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فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي نتخذها
Koronavirüs Alacağımız Tedbirlerden Güçlü Değildir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk halkına yeni Koronavirüs 
hakkında açıklamalarda bulundu. konuşmalarına devam ederken  tüm 
devlet kurumlarının halkın hizmetinde olduğunu, bu sağlık krizinin 
üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirterek kurallara, talimatlara uymalarını 
ve evlerinde kalmaya devam etmelerini talep ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Koronavirüs ile mücadele tedbirlerini 
takip etmekle yükümlü bakanlarla koordinasyon toplantısına başkanlık etti. 
Korunavirüsün yayılmasını önlemek için bakanlıklar arasında ek tedbirleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim 
Kalın şöyle dedi: Hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacaktır. Ama önce 
bu fırtınayı atlatmamız, salgını 
durdurmamız ve virüsten daha akıllı 
ve güçlü olduğumuzu göstermemiz, 
kendimizi ve etrafımızdakileri 
korumamız gerekmektedir. 

Türkiye, sağlık ve yardım kurumları, yaşlıların sokağa çıkma yasağı kapsamında Korunavirüse 
yakalanma korkusuyla evde oturmak zorunda kalan yaşlılara destek olacaklarını açıkladılar. 
Bu bağlamda sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle evde oturmak zorunda kalan 
yaşlılara yardım edilmesi konusunda genel seferberlik ilan edildi. Yardım kuruluşları ve 
belediyeler yaşlılara hizmet etmek ve taleplerini karşılamak için seferber oldular.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Hükümetin Koronavirüsün yayılmasını 
kontrol altına almak istediği bir aşmada 
stoklarını devlete satmayı kabul 
etmeyen ve maskeleri depolarında tutup 
stoklamaya çalışanların fabrikalarına el 
koyacaklarına dair açıklamada bulundu.

طمــأن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان الشــعب الرتكــي مبــا خيــص فــروس )كــوروان( املســتجد، مؤكــداً أن 
مؤسســات الدولــة أمجعهــا يف خدمتهــم، وتعمــل علــى جتــاوز األزمــة الصحيــة وطالبهــم اباللتــزام ابلقواعــد 

والتعليمــات ومواصلــة البقــاء يف املنــازل.

ترأس انئب الرئيس الرتكي )فؤاد أوقطاي(، اجتماعاً تنسيقياً مع الوزراء املعنيني يف متابعة 
التدابر ملكافحة فروس كوروان، وحبث اإلجراءات اإلضافية بني الوزارات ملنع انتشار فروس 

كوروان.

قــال الناطــق ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم قالــن: 
بســبب  علــى مرحلــة جديــدة  مقبــل  العــامل  إن 
فــروس )كــوروان( املســتجد، وعلينــا أوال جتــاوز 
أقــوايء  نكــون  وأن  الــوابء،  وإيقــاف  العاصفــة 

وعقالنيــني لنحمــي أنفســنا وحميطنــا.

اســتنفرت كل اجلهــات اخلدميــة والطبيــة والصحيــة واإلغاثيــة الرتكيــة بــكل كوادرهــا مــع الشــرطة والبلــدايت خلدمــة كبــار الســن 
وتلبيــة طلباهتــم بشــراء األغــراض الضروريــة مــن احملــالت التجاريــة والصيدليــات، وتســليمها إىل املســنني يف منازهلــم، بعــد فــرض 

حظــر التجــوال عليهــم وإلزامهــم اجللــوس يف املنــزل حرصــاً علــى ســالمتهم وخوفــاً مــن إصابتهــم بفــروس الكــوروان.

طالــب وزيــر الداخليــة الرتكــي ســليمان صويلــو، 
بتأميــم مصانــع الكمامــات الطبيــة الــي حتتفــظ هبــا 
بيــع خمزوهنــا  علــى  توافــق  مل  إذا  مســتودعاهتا  يف 
للحكومــة يف ظــل  ســعي احلكومــة علــى إحتــواء 

انتشــار فــروس كــوروان.

 ومؤسسات دولتنا في خدمتكم
ً
نائب أردوغان يترأس اجتماع تنسيقي لمكافحة كوروناالرئيس أردوغان: سنتجاوز هذه المرحلة معا

مسؤول رئاسي تركي: مقبلون على مرحلة جديدة ولن يكون أي شيء كما سبق

حملة تركية لدعم المسنين والمحتاجين في البالد

وزير الداخلية يدعو لتأميم مصانع الكمامات الطبية التي تحتفظ بها في مستودعتها

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Süreci Birlikte Atlatacağız ve Devlet Kurumlarımız Sizin 
Hizmetinizde Olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başkanlığında, Yeni Tip 
Koronavirüs (Kovid-19) Tedbirlerine İlişkin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Yeni Bir Sürecin Eşiğindeyiz. 
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacaktır

Türkiye’de Yaşlıları ve Yoksulları Destekleme Kampanyası

İçişleri Bakanı: Maske Fabrikalarının Depolarında Stokladıkları Ürünleri 
Çıkarmadıkları Takdirde El Koyacaklarını Belirti 

Türkiye Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, Bakanlığının Koronavirüs enfeksiyonu tespit etmek için yanılma 
payı az ve kısa sürede sonuç veren bir cihaz geliştirdiklerini belirtti. Türkiye’nin bu cihazın büyük bir 
kısmını Amerika Birleşik Devletleri’ne ve aynı zamanda diğer ülkelere ihraç edildiğini açıkladı.

أعلن وزير الصحة الرتكي فخر الدين قوجة أن الوزارة طورت جهازاً للكشف عن اإلصابة بفروس )كوروان(،والذي 
يعمل يف منتهى الدقة والسرعة، وأن تركيا قامت بتصدير كمية كبرة منه إىل الوالايت املتحدة األمركية، كما أهنا 

بصدد تصديره لدول أخرى يف العامل.

 للكشف عن “كورونا”
ً
األسرع واألدق في العالم.. تركيا تطور جهازا

Türkiye Koronavirüsü Tespit Etmek İçin Dünyanın En 
Hızlı ve En Doru Tespit Yapan Cihazını Geliştirdi
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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Elçisi Geir Biderson, Suriye’deki Koronavirüs ile 
mücadele edebilmek adına insani yardım kuruluşlarını sağlık hizmetlerinin ve 
temel tıbbi malzemelerin sağlanması konusunda insani yardım kuruluşlarına 
çağrıda bulundu. Ayrıca tutuklular için önleyici tedbirler almak üzere Suriye’deki 
gözaltı merkezlerini ziyaret etmelerine izin verilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Suriye’de savaşan grupların uluslararası 
toplumun Koronavirüs ile başa çıkabilmesi için derhal ateşkes uygulanmasını istedi.

Suriyeli doktorlar, Gaziantep’te Korona ile mücadele çabaları çerçevesinde, Gaziantep şehir 
giriş ve çıkışında sağlık kontrolü yapmaktadırlar. Bu konuda yardımcı olmak için Suriyeli 
doktorlargönüllü oldular.

Siyasi İşler Görevlisi Rosemary DiCarlo, İdlib’de ve Suriye’nin diğer bölgelerinde yeni bir Koronavirüs 
salgınının “yıkıcı” ve “potansiyel” etkileri konusunda uyarda bulundu. DiCarlo, Idlib’de saha 
kaynaklarının bu hafta uzaktan yapılan toplantılarda konuştuğunu açıkladı. Genel olarak İdlib 
ve Suriye’de “Korona” nın yayılmasının tehlikeleri ve bu durumun potansiyel olarak yıkıcı etkisi 
olabileceğini belirtti.

املبعوث اخلاص لألمم املتحدة لســوراي  غر بيدرســون وجه نداء من أجل مكافحة فروس كوروان يف ســوراي 
وطالــب ابلســماح للمنظمــات اإلنســانية بــزايرة مراكــز االعتقــال بســوراي لضمــان توفــر الرعايــة الصحيــة وتوفــر 

املــواد الطبيــة األساســية واإلجــراءات الوقائيــة للمعتقلني.

انشــد األمــني العــام لألمــم املتحــدة الســيد أنطونيــو غوتريــش األطــراف املتحاربــة بســوراي، بتطبيــق وقــف فــوري 
إلطــالق النــار هبــدف الســماح لألســرة الدوليــة ابلتعامــل مــع فــروس كــوروان.

تطــوع عــدد مــن األطبــاء الســوريني ملســاعدة الفــرق الطبيــة املنتشــرة عنــد مداخــل وخمــارج مدينــة غــازي عنتــاب 
لرصــد احلالــة الصحيــة للوافديــن إليهــا، ضمــن إطــار املســاعي الراميــة ملكافحــة كــوروان.

ــر« و»حمتمــل« لتفشــي فــروس »كــوروان« املســتجّد يف حمافظــة  حــذرت مســؤولة الشــؤون السياســية روزمــاري ديكارلــو مــن أتثــر »ُمدمِّ
إدلــب ويف مناطــق أخــرى مــن ســوراي، وأوضحــت »ديــكارو« أن مصــادر ميدانيــة يف إدلــب حتدثــت خــالل العديــد مــن االجتماعــات 

ــر احملتمــل أن يســببه. دمِّ
ُ
الــي عقــدت هــذا األســبوع عــن بُعــد عــن خماطــر انتشــار »كــوروان« يف إدلــب وســوراي عمومــاً والتأثــر امل

المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا  يوجه نداء من أجل مكافحة )كورونا( األمين العام لألمم المتحدة يطالب بتطبيق وقف فوري إلطالق النار في سوريا

 لنبقى فيها
ً
أطفال سوريون في المخيمات يقولون للعالم: ابقوا في بيوتكم..ليت لدينا بيوتا

تحذيرات أممية من تأثير مدمر لـ »كورونا«…

BM Suriye Özel Elçisinden Korona ile Mücadele Çağrısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye’de Derhal Ateşkes Yapılmasını İstedi

Suriyeli Doktorların Fedakarlığı: Korona ile mücadele gönüllüsü

Kamplardaki Suriyeli Çocuklar Dünyaya Şöyle 
Seslenmektedirler: “Evinizde kalın” denilmektedir 

Ne yazık ki içinde kalacak evimiz yoktur.
“Korona” nın Yıkıcı Etkisine Dair Uluslararası Uyarılar...

Suriyeli Mülteci Çocukların Etkileyici Resimleri:Soğuktan ve açlıktan mustarip olmalarına 
rağmen, dünyaya yaptıkları çağrıları bütün kamplara yayıldı. Evinizde kalın ... içinde kalacak bir 
evimiz yok. Suriyeli Bir Çocuk Medeni Dünyayı Soruyor:  Baba söyler misin, neden iki ay içinde 
dünyada tıbbi maskeleri tükendi de dokuz yıldır bizi öldüren bomba ve füzeleri tükenmedi?

Suriye’deki Sosyal ve Hukuk Sivil Tolum Örgütleri Suriye’de siyasi görüşünden dolayı mahkûm 
olanların serbest bırakılması çağrısının yer aldığı bir mektuplar kaleme aldı. Mektupta; “Koronavirüs 
Suriye’de Rejime ait hapishanelerde on binlerce tutukluyu ölümle tehdit etmektedir.’’  ifadeleri 
yer aldı. Böylece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi, Uluslararası İnsan Hakları 
Örgütleri, Dünya Sağlık Örgütü, Dünyadaki Sivil Toplum Örgütlerine çağrıda bulunulmuş oldu.

انتشــرت صــور مؤثــرة ألطفــال الجئــني ســوريني يف املخيمــات رغــم معاانهتــم مــن الــرد واجلــوع يقولــون للعــامل: ابقــوا 
يف بيوتكم..ليــت لدينــا بيــواتً لنبقــى فيهــا، وطفــل يســأل العــامل املتمــدن: اي أيب ملــاذا نفــذت الكمامــات الواقيــة يف 

العــامل خــالل شــهرين؟ ومل تنفــذ القنابــل والصواريــخ الــي تقتلنــا خــالل تســع ســنني؟

وجهــت منظمــات إجتماعيــة وقانونيــة ســورية رســائل تناشــد إبطــالق ســراح معتقلــي الــرأي بســوراي ألن »فــروس كــوروان« يهــّدد حيــاة 
عشــرات آالف املعتقلــني يف ســجون النظــام الســوري ابملــوت، )األمــني العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة- جملــس األمــن -املنظمــات الدوليــة 

حلقــوق اإلنســان -منظمــة الصحــة العامليــة- منظمــات اجملتمــع املــدين يف العــامل(.

رسائل ومناشدات: أطلقوا سراح معتقلي الرأي... أنقذوا المعتقلين من كورونا األسد

İtiraz ve Çağrı: Siyasi Görüşünden Dolayı Mahkûm Olanları Serbest 
Bırakın... Tutukluları Korona El-Esad’dan Kurtarın
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Bu modern çağdaki en saf devrimlerinden biri Suriye devriminden tam dokuz yıl geçti. Suriye 
halkı, tarih boyunca hiçbir toplumun yaşamadığı acıyı çekti. Suriye devrimi, diktatörlük ve 
zalimliğe karşı özgürlük, haysiyet çağrısında bulunan yasemin(barışçıl) devrimidir. Dünya 
ülkeleri (tiranları), halkın devrimini engellemek ve halkı öldürmek için bir araya geldi. Suriye 
halkının bir kabahati vardı. O da Siyonist sömürgeci, katil bir ülkenin komşusu olmasıydı. 
Bundan dolayı bütün dünya, katil Esad ile işbirliği yaparak Suriye şehirlerini, kasabalarını 
yok etmek devrimci Suriye halkını katletmek ve asil devrimi zafere ulaşmasını engellemeyi 
hedeflediler.
Özgürlük, demokrasi nutuklarını atan ve bu sloganları tekelinde gören dünya bu gerçeklikten 
uzaktır. Bu kavramların sahibi olduğunu zanneden dünya, başka insanların bu kavramlara 
sahip olmasını ve kendi kaderini tayin etme hakkını isteyenleri engelleyen ikiyüzlü bir 
dünyadır. 2013 yılı ortalarında Uluslararası Suriye Elçisi El- Ahdar İbrahimi ile Kahire’de 
düzenlediğimiz toplantıda El-Ahdar İbrahimi görevinden istifa etme kararı aldı. Nedenine 
gelince devrimci Suriye halkına fayda sağlayacak hiçbir şey yapamadığından muzdaripti.  
Konuşmasına devam ederken uluslararası  güçler, Suriye halkının devrimine düşman olanlar 
özelikle Suriye dostu diye kendilerini tanımlayan ülkeler İki husus üzerine toplandılar:
1. Suriye halk, devriminin başarısını engellemek
2. Esad rejiminin ayakta kalmasını sağlayacak desteği temin etmek.
Bildiğiniz gibi Covid-19 yeni keşfedilen pandemik salgın  Koronavirus hızlı bulaşan bir 
hastalıktır. Bundan dolayı tüm dünya ondan korunmak  ve yayılmasına engel olmak için 
ciddi önlemler almaktadır.
Virüs, Suriye şehirlerini yerle bir eden ve halkını öldüren Rus mafya lideri Putin’den çok 
daha merhametlidir. Koronavirüsünün dünyaya yaşattığı korkuyu Rusya, Suriye halkına 
onlarca kez yaşattı. Korona, Suriye halkının katliamlarla yok olmasını isteyen ve bunu 
mezhepsel sloganlarla meşrulaştıran İran’dan da daha merhametlidir.
Koronavirüsünün özgür Suriye şehitlerinden daha az kişiyi öldürdüğü doğrudur. Ancak 
mevcut uluslararası sistemin özellikle sağlıktaki kırılganlığı gösteren panik durumu yarattı.
Tehlikeli olan bu virüs şimdiye kadar dünya genelinde 34000 kişiyi öldürdü. Dünya bu salgına 
karşı birlikte mücadele etmeye başladı. Suriye’de bir milyondan fazla insanı öldüren Beşşar 
Esad virüsü hala dünya tarafından korunuyor ve destekleniyor.
Birkaç gün önce Fransa’da karantinadan çıkan Yahudi Siyonizm ile Mücadele Derneği 
Başkanı Bayan Nikolai ile İşrak gazetesinde yakında yayınlanacak olan bir röportaj için 
görüştüm.
Bana şunu söyledi: Filistin halkı son yüzyılda Siyonizm’in sömürgeci politikası nedeniyle 
topraklarından çıkarılarak evsiz bırakıldı.Suriye halkı da bu yüzyılda Siyonizm’den dolayı 
aynı trajediye, öldürülmeye ve tehcire maruz bırakıldı. Esad rejiminin yapıtlarına göz 
yumuldu. 
Trump, Kongre ve ABD Senatosu’nun baskısı ve oybirliği ile karşı karşıya kaldıktan sonra, 
Esad rejimini kınayan Sezar Kanununu imzaladı ve Rejime devletlerin desteklemesini 
engelleyen yaptırımları Nisan ayına kadar uygulanmasını erteledi ve bu karardan da her an 
vazgeçilebilir. 
Avrupa, Esad virüsünün yaptıklarını görmezlikten gelirken Sağlık Bakanlığının yetkisi 
ile Avrupa Birliğinin sınırlarını dış dünyaya kapatma kararı aldı. Avrupa, vatandaşını 
bilinmeyen bir mikroskobik Koronavirüs adlı organizmaya karşı korumak için olağanüstü 
durumuna geçti.
Çin, Amerika, Avrupa Birliği ve Türkiye’de yüzlerce uzman, bilim adamı ve doktor 
Koronavirüs aşısını bulmak için yarışıyor. 
İnsanlık bu kâbustan kurtulacak ve etkili ilacı bulacaklar ve dünya rahat bir nefes alacaktır. 
Dünya, Suriye halkını ve acılarını unutmaya devam edecek ve onları bu acılarından 
kurtarmayı düşünmeden bu şekilde her zaman acı çekmeye  ve ölmeye devam edecek.

تسع سنوات مضت على أنقى ثورة يف العصر احلديث، عاىن فيها الشعب السوري ما مل يعانيه شعب عرب 
اليامسني اليت دعت إىل احلرية والكرامة،  الديكتاتور والطاغية األسد، ثورة  التاريخ، إهنا ثورة شعب ضد 
فقوبلت ابجتماع طغاة العامل على قتلها، مل يكن هلا ذنب إال وجود جمموعة من املستعمرين الصهاينة على 
حدودها والذين أرغموا العامل على دعم القاتل األسد ومده مبا يلزم لتدمري املدن والبلدات السورية وذبح 

الشعب السوري الثائر ومنع الثورة النبيلة من االنتصار.
العامل الكاذب الذي يتغىن ابحلرايت والدميقراطيات ويريدها حكراً له ومينع الشعوب األخرى من احلصول 

عليها وعلى حق تقرير مصريها.
أستعيد دوماً لقاءان مع املبعوث الدويل إىل سوراي )األخضر اإلبراهيمي( يف القاهرة يف منتصف عام 2013 
حني أبلغنا بلقاء خاص معه بقراره االستقالة من مهمته لعجزه عن تقدمي أي شيء يفيد الشعب السوري 
الثائر، وأشار إىل أن العامل أبمجعه أعداء الشعب السوري ومن أمسوا أنفسهم زوراً أبصدقاء الشعب السوري 

أمجعوا على شيئني ال اثلث هلما:
- عدم السماح ابنتصار الثورة السورية.

- التمسك ابلسفاح األسد ودعمه ومحايته.
كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فريوس كوروان املُكتشف مؤخرًا، أثبت أنه وابء خطري وجائحة جعلت 

العامل أبكمله يتكاتف للخالص منه والوقوف أمام انتشاره.
لكنه أرحم بكثري من فريوس زعيم املافيا الروسية بوتني الذي دمر املدن السورية وقتل أكثر من عشرات 

أضعاف ما فعله فايروس الكوروان.
وهو أرحم من الفريوس اإليراين الذي ذبح الشعب السوري احلر بشعاراته وراايته الطائفية اليت تنادي إبفناء 

الشعب السوري.
صحيح أن الفريوس كوروان قتل أقل من شهداء سوراي األحرار، إال انه ولد حالة من اهللع أظهرت مدى 

هشاشة النظام الدويل القائم وخصوصاً الصحي.
فايروس كوروان اخلطري قتل حىت اآلن 34000 شخصاً يف العامل، ووقف العامل أمجع يف مواجهته، وفريوس 

بشار األسد الذي قتل أكثر من مليون شخصاً يف سوراي ال زال حممياً ومدعوماً من قبل العامل.
منذ أايم التقيت ابلسيدة اليهودية )نيكوالي( رئيسة اجلمعية اليهودية ملناهضة الصهيونية يف فرنسا واليت 
ستنشر صحيفة إشراق حواراً مطوال معها بعد اخلالص من حالة احلجر الصحي اليت تشهدها فرنسا، واليت 
قالت يل: الشعب الفلسطيين اقتلع من أرضه وشرد بفضل الصهيونية يف القرن املاضي، ويف هذا القرن يعاين 
الشعب السوري من ذات املأساة فيقتل ويشرد بناء على اإلرادة الصهيونية ومحايتها ودعمها للسفاح بشار.

ترامب بعد أن وجه بضغط وإمجاع من الكونغرس وجملس الشيوخ األمريكي وقع على قانون قيصر الذي 
يدين نظام األسد ومينع الدول من دعمه، لكنه ترك تنفيذه معلقاً حىت نيسان، وقد يرتاجع يف أي وقت 

عن وضعه للتنفيذ. 
االحتاد األورويب اتفق على إغالق حدوده عن العامل اخلارجي وأنزل اجليوش إىل الشوارع حتت أمرة وزارة 
الصحة ووضعت حبالة أتهب حلماية املواطن بوجه كائن جمهري جمهول امسه فريوس الكوروان، بينما يتغاضون 

عن الفريوس األسدي.
يف الصني وأمريكا واالحتاد األوريب وتركيا مئات اخلرباء والعلماء واألطباء يسهرون ويتسابقون إلجياد املصل 

املضاد للفريوس، كي تتخلص البشرية من هذا الكابوس، وسيجدون الدواء الناجع ويتنفسون الصعداء.
وسيستمرون بنسيان الشعب السوري ومعاانته وتركه يواصل آالمه وموته اليومي دون جمرد التفكري إبنقاذه.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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تقارير وتحقيقا

من أخطر على السوريين )كورونا( أم )األسد(؟

لعل من أهم األسئلة اليت يطرحها السوري على نفسه وعلى اآلخرين اليوم، ومع انتشار وابء الكوروان 
يف كل مكان من العامل، بل يف كل بقاع املعمورة. وبعد جتربة الشعب السوري مع الوابء األسدي/ سيء 
الذكر. من سيكون أشد خطًرا وأكثر فتًكا ابلسوريني، وابء الكوروان اآليت من الصني، أم نظام اجملرم 
السياسة  أهل  من  العديد  إىل  محلناه  ابمتياز،  سوري  موضوعي  سؤال  وملاذا؟  األسد؟  بشار  السفاح 
والثقافة من السوريني والفلسطينيني السوريني الذين عانوا وما زالوا يعانون من اهلمجية األسدية اليت 
قتلت ما ينوف عن مليون إنسان سوري، وهجرت ما يزيد عن 14 مليون بني هتجري داخلي وخارجي، 
البنية  إنسان، وهدمت جل  ألف  أكثر من 300  أكثر من نصف مليون سوري، وعوقت  واعتقلت 
التحتية السورية، وأفقرت االقتصاد السوري برمته، حىت ابتت التقديرات الدولية اليت تتحدث عن إعادة 
اإلعمار يف سورية تشري إىل أن ما يلزم سورية حىت تعيد بناء ما هدمه األسد، أكثر من 400 مليار 

دوالر. فماذا قال السوري الذي قارن بني وابء األسد ووابء الكوروان؟
الطبيب السوري حسني احلاج علي حتدث إلشراق بقوله: »ال جمال للمقارنة يف 
شدة اخلطر وكثرة الفتك ابلسوريني بني عصابة )فشار الفسد( ووابء الكوروان، 
أواًل  أما ملاذا؟ فسأجيبك  فتًكا بدرجات.  فالعصابة حتًما وفعاًل هي األشد 
من إعالم العصابة وتصرحيات مسؤوليها حيث يدعون أن سورية خالية حىت 
اآلن من أية إصابة هبذا الداء، فإذن الداء حسب زعمهم مل يؤذ أي سوري، 

بينما عصابة )فشار( وأتباعه من قتلة وجمرمني ولصوص وقطاع طرق )حمليني وإقليميني ودوليني( قد 
عاثوا فساًدا وأذاقوا شعبنا وأهلنا األمرين طوال مخسة عقود أو يزيد، وخاصة يف العقد األخري وبعد 
انطالقة ثورة احلرية والكرامة، حيث مت تشريد املاليني واعتقال مئات اآلالف وقتل ما يزيد على نصف 
مليون شهيد من أبناء شعبنا السوري البطل. فهل بعد ذلك وجه للمقارنة بني فتك هذه العصابة وفتك 
وابء الكوروان؟ الكوروان رغم كل ما يساق ويقال عنه فإن نسبة 81% ممن يصابون به يشفون دون أية 
معاجلة ونسبة 14% يشفون مبعاجل حمافظة )خوافض حرارة ومقوايت مناعة وغريه( ونسبة 2% فقط 
حيتاجون للعالج يف العناية املشددة كوهنم أصاًل حاملني ألمراض منهكة ومزمنة كأمراض القلب والكلى 
والسرطان أو نقص املناعة ونسبة الوفَيات مل تتعد 3 %. ومع ذلك أمتىن على اجلميع األخذ بكل معايري 
الوقاية والسالمة واتباع إرشادات األطباء املختصني والسلطات الصحية للحد من انتشار هذا الوابء 

ليمر دون التسبب بكثري من الضرر على أهلنا وأبناء بلدان األعزاء«.
الصحفية السورية ايمسينا بنشي وعضو الصالون السياسي قالت: »نظام 
األسد اجملرم أكثر فتكاً -فاألسلحة املتوسطة والثقيلة اليت كان يقصف 
هبا املدنيني كانت أقسى من الكوروان، فمن مل ميت هبذا القصف فقَد 
عضواً من أعضاء جسده أو طرفاً من أطرافه. واألسلحة الكيماوية اليت 
ضرب هبا املناطق، كانت قاتلة ومن مل ميت هبا يعاين آاثرها بعد مدة، 

إضافًة إلصابته أبحد أنواع السرطاانتثم أردفت قائلة: »ننظر إىل القتل املمنهج حتت التعذيب 
من قبل نظام األسد للمعتقلني حيث ال يوجد أي مرض يف العامل يوازي آالم وقسوة ووحشية 

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

املوت تعذيباً أبدوات فتاكة وقلع أعني وحرق ألجساد املعتقلني وهم أحياء«.
من جهته قال املدرس السوري حممد صاحل أمحدو » كوروان فايروس قتل من 
الناس كبار السن أصحاب املناعة اجلسدية الضعيفة دون التمييز الطائفي، إذ 
تصيب اجلميع دون طائفة حمددة، رغم أنه كان ابإلمكان تقدمي العالج له وشفاءه 
لو متت معاجلته ابكراً وكوروان الفايروس ميكننا جتنب اإلصابة به بقليل من احلذر 
واالحتياطات يف أمور النظافة الفردية واجلماعية إضافة إىل موت الفايروس خالل 

أايم معدودة فتنتهي املخاوف منه ويذهب أدراج الرايح كما ذهبت العديد من األمراض والفايروسات 
سابقاً.« مث قال » كوروان فايروس مل يهجر املاليني بل فقط أدخلهم يف بيوهتم ومدهنم وأرزاقهم. وأما 
الفايروس األسدي وامليليشيات الروسية واإليرانية اإلرهابية فال متيز بني طفل رضيع وال شاب وال كهل 
وال امرأة وال حامل، بل تقتل الناس بناًء على الطائفة اليت ينتمون إليها. الفايروس األسدي وامليليشيات 
الروسية واإليرانية اإلرهابية قتلت من السوريني املاليني أغلبهم نساء وأطفال ورضع، الفايروس األسدي 
ماليني.  وأعاقت  املاليني،  ويّتمت  السوريني،  ماليني  هجّرت  اإلرهابية  واإليرانية  الروسية  وامليليشيات 
الفايروس األسدي وامليليشيات الروسية واإليرانية اإلرهابية على عكس الكوروان كل من حيتمي ببيته وداره 

فهو اهلدف لديهم وجيب قتله ألنه ينتمي لطائفة إسالمية معينة أال وهم السّنة. 
كوروان األسد وامليليشيات الروسية واإليرانية اإلرهابية ال ميكن أن خيرتع األطباء هلا َمصل كمضاد ألفعاهلم 
بني  الفرق  هو  ذاك  منه.  ويتخلصوا  سيقتلونه  وإبعادهم  منهم  للتخلص  التوصل ملصل  حياول  من  ألن 

الكوروان كفايروس والفايروس األسدي«.
أما الكاتب الفلسطيين السوري عبد الكرمي حممد فقال » نظام األسد يشكل 
فئاته  بكل  السوري  الشعب  فقد طالت مذاحبه  أكرب وابءًا على وجه األرض، 
العمرية، ودمر احلرث والنسل. بينما كوروان طال فئة عمرية واحدة، وهي كبار 
بشكل  مسومه  يبث  متكامل  هنج  األسد  نظام  بينما  فايروس،  وكوروان  السن. 
عنصري وديين يشرع من خالله القتل ملن خيتلف معه دينياً. ويعرب عن التطرف 

الديين املقيت الذي يتجاوز مقولة اإلرهاب، والذي يقذف الناس هبا ليغطي على تطرفه وإرهابه.« 
الناشط السوري أمحد معتوق فتحدث بقوله: »ال شك أن عصابة األسد أشد 
فتًكا ابلشعب السوري من أي فريوس وأي سرطان وأي مصيبة ابلعامل، والدالئل 
كثرية جًدا. كوروان قتل بثالثة أشهر ما يقارب عشرة آالف يف كل العامل كله، أما 
كيماوي األسد ويف دقيقة واحدة يف غوطة دمشق قتل أكثر من 1٥00 إنسان 

سوري، أيهما أخطر على العامل؟؟! وما يزال ميعن ابلقتل 
والتدمري والتشريد وحرق األحياء واألموات، ولدينا صور حلرق بعض املصابني«.

 أما الناشط السوري مجال سليمان فقال: »عصابة األسد هي أشد خطًرا وفتًكا 
من الكوروان، حيث الكوروان ميكن أن يوجد هلا عالج، أما عصابة األسد اجملرم، 

فليس هلا عالج إال ابلقضاء عليها وقلعها من جذورها«.

حسين الحاج علي

عبد الكريم محمد

محمد صالح أحمدو

جمال سليمان

أحمد معتوق

ياسمينا بنشي
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جــرى اإلعــالن عــن فايــروس كــوروان يف 17 نوفمــر مــن عــام 2019 يف 
العــامل وصبــح وابًء  لينتشــر بعدهــا يف معظــم دول  مدينــة ووهــان الصينيــة 

عامليــًا.
وقــد أعلــن مديــر منظمــة الصحــة العامليــة تيدروســأدهانوم أن هــذا الــوابء هــو 
أســوأ أزمــة صحيــة تواجــه العــامل أبكملــه اليــوم وأصبــح وابًء عاملًيــا، ومنــذ أن 
مت اإلعــالن عــن وجــود إصــاابت أصبــح العــامل متســاٍو يف اخلطــورة وانتقــال 

الڤايــروس.
وبعــض  وكنــدا  وتركيــا  وأمــركا  األوريب  االحتــاد  دول  أعلنــت  قــد  وكانــت 
الــدول العربيــة عــن حزمــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة تتضمــن منهــا إغــالق 
كافــة املطاعــم واملســاجد واملــدارس والبعــض جلــأ إلعــالن فــرض حظــر جتــّول 

ومحــالت ملالزمــة املنــازل وعــدم اخلــروج إال للضــرورة القصــوى.
كانــت الصــني تصــدرت أبعــداد املصابــني مث تلتهــا إيطاليــا وبعدهــا إيــران 
وتصــدرت العــراق والكويــت وقطــر ولبنــان الــدول العربيــة مــن حيــث عــدد 
املصابــني وأعلنــت غالبيــة دول العــامل عــن وجــود إصــاابت يف بلداهنــا خــال 
ســورية حيــث تنفــي تســجيل أيــة حالــة إىل اآلن وكان قــد صــرح وزيــر الصحــة 
الســوري تصرحيــاً غريبــاً مفــاده أبن اجليــش الســوري اســتطاع القضــاء علــى 
فايروســات أخطــر مــن فايــروس كــوروان فكيــف اآلن لــن يســتطيع القضــاء 
علــى هــذا الفايــروس!! مــا أاثر موجــة مــن الســخرية لــرواد مواقــع التواصــل 

إن تكّلم األســد ُأحرق وإن ســكت أُغرق هذا حال نظام األســد أمام عاصفة 
كــوران لكــن يبــدو أنــه فّضــل الصمــت مــع بعــض إجــراءات الوقايــة الــي لــن تغــر 

مــن الواقــع املــذري شــيئاً.
بديهــي أن املصــدر الرئيســي لنقــل هــذا الــوابء هــو عــر املليشــيات اإليرانيــة الــي 
تفّشــى فيهــا هــذا الــوابء بشــكل كبــر وكل عشــرين دقيقــة ميــوت إنســان يف إيــران 
هبــذا الــوابء دون تعزيــز كبــر ملواجهتــه فإيــران منشــغلة حبــروب عبثيــة تدمريــة يف 
املنطقــة، وهــي غــر قــادرة فنيــاً مــن النواحــي الطبيــة أو اقتصــادايً علــى مواجهتــه، 
وهــي حليــف األســد األول واألساســي وأمــام هــذا الــوابء فــال األســد قــادر أن 
يســاعدها بــل هــو عــبء عليهــا وال إيــران قــادرة تســاعده، كاملثــل الفارســي 
الــذي يقــول  االبــن العــاق كالثؤلــول يف وجــه أبيــه، إذا تركــه فهــو عاهــة وإذا 

انتزعــه أتمل وشــوهه.
تصريــح األســد يعــي أن يــدّب الذعــر يف مؤسســاته وجنــوده وخلــق كارثــة مــع 
حليفــه وســنده اإليــراين املصــاب ابلــوابء، وبنفــس الوقــت فهــو غــر قــادر علــى 
املواجهــة طبيــاً وال اقتصــادايً كقــدرة ماديــة، والــوابء اترخييــاً يعصــف أبنظمــة 
مــن  أخــرى  ومتــوت  جيــوش  فتفشــل  ابجلنــود  ويعصــف  واقتصادهــا،  دول 
الــوابء أو مــن اخلــوف مــن بعضهــم لشــدة تالصقهــم، وليــس مســتبعد علــى 
االطــالق أن يعصــف هــذا الــوابء قريبــاً ابلقاعــدة الصلبــة للنظــام مــن القيــادات 
العســكرية والسياســية ويفتــك هبــا ويصيبهــا يف مقتــل، وهــذا ســيعصف بســلطته 
وســطوته، الســيما أوىل خطــوات مواجهــة هــذا الــوابء هــو أن تلــزم بيتــك وتفــض 
التجمعــات وتلجــأ للتعقيــم واحلجــر علــى املصــاب وهــذا متعــذر يف حالــة النظــام 

املســتمر وجتميعهــا وتــدين مســتوى  العســكرية  القــوى  البطــش وحتريــك  بظــل 
النظافــة والتعقيــم ومؤسســاته مفتوحــة علــى الــدول املصابــة ابلــوابء، ومنظمــة 
الصحــة العامليــة تتوقــع انفجــارًا للــوابء يف ســورية و اليمــن، فــال قــدرات لوجســتية 

وال صراحــة مــع النــاس وال ميكــن فــض جتمــع النــاس الــي تنتظــر دومــاً طوابــر 
حلاجــات احليــاة الرئيســية، ورمبــا النــاس الــي تعيــش يف مناطــق املعارضــة وضعهــا 

وجــود  جمــرد  أبن  الوزيــر  وعــد  قــد  وكان  التصريــح  هــذا  بعــد  االجتماعــي 
حــاالت يف ســورية ســيعلن هــو بنفســه مباشــرًة .

ســورية الــي تشــهد حــرب إابدة منــذ أكثــر مــن 9 ســنوات وحدودهــا مفتوحــة 
ومــع وجــود مجيــع املليشــيات العراقيــة واإليرانيــة حتديــداً الــي تســاند النظــام 
الســوري علــى أراضيهــا وتعتــر هــذه املليشــيات مــن الــدول الــي تقــدر فيهــا 
األعــداد ابآلالف وإىل اآلن مل تســجل أيــة حالــة يف ســورية فهــذا الالمنطقــي 

بعينــه؟؟
أفــادت العديــد مــن الشــهادات الــي حصلــت عليهــا أطــراف ســورية عــن 
انتشــار ڤايــروس كــوروان يف مــدن ســورية عــدة وتزايــد احلــاالت مــع تكتــم 
النظــام الســوري عنهــا خاصــًة بــني صفــوف اجليــش الســوري وبعضهــا اهتــم 
إيــران بنقــل الفايــروس عــر ميليشــياهتا وكان قــد أعلــن لبنــان عــن إغــالق 
احلــدود الريــة مــع ســورية ومنــع دخــول الســوريني إىل لبنــان حــى احلــاالت 

اخلاصــة وحــاالت الرتانزيــت لعلمــه بوجــود الفايــروس.
هيديــن  أنقــرة  العامليــة يف  الصحــة  منظمــة  ابســم  الرمســي  املتحــدث  يقــول 
ڤايــروس كــوروان  اكتشــاف  علــى  القــدرة  متتلــك  أن ســورية ال  هالدرســون 
خطــوات  اتبعــت  قــد  ســورية  وكانــت  اهلشــة.  الصحيــة  أنظمتهــا  بســبب 
النشــاطات  وتعليــق  واملســارح  واملــدارس  املطاعــم  إغــالق  ومنهــا  احرتازيــة 
الرايضيــة إىل إشــعاٍر آخــر ولكنهــا مل تغلــق مطاراهتــا بعــد وإىل يومنــا هــذا 

مجيــع الرحــالت قائمــة مــن وإىل إيــران فمــا فائــدة كل هــذا االجــراءات وخطــر 
قــدوم شــخص مصــاب واحــد قائمــة؟؟

النظــام يضحــي ابلشــعب مــرة تلــو املــرة مــن القمــع إىل القتــل إىل الســجن إىل 
تعريضــه للــوابء دون الصراحــة ودون اختــاذ اخلطــوات الالزمــة ملواجهــة ذلــك، 
هــذا الــوابء أمــن عاملــي وأمــن جمتمعــي ال ينبغــي التضحيــة ابلنــاس وتعريضهــم 
وتعريــض املتعاملــني معهــم بغــر ذنــب للكارثــة واخلطــر. ويبقــى الســؤال األهــم 

ملــاذا خيشــى املســتبد مــن إعــالن وجــود إصابــة واحــدة يف بــالده؟؟
يبــدو أن الســبب الرئيســي هــو خوفــه مــن ســراين اخلــوف يف مؤسســاته وبــني 
الذيــن  أي  للغايــة،  بشــكل كبــر  املصابــني  مــع حلفائــه  والقطيعــة  جنــوده 
يســاندوه ، واترخييــاً األوبئــة تعصــف ابجليــوش واحلــكام واحلكومــات وهتــدم 
اقتصــاد دول كبــرة، فهــذا النظــام اليــزال جيــرم مــرة تلــو املــرة جتــاه شــعب وإذا 
أفلــت مــن العقــاب العــادل مــن اجملتمــع الــدويل والنظــام الــدويل احلــايل فــال 

أظنــه ســيفلت مــن فــروس ال يــرى ابلعــني اجملــردة.

ذاهتــا الأيتيهــا مســافر والغريــب ورمبــا  علــى  مغلقــة  بشــرية  آمــن ألهنــم كتلــة 
نشــاط املنظمــات الســورية واملســاعدة الرتكيــة حتمــي النــاس لكــن لــن يســتطع 
حلفــاء النظــام إنقــاذه علــى االطــالق فهــم مل يســتطيعوا إنقــاذ أنفســهم حــى 
األســلحة  والبطــش وال كل  التوحــش  معهــا  فحــرب كــوروان اليفيــد  ينقــذوه، 
الذريــة والبيولوجيــة، وبــذات الوقــت وأمــام هتــاوي ســعر برميــل النفــط بشــكل 
غــر مســبوق ليقــارب اثنــان وعشــرين دوالر للرميــل، ممــا ســيخلق حتــدي كبــر 
أمــام روســيا كدولــة مصــدرة وإيــران كدولــة مصــدرة ومكبلــة بعقــوابت اقتصاديــة 
ويصبــح حاهلــم  مــع بعضهــم كحلفــاء ضــد الشــعب الســوري كاملســتجر مــن 
الرمضــاء ابلنــار، وســيتم كذلــك تســريع تطبيــق قانــون ســيزر عقــب الشــهادات 
النــواب و الشــيوخ ، وبــدأت تصرحيــات  الــي قدمهــا الســوريون أمــام جملــس 
ومنــاداة بتســريع تطبيــق ســيزر، فهــذه األمــور املتتابعــة وهــذه العاصفــة الــي هتــب 
علــى العــامل حاليــاً ســيكون األســد ونظامــه وحلفــاؤه يف عــني هــذه العاصفــة مــن 
كل النواحــي، فالســوريني البســطاء ظُلمــوا ويُظلمــون علــى أيــدي النظــام مــرات 
كثــرة فهــو داء أخطــر مــن كــوروان علــى الســوريني وإن كان لــن ينجــوا النظــام 

مــن هــذه احلــرب.
دول العــامل اليــوم أشــبه حبالــة حــرب تتقدمهــا وزارات الصحــة بــكل طاقاهتــا، 
ووزيــر الصحــة الســوري مضحــك بتفاهتــه فــال يتحــدث عــن وابء بــل ميجــد 

اجليــش.!
 وانقســمت األمــم اليــوم إىل دول رفعــت كل اجلاهزيــة والطاقــة ملواجهــة الــوابء 
والتقليــل مــن خملفاتــه والعمــل علــى اكتشــاف عــالج ومصــل يواجــه هــذا الــوابء 

وآخريــن ينتظــرون الفريــق األول وقدراتــه ليســعفوا أنفســهم!
القســم الثالــث مــن دول االســتبداد الــي تعيــش االنــكار واإلمهــال حيــث ال جتــد 
نفســها هــذه األنظمــة معنيــة حبمايــة الشــعب والدفــاع عنــه، بــل احلفــاظ علــى 
البقــاء والكرســي وهنــب خــرات البلــد وســيصبح هــذا متعــذراً اليــوم علــى نظــام 
األســد وعلــى نظــام إيــران فيبــدو لعنــة دمــاء املســتضعفني الســوريني ستشــملهم 
ليغوصــوا أكثــر يف شــباك معقــدة كشــباك العنكبــوت الخــالص هلــم منهــا إال 
حبتفهــم، فيبــدوا أن هــذه احلــرب الطاقــة هلــم هبــا وســتهلكهم. الســالمة لــكل 

اإلنســانية واللعنــة تالحــق اجملرمــني.  

آالء العابد

كاتبة سورية

كورونا المستجد في زمن فساد المستبد

د- زكريا مالحفجي

كاتب سوري

األسد في عين عاصفة كورونا 
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آذار شــهر مناســبات للمــرأة ففــي الثامــن منــه يــوم املــرأة العاملــي ويف احلــادي والعشــرين 
عيــد اآلم ومــا بينهمــا يف اخلامــس عشــر مــن آذار مــرت الذكــرى التاســعة للثــورة الســورية 
فمــا الــذي قدمتــه املــرأة يف الثــورة؟ ماهــو الــدور الــذي لعبتــه فيهــا؟ هــل كان يتناســب 

مــع اجملتمــع وإمكانيــات املــرأة؟
كيــف تعامــل النظــام معهــا ومــع الــدور الــذي لعبتــه؟ هــل أعطيــت حقهــا يف الصحافــة 
واإلعالم؟هــل كانــت مشــاركتها فعالــة وذات فائــدة؟ وهــل كان هلــا دور علــى املســتوى 

السياســي؟
لإلجابــة علــى هــذه االســئلة حنتــاج إىل البحــث مطــواًل يف مشــاركة املــرأة فهــي موجــودة 
يف كل األماكــن وجيــب أن الننســى أهنــا كانــت منــذ اللحظــة األوىل يف كل مفاصــل 
الثــورة وأهنــا أحــد احملفــزات لبــدء الثــورة عندمــا تكلــم عاطــف جنيــب بســوء عــن نســاء 
درعــا كمــا أهنــا كانــت مشــاركة منــذ اليــوم األول ولعلنــا الزلنــا نذكــر أن ســهر األاتســي 
ورزان زيتونــة وبعــض النســاء الناشــطات كــن مــن أوائــل املتظاهــرات يف 2011/3/15 
يف الوقفــة أمــام وزارة الداخليــة يف دمشــق للمطالبــة ابإلفــراج عــن املعتقلــني يف املقدمــة 

مــع الرجــال النصــف الثــاين مــن اجملتمــع.
هــذه املظاهــرة ليســت الوحيــدة فقــد  شــاركت املــرأة الســورية منــذ بدايــة احلــراك الثــوري 
وقدمــت العديــد مــن الشــهيدات واملعتقــالت وكان هلــا دور ابرز ابحلــراك الســلمي كمــا 
رأينــا يف أحــداث قريــة البيضــا يف مدينــة ابنيــاس والــدور الكبــر لطالبــات اجلامعــة حبلــب  
ابملظاهــرات الســلمية يف أوج التضييــق األمــي وانتشــار الشــبيحة، كمــا ســامهن يف كتابــة 
الالفتــات ومســاعدة اجلرحــى وإيــواء املتظاهريــن ورغــم أهنــا ليســت كالرجــل مــن الناحيــة 
البدنيــة فــإن املــرأة شــاركت يف حتمــل أعبــاء املعــارك ليــس ابلتمريــض واإلغاثــة والتشــجيع 
ألبنائها وأخوهتا وزوجها فقط بل حى يف محل الســالح إىل جانبهم فشــكلت كتائب 
نســائية مثــل كتيبــة مسيــة بنــت خيــاط يف ريــف دمشــق »النبــك«, وكتيبــة أُّمنــا عائشــة 
يف حلــب، وكتيبــة بنــات الوليــد يف محــص وبعــض النســاء اللــوايت عملــن بشــكل منفــرد 

يف اجليــش الســوري احلــر. 
ومل يقتصــر دور املــرأة علــى عمــل حمــدد بــل اســتطاعت ان تقــوم بــكل األعمــال رغــم 
طبيعــة اجملتمــع الســوري احملافــظ الــذي يفــرض عليهــا التــزام بيتهــا وتربيــة أوالدهــا وهنــاك 
ســبب جيعــل هــذه الرؤيــة للمجتمــع يف أقصــى درجــات القــوة هــو معرفــة الشــعب ملــا 
يتميــز بــه نظــام األســد وجنــوده مــن الوحشــية وانعــدام األخــالق واإلنســانية مــا قــد 
يعرضهــا لــكل املخاطــر مــن القتــل واالعتقــال والتعذيــب وحــى االغتصــاب فهــذا النظــام 

يقــوم بــكل هــذه األفعــال دون أن يــرف لــه جفــن.
كمــا شــاركت املــرأة بــدور كبــر علــى املســتوى اإلعالمــي ففــي حالــة املــدوانت رزان 
غــزاوي ونقــاء عبــارة وروعــة الذقــاين وشــرين احلايــك اللــوايت عملــن يف برامــج التواصــل 
االجتماعــي واســتطعن أن يقمــن بــدور فعــال يف التعريــف ابلثــورة وتغيــر النظــرة إىل 

املــرأة فيهــا.
وكان هنــاك نســاء مؤثــرات ورمبــا ميلكــن كاريزمــا الرجــال بســبب الشــهرة الــي يتمتعــن هبــا 
قبــل الثــورة والــي اســتطعن توظيفهــا خلدمــة الثــورة كأيقونــة الثــورة املرحومــة الفنانــة مــي 
ســكاف الــي تعرضــت لالعتقــال والفنانــة مســر كوكــش الــي بقيــت يف ســجون النظــام 
عــدة ســنوات واملرحومــة الفنانــة فــدوى ســليمان الــي كانــت تقــود املظاهــرات يف محــص 
وغنــت جنبــاً اىل جنــب يف ســاحات الكرامــة مــع الشــهيد الســاروت فقــد وقفــت املــرأة 

إىل جانــب الثــورة رغــم كل املضايقــات والتهديــدات الــي تعرضــت هلــا كمــا النســتطيع 
إغفــال دور األخــرايت كالكاتبــة رميــا فليحــان ومــرح البقاعــي وفــرح وســهر األاتســي 

والناشــطة الــي غيبــت حــى هــذه اللحظــة رزان زيتونــة .
هــذا غيــض مــن فيــض للناشــطات يف كل احملافظــات الســورية اللــوايت أضفــن نكهــة 

خاصــة للثــورة فقــد اســتطعن تقــدمي كل شــيء وكــن احملفــز واحملــرك الرئيســي للثــوار فكــم 
مــن أم شــهداء يف حمافظاتنــا بقيــت اثبتــة علــى مبادئهــا وكــم مــن معتقلــة مل تتزحــزح بــل 
ازدادت تصميمــاً وكــم مــن أم ثــوار يف كل احملافظــات يعرفهــا أبناؤهــا الثــوار هنــاك مل 
تبحــث عــن اجملــد والشــهرة وال تريــد الظهــور بــل تريــد ألبنائهــا الثــوار الذيــن تبنتهــم مبــا 
تقدمــه هلــم مــن خدمــات وعطــف وحنــان كــون بعضهــم مل يعــد ميلــك أمــاً أو بعيــد عــن 

أمــه ليجــد هــذه األم الــي ترعــاه وختــاف وحتــن عليــه وتدعــوا لــه ابلثبــات والنصــر .
كل مــا ذكــرانه ليــس جديــداً علــى املــرأة الســورية الــي هــي ســليلة جمــد عــر التاريــخ مــن 
زنوبيــا إىل إمراطــورة رومــا إىل الشــهيدة االوىل يف الثــورة زينــب احلصــي رغــم مرورهــا 
ببعــض االنتكاســات عــر التاريــخ إال أهنــا كانــت دائمــاً حاضــرة إىل جانــب أخيهــا 
الرجــل وقــد تعــرض دورهــا لبعــض الرتاجــع يف الثــورة الســورية عندمــا ازداد التصعيــد 
العســكري للنظــام ومل يعــد دورهــا كبــراً بســبب عســكرة الثــورة كمــا أن ســيطرة بعــض 

الفصائــل املتشــددة كداعــش وأخواهتــا أجــر املــرأة علــى الرتاجــع وقــد تعرضــت للقمــع 
علــى يــد هــذه الفصائــل كمــا قمعهــا النظــام ولنــا اببنــة الرقــة ســعاد نوفــل خــر مثــال علــى 

املقاومــة هلــذه الفصائــل املتشــددة الــي قمعــت اجلميــع.
  وقــد مثــن الثــوار مشــاركة املــرأة ومل يفرضــوا عليهــا القيــود بــل كرموهــا وجتلــى ذلــك عندمــا 
أفــردوا هلــا مجعــة حتــت اســم )حرائــر ســوراي( 13 أاير/ مايــو 2011. وهــذا االســم 
أصبــح مالزمــاً لذكــر املــرأة يف الثــورة الســورية واليذكــر امسهــا إال مقــروانً ابحلــرة إن كانــت 

واحــدة واحلرائــر إن كــن جمموعــة.
أفضــل فقــد مت توثيــق  املــرأة الكثــر ولعــل األرقــام املوثقــة تعطــي تعبــراً  لقــد قدمــت 
حبســب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 28076 شــهيدة و10363 ممــن الزلــن 
معتقــالت أو خمتفيــات قســرايً حــى هنايــة عــام 2019 انهيــك عــن اللــوايت مت اإلفــراج 
عنهــن واللــوايت مل يتــم توثيــق أمسائهــن ألن الكثــر مــن شــهداء ومعتقلــي وخمتفــي الثــورة 
الســورية اليزالــون دون توثيــق بســبب الصعوبــة وعــدم الشــفافية والقمــع الــذي يتعــرض 

لــه الســوريون مــن كل األطــراف.
إّن كل مــا مت ذكــره عــن مشــاركة املــرأة يف الثــورة ال يصــل إىل حقيقــة هــذه املشــاركة 
الــي كانــت والتــزال فاعلــة علــى الرغــم مــن حمــاوالت البعــض إمهاهلــا وعــدم تســليط 
الضــوء عليهــا إال يف بعــض احلــاالت الشــهرة لكــن حقيقــة األمــر أن مــا قدمتــه النســاء 
الســورايت ويف كل املناطــق وكل اجملــاالت ومــن كل االطيــاف واملشــارب رابت بيــوت 
وعامــالت وفنــاانت وكاتبــات وانشــطات ومعلمــات حيتــاج إىل الكثــر مــن البحــث 
والتوثيــق ففــي كل أحنــاء ســوراي لدينــا خنســاوات ونســيبات وخــوالت بعضهــن ظهــرن 
كزنوبيــات جــدد واخــرايت بقــني يف الظــل بســبب مــن التعتيــم اإلعالمــي والعــادات 
والتقاليــد اجملتمعيــة الــي جتعــل املــرأة دائمــاً يف الصــف الثــاين وتغيــب مــا تقــوم بــه علمــاً 
أبننــا عرفنــا يف هــذه الســنوات الكثــر مــن النســاء اللــوايت اقــل مــا ميكــن أن يقــال عنهــن 

كماهــو القــول الــدارج أهنــن أخــوات رجــال.
مــع ذلــك فــإن احلــراك النســائي ليــس كافيــاً لتغيــر حــال املــرأة حــى وإن لعبــت دوراً 
للمشــاركة يف رســم  أجــل متكينهــا  مــن  العمــل كثــراً  الثــورة وجيــب  هــذه  أساســياً يف 
مســتقبل ســورية مــع أخيهــا الرجــل كعنصريــن فاعلــني يف اجملتمــع علــى أســاس املواطنــة 
املتســاوية يف احلقــوق والواجبــات مــع احملافظــة علــى طبيعــة كل طــرف وقدرتــه علــى 
التقــدمي ألن اجملتمــع الميكــن أن يبــى علــى طــرف دون آخــر وهلــذا فقــد خلــق هللا الرجــال 
والنســاء ليقــوم كل منهمــا بــدوره يف بنــاء اجملتمــع دون طغيــان طــرف علــى آخــر وهكــذا 

تســتمر احليــاة الصحيحــة.

صفا عبد التركي

المرأة ودورها في الثورة السورية

كاتبة سورية

إطــار  مــن األخــوة إىل عقــد »مؤمتــر وطــي ســوري« يف حبثهــم عــن  العديــد  يســعى 
سياســي يشــكل مرجعيــة للعمــل الوطــي تســتأثر مبــا تبقــى مــن زخــم النضــال علــى مــدار 
الــي عملــت  الســنوات التســع املاضيــة ضــد عصــاابت األســد واملليشــيات الطائفيــة 
معــه، بعــد أن تســاقطت الشــرعية الوطنيــة عــن اهليــاكل الــي تصــدرت الثــورة خــالل 
الســنوات املاضيــة بدعــوى حيازهتــا علــى إمجــاع ثــوار الداخــل واإلعــرتاف مــن قبــل مــا 

مســي »أصدقــاء الشــعب الســوري«.
الســنوات  خــالل  العســكري  أو  السياســي  العمــل  تصــدروا  ممــن  املبــادرات  تعــددت 
الســوري«  الوطــي  »املؤمتــر  شــعار  لرفــع  تســعى   املبــادرات  هــذه  ومعظــم  املاضيــة، 
وتضــاف عــادة إىل هــذا التعبــر كلمــة أخــرى يف هنايتــه، رغبــة يف املزيــٍد مــن التوصيــف، 
مثــل كلمــة »العــام« أو »اجلامــع« أو »الثــوري«، وهــي مفــرداٌت ال تضيــف شــيئاً مــن 
انحيــة اجلوهــر، إذ إن هكــذا مؤمتــر جيــب أن يكــون معــيٌّ أبغلبيــة الســوريني يف احلــد 
األدىن، حيــث ال ميكــن ملؤمتــر حيمــل الصفــة الوطنيــة أن ُيســتثى منــه أي جهــة أو تيــار، 
وإال كــفَّ عــن كونــه مؤمتــراً وطنيــاً، وينبغــي يف الدعــوة إليــه التصريــح هبــذا علــى أقــل 
تقديــر، كمــا وينبغــي أيضــاً التصريــح ابســتبعاد املتوّرطــني يف القتــل والفســاد، خصوصــاً 

عصــاابت األســد وأركان حكمــه.
إن هكــذا مبــادرة حتتــاج إىل اختيــار حلظــة مالئمــة لإلعــالن عنهــا، حبيــث تضمــن وجــود 
توافــق دويل، ونضــج احلــوار الداخلــي يف اجملتمــع املعــي إىل درجــٍة توحــي ابالتفــاق علــى 
تغيــر نظــام احلكــم، مــا يعــي أن حلظــة عقــد »املؤمتــر الوطــي« ينبغــي أن تكــون فاصلــة 
بــني وضعــني أو حالــني خمتلفــني نوعيــاً. إذا أن هكــذا مؤمتــر يفــرتض أن ينتــج بعــده حالــة 
نوعيــة مغايــرة ملــا قبلهــا، وإْن مل يتمخــض تغيــر حقيقــي، فإنــه لــن يكــون قــد أحــدث 
املتبقــي أو قتلــه، مثــل ســائر املصطلحــات  ســوى تســفيه هــذا املصطلــح  فعــاالً  أثــراً 
والتعابــر السياســية الــي تعّرضــت لالبتــذال والتســفيه واإلفــراغ مــن مضموهنــا خــالل 

الســنوات املاضيــة.
لذلــك، فإنــه جيــب اعتبــار عقــد »املؤمتــر الوطــي الســوري« هــدٌف أكثــر مــن كونــه 
وســيلة، وللوصــول إىل هــذا اهلــدف جيــب حتقيــق عوامــل جناحــه املوضوعيــة والذاتيــة، 
فاملؤمتــر »تتويــج« لعمــل أساســي وضــروري ينبغــي القيــام بــه، وليــس إنشــاء »مؤسســة« 
ليــس وســيلة  أي  تنقصنــا،  الــي  الوطــي  العمــل  جنــاح  عــبء صناعــة عوامــل  عليهــا 
ميكــن مــن خالهلــا بنــاء كل مــا قّصــران يف بنائــه طــوال الســنوات املاضيــة. وابلتــايل فعنــد 
توفــر الشــروط األساســية، موضوعيــاً وذاتيــاً، يصبــح يف اإلمــكان عقــد املؤمتــر الوطــي 
الســوري، ويكــون عندهــا مبنزلــة الوســيلة الــي تعمــل علــى اســتكمال شــروط إعــادة بنــاء 

الدولــة واجملتمــع يف ســورية.
جنــاح أي مؤمتــر هــو يف التحضــر اجليــد لــه قبــل عقــده، وابلتــايل إجنــاز خطــة عمــل 

واضحــة وحمــدَّدة، الــي ميكــن أن تنبثــق منــه بعــد عقــد هــذا املؤمتــر، أمــا حلظــة عقــد 
املؤمتــر فوظيفتهــا فقــط اإلعــالن واإلشــهار هلــذا اإلجنــاز. وال يفــرتض كمــا جــرت العــادة 
تضخيم حلظة عقد املؤمتر واالحتفاء هبا، ومناقشــة املســائل كلها دفعة واحدة يف أثناء 
اللقــاء، بصــورة ســريعة اليتمخــض عنهــا ســوى كالم عــام يفهمــه كل مــن احلاضريــن 
ومتوقعــاً، ومــن مث االحنــالل  بديهيــاً  أمــراً  املؤمتــر  بعــد  بطريقتــه، ممــا جيعــل اخلالفــات 

والتشــّظي حبكــم عــدم وجــود آليــة تنظيميــة واضحــة حلــل اخلالفــات.
الســوري«، يتوجــب  الوطــي  الســعي إىل عقــد »املؤمتــر  بــدل  يفــرتض  فإنــه  مــن هنــا 
الرتكيــز علــى املهمــات األوليــة الضروريــة لنجاحــه، وعــدم التقاعــس عــن إجنــاز األعمــال 
الضروريــة املرتاكمــة طــوال الســنوات املاضيــة، مــن خــالل عقــد لقــاءات تشــاورية وحواريــة 
ــاءة، وبنــاء تشــكيالت سياســية وثقافيــة واقتصاديــة متماســكة وانجحــة، كخطــواٍت  بّن
علــى طريــق عقــد »املؤمتــر الوطــي الســوري«. فنحــن أمــام مهمــٍة نوعيــٍة، ينبغــي أن 
يتمخــض عنهــا والدة جديــدة لســورية، وينبغــي أن يكــون مــا بعــده ليــس كمــا قبلــه.

ابلتــايل يفــرتض ابلنخــب الوطنيــة بدايــة العمــل علــى تشــكيل تيــار وطــي دميقراطــي يعمل 
علــى صياغــة رؤيــة مشــرتكة لســورية املســتقبل تؤمــن اســتعادة القــرار الوطــي والســيادة 
علــى كامــل تــراب الوطــن واألخــذ ابالعتبــار البيئــٍة اإلقليميــٍة والدوليــٍة املعقــدة. مــع 
ضــرورة االتفــاق علــى مضامــني املفاهيــم ومدلوالهتــا، والعمــل علــى وضــع معايــر واضحــة 
وحمــدَّدة ملــن ميكــن أن يعتــر »شــخصيات وطنيــة أو عامــة«، تكــون يف مرحلــة قادمــة 

راكائــز املؤمتــر الوطــي الســوري بعــد إنضــاج الشــروط املوضوعيــة والذاتيــة النعقــاده.

د- محمد مروان الخطيب

في التحضيرات لمرحلة الحل السياسي

كاتب وباحث سوري
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أرقــام مرعبــة مــن منظمــة األمــم املتحــدة لألطفــال: 5 ماليــني طفــل ســوري ولــدو اأثنــاء الثــورة داخــل 
ســورية ومليــون يف دول اللجــوء ومقتــل طفــل كل 10 ســاعات.  الشــبكة الســورية حلقــوق االنســان 
يف تقريــر هلــا تقــول إن حصيلــة الشــهداء املدنيــني العــزل وأعــداد املعتقلــني الذيــن ســقطوا منــذ بدايــة 
استشــهاد 226247  للنظــام وحلفــاؤه  العســكرية  العمليــات  جــراء  اآلن  وحــى  الســورية  الثــورة 
وحلفــاؤه،  النظــام  يــد  علــى  منهــم  ابملئــة  امــرأة 91  طفــاًل و16021  منهــم 29257  ضحيــة 
وأيًضــا 129989 مايزالــون قيــد االعتقــال واإلخفــاء القســري، وأكــد التقريــر وفــاة 14221 حتــت 

التعذيــب ومــن مث مت تشــريد 15 مليــون ســوري داخــل وخــارج ســورية.
    كان لدخــول روســيا احلــرب يف ســورية أيلــول 2015 أتثــره اجلوهــري يف مســار احلــرب لقــد 
اســتعملت روســيا أســلحة فتاكــة ضــد املدنيــني الســوريني العــزل وبنيتهــم التحتيــة مبــا فيهــا املشــايف 
واملــدارس واملنــازل، ووفــق تصريــح  لوزيــر دفاعهــا إن روســيا جربــت أكثــر مــن 300 نــوع مــن 
األســلحة يف ســورية لتصبــح« احلــرب يف ســورية عالمــة جتاريــة لتســويق الســالح الروســي« والنتيجــة 
85 ابملئــة مــن البنيــة التحتيــة الســورية كانــت خــارج اخلدمــة لتجــدد روســيا يف ســورية مأســاة غــروزين 

تعيــد حالــة الطــوارئ الــي أعلنتهــا كثــرة مــن الــدول ملواجهــة فــروس كــوروان القاتــل، الــذي يضــرب 
أركان املعمــورة، إىل ذاكــرة الســوريني )حالــة الطــوارئ( ومــا رافقهــا مــن فــرض لألحــكام العرفيــة، 

عاشــوا يف ظلهــا نصــف قــرن مــن الزمــان تقريبًــا.
مبوجــب إعــالن حالــة الطــوارئ، ســيئة الذكــر، الــذي صــدر منــذ اليــوم األول لالنقــالب العســكري 
الــذي أوصــل البعــث إىل الســلطة صبــاح 8 آذار/ مــارس 1963، والــذي ســلب الســوريني كافــة 
العامــة، وجردهــم مــن حقوقهــم كمواطنــني وآدميــني، وانتــزع منهــم كرامتهــم اإلنســانية،  حرايهتــم 
ومبوجبــه نفــي مئــات اآلالف منهــم، وتشــردوا، وعذبــوا، وحوكمــوا بتهــم مضحكــة مبكيــة ابتكرهتــا 
خميلتهــم اإلجراميــة مــن نــوع: »إضعــاف الشــعور القومــي«، و»وهــن نفســية األمــة« لتكــون ســورية 
وشــعبها رهينــة خــالل أطــول حــاالت الطــوارئ يف العــامل أبســره، وحرمتهــم الفــرح إال إبذن مســبق 
مــن ســلطة أمنيــة عليــا خمتصــة، والتفكــر، جمــرد التفكــر، إال بقــرار مــن ســلطة جائــرة، وحصوهلــم 
علــى فرصــة عمــل جــد عاديــة إال هببــة ومنحــة مــن جهــة أمنيــة، تتحكــم هبــم، ومبصرهــم يف دولــة 

احلــزب الواحــد  . 
اجلائحــة الــي هتــدد العــامل، اليــوم، وتنــذر بعواقــب كارثيــة اقتصاديــة وسياســية وبشــرية، وفرضــت 

عــر التصــور اإلســالمي ال يعيــش اإلنســان مســتقاًل بنفســه، منعــزاًل عــن غــره، وإمنــا يتبــادل مــع أفــراد 
اجملتمــع اآلخريــن الواليــة، مبــا تعنيــه مــن اإلشــراف والتســاند والتكافــل يف أمــور احليــاة، ويف شــؤون 
اجملتمــع، والتكافــل يف اإلســالم يعــي التــزام القــادر مــن أفــراد اجملتمــع جتــاه أفــراده. قــال تعــاىل يف وصــف 
ــُدوَن  ميَــاَن ِمــْن قـَْبِلِهــْم حيُِبُّــوَن َمــْن َهاَجــَر ِإلَْيِهــْم َواَل جيَِ اَر َواإْلِ املؤمنــني الصاحلــني » َوالَِّذيــَن تبــوؤوا الــدَّ
يف ُصُدورِِهــْم َحاَجــًة ممَّــا أُوتُــوا َويـُْؤثِــُروَن َعَلــى أَنـُْفِســِهْم َولَــْو َكاَن هِبِــْم َخَصاَصــٌة َوَمــْن يُــوَق ُشــحَّ نـَْفِســِه 

ــُم اْلُمْفِلُحــوَن »)9( ســورة احلشــر. ــَك ُه فَُأولَِئ
ومــن العــادات اإلســالمية العثمانيــة املعروفــة وخاصــة يف شــهر رمضــان أن يقــوم بعــض ميســوري احلــال 
بــزايرة أصحــاب احملــال التجاريــة وخاصــة الغذائيــة منهــا ويطلبــون مــن صاحــب احملــل أن يشــرتوا منــه 
يــن،  دفــرت الديــون حيــث يســددون مــا ترتــب علــى ذمــة مجيــع الزابئــن الذيــن أيخــذون حوائجهــم ابلدَّ
ويبــدو أن هــذه العــادة احلميــدة مــا زالــت متبعــة يف تركيــا إىل يومنــا هــذا، وقــد ملســت ذلــك بنفســي يف 

واليــة دنيــزيل الــي أقيــم فيهــا منــذ ســنوات والــي تقــع غــريب تركيــا حيــث أقدمــت ســيدة تركيــة فاضلــة منــذ 
أايم على زايرة بقال ســوري يف حي »دوكوز كفاكالر« وطلبت منه أن خيرج »دفرت الديون« وجيمع 
يــن ريثمــا تتيســر  كافــة املبالــغ املرتتبــة علــى الســوريني الذيــن اعتــادوا أن أيخــذوا حاجياهتــم منــه ابلدَّ
أمورهــم املاديــة وذلــك لضيــق ذات اليــد وخاصــة بعــد أن تعطلــت أعمــال معظمهــم بســبب إغــالق 
الكثــر مــن املقاهــي واملطاعــم واألفــران بعــد اإلجــراءات الوقائيــة الــي اختذهتــا احلكومــة الرتكيــة بســبب 
انتشــار »فايــروس كــوروان« وابلفعــل فقــد قامــت تلــك الســيدة الفاضلــة بتســديد كافــة املبالــغ املوجــودة 
واملقيــدة يف الدفــرت وأتلفتــه قبــل أن ختــرج مــن احملــل دون أن تفصــح عــن امسهــا أو هويتهــا، وقــد أاثرت 
اخلطــوة الــي أقدمــت عليهــا الســيدة الفاضلــة إعجــاب الكثريــن بعــد أن انتشــرت قصتهــا عــر وســائل 
اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي واصفــني مــا قامــت بــه أنــه “لفتــة إنســانية يف زمــن )الكوروان(«.وهــذه 
ليســت العــادة اخلــّرة الوحيــدة الــي مــا تــزال متبعــة يف تركيــا، فهنــاك عــادات إســالمية قدميــة أخــرى 

الشيشــانية، ومــن مث تدهــورت قيمــة العملــة الوطنيــة إىل مســتوايت غــر مســبوقة ومنهــا تدهــورت 
الصناعــة والزراعــة ومجيــع األنشــطة وعــم الفقــر واحلصــار ممــا تســبب يف معــاانة إنســانية رهيبــة. إال 
الفســاد فقــد منــا وترعــرع برعايــة الســلطة ودعمهــا ومشــاركتها للفاســدين الذيــن مارســوا أنشــطة حمرمــة 

مبــا فيهــا اإلجتــار مــع اإلرهابيــني حيــث تدعــي الســلطة حماربتهــم.
    مــع تدهــور االقتصــاد تقلصــت امليزانيــة الرمسيــة إىل 5 مليــار دوالر بينمــا كانــت عــام 2011 
تبلــع 17 مليــار دوالر التكفــي لســداد رواتــب املوظفــني. تقديــرات املؤسســات املاليــة العامليــة تقــول 
إن خســائر االقتصــاد بلغــت 400 مليــار دوالر وإن 6 ماليــني ســوري أصبحــوا عاطلــني عــن 
العمــل وتراجــع الناتــج احمللــي بقيمــة 226 مليــار وإن 67 ابملئــة مــن قــدرة الصناعــة الســورية دمــرت، 
وانتقلــت ســورية مــن مصــدر للمحاصيــل الزراعيــة إىل مســتورد وبلغــت اخلســائر 64 مليــار كمــا 

خســر القطــاع الســياحي 15 مليــار دوالر.
إن اخليــار األمــي الــذي اتبعــه النظــام ضــد الشــعب أدى إىل كل ذلــك، فقــد تراجــع الناتــج القومــي 
مــن 67 مليــار دوالر عــام 2011 إىل 8 مليــار عــام 2019  كمــا ســامهت العقــوابت الغربيــة يف 

علــى النــاس احلــد مــن حركتهــم، وقيــدت حرايهتــم العامــة، واخلاصــة، هــي احلالــة نفســها الــي تطبــع 
الســوريون معها ملا يقرب من مخســني ســنة، وتكيف معها املاليني منهم، فقط لدميومة ســلطة هي 

وحدهــا املخولــة إبعطائهــم جرعــات احليــاة، وأمصــال البقــاء علــى هــذه األرض.
هــذا العــام تصــادف الذكــرى املشــؤومة مــع حالــة »الطــوارئ الدوليــة«، الــي يعيشــها املليــارات مــن 
البشــر، مــا خيفــف مــن حــزن الســوريني، واســرتجاعهم لرتاجيــداي حياهتــم الــي جعلتهــم ينتفضــون 
ويثــورون، بعــد طــول صــر ومعــاانة، علــى بعــد أايم مــن الذكــرى امللعونــة )إعــالن األحــكام العرفيــة 
مبوجــب قانــون الطــوارئ( الــي شــكلت بــؤرة وابء فتــك ابلســوريني عقــوًدا عديــدة، يف حالــة يتماهــى 
فيها اليوم، أكثر النظم دميقراطية مع تلك األشــد اســتبداًدا وطغيااًن، مع فوارق املقاصد والغاايت. 
وحنــن يف ذكــرى ثــورة الكرامــة اجمليــدة ) 2011 (، ويف حديثنــا عمــا أصابنــا منــذ إعــالن األحــكام 
العرفيــة، وحــال العــامل اليــوم، البــد أن نلحــظ بكثــر مــن االنتبــاه والفطنــة أن أول مجعــة النطالقــة 
الثــورة املباركــة كانــت ابســم مجعــة الكرامــة )18_ 03_ 2011(، لتليهــا مجعــة العــزة )25_ 03_ 
2011( مــا يشــر بوضــوح وجــالء إىل مــا افتقــده الشــعب الســوري، يف ظــل نظــام تباهــى بشــعارات 
حتســني أحواهلــم ورفاهيتهــم، وزعــم حتقيــق العدالــة االجتماعيــة بينهــم، الشــعب الــذي مل يعــد قــادرًا 

تعظيــم ذلــك التدهــور. دمــر القصــف الروســي املناطــق الصناعيــة يف عــدرا بريــف دمشــق وحســيا 
حبمــص والشــيخ جنــار حبلــب وبلغــت اخلســائر 789 مليــار لــرة.

    رصــدت امليزانيــة 50 مليــار لــرة إلعــادة اإلعمــار وهــي ال تســاوي واحــًدا ابأللــف مــن املطلــوب، 
ولــن تكــون هنــا كمســامهات دوليــة قبــل تطبيــق قــرارات جملــس األمــن وأوهلــا هيئــة حكــم انتقاليــة 
أتخــذ البــالد إىل تســوية سياســية يرضــى عنهــا الشــعب الســوري وهــذا إىل اآلن يبــدو بعيــد املنــال 
بتعنــت النظــام والدعــم الروســي لــه. وبــدل إعــادة اإلعمــار جلــأ النظــام إىل تســليم مقــدرات الدولــة 
االســرتاتيجية إىل حليفيــه روســيا وإيــران، فمرفــأ طرطــوس ومناجــم فوســفات )خنيفيــس( ومعمــل 
األمســدة أصبحــوا مــن حــظ الــروس لعشــرات الســنني مــع عــدة قواعــد عســكرية وجويــة، أمــا اإليرانيــون 
فلهــم حريــة االســتيالء علــى أي شــيء يريدونــه. لقــد أبرمــت احلكومــة عقــوًدا مــع الــروس واإليرانيــني 
لرتميــم وإصــالح وإنشــاء حمطــات حراريــة لتوليــد الكهــرابء ومل يتــم تنفيــذ أي مرحلة،كمــا مســح النظــام 
إبنشــاء شــركات قابضــة يف احملافظــات إلعــادة اإلعمــار ومل يتحقــق أي شــيء، ويــزداد اخلــوف عنــد 
املواطنــني مــن أن تكــون هــذه الشــركات هــذه الشــركات واملخططــات اجلديــدة للمــدن هتــدف إىل 
هــدم املــدن القدميــة وازدايد الفجــوة بــني مــن ميلكــون والذيــن الميلكــون ويتبــع ذلــك تغيــر دميوغــرايف 

يعمــل عليــه النظــام وإيــران.
    ال أفــق حبــل يرضــي الســوريني ومــازال القــادم أســوء عندمــا ال يكــرتث العــامل مبــا جيــري وتــرك مصــر 
الشــعب والبلد بيد نظام فاســد اســتبدادي وحمتل روســي جمرم جيد يف ســورية مركز جتارب ألســلحته 
وإجرامه وتوســعه الذي انتظره طوياًل. كل التشــكيالت الســورية الي تدعي معارضة النظام ضعيفة 
ومرهتنــة وال حــل بعــد تدويــل املســألة الســورية هبــذا الشــكل املريــع إال مببــادرة دوليــة لتنفيــذ مااتفــق 
عليــه دوليــاً لتغيــر النظــام وإعــادة اإلعمــار لتهيئــة الوضــع لعــودة مــن تشــرد وليخــرج عشــرات اآلالف 

مــن ســجون الظلــم ليعــودوا إىل حيواهتــم الطبيعيــة كبشــر هلــم حــق احليــاة احلــرة الكرميــة.

علــى حتمــل الــذل واهلــوان الــذي ســامهم إايمهــا نظــام كان يف ســلوكه وممارســته اســتثناًء قاتــاًل، أشــد 
خطــورة علــى حياهتــم مــن الفــروس املكتشــف حديثًــا.

يف هــذه األجــواء العامليــة، املضطربــة، يعلــن نظــام الطغيــان الكــوين منــع التجــول، يف املناطــق اخلاضعــة 
لســيطرته، من السادســة مســاًء حى السادســة صباحاً، وهي حالة عاشــها الســوريون يف العديد من 
املــدن واملناطــق مــرات عديــدة، ولفــرتات طويلــة، يف زمــن األب واالبــن، ولكــن ليــس حرًصــا علــى 
صحتهم، وأمن حياهتم، بقدر ماهي لفرض ســلطة وإرادة عصابة غامشة، على شــعب حاول مرارًا 
التمــرد واالنتفــاض والثــورة، وهــا هــو يســتغل ظــروف الــوابء ليجــدد فــرض االجــراءات االســتثنائية، 
ألنــه يــرى فيهــا فرصــة جديــدة ليزيــد إحــكام ســيطرته علــى جمتمــع مــا يــزال علــى إصــراره وثباتــه يف 
متــرده وثورتــه الــي دخلــت عامهــا العاشــر، بــذات اإلميــان والتصميــم والقناعــة، لــدى قطــاع واســع 
مــن مجهورهــا واملؤمنــني هبــا، رغــم كل احملــاوالت اإلجراميــة  إلجهاضهــا مــن قــوى دوليــة وإقليميــة، 

حولــت بلدهــم إىل وطــن مغتصــب متعــدد االحتــالالت.
لقــد كشــف تفشــي الــوابء العاملــي نقــاط خلــل وقصــور شــديدين يف النظــام العاملــي الســائد، مــا يؤكــد 
أن العــامل مــا بعــد هــذه األزمــة لــن يكــون كمــا كان قبلهــا، ومــن أوىل القضــااي امللموســة واحملسوســة 
اليــوم وحــدة هــذا الكوكــب يف مصــره، وضــرورة مواجهــة أزماتــه، ومشــاكله، بتكاتــف وتضامــن 
دوليــني، علــى أســاس مــن احــرتام اإلنســان، وحقوقــه، الــي صاغتهــا البشــرية بعــد مراحــل، وحقــب 
اترخييــة، طويلــة، مــن احلــروب والصراعــات الدمويــة. وهــو مــا يعتقــد أنــه ســيولد قيًمــا ومفاهيــم عامليــة 
ســتكون ابملرصــاد لنظــم هتــدد البشــرية، يف أوبئتهــا وأمراضهــا، وأخطرهــا علــى الشــعوب االســتبداد 

والطغيــان.
مخســون ســنة قاحلــة حتــت مقصلــة )حالــة الطــوارئ( املســتمرة وازدادوا تســًعا، هــي األســوأ يف اتريــخ 
شــعوب العــامل احلديــث، الــذي يعــاين اليــوم مــن هــذا الــوابء القاتــل املكتشــف حديثًــا، والــذي يؤمــل 
منــه ويتوقــع أن يكــون، بعــد مــرور هــذه األزمــة، أكثــر وعيًــا والتزاًمــا بقضــااي وحقــوق االنســان 

وآدميتــه، بصــرف النظــر عــن أي مصــدر جــاء هتديدهــا واالعتــداء عليهــا.

مســتمرة حــى اليــوم ومنهــا أن يقــوم النــاس ابلصعــود إىل اجلبــال بعــد هطــول الثلــوج ألايم متتاليــة 
ويقومــون بنثــر القمــح واحلبــوب عليهــا كــي ال متــوت الطيــور الريـّـة مــن اجلــوع، وأول مــن طالــب أهــايل 
تلــك املناطــق هبــذا الفعــل هــو اخلليفــة »عمــر بــن عبــد العزيــز« حيــث قــال هــذه العبــارة: انثــروا القمــح 

علــى رؤوس اجلبــال كــي ال يُقــال جــاع طــر يف بــالد املســلمني. والقصــة معروفــة.
نعــم هــو ذا ديننــا القّيــم، وتلــك هــي أخــالق املســلمني فعــن النعمــان بــن بشــر -رضــي هللا عنهمــا- 
ــُل املؤمنــني يف توادهــم وترامحهــم وتعاطفهــم مثــل اجلســد إذا اشــتكى  قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:« مَث

منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اجلســد ابلســهر واحلمــى«.

محمد عمر كرداس

عبدالرحيم خليفة

كاتب سوري

كاتب وباحث سوري

سورية: تسع سنوات وال أفق

حالتا الطوارئ السوريةوالدولية: أي مقاربة؟!

محمد علي صابوني

كاتب سوري

لفتة إنسانية في زمن »الكورونا«
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العاشــر فماهــي حصيلــة هــذه  التاســع لتدخــل  الســورية هــذه األايم عامهــا  الثــورة  تكمــل 
الســنوات مــن كافــة النواحــي؟ وأيــن هــي الثــورة؟ وهــل بقــي منهــا شــيء؟ عشــرات األســئلة 
الــي ميكــن طرحهــا والبحــث عــن إجابــة هلــا فمــا الــذي حــدث يف هــذه الســنوات؟ وملــاذا كل 

هــذه االنتكاســات؟
لإلجابــة علــى هــذه األســئلة البــد مــن النظــر إىل اخلارطــة علــى األرض وكيــف حتولــت األرض 
مــن جهــة ألخــرى فلمــاذا كل هــذا الرتاجــع؟ مث كيــف حتولــت األمــور مــن ســيء إىل أســوأ؟ 
لإلجابــة علــى الكــم الكبــر مــن األســئلة علينــا العــودة إىل البــداايت وكيــف كانــت الثــورة يف 
املســار الصحيــح عندمــا كانــت ســورية خالصــة وســلمية وكيــف ســامهت  التحــوالت الــي 
طــرأت عليهــا والدعــم الــذي تلقتــه مــن هنــا وهنــاك ابإلضــرار هبــا وحرفهــا عــن مســارها ألن 
أغلــب الدعــم كان مشــروطاً ومربوطــاً أبجنــدات دول أخــرى وأدجلــة واضحــة هلــذه الثــورة لقــد 
بــدأ الرتاجــع منــذ عــام 2013م ففــي هــذا العــام مت حــرف الثــورة عــن مســارها الصحيــح وذلــك 
بســيطرة اجلبهــة والفصائــل اإلســالمية علــى أغلــب احلــراك العســكري، علمــاً أبن هــذا الشــيء 
قــد مت العمــل عليــه منــذ بــدء ربــط الدعــم ليــس بتوجهــات الفصائــل السياســية فقــط بــل حــى 

ابســم الفصيــل، عندهــا بــدأت كل األمســاء تــدور يف فلــك الشــعارات 
 كمــا مت إهنــاء اجليــش احلــر لصــاحل هــذه الفصائــل بعــد أن بــدأ التضييــق علــى الضبــاط وقيــادة 
الفصائــل املتبقيــة مــن هــذا اجليــش مــن قبــل بعــض غــر املنضبطــني ورب قائــل يقــول إن األمســاء 
هــي رمــوز اترخييــة نفخــر هبــا فهــي أمســاء صحابــة وخلفــاء وأبطــال مســلمني لكــن الســؤال 
الــذي يطــرح وإن ســلمنا هبــذا القــول جــداًل هــو مــا الفــرق بــني جيــش اإلســالم وفيلــق الرمحــن 
وأســود الســنة وهللا أكــر، ليــس للتقليــل مــن هــذه األمســاء إمنــا ملعرفــة مــا حصــل، ومجيعنــا 
نعــرف أن بعــض هــذه الفصائــل ال ميلــك مــن هــذه التســميات إال االســم، كمــا أنــه مت وضــع 
شــرعي لــكل فصيــل وأغلــب هــؤالء الشــرعيني هــم اســم بــال فعــل حيــث أنــه حتــت إشــرافهم 

لعل القدرة على التفكر االســرتاتيجي واالستشــراف تقتضي جتاوز األحداث اآلنية أو الظواهر 
اجلزئية والســعي الدؤوب لوضعها يف ســياق اترخيي أعم وأمشل وذو بعد مســتقبلي.

هــل الصــراع الــذي يعيشــه العــامل املعاصــر وعالقتــه بتوزيــع القــوى بــني الــدول واألمــم والقــارات، 
وحيــاول استشــراف مســتقبل منــط توزيــع القــوى السياســية واالســرتاتيجية يف مســتقبل ســيخلو مــن 

اإلمراطوريــة واحتــكار القــوة والعلــم؟ 
املتعاقبــة،  واالســرتاتيجي  السياســي  التاريــخ  مراحــل  الغــوص يف  مــن  بــد  اإلجابــة ال  مبحاولــة 
لنــرى لــه منطــاً متواتــراً لصــراع القــوى، اثبتــاً يف األســس واجلوهــر، وخمتلفــاً يف التفاصيــل والظــالل 

واألبعــاد. وجوهــر املســألة ذو بعديــن ال انفصــال هلمــا يف الواقــع مهــا: 
- االستعمار: كحركة توسع وتسلط. - وصراع القوى االسرتاتيجية: كعملية بقاء أو تضخم.

لكــن يظــل التمييــز بــني ظاهــرة التوســع االســتعماري وظاهــرة صــراع القــوى االســرتاتيجية متييــزاً 
مهمــاً لفهــم العــامل القــدمي واملعاصــر.  ويف ســياق الظاهــرة االســتعمارية األوســع فــإن الصــراع 
األورويب احلديــث ليــس ســوى جــوالت داميــة ودراميــة ولقــاءات عاصفــة هوجــاء ومريــرة ترجــع 
إىل العصــور القدميــة مــروراً ابحلــروب الصليبيــة يف العصــور الوســطى. والعــامل العــريب، مبعنــاه الــذي 
يضــم قطاعــات مــن العــامل اإلســالمي خاصــًة تركيــا، هــو املنطقــة الوحيــدة خــارج أورواب الــي تُعــد 
نــداً لتلــك الظاهــرة، اترخييــاً وحضــارايً، وكذلــك مــن الناحيــة السياســية والعســكرية ومــن حيــث 
القــوة، ولقــد مثــل املنطقــة الــي كانــت يف وقــت مــا القــوة العظمــى األوىل، وأحــرزت لنفســها 
الســيادة العامليــة قــروانً وأجيــااًل، وأخضعــت مناطــق شاســعة خارجهــا مبــا يف ذلــك أجــزاء مــن 
أورواب نفسها، وهو، إىل جانب أورواب، املنطقتان الوحيداتن اللتان تنازعتا أو تناوبتا أو شاركتا 
يف الســيادة العامليــة عــر التاريــخ ويف أتســيس اإلمراطــورايت والفتــح والتوســع السياســي، فضــاًل 
عــن خلــق احلضــارة الراقيــة ابملعــى املفهــوم. وهلــذا كان اخــرتاق العــامل العــريب هــو التحــدي األكــر 
لالســتعمار واإلمرايليــة، وبدونــه ال تكتمــل لــه الســيادة العامليــة حقــاً، وبــه وحــده يتحقــق تتويــج 
زحفــه، وابملقابــل، مل تكــن مصادفــة أن تبــدأ هنايــة االســتعمار بشــكله التقليــدي يف املنطقــة وأن 

يكــون مقتلــه علــى يدهــا.
لنــا كيــف أن املوجــة احلديثــة لالســتعمار األورويب كامتــداد للحملــة الصليبيــة وتصفيــة  يتبــني 
للحســاب مــع العــامل العــريب وكيــف أن هــذه املســحة الدينيــة لالســتعمار عــادت لُتكــرر وتؤكــد 
املنطقــة وهــي  مــن موجــات االســتعمار األورويب احلديــث يف  مــع آخــر وأدىن موجــة  نفســها 
االســتعمار الصهيــوين القمــيء. وأن عــداء أورواب االســتعماري حيمــل روحــاً صليبيــة وطائفيــة يف 
الدرجــة مــع عاملنــا "العــريب واإلســالمي"، فالفــارق األبــرز بــني أورواب والعــامل العــريب هــو الديــن ال 
اللــون، وأييت االســتعمار الصهيــوين يف فلســطني احملتلــة ابســم إســرائيل، كحالــة مــن االســتعمار 
الصهيونيــة  احلركــة  فبــداايت  األوروبيــة،  االســتعمارية  القــوى  تلــك  فقــط  وخلقتــه  لــه  مكنــت 
عاصــرت آخــر موجــة كــرى مــن موجــات االســتعمار األورويب احلديــث، وحتققهــا كان معاصــراً 

مــع هنــاايت عصــر االســتعمار بوجــه عــام.
هــذه حقائــق علميــة اترخييــة وجغرافيــة ال ختطئهــا العــني، وُتظهــر إســرائيل علميــاً وموضوعيــاً علــى 
حقيقتهــا ابلنســبة لــكل مهتــم ابجلغرافيــا السياســية؛ وأن الصهيونيــة ليســت ســوى حركــة سياســية 
االســتعماري  السياســي  املنــاخ  لرتكبهــا وتســتثمر  االســتعمارية  املداريــة  املوجــة  تعلقــت أبذايل 
وصــواًل إىل حتقيــق أهدافهــا اخلاصــة يف إنشــاء "الدولــة اليهوديــة"، لتتخــذ مــن الديــن قناعــاً خللــق 

ومســامعهم مت ارتــكاب الكثــر مــن اخلطــااي وليــس األخطــاء كمــا أنــه مــن غــر املعقــول أن 
ال يكــون هنــاك أي مســمى لرمــز وطــي جامــع أو حــى ألوائــل الشــهداء ومــن كل الطوائــف 

واألداين واألعــراق . 
مــا حــدث يف اجلانــب العســكري انســحب إىل اجلانــب السياســي فلــم تفــرز هــذه الثــورة 
قياداهتــا احلقيقيــة مــن داخلهــا كمــا هــو األمــر يف كل الثــورات فــإن القيــادات تكــون إمــا ســابقة 
للثــورة وهــي مــن أعــدت هلــا وهــذا ال ينطبــق علــى الثــورة الســورية أو هــي نتــاج الثــورة وهــو 
مــامل يتــم يف الواقــع علــى الرغــم مــن وجــود بعــض عناصــر التنســيقيات يف جســم املعارضــة إال 
أن أغلــب مــن ركبــوا الثــورة وتصــدروا املشــهد السياســي  يف كل تشــكيالهتا هــم نتــاج الدعــم 
، وليــس هلــم وزن أو فعــل حقيقــي علــى األرض كمــا أن أغلبهــم مل يتجــاوز الطفولــة واملراهقــة  
السياســية إن مل نقــل عنــه أنــه ســاذج سياســياً وال ميلــك مــن فنوهنــا وعلومهــا شــيئاً رغــم أن 
بعضهــم ميلــك الشــهادات العليــا يف علومهــا إال أن السياســة هــي ممارســة وخــرة وليســت 
ابلشــهادات ومل توظــف املعارضــة السياســية أغلــب السياســيني املنشــقني عــن النظــام خلدمــة 
املشــروع الوطــي وذلــك الرتبــاط هــذه املنظومــة الــي تســلطت علــى كل التشــكيالت مــن 
اجمللــس الوطــي إىل االئتــالف وجلنــة املفاوضــات وانتهــاء ابللجنــة الدســتورية وماحــول هــذه 
التشــكيالت مــن هيئــات ومنصــات أنشــئت هنــا وهنــاك ومسيــت بعضهــا أبمســاء العواصــم الــي 

أنشــئت فيهــا وأغلبهــا إن مل نقــل كلهــا مرتبطــة أبجنــدات تلــك الــدول . 
هلــذا فقــد اســتطاع فريــق مــن هــذه املعارضــة ســلب القــرار مــن اجلميــع وهــذا الفريــق مــن 
نســتطيع أن نطلــق عليهــم الفهلويــني الذيــن اســتغلوا حبنكتهــم وقدرهتــم علــى تســويق أنفســهم 
وارتباطهــم هبــذه الدولــة أو تلــك وبنــاء عليــه اليــزال التشــرذم مســتمراً واملنصــات واملؤمتــرات 
تــزداد يومــاً بعــد يــوم يف ظــل غيــاب اســرتاتيجية واضحــة مــن اجلميــع تعمــل ملصلحــة ســورية 
وشــعبها ال ملصلحــة األفــراد ومشــغليهم. هــذا التخبــط العســكري والسياســي أدى إىل تراجــع 

أيديولوجيــة اترخييــة ودينيــة جتمــع يهــود الشــتات حوهلــا، وخُتفــي بذلــك حقيقــة أهدافهــا عــن العــامل 
اخلارجــي، ويفســر بذلــك رفضهــا لعــدة اقرتاحــات إلقامــة "الوطــن القومــي" غــر فلســطني؛ فهــل 

نتمكــن مــن تقويــض هــذه األســطورة وســرديتها التوراتيــة؟.
مــع أنــه مــن املســتحيل منــذ البدايــة حتقيــق احللــم الصهيــوين إال مبســاعدة كاملــة مــن قــوى الســيادة 
العامليــة، ممــا وفــر مصلحــة اســتعمارية متبادلــة ومشــرتكة ربطــت احلركــة الصهيونيــة ابإلمرايليــة 
تنتقــل مــع انتقــال مركــز الثقــل يف زعامــة اإلمرايليــة، وهــي نفــس املصلحــة ابلتكالــب ضــد ربيعنــا 

الدميقراطــي العــريب وثورتــه.

الشــعب فاعــل واحلكــم مفعــول بــه وليــس العكــس، قــل يل مــا هــو هــذا احلاكــم أقــل لــك مــن هــو 
هــذا الشــعب، فــإذا كان احلاكــم خيشــى الشــعب ويرتعــد أمامــه فهــذا شــعٌب حقــاً، أمــا إذا كان 
العكــس فليــس هــذا بشــعب وإمنــا قطيــع. إن أعظــم سياســة خارجيــة ممكنــة ألي دولــة هــي البنــاء 
ــق، أو ســتكون التبعيــة  الداخلــي، ومــا عــدا ذلــك بــال جــدوى؛ ابــِن قوتــك داخليــاً أواًل مث انطلـ
واالســتبداد اخلــادم لالســتعمار؛ وهــذا حــاُل منطقتنــا العربيــة بعــد 1970. راجــع مقالنــا "اجلــوالن 
املســروق: تنقيــٌب يف التاريــخ")1( الــذي أشــران يف ثنــاايه خلطــٍط متــت وســلطٍة عميلــة ســلمت 

الثــورة يف ســورية واقعيــاً إن كان علــى مســتوى األرض الــي كانــت عــام 2013م أغلبهــا حبــوزة 
املعارضــة وقــد بلغــت نســبة األراضــي الــي تســيطر عليهــا حــوايل 70% مــن مســاحة ســورية 
ومل تســتطع أن تقــدم فيهــا أي منــوذج ملؤسســة تعتــر شــكاًل وإن كان جنينيــاً مــن أشــكال 
مؤسســات الدول ونتيجة هلذا التخبط يف اإلدارة والحنراف الثورة على املســتويني العســكري 
والسياســي عــن مســارها الصحيــح وتناقــض فصائلهــا العســكرية وقياداهتــا السياســية خســرت 
حاضنتهــا االجتماعيــة بســبب التناقضــات اإلثنيــة والدينيــة ونتيجــة لســيطرة وطغيــان فئــة 
واحــدة مــن اجملتمــع لكوهنــا األغلبية.لتتحــول الثــورة بــداًل مــن أن تكــون ثــورة الســوريني مجيعــاً 
إىل أن تصبــح خاصــة ابلعــرب املســلمني والســنة حتديــداً حــى وإن كانــوا غــر منســجمني فيمــا 
بينهــم وهــذا مــا جعلهــا ختســر أغلــب األراضــي نتيجــة لعــدم وجــود قيــادة موحــدة فرتاجعــت 

الســيطرة علــى األرض إىل حــوايل 10% مــن مســاحة ســورية ومــازال النزيــف مســتمراً.
علــى ضــوء مــا ســبق وكنتيجــة حتميــة اآلن وحنــن نقــرتب مــن الذكــرى العاشــرة،هل نســتطيع 
أن نعيــد الثــورة إىل مســارها األول؟ وهــل نســتطيع جتــاوز كل مــا مضــى؟ وهــل نســتفيد مــن 
أخطائنــا؟ وهــل اســتطعنا مراكمــة اخلــرات أم مازلنــا حبيســي فرديتنــا؟ تلــك الفرديــة الــي تربينــا 
عليهــا وعكســناها يف مجيــع أعمالنــا وأفعالنــا لقــد أثبــت الســوريون دائًمــا اهنــم انجحــون كأفــراد 
ولكنهــم فاشــلون يف العمــل اجلماعــي وهــذا مــا جنــح النظــام يف زرعــه فيهــم طــوال الســنني الــي 

تســلط فيهــا علــى ســورية.
بقــي علينــا أن نقــول أال حيســب العمــر بعــدد الســنني ويتغــر احلــال مــن عمــر آلخــر فهــل 
نتوقــع أن ثورتنــا بلغــت ســن الرشــد.قد يكــون هــذا صحيحــاً مــن الناحيــة الشــعبية فرغــم كل 
االنتكاســات واخلســائر واملآســي الــي مــرت علــى الســوريني إال أنــه مــن املؤكــد أهنــم لــن يعــودوا 
إىل مــا قبــل 2011م وستســتمر الثــورة وتنتصــر ألن جذوهتــا يف نفوســهم التــزال مشــتعلة 

وســينتجون القيــادة احلقيقيــة الــي ســتغر ليــس النظــام فقــط بــل حــى املعارضــة.

وفرطــت ضمــن التبعيــة لالســرتاتيجية املداريــة االســتعمارية.
العــدد  املعرفــة  الفوضــى" )عــامل  "مــدار  يعــاجل ويطــرح موضــوع  وإن كان "كريســتيان ابرينــي" 
411( مــن زاويــة املنــاخ و اجلغرافيــا فــإن االســرتاتيجية املداريــة االســتعمارية كان هلــا قــدم الســبق 

يف تلــك الفوضــى.
ال أحــد ينكــر مــزااي الغــرب العظمــى، الــي تســتحق اإلشــادة، لكــن هــذا ال ينبغــي أن ينســينا 
النواقــص والعيــوب، فاألصوليــة الــي يعانيهــا الغــرب حاليــاً مل تعــد أصوليــة دينيــة، وإمنــا أصبحــت 
أصوليــة إحلاديــة، ماديــة، إابحيــة، نســبوية، عدميــة. وابلتــايل فهــي مضــادة ألصوليتنــا حنــن ذات 
الطابــع الالهــويت القروســطي التكفــري القاطــع املانــع، فاخلطــر الغــريب حاليــاً ليــس مــن جهــة 

األصوليــة الدينيــة، وإمنــا مــن جهــة األصوليــة اإلحلاديــة.
األصوليــة الســائدة يف الغــرب حاليــاً تكمــن يف هيمنــة الفكــر الَعْلَمــوي الوضعــي التكنولوجــي 
البــارد الــذي يُنكــر حــى إنســانية اإلنســان، بــل وخيتــزل - الفكــر الوضعــي املتطــرف يف علمويَّتــه 
- اإلنســان إىل جمــرد عناصــره األوليــة، وقوانينــه الفيزايئيــة وتفاعالتــه البيولوجيــة – الفيزيولوجيــة، 
فهــو ال يعــرتف أبي تعــاٍل مثــايل أو روحــاين رابين يتجــاوز املــادايت، وهــذا تيــار خطــر فعــاًل، 
بــل وال يقــل خطــورة عــن تيــار األصوليــة الدينيــة، وإْن كان بشــّكل خمتلــف أو معاكــس، بدليــل 
حماولتــه التدخــل يف الرتكيبــة الوراثيــة لإلنســان، مــن دون أي رادع أو وازع، بــل وحيــاول أن خيلــق 
اجلنــني البشــري يف أنبــوب االختبــار! ابإلضافــة إىل عمليــات االستنســاخ املطبقــة علــى النبــات 
واحليــوان، ورمبــا اإلنســان ذاتــه قريبــاً. ففــي كل مــرة كانــت البشــرية تشــهد طفــرة جديــدة، وتنتقــل 
مــن حــال إىل حــال، وكانــت تولــد مــن جديــد، وحنــن اآلن علــى مشــارف عــامل آخــر دخلنــاه 
مــع انفجــار طفــرة املعلوماتيــة واكتشــاف قــارة اإلنرتنــت والعــامل االفرتاضــي مرتافقــة مــع الطفــرة 
البيولوجيــة والعوملــة االقتصاديــة؛ فنحــن يوميــاً، ومنــذ الصبــاح الباكــر، نُبحــر يف خضــم هــذه القــارة 
اجلديــدة للشــبكة العنكبوتيــة، وابلتــايل، فنحــن نعيــش ثــالث طفــرات وخماضــات دفعــة واحــدة. 

وعــن ذلــك ســوف ينبثــق العــامل اجلديــد.
هــذا التطــرف العلمــوي- التكنولوجــي املفــرغ مــن كل عاطفــة إنســانية، أو قلــب أو حــى أخــالق، 
أصبــح يشــكل خطــراً علــى مســتقبل البشــرية، مثــل الّتطــرف الديــي، ورمبــا أكثــر، وهــو الــذي 

يشــكل وحــدة ثقافيــة مــع االســتبداد وخيانــة عصــر احلريــة والتنويــر.
العدد 78 من إشراق، )’’ اجلوالن املسروق: تنقيٌب يف التاريخ(  )1( -----
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Geçim Kaynağını Geliştirme Programı, Ankara Üniversitesi TÖMER iş birliğiyle,  çalışanlar 
ve Toplum Merkezlerinde mesleki beceri kazanıp iş arayan yararlanıcıları için İş ve Meslek 
Türkçesi Eğitici Eğitimi’ni düzenledi.

Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde Koronavirüs önlemleri hakkında bilgilendirmeler devam ederken, dikiş 
atölyelerinde de çalışanları ve yararlanıcıları için maske üretimine başlandı.Üretilen maskeler hastanede 
gerçekleşen sterilizasyon işleminden sonra kullanıma hazır hale gelecek.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı ve Erciyes Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi iş birliğiyle, okullarda eğitim gören yerel ve farklı milletlerden öğrencileri 
için Türkçe, İngilizce ve Arapça dil pratiklerinin yapıldığı TANDEM Projesi başlatıldı.  

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Koronavirüs ile mücadele kapsamında, esnafımızı ve halkımızı bilg-
ilendirmeye yönelik çalışmaları başladı.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Edirne sınırındaki göçmenlere dikiş atölyelerinde üretilen 
atkı, bere, eşofman ve şalları verirken Koronavirüs önlemleri hakkında da Arapça, Türkçe, 
Farsça ve İngilizce’den oluşan broşürlerle beraber bilgilendirme yaptı.

نظم مركز اهلالل األمحر ضمن »برانمج تطوير مصادر الدخل واملعيشة« برانجما تدريبيا على اللغة الرتكية اخلاصة ابلعمل واملهن. وقد 
استهدف الرانمج التدرييب الذي نظم ابلتعاون مع معهد تعليم اللغة الرتكية »تومر« يف جامعة أنقرة العمال والباحثني عن العمل 

الذين أمتوا دورات تدريبية يف املراكز اجملتمعية ختص املهن واحلرف ومهارات العمل. 

تستمر أنشظة التوعية يف مراكز اهلالل األمحر اجملتمعية وتقدمي املعلومات حول التدابر الواجب اختاذها للوقاية من فايروس كوروان، ويف نفس الوقت بدأ 
إنتاج الكمامات الطبية للعاملني واملشاركني املستفيدين يف ورشات اخلياطة والتطريز. وستكون الكمامات الواقية الي مت إنتاجها جاهزة لالستخدام بعد 

االنتهاء من عمليات التعقيم يف املستشفى. 

ابلتعاون بني برانمج االندماج االجتماعي يف مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف قيسري ومركز التعليم املستمر يف 
جامعة أرجييس مت إطالق مشروع TANDEM اتندم ملمارسة اللغات الرتكية واإلجنليزية والعربية ويهدف الرانمج 

الطالب الذين يدرسون يف املدارس، سواء األتراك أو القادمني من دول خمتلفة. 

بدأت مراكز اهلالل األمحر الرتكي نشاطاهتا وجهودها التوعوية للتجار واحلرفيني وألفراد الشعب، وذلك يف إطار 
مكافحة فروس كوروان.

قامت مراكز اهلالل األمحر الرتكي بتزويد املهاجرين والنازحني على حدود مدينة أدرنة الرتكية مع اليوانن مبستلزمات التدفئة 
من اللفحات والقبعات والبيجامات والشاالت الي مت إنتاجها يف ورش اخلياطة. كما قامت أيًضا بتقدمي معلومات ونشرات 

توعوية هلم حول التدابر واإلجراءات املتخذة ضد فروس كوروان، ابللغات العربية والرتكية والفارسية واإلجنليزية.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, sosyal medya aracılığıyla ekiplerimize sesini duyuran 
Ahmet’in ailesine ulaştı. Ülkemize sağlık hizmetlerinden faydalanmak için giriş yapan 
Ahmet’in ihtiyaçları tespit edilip gerekli yönlendirmeler yapıldı.

وصل مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف هاطاي إىل عائلة أمحد الذي خاطب طواقم اهلالل األمحر الرتكي عر 
منصات التواصل اإلجتماعي. وقد مت حتديد االحتياجات األساسية الي حيتاجها أمحد الذي دخل إىل تركيا من أجل 

االستفادة من اخلدمات واملساعدات الصحية، ومت توجيه فرق العمل للقيام ابألمور الالزمة.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi ve Kahramanmaraş Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
iş birliğiyle, Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirilerek  “Çocuk Hak-
ları” konulu seminer verildi.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi  Geçim Kaynağını Geliştirme Programı, Suriye Dostluk Derneği ile 
Elektrik Ark Boru Kaynakçılığı ve 2. Seviye Lojistik Elemanı Eğitimleri’nin başlaması için imzaları attı.

ابلتعاون بني مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف كهرمان مرعش ومركز كهرمان مرعش لإلرشاد واألحباث، مت تنظيم زايرة إىل 
مدرسة دوملو بينار الشهيد هاشم يي غول اإلبتدائية، ومت تقدمي ندوة حول موضوع »حقوق الطفل«. 

وقعت اتفاقية تعليمية من أجل البدء يف برامج تعليمية وتدريبية، وكان املوقعون املتعاونون من أجل هذا الرانمج هم: برانمج تطوير مصادر املعيشة يف مركز اهلالل األمحر 
يف أنقرة، ومجعية الصداقة السورية. ووقعت االتفاقية من أجل البدء بتدريب الكوادر والعناصر اللوجستية يف املستوى الثاين وتدريب حلام األانبيب والقنوات الكهرابئية. 

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İyilik Kütüphanesi Projesine destek amacıyla İyilik Gönüllüleri tarafından Fatih’te Türbe 

Sokağı’nda organize edilen kermese vatandaşları ilgi gösterdi.

İyilik için gelen, katkı sunan bütün gönüllüleri ve vatandaşları teşekkür ederiz.

İyilik Derneği’nin Afrika’da sürdürülebilir kaynaklar üretmek amacıyla geliştirdiği önemli projel-
er arasında yer alan Süt Keçisi projesi ile bir aileye 3 Süt Keçisi hediye ediliyor. Aileye hediye edilen 
keçilerden 2’si dişi biri teke olarak seçiliyor. Böylece ailenin üretim sağlayarak hayvancılık ile geçimini 
sağlaması hedefleniyor. 
İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan KOÇER ve İyilik Gönüllüleri’nden oluşan ekip Süt 
Keçisi dağıtımı için Afrika’da Burkina Faso’ya giderek 345 aileye 1.035 süt keçisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu 
Toplantılarının üçüncüsü Anadolu Platformu Ankara Ofisinde yapıldı. İlki Gaziantep’te, ikincisi İstanbul’da yapılan 
toplantıya; Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye Geçici Hükümetinden Amal Al Sheikho, Türkmen 
Meclisi Başkanı Vecih Cuma, Bağımsız Kürt Konseyi Başkanı Abdulaziz Temmo, siyasetçiler, STK temsilcileri, kanat 
önderleri, gazeteciler, yazarlar, basın mensupları, Kızılay, Gaziantep Üniversitesi,  Yunus Emre Enstitüsü ve Milli Eği-
tim Bakanlığından temsilciler katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde 
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” kapsamında yapılan üçüncü toplantıda katılımcılar tek tek söz alarak 
gündem maddeleri olarak belirlenen konularda düşünce, fikir ve önerilerini paylaştı. Toplantıda gündeme getirilen 
konular bir rapor haline getirilerek dışişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı ve cumhurbaşkanlığına rapor olarak sunulacak.

أبــدى املواطنــون اهتمامــا كبــرا بفعاليــة مجــع الترعــات والدعــم الــذي نظمــه متطوعــو مجعيــة اخلــر يف شــارع تربــة يف منطقــة الفاتــح، 
واهلــادف لدعــم مشــروع مكتبــة اخلــر.

الشكر جلميع املتطوعني واملواطنني الذين جاؤوا من أجل تقدمي الدعم والذين سامهوا يف دعم اخلر.

من بني املشاريع املهمة الي بدأهنا وطورهتا مجعية اخلر »إييليك«  من أجل حتسني مصادر الدخل يف إفريقيا عر مشروع »العنز 
احللوب«، إذ يتم إهداء ثالث عنزات حالبة للعائلة الواحدة. ما يتم تقدميه لألسرة عبارة عن اثنتني من املاعز وتيس واحد ليكون 
اجملموع ثالثة. وهكذا فإن املشروع يهدف إىل حتفيز العائلة على اإلنتاج من خالل توفر سبل العيش يف جمال رعاية واستثمار املاشية.
وقد توجه إىل بوركينا فاسو فريق ضم كل من رئيس جملس إدارة مجعية اخلر أمحد توران كوتشار ومتطوعو مجعية اخلر من أجل توزيع 

املاعز احللوب، وقد وزعوا  ابلفعل 1.035 رأسا من املاعز احلالبة على 345 عائلة.

وُعقد االجتماع الثالث من اجتماعات »منصة االتصاالت املدنية والتنسيق« الي نظمها مركز بيكام BEKAM مركز العلم والتعليم والثقافة 
، وذلك يف مكتب منصة األانضول يف أنقرة. وكان االجتماع األول قد عقد يف مدينة غازي عنتاب يف حني عقد الثاين يف اسطنبول. وقد 
شارك يف االجتماع رئيس منصة األانضول تورغاي الدمر، والسيدة أمل الشيخو من احلكومة السورية املؤقتة، ورئيس جملس الرتكمان السوريني 
وجيه مجعة، ورئيس رابطة املستقلني الكرد السوريني عبد العزيز متو، وسياسيون وممثلون عن املنظمات املدنية غر احلكومية، وقادة الرأي العام 
وصحفيون وكتاب وممثلي اهلالل األمحر الرتكي وممثلي عن جامعة غازي عنتاب ومعهد يونس امره وممثلون عن وزارة الرتبية والتعليم. االجتماع 
الثالث هذا ُعقد يف إطار »منصة التواصل املدين والتنسيق لعملية دمج املهاجرين السوريني« وهو املشروع الذي تدعمه وزارة الداخلية الرتكية. 
وخالل االجتماع ألقى كل أحد من املشاركني كلمته، إذ تناقش املشاركون وتبادلوا أفكارهم وآراءهم واقرتاحاهتم حول املوضوعات الي مت حتديدها 
على أهنا بنود جدول األعمال. سيتم طرح القضااي الي نوقشت يف االجتماع وتقدميها إىل وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية ورائسة اجلمهورية كتقرير.

استمرار الجهود والدراسات الرامية لحل مشكلة الفقر في القارة السمراءتنظيم فعالية جمع الدعم لمشروع مكتبة الخير

عقد االجتماع الثالث للتواصل والتنسيق المدني في أنقرة

İyilik Kütüphanesi Projesi’ne Destek Kermesi DüzenlendiKara Kıta’da Yoksulluğa Çözüm Çalışmaları Devam Ediyor

Sivil İletişim ve Koordinasyon Toplantısının 3.sü Ankara’da Yapıldı
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Suriye’de saldırıya maruz kalan sadece insanlar ve binalar değil, bizim de parçası 
olduğumuz büyük bir kültür ve medeniyet. Bu bilgi ve birikimi ayakta tutarak 
genç dimağlarda yaşatmak için; İyilik Derneği olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
AFAD işbirliğiyle Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, ve kırsallarındaki “İy-
ilik Okullarına Kütüphane Kampanyası” başlattı. Gelin yaşanan gaddarlığa ve 
yıkıcı teknolojiye en güzel cevabı erdemli ve bilgili bir nesil ile verelim. Sizde 
yapacağınız 2.000 TL’lik bağış ile bir kütüphane kurulmasını sağlayabilir veya 
küçük bir destek ile yeni bir gelecek inşa etmemize katkıda bulunabilirsiniz. 
Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu hattan derneğimize ulaşabilir, görevli 
arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

ليــس البشــر واملبــاين فقــط هــم الذيــن تعرضــوا للهجمــات والقصــف يف ســوراي ، بــل الثقافــة واحلضــارة الكبــرة الــي حنــن أيًضــا جــزء 
منهــا. ولذلــك فقــد أطلقــت مجعيــة اخلــر iyilik محلــة اخلــر للمكتبــات املدرســية الراميــة للحفــاظ علــى هــذه املعرفــة واخلــرة وإبقائها 
 على قيد احلياة يف عقول الشــباب. واســتهدفت مناطق خمتلفة من ســوراي مثال اعزاز ، عفرين ، جربلس ، الباب ، وريف إدلب.
متعلــم. فاضــل  جبيــل  نقدمهــا  أجابــه  أبمجــل  التخريبيــه  والتكنولوجيــا  املمــارس  الظلــم  لنكافــح   تعالــو 

لــره تركيــه ميكــن ان توفــر إقامــة مكتبــة أو بدعــم صغــر منكــم ستســامهون  الــي ســتقدموهنا بقيمــة 2000  وانتــم بترعاتكــم 
08507773344: التــايل  الرقــم  عــر  مجعيتنــا  مــع  التواصــل  ميكنكــم  التفاصيــل  مــن  للمزيــد  جديــد.  مســتقبل  بنــاءان   يف 

وأخذ معلومات أكثر من قبل األصدقاء املوظفني.

دمروها بالقنابل، وسوف نبنيها بالكتب..مكتبة الخير
Bombalarla Yıktılar, Kitaplarla İnşa Edeceğiz..İyilik Kütüphanesi

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken Türkiye’de de virüsün yayılmaması 

için alınan önlemler neticesinde risk grubunda olan ve evden çıkamayan yaşlı 

ve hasta vatandaşların yardımına Kızılay gönüllüleri yetişiyor. Kızılay gönüllüleri 

yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişlerini yaparak onlara 

destek oluyor.

يف الوقــت الــذي يكافــح فيــه العــامل كلــه فايــروس كــوروان يتحــرك متطوعــو اهلــالل األمحــر الرتكــي ملســاعدة املرضــى 
واملســنني الذيــن ال يســتطيعون اخلــروج مــن منازهلــم والذيــن صنفــوا ضمــن اجملموعــة املعرضــة للخطــر نتيجــة للتدابــر الــي 
اختذهتــا تركيــا للحــد مــن انتشــار فايــروس كــوروان. إذ يقــوم متطوعــو اهلــالل األمحــر مبســاعدة املســنني أو األشــخاص 

املصابــني أبمــراض مزمنــة مــن خــالل القيــام ابلتســوق والشــراء مــن األســواق نيابــة عنهــم.

متطوعو الهالل األحمر يتسوقون نيابة عن كبار السن والمرضى الذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم 
Kızılay Gönüllüleri Evden Çıkamayan Yaşlı ve Hastaların Alışverişini Yapıyor

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve beraberindeki heyet Bülbülz-
ade vakfı ziyaret etti.
ZiyaretteBülbülzade vakfın başkanı Turgay Aldemir ile görüşen Dr. 
İbrahim Altan ile İdlib’deki yardım faaliyetleri başta olmak üzere Suriye 
içerisindeki faaliyetler, Türkiye’deki çalışmalar ve bölgesel gelişmelerle 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

قام مدير عام اهلالل األمحر إبراهيم التان والوفد املرافق له بزايرة لووقف بلبل زاده.
وخــالل الــزايرة التقــى الدكتــور إبراهيــم أتــالن برئيــس الوقــف تورغــاي ألدمــر، وتناقــش معــه حــول 
األنشــطة واملشــاريع الــي تنفــذ يف ســوراي وعلــى رأســها نشــاطات تقــدمي املســاعدات يف إدلــب. 

كمــا تبــادل الضيــف والرئيــس وجهــات النظــر بشــأن التطــورات اإلقليميــة واألعمــال يف تركيــا.

 Kızılay Genel Müdürü Bülbülzade Vakfı Ziyaret Ettiالمدير العام للهالل األحمر يقوم بزيارة لوقف بلبل زادة 
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إشراق..مائة زهرة وزهرة

رئيس القسم الثقافي

قبيل غروب عام ألفني ومخسة عشر صدرت صحيفة إشراق عن مركز الشرق األوسط للميداي 
بدعٍم من وقف بلبل زادة ورئيسها الكاتب املفكر تورغاي ألدمري، ومبشاركة فاعلة من منظمة 
منرب الشام اليت استطاعت أن تقوم بدوٍر هام عرب جتميع الطاقات السورية املبدعة والتنسيق 

فيما بينها للنهوض بعبء هذا املشروع الثقايف الكبري.
لقد جاءت صحيفة إشراق استجابة حلاجة ملحة أملتها ظروف استثنائية أصبحت تشكل خطراً 
على ذاكرة الشعب السوري املهّجر وهويته الثقافية الوطنية، وبغية املسامهة يف ترميم هوة ابتت 
تتسع يف إطار العالقة بني السوري وشقيقه الرتكي، وتصحيح البوصلة فيها، واالرتقاء هبا حنو 

االندماج الثقايف واجملتمعي.
تنطلق صحيفة إشراق يف أدائها لرسالتها اإلنسانية من إميان عميق ابجلوامع املشرتكة احلضارية 
والثقافية بني الشعبني السورّي والرتكّي اليت يؤكدها التاريخ وتعّززها اجلغرافيا وتسمو هبا العقيدة 

اإلسالمّية احلنيفة.
صحيفة إشراق فضاء مفتوح على الثقافة اإلنسانية أمام مجيع املبدعني دون متييز، وال بّد يف 
هذا اجملال من التأكيد على أّن السياسة العامة للنشر يف صحيفة إشراق تنطلق من رؤية منفتحة 
إبداعية، وقيمية  الفكرية واملذاهب اجلمالية، ومن معايري موضوعّية فنية  التيارات  على مجيع 

إنسانية شاملة. 
لقد استطاعت الصحيفة عرب مسريهتا الشاقة أن توّسع من مساحة انتشارها يف املدن والبلدان، 
وأن تستقطب عدداً كبرياً من الكتاب واألدابء املهّمني، ومن قادة الرأي السوريني واألتراك من 
كافة املناطق وعلى اختالف أطيافهم ومذاهبهم وتياراهتم الفكرية والسياسية والدينية والعرقية.

تتلخص رسالة صحيفة إشراق الثقافّية من خالل عدٍد من األهداف تسعى إىل حتقيقها لعّل 
امّهها: 

- التأكيد على أواصر األخوة بني الشعبني السوري والرتكي، وترسيخ ذهنّية األّمة ومفهومها 
إلاثرة  اهلادفة  والتزييف  التضليل  حملاوالت  والتصّدي  ابحلقيقة  والعناية  واحلضارّي،  اإلنساينّ 

البغضاء والفتنة.
اجملتمع  أطياف  بني  إنساينّ  وفكر  وفنون  آداب  من  عليه  تنطوي  مبا  الراقية  الثقافة  نشر   -

السوري مبا يرتقي ابملشاعر وينهض ابلعقول، ويساهم يف ترسيخ احملبة والسالم بني البشر.
- احلفاظ على الذاكرة واهلوية الوطنية السورية عرب االهتمام ابلرتاث املادي والشفوّي والرتكيز 

على العادات والتقاليد األصيلة احلميدة.
- تعزيز القيم الروحّية واملبادئ األخالقية واإلنسانية وتكريس أمهية اإلصرار على التمسك 
حبق العودة إىل الوطن، وحقوق املواطنة مبا فيها احلرايت والعدالة والكرامة اإلنسانية ورفض 

الظلم واالستبداد.
- نشر الوعي وتنمية احلّس اإلنساين السليم يف مجيع نواحي وجماالت احلياة، والتحريض على 

تبيّن املنهج العلمي واألخالقي يف مواجهة خمتلف أوجه الفساد والتطرف واجلهل.
- التأكيد على أمهية املرأة يف التنمية ويف بناء األسرة واجملتمع، وتسليط الضوء على دورها 
السورية ويف إعادة إعمار ما هتّدم من بىن اجتماعية وثقافية  الثورة  املركزّي وفاعليته يف ظل 

واقتصادية وسياسية وغريها.
املادية والنفسية  العديد من شرائح اجملتمع السوري  املتعلقة مبعاانة  القضااي املختلفة  - إاثرة 

والتعليمية وخباصة فيما يتعلق ابألطفال والشباب، وأساليب جتاوزها ومعاجلتها.
- املسامهة يف خلق حوار حضاري وإنساين بني النخب املثقفة السوريّة والرتكّية مبا ميّت العالقة 
األخوية التارخيية، خاصة وأهنما متتحان من جذور ثقافّية وحضاريّة وروحّية مشرتكة، كما أهنا 
تشرتكان يف اجلغرافيا واألمل، ويف احللم واألمل مبستقبل مشرق وآمن حيمل السالم واخلري إلنسان 

هذه املنطقة والعامل.
إّن اإلميان أبمهية الكلمة الطيبة ودورها املؤثر مبا حتمله من سحر وطاقة هائلة يف بناء اإلنسان 
دوحة  لتكون  السعي  إىل  إشراق  بصحيفة  يدفع  وخميلته،  ومشاعره  عقله  وتشكيل  السوّي، 
لغة  عن  بعيداً  املثمر،  الودود  احلوار  ويسود يف صفحاهتا  احلرية  معاين  فيها  تتجّسد  خضراء 

اإلقصاء والتجريح والتهاتر، والدعوات احملّرضة على الكراهية والعنف.
بعد أكثر من أربعة أعوام ومائة زهرة وزهرة تفتحت على صدرها ما زالت إشراق تنهض برسالتها 
وحبلمها وبغاايهتا النبيلة، وتزداد ثراء مبا تودعه يف خزائنها عقول كتاهبا وقلوهبم من إبداع وحّب. 

Ali Muhammed Şerif

İşrak.. Yüz çiçek ve çiçek 

Kültür Bölüm Başkanı

2015 yılın sonlarında İşrak gazetesi, Ortadoğu Medya Merkezi aracılığıyla ve Bülbülz-
ade Vakfı Başkanı düşünür yazarı Turgay Aldemir’in desteğiyle yayın hayatına başladı. 
Minber El-Şam Derneği, gösterdiği performansla Suriye’nin yaratıcı kültürel enerjileri-
ni bir araya getirerek bu büyük projenin sorumluluğunda aktif rol aldı. İşrak gazetesi, 
yerinden edilmiş Suriye halkının tarihine ve ulusal kültürel kimliğine tehdit oluşturan 
istisnai koşulların gerektirdiği ihtiyaca binaen doğdu.
Amacı; uçurumun eşiğinde bulunan Suriye halkı ve kardeş Türkiye halkı arasındaki so-
syal ilişkinin çerçevesini oluşturmak ve genişletmek için katkıda bulunarak ileriye taşıyıp 
içindeki pusulanının yönünü bulup kültürel ve sosyal entegrasyona doğru götürmektir.
İşrak gazetesi, derin bir anlayışla insani misyonunu yerine getirmekle birlikte, İslam 
kardeşliği yanı sıra tarihi bağları ve coğrafya komşusu olan bizlerin ortak medeniyet ve 
kültürel birlikteliğin inancını taşımaktadır.
İşrak gazetesi, ayrımcılık yapmadan kapısını genel olarak, kültürel çalışma yapan bütün 
entelektüellere açmıştır. Bu bağlamda, İşrak gazetesinin genel yayın politikasının tüm 
entelektüel sanatsal düşünce akımlarına açık bir vizyona dayandığını da vurgulamak 
gerekir.  
Gazete, zorlu yayın hayatında farklı ülke ve şehirlerden çok sayıda önemli Türk ve Su-
riyeli yazar, edebiyatçı, düşünürü kendine katarken, politik görüşüne, dini inancına ve 
mezhebine bakmaksızın bir çok kesime ulaşmayıve onlarla iletişim kurmayı başarmıştır. 
İşrak gazetesinin kültürel misyonu ve ulaşmayı amaçladığı en önemli hedeflerin özetle 
şunlardır: 
- Suriye ve Türkiye halkları arasındaki kardeşlik bağlarını vurgulayarak ümmet 
düşüncesiyle insan ve medeniyet kavramını pekiştirmektir. İki toplum arsasında  nefreti 
ve kini ekmeyi amaçlayan kötü niyetli olanlara karşı koymaktır.
-Suriye toplumu arasında edebiyat, sanat, insan düşüncesi üzerine yayın yaparak 
kültürel duygularını artıracak ve zihinlerini buna teşvik edecek şekilde insanların 
arasında sevgi ve barışı tesis etmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
- Suriye ulusal kimliğini, sözlü kültürünü, geleneksel örf ve adetlerini ve korumaya çalış-
mak. 
- Manevi değerleri, ahlaki ve insani ilkeleri teşvik etmekle birlikte her bir Suriyelinin 
vatanına dönme hakkına sahip olduğu anlayışına vardırmakla bitlikte, vatandaşlık hak-
larından olan özgürlük, adalet ve insan onurunu korumak, adaletsizliği, zulmü ve dik-
tatörlüğüret etmek.
-Yaşamın her alanında farkındalık meydana getirerek, sağlıklı bir insan duygusu 
geliştirmek ve yolsuzluk, aşırılık ve cehaletin karşısında bilimsel ve ahlaki bir yaklaşımı 
benimsemeye teşvik etmek.
-- Kadınların kalkınmada aile ve toplumun inşasındaki rolün önemine değinmek, Suriye 
devrimiyle birlikte yıkılmış sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve diğer yapıların yeniden 
inşasında kadınların merkezi rol ve etkinliklerine ışık tutmak.
-Suriye toplumunun birçok kesiminin, özellikle çocuklar ve gençlerin maddi, psikolojik 
ve eğitsel alanlarda sıkıntı çektiklerini ve bunların üstesinden gelme ve onlara hitap etme 
yöntemleri ile ilgili çeşitli konuları gündeme getirmek.
- Tarihsel kardeşlik bağını güçlendirmek için Suriyeli ve Türk yazar ve düşünürler 
arasında medeni ve insancıl bir diyalog oluşturulmasına katkıda bulunmak. Özellikle 
iki ülke arasında coğrafi birliktelik ve ortak kültür, medeniyet ve manevi kökler ince-
lendiğinde aynı acıyı paylaştıklarına şahit olmaktayız. Türkiye ve Suriye halkları, bu 
bölge ve bütün dünya için barış ve iyilik taşıyan parlak ve güvenli bir gelecek hayal ve 
umut vadetmektedir.
Normal bir insan zihnini, duygularını ve hayal gücünü inşa etmedeki muazzam cazibe-
si ve enerjisi ile iyilik söyleminin önemine ve etkili rolüne olan inanç İşrak gazetesini, 
özgürlüğün anlamlarının somutlaştırıldığı yeşil bir ovaya olmaya dönüştürmüştür. Ayrı-
ca İşrak gazetesinin dışlama, iftira, pervasızlık, nefret ve şiddete çağrı dilinden uzak 
durmasını sağlamıştır. 
Üzerinden dört yıldan fazla bir zamanın geçmesi yanı sıra göğsünde yüz çiçeğin 
açmasının ardından İşrak gazetesi; misyonunu, hayalini ve asil olan hedeflerini ileri-
ye taşımaya devam etmektedir. İşrak gazetesi, zenginliği ve yaratıcılığın sevgisiyle 
yazarların kalplerinde kök salıp yükselerek çoğalmaya devam edecektir.
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قْل هلم أْن ال شيء لك يف هذه احلقيبة

أيّة حقيبة؟

هي صّرة من ُكمَّْي كنزٍة من صوف 

أكرب منك بسنتني

ومثقوبٍة أيًضا 

من رأس السنبلة اليت نفرت يف الظهر

وهّرت من حّباهتا املئِة 

السبعُة اليت تزحف حنو األكتاف

واْقُصْص عليهم أْن هذا املشط اخلشيّب 

كان من شجرة صندٍل اندر

مل تستطْع أن تلقَيه يف قرب أّمك 

يف غفلة من امللّقن 

وتعّدها وصّيًة 

قصَتها تلك عن قمل غريب 

يصيب الّناس 

إذا توالت عليهم سبٌع عجاف 

ال تطرده إاّل رائحة هذا الدّف العتيق

ومــا هــذه امللفوفــة بشــريط مــن قميــص 

نومهــا

 إاّل فضلة احلّناء األخرية

جورابن ليلكّيان

مفتاٌح 

أنــت خّلصــت قالدتــه مــن طيّــات عنقهــا 

عليــه 

 وأذهلك التشابه 

بــني مــا تركــه اخليــط مــن بيــاض علــى حلــم 

العنــق

وبني جمرى دمعك بني الثديني

نظّارة مسيكة 

يلتحم ما بني عينيها 

بعلكة قرابطّية ال تكاد ترى

مخسة مسامري قرنفل

بعٌض من بذور اآلس

لّفاحٌة عرُضها اصبعان 

مشغولة من قطن حليّب

بيت إبٍر من قّش

وأنفاٌس لن تشّموها

وجّربوا هل تسمعون صدًى ليٍد 

ترّتب أشياء الرتحال 

حىّت تعود بال تلٍف أو نسيان 

أو تصادر يف ظّل أسالك شائكة؟

هي أغراض درويش ال أكثر أيّها الدرك

قل هلم:

هي اليت هترب يب

وأان األمانة 

هّن هكذا األمّهات

حتت الرتاب 

وال يعرتفن 

أبّن حبل املشيمة خيٌط 

 فينقطع.

وم
ّ
سالم حل

شاعر سوري شاعر وكاتب سوري

حقيبة المهجع الخامس

عواد.

كّنا نعيش يف حقل ألغام حترسه الضباع وهبذا كنت أختلف 

عن صديقي الذي كان يشّبه حياتنا حبياة األمساك داخل 

حوض مغلق حيث األمساك الكبرية مّنا تلتهم الصغرية 

بسعادة، ويف كل يوم ختتفي أمساك يسحبوهنا إىل خارج 

احلوض وتنتهي.

ال أحد يعرف أين ذهب الذين اختفوا قبل عقود فقد كّنا 

نسمع فقط هذه الكلمة اليت يعرفها كل سوري وخيافها 

وهي كلمة: / أخدوووووه /.

- إميىت؟ 

- مبارح ابلليل. 

لكنين كنت أرى الضباع يلتهمونه خلف السور وُأدير 

وجهي حنو الذين عادوا حلياهتم الطبيعية وقالوا بعد سنوات 

هذه احلكمة العظيمة:

/ كّنا عايشني وكان عنا أمان /. 

كنا نرتبع على رأس قائمة الدول األكثر سعادة وكانت 

الدولة متأل عّنا األوراق املتعلقة أبمر الوطن، ومتنحنا 

البطاقات التموينية لنحصل على السكر والشاي، وحني 

نكرب أيخذوننا خلدمة الوطن يف اجلبهات، فنرى الطائرات 

واملنشآت والصواريخ والعتاد والشاحنات املعطّلة 

و«الدوسري« والعقوابت وحالق الثكنة واملهاجع والرتب 

العسكرية والضباط وسيارات املرافقة واخلطاابت املرعبة 

وشاشات الرادار واملقسم الرابعي وزوجة العميد اليت كانت 

تشرب املتة يف حديقة املزرعة وتراقب جوع غرائزان. 

كنا نرى السجن والبطانيات واحلراس الذين يشربون 

الشاي مع السكر على نفقة الدولة دون إشهار البطاقات 

التموينية، وكنا نرى كل ما حتتاجه أية أرض لتصري جبهة 

لكننا مل نر العدو. 

عواد نفذ صربه من حتريك العصا يف الرمل ومراقبة السماء 

ليقول يل:

- ابو جاسم من زمان ما مسعت صوت صقر.

اان شخصياً ال أعرف صوت الصقر. كلُّ ما أعرفه من 

أصوات الطيور كان صوت العصافري والبومة والديك، 

مث علمت بعدها أن الديك ال يطري، لكن عواد كان ميّيز 

كل تلك األصوات، وهلذا كان يرى ما مل أره أان رغم أيّن 

أعيشه، فحني رفع يده يف درس التوجيه العسكري ووّجه 

سؤاله للعقيد سليمان:

-  سيدي ... )شنو دين دولتنا، هسا احنا دولة مسلمة 

أو يهودية(. 

/ العقيد سليمان يقرتب منه /

- إحنا دولة مسلمة اي عواد ما تشوف كل عيد سيادة 

الرئيس يصلي على اهلواء.

- طيب سيدي ليش ممنوع الصالة يف اجليش واللي يصلي 

يروح السجن. 

- ألنو حننا جايني حنارب مو نصلي. 

- بس سيدي ما يب حرب، إحنا جايني أنكل ضرب من 

اإلسرائيلي ومنشي وهللا عيب علينا سيدي سنتني ما ضربنا 

رصاصة ومّها كل يومني يقصفون الثكنة ابلصواريخ للصبح 

وملّا خيلصون توصل جلنة التحقيق العسكرية وأيخدون صور 

ويشربون قهوة ويوثقون، سيدي )خلاطر هللا إش يوثقون( 

دمرتنا إسرائيل ومها يوثقون وما خيلوننا نشكي ربنا بصالة.

كان العقيد سليمان يشري أبصابعه حنو سجن الثكنة حني 

رافقت عواد إىل املكان الذي يسرتيح فيه ألنه دائماً يقول 

يل: 

- أبو جاسم ابلسجن بس اراتح ألين كلمة سجني تربر 

لروحك كل العجز اللي بداخلك.. سجني ما بيدي أحرك 

شي.

أوصلُت عواد إىل سجنه وعدت إىل سجين ألنتظر ستة 

عشر يوماً إىل أن يتم إخالء سبيله وتعود احلياة إىل املهجع 

اخلامس.

محمد سليمان زادة
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أروى العمر كناوي 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ..

شاعرة سورية

ستعين  ماذا   .« فارغا  موسى  أم  فؤاد  »وأصبح 
هذه الكلمات لطفلة أكثر من أهنا كلمات الرمحن 
وبعد  لكنها  لنسكن؟.  ونسمعها  لنتعبد  نقرأها 
تلك احلادثة شغلت تفكريي لزمن طويل فأخذت 
أتساءل ماذا تعين ؟! وملاذا أمي تكررها حني تروي 

القصة وتنهمر دموعها وهي تقول:
فارغا.  الفؤاد  يكون  لدقائق فقط عرفت كيف   «
إبحساسها  وأحسست  موسى  أم  بشعور  شعرت 

العزيز الوصف الصعب التخيل«.
كان الوالد رمحه هللا أستاذا معارا يف اململكة أرض 
عصاميا  رجال  هللا  تقبله  وكان  الشريفني  احلرمني 
تقبل  فريدا يف هنجه وأسلوب حياته، وقد حرص 
هللا منه أن حيج يف كل عام هو فيه مقيم هناك، وقد 
اصطحبنا مجيعا يف أحد األعوام وكانت املرة األوىل 
يل وأان الطفلة ابنة مثاين السنوات ذات احلساسية 
املفرطة واملالحظة الدقيقة والعني املتفحصة، فلكم 
الذي  والدهشة  والذهول  االنبهار  تتخيلوا كم  أن 
يطول  أن  طبيعيا  وكان  الرحلة،  تلك  يف  متلكين 
شرودي وأان أراقب تلك األفواج اهلائلة املتدافعة 
مراقبتها  يف  وأستغرق  الشريف،  املكي  احلرم  أمام 
غادروا  الذين  األهل  متابعة  عن  ذهين  فينصرف 
لبقائي  منتبهني  غري  اسرتاحة  وقفة   بعد  املكان 
احلجاج  من  فوج  مبراقبة  بكلييت  مأخوذة  واقفة 
اللطيفة، ظللت  العذب وروحهم  ومتابعة حوارهم 
ألقل من عشر دقائق كانت كافية ليشعر األهل أين 
لست معهم يف اجملموعة املؤلفة من مثاين أشخاص، 
وقف الركب منتظرا وعاد الوالد للبحث عين وحني 
إال  بغياهبم  أشعر  ملا  بعينيه كنت  عيناي  التقت 
ابلذعر  نفسي  مألت  فقط  حلظات  حلظات،  من 
ودفعتين ألحضان الوالد مغرورقة العينني ابلدموع.

ال أستطيع أن أصف نظرة أم اهليثم رمحها هللا حني 
يف  رغبت  أهنا  أجزم  أكاد  أيب،  بيد  متعلقة  رأتين 
إعاديت ألحشائها مرة أخرى هذا ما قاله يل عناقها 
الشديد حني كانت تضمين مث تبعدين عن صدرها 

للحظات تتأملين مث تعود للعناق.
عرفتها  اإلحساسات  وهذه  الشعور  هذا  كل 

وخربهتا اي أماه.
هذا الذي عشِته لدقائق عشته أان لستة أايم ..، 
ابنة  قلبك على  قليب كفراغ  فرغ  لقد  أماه  اي  نعم 
من  بوحشية  سحبا  ابنني  على  فرغ  لكنه  اتئهة 
متاما  فرغ  لئام..،  جبابرة  حقد  وغيبهما  يدي  بني 

واالسرتحام  االستعطاف  صيحات  خابت  حني 
أن  متاما  تدرك  أم  من  والتوسل  الرجاء  وحماوالت 
الذاهب معهم مفقود..، لقد فرغ فؤاد أم موسى 
وأنت  أماه  اي  فؤادك  النجاة، وفرغ  له  وهي أتمل 
ترجني اللقاء، وفرغ فؤادي وأان أوقن وأدرك هول 

املصري واستحالة التأثري وإجرامهم اخلطري.
هللا  اي  هبا  توليتين  ورمحة  وعطف  ورأفة  لطف  أي 

فأكرمتين بعودهتما ساملني !!  
أي فضل أكرمتهما به فأجنيتهما من براثن وحوش 
كاسرة..، أي قوة شددت هبا عضدمها فأجنيتهما 
فاستشاطوا  الصواب  جالديهما  أفقدت  أبعجوبة 
غضبا وانفلتوا خلفهما مسعورين بكالهبم.. حقيقة 

ال جمازا !!
ما  عمر  من  يل  تبقى  ما  ساجدة  بقيت  أين  ولو 

وفَّيُتَك الفضل اي هللا.
أجربتين  بعيدا وسالمتهم  الريح محلتهم عين  لكن 
سنوات  البعد  ويستمر  للفراق..  تسليمهم  على 

وسنوات.
مث ماذا..؟

الرابب  جناح  على  زايرة  الالهب  آب  هبم  أييت 
فيحيلون حرَّه بردا وسالما، ويضوِّعون العطر زهرا 

وأكماما
حني مروا..

حني مرُّوا على الفؤاِد غماما
مللموا الشوَق .. طيَـُّروه مياما

حني صبُّوا الرابَب يف الكأِس صرفا
َروَي الصيُف ابهلطوِل وهاما

غاِف استدارْت حني دقُّوا على الشِّ
أْدُهُر احلرِب واستحالْت سالما

مث ماذا.. ؟! ذاك أيلول وىلَّ
موجع الشْجِو ال يطيُق ابتساما

وبكى الوقُت حني تشريُن أرسى
 عند ابيب وأصبَح اليوُم عاما
مث ماذا..؟! أترى كان طيفا 
أوهَم الغرَس ابلربوِق وغاما 
كيف أنسى ذلك احلنِي إين
كلُّ حنٍي أقصُّ ذاك اخلزامى
اي عبوراً كما السهاِم ختطَّى

مهجَة القلِب أفتديَك ُمقاما 
ليَت أيّنِ على احتمالَك أبقى 
كدُت وهللا أن أذوَب َسَقاما.

حَتطُّ َعلى الَباِب 
- َأْعيِن ِبِه اَبَب قـَْليب -

فـََراَشْه
مَترُّ على الرُّوِح .. 

تْسكُب ِفيَها الذي فَاَض ِمْن ِدْفِئَها 
يف َبَشاَشْه

َومَتَتدُّ .. مَتَتدُّ
تـَْقَرأُ بـَْعَضاً ِمَن احُلبِّ والُودِّ والذكرايْت

تـَُقوُل: ابَتَدا ُمنَتهاَي
رُّ وفَاَض – ُهَنا – السِّ

أنَت الذي َكاَن ُمْنُذ ابِْتَداِء اخلَِليَقِة 
مَيَْتدُّ يفَّ، َومَيِْشي

لِيحضَن ُكلَّ اجِلَهاْت
وأنَت – مبَا ِفيَك ِمْن َجبـَُروِت اإلاَبِء –

َوَما ِفيَك ِمْن ِعزٍَّة أْو ثـََباْت 
َتَظلُّ احلَِبيَس ُهَنا يف َدِمي 

بـنَْيَ َشكِّي 
َوأْعَواِمَي احلُْلَوِة اهلَاِراَبْت 

أِحبَُّك .. َتْدِري أِبنَّ السَِّبيَل إيَلَّ َسَراٌب
يٌل َيِشعُّ ِبُكلِّ الذي  َوأنََّك ُحْلٌم مجَِ

يف انِْتَهاَءاتَِنا ِمْن َحَياْة
وأنََّك ِدفٌء إَذا ما اْرَتَداُه َدِمي

فَاَض، وامَتدَّ ما بـنَْيَ نُوٍر
َوجَنَْوى َصالْة!

أحبَُّك .. َهْل َظلَّ يف الَكأِس بـُْقَيا
َوَهْل آَنَسْت ُحْزنـََنا الُقبَـَّراْت ؟!

أِحبَُّك .. ال أْبِصُر اآلَن إالَّ 
َنَدى احلُْزِن يْطُفُح

َمْتُه  ال تـَْقَرأُ الّروُح إالَّ الذي َقدَّ
الرُّؤى ِمْن ِغَياْب!

َفَماذا تـَبـَقَّى ِمَن الَوْجِد
َكْم َهاَجَرْت ُمُدٌن يف ِبالدي

وَكْم َقْد َبَكى، اَي حبيُب، ُفؤاِدي
َوفَاَض الِعَتاْب ؟!

أِحبَُّك .. أْدِري أِبنَّ الّدُروَب انكساٌر
وأنََّك أْنَت النَّشيُد الذي َيْسِبُق املَْوَت

َماِلُك ُعْمِري الذي يـَْرمتَِي يفَّ َعْذاَبً، 
ويفَتُح أبـَْوايَب املُوَصَدْه

َسَتأيت 
-َكَما قَاَل قـَْليب –

دفيئاً، َومَتَْتدُّ يفَّ .. َتِفيُض نـُُهورَاً ِمَن الَوْرِد 
خَتَْتاُل ُمبـَْتِهَجًا

آَن تـُْبِصُرين َهاَلًة ِمْن ِضَياٍء
تـُتـَّوُِج َهاَمَتَك الَعاِئَدْه !!

سميرة بدران

شاعرة سورية

 من ضياء
ٌ

هالة

مل أكــن حــايف البيــان أو أتســول اللحظــة ألنشــر مــا آل إليــه الزمــن، تفســخت القيــم وتعفنــت األخــالق وابت 
اخلــري يقابــل ابلشــر ويقتــل صانعــه مــن داخلــه وتشــارك يف قطــع األايدي البيضــاء ســوداوية األحقــاد.

كلمــات مبهمــة اهلــدف، تفيــض كآبــة وحتســُر عــن ســاقها التأويــالت لتكشــف غموضــاً آخــر، وبــني املســارين 
يــرتدد صــدى النــدم، ولكــن ال منــاص مــن التســليم للواقــع ببدهيــة األخــالق التجاريــة، فأيــن الربــح يــرى هتــدم 

املبــادئ وجتمــد الضمائــر أو تكبــل حلــني اســتعادهتا مــن أجــل متريــر قســم أو تزويــر قلــم.
وعــودة إىل مــا ذهبــَت إليــه وأطنبــَت مــن حيــث مفاهيــم الدائــرة وأقطارهــا املتشــابكة، مؤلفــة زوااي تناســب 
الطلــب، حــادة أو منفرجــة، ومســتقيمة تالئــم مــا صنعــت مــن أجلــه مراعــاة الســتقامة اهلــدف أو اعوجاجــه، 
أجــدين مدفوعــاً لتعليــل آالمــي، أحلــق البســمة البــاردة مبنخفــض النفــس، لعــل اختــالل الطقــوس األخــرية 

هتطــل ال مبــاالة مبــا وصلــت إليــه حالــة الضحــك مــن الطيبــني، ويف قــرار االحتيــال ضمــري متجمــد.
ال شــك أين أوافقــك وأخالفــك، فعــامل النفــس عندمــا يشــرع أبــواب اجلنــون ويطــرح علــى قارعــة االنتظــار 

ــاز. ــه جمنــون فهــو عاقــل ابمتي ــن، ومــن يدعــي أن ــه للعابري حــاالت مرصــودة إمنــا يــرتك فســحة مــن جنون
كأين أدخلتك يف نفق وأخرجتك إىل دهليز، أعرتف هبذا ولكن عذرك أستميحه، فهي مثال صارخ ملا 

محمد إبراهيم الحريري

شاعر وكاتب سوري

سوداوية األحقاد

→
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ي
م الثقاف

س
الق

ملاذا تنهروين كّلما ابتعدُت خمذواًل ُمعتزاًِل!؟
*

ال أستظُِّل خبيمة أحد
ملا حتجبون عين ضياَء الشمِس!؟

أان كائٌن ال حُيتمَل
ملاذا تتباهوَن بلطفكم!؟

*
أان متماسٌك حزيٌن ومتشائٌم دائمًا

ملاذا تسلبوين غيومي املُمِطرة!؟
أستمُع ألبلِغ ما يُقال

ألفضِل ما حيصل
دون اهتماٍم مبن يفعل

ملاذا تنسبوين!؟
*

اان ابن نبوءَة الطنِي
أحيتاُج جدثي املرتُب غسياًل وتكفينا!؟

إذا كان اإللٌه واحدًا
ونلهو ابخرتاِع مراكب من ورٍق ملّون

أيُّ مركٍب سينجو!؟
*

أان مفلس وفاشل
مكرتثــوَن  الــال  الســائب  بســتاين  يــراتد  ملــاذا 

لناجحــون ا
ويدفعون رسوم دخول!؟

*
أتلّمُس شظااي حروفكم

وألعُق دم أصابعي
من يرفأ جراحي!؟

*
أشتمكم بصمت

وأحياانً أكتب أقذَع الشتائِم
من فثأ دّملَة الغضِب يف صدري

وترك كّفي معّلقة على ابِب جرميٍة مهجورة!؟
*

حزين يُقرِفُص ابرداً يف العراء
من يدفَئ حطب اآلخرين!؟

*
عيوين معّلقة على ابِب الغياب

وِلصٌّ يف اجلهة األخرى
خيتلس النظر من عنٍي سحريّة

ليست يل
والباُب حياديٌّ ُمشّمٌع ابألمحر

حتت الرعاية الدولّية
من مينحين ثقباً ورخصًة:

إلايِب!؟
*

ُأِطلُّ كبئٍر جاٍف
كمحطٌّة مهملٍة متّرها قوافل العابرين

أحتّسر على حسوِة ماء
وأحجار البئِر قاحلة

من سيعيُد الرحلة لتعرَب من جديد
خارج هذه املقربة!؟

*
مل ُأخلَق خروفاً وادعًا

أأنُف الكأل املشاع
وأفشل بدور الراعي

أأتتُئ يف النباِح
أحاول فّك طالسم حنجريت:

ألعوي..
*

مثَل ضوٍء فسيح
خمنوقا يف كّوة الَقَدِر

يَهمُّ وال يستطيع
من يصرُب الكتماِل دورة األفالِك

لينفجَر الضوُء مبلباًل سرية العتمة!؟
*

أراك يف َوضِح املأِل، ويف السر
أظهُر ُمكاِبراً بعكِس ما أشعر

أتكئ
نغــٌل  احتكرهــا  لــو  حاجاتــه  عــن  يســتغِن  مــن 

أبــرت!؟
*

املعرفة حمدودٌة ابلعلِم
فهل اخليال ملجوٌم ابخلوِف!؟

*
اي صاحب الوجه الشاحب

وحيدًا
ال خريطًة وال طريق

وحدها احلرب منحتنا فرصة افرتاس بعضنا
زيّنت لنا هبجَة الغناء

وسّوغت بدائَع التهريج والكذب
وتركتنا على جبني الفجيعة

أوشاَم دعارٍة زرقاَء
*

إّن ُمتُّ فعيناَي جديراتِن ابلرؤاي
ابخرتاِق أسداف الرتاب
لتغرورَق امتناانً ألطفالنا:

سينتصرون غدًا.

محمد صالح عويد

شاعر وكاتب سوري كاتب وشاعر سوري

ي يتبعني وحدي
ّ
ِظل وصية عاشقة

أّماه ..هذه الوريقات ملن أهوى
إن أان غّيبين الّدهُر

ضعيها أمانة يف يديِه
أّماه ...يشّفين الوجُد
واهلوى يطفر من عيين

ليسكَن يف راحتيِه وهذا الذي جيعل الضحكة أعلى
وجيعل العمر أغلى

والدمع أحلى
هذا الذي يسكُن القلَب

يقلب الفؤاد مجراً ينبض على مشيتِه
فُيصاب ابلوجِد

كيف – برّب اهلوى - نشفيِه
أأان بنت عشرين أقوى

على رّد مجٍر يعتلي الريَح حنوي
يغمر األركاَن حّبًا

وليس تكفي الّسنون وصفًا
ملن أحّب

ودفاتر العامل ال تكفيه
فدعيين أّماه مفتونًة بسهاٍد

دعيين أانم على راحتيِه
أسبح يف حبر عينيِه حىت

أغرَق فيِه
أّماه اعُذري ضعفي

لست أدري ما الذي يعجبين فيِه
قامٌة من الّرخام تنشر السحَر

كالبحر يرسل األمواَج

إىل شاطئيِه،
حىت إذا جبُل العمر الَح لُه
بقبلٍة على خّد سفحِه خيفيِه

أيُبحر العاملُ يف جلّتِه
وينتشي الغرقى بصبا الوجد فيِه

ِحتفُُّه أم هالٌة من َشَغِف الورد 
* * *

ها : تطفر الدمعُة من عييّن أمِّ
تباركت كيف تربّعَت على عرشها

حىت إذا ذبُلت ورديت
هتدي شذاها إليك ؟!!

* * *
- أّماه ال أتهبي

هي يف َحبَِّة القلِب
ال يعرتيها األذى

حنن صغنا معًا
ما يسمو على احلبِّ

وال يقدر اهلياُم على وصِفِه
طفل نداريِه وحننو عليِه

هو كاخللوِد املشتهى
هذي الوريقاُت نقطُف أمثاَرها

برمش العيوِن
حىّت إذا الح فجُران

مشينا معًا
خفيفنِي

إىل سدرة املنتهى.

د. محمد جمال طحان

أان فيــه، ودليــل واضــح ملــا عشــته مــن كمــد وعــذاابت تــذرع صــربي لتجعــل منــه حصــريًا.
إن علــم النفــس وضــع النقــاط جانبــاً والكلمــات تنتظــر يــوم زينتهــا، واخلبــري ابلتنقيــط والتزيــني ذكــراً كان أم 
أنثــى، هو/هــي املــوكل هبــذه املهمــة لنصــل إىل نتيجــة واحــدة عــن أمهيــة الزخرفــة للقــراءة، وكشــف أمهيــة ســقوط 
حــرف مــن أجــل الوصــول للجاذبيــة وقانوهنــا، وإن ابتلــع البحــر شــعراً أو تفعيلــة فــال بــد مــن تطبيــق قانــون 

أرمخيــدس علــى الوضــع اآليــل للغــوص.
جنــون ابمتيــاز، أعــرف مــا يــدور يف فلــك عصبيتــك، أمسعــك وكلــي آذان مصغيــة، وإمنــا احلــال مــن املــآل، 

وضربــة الــورد أحيــاان تقتــل كمــداً فيمــا يعجــز الســيف عــن حتقيقــه يف ضربــة صاعقــة.
هكــذا كنــت والدافــع جاذبيــة أنثــى وقــدرة علــى تطبيــق قانــون الطبيعــة البشــرية علــى النفــوس، والنتيجــة خســارة 
واهنيــار يف جانــب، وربــح وبنــاء قصــور يف جانــب مقابــل لــألول، وبــني الشــكلني أو التشــكيلني يكــون احلــزن 

والفــرح، وكل يذهــب مبــا اكتســب.
دانءة أن تصدق كل صيحة، وفاجعة أن تشافه اجلرح ابلدعاء، وجرمية أن تستغل القلوب ألجل مدمَّى.

وللجنون فن آخر قادم.
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مشعــة تــذرف الدمــوع فــوق الشــمعدان، ومشــوع يف حنــااي روحنــا تتســلل 
بــني التنهيــدات، حتــاول أن تنــر ظلمــات الليــل احلزيــن، لتلهــب شــغاف 

قلوبنــا وتوقــظ الذكــرايت، وأيــة ذكــرايت!  
هــل حنــن أحيــاء حقــاً أم نتنفــس فقــط؟ األوطــان أنت واألحبــة فقدانهــم، 
واألمل يذكــي النــار يف األحشــاء، هــذا طقــس القســوة املتزامــن مــع حجــر 
الصــوان، الــذي أطفــأ آخــر هلــب يف مصبــاح العدالــة، مللنــا مــن انتمائنــا 
للبشــرية نريــد عدالــة إنســانية، فقلوبنــا يف خطــر، احننــت هاماتنــا واغتــال 
الصمــت عراتنــا، ومل يتبــق مــن ربيــع أعمــاران ســوى اجلفــاف، تعانقــت 
األنفــاس واألرواح بعــد أن اغتالــت األحــزان ماضينــا وحاضــران، الوجــع 

امتــد ألعمــاق العمــر.  
يطــوق قســراً كل املســافات ويبعثــر شــذرات نبضنــا علــى وتــر الغيــاب، 

هــل مــررت مبرحلــة ختيــل أنــك تقــوم بتحريــك األشــياء مــن حولــك؟! إذْن، 
رمبــا الكثــر منّــا قــد راودتــه تلــك األفــكار التخيليّــة، الــي أتخــذ ابلعقــل 
الباطــن حنــو تصــور األشــياء مــن حولنــا والتحكــم هبــا كمــا نريــد خالفًــا 
للواقــع، مــاذا يســمى هــذا النــوع مــن التفكــر أو مبســمى آخــر هــل هــو 
الومهيّــة؟ مجيعنــا نــدرك مــا ابتكــره اإلنســان مــن شــى أنــواع التكنولوجيــا 
احلديثــة الــي حتاكــي الواقــع االفرتاضــي مثــال، كالرميــوت كونــرتول وهــو 
التحكــم عــن بعــد، فمــا عالقــة التخاطــر عــن بعــد بتلــك التقنيــات؟ لكــّن، 
هــذا االبتــكار هــو حتكــم حقيقــّي، ويف املقابــل مــا يفكــر بــه هــو مــا يســمى 

الوهــم.
هل العزلة تؤثر على حالة الوهم؟

فقــط  البتّــة  تتحــرك  ال  حــني  يف  مســتقبلك  وتتوقــع  نفســك،  تقــرأ  قــد 
وأنــت مســتلٍق علــى تفكــٍر قــد مجّعتــه مــع األايم، وال تــدرك تبعاتــه، مــاذا 
حققــت يف الســنوات املاضيــة؟ هــل أجنــزت إحــدى أهدافــك؟ لــن جتيــب 
عــن تلــك األســئلة مــا دمــت مل تتنفــس بعمــٍق شــديد، مــا زلــُت أحبــث 
عــن تفســٍر حلالــة الوهــم الــي ترادفــت بقــوة مــع العزلــة! كيــف تنتــج تلــك 
القاعــدة؟ وكيــف تفســر كل تلــك األفــكار؟ مــا أعتقــده، بعــد وضــع عــّدة 
تفســرات منطقّيــة، أّن االفرتاضّيــة احلقيقّيــة حــني يفقــد الشــخص القــدرة 
علــى جماهبتهــا والســيطرة علــى ســلوكياهتا، قــد أتخــذ بــه حنــو اإلدراك فــوق 
احلســي الــذي يفقــد مــن خاللــه القــدرة علــى ضبــط انفعاالتــه الواقعيّــة الــي 
تقيــد أهدافــه حنــو التنفيــذ، نتيجــة مــاذا؟ الســلوك العشــوائي الــذي حيــد 
مــن قدرتــه علــى اإلجنــاز، هــذا مــا جيعلــه دوًمــا منعــزل ومهيًــا رمبــا، وضحــت 
الصــورة الــي تعــر عــن تــرادف العزلــة مــع الوهــم حــني جيتمعــان يف التفكــر 

فــوق احلســي.
هل التخاطر عن بعد حياكي األفكار؟

مــا  وتنبــئ  بتوقــع  توحــي  الــي  السادســة«  »احلاســة  البعــض  يربــط  قــد 
ســيحصل ابلتخاطــر عــن بعــد، ابملقابــل هنــاك أفــكار قــد تنتــج بنفــس 
الوقت، كأهّنا مرجمة بشــكل الكرتوين، إْن كان الظاهر متشــابه؛ فحقيقة 
األمــر ليــس إال حالــة فطريــة غــر مكتســبة، علــم النفــس ال ينكــر وجــود 
بــل حيصــل  املســتقبل،  املرســل إىل عقــل  مــن عقــل  تنتقــل  الــي  الطاقــة 

ذلــك، ومــن املمكــن أْن تتطــور مــع الّتمــرن والبحــث، رغــم حضــور الوهــم 
لكــّن حقيقــة التخاطــر عــن بعــد موجــودة يف أفــكار البشــر وأتخــذ عــّدة 

مناحــي يف احليــاة.

ملــاذا أختيــل أبّن لــدي قــوى مميــزة مثــل اإلدراك فــوق احلســي أو التخاطــر 
عــن بعــد؟  

جييــب علــى هــذا الســؤال الدكتــور »ديفيــد ليرمــان« يف كتــاب »التحليــل 

النفسّي الفورّي« قائال » أنت ال تشعر أنه ميكنك املنافسة مع اآلخرين 
علــى قــدم املســاواة، فتتخيــل أّن لديــك قــدرات خاصــة ميكــن أن تعطيــك 
األفضليــة، آليــة االســتجابة هــذه تنتــج عــن مشــاعر بعــدم املالئمــة، فتتــوق 
لقــوى خاصــة لكــي تعــوض عــدم املالئمــة احلقيقيّــة أو املدركــة الــي لديــك 

وجتعلــك تشــعر ابلســيطرة أكثــر علــى حياتــك وظروفــك.«
كيف نتجنب اإلدراك فوق احلسي؟

كثــٌر مــن األشــخاص يعتــرون هــذا النــوع مــن التفكــر، هــو قــدرة خارقــة 
هبــذا  يشــعرون  ملــاذا  الواقــع،  علــى  تطبيقــه  عــدم  مــن  ابلرغــم،  لديهــم. 

الشــعور؟ وملــاذا يتبلــور يف خميلتهــم؟
ال أحــد ينجــو مــن الفشــل، وإْن كان بنســبة ضئيلــة جــًدا، البعــض أيخــذ 
يبــدأ  الواقــع،  الزائــد ابلبعــد عــن  التفكــر  الشــعور حنــو عملقــة  بــه هــذا 
لــه  يكنــوا  الذيــن  األشــخاص  ويوِجــد  هبــا،  الــي كان حيلــم  البيئــة  خبلــق 
االحــرتام إذاً، يشــعر ابلواقــع أبّن ال قيمــة لــه، وغــر مميــز، ال ميتلــك بعــض 
الصفــات الــي جتعــل كل مــن حولــه يبادلونــه القيمــة الــي يســتحقها، لكــْن 
حــني يــدرك الشــخص نفســه بعمــق وإميــان حقيقــّي، ســينجو مــن فلتــات 
التفكــر فــوق احلســي، ويتبــع أهدافــه مــن خــالل رســم طريــق الوصــول إىل 
بداايتــه، الــي أتخــذ بــه حنــو ســلم املــرور علــى مجيــع الدرجــات للوصــول 

إىل القمــة.
 مــا الــذي حيتاجــه؟ فقــط، تتبــع ســر كل خطــوٍة متخطيًّــا إلخفاقاهتــا 
ابإلضافــة، إىل املــرور علــى املاضــي بقــوة لرتميــم مــا مت اخــرتاق أعمدتــه، 

مســتقيًما.  والوقــوف 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

أعلن القمر الحداد

أسماء زيود

كاتبة وباحثة فلسطينية

إستراتيجية التخاطر عن بعد 
في العقل البشري

هتنــا يف ســراديب الظــالم وغرقنــا يف فنــادق األحــزان، واألمل مرتبــص بنــا 
ال يفارقنــا، وأحــزان القلــوب مرغمــة علــى صــر طويــل، فالوجــد يكــوي 
يكتمــل، علــى  تندمــل طاملــا عرشــك اي وطــن مل  لــن  القلــوب، جــراح 
فأنــت  آفاقــي  وكل  وتضــيء كيــاين  اجلميلــة،  حلظــايت  ترســو  شــطآنك 
الطحالــب  انمــت  الشــفق،  بــدم  الليــل  وتســربل  احلــزن  فــاض  ترايقــي، 
فــوق اجلفــون والشــمس حبســت النجــوم، وكــرام النفــوس رماهــم الزمــان 
بــكل ابغ أليــم، والعاصفــة اهلوجــاء اقتلعــت االبتســامات وهزمــت األفــراح 
ودمــع العــني أصبــح أهنــراً وودايانً، الشــهيد امتطــى عــرش الشــهادة بعــد أن 
تســاوى النــور ابلظــالم، طــوىب ملــن غــدت اجلنــة مطلبهــم، لكــن وريــده لــن 
يتوقــف عــن النــزف إال بفــك قيــود األبطــال  لتعــود ضحكــة األطفــال، 
وتتعــاىل  اآلابء،  قلــوب  يف  اجلمــر  وليطفــأ  األمهــات،  دمــوع  ومتســح 

ضحــكات الصبــااي يف كل األرجــاء. 
مــن يشــرتي أوجاعنــا ويســتمع حلــكاايت ضياعنــا، مــن حيملنــا بعيــداً عــن 
رائحــة املــوت بــكل األلــوان، أغرقتنــا أمــواج البحــار وعــادت لرتمينــا علــى 
شــواطئ املنــايف، واللوعــة أنطقــت اجلــراح! جــراح مل تندمــل إال برجوعــك 
اي وطــن، ففــي أذهاننــا وقلوبنــا وطــن حنيــا لــه، فقــد دفعنــا مهــره غاليــاً 
مــن دمــاء شــهدائنا ومــن ســرقة ضحكــة أطفالنــا، وغصــة اآلابء ودمــوع 

األمهــات، وصمــت الطيــور، تلظــت اجلــراح ولــن تندمــل، وانطفــأت 
ابتســامات العمــر، هــرب الفــرح وتســاوى النــور ابلظــالم، وذوت ســنني 
العمــر، جتــار الــدم ســرقوا منــا الزمــان، رهنــوا الشــمس وشــنقوا التاريــخ 
وابعــوا أجنــم الليــل، والبحــر أضــاع حنــني شــواطئه، وابتعــد القمــر معلنــاً 

احلــداد.
 حلــني أن نعيــد للوطــن كرامتــه ولألمهــات دمعاهتــم ومنتــص غصــات 
ويطمــر  صمتهــا،  عــن  الطيــور  وختــرج  األوالد  لتعــود ضحكــة  اآلابء 
األوغــاد، عــد أيهــا القمــر، لــن نتخلــى عنــك كمــا ختلــى العــامل كلــه عنــا، 
ســنعيد الوطــن ونعــود إليــه ســنبقيه بــني اجلفــون، وهنديــه مــا تبقــى مــن 
حياتنــا، أوالدان ال حتزنــوا فللبحــر مــد وجــزر، ســرقوا ثــوب احلقيقــة مــن 
وطنكــم! ســيعود صــوت احلــق ولتنحــي احلــروب هبمتكــم وابتســامتكم 
وصرخاتكــم العبقــة ســتخططون طرقــاً جديــدة وترمســون دروابً معطــرة 
ابألســاطر مزينــة ابليامســني، ولتخــروا العــامل أبننــا أمــة رقصــت فــوق 
هامتنــا النجــوم وعصفــت الــرايح بنــا ورمتنــا بعيــداً عــن أرضنــا وتــراب 
الوطــن، حــى األمطــار خانتنــا وبعثــرت أشــياءان الــي ظفــران هبــا بعــد 

هجــر وقهــر، والثلــوج أخــذت منــا مــا تبقــى مــن دفء
فأعلن القمر حداده علينا.
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أنــت أكثــر حتــررًا بعــد أن ختففــت مــن التزاماتــك الدينيــة.. رمبــا.. ولكــن متهــل قليــاًل. لعبــت العديــد مــن العوامــل واملســتجدات دورًا 
مهًمــا يف إبعــاد الكثــر مــن الشــباب وأحيــااًن الكهــول – وخاصــة املهاجريــن إىل أورواب - عــن الديــن وفــك ارتباطهــم بــه جزئًيــا أو 
كليًــا، اعتقــاًدا أو ســلوًكا. وال أبس مــن ســرد ســريع ألهــم تلــك العوامــل علــى مســتوى األمــة عموًمــا وعلــى مســتوى الواقــع الســوري 

خصوًصا. 
1-اســتهداف ممنهــج لفئــة حمــددة مــن املســلمني واخضاعهــم لظــروف قاســية وظلــم شــديد وقوانــني جائــرة مــن الصــني وحــى فرنســا 

مــرورًا مبنطقتنــا العربيــة وعلــى وجــه اخلصــوص بــالد الشــام. ممــا جعــل لالرتبــاط ابلديــن مثنًــا ال يســتطيع كل أحــد أن يدفعــه.
2-اســتهداف مــواز للثقافــة اإلســالمية وتشــويه صورهتــا واســتغالل ثغراهتــا عــر وســائل اإلعــالم الــي تتحكــم هبــا حكومــات وظيفيــة، 
وللرمــوز اإلســالمية عــر أدوات القمــع الــي حتركهــا ذات احلكومــات الوظيفيــة والــي ال تعــر حبــال عــن تطلعــات شــعوهبا وإمنــا تنفــذ 

أجنــدات مشــغليها.
3- معــادالت دينيــة خاطئــة زرعهــا يف عقــول اجليــل مــع ممــون جهلــة ليــس لديهــم الوعــي الــكايف لقــراءة انضجــة حلركــة التاريــخ 
وأالعيــب السياســة ومعــارك الفكــر والثقافــة ومســتجدات العصــر وأدوات التأثــر. أثبتــت الوقائــع عــدم صحتهــا مــا دفــع البعــض 

للتشــكيك ابملنظومــة أبكملهــا.
4- ختــاذل معظــم املعممــني عــن اختــاذ مواقــف واضحــة جتــاه الظلــم واالســتبداد، وعــدم التزامهــم وقــت الشــدة ابلقيــم واملبــادئ الــي 

زرعوهــا يف عقــول الشــباب وقــت الرخــاء جبنًــا عــن دفــع مثــن االلتــزام وهــو دون شــك مثــن ابهــظ.
 5- الصراعــات البينيــة الفكريــة وامليدانيــة الــي أفرزهتــا األحــداث بــني أبنــاء الديــن الواحــد واملذهــب الواحــد والــي وصلــت إىل حــد 

الصــراع الدمــوي علــى مســائل فرعيــة اتفهــة ال متــس جوهــر الديــن وأصلــه.
6- املفارقــة الــي عاينهــا املهاجــرون إىل أورواب بــني جمتمــع أورويب علمــاين ال يقيــم وزاًن للديــن يعيــش حالــة مــن االســتقرار والرفاهيــة 
حتــت مظلــة حقوقيــة تضمــن احليــاة الكرميــة لــكل فــرد فيهــا، وجمتمــع عــريب مســلم يشــكل الديــن مرجعيتــه الرئيســية الــي تنظــم كل 

تفاصيــل حياتــه يعيــش حالــة مــن الفوضــى والفاقــة حتــت مظلــة اســتبدادية ختنــق حريتــه وإمــكاانت إبداعــه.
هــذه العوامــل وغرهــا دفعــت الكثــر مــن الشــباب إىل طــرح التســاؤالت ووضــع إشــارات اســتفهام علــى العديــد ممــا كانــوا يعترونــه 
بديهيــات أو مســلمات. وهــذا طبيعــي ومــرر ألي إنســان يســتخدم عقلــه يف حماولــة منــه لتفســر وحتليــل مــا جيــري حولــه والبحــث 
املتجــدد عــن احلقيقــة. لكــن هــذه التســاؤالت – مــع حتريــض الشــهوات وقســاوة الواقــع - قــادت البعــض إىل التحلــل جزئيًــا أو كليًــا 
مــن التزاماتــه الدينيــة ســواء علــى مســتوى الســلوك أو االعتقــاد، وهنــا حتتــاج املســألة إىل وقفــة. أن تفكــر وتتســاءل ومتســح غبــار 
اخلرافــة واجلهــل وتزيــل ركام العــادات وعوائــق احلركــة عــن طريقــك فأنــت حتطــم القيــود وهــذا مفيــد لــك وجملتمعــك، أمــا أن تتحلــل 
مــن مرجعيتــك األخالقيــة وعمقــك احلضــاري والتزامــك اإلنســاين وذاكرتــك االجتماعيــة والثقافيــة فأنــت حينهــا تقطــع ارتباطــك 
ابجلــذور وهــذا كارثــي لــك وجملتمعــك. وأان هنــا لســت بصــدد مناقشــة صحــة الديــن مــن عدمــه مــن الناحيــة املنطقيــة وعلــى مســتوى 
األدلــة العقليــة. فهــذا حبــر واســع عميــق لــه أهلــه ومثلــي قــد يغــرق فيــه. )ميكــن للمهتــم أن يتابــع مثــاًل حلقــات الدكتــور عــدانن 
إبراهيــم املتوفــرة علــى اليوتيــوب بعنــوان: » مطرقــة الرهــان وزجــاج االحلــاد »، وهــي سلســلة مــن الــدروس العلميــة العميقــة واملقنعــة 
يناقــش فيهــا كل نظــرايت اإلحلــاد املعروفــة ويفندهــا أبســلوب علمــي ومنطقــي وعميــق(. لســت إذاً يف وارد احلديــث عــن خطــورة 

املســألة مــن الزاويــة الفكريــة واملعرفيــة 
واالعتقاديــة وإمنــا أود فقــط أن أشــر إىل خطــورة فــك االرتبــاط عــن الديــن علــى حالــة االســتقرار الداخلــي )الفكــري والنفســي 

واالجتماعــي( للفــرد، وســأجتنب احلديــث عــن خطــورة ذلــك علــى اجملتمــع.
إن انر القذائــف واحلمــم الــي صبهــا أعــداء اإلنســانية علــى مدننــا وحقولنــا ومشــافينا وأســواقنا كانــت كافيــة - ليــس فقــط – 
حلــرق البيــوت واحملاصيــل واألشــجار وتدمــر البــى التحتيــة للمــدن والبلــدات، وإمنــا أيًضــا حلــرق الكثــر مــن األفــكار واملســلمات 
واملعتقــدات وتدمــر البــى التحتيــة لأليديولوجيــات والنظــرايت والثقافــة االجتماعيــة. وميكنــي ابتــداًء أن أؤكــد أن الــذي مت تدمــره 
مــن الديــن هــو بعــض املعــادالت والديكــورات واالضافــات الــي تراكمــت علــى قواعــده علــى مــر العقــود ورمبــا كان لرتاكمهــا تريــر 
معقــول يف وقتــه فرضــه الســياق التارخيــي وضــرورات املرحلــة، لكــن مــا ال ميكــن تريــره أن تلتصــق هــذه االضافــات املرحليــة ابلديــن 

بال قيود.. ولكن ليس بال جذور 

د – معتز محمد زين

كاتب سوري

إىل درجــة التعامــل معهــا  وكأهنــا مــن أصــل الديــن اإلهلــي وبنيتــه األساســية، أمــا القواعــد الكليــة األصيلــة – الفكريــة واالعتقاديــة 
والســلوكية – الــي قــام عليهــا جوهــر الديــن اإلســالمي فــال ميكــن تدمرهــا إال عندمــا يتــم تدمــر هــذا الكوكــب ألهنــا تشــكل كــود 
الدخــول ورمــز التشــغيل للحيــاة علــى هــذا الكوكــب – وفقــا لقناعــي علــى األقــل - . » فأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء وأمــا مــا ينفــع 

النــاس فيمكــث يف األرض ». 
إن فــك ارتباطــك عــن الديــن الــذي يشــكل مرجعيتــك الفكريــة والســلوكية األساســية، وذاكرتــك االجتماعيــة وعمقــك التارخيــي 
واحلضــاري والثقــايف ســيجعلك بــال جــذور. ورمبــا تشــعر حينهــا أنــك حــر، لكنهــا احلريــة الــي تعفيــك مــن التزاماتــك جتــاه نفســك 

وأســرتك وجمتمعــك. احلريــة الــي تلقــي بــك يف حبــر العبثيــة دون قــارب أو جمــداف. 
بــال جــذور ســتتحرك بشــكل أســهل وأســرع لكنــك ستشــعر يف داخلــك بفــراغ قاتــل جيعلــك علــى حافــة الســقوط واالهنيــار يف أي 

حلظــة. ســقوط ســينتهي بــك يف وادي القلــق واالكتئــاب واألمــراض النفســية املســتعصية. 
بــال جــذور. أنــت حــر. لكنــك خفيــف الــوزن تتالعــب بــك الريــح كمــا تشــاء وحتملــك األمــواج إىل الشــاطئ الــذي ختتــاره هــي. 
رمبــا تصطــدم بصخــرة ورمبــا يعرتضــك جــدار فتتكســر أضالعــك وتتحطــم أطرافــك وتتهشــم أعضــاؤك. رمبــا تــرتكك األمــواج وســط 

البحــر فتغــرق فيــه بصمــت دون أن يســمع صــوت اســتغاثتكأحد. 
بــال جــذور. ســتفقد بوصلتــك الداخليــة وختتــل موازينــك الذاتيــة وتتحــرك بصــورة عشــوائية ال تــدري ملــاذا وإىل أيــن. بــال جــذور. 
أنــت أكثــر حريــة يف احلركــة لكنــك أكثــر قابليــة لالهنيــار الــذايت والتفتــت واالنشــطار مــع أول هــزة عنيفــة أو صدمــة قويــة.أن تفقــد 

ارتباطــك بعمقــك يعــي أن تصبــح بــال قواعــد. بــال مالمــح. بــال كيــان. بــال شــخصية. ورمبــا بــال هــدف.
الديــن – كمنظومــة فكريــة أخالقيــة ومرجعيــة ثقافيــة ســلوكية – ليــس جمــرد طقــوس وقواعــد وقوانــني. إنــه شــخصيتك احلضاريــة، 
وذاكرتــك االجتماعيــة، وجنتــك الداخليــة، وكهفــك الــذي أتوي إليــه عندمــا تنتشــر الوحــوش يف الغابــة وحتــاول أن تنهــش حلمــك 
ومــا أكثرهــا يف غابــة األرض الكبــرة. الديــن هــو قمــة اجلبــل الــذي تلجــأ إليــه وقــت الطوفــان. إنــه انفذتــك إىل الســماء عندمــا تضيــق 
بــك األرض وختنــق أنفاســك. إنــه حلــم العدالــة للمظلومــني واملقهوريــن، وفرجــة األمــل للمضطهديــن واملســاكني. إنــه االســتقرار 
والطمأنينــة واجلســارة زمــن الكــوارث والنــوازل. إنــه خبــاء املشــردين حــني يتخلــى عنهــم العــامل. إنــه الــرابط الــذي بدونــه يتحــول اجملتمــع 

ورمبــا الفــرد إىل عيــدان رقيقــة تتكســر أبيــدي العابثــني أو حتــت أقــدام العابريــن.
ال أحــاول اإلحيــاء أن املتديــن يعيــش بــال مشــاكل داخليــة أو صراعــات نفســية أو شــذوذات ســلوكية. فاملتديــن كغــره قــد حييــد عــن 
الطريــق ويتعثــر ويعــاين مــن املشــاكل النفســية ويفقــد توازنــه يف بعــض املراحــل، لكــن الفــارق األهــم أن لديــه كهــف أيوي إليــه حــني 
اخلــوف وعــش ينــام فيــه وقــت الــرد ومرجعيــة يســتند إليهــا حــني اهلــرج واملــرج ورب يســجد بــني يديــه فيفــرغ علــى اببــه محولتــه مــن 

اهلــم والغــم والتشــتت والضيــاع. 
ليــس اهلــدف مــن هــذه املقالــة تقييــد العقــل ومنعــه مــن احلركــة. وحركــة العقــل قائمــة علــى البحــث واالســتفهام واالســتدالل 
واالســتقراء واالستكشــاف، والشــك أداة مهمــة مــن أدوات عملــه. فــكل هــذا متــاح لــه بــل ومطلــوب منــه وفًقــا للديــن الــذي أفهمــه 
وأؤمــن بــه، ولكــن ال تســمح للعقــل أن أيخــذك – بتحريــض مــن الرغبــات والشــهوات – بعيــًدا عــن ســاحة الفكــر واألخــالق 
حنــو الضيــاع والفــراغ والعبــث. ال تســمح لــه ابلغــرور والتغريــر بــك إىل درجــة فصلــك عــن جــذورك األخالقيــة واإلنســانية. فالعقــل 
بــال ضوابــط قــد يوصلــك للجنــون أو التألــه أو االســتعالء. والعقــل الــذي تقــوده الرغبــة ســبيل للضيــاع واخلــواء واالهنيــار النفســي 
والتوحــش. ال بــد للعقــل مــن ضوابــط وكوابــح وحمــددات. ال بــد للجســد مــن روح تبــث فيــه احليــاة وال بــد للعقــل مــن قلــب يغلــف 

منتجاتــه ابألخــالق وخيفــف اندفاعــه ومجوحــه بشــيء مــن الســكينة والطمأنينــة.
ال أبس أن يكــون لــك أجنحــة تطــر هبــا يف عــامل الفكــر والثقافــة، وحتلــق مــن خالهلــا يف فضــاء العلــم واألدب، وتســتمتع عرهــا 
بنســيم احلريــة، وتصــل بواســطتها إىل قمــم النجــاح، وتطــرق هبــا كل أبــواب املعرفــة وحتــاول أن جتــد جــوااًب لــكل األســئلة الــي ختطــر 
علــى ابلــك. ال أبس مــن كل ذلــك. ولكــن قبــل أن تســتخدم جناحيــك ال بــد أن تتأكــد أن لديــك عــش جاهــز آمــن تــؤوب إليــه 
وتــراتح فيــه بعــد أن تتعبــك ســاعات الطــران الطويلــة اجملهــدة .ال ضــر مــن حتطيــم القيــود، ســتصبح حركتــك أســهل. ولكــن حــذار 

مــن قطــع اجلــذور، ســتصبح بــال وزن.
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Son gün ve saatlerde Koronavirüs yayılması ve ölümlerin artmasından sonra Fransız hükümeti, Koronavirüs salgınına karşı 
direnmek ve bununla başa çıkmak için 17 Mart 2020 Salı günü ülke çapında tam bir karantina uygulamaya başlamıştır. 
29.03.2020 Pazar günü itibarıyla, Fransa’da vaka sayısı 38000’e ulaşmış bulunmaktadır. 292 yeni ölüm kaydedildikten son-
ra ölenlerin sayısı 2606 olmuştur. Fransız Sağlık Bakanlığı’nı Koronavirüs ile enfekte olan insanların çoğunun iyileştiğini 
doğrulamasına karşılık enfeksiyonların her saatte artması muhtemel gözükmektedir.
Bütün bir siyasi irade olarak Fransız hükümeti bir aylık korona ile mücadele için 300 milyar avroyu harcama konusunda 
ittifak etmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Salı günü, bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ederek Fransa’nın 
savaş halinde olduğunu vurgulamıştır. Sokağa çıkma yasağını uygulamak, düzeni korumak, genel karantinaya ilişkin hükümet 
kararlarının uygulanmasını sağlamak ve alışveriş veya doktora gitmek hariç, hareket ve çıkış yasağının uyguladığından emin 
olmak için ordudan sokağa inmesini istemiştir. 
Öyle ki bu uygulama Fransa’nın bütün bölgelerinde on beş gün süreyle devam edecek ve gerektiğinde uzatılabilecektir. Fran-
sa’daki herkesin taşıması gereken zorunlu çıkış belgesiyle alışverişe çıkıp gıda mağazalarından gerekli ihtiyaçları edinmesine 
izin verilecektir. Aksi takdirde, 135 ila 375 Euro para cezasına çarptırılacaktır. Çünkü kişi izinsiz dışarı çıkarak güvenlik 
standartlarına tam olarak saygı duymamış ve virüsü kapma ve başkalarına bulaştırma olasılığını artırmış olmaktadır. 
Fransa’da Koronavirüs / (Covid 19) ile mücadelenin üçüncü aşamasına girildiği ilan edilmiştir. Bununla birlikte Hükümet, 
salgının yayılmasını engellemek için ulaşım faaliyetlerinin azaltılması yoluna gitmiştir. Ülkedeki cami ve kiliseler gibi her 
türlü bir araya toplanmanın yasaklanması yanı sıra, özellikle okulların, enstitülerin, üniversitelerin, anaokullarının ve resto-
ranlar, kafeler, barlar ve sinemalar da dâhil olmak üzere tüm zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılması sonuç veren katı ön-
lemler almıştır. Louvre müzesi yönetimi de bir sonraki emre kadar kapılarını kapatacağını duyurdu. Nitekim Louvre, dünya 
çapında en fazla ziyaretçi alan müzedir. Ayrıca, Paris’teki Arap Dünyası Enstitüsü kapılarının kapatıldığını duyurmuş ve 
Paris’teki tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler iptal edilmiştir. Sorbonne Küresel Evi gibi üniversite salonları, konferanslar, 
seminerler ve toplantılar iptal edilip kapatmıştır. Ayrıca sipariş alan alışveriş merkezleri, bankalar, eczaneler, benzin istasyon-
ları, sigara mağazaları ve restoranların açılmasına izin verilirken, halka açık meydanlarda yapılması planlanan toplantılar ve 
gösteriler de yasaklanmıştır. Devam etmek zorunda olmayan çalışanlara belirli bir kısmı ücretin ödenmesini düzenleyen özel 
bir mekanizma kurulması için istişare yapılacak ve çalışanlar işlerini uzaktan yapmaya teşvik edileceği bildirilmiştir. 
Makron konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Daha güçlü ve daha hızlı yayılacak olan bir salgının henüz başındayız ve 
virüsün dünya çapında milyonlarca insanı öldürmesi beklenmektedir.” 
Tedavi görmek için doktora veya hastaneye gidilmesine izin verilmekte, ancak gereksiz tedavi ve ameliyatlar ertelenmektedir. 
Aynı şey tıp merkezlerine yapılan periyodik ve rutin ziyaretler için de geçerlidir. Çekirdek aile dışında ailenin ve akrabalarının 
ziyaret etmesine izin verilmemektedir. Yani, çocuklar ve ebeveynler aynı yerde yaşamıyorlarsa, toplantı ve evlilik ve doğum 
günleri gibi ailevi etkinliklerin yasaklanmıştır. Araba sadece eve gitmek veya alışveriş yapmak için kullanabilmektedir.  
Toplu taşımacılıkta da bir yavaşlama gözlemlenmiş, Fransız Demiryolları Şirketi, toplu taşıma talebi oranında hizmetlerini 
yerine getireceğini öngörülmüştür.  Hava taşımacılığı da tarifeli uçuşlar seviyesinde değişikliğe gitmiş ve ülkeye geri gelmek 
için düzenlenen uçuşlara öncelik verilmiştir. Toplu taşıma ağı Metro, Tramvay, tren ve otobüslerden çalışan araçlarının sürekli 
sterilizasyona tabi olduğunu da açıklanmıştır.  Hükümet, şirketler, mağazalar ve bireylere uygulanan vergi ve gaz, su ve elek-
trik faturalarını durdurma taahhüdünde bulundu gibi kurumlar vergisinin ertelemesi ve işsizlerin maddi olarak desteklemesine 
de karar vermiştir.  
Hükümet Fransızların krize karşı birlikte durarak ulusal ruhuna saygı duymalarını istedi. Nitekim Macron, 70 yaşın üzerinde-
ki yaşlılardan Koronavirüsünden kaçınmak için evlerinde kalmalarını talep etmiştir. Nitekim Makron şöyle : “Fransa’nın yüz 
yıl içinde karşılaştığı en kötü sıkıntı olan bu salgınla yüzleşmeye başlıyoruz.Herkesi mümkün olduğunca uzun süre evlerinde 
kalmaya çağırıyorum. Hepimiz prosedürlere saygı göstermeliyiz. Sarılmayı, öpüşmeyi ve el sıkışmayı bırakmalı ve insanlar 
ile aramızda belli bir mesafeyi korumalıyız.”
  Ayrıca ekonomik iyileşme yoluyla “güçlü ve hızlı” bir Avrupa hareketi çağrısında bulunan Fransa Başbakanı, ayrıca tüm 
sınırların kapatılmasını ve genel karantinanın ilan edilmesini istemiştir. 
İkinci hafta boyunca Fransızları etkileyen panik havası nedeniyle tüm eczanelerden, mağazalardan ve alışveriş merkezlerin-
den sterilizatörler, el jeller, eldiven ve maskeler gibi gerekli tıbbi malzemelerin tüketilmesinin ardından birkaç gün içinde 
bunların bütün eczanelerde bolca temin edileceği bildirilmiştir.  Fas, binlerce Fransız orada mahsur kalmış ve geri dönemez 
bir halde iken Fransa ile yapılan tüm uçuşları ve yolculukları iptal etmiş, Makron, onları Fransa’ya geri getirmek için özel 
uçaklar göndereceğine güvence vermiştir.
Diğer taraftan hastalığın evrensel pandemi/ salgın olarak ilan edilmesi ve kısa bir müddet sonra tamamen kontrolden çık-
ması an meselesidir. Kapsamlı bir karantinandan başka bir çaresi yoktur. Zira bu mesele çocukları izole etmek ve korumak-
la başlayacak ve yaşlıları ve kronik hastalıklardan mustarip olanları en savunmasız olanları korumakla bitecek bir mesele 
değildir. Nitekim dünya Sağlık Örgütü şunlara dikkat çekmiştir: Avrupa, Korona küresel salgınının “yeni odağı” olmuştur. 
Sonuç olarak: Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri birçok Koronavirüs hastalarına ve ölümüne tanık 
olmaktadır. Ancak halkı, gelişmiş sağlık sistemleriyle hastalıklarla karşı koyacağından dolayı bunun üzerinde zafer ka-
zanacağından emindir. İşte Fransız şirketi (Sanofi) insanın kabustan kurtuluşunun başladığını duyurmuş ve umut verici dene-
melerden sonra 300. bin kişinin anti-sıtma (Plaquenil) ilacını ile koronavirüs hastasının tedavi edildiğini dünyaya ilan etmiştir. 
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فرضــت احلكومــة الفرنســية احلجــر الصحــي الكلــي يف كامــل البــالد يــوم الثــالاثء 2020/3/17 ملقاومــة ومواجهــة تفشــي فــروس 
الكــوروان، وذلــك بعــد ارتفــاع حــاالت اإلصابــة والوفيــات ابلفــروس يف األايم والســاعات األخــرة، وبتاريــخ يــوم األحــد 2020/3/29 
بلــغ عــدد اإلصــاابت يف فرنســا، مــا يقــارب 38000 إصابــة، أّمــا الوفيــات فأصبحــت 2606 حالــة وفــاة بعــد تســجيل 292حالــة 

وفــاة جديــدة. 
واإلصاابت قابلة لالزدايد يف كل ساعة، مع أتكيد وزارة الصحة الفرنسية أن الغالبية من املصابني بفروس كوروان يتماثلون للشفاء.

ووافقت احلكومة الفرنسية على إنفاق 300 مليار يورو يف مواجهة كوروان لشهر واحد إبرادة سياسية موحدة!
والرئيــس الفرنســي قــام إبعــالن حالــة احلظــر التــام علــى التجــوال ابتــداء مــن يــوم الثــالاثء حــى اشــعار آخــر مؤكــداً أن فرنســا يف حالــة 
حــرب، وطالــب اجليــش ابلنــزول إىل الشــوارع لفــرض االلتــزام حبظــر التجــول وحفــظ النظــام والســهر علــى تطبيــق القــرارات احلكوميــة 
املتعلقــة ابحلجــر الصحــي الكلــي، والتأكــد مــن تطبيــق منــع التنّقــل واخلــروج ااّل للتبّضــع أو للذهــاب اىل الدكتــور وذلــك يف مجيــع األراضــي 
الفرنســّية وملــّدة مخســة عشــر يومــاً قابلــة للتجديــد، وسيســمح ابخلــروج للتبضــع واقتنــاء احلاجــات الضروريــة مــن املتاجــر الغذائيــة، مــع 
محــل وثيقــة اخلــروج االضطــراري الــي يتعــني علــى كل شــخص يف فرنســا محلهــا وإال فانــه ســيتعرض إىل غرامــة ماليــة مــن 135 إىل 
375 يــور، ألنــه مل حيــرتم معايــر الســالمة بشــكل اتم وألن اخلــروج مــن البيــت قــد يضاعــف مــن احتمــال نقــل العــدوى إىل اآلخريــن 

أو التقــاط الفــروس. 
مــع اإلعــالن الرمســي يف فرنســا عــن دخــول فــروس الكــوروان )كوفيــد19(، مرحلتــه الثالثــة، أمــرت احلكومــة إبجــراءات مشــددة للحــد 
مــن تفشــي الــوابء أبرزهــا إغــالق املــدارس واملعاهــد واجلامعــات ورايض األطفــال وكل احملــالت التجاريــة غــر األساســية مبــا فيهــا املطاعــم 
واملقاهــي والبــارات وصــاالت الســينما، مــع تقليــص نشــاط وســائل النقــل، وإلغــاء كل أنــواع ومظاهــر التجمــع يف البــالد كاملســاجد 
والكنائــس، كمــا أعلنــت إدارة متحــف اللوفــر إغــالق أبوابــه حــى إشــعار آخــر، ويعــد اللوفــر املتحــف الــذي يســتقبل العــدد األكــر مــن 

الــزوار عامليــاً، كمــا أعلــن معهــد العــامل العــريب بباريــس إغــالق أبوابــه، كمــا مت إلغــاء مجيــع الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة يف ابريــس.
وأغلقــت قاعــات اجلامعــات واملؤمتــرات والنــدوات واللقــاءات كالبيــت العاملــي جلامعــة الســوربون، وأيضــا مت حظــر التجمعــات والتظاهــرات 
املقــررة ابلســاحات العامــة، مــع الســماح بفتــح املراكــز التجاريــة والبنــوك والصيدليــات وحمطــات الوقــود وحمــالت بيــع الســجائر واملطاعــم 
الــي تقــوم بتوصيــل الطلبيــات، وخبصــوص الــدوام ســيتم التشــاور لوضــع آليــة معينــة لتنظيــم دفــع أجــر جزئــي معــني للموظفــني الذيــن 

يضطــرون لعــدم املداومــة، ويفضــل أن يقــوم املوظفــون بعملهــم عــن بعــد.
وقال ماكرون: حنن  يف بداية انتشار الوابء الذي سينتشر بقوة وبسرعة أكر، ومن املتوقع أن يفتك الفروس ابملاليني حول العامل.

يســمح بــزايرة الطبيــب أو الذهــاب إىل املستشــفى لتلقــي العــالج، لكــن يف املقابــل العــالج والعمليــات اجلراحيــة غــر الضروريــة ســيتم 
أتجيلهــا، وكذلــك الشــأن ابلنســبة للــزايرات الدوريــة والروتينيــة إىل املراكــز الطبيــة.

غــر مســموح بــزايرة أفــراد مــن العائلــة واألقــارب ابســتثناء األســرة النــواة أي األبنــاء واآلابء إذا كانــوا ال يعيشــون يف نفــس املــكان، مــع 
حظــر االجتماعــات واملناســبات العائليــة مــن زواج وأعيــاد ميــالد مثــال، ويســمح فقــط ابســتخدام الســيارة للعــودة إىل البيــت أو الذهــاب 
للتبضــع، وســائل النقــل العمومــي مــن جهتهــا ستشــهد كذلــك تباطــؤ والشــركة الفرنســية للســكك احلديديــة ســتالئم خدماهتــا درجــة 
اإلقبــال علــى وســائل النقــل العموميــة، النقــل اجلــوي كذلــك ســيقوم بتغيــرات علــى مســتوى الرحــالت املرجمــة ومنــح األولويــة لرحــالت 
العــودة إىل البــالد، كمــا أعلنــت شــبكة النقــل العــام أبن عرابهتــا مــن مــرتو وتورمــاي وقطــارات وابصــات ختضــع للتعقيــم بصــورة مســتمرة.
وأتجيــل الضرائــب علــى الشــركات ودعــم العاطلــني عــن العمــل، كمــا تعهــدت احلكومــة ابلتزامهــا بتوقيــف الضرائــب وفواتــر الغــاز واملــاء 

والكهــرابء املرتتبــة علــى الشــركات واحملــالت التجاريــة واألفــراد.
 وطالبــت الفرنســيني احــرتام الــروح الوطنيــة لألمــة والتعاضــد للوقــوف يف وجــه األزمــة، كمــا قامــت وزارة الصحــة بتوزيــع 25 مليــون 

كمامــة.
وطلــب ماكــرون مــن كبــار الســن ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 70 عامــاً مالزمــة منازهلــم جتنبــاً لفــروس كــوروان، وقــال حنــن يف بدايــة مواجهــة 
هــذا الــوابء وهــو أســوأ حمنــة تواجههــا فرنســا منــذ مائــة عــام، وأدعــو اجلميــع إىل البقــاء يف بيوهتــم ألكــر وقــت ممكــن، وجيــب أن حنــرتم 
مجيعــاً اإلجــراءات والتوقــف عــن العنــاق وتبــادل القبــالت واملصافحــة ابليــد واحملافظــة علــى مســافة بــني النــاس، كمــا طالــب بتحــرك أوريب 

»قــوي وســريع« عــر االنعــاش االقتصــادي، كمــا طالــب رئيــس الــوزراء الفرنســي إبغــالق مجيــع احلــدود وإعــالن احلجــر العــام.
اهللــع الــذي أصــاب الفرنســيني بعــد فقــدان املــواد الطبيــة الضروريــة مثــل املعقمــات وجيــل األيديــن والكفــوف والكمامــات مــن مجيــع 

الصيدليــات واحملــالت واملــوالت لألســبوع الثــاين، بــدأ يرتاجــع مــع إعــالن وزيــر الصحــة توفرهــا خــالل أايم يف كل الصيدليــات.
وقامــت املغــرب إبلغــاء كل رحــالت الطــران والرحــالت البحريــة مــع فرنســا، مــع وجــود آالف الفرنســيني العالقــون هنــاك وال يســتطيعون 

العــودة، ماكــرون طمأهنــم أبنــه سرســل طائــرات خاصــة لرتحيلهــم إىل فرنســا.
ومــن املتوقــع عامليــاً أن يشــهد املــرض مرحلــة الــوابء علــى حنــو شــبه فجائــي، وأن خيــرج عــن الســيطرة كليــاً يف زمــن لــن يطــول كثــراً، وهــذا ال 
حــل لــه ســوى اســتنفار شــامل، يبــدأ مــن عــزل األطفــال ووقايتهــم، وال ينتهــي عنــد محايــة كبــار الســن، ومــن يعانــون مــن األمــراض املزمنــة، 

كوهنــم األكثــر عرضــة للخطــر، مــع اإلشــارة إىل أن منظمــة الصحــة العامليــة قالــت: أورواب هــي »البــؤرة اجلديــدة« لــوابء كــوروان العاملــي.  
أخراً:

البلــدان األوربيــة مثــل فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا وأســبانيا تشــهد إصــاابت ووفيــات كثــرة ابلفــروس، ولكــن شــعوهبا واثقــة مــن أن نظامهــا 
الصحــي املتقــدم ســوف يواجــه املــرض وينتصــر عليــه.

وهــا هــي شــركة )ســانويف( الفرنســية لألدويــة تعلــن بــدء خــالص البشــرية مــن الكابــوس وتعــرض دواء )بالكنيــل( املضــاد للمــالراي ملعاجلــة 
300 ألــف مصــاب ابلكــوروان بعــد جتــارب واعــدة. 

الكورونا في فرنسا

إشراق
İşrak

Korona Fransa’da!
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مل تكــن زلّــة لســان أو عــدم لباقــة دبلوماســية حــني نعــت الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب فــروس كــوروان املســتجّد 
ابلفــروس »الصيــي« عــر تغريــدة علــى حســابه يف تويــرت، مث عــاد وكّررهــا اثنيــة أثنــاء مؤمتــره الصحفــي األربعــاء 18 
آذار/مــارس ليؤّكــد ذلــك، وأنّــه ربــط الفــروس ابلصــني قاصــداً كجــزء مــن خطتــه يف التحشــيد الداخلــي ملواجهــة فــروس 
كــوروان علــى أنــه أشــبه هبجــوم تتعــرض لــه الــوالايت املتحــدة والبــد مــن هتيئــة الشــعب األمركــي لتقبــل إجــراءات صادمــة، 

ســيتخذها تباعــاً وقــد تنتهــي إبعــالن احلــرب.
يف هــذا القــرن الشــاذ مــن اتريــخ البشــرية، الــذي يــكاد ال يشــبه أي حقبــة مــن التاريــخ، حــني بــدأ حبادثــة الرجــني يف 
نيويــورك 11( ســبتمر( 2001  ، لتقــوم إدارة بــوش االبــن حبشــد الشــعب األمركــي وتعبئتــه مــن أجــل شــّن حــروب 
انتقاميــة ـ يف ظاهرهــاـ ولكــن احلقيقــة الــي تكشــّفت فيمــا بعــد، أبهّنــا حــروب خُمطّــط هلــا مســبقاً، فتــّم احتــالل أفغانســتان 
ومــن مث غــزو العــراق 2003 علــى الرغــم مــن أن العــراق مل يكــن لــه أي ضلــع يف حادثــة الرجــني، ولكنّــه كان هــو اهلــدف 

احلقيقــي مــن وراء ذلــك التحشــيد، خدمــة إلســرائيل أواًل وللمشــروع اإليــراين يف املنطقــة العربيــة اثنيــاً. 
إّن حتطيــم العــامل العــريب حبجــة حماربــة اإلرهــاب، كان هــو الغايــة الفعليــة لعمــوم الغــرب ليفتتــح القــرن احلــادي والعشــرين 
بــه، ولكــّن موجــة الربيــع العــريب فضحــت زيــف اخلطــاب الغــريب الداعــي للدميقراطيــة الــي اســتند إليهــا التحالــف الثالثيــي 
يف هجومــه علــى العــراق، وســرعان مــا ختلّــت دول التحالــف عــن دعوهتــا تلــك وانقالهبــا علــى تطّلعــات الشــعوب العربيــة 
الــي خرجــت ضــّد حكوماهتــا املســتبّدة، بــل وآتمــرت علــى الثــورات وســاندت تلــك احلكومــات الــي كانــت تنتقدهــا يف 

الســابق.
يف خضــم العقــد الــذي شــهد ثــورات الربيــع العــريب، كانــت هنــاك حــرابً خفيــة  ذات طابــع اقتصــادي تــدور رحاهــا بــني 
الصــني وأمــركا، رغــم حمــاوالت الصــني للتخفيــف مــن حّدهتــا طاملــا بقيــت مســتفيدة مــن انشــغال أمــركا والغــرب ابحلــروب 
املتنقلة يف الشــرق األوســط، فعمدت كّل من الصني والرازيل واهلند وروســيا إىل إنشــاء حتالف اقتصادي مّسي مبجموعة 
الريــك )BRIC( 2009 ، مث أصبــح يعــرف مبجموعــة الريكــس )BRICS ( بعــد انضمــام جنــوب أفريقيــا لــه 
2010 ، وســعت دول اجملموعــة عــر قممهــا الســنوية إىل الدفــع ابســتقالهلا اقتصــادايً عــن املنظومــة االقتصاديــة العامليــة 

الــي كانــت تديرهــا وتتحكــم هبــا دول الغــرب وحلفاؤهــا، كمــا دعــت إلجيــاد عملــة جديــدة بديلــة عــن الــدوالر.
لقــد كانــت الصــني تعــي جيــداً أّن منوهــا االقتصــادي املتســارع قــد ابت يشــّكل كابوســاً للــدول الصناعيــة الكــرى وعلــى 
رأســها الــوالايت املتحــدة األمركيــة، خاصــة بعــد أن أصبحــت الفجــوة تكــر ســنوايً يف معــدالت النمــو بــني القطبــني 
ملصلحــة الصــني، وهــذا يعــي أن احلــرب قادمــة ال حمالــة بينهمــا وستســتغل أمــركا تفّوقهــا العســكري لكبــح مجــاح الصــني 

وإخضاعهــا لتــدور يف فلــك أمــركا كقطــب اقتصــادي أوحــد يديــر العــامل.
مــع وصــول ترامــب للبيــت األبيــض واختــاذه حزمــة مــن القــرارات الــي فاجــأت اجلميــع، شــعرت الصــني ابلقلــق إزاء إدارة 
ال ميكــن توقــع خطوهتــا القادمــة، وهلــذا فمــن اجلائــز جــداً أن القيــادة الصينيــة قــد أخــذت تعــّد نفســها حلــرب حمتملــة 
تشــّنها أمــركا والبــّد مــن وضــع ســيناريوهات هلــا، وقــد يكــون أحــد هــذه الســيناريوهات هــو أن تقــوم الصــني بشــّن احلــرب 
بشــكل إســتباقي، ختتــار فيــه هــي املــكان والزمــان بــدل انتظــار اخلصــم، ويف ظــّل التبايــن الكبــر بــني القّوتــني عســكرايً فمــن 
البديهــي التفكــر حبــرب مــن نــوع آخر)بيولوجيــة( وبطريقــة غــر مباشــرة، تبدأهــا الصــني علــى أراضيهــا يف منطقــة حمــدودة 
تســتطيع اجنــاز عمليــة االحتــواء بســرعة، يرافقهــا إجــراءات غايــة يف الصرامــة واإلبتــكار) معــّدة مســبقاً(، ومــن مث نقــل 
الــوابء خــارج البــالد وصــواًل إىل أمــركا كــي يبــدو جائحــة عامليــة، جتعــل العــامل يســتنفر كّل قــواه ملواجهــة الــوابء مبــا فيهــم 
أمــركا، وهبــذا تكــون الصــني قــد ضربــت أكثــر مــن عصفــور حبجــر واحــد، وأمههــا أن تبعــد شــبح احلــرب عنهــا يف الوقــت 
الراهــن، وتكريــس قّوهتــا التكنولوجيــة وتطّورهــا العلمــي علــى الصعيــد العاملــي ، وال أبس مــن التضحيــة ببضعــة آالف مــن 
مواطنيهــا يف واليــة ووهــان مقابــل انقــاذ املاليــني يف حــال نشــبت احلــرب علــى أرضهــا، وهــذا الثمــن ال يبــدو ذو شــأن إذا 

مــا جــاءت النتيجــة كمــا تريــد وهــي إزاحــة الــوالايت املتحــدة مــن املنافســة يف حكــم العــامل مســتقباًل.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından attığı bir tweet’te yeni Korona virüsü “Çin virüsü” 
olarak adlandırdığında bu bir dil sürçmesi ya da diplomatik bir nezaket eksikliği değildi. Daha sonra 
geri geldi ve bunu teyit etmek için 18 Mart Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında aynı ifadeyi 
tekrarlamıştır. Yerel seferberlik planının bir parçası olarak Korona virüs ile ABD’ye bir saldırı olmuş gibi 
karşı koyma niyetiyle virüsü Çin’e bağladığını ve Amerikan halkının sırayla alacakları ve savaş ilanıyla 
sona erebilecek şok edici önlemleri kabul etmeye hazır olmaları gerektiğini belirtmiştir.
Nitekim Trump, insanlık tarihinin bu sıra dışı çağında, tıpkı 11 Eylül 2001’de New York’taki İkiz Kule-
lerin vurulmasıyla başlayan ve tarihin neredeyse hiçbir döneminde olmadığı şekilde Amerikan halkını 
harekete geçiren ve onları dış görünüşe göre intikam savaşları, hakikatte planlanmış bir savaş için 
seferber eden oğul Bush Hükümetinin yaptığı gibi yapmaktadır. Zira böylece Afganistan işgal edilm-
işti. Ardından İkiz Kuleler olayında hiç yer almamasına rağmen 2003’te Irak’ın işgali gerçekleşmişti. 
Zira yığılan ordu ve savaş filolarının aslında biri İsrail’le hizmet,diğeri İran’ın Arap bölgeleri içindeki 
varlığının meşrulaştırması olan iki temel hedefi vardı. 
Gerçek şu ki; terörle mücadele bahanesiyle Arap dünyasının yıkımı, tüm Batı’nın yirmi birinci yüzyılı 
onunla açılmak istedikleri asıl hedef idi. Ancak Arap Baharı dalgası Batı’nın demokrasi yanlısı söylem-
inin sahteliğini ortaya çıkardı. Nitekim otuz devletten oluşan koalisyon orduları güya Demokrasi ge-
tirmek için Irak’a saldırmaktaydı. Nitekim çok geçmeden bu çağrısını sonlandırıp halkın isteklerine karşı 
cephe almaya başladılar. 
Zalim rejimlere karşı çıkan Arap halkına karşı cephe aldılar ve hatta devrimlere karşı komplo kurarak ve 
geçmişte demokrat olmadıkları için eleştirdikleri hükümetleri desteklediler.
Gerçek şu ki; Arap Baharı devrimlerine tanıklık eden sözleşmenin orta yerinde Çin ve Amerika arasında 
ekonomik açıdan gizli bir savaş baş göstermiştir. Çin arayı yumuşatma çabalarına rağmen Amerika ve 
Batı’nın Ortadoğu’daki mobil savaşlarla meşgul olmalarından faydalanmaya devam etmektedir. Kaldı 
ki Çin, Brezilya, Hindistan ve Rusya Amerika’ya karşı bir ittifak kurmaya azmetmişlerdir. Nihayet bu 
grup; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin olmak üzere  iktisadi bir birliktelik olarak (BRIC) 2009 ülkel-
eri  olarak tanınırken 2010’da Güney Afrika’nın da katılmasıyla genişleyerek (BRICS) olarak anılmaya 
başlanmıştır. Grup, gerçekleştirdiği yıllık zirveleri aracılığıyla, Batı ülkeleri ve müttefikleri tarafından 
yönetilen ve kontrol edilen küresel ekonomik sistemden ekonomik bağımsızlığını pekiştirme ve ayrıca 
dolara alternatif yeni bir para birimi oluşturulma çağrısında bulunmuştur.
Kuşkusuz Çin, hızlandırılmış ekonomik büyümesinin Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki büyük 
sanayileşmiş ülkeler için bir kâbus haline geldiğinin farkındadır. Özellikle iki kutup arasında Çin lehine 
meydana gelen büyüme oranlarında farkın her yıl biraz daha büyümesiyle bu rahatsızlık kendini daha 
da hissettirmiştir. Bu da demek oluyor ki aralarında bir savaş kaçınılmaz bir hal almıştır. Amerika Çin’i 
dizginlemek ve onu dünyayı yöneten tek ekonomik kutup olarak Amerika’nın yörüngesine tabi olmasını 
sağlamak için askeri üstünlüğünü kullanacağından kuşku yoktur.
Trump Beyaz Saray’a gelip herkesi şaşırtan bir dizi karar alırken Çin, bir sonraki adımı öngörülemeyen 
bir yönetimden endişe duymaktadır. Bu yüzden Çin liderliğinin kendisini Amerika tarafından yürütülen 
olası bir savaşa hazırlaması oldukça mümkündür. Bunun için senaryolar geliştirebilmektir. Bu sena-
ryolardan biri, Çin’in, rakibini beklemek yerine yeri ve zamanı kendisinin seçtiği önleyici bir savaşı 
yürütmesi olabilir. Askeri olarak iki güç arasındaki büyük eşitsizlik göz önüne alındığında, başka bir 
tür bir (biyolojik)  savaş düşünmek yerindedir. Dolaylı olarak, Çin topraklarında, çok sıkı ve yenilikçi 
(önceden hazırlanmış) önlemler eşliğinde hızlı bir şekilde kontrol altına alabilecek sınırlı bir alanda bir 
savaşa başlayabilecektir. Salgını küresel bir salgın gibi göstermek için ülke dışına, Amerika’ya taşı-
yarak dünyanın, Amerika da dâhil olmak üzere salgınla yüzleşmek için tüm güçlerini seferber etmesini 
sağlamış olacak ve bununla birlikte, Çin bir taşla birden fazla kuş vurmuş olacaktır. Bunlardan en önem-
lisi, savaş hayaletini şimdilik kendinden uzak tutarak teknolojik gücünü ve bilimsel gelişimini küresel 
olarak tamamlamasıdır. Savaşın kendi topraklarında patlak vermesi ve milyonlarca insanı kaybetmesi 
yerine Wuhan’daki birkaç bin vatandaşını feda etmesinde herhangi bir yanlış olmadığını düşünmektedir. 
Özellikle sonuç istediği gibi çıktığında bu bedel Çin için bir önem ifade etmeyecektir. Nitekim beklenen 
bu sonuç gelecekte dünyaya hükmetmek için Amerika Birleşik Devletleri’ni rekabetten çıkarmaktır.
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متاًمــا كأي شــيء أو أمــر حيــدث لنــا، هنــاك أبعــاد لــكل مصيبــة تقــع؛ هــذه األبعــاد قبــل أي شــيء حتمــل معــاين اختبــار. وعــادة 
مــا أييت هــذا االختبــار مــن أماكــن ال نعرفهــا ومل حنســب هلــا حســااًب، لكــن يف الغالــب أتيت مــن أماكــن كنــا نظــن أننــا نعرفهــا 
وندركهــا وحســبنا هلــا كل احلســاابت، إال أن كل هــذه احلســاابت تنهــار بلحظــة مــا، ومــا عملنــا عليــه يف شــيء مــا ال حيافــظ 

إىل مــا قدمنــاه مــن كســل واســرتخاء وخبــل، دون أن يقــدم اجلــواب واملوقــف الصحيــح.
ابلطبــع ليــس كلنــا نرتكــب هــذه األخطــاء، لكــن علينــا أن نعــرض املســتوى ذاتــه مــن النســيان، حــىت ال تصبــح الغفلــة عــن 

. هــذا االختبــار شــيًئا عــادايًّ
إننــا منــر ابختبــار صعــب للغايــة عــرب فــريوس كــوروان، ويف احلقيقــة إنــه امتحــان ال نظــري لــه ومرحلــة ال شــبيه هلــا. حيــث أن 
هــذا الفــريوس تــراه ال يفــرق بــني أي أحــد مــن شــعوب األرض، فهــو يضــرب الغــين والفقــري واملعــدوم، والعامــل ورب العمــل، 
وصاحــب الديــن وامللحــد، واألســود واألبيــض، يضــرب اجلميــع دون تفرقــة او متييــز. نعــم رمبــا يكــون يســري وفــق تفرقــة مــا 
ال نعرفهــا ومل نلحظهــا، إال أننــا حــىت اآلن ال نعلــم ماهيتهــا وكنههــا، ألننــا حــىت اآلن مل جنــد أي تفرقــة يســري عليهــا. رمبــا أنــه 

قــد بــدأ ســابًقا بضــرب الــدول الثريــة قبــل ذلــك.
إن هــذا الفــريوس مــن جانــب مــا، يعتــرب أكــرب جتربــة مؤملــة للغايــة لوحــدة واهنصــار هــذا اجملتمــع العاملــي املنكفــئ علــى بعضــه 

البعــض عــرب العوملــة واالنصهــار والالحــدود.
لقد جتاهلنا يف الواقع إشارات أقوى بكثري كانت تصّوب حنو وحدة هذا العامل دون أن نلقي هلا اباًل.

إن التجربــة الــيت عرضــت لنــا قتــل وفقــر ومعــاانة اآلخريــن عــرب أجهــزة االتصــال الــيت دخلــت بيوتنــا بــل حــىت معنــا يف كل 
وقــت داخــل وخــارج بيوتنــا، مل تعّلمنــا املســؤولية الــيت جيــب أن تتحملهــا العوملــة مبــا فيــه الكفايــة. مــن املفــرتض أن تكــون 
مشــاهد الرضيــع إيــالن وهــو جثــة علــى شــاطئ املتوســط، أو الطفــل عــروة وهــو جثــة جبانــب شــجرة الزيتــون؛ قــد خلقــت 
فينــا صدمــة وشــعورًا ابحلــدث إزاء ذلــك. إال أن االعتياديــة يف هــذه املعلومــة جعلــت مــن ذلــك جمــرد ســلعة إعالميــة ابلنســبة 

لنــا، ولذلــك مل تتحــرك هلــا عواطفنــا.
إن مأســاة مــن مآســي إيــالن وعــروة كانــت تطــرق ابب هــذا العــامل كل يــوم، إال أن هــذا العــامل يبــدو أنــه تغافــل عــن ذلــك وراح 
يبحــث عــن جتربــة وحــدث أكثــر رعًبــا. لقــد هــرع اجلميــع عقــب رؤيــة هــذه املشــاهد عــرب هواتفهــم وحواســيبيهم وشاشــاهتم، 
إىل اختــاذ تدابــري ملنــع تقــّدم موجــات الالجئــني كــي ال يطرقــوا أبواهبــم. هــذه النقطــة ابلتحديــد جتســد كيــف يتهــرب هــذا 
العــامل الــذي اســتغل مجيــع إمكانيــات العوملــة، كيــف يهــرع ابحثًــا عــن ســبيل للهــروب مــن املســؤولية الــيت ميكــن أن يفرضهــا 

الوضــع عليــه.
اآلن هنــاك فــريوس صغــري للغايــة نــراه خيــرتق تلــك األبــواب الــيت أوصدوهــا إبحــكام، خيرتقهــا بــكل ســهولة وراحــة ليضــرب قــوة 
هــذا العــامل أبكملــه، حــىت أنــه يضــرب العاقــل وعــدمي العقــل علــى حــد ســواء دون تفريــق. إنــه ينتشــر خمرتقًــا مجيــع االســتثناءات 

الــيت وضعتهــا العوملــة، إنــه ينتشــر بشــكل عوملــي دون اســتثناء أحــد.
ضــد هــذا الفــريوس الــذي ال يعــرف حــدوًدا، جتــد اآلن مجيــع النــاس متحديــن يف عزلــة بعيديــن عــن بعضهــم البعــض 
ــا عــن بعــض يطــّور شــعورًا  ــه مــن خــالل فصلن ومنفصلــني، ورمبــا هــذا اجلانــب الــذي ميكــن أن يكــون ســخرية الفــريوس. إن
مشــرتًكا ولغــة مشــرتكة ووعيًــا مشــرتًكا كذلــك. البشــر الذيــن تعــودوا علــى احلديــث واقفــني قــرب بعضهــم البعــض، الذيــن 
اعتــادوا علــى إغــالق املســافات وإشــعال الصراعــات واخلالفــات، جتدهــم اآلن متحديــن وجممعــني علــى االبتعــاد عــن بعضهــم 
بســبب فــريوس. هــذه الصــورة لوحدهــا تعطــي إشــارة إىل أن هــذا الفــريوس ذكــي يقــوم وفــق عمــل ممنهــج ومتــوازن وذي معــىن.

حنــن مجيًعــا نعيــش يف دنيــا واحــدة، وكلنــا حنمــل مســؤولية إزاء بعضنــا البعــض، لدرجــة أننــا ميكــن أن هنلــك مجيًعــا بســبب 
عدميــي العقــل الذيــن بيننــا. ولذلــك حنــن اآلن ال منلــك تلــك الرفاهيــة الــيت كنــا نرددهــا يف كل أزمــة؛ »هــذا ال يعنيــين«. بــل 

يعنينــا اآلن وعلينــا ان نكــون أكثــر حساســية ومســؤولية.
رمبــا هــذه املــرة األوىل الــيت نتعــرض فيهــا لالختبــار ذاتــه بنفــس الدرجــة، إنــه اختبــار يضــرب املــكان ذاتــه ويوّحــد اجلميــع رغــم 
كل التمييــز القائــم. أمــا مــن حيــث اإلجــاابت الــيت نقدمهــا يف هــذا االختبــار، تبــدو خمتلفــة وال ختلــو مــن مراوغــة. ال نــرتدد 
مــن حتويــل هــذا احلديــث إىل فرصــة لتحقيــق مكاســب سياســية مثــاًل، يف الوقــت الــذي جيــب أن نكــون فيــه مجيًعــا مشــغولني 
بفتــح أعيننــا وأذهاننــا لفهــم مــا خيــربان بــه هــذا الفــريوس. ليــس هنــاك أي معــىن لعقــد نــوع مــن املقارنــة يف منــع النــوادي الليليــة 

مــن جهــة، ومنــع العمــرة وصــالة اجلمعــة مــن جهــة أخــرى، بــني منــع الســياحة ألورواب ومنــع املبــارايت واملســابقات.
الحظوا أن هذا الفريوس ال يفّرق بني أحد..

ال يوجــد اي مكســب ألي أحــد حينمــا حيــاول وضــع هــذا الفــريوس حبوزتــه لتحقيــق مكاســب سياســية خاصــة بــه، حيــث ال 
يبــدو هــذا الفــريوس مــن هــذا النــوع الســهل الــذي ميكــن كســبه والتحايــل عليــه.

رمبــا مــن خــالل اســتعدادان إلبعــاد بعضنــا عــن بعــض والنــأي أبنفســنا يف عزلــة، فإنــه ابملقابــل مينحنــا فرصــة إلعــادة التفكــري يف 
أمهيــة وقيمــة مســافاتنا االجتماعيــة. ميكــن أن ننظــر للقضيــة أيًضــا علــى أنــه فــريوس يوّحــدان مــن خــالل إبعــادان عــن بعــض.

حنــن كل يــوم حتضــران هــذه التأمــالت يف الواقــع، إال أننــا للمــرة األوىل أتيت يهــذا الشــكل واملســتوى مــن الدقــة والفعاليــة 
والتصميــم املتقــن. ومــن املفيــد أن نعطــي هلــا آذاننــا وأعيننــا.

Başımıza gelen her iyi şey gibi her musibetin de her şeyden önce bir imtihan boyutu var. İmti-
han genellikle bilmediğimiz, çalışmadığımız yerlerden çıkar sanırız, ama aslında çoğu kez tam 
da çalıştığımızı sandığımız, bilip ezberlediğimizi sandığımız yerlerden gelir ama bir anda ez-
berlerimizi unutur, çalıştığımız konuda üşengeçliğimiz, tembelliğimiz veya cimriliğimiz tutar, 
doğru cevabı vermez, doğru tavrı takınmayız.
Tabii ki hepimiz aynı hataları yapmaz, aynı unutkanlık seviyesini sergilemeyiz, adı üstünde 
imtihanı geçen oluyor, idare eden oluyor bir de fena halde çakılan.
Corona virüsü ile ilgili çetin bir imtihandan geçiyoruz. Aslında çok emsalsiz bir süreç ve 
imtihan. Bir yanıyla ülkenin bütün halklarını hatta bütün dünya halklarını zenginiyle-yoksu-
luyla-fakiriyle, işçisiyle-işvereniyle, dinlisini-dinsizini, siyahını-beyazını bütün ırklarını bir-
birinden ayırmadan bulup yakalayan ve herkese eşit davranan bir virüs. Belki bilmediğimiz, 
görmediğimiz, fark etmediğimiz bazı farklar gözetiyordur, ama buna henüz muttali olamıyoruz. 
Çünkü görebildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir fark gözetmiyor. Hatta belki daha zengin ülkeleri 
daha önce vurmaya başladı bile.
Bir anlamda küreselleşmiş, birbiriyle bütünleşmiş, kaynaşmış, içiçe geçmiş bir dünyanın 
bütünlüğüne, kaynaşmışlığına ve birliğine dair tecrübeyi en acı şekilde yaşatıyor.
Aslında bu dünyanın birliğine dair daha güçlü aldığımız sinyalleri çok gözardı ettik. Küre-
sel iletişim cihazlarının her gün evimizin içine kadar, yetmedi cebimizin içine kadar getirip 
gözümüzün önüne koyduğu başkalarının ölümü, yoksulluğu, acılarına dair tecrübe bize küre-
selleşmenin yüklemesi gereken sorumluluğu yeterince öğretmedi, anlatmadı. Aylan bebeğin 
Akdeniz kıyılarına vuran, Erva çocuğun zeytin ağacının dibine düşen cesetleri yeterince büyük 
şoklar olarak hissedilmeliydi bu kürede. Küresel alışkanlıklar bize onu sadece bir medya metaı 
haline getirdi, duygularımızı harekete geçirmedi.
Aylan’ın ve Erva’nın ardındaki büyük trajedi aslında bütün dünyanın kapısını her gün çalıyor-
du, ama dünya sözümona küresel dünyanın bu tecrübesini olayın kendisinden daha korkunç bir 
aymazlıkla karşılamanın yolunu buldu. Herkes ceplerine, bilgisayar ve TV ekranlarına düşüv-
eren bu görüntülerin kapılarına bir dizi mülteci taşıyıp getirmesine karşı alınacak önlemlere 
odaklandı. İş o noktaya geldiğinde küreselleşmenin bütün imkanlarını fütursuzca sömüren dün-
ya bunun kendisine yükleyebileceği sorumluluktan kaçmanın yollarını bulmaya odaklanıyordu.
Şimdi sımsıkı kapattıkları kapıların içinden mini minnacık bir virüs en rahat ve en hoyrat 
biçimde geçip saltanatını bütün dünyaya kuruyor. İçimizdeki beyinsizler yüzünden beyinli in-
sanları da ayırt etmeden üstelik. O müthiş eşitlik kuralını uygulayarak (Allahu a’lem). Küre-
selleşmenin koyduğu istisnaları da aşarak, hiçbir istisna bırakmadan mutlak küreselleşmeyi 
uygulayarak yayılıyor.
Sınır tanımayan virüse karşı şimdi bütün insanlar birbirlerinden uzaklaşarak, koparak, tecrit 
olarak birleşiyorlar. Bu da virüsün müthiş ironisi. Hepimizi birbirimizden ayırarak hepimizde 
ortak bir bilinç, ortak bir dil ve ortak bir duyarlılık geliştiriyor. Konuşarak, birbirlerine yakın 
durarak, mesafeleri kapatarak sürekli ayrışıp çatışmaya ve didişmeye alışmış insanlar, şimdi 
bir virüs sayesinde birbirinden uzaklaşarak birleşiyor ve kaynaşıyor. Sadece bu görüntü bile 
virüsün çok anlamlı, tutarlı ve planlı bir iş yapan akıllı bir virüs olduğu izlenimi veriyor.
Hepimiz aynı dünyadayız ve hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. O kadar ki aramızdaki bey-
insizler yüzünden hepimiz helak olabiliriz. O yüzden zararlı şeyler konusunda, “bu sadece beni 
ilgilendirir” deme lüksüne sahip değiliz. Özgürlüklerimizin nerede birbirimizin özgürlüğüne 
değdiği, dahası nerede birbirimizin felaketini çağırdığı konusunda daha duyarlı daha sorumlu 
olmak zorundayız.
Hepimiz belki ilk defa bu ölçekte aynı imtihana maruz kalıyoruz, üstelik bizi, bütün ayrılık, 
gayrılıklarımıza rağmen aynı yerden vurup birleştiren bir imtihanla. Ama bu imtihana karşı 
verdiğimiz cevaplar konusunda da ayrışmaktan geri durmuyoruz. Bu olayı bile kendi siyasi ka-
zançlarımız için bir fırsata dönüştürmekten geri durmuyoruz. Oysa gözümüzü kulağımızı açıp 
bu virüsün bize neler söylediğini anlamakla meşgul olmamız gereken bir durumdayız. Cuma 
namazı, umre veya gece kulübü, Avrupa seyahatleri ve maç müsabakalarını yarıştırmanın hiçbir 
anlamı yok.
Baksanıza, bu virüs hiçbirini ayırt etmiyor.
Kimsenin bu virüsü kendi politik kazanımları için safına çekmeye çalışması da kâr etmez. Bu, 
öyle kandırılıp safına çekilecek bir virüs gibi görünmüyor.
Belki hazır bizi birbirimizden uzaklaştırmışken, sosyal mesafelerimizin anlamlılığı, değeri ve 
geçerliliği üzerine yeniden düşünmemiz için bir fırsat veriyor.
Bizi uzaklaştırırken ne kadar da birleştiriyor, tam da bu noktadan yola çıkabiliriz.
Bize her gün bu davet bir vesileyle geliyor aslında, ama ilk defa bu kadar kesin, bu kadar kararlı 
ve bu kadar etkili bir biçimde geliyor. Göz açmak, kulak vermekte fayda var.

Yasin Aktay

İnsanları birbirlerinden uzaklaştırarak birleştiren virüs
د الناس ولكن بعيدين عن بعضهم البعض

ّ
الفيروس الذي وح

ياسين أقطاي

أكاديمي وكاتب
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ــة  ــا نتحــدث عــن الصــراع يف إدلــب، والعنــف اليــوانين ضــد الالجئــني، واالتفــاق مــع روســيا وعــن بداي يف حــني كن
جديــدة مــع أورواب، أصبــح فــريوس كــوروان حمــور حديثنــا يف حياتنــا اليوميــة مــع اإلعــالن عــن أول إصابــة بكــوروان 
ــا. لقــد بــدأان حنــن كمجتمــع وأفــراد نســتعد ونعــد أنفســنا لواقــع جديــد حتــت شــعارات مثــل »دعــوان نزيــد  يف تركي
التدابــري واالحتياطــات الالزمــة، ولنقلــل مــن املالمســة واملصافحــة، ولنغســل أيدينــا جيــدا وابســتمرار«. إن املواقــف 
املســتهرتة والالمباليــة مثــل مــن يقولــون »الكثــري مــن النــاس ميوتــون بســبب األنفلونــزا كل عــام« هــذه املواقــف زادت 
مــن ســرعة انتشــار الفــريوس. الفايــروس الــذي هــز العــامل كلــه خــالل فــرتة قصــرية يقــول املعلقــون أن إيــران وإيطاليــا 
قــد فشــلتا يف اختــاذ التدابــري الالزمــة ملواجهتــه يف حــني تبــدو إجــراءات الصــني وتركيــا إجيابيــة ومتثــل منوذجــا للعــامل فيــه. 
القضيــة احلامســة هــي إبطــاء انتشــار الفــريوس، وذلــك للحيلولــة دون اهنيــار النظــام الصحــي نتيجــة للطلــب املفــرط 
واملتزايــد علــى األســرة ابملستشــفيات والعــالج كمــا هــو احلــال يف إيطاليــا. وهــذا يتطلــب تعبئــة وجهــودا وتعــاوان مــن 

اجلميــع دون الوقــوع يف الذعــر.
إدارة األزمة

ابلنســبة لرتكيــا لقــد كانــت مهمــة جــدا الســرعة خــالل عمليــة اختــاذ القــرارت خــالل التطبيــق الناجــح إلدارة األزمــة، 
كمــا كان توقيــت اختــاذ التدابــري الالزمــة مــن قبــل وزيــر الصحــة فخــر الديــن قوجــا أيضــا مهمــا. إن إجــراء الرئيــس 
أردوغــان اجتماعــا أمــس يف القصــر الرائســي أبنقــرة فقــط ملناقشــة تداعيــات كــوروان ليــدول علــى درجــة األمهيــة الــيت 
توليهــا تركيــا للقضيــة. ألنــه ابت مــن املفهــوم والواضــح أن مكافحــة هــذا الفــريوس ســتؤثر علــى العديــد مــن جمــاالت 
حياتنــا علــى املــدى الطويــل. ومــن الواضــح أن هــذا التأثــري لــن يقتصــر علــى االخنفاضــات يف البورصــات والرتاجــع 
يف أســعار النفــط. حنــن نعلــم أن العوملــة ، »الــيت قدســها البعــض« يف أوائــل التســعينات لــن تكــون شــائعة لفــرتة 
طويلــة. حنــن نــرى أنــه بعــد انتخــاب ترامــب رئيًســا للــوالايت املتحــدة ســيتم اســتبدال النظــام العاملــي الليربايل-الــذي 
ُأعلــن جناحــه فرتــة مــن الزمــن- ســيتم اســتبداله بنــوع مــن الفوضــى، الــيت تتمثــل يف تنافــس القــوى العظمــى. نالحــظ 
أن جــدراان جديــدة تشــكلت وتتشــكل بــني البلــدان، أمــا داخــل تلــك البلــدان فنالحــظ أن خطــوط تصــدع جديــدة 

راحــت تتشــكل.
هل يزيد من معاداة العوملة؟

حنــن نعلــم أن ردود الفعــل علــى العوملــة تقــوي اليمــني املتطــرف والشــعبوية والقوميــة البيضــاء وكــره األجانــب وذلــك 
حــىت يف اجملتمعــات الغربيــة، الــيت يُعتقــد أهنــا أكثــر املســتفيدين مــن هــذه الظاهــرة )أي العوملــة(. لقــد رأينــا أن 
االقتصــادات الكــربى، وعلــى رأســها الــوالايت املتحــدة، تضــع السياســات التجاريــة علــى رأس جــدول أعماهلــا، 
بــل وحــىت تدخــل يف حــرواب جتاريــة. فــريوس كــوروان جيلــب عاصفــة جديــدة مــن الغمــوض وعــدم اليقــني واخلــوف 
واالنطــواء علــى الــذات، جيلــب هــذه احلالــة إىل عاملنــا الفوضــوي واملتحــول تدرجييــا إىل الفوضــى. ومــع ذلــك ، فــإن 
اإلفــراط يف هــذه املخــاوف والذعــر ليــس يف صــاحل أي جمتمــع. وذلــك ألن مجيــع جمتمعــات العــامل مرتبطــة ببعضهــا 
البعــض مــن التمويــل وحــىت اإلنتــاج، مــن الثقافــة وحــىت التكنولوجيــا ووســائل اإلعــالم. وعلــى الرغــم مــن أن ردود 
الفعــل األوىل للــدول كانــت اإلنغــالق علــى الــذات بدافــع اخلــوف مــن املــرض، فــإن العواقــب الســلبية الــيت ســتحدث 

يف االقتصــادات الوطنيــة قــد جتلــب الركــود يف مجيــع أحنــاء العــامل.
مصريان مشرتك

تظهــر أزمــة كــوروان أن مصــري اإلنســانية أكثــر اشــرتاكية وتشــاركية ممــا نعتقــد. رمبــا ميكنكــم بنــاء اجلــدران وووضــع 
األســالك الشــائكة يف وجــه الســوريني، الذيــن هجرهــم نظــام األســد بوضعهــم حتــت خياريــن »املــوت أو اهلجــرة«. 
رمبــا ميكنكــم الســكوت عمــا حيــدث للمســلمني الذيــن عانــوا ويعانــون مــن العنــف اجلماعــي يف اهلنــد. رمبــا ميكنكــم أن 
تغمضــوا أعينكــم عــن اآلاثر املفقــرة حلــروب القــوة الــيت جتــري يف إفريقيــا. ميكنكــم حتمــل رهــاب األجانــب ورهــاب 
اإلســالم )اإلســالمو فوبيــا( ألهنــا ال تســتهدفكم. ومــع ذلــك ، أظهــر وابء فــريوس كــوروان أننــا كإنســانية )كبشــر( 
لدينــا أرضيــة مشــرتكة ومســؤوليات مشــرتكة تتجــاوز كل مصاحلنــا وخماوفنــا األاننيــة والذاتيــة. ال يوجــد بلــد لديــه 
تــرف أن يكــون منغلقــا علــى الداخــل. وهــذا يعــين املزيــد مــن الفقــر والصراعــات واملذابــح. املشــكلة الــيت كانــت يف 
الصــني ابألمــس ابتــت اليــوم يف كل ركــن مــن أركان العــامل. أان مــن الذيــن يعتقــدون أننــا كبشرســنتمكن مــن الســيطرة 
علــى هــذا الــوابء يف غضــون أشــهر قليلــة وســنعود إىل حالنــا الطبيعــي. وســنتعلم العيــش ســوية مــع الفريوســات. إذا 
اســتطعنا »تعلــم دروس إجيابيــة« مــن فــريوس كــوروان الــذي أثــر بنــا مجيًعــا، ميكننــا أن جنعــل عاملنــا أكثــر قابليــة للعيــش.

İdlib’de çatışma, mültecilere Yunan şiddeti, Rusya ile mutabakat ve Avrupa ile 
yeni başlangıç derken ülkemizde de ilk vakanın görülmesiyle koronavirüs gün-
delik hayatımızın merkezine yerleşiverdi. “Tedbiri artıralım, teması azaltalım, 
ellerimizi bolca yıkayalım” sloganıyla toplum ve bireyler olarak kendimizi yeni 
bir gerçekliğe hazırlıyoruz. “Her sene gripten çok sayıda insan ölüyor” şek-
lindeki umursamaz tavır virüsün yayılma hızını artırdı. Kısa sürede tüm dünyayı 
saran bu virüse karşı verilen tepkide İran ve İtalya başarısız, Japonya ve Tür-
kiye olumlu örnekler olarak verilmekte. Kritik mesele virüsün yayılma hızını 
yavaşlatabilmek. İtalya’da olduğu gibi sağlık sisteminin aşırı taleple çökmesini 
engellemek. Bu da paniğe kapılmadan her birlikte seferber olmayı gerektiriyor.
Kriz Yönetimi
Türkiye’nin, başarılı bir kriz yönetimi uygulamasında karar alma süreçlerindeki 
hızlılık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tedbir alma zamanlaması önemliy-
di. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Beştepe’de sadece koronavirüs gündemiyle 
toplantı yapması Türkiye’nin meseleyi ne kadar merkeze aldığını gösteriyor. Zira 
bu virüs ile mücadelenin hayatımızın birçok alanını uzun vadeli olarak etkileye-
ceği anlaşılıyor. Bu etkinin borsalardaki ve petrol fiyatlarındaki rekor düşüşlerle 
sınırlı kalmayacağı aşikar. 1990’ların başında “kutsanan” küreselleşmenin uzun 
bir süredir popüler olmadığını biliyoruz. Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden 
sonra da bir zamanlar muzaffer ilan edilen liberal dünya düzeninin yerini bir tür 
kaosa, büyük güçlerin rekabetine bıraktığını görüyoruz. Ülkeler arasında yeni 
duvarların, içlerinde ise yeni fay hatlarının oluştuğunu gözlemliyoruz.
Küreselleşme karşıtlığını yükseltir mi?
Küreselleşmeye verilen tepkinin bu olgudan en çok istifade ettiği düşünülen 
Batı toplumlarında bile aşırı sağı, popülizmi, Beyaz milliyetçiliğini ve yabancı 
düşmanlığını güçlendirdiğini biliyoruz. ABD başta olmak üzere büyük ekonomil-
erin merkantilist politikaları gündeme aldığını, hatta ticaret savaşlarına girdiği-
ni gördük. Koronavirüs de zaten giderek kaotik hale gelen dünyamıza yeni bir 
belirsizlik, korku ve içe kapanma fırtınası getiriyor. Ancak bu tür korkulara fa-
zlasıyla kapılmak hiçbir toplumun lehine değil. Zira finanstan üretime kültürden 
teknoloji ve medyaya kadar tüm dünya toplumları birbirine sıkıca bağlı. Hastalık 
korkusuyla ilk tepkiler içe kapanma olsa da ülke ekonomilerinde ortaya çıkacak 
olumsuz sonuçlar tüm dünyada resesyonu getirebilir.
Kaderimiz Ortak
Korona krizi şunu gösteriyor ki, insanlığın kaderi sandığımızdan daha çok ortak. 
Belki, Esad rejiminin “ya ölüm ya göç” dayatmasıyla yollara düşürdüğü Suriye-
lilere karşı duvarları, dikenli telleri yükseltebilirsiniz. Belki, Hindistan’da kitle-
sel şiddete uğrayan Müslümanlara sessiz kalabilirsiniz. Belki Afrika’daki güç 
savaşlarının fakirleştirici etkisine gözlerinizi kapayabilirsiniz. Yabancı düşman-
lığını, İslamofobiyi sizi hedef almadığı için tolere edebilirsiniz. Ancak korona-
virüs salgını gösterdi ki, insanlık olarak bütün bencil çıkarlarımızı ve korku-
larımızı aşan bir ortak zeminimiz, sorumluluklarımız var. Hiçbir ülkenin içe 
kapanma lüksü yok. Bu daha fazla fakirlik, daha fazla çatışma ve katliam demek. 
Dün Çin’deki sorun bugün dünyanın her köşesinde. Bu salgının kontrol altına 
alınarak birkaç ay içerisinde normalleşeceğimizi düşünenlerdenim. Virüslerle 
beraber yaşamayı öğreneceğiz. İnsanlık olarak hepimizi etkileyen koronavirüsten 
“pozitif dersler çıkarabilirsek” dünyamızı daha yaşanabilir kılabiliriz.
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ال يعــرف مــرارة اجلاثــوم إال مــن ذاقــه. ثــواٍن عديــدة ننامهــا لســبب غــر معــروف رمبــا تقضــي علــى العمــر كلــه تباًعــا. حــى أولئــك 
الذيــن ال حيضــر اجلاثــوم نومهــم فإهنــم حيلمــون بــرؤاي جيــدة أو ســيئة. وهــا هــو عاملنــا اليــوم يبــدو أنــه ميــر مبرحلــة زمنيــة تتخللهــا 
رؤاي ســيئة، أايًّ كانــت جمــرد كابــوس أو جاثــوم فإهنــا ســتنتهي حــني االســتيقاظ مــن النــوم، ليجــد اإلنســان نفســه يواجــه واقعــه 
احلقيقــي لكــن مــع ذلــك فــإن الــرؤاي الطويلــة حتافــظ علــى أتثرهــا. وتبقــى تلــك الــرؤاي الســيئة درًســا للبعــض وتســلية للبعــض 

اآلخــر، ورمبــا تكــون إهلاًمــا حنــو املســتقبل.
ا معــاىف. وســيخرج هــذه املــرة 

ً
لقــد مــر عاَلمنــا ابلعديــد مــن الكــوارث الــي تشــبه فيضــان نــوح بقوهتــا، ويف النهايــة خــرج منهــا ســامل

كذلــك أيًضــا. ســيخرج العــامل قريبًــا مــن هــذه الكارثــة كمــا يســتيقظ مــن كابــوس خميــف. إال أنــه يف ذلــك الوقــت لــن يكــون أي 
شــيء كمــا الســابق. وبتعبــر أدق، لــن يكــون ذلــك كذلــك العــامل احلديــث الــذي نظــن أنــه اســتنفد مجيــع بدائلــه خــالل املائــة 
ســنة املاضيــة. رمبــا نســتغرف وقتًــا طويــاًل حــى نشــعر بذلــك، إال أن العــامل بــكل أتكيــد ســوف يتغــر ولــن يكــون كمــا املاضــي.

خــالل الشــهور القليلــة الفائتــة كانــت الصــني، لكــن انظــروا إىل حــال العــامل خــالل آخــر شــهر فقــط، أال يبــدو أن كل شــيء 
اعتقــدانه غــر قابــل لالهنيــار أضعــف مــن أن يقــف يف مواجهــة عــدو خفــي؟ اجليــوش الــي كانــت تســتعد الحتــالل العــامل 
تنحســب إىل ثكناهتــا، كل شــيء قــد توقــف؛ الصــاالت واملســارح أغلقــت أبواهبــا، وهــا هــي الشــركات العمالقــة الــي تعجــز 

األرقــام عــن حتديــد ميزانياهتــا العموميــة، قــد أعلنــت استســالمها بعــد توقــف الطــران وحتــّول العــامل إىل قريــة صغــرة.
مل يســتطع أي أحــد الوقــوف يف مواجهــة كائــن بســيط، ال األمــم املتحــدة الــي مت أتسيســها هبــدف إحــالل الســالم بــني 
الشــعوب، وال حلــف الناتــو الــذي يعتــر أكــر حتالــف دفاعــي وميتلــك احــدث تقنيــات احلــرب، وال جمموعــة الــدول الســبع وال 
الــدول العشــرين، وال املنظمــات الدوليــة األخــرى الــي يُعتقــد أهنــا ال غــى للعــامل عنهــا، كلهــم عاجــزون، انهيــك عــن منظمــة 

التعــاون اإلســالمي الــي مل نســمع هلــا صــواًت إزاء مــا جيــري. اجلميــع أعلــن إفالســه.
خفتــت أصــوات الطواغيــت، لقــد ُدفنــوا مجيًعــا يف صمــت مطبــق كصمــت القيامــة. اجلميــع أعلــن عجــزه ورفــع يديــه حنــو 
الســماء، الغــي والفقــر، القــوي والضعيــف، اجلميــل والقبيــح، األســود واألبيــض، الشــاب والعجــوز، املغــرور واملتواضــع، حــى 

املؤمــن والكافــر.
إذن كيف سيكون العامل يف املستقبل؟

لقد بدأ البحث عن إجاابت هلذا السؤال.
األنظمــة الدوليــة ســتتغر، أمــا الــدول الوطنيــة الــي حاولــت القضــاء علــى العوملــة، ســتقوى وتنهــض، احلــدود الــي دمرهتــا 
التكنولوجيــا احلديثــة ستكتســب أمهيتهــا، وبــداًل مــن التنافــس الــدويل، ســتبدأ مرحلــة التضامــن الــدويل. ســيتغر مركــز الثقــل 
العاملــي، ابلطبــع ســيتخم اســتبدال دول احملــور العامليــة بــدول أخــرى، وستكتســب املنظمــات اإلقليميــة أمهيــة بدلصــا مــن 

املنظمــات العامليــة.
ابختصار، اجلميع سوف يغلق على نفسه وينغلق عليها.

مجيــع هــذه املشــاهد تبــدو كحجــج تعيــد نفســها كل عشــر ســنوات علــى التــوايل خــالل املائــة ســنة األخــرة. حنــن حباجــة لوجــوه 
جديــدة. الن مجيــع هــذه اإلجــاابت، ليســت يف النهايــة أكثــر مــن حماولــة حبــث عــن اســتعادة الســلطة الزائفــة الــي أظهــرت 

ضعفهــا وعجزهــا يف مواجهــة التهــددي العاملــي اليــوم.
نعيد السؤال مرة أخرى، ملن سيكون املستقبل؟

لــو مت حتصيــل درس ممــا جيــري، فــإن العــامل ســيقوم بتحويــل وجهــه حنــو الســماء بصــدق وإخــالص. لــن يكــون هنــاك مــكان يف 
هــذا العــامل ألولئــك الذيــن يعتقــدون أهنــم حيكمــون كل شــيء، أولئــك الذيــن يتنافســون مــع هللا علــى أرضــه، الذيــن يعتقــدون 

أن إبمبكاهنــم تدمــر اجلميــع عــر ســالحهم التكنولوجــي.
لــو مت حتصيــل درس ممــا جيــري، فــإن املســتقبل ســيكون ألولئــك الذيــن يعتقــدون أن اإلنســان ُخلــق ألجــل اإلنســان. ألولئــك 
الذيــن حييــون إلحيــاء اإلنســان، ويقفــون ضــد الطمــع والشــراهة واإلدمــان واالســتهالك اجلنــوين. شــركاء الشــياطني وابروانت 
احلــرب ومــا ميلكــون مــن دمــًى وأكاذيــب، سيســتمرون ابلعيــش لكــن ســيكون هنــاك عــامَل يقــف بوجههــم. ابلطبــع ســيكون 
هنــاك جــوع وعطــش ومــرض، لكــن يكفــي أن املخادعــني ســتتم تعريتهــم أمــام اجلميــع، اولئــك الذيــن يطعمــون هبــدف 

التجويــع، ويســقون هبــدف التعطيــش، ومينحــون الــدواء القاتــل هبــدف القتــل، ســيتم فضحهــم.
هذه احملنة أيًضا ستمر. يكفي منا أن ال نقطع حبل أملنا ورجائنا ابهلل ورمحته. لنتذكر أن الرمحة تعتمد على األسباب.

ستتم إعادة بناء هذا العامل، وسيكون املستقبل اجلديد ألولئك الذين ينظرون إىل اإلنسان على أنه إنسان، والسالم.

Karabasanın insan üzerindeki tesirini ancak yaşayanlar bilir. Sebebi bilinmeyen birkaç san-
iyelik uyku hâli ömrü adeta tüketir. Herkes karabasan olmasa da iyi-kötü bir rüya görür. 
İşte şimdi dünyamız böyle bir evreden kötü rüya gördüğü bir zaman diliminden geçiyor. 
Karabasan veya kötü rüya, -her ne ise-, uykudan uyanınca bitiyor. İnsan kendi gerçekliği 
ile baş başa kalıyor. Fakat uzun süre rüyanın etkisi devam ediyor. O kötü rüya, kimine ders, 
kimine eğlence; bazen de geleceğe rehber oluyor.
Dünyamız, her seferinde Nuh Tufanı’na benzeyen nice felâketlerden ve sonunda necat/kur-
tuluşlardan geçti. Bu sefer de geçecek. Yakında bütün dünya, karabasan gibi üstüne çöken 
bu felâketten uyanacak. Ancak o zaman, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha doğrusu, 
son yüz yıldır bütün alternatiflerini tükettiğini zannettiğimiz Modern Dünya gibi olmayacak. 
Belki bunu hissetmemiz uzun zaman alacak. Ama mutlaka dünya değişecek ve asla eskisi 
gibi olmayacak.
Son birkaç aydır Çin, ama son bir aydır dünyanın geldiği hâle bakın. Yıkılmaz zannedilen her 
şeyin, vehmî bir düşman karşısında bile ayakta duramayacak kadar zayıf olduğu ayan beyan 
ortaya çıkmadı mı? Dünyayı istilâya hazır ordular kışlalarına çekildi. Her hafta milyonları 
peşinden sürükleyen gladyatör patronları, spor kulüpleri ve stadyumlar kapılarına kilit vur-
du. Bilançolarını tanımlamak için yeni rakamlara ihtiyaç duyulan dev uluslararası şirketler, 
dünyayı birbirine bağlayarak küçük bir köye dönüştüren devasa hava yolları havlu attı.
Milletlerarası barışın kurulmasını amaçlayan BM, en son savaş teknolojisine sahip olmakla 
övünen en büyük savunma ittifakı NATO ve vazgeçilmezliklerine inanılan diğer uluslar-
arası kuruluşlar; dünya imparatorluğu için birbiriyle yarışan G7’ler; onlara benzemek isteyen 
G20’ler ve daha niceleri basit bir organizma karşısında aciz kaldı. Bu süreçte sesini duy-
madığımız İslâm İşbirliği Teşkilatından söz etmiyorum bile. Zira herkes iflâs etti.
Tağutların sesi kısıldı, Karunlar pustu ve hepsi kıyamet sessizliğine gömüldü. Zengin-fakir, 
zayıf-güçlü, güzel-çirkin, siyah-beyaz, genç-ihtiyar, mağrur-mütevazı, inanan-inanamayan 
herkes mızraklarını saklayıp ellerini semaya açtı.
Peki, gelecekte dünya nasıl olacak?
Bu soruya cevaplar aranmaya başlandı.
Uluslararası sistemler değişecek, küreselleşmenin ortadan kaldırmaya çalıştığı ulus devletler 
güçlenecek, modern teknolojinin yok ettiği sınırlar önem kazanacak, uluslararası rekabet 
yerine uluslararası dayanışma başlayacak. Dünyanın ağırlık merkezi değişecek; tabi, şimdiki 
mihver ülkelerin yerini yenisi alacak. Küresel organizasyonlar yerine bölgesel organizasyon-
lar önem kazanacak vs.
Özetle herkes içine kapanacak, evinde kalacak..
Bütün bunlar son yüz yıldır nerede ise her on yılda bir tekrarlanan argümanlardır. Bize ye-
nileri gerekiyor. Zira bütün bu cevaplar; bugünkü küresel tehdit karşısında acziyeti açıkça 
ortaya çıkmış olan sahte gücün kendini restore etme arayışlarından başka bir şey değildir.
Bir daha soralım, gelecek kimin olacak?
Eğer ders çıkarabilirse; dünya gerçekten yüzünü samimiyetle semaya dönenlerin olacak. Her 
şeye hükmettiğini sananların, yeryüzünde Allah ile rekabete girenlerin, hemcinsi olan diğer 
insanları ürettiği üstün teknoloji ile yok edebileceğine inananların dünyası olmayacaktır.
Eğer ders çıkarılabilirse; gelecek, insanın insan için yaratıldığına inananların olacak. Ge-
lecek, ihtirasın, oburluğun ve çılgın tüketim alışkınlarının karşısında durup, sadece insanı 
yaşatmak isteyenlerin olacak. Şeytanın ortakları savaş baronları ve onların oyuncak be-
bekleri olan yalancı muktedirler de varlığını sürdürecek ama karşılarında “kral çıplak” diye-
cek bir dünya da olacak. Elbette açlık, susuzluk, hastalık da olacak ama yedirdikçe acıktıran, 
içirdikçe susuz bırakan, iyileştirdikçe ölüme yaklaştıran sahte şifacıların kim oldukları da 
ortaya çıkacak.
Bu da geçecek. Yeter ki bizler “Allah’ın rahmetinden” umudumuzu kesmeyelim. Rahmetin 
sebeplere bağlı olduğunu hatırda tutalım. Yaşatanın O olduğunu ama bunu yaşayanları vesile 
kılarak yaptığını bilelim. Dünya yeniden kurulacaktır. Bu yeni dünyanın sahipleri de insana 
insan olarak bakanlar olacaktır vesselam.
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كيف سيكون شكل المستقبل؟

زكريا كورشون
Zekeriya Kurşun

Gelecek nasıl olacak?
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