitesini 
artırabileceğini ve 81 ilde Kızılay şubeleri 
üzerinden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 
olarak dezenfektan  dağıttığını duyurdu.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان إن العــامل مقبــل علــى "واقــع جديــد" عقــب جتــاوز وابء 
كــوروان، معــرابً عــن ثقتــه أبن تركيــا ســتتمكن مــن التغلــب علــى خطــر فــروس كــوروان، وقــال: إبذن هللا 

ســننتصر يف حربنــا ضــد فــروس كــوروان ومــن مث ســنكون أمــام واقــع جديــد لعــامل جديــد.

قال وزير الداخلية الرتكية ســليمان صويلو، إنه ويف إطار التدابر املتبعة للوقاية من فروس “كوروان” 
ســيتم إنتــاج حنــو 20 مليــون كمامــة يوميــاً، وأشــاد صويلــو مبــدى كفــاءة املنشــآت واملؤسســات الرتكيــة 

بكافــة أذرعهــا، ومــدى متانــة البنيــة التحتيــة الرتكيــة الصحيــة واألمنيــة يف آن واحــد.

قــال وزيــر الصحــة الرتكــي فخــر الديــن قوجــة، 
إنــه ومــع ارتفــاع عــدد االختبــارات الــي وصلــت 
إىل أكثــر مــن 30 ألــف اختبــار يوميــاً للكشــف 
)كــوروان(،  بفــروس  اإلصابــة  حــاالت  عــن 
مييــل إىل  اإلصــاابت ابلفــروس  معــدل  أن  إال 
االخنفــاض، وقــال: الفــروس يســتمد قوتــه مــن 

التواصــل والتالمــس، لنبقــى يف منازلنــا.

ســباق مــع الزمــن خيوضــه العلمــاء األتــراك مــن أجــل وضــع حــد هلــذا الفــروس، معتمديــن علــى جتــارب واختبــارات أثبتــت النتائــج 
األوليــة أهنــا حققــت نتائــج ُمرضيــة، ويســتخدمون جتــارب حقــن البالزمــا للمصابــن بفــروس )كــوروان(، ومــن املرجــح أن نســبة 

التعــايف ســتكون كبــرة بعــد تطبيــق العــالج عليهــم. 

تنتــج  أهنــا  الرتكــي،  األمحــر  اهلــالل  مجعيــة  أعلنــت 
يوميــاً آالف اللــرتات مــن املعّقمــات وتوّزعهــا جمّــاانً 
على احملتاجن يف عموم البالد، يف 81 والية تركية 
عــر فــروع اجلمعيــة، مــع اســتعدادها لــزايدة الطاقــة 

اإلنتاجيــة يف حــال حصلــت احلاجــة إىل ذلــك.

الرئيس التركي أردوغان: مقبلون على واقع عالمي جديد عقب تجاوز كورونا
ً
وزير الداخلية التركي: تركيا ستنتج 20 مليون كمامة يوميا

وزير الصحة التركي: معدل إصابات “كورونا” إلى انخفاض في تركيا

علماء أتراك يسابقون الزمن لتطوير عالج يساعد على الشفاء من “كورونا”

مات على المحتاجين
ّ

الهالل األحمر التركي تنتج وتوزع المعق

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Korona’dan Sonra Yeni Bir Küresel Gerçekliğin EşiğindeTürkiye İçişleri Bakanı: Türkiye Günde 20 milyon Maske Üretecek

Türkiye Sağlık Bakanı: Türkiye'de Korona Vaka Sayılarında Azalma Vardır 

Türk Bilim Adamları "Korona" Tedavisi İçin Bir İlaç Geliştirmek Üzere 
Yarışa Girdiler 

Türk Kızılayı İhtiyaç Sahiplerine Dezenfektan Üreterek Dağıtıyor 

Türkiye, İspanya, İtalya, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Amerika, Rusya, Irak ve Libya da dâhil olmak 
üzere Avusturya gibi dünyadaki birçok ülkeye ve  Arap ülkelerine "Korona" ile mücadelede katkıda 
bulunmak için yardım ve tıbbi malzeme göndermektedir.

تركيــا ترســل مســاعدات ومســتلزمات طبيــة لعــدد مــن دول العــامل كإســبانيا وإيطاليــا وبريطانيــا واجملــر وبلغــاراي والنمســا 
ابإلضافــة إىل أمريــكا وروســيا وعــدد مــن الــدول العربيــة مــن بينهــا العــراق وليبيــا عــر اهلــالل األمحــر الرتكــي للمســامهة 

مبكافحــة “كــوروان”.

تركيا: تقدم أقوى أشكال التضامن مع دول العالم  لمجابهة كورونا
Türkiye: Korona ile Mücadele Etmek İçin Dünya Ülkeleriyle 

En Güçlü Şekilde Dayanışma İçinde Olduğunu Gösterdi 
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Avrupa Birliği, Koronavirüs ile mücadele bahanesiyle Suriye, Venezuela, İran 
ve Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.  
Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri Josep Borrell, " Yaptırımlarımız insani 
yardım sağlanmasına engel değildir. Yaptırımlara tabi tıbbi ekipmanın teslim 
edilebilmesi için diğer ülkelerin de aynı adımı atacağını taahhüt ediyoruz." 

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de üç kimyasal saldırıdan Esad rejiminin 
sorumluluğunu doğrulayan bir rapor yayınladı. Rapor, rejime karşı siyasi bir kınama 
oluşturduğu ve nihayetinde Suriye rejimin bu suçluları yeniden işlemesinin önünün 
kesildiğini bildirdi. Bu tespitler önümüzdeki süreç içinde gerçekleşecek mahkemelerde Esad 
rejimin önüne bir suç unsuru olarak çıkacaktır.

Suriyeli mühendis ve doktorlar, Suriye’nin özgürleştirilmiş kuzey bölgesinde, Korona virüsün 
yayılmasından korkulduğu ve solunum cihazlarının eksikliği nedeniyle solunum cihazı 
üretilmeye başlandılar. Bu solunum cihazları Avrupa endüstrisine rakip olacak şekilde 
doktorlar, mühendisler ve elektrik uzmanları tarafından üretilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye'deki Koronavirüs vakalarının sayısında bir patlamanın yaşanacağı 
korkusunu dile getirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Esad rejiminin hapishanelerde 
ve gözaltı tesislerinde Koronavirüs ile kitle enfeksiyonu riski konusunda uyarıda bulunmaktadır. 

دعا االحتاد االورويب إىل رفع العقوابت املفروضة عن ســوراي وفنزويال وإيران وكوراي الشــمالية حبجة مكافحة 
فــروس كــوروان، وقــال مفــوض االحتــاد األورويب للسياســة اخلارجيــة، )جوزيــب بوريــل(: عقوابتنــا ال تعرقــل 
تقــدمي املســاعدات اإلنســانية، ونتعهــد أبن يتخــذ ابقــي الــدول اخلطــوة ذاهتــا للتأكــد مــن إمكانيــة إيصــال 

املعــدات الطبيــة الــي ختضــع للعقــوابت.

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تصــدر تقريــراً تؤكــد فيــه مســؤولية نظــام األســد عــن ثــالث هجمــات كيميائيــة يف 
ســوراي، التقريــر أداة اهتــام قضائيــة أمــام احملاكــم مســتقباًل فهــو ُيشــّكل إدانــة سياســية مرمــة ضــد النظــام اجملــرم، ويقطــع 

الطريــق هنائيــاً أمــام أّي حماولــة أو جهــد إلعــادة تعــومي النظــام الســوري وشــخصياته اجملرمــة. 

يف الشــمال الســوري احملــرر، وبســبب نقــص أجهــزة التنفــس الصناعــي، وخوفــاً مــن تفشــي فايــروس كــوروان يف 
احملــرر، يتــم صناعــة املنفســة الصناعيــة، حيــث يشــرتك بصناعتهــا أطبــاء ومهندســون ومهنيــون كهــرابء وتضاهــي 

جبودهتــا املنافــس الصناعيــة األوروبيــة.

منظمــة الصحــة العامليــة أعربــت عــن خوفهــا مــن انفجــار أعــداد حــاالت اإلصابــة بفــروس كــوروان يف ســوراي، ومفوضيــة حقــوق اإلنســان 
حتــذر مــن خطــر اإلصابــة ابلعــدوى اجلماعيــة بفــروس كــوروان يف الســجون ومرافــق االحتجــاز. 

االتحاد االوروبي يجدد دعوته لرفع العقوبات عن نظام األسد بحجة كورونا  تؤكد فيه مسؤولية نظام األسد عن ثالث هجمات كيميائية في سوريا
ً
منظمة حظر األسلحة الكيميائية تصدر تقريرا

تخوف من انتقال فيروس  )كورونا( من مناطق النظام إلى الشمال السوري المحرر

آالف المعتقلين تحت التهديد في سجون بشار األسد

Avrupa Birliği Korona bahanesiyle Esad Rejimine Karşı 
Yaptırımları Kaldırma Çağrısını Yeniledi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'deki Üç Kimyasal Saldırıdan
Esad Rejiminin Sorumluluğunu Doğrulayan Bir Rapor Yayınladı

Suriye’nin Özgürleştirilmiş Bölgesinde Solunum Cihazı Üretildi 

Korona virüsün Rejimin Kontrolündeki Bölgelerden 
Özgürleştirilmiş Bölgelere Taşınmasından KorkuluyorBeşar Esad Hapishanelerinde Binlerce Tutuklu Tehdit Altında

Özgürleştirilmiş bölgelerde bugüne kadar Koronavirüs vakası tespit edilemedi. Kaçakçılık 
yoluyla rejim bölgelerinden getirilmesinden korkuluyor. Özgürleştirilmiş bölgelerde Koronavirüs 
enfeksiyonu olmadığı açıklandı. Kaçakçılık yoluyla veya ticari alışveriş yoluyla virüsün taşınmasından 
korkuluyor. Korona virüsün,  ürünlerin kaçak yollarla getirilmesiyle ya da para karşılığında şahıslar 
üzerinden maksatlı olarak özgürleştirilmiş bölgelere getirilmesinden korkuluyor. 

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, gıda tedarikinin Korona salgını sırasında aç insanlara 
ulaşması bahanesi altında İran, Kuzey Kore, Küba, Venezuela gibi ülkeler ve Suriye’ye  uygulanan 
uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

مل يعلــن حــى اآلن عــن وجــود أي إصابــة بفــروس كــوروان يف الشــمال الســوري احملــرر، وســط ختــوف مــن انتقــال الفــروس مــن مناطــق 
النظــام عــن طريــق التهريــب، مــن خــالل إدخــال مــواد وبضائــع مهربــة ميكــن أن حتمــل الفــروس مقابــل احلصــول علــى مبالــغ ماليــة.

طالبــت مقــررة األمــم املتحــدة للحــق يف الغــذاء )هــالل إلفــر( إىل رفــع العقــوابت الدوليــة املفروضــة علــى دول مثــل إيــران وكــوراي الشــمالية 
وكــواب وفنزويــال وســوراي، حبجــة ضمــان وصــول اإلمــدادات الغذائيــة للســكان اجلوعــى خــالل جائحــة كــوروان.

مقررة األمم المتحدة تدعو إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا

BM Raportörü Suriye'ye Uygulanan Uluslararası Yaptırımların 
Kaldırılması Çağrısında Bulundu
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Avrupa, dünyayı ve insanlığı yok edecek kadar silah fabrikaları, nükleer reaktörler ve 
ölümcül silahlar üretip stoklayarak büyüklüğünü ve gücünü kanıtlamıştır. Avrupa küresel 
savaşlar oluşturacak kadar gerekli silahları depoladı. 
Diğer taraftan bir virüse karşı korunmak için gerekli minimum tıbbi malzeme; eldiven ve 
tıbbi maske temin edemediğini gösterdi. Avrupa’da birçok fabrika çalışanlarına tıbbi maske 
ve eldiven sağlanamadığı için Avrupa'da birçok yerde üretimi durdurduklarını açıkladılar. 
Evet, füze, uçak ve bomba üreten ülkeler maske, eldiven ve dezenfekte ihtiyaçlarını 
üretmekten aciz duruma düştüler. Dünya korona'dan sonra aynı dünya olmayacak! Dünya 
Sağlık Örgütünün beyanına göre en dehşet verici şey salgınından etkilenen ülkelerin çoğu, 
dünyanın en çok kalkınmış, medeni ve yetenekli ülkelerdir.
Dünyanın bombalarla binlerce insanı öldüren akıllı ve biyolojik silahlara, patlayıcı varillere 
değil, hastanelere, tıp teknolojisine,sağlığa ve doktorlara ihtiyacı var.
Acı verici bir soru: 
Salgın, perişan durumda olan Arap ülkelerine ulaştığında ne olacak? Gizlilik ve inkâr 
anlayışı siyasetiyle acıların ve dehşetin oranı ne kadar olacaktır? 
Hava durumu tahminlerinde bile yalan söyleyen Esad rejiminin kontrolü altındaki kalan 
Suriyelilerin durumu nasıl olacak? 
Açlık ve işkence koşulları altında tutuklu olan on binlerce çocuğumuzun kaderi ne olacak?
korona, dünyada insanlar özgür olmasına rağmen hayatlarını alıyor. Durum böyleyken 
demir parmaklıklar arkasında olanların durumu nasıl olur? Bu durumda afetin ölçeği 
katlanarak artar.
Bu durumda Suriye'de hapishaneler Esad rejimi veya İran milislerin kontrolü altında ise 
vahamet daha da büyüyecektir. Bu durumun vahametini minimize etmek için dünyanın Esad 
hapishanelerinde bulunan tutukluların serbest bırakılması için çağrı yapması gerekiyor. 
Esad, savaş uçağı, helikopter, mühimmat, silahlar, füze ve yakıt sağlayabiliyor da, salgın 
hastalığa karşı önlemleri alamıyor mu?  Gerekli tıbbi malzeme, temel ihtiyaçlarını ve evde 
kal çağrısı yapamıyor mu?
Suriye toplumuna hakim olan bozuk sistem,  Suriye halkının öldürülmesi, yerinden edilmesi 
için çalıştı. Rejim Suriye halkını öldürmeye, yok etmeye ve yerinden edilmeye devam ederken 
uluslararası devletler de bu bozuk sistemi destekledi ve kendi sınırlarında sıkışan evsiz ve 
yerinden edilmiş mültecileri unuturken Suriye'nin katil tiranını Başar Esad'ı destekliyorlar.
Doktorlar ve sağlık personeli virüsle karşı karşıya.
Doktorlar, insanlığa hizmet etme konusunda sağlık personeline olan bağlılıkları ile 
merhamet melekleri olduğunu kanıtladılar. Doktorlardan her gün biri İtalya'da  Fransa'da 
bu mücadelede  hayatını kaybediyor. Bununla birlikte Suriyeli doktorlar sığındığı ülkelere 
ve insanlığa hizmet ederken ikisi İtalya'da ve ikisi de Fransa'da korona hastalığından 
hayatlarını kaybettiler. 
Batının bu algılarını değiştirmesi gerekiyor. Ölümü, silah fabrikalarını desteklemek yerine 
hayat veren çalışmalara dikkat edip  onları desteklemesi gerekiyor.
Amerika da dahil olmak üzere virüs tüm gelişmiş ülkeleri yendi. Avrupa, tıp alanında 
ve saadeti garanti eden ürünler üretmektense insanları öldürmek/ yok etmek için silah 
yapmakla uğraşan bu ülkelerin virüs karşısında gerçek acizliğini gösterdi.
Son olarak: Batı medeniyeti, yaşlıları virüsle baş başa bırakarak ölüme terk ederken Türkiye, 
yaşlılara ihtiyaç duydukları ilaç, gıda ve kişisel ihtiyaçlarını temin etti. Batı medeniyetine 
dendi ki, bu virüsle dünyadaki insanların sorunlara çözüm bulmaları sona erdi.
Gökyüzünden gelecek çözüme odaklanın.  
Türkiye Cumhurbaşkanı, vatandaşları korumak için önemli kararlar aldı.
Cumhurbaşkanı:"korona krizi nedeniyle Türk vatandaşlarının acı çekmesine müsaade 
etmeyeceğiz.Türkiye'de kimsenin aç, mazlum veya kötü muamele görmesine izin 
vermeyeceğiz" dedi.
Allah’tan insanlığı ve dünyanın tüm halklarını korumasını ve özellikle Suriye halkını ve 
kardeş Türk halkını korumasını dileriz.

أثبتت أورواب عظمتها وقوهتا من خالل قدرة مصانعها العسكرية ومفاعالهتا النووية على االستمرار إبنتاج 
لتأمني األسلحة  البشرية، واستعدادها  الكرة األرضية وفناء  لتدمري  القاتلة وتوفري خمزون يكفي  األسلحة 
الالزمة حىت يف ظل قيام حروب عاملية، وابملقابل أظهرت عجزها عن أتمني احلدود الدنيا من املستلزمات 
الغذائية  واملعامل  املصانع  عشرات  الطبية،  والكمامات  قاتل كالكفوف  فريوس  ملواجهة  الالزمة  الطبية 
للعاملني فيها، دول جتيد  أعلنت توقفها عن اإلنتاج لعدم متكنها من توفري مستلزمات احلماية الصحية 

تصنيع الصواريخ والطائرات والقنابل، وال تستطيع صنع كمامات وكفوف  ومعقمات. 
)والعامل بعد كوروان لن يعود كما كان!(، وأشد ما يثري الرعب أن أكثر الدول املنكوبة ابلوابء )وفق منظمة 
الصحة العاملية( هي ابلضبط أكثر دول العامل رقياً وحتضراً وقدرات، مشايف ودواء وتكنولوجيا ورفاهية، 
العامل حباجة إىل أطباء ال إىل قنابل وبراميل متفجرة، حباجة إىل أطباء ال إىل أسلحة ذكية وبيولوجية تسقط 

اآلالف من البشر.
والسؤال املؤمل: ماذا سيحصل عندما يصل الوابء للبالد العربية البائسة؟؟، أو ما هو حال معاانهتا يف ظل 
التكتم واإلنكار ؟؟؟، وما هو حال من تبقى من السوريني حتت سيطرة النظام األسدي القاتل الذي عودان 
أبنائنا املعتقلني يف ظل ظروف  على كذبه حىت يف النشرة اجلوية؟؟، وما هو مصري عشرات األلوف من 
التجويع والتعذيب، الكوروان يفتُك ابلبشِر وهم أحراٌر، فكيف إن كانوا خلَف القضبان؟، حجَم الكارثِة 
سيكون أضعافاً مضاعفًة، خاصًة إن كان السجُن يف  سوراي، والسّجاُن نظاُم األسد أو املليشيات اإليرانية 

فهذا يستدعي أن جيتمع العامل للمطالبة ابإلفراِج عن املعتقلنَي.
يستطيع األسد أتمني الذخرية والسالح والصواريخ والوقود للطائرات واملروحيات، وال يهتم بتلبية متطلبات 

الناس األساسية واحتياجاهتم للبقاء يف املنازل )للوقاية من كوروان( ألن الناس جمرد أرقام لديه.
النظام الفاسد والعصابة املهيمنة على رقاب الشعب استخدموا التدمري والقتل والتشريد ألكثرية الشعب 
السوري، واجملتمع الدويل دعمه ومكنه من االستمرار ابلقتل والتدمري والتهجري، ويتناسى الالجئني املشردين 

واملهجرين العالقني على حدود الدول واملعتقلني، ويقوم بدعم طاغية الشام القاتل بشار أسد.
األطباء والكوادر الصحية يف مواجهة الفريوس:

أثبت األطباء أهنم مالئكة الرمحة من خالل تفانيهم مع الكادر الصحي يف خدمة البشرية، ويومياً يسقط 
العديد منهم، ويف يوم واحد مات يف إيطاليا أكثر من مخسني طبيباً، واألطباء السوريني وضعوا أنفسهم يف 

خدمة اإلنسانية يف كل بلدان اللجوء وتوىف منهم إثنان يف إيطاليا واثنان يف فرنسا.
وهذا يستدعي تغيري النظرة إليهم واالهتمام هبم ودعمهم بدال من دعم مصانع أسلحة املوت.

لقد هزم الفريوس كل الدول املتقدمة مبا فيها أمريكا، وأظهر حقيقة هذه الدول اليت هتتم بصناعة السالح 
لقتل اإلنسان، وال هتتم ابلطب وصنع الوسائل اليت تضمن حياته وسعادته. 

أخريًا:
يف الغرب املتحضر مسحوا بقتل الكبار ابلسن وتركهم ملصريهم يف مواجهة الفريوس، ويف تركيا وفروا لكبار 
السن كل ما حيتاجون إليه من دواء وطعام وحاجيات شخصية، يف الغرب املتحضر قالوا: انتهت حلول 
أهل األرض وابنتظار حلول السماء، ويف تركيا أصدر الرئيس الرتكي قرارات مهمة حلماية املواطنني، وقال: 
لن جنعل املواطن الرتكي يعاين بسبب أزمة “كوروان”، ولن نسمح يف تركيا ألحد أن جيوع أو يُظلم أو يتعرض 

ملعاملة سيئة.
نسأل هللا أن حيمي البشرية وكل شعوب العامل وحيفظ الشعب السوري والشعب الرتكي الشقيق.
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Rejimin belirgin sessizliği ve üstüne düşeni yapmaktan kaçışı sonucunda Şam'daki Korona salgının yayıldığı 
alanlar artarak Suriye rejimi tarafından kontrol edilen tüm Suriye coğrafyasına ulaşmıştır. Sistematik 
baskı ve yoksunluk politikası bağlamında Esad’ın Suriye toplumunun katmanları arasında nasıl dolaştığı, 
400 binden fazla Suriyelinin içerde tutulduğu Rejim hapishanelerinin ve gözaltı merkezlerinin içinde 
bulunduğu durumdan görülebilmektedir. Nitekim en kötü gözaltı işlemlerine maruz bırakılarak tutuklanıp 
tüm tasavvurların ötesinde sağlıksız ve insanlık dışı bir durumda kötü şartlardaki hapishanelere atılmışlar. 
Bu durum bizi ve dünyadaki tüm onurlu insanları, özgürlük ve haysiyetlerini elde etmek için mücadele 
vermekten başka bir suçu olmayan ve yıllarca gözaltında tutulan Suriyeli mahkûmlarını serbest bırakması 
için mücrim Suriye rejimine karşı sesimizi yükseltmeye ve üzerindeki baskılarını artırmaya sevk etmiştir.
Gerçek şu ki; Koronavirüsü aşırı kalabalık olan gözaltı merkezlerine yayıldığı takdirde Suriyeli tutukluların 
akıbeti bilinmemektedir. Böyle bir durum kaçınılmaz ölümlere yol açabilir. Dahası, rejim Korona salgını 
bahanesiyle rakiplerinden kurtulmak istediği herkesi öldürmek için salgının yayılmasına yatırım yapabilir. 
Nitekim daha önce Tedmur hapishanesi de dâhil olmak üzere birçok hapishanede bunu yapmıştır. Kendisine 
karşı çıkan ve kendisine karşı isyan edenlerin bulunduğu her hapishane ve tutuk evinde salgını ileri sürerek 
bunu yapabilir. 
Dolayısıyla, bugün Suriyeli tutukluların Suriye rejimi hapishanelerindeki kaderi küresel bir sessizliğin 
hakim olduğu bir atmosferde ön plana çıkmaktadır. Zira Rejim tarafından kontrol edilen alanlarda 
Covid-19 salgınının yayılması nedeniyle bodrumlarda öldürülme riski ile karşı karşıya bulunan yüz 
binlerce Suriyeli mahkûmu kimse umursamamaktadır.
Er ya da geç Suriyeli tutukluların bulunduğu gözaltı yerlerine ulaşmalıdır. Nitekim Suriye İnsan Hakları 
Ağı bunun için neler yapabileceğini konusunda bir deneyim ve güvenceye sahip olduğunu göstermiştir.  
Şu anda belgelenmiş 129 bin 989 Suriyeli tutuklunun bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda 
kaybolanların yaklaşık 100 bin kişilik bir yekûn oluşturmaktadır. Suriye İnsan Hakları Ağı müdürü 
Abdulgani tutuklu sayısının aslında yaklaşık olarak belgeleyenlerin iki katı olduğunu belirtmektedir.  Yani 
250 bin civarında tutuklunun bulunduğunu söylemektedir. Kaldı ki; Suriye'nin tüm devrim güçlerinin 
istatistiklerine göre gerçek sayı çok fazladır. Ayrıca 43 Suriyeli ve Arap sivil toplum örgütler, özellikle 
İranlı, yerli ve yabancı milislerin Suriye'ye yayılmalarından sonra "virüsün gözaltı merkezlerinden 
birine veya hepsine yayılmaması konusunda uyarıda bulunmaktadır. Zira İranlı grupların sayıları 50 
‘yi açarken toplam militanlarının sayısı 60.000'i geçmektedir. Bunlar İran askeri uzmanlarının komutası 
altında çalışmaktadırlar. Suriyelilerin Şam, Halep ve Elbukemal'da kaydettiklerine göre salgını Suriye'ye 
taşıyanlar da bunlardır. 
Suriye halkı, bugün Suriye rejiminin mahkûmlara karşı işleyebileceği herhangi bir sucu garipsememektedir. 
Çünkü Suriyeliler, Esad milislerinin 4 Nisan 2017'de, Han Şeyhun’da 30’u çocuk olmak üzere 90’dan fazla 
insanı sarin gazı ile öldürdüğünü hatırlamaktadır. Tıpkı bunun gibi Suriye rejimi soğukkanlılıkla 21 
Ağustos 2013'te Şam kırsalındaki Guta’da 0041’den fazla sivili öldürmüştü. 
Diğer taraftan Suriye İnsan Hakları Ağı raporunda 23 Ocak 2012'den bu yana Esad rejiminin 221 kimyasal 
saldırı gerçekleştirdiğini belgelemiştir. 2012 tarihi zamanda 4 Nisan 2019 itibarıyla Suriye'de kimyasal 
silahın kullanılmış olduğuna dair ilk belgedir.  Çoğunun Şam ve İdlip kırsalında gerçekleştirilen bu 
saldırılardan Suriye rejimi sorumludur. Nitekim Suriye İnsan Hakları Ağı, bu saldırıların adları ve ayrıntılı 
bilgileri kayıtlı olan en az 1461 kişinin ölümüne neden olduğunu doğrulamıştır. En az 9753 yaralamaya ek 
olarak 185 çocuk, 252 kadın, 57 silahlı muhalif savaşçısı ve muhaliflerin hapishanesinde bulunan 7 rejim 
askeri esirin ölümünden de Esad rejimi sorumludur.
İşte ısrarla sorulması gereken Suriye'deki insani sorun burada devreye giriyor: Çevremizdeki bu dünya, 
çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı kendileri tarafından desteklenen Esad Korona’sının tehlikesini 
hissediyor mu?? Esad'ın, uluslararası bazda yasaklanan her türlü kimyasal silahlarla Suriye halkına yönelik 
işlediği tüm cinayetlerden sorumlu tutulması mümkün olacak mıdır? Mücrim Esad serbest ve cezasız 
kalabilir mi? Bunlar Suriyelilerin bu günlerde gündeme getirdiği meşru sorulardır. Koronavirüsü gitgide 
yayılırken ve karanlık cezaevlerindeki tüm Suriyeli tutuklular için yakın olan tehlike baş göstermişken bu 
soruların sorulması bir haktır. Bugün, salgın onları vurmadan önce tutukluları serbest bırakması için Esad 
rejimi ve onu destekleyen Rusya ve İran üzerinde baskı kurmanın önemi açıkça ortaya çıkmıştır. Bu onların 
Allah’ın onlara yazdığı bir kader değildir.
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تقارير وتحقيقا

المعتقلون السوريون وكورونا والنظام المجرم

مع انتشار وابء الكوروان يف دمشق وكل اجلغرافيا السورية اليت يسيطر عليها النظام السوري، وازدايد مساحة االنتشار، 
وسط صمت وهروب واضحني من قبل هذا النظام، ويف سياق سياسة القمع املمنهجة واحلرمان، والتغول األسدي على 
جل مفاصل اجملتمع السوري، تتمظهر على  السطح حالة السجون السورية واملعتقالت، اليت تضم ما ينوف عن 400 
ألف إنسان سوري، كان قد زُج هبم يف أسوأ أنواع املعتقالت والسجون، وأماكن االحتجاز، ضمن ظرف ال صحي وال 
إنساين يفوق كل التصورات، وجيعلنا، ويدفع بنا، وكل الشرفاء ابلعامل إىل إعالء الصوت والضغط على النظام السوري 

اجملرم، إلطالق السجناء السوريني الوطنيني املعتقلني منذ سنوات من أجل احلرية والكرامة.
فمصري املعتقلني السوريني )فيما لو انتشرت الكوروان داخل املعتقالت املكتظة(، جمهول وقد يؤدي إىل املوت احملتم، عالوة 
على أن النظام من املمكن أن يستثمر انتشار الوابء ليقتل ما يريد أن يقتل من معارضيه حتت دعوى انتشار الوابء، وقد 

فعلها قبل ذلك يف سجون عديدة منها سجن تدمر، وكل املعتقالت اليت زج فيها من يعارضه، أو يثور ضده. 
إًذا فإن مصري املعتقلني السوريني اليوم يف سجون النظام السوري يعود إىل الواجهة وبقوة يف ظل صمت عاملي )معومل( ال 
أيبه ملئات اآلالف من السوريني املعرضني للقتل يف هذه األقبية، بسبب انتشار وابء كوفيد-19 يف مناطق سيطرة النظام. 
واليت قد تصل عاجاًل أم آجاًل إىل أماكن احتجاز املعتقلني السوريني، وقد قامت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بتوثيق 
بـ 129989 معتقاًل، ويشكل  املعتقلني السوريني  ما استطاعت توثيقه من املعتقلني حالًيا، وبنظرها أهنا وثقت أعداد 
املختفون قسًرا قرابة 100 ألف منهم، فيما يقدر مدير الشبكة، فضل عبد الغين إمجايل عدد املعتقلني بضعف ذلك، 
أي حنو 250 ألف معتقل. بينما يتجاوز العدد احلقيقي ذلك ابلكثري حسب إحصاءات قوى الثورة السورية برمتها. كما 
انشدت وحذرت 43 منظمة جمتمع مدين سورية وعربية من “انتشار الفريوس داخل أحد مراكز االحتجاز” أو كلها. خاصة 
بعد أن أصبحت تنتشر يف سورية ميليشيات إيرانية وحملية وأجنبية اتبعة لطهران، يزيد عددها على 50 فصياًل، ويتجاوز 
عدد مسلحيها 60 ألفًا، يعملون حتت قادة خرباء عسكريني إيرانيني، وهم من نقل الوابء إىل سورية، وهو ما يالحظه 

السوريون يف دمشق وحلب والبوكمال.
يستذكر  حيث  اليوم،  السجناء  حبق  السوري  النظام  يرتكبها  أن  املمكن  من  جرمية  أي  السوري  الشعب  يستغرب  وال 
السوريون يف مثل هذا الشهر الرابع من نيسان/ابريل 2017 عندما قتلت ميلشيا األسد بغاز السارين أكثر من 90 

شخًصا، 30 منهم أطفال يف خان شيخون.
وهو ُيشبه إىل حد بعيد ما قام به النظام السوري يف هجوم الغوطتني بريف دمشق يف 21 أغسطس/ آب 2013، والذي 

راح ضحيته أكثر من 1400 مدين سوري بدم ابرد.
ولعل الشبكة السورية هي من وثقت أيًضا يف تقريرها، قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23 كانون الثاين /يناير 2012 
وهو اتريخ أول استخدام موثَّق للسالح الكيميائي يف سورية حىت 4 إبريل/ نيسان 2019، كان النظام السوري مسؤواًل 
عنها، معظمها يف حمافظيت ريف دمشق وإدلب. حيث أكدت الشبكة أّن اهلجمات تسّببت مبقتل ما ال يقل عن 1461 
شخصاً، مسجلون ابالسم والتفاصيل، كان النظام مسؤواًل عن مقتلهم )بينهم 185 طفاًل، و252 سيدة(، و57 من 
مقاتلي املعارضة املسلحة، وسبعة أسرى من قواته كانوا يف أحد سجون املعارضة، إضافة إىل إصابة ما ال يقل عن 9753.

من هنا أييت السؤال اإلنساين السوري الذي ابت يلح بسؤاله: هل أحس هذا العامل املكورن اليوم بشهقات أطفالنا جراء 
كوروان األسد الذي يدعموه؟؟ وهل ابت ابإلمكان حماسبة األسد على كل ما اقرتفته يداه حبق السوريني من قتل، بكل 
أنواع األسلحة الكيماوية واحملرمة دولًيا؟ وهل من املمكن أن يبقى اجملرم طليًقا ومفلًتا من العقاب؟ أسئلة مشروعة يطرحها 
السوري هذه األايم وهو حمق فيها كل احلق بينما يزداد انتشار الكوروان ويزداد اخلطر الذي ابت حمدقًا بكل املعتقلني 
السوريني يف سجون الظالم األسدي. وهو ما يدفع اليوم بكل وضوح إىل أمهية وجود املزيد من الضغوط على النظام 

األسدي ومن يدعمه من روسيا أو إيران، إلطالق املعتقلني قبل أن حتصل الكارثة احملدقة هبم، ال قدر هللا.

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmed Mazhar Saadu

Suriyeli Tutuklular, Korona ve Mücrim Rejim!

Siyasi Bölüm Başkanı
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الــروس وهــم حلفــاؤه ، فاخلزينــة فارغــة والعصابــة احمليطــة بــه لــن تضــخ ملياراهتــا 
املســروقة يف البنــك املركــزي لتــدور احليــاة يف البلــد وتؤمــن الدولــة احلاجــات 
أكثــر علــى  اخلنــاق  ليضيــق  الــذي حيبــو  قانــون ســيزر  الرئيســة ، وكذلــك 

األســد، واليــوم منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة تديــن النظــام ابرتــكاب 
جرائــم ابلســالح الكيمــاوي ضــد الشــعب الســوري، وتتــواىل النكبــات وقــد 

ت
ال

مقا

يف يــوم 16 نيســان 1946 جــال آخــر جنــدي فرنســي عــن أرض ســورية، 
ومت إعــالن يــوم 17 نيســان عيــًدا وطنيًــا لالســتقالل. بعــد أكثــر مــن ربــع قــرن 
مــن االســتعمار الفرنســي البغيــض، ســورية الــي كانــت تســمى بــالد الشــام 
والي وعدت ابالستقالل التام من احللفاء بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل 
وتفــكك اخلالفــة العثمانيــة. وضعــت حتــت االنتــداب الفرنســي _االنكليــزي 
والــذي قســمها إىل أربــع دول مبوجــب اتفاقيــة ســرية عــام 1916 مسيــت 
البلديــن، احتلــت  اســم موقعيهــا ســايكس _بيكــو وزيــري خارجيــة  علــى 
مبوجبهــا فرنســا ســورية ولبنــان واحتــل اإلنكليــز شــرق األردن وفلســطن الــي 
ســلموها للكيــان الصهيــوين بعــد االنســحاب منهــا وأعلنــت شــرقي األردن 
امــارة هامشيــة. مل تكتــف فرنســا ابحتــالل الســاحل الســوري عــام 18 إمنــا 
احتلــت كل ســورية وأهنــت احلكــم الوطــي الــذي أعلنــت مبوجبــه ســورية مملكــة 
دســتورية يف معركــة غــر متكافئــة يف 24 متــوز 1920 استشــهد فيهــا الكثــر 
مــن أبطــال اجليــش الســوري الوليــد وعلــى رأســهم وزيــر احلربيــة الشــهيد البطــل 
التشــريعات والقوانــن  العظمــة، وعطلــت حكومــة االحتــالل كل  يوســف 
وأوقفــت العمــل ابلدســتور وفرضــت التعامــل ابلعملــة الورقيــة لتســرق الرصيــد 
الذهــي للبلــد. قامــت الثــورات واالحتجاجــات يف كل حمافظــات ســورية مــن 
الشــمال بقيــادة هنانــو إىل الســاحل بقيــادة صــاحل العلــي إىل دمشــق بقيــادة 
اخلــراط واألمشــر لتندمــج أخــرًا ابلثــورة الســورية الكــرى عــام 1925 بقيــادة 
ســلطان األطــرش وقياديــي احلركــة الوطنيــة يف دمشــق وغوطتهــا. الــي قمعتهــا 

عــن  الزمــن واألســد عوضــاً  مــن  قبــل عقــد  منــذ انطالقــة االحتجاجــات، 
ــا، راح  ــا حضــاراًي حقيقًي تســليم البلــد ألهلهــا لتشــهد ســورية تغيــرًا دميقراطًي
فســّلم ســورية إىل الغريــب األجنــي لتكــون مقســمة بــن اإليــراين والروســي، 
حمققــن مصاحلهــم وأطماعهــم وليــس مصــاحل الشــعب الســوري، فــال هــو 
حافــظ علــى البلــد وتركهــا ألهلهــا خيتــارون مــن يديرهــا، وال هــو بقــادر اليــوم 
أن حيافــظ حــى علــى  نفســه يف ســدة احلكــم، فالظــرف التارخيــي اآلن بــكل 
أبعــاده مــن مواجهــة إيــران وإرغامهــا إىل حــرب كــوروان األخــرة الــي جثمــت 
الــدول واألنظمــة  علــى صــدر العــامل ورئتــه، ومل يفلــت منهــا األقــوايء مــن 

فكيــف ابلضعفــاء والصعاليــك.
والنفــوذ  اإليرانيــة  امليليشــيا  مــن  املنطقــة  بتنظيــف  اليــوم  دويل  قــرار  وهنــاك 
اإليــراين، فهــي بــؤرة اإلرهــاب وبــؤرة كــوروان اليــوم يف املنطقــة، وهــي هتــدد 
الــي  األمركيــة  املتحــدة  للــوالايت  التارخيــي  احلليــف  وهــو  العــريب  اخلليــج 
فرضــت كل ســبل اإلرغــام علــى إيــران إلجبارهــا علــى اخلضــوع للشــروط 
الدوليــة، ووجــود إيــران يف ســورية ال ميكــن حلحلتــه بــدون إبعــاد ماهــر األســد 
وشــقيقه بشــار عــن واجهــة احلكــم فماهــر بوابــة إيــران الرئيســية يف ســورية.
تعــاين ســورية اليــوم مــن بنــك مركــزي فــارغ مــن العملــة الصعبــة الــي ُســرقت 
مــن قبــل العصابــة احلاكمــة وفشــل األســد مؤخــراً حــى مــن شــراء القمــح مــن 

قــوات االحتــالل بــكل وحشــية بعدمــا خــاض الثــوار معــارك مشــرفة وأجــروا 
االحتــالل علــى الرضــوخ ملطالبهــم إبقامــة حيــاة دســتورية وجــالء املســتعمر 
الــذي بــدأ ابملماطلــة حــى نشــوب احلــرب العامليــة الثانيــة الــي أجلــت اجلــالء 

ملــا بعــد انتهــاء احلــرب.
حاولــت فرنســا التنصــل مــن اتفاقاهتــا والتزاماهتــا بعــد انتهــاء احلــرب وقامــت 
ابعتداءات غامشة على دمشق وقلعتها وبرملاهنا أسفرت عن ضحااي وتدمر 

كبــر إال أهنــا اضطــرت حتــت الضغــط الشــعي والــدويل إىل االنســحاب.
 ســارعت الكتــل واألحــزاب الوطنيــة إىل تشــكيل مؤسســات حكوميــة وبنــاء 
جيــش حديــث واهتــم بعــض األثــرايء بتأســيس قاعــدة صناعيــة متقدمــة، 
فأنشــأوا مرفــأ الالذقيــة ومعمــل االمسنــت والعديــد مــن مصانــع الغــزل والنســيج 
مــن  وغرهــا  والصــوف  القطــن  مــن  احمللــي  اإلنتــاج  علــى  اعتمــدت  الــي 
الصناعــات اإلســرتاتيجية. وبــدأ البلــد يســر حثيثًــا حنــو االســتقرار إىل أن 
أتــت حــرب فلســطن بعــد أقــل مــن عامــن مــن االســتقالل ولتكــون نتيجتهــا 
الــذي مــازال يتمــدد ويتوســع  ضيــاع فلســطن وإنشــاء الكيــان الصهيــوين 
ويتغلغــل إىل اآلن. لتبــدأ بعدهــا سلســلة مــن االنقــالابت العســكرية حتركهــا 
مصــاحل إقليميــة ودوليــة تســتهدف املنطقــة العربيــة كلهــا لتخــدم سياســات 
اســتعمارية ضــد مصــاحل الشــعوب ولتنفــد أبايدي مــن يســمون ابلوطنيــن 

وهــم خونــة هــذا الوطــن وانهبيــه.
وبــدأ  وطنيــة  حبكومــات   61 عــام  وحــى   54 عــام  منــذ  ســورية  نعمــت 

احللــم ابلوحــدة يتحقــق، ولكــن ســرعة التآمــر أجهضــت هــذا احللــم يف 28 
أيلــول 1961، لتعيــش ســورية منــذ ذلــك الوقــت يف تعثــر وتراجــع يف ظــل 
حكومــات أقــل مــا يقــال فيهــا أهنــا أجهضــت حلــم الســورين والعــرب يف 

التحــرر والتقــدم والوحــدة.
عندمــا ســئل جــون فوســرت داالس وزيــر خارجيــة أمــركا األشــهر صاحــب 
سياســة حافــة اهلاويــة مــع الســوفييت ملــاذا هتتمــون بســورية وهــي بلــد صغــر 
حليفتنــا  ومصــاحل  مصاحلنــا  وهتــدد  حوهلــا  تشــع  ســورية كاليورانيــوم  قــال: 
إســرائيل وهتــدد الســلم العاملــي. مــن هنــا كان حجــم التآمــر علــى ســورية منــذ 
اخلمســينات ومــا زال، ولكــن املصيبــة الكبــرة أن أكثــر احلكومــات يف بلــدان 
كانــت تنفــذ سياســات اســتعمارية تتماهــى مــع املخططــات العــدوة. ولكــن 
مــا حيصــل يف ســورية منــذ عشــر ســنوات يفــوق احللــم الغــريب بتدمــر ســورية 

فقــد أعــادان النظــام اجلــامث علــى صــدوران إىل العصــر احلجــري.
  وال خــالص اليــوم لســورية إال إبقامــة حكــم وطــي دميقراطــي إبرادة شــعبية 
حنــو حتقيــق احلريــة والكرامــة والعدالــة وأبيدينــا مجيًعــا، أيــدي الوطنيــن األحرار 

ســنتمكن مــن حتقيــق احللــم الــذي ضــاع.                     

طلــب النظــام القمــح مــن الــروس وهــم حلفــاؤه فرفضــوا إعطــاؤه ألن اخلزينــة 
فارغــة، لذلــك جلــأ الــروس حملاولــة فــك احلظــر مــن قبــل بعــض الــدول عــن 
أمــوال األســد مــن أجــل أتمــن احلاجــات األساســية للدولــة وتتعثــر هبــذا 
الطريــق، وبظــل الــوابء الــذي يعــم العــامل واهنيــارات اقتصاديــة كبــرة واهلبــوط 
الســاحق ألســعار الوقــود فهــذا يعــي مشــكلة كبــرة لــدى الــروس واإليرانيــن 
حليفــي األســد وهــم دول نفطيــة، فلــم يعــد ابإلمــكان اســتمرار الضــخ املــادي 
وانشــغلوا أبنفســهم عــن اســتمرار قتــل الســورين بقتــل كــوروان هلــم وفتكهــا 
هبــم، وكانــت إيــران كل العقــود املاضيــة يف اســرتاتيجيتها إلشــغال الصراعــات 
واحلــروب وليــس التطــور العلمــي الصحــي والتنميــة فهــي غارقــة ابإلشــكاالت 

الداخليــة الــي كــرت اليــوم كثــراً جــداً.
مــن أجــل إخــراج عصــاابت إيــران مــن منطقــة الشــرق األوســط البــد مــن 
الشــرق  حلــول يف  فــال  دمشــق  أولــه  الشــرق  وعــزُّ  ســورية،  مــن  إخراجهــا 

الســوري. املوضــوع  حــل  بــال  واســتقرار  األوســط 
ومــن أجــل أن تســر الدولــة البــد مــن إخــراج األســد مــن ســدة احلكــم، فهــو 
ســبب كل حظــر يرتبــط بســورية وحــى يف العالقــة الرتكيــة الروســية أصبــح 
األســد مصــدر عبــث، واألســد اليــوم يقــف عاجــزاً أمــام فتــك فــروس كــوروان 
يف صفوفــه لتتــواىل النعــوش لعســكرين يف اجليــش ميوتــون بفــروس كــوروان 
ويصــر النظــام علــى أن ســبب الوفــاة بــذات الرئــة! ولعــل تذمــر حاضنــة النظــام 

وطائفتــه ابتــت أكــر مــن إحاطتــه وضبطــه.
مطلــب  ابت  واليــوم  حــل  لتحقيــق  لرحيلــه  دويل  مطلــب  األســد  كان 
أصدقــاءه، فموافقتــه علــى إبعــاد إيــران كارثــة والتمســك هبــا كارثــة وبقــاؤه أم 
الكــوارث. وبقــاء األســد اليــوم ليــس هــدف ألصدقائــه علــى اإلطــالق كمــا 
كان يف الســابق، وإمنــا هــو البقــاء املؤقــت إلجنــاز ورقــة التفــاوض ولتثبيــت 

املكاســب ألصدقائــه فقــط ال غــر.

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

17 نيسان 1946 عيد جالء المستعمر الفرنسي 
عن أرض الوطن الحلم الذي لم يكتمل

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

)بشار األسد( كورقة ألصدقائه 
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ليــس تقليــاًل مبــا يســببه فايــروس كــوروان الــذي ال يتوقــف أتثــره علــى القطــاع الصحــي 
فحســب، بــل ميتــد أتثــره علــى معظــم القطاعــات، وأمههــا االقتصــاد الــذي نشــهد 
أتثــره علــى مســتوى العــامل ومبســتوايت هائلــة وضخمــة جــدا نتيجــة العوملــة الــي ألفهــا 
العــامل ألكثــر مــن مئــة عــام، فــال نــكاد جنــد دولــة قــادرة علــى االكتفــاء والصمــود دون 

أن تتأثــر مبــا حيصــل يف بقيــة دول العــامل.
وهنــا أييت دور اجملتمــع واإلرث احلضــاري ومعــاين العدالــة واملواطنــة فاجملتمــع مــن 
يتوجــب عليــه محايــة نفســه، يف النحــو جتــاه خطــوات عمليــة مدروســة جتنبــه االهنيــار 

بشــكل كامــل غــر قابــل للنهــوض لســنن طويلــة.
واألزمــات امتحــان مــؤمل ومزعــج وال يتمنــاه أحــد، وختلــي اجملتمــع عــن مســؤولياته 
ســتكون نتائجــه كارثيــة بشــكل حتمــي. مــع األزمــات يــرز الــدور الثقــايف للمجتمــع، 
وخياراتــه حتــدد درجــة وعيــه ومــدى قدراتــه يف فــرض مــا يــراه مــن مصلحــة، هــذا يف 
طبيعــة اجملتمعــات الــي هلــا طابــع حضــاري واترخيــي فرتاهــا تنحــي أمــام عواصــف 
األزمــات واالهنيــار االقتصــادي واحلــروب ومــا جتــره مــن ويــالت، وإذا هبــا تنهــض 

أكثــر قــوة وصالبــة.
والصراعــات  الســلوك  وحريــة  النظــر،  لوجهــات  مــكان  ال  األزمــات  ظــل  ففــي   
السياســية، مبعــى ترتيــب األولــوايت ومــا هلــا مــن دور كبــر يف منــع اســتغالل األزمــة 
مــن طبقــات سياســية أو ســلطات إداريــة ورأمساليــة ودينيــة علــى حســاب الشــعوب 
وحيواهتــم وأقواهتــم، وهنــا أييت دور األصحــاء مــن العلمــاء واملفكريــن واالقتصاديــن 
ورجــال األعمــال يف زمــن األزمــات الكبــرة واألوبئــة اخلطــرة، فاألولــوايت تتغــر 

واخلالفــات السياســية تُؤجــل، فاجلائحــة ال تفــرق بــن هــذا وذاك.
نظريــة األصحــاء واملرضــى رمبــا جتــد هلــا مــكاانً يف أزمتنــا الكــرى يف إنــكار اآلخــر 
واهتامــه، ورفــض األعــذار والتريــرات الــي دعتــه للخنــوع واإلذعــان، أو اخلــوف والتــزام 
الصمــت، ورمبــا أكثــر فرمبــا كان ممــن ابع واتجــر وأفســد، ففــي العــرف ال يســتحق 
هــؤالء إال القصــاص واحملاكمــة والوقــوف بــن يــدي العدالــة، لكــن ترتيــب األولــوايت 
وحتديــد املهــام وتنظيــم األدوار يقــع علــى عاتــق األصحــاء فهــم األقــدر علــى تقديــر 

األحــوال ومــآل األمــور، والتمييــز بــن الصــواب واخلطــأ، والصــواب واألصــوب. 
العــدل وتنفيــذ  يف األزمــات تصبــح الســّنة واجبــاً، واألحــكام ختضــع للرمحــة قبــل 
احلــدود، فرفــع الــوابء الــذي ال مييــز بــن القاتــل والضحيــة، وبــن الظــامل واملظلــوم وبــن 

الكبــر والصغــر واجــب أخالقــي وإنســاين ال يفهــم أولوايتــه إال األصحــاء.

)جنيــب ســويرس( املليارديــر املصــري املعــروف ليــس حالــة فريــدة تعكــس حالــة رجــال 
األعمــال يف البــالد الــي حتكمهــا األنظمــة الشــمولية للشــعوب املنهوبــة، بــل هنــاك 
طيــف واســع مــن الرأمساليــن ومشــغلي املســتضعفن الباحثــن عــن قوهتــم وقــوت 

عياهلــم، بــال ســقف للدولــة والعدالــة لتحميهــم وتضمــن حقوقهــم.
)ســويرس( وإخوانــه ، أبنــاء منظومــة الــوالء ال الكفــاءة، املصطلــح األكثــر  وضوحــاً 

لــدى عامــة الشــعب العــريب وال حيتــاج كثــر شــرح ملــا هــو معلــوم ابملعاينــة، بــدءاً مــن 
رأس الدولــة مــروراً مبؤسســاهتا الســيادية والسياســية واالقتصاديــة، مــروراً ابلقطــاع العــام 

الــذي يتناغــم مــع البيئــة العامــة لسياســة الدولــة.
)ســويرس( ومــن علــى شــاكلته ميلــك احلصانــة، فالشــراكة بــن الســلطة واملــال حتميــه 
وتراعــي مصاحلــه، وال ســبيل للعاملــن ســوى اخلنــوع لقــرارات املالــك الــذي ال يعنيــه 
العاملــن وتعريضهــم وعائالهتــم  التعســفي ملئــات  التســريح  إجــراءات الســالمة وال 

للجــوع والعــوز يف ظــل تــورط النقــاابت واالحتــادات والقضــاء مبنظومــة الفســاد.
هــذا االنــزالق يبــدأ مــع ختلــي اجملتمــع عــن حقوقــه ورضوخــه للخــوف أو االبتــزاز 
أمــام الســلطة مــن خــالل التلويــح ابلعصــا اترة، ومــن خــالل وكالئهــا الذيــن اشــرتت 

والءهــم مقابــل فتــح البــاب هلــم بصــك حكومــي معتمــد.
فســاد نتاجــه مئــات اآلالف مــن العاملــن اليــوم يف مصــر والســعودية ولبنــان والكثــر 
مــن البــالد ابتــت فئــات واســعة عاطلــة عــن العمــل وال متلــك دخــال آخــر تقتــات 
عليــه، مــا جيعلنــا أكثــر تبصــراً بقيمــة الثــورات علــى هــذه األنظمــة وعلــى هــذه األوبئــة 
األخطــر بكثــر مــن كــوروان، يف حــن تدفــع الــدول املتقدمــة بــكل إمكانياهتــا للحــد 
مــن تفاقــم األزمــة وإدارهتــا، ابلتعــاون مــع رجــال األعمــال ورأس املــال كمــا يف شــركة 
فــراري اإليطاليــة وشــركة فولفــو الســويدية يف حتقيــق إجــراءات الســالمة ودفــع أجــور 
العاملــن املســرحن مؤقتًــا مبــا يســاوي أجــور العاملــن مــن بيوهتــم ومبــا حيقــق التضامــن 
والتكافــل والتعــاون بــن الدولــة ورأس املــال يف الــدول واجملتمعــات الــي تقــدر اإلنســان 
واحلقــوق. فالســر يكمــن يف طريقــة تلقــى األزمــات والتعامــل مــع واقعهــا والشــعور 

العــام لــدى اجملتمــع أبنــه جمتمــع قــوي ومتماســك قــادر علــى النهــوض مــن جديــد.

محمد الحموي كيالني

في مواجهة فايروس سويرس وإخوانه 

كاتب وإعالمي سوري

مــع إنتشــار فــروس كــوروان يف العــامل يبــدو عجــز النظــام الســوري اقتصــادايً واهنيــاره 
فاملواطــن  الفــروس،  ابحتــواء  الصحيــة  منظومتــه  وفشــل  الوابئيــة  األزمــة  وســط 
الســوري اليــوم يف أغلــب مناطــق النظــام مل تكفــه الســنوات التســعة ومآســيها، ليــرتك 
اليــوم يكافــح الفــروس واجلــوع لوحــده، دون أتمــن احلــدود الدنيــا ملقومــات العيــش 
الكــرمي. حيــث ابتــت املهمــة األصعــب هــي أتمــن اخلبــز، إذ تصطــف الطوابــر الــي 
يتجــاوز تعدادهــا املئــات أمــام األفــران احلكوميــة للحصــول علــى اخلبــز، مــع مــا يرافــق 

ذلــك مــن تعنيــف وإهانــة للمواطنــن، وعــودة ظهــور احملســوبيات.
وإن كانــت منظمــة الصحــة العامليــة قــد أكــدت أن الســنوات التســع املاضيــة دمــّرت 
نظــام الرعايــة الصحيــة يف ســورية، فأكثــر مــن نصــف املستشــفيات العامــة ومراكــز 
الرعايــة أُغلقــت أو ال تعمــل بكامــل طاقتهــا، ويتجــاوز عــدد احملتاجــن للمســاعدة 
11.3 مليــون شــخص، ثالثــة ماليــن منهــم يعيشــون أبمــراض مزمنــة وإصــاابت 
وإعاقــات خطــرة. إضافــة حلالــة الفوضــى الــي تعيشــها املنظومــة الصحيــة، الــي 
مــن عواقبهــا اهنيــار الكــوادر الطبيــة مــن أطبــاء وممرضــن، بســبب عــدم االهتمــام 
املصابــون  فيهــم  مبــن  املرضــى،  مــع  دائــم  تواصــل  علــى  جيعلهــم  ممــا  بســالمتهم. 

ابلفــروس، دون توفــر وســائل الوقايــة الالزمــة.
فقــد تعــرض القطــاع الصحــي منــذ بــدء الثــورة الســورية للكثــر مــن القصــف والدمــار 
علــى يــد عصــاابت األســد وروســيا، وفــرَّ مــن البــالد مــا يقــُرب مــن ثلثــي العاملــن يف 
جمــال الرعايــة الصحيــة. ففــي مشــال غــرب ســورية يوجــد فقــط مــا يقــارب الـــ 600 
احتمــال  مــن  مــع ختــوف  نســمة،  مليــون  يقّدمــون خدمــات طبيــة 4,2  طبيــب 
انتشــار الوابء وتفشــيه بن الكوادر الطبية، وهذا بدوره ســيؤدي إىل أذية غر قابلة 
للمعاجلــة يف القطــاع الطــي علــى املــدى الطويــل إضافــة إىل ضعــف قــدرة االســتجابة 
مــا جيعــل خيــارات  الفــرتات املاضيــة،  نتيجــة إهنــاك املنظومــة الصحيــة عمــداً يف 

القطــاع الطــي يف هــذه املنطقــة حمــدودة جــّداً، أو معدومــة.
ويف ظــل رفــض وزارة الصحــة الســورية إجــراء اختبــارات للكشــف عــن الفــروس 
ســوى للحــاالت املتقدمــة، يف حماولــة منهــا للحفــاظ علــى أرقــام متدنيــة يف معــدل 
اإلصــاابت، يف حــن يفيــد مســؤولوا املنظمــات الصّحيــة عــن وجــود حنــو 2500 
طرطــوس،  دمشــق،  هــي  حمافظــات  مخــس  يف  األقــل  علــى  ابلفايــروس  مصــاٍب 

الالذقيــة، محــص، وديــر الــزور.
الكارثة اإلنســانية الي يعاين منها ســّكان ســورية منذ ســنوات ســتزداد جراء انتشــار 
الفايــروس فيهــا وخاّصــًة يف املناطــق املكتظــة ابلســكان مثــل حمافظــة إدلــب، وعفريــن 
ومناطق درع الفرات، حيث تعاين حمافظة إدلب، البالغ عدد ســّكاهنا 3.5 مليون 
نســمة، مــن نــدرٍة يف املرافــق الطبيــة املقبولــة ومــن قلّــة أنظمــة الرعايــة الصّحيــة وبوجــود 
معــدات طبيــة تعمــل بشــكل جزئــيٍّ فقــط، إضافــة إىل كارثــة حمتملــة ســتحدث 

إذا انتشــر فايــروس كــوروان يف املخّيمــات املؤقّتــة الــي أُقيمــت للنازحــن يف إدلــب 
وضواحيهــا، حيــث ميكــن ملثــل هــذا الســيناريو أن يطلــق العنــان ملوجــة أخــرى مــن 

الالجئــن املصابــن الذيــن ســينتهي هبــم األمــر بقــرع أبــواب تركيــا وأوراب.
وحيــث أن مناطــق ســيطرة املعارضــة ال ميكنهــا أن حتقــق اكتفــاء ذاتيــاً، بــل هــي 
تعتمــد علــى االســتراد، ومــع إغــالق املعابــر وارتفــاع أســعار بعــض املــواد عامليــاً، 
كان طبيعيــاً أن ترتفــع األســعار يف املنطقــة. ويف ظــل تضــاؤل فــرص العمــل وتراجــع 

التحويــالت إىل العائــالت مــن أبنائهــا العاملــن يف تركيــا خصوصــاً، واحتمــال تطبيــق 
احلجــر الصحــي بشــكل فعلــي، وغيــاب الدعــم املؤسســايت، ســيتحول األمــر إىل 
املســاعدات األمميــة ال تغطــي ســوى نســبة ضئيلــة  كارثــة حقيقيــة، خاصــة وأن 
مــن احتياجــات الســكان. حيــث عمــدت كثــٌر مــن دول العــامل إىل إجيــاد بدائــل 

لســكاهنا، فــإن مناطــق املعارضــة ال حكومــة وال دعــم.
وتشــر املعطيــات، حــى اآلن، إىل قــدرة فايــروس "كــوروان املســتجد" علــى احلــّد مــن 

العمليــات العســكرية، حيــث يبــدو أن العمــل العســكري ســيرتاجع خطــوة حــذرة 
مبعاركــه التقليديــة، لصــاحل تزايــد النشــاط األمــي واختــاذ تكتيــكات جديــدة تتناســب 
وحتقيق مصاحل كل طرف. وليفســح اجملال ملناورات سياســية جديدة بن األطراف 
املختلفــة، ســواء ابجتــاه حمــاوالت تفعيــل اللجنــة الدســتورية بــن املعارضــة والنظــام، 

مقابــل حمــاوالت األخــر وحلفائــه إحــداث خــرق يف جــدار العقــوابت.
الفايــروس كمجــال  الــذي فرضــه  العــام  املنــاخ  النظــام وحلفــاؤه إىل  ينظــر  حيــث 
لنظــام  املســاعدات  تســهيل  عــر  ســواء  سياسي-عســكري-اقتصادي،  اســتثمار 
األســد مــن مدخــل إنســاين والســعي لرفــع العقــوابت، أو اســتثماره كبوابــة للتطبيــع 

مــع دول املنطقــة وفتــح قنــوات تواصــل جديــدة.
عطلــة، 

ُ
مــن هنــا كان الدفــع لتفعيــل املســار السياســي، املتمثــل ابللجنــة الدســتورية امل

واإلعــالن عــن إتفــاق علــى جــدول أعمــال اللجنــة املصغــرة واجلولــة املقبلــة، إذ يبــدو 
ملمــوس،  وتقــدم  إجنــاز  لتحقيــق أي  احلــايل  املنــاخ  إســتغالل  البعــض حيــاول  أن 
وابلوقــت نفســه تعطــي هــذه الدعــوات واالجتماعــات جمــااًل جديــداً للنظــام للمنــاورة 

وكســب الوقــت.
ومــا يعــزز هــذا االحتمــال هــو خــروج الســورين مــن املعــادالت اخلاصــة بتحديــد 
مســتقبل بالدهــم بصــورة شــبه كاملــة. وعجــز النخــب الســورية ســواء السياســية 
منهــا أم الفكريــة واجملتمعيــة بصــورة عامــة، عــن تقريــب وجهــات النظــر مــن خــالل 
احللــول  عــن  للبحــث  مقبولــة  آليــة  علــى  والتوافــق  املشــرتكة،  ابلقواســم  التمســك 
ابلنســبة إىل النقــاط اخلالفيــة، وتدويــر الــزوااي. فهــذه النخــب قــد فقــدت يف ظــل 
واقــع ســيطرة القــوى الدوليــة واإلقليميــة علــى مفاصــل الدولــة الســورية علــى خمتلــف 
املســتوايت ويف مجيــع املياديــن أي دور بنّــاء كان ميكنهــا القيــام بــه يف وقــت مــا.
لكــن مــع ذلــك يبقــى األمــل معقــوداً علــى الشــباب الســوري، الذيــن اكتســبوا املعرفــة 
يتابعــون دراســاهتم  الذيــن  أولئــك  الثــورة. إضافــة إىل  مــدى عمــر  اجلديــدة علــى 
اجلامعيــة يف أرقــى اجلامعــات العامليــة ويف خمتلــف االختصاصــات، وســيكون هــؤالء 

قــوة إبداعيــة مؤثــرة، ســيزداد ثقلهــا ودورهــا يف املســتقبل.

د- محمد مروان الخطيب

آفاق السوريين في زمن الكورونا

كاتب وباحث سوري
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يبهــرين ذاك الــذي ينطــق بقولــه: "املســلمون يريــدون احلكــم"! ال لبالغــة لســانه، بــل لعجيــب 
منطقــه، وكأن اإلســالم جــاء ليكــون فقــط يف املســاجد، ولَيْخــرَُج املســتمع بعــد درس "الشــيخ" 
يــردد كالببغــاء دون فقــه وال اجتهــاد مــا قالــه ذاك الواعــظ أن "السياســية جناســة". وأهنــا مــن 
"الشــيطان" لتكــون دور العبــادة بعدهــا مسيســة اتبعــة للحاكــم الــذي ارتضــاه لبــالده، )طاغيــة 
فارغــاً( ال مشــروع لديــه وال هــدف، ســوى خدمــة أجنــدات الــدول. وأقــول ببســاطة: نعــم. 
املســلمون يريــدون احلكــم، وال ضــر يف ذلــك. بــل ال يصلــح اجملتمــع حباكــم فاســد، ولــو كان 
مســلماً، وال ُيْســِلُم اجملتمــع حباكــم كافــر، كمــا ال تــدار الدولــة برئيــس جاهــل )إال يف البــالد 

الناميــة(.
حيــث وجدانهــم كمــا وجــدان بعــد مديــد حكمهــم، حجــم اخلــراب والدمــار واجلرائــم الــي 
ارتكبوهــا، حينمــا ُوســد األمــر لغــر أهلــه. السياســة ابلســايس، والرائســة ابلرئيــس، واحلكــم 

ابملديــر. واإلدارة  ابحلاكــم، 
وهــذا املفهــوم الــذي ال يعجــب الكثريــن، ألنــه حباجــة إىل علــم، وفهــم، ودرايــة، وإدراك، 
وحســن ختطيــط، وســالمة أداء، لــذا هــرب بتعلــم الكياســة وحجرهــا علــى غــره، وســلَّم األمــر 
ملتحكمــه مــع الســمع والطاعــة، وجعــل السياســة جناســة يف جلســات مســتمعيه، حــى ابت 
األمــر يتكــرر يف اجملالــس، وركــن اجملتمــع إىل عــدو يعرفــه، حــى وصــل بــه األمــر إىل أن يبجلــه 

حــى صــار األمــن، واملتحكــم، ورمبــا "اإللــه" بــدون انتبــاه.
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، األحــزاب السياســية اإلســالمية يف ســورية، ابتــت شــبه جممــدة 
خلمســة عقــود، ومــن مث بــرز دور اإلســالمين يف الثــورة، وهــذه اجملموعــات تعــرف عــن نفســها 
بقالــب سياســي إســالمي الصبغــة، يســعون للحكــم بنــاًء علــى مــا قدمــت بــه هــذا املقــال، 
شــاركوا يف العديــد مــن اجملالــس والكيــاانت الثوريــة، بنســبة يقــال إهنــا ضئيلــة مقارنــة حبجــم 

 ينشــغل الســوريون، بن الفينة واألخرى، مبســائل وأشــياء تتعلق مبصرهم ومســتقبلهم، غالًبا ما 
تســتهلكهم وتســتنزف طاقتهــم، دون طائــل أو جــدوى، وتعطيهــم جرعــات مــن األمــل ســرعان 
مــا تنقلــب إحباطًــا وتضعــف مناعتهــم. فمنــذ بدايــة الثــورة عملــت جهــات عديــدة علــى تشــتيت 
أذهــان الســورين، وصرفهــم عــن التفكــر بعقالنيــة مبــا يهمهــم، والنظــر يف أحواهلــم ومآالهتــم، 
وصــرف أنظارهــم عــن قضــااي هتددهــم مبخاطــر شــى. وغالبًــا مــا تكمــن وراء هــذه االنشــغاالت 
العقيمــة إمــا جهــات إعالميــة تســتبطن أجنــدات مســمومة وخبيثــة، وإمــا مؤسســات حتــاول 
قيــاس ردات أفعاهلــم واختبــار مواقفهــم، أو أشــخاص ابحثــن عــن الشــهرة واألضــواء، ولــو كان 

ذلــك يثــر الضحــك والســخرية منهــم، أو بســطاء ســذج يظنــون أهنــم بذلــك حيســنون صنًعــا.
تعكــس هــذه الرتهــات والســخافات حالــة ضيــاع الســورين، وتعلقهــم أبي شــيء يكشــف 
الغمــة عنهــم، ويرشــدهم إىل مــا ينتظرهــم، ومــا ختبئــه هلــم األايم، أو تفضــح أجنــدات الــدول 
املؤثــرة يف قضيتهــم، بعــد أن أصبحــوا، وأصبــح وطنهــم، موضــع نــزاع إقليمــي ودويل، ال تبــدو 

لــه هنايــة، أو خامتــة.
يف األايم، واألســابيع، األخــرة تلهــى الســوريون بشــخص خــرج مــن اجملهــول، وقــدم نفســه هلــم 
زعيًمــا أو قائــًدا، ووصــف نفســه بســيف هللا املســلول، ألقــى عليهــم خطــااًب مطــواًل بصفتــه رئيــس 
دولتهــم املقبــل. وابلتزامــن مــع ذلــك، ومــن الالفــت، أن غــرد علــى تويــرت صهيــوين اتفــه خــرج 
علينــا ليســوق ويــروج لشــخص آخــر خاطبنــا ابعتبــاران بــي وطنــه، وهــو رئيســنا القــادم، فيقيــم 

الدنيــا وال يقعدهــا.
وبــن هــذا وذاك تســريبات عــن جمالــس رائســية، وأمســاء وشــخصيات مرشــحة، مــن هنــا وهنــاك، 
مــن دول انفــذة وعابثــة يف مصــران وواقعنــا، تبشــرهم بنهايــة وشــيكة للطاغيــة الكــوين، ممــا يبــث 

األمــل يف نفــوس الســورين ويســكن أوجاعهــم مؤقتًــا. 
كل ذلــك يشــغل عمــوم الســورين، دون مصداقيــة ملــن خياطبهــم، وخــارج أي ســياق سياســي 

ومنطقــي، يرتــب األحــداث ويصــل هبــا إىل نتائــج هنائيــة منســجمة مــع تسلســلها وبدايتهــا، 
ودون الكشــف عــن مصــادر مســؤولة وموثوقــة، تعطــي هلــذا الضــخ الــكاذب، حــداً أدىن مــن 

الصدقيــة واملعقوليــة، ويف غيــاب أي روادع قانونيــة وأخالقيــة.
طبًعــا هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة، فمنــذ بدايــة الثــورة، قبــل أكثــر مــن تســع ســنوات، وحــى 

اآلن، عملــت جهــات كثــرة، وأوهلــا النظــام، علــى تســريب شــائعات ومعلومــات مفركــة، ودس 
معلومــات غــر دقيقــة، وتســويق أرقــام ومهيــة، ونقــل صــور مــن أماكــن بعيــدة، ومــن مواقــع 
صراعــات أخــرى، علــى صلــة أبحوالنــا اليوميــة ضمــن خطــط مدروســة، كثرهــا ركبتــه جيــوش 
ومؤثــرات  النفــس،  علــم  بنظــرايت  مســتعينة  اســتخبارات،  أجهــزة  تعمــل حلســاب  الكرتونيــة 

اإلعــالم و"امليــداي". 

أعضــاء هــذه الكيــاانت.
الحظــت مــن الوســط احمليــط هبــا، رد فعلــن متناقضــن.  األول: أن اجلماعــات هــذه هتيمــن 
علــى الكيــاانت. والثــاين: اجلماعــات هــذه غــر فّعالــة يف األوســاط والكيــاانت الثوريــة. ليبقــى 
احلكــم علــى املوضــوع، صعــب، وذاك عائــد علــى ضعــف اخلطــاب اجلماهــري لــدى احلــزب، 
مــع الــدور اإلعالمــي املضــاد الســاعي لتشــويه كل احلقائــق، والكائــن ضمــن صفــوف "الثــورة 

املضــادة".
"شــيطنة اإلســالمين" مصطلح برز منذ بداية العمل اإلســالمي احلركي السياســي، حيث أن 
الــدور اإلعالمــي واخلطــاب اجلماهــري مهــم يف العمــل السياســي، ولــو أنــي أجــد أن األحــزاب 
السياســية اإلســالمية مل تــوِل أمهيــة كــرى هلــذا املوضــوع. وبذلــك خســرت الكثــر مــن املدافعــن 

الســعي  تنافســهم يف  أحــزاب  علــى  متفوقــن  أخــرى  جمــاالت  رغــم جناحهــم يف  واملؤيديــن، 
للحكــم، والــي ســعت ابملقابــل، بضــخ األمــوال والوســائل اإلعالميــة املتعــددة، للوصــول إىل 

الغايــة واهلــدف الــذي خطــط مــن ِقبلهــا. 
يف مصــر َحكــم اإلخــوان حقبــة الرئيــس مرســي، والــي مل تعــر ربــع مــدة العقــد الــذي صيــغ مــع 
الشــعب كــي حيــاك االنقــالب العســكري بقيــادة السيســي، بطريقــة أطاحــت حبكــم مرســي، 
والــذي ال ميكــن تقييــم جتربــة حكــم اإلســالمين للبــالد مــن خــالل هــذه الفــرتة القصــرة، لكــن 
املقابــل واملنقلــب علــى هــذه اجلماعــات، جعــل منهــا ســيمفونية، يعــزف فشــله علــى وترهــا، 
ويطــرب مســامع املتحكــم هبــم، ليشــيطن أي عمــل إســالمي، ويـُْنَســَف حــن مساعــه، كمــا فعــل 
"األســد األب" مــن قبــل، وحلقــه بذلــك االبــن. اجلميــع خيطــئ ويصيــب، مــن يعمــل خيطــئ، 
ومــن ال يعمــل يبقــى ســاملاً مــن اخلطــأ، قاعــدة معروفــة لــدى اجلميــع، ورمبــا يكــون اخلطــاب 
ابلصبغــة اإلســالمية ملــآرب سياســية حبتــة، يزيــد مــن طــن شــيطنة اإلســالمين بلّــة، فاخلطــاب 
اإلســالمي البحــت واســتعطاف اجلماهــر، دون تقــدمي مشــاريع واضحــة املعــامل، حمــددة الزمــن، 
جتعــل مــن اإلســالمين وغرهــم حمــط فشــل، لكــن احلركيــن مــن املســلمن، يســلط الضــوء 
عليهــم، كوهنــم يتحدثــون بلبــوس إســالمي وهــذا يــراه كثــرون اســتغالاًل مــا مل يعــزز حبســن 

أداء، وحتقيــق هــدف.
والســؤال املطــروح، ملــاذا هــذا اهلجــوم علــى املســلمن املعتدلــن الذيــن يســعون للحكــم، هبــدف 
حتقيق رؤيتهم يف إدارة اجملتمع والدولة؟ يف ظل مشاريع حكم مل تقدم جناحاً ابهراً، يف حتقيق 

أمن للدول، وســالمة للمواطن، وإدارة حســنة.
بــل مل أتِت بنمــوذج يكــون منهاجــاً لباقــي اجملتمعــات، وملــاذا حيجــر علــى املســلمن العمــل 
السياســي مبحاربتهــم دون عــدل يف الطــرح؟ أو بنــاء علــى معلومــة حقيقيــة، إمنــا افــرتاءات كثــر 
منهــا ليســت فيهــم! اجلــواب رمبــا يكــون واضحــاً، عندمــا تقــول هلــذا وذاك، قــل يل مــن يعجبــك 
أو مــن حتالــف، أقــل لــك مــن أنــت، لكــن الغريــب والعجيــب، أن الربيــع العــريب كان مــن 
املتوقــع أن يشــكل فارقــاً يف نســبة الوعــي للمتابــع، وزايدة يف عمليــة التفكــر، الــي ترفــع مــن 
ثقافــة وفكــر اجملتمــع، لكــن الصدمــة كانــت، أبن مؤثــرات الســلطوين كبــرة علــى جمتمعاهتــم 
الــي غــذوا فيهــا روح العــداء لإلســالم، وبــدا أن الغايــة مل تكــن ضــرب اإلســالمين علــى وجــه 
اخلصــوص، بــل كانــت ممنهجــة لضــرب املســلمن املعتدلــن علــى وجــه العمــوم، حــى ابت 
املســلم فينــا خيشــى أن يكتــب أو يقــرأ أو يفكــر، أبن اإلســالم فيــه سياســة، أو أن املســلم 

السياســي املختــص الــذي لــو حكــم عــدل، مــن املمكــن أن أييت يف هــذا الزمــن.

هــذه وال شــك صــورة ابئســة مــن صــور أمنــاط ســلوكنا املســتجدة ال يف زمــن االســتبداد والســحق 
املعنــوي ومــا خلفتــه عقــود مــن التصحــر القاحلــة، واجلــدب يف كل مناحــي حياتنــا وتفكــران، 
وســامهت بتشــكيل شــخصياتنا تشــكياًل مشــوًها، بــل يف زمــن االهنــزام والفشــل الثــوري، تفضــح 
خواء قطاعات واســعة منا، وزاد عليها حالة تشــتتنا وتفرقنا يف الســنوات املاضية، والي جعلتنا 
ننســاق يف أوهامنــا إىل مــا ال هنايــة لــه، ونتــوه يف منعرجــات بعيــدة كل البعــد عــن قضــاايان اجلــادة 

ومطالبنــا احملقــة واملشــروعة، والــي كانــت مــرر انتفاضنــا وثورتنــا علــى الطغيــان.
إن حبــث الســورين عــن خالصهــم بعــد كل هــذه التضحيــات والكــوارث والعــذاابت جعلتهــم 
يف كتابــه  حجــازي(  مصطفــى  )الدكتــور  فيهــا  فصــل   " ومهيــة  ب"حلــول  أحيــااًن  يتشــبثون 
)ســيكولوجية اإلنســان املقهــور/ التخلــف االجتماعــي(، وهــي غــر بعيــدة عــن "بنيــة العقــل 
العــريب"، وتكوينــه، الــذي كتــب فيهــا الدكتــور حممــد عابــد اجلابــري ثالثيتــه املهمــة، وذلــك كلــه 
مرجعــه بــؤس الثقافــة الــي تربــت عليهــا أجيــال وأجيــال، كنــا نظــن أن ثورتنــا ســتزيل عنهــا كل 

الــركام التارخيــي، واألســباب والعوامــل املؤديــة هلــا، وكنــس خملفاهتــا البشــعة.
ينشــغلون ابلبحــث عــن طــرق  الســوريون  مــا زال  بعيــد عــن ذلــك،  ذاتــه، وغــر  يف اإلطــار 
خالصهــم، وكل جمموعــة منهــم تظــن بنفســها أهنــا "الفرقــة الناجيــة" الــي تعطــي لنفســها احلــق 
بتوزيــع صكــوك الوطنيــة والوفــاء للثــورة، وتتوهــم بنفســها أهنــا الطليعــة املتقدمــة للثــورة، إن هــي 
قالــت ابلدميقراطيــة، وأعلنــت والءهــا للثــورة، ورفضهــا للنظــام اجملــرم، دون االســتعداد للتالقــي 
مــع اآلخريــن ضمــن برانمــج وطــي وآليــات عمــل حمــددة، وهــي خالفــات مزقتهــم وفرقتهــم 
جمموعــات صغــرة وضعيفــة، مــا يســتحيل مجعهــم واتفاقهــم يف ظــل "ذهنيــة التخويــن" الســائدة 

بينهــم.   
لقــد آن األوان لنحكــم العقــل، بــكل مــا يدبــر لنــا، ومــا يقــال لنــا، وعــدم اإلنصــات لــكل مــن 
هــب ودب، والتدقيــق يف كل مــا يــروج يف هــذا الفضــاء املزدحــم ابلغــث والثمــن حفاظًــا علــى 
مــا تبقــى لدينــا مــن قــدرات لالســتمرار يف ثورتنــا ونضالنــا املريــر املعقــد لتقريــر مصــران ومســتقبلنا. 
كمــا أنــه آن األوان لنــا لنلجــم أي أصــوات تبيــع الوهــم والكــذب أبنواعــه، وهــي يف كل ذلــك 

تضاعــف فشــلنا وتضعفنــا، وتذهــب رحينــا.
ما كان لنا أن نعيش كل ذلك، أو على األقل ننشغل به، لو متكنا من بناء مؤسسات 
وطنيــة مهنيــة وصادقــة، ومل نعمــل علــى حتطيــم أنفســنا، وزعزعــة الثقــة بــكل مــن حــاول 
التصــدي ملهمــة أو عمــل عــام، ومــن خنبــة ذات اتريــخ نضــايل مشــرف، وخــرة أبصــول 
علــم السياســة، وقبــل ذلــك وبعــده، تتمتــع حبــد أدىن مــن األخــالق والرصانــة، موجــودة 

بيننــا، علــى قلتهــا وندرهتــا.

فاتح حبابه

كاتب وإعالمي سوري

هل يريد المسلمون الحكم!

عبد الرحيم خليفة

كاتب وباحث سوري

عما يشغل السوريين ويشتتهم في زمن االنهزام
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جيهــل كثــرون النتائــج الكارثيــة لفــروس "كــوروان"، وكثــٌر ممــن يدركــون ذلــك يتجنبــون احلديــث عــن 
تلــك النتائــج، لقــد هتــاوت البورصــات، فتقلصــت ثــروة األغنيــاء وُســرح آالف العمــال، واهنــارت 
أســعار النفــط الــذي أعطــى شــأان إلمــارات وممالــك تديــر املؤامــرات، ولديكتاتــورايت تطيــل عمرهــا 
فكــرة املؤامــرات واملؤمتــرات؛ توقفــت الرحــالت اجلويــة، وألغيــت حجــوزات الفنــادق واملطاعــم، 
تذاكــر املالعــب، دور الســينما، وأُغلقــت املــدارس واملرافــق العامــة واملســاجد والكنائــس وأغلقــت 
املنــازل علــى أصحاهبــا والغــرف ..اخل، هــذا أمــٌر جلــل، ورمبــا القــادم أســوأ، بــل أجــزم أن القــادم 
أســوأ خاصــة ابجلانــب االقتصــادي الــذي ســيؤدي لشــهور طويلــة ورمبــا ســنوات عديــدة لتــدارك 

نتائــج الصدمــة وارتداداهتــا.
وإذا كان للجهــل موطــن ومســتقر فمقــره بــالدان العربيــة الــي تنعــم بنظــرايت املؤامــرة بظــل الطُغــم 
إايهــا، يُعلــك اجلهــل وُيســتلذ، مفــرزاً ابلوانتــه الــي تطــوف يف جمملهــا حــول فكــرة مفادهــا أن 
’’كــوروان‘‘ صنيعــة غربيــة، ورمبــا مفتعلــة مــن الصــن للســيطرة علــى رؤوس األمــوال األجنبيــة إىل 
ذلــك مــن اهلرطقــات الــي ختنقنــا منــذ زمــن بعيــد.. لألســف، مــرة أخــرى مل جنــد إال نظريــة املؤامــرة، 
لتفســر مــا حيــدث حولنــا، مل جنــد كعادتنــا إال الفهــم األســهل واألقــل تكلفــة ألذهاننــا، فذهبنــا إىل 
حــد التفســر الديــي العقائــدي، وربطــه بنهايــة العــامل وبعقــاب هللا لغــر املســلمن علــى جرائمهــم؛ 

فهــل َسـِلّمنـــا حنــن مــن ذلــك وهــل يعــز عليــه عــز وجــل أن خيســف بنــا األرض؟
وإن كان هــذا حــال العامــة فاألشــد أن هــذه احلــال تغذيهــا أغلــب املؤسســات اإلعالميــة الــي جتــرت 
مــا يُعلــك دون أي فــرز أو متحيــص لتنفــخ يف ابلــوانت التفاهــة قصــد مواصلــة تنــومي العامــة نــزواًل 
عنــد خطهــا االفتتاحــي الــذي يعــرج علــى عكازيــن أوهلمــا التملــق لألنظمــة واثنيهمــا التزلــف هلــــا.

سيســتمر هــذا احلــال مــا دمنــا نظــن أن العــامل كلــه يكيــد لنــا، ويســهر الليــايل مــن أجــل التمكــن منــا، 
وحنــن يف أســفل ذيــل األمــم، ســنظل نعلــك اجلهــل مــا دمنــا جنعــل مــن اللقــاح الــذي تســعى الــدول 
املتقدمــة الكتشــافه ســبباً لنشــر الفــروس بــداًل مــن رؤيتــه كمــا جتــب، دواًء وحــاًل إلنقــاذ مــن ميوتــون 
ومــن يعانــون، ســنظل نعلــك اجلهــل مــا دمنــا ال نــرى اخلســائر املدمــرة الــي تضــرب االقتصــاد العاملــي 
و العواقــب الكارثيــة الــي ســُتحدثها ونتحــدث عمــا ســُيحّصله بيــع اللقــاح إن مت التوصــل إليــه، 
ســنبقى نعلــك اجلهــل مــا دمنــا نتلقــى جرعــة البنســلن مث نتمــى الشــفاء فقــط ملرضــى املســلمن مــع 
أن ديننــا جــاء رمحــًة للعاملــن.. ســنبقى نعلــُك اجلهــل مــا دمنــا قادريــن علــى االســتمرار علــى وجــه 

البســيطة؛ فهــل مــازال االســتمرار هكــذا يف متنــاول طاقــة البشــر؟
إن وابء ’’كــوروان‘‘ بغــض النظــر عــن منشــأه فــإن نتائجــه كارثيــة علــى الشــعوب، وكل دول العــامل 
يف حالــة قلــق، ســواء كانــت قمعيــة واســتبدادية قروســطية أو دميقراطيــة وليراليــة، تعمــل كٌل منهــا 
بدافــع ’’مســؤوليتها‘‘ جتــاه مواطنيهــا، علــى اختــالف أنظمتهــا أو قدراهتــا وإمكانياهتــا، وابلطبــع، 
هنــاك سياســات متباينــة يف مواجهــة الــوابء أو يف تــدارك التبعــات االقتصاديــة، ومثــة ســعي دويل 

ال شــك أن انتشــار وابء الكــوروان يف العــامل قــد أدى إىل إعــادة التفكــر اجلــدي مبشــاكل العــامل، 
خاصــة فيمــا يتعلــق ابحلــروب القائمــة والوضــع االقتصــادي العاملــي الــذي تضــرر بشــكل كبــر علــى 
مســتوى العــامل برمتــه، حــى أن بعــض الشــركات الضخمــة ميكــن أن تعلــن إفالســها، البــل حــى إن 
بعــض الــدول ميكــن أن تنهــار اقتصــاداًي. األمــر الــذي أدى إىل دعــوات متكــررة مــن األمــم املتحــدة، 
ومــن زعمــاء العــامل إىل وقــف االقتتــال يف املناطــق املشــتعلة، ومنهــا ســورية. مــن اجلديــر ابالهتمــام 
أن وابء الكــوروان الناتــج عــن الفــروس ســواء كان مصنًعــا أو نتاًجــا طبيعيًــا فإنــه أثــر بشــكل كبــر 
علــى الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي العاملــي. األمــر الــذي أدى إىل اســتغالل بعــض 
الــدول وخاصــة املســتعدة لذلــك علــى مــا يبــدو )الصــن مثــاًل( هلــذه الظــروف وســخرهتا لصاحلهــا. يف 
داخــل الصــن كانــت أغلبيــة الشــركات الصناعيــة مملوكــة مــن قبــل الرأمســال األجنــي وخاصــة األورويب 
واألمركــي. فعنــد اجتيــاح فــروس كــوروان الصــن هبطــت وبشــكل غــر مســبوق قيمــة أســهم هــذه 
الشــركات فســارعت احلكومــة الصينيــة إىل شــراء معظــم هــذه األســهم وأصبحــت ملكيــة معظمهــا 
صينيــة، مــن جانــب آخــر هبــط ســعر النفــط عاملًيــا فاســتغلت الصــن ذلــك وابدرت بشــراء كميــات 
كبــرة مــن النفــط وختزينــه لديهــا، ابإلضافــة لبيعهــا كميــات مــن الذهــب بســبب ارتفــاع ســعره واألهــم 
مــن كل ذلــك أهنــا ابتــت تتصــرف وكأهنــا الدولــة العظمــى يف العــامل حيــث قدمــت املســاعدات 
الطبيــة للــدول حــى املتقدمــة مثــل إيطاليــا واســبانيا وغرهــا. ابحملصلــة نســتطيع أن خنلــص إىل أنــه 
مــن الصحيــح أن الصــن خســرت البشــر إال أهنــا قــوت مركزهــا االقتصــادي والسياســي العاملــي 

بشــكل غــر مســبوق.
إن انتشــار وابء الكــوروان ابلشــكل املتســارع واملتصاعــد يف أورواب قــد أدى إىل وضــوح هشاشــة 
اإلحتــاد األورويب وأنــه غــر متماســك، والحظنــا كيــف أن كل دولــة حنــت ابجتــاه احملافظــة علــى ذاهتــا 
دون أن يكــون هنــاك أيــة خطــة عمــل أوروبيــة ملكافحــة هــذا الــوابء، ولذلــك بــدأت تظهــر العديــد 
مــن الدراســات لكتــاب أوروبيــن الــي تقــود إىل ضــرورة التفكــر اجلــدي بفائــدة وفعاليــة هكــذا احتــاد 
أورويب مــن عدمــه ابلنســبة لألوروبيــن أنفســهم، وهــذا يقــود إىل النتيجــة احلتميــة وهــي أن مــا بعــد 

كــوروان ليــس كمــا قبلهــا يف اإلحتــاد األورويب ويف كل العــامل.
يف ســورية فللكــوروان فيهــا شــأن آخــر حيــث أن هنــاك حالــة مــن الرعــب يعيشــها املدنيــون يف املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرة النظــام خوفًــا مــن تفشــي وابء الكــوروان وســط تكتــم حكومــة النظــام علــى أي 
معلومــات تفيــد بتفشــي هــذا الفــروس وهترهبــا مــن حتمــل مســؤوليتها يف محايــة املواطنــن خاصــة بعــد 
أن مت أتكيــد انتشــار الفــروس مــن خــالل بعــض املشــاهدات العينيــة عــر املواطنــن أنفســهم حلــاالت 
إغمــاء شــهدوها يف شــوارع العاصمــة دمشــق ومنهــا مــاورد عــن ســقوط شــاب يف مقهــى الروضــة 
مغمــًى عليــه بعــد أن اجتاحتــه نوبــة مــن الســعال العنيــف، ابإلضافــة إىل بعــض املصــادر اإلعالميــة 
ومنهــا املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان الــذي وثــق 62حالــة مــن املصابــن بفــروس الكــوروان يف 

أربعــة مــدن ســورية )دمشــق، محــص، الالذقيــة، وطرطــوس.( 

لتنســيق اجلهــود وتبــادل اخلــرة والنصائــح والتجــارب؛ عــدا تلــك ’’الدولــة الفاشــية األســدية‘‘، بــل 
ــاً، فالتخريــب الشــامل الــذي أحدثــه النظــام  الــال دولــة الــي حتكمهــا عصابــة، تبــدو اســتثناًء قميئـ
يف البــى التحتيــة والتجهيــزات واملؤسســات الطبيــة واملواصــالت، وتســليم معظــم املناطــق يف ســوراي 
مليليشــيات وعصــاابت مواليــة لــه، عاثــت تعفيشــاً وهنبــاً واســتيالًء بــكل مقــدرات تلــك املناطــق 
الروابــط واألنديــة واجلمعيــات أو  البلديــة األهليــة، ودمــرت  وأنظمتهــا الصحيــة أو اإلداريــة أو 
حظرهتــا )وهــي الــي تلعــب اآلن يف أي دولــة دوراً حامســاً يف مكافحــة الــوابء وجائحتــه وحتصــن 
الســكان ومســاعدهتم( كل هــذا أفقــد ســكان ســورية أي قــدرة أو إمكانيــة علــى مواجهــة خماطــر 
املــرض.. عــالوة علــى ذلــك، أدت سياســة النظــام يف النهــب والتســلط والتدمــر والتهجــر، إىل 
إفقــار القســم األعظــم مــن الســكان، مبــا جيعلهــم غــر قادريــن علــى أتمــن متطلبــات الصمــود 

واإلجــراءات الوقائيــة.
ففــي الشــهرين املاضيــن، أظهــر النظــام اســتهتاراً مريعــاً إزاء تفشــي ’’كــوروان‘‘، وإمهــااًل مألوفــاً 
واعتيــادايً إزاء أمــن النــاس وصحتهــم، وتشــر تعاميمــه أن هاجســه األمــي واملخابــرايت وتوجســه 
مــن املواطنــن ملعرفتــه األكيــدة بكراهيتهــم لــه، تفوَّقـــا علــى هواجســه ’’الصحيــة‘‘، وجعــاله يتخــذ 
قــرارات عســكرية وسياســية وأمنيــة هــي يف خالصتهــا حلمايــة نفســه ومحايــة ’’عصاابتــه‘‘ ال محايــة 
الشــعب الســوري.. فهــذا األخــر هــو ’’ العــدو‘‘، كمــا برهــن طــوال الســنوات التســع املنصرمــة.

وتتسابق دول العامل إىل تبييض سجوهنا، واإلفراج العاجل عن اآلالف من املساجن واملعتقلن، 
دانــن أنفســهم، طاملــا 

ُ
بعــد أن أصبــح االحتفــاظ هبــم كارثــة حتــل بســجانيهم أواًل قبــل أن هتــدد امل

نظام الســجون يعتمد بشــكل أساســي على حشــر املســاجن يف مكان حمدد، هذا لن يســاعد يف 
إنقاذهــم مــن اإلصابــة ابلــوابء أو نقلــه، وعــدوى اإلفــراج عــن الســجناء تتواصــل يف العــامل كلــه، مــع 
تصاعــد أرقــام الــوابء، والعجــز عــن إجيــاد حلــول لتطويقــه يف أحســن احلــاالت.. وتبقــى الســجون 
واملســاخل الســورية لــدى النظــام وعصاابتــه كهتــش وقســد وميليشــياته الطائفيــة، األكثــر عرضــة 
للــوابء واحتمــال املــوت احملقــق، طاملــا ال يُعــرتف بضــرورة اختــاذ إجــراء ســريع يُنقــذ أرواح مئــات 
آالف املعتقلــن، فأغلــب دول العــامل تعمــل أجهزهتــا القضائيــة واألمنيــة علــى قــرارات وخطــط 
للتخفيــف مــن أعــداد الســجناء واحملكومــن واملوقوفــن بقــرارات قضائيــة جزائيــة أو جنائيــة، وجتنــب 

عمليــات االعتقــال يف اجلنــح اخلفيفــة.
أمــا يف ســورية، فــإن مصــدر الرعــب الكبــر هــو املعتقــالت املعروفــة منهــا أو الســرية الــي تكتــظ 
إنســانية  يعيشــون يف ظــروف ال  املعتقلــن واملســجونن، وهــؤالء أصــاًل  مــن  بعشــرات اآلالف 
ويتهددهــم املــوت يوميــاً؛ والتخــوف ليــس فقــط مــن انتشــار " كــوروان" بينهــم - وهــم يف أســوأ 
حــال صحيــة وغذائيــة أصــاًل - بــل أن يعمــد النظــام بذريعــة ’’ كــوروان‘‘إىل اقــرتاف جمــزرة فيهــم، 

إنــه يُفضــل إعدامهــم علــى إطــالق ســراحهم.

يف الوقــت نفســه ويف خضــم هــذه املعلومــات املتضاربــة حيــاول الســوريون وقايــة أنفســهم عــر اختــاذ 
االحتياطــات األوليــة للوقايــة مــن اإلصابــة هبــذا الفــروس حيــث هرعــوا إىل الصيدليــات والســوبر 
مــاركات لشــراء املنظفــات واملعقمــات الطبيــة، األمــر الــذي أدى إىل فقــدان بعضهــا وغــالء أســعارها 
قبــل أســبوع  بينمــا كان ســعرها  املثــال 3500 ل. س.  الكمامــة علــى ســبيل  بلــغ ســعر  حيــث 
300ل.س. مــع العلــم أن النظــام يســاهم حــى مــن خــالل منتجــات القطــاع العــام رفــع أســعارها 

واســتغالل املواطنــن، ابإلضافــة إىل ختــوف املواطنــن مــن دخــول املستشــفيات حــى ولــو شــعروا 
ابألعــراض علــى خلفيــة مــا أشــيع علــى وســائل التواصــل االجتماعــي حــول تصفيــة املدنيــن احلاملــن 
للفــروس يف تلــك املشــايف وخاصــة مــا أشــيع حــول جمــزرة مشــفى اجملتهــد احلكومــي. أمــام هــذا الواقــع 

األخبــار املقلقــة عــن انتشــار ’’ كــوروان‘‘يف ســوراي، تتحــول إىل كابــوس حاملــا نتطلــع إىل مــا تفعلــه 
الســلطة األســدية وكيــف تتصــرف، فســلوكها يــدل علــى أهنــا ترتكــب بـــ ’’ كوروان‘‘جرميــة مجاعيــة، 

كمــا لــو أهنــا تســتكمل حرهبــا بســالٍح بيولوجــي تتقنُــه كمــا كل األســلحة الــي اســتخدمتها.
لقــد قُتــل أكثــر مــن مليــون ســوري أغلبيتهــم الســاحقة أبــرايء علــى مــرأى ومســمع العــامل وأصبــح 
النــاس يســمعون أخبــار القصــف والقتــل يف ســوراي ابملئــات وال حيــرك ضمائرهــم، وأصبحــت جرائــم 
واســلحتها  الطائفيــة وروســيا وطائراهتــا  إيــران وميليشــياهتا  مــن  األســد وحلفائــه  تنظيــم  عصابــة 
احلديثــة ومرتزقتهــا، أمــراً معتــاداً، وال يتحــدث العــامل إال بشــكل خجــول عــن إيقــاف القتــل وال 
عــن املســاعدات االنســانية والطبيــة؛ أليســت هــذه حــرٌب اعالميــة عامليــة موجهــة لرتكيــع الشــعوب 

وحتذيرهــا مــن أي احتجــاج أو ثــورة تنــادي ابحلريــة؟
فمــا جــرى يف ســورية تشــيب لــه الولــدان، وكل تلــك املقتلــة جــرت ومازالــت جتــري حتــت ذريعــة 
حماربــة شــبح اإلرهــاب، لقــد جــرى تدمــر ســورية وهتجــر نصــف ســكاهنا )حــوايل 14 مليــون( 
من منازهلم، ويقدر عدد الشــهداء يف ســورية مبليون إنســان ويرزح يف ســجون املخابرات الســورية 
مئــات اآلالف مــن الســورين وال نعــرف كــم عــدد الذيــن قُتلــوا حتــت التعذيــب ومــن املؤكــد ان 
األغلبيــة الســاحقة مــن املعتقلــن متــت تصفيتهــم، ومت إخفــاء آاثر اجلرميــة.. وكل هــذه الكارثــة 
تقبلهــا العــامل بــدٍم ابرد، ومل حُتــدث الضجــة االعالميــة الــي نراهــا اليــوم حــول ’’كــوروان‘‘، وإن 
الشــرط الوقائــي ملواجهــة ’’كــوروان‘‘ يف ســوراي هــو التخلــص مــن هــذا النظــام الفاشــي اإلرهــايب.

كأن هنــاك اتفاقــاً دوليــاً علــى كســر إرادة شــعوبنا الثائــرة واحلكــم عليهــا ابملــوت، ألهنــا ثــورات 
علــى مصــاحل الكثريــن وأوهلــم إســرائيل وابلتــايل أمريــكا وروســيا وإيــران ودول  تشــكل خطــراً 

اقليميــة أخــرى.
إن لغــة األرقــام تُــرز هــول الكارثــة االقتصاديــة، إال أنــه خلــف لغــة األرقــام تظهــر حقيقــة 
مفادهــا أن النمــوذج االقتصــادي العاملــي احلــايل مريــض مــرض املــوت وســيموت دون أي 
شــك ولــو بعــد حــن، لتمــوت معــه الرأمساليــة احلاليــة والعوملــة االقتصاديــة الــي نعيشــها منــذ 
عقــود بســلبياهتا وإجيابياهتــا ليكــون عــامل مــا قبــل ’’كــوروان‘‘ غــر عــامل مــا بعــد ’’كــوروان‘‘ 
أن  بــد  وال  وغرهــا،  ابلسياســة  مرتبــط  االقتصــاد  مــادام  واجتماعيــاً  وسياســياً  اقتصــادايً 
الدميقراطيــات العريقــة واقتصاداهتــا القويــة ستشــهد اهنيــاراً كبــراً تُزيــد حدتــه النزعــة القوميــة 
الشــعبوية وتنتج عنها زايدة قوة هذه االيديولوجيات لتكون إرهاصات تشــُكل العامل اجلديد 
مطابقــة لظــروف عشــرينيات القــرن املاضــي الــذي شــهد أزمــة ماليــة وصعــود ايديولوجيــات 
قوميــة غذاهــا وابء الشــعبوية القاتــل، وال بــد أن األنظمــة الشــمولية ابنتظــار مصرهــا احملتــوم، 
وينتظــر الشــعوب الــي حتكمهــا هــذه األنظمــة قدرهــا املشــؤوم، لكنــه قــدٌر ســيتغر ابنكســار 

القيــد رغــم الثمــن الــذي ســيكون غاليــاً، مثــن احلريــة.

العاملــي واحمللــي واخلــوف الشــديد مــن هــذا الــوابء فــإن انعكاســه علــى احلالــة الســورية خاصــة فيمــا 
يتعلــق ابحلــرب الدائــرة هنــاك، يتجلــى ابلنقــاط التاليــة: 

_ الظواهر اإلجيابية:
أ_انشــغال إيــران بوضعهــا الداخلــي بعــد االنتشــار الكبــر ملــرض الكــوروان يف كل أحنــاء البــالد، ممــا 
أضــاف أعبــاء اقتصاديــة جديــدة مرافقــة للوضــع االقتصــادي املــرتدي الناتــج مــن احلصــار الشــامل 

عليهــا.
ب_وقــف العمليــات القتاليــة واإلقــالل منهــا، األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل التفكــر بتســريع احلــل 

للمســألة الســورية علــى النطــاق احمللــي واإلقليمــي والــدويل.
ج_انغمــاس النــاس ابلتفكــر اجلــدي آبليــة الوقايــة مــن هــذا الفــروس ســواء يف مناطــق ســيطرة النظــام، 

أويف املناطق خارج ســيطرة النظام.
__الظواهر السلبية:

ا_انشــغال العــامل بــوابء الكــوروان بعــد حصــد اآلالف مــن ســكان العــامل وخاصــة الــدول املتقدمــة 
واملهتمــة ابلشــأن الســوري، األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل أتجيــل التفكــر ابحلــل للمســألة الســورية.

فــروس  إيــران وتركيــا وروســيا ابنتشــار  الفعالــة يف ســورية وخاصــة  الــدول اإلقليميــة  ب_انشــغال 
الكــوروان، األمــر الــذي يــؤدي إىل أتجيــل التفكــر ابحلــل يف ســورية.    علمــا أن احلــل مــن وجهــة 
نظري قبل انتشــار وابء الكوروانكان شــبه انضج، وعلى ما يبدو أن هناك قرار دويل قد اختذ حلل 
االقضيــة الســورية خــالل هــذا العــام، ولكــن كمــا ذكــران ســابًقا فــإن مــا بعــد الكــوروان ليــس كمــا قبلهــا.
 احلــل يكمــن يف إهنــاء التواجــد العســكري علــى األرض وجتريــد الفصائــل مــن األســلحة، وخــروج 
امليليشــيات األجنبيــة وكافــة القــوات األجنبيــة واحنســار امليليشــيات االنفصاليــة وســقوط نظــام حكــم 
العائلــة الفاســدة والبــدء ابملرحلــة االنتقاليــة الــي أعتقــد أهنــا جاهــزة املعــامل لــدى املخطــط األمركــي.

عبد الباسط حمودة

د. م. محيي الدين بنانه

تكامل الجائحة مع الوحشية األسدية

كورونا والحل في سورية

كاتب سوري

أكاديمي وكاتب سوري
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Türk Kızılay Toplum Merkezleri Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan Kıbrıs ve Kore gazil-
eri ve onların yakınlarını ziyaret etti. Büyüklere salgın hakkında bilgi verilerek, gıda ve hi-
jyen malzemesi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Covid19’a karşı alınması gereken tedbirlere yönelik bilgileri, vatandaşlara 
broşür vererek, dükkan duvarlarına afişler asarak ve hane ziyaretleri gerçekleştirerek anlatmaya devam edi-
yor. Lütfen kurallara uyalım.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı, koronavirüs sebebiyle  evinde ka-
lan yerel ve farklı milletlerden yararlanıcılarının, eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla, 
internet üzerinden video görüşmesi yaparak İngilizce Konuşma Kulübünü gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri yerel halk ve farklı milletlerden oluşan gönüllülerle beraber, Covid 
19 nedeniyle artan maske ihtiyacı doğrultusunda maske üretimine devam ediyor. Üretilen maskeler 
sterilizasyon işleminden sonra ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Türk Kızılay Toplum merkezleri Koronavirüs sebebiyle evde kalan büyüklerimizi yalnız bırak-
mıyor, gıda ve hijyen malzemesi gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 

قامت مراكز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية بزايرات إىل احملاربن القدماء يف قرص وكوراي وزايرات ألقارهبم كذلك، واستهدفت 
الزايرات حتديدا أولئك الذين ال يتمكنون من اخلروج من منازهلم بسبب فروس كوروان. وقد مت خالل الزايرات تقدمي مساعدات 

مثل اإلمدادات الغذائية ومواد النظافة كما مت تقدمي معلومات توعوية إىل كبار السن عن الوابء.

 ،Covid19  تواصل مراكز اهلالل األمحر الرتكي يف تقدمي نشرات ومعلومات توعوية للناس حول االحتياطات والتدابر الواجب اختاذها ملواجهة كوروان
وتقدم تلك املعلومات  من خالل إعطاء كتيبات  ومنشورات للمواطنن، وتعليق امللصقات واللوحات على جدران املتاجر ومن خالل زايرة األسر كذلك. 

يرجى اتباع القواعد والتعليمات الضرورية.

نظم برانمج التماسك والوائم االجتماعي التابع ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف إزمر اندي التحدث ابللغة 
من  واملشاركون  املستفيدون  يتمكن  وذلك حى  اإلنرتنت،  فيديو عر  ومكاملة  إجراء حوارات  من خالل  اإلجنليزية 

جنسيات خمتلفة واملواطنون الذين بقوا يف املنزل بسبب فروس كوروان كي يتمكنوا من مواصلة تعليمهم.

تواصل مراكز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية إنتاج الكمامات ابلتوازي مع ازدايد الطلب واحلاجة للكمامات  بسبب  فروس 
كوروان Covid 19 ، ويشارك إىل جانب مراكز اهلالل األمحر يف هذه املهمة سكان حملين ومتطوعن من جنسيات خمتلفة. 

وسيتم إيصال الكمامات املنتجة إىل احملتاجن هلا بعد عملية التعقيم.

فايروس كوروان  بسبب  بيوهتم  يبقون يف  الذين  السن  اجملتمعية كبار  الرتكي  األمحر  اهلالل  مراكز جمتمع  ترتك  ال 
وحيدين، بل تواصل إيصال وتلبية احتياجاهتم الضرورية وامللحة مثل الطعام ومواد النظافة والتعقيم.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken 
önlemlere yönelik bilgilendirici afişler asıp, dolmuş şoförlerine, esnaflara ve halka kolony-
alı mendiller hediye etti.

نشرت مراكز جمتمع اهلالل األمحر الرتكي ملصقات إعالمية ومنشورات حول اإلجراءات الي جيب اختاذها يف إطار 
مكافحة فروس كوروان وقدمتها إىل جانب مناديل معطرة ابلكولونيا واملعقمات لسائقي احلافالت الصغرة "الدوملوش" 

واحلرفين والتجار وعموم الشعب.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezindeki dikiş atölyesi yararlanıcıları, koronavirüs ted-
birleri kapsamında, evde kal çağrısına uyarak evden üretime devam ediyor.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı, 65 Yaş üstü gönüllüleri evde kalmaları 
için yönlendirirken, bu sıkıntılı süreci daha rahat geçirebilmeleri amacıyla onların evden üretim 
yapmalarına destek olarak, psikolojik iyilik hallerinin sürdürülmesine de katkı sağlıyor.

يواصل املستفيدون العاملون يف ورشة اخلياطة التابعة ملركز اهلالل األمحر الرتكي  اجملتمعي يف والية كهرمان مرعش يواصلون 
أعمال اخلياطة من منازهلم ، استجابة إىل دعوة البقاء يف املنزل الي جاءت يف إطار التدابر املتخذة ملواجهة فروس كوروان.

يقوم برانمج التماسك االجتماعي التابع ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف مرسن بتوجيه  املتطوعن من أجل مساعدة املسنن 
الباقن يف منازهلم والذين تتجاوز أعمارهم 65 عاًما، وبينما يقومون بذلك يسامهوا يف نفس الوقت يف احلفاظ على الراحة النفسية 

هلؤالء من خالل دعمهم ومساعدهتم يف اإلنتاج من املنزل، وذلك من أجل تسهيل هذه املرحلة العصيبة واملزعجة نتيجة أزمة كوروان.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Şafak FM’de Salı günleri yayınlanan “İş Dünyası” programına bu hafta Anadolu Esnaf 

Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Yunus Atilla Hamallar konuk 

oldu. Program moderatörü Fatih Çelik yönetiminde hazırlanan ve Şafak FM’de her 

hafta Salı günü canlı olarak yayınlanan programında;  Korona Virüsünün toplum ve 

iş dünyası üzerindeki etkileri, küresel ekonomideki yansımaları, iş dünyası olarak bu 

süreci ani kararlar almadan sükûnet içerisinde sürdürmek, ANESİAD üyelerinin sosyal 

irtibatı kaybetmeden dayanışma içerisinde olmaları, devletin esnaf ve iş adamlarına 

sağladığı destekler, toplumumuzun tasarruf kültürünü yeniden canlandırması gibi 

konular ele alındı.

Anadolu Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Platformu ve Hür Akademisyenler 
Derneği (HAKAD) iş birliğiyle düzenlenen "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi" yarışmasıyla yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile gönül köprüsü kurulması, 
onların duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bir zeminin oluşturulması amaçlanıyor.
"Haydi, Anılarını Yaz Bizimle Paylaş" temasıyla düzenlenen ve konu sınırlamasının olmadığı yarışmaya 
başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şafak Radyo ve Fecr Radyo’da ortak canlı yayına ko-
nuk olarak gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Fatma Şahin 1 Nisan Çarşamba günü Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih 
Eminoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayına telefonla bağlanarak, Fecr Radyo Sorumlu-
su Aladdin Hüsso ve Şafak Radyo Sorumlusu Adil Yeter’in sorularını yanıtladı. 
Şahin, şunları söyledi;  “Öncelikle Rabbimden bu musibet sürecini rahmete dönüştürmesini diliyorum. Şifa 
ismiyle dünyaya şifa vermesini diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyor dünya, küresel bir sorun ulu-
sal bir mücadele var.  Ulusal mücadele de yerel mücadele de bizim için çok önemli.

 ، ANESİAD حــل يونــس أتيــال هامــال الر ، رئيــس فــرع غــازي عنتــاب يف مجعيــة األانضــول لرجــال األعمــال واحلرفيــن
ضيفــا هــذا األســبوع علــى برانمــج "عــامل األعمــال" الــذي يبــث علــى إذاعــة شــفق يــوم الثــالاثء. ويتــم إعــداد الرانمــج حتــت إشــراف 
مديــر الرانمــج فاتــح شــاليك ويبــث يــوم الثــالاثء كل أســبوع يف إذاعــة شــفق ، وقــد تناولــت حلقــة هــذا األســبوع موضوعــات عــدة 
مثــل: آاثر فــروس كــوروان علــى اجملتمــع وعــامل األعمــال، وانعكاســاته علــى االقتصــاد العاملــي، وســبل اســتمرار عــامل األعمــال يف هــذه 
املرحلــة العصيبــة بســالم  وهــدوء وبــدون اختــاذ قــرارات مفاجئــة، وتضامــن أعضــاء  مجعيــة ANESİAD  وعــدم فقــدان االتصــال 

والتواصــل االجتماعــي بينهــم، ودعــم الدولــة للتجــار ورجــال األعمــال ، وإحيــاء ثقافــة إنقــاذ جمتمعنــا.

وفقا للبيان الذي أدىل به احتاد طالب األانضول: فقد مت تنظيم مسابقة بتعاون بن "منصة األانضول" و"مجعية األكادميين األحرار 
)HAKAD(" واملسابقة حتت اسم مشروع" من قلوب كبار السن إىل القلوب الشابة". وهتدف املسابقة إىل بناء جسور قلبية 
مع كبار السن املمنوعن من اخلروج إىل الشوارع بسبب فروس كوروان اجلديد، كما هتدف لتوفر أجواء متكنهم من التعبر عن 
مشاعرهم ومشاركة أفكارهم. املسابقة الي نظمت حتت شعار "هيا تعال، اكتب ذكرايتك ، شاركنا إايها"، لن يكون فيها أي قيود 

على املواضيع  الي ستكتب فيها. وميكن تقدمي طلبات للمشاركة يف املسابقة  حى 30 نيسان.

أجرت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهن تقييمات ملواضيع تتعلق ابلتطورات وجدول األعمال اآلين وذلك خالل 
بث مشرتك على إذاعة شفق وراديو فجر الذي حلت ضيفة عليهما.

وشاركت فاطمة شاهن ابلبث املباشر عر اهلاتف وذلك يوم األربعاء ، 1 أبريل / نيسان، يف برانمج أداره املنسق العام 
ملركز االتصال للشرق األوسط لإلعالم  حممد فاتح امن أوغلو. وأجابت شاهن على أسئلة مدير إذاعة فجر عالء الدين 

حسو ومسؤول إذاعة شفق عادل يتار.
وقالت شاهن خالل مداخلتها ما يلي ؛ "أدعو هللا أن حيول هذه الكارثة إىل رمحة. وأدعو هللا ابمسه الشايف أن مين ابلشفاء 
على العامل أمجع. وأن متر هذه املرحلة االستثنائية على العامل بيسر، إهنا مشكلة عاملية وهناك كفاح وطي ضدها. الكفاح 

الوطي والنضال احمللي مهمان للغاية ابلنسبة لنا.

مسابقة "من قلوب كبار السن إلى القلوب الشابة"رئيس جمعية الحرفيين ورجال األعمال يحل ضيفا على برنامج عالم األعمال

فاطمة شاهين قيمت جدول األعمال والتطورات خالل بث على إذاعتي شفق وفجر   

İş Dünyası Programına ANESİAD Başkanı Konuk Oldu“Koca Çınarlardan Genç Yüreklere” Yarışması

Fatma Şahin, Şafak Radyo ve Fecr Radyo’da Gündemi Değerlendirdi 
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Türk Kızılay, koronavirüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiri-
yor. Yurt dışından gelen ve 50’yi aşkın noktada gözlem altına alınan yaklaşık 20 
bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam ediyor. Kızılay, hayat nor-
male dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek.

يقــوم اهلــالل األمحــر الرتكــي بواجباتــه املرتتبــة عليــه يف مكافحــة فــروس كــوروان. إذ يواصــل تقــدمي ثــالث وجبــات طعــام ملــا يقــرب 
مــن 20 ألــف شــخص قــادم مــن خــارج البــالد وهــم موجــودون حتــت املراقبــة يف أكثــر مــن 50 نقطــة. وســيواصل اهلــالل األمحــر 

أنشــطته اإلغاثيــة إىل أن تعــود احليــاة إىل طبيعتهــا.  

ثالث وجبات لحوالي 20 ألف شخص موجود تحت المراقبة
Gözlem Altındaki Yaklaşık 20 Bin Kişiye Üç Öğün Yemek

İyilik Derneği,  Koronavirüs salgınına karşı yeterli temizlik ve yiye-
cek malzemesi edinemeyen ihtiyaç sahipleri için bir yardım kam-
panyası başlattı. Hijyen ve gıda paketleri oluşturulan kampanya-
da, Hijyen Paketi 100 TL Gıda Paketi ise 150 TL bedelinde. Sizler 
de dilediğiniz miktarda bağışta bulunarak hijyen ve gıda paketi 
oluşturmaya destek olabilirsiniz.

أطلقــت مجعيــة اخلــر )إييليــك( محلــة مســاعدة للمحتاجــن الذيــن ال يتمكنــون مــن توفــر مــواد التنظيــف والغــذاء 
الكافيــة والالزمــة ملواجهــة تفشــي فــروس كــوروان؟ ويف احلملــة الــي تتألــف مــن مســتلزمات النظافــة والتنظيــف وطــرود 
مــواد األغذيــة ، يتــم مجــع 100 لــرة تركيــة بــدل كل طــرد مــواد التنظيــف و150 لــرة بــدل كل طــرد مــواد غذائيــة. 
ميكنكــم أنتــم أيًضــا الدعــم مــن خــالل التــرع ابملبلــغ الــذي تريدونــه. ميكنكــم احلصــول علــى معلومــات تفصيليــة مــن 

https://www.iyilikdernegi.org.tr :خــالل رابــط املوقــع التــايل

 Koronavirüsle Mücadele Kampanyasıحملة لمكافحة فيروس كورونا

Kardeş Aile projesi, kardeşlerimize kardeş paylarını ulaştırmayı hedeflemektedir. Tüm 

insanların ‘Kardeş’ olduğu bilincini hatırlatmaktır. “Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini 

güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman 

da bu tür iyiliklerdendir.’’ Hadisi Şerif’inin muhatapları olduğumuzu unutmamaktır. 

Muhtaç ve mazlum kardeşlerimizle gönül köprüleri inşa etmektir. Kurduğumuz bu 

gönül bağlarını idame ettirmektir.

Projenin Kapsamı; Barınma, Isınma, Eğitim, Sağlık, Gıda, Giyecek, Yaşlı ve Özürlüler İçin 

Rehabilitasyon Hizmetleri, Gezi ve Ziyaret programlarını kapsamaktadır. Kampanya 

Katılım Bilgileri Kardeş Aile formunu doldurup adresimize ulaştırmanız gerekmektedir. 

Kardeş aile aylık yardım bedeli 200 TL’dir. Mail Order ile kredi kartınızdan aylık çekim 

için taahhüt verebilirsiniz. Yine dilerseniz 1 yıllık bedeli 2.400 TL peşin olarak yatırabil-

irsiniz. Kardeş Aile bağışında bulunmak için web sitemizde yer alan online bağış pane-

lini kullanarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

يهدف مشــروع العائلة الشــقيقة إىل توصيل احلصص واملســاعدات إلخواننا. إضافة إىل التذكر الواعي أبن مجيع الناس “إخوة”. 
ويهــدف أيضــا إىل التذكــر أبننــا حنــن املخاطبــون ابحلديــث الشــريف  القائــل “كلُّ معــروٍف صدقــٌة وإن مــن املعــروِف أن تـَْلَقــى أخــاك 
بوجــٍه طَْلــٍق وأن تـُْفــرَِغ مــن َدْلــِوَك يف إانِء َأِخيــَك”. ومــن األهــداف أيضــا بنــاء اجلســور القلبيــة مــع إخواننــا احملتاجــن واملضطهديــن. 

واحلفــاظ علــى هــذه العالقــات القلبيــة الــي أنشــأانها.
نطــاق املشــروع هــو: يشــمل هــذا املشــروع خدمــات التدفئــة والتعليــم والصحــة والغــذاء واملالبــس وخدمــات إعــادة التأهيــل للمســنن 
واملعوقــن وبرامــج النزهــات والــزايرات. معلومــات املشــاركة يف احلملــة جيــب عليكــم مــلء منــوذج العائلــة الشــقيقة وإرســاله إىل عنواننــا. 
رســوم املســاعدة الشــهرية للعائلــة الشــقيقة هــي 200 لــرة تركيــة. وابســتخدام “ الريــد” ميكنكــم االلتــزام ابلدفعــات الشــهرية مــن 
بطاقــة االئتمــان اخلاصــة بكــم. وإذا كنــت ترغبــون يف خيــار آخــر فيمكنــك دفــع املبلــغ الســنوي مقدمــا، ومقــداره 2.400 لــرة 
تركيــة. ميكنــك التــرع واملشــاركة يف احلملــة مــن خــالل اســتخدام “لوحــة التــرع” املوجــودة يف موقعنــا عــر اإلنرتنــت وذلــك للقيــام 

ابلتــرع للعائلــة الشــقيقة.

مشروع العائلة الشقيقة
Kardeş Aile
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علي محّمد شريف

ال أصدقاء للملك

رئيس القسم الثقافي

بني  املُلك وال صداقة  والتوقيت، ال شراكة يف  والتداول  التجزئة  تقبل  ال  املطلقة  السلطة 
احلاكم املتصرِّف وبني احملكوم املتَصرَّف به. يف فيلم "امللك" يقول "هنري" اخلامس الشاّب 

لـ "جون فوستاف":
جئت إليك ألنك صديقي.   -

فيجيبه ساخراً ندميُه "املسّن" املخلص ورفيق أاّيم العبث املاضية: 
ليس للمك أصدقاء. للمك أتباع وأعداء فقط.  -

القهر هو جوهر العالقة بني السّيد والعبد فالتملك َغصٌب وسلب، وانتزاٌع ابلقّوة العارية 
ينشئ احلّق املفرتض للغالب على املغلوب. ال مناص من احلرب إذاً لتبّوء العروش، ولتذهب 

إىل اجلحيم كّل أسباب السالم والوفرة واألمن. 
يف احلرب يندثر احلّب وختتفي الطمأنينة والسكينة من صدور املتعطشني للتيجان املغّمسة 
ابلدم، تسود املخاوف ويسيطر الفزع على األطراف املتحاربة من ذات املصائر اليت ميكن أن 

تفضي إليها نتائج االحرتاب ومآالته. 
يف الصراع على املُلك يغدو مباحاً كّل شيٍء الدانءُة والغدُر واخلديعة واخليانة.. وكذلك القتل. 
سوف يغادر الغرماء املتنافسون يف سبيل السيادة على ما حوهلم طبيعتهم اإلنسانّية وحقيقتهم 

املؤسسة على يقني الضعف، واملبنّية على اهلشاشة.
تقتضي الضرورة يف مسرح العبث حتّواًل وتنافراً يف الرؤاي والنظر والتفكري، وأيضاً يف املشاعر 
واألحاسيس لدى املتقاتلني. ال عجب فال ميكن ملتماثلني أن يسيطر أحدمها على اآلخر وأن 
يتمّلكه. وال بّد من سلوك سبيل الفناء واإلفناء كي نتخلى عن مواقعنا الطبيعّية كبشٍر، وال 
بّد من الفرز القاطع بني منتصٍر أوحد أمحق وخاسرين كثر ال يقّلون عنه محاقة بطبيعة احلال.

سينقلب احملارب املنتصر إىل خملوٍق ما فوق إنسايّن، لقد غدا املالك، وسيتأّبد فيه ويف ورثته 
املُلك، أّما اخلاسر فسيتحّول إىل مملوك، مواٍل، اتبع، شيء ما دون إنساينّ من مجلة املتاع، 

وسيتأّبد العبد فيه ويف نسله إىل يوم يثور.
امللك مشيئة واململوك شيء.

ليس للمتاع أن يفّكر أو أن يرى أو يقّرر، وليس له أن حيّب أو يشعر أو أن ينال من املتعة 
ما ال يتجاوز إشباع رغبة غريزيّة، واحلصول على مباركة املتصّرف به ومبصريه مبا يشبه اللّذة 
املرضّية يف االنسحاق بني فّكني يقطر منهما اللعاب، والذوابن يف الذات املتأهلة اليت ينبغي 

أن يعبد.
يف قاموس العبوديّة ينتفي وجود احلّب والكراهية وختتفي مشاعر الرضا والقبول أو السخط 
والرفض، بل ال وجود للمعىن فيمن يفتقر للروح والعقل والقلب. العبد متاع وال ذاكرة للمتاع 
وقد يتغرّي امللك أو يستبدل أو يُنقلب عليه حينها لن تتغرّي صفة اململوك ولن تزيد خصائصه 
أو تنقص، فال قدرة لدى العبد على رؤية صورة معبوده وال على حماولة معرفة حقيقته البائسة. 
إّن ما يتقنه الشيء هو جمّرد االستسالم واخلضوع ملشيئة املالك الذي تنعقد لديه وحده حرية 

التصرف أبشيائه استعمااًل وبيعاً وتبديدًا، بل وإتالفاً وحرقاً.
قبول اإلنسان ابلتشييء يفّرط بوجوده كإنسان وجيّرده من األحاسيس والقيم، وجيعله أداة 
القّوة  إنسانه وتعاىل على طبيعته، وتوًهم  تنّصل من  بيد من  للفتك ابحلياة  متوحشة عمياء 

والقدرة الزائفني للسيطرة على الكون واالستحواذ على اخللود. 
ال وجود للمعبود بغري وجود العبد.

القّوة يقابلها الضعف واألمور تعرف بنقائضها. ال تكفي رغبة الفرد ابلتملك لكي يصبح 
مالكاً سيحتاج القدرة واآللة والطريق، ال بّد من الظهور احملنّية ليتمّكن الراغب من الركوب، 
وال بّد من وجود الرقاب املمدودة والرؤوس املطأطئة ليضع عليها الرسن واللجام من يسعى 
للوصول إىل امتالك الرقاب والرؤوس، ويف املثل الشعيّب املعروف مل جيد فرعون من يصّده 

عن أن يكون فرعوانً.
يف فيلم امللك وكما ميكن للواقع واحلقيقة أن يكوان أشّد هزلّية وأكثر عجائبّية من الدراما 
السينمائية يقّرر جون فاستاف الذهاب إىل ما يرفضه اعتقادًا، وأن خيوض يف مستنقع حرب 
يدرك قذارهتا وعبثيتها، وأن يكون مصرعه إحدى دانءاهتا وفجائعها املؤملة. لقد أصّر على 
اإلخالص والصداقٍة، ليس للملك فهو ال يؤمن بوجودها، إمنا هلنري ذلك الشاب الذي كان 
حّراً وحقيقّياً قبل أن ختتطفه يد الغواية إىل وهم املُلك، وتقوده إىل أن يفقد إنسانه إىل األبد. 

حــني تــزوج صديقــي خســرت بزواجــه ندميــاً مجيــاًل للســهر، فبقيــت وحــدي أقصــد البــار الــذي 
كنــا نســهر فيــه حــىت الصبــاح بينمــا هــو كان يعيــش يف العســل.

فّكــرت ذات مــرة أبن أفكــر جبديــة وأن أضــع كل االحتمــاالت أمامــي، فــكل شــيء قابــل 
للحــدوث حــىت تلــك األشــياء الــيت كنــا نضعهــا يف قالــب املســتحيل.

يف العــام 1971 جئــت للحيــاة ويف أول زايرة لعمــي إىل حلــب قــام بتســجيلي أان وأخــيت 
واثنــني مــن أوالد عمومــي فحملنــا كلنــا التاريــخ نفســه وهكــذا صــرت مــن مواليــد 1970. 
يف العــام 1971 مل تكــن أمــي يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة كمــا أهنــا مل تكــن قــد مسعــت 
هبــا أيضــاً، وهكــذا خســرت هــذا االمتيــاز أبن أترعــرع يف ظــل متثــال احلريــة وأقضــي طفولــيت 

يف واليــة تكســاس راعيــاً للبقــر.
كنا حنتفل بعيد ميالدان أان وأخيت وأوالد عمي معًا، فكلنا صدقنا تلك األكذوبة، 

يف العــام 1970 عرضــت شــركة شــحن علــى أيب أن يســافر لعــام إىل النــروج لكــن أمــي 
رفضــت أن ترافقــه خوفــاً مــن الــربد فلــم يســافر، وهلــذا مل أحظــى أبن أمحــل جــواز ســفر يهــز 
الســفارات، وخســرت حلمــي يف أن أكــون مواطنــاً ينحــدر مــن ســاللة )الفايكينــغ( ومل أســتطع 
مشــاركتهم يف غــزو الســواحل األوربيــة، وهلــذا لســت صاحــب عيــون غريبــة ولســت مــن قبائــل 

)الفايكينــغ(.
عاد صديقي إىل البار وعادت سهراتنا وبعد مخس زجاجات من البرية قال يل:

-زوجيت طّلقتين اي صاحيب.
ذهبنــا أان وابــن عمــي معــاً ألداء اخلدمــة العســكرية بينمــا كان مــن املفــرتض أن يســبقين هــو 
بعــام كامــل لكــن هــذا مل حيــدث ويف الثكنــة تعرفــت علــى صديــق أتخــر عمــه يف التســجيل 
أربــع ســنوات. لــو كان أيب فكــر يف الســفر إىل اليــاابن لكنــت اآلن ايابنيــاً أنتمــي لبلــد حيلــم 
كل صيــين ابلتســلل إليــه واالســتقرار فيــه، لكــن أيب أحــب تلــك البــالد الــيت ال حتمــل أي 

امتيــاز ســوى احملبــة.
صديقــي تــزوج للمــرة الثانيــة وأان عــاودت الســهر وحــدي يف البــار ذاتــه وكان لفراقــه هــذه 

املــرة وقــع أخــف مــن الســابق.
لــو كانــت أمــي فرنســية لقضيــت طفولــيت علــى ضفــاف هنــر الســني ولكنــت فكــرت علــى 
األقــل مخســة مــرات بتســلق بــرج إيفــل وأان طفــل ألنــين فعلــت يف طفولــيت كل األشــياء 
الســيئة، وتســلقت مئــات األشــجار يف رحلــة احللــم حنــو اكتشــاف النجــوم، لكــن أمــي ليســت 
فرنســية ولــو كانــت كذلــك ملــا تزوجــت مــن القــروي أيب ولذلــك خســرت االنتمــاء لبلــد غــزا 

نصــف األرض.كان ابــن عمــي يفــرض رأيــه علــيًّ بقولــه:
- أان أكربك بعام.

البــار وعــادت  الكذبــة، صديقــي عــاد إىل  تلــك  الــورق ســوية، كلنــا صدقنــا  لكننــا علــى 
وحيــدًا. الزلــت  وأان  الثــاين  بعــد طالقــه  تتعــاىل  الضحــكات 

لــو كان أيب حيــب الســفر إىل البــالد البعيــدة واســرتاح يف بــالد الســند الــيت وضــع احلجــاج بــن 
يوســف عينــه عليهــا حــىت فتحهــا لكنــت ترعرعــت علــى ضفــاف هنــر الســند، ولكنــت اآلن 
اتكلــم اهلنديــة بطالقــة، لكــن أيب مل يســافر إىل تلــك البــالد ألنــه كان حيــب املــوت يف بلــد ال 
ميــر فيــه هنــر الســند وال حتيــط بــه جبــال هيمــاالاي، ولذلــك لســت هنــدايً وال أجيــد الرقــص.

ضربــين ابــن عمــي ألنــين شــتمت الرئيــس ومل أســتطع الــرد عليــه ألننــا صدقنــا الكذبــة أبنــه 
أكــرب مــين، صديقــي تــزوج مــن اثلثــة وأان عــدت للســهر وحــدي دون نــدمي بينمــا هــو يعيــش 

يف العســل.
أمــي مل تســافر وأيب أيضــاً مل يكــن حيــب الســفر بعيــداً عــن تلــك البــالد ولذلــك محلــت جــواز 
ســفر مكتــوب عليــه )مجيــع دول العــامل مــا عــدا العــراق(، لكــن كل البــالد رفضــت منحــي 

أتشــرية ســفر.
ابن عمي اعتذر مين بعد أعوام واعرتف أبنه أصغر مين لكنه صدق تلك األكذوبة، 

صديقي عاد للسهر معي بعد أن طّلق الثالثة وأان الزلت وحيدًا.
لســت مــن ســاللة )الفايكينــغ( لكــن الــربد أيكلــين، مل أر متثــال احلريــة لكنــين حــر، مل أتســلق 
بــرج إيفــل كــي ال أرى قســاوة الغــرب، ال أتقــن اللغــة اهلنديــة لكنــين أصــدق أفالمهــم أبن 

البطــل ال ميــوت.
مل يبــق عنــدي أحــالم وهــذه الليلــة ســأطلب مــن صديقــي أبن ال يتــزوج مــن رابعــة كــي ال 

أعــود وحيــدًا.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

النديم
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كــم مضــى عليــك يف عزلتــك؟ بضعــة أايم؟! كــم مــرة تذمــرت فيهــا وأردت اخلــروج إىل العــامل 
الــذي عزلــت نفســك عنــه مرغمــًا؟ 

كــم مــرة متنيــت أن ينتهــي ذلــك البــالء قريبــاً لتعــود إىل حياتــك الطبيعيــة وإىل تلــك الوجــوه 
املألوفــة وإىل األماكــن املفضلــة لديــك؟ 

كــم مــرة لعنــت ذلــك الفــريوس الصغــري الــذي مل يــره أحــد بعينــه اجملــردة لكنــه متكــن مــن القتــل 
والتعذيــب واإليــالم حــداً يفــوق مجيــع التوقعــات؟ 

أمل يتســلل إىل اجلســد خبلســة وبراعة؟ أمل تعجز مجيع األســاليب من أقنعة طبية وقفازات وغريها 
عــن منــع انتشــاره؟ أمل جيعــل احليــاة مثينــة يف عينيــك برغــم شــعورك أبهنــا تتســرب مــن أصابعــك؟ 
أمل جيعلــك تتمــىن أن تعــود إىل حياتــك الروتينيــة املكــررة اململــة اثنيــة ألهنــا حيــاة خاليــة مــن األمل؟ 
أمل تتمــىن أن تعــود اآلهــات إىل صــدرك ألهنــا كانــت أنفــاس حــرة برئتــني ســليمتني بــدون احلاجــة 

إىل جهــاز للتنفــس؟  
وابلرغــم مــن حقــدك علــى ذلــك الفــريوس غــري املرئــي واملتجــرد مــن املشــاعر الــذي جعــل العــامل 

أبســره يشــعر بضعفــه وعجــزه أمل تتخيــل يومــاً أبنــه قــد يشــبهك؟ 
 مــاذا لــو وقفــت مــع ذاتــك بضعــة دقائــق فقــط وختيلــت نفســك أنــك أنــت ذلــك الفــريوس، 

وســألت ذاتــك عــن عــدد املــّرات الــيت تســللت فيهــا إىل حيــاة أحدهــم وابلغــت يف أذيتــه؟
كــم مــرة كنــت الســبب يف عزلــة أحــد مــا بســبب آذيتــك لــه بعمــق؟ لقــد اضطررتــه لعــزل نفســه 
عــن احليــاة خوفــا مــن تكــرار األذى الــذي حلــق بــه مــن االحتــكاك مــع اآلخريــن، تعامــل معــك 
بــرباءة وبعفويــة مطلقــة ودون أن أيخــذ احتياطاتــه مــن كونــك قــد تكــون أشــد فتــكاً بــه مــن أيــة 

وابء. 
 تســللت إىل أعماقــه وأصبتــه يف نقــاط قوتــه، ودمــرت مناعتــه جتــاه احليــاة والصعــاب، فأصبحــت 
أصغــر كلمــة قــادرة علــى جعلــه يغــرق يف دموعــه، وأصغــر موقــف مــن مواقــف احليــاة إبمكانــه أن 
يعيــده إىل الــوراء ألــف عــام، وأصغــر حمنــة قــادرة علــى كســره، أنفاســه مــن احلــزن تغــدو ســكاكيناً 

حتــّز قلبــه، ويبــدو الكــون بثقلــه وكأنــه مطبــق علــى صــدره. 
عزل نفسه عن االخرين مدة من الزمن رمبا أشهراً ورمبا بضع سنوات.  

مل يتنــاول دواء واحــدًا. كان عالجــه الوحيــد الصــرب والدمــوع، وبعــض الوعــود لذاتــه أبال جيعــل 
مــن نفســه عرضــة مــرة أخــرى ألولئــك الذيــن يشــبهون فــريوس كــوروان، أي يشــبهونك، وعندمــا 
شــفي أو ادعــى أبنــه قــد شــفي خــرج مــن العزلــة، واكتشــف أبنــه بعــض اآلالم ســوف ترافقــه 
طــوال حياتــه، ولــن تــربح روحــه وجســده، لــن يســتطيع نســيانك أبــدا فاجلــراح ســوف تعيــدك إىل 

ذاكرتــه كلمــا زارت جســده. 
ــاً للعــدوى وخوفــاً مــن أن تعيــد  أصبــح بعــدك خيشــى مــن كل شــيء، مل يعــد يصافــح أحــدا جتنب

أصابعــه الشــعور إليــه فقــد ابت خيشــى عــدوى املشــاعر. 
حــني ميشــي يبتعــد عــن االخريــن خطــوات عديــدة كــي ال تصيبــه العــدوى، يصمــت وال يتكلــم 
مــع أحــد كــي ال تتطايــر أنفاســه، وكــي ال يســمعون كلماتــه، ال ينبغــي أن يصــاب أو يصابــون 

ابلعــدوى. 
كــم جلــس يراقــب العــامل بصمــت وهــو ميضــي، ميضــي وال شــيء بيــده ســوى الرتقــب وانتظــاره أن 

ميضــي والعمــر وكأنــه ســجني أو يف حجــر روحــي.  
غــريَت مجيــع أفــكاره وجعلتــه خيــاف مــن اإلقــدام علــى احليــاة، جعلتــه خيــاف مــن احلــب واحلريــة، 

لقــد صنــع لنفســه قوقعــة أبقتــه خــارج العــامل.
الوجــود  املفضلــة وإىل  أماكنــه  الســابقة، إىل  يعــود إىل حياتــه  أن  يعــد ابســتطاعته  مل  أحدهــم 

تغــريت حياتــه بســببك إىل األبــد.  قــد  املعتــادة، أحدهــم 
بعــد بضعــة أايم ســوف تنتهــي عزلــة العــامل بســبب الكــوروان لكــن عزلــة البعــض لــن تنتــه ألن 

أحدهــم كان أســوأ مــن الفــريوس املميــت. 
ســتعود احليــاة إىل طبيعتهــا وتنتهــي مهمــة االقنعــة الطبيــة لكــن االقنعــة الــيت كانــت ســبباً يف عزلــة 

الكثرييــن لــن تنتهــي مهمتهــا، ولســوف تعــود لتلتصــق ابملالمــح مــن جديــد. 
ســيموت البعــض وســوف يشــفى غريهــم مثلمــا ماتــت مشــاعر الكثرييــن وشــفي غريهــم، لكــن 
املشــكلة أن فــريوس كــوروان ميــوت ابلــدواء وميكــن رصــده وحماصرتــه، أمــا مــن يشــبهون كــوروان 

فهــم أشــد فتــكا منــه، فكيــف لنــا أن حناصرهــم، وكيــف ابســتطاعتنا القضــاء عليهــم؟ 
كــووران فــريوس ال مشــاعر لديــه وال ميلــك عقــاًل ليــدرك أبنــه يقتــل ويــؤذي مــن ال ذنــب لــه، 
لكنــك أنــت أيهــا االنســان الــذي خلقــك هللا بعقــل وقلــب ومــدرك لــكل أفعالــك هــل يســعدك 

حقــاً أن تكــون وابء ألحــد؟ 
عزلتــك الطويلــة أو القصــرية اجعلهــا للتأمــل وســل نفســك غــري مــّرة: هــل آذيــت أحــداً مبــا يفــوق 

أذى فــريوس كــوروان؟ هــل فعلــت يومــاً أبحدهــم كمــا تفعــل أخطــر األوبئــة يف اتريــخ البشــرية؟

لينا بغدادي

كاتبة وروائية سورية شاعر وكاتب سوري

أكاديمي وباحث سوري

عزلة كورونا زمن الكورونا

كورونا الذي نحّب ونكره

حبسب إحصائيات تقريبية هناك ثالثة مليارات إنسان حمتجٍز يف 
بيته رغماً عنه:

* رّكزان ُجّل اهتمامنا يف القرِن املنصرِم على مظاهران واستصناع 
مجاٍل مبتذل، وتعالينا على فطرة اخللِق، أو استهزأان مبن 

يتخّمّرن، فُاجرِبان على ارتداِء كمامات تطمُس مصطنَع اجلمال 
الزائِف، ومتثّلنا املربقعات املُخّمرات حياًء وحشمة!؟ وأرجو يف 

غٍد قريب أن يرفع هللا البالء عن عموم البشرية وال جند من 
أينف رفيقة دربه الكتشافه مثالب حسنها املُزّيف بال رتوش.

* استهرتان ابلطبّيعة املدهشة وانتهكنا واحتقران ودّمران، ُفحرمنا 
منها وصران نتأّملها وادعة تتنّفس مراتحة من انتهاكنا واعتدائنا 

اهلمجي عليها، من وراء زجاج نوافذان وشرفات بيوتنا!؟
* استخّفت البشريّة بعمومها ابملعّلم فأمهلت مكانته وكرامة 

عيشِه، واستهرتت بدور املدرسة لنقل املعارف، فُأغِلَقت 
املدارس واجلامعات.

* قّصران مع أهالينا وأمهلناهم، ُفمِنعنا من زايرهتم هنائياً وتركناهم 
للمجهول وحيدين مهملني!؟

* أتلفنا أعماران يف العمل الدؤوب لنمتطي سيارات فارهة 
نبـُّز هبا بعضنا، فرتكناها مهملة يف الشوارع يعلوها غبار الغرور 

والتبّجح األجوف.
* تنّكران ملذابِح بشٍر آخرين أبرايء، فصران عرضة لكل أنواع 

املخاوف واإلمهال واملوت اجملهول املرتّبص.
* تنّكران للخالق وتعاليمه السمحاء العظيمة وانتهجنا ألف 

مذهب تكفري وجودّي وجحود وتعايل، فأغلقت كل أبوابه يف 
وجوهنا وصار أشّدان بعداً عنه يناجيه سّراً وعالنية لريفع البالء، 

ويرحم البشر وخيفف عنهم!؟
* انقسمنا مللل وحِنل فتهافت اجلميع بعفويّة متجاوزين أسوار 

أحيائهم متضامنني ليتعاونوا يف مواجهة الوابء.
سيكون هناك غٌد مشرق للبشريِة بعمومها إن فهمت الرسالة 

واعترب منها، وما أرى كوروان جلميعنا مؤمناً خبالٍق واحد أو كافٍر 
به، إاّل فرصة ملراجعة حساابتنا لتقوم احلياة على أسس أخالقية 
تضامنية تكافلية بني عموم البشر دون جشع واحتكار واستيالء 

وقتل وتعدٍّ وقهر، فها هي األرض منبسطًة ُمقفرة وكأّن بيوتنا 
صارت أشبه بقبور نتحّرك داخلها.

كأّن مقابران املهملة اليت اكتّظت هبا األرض على سعتها، ينهض 
فيها أمواهتا لينالوا بعض حقوقهم اليت سلبناها ابلتدليس والنفاق 

واجلشع واحليونة.

خيطر ببالك - للحظة- أن كوروان يٌد إهلية من حيث القدرة 
على الفعل...!

يهبُّ على البشرية فيخلصها من كل السلبيني والديكتاتوريني 
والقاتلني..

لكن ألنه فريوس بال عقل، فإنه يطحن األخضر واليابس أمامه 
ال مييز بني صاحل وطاحل.

ماذا لو كان كوروان هو تلك القدرة اليت حنلم هبا للتخلص من 
اجملرمني!

ماذا لو كان كوروان هو جزء من تلك القوة اليت نعتقدها ابإلله؟
كوروان ينجز ما عجزت عنه الدول الكربى.. وكل التقنيات!

***
كوروان أنت أملنا...لكن ال حتصدان بطريقك

كوروان أنت حبيبنا فال تقرتب ممن حنب وممن يساعدوننا على 
البقاء...

كوروان أيها الصديق!
كن لطيفاً ومجياًل...إن شئَت ارحل هبدوء، لكن خذ يف طريقك 

اجملرمني..
كوروان 

ال خناُفك.. لكننا حنرتم قدرتك العالية على الفعل!
كوروان

اي عابر احلدود والقارات بال جواز سفر...كوروان اي أصيل...
***

كوروان 
أيها اجلميل وسط اخلراب

ها أنت أيها الصديق العدو تعيد أسئلتنا الوجودية إىل الصفر...
تعيدان عاجزين بعَد وهم السيطرة والقوة

ها أنت تعيد نظراتنا إىل من حنّب إىل عفويتها األوىل فنقرأ يف 
عيوهنم متسائلني:

هل هذه هي النظرات األخرية!
هل من فسحة جديدة لنعانق من حنب مرة أخرية!

كوروان اي حبييب...اي نور عيين...زْر حي املهاجرين يف دمشق 
وخذ روحاً واحدة، روحاً خبيثة...قتلْت أكثر منك، تنافسك يف 

القتل والبطش...ال تقبل مبن يرقى لفعلك أيها القوي...
...فديُتَك بعمري...خذه عن طريقك. كي تبقى األمجل 

واألغلى واألكثر رعباً يف هذا العامل...
يليق بك أن تكون مجياًل وأنيقاً وابطشًا...اي صديقي!

محمد صالح عويد

د. أحمد جاسم الحسين
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الجالء ورجال الثورة الوطنية
في عيون األدبــاء

باحث وكاتب سوري

في مواجهة كل مستعمر تتشرف األرض باألبطال ويتشرف أديمها بالشهداء، 
وتكتظُّ السجوُن باألحرار.

وسورية على مدى الدهر تحفل باألبطال الذين جابهوا االستبداد بصدورهم، 
وحاربوا الغزاة والمحتلين ودعوا إلى االستقالل والتحرر بالرغم من جبروت 

المستعمر وتنكيله باألحرار، وقصفه المدن والقرى.
وفي طليعة المناضلين برز األدباء الذين دعموا الثوار بأقالمهم وراحوا يحّثون 

الناس على الصمود والتصدي للعدوان الباغي. وال عجب أن يكون الشعراء 
أّوَل المبادرين.

فكان خير الدين الزركلي الذي ولد في بيروت ونشأ في دمشق، وحين دخل 
الفرنسيون دمشق أصدروا عليه حكمًا غيابيًا باإلعدام نتيجة مواقفه الوطنية، 

فلجأ إلى فلسطين ثم إلى مصر واستقر في الحجاز، ولم يتوقف عن نظم 
الشعر الوطني.

في إحدى قصائده التي تصور وحشية المستعمر الذي هاجم دمشق، يقول:

  هللُا للِحدثاِن كيَف تكيُد
 بلٌد تبّوأُه الشقاُء فكّلما

 بردى يغيُض وقاسيوُن َيميُد
 َقُدَم استقاَم له بِه تجديُد

وفي القصيدة نفسها يصّور حال الوطنيين الذين ال يملكون ما يدفعون به عن 
أنفسهم سوى القليل:

 النت عريكُة قاطنيِه وما دروا
 ما تنفع الُحَجُج الضعيَف وإنَّما
 غلِت المراجُل فاستشاطْت أّمٌة
ياِر وما َلها  زحفت تذوُد عن الدِّ

ماٌت حوَلها  الطائراُت محوِّ
 ولقد شهدُت جموَعها وّثابًة

 أّن الضعيَف معذٌَّب منكوُد
ٌز معضوُد  حقُّ القويِّ معزَّ
 عربّيٌة َغَضبًا وثاَر ُرقوُد

 من قّوٍة، فعجبُت كيف تذوُد
 والزاحفاُت صراُعُهنَّ شديُد

 لو كان ُيدَفُع بالصدوِر حديُد

وقد كشف الشاعر المناضل مكيدة االستعمار وذرائعه، وفّند أقوال 
المستعمرين الذين ال ُيقرنون الفعل بالقول، والذين دأبوا على الكيل بمكيالين 

لتمرير مؤامراتهم ضد الشعب العربي:
 جهروا بتحرير الشعوِب وأثقلْت
 خدعوِك يا أمَّ الحضارِة فارتمْت
 ُأقصيُت عنِك ولو ملكُت أِعّنتي
 والشعُب إن َعَرَف الحياَة فما َلُه

 متَن الشعوِب سالسٌل وقيوُد
 تجني عليِك فيالٌق وجنوُد
 لم تنبسط بيني وبيَنِك بيُد

 عن َدْرِك أسباِب الحياِة محيُد

في تلك الفترة كانت حلب الشهباء معقَل الكتلة الوطنية، والمقاوم العنيد 
لالنتداب الفرنسي، وكان الحلبيون يدًا واحدًة في وجه الفرنسيين، المسيحي 

إلى جانب المسلم يدافعون عن الوطن في ركب ابراهيم هنانو وسعد هللا 
الجابري والسرميني وسواهم.

وفي محاولة منها إلخماد الثورة، ألقت السلطة الفرنسية القبض على بعض 
المجاهدين ونفتهم إلى جزيرة )أرواد(، وكان بين المنفيين الصحفي نجيب 
الرّيس صاحب جريدة )القبس( التي كانت تصدر في دمشق. حتى ُفسحة 

السجين التي يرى فيها الشمس كانوا يضنون بها على المناضلين. 
وإمعانًا في مقاومة الطغيان وتحّديه نظم نجيب الريس قصيدًة رائعة غدت 

نشيدًا وطنّيًا يتغّنى به المجاهدون:
 يا ظالم السجِن خيِّْم
 ليَس بعد الليل إاّل
 إيه يا دار الفخاِر
 قد هبطناِك شبابًا
 وتعاهدنا جميعًا
 لن نخون العهد يومًا
 أيها الحّراس رفقًا
 مّتعونا بهواٍء
 يا رنين القيد زدني
 اسجنونا كّبلونا إّن في صوتك معنًى
 عزمنا عزم شديد

 إننا نهوى الظالما
 فجُر مجٍد يتسامى
 يا مقّر المخلصينا
 ال يخافون المنونا
 يوم أقسمنا اليمينا

 واّتخذنا الصدق دينا
 واسمعوا مّنا الكالما

 منُعُه كان حراما
 نغمًة تشجي فؤادي
 لألسى واالضطهاد

 ال نبالي بالقيود
 للمعالي كالحديد

ويتوّعد المستعمر قائاًل :
 يا فرنسا ال تغالي
 سوَف تأتيِك ليالي

 وتقولي النصُر طاْب
 نوُرها لمُع حراْب

وفي إحدى معارك دمشق ضد االنتداب، يشير حبيب جاماتي 
المحرر في مجلة )الهالل( إلى حادثة بطولية جرت في دمشق، في أثناء 

الثورة السورية الكبرى، خاض غمارها بائع كرابيج حلبي وجماعٌة من مواطنيه 
يساعده ابنه )داود( الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر، وزوجته التي 
تساعده في صناعة الحلوى، ينادون عليها: كرابيج صنع الحوريات.. وارد 

الجّنة.. كرابيج حلب.. 

وذات يوم خرج الرجال لمواجهة المستعمر، وتوزعوا على وحدات ثائرة وأقاموا 
المتاريس. ولحق الصبيان بالرجال وابتكروا طريقة طريفة لمواجهة العدو.
كان أبو داود قد أهدى ابَنه طباًل صغيرًا ليلعب به في الحي، وفي ذلك 

اليوم جمع داود طابورًا من الصبيان يقّلدون العساكر في مشيتهم وقد حملوا 
العصي والقضبان كالسيوف والبنادق. على رأس تلك الكتيبة الطفولية مشى 

داود الحلبي إلى القتال وهو يقرع الطبل بعد أن اتفق مع رفاقه أن يلعبوا دور 
العساكر بصورة جدّية ويشغلوا الفرنسيين عن تحّرك الرجال. وتغّير النداء: 
كرابيج حلب ما أحلى منها غير الموت.. ما تخاف ياداوود.. ما تخاف يا 

عمر، ما تخاف يا جرجي. يومها ُمني الفرنسيون بخسائر فادحة وُهزموا أمام 
الثائرين.

ومن جهة أخرى، وتضامنًا مع الثورة السورية أنشد أحمد شوقي رائعَته التي 
يقول في مطلعها:

 ودمٌع ال ُيكفَكُف يا دمشُق سالٌم من صبا بردى أرقُّ

والتي يقول فيها بيَته المشهور:
    وللحريِة الحمراِء باٌب   بكل يد مضّرجة ُيَدقُّ

وكانت تلك القصيدة تعّبر عن مشاعر المصريين إزاء ما يحدث في سورية.
 نصحُت ونحن مختلفون دارا
 ويجمعنا إذا اختلفت بالٌد

 ولكن كّلنا في الهّم شرُق
 بياٌن غير مختلٍف وُنطُق

وإذا كانت أليس بوللو في كتابها )دمشق تحت القنابل( قد ناصرت استقالَل 
سورية وصّورت مشاهَد البطولة فيها، فإن األحرار الفرنسيين فعلوا ذلك أيضًا.
وتسابقت األقالم لمناصرة الثورة السورية واإلشادة ببطوالت المجاهدين، ومن 

ذلك ما كتبه إيلّيا أبو ماضي عن يوسف العظمة ُبعيد استشهاده:
ٌد  بأبي وأمي في الَعراِء ُموسَّ
 لـّما ثوى في ميسلوَن ترنَّحت
 وأتى النجوَم حديُثُه فتهافتْت
 ما كان يوسُف واحدًا بل موكبًا

 بعث الحياَة مطامعًا ورغابا
َسْت أطيابا  َهَصَباُتها وَتَنفَّ

ابا  لتقوَم ُحرَّاسًا َلُه ُحجَّ
 للنوِر غلغَل في الشموِس فغابا

ولم يتواَن شاعُرنا الحلبي صاحُب الضاد الشاعر عبد هللا يوركي حالق عن 
اإلشادة باألبطال والبطوالت، وسارع إلى رثاء يوسف العظمة قائاًل:

 في ميسلوَن يناُم كوكُب َيْعُرٍب
 ما ماَت يوسُف فْهَو في تاريخنا
 الخلُد يعرُفُه ويعرُف أنَُّه

 يا للغرابِة كيف يغفو الكوكُب
 وقلوبنا، حيُّ البسالِة طيُِّب

 َنغٌم على شفِة اإلباءِة مطِرُب
وتتالت القصائد في هنانو فكتب عمر أبو ريشة:

، ولم ُيحطْم لُه ِمْزماُر ذكراَك عرُس المجد لم ُيكَسْر َلُه  ُدفٌّ

 هذي الدياُر عشقَتها ولطالما
 أقسى جراِح المجِد جرٌح لم تكن

 هزَّْت حنيَن العاشقيَن دياُر
 تقوى على تضميده األحراُر

وتغنى بالثورة وبالبطولة كثيرون.. زكي قنصل.. نعمان حرب .. جورج 
شدياق وسواهم..

ومن ذلك قصيدة ألبي ريشة يرثي فيها هنانو:
 صريَع الموِت هل أبقيت سهمًا
 فنم في راحٍة واعذر بيانًا
 لئن خذَل القصيُد لساَن حزني

 ولم تقذفه بالعزم السديِد
 كبا في زحمة األلم الشديِد
 فإنَّ بدمعتي بيَت القصيِد

 يا فتيَة الّشاِم للعلياِء ثورُتكْم
 ِجدُتْم فسالْت على الثوراِت أنفُسُكْم

 وما يضيُع مع العلياِء مجهوُد
 َعلَّْمُتُم الناَس في الثوراِت ما الجوُد

من قصيدة )الجالء( التي نظمها شفيق جبري، احتفااًل بعيد الجالء، نقتطف 
اآلتي:

 كأَن كَل فؤاٍد في جالِئُهُم
 ملُء العيوِن دموٌع من هناَءِتها

 فالدمُع ُدرٌّ على الخدين منضوُد
 وفي المآذِن تسبيٌح وتحميُد

ولقد كان إبراهيم هنانو ُصلبًا في مقارعة المستعمر، صلدًا على الخطوب، 
وخطيبًا مفوهًا تجري على لسانه حكمُة الحرية وأحالُم الشعب العربي في 

سورية وفي غيرها. 
ومما قاله إبراهيم هنانو بإعالن الثورة: 

من العرب إلى العرب.. ما باُلكم ترضخون صاغرين لحكم المستعمر يتسلط عليكم 
الفرنسي بنقض عهد وخيانة سّودت وجه التاريخ وال سيما تاريخ فرنسا الذي يّدعون 

مجده، وهو يقول لكم إنه جاء منتدبًا لحفظ بالدكم، وصيانة استقاللكم، وما ذلك 
إال إفك مبين… وما كان من جريمتكم إاّل أنكم من أبناء الشرق المسلمين. 

ونقول: ما أشبه اليوم باألمس، تبّدلت األسماء والجوهر واحد.
مت وُلّحنت تغنيًا بالثورة واحتفااًل بالنصر  وكثيرة هي األناشيد التي ُنظِّ

الذي ُتوِّج بالجالء. هناك نشيد سعد هللا الجابري الذي نظمه نسيب 
الرفاعي في حلب:

 دمَت يا ليَث العرب
 أنت سيُف هللا تحمي
 أنت نور هللا للعرب
 دمت سعد هللا
 وحباك هللا نصرًا

 دمت يا حامي الوطن
 الُعْرب من كل المحن

 إذا الليل دجن
 ظئرًا لألهالي والبالد

 في المساعي والجهاد

دمت سعد هللا، عشت سعد هللا، حامي للبالد
ونشيد موطني الذي نظمه من فلسطين ابراهيم طوقان – تلحين فلفل 

إخوان
 موطني: الجالل، والجمال، والسناء، والبهاء في رباك

 والحياة، والنجاة، والهناء، والرجاء، في هواك

 هل أراك!

 سالمًا منعمًا
 هل أراك في عالك

 وغانمًا مكرَّمًا
ماك  تبلغ السِّ

موطني

 موطني: الشباب لن يكّل
 نستقي من الردى

 همه أن نستقل أو يبيد
 ولن نكون للعدى كالعبيد

ال نريد

 ذلنا المؤبدا
 ال نريد بل نعيد

 وعيشنا المنّكدا
 مجدنا التليد

موطني

 موطني: الحسام واليراع
 مجدنا وعهدنا

 ال الكالم والنزاع، رمزنا
 وواجب إلى الوفا يهزنا

عـزنـا

 غاية تشّرف
 يا َهناك في عالك

 وراية ترفرف
 قاهرا عداك .. موطني

ونشيد الَعَلم حلب محمد اآلال: تلحين صالح محبك
 علُم األوطان رفرف
 ليس بعد الجد إال

 فوق أفالك العلى
 نيل عز في المال

 حسب سوريا افتخارًا
 في سماء العز تهفو

 أن ترى أعالمها
 تعلن استقاللها

إلى أن يقول:
 إنما للحق نسعى
 نفتديه بنفوس

 رغم أعداء الوطن
 ال نبالي بالمحن

وعمر أبو ريشة نظم )نشيد الحرس الوطني( ولحنه فليفل إخوان:
 في سبيل المجد
 كلنا ذو همة
 ال تطيق السادة
 إن عيش الذل

 واألوطان
 شمـاَء
 األحرار
 واالرهاق

 نحيا ونبيد
 جباٌر عنيد

 أطواق الحديد
 أولى بالعبيد

هكذا تبدو لنا الثورة الوطنية، وهكذا يبدو الثوار في عيون األدباء الذين سارعوا 
إلى تصوير البطولة، وإلى اإلشادة بالمناضلين األحرار الذين ضّحوا بأرواحهم 

ليتحرر الوطن ويرتفع شأنه، تاركين لنا أمثوالت في التضحية والفداء، لن 
تنهض األمة العربية مالم تواصل درب الكفاح الطويل بعزم وإيمان ال يستكين.
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ُكلُّ املَصاِئِب يف كفَّيَك تكَتِمُل
ما جاَز ِحْقَدك جْمنوٌن وال نَِغُل

فأنَت أقـَْبُح ِمْن ِصلٍّ إذا َلَدَغْت
بِــَك  واْسَتشــرى  الَوْهــُم  َشــدََّك  ُمــْذ 

ُل جلَــَد ا
َقْد يـَْغَضُب السَّاَدُة األْحراُر ِإْن ُزمِحُوا

وأنَت ُتدفُع مْقُموعاً ومَتَْتِثُل
ِفْعــَل  حَتِْكــي  »الَقصــِر«  يف  أْصَبحــَت 

فاِجــرٍة
َفاِد نـََفى أْقذاَءَها الَوَشُل بـَْعَد السِّ

ُم َشاِهَدٌة ما زِْلَت ُتْصَفُع واأَلايَّ
هذي املََهانَُة َقْد َأْعيْت هِبا احلَِيُل
*        *         *            

ُدنْياَك تُروى َكَوْغٍد اَبَع ِذمََّتُه
»ِبَعْفَطِة الَعْنِز« مَلْ يـَْقَبْل ِبَذا رَُجُل

َحّفْت ِبَك الُعْصَبُة اهلَوجاُء ما بَرَِحْت
تـُْزِجي الثَـَّناَء لِنـَْعٍل زَانَُه الدََّجُل

َلْن تـَبـُْلَغ النَّْصَر أَْنَت الَيوَم يف َغَسٍق
وبعَد ليِل اأَلسى ُيْسَتحَسُن الَعَمُل

*        *         *            
أطَفاُل »درعا« ِحَداُء اَلمْجِد ِسريهتُْم

ودْرُب آالِمِهْم يَراَتُدُه الَبَطُل
مثَـّْلَت ِفيهم ُجنوَن احِلْقِد َساِبَقًة
فـََهْل هَتجَّْيَت َدْمَعاً كيَف يـَنـَْهِمُل

و»ُغوَطُة الشَّاِم« َقْد دنَّسَت تُربـََتها
وَساُح »مِحٍْص« هبا اآلالُم َتْشَتِعُل

َمــرَّ  البـَــنْيِ«  »غُــراُب  »مَحَــاَة«  ويف 
ُضَحــًى

مْن بـَْعِد ما َعضَّها ِمْن قـَْبِلِه ُهَبُل
يف  َخلَّْفــَت  َمــا  الَســْرِد  يف  َيْكِفيــَك 
ُيْضــَرْب  مَلْ  يْــِر«  »الدَّ وحمنــة  »َحلَــٍب« 
هلــا َمثَــُل واليــوَم »ِإْدلِــُب« َعــاَف الِبْشــُر 
طَلََّتهــا كــْي يـَْرُســَم املــوَت ُعْنــوااَنً وحَيَْتِفــُل

      *      *     *      
َكْم انَزعتـَْنا على أْراَبِضنا ُأَمٌم
»وَما هلا اَنقٌة فيها وال مجُل«

مىت َسُتدِرُك -وجَه الشُّؤِم- أنَّ هِبا
َشْعَباً َسيْثَأُر مهما َضاَقِت السُُّبُل

مازاَل حَيِْفُزاَن َوْعٌد ونُدرُِكُه
»إذا اعَتَصْمَت حببِل هللا« قْد تصُل

هذا الَبالُء جرى يف َعْهِد ُمنـَْبِطٍح
يُفِضي إىل َساَعٍة يُدمى هبا اخلََوُل 

وَلْن تُِفيَدَك يف األْسواِر َجْعَجَعٌة
تـَُعجُّ فيها على أْشالِء َمْن قُِتلوا

فاألرُض تـَْلُفُظ ما َخلَّْفَت من َوَرٍم
وليَس حيميَك ال َسْهٌل وال َجَبُل
فاعِرْف َمَقاَمَك أْنَت اليوَم ُمتـَّهٌم

»وَبْطُش ربَِّك« خَتَْشى ُحْكَمُه الدَُّوُل.

ان
ّ

فاضل سف

شاعر وكاتب سوري

 روائية إيطالية
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هذا ما نعرفه عن مستقبلكم

أكتب إليكم من إيطاليا، أعين أنين أكتب إليكم من مستقبلكم، حنن 
اآلن حيثما ستكونون يف غضون أايم قليلة، فمخططات اجلائحة تبني أننا 

مجيعاً متضافرون يف رقصة متوازية.
كل ما يف األمر أننا متقدمون عليكم خبطوات قالئل على طريق الزمن، 

متاماً كما أن )ووهان( الصينية متقدمة علينا ببضعة أسابيع، نشاهدكم إذ 
تتصرفون مثلما سبق أن تصرفنا متاماً، تتمسكون ابحلجج اليت متسكنا 
مبثلها حىت وقت قريب، منقسمني بني من يقولون )ما هي إال إنفلونزا 

عادية ففيم كل هذه اجللبة؟(، ومن فهموا ابلفعل.
فيما نشاهدكم من هنا، من مستقبلكم، نعرف أن كثرياً منكم، 

استشهدوا، وقد قيل لكم الزموا بيوتكم، مبقوالت ألورويل )صاحب 
1984( وهبوبز )صاحب اللفيااثن(، ولكنكم عما قريباً ستنشغلون عن 

ذلك كله.
ابدئ ذي بدء، ستأكلون، وليس ذلك فقط ألن األكل من األشياء 

القليلة اليت سيبقى بوسعكم ممارستها، ستجدون عشرات من جمموعات 
شبكات التواصل االجتماعي تعلمكم كيف تنفقون أوقات فراغكم فيما 

هو مثمر، ستنضمون إليها مجيعها، مث تتجاهلوهنا متاماً بعد أايم قليلة.
ستتناولون أدب هناية العامل من أرفف مكتباتكم، ولكن سرعان ما 

ستشعرون أنكم ال ترغبون حقاً يف قراءة أايً منها.
ستأكلون من جديد، لن يطيب لكم النوم، ستسألون أنفسكم عما جيري 

للدميقراطية،
ستعيشون على اإلنرتنت، حياة اجتماعية ال تتوقف ـ على املاسنجر، 

والواتساب، وسكايب، وزوم، ستشتاقون إىل أبنائكم الكبار كما مل 
تشتاقوا إليهم من قبل، وإدراككم أنكم قد ال تروهنم مرة أخرى سيكون 

أشد عليكم من لكمة يف الصدر.
ستبدو املشاحنات والعداوات القدمية اتفهة، ستتصلون مبن سبق 

وأقسمتم أال تكلموهم ما حييتم لتسألوهم: ما األخبار؟، وكثري من النساء 
سيتعرضن للضرب يف بيوهتن.

ستفكرون ماذا جيري ملن ال يستطيعون البقاء يف البيوت ألهنم بال 
بيوت، ستشعرون ابخلوف وأنتم خارجون للتسوق يف الشوارع املهجورة، 
خاصة لو أنكم نساء، ستسألون أنفسكم أهكذا تنهار اجملتمعات، أهبذه 

السرعة؟، ستقطعون الطريق على هذه األفكار وحينما ترجعون إىل 
البيوت ستأكلون من جديد.

ستزدادون وزانً، وستبحثون عن تدريبات للياقة البدنية على اإلنرتنت، 
ستضحكون، ستضحكون كثريًا، ستستعرضون قدرات كوميدية سوداء مل 
تعرفوها يف أنفسكم من قبل، حىت الذين عرفتموهم دائماً جادين يف كل 

كبرية وصغرية سوف يتأملون عبثية احلياة، والكون، وكل شيء.
ستضربون ألصدقائكم وأحبابكم مواعيداً يف طوابري السوق، لكي تروهم 
رأي العني ولو يف لقاءات سريعة، منصاعني متام االنصياع لقواعد التباعد 

االجتماعي، ستحصون كل األشياء اليت لستم حباجة إليها، سوف 
تنكشف لكم طبائع احمليطني بكم مجيعاً يف وضوح ليس مثله وضوح 

فتتأكد قناعات وتكون مفاجآت.
املثقفون الذين مل تكن ختلو األخبار منهم سيختفون، وتفقد آراؤهم بغتة 
أي قيمة، بعضهم سيلوذ مبنطق سيأيت مفتقراً متاماً إىل اإلحساس ابلناس 
فيتوقف الناس عن اإلنصات إليهم، والذين كنتم تتجاهلوهنم هم الذين 

سيتبني أهنم يبثون 

الطمأنينة والسماحة وأهنم أهل للثقة، وعمليون، وقادرون على قراءة 
املستقبل.

الذين يدعونكم إىل رؤية كل هذه الفوضى ابعتبارها فرصة ألن جيدد 
الكوكب نفسه سيساعدونكم على وضع األمور يف سياق أكرب، ولكن 

هؤالء أيضاً سوف جتدوهنم مزعجني أشد اإلزعاج: لطيف جدًا، الكوكب 
اآلن يتنفس على حنو أفضل بسبب تناقص انبعااثت اثين أكسيد 

الكربون، لكن كيف ستدفع فواتريك الشهر القادم؟
لن تفهم هل حضورك ميالد عامل جديد أمر يغلب جالله بؤسه أم 

العكس.
ستشغلون املوسيقى يف شبابيكم وأفنية بيوتكم، لقد قلتم حينما رأيتموان 
نغين األوبرا يف الشرفات )آه طبعًا، هؤالء إيطاليون(، لكننا نعلم أنكم 
سوف تغنون مثلنا لبعضكم بعضاً أغنيات ترفع من أرواحكم املعنوية، 

وحنن حينما نسمعكم هتدرون أبغنية )سوف أجتاوزك( سنطرق متفهمني 
متاماً مثل أهل )ووهان( الذين غنوا يف شبابيكهم يف فرباير مث أطرقوا 

متفهمني وهم يشاهدوننا.
كثريون منكم سوف يغلبهم النوم وهم يتعهدون أبن يكون أول ما يفعلونه 

بعد انتهاء فرتة احلظر هو البدء يف إجراءات الطالق، أطفال كثريون 
سيتكونون يف أرحام النساء، سيدرس أبناؤكم عرب اإلنرتنت، سيتسببون 

لكم يف إزعاج ال يطاق، وسيكونون هبجة لكم.
 كبار السن سوف يعصونكم عصيان مراهقني مشاكسني: سيكون عليكم 
أن حتاربوا لكي متنعوهم من اخلروج والتقاط العدوى واملوت، ستحاولون 

أال تفكروا يف اجتماع املوت والوحدة داخل وحدات العناية املركزة، 
سرتيدون أن تنثروا بتالت الورد على عتبات مجيع العاملني يف اجملال 

الطيب، سيقال لكم إن اجملتمع متحد على جهد مجاعي، وإنكم مجيعاً يف 
قارب واحد، سيكون هذا صدقًا، ستغري هذه التجربة إىل األبد من نظر 

أحدكم إىل نفسه بوصفه جزءاً منفرداً من كل أكرب.
غري أن الطبقة سوف متثل فارقًا، فاحلظر يف بيت ذي حديقة مجيلة ليس 
كاحلظر يف مشروع إسكاين مكدس ابلسكان، والقدرة على أن تواصل 
العمل من البيت ليست كأن ترى بعينيك وظيفتك وهي ختتفي، ذلك 

القارب الذي ستبحرون فيه لالنتصار على الوابء لن يبدو الشي نفسه 
للجميع، وهو فعال ليس الشيء نفسه للجميع، ومل يكن كذلك يف يوم 

من األايم.
عند مرحلة معينة، ستدركون أن األمر صعب، ستشعرون ابخلوف، 

ستكشفون عن خوفكم لألعزاء عندكم، أو ستكتمونه يف أنفسكم لكيال 
تثقلوا عليهم به أيضًا، ستأكلون من جديد.

حنن يف إيطاليا، وهذا ما نعرفه عن مستقبلكم، وليس هذا إال تنبؤ بسيط 
للغاية، فما أضألنا من عرافني.

لو مددان أبصاران إىل املستقبل األبعد، إىل املستقبل اجملهول لكم، 
واجملهول لنا مثلكم، فليس بوسعنا أن نقول إال هذا: حينما ينتهي هذا 

كله، لن يكون العامل مثلما عهدانه. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرانشيسكا ميالندري: روائية إيطالية شهرية تعيش احلظر منذ ثالثة 
أسابيع بسبب تفشي كوفيد 19، وقد نشرت رسالتها هذه يف جارداين 

بتاريخ 27 مارس 2020.

فرانشيسكا ميالندري

إيِه نفسي! ما أنِت يف الوجِد نفسي
              كنِت هنباً للعابرين أبمسي

كّلما ازدادِت الدروُب فرارًا
               كنِت بني الصدى مراتَع بؤِس

يعلُق الوجُد يف رابِك حنينًا
               يتلّظى بكّل آهِة ِحسِّ

وعلى مقلتيِك مّرت شجوٌن
                  ليس حُتصى وال تلوُذ هبَمِس

وعلى ضّفتيِك غرقى وجرحى
                 وضحااي من كّل لوٍن وجنِس

حنَي أشكو أحسُّ أّن الليايل
               نكثت غزهلا أبتعِس َنكِس

فإذا اصطدُت من رؤاها بريقًا
                     صرّيتُه األاّيُم حلَن التأّسي

اي َلقيعاِنِك العميقِة ُحبلى
               ابملآسي ما بني رمٍس ورمِس

رحلوا والزماُن صار خطواًب
              وبقيِت رغم الضىن فيَض لَبِس

تتَلّوين حني تعرين َوجدًا
                  وعلى الشوِق حتلمني أبُنِس

اي َلعينيِك كم خُتّزُن بؤسًا
                قد رماها يف العادايِت ِبوَكِس

حنن اي نفُس للشقاِء ُخلقنا
                كيف للحلم أن يرّمَم نفسي؟

عبد الغني عون

شاعر سوري

ضفاف

ونقول: ما أشبه اليوم باألمس، تبّدلت األسماء والجوهر واحد.
مت وُلّحنت تغنيًا بالثورة واحتفااًل بالنصر  وكثيرة هي األناشيد التي ُنظِّ

الذي ُتوِّج بالجالء. هناك نشيد سعد هللا الجابري الذي نظمه نسيب 
الرفاعي في حلب:

 دمَت يا ليَث العرب
 أنت سيُف هللا تحمي
 أنت نور هللا للعرب
 دمت سعد هللا
 وحباك هللا نصرًا

 دمت يا حامي الوطن
 الُعْرب من كل المحن

 إذا الليل دجن
 ظئرًا لألهالي والبالد

 في المساعي والجهاد

دمت سعد هللا، عشت سعد هللا، حامي للبالد
ونشيد موطني الذي نظمه من فلسطين ابراهيم طوقان – تلحين فلفل 

إخوان
 موطني: الجالل، والجمال، والسناء، والبهاء في رباك

 والحياة، والنجاة، والهناء، والرجاء، في هواك

 هل أراك!

 سالمًا منعمًا
 هل أراك في عالك

 وغانمًا مكرَّمًا
ماك  تبلغ السِّ

موطني

 موطني: الشباب لن يكّل
 نستقي من الردى

 همه أن نستقل أو يبيد
 ولن نكون للعدى كالعبيد

ال نريد

 ذلنا المؤبدا
 ال نريد بل نعيد

 وعيشنا المنّكدا
 مجدنا التليد

موطني

 موطني: الحسام واليراع
 مجدنا وعهدنا

 ال الكالم والنزاع، رمزنا
 وواجب إلى الوفا يهزنا

عـزنـا

 غاية تشّرف
 يا َهناك في عالك

 وراية ترفرف
 قاهرا عداك .. موطني

ونشيد الَعَلم حلب محمد اآلال: تلحين صالح محبك
 علُم األوطان رفرف
 ليس بعد الجد إال

 فوق أفالك العلى
 نيل عز في المال

 حسب سوريا افتخارًا
 في سماء العز تهفو

 أن ترى أعالمها
 تعلن استقاللها

إلى أن يقول:
 إنما للحق نسعى
 نفتديه بنفوس

 رغم أعداء الوطن
 ال نبالي بالمحن

وعمر أبو ريشة نظم )نشيد الحرس الوطني( ولحنه فليفل إخوان:
 في سبيل المجد
 كلنا ذو همة
 ال تطيق السادة
 إن عيش الذل

 واألوطان
 شمـاَء
 األحرار
 واالرهاق

 نحيا ونبيد
 جباٌر عنيد

 أطواق الحديد
 أولى بالعبيد

هكذا تبدو لنا الثورة الوطنية، وهكذا يبدو الثوار في عيون األدباء الذين سارعوا 
إلى تصوير البطولة، وإلى اإلشادة بالمناضلين األحرار الذين ضّحوا بأرواحهم 

ليتحرر الوطن ويرتفع شأنه، تاركين لنا أمثوالت في التضحية والفداء، لن 
تنهض األمة العربية مالم تواصل درب الكفاح الطويل بعزم وإيمان ال يستكين.
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الســاعات  أهــي  إىل كابــوس،  متحــواًل  حياتنــا  علــى  وســيطر  قــض مضاجعنــا  فــروس 
األخــرة مــن حياتنــا؟ جئــت متأخــراً أيهــا املتحــول، فقــد حتولــت حياتنــا منــذ ســنوات. يف 
الغربــة هنــاك ختطــي لــكل املشــاعر، شــهداءان ابملئــات، ومشــردينا يف كل أصقــاع البــالد 
ومعتقلينــا ابآلالف!!!!، وأصبحــت مناعتنــا قويــة جتــاه كل األحــداث، كنــا نــود أن يشــعر 
أبملنــا أحــد وخيفــف عنــا األهــوال الــي مــرران هبــا، لكــن هيهــات فقــد أصبــح وجعنــا أكــر 
وصراخنــا أعلــى مــن كل األصــوات ودمعتنــا حتجــرت قبــل أن حيجــروان، نريــد هنايــة تليــق 

بنــا غــر الكــوروان، فقــد جــاء العــامل متأخــراً!
هــل ســتختال احلريــة بعــد هــذه اجلائحــة وحيــدة يف الشــوارع وتقــف لتقــرأ الفاحتــة علــى 

أرواح مــن ضحــوا ألجلهــا عرفــاانً ابجلميــل؟ 
لكننــا اآلن يف واقــع مريــب، أصبحنــا كالعصافــر يف األقفــاص، وحنــن مــن دفــع دمــاءه مثنــاً 
للحريــة، وليــس ابليــد حيلــة إن هانــت علينــا حياتنــا فحيــاة اآلخريــن تعنينــا، هــم ســعداء 
يعيشــون نعمــة احليــاة العاديــة الــي شــاركناهم إايهــا مــن بعيــد، وأكثــر مــا يؤملنــا الرتكيــز 
اإلعالمــي علــى وفــاة كبــار الســن فهــذه جرميــة أخالقيــة، هــل أصبــح العــامل بعــد كــوران ليــس 
كمــا قبلــه؟، وهــل عجــزت املشــايف عــن اســتيعاب مصــايب بلدهــم؟!، وفقــدت األدويــة 
واملنافــس والكمامــات يف كل البــالد؟!، ويف ســوراي ملَ مل تفقــد القنابــل والصواريــخ وتتوقــف 
مــن اهلطــول علينــا كاألمطــار!!!؟ لــو اســتغنوا عــن صــاروخ واحــد لســدد مثــن ماليــن 

الكمامــات، أهــو عــامل احلــروب فقــط؟ 
يعمــل املتحكمــون فيــه ابهلــروب إىل األمــام وتــرك النــاس متــوت دون التفكــر حلظــة حبيــاة 
هــؤالء وقــد يكونــون هــم مــن بينهــم، وابت احلجــر احلــل األمثــل يف كل مــكان، إال يف 

ســوراي حجــر ثالثــي الفــروس والفقــر واملخابــرات! 
الــي  املناعــة  بســبب  شــخصيتنا  مــن  مميــزاً  جــزءاً  أصبحــت  الــي  الفكاهــة  ابب  ومــن 
اكتســبناها مــن الصدمــات الــي عشــناها وأصبحنــا مصفحــن مــن كل اجلهــات، حيــث 
انتهــت دموعنــا بــل جفــت وانتهينــا مــن الزعــل والقهــر واألوجــاع وكال منــا أصبــح بطــل 

الوحيــد. حياتــه 

اَل َأعلُم مَتاماً مىَت ِانَطفأُت

لَٰكنَّيِن َأدرَكُت َفجأًة

َوِحنَي َمَددُت َيدّي ُروِحي

ُ َحصيَلَة َأايِمي أَتبنيَّ

أِبنَُّه مَل يَتبَق مينِّ ِسَوى الرََّماد!!

..

تُنِكُرين َذاِكرُة الَورِد

َوِحَجارُة الصُّواِن الَّيِت َأضَرَمت

ُكلَّ َحرائِِقي اجلَميلَة

مثَّ الَنت َقسوهُتا

حَتَت هلب ُدموِع مشَعٍة متقدة

َبنَي َجوارِِحي

َها ِهي اآلَن تَبِكييِن

وأان ألِقي هِبَا ِمن َشاِهِق الرََّجاِء

ِإىَل قَاِع املُسَتحيِل

لَِننَتثَر َمعاً دوَن َوَجٍل أو َخجٍل

فَالرِّايُح الرَبيَئُة َوحدَها

َسَتحِمْل َأماَم هللا

ِوزَر تَبعثُراَن!!

..

َأَماَم َعييّن ُروِحي

َكاَن لُِنوِر الَشمِس َصاَلٌة

َعَلى َظهِر َغيَمٍة

ِاسَتسَلَمْت َلُه ِبُكلِّ ِإمياهِنا

والَيقنِي

َغياِهــِب  يف  خَتــدَّرْت  وِحــنَي 

لُولــوِج ا

ِإىَل ِسدرَِة الضَّوِء

وآَمنْت ابِِلِتحاِم

الدِّفِء واملَطِر

َقَضى َوَطَرُه ِمن ُمهَجِتها

وألَقى هِبا يف السَّعرِي

فـَتـََبخََّرْت!!

..

)اَي أَيُـَّها الدَّمُّ املُخضَُّب اِبأَلمِل

أُفــِق  يف  بيــِح  الذَّ ــفِق  َكالشَّ

: وِحــي ُر

احلُزُن اَبَت ثُقباً يف َصدِري

يَبَتِلُع ُكلَّ جَمرَّاِت الَفَرِح

فـََهالَّ َكَففَتُه َعينِّ !! (.

..

تُغاِدُرين أَنَفاِسي

وتـَُتوُه َأايِئُل َقليب

يف َغاابِت الَعتَمِة

حَيَتلُّ الَقهُر

ُكلَّ حَماريَب النُّوِر

رية يف َمراِفِئي السِّ

وَقداديَس الضَّوَء

وَفراِديَس الصََّلواِت

يف ُشطآين!!

)اَي أَلَف أَلَف آٍه.. وآٍه

تَنسََّكت الشَّواِهُد

يف َصوَمعِة الشَّتاِت

ِفيَما َتشظَّْت بَِتعٍب

.))ِ َسناِبُك الُعود!!

..

مِع َأهُرُب ِمن َذاِكَرِة الشِّ

فـرََتدُّين َأسواُر املَنايف

َخائِبًة

ُج فتيَل قَارَِعِتها ُتؤجِّ

َبنَي َجوارِِحي

ٍة أبسُط َكفَّيَّ َقليب بِشدَّ

ِطيَنتِــِه  مَجــَرِة  َعلَــى  أِلقبِــَض 

ء لَبيضــا ا

َعلَّــُه يَتوقَّــُف َعــن ُمقاَيَضــِة ُحلــِم 

البـََنفَسِج

أِبشواِك َعواِسِج السَّراِب

َويَنثـُُر َمكُرماَتُه الطَّاِهرَة

ِعنَد َمزاليِج السَّماِء

فـَُتفَتُح َبواابُت اجلَِناِن

ًا فََأاَن َأحَتاُج ِجدَّ

أِلَيَكِة ِظلٍّ

َكي أاَنَم!!

..

خَمٌَض َقليب

أسَتِنُد َعَلى َفراِغ املُنتـََهى

وأَُلمِلُم ُدُموَع الدَّهِر

ِمَن شُُّرفَايِت احلَزِيَنِة

َأحِقنـَُها َكُنسٍغ َحيٍّ

يف َحبٍل سريٍّ ِلَسَحابٍَة

ِهَي َحصيَلُة ُعمري

الَّذي مَل َيدَِّخر

إالَّ اآلهاِت اخلَرَساَء

َا َتسَتجيُب َمشيَمتـَُها )فـََلُرمبَّ

آِلايِت الُيسِر َما بَعَد الُعسِر

وتُنِجُب يلَ اأَلقَداُر

ِطفَل الَفَرِح!!(.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

كل األمور مؤجلة

افتخار هديب

شاعرة وكاتبة سورية

ُموِع
ُّ

اُء الش
َ
ك

ُ
ب

ســألت امــرأة مســنة شــاابً يقــال: أن الكــوروان وصلــت إلينــا هــل هــذا صحيــح؟ أجاهبــا: 
نعــم وبكثــرة حتســرت وتنهــدت وقالــت: غــداً املســؤولن أيخذوهنــا كلهــا ويوزعوهــا علــى 

أوالدهــم وأقارهبــم. 
ويقال أن مسرة مليونية ستخرج يف العاصمة حتت شعار خليك ابلبيت. 

أمــا األبطــال احلقيقيــون هــم األطبــاء الــذي خاطبهــم العــامل املتــوازن، اهنــض اي بطــل غــاب 
الشــيخ واختفــى القــس وابتعــد احلاخــام، إن كان للعمــر بقيــة فهــذه الســنة ســتغر الكثــر، 
ســيكون هنــاك تغــر حبياتنــا وعالقاتنــا، حتيــة مــن القلــب إن قبلــت! لألطبــاء وكل الطاقــم 

الرائــع املتفــان وللشــرطة وكل مــن ضحــى حبياتــه فعليــاً مــن أجــل إنقــاذ العــامل مــن هــذا الــوابء. 
املخابراتيــة  الشــائعات  تفــوق  رهيبــة  بســرعة  ينتشــر  الــذي  الفــروس  ذلــك  إىل  نعــود 
يف بــالدان، هــذا اخلطــر أصبــح هتديــداً حقيقيــاً للبشــرية، مبــا فيهــم احلــكام واألغنيــاء 
واملســؤولن وحــى اجلالديــن! لــو انتبــه العــامل ومل يهــدر أموالــه يف ســبيل قتلنــا وتشــريدان، 

لــكان لديــه املزيــد مــن املشــايف واألطبــاء واملــواد والكــوادر. 
أمــا يف الداخــل الســوري فحــدث وال حــرج! لقــد قتلــوا كل األطبــاء والعقــول املفكــرة، 
ودمــرت كل املشــايف والبــى التحتيــة، ففــي معظــم املناطــق مل يعــد فيهــا أقــل مقومــات 

احليــاة أال وهــو الطعــام، فكيــف هلــم مــن جماهبــة فروســن قاتلــن )بشــار وكــوروان(. 
الوقــت يداهــم اجلميــع وحنــن علــى مســافة قريبــة مــن جمــزرة كبــرة إن مل يتداركهــا العــامل، 
وإال ســنقول آلخــر مــن يبقــى علــى هــذه الكــرة األرضيــة أن يطفــئ األضــواء ويقفــل 
الكارهــون  عليهــا  حيــى  أن  تســتحق  ال  فهــي  البحــر،  يف  املفاتيــح  ويرمــي  األبــواب 

اجملرمــون.  واملســتغلون وأن حيكمهــا 
بعــد انتهــاء حــرب الكــوروان واالنتصــار عليــه ســيخرج اجلبنــاء مــن جحورهــم  وغــداً 
ويقصون علينا مالمحهم البطولية الكاذبة وأهنم من كان وراء االنتصار على الفروس.
وداعــاً لعــامل أعمــى وأخــرس وأطــرش، أمتــى أن يعتليــك البشــر مــن بعــدان، طبعــاً لــن 

يصفــق أحــد بعــد اآلن... التوقيــع كــوروان. 



ت
مقاال

19

يعيــش الســوري هــذه األايم العصيبــة أخطــاراً ومــراراٍت حتــدق بــه مــن كل حــدٍب وصــوب، اترة مــرارة 
التشــريد ومعــاانة القهــر الــي يتلقاهــا مــن نظامــه النــازي علــى مــدار عقــوٍد مضــت وحــى يومنــا هــذا، 
وبــن هاجــس اإلصابــة بكــوروان الــذي أصبــح جائحــة ومرضــاً دوليــاً ال يفــرق بــن الكبــر والصغــر 

وبــن الشــاب والعجــوز فالــكل سواســية أمــام هــذا املــرض.
الــكل يــدرُك ويعــرف أن الالجــئ الســوري علــى مــدار 9 أعــوام وحــى هــذه اللحظــات يعيــش مأســاة 
العصــر بــكل مــا تعنيــه الكلمــة فهــو يدفــع مثــن احلريــة والكرامــة يف ســبيل البقــاء، واترًة يدفــع حياتــه 
جًلهــا مثنــاً للدفــاع عــن وطنــه وإســرتداد حريتــه، أمــام هــذا الواقــع الصعــب الــذي يعايشــه املواطــن 
الســوري خصوصــاً عندمــا أقفلــت احلــدود اليواننيــة الطريــق أمامــه وجردتــه مــن مالبســه، وأرجعتــه 
إىل حيــُث أتــى عــارايً بــدون أي ملبــس يقتنيــه، فاإلنســانية ابلنســبة هلــذه الــدول جمــرد كلمــات لكــن 
علــى أرض الواقــع المعــى هلــا ألهنــا تــدرك أن وظيفتهــا هــي حماربــة اإلنســانية بصيغتهــا الــي ترغــب 
أن تصدرهــا بــن الفينــة واألخــرى يف أشــكال دميقراطيــة لكنهــا علــى أرض الواقــع ال معــى هلــا ألهنــا 

خاليــة  مــن اإلنســانية.
الكثــر مــن األســئلة تنتابــي كمواطــن عــريب فلســطيي ذاق شــعبه مــرارات التهجــر والتشــريد علــى 
مــدار عقــود مضــت كيــف هلــذا الشــعب اآلن يف ظــل األمــراض الــي جتتــاح العــامل كلــه أن يتصــرف 
وحيمــي ذاتــه وأبنــاءه، إن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال فيهــا معــاين كثــرة وأوهلــا هــل النظــام أبقــى أي 
معلــم إنســاين حــى حيمــي هــؤالء؟ الســؤال الثــاين ماهــي اآلليــات امللقــاة علــى عاتــق النظــام يف محايــة 
الســورين الذيــن بقــوا يف بالدهــم حتــت ســيطرته؟ هــو يف احلقيقــة الميلــك أي إدعــاء أو حقيقــة 
يقدمهــا للمواطــن الســوري ســوى إلقــاء القنابــل وتعذيبهــم وإنشــاء الســجون لوضعهــم بداخلهــا، أمــا 

أن يســخر مــوارده لبنــاء دولتــه فهــذا أمــَر حمــال للغايــة.
الســؤال اآلخــر وهــو كيــف ســيمكث الالجــئ الســوري علــى ختــوم ســورية أو علــى ختــوم الــدول 
األخرى الي ألقت بظالهلا الرايح العاتية أمواجها لتقذفه يف شــواطئها أو تعيده بال حرية أو كرامة 
إىل املناطــق الــي أتــى منهــا؟، ليكــن الســؤال الرئيــس إذا كان قــد جنــا بنفســه مــن صواريــخ الــروس 

يــدور جــدل واســع علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي حــول أمســاء شــخصيات ســورية 
ُحســبت علــى الثــورة، وقــد مت طرحهــا علــى أهّنــا املرشــحة لتكــون البديــل القــادم بعــد رحيــل 
بشــار األســد، وخاصــة بعــد تغريــدات ملغومــة مــن قبــل الصهيــوين ) إيــدي كوهــن( الــذي 
جييــد العربيــة، وقــد بــدأ منــذ أســبوعن ابلرتويــج لفكــرة رحيــل األســد يف متــوز/ يوليــو القــادم، 
لينتقــل إىل طــرح البديــل الــذي مل أجــد لــه رصيــداً مييّــزه ســوى " زايرتــه إلســرائيل" مثــل 
آخريــن ظنّــوا أهّنــم قــد اكتشــفوا ســّر بقــاء األســد رغــم كّل مــا ارتكبــه مــن جرائــم خــالل تســع 
ســنوات، كانــت كفيلــة ابإلطاحــة بــه لــوال متّســك إســرائيل وضغطهــا علــى اجملتمــع الــدويل 
للحفــاظ عليــه، فكانــت حماولتهــم التقــّرب مــن إســرائيل وزايرهتــا أكثــر مــن مــرّة ال تعــدو 
أكثــر مــن حركــة صبيانيــة أو مغامــرة طائشــة تنــّم عــن ضحالــة سياســية وضيــق أفــق مــن جهــة 

وعمالــة مقّنعــة ابلغــرة علــى مصــر الشــعب الســوري مــن جهــة أخــرى.
لكــن هــل اخلطــورة تكمــن يف تكريــس فكــرة أن إســرائيل هــي مــن تقــّرر بقــاء النظــام أو زوالــه 
فقــط؟، وهــي مــن تقــرر البديــل؟ وهــذا مــا يتنــاوب علــى غرســه يف الذهــن العــريب كّل مــن 
تلــك الشــخصيات، والصهيــوين كوهــن الــذي يرمــي مــن تغريداتــه أن جيعــل مــن تلــك الفكــرة 

" مســّلمة" يتداوهلــا الســوريون بــدون حــرج.
لســت هنــا يف وارد تقييــم تلــك الشــخصيات الــي رأت أهّنــا تقــدم علــى جمازفــة ال ختلــو مــن 
اجلــرأة والشــجاعة لطــرق ابب مــن ميتلــك احلــّل للقضيــة الســورية، وأهّنــا ختاطــر بســمعتها 
أمثــال   مــن  مــن ســورية  تبقــى  مــا  إنقــاذ  مــن أجــل  النظــام  النضــايل يف مقارعــة  واترخيهــا 
كمــال اللبــواين وعبــد اجلليــل الســعيد وعصــام زيتــون وغرهــم ممــن تــردد ذكرهــم كثــراً وخبــت 
أمساءهــم ليظهــر  )فهــد املصــري( علــى الســاحة مؤخــراً مــن خــالل تغريــدة املدعــو ) إيــدي 
كوهــن( الــذي يرشــحه ليكــون رئيســاً بــدل األســد الــذي اقرتبــت هنايتــه، وهــو بذلــك حيــاول 

أن يؤكــد أن القــرار يطبــخ يف تــل أبيــب وليــس يف أي مــكان آخــر.
مــا يفضــح مرامــي كوهــن احلقيقيــة هــو التوقيــت هلــذه التغريــدات الــذي يتزامــن مــع اقــرتاب 

واإليرانيــن ومــن عصــاابت حــزب هللا، هــل ســيكون قــادراً علــى مواجهــة ومزامحــة أي مــرض يالقيــه؟
يف هــذا الصــدد أشــارت الكثــر مــن املنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها منظمــة الصحــة العامليــة أن 
الســورين يعيشــون ظروفــاً مأســاوية يف مشــال غــرب ســوراي وأهنــم أكثــر عرضــة ملــرض كــوروان، وإذا 
وقــع هبــم املــرض ال قــدر هللا كيــف ســيتم التعامــل معــه؟ وماهــي اآلليــات واإلســرتاتيجيات الــي أعدهتــا 

املنظمــات الدوليــة الصحيــة واإلنســانية واإلغاثيــة واحلقوقيــة جتــاه هــؤالء الالجئــن؟
ما هو املطلوب دولياً وإقليمياً وعربياً يف محاية الالجئن السورين من تفشي مرض كوروان؟

يف ظــل عجــز مجيــع الــدول علــى إنشــاء شــبكات أمــان عربيــة ودوليــة يف محايــة الالجئــن الســورين 
علــى مــدار 9 ســنوات مــن صواريــخ األســد وعصاابتــه الــي مــا زالــت تفتــك هبــم حــى اآلن، مــا هــو 

دورهــم يف محايتهــم مــن مــرض قــد يكــون أكثــر فتــكاً مــن صواريــخ األســد ذاهتــا.
إن املطلــوب هــو توفــر أبســط احلقــوق اإلنســانية وهــو متابعتهــم صحيــاً والســماح هلــم ابملكــوث يف 
مناطــق أكثــر أمنــاً حــى يســهل متابعتهــم وتقــدمي كافــة جمــاالت الرعايــة الصحيــة هلــم، أمــا تركهــم يف 
العــراء بــال مســكن أيويهــم وخيــام تضرهبــا األعاصــر اترة، وهتدمهــا الكتــل الثلجيــة اترة يزيــد مــن 

معاانهتــم بــل جيعــل املــرض أكثــر فتــكاً هبــم.

تطبيــق قانــون "ســيزر" يف حماولــة مســتميتة مــن الكيــان اإلســرائيلي إلنقــاذ النظــام بعــد أن 
أيقــن اجلميــع أبن ال حــّل يف ســورية إاّل إبزاحــة األســد، وخاصــة بعــد توقــف العمليــات 
العســكرية وتعطــل مهمــة اللجنــة الدســتورية، األمــر الــذي يشــر أبّن كّل مــا كان جيــري 
ســابقاً ال عالقــة لــه بشــكل احلــّل النهائــي وإمنــا كان أشــبه ابملســكنات ريثمــا حيــن الوقــت 
املناســب، فتــأيت اآلن حماولــة كوهــن خللــق بلبلــة يف صفــوف املعارضــة وجعلهــا تدخــل يف 
صراعــات بينيــة لتشــتيت جهدهــا وخاصــة يف هــذه املرحلــة املصريــة مــن الثــورة، وهــي علــى 
عتبــة العــام العاشــر هلــا الــذي أجــزم علــى تســميته )عــام زوال النظــام(، ومــا يؤكــد حقيقــة 
التحــّرك اإلســرائيلي هبــذا االجتــاه هــو تغريــدة جديــدة لكوهــن األربعــاء 8 ابريل/نيســان يقــول 
فيهــا:" عندمــا أحتــدث مــع أي معــارض ســوري يتحدثــون يل عــن معــاانة الشــعب الســوري 
ثــالث دقائــق، وعــن ظلــم بشــار مخــس دقائــق ولكــن حديثهــم ابلســوء عــن أشــخاص آخريــن 
يف املعارضة ال ينتهي ولو أبقى أســتمع ليســتمر احلديث لســاعات. والســؤال ملاذا كل هذا 

الكــره بــن املعارضــة الســورية وهــم يطلبــون مــن العــامل أن يدعمهــم!!". 
وهــذه التغريــدة أتيت ابلتزامــن مــع صــدور بيــان منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة الــذي 

اليــوم مطالبــة مجيــع الــدول العربيــة بفتــح حدودهــا واســتضافتها هلــم ولــو بشــكل مؤقــت، حــى يســهل 
متابعتهــم أو توفــر مــكان للبقــاء بــداًل مــن اجللــوس حتــت مزاريــب امليــاه، والكتــل الثلجيــة الــي تعصــف 

هبــم مــن كل حــدب وصــوب.
هــذا اخليــار ليــس صعبــاً أمــام هــذه الــدول فالــكل مطالــب حبمايتهــم وإســتضافتهم حــى يــزول الــوابء 

وينحصــر املــرض كليــاً فعندهــا تتخــذ التدابــر األخــرى حلمايتهــم وإيوائهــم.
أمــا املنظمــات الدوليــة الــي خســرت مكانتهــا علــى مــدار 9 ســنوات وجعلــت مــن قضيــة الالجــئ 
الســوري كيــس طحــن ومؤونــة بــدون حتقيــق أدىن درجــة مــن درجــات اإلنســانية ســوى تركهــم يف 
العــراء؟ مــا موقفهــا اإلنســاين والــدويل إزاء تفشــي فــروس كــوران؟ هــل ســتلقي هبــم يف البحــار أم 

ســتقذفهم مــرة أخــرى إىل حضــن األســد حــى يقضــي علــى مــا تبقــى منهــم؟
كل املنظمــات اإلنســانية والدوليــة اليــوم مطالبــة بتوفــر تدابــر وقائيــة وعالجيــة للمواطــن الســوري، 
أمــا تركــه فريســه لتصفيــة احلســاابت بــن الــدول ذاهتــا، فســيكون مصــره املــوت احملتوم.إمــا بســبب 
فــروس الظلــم واإلجــرام الــذي أرتكبتــه العصــاابت الدوليــة، وبــن الفــروس املنتشــر دوليــاً بــن مجيــع 

الــدول فهــو ال يفــرق بــن هــذا وذاك.

البــالد يف  ثــالث هجمــات كيميائيــة غــريب  الســوري ابرتــكاب  اجلــو  قيــام ســالح  يؤّكــد 
مــارس 2017. وميكــن ألي حصيــف أن يقــرأ الغايــة اخلفيــة مــن هــذه التغريــدة وهــي 
إيهــام الشــعب الســوري أبن املعارضــة علــى اتصــال دائــم مــع اإلســرائيلين وأهّنــم متنافــرون 
عمالتــه  مــن  النظــام  ترئــة  حماولــة  وهــي  للنظــام،  مــن كرههــم  أكثــر  بعضهــم  ويكرهــون 
إلســرائيل ولصــق التهمــة ابملعارضــة، وقــد أجدهــا وســيلة ابئســة يلجــأ هلــا اإلســرائيليون 
بعــد أن أصبحــت غاراهتــم علــى مواقــع داخــل ســورية مكشــوفة، ومل تعــد تنطلــي علــى أحــد 

مبــن فيهــم شــبيحة النظــام. 
صحيــح أّن هنــاك مــن زار إســرائيل، ولكــن مــن قــال أهّنــم ميثلــون الشــعب الســوري أو أهّنــم 
ينتمــون للثــورة؟ فهنــاك اآلالف مــن الوطنيــن الشــرفاء الذيــن مل يظهــروا يف الواجهــة أو يف 
احملافــل الدوليــة، وميتلكــون مــن اجلماهريــة واحلنكــة السياســية أكثــر بكثــر ممــن تصــّدروا 
املشــهد طوال الســنوات الســابقة ومل يســتطيعوا أن يفعلوا شــيئاً ســوى الدفاع عن وجودهم 
وتريــر فشــلهم. وقــد آن األوان إلعــادة األمــور إىل نصاهبــا، والدفــع بقــوة ابجتــاه عقــد مؤمتــر 

وطــي جامــع حيفــظ حقــوق الشــعب الســوري وينتصــر لثورتــه يف هــذه املرحلــة املصريــة.

د. معاذ عليوي

ياسر الحسيني 

الالجئ السوري بين مرارة التشريد 
وخطر اإلصابة بالكورونا

تغريدات تكشف قلق إسرائيل على النظام 

أكاديمي فلسطيني

كاتب وإعالمي سوري

يف حماولــة الســتعراض التاريــخ احلقيقــي -ال التاريــخ املزيــف- للجيــوش العربيــة منــذ ســقوط 
آخــر خالفــة إســالمية مــروراً حبــرب 1948 والــي مل يتجــاوز فيهــا عــدد "اجليــوش العربيــة 
الســبعة" الــي شــاركت ابملعركــة ثلــث عــدد اليهــود املســلحن.! ووصــواًل إىل يومنــا هــذا ، 
لوجــدان أبن جــّل تلــك اجليــوش قــد مت أتسيســها وصنعهــا وتدجينهــا لتتــوىل مهمــة محايــة 
كراســي "األنظمــة الوظيفيــة" وقمــع مــن يقــرتب مــن تلــك "اإلمراطــورايت" ، ومــا املعــارك 
تلــك  لتثبيــت  إال  اإلســرائيلي"  االحتــالل  "دولــة  مــع  اجليــوش  تلــك  بعــض  الــي خاضتهــا 
األنظمــة العســكريتاريّة ومتكينهــا مــن املتاجــرة بقضيــة فلســطن احملتلــة وإلباســها عبــاءة املقاومــة 
أن األنظمــة القمعيــة املســتفردة ابلســلطة ال ميكنهــا  املزيفــة، حيــث مــن املعــروف سياســياً 
العيــش واالســتمرار دون اســتحداث وإجيــاد "عــدّو" هلــا كــي تــرر تقصرهــا وختّلفهــا وســرقاهتا 
وتســلطها وتكميمهــا لألفــواه، ومنعهــا للحــرايت العامــة وللتعدديــة السياســية احلقيقيــة بذريعــة 
أهنــا مســتهَدفة وأهنــا يف حالــة حــرب دائمــة، ولطاملــا اهتمــت تلــك األنظمــة معارضيهــا بتهــم 
معلبــة وجاهــزة فتــارة تتهمهــم ابلعمالــة لألجنــي واترة أخــرى ابلتطــرف الديــي، وقــد قمعــت 
تلــك األنظمــة كافــة احملــاوالت اجلــادة خللــق أســس سياســية ميكــن أن تشــكل األرضيــة ملشــاريع 
وطنيــة حقيقيــة تعــر عــن آمــال الشــعب وتطلعاتــه، خشــية أن أيِت يــوم تتطــور فيــه تلــك 
املشــاريع وتصبــح يف موقــع ميّكنهــا مــن أن تطــرح نفســها كبديــل عــن حكومــات تلــك األنظمــة 

الفاســدة اهلشــة . 
يف كتابــه )حيَونــة اإلنســان( يــرى "ممــدوح عــدوان" أن النظــام القمعــي، شــاء أم أىب، ال يريــد 

أن يــرى البشــر أو التعامــل معهــم، وال يهمــه أن يطــور البشــر وال أن يظــل البشــر بشــراً، بــل 
يريــد أن حيــول النــاس مجيعــاً إىل هذيــن النمطــن مــن احليــواانت: األرانــب أو الفئــران املذعــورة 
الــي يتــم تصنيعهــا علــى أيــدي احليــواانت األخــرى والــذائب الشــرهة للــدم، أانس عبــارة عــن 
جلــود وآخــرون عبــارة عــن ســياط، والطرفــان مــن دون إرادة ومــن دون حريــة ومــن دون كرامــة.
القمعيــة معادلــة جائــرة علــى اجملتمــع فيجعــل  الشــمويل وأجهزتــه  النظــام  يفــرض  مــا  عــادة 
ســقوطه ســقوطاً للدولــة والوطــن.!، لــذا هــو يفــرض علــى اجملتمــع أن خيتــار بــن خياريــن ال 
اثلــث هلمــا فإمــا الرضــا وقبــول ظلــم النظــام القمعــي التســلطي اجلائــر أو ســقوط الدولــة وتدمــر 
الوطــن، فالوطــن ابلنســبة لتلــك األنظمــة هــو "مجهوريــة مــوز" ال أكثــر، ومــا الطاغيــة ســوى 
حاكــم وظيفــي مكلــف مبهــام حمــددة مــن قبــل "اجلهــة احلقيقيــة" الــي نصبتــه وســّلطته علــى 

رقــاب الشــعب، لــذا فــإن قمعــه وبطشــه الوحشــي وحتّديــه لكافــة األصــوات العامليــة املنصفــة 
املنــددة أبفعالــه ال ينــّم عــن جــرأة وشــجاعة بقــدر مــا ينــم عــن تبعيــة ووضاعــة، ويؤكــد مبــا ال 
يــدع جمــااًل للشــك أبنــه قــد تلقــى الضــوء األخضــر مــن مشــغليه حبمايتــه وإنقــاذه كلمــا شــارف 

علــى الســقوط . 
وهــو يــدرك متامــاً أبن دولــة القمــع حــن تعجــز عــن احلفــاظ علــى أســطورة القائــد امللهــم أو 
الرمــز فإهنــا تنهــار، لذلــك فــإن الطاغيــة ال ميكــن أن يتقبــل االنتقــاد، فمــا ابلكــم ابملظاهــرات 
والســخرية منــه ومــن سياســاته؟ حيــث جتريــد املســتبد مــن "هالتــه القدســية" وإظهــاره علــى 
حقيقتــه يرعبــه ويزلــزل كيانــه، فاالنتقــاد والســخرية يهدمــان تلــك اإلمراطوريــة الورقيــة اخلادعــة، 

وجيعالهنــا أوهــن مــن بيــت العنكبــوت حســب القــول الشــائع.

محمد علي صابوني

إمبراطوريات من ورق

كاتب سوري
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Uluslararası itirazları ve çağrıları takip eden her kes en üst düzey şahsiyetlerin, büyük uluslararası siyasi organların ve 
dünya kamu vicdanının aniden uyandığını görecektir. Dünya kamu vicdanı, Esad’ın egemenliğindeki cezaevlerinde 
tutuklu bulunan savunmasız insanlar için uyanmıştır. Tutukluların serbest bırakılması için dokuz yıldan beridir çağrı-
da bulunulmaktadır. Dünya Esad rejimini destekleyerek bu çağrıya kulak vermedi. Böylece Suriye’de şehirlerini 
yıkılmasına, bir milyondan fazla kişinin şehit olmasına ve sekiz milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesine sebep 
oldular. Üzerinde mutabık kaldıkları şekliyle Suriye demografik yapısının değiştirilmesine ve yerine İran milislerinin 
yerleştirilmesine zemin hazırladılar. Bu asla bir vicdani tutum değildir. Aksine İsrail devletinin güvenliğini sağlamak 
ve Suriye halk devriminin kazanmasını önlemek için İsrail’in iradesiyle Suriye halkını öldürmektir. 
Dünya çapında Koronavirüsten enfekte olan kişilerin sayısı bir milyondan fazla olmuştur. Doktorlar ve bilim adam-
ları virüsle baş edememektedir. Ancak Suriye'de rejim hala koronavirüsü kaynaklı vaka olmadığını söylemektedir. 
Esad rejiminin kontrol ettiği cezaevlerinin kötü şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda olası bir facia katlanarak 
yaşanacaktır. 
Esad rejimi, kimyasal silah dâhil olmak üzere mevcut tüm silahlarla Suriye halkına karşı saldırı düzenleyip katliamlar 
yaparak halka çok acı çektirmiştir. Gerçek şu ki koronavirüs, Esad virüsünden çok daha merhametlidir. Ayrıca Suri-
ye'de korona salgını yok açıklamaları halkı tedirgin etmektedir.
Ancak daha endişe verici olan tutuklu yakınlarının salgının hapishanelere ulaşacağı konusunda insan hakları örgütler-
ini uyarmasıdır. Dahası binlerce tutuklu ve mahkûmun sonun ne olacağıdır! Zira cezaevleri kalabalık ve tutukluların 
sayısı on binleri bulmaktadır.Korona salgınına karşı tedbirlerin alınmaması mahkûmların hayatını tehdit etmektedir.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu Suriye'de ilk Koronavirüs vakasını tespit edilmesiyle 
birlikte, tüm taraflara ateşkes yapılması için çağrıda bulundu. Bütün taraflar Genel Sekreterin çağrısını dinlemeye ve 
ülke çapında ölümcül Koronavirüse karşı mücadele yapılması gerektiğini açıkladı. 
Uluslararası Af Örgütü, siyasi aktivistler ve insan hakları savunucuları Suriye'de tüm düşünce mahkûmların derhal 
ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti. Esad rejiminin Korona virüsle mücadele kapsamında virüsün hap-
ishaneler, gözaltı merkezleri ve askeri hastanelere yayılmasını önlemek için Birleşmiş Milletler kurumları ve insani 
yardım kuruluşları ile işbirliği yapması çağrısında bulundu. BM,  Esad’a bağlı cezaevlerinde on binlerce kişinin 
haksız yere ve keyfi olarak tutuklu bulunmalarının yanı sıra kendisinden haber alınamayan tutukluların da bulun-
duğunu doğrulamıştır. Mevcut şartlar çerçevesinde tutukluların hayatlarının risk altında olduğunu duyurmuştur.
Suriye tutuklular ve Mahkûmlar Komitesi (SCD) Suriyeli tutukluları Korona virüsten korumak için faaliyetlerine 
başlamıştır. Komite, Suriye rejimine bağlı cezaevlerinde tutuklu sayısının yüz binlerce olduğuna dikkat çekse de, 
rejim Suriye'de Korona virüsten kaynaklanan herhangi bir vakanın varlığını reddetmektedir. Uluslararası örgütler 
ve Uluslararası Kızılhaç, rejime bağlı hapishanelere, askeri gözaltı merkezlerine ve güvenlik şubelerine girmek için 
uluslararası baskı uygulamaktadır. Ayrıca gözaltında tutulanların sağlığını kontrol etmek ve bu hastalığın tedavisi için 
ilaç ve malzeme sağlayabilmek için çağrıda bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü istatiklerine göre Suriye'de hastanelerin sadece% 64'ü, sağlık merkezlerinin% 52'si faaliyet 
göstermemektedir. Sağlık çalışanlarının% 70’i savaştan dolayı ülkeden kaçmıştır. Suriye’de olayların başlamasıyla 
birlikte çoğu sağlık personeli rejim kuvvetleri tarafından tutuklanmış ve birçoğundan haber alınmamıştır. Rejim,  
doktorlar ve hemşire gibi sağlık çalışanlarını hedef aldığı gibi ve tıbbi tesisleri de imha etmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri A. Guterres ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği M. Bachelet, gıda ve gerekli 
tıbbi malzemelerin hapishanelere girmesi ve gerekli tıbbi desteği sağlanması için Suriye genelinde derhal ateşkes 
yapılması çağrısında bulunmuştur.
Suriye Genel Sekreteri Özel Temsilcisi G. Pederson 30 Mart'taki toplantısında BM Güvenlik Konseyi'ne brifing 
verdi. Brifinginde Suriye halkının acılarına ve Koronavirüse yakalanma riskine üzerinde durdu. Uluslararası toplu-
mun virüse karşı kapsamlı bir çaba göstermesini sağlamak için tüm Suriye topraklarında genel ve acil ateşkes talep 
etti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye'deki Koronavirüs vakalarının sayısının patlamasından da endişe ettikleri-
ni söyledi. Bulaşıcı Hastalıklar Tehlikeyi Önleme Ekibi Başkanı Abd El-Nusair Ebu Bekir, Suriye'de bildirilmeyen 
birçok vakanın olduğundan endişe ettiğini söyledi.
Suriye İnsan Hakları örgütü, Mart 2011'den bu yana Suriye'de en az 98 bin kişi kayıp olduğunu ve bunlardan haber 
alınmadığını açıkladı.
 İnsan Hakları İzleme Örgütü de yaptığı açıklamada, Esad rejimi hapishanelerinde tutuklular arasında Korona virüsün 
yayılmasının etkisine karşı uyardı. Örgüt uyarısına devam ederek rejim tarafından tutuklananların yeterli gıda, sağlık, 
havalandırma gibi gerekli temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını ve virüsün onlara ulaşması durumunda bir felake-
tin yaşanacağını söyledi. Örgüt, Suriye rejimi tarafından virüsü önlemek için atılan adımların en savunmasız insan-
lara, özellikle de tutuklananlara ulaşmadığını düşündüğünü belirti. 
 İnsan Hakları Örgütü, tutuklular için uluslararası bir konferans düzenlemeyi talep etti. Ayrıca ilgili dosyanın 
Cenevre'ye gönderileceğini, uluslararası kararların uygulanması ve Suriyeli tutukluların serbest bırakılmasının talep 
edileceğini belirtmiştir. Kaçırılan kişilerin ortaya çıkarılması için çalışma yürütülmesi, Sezar kanunun düzenlenmesi 
için prosedürlerin hızlandırılması ve tutukluların Koronavirüs enfeksiyonu açısından durumunu değerlendirmek için 
uluslararasının bir soruşturma başlatılması gerektiğini söylemiştir.
Zira tutuklular Koronavirüs risklerine karşı savunmasızdır. Dünya ülkeleri "Koronavirüs" salgını ile mücadele etmek 
için uğraşırken, virüsün yankıları Suriye'de tutuklular açısından kritik eşiğe dayanmıştır.Nitekim Suriye’de rejime 
bağlı hapishanelerde on binlerce kişi mahkûmdur.Durumları çok kötü ve kritiktir. Dahası işkence altında veya infaz 
edilerek binlerce kişiyi öldürülmektedir.  Cezaevlerinde çoğunun sağlık ve yaşam hakları ihlal edilmektedir. Mah-
kûmlar günlük işkenceye maruz bırakılarak maruz bırakıldıkları korkunç koşullar nedeniyle ölmektedirler.
Ayrıca Rakka Devrimciler Tugayı Siyasi Bürosu, Rakka hapishanelerinde askeri ve sivil tutukluların serbest bırak-
ması için Kürt Yetkili birimlerine / SDG’ye çağrıda bulunmuştur. 
Şam Kurtuluşu Cephesi Devrimcileri de binlerce tutuklunun serbest bırakılması çağrısında bulunmuştur.
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مــن يتابــع ســيل املناشــدات والنــداءات الدوليــة الــي بــدأت تظهــر مــن أعلــى املســتوايت والشــخصيات واهليئــات السياســية الدوليــة الكبــرة 
يظــن أن ضمــر العــامل قــد اســتيقظ فجــأة، وبــدأ إحساســه العــايل حبجــم معــاانة فئــة مســتضعفة مــن الســورين تقبــع يف الســجون، وكأن 
مــن يناشــد اآلن اجملــرم األســد ابإلفــراج عــن املعتقلــن مل يقــف معــه خــالل تســع ســنوات وميــده مبــا يلزمــه حــى يتمكــن مــن تدمــر املــدن 
الســورية وقتــل أكثــر مــن مليــون شــهيد ســوري وهتجــر أكثــر مــن مثانيــة ماليــن مــن بيوهتــم وإحــالل امليليشــيات اإليرانيــة بــدال عنهــم تنفيــذاً 

ملــا اتفــق عليــه مــن تغيــر دميوغــرايف لســوراي.
هــي ليســت صحــوة ضمــر فلــو كانــت كذلــك ملــا مكنــوه مــن قتــل الشــعب الســوري رضوخــاً لــإلرادة اإلســرائيلية حبمايتــه ومنــع الثــورة 

الســورية مــن االنتصــار.
اإلصــاابت يف العــامل تتجــاوز املليــون إصابــة بفــروس الــكاروان، ويقــف األطبــاء والعلمــاء عاجــزون عــن مواجهتــه، أمــا يف ســوراي الــي ال 
زالــت تنكــر وجــود إصــاابت يف الفــروس وتنكــر وجــود معتقلــن يف ســجوهنا فــاألمل مضاعــف والكارثــة ســتكون كبــرة بــكل املقاييــس.

الشــعب الســوري عــاىن مــن إجــرام الســفاح بشــار األســد الــذي قتلــه بــكل األســلحة املتوفــرة مبــا فيهــا الكيمــاوي، ويؤمــن أن فايــروس 
الــكاروان أرحــم بكثــر مــن فايــروس األســد، وتــزداد خمــاوف الســورين مــن انتشــار فــروس كــوروان يف ظــل تناقــل معلومــات حــول تفشــي 
الــوابء يف أكثــر مــن حمافظــة وإنــكاره وتصرحيــه الدائــم مــن خلــو ســوراي مــن جائحــة الكــوروان، لكــن املقلــق أكثــر هــو مصــر آالف املعتقلــن 
واملســاجن، إذ حــذرت منظمــات حقوقيــة وأهــايل معتقلــن مــن وصــول الــوابء إىل الســجون، نظــراً لضعــف اإلجــراءات الوقائيــة يف ظــل 

وجــود عشــرات آالف مــن املعتقلــن الســورين الذيــن يتكّدســون يف الســجون، وكــوروان املنتشــر يهــدد حياهتــم.
ومــع اإلعــالن عــن تســجيل أول حــاالت اإلصابــة بفــروس كــوروان يف ســوراي، دعــت جلنــة األمــم املتحــدة الدوليــة املســتقلة للتحقيــق 
بشــأن ســوراي مجيــع األطــراف إىل االســتماع إىل نــداء األمــن العــام ووقــف إطــالق النــار يف عمــوم البــالد إلفســاح اجملــال أمــام التصــدي 

للفــروس القاتــل.
منظمــة العفــو الدوليــة هــي األخــرى دعــت إىل اإلفــراج الفــوري ودون قيــد أو شــرط عــن مجيــع ســجناء الــرأي يف ســوراي مــن نشــطاء 
سياســين ومدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وغرهــم، وطالبــت نظــام األســد ابلتعــاون مــع وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية 
ملنــع انتشــار فــروس كــوروان يف الســجون ومراكــز االحتجــاز واملستشــفيات العســكرية يف البــالد، وأكــدت أن عشــرات آالف الســجناء 

واحملتجزيــن تعســفياً واملختفــن قســرايً يتعرضــون خلطــر اإلصابــة بكــوروان ألهنــم حمتجــزون يف ظــروف ال تتوفــر فيهــا شــروط النظافــة.
واللجنــة الســورية للمعتقلــن واملعتقــالت )SCD( وجهــت نــداًء حلمايــة املعتقلــن الســورين مــن الفــروس، وأكــدت أن املعتقلــن 
الســورين لــدى النظــام الســوري مبئــات اآلالف، رغــم أن النظــام ينكــر وجــود أيــة إصــاابت بســوراي، وطالبــت املنظمــات الدوليــة والصليــب 
األمحــر الــدويل ابلضغــط الــدويل للدخــول إىل الســجون املدنيــة واملعتقــالت العســكرية والفــروع األمنيــة، للكشــف عــن احلالــة الصحيــة 

للمعتقلــن وأتمــن األدويــة واملســتلزمات ملواجهــة هــذا املــرض وعوامــل انتشــاره. 
وحبســب منظمــة الصحــة العامليــة، ال تعمــل يف ســوراي اآلن ســوى 64% مــن املستشــفيات و52% مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة، كمــا فــّر 
70% مــن العاملــن الصحيــن مــن البــالد، وتعّرضــت الكــوادر الطبيــة طــوال ســنوات احلــرب إىل االعتقــال واالختفــاء مــن قبــل القــوات 

املواليــة للحكومــة وهــي املســؤولة عــن اهلجمــات الــي اســتهدفت العاملــن الصحيــن كاألطبــاء واملمرضــن وتدمــر املرافــق الطبيــة.
وكان األمــن العــام لألمــم املتحــدة، )أنطونيــو غوتريــش(، واملفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان، )ميشــيل ابشــيليت(، قــد طالبــا بوقــف 
إطــالق انر فــوري يف مجيــع أحنــاء ســوراي، لضمــان دخــول الطعــام واملســتلزمات الطبيــة الالزمــة إىل الســجون وتوفــر الدعــم الطــي الــالزم.

وقــدم املبعــوث اخلــاص لألمــن العــام إىل ســوراي )جــر بيدرســن( إحاطــة أمــام جملــس األمــن الــدويل يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 30 آذار 
املاضــي، ركــز فيهــا علــى معــاانة الشــعب الســوري وخطــر إصابتــه ابلفــروس، وطالــب بوقــف كامــل وفــوري إلطــالق النــار علــى كامــل 

األراضــي الســورية لتمكــن اجملتمــع الــدويل مــن القيــام جبهــد شــامل ملكافحــة الفــروس.
منظمــة الصحــة العامليــة هــي األخــرى أعربــت عــن خوفهــا مــن انفجــار أعــداد حــاالت اإلصابــة بفــروس كــوروان يف ســوراي، وقــال رئيــس 

فريــق الوقايــة مــن األخطــار املعديــة، )عبــد النصــر أبــو بكــر( إنــه قلــق بســبب نقــص عــدد احلــاالت املعلــن عنهــا يف ســوراي.
وتشر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل وجود ما ال يقل عن 98 ألف خمتٍف قسرايً يف سوراي منذ آذار/ 2011.

منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( حــذرت أيضــاً يف بيــان هلــا، مــن أتثــر انتشــار فــروس كــوروان يف صفــوف املعتقلــن يف ســجون نظــام 
األســد، وأضافــت املنظمــة أن املعتقلــن لــدى النظــام حمرومــون مــن الطعــام الــكايف والرعايــة الصحيــة والتهويــة واملســاحة، وأن الوضــع 

ســيكون كارثيــاً حــال وصــل الفــروس إليهــم.
ورأت املنظمــة أن اخلطــوات الــي تتخذهــا حكومــة النظــام الســوري للوقايــة مــن الفــروس ال تصــل إىل األشــخاص األكثــر عرضــة لإلصابــة 

وخاصــًة املعتقلن.
وطالبــت منظمــات حقوقيــة بعقــد مؤمتــر دويل خــاص ابملعتقلــن، وإعــادة هــذا امللــف إىل جنيــف تنفيــذاً ملضامــن القــرارات الدوليــة 
واملطالبــة ابإلفــراج عــن املعتقلــن الســورين، وكشــف مصــر املختفــن قســراً، والتعجيــل إبجــراءات إصــدار الالئحــة الداخليــة لقانــون 

قيصــر، وحتقيــق دويل لتقييــم وضــع املعتقلــن مــن حيــث اإلصابــة بفــروس كــوروان.
احملتجزون واملعتقلون أكثر عرضة ملخاطر فروس كوروان

ينمــا تكافــح دول العــامل الحتــواء جائحــة "فــروس كــوروان"، ال زالــت تداعيــات الفــروس علــى األكثــر عرضــة يف ســوراي جمهولــة )احملتجــزون 
واملعتقلون(، ألن وضع هؤالء كارثي، عشرات آالف احملتجزين يقبعون يف السجون السورية، 

ويتســبب التعذيــب واإلعدامــات مبقتــل اآلالف منهــم، وأغلبهــم ميوتــون بســبب الظــروف املرّوعــة يف الســجون الــي تنتهــك حقوقهــم يف 
الصحــة واحليــاة وتعرضهــم للتعذيــب اليومــي حــى املــوت.

ويف ســياق متصــل أصــدر املكتــب السياســي التابــع للــواء ثــوار الرقــة بيــاانً طالــب فيــه مليشــيا قســد الــي تشــكل الوحــدات الكرديــة نواهتــا 
إبطــالق ســراح املعتقلــن العســكرين واملدنيــن مــن ســجوهنا يف حمافظــة الرقــة.

كما طالب نشطاء وثوار هيئة حترير الشام إبطالق سراح مجيع املعتقلن لديها والذين يقدر عددهم ابآلالف.

المعتقلون السوريون والكورونا

إشراق
İşrak

Suriyeli Tutuklular ve Korona
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حســب كل التقاريــر العلميــة فــإن مــن يقتلهــم فــروس كــوروان )covid19( هــو نســبة ال تتجــاوز ال 3% ممــن يصابــون بــه وهــم مــن كبــار 
الســن أو أصحــاب األمــراض املزمنــة الــي جتعــل مناعــة أجســام أصحاهبــا ضعيفــة ومــع ذلــك فقــد وضــع العــامل كلــه حتــت الرعــب واخلــوف 

والقلق.فلمــاذا أصبــح العــامل كلــه خيــاف هــذا الفــروس؟ وملــاذا اســتنفر العــامل بســببه ووضــع كل اإلمكانيــات مــن أجــل مكافحتــه؟
هل ألنه يهدد العامل كله ابملوت؟أم ألنه اقرتب من األغنياء والكبار وهز عروشــهم؟أم أن ضمر العامل اســتيقظ وأصبحت حياة اإلنســان 

مهمة له جدا؟أال ميوت آالف البشر يف كل يوم؟فلماذا مل يصُح ضمر العامل إال اليوم؟
أســئلة كثــرة حتتــاج إىل اإلجابــة وهــي برســم هــذا العــامل الــذي نســي احلــس اإلنســاين عندمــا كان ميــوت البشــر هنــا وهنــاك أبســلحتهم الــي 
يبيعوهنــا لألنظمــة والعصــاابت اإلرهابيــة مبختلــف األماكــن فتقتــل البشــر دون أي وازع مــن ضمــر أو حــس إنســاين وتســتمر تلــك الــدول 
بتمويــل هــذه احلــروب وهــذا القتــل. نفــس هــذه الــدول فتحــت اليــوم صناديقهــا االحتياطيــة لدعــم الشــركات والقطاعــات االقتصاديــة 
حــى ال تتوقــف. هــذه علــى اجلانــب االقتصــادي أمــا يف اجلانــب الصحــي فقــد أصبحــت علــى اســتعداد ألن تدفــع كل مــا متلكــه حــى 
وإن أفلســت الدولــة مــن أجــل صحــة مواطنيهــا كمــا قــال الرئيــس اإليطــايل وغــره مــن املســؤولن يف كل الــدول الــي تتعامــل مــع الفــروس 
بشــفافية عاليــة مــن الــدول الليراليــة الــي ختــاف علــى مواطنيهــا فقــط، وال يهمهــا ابقــي البشــر إال ابحلــد األدىن الــذي خيــدم مشــاريعها 
التجاريــة والصناعيــة كأطــراف مســتهلكة حــى وإن كان هــذا االســتهالك هــو األســلحة الــي يســتخدمها احلــكام املســتبدون وتســتخدمها 

العصــاابت مــن أجــل القتــل.  
يف نفــس الوقــت نالحــظ التعتيــم املســتمر يف الــدول االســتبدادية ونظــم احلــزب الواحــد الــي ال توجــد فيهــا أي قيمــة لإلنســان بــل هــو جمــرد 
رقــم مهمتــه تقديــس احلاكــم أو احلــزب وعبادتــه وهــذا كل مــا هــو مطلــوب منــه دون مقابــل إال مبــا جيــود عليــه هــذا القائــد أو احلــزب مــن 
فتــات موائدهــم هلــذا القطيــع الــذي ال تشــكل حياتــه أي أمهيــة لقيادتــه وهــو مــا الحظنــاه مــن خــالل تعامــل الصــن وإيــران وســورية واليمــن 
مــن الــدول العربيــة وهلــذه األســباب فقــد أخفــت الصــن اإلصــاابت عندمــا بــدأ تفشــي الفــروس إىل أن خــرج عــن ســيطرهتا والتــزال حــى 
اآلن تتعامــل معــه بتعتيــم حيــث تدعــي الســيطرة عليــه يف حــن أن كل العــامل مل يســيطر عليــه بعــد ومل تقــدم للعــامل أي دليــل عالجــي ملمــوس 

علــى هــذه الســيطرة الــي تدعيهــا.
إن اإلنســانية الطارئة الي نراها اآلن يف هذا العامل مل نشــاهدها من قبل أمام جرائم القتل الي طالت الكثر من البشــر بعدة دول كســوراي 
وأفغانســتان وهاييــي واليمــن وليبيــا و....و....و.... فقــد كان العــامل يتفــرج علــى القتــل اجملــاين اليــوم دون أن يــرف لــه جفــن وكان إبمكانــه 
إيقافــه إبزالــة حاكــم هــذه الدولــة أو تلــك حــى وإن كانــت اإلزالــة ابلقــوة ألهنــا ســتتم أبقــل عــدد مــن القتلــى وبعمليــات نوعيــة تســتهدف 
أمــراء احلــرب أو القتلــة علمــاً أبن هــؤالء قــد قتلــوا مــن النــاس يف بعــض الــدول نســبة مــن ســكاهنا تفــوق النســب الــي يقتلهــا الفــروس مــن 
املصابــن بــه وهــؤالء القتلــى ليســوا مــن املرضــى أو املســنن بــل مــن كافــة فئــات الشــعب ولعــل أغلبهــم مــن األصحــاء والشــباب واألطفــال 

الذيــن ســيكونون هــم عمــاد املســتقبل هلــذه الــدول وللعــامل. 
لقــد كان العــامل يســاهم يف اســتمرار القتــل بطريقــة مباشــرة عــر آلتــه العســكرية أو بطريقــة غــر مباشــرة عــر القــرارات الــي تســوغ للقتلــة 
االســتمرار ابلقتــل وذلــك ابســتعمال حــق الفيتــو الــذي يســتخدمه الكبــار لدعــم مــن يريدونــه أو للمناكفــة فيمــا بينهــم علــى حســاب الفقــراء.

ال أعتقــد أن الضمــر اإلنســاين قــد ابت يف حالــة صحــوة، ووصــل أبصحابــه إىل العمــل مــن أجــل اإلنســانية بقــدر مــا إن ذلــك أييت كــردة 
فعــل نتيجــة اخلــوف.

ألن هــذا الفــروس قــد هامجهــم يف عقــر دارهــم واقتحــم اخلطــوط احلمــراء الــي رمسوهــا حــول أنفســهم ظانــن أهنــا حتميهــم مــن كل شــيء وأهنــا 
ســتكون ســدود منيعــة أمــام كل املخاطــر. ليكتشــفوا أهنــا هشــة وواهيــة كمــا هــي خيــوط العنكبــوت وليســتفيقوا مــن هــذا الوهــم علــى هــول 
الصدمــة الــي أصابتهــم وأعادهتــم مــن أحالمهــم وقصورهــم العاجيــة الــي بنوهــا يف خميالهتــم إىل أرض الواقــع وليشــربوا مــن نفــس الــكأس الــذي 
شــرب منــه اآلخريــن ويتجرعــوا الســم دون القــدرة علــى فعــل شــيء كمــا هــي الشــعوب املغلوبــة علــى أمرهــا ليكملــوا حماربتهــم لطواحــن اهلــواء 
ولينطبــق عليهــم املثــل العــريب القائــل )يــداك أوكتــا وفــوك نفــخ( فقــد يكــون هــذا الفــروس مــن صنــع أيديهــم ومل يعــد إبمكاهنــم الســيطرة عليــه.

لعــل العــامل يعيــد النظــر بــكل مــا حولــه مــن أشــياء وأوهلــا نظرتــه إىل اإلنســان وأن جيعلــه نصــب عينيــه ال يســتغله أو يســتعمله فقــط كعبــد أو 
كمســتهلك مــن أجــل فئــة مــن النــاس دون غرهــا تســتغل الــكل مــن أجــل حياهتــا فقــط دون التفكــر ابآلخريــن فقــد وضــع هــذا الفــروس 
العــامل كلــه أمــام احلقائــق الــي ال ميكنــه جتاوزهــا يف ظــل العــامل /القريــة فاليــوم كل وســائل التواصــل والنقــل موجــودة ليــس للبضائــع واملعلومــات 
والبشــر فقــط بــل وحــى للفروســات فاألمــراض قدميــاً كانــت تضــرب منطقــة بعينهــا ألن األماكــن متباعــدة أمــا اليــوم فإهنــا تنتقــل مــن أقصــى 
األرض إىل أقصاهــا خــالل ســاعات ممــا يعــي أن مصــر اإلنســان علــى الكــرة األرضيــة أصبــح واحــداً أكثــر مــن ذي قبــل والميكــن ألحــد 
أن يكــون مبنــأى عــن أي حــدث يف العــامل حــرابً جوعــاً مرضــاً أاي كان هــذا احلــدث ولعلنــا شــاهدان اإلرتبــاط خــالل احلــروب األخــرة عــر 
موجــات الالجئــن املليونيــة الــي انتشــرت هنــا وهنــاك. هــذا علــى مســتوى احلــروب أو اجملاعــات الــي ضربــت بعــض الــدول وعلــى الصعــد 
األخــرى كاألمــراض فــإن مــا نشــهده مــن تداعيــات انتقــال هــذا الفــروس الــذي اجتــاح العــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه خــالل أايم، خــر دليــل 

علــى هــذا املصــر الواحــد للنــاس مجيًعا.فهــل نعــي ذلــك ونعيــد النظــر بعالقاتنــا اإلنســانية؟

Tüm bilimsel raporlara göre, Koronavirüs  (covid19) tarafından öldürülen kişiler, enfekte olanların% 3'ünden daha azdır. 
Bunlar da çoğunlukla sahip oldukları kronik hastalık nedeniyle bünyeleri zayıf düşmüş olan kişiler veya yaşlılardır.Yine de 
bu virüs tüm dünyayı korku ve endişe altına sokmuştur.Peki, neden tüm dünya bu virüsten korkmaktadır?Neden tüm dünya 
harekete geçmiş ve onunla mücadele etmek için tüm kaynakları ortaya koymuştur?
Bütün dünyayı ölümle tehdit ettiği için mi?Yoksa zenginlere ve yaşlılara yakın durduğu ve tahtlarını salladığı için mi?Yoksa 
dünya kamuoyunun vicdanı uyandı da insan hayatı bu kadar önemli hale mi geldi?Her gün binlerce insan zaten ölmüyor 
mu?Neden dünya kamuoyunun vicdanı başka zaman değil de bugün uyandı?
İnsani vicdan ve insani duygudan yoksun korkusuzca insanları öldüren terörist rejimlere ve çetelere çeşitli yerlerde sattıkları 
silahlarla insanlar orada burada ölürken, insani duyguyu unutmuş bu dünyayı resmeden birçok sorunun cevaplanması gerek-
mektedir. Aynı ülkeler, bugün şirketleri ve ekonomik sektörleri iflas etmesin diye onları desteklemek üzere rezerv fonlarını 
açıp devreye soktular. Bu işin ekonomik boyutu! İşin sağlık boyutuna gelince; İtalyan Cumhurbaşkanı ve büyük bir şeffaflık-
la virüsle uğraşan ve sadece vatandaşlarından korkan liberal tüm ülkelerin diğer yetkililerinin söylediği gibi devletler iflas 
etseler bile vatandaşlarının sağlığı için sahip olduğu her şeyi harcamaya hazır bir halde beklemektedirler. Bu devletler için 
insanlığın geri kalanı tüketici tayfası olarak sadece ticari ve endüstriyel projelerine hizmet ettikleri ölçüde değerlidirler.Hatta 
bu tüketilen şeyler diktatörlerin ve çetelerin insanları öldürmek için kullandığı silahlar olsa bile durum aynıdır. 
Aynı zamanda, insanın bir değerinin olmadığı, yöneticiyi ve partiyi kutsayan birer rakamdan ibaret sayıldıkları otoriter dev-
letlerde ve tek partili sistemlerde hastalıkla ilgili sürekli bir karartmaya gidildiğine şahit olmaktayız. Bu rejimler bu kutsa-
mayı da halklarından karşılıksız yapmalarını beklemektedir. Söz konusu bu lider veya partiler sürü olarak gördükleri kendi 
halkları için sadece yemek masasındaki artıkları layık görmektedirler. Nitekim bu diktatör ve rejimler için hükmettikleri 
bu insanların hayatlarının bir değeri yoktur.  Çin, İran ve Arap ülkelerinden olan Suriye ve Yemen'in halkına yaptığı mua-
meleden biz bunu mülahaza ettik. Bu nedenle şu ana kadar şaşkın bir şekilde uğraştığı ve tüm dünya henüz kontrol etmediği 
halde kontrol ettiğini iddia ettiği gibi Çin, salgın başladığında enfeksiyon kontrolden çıkana kadar bu salgını gizlemiştir.
Kaldı ki; iddia ettiği gibi salgını kontrol ettiğine dair somut bir kanıtı henüz dünyaya sunmamıştır. 
Afganistan, Haiti, Yemen, Libya Suriye v.b. birçok ülkede, dünya boyutunda birçok insanı etkisi altına alan ve daha önce eşi 
benzeri olmayan bu salgına yönelik acil bir önlem alındığına şahit olmadık.  Dünya bugün parmağını oynatmadan masrafsız 
bir şekilde ölümleri izlemektedir. 
Bu veya şu ülkenin yöneticisini güç kullanarak da olsa ortadan kaldırarak bu ölümleri durdurabilir. Çünkü yalnızca savaş 
ağalarını veya katilleri hedef alacak bir şekilde en az sayıda ölüm gerçekleşeceği özel operasyonlarla bunu yapılacaktır.Bu 
kişilerin bazı ülkelerdeki Korona virüsünün öldürdüğü oranın üstünde belli bir yüzdesini öldürdüğünü unutmayalım. Kur-
banları yalnızca hasta ya da yaşlı kişiler değil, bilakis tüm kategorilerdeki insanları öldürmüşlerdir.Belki de bunların çoğu 
sağlıklı, gençler ve bu ülkeler ve dünya için geleceğin umut ve dayanakları olacak çocuklardı. 
O sıralarda dünya, doğrudan askeri yöntemlerle  ya da katillerin öldürmeye devam etmelerini haklı çıkaran kararlarıyla 
cinayetlerin devam etmesine katkıda bulunuyordu. Bunu,istedikleri tarafı desteklemek için büyük devletler tarafından kul-
lanılan veto hakkı ve fakirler üzerinden sürdürdükleri savaş yoluyla yapıyorlardır. 
İnsan vicdanının uyanmakta olduğunu ve sahibini insanlık için çırpınmaya sevk ettiğine inanmıyorum. İnsanlığın içine 
girdiği bu ruh halinin daha çok korkudan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Çünkü bu virüs onlara kendi evlerinde saldırdı. Bu virüs, kendilerini her şeyden koruyacağını, tüm risklere karşı aşılmaz bir 
bariyer olacağını düşünerek etraflarında çizdikleri kırmızı çizgilerini aşarak onları buldu. 
 Böylece onlar bu bariyerlerin örümcek ağları kadar kırılgan ve dayanıksız olduklarını keşfettiler. Yaşadıkları bu şokla 
kapıldıkları yanılsamalarından uyandılar. Hayal âleminde inşa ettikleri fildişi kulelerinden inip hayatın gerçekleriyle yü-
zleştiler. Başkalarının içtiği aynı bardaktan içtiler. Yel değirmenlerine karşı mücadelelerini sonlandırmış mağlup insanlar gibi 
ellerinden bir şey gelmeden zehir yudumlamak tadırlar. Araplara ait şu atasözü hallerini anlatmaktadır: Nişan alırken nefes 
alma! Evet bu virüs onlar tarafından icat edilmiş olabilir. Fakat şimdi iş artık onların kontrolünden çıkmıştır. 
Umulur ki dünya başta insan olmak üzere etrafındaki her şey hakkındaki bakış açısını gözden geçirir. Böylece insanlığı bir 
grup insan uğruna sömürmekten ya da onu sadece bir köle ya da tüketici olarak kullanmaktan ve başkalarını düşünmeden 
herkesi sömürme objesi olarak görmekten vazgeçer. Bu virüs büyük bir köye dönüşen tüm dünyanın tek bir mikropla bile 
başa çıkamayacağı gerçeğini dünyanın önüne koymuştur. Zira bugün, tüm iletişim ve ulaşım araçları sadece mallar, bilgiler 
ve insanlar için değil, aynı zamanda virüsler için de mevcuttur.
Geçmişte hastalıklar belirli bir bölgeyi etkisi altına alırdı. Çünkü yerleşim alanları birbirinden uzaktı. Bugün insanoğlu 
saatler içinde dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna gidebilmektedir.  Bu, yeryüzünde yaşayan insanların kaderinin tek 
bir noktada birleştiği anlamına gelmektedir. Bundan böyle hastalık, açlık veya savaş olsun kimse dünyanın herhangi bir 
olayından bağımsız değildir. Nitekim son savaşlarda dünyaya yayılan milyonlarca mülteci dalgasıyla bu bağlantıyı gördük 
ve öğrendik. Bu, bazı ülkeleri vuran savaşlar, kıtlıklar ve hastalıklar belirli bir düzeyde diğer ülkeleri de etkilemiştir. Dünyayı 
birkaç gün içinde bir uçtan diğer uca önüne katan bu virüsün sonuçları, bu kaderin tüm insanlar için aynı olduğunu gösteren 
en iyi kanıtıdır. Dahası biz bunun farkında mıyız ve insani ilişkilerimizi gözden geçirecek miyiz?
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)كورونا( واإلنسانية: خوف أم صحوة ضمير؟!

صفا عبد التركي
Safa Abd Türki

Korona ve İnsanlık: Korkumu Yoksa Vicdani Uyanışımı?!
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ــا فرصــة التفكــري بعمــق يف معــىن حياتنــا، أن حناســب أنفســنا  أايم كــوروان الــيت نعيشــها جيــب أن متنــح كل واحــد مّن
علــى مــا فعلنــاه أو مــا توجــب علينــا فعلــه ومل نفعلــه، علــى مــا أضعنــاه مــن عــدم مســاعدتنا لآلخريــن. حنــن أمــام مرحلــة 

تفقــد فيهــا مجيــع ممتلكاتنــا معناهــا احلقيقــي، أو ابألحــرى جتــد معناهــا احلقيقــي.
تذكــروا جيــًدا قبــل بضعــة شــهور فقــط كيــف كنــا نتحــدث حيــال الســوريني واملهاجريــن الذيــن طرقــوا أبوابنــا؛ "هــل 
حنــن جمبــورون علــى رعايتهــم؟ ملــاذا نتحمــل عبأهــم بينمــا أطفالنــا جائعــون؟ وصلنــا ملرحلــة ال نســتطيع فيهــا التجــول 
حبريــة بســبب الســوريني.."، ومــا شــابه مــن هــذا اللغــو. يف أايم كــوروان كــم وكيــف قــد تغــري معــىن تلــك األســئلة 
والنقاشــات والقســوة الــيت كنــا نبثهــا. لقــد ظهــرت احلقيقــة بشــكل جلــي وقتمــا فقــدان رفاهيتنــا وملكنــا ومالنــا الــذي 

كان غشــاوة علــى عيوننــا جعلتنــا نعتــربه ملــًكا خالًصــا لنــا.
هنــاك الكثــريون ممــن انتقــدوا ســيد قطــب يف توصيفــه القســوة الــيت تصــدر عــن اإلنســان احلديــث إزاء هللا وعبــاده؛ 
ــا مــن الراديكاليــة. ونتيجــة لذلــك مت اهتامــه ابلتكفــري، وتعنيــف النــاس  علــى أهنــا "جاهليــة"، معتربيــن توصيفــه نوًع
الذيــن خيالفونــه يف الــرأي والفكــر. بيــد أن ســيد قطــب كان ينظــر مــن انفــذة احلقيقــة، ويشــري إىل أن النــاس قــد 

ــة القســوة واالســتهتار والغفلــة والضــالل. ــااًن ويكونــون مطي يفقــدون أنفســهم أحي
مل يكــن يعــين التكفــري حبــد ذاتــه حينمــا يتحــدث بشــكل خــاص عــن املســلمني مــن حيــث أنــه ميكــن أن ُيصابــوا 
ــة علــى أنفســهم جملــرد أهنــم ينتســبون  ــن أيمنــون مــن اجلاهلي ــه املســلمني الذي ــد مــن ذلــك تنبي ــة، بــل كان يري جباهلي
ــة، الــيت يشــعر فيهــا املســلون أن إســالمهم مكســب هلــم او انتمــاء  لإلســالم. كان حيــذر مــن الوصــول لتلــك احلال
عرقــي جيعلهــم غافلــني عــن روحــه احلقيقيــة. مــا يعــين أن اســم "مســلم" ال مينحكــم ضمــااًن مطلًقــا. بــل اإلســالم 

مســؤولية جيــب دفعهــا مــن خــالل اليقظــة كل يــوم وكل حلظــة.
إن األصــل هــو أن حنيــا متيقظــني، ألننــا يف حالــة امتحــان دائــم يف هــذه احليــاة، وألن نفــس اإلنســان مســتعدة لالجنــرار 

حنــو الضاللــة والغفلــة، وميلــك مــن الطمــع واجلشــع والكــرب والغــرور مــا يســاعده علــى ذلــك.
ــا ابلعلــم،  ــه ســيد قطــب. "العلــم أن تكــون عارًف ــه اخلاصــة مــا جــاء ب يف احلقيقــة، لقــد كان يونــس إمــره يقــول بلغت
العلــم أن تعــرف نفســك، وإن مل تكــن تعرفهــا فعلمــك جمــرد قــراءة فحســب. ال تقــل قــرأت وعلمــت، ال تقــل أّديــت 
الكثــري مــن الطاعــة، فلــو مل تعــرف احلــق فجميــع مــا قّدمــت يذهــب هبــاء منثــورا". يغــوص املــرء يف جاهليتــه، بقــدر 

جهلــه بنفســه. عندمــا ال يعــرف اإلنســان نفســه، ال يعــرف ربــه كذلــك.
إن مجيــع الفالســفة الكبــار يف األصــل يصفــون مــا جانــب الصــواب واحلقيقــة الــيت تعــين اكتشــافاهتم ومــا توصلــوا لــه؛ 
أبنــه غفلــة أو ضاللــة أو جهــل. حــىت أن املذهــب الــذي بــدأ مــع نيتشــه وهايدغــر والــذي يتهــم تقليــًدا غربيًّــا أبكملــه 
علــى أنــه منغمــس ابمليتافيزيقيــا الــيت تركــز علــى الكلمــات؛ يعتــرب اليــوم هــو املذهــب األكثــر رواًجــا يف الغــرب مــن 
الفلســفات التأويلية-التفســريية، ومــا بعــد البنيويــة، ومــا بعــد احلداثــة. يقــول هايدغــر، أن "مجيــع الفلســفة الغربيــة 
ــة مــن الغفلــة والضــالل ألهنــا مل تعطــه حقــه"، لــك يكتــف بذلــك  قــد نســيت وجودهــا بعــد ســقراط، وأهنــا يف حال
ــه ال يريــد مســاع صــوت أحــد أّي أحــد ينتســب لتلــك الفلســفة. ومــع ذلــك مل يتهــم أحــٌد  فحســب، بــل يقــول أبن
هايدغــر وال مــن كان أشــد راديكاليــة منــه يف هــذا االجتــاه؛ مثــل غادامــري، دريــدا، روريت، غــواتري، دولــوز، كابوتــو؛ 

ابلتكفــري أو حــىت التعصــب.
طبًعــا هــذا موضــوع منفصــل وحيتــاج الكثــري مــن االســتفاضة، لكــن دعــوان اآلن يف أايم كــوروان واجلاهليــة الــيت انســقنا 

هلــا علــى مــدى حياتنــا دون إدراك منــا.
علينــا ان نتعــرف أن هــذه املصيبــة الــيت حلــت فــوق رؤوســنا مجيًعــا تقريبًــا، جعلتنــا نــدرك بشــكل أكــرب القســوة 
والالمبــاالة الــيت اقرتفناهــا إزاء حياتنــا، وأن نعــرتف أبهنــا صــران نستشــعر حجــم الغــرق الــذي أوصلتنــا لــه تلــك 

"اجلاهليــة" الــيت خلقتهــا قســوتنا.
ليســت كل جاهليــة كفــًرا وابلتأكيــد هــذا مــا كان يقصــده ســيد قطــب. حيــث أن اجلاهليــة هــي أن يعيــش اإلنســان 

حياتــه غــري فاطــن لآلخــر، أن يعيــش أبطماعــه وحرصــه وخصومتــه وكأنــه يضمــن أن ال ميــوت.
اجلاهليــة هــي أن يطــرق حمتــاج حــول العــامل اببــك ويطلــب منــك جــزًءا ممــا متلــك، فتصــده وتنظــر حنــو ابزدراء وكــرب، 

وتظــن أن مــا حتــوزه هــو ملــك خالــص لــك، وأن مــا يشــغل النــاس مــن مهــوم ال يعنيــك.
اجلاهلية، هي أن تكون عبًدا لآلخرين من أجل زايدة أموالك اليت لو أنفقتها طيلة حياتك فلن تنتهي.

اجلاهلية، هي االحنناء والتذلل من أجل منفعة ضئيلة، أمام عبيد مثلك من البشر الذين خلقهم هللا.
اجلاهلية، هي االستعالء على أانس خلقهم هللا كما خلقك وال فرق بينك وبينهم، وحماولة استعبادهم واستغالهلم.

اجلاهلية، هي عدم معرفة او نسيان او ابألحرى تناسي أن موارد هذه الدينا حق يكفي مجيع خملوقات هللا.
اجلاهليــة، هــي أن تغفــل عــن أن مــا أنعــم هللا بــه مــن نعــم وإمكانيــات هــو جمــال واســع يكفــي اجلميــع، وحتكــم علــى 

نفســك داخــل قفــص جيعلــك مرهــواًن للذلــة والتكســب.
لــو أردان جتديــد مقولــة حممــد قطــب، لقلنــا أّن جاهليــة القــرن العشــرين واحلــادي والعشــرين: االعتــزاز ابلعلــوم 
والتكنولوجيــا، التوهــم أبهنــا ميكــن أن تضاهــي هللا، عــدم االكــرتاث أبن هــذا العــامل والتكنولوجيــا الــيت صنعهــا ميكــن 
أن تــودي بــه حنــو حتفــه. إنتــاج كــم هائــل مــن األســلحة والدفاعــات ابســم جماهبــة العــدو وضــخ أمــوال طائلــة هلــذا 
الغــرض، مث العجــز بشــكل كامــل يف مواجهــة فــريوس صغــري ضئيــل ال يُــرى. اجلاهليــة، هــي نســيان مــا أظهــره هللا 

لفرعــون علــى يــد موســى، ولنمــرود علــى إبراهيــم، وجلميــع البشــرية علــى يــد عيســى وحممــد.

Koronavirüs günlerinin her birimize hayatımızın anlamı, bu hayatta yaptıklarımızın ve yapabileceğimiz 
halde yapmadıklarımızın muhasebesi, başkalarından esirgediğimiz yardımlarımızın bize aslında neler 
kazandırmamış olduğu, bilakis kaybettirmiş olduğu üzerinde derince düşünme fırsatı veriyor olmalı. 
Biriktirdiğimiz bütün mallar, mülklerin bir anda bütün anlamını yitirdiği, daha doğrusu gerçek anlamını 
bulduğu bir noktadayız
Hatırlayın, daha birkaç ay önce kapımızı çalıp gelen Suriyeliler ve göçmenler üzerine neler konuşuyor-
duk? “Bunlara bakmak zorunda mıyız? Kendi çocuklarımız açken bunların yükünü neden çekiyoruz? 
Aksaray’da Suriyeliler yüzünden sokakta yürüyemeyecek hale geldik vs.” Korona günlerinde o soruların, 
o tartışmaların, o vurdumduymazlığın anlamı nasıl da değişti. Aradan kendimize ait sayarak gözümüze 
perde kıldığımız konforumuz, mülkümüz, malımız çekilince hakikat nasıl da gün gibi ortaya çıktı.
Seyyid Kutub’un modern insanın Allah’a ve insanlara karşı vurdumduymazlığını “cahiliye” olarak ni-
teleyen yaklaşımını fazla radikal bulup eleştirenler çok oldu. Bu kavramsallaştırmasından dolayı tekfir-
cilikle, başka fikir ve düşüncelere sahip insanlara karşı uzlaşmaz bir dışlayıcılıkla suçlandı. Oysa Kutub, 
tam da o hakikatin penceresinden bakarak insanların zaman zaman kitlesel olarak kendilerini kaptırabi-
lecekleri bir vurdumduymazlığa, lakaytlığa, gaflete, delalete işaret ediyordu.
Bizzat Müslümanların da içine girebilecekleri bir cahiliye durumundan bahsetmekle aslında kastının tek-
fir değil, bizzat Müslümanları da Müslümanlığa intisap etmiş olmaya güvenmemeleri konusunda uyarıda 
bulunmak olduğunu gösteriyordu. Böylece Müslümanlığı bir müktesep hak haline getirip, onu etnik bir 
mensubiyete de indirgemenin İslam’ın ruhuna uymadığını anlatıyordu. Yani adınız Müslümansa bile bu, 
sizin kurtulmuş olduğunuzu garanti etmiyordu. Müslümanlık her gün, her an bedeli teyakkuzla ödenmesi 
gereken bir sorumluluktur.
Aslolan, sürekli teyakkuz halinde yaşamaktır, çünkü hayat içinde sürekli bir imtihan halindeyiz ve insanı 
sürekli olarak ayartmaya ve gaflet ve delalete sürüklemeye hazır bir nefsi, psikolojik halleri, hırsları, 
tamahları, kibirleri, kompleksleri vardır.
Aslında Seyyid Kutub’un yaptığını Yunus Emre de kendi dilince yapıyordu. “İlim ilim bilmektir, ilim 
kendin bilmektir, ya kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme, 
eğer hak bilmez isen, abes yere yelmektir.” Kendini bilmediği ölçüde kişi cahiliyenin farklı seviyelerinde 
yüzer. Kişi kendini bilmeyince rabbini de bilmemiş olur.
Esasen bütün büyük filozoflar kendilerine göre keşfettikleri hakikate bigane kalanları ya unutkanlık-
la, ya gafletle, ya cehaletle nitelerler. Nietzsche ve Heidegger’le başlayan ve bütün bir Batı geleneğini 
“sözmerkezci bir metafiziğe garkolmuşlukla” suçlayan çizgi bugün Batı’da hermenötik, postyapısalcı ve 
postmodern felsefelerin en kalın çizgisidir. Heidegger, Socrates sonrası bütün Batı felsefesinin Varlığı 
unutmuş, ona hakkını vermemiş olmak dolayısıyla tam bir gaflet ve delalet içinde olduğunu söyler, söyle-
mekle kalmaz, bu felsefeye bağlı insanlardan bir söz bile duymak istemez. Ama kimse ne onu ne de onun 
felsefesini daha da radikal uçlarına götüren Gadamer, Derrida, Rorty, Guattari, Deleuze, Caputo gibi 
isimleri ne tekfircilikle ne de bağnazlıkla suçlar.
Bu ayrı bir mevzu tabi ve çok söz kaldırır. Gelelim bugün, Korona günlerinde hayatımız boyunca 
kapıldığımızı fark etmiş olduğumuz cahiliyeye.
İtiraf edelim ki bugün hemen hepimiz başımıza gelen bu musibet dolayısıyla hayatımızla ilgili kendi 
vurdumduymazlığımızı çok daha iyi fark ediyor ve ve bu vurdumduymazlığın bizi nasıl bir “cahiliye” 
durumuna gark ettiğini kabule daha fazla yaklaşmış oluyoruz.
Elbette Kutub’un da kast etmediği gibi her tür cahiliye kafirlik değildir. Ancak cahiliye, insanın bu dünya-
da, ahireti hesaba katmayarak, ölmeyecek gibi ihtiraslarıyla, hırslarıyla, husumetleriyle yaşamasıdır.
Cahiliye, bu dünyada ihtiyaç sahipleri kapını çalıp senin sahip olduklarından bir pay talep ettiklerinde, 
onları hor ve hakir görmendir, çünkü sahip olduklarını gerçekten kendine ait sanıyorsun ve başka insan-
ların derdini kendi derdinden gayrı görüyorsun.
Cahiliye, bütün hayatın boyunca harcasan bitiremeyeceğin mal ve mülkün üstüne daha fazlasını koy-
abilmek için başkalarına kul köle olmaktır.
Cahiliye senden hiçbir farkı olmayan, senin gibi yaratılmış kul olan insanların önünde üç kuruş menfaat 
için eğilip bükülmektir.
Cahiliye, senin gibi Allah tarafından yaratılmış kul olan insanlara üstünlük taslayıp onları kendine kul 
etmeye, sömürmeye çalışmandır.
Cahiliye dünyanın kaynaklarının Allah’ın yarattığı bütün insanlara yeteceğini unutmak, bilmemek veya 
bilmiyor gibi davranmaktır.
Cahiliye, Allah’ın bahşettiği arzının ve nimetlerinin, imkanlarının yeterince geniş olduğunu unutup 
kısıldığı zindanda kendini mecbur/mahkum zannedip zillete rıza göstermek, zillete alışmaktır.
İşte Muhammed Kutub’un ifadesini yenileyecek olursak, 20. ve 21. Asrın Cahiliyesi: ortaya koyduğu 
bilim ve teknolojisiyle böbürlenmek, bu teknolojiyle neredeyse Allah’a kafa tutabileceğini vehmetmek 
ama bizzat kendi eliyle kurduğu dünyanın, teknolojilerin kendi felaketine yol açabileceği ihtimaline gafil 
kalmak. Düşmanlarını binlerce kez öldürebilecek silah teknolojisi ve sanayiini dünyanın parasını har-
cayarak üretirken mini minnacık bir virüsün kendi kurduğu ve adına büyük bir kibirle “küresel” dediği 
dünyada nelere kadir olabileceğini gözardı etmek.
Cahiliye tam da Yüce Allah’ın Musa eliyle Firavun’a İbrahim Eliyle Nemrut’a, Hz. İsa ve Hz. Mu-
hammed eliyle bütün insanlığa gösterdiklerini unutmuşluk halidir.

Yasin Aktay

Cahiliye
الجاهلية
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هــذا النــص مــن جملــة اترخييــة حتمــل عنــوان "حفــظ الصحــة" والــيت انطلقــت مــن مدينــة إزمــري يف الســابع والعشــرين 
مــن مايــو/أاير عــام 1908:

"عزيــزي الطبيــب! لقــد أصابتــين محّــى. وشــهييت للطعــام تنقــص شــيًئا فشــيًئا، أريــد فتحهــا عــرب تنــاول أنــواع الســلطات 
ابخلــل، لكنــين أخــاف أن يكــون هــذا مضــرًّا، ألن البعــض يقــول أبن اخلــل حيّمــض املعــدة ويعســر اهلضــم. وهنــاك 
البعــض يقولــون عكــس ذلــك أبن اخلــل نفيــد للجســم، حــىت أن القرويــني ميزجونــه مــع املــاء ويشــربونه لفتــح الشــهية. 
وهنــاك مــن يعتــرب أبن اخلــل ال تقــل فائدتــه عــن املــاء يف مواجهــة أمــراض األوبئــة. مــا رأيكــم يف ذلــك؟ عّلنــا نســتفيد. 

أفيــدوان مبعلومــة منكــم تغنينــا عــن البحــث العقيــم".
ــة مــن العصــر العثمــاين  قبــل أن اســتمر يف هــذا احلــوار، دعــوين أســوق لكــم بعــض املعلومــات عــن الصحافــة الطبي

إىل اجلمهوريــة.
كمــا هــو معلــوم، فــإن اتريــخ الطباعــة ابلرتكيــة بــدأ عــرب "وقائــع التقــومي" )Takvim-i Vekayi(، عــام 
1831. أمــا ابلنســبة للصحافــة الطبيــة، فإنــه علــى الرغــم مــن وجــود بعــض املقــاالت الصحيــة فيمــا كان يعــرف 
ابجلريــدة الرمسيــة الــيت تعــين بقــرارات احلكومــة ومــا شــابه، فــإن أول جملــة طبيــة يف اترخينــا الرتكــي كانــت "وقائــع الطــب" 

)Vak’ayi-i Tıbbıy( عــام 1849.
انطلــق العــدد األول مــن اجمللــة يف عهــد الســلطان عبــد اجمليــد، يف 26 مــارس/آذار 1849، ولقــد كانــت خطــوة هامــة 
للغايــة يف طريــق ترمجــة العلــوم الطبيــة مــن الفرنســية للرتكيــة. بــل كانــت عــرب صفحاهتــا احملــدودة، وطباعتهــا احلجريــة، 

وأعدادهــا الشــهرية يف ذلــك الوقــت، مبثابــة الــرايدة عاليــة املســتوى يف الطــب وعلومــه.
لقــد بــدأت الصحافــة الطبيــة الرتكيــة والتعليــم الطــيب يف التطــور، مــن خــالل اعتمــاد اللغــة الرتكيــة يف التعليــم الطــيب 

إابن العصــر العثمــاين.
قّدمــت جملــة "وقائــع الصحــة" خدمــة كبــرية علــى صعيــد زايدة التوعيــة ابألمــراض الوابئيــة الــيت كانــت مصيبــة حقيقيــة 
يف تلــك الفــرتة، وذلــك مــن خــالل ترمجــة األدب الغــريب يف الطــب إىل الرتكيــة، ومتهيــد الطريــق أمــام التعليــم الطــيب 

يف تركيــا.
كان التعليــم الطــيب كلمــا ازداد تطــورّا يف العصــر العثمــاين، كلمــات دخلــت العديــد مــن اجملــالت الطبيــة حيــاة النشــر 

علــى الطريــق الــذي فتحتــه وقائــع الصحــة.
مل تســاهم تلــك اجملــاالت يف تطويــر الصحافــة الطبيــة الرتكيــة فحســب، بــل لعبــت دورًا رائــًدا يف طريــق احلداثــة الرتكيــة. 
علــى الرغــم مــن االنقســامات الــيت أحدثتهــا مــن حيــث املدرســة والفهــم والنظــرة حنــو العــامل، إال أهنــا تركــت وراءهــا 
تراكًمــا ال ميكننــا أن نســتغين عنــه اليــوم. إن املســتوى الــذي وصلتــه تركيــا اليــوم علــى صعيــد الطبابــة والتعليــم الطــيب، 
قــد انل التقديــر العاملــي، وال شــك يســتحق فخــران. هــذه احلقيقــة الــيت مل ندركهــا يف األوقــات العاديــة، نراهــا اليــوم 
واضحــة بشــكل أكــرب مــن أي وقــت مضــى. إن األطبــاء وموظفــي القطــاع الصحــي لدينــا، يعتــربون مثــااًل للعــامل مــن 

خــالل تضحيتهــم يف ميــدان القعــل والعلــم، وجتســيدهم املهمــة التارخييــة الــيت علــى عاتقهــم.
لكــن لألســف ال ميكننــا القــول أن صحافتنــا الطبيــة حتافــظ علــى مســتواها كمــا الســابق. حيــث تظهــر األحبــاث 
ــة القائمــة علــى  أن اجملــالت تــزداد مــن حيــث العــدد لكنهــا ال تتمتــع ابســتمرارية وال ختتلــف عــن اجملــالت الصناعي
اإلعــالانت. وهــذا الســبب وراء عــدم النقــل الصحيــح للمســتوى العلمــي الــذي وصلتــه تركيــا علــى صعيــد الطــب، 
وتــرك تقييــم ذلــك ملــن هــم دون املســتوى ولغــري الناضجــني. ويعكــس ذلــك الواقــع الــذي نعــاين منــه مؤخــًرا إثــر فــريوس 

كوفيــد-19، حيــث هنــاك مــا ال حُيصــى مــن األقاويــل واملعلومــات الطبيــة الــيت ال أصــل هلــا بــني النــاس.
اليــس صحيًحــا أنكــم حــىت اآلن تناقشــون إمكانيــة فائــدة اخلــل مــن عدمــه؟ متاًمــا كمــا أنكــم متشــوقون ملعرفــة فيمــا لــو 

كان الثــوم أو الســّماق او اللفــت أو حــىت املخلــالت، تفيــد يف مكافحــة كــوروان.
لنــرتك اجلــواب علــى ذلــك ألهــل االختصــاص وملــن كان بــه خبــريًا، ونســرد لكــم جــواب الطبيــب علــى ســؤال ذلــك 

الشــخص يف نــص اجمللــة الــذي نقلناهــا يف األعلــى:
"أخــي، إننــا نعــرض صحتنــا للخطــر يف كل يــوم ال نعــرف فيــه األشــياء الــيت تضــران. أنكل ونشــرب دون وعــي. وال 
نعــرف أبــًدا تلــك القضيــة املهمــة الــيت امسهــا "تغذيــة"، والــيت تعــين بعــدم انتفــاخ املعــدة. نســتهلك كل مــا يصــل إىل 

أيدينــا. ولذلــك ليــس اخلــل فحســب، بــل حــىت املــاء علينــا اســتهالكه وفــق معركــة تركيبتــه".
ال داعــي إلطالــة األمــر ونقــل احلــوار الــذي جــاء يف جملــة "حفــظ الصحــة، بشــكل كامــل. حيــث ميكنكــم اليــوم 
الوصــول إىل مجيــع املعلومــات الصحيــة حــول اخلــل. لكــن تذكــران ذلــك التنبيــه الــذي جــاء يف ذلــك احلــوار وهــا هــو 

مل يتغــري حــىت اليــوم:
كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن األمــور، أشــياء أيًضــا تتعلــق بصحتنــا تضحــي حيلــة وتالعًبــا بيــد التجــار املخادعــني. 

لذلــك ابتعــدوا عنهــم واحبثــوا عــن الشــيء الصحيــح أبنفســكم.
ال يغرنكــم أولئــك الذيــن يريــدون التنفــع علــى حســاب صحتنــا، او أولئــك الدجالــني الذيــن خيدعوننــا ابرتــداء الصدرية 
البيضــاء ويريــدون التلبيــس علينــا. بــل التزمــوا فيمــا يوصيكــم بــه الطــب الرتكــي الصحيــح اليــوم الــذي ابت ينــال 

إعجــاب العــامل كلــه.

“Azizim doktor! Sıcaklar bastırdı. İştahım gittikçe azalıyor, sirkeli salatalar yiyerek iştahımı 
açmak istiyorum. Fakat bir zararı olur mu diye korkuyorum. Çünkü bazıları mideyi ekşitir, 
hazmı güçleştirir diyorlar. Bazıları da bilakis sirke vücuda faydalıdır, hatta köylüler iştahlarını 
tahrik etmek için sirke ile suyu karıştırarak içerler. Bazı yerlerde salgın hastalıklar olursa sirke-
li su içmek faydadan uzak değildir deyip sirkeyi överler. Bu konuda sizin fikrini nedir? İsti-
fade edelim. Laklakıyat ile beyhude vakit geçireceğimize sağlığımızı ilgilendiren bir meseleyi 
öğrenelim.”
Bu ifadeler yeniden İzmir’de yayın hayatına başlayan Hıfz-ı Sıhha dergisinin 27 Mayıs 1908 
tarihli nüshasında yer almaktadır. Diyaloğun devamından önce kısaca Osmanlı’dan Cumhuri-
yete Türk tıp dergiciliği hakkında kısa bir bilgi verelim.
Malum, Türkçe matbuat tarihimiz Takvim-i Vekayi’nin çıktığı 1831 yılı ile başlatılır. Söz konu-
su resmi gazetede sağlığı ilgilendiren bazı yazılar, bu konudaki devlet ve hükümet kararları 
yer almış ise de ilk tıp dergimiz; 1849 yılında Mekteb-i Tıbbıye-yi Şahane tarafında çıkarılan 
Vak’ayi-i Tıbbıye dergisidir. İlk sayısı, Sultan Abdülmecid saltanatı yıllarında 26 Mart 1849 
tarihinde yayın hayatına giren derginin; Fransızca sürdürülen tıp eğitiminin Türkçeleştirilme-
sine giden yolda çok önemli bir adımdır. Sınırlı sahifeleri, taş baskısıyla aylık olarak çıkarılan 
bu dergi, ülkemizde bugün tıpta ve tıp eğitiminde ulaşılan üstün seviyenin öncüsü kabul 
edilmelidir. Osmanlı’da tıp eğitiminde Türkçe’nin benimsenmesi ile birlikte, hem tıp eğitimi ve 
hem de Türkçe tıp dergiciliği de gelişmeye başlamıştır. Vak’ayi-i Tıbbıye Dergisi, o dönemin 
de baş belası olan salgın hastalıklar konusunda bilinçlendirme yapmasının yanında; Batı’da-
ki tıp literatürünü Türkçeleştirerek büyük bir hizmet vermiş ve Türkçe tıp eğitiminin önünü 
açmıştır. Nitekim Osmanlı’da tıp eğitimi geliştikçe Vak’ayi-i Tıbbıye’nin açtığı yolda, pek çok 
yeni Türkçe tıp dergileri de yayın hayatına girmiştir.
Aslında bu dergiler sadece Türk tıbbının gelişmesine katkı vermemiş, aynı zamanda Türk 
modernleşmesinde de öncü rol oynamışlardır. Oluşturdukları haleler zamanla ekol, anlayış 
ve dünyaya bakışları bakımlarından bölünmüş olsalar da bugün müstağnı olamayacağımız 
bir birikim bırakmışlardır. Günümüzde Türkiye’deki tıp eğitimi ve tababetin ulaştığı seviye, 
dünyanın takdir ettiği ve hepimizin gurur duyacağı bir seviyededir. Normal zamanlarda fark 
edemediğimiz bu hakikat, bugün çok daha açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Hekimlerimiz 
ve sağlık çalışanlarımız, tarihten aldıkları misyonlarıyla aklın ve bilimin öngördüğü her türlü 
çabayı fedakârane bir biçimde sergileyerek dünyaya örnek olmaktadırlar.
Maalesef aynı şekilde tıp dergiciliğimizin geçmişteki düzeyini koruduğunu söylemek müm-
kün değildir. Araştırmalar, sayısal olarak artan, ama sürekliliği olmayan ve diğer reklam esaslı 
sektör dergilerinden farklılaşmayan bir düzeyde olduklarını göstermektedir. Bu yüzden Türki-
ye’nin tıpta ulaştığı bilimsel seviye doğru paylaşılamamakta ve çoğu kere halk yetkin olmayan 
kişilerin değerlendirmelerine mahkûm edilmektedir. Aslında son zamanlarda yaşadıklarımız, 
Covid 19 hakkında bilen-bilmeyenlerin yerli-yersiz beyanları ve halkın yanlış yönlendirilmesi 
de bunu göstermektedir.
Hala sirkenin faydası olup olmadığını merak ediyorsunuz değil mi? Tıpkı, sarımsağın, su-
mağın, şalgamın hatta turşunun korona- virüse faydasının olup olmadığını merak ettiğiniz gibi.
Bu kısmı hakiki uzmanlarına bırakalım ve biz yazının başındaki diyaloğu sadeleştirip hekimin 
cevabını aktaralım:
- “Birader, sağlık durumumuzu bozan şeyleri bilmediğimizden her gün vücudumuzu teh-
likeye atıyoruz. Körü körüne yiyip içiyoruz. Beslenme denilen önemli meseleyi hiç bilmiy-
oruz. Beslenmeyi mideyi şişirmekten ibaret, zannedip elimize geleni tüketiyoruz. Oysa değil 
sirkenin, suyun bile terkibini bilip ona göre tüketmeliyiz.”
Hıfz-i Sıhha dergisindeki bu diyaloğu uzatmaya gerek yoktur. Günümüzde sirke ile ilgili her 
türlü bilgiye kolayca ulaşmanız mümkündür. Ama orada yapılan ve bugüne kadar değişmeyen 
uyarıyı bir kere daha hatırlatalım:
Her konuda olduğu gibi, sağlığımızı ilgilendiren alalara da hile ve hilekar tüccarın eli uzanmak-
tadır. Siz, siz olun onlardan uzak durun.
Sağlığımız üzerinden ticaret yapmak isteyen satıcıları, sözde hastaneleri, beyaz önlük giyerek 
halkı kandıran şarlatanları dikkate almayın. Bugün dünyanın imrendiği Türk tıbbına güvenin ve 
onların yönlendirmeleri ile hareket edin.
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جتاوز عدد احلاالت املصابن بكوروان مليون حالة يف األايم السابقة.
لن يدهش أحد وصول هذا العدد إىل مليونن األسبوع القادم. 

ابســتثناء الصــن، ال يوجــد حــى اآلن أي بلــد مــن البلــدان املتضــررة مــن الــوابء قــد وصــل إىل الــذروة. وال يــزال ارتفــاع معــدل 
الوفيــات اليوميــة يف إيطاليــا وإســبانيا مصــدر قلــق خطــر، لكــن الــدول أصبحــت تتخلــص مــن حالــة الذعــر الــي كانــت ســائدة 

بقــوة يف املرحلــة األوىل مــن الــوابء.
وبــدال مــن االســتيالء أو قرصنــة املعــدات الطبيــة اخلاصــة ابآلخريــن، بــدأت الــدول تتجــه حنــو التضامــن والتعــاون مــع بعضهــا 

البعــض مــن خــالل تبــادل إرســال املعــدات الطبيــة.  
يف األسابيع األوىل للوابء ، رسب االحتاد األورويب وحلف مشال األطلسي يف اختبار التضامن والتكافل.

لقد امتنعت دول االحتاد األورويب مساعدة إيطاليا الي عجزت عن  السيطرة على الفروس أو منع تفشيه.
حــى التشــيك اســتولت علــى معــدات طبيــة يف طريقهــا إىل إيطاليــا؛ وإيطاليــا اســتولت علــى معــدات ليبيــا واليــوانن، وأملانيــا 

اســتولت علــى معــدات إيطاليــا؛ كمــا صــادرت فرنســا اإلمــدادات الطبيــة املتجهــة إىل إيطاليــا وإســبانيا.
وعلــى الرغــم مــن أن مســاعدة الصــن وروســيا إليطاليــا كان يُنظــر إليهــا علــى أهنــا "دعايــة للنظــام يف دول اســتبدادية" ، إال 

أهنــا ســجلت ابلفعــل وكشــفت "عجــز قــادة االحتــاد األورويب" يف األزمــة.
علــى الرغــم مــن كل االندمــاج الــذي يبــدو بــن دول االحتــاد األورويب، فقــد أظهــرت األزمــة مــدى هشاشــة تضامــن االحتــاد 

األورويب.
رئيــس مفوضيــة االحتــاد األورويب فــون ديــر لــن الــذي رأى خطــر هــذا االجتــاه يف أورواب، كتــب مقــااًل يف صحيفــة "ال 
ريبوبليــكا" واعتــذر فيــه عــن عــدم مســاندة االحتــاد األورويب إليطاليــا يف هــذه األزمــة. ويف الفــرتة األخــرة ، أرســلت  دول7 
مــن أعضــاء حلــف مشــال األطلســي )الناتــو( مســاعدات إىل إيطاليــا ، للتخفيــف إىل حــد مــا مــن احلــرج والعــار الناتــج عــن  

وجــود املركبــات العســكرية الروســية يف العاصمــة رومــا.
الصن وتركيا، ترزان إىل السطح لكن ألسباب خمتلفة

أتيت الصن على رأس أكثر الدول نشاطًا فيما يتعلق أبجندة التعاون وتقدمي املساعدة خالل فرتة الوابء.
تســتخدم بكــن هــذا النشــاط كوســيلة "للدبلوماســية العامــة املتلقيــة" يف مواجهــة االهتامــات املوجهــة إليهــا خبطأهــا يف نشــر 

الفــروس. أمــا الدولــة األخــرى البــارزة يف تقــدمي مســاعدات إىل البلــدان األخــرى خــالل األزمــة فهــي تركيــا.
يف بدايــة هــذا الــوابء، وحينمــا قامــت تركيــا إبجــالء مواطنيهــا املوجوديــن يف الصــن قامــت يف الوقــت ذاتــه إبرســال اإلمــدادات 

الطبيــة إىل الصــن. كمــا أرســلت أنقــرة بعدهــا مســاعدات إىل 30 دولــة ، وال ســيما دول البلقــان وفلســطن.
وقد كان يف مقدمة تلك الدول الي تربطها هبا عالقات اترخيية وتلك الي متر يف ظرف صعب.

محولة طائرة من املواد املرسلة أخرا إىل إيطاليا وإسبانيا تشكل مثاال "تضامن احللفاء".  
كان مثاال للوفاء الذي مل ينس الدعم العسكري للبلدين يف نشر أنظمة ابتريوت خالل احلرب األهلية السورية.

املساعدات تركيا، -على عكس مساعدات الصن- أتيت يف سياق تصور لتعاون دويل أوسع.
دعــوان نتذكــر أنــه حــى قبــل انــدالع أزمــة وابء كــوروان فقــد كانــت تركيــا حتتــل املرتبــة األوىل يف العــامل يف جمــال املســاعدات 

اإلنســانية ، ابملقارنــة مــع الدخــل القومــي.
فحمالت املساعدات الرتكية الي وصلت من الصومال إىل أراكان وفلسطن، ها هي متتد هذه اآلن إىل إيطاليا وإسبانيا.

إن املســاعدة الــي تقدمهــا أنقــرة هــي امتــداد للبحــث عــن تعــاون مهــم يف وقــت تتصاعــد فيــه املخــاوف بشــأن إىل أيــن يتجــه 
النظــام الــدويل.

دعوة ونداء تشاووش أوغلو
يف الواقــع ، دعــا وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو- يف صحيفــة واشــنطن اتميــز يــوم أمــس- جمموعــة العشــرين 

لتــويل قيــادة وإدارة هــذه األزمــة علــى غــرار القيــادة الــي تولتهــا بعــد األزمــة االقتصاديــة لعــام 2008.
ودعــا تشــاووش أوغلــو اجملتمــع الــدويل إىل دعــم "اجملتمعــات اهلشــة واملهاجريــن غــر الشــرعين والبلــدان املضيفــة لالجئــن، 

وحثهــم علــى إهنــاء النزاعــات، كمــا واقــرتح أن يتــم توريــث التعــاون العاملــي "كإرث إجيــايب" إىل فــرتة مــا بعــد الــوابء.
هــذه الدعــوة مــن تشــاووش أوغلــو تبــن أن تركيــا توجــه سياســتها اخلارجيــة وفقــا للقيــم اإلنســانية قــدر اإلمــكان، وهــا مــا يليــق 

برتكيا.
ليــس مــن الالئــق أبــدا هنــج رئيســة احلــزب اجليــد أكشــنار الــي تنتقــد املســاعدة املرســلة إىل إيطاليــا وإســبانيا بعبــارة مثــل "ال 

ميكنكــم التســول يف املســجد اجلديــد مث تقومــون بتوزيــع الصدقــة يف مســجد الســلطان أمحــد".
إنه ملثال على أاننية واحنطاط الطروحات القومية الشعبوية ، الي مل يتم التخلي عنها حى خالل فرتة الوابء.

Vaka sayısı önceki gün bir milyonu geçti.
Bir hafta sonra iki milyona varması kimseyi şaşırtmayacak.
Çin hariç salgından etkilenen ülkelerde hala zirve görülmüş değil. İtalya ve İspanya'da 
günlük ölümlerin yüksek olması hala ciddi bir endişe kaynağı ise de ülkeler yavaş, yavaş 
pandeminin ilk aşamasındaki panik halinden çıkıyor.
Birbirinin tıbbi malzemesine el koymanın yerini yardımlaşma almaya başladı.
Salgının ilk haftalarında AB ve NATO dayanışma açısından sınıfta kaldı.
Virüsün yayılmasının kontrole alınamadığı İtalya'ya AB ülkeleri yardımı esirgedi.
Hatta Çekya İtalya'ya; İtalya Libya ve Yunanistan'a, Almanya İtalya'ya; Fransa İtalya ve 
İspanya'ya giden tıbbi malzemelere el koydu.
Çin ve Rusya'nın İtalya'ya yardım etmesi ise "otoriter ülkelerin rejim propagandası" olarak 
görüldüyse de aslında daha çok AB liderlerinin "krizdeki acizliğini" tescilledi.
Onca entegrasyona rağmen AB dayanışmasının ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.
Gidişatın tehlikesini gören AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen "La Repubblica" 
gazetesine makale yazarak AB'nin İtalya'nın yanında olmaması için özür diledi. Son 
dönemde ise 7 NATO üyesi İtalya'ya yardım göndererek Rus askeri araçlarının Roma'daki 
varlığından duyulan utancı bir ölçüde hafifletti.
Çin ve Türkiye, Farklı Nedenlerle Öne Çıkıyor
Salgın döneminde iş birliği ve yardım gündemi açısından en aktif ülkelerin başında Çin 
geliyor.
Pekin bu aktivizmi, virüsün yayılmasındaki hatası yüzünden suçlanması karşısında "ön 
alıcı kamu diplomasisi" aracı olarak kullanıyor. Yardımda öne çıkan bir diğer ülke de 
Türkiye.
Salgının en başında Türkiye, vatandaşlarını tahliye ederken Çin'e tıbbi malzeme desteğinde 
bulundu. Ankara, Bakanlar ve Filistin başta olmak üzere 30 ülkeye yardım gönderdi.
Tarihi bağlar ve zor zamanda Türkiye'nin yanında olan ülkeler öncelendi.
En son İtalya ve İspanya'ya gönderilen 1 uçak dolusu malzeme "müttefik dayanışmasının" 
örneğiydi.
Bu iki ülkenin Suriye iç savaşı sırasında Patriotların konuşlandırılması konusunda verdiği 
askeri desteği unutmayan bir vefakarlık misaliydi.
Türkiye'nin yardımları, Çin'in aksine, çok daha geniş bir uluslararası iş birliği vizyonu ile 
irtibatlı.
Hatırlayalım salgın öncesinde de Türkiye insani yardımda, milli gelirine kıyasla, dünyada 
birinci sırada.
Somali'den Arakan ve Filistin'e ulaşan bu yardımlaşma hamlesi şimdi İtalya ve İspanya'ya 
da el uzattı.
Ankara'nın yardımları, uluslararası sistemin nereye gideceğine dair kaygıların yükseldiği 
bir dönemde önemli bir iş birliği arayışının uzantısı.
Çavuşoğlu'nun Çağrısı
Nitekim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünkü Washington Times'ta G20'nin 2008 ekonomik 
krizi sonrası üstlendiğine benzer bir liderlik yapması çağrısında bulundu.
Küresel iş birliğini pandemi sonrasına "olumlu bir miras" olarak bırakmayı öneren 
Çavuşoğlu, ayrıca uluslararası toplumun "kırılgan toplulukları, düzensiz göçmenleri ve ev 
sahibi ülkeleri" desteklenmesini ve çatışmaları sonlandırmasını istedi.
Bu çağrının dış politikasını mümkün olduğu ölçüde insani değerlere göre yönlendiren 
Türkiye'ye yakıştığı açıktır.
İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardımları "Yeni Cami'de dilenip, Sultanahmet'te sadaka 
dağıtamazsınız" cümleleriyle eleştiren İP Genel Başkanı Akşener'in yaklaşımı ise bir o 
kadar yakışıksızdır.
Salgın döneminde bile terk edilmeyen popülist milliyetçiliğin bencilliğine, sefaletine 
örnektir.
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في ظل الوباء، أي بلد أكثر تقديما للمساعدة ولماذا يقدمها؟ 
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Salgında Hangi Ülke Neden Yardım Ediyor?
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