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اإلرهاب أخطر من فيروس كورونا

Terör Koronavirüs'ten daha TEHLİKELİDİR
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İslam âlemin 
Ramazan ayını tebrik ederken bu vesileyle Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik bayramını da  kutladı. Erdoğan çocuklara hitaben: “Sizler bizim 
geleceğimizin teminatı, yarınların umudusunuz. Gelecekte daha huzurlu, 
neşeli, adil ve güzel bir dünya sizlerin olacaktır“ dedi.

Türkiye’de ve dünyada 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik  bayramı coşkuyla, Türkiye 
bayrağı evlerin balkonlardan dalgalandırarak istiklal marşı eşliğinde söylenerek   
kutlandı. Her yıl 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
temel taşlarının atıldığı 1920'de TBMM'nin açıldığı tarih bayram olarak ilan edildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, 
korona virüsü ile  mücadelede kayda 
değer ilerleme kaydettiğini söyledi. Günlük 
verilerin virüsün yayılmasının kontrol 
ettiklerini gösterdiğine dikkat çekerek 
şöyle devam etti: Hepimiz Türkiye'deki 
sağlık sistemiyle gurur duyuyoruz. Sağlık 
sistemindeki tüm çalışanların, özellikle 
de doktorların bu aşamada mükemmel 
destanlar yazdığını bilmemiz gerekir.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri askeri kargo uçağı, ikinci kez Türkiye'nin dünya ülkelerine 
sağladığı tıbbi yardım kapsamında Türk tıbbi sağlık malzemelerini (tıbbi maskeler, eldivenler 
ve koruyucu tıbbi giysiler) almak için İstanbul havaalanına indi.

İstanbul Başakşehir Hastanesi'nin ilk 
aşamasının bitmesiyle birlikte yerli suni 
solunum cihazları hastaneye teslim edildi. 
Yaklaşık bir milyon metrekarelik iç alana 
sahip yoğun bakım ünitesi bu açısından 
Avrupa'nın en büyük hastanesidir. 
Bu süreçte hastane korona salgını ile 
mücadele için kullanılacak.

قــدم الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، هتانيــه للشــعب الرتكــي والعــامل اإلســامي، مبناســبة حلــول 
شــهر رمضــان املبــارك، كمــا قــدم التهنئــة بعيــد الطفولــة والســيادة الوطنيــة، وقــال خماطبــاً أطفــال تركيــا: 

أنتــم ضمــان مســتقبلنا، وأمــل غــدان، أنتــم بشــراان يف عــامل أكثــر ســاماً وفرحــاً وعــداًل ومجــااًل.

شــارك الشــعب الرتكــي داخــل البــاد وخارجهــا يف احتفــاالت عيــد الطفولــة والســيادة الوطنيــة، مــن 
خــال رفــع العلــم الرتكــي فــوق األبنيــة وشــرفات املنــازل والتلويــح ابلعلــم وإنشــاد نشــيد الوطــن ، ويوافــق 
عيــد "الطفولــة والســيادة الوطنيــة" 23 أبريــل/ نيســان مــن كل عــام، التاريــخ الــذي ُوضــع فيــه حجــر 

أســاس اجلمهوريــة الرتكيــة، وافتتــح فيــه جملــس األمــة الكبــر )الربملــان( عــام 1920.

قــال وزيــر الصحــة الرتكــي فخرالديــن قوجــة، إن تركيــا حتــرز 
تقدمــاً ملحوظــاً ابلســيطرة علــى فــروس )كــوروان( ، مشــراً 
إىل أن املعطيــات اليوميــة تشــر إىل ســيطرتنا علــى انتشــار 
الفروس، وقال: مجيعنا نفتخر ابلنظام الصحي املوجود يف 
تركيــا، وعلينــا أن نعلــم أن كل العاملــن يف النظــام الصحــي 
وابألخص األطباء يسطرون أروع املاحم يف هذه املرحلة.

وصلــت طائــرة شــحن عســكرية اتبعــة لســاح اجلــو امللكــي الربيطــاين إىل مطــار إســطنبول، للمــرة الثانيــة لنقــل اإلمــدادات 
الصحيــة الطبيــة الرتكيــة )أقنعــة طبيــة وقفــازات ومابــس طبيــة واقيــة( يف نطــاق املســاعدات الطبيــة الــي تقدمهــا تركيــا لــدول العــامل.

مت افتتــاح املرحلــة األوىل مــن مستشــفى ابشــاك شــهر يف واليــة 
إســطنبول، وتســليم أجهــزة التنفــس االصطناعــي حمليــة الصنــع، 
واملشــفى هــو األكــرب يف أورواب مــن حيــث وحــدة العنايــة املركــزة، 
وتبلغ مساحته الداخلية حنو مليون مرت مربع، وسيتم استخدامه 

يف الوقــت احلــايل كمستشــفى ملكافحــة وابء الكــوروان.

الشعب التركي يحتفل بعيد الطفولة والسيادة الوطنيةالرئيس أردوغان يهنئ العالم اإلسالمي والشعب التركي برمضان

وزير الصحة التركي : يعتز بالقطاع الطبي وبالتقدم الملحوظ بمحاربة “كورونا”

طائرة ملكية بريطانية تحط في إسطنبول لنقل مساعدات طبية تركية

تركيا تفتتح أكبر مدينة طبية في أوروبا بأجهزة تنفس محلية الصنع

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam Dünyasını ve Türk Halkının Ramazan Ayını Tebrik Etti Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutladı 

TC Sağlık Bakanı: Sağlık Sektörümüzle Gurur Duyuyoruz. "Korona" ile 
Mücadelede Kayda Değer Bir İlerleme Kaydettik.

İngiliz Kraliyet Uçağı, Türk Tıbbi Yardımını Taşımak İçin İstanbul'a İndi

Türkiye Yapay Solunum Cihazı Donanımlı Avrupa'nın En Büyük Şehir Hastanesini Açıyor

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş, Ramazan ayının iman, iyi ahlak, tövbe etmek ve 
yeniden başlamak için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Türk 
halkını ve İslam dünyasını tebrik etti.

هنأ رئيس الشــؤون الدينية الرتكية الربفيســور علي أرابش، الشــعب الرتكي والعامل اإلســامي بقدوم شــهر رمضان املبارك، 
مشــراً إىل أن شــهر رمضــان هــو فرصــة فريــدة لتحقيــق اإلميــان واألخــاق احلميــدة والتوبــة والبــدء مــن جديــد.

الشؤون الدينية التركية: رمضان فرصة مهمة للتوبة واالنطالق من جديد
Türkiye Diyanet İşleri: Ramazan Ayı Tövbe Etmek ve 

Yeniden Başlamak İçin Önemli Bir Fırsat
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Suriye ve bölge tarihinde, küresel adalet yürüyüşü bir dönüm noktasındadır.  Alman 
mahkemeleri Esad rejimi eski emniyet mensupları duruşması gerçekleşmesiyle birlikte 
dünyada ilk kez rejiminin hak ihlallerinden sorumlu tutulacak ilk kamu davası olan 
soruşturması başladı. Eski rejim Albayı Anver Raslan, Alman mahkemesinde, insanlığa karşı 
işlenen suçlardan ve rejimin hapishanelerinde işlemiş olduğu işkencelerden dolayı yargılandı. 

Birleşmiş Milletler, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmak, acil tıbbi yardım dâhil 
olmak üzere Korona virüsle mücadele için yardım çağrısında bulundu. Suriye’de  ve "Korona" 
nın yayılmasıyla "açlık felaketi" konusunda uyardı ve "Korona" nın neden olduğu ekonomik 
sıkıntıların  ortaya çıkmasıyla  birlikte ölüm sayısının daha fazla olacağı konusunda uyardı. 

70 yaşında Hatice teyze adlı yaşlı bir Türk Hanım Efendi, Ramazan ayı boyunca nohut 
mahsulünü Suriyeli muhtaçlara bağışladı. 

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt 
tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin 
yaralandığını açıkladı.

يف عامــة فارقــة يف اتريــخ ســوراي واملنطقــة ، ويف اتريــخ مســرة العدالــة العامليــة، بــدأت جلســات القضــاء 
األملــاين املعنيــة ابلتحقيــق مــع مســؤولن أمنيــن ســابقن لــدى نظــام األســد، لتكــون أول حماكمــة علنيــة يف 
العــامل حتاســب علــى انتهــاكات النظــام اجملــرم، وَمثُــل العقيــد الســابق لــدى النظــام أنــور رســان أمــام القضــاء 
األملــاين، بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، ومســؤوليته عــن عمليــات تعذيــب واســعة يف ســجون النظــام.

أعــادت األمــم املتحــدة إطــاق نــداءات لتســهيل عمــل املؤسســات اإلنســانية، والســماح بوصــول املســاعدات، مبــا 
فيهــا الطبيــة العاجلــة املتعلقــة مبكافحــة الفــروس وحــذرت مــن “جائحــة جــوع” مــع انتشــار “كــوروان”، وأن عــدد 
الوفيــات يف ظــل الكســاد االقتصــادي الــذي ســببه “كــوروان” ســيفوق عــدد مــن ميــوت ابلفــروس بشــكل مباشــر.

تتــربع مبوســم احلمــص اخلــاص هبــا  العمــر ٧0 عامــاً،  تبلــغ مــن  امــرأة تركيــة مســنة امسهــا احلاجــة خدجيــة 
املبــارك. رمضــان  شــهر  خــال  الســورين،  للمحتاجــن 

وفــق بيــان وزارة الدفــاع الرتكيــة حــول حصيلــة التفجــر اإلرهــايب الــذي تســبب ابستشــهاد 40 مدنيــا بينهــم 11 طفــا جــراء تفجــر 
صهريــج حمروقــات يف مدينــة عفريــن الســورية مــن قبــل إرهابيــي "يب كا كا/ ي ب ج"

ين سابقين لدى نظام األسد في ألمانيا
ّ
محاكمة مسؤولين أمني  على جميع السوريين

ً
األمم المتحدة: كورونا يشكل خطرا

عاصفة مطرية تضرب مخيمات النزوح شمال إدلب في أول أيام رمضان

خ بعفرين 
ّ
 استشهاد  40 مدنيا بينهم 11 طفال بانفجار صهريج وقود ُمفخ

Almanya’da Esad Rejiminin Eski Güvenlik Yetkililerinin Duruşması Birleşmiş Milletler: Korona,  Suriyeliler İçin Büyük Bir Tehdittir

Yaşlı Bir Türk Hanım Efendi İhtiyaç Sahibi Olan Suriyelilere 
Nohut Mahsulünü Bağışladı

Ramazan'ın Birinci Gününde İdlib'in Kuzeyinde Yer 
Alan Kampları Fırtına ve Yağmur Vurdu

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 11'i çocuk 40 ölü 

Ramazan'ın ilk günüden  İdlib'in kuzeyindeki  kamplara şiddetli bir yağmur fırtınası vurdu
Kamplar ve çadırlar arasında asfaltsız yolların kesilmesine neden oldu. Kumaş ve bez torbalardan 
oluşan çadırlarda büyük hasar oluştu.

Esad rejiminin İstanbul Türkiye konsolosluğundan garip bir açıklama yapıldı ve sosyal medyada Suriyeliler 
arasında alay konusu oldu. Türkiye ’de yaşayan Suriyelileri, Esad rejimi bölgelerine  gönüllü olarak geri dönmeye 
çağırdı. Geri dönecek kişilere yönelik yapması ön görülen uygulamalar:   Yeni Korona virüsün yayılmasını 
önlemek amacıyla14 gün boyunca karantinaya alınacak. Ayrıca yol ücreti de kendisinden tahsil edilecektir.

عاصفــة مطريــة غزيــرة ضربــت خميمــات النــزوح مشــال إدلــب، يف أول أايم رمضــان  وتســببت يف قطــع الطرقــات غــر املعبــدة بــن 
جتمعــات املخيمــات وبــن اخليــم نفســها، فضــا عــن األضــرار الكبــرة للخيــم املصنوعــة مــن األقمشــة وأكيــاس اخليــش.

أاثر بيــان غريــب مــن قنصليــة نظــام األســد يف مدينــة إســطنبول الرتكيــة ســخرية واســعة بــن الســورين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
والــي دعــت فيــه الســورين املتواجديــن علــى األراضــي الرتكيــة إىل العــودة الطوعيــة إىل نظــام االجــرام األســدي. وأن يتحّمــل الاجــئ 

تكاليــف وأجــور العــودة إىل البــاد، وقبولــه ابحلجــر الصحــي ملــدة 14 يومــا، منًعــا النتشــار فــروس كــوروان املســتجد .

قنصلية النظام السوري في إسطنبول تدعو السوريين للعودة إلى سوريا
İstanbul'da Suriye Rejimi Konsolosluğu Suriyelileri Suriye'ye 

Dönmeleri İçin Çağrıda Bulundu 
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Devleti sömürgecilikten kurtarmayı amaçlayan kurtuluş savaşları dışında bütün çeşitleriyle 
gerçekleştirilen savaşlar ahlaki olarak kınanır.
Ekonomik savaşlar insanlığın bildiği en eski savaş türlerinden biridir. Savaşlar,  zenginlik 
kaynaklarına, uluslararası pazara hakim olmak için gerçekleşir. Geçtiğimiz asırlarda yaşanan 
klasik savaşlar askeri güçler kullanılarak gerçekleşiyordu. Günümüzde ise askeri güçle gerçekleşen 
savaşlara ihtiyaç duyulmaz duruma gelindi. Ek olarak şunu da diyebiliriz nükleer savaşlara olan 
ihtiyaç ortadan kalktı ve bakteriyolojik silahlar da dahil olmak üzere birçok alternatif savaş 
araçları türedi. 
Medeniyet ve ilerleme iddiasında olan büyük ülkeler arasında gerçekleşen ekonomik savaşların 
seyri ve yapısı çete savaşlarına dönüştü. Bu ülkeler, savaştığı ülkelere karşı üstün gelmek için 
geçmişte kullanılan korsanlık dahil bütün öldürücü araçları kullanıyorlar. 
Korona ile  yeni dünya düzeninde ekonomik ve politik dengeleri değişim oluştu.Korona salgın bir 
hastalık olmasıyla birlikte dünyanın kaderini kontrol eden yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyor.   
Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Korona öncesi ve sonrası olacaktır. Korona, yeni 
dengeler oluşturacak ve ekonomi anlamda etkili olan bazı ülkelerin ekonomik tekeline son 
verecektir. Ekonomi anlamda dünyada büyük bir değişim olacaktır. Fransa’da bir milyondan fazla 
şirket çalışmasını durdurdu ve on milyondan fazla insan işsiz kaldı. 
Fransız ekonomisi II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.
Korona süreciyle birlikte Eski Fransız Sağlık Bakanı (Philippe Doster):“Virüsün vücuttaki 
belirli organları yok edebilmesi ve havaya yayılabilmesi için dikkatle laboratuvarda üretilmiş 
,hazırlanmış ve programlanmış biyolojik bir silah olduğunu söyledi.” 
Amerika'da zararın iki trilyon USD olduğu tahmin ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı:”bu salgın 
hastalığın yayılmasına neden olan Çin Devletidir. Devletleri erken uyarmadığı için yayılmasına 
sebep olduğundan dolayı yargılanacağını belirtti.” 
Amerika, Korona’nın  bir komplo olduğunu doğruladı ve virüsü Çin virüsü olarak adlandırdı. Eğer 
bu durum kanıtlanırsa virüsün dünyada ekonomik büyümeyi yavaşlatmak ve dünyadan intikam 
almak için Çinli uzmanlar tarafından laboratuvarda geliştirilmiş olduğu anlamına geliyor. Bu 
şekilde Çin büyük bir insanlık suçu işlemiş olacaktır. 
İngiliz istihbarat şefi şunları söyledi: “Çin başlangıçta Koronanın yayılmasını gizledi. Bundan 
dolayı Çin cezalandırılmalı” dedi.
Trump, Dünya Sağlık Örgütü için finansal desteği durdurdu. DSÖ, ilk başta Korona’nın bulaşıcı 
bir virüs olduğunu reddetti. Daha sonra Korona'nın küresel bir kriz olduğunu ve çok sayıda insanın 
kurban gitmesine ve birçok yıkıcı etkilerinin olduğunu bildirdi.
Çin bu virüs ABD'nin Çin'i durdurmak, ekonomisini bastırmak, bilimsel, teknik ve ekonomik 
başarısıyla dünyayı yönetmesini önlemek için Amerika tarafından üretilen biyolojik bir silah 
olduğunu söyledi. 
Devletler basın aracılığıyla birbirlerini suçlamaya ve bu sorumluluğu birbirlerinin üzerine atmaya 
devam ediyor.
Büyük ülkeler silahlanma ve casusluk için büyük bütçeler ayırıyor. Bu paranın yarısı tıp ve 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için harcanmış olunsaydı salgın hastalıklara, virüslere karşı 
mücadelede ciddi başarı sağlanıp  insanoğlunu tehdit eden görünmez tehlikelerden kurtulacaktı.
Dünyada Korona vakası resmi verilere göre bir milyondan fazla olduğu paylaşıldı. Bazı kaynaklara 
göre açıklanan resmi rakamların çok üstünde olduğu söyleniyor.  
En önemli soru ise dünya ülkeleri neden şimdiye kadar Korona virüsüne karşı ilaç geliştirmedi? 
Virüsün oluşturduğu tehlikeler düşünülmedi mi? Ölümcül silahlarıyla birkaç dakika içinde 
dünyayı yok edebilen devletler kendi halkına kısa zamanda solunum cihazları üretmekten ve 
temin etmekten aciz mi kaldı?   
Bu salgın sona erecek ve insanlık bu salgından kurtulacak.
İnsanlık, para için insanların ölümüne sebep olan kişileri ortaya çıkarmaktır.
Son olarak Korona küresel ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Uluslararası Para Fonu'ndan mali 
destek talep eden ülkelerin sayısı 81 oldu.
Türkiye'den destek talep eden ülkelerin sayısı 93 oldu.

مجيع احلروب اليت تشن وبكامل أشكاهلا هي مدانة أخالقياً ما عدا حروب التحرير اليت هتدف خلالص 
الوطن من االستعمار.

احلرب االقتصادية هي من أقدم أنواع احلروب اليت عرفتها البشرية، واليت تقوم كنوع من أنواع الصراع على 
املوارد والثروات وامتالك األسواق الدولية للتحكم هبا، وكانت احلروب االقتصادية يف القرون املاضية تعتمد 
على احلروب التقليدية واستخدام القوة العسكرية، أما يف عصران احلايل فقد انتفت احلاجة للحروب املباشرة 

وحىت النووية فهناك بدائل كثرية منها األسلحة اجلرثومية. 
يف احلروب االقتصادية بني الدول الكربى اليت تدعي احلضارة والرقي، تتحول جمرايهتا إىل حروب شبيهة 
حبروب العصاابت، وتلجأ فيها إىل كل الوسائل اليت متكنها من حتقيق انتصارها مبا فيها القرصنة اليت كانت 

سائدة يف العصور السابقة كي تثبت تفوقها.
كوروان جائحة ُتستثمر يف تغيري توازانت العامل االقتصادية والسياسية ليسود نظام عاملي جديد يتحكم ابلعامل 
ومبصريه، والعامل ما بعده لن يكون مشاهباً ملا سبقه ففيه متغريات ستحدث توازانت جديدة وتنهي احتكار 

االقتصاد لبعض الدول املؤثرة.
االقتصاد الفرنسي سجل أكرب اخنفاض له منذ احلرب العاملية الثانية، وتوقفت أكثر من مليون شركة عن 
العمل ونتج عن ذلك أكثر من عشرة ماليني عاطل عن العمل، ووزير الصحة الفرنسي األسبق )فيليب 
دوسرت( يقول أن الفريوس سالح بيولوجي مت تصنيعه وإعداده وبرجمته بعناية كي يتمكن من تدمري أعضاء 

معينة ابجلسم ويتمكن من االنتشار عرب اهلواء.
 وأمريكا أعلنت أن خسارهتا تقدر ب 2 ترليون دوالر أمريكي، وصرح وزير اخلارجية األمريكي أن أمريكا 
ستقاضي الدول اليت تسببت يف انتشار الفريوس وعلى رأس هذه الدول الصني إلهنا مل تعلن بشكل مبكر 

عن هذا الفريوس املتسبب هبذه اجلائحة.
أمريكا أكدت أهنا مؤامرة وأمستها الفريوس الصيين وإذا ثبت فهو جرمية قتل البشرية أبيدي خرباء صينيني 

كي ينتقموا من العامل الذي أراد إبطاء منوهم االقتصادي.
ورئيس املخابرات الربيطانية قال: الصني أخفت انتشار كوروان يف البداية وجيب أن تعاقب.

وأوقف ترامب الدعم املايل عن منظمة الصحة العاملية، ألهنا نفت أن كوروان فريوًسا معداًي ينتقل بني البشر 
وهذا كان أحد أسباب األزمة العاملية، وسقوط العدد اهلائل من الضحااي واآلاثر املدمرة.

والصني أعلنت بدورها أنه سالح بيولوجي أنتجته أمريكا للتضييق على الصني وخنق اقتصادها ومنعها من 
أن تسود العامل بقدراهتا العلمية والفنية واالقتصادية.

تبادل االهتامات عرب وسائل االعالم، وكل يلقي ابملسؤولية على اآلخر، والكل عاجز عن إجياد دواء يوقف 
هذه اهلجمة اليت تسببت بكوارث اقتصادية وهتدد بفناء البشرية.

التسلح والتجسس فلو أهنا صرفت نصف هذه األموال على  الدول الكربى أموااًل هائلة على  تصرف 
تطوير الطب وخدمات الصحة الختفت اجلائحات والفريوسات وختلصت البشرية من األخطار الالمرئية 

اليت هتددها.
ضحااي كوروان جتاوزوا حىت اليوم أكثر من مليوين ضحية حسب التصرحيات الرمسية وهناك أخبار تقول أهنم 

جتاوزوا الرقم املعلن بكثري.
والسؤال ملاذا فشلت دول العامل يف إنتاج مضاد لفريوس كوروان حىت اآلن هل ألهنا مل تفكر ابألخطار اليت 
تشكلها الفريوسات، لذلك هي غري قادرة على أتمني أجهزة تنفس لشعوهبا ابلسرعة القصوى، يف الوقت 

الذي تستطيع فيه تدمري العامل بدقائق أبسلحتها الفتاكة.
ستنتهي هذه اجلائحة، وستتخلص البشرية من هذا الوابء، وسيظهر للبشرية من كان السبب مبوت البشر 

من أجل املال.
أخريًا:

الكوروان غريت يف املوازين العاملية واقتصادها، فعدد الدول اليت طالبت ابلدعم املايل من صندوق النقد 
الدويل بلغت 81 دولة، أما عدد الدول اليت طلبت الدعم من تركيا 93 دولة.
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تقارير وتحقيقا

في عيد العمال: النظام السوري والكورونا بالمرصاد

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

بينما حيتفي العامل بعيد العمال العاملي يف 1 أاير/مايو من كل عام. تعيش الطبقة العاملة السورية ظروفها األشد قسوة، 
واألكثر فداحة، مع استمرار انتشار جائحة كوروان، ووصوهلا إىل عشرات املدن واألرايف السورية، عالوة على حالة 
القهر والتجويع اليت يعيشها السوري، ليصبح أكثر من 85 ابملئة من السوريني حتت خط الفقر العاملي، ويعيش 
السوري حتت سيطرة النظام السوري، وكذلك حتت سطوة االعتقال والقتل األسدي املمنهج، ليكون هذا املواطن 
السوري واقًعا حتت سطوة جائحتني وقهرين متساوقني: قهر الكوروان، وقهر وتغول وسطوة النظام السوري اجلاسم 
على صدر السوريني منذ مخسني عاًما ونيف. وهي حالة ال شك أهنا خلقت وضًعا ابت فيه االنسان السوري مستلًبا 

إنسانًيا، ومعيشًيا، كما هو حال الوطن املنهوب، واملُتـََغوَّل عليه من آل األسد ومن لف لفهم.
حول كل ذلك وأوضاع الطبقة العاملة السورية ضمن هذه السياقات سألت صحيفة إشراق لفيًفا من أهل السياسة 
والثقافة من معارضني لنظام العسف األسدي. كيف يقيمون أوضاع العمال يف سورية اليوم، وهم ميرون حبالة قاسية 

ال ختفى على أحد. وهل ما يزال من عيد للعمال السوريني يف هذا الواقع املذري والصعب؟ 
الدكتور طالل مصطفى الباحث وأستاذ علم االجتماع قال إلشراق: " من املعروف أن 
األول من أاير مناسبة للعمال يف دول العامل كافة للمطالبة  ببعض احلقوق اليت جيدوهنا 
منقوصة يف جمال عملهم وحياة أسرهم العامة  )زايدة األجور، التأمني الصحي،  العطل 
و كيفية قضاءها ...اخل( أما يف سورية وقبل جائحة فريوس كوروان  جند معظم السوريني، 
حيث  اخلبز،  الرئيسية  ومادهتا  العيش  لقمة  أتمني  الوحيد  العمال، مههم  فقط  وليس 
تدهورت األوضاع املعيشية ابملطلق، وتفاقم معدل الفقر ليصل اىل أعلى من  85 % 

من السوريني، نتيجة فقدان مصادر رزقهم الرئيسة ، وارتفاع معدل البطالة اىل أكثر من 75% و اخنفاض معدل 
االنفاق على الغذاء نتيجة آتكل القيمة الشرائية للرية السورية،  حيث وصل معدل التضخم إىل أعلى من %1000، 
حىت التقارير االقتصادية الرمسية التابعة للنظام تقر أبن أكثر من 85% من السوريني ال يتمتعون ابألمن الغذائي، أي 
عاجزين عن أتمني احلدود الدنيا من مستلزمات املعيشة، حيث بينت الدراسات الرمسية للنظام السوري أن 85% من 
السوريني يعيشون حتت خط الفقر"،  و معظمهم يعيش على "املساعدات اخلارجية" من املنظمات الدولية اإلغاثية 
ومن أقارب وأبناء يتواجدون يف دول اخلليج ، تركيا و أورواب، ابإلضافة إىل عدم توفر اخلدمات األساسية للمواطن من 
كهرابء وحمروقات وغاز، وأصبح حلم  املواطن السوري احلصول على أسطوانة غاز، حيث يتنقل من مركز اىل آخر 
ملدة شهرين أو أكثر للحصول على أسطوانة واحدة اليت خصصتها احلكومة السورية لكل عائلة سورية ملدة ثالث 
أشهر، ومئة لرت مازوت للشتاء سوري ابلكامل، ابإلضافة إىل انعدام القدرة املالية ملراجعة الطبيب يف حال املرض أو 
شراء الدواء إذا ما توفر، وحىت ال نذهب بعيًدا  جند التقديرات الرمسية ملؤسسات النظام ملا حتتاجه األسرة السورية 
املؤلفة من مخسة أشخاص وصل إىل مبلغ 250 ألف لرية سورية شهراًي للحصول على حياة معيشية ابحلدود الدنيا 
فوق خط الفقر، بينما الدخل الشهري احلقيقي يرتاوح ما بني 45 – 75 ألف لرية سورية." مث أضاف " كذلك بعد 
انتشار جائحة فريوس كوروان يف دول العامل ومنها سورية، اختذت معظم دول العامل اإلجراءات الصحية لوقاية مواطنيها 
من اإلصابة بفريوس كوروان إال يف سورية حيث االجراءات اهلزلية اليت اختذها النظام السوري، اليت تبني أن املستفيد 
الرئيس منها حواجز النظام والشرطة اليت مل تعد تسمح للمواطن السوري ابلذهاب للعمل أو لتأمني حاجاته إال بدفع 
رشوة مالية )200-500( لرية سورية على كل شخص. لذلك تفاعل السوريون مع جائحة كوروان ابالستهزاء وعدم 
اجلدية متسائلني يف حلظة غياب أجهزة األمن عنهم، وهل أخطار فريوس كوروان املرضية أخطر من كوروان األسد؟؟ 
ابلطبع هذا التساؤل انتج من مرارة احلرب الوحشية اليت شنها النظام على السوريني يف السنوات التسعة األخرية، 
ويف الوقت الذي خيرج معظم عمال العامل مبناسبة يوم العمال يف األول من أاير/مايو يف عام 2020 يطالبون ابملزيد 
من احلقوق اإلنسانية والرتفيهية، جند السوريني هائمون يف الشوارع للبحث عن ربطة خبز وجرة غاز علهم أيمنوهنا 
الناحية الغذائية، ابنعدام إمكانية شراء  للعودة إىل أطفاهلم وتقدمي وجبة الطعام الوحيدة يف اليوم غري الكافية من 

اللحوم والفواكه واحللوايت اليت حيتاجها جسم االنسان".

أما الكاتب السوري املعارض حممود الوهب فقد أكد إلشراق أن " الكوارث دائماً يتحمل 
التايل، االحتباس يف  ليومه  ألزم، من ال ميلك فضلة  الفقراء، فما ابلك يف وابء  نتائجها 
زمن  يف  أي  فحسب،  هنا  ليست  املسألة  لكن  العمل.  عن  اإلجباري  والتعطل  البيت، 
العطلة )زاد أم نقص( بل يف املستقبل القريب القادم حيث إفالس الكثري من الشركات 
اليت ستلقي بعماهلا هنائياً إىل الشوارع، وهذا ما سيخلق مشكالت جديدة، ورمبا حروابً تنذر 
بويالت أكثر بشاعة. وإذا كان هذا شأن الطبقة العاملة عموماً...! فما ابلك بواقع العمال 

السوريني الذين فرض عليهم النظام احلاكم ما هو أسوأ من الكوروان، فالغالء غري مقدور عليه، وانعدام فرص العمل، 
إذ يكره العامل السوري سواء داخل النظام أم يف مناطق حتكمها فصائل مسلحة على أتجري نفسه ليقتات بدمه مقاتاًل 
أو "شبيحاً" لدى النظام أو لدى عصاابت تكاثرت هنا وهناك، فأرابب العمل هاجروا ومعاملهم اليت جنت من السرقة 
أو التدمري انقلني نشاطهم إىل بلدان جماورة أمهها تركيا. وإذا كان العمال املهجرون قد القوا معاملة مقبولة يف تركيا، 
سواء لدى مواطنيهم السوريني أم يف املعامل الرتكية، فهم يف لبنان قد تعرضوا ملذالت وإهاانت وصلت يف كثري من 
األحيان حد القتل! وال يفوتنا اإلشارة إىل أن لدى العمال السوريني خربة يف ميادين خمتلفة، أضف إىل ذلك أن الكثري 

من املهنيني اخلرجيني انضموا إىل سوق العمل يف تلك البلدان. وبكلمة إن الوضع مأسوي".!
من جهته حتدث إلشراق املعارض السوري املهندس عزت حميسن الذي يعيش يف دمشق 
بقوله: " ال أعتقد أن العمال قد مر عليهم عيد عمال منذ أن وصل هذا النظام للحكم، 
الطبقات  على  أثر  ذات  سورية  يف  االقتصادية  الضائقة  الكوروان كانت  جائحة  وقبل 
منخفضة الدخل، فنتيجة األوضاع فإن أصحاب احلرف واملهن ذات الطبيعة التقنية تراجع 
مستوى دخلهم نتيجة اخنفاض الطلب يف السوق على خدماهتم. وقد أتت جائحة الكوروان 
وما أسفرت عنه من حظر فرضه النظام على التجوال والنشاطات االقتصادية ليفاقم األزمة 

فتوقيف قطاع النقل بني احملافظات، أدى إىل ندرة الكثري من السلع يف أسواق مدن، وتكدس نفس السلع يف مدن 
أخرى. فالربتقال والليمون مثاًل يتم تركه دون قطاف يف بعض األماكن يف الساحل، بينما قفز سعره يف دمشق إىل 
أربعة أضعاف ما قبل احلظر، فقفز برتقال الشموطي للعصري من 200 لرية سورية إىل 800 يف دمشق، ومزارع بعض 

املتنفذين تصدر انتاجها بشاحنات حممية إىل العراق وإيران.
وأعطيكم مثااًل إذ أنه لدى أخي أربع عمال دفع هلم رواتب شهر، والبارحة أخربين أنه ال يستطيع دفع أكثر من نصف 
الراتب، فالدولة مسحت هلم بفتح احملالت يوم يف األسبوع ورواتب عماله حوايل 400000 لرية. وأحد اصحاب 
املطابع قال إنه يعمل حىت الساعة الثانية وهذا يعين أنه لن يستطيع تسديد إجيار املطبعة، وابلتايل ال يعلم كيف يسدد 
رواتب العمال. كل ذلك جيعلنا حباجة إىل إضافة درجات للتصنيف حتت الفقر، فال يوجد طبقة وسطى، بل هناك 
طبقات متفاوتة التصنيف حتت الفقر، والعامل ضمن أدىن درجات ما حتت الفقر، فقد استهلك مدخراته وابع ما تبقى 
من حلي زوجته، ومبعىن أصح ابع حىت خامت الزواج. وجتدر اإلشارة إىل أن السلطات بدمشق تقوم اليوم خبتم احملالت 

املخالفة للدوام احملدد من قبل النظام ابلشمع األمحر؟؟!!".
املعارض السوري ابن حلب البار حممود عادل ابدجنكي قال إلشراق " العّمال هم الطبقة 
األكثر هشاشة يف اجملتمع يف مواجهة األزمات. والعّمال السوريّون واجهوا األزمات الناشئة 
نسب  نتيجة  سنة،  بعد  سنة  تراكمّية  تصاعديّة  بقسوة  الشعب  جتاه  النظام  حرب  عن 
التضّخم السنويّة اهلائلة، وتراجع الطلب على العمل بسبب ضعف القّوة الشرائّية لدى 
الناس عموماً. مع العلم أّن التضّخم ابألسعار، ال يوازيه تضّخم ابألجور. فتهاوت األجور 
من وسطي أجور العمالة العادية 200$ شهراّيً إىل أقّل من 30$ لتبلغ مراتب حتت حدود 

الفقر املتعارف عليها عاملّياً.  يف الوقت الذي انتقلت فيه الكثري من فئات اجملتمع من حرفيني ومتوّسطي الدخل إىل فئة 
البطالة، اليت تغلب بيئة العمل السوريّة حالّيًا. عيد العمال يكون يف استقرار أوضاعهم، فال عيد ملن ال استقرار له."

د- طالل مصطفى

محمود الوهب

محمود عادل بادنجكي

عزت محيسن
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مــن الســهل أن يبتعــد عنــك النــاس دون أن ترتكــب حبقهــم جريــرة.. يف الاوعــي ختتلــف 
الوصــات بــن األحــداث عنهــا يف الواقــع.. فاحلــدث املرتبــط بعلــة قــد يتحــول هنــاك إىل 
حــدث غــر مفهــوم وغــر مرتبــط بســبب واضــح أو مرتبــط بســبب آخــر ينســجه اخليــال 
والرتاكمــات الفكريــة.. فمثــل هــذه التصرفــات مــن الزمــاء ثبتــت يف الاوعــي عنــدي أنــي 
مصــاب ابلكــوروان، وبــدأت أتعامــل مــع نفســي علــى هــذا األســاس فأبتعــد عــن النــاس يف 
البقالــة والبيــت، وأخطــط ملرحلــة العــزل الــي سأعيشــها وأفكــر كثــرًا مبســتقبل بنــايت.. كنــت 
أتســاءل كثــرًا: مــاذا لــو طالــت فــرتة الــوابء.. كــم ســيعاين النــاس عموًمــا والكــوادر الطبيــة 

خصوًصــا مــن األمــراض النفســية واالجتماعيــة؟؟

املشــكلة األكــرب الــي واجهتــي وحفــرت يف داخلــي هــي العاقــة مــع أســريت.. زوجــي وبنــايت.. 
ففــي كل يــوم أرى فيــه حالــة مشــتبهة كنــت أعــزل نفســي متاًمــا عــن العائلــة بغرفــي حــى أعــرف 
نتيجــة احلالــة املشــتبهة يف اليــوم الثــاين أو الــذي يليــه.. أشــعر ببعــض القلــق أو اخلــوف عندمــا 
أقابــل املرضــى املشــتبهن لكــن شــعوري ابملســؤولية االجتماعيــة واألخاقيــة مــن جهــة وحالــة 
عــدم االكــرتاث الــي أفرزهتــا قســاوة األحــداث يف العقــد األخــر مــن جهــة أخــرى كانــت تغطــي 

ت
ال

مقا

يف مطلــع شــهر نيســان/ابريل 2011 راودت الشــعب الســوري الثائــر يف ذروة نشــوته 
بعــد جنــاح فعاليــات مجعــة الشــهداء ابحتــال إحــدى الســاحات العامــة الكــربى والتمركــز 

فيهــا ابعتصــام مفتــوح علــى غــرار الثــورة املصريــة امللهمــة.
مت التفكــر يف عــدة احتمــاالت ولكــن يف النهايــة اســتقر الــرأي أن أقرهبــا للواقعيــة هــي 
ســاحة العباســين يف أقصــى شــرق دمشــق نظــرًا لقرهبــا مــن الكتلــة البشــرية الثائــرة األكــرب.

املبــاين  مــن  لقرهبــا  نظــرًا  األمويــن  ســاحة  حتبــذ  األوليــة كانــت  االفرتاضــات  أن  رغــم 
اجلمهــوري. والقصــر  األركان...(  )اإلذاعــة  احلساســة  احلكوميــة 

لــرى مئــات  وقــد داعــب خيــال املنظمــن منظــر رأس النظــام وهــو يطــل مــن شــرفته 
اآلالف مــن احملتشــدين اهلاتفــن بســقوطه ليــًا وهنــارًا. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة هــذا 
اخليــار احملبــذ كان بعيــًدا جــًدا عــن االمكانيــات الواقعيــة. كذلــك األمــر ابلنســبة خليــار 

ســاحة املرجــة )الشــهداء( مبــا هلــا مــن رمزيــة اترخييــة وملوقعهــا يف مركــز العاصمــة.
مت التنســيق بــن اللجــان احملليــة أوليًــا علــى أن يكــون يــوم 1٧ نيســان/ابريل ذكــرى اجلــاء 
موعــًدا وأن يتــم الزحــف مــن أربعــة حمــاور، األول ينطلــق مــن دومــا حرســتا وتنضــم هلــم 

مجــوع عربــن. 
احملور الثاين ينطلق من محورية سقبا حزة وينطلق إىل الزبلطاين مث ساحة العباسين

واحملور الثالث ينطلق من مدينة التل ابجتاه معراب مث برزة.
ابجتــاه  والتجــارة  والقصــاع  تومــا  ابب  جهــة  مــن  أييت  أن  مأمــواًل  الرابــع كان  واحملــور 
الســاحة ومعلــوم أبن هــذه األحيــاء ذات أغلبيــة مســيحية. وللحقيقــة والتاريــخ فــإن هــذا 
مل يكــن ضــراًب مــن اخليــال. وكانــت هنــاك اتصــاالت، وكان هنــاك الكثــر مــن املتعاطفــن 
واملشــاركن مــع الثــورة يف تلــك الفــرتة مــن قاطــي هــذه األحيــاء. مــع ذلــك فــإن هــذا 

تشــر الدراســات اىل أن أعلــى نســبة إصابــة بفــروس كــوروان حصلــت يف الكــوادر الصحيــة 
وخاصــة األطبــاء والــكادر التمريضــي، حيــث وصلــت نســبة اإلصابــة يف الــكادر الطــي اىل 
15 % يف إيطاليــا وهــذا أمــر منطقــي وطبيعــي يفرضــه االحتــكاك الطويــل مــع املرضــى ... 
تشــكل هــذه املســألة واحــدة مــن الصعــوابت الــي يواجههــا األطبــاء يف هــذه الفــرتة وهــي بــدون 
شــك مصــدر للقلــق لديهــم، لكنــي أريــد – ومــن خــال جتربــي املتواضعــة – أن أضــيء علــى 
بعــض التحــدايت والتفاصيــل اليوميــة األخــرى الــي تواجــه الطبيــب وجتعــل مــن حياتــه أكثــر 

مشــقة وارهاًقــا يف هــذه املرحلــة.. 
أعمــل يف جممــع طــي يســتقطب عــدًدا كبــرًا مــن املرضــى لكنــه ال يقــدم خدمــة التنــومي والعمــل 
يتــم حتويلــه  مســتمرة  طبيــة  عنايــة  أو  عمــل جراحــي  إىل  حيتــاج  الــذي  فاملريــض  اجلراحــي، 
للمشــفى، لذلــك ال نقضــي وقتًــا طويــًا بتمــاس مــع املريــض وهــو األمــر الــازم لــزايدة احتمــال 
التقــاط العــدوى.. كنــت املســؤول يف املركــز عــن تقييــم احلــاالت الــي يشــتبه فيهــا ابلكــوروان 
وحتديــد مــدى احتياجهــا للتحويــل إىل املشــفى والعــزل حتــت االشــراف الطــي.. مبعــى أنــي 
أبقــى بتمــاس مــع املريــض أقــل مــن 15 دقيقــة قبــل اختــاذ القــرار املناســب حلالتــه.. مــن أجــل 
ذلــك كان معظــم موظفــي املركــز – والذيــن تربطــي هبــم عاقــات قويــة – يتجنبــون االقــرتاب 
مــي.. كنــت أالحــظ أن بعضهــم يغــر طريقــه أو يلتصــق ابجلــدار املقابــل عندمــا منــر معــا يف 
ذات املمــر، والبعــض يتكلــم معــي – عنــد الضــرورة – مــن مســافة بعيــدة.. بعــض موظفــات 
االســتقبال طلــن مــي بشــكل صريــح عــدم االقــرتاب مــن االســتقبال.. عامــل النظافــة كان 
حيــرص علــى مســافة كبــرة بيــي وبينــه عندمــا يبــدل أكيــاس النفــاايت يف عيــاديت وقــد قاهلــا 
يل صراحــة: " دكتــور.. أان ال أريــد أن أمــوت.. رجــاء ابــَق بعيــًدا عــي “.. مل تزعجــي هــذه 
التصرفــات اطاقًــا بــل علــى العكــس كنــت أبتســم هلــا ظاهــرًا أو ابطًنــا.. أتفهــم متاًمــا ختوفهــم 
لكــن  لضــرورة..  إال  عيــاديت  مــن  اخلــروج  منهــم وعــدم  االبتعــاد  أان علــى  وأقــدره وأحــرص 
شــعورًا خفيــا بــدأ يتكــون يف العمــق أبنــي بــت منبــوًذا أو معــزواًل أو غــر مرغــوب فيــه.. ليــس 

احملــور كان أول مــن أســقط مــن احلســاب نظــرًا لصعوبــة توفــر احلشــد املطلــوب ملثــل هــذا 
التحــرك يف ظــل التواجــد األمــي الكثيــف والرتكيبــة الدميوغرافيــة املتنوعــة واآللــة اإلعاميــة 
الضخمــة للنظــام، والــي شــنت محلــة قــذرة مكثفــة لتخويــف الطوائــف املســيحية وخلــق 
شــرخ بينهــا وبــن الثــورة. ابألخــص بعــد فربكــة قصــة إمــارة محــص االســامية. مت تغيــر 
موعــد اخلطــة عــن يــوم 1٧ نيســان/ابريل الــذي كان موافًقــا يــوم األحــد ذلــك العــام نظــرًا 
لصعوبة احلشد ابلكثافة املطلوبة ومت أتجيلها إىل يوم اجلمعة 22 نيسان/ابريل 2011 
الــذي كان موافًقــا ليــوم اجلمعــة العظيمــة عنــد الطوائــف املســيحية، ومت تســمية اجلمعــة 
هبــذا االســم أيًضــا للتأكيــد علــى تاحــم الشــعب الســوري بــكل طوائفــه. لكــن محــص 
العديــة اســتعجلت وقامــت ابعتصامهــا الشــهر يف ســاحة الســاعة يف حــي احلميديــة يــوم 
1٨ نيســان رًدا علــى ارتقــاء عــدًدا مــن الشــهداء يف مظاهــرات يــوم اجلــاء. ومتكنــت مــن 

احتــال الســاحة أبعــداد غفــرة.
ولكــن مــع فجــر التاســع عشــر مــن نيســان/ابريل قــام النظــام بفــض االعتصــام بوابــل مــن 
رصــاص حــي مباشــر تــرك خلفــه أكثــر مــن مائــة ومخســن شــهيدا ومئــات املعتقلــن. وبــدا 
ــا أن رســالة النظــام كانــت واضحــة ومباشــرة أيًضــا بعــدم قبــول أي اعتصــام مفتــوح  جلًي

مهمــا كانــت الكلفــة البشــرية والسياســية.
أعــادت تلــك اجملــزرة الرهيبــة طــرح الســؤال علــى املنظمــن والثائريــن: هــل مازالــت اخلطــة 

قابلــة للتطبيــق أم أهنــا ابتــت ضــراًب مــن اجلنــون واخليــال؟
لكن الروح املعنوية والنشوة الثورية يف تلك األثناء مل تكن تسمح أبي احتمال للرتاجع 
أو االستســام. يف اليــوم املوعــود خرجــت يف مدينــة التــل مظاهــرة كبــرة لكنهــا مل تصــل 
إىل األعــداد املأمــول فيهــا مــن قبــل املنظمــن، حيــث مل يســتطع الثــوار مــن أبنــاء القــرى 

والبلــدات اجملــاورة الوصــول إليهــا بعــد إغــاق املداخــل الشــمالية والغربيــة حبواجــز عســكرية 
طيــارة. ومل تســتطع املظاهــرة الــي بلــغ قوامهــا بضــع آالف اخلــروج لالتحــام مــع مظاهــرة 
بــرزة نظــرًا إلغــاق املدخــل الرئيســي حباجــز عســكري قــوي عنــد مدخــل حرنــه الشــرقية، 
اســتطاع مــع القــوى األمنيــة والشــبيحة تفريقهــا ابســتخدام العنــف والغــاز املســيل للدمــوع 

دون ســقوط شــهداء.
خرجــت يف دومــا أيًضــا مظاهــرة حاشــدة جتــاوزت العشــرة آالف متظاهــر مــن أبنائهــا 
وأبنــاء القــرى اجملــاورة )مســرااب، مديــرة، الرحيــان( ولكــن مــع ذلــك مل تســتطع اخلــروج 
لالتحــام مــع مظاهــريت حرســتا وعربــن وقــد وجهــت ابلرصــاص احلــي وكل أنــواع العنــف 

حــى مت تفريقهــا بعــد ارتقــاء بضــع شــهداء وعشــرات اجلرحــى.
وحدهــا مظاهــرة ســقبا محوريــة ومــن انضــم إليهــم مــن أبنــاء الغوطــة الشــرقية هــي الــي 
املنشــود،  اهلــدف  مــن  الزبلطــاين قريبًــا  جنحــت، وقطعــت شــوطًا طويــًا فوصلــت إىل 
وعندمــا اقرتبــت مــن جممــع ٨ آذار، ودون ســابق إنــذار اهنــال عليهــم الرصــاص احلــي مــن 

بنــادق القناصــة املتمركزيــن علــى األســطح بكثافــة.
قــد ارتقــى مائــة واثنــا عشــر شــهيًدا  التقــدم كان  وخــال بضــع دقائــق مــن حمــاوالت 
وعشــرات اجلرحــى.. وكانــت اإلصــاابت كلهــا يف الــرأس أو األجــزاء العلويــة ممــا يؤكــد 
أن التعليمــات كانــت ابلقتــل وليــس االعاقــة. وبــدى التقــدم مســتحيًا وســط وابــل مــن 
رصــاص ال يرحــم. والرتاجــع كان صعبًــا حيــث القــوى األمنيــة احملاصــرة مــن اخللــف كانــت 
تســعى العتقــال أكــرب عــدد ممكــن.. وأبعجوبــة تفرقــت املظاهــرة خــال ســاعات عصيبــة 
تركــت وراءهــا آالم جديــدة يف مجعــة اآلالم لشــعب قــد صلــب أربعــن عاًمــا علــى مذبــح 

احلــزب الواحــد والقائــد اخلالــد.
لقــد كانــت حًقــا مجعــة اآلمــال واآلالم لشــعب أيب ورجــال ونســاء عشــقوا احلريــة وقــرروا 
التضحيــة مــن أجلهــا. لقــد فشــلت خطــة اعتصــام ســاحة العباســين ولكنهــا مــع ذلــك 
كانــت مجعــة عظيمــة. فقــد جتــاوزت نقــاط التظاهــر الكبــرة علــى طــول ســورية وعرضهــا 
حاجــز املائــة يف مراكــز احملافظــات واملــدن غــر التظاهــرات يف القــرى والبلــدات الثائــرة. 
وقــد دخلــت مناطــق جديــدة يف نطــاق الثــورة مثــل ريــف محــاة الشــمايل والغــريب.. وبينمــا 
كانــت محــص تــداوي جراحهــا بعــد جمــزرة الســاعة كان ريفهــا يشــتعل مــن الرســن إىل 

احلولــة إىل ديــر بعلبــة والقصــر وتلكلــخ.
ودخلــت دمشــق أيًضــا مبظاهــرات حــي امليــدان والقــدم وركــن الديــن. وزرع حيــي بــرزة 
والقابــون الدمشــقين قدًمــا راســخة يف مســرهتا. لقــد كانــت مجعــة عظيمــة حًقــا امسًــا علــى 

مســمى. مجعــة اآلالم واآلمــال لشــعب كان ومــازال حمكوًمــا ابألمــل.

متاًمــا علــى القلــق واخلــوف الشــخصي.. لكــن اخلــوف احلقيقــي والعميــق يظهــر عندمــا أفكــر 
ابحتمــال نقــل العــدوى لزوجــي أو بنــايت.. أان متعــود علــى اقبــال زوجــي وبنــايت حنــوي للتحيــة 
مبجــرد فتحــي لبــاب املنــزل وهــو أمجــل املشــاهد وأحلــى اللحظــات الــي أعيشــها يف روتيــي 
اليومــي.. يف هــذه األايم أشــر هلــم مــن بعيــد أن ال يقرتبــوا مــي.. أكتفــي اببتســامتهم املنكســرة 
مــن بعيــد وأابدهلــم مبثلهــا.. مث أجتــه مباشــرة إىل غرفــي وأغلــق البــاب علــى نفســي.. وســيلي 
للتواصــل معهــم هــي اهلاتــف اجلــوال.. تضــع زوجــي طعامــي أمــام ابب الغرفــة وتقــرع البــاب 
وتبتعــد.. ويســتمر هــذا املسلســل يومًيــا.. وهكــذا أشــعر أن الفــروس ياحقــي أينمــا ذهبــت 
وحياصــرين حــى داخــل بيــي.. لقــد جنــح هــذا الكائــن ابحتــال مســاحات واســعة مــن تفكــري 
ومشــاعري واهتمامــايت.. هــو مل يكتــف بشــل حركــة العــامل االقتصاديــة واالجتماعيــة وإمنــا جنــح 
أيًضــا بعــزيل عــن عائلــي وحتديــد حركــي داخــل حــدود منــزيل.. القلــق يــزداد كثــرا عنــد الكــوادر 
الــي تعيــش يف منــزل يســكنه كبــار الســن أو املصابــن ابألمــراض التنفســية.. تتفاقــم املشــكلة 
ويشــتد احلصــار أكثــر مــع زمائــي الذيــن يشــرفون علــى مرضــى الكــوروان ويواكبــون حالتهــم 
لفــرتات طويلــة يف املشــايف.. حيــث يضــاف إىل معاانهتــم املهنيــة واالجتماعيــة معــاانة مــن نــوع 
أقســى.. إهنــا املعــاانة النفســية الــي تفرضهــا مشــاهدهتم للتدهــور التدرجيــي يف احلالــة الصحيــة 
لبعــض املرضــى، أو عــدم توفــر أســرة أو أجهــزة طبيــة كافيــة الســتقبال مجيــع احلــاالت الــي 
حتتــاج إىل استشــفاء.. يضــاف إىل ذلــك حالــة الصــراع الداخلــي الــي يعيشــها الطبيــب بــن 
ضــرورة مســاعدة املريــض ودعمــه نفســًيا وطبيًــا، وبــن اخلــوف مــن التقــاط الفــروس مــن املريــض 

ومــا يتبــع ذلــك مــن احتمــال نقــل العــدوى ألفــراد العائلــة.  
هــذه املقالــة بعيــدة عــن التحليــل واالســتقراء.. وبعيــدة أيًضــا عــن الشــكوى واالســتعراض.. 
إهنــا جمــرد لقطــة بعدســة مراقــب للحــدث عــن قــرب، أحــاول مــن خاهلــا تصويــر مشــهد مــن 
مشــاهد املسلســل الدرامــي احلزيــن الــذي يعيشــه العــامل اليــوم.. مشــهد يفــرض نفســه علــى كل 
العاملــن يف اجملــال الصحــي فيتفــاوت ارتكاســهم لــه وتفاعلهــم معــه وفًقــا ملخزوهنــم األخاقــي 
واملهــي واإلنســاين، ووفًقــا لطاقاهتــم وقدرهتــم علــى التحمــل واالســتمرار، وقــدرة عوائلهــم علــى 

الدعــم واملســاندة.. إنــه زماهنــم.. إنــه زمــن املواجهــة واالســتعداد للتضحيــة..
يف زمــن احلــرب تــربز أمهيــة املقاتلــن الشــجعان املســتعدين للتضحيــة أبنفســهم دفاًعــا عــن 
وطنهــم وجمتمعهــم.. ويف زمــن القحــط والفاقــة تــربز أمهيــة األغنيــاء والتجــار املســتعدين للبــذل 
دعًمــا للفقــراء واملســاكن يف جمتمعهــم.. ويف زمــن الفوضــى والفــن تــربز أمهيــة احلكمــاء ورجــال 
الديــن واملثقفــن يف بــذل وقتهــم وفكرهــم ومنابرهــم للحفــاظ علــى اســتقرار جمتمعهــم.. ويف زمــن 
الكــوروان يتعــن علــى األطبــاء والكــوادر الطبيــة أن يكونــوا مســتعدين ملواجهــة املــرض وحتمــل 

تبعاتــه االجتماعيــة واملاديــة والنفســية ودفــع الثمــن الــازم حملاصرتــه حــى لــو كان حياهتــم.

بسام شلبي

كاتب وقاص سوري

الجمعة العظيمة وآالم الشعب السوري

د- معتز محمد زين 

كاتب وطبيب سوري

طبيب في زمن الكورونا 
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يعيــش االحتــاد األوريب منــذ انتشــار ڤايــروس كــوروان، أول اختبــار حقيقــي لــدول أعضائــه، 
فبعــد انتشــار املــرض أظهــرت هــذه الــدول األاننيــة يف التعامــل والقرصنــة مــن أجــل النجــاة 

والبقــاء واتبــاع سياســة احــِم نفســك بنفســك وعــدم التعــاون والتضامــن فيمــا بينهــا.
فبعــد انتشــار وابء كــوروان يف مدينــة ووهــان الصينيــة انتقــل بعدهــا الڤايــروس جلميــع أحنــاء 
دول العــامل بشــكل تدرجيــي عــن طريــق املســافرين والشــحن بشــكل أكــرب ليتــم بعدهــا عــزل 

الصــن عــن خمتلــف دول العــامل.
يف 13 مــارس/آذار أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أبن أوراب مركــزاً لــوابء مــا يعــرف ب 
ڤايــروس كــوروان وتصــدرت دول االحتــاد األوريب أعــداد املصابــن وكانــت احلصــة األكــرب 
إليطاليــا فتصــدرت عــدد الوفيــات، مث حلقتهــا اســبانيا واملانيــا وفرنســا وإنكلــرتا مــن حيــث 

عــدد اإلصــاابت.
ومــع بدايــة انتشــار الڤايــروس ظهــرت هشاشــة التعــاون بــن أعضــاء دول االحتــاد األوريب 
فكانت البداية عندما اســتنجدت إيطاليا أبملانيا الســترادها أانبيب أوكســجن للمرضى 
لكــن أملانيــا مل تســتجب، ومت رفــض الطلــب االيطــايل ممــا اضطــر األخــرة اىل االســتراد مــن 
الصــن وطلــب املســاعدة منهــا مــن خــال إرســال خــرباء طبيــن إليهــم واســتجابت الصــن 

بســبب تــردي األوضــاع يف إيطاليــا ابلرغــم مــن انتشــار املــرض يف الصــن.
بعدهــا طالبــت إيطاليــا االحتــاد األوريب مبســاعدات طبيــة عاجلــة ملواجهــة األزمــة لكــن 

اعتــذرت مجيــع الــدول واحتفظــت كل دولــة مبعداهتــا لنفســها.
وجــاءت بعدهــا األزمــة اإليطاليــة – التشــيكية عندمــا اســتحوذت التشــيك علــى شــحنة 
أقنعــة ومــواد طبيــة تتضمــن أجهــزة تنفــس ومــواد تعقيــم كانــت متجهــة مــن الصــن إىل 

إيطاليــا.
مــن هــذه  اســتياءهم  إيطاليــة عــن  بعــد مجيــع هــذه احلــوادث عــرب انشــطون وصحــف 
املعاملــة واصفــن القــارة العجــوز أبورواب امليتــة وأوراب القبيحــة وطالبــوا عــرب وســائل التواصــل 
االجتماعــي ابالنفصــال عــن االحتــاد األوريب الســيما اليمــن املتطــرف بســبب تــرك هــذه 

الــدول إيطاليــا وحيــدة تاقــي مصرهــا، وحجــم األاننيــة الــي أظهرهتــا هــذه الــدول. 
ومنــذ بدايــة األزمــة بــدا واضًحــا مــن خــال تصرحيــات املســئولن األوربيــن أنــه جيــب علــى 
كل دولــة محايــة نفســها بنفســها وأن تعتمــد علــى نفســها فقــط، واالعتمــاد علــى قاعــدة 

أنقــذ نفســك بنفســك.
كشــفت أزمة كوروان عن اخللل والنقص الكبر يف الصناعة الدوائية وقدرة املستشــفيات 
وعــدم االهتمــام ابلقطــاع الصحــي لبعــض دول االحتــاد األوريب وكانــت بعــض الــدول 
تعتمــد حــى يف عــاج مرضاهــا علــى مشــايف أملانيــة، وأشــارت صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية 
إىل أن الــدول األوربيــة ومعهــا الــوالايت املتحــدة األمركيــة ال أدويــة لديهــم ســوى مــا 

يســتورد مــن الصــن واهلنــد!
وكانــت مــع الزمــن وبســبب العوملــة االقتصاديــة أغلــب هــذه الــدول معاملهــا يف مــكان 

آخــر يف العــامل ومنهــا مــن أمهلــت هــذه الــدول الصناعــة الدوائيــة بشــكل اتم، ومبعــى أنــه 
ال يوجــد دواء أو مــواد طبيــة إال مــن خــال الصــن واهلنــد والشــركات هلــم البعيــدة عنهــم، 

وإن مل تتمكــن مــن التصديــر فســتكون هــذه الــدول أمــام كــوراث بشــرية.
وقــد أعلنــت تركيــا عــن إرســال شــحنة حتــوي مســاعدات طبيــة إىل ايطاليــا وإســبانيا، أكثــر 
الــدول املتضــررة مــن الــوابء. وأعلنــت بعدهــا عــن إرســال مســاعدات إىل عــدد مــن الــدول 

الــي تضــررت مــن الڤايــروس منهــا بريطانيــا واليــوانن وليبيــا والصومــال وفلســطن.
وبعيــًدا عــن القطــاع الصحــي فــإن القطــاع االقتصــادي كان أكثــر تضــرراً، وابألخــص 
اليــورو فشــهدان يف األايم األخــرة هبــوط يف مســتوى اليــورو واقرتابــه مــن الــدوالر، وقــد 
حــذر رئيــس جمموعــة اليــورو )ماريــو ســنيتور( مــن تداعيــات أزمــة كــوروان، وصــرح أننــا 
ســنخرج مجيعــاً مــن هــذه األزمــة حمملــن بديــون كبــرة، وأضــاف أنــه هنــاك مقرتحــات 
وبعــض احللــول للــرد علــى هــذه املرحلــة ومنهــا إعطــاء قــروض لتحســن القطــاع الصحــي 
وأتمــن الســيولة الســتمرار الشــركات وتعويــض األشــخاص الذيــن فقــدوا أعماهلــم خــال 

هــذه الفــرتة. 
الكــوروان  مســتندات  تســمى  مــا  قــروض  عــن  وإســبانيا  وفرنســا  إيطاليــا  أعلنــت  كمــا 
ملســاعدة الــدول الذيــن تعرضــوا للڤايــروس وكانــت كل مــن الربتغــال وهولنــدا وقفــت ضــد 
هــذه التصرحيــات موضحــن ذلــك أبن اجتيــاز احلــدود األوربيــة ال تعــي تشــارك الديــون 

وهــذا ال نريــده.
مجيــع هــذه األســباب أظهــرت فوضــى واضحــة يف دول االحتــاد األوريب وانفــراد كل دولــة 
يف دولتهــا والبعــد عــن التكامــل، وًاصبــح هــم كل دولــة كيــف تنــأى بنفســها عــن املــرض 
واالهنيــار االقتصــادي مــن جهــة وانعــزال الــدول مــع تفاقــم األاننيــة مــن جهــة أخــرى، ومــن 
جهــة توطــدت عاقــات بعــض الــدول ببعضهــا مــن وقوفهــا جبانبهــا وتقــدمي املســاعدة هلــا.

وبعيــًدا عــن الــدول الكــربى فقــد أظهــر الــوابء بشــكل كبــر مــدى هشاشــة اإلنســان مــن 
جهــة وكــم أصبــح مســتهلكاً مــن جهــة أخــرى، حيــث فقــد معــاين احليــاة واالنســانية يف 
األايم األخرة قبل انتشــار الوابء فكان اإلنســان ال يقاتل من أجل البقاء وإمنا من أجل 
الرفاهيــة أمــا اليــوم انعكســت األمــور وأصبــح اجلميــع يقاتــل مــن أجــل البقــاء وتســاوى 
اجلميــع الغــي مــع الفقــر والضعيــف مــع القــوي واحلاكــم و احملكــوم مجيعهــم اليــوم مهــددون 
ابملــرض واملــوت، فــإن مــّرت هــذه األزمــة دون أن جتعــل قلوبنــا أرحــم فإننــا مل نتعلــم منهــا 
شــيئاً، وقــد أظهــرت الــدول اليــوم تســاحًما دينيًــا مل يكــن معهــوداً مــن خــال الســماح 
هــل  للمســاجد ابألذان وإطــاق احلــرايت الدينيــة وخاصــة للمســلمن هنــاك. وأخــراً 
سنشــهد يف األايم القادمــة تفــكًكا لاحتــاد األوريب؟ أم سنشــهد تغيــراً يف الربوتوكــوالت 
واالتفاقيــات فيمــا بــن دول االحتــاد؟  ماهــي أســباب احلجــم الكبــر للخســائر البشــرية 
واملاديــة ومــا الــذي ســتؤدي إليــه هــذه اخلســائر فــا تــزال جمهولــة وال أحــد يعــرف هنايــة 
حقيقيــة هلــا؟! ومــن الــذي ســوف ينجــح يف تقــدمي نفســه منقــذاً للعــامل ومــن ســيحافظ 
علــى املقدمــة يف القــوة والقــدرة والنفــوذ وهــل ســتبقى الــوالايت املتحــدة األمركيــة أم 
الصــن يف هــذا التنافــس؟؟  كثــر مــن األمــور ســتتغر وحنــن نلحــظ إرهاصاهتــا بظــل هــذه 

احلــرب العنيفــة الــي مل تــدرك بلــداً إال ودخلتــه. 

آالء العابد  

هل كشف كورونا زيف االتحاد األوربي

كاتبة سورية      

مــا إن عصفــت جائحــة كــوروان، وأصبــح العــامل كمــن يقــف علــى ســاق واحــدة، 
خيشــى الســقوط أو التعثــر، إال وابدرت الــدول لاســتجابة ملواجهــة الــوابء مســتنفرًة 
كل مؤسســات الدولة وعلى رأســها وزاريت الصحة والداخلية، واختلفت االســتجابة 
الــي قدمتهــا الــدول للمواجهــة ، واضعــة حبســاهبا القــدرة الطبيــة واالقتصاديــة هلــا، فمــا 
بعــد كــوروان ليــس كمــا قبلهــا ، والــدول الــي ســتنجح يف املواجهــة وتبقــى متماســكة 
اقتصــادايً وأمنيــاً وتكــون قــادرة علــى ضبــط احلالــة واالنتشــار والتعامــل معهــا فســوف 
تكــون أكــرب مــن الــوابء ويبقــى الــوابء حتــت الســيطرة ، فهــذه الــدول ســتكون أقــوى 
مــن الــدول الــي كان الــوابء أكــرب منهــا واجتاحهــا بشــكل عنيــف ومل تقــدر علــى 
الضبــط والســيطرة ، فالعــامل اليــوم ويف ظــل هتــاوي أســعار النفــط ليصبــح متقــارب مــع 
تكلفــة اســتخراجه، وابت يتعــن علــى الــدول يف هــذه احلــرب غــر التقليديــة والفتاكــة 
بغــر ســاح أن تفتــح مدخراهتــا وخمزوهنــا االحتياطــي، وتُبقــى بعــض احلــراك والنشــاط 
االقتصــادي ابلوضــع األدىن كــي ال تتعطــل احليــاة ابملطلــق وخلــق موازنــة بــن محايــة 

النــاس واســتمرار حياهتــم وحاجاهتــم.
 مــن خــال مراقبــة ومتابعــة يوميــة نــرى ونقــارن ، فقــد ســلكت تركيــا أســلواًب للمواجهــة 
فلــم يفــرض  الدقيقــة  املراقبــة  بــل متوســطة لكنهــا حتــت  حبالــة حجــر غــر شــديدة 
حظــر جتــوال كلــي كامــل وقاســي ويصبــح التضــرر كبــر علــى النــاس مــن ذوي الدخــل 
فيمــا  التجــوال  فيهــا إصــاابت ومنــع  الــي  الــوالايت  احملــدود، وإمنــا احلظــر كان يف 
بينهــا ومراقبــة املنافــذ للدخــول واخلــروج لــكل واليــة، والــوالايت غــر املصابــة حتــت 
املراقبــة الشــديدة، علمــاً أبن تركيــا مــن الــدول الرئيســة يف العــامل الــي تســتقبل ســائحن 
ومفتوحــة بشــكل كبــر علــى العــامل، فتــم إيقــاف كل ذلــك بشــكل متــدرج وســريع، 
ونتيجــة قــرار حظــر التجــوال األول الــذي فــرض بيومــي العطلــة للــوالايت املصابــة، وقــد 
كان القــرار قبــل ســاعات مــن املوعــد فأبــدى وزيــر الداخليــة مســؤوليته عمــا حصــل 
بطريقــة اختــاذ القــرار وقــدم اســتقالته وقــد رُفضــت مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة، ومــن 
تعبــر الشــعب نفســه أيضــاً، فضــًا عــن املبــادرة املاديــة الــي أُطلقــت بشــكل رمســي 
ملســاعدة املتضرريــن، وأتمــن حاجــات كبــار الســن عقــب منعهــم مــن اخلــروج مــن 
خــال رقــم خصصتــه البلديــة لــكل واليــة، وأتمــن الكمامــات واملعقمــات بشــكل 
جمــاين ومتــاح ابألســواق أبســعاره الطبيعيــة ، طبعــاً هبــذه األثنــاء وهــذه األجــواء نتابــع 
كلنــا الكيفيــة الــي تعامــل هبــا النظــام الســوري مــع الــوابء ابتــداء مــن تكذيبــه لإلصابــة 
واحلــاالت املنتشــرة يف البــاد والــي توفيــت نتيجــة اإلصابــة عــدد مــن احلــاالت ومت 

تســجيلها علــى أن الوفــاة كانــت بــذات الرئــة ! كمــا كان ُيســجل ســبب وفيــات 
مــن يعذهبــم النظــام، وســبب إخفــاء النظــام ابدئ األمــر ألنــه أول مــا ســتتضرر لديــه 
املؤسســة العســكرية الــي تعصــف ابلبشــر قتــًا وتشــريداً لتكــون مرًضــا أخطــر مــن 

كــوروان علــى الشــعب الســوري، مث تصرحيــه عــن اإلصــاابت ألنــه مل يعــد ابملقــدور 
إخفــاء احلــاالت وبســبب الرغبــة بطلــب املعــوانت الدوليــة، وعلــى الطــرف املقابــل 
بقيــت لغايــة اليــوم مناطــق املعارضــة بــا إصــاابت تســجل ألهنــا أصــًا داخــل َحجــر ال 
يدخــل إليهــا أحــد ســوى العاملــن ابلنشــاط اإلنســاين، واســرتاح النــاس مــن القصــف 
واهلجــوم العســكري بظــل القلــق الــذي ســببه الــوابء يف املؤسســات العســكرية الــي ال 

ميكــن فــرض حجــر أو تباعــد اجتماعــي لــدى قــوى النظــام وحلفــاؤه، وقــد أجلــأ النظــام 
النــاس حبجــر نصــف يــوم يف مناطــق ســيطرته، لكــن مــا الفائــدة منهــا إذا كانــت النــاس 
جتتمــع طوابــر وتتدافــع علــى مــواد احليــاة األساســية الشــحيحة وكذلــك البــاد مفتوحــة 
للصــادي والغــادي مــن اإليرانيــن حيــث إيــران بــؤرة للجائحــة، وهبــذا احلرمــان والبــؤس 
الذي يعيشــه الشــعب يعيش على الضفة األخرى بنفس البلد البائســة حيث األســد 

اجملــرم املــرتف يشــرتي لزوجتــه لوحــة بقيمــة ثاثــن مليــون دوالر .!! 
برواتبهــم  ويتربعــون  ينامــون  ال  رؤســاء  بــن  للــرؤوس  أخــرى  مــرة  املقارنــة  لتقفــز 

النعيــم!! يف  بــاده  وكأن  يعيــش  آخــر  وبــن  للمتضرريــن 
 مل يكــرتث الســوريون داخــل  ســورية كثــراً ابلــوابء فاألســد وابء أخطــر مــن كــوروان 
بــل أثبــت الســوريون تفــاين إنســاين يف دول العــامل كأطبــاء وممرضــن ومتطوعــن وضعــوا 
أنفســهم يف الــدول الــي هــم فيهــا حتــت اخلدمــة وتقــدمي املســاعدة للمصابــن ألهنــم 
عانوا احلرب الفتاكة العنيفة طيلة قرابة عشــرة ســنوات وخبذالن كبر دويل مل يســتطع 
فيــه أحــد أن يضمــد جراحهــم وينهــي مأســاهتم فاألطبــاء الذيــن توفــوا وهــم يقومــوا 
مبســاعدة النــاس يف إيطاليــا وإســبانيا وأمــركا وتركيــا والســعودية وهــم يقومــون بواجــب 
دافعــه إنســاين، وكذلــك املبــادرة الشــبابية الــي أطلقهــا شــباب ســوريون يف سويســرا 
لتأمــن احلاجــات لكبــار الســن ومبــادرة األطبــاء الســورين املتطوعــن يف مدينــة غــازي 
عنتــاب الرتكيــة ليقفــوا مــع الــدول املضيفــة هلــم يف مواجهــة هــذه اجلائحــة الــي اقرتبــت 
من الذروة يف تركيا ويبدوا أهنا تـُْؤذن ابالنصراف بزمن ليس ببعيد وأنمل أن تنقشــع 
هــذه اجلائحــة عــن رئــة العــامل وينقشــع معهــا فــروس أخطــر مــن كــوروان وهــي فــروس 
الظلــم والقتــل والبغــي الــذي ميارســه القتلــة علــى أجســاد الســورين. ســيزول كل ذلــك 

وأنمــل مــن هللا زواهلــم معــاً يف القريــب العاجــل.

د- زكريا مالحفجي      

االستجابة لجائحة كورونا بين تركيا وسورية 

كاتب وباحث سوري      
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قــام احلاكــم خطيبًــا فقــال: مل يصبكــم الطاعــون منــذ توليــت أمركــم، فــرد عليــه أحــد الرعيــة: إن هللا 
أرحــم مــن أن جيمعــك علينــا أنــت والطاعــون.

يف ســورية جيتمــع اجلميــع، القتــل والــوابء والغــاء املدمــر الــذي يصيــب الشــعب والــذي أصبــح 
جلــه حتــت خــط الفقــر والعــوز، فــإذا اســتثنينا املــواد املســتوردة لكوهنــا ختضــع ألســعار الــدوالر 
املتصاعــدة، فــإن الغــذاء الرئيســي للمواطــن أصبحــت أســعاره فلكيــة بعــد أن جلــأت احلكومــة إىل 
تصديره للخارج وإىل هتريبه من قبل املتنفذين الفاســدين عندما ال يتاح تصديره. مما حيرم املواطن 
مــن ضــرورايت احلــد األدىن مــن الغــذاء، فهــل يعقــل أن تكــون أســعار البنــدورة الســورية والبيــض 
الســوري يف الســعودية والعــراق ولبنــان أبقــل مــن نصــف ســعرها يف ســورية، بينمــا متوســط الدخــل 
يف هــذه الــدول يزيــد أضعافًــا مضاعفــة عــن دخــل املواطــن الســوري البائــس. وال يتوقــف املوضــوع 
عنــد مــادة غذائيــة أو مادتــن، بــل يشــمل كل شــيء وبشــكل أساســي اخلبــز الــذي كنــا نصــدر 
مادتــه األوىل علــى مــدى ســنوات طويلــة، واآلن طوابــر اخلبــز وشــحه لوحدهــا تشــهد بفشــل هــذا 
النظــام وعدائيتــه للشــعب وعــدم االكــرتاث إال أبمــن أزالمــه وتنامــي ثرواهتــم بشــكل خــرايف علــى 

حســاب املواطــن والوطــن.
 وإذا انتقلنا إىل هم آخر من مهوم شــعبنا وهو داء كوروان الذي جيتاح العامل، فاملاحظ أن هناك 
تعتيــم كامــل وإخفــاء لألعــداد وللمناطــق الــي دخلهــا الــوابء، بينمــا وضــع كهــذا حيتــاج للشــفافية 
والوضــوح، ولكــن النظــام كدأبــه يف كل مــا ميــس املواطــن وأمنــه وصحتــه وغذائــه يتعامــل معــه بصفتــه 

ســورية  وحنقــاً،  غضبــاً  تقتلــي  فكــدَت  دقيقــة   25 مقعــدك  علــى  جلســُت  الســفر،  )ســعادة 
اســتحملت ســفالة جنودكــم 25 ســنة، وآن هلــا أن تســتقل.(  مــا بــن هــذه الكلمــات الــي قاهلــا 
فــارس اخلــوري يف األمــم املتحــدة للســفر الفرنســي الــي انلــت ســورية بعدهــا علــى اســتقاهلا واليــوم 
أربعــة وســبعون عــام مــرت ذكــرى اجلــاء يف الســابع عشــر مــن نيســان، فشــتان مــا بــن األمــس 
واليــوم ومــا بــن االســتقال وعــودة االســتعمار مــن جديــد فمــا الــذي حصــل؟ وماهــي أســباب 

عــودة االســتعمار؟ وهــل تغــر الســوريون؟
الذيــن قــال عنهــم الســفر األمركــي بعدمــا اســتمع إىل كلمــة فــارس اخلــوري:) إن بلــداً فيهــا مثــل 
هــؤالء القــادة جيــب أن تكــون حــرة ومســتقلة(. وملــاذا أصبــح البلــد الــذي كان رئيــس وزرائــه مــن 
األقليــات كمــا يقــال اليــوم وهــو مــن الطائفــة الربوتســتانتية الــي تعتــرب مــن أقــل األقليــات عــدداً 
انهيــك عــن أصولــه اللبنانيــة فمولــده يف جنــوب لبنــان وهــو مــن ســورية الكــربى الــي قســمت بعــد 
االســتعمار الفرنســي فكيــف تغــر أحفــاد مــن كانــوا ميلكــون هــذا احلــس الوطــي والبعــد القومــي 
ويصبحــون أعراقًــا وقوميــات وطوائــف اليــوم مرتاجعــن إىل العصبيــات القبليــة والدينيــة والعرقيــة 

والطائفيــة.
ســورية الــي قاومــت االســتعمار الفرنســي وطردتــه اجتمعــت بــكل نســيجها العرقــي والديــي حتــت 
قيــادة اجملاهــد ســلطان ابشــا األطــرش ابــن جبــل العــرب يف الثــورة الســورية الكــربى دون النظــر إىل 
طائفتــه أو عرقــه وكان مــن أهــم دروس هــذه الثــورة توحــد أبنــاء الشــعب الســوري بكافــة انتماءاهتــم 

العرقيــة والدينيــة واالجتماعيــة يف جســم وطــي واحــد شــعاره االســتقال وطــرد األجنــي احملتــل.
فمــا الــذي حــدث لينتكــس الســوريون هــذه االنتكاســة؟ وملــاذا هــم علــى هــذه احلالــة؟ لإلجابــة علــى 

هذيــن الســؤالن ومــا قبلهمــا البــد مــن قــراءة مــا حــدث يف ســورية بعــد االســتقال.
فقــد حكــم ســورية بعــد االســتقال الرئيــس شــكري القوتلــي عــرب حــزب الكتلــة الوطنيــة ابنتخــاابت 
حــرة عــام 1946م إال أن هــذه التجربــة مل تعمــر طويــًا حيــث انقلــب عليهــا العســكر بقيــادة 
حســي الزعيــم عــام 1949م لتتــواىل بعدهــا االنقــاابت واحــداً تلــو اآلخــر ليحكــم ســورية كًا 
مــن العســكرين ســامي احلنــاوي الــذي كلــف هاشــم األاتســي بتشــكيل احلكومــة اجلديــدة وســلمه 
الصاحيــات التشــريعية والتنفيذيــة يف نفــس يــوم االنقــاب، وذلــك وفــق مرســوم أصــدره احلنــاوي، 
ومن مث عهد إليه برائســة اجلمهورية بشــكل مؤقت ريثما جترى انتخاابت رائســية وتشــريعية أصبح 
بعدها األاتســي رئيســاً  للجمهورية حى انقاب أديب الشيشــكلي األول الذي مل يبعد األاتســي 
بــل شــّكا نوعــاً مــن احلكــم املــزدوج  يلعــب العســكر فيــه دوراً أساســياً. حــى عــام 1951م ليقــوم 
الشيشــكلي ابنقابــه الــذي تــوىل فيــه احلكــم فعليــاً اجليــش بواجهــة شــكلية كرئيــس للجمهوريــة وهــو 
فــوزي ســلو إىل حــن اســتامه احلكــم فعليــا عــام 1953م، مســتمراً حــى االنقــاب عــام 1954م 
حيــث أعــاد انقــاب فيصــل األاتســي احليــاة الربملانيــة وعــاد الرئيــس املقــال هاشــم األاتســي إىل 

احلكــم ليســتمر حــى عــام 1955م.
حيــث أعيــد انتخــاب شــكري القوتلــي حــى الوحــدة عندمــا اســتقال مفســح اجملــال لرائســة مجــال 
عبــد الناصــر عــام 195٨م هــذه الوحــدة الــي انتهــت ابنقــاب االنفصاليــن بقيــادة عبــد الكــرمي 
النحــاوي عــام 1961م لينتخــب انظــم القدســي رئيســاً حــى انقــاب آذار 1963م الــذي انفــرد 
بعــده حــزب البعــث ابلســلطة إال أن االنقــاابت مل تتوقــف، فبعــد رائســة لــؤي األاتســي اختــار 
البعثيــون أمــن احلافــظ رئيســاً انقلبــوا عليــه عــام1966م وليصبــح نــور الديــن األاتســي رئيســاً حــى 
انقــاب حافــظ أســد عــام 19٧0م وقــد أغفلنــا العديــد مــن حمــاوالت االنقــاب الــي مل تتكلــل 
ابلنجــاح. وبعــد هــذا االنقــاب أصبــح األســد رئيســاً بعــد فــرتة انتقاليــة كان أمحــد اخلطيــب فيهــا 

رئيســاً للجمهوريــة حــى عــام 19٧1م اتريــخ تــويل حافــظ الرائســة رمسيــاً.
هــذا التاريــخ احلافــل ابالنقــاابت وعــدم االســتقرار السياســي والنهــم املوجــود لــدى حــزب البعــث 
للســلطة والعمــل الــدؤوب مــن أجــل االســتياء عليهــا ابملؤامــرات أو ابلتغلغــل يف اجليــش واللعــب 
علــى وتــر القوميــة والعمــل علــى اســتمالة الضبــاط القوميــن وكذلــك اللعــب علــى الطائفيــة الــي 
عمــل الكثــر مــن البعثيــن مــن خاهلــا فقــد كان املكتــب العســكري يســيطر عليــه الضبــاط أبنــاء 
األقليــات وعملــوا علــى اســتبعاد املكــون الرئيســي يف ســورية وذلــك عندمــا كان الثاثــي الطائفــي 
صــاح جديــد وحممدعمــران وحافــظ أســد يســيطرون علــى املكتــب العســكري يف حــزب البعــث 

عــدًوا وليــس صاحــب حــق.
هــل يعقــل أن يكــون هنــاك ســوق ســوداء للذهــب واجملوهــرات يف ســورية ليســرقها جتــار احلــروب 

حلفــاء النظــام أبخبــس األمثــان وهــل بعدهــا يبقــى هلــذا الشــعب املســكن أي شــيء ليبيعــه.
اإلرهــاب  يولــد  والفســاد  االســتبداد  أن  هــي  اثبتــه  حقيقــة  فهنــاك  ووياهتــا،  احلــرب  عــن  أمــا 
ويســتجلبه مــن كل أحنــاء العــامل. فســورية اليــوم ابتــت مســرًحا مفتوًحــا لــكل مــن هــب ودب مــن 
إرهابيــي وجمرمــي العــامل، مــن لبنــان والعــراق وإيــران وأفغانســتان وحــى روســيا، ســامهت إىل جانــب 

قصفهــا وقتلهــا وتدمرهــا، ســامهت عــن طريــق شــركات مرتزقــة يف احلــرب علــى شــعبنا.
علــى اجلانــب اآلخــر مــن املشــهد املأســاوي يف ســورية، نــرى أمــركا بتحالفهــا الغــريب والعــريب تعيــث 
قــي األرض فســاًدا وتصعــد الفاســدين واالنفصاليــن مــن األكــراد ليكونــوا لبنتهــا األساســية يف 
مشــروعها لتقســيم ســورية وهنــب ثرواهتــا، ولتزيــد الفرقــة الــي اســتحدثتها بــن أبنــاء الشــعب الواحــد.

بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة تعاقــد العــامل اجلديــد علــى إهنــاء االســتعمار وأتســيس منظمــة األمــم 
املتحــدة لرتســي هــذا التعاقــد وتشــرف عليــه مبنظماهتــا املتعــددة مــن صحيــة وتربويــة وغذائيــة وحقــوق 
إنســان، لكــن هــذه املنظمــة والــي أحدثــت جملــس األمــن بنظــام الفيتــو  الــذي يتحكــم مبصائــر 
الشــعوب املقهــورة حســب مصــاحل أصحــاب الفيتــو، فشــلت بذلــك علــى مــر الســنن، واملثــال احلــي 
األخــر علــى ذلــك اســتعمال الفيتــو ضــد الشــعب الســوري مــن جانــب روســيا عشــرات املــرات 
لتجهــض أي حــل سياســي خيــرج الشــعب الســوري ممــا هــو فيــه مــن قتــل وتشــريد وتدمــر، ويعطــي 

أمــًا يف عــودة املشــردين إلعــادة بنــاء بلدهــم املدمــر بفعــل النظــام واإلرهــاب  الــذي اســتولده 
ــا  بسياســة العنــف والقتــل الــي مارســها منــذ بدايــة ثــورة شــعبنا ضــد الظلــم والقهــر والفســاد مطالًب

ابحلريــة والكرامــة والعدالــة.
   مــا يتــداول عــن صــراع بــن أجنحــة احلكــم ومافيــات االقتصــاد يف ســورية أبعــد مــا يكــون عــن 
حماولــة وضــع حــد ملظاهــر الفســاد، ومــا هــي يف واقــع األمــر إال حــرب نفــوذ اقتصــادي ال ختلــو مــن 
خلفيــات سياســية بــن أجنحــة متصارعــة علــى النهــب والســلب واالســتحواذ علــى احلصــة األكــرب 
مــن االقتصــاد املتهــاوي. ومــا حماولــة بعــض وســائل اإلعــام الروســية الدخــول علــى اخلــط إال 
لتغليــب طــرف مــن الفاســدين علــى طــرف، وليــس لفضــح الفســاد وحتجيمــه، ومــا إشــاراهتا لضعــف 
رأس النظــام إال حماولــة إلبــراز شــخصيات جديــدة تعتمــد عليهــا دأب أي حمتــل ومســتعمر بتعــدد 

مرتكزاتــه ليعمــق جــذوره يف وقــت ينهــار كل شــيء.
ال االحتــال الروســي وال اإليــراين وال التحالــف األمركــي الغــريب العــريب هــو مــن ســيخلص شــعبنا 
ممــا هــو فيــه. خاصنــا أبيدينــا ولــو طــال الزمــن، ولكنــه لــن يطــول بقــدرة شــعبنا وإميانــه بقضيتــه 

وعــدم تنازلــه عــن أي حــق مــن حقوقــه، وإن غــًدا لناظــره قريــب.

بعــد أن اســتطاعوا اســتبعاد عبدالكــرمي اجلنــدي وســليم حاطــوم وآخريــن بعــد سلســلة مــن التغيــرات 
يف قيــادة اجليــش كرســت بــداايت النفــوذ الطائفــي، إىل أن اســتطاع األســد أن يبعــد شــريكيه أبنــاء 
طائفتــه جديــد وعمــران ويكــرس نفســه زعيمــاً أبــدايً بعــد انقابــه. عــرب تكريــس احلكــم الطائفــي 
وابتــداع شــعارات جديــدة وقوننــة قيــادة البعــث للدولــة واجملتمــع وإهنــاء أي دور لألحــزاب األخــرى 
وتدجينهــا مبــا يســمى اجلبهــة الوطنيــة التقدميــة علمــاً أبن حــزب البعــث نفســه أصبــح دوره اثنــوايً 
ذلــك ألن الرئيــس اعتمــد علــى القبضــة األمنيــة الــي أصبحــت قياداهتــا تتدخــل يف كل شــاردة 
أبنــاء طائفتــه ومــن  مــن  فيهــا وهــم  املوالــون لألســد  الفصــل عــرب  الكلمــة  وواردة وهــي صاحبــة 
املقربــن منــه كمــا أطلــق املوالــون لــه شــعار قائــد املســرة يف املؤمتــر القطــري حلــزب البعــث لتنتهــي 

احليــاة احلزبيــة فعليــاً. 
مث يطلــق الشــعار اآلخــر قائــدان إىل األبــد األمــن حافــظ األســد، بعــد جمــازر محــاة واملواجهــة مــع 
اإلخــوان املســلمن الــي كرســت األمــن احلاكــم الفعلــي، علمــاً أبن مجيــع قياداتــه مــن الطائفــة العلويــة
هــذه العقليــة الــي دأب رئيــس النظــام عليهــا يف حكــم ســورية طــوال ثاثــن عامــاً أهناهــا بتوريــث 
حكــم ســورية البنــه لتصبــح ســورية مبوجبــه مزرعــة لألســد ولعائلتــه وطائفتــه ولتكــون كمــا يقــول 

موالــوه هــي ســورية األســد، ولتنتهــي مــع بدايــة الثــورة إىل شــعار األســد أو حنــرق البلــد.
فقــد اســتطاع نظــام البعــث عمومــاً واألســد خصوصــاً اللعــب علــى كافــة مكــوانت ســورية العرقيــة 
والدينيــة وشــرذمتها وإهنــاء كل حــس وطــي وذلــك بتنميــة الــوالء للحاكــم األوحــد املقــدس وعبادتــه 
وغــض النظــر عــن الفاســدين مــن طائفتــه أو املوالــن لــه مــن املكــوانت األخــرى الذيــن تصــدروا 
املشــهد العــام الســوري شــكلياً أمــام ســيطرة فعليــة ملكــون واحــد ظهــرت ســيطرته علــى البلــد بوضــوح 
مــع بدايــة الثــورة ابلتخنــدق الطائفــي الــذي اســتطاع مــن خالــه زرع اخلــوف بــن املكــوانت وأن 
يصبــح مهــاً للجميــع فدمــر  النســيج الســوري علــى كافــة املســتوايت وأضحــى متشــظياً ال ميلــك 
هويــة وطنيــة واحــدة مههــا ومبتغاهــا ســورية بــل جمموعــة مــن اهلــوايت الضيقــة الطائفيــة أو العرقيــة 

ورمبــا العائليــة يف بعــض األحيــان.
هلــذا نــرى أن ســورية اليــوم ويف ذكــرى االســتقال عــادت مســتعمرة مــن جديــد تُرفــع هبــا أعــام دول 
االســتعمار اجلديــد وميليشــيات طائفيــة وصــور رؤســاء تلــك الــدول وأمــراء احلــرب أكثــر مــن علمهــا 
وصــورة مــن يدعــي رائســتها. حيــث أصبــح ألعوبــة يســتدعيه رؤســاء تلــك الــدول إىل مقراهتــم يف 
ســورية الــي أيتــون إليهــا ويغادروهنــا دون علــم منــه مث يضعــون لــه خطوطــاً ال يســمح لــه بتجاوزهــا 
يف تلــك املقــرات انهيــك عــن اإلذالل حيــث يقــف مــع اجلنــود ليســتمع لكلمــات هــؤالء القــادة 

بصــورة مذلــة ليــس لــه كشــخص فحســب بــل لســورية كدولــة وشــعب.
يتســاءل الســوريون هــل بقــي مــن االســتقال شــيء؟ وهــل بقــي مــن كام اخلــوري الــذي قالــه 
شــيئاً؟ يف ظــل بيــع الوريــث بشــار مقــدرات ســورية للمســتعمرين بعقــود طويلــة األمــد مدهتــا أكثــر 
مــن ســنوات االســتعمار الفرنســي مــن أجــل االســتمرار يف احلكــم الــذي مل يبــق منــه إال الكرســي 
وبقــااي دولــة فاشــلة متهالكــة علــى كافــة الصعــد فشــتان مــا بــن رجــل الدولــة الــذي جلــب لوطنــه 
مــع إخوتــه الذيــن كانــوا معــه االســتقال وزعيــم العصابــة الــذي ابع مــع عائلتــه ومــن واالهــم ســورية 

ملســتعر جديــد مــن أجــل أن يتابــع إجرامــه ودوره يف تدمرهــا.
كل هــذا جيعلنــا نفكــر ونســأل هــل اســتقلت ســورية فعــًا جبــاء الفرنســن؟ ومــا جــدوى هــذا 
االســتقال إن كان حكامهــا اليــوم وهــم صنيعــة ذلــك املســتعمر؟ وأعــادوه مــرة أخــرى حماولــن فهــم 
مــا حــدث وكيــف حتولــت ســورية مــن جــاء الفرنســين إىل وابء األســد. لعلنــا نســتطيع اإلجابــة يف 
املســتقبل عــن كل األســئلة املطروحــة ونعيــد لســورية هويتهــا الوطنيــة اجلامعــة بعــد الشــفاء مــن هــذا 

الــوابء الــذي ابتليــت بــه منــذ مخســن عامــاً .

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

مع الغالء المدمر ووباء كورونا
مازالت المقتلة مستمرة

صفا عبد التركي

كاتبة سورية

ما بين الخوري واألسد.
سورية من الجالء إلى الوباء
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لعــل عــودة بســيطة ابلزمــن ليــس البعيــد لنتذكــر كيــف لعــب البــرتول دوراً كبــرًا 
يف حــرب ال ٧3 بــن الــدول العربيــة والكيــان الصهيــوين، الــي راح ضحيتهــا 
امللــك فيصــل بقــراره اســتعمال البــرتول كســاح اســرتاتيجي فعــال، حــى غــر 
مــن رؤى اجملتمــع الــدويل االســتهاكي لتلــك املــادة وضــرورة الســيطرة عليهــا 
أبســلوب أو آبخــر، وأصبــح الصــراع مســتمرًا بــن الــدول املنتجــة والــدول 
املســتهلكة وخلــق منظومــة هبلــواانت دبلوماســية بــن الــدول العظمــى الــي 

تفتقــر لتلــك املــادة وتعتمــد صناعاهتــا عليهــا.
اليــوم نعيــش معركــة برتوليــة ولكــن مــن نــوع جديــد، معركــة أســعار ابمتيــاز 
بعــد أن أصبــح انتاجــه خيضــع التفاقيــات ومعاهــدات دوليــة تشــرف عليهــا 
السياســية  البهلــواانت  مازالــت  ولكــن  املنتجــة،  الــدول  بقيــادة  منظمــات 
واملصــاحل تلعــب الــدور األساســي يف قــرارات تلــك املنظمــات، وكمــا رأينــا 
مؤخــرًا فاملعركــة القائمــة بــن روســيا واململكــة العربيــة الســعودية يف موضــوع 
خفض الســعر وخفض االنتاج ابلوقت ذاته، الذي انعكس بشــكل مباشــر 
علــى البــرتول الصخــري األمركــي حيــث اعتربتــه الــوالايت املتحــدة الداعــم 
األساســي لعــدم االعتمــاد علــى بــرتول مــن مستهــم )الــدول األعــداء(، ولكــن 
املفاجــأة الــي مل يتوقعهــا الكثــرون هــي تراجــع أســعار النفــط إىل مــا دون 
ال 20 دوالر وهــو ســعر أقــل بكثــر مــن كلفــة اســتخراج البــرتول احلجــري 
الــذي يصــل اىل 35 دوالر للربميــل، بينمــا كلفــة الربميــل الواحــد للنفــط 
العــادي الســعودي تصــل إىل عشــرة دوالرات وروســيا الدولــة املناطحــة 1٧ 
دوالر. يف هــذه املعركــة ولــوي الــذراع مــن ســيخرج منتصــرًا ومــن ســيخرج 
خاســرًا، إذ نــرى أن روســيا تســتطيع التعايــش مــع هــذه احلــرب ولكــن ألجــل 
متوســط ويعــود ذلــك خلرباهتــا يف التعامــل مــع العقــوابت إضافــة إىل أوراق 
الــدول األوربيــة ابلغــاز الطبيعــي إضافــة إىل االقتصــاد  ضغــط تتمثــل مبــد 
املتنــوع الــذي يعتمــد علــى الزراعــة وتصديــر الســاح، أمــا الســعودية الــي 
تعتمــد علــى احتياطاهتــا املاليــة والنفطيــة ممــا ســيجعلها خاســرة بتلــك احلــرب، 
وبشــكل خــاص إن موازنتهــا لعــام 2020 اعتمــدت علــى ســعر بــرتول عــايل 
يصــل إىل 55 دوالر ممــا يعــي أن ميزانيتهــا  ســتواجه عجــزًا ال حمــال، ويقــدر 
6.4 % مــن الناتــج احمللــي، أمــا روســيا فشــكلت ميزانيتهــا فائــض 13 مليــار 
دوالر معتمــدة علــى ســعر الربميــل 42 دوالر، ممــا يعــي أن أضــرار تلــك 
احلــرب يف األســعار ســتكون انعكاســاهتا علــى الســعودية أشــد قــوة منهــا 
علــى روســيا، ولكــن واقــع األمــر فــإن كا الطرفــن خاســرين بناتــج الــكام 

وستســتفيد الدولــة املســتوردة ابمتيــاز.
وإذا عــدان إىل بيــاانت االحتياطــي لــكل دولــة منهمــا علــى حــدى والطاقــة 
االســتخراجية، جنــد أن روســيا تســتخرج 11.3 مليــون برميــل يوميًــا مــن 
تنتــج 10.5 مليــون  الســعودية  بينمــا  يقــدر ٨0 مليــار برميــل،  احتياطــي 
برميــل بشــكل يومــي مــن احتياطــي يقــدر 266 مليــار برميــل، ولكــن هنــاك 
الغــاز الــذي يلعــب دورًا بتلــك املعركــة كســاح ضغــط ابلوقــت ذاتــه علــى 

الــدول االوربيــة، حيــث حصــة الســعودية ٨.6 تريليــون مــرت مكعــب بينمــا 
روســيا 4٧.2 تريليــون مــرت مكعــب.

ويتبــن لنــا أن هــذه الثــروة الوطنيــة أصبحــت ســاًحا ذو حديــن للــدول 

املنتجــة يف حــال فقــدت الســيطرة علــى القــرار الصحيــح ملصلحتهــا الوطنيــة 
وحتولــت إىل ســاح قــد ينقلــب ضدهــا يف خضــم معركــة حتــدي وفــق لعــب 
اســرتاتيجية سياســية وليــس وفــق مصلحــة اقتصاديــة شــاملة لتجمــع وتوحــد 
القــرار يف إدارة تلــك الثــروة، بــا شــك هــذه املعركــة ســتنعكس بشــكل أو 
آبخــر علــى العربــة االقتصاديــة ككل، وشــاهدان كيــف تعرضــت البورصــة 
هلــزات ال مثيــل هلــا، وفيمــا إذا اســتمرت تلــك املعركــة سنشــاهد أن العديــد 
مــن املصــايف ســتتوقف عــن العمــل، ألن كلفــة التصفيــة مــع ســعر الربميــل 
عــن تصفيــة  الناجتــة  املــواد  يعــرف  االســعار وكلنــا  تلــك  احلــايل ســيتجاوز 
الربميــل الواحــد للبــرتول ، البنزيــن ، الديــزل ،الكروســن ،الغــاز النفطــي 
املسال ، فحم الكوك ، الفيول - الوقود الثقيل ، األسفلت – البيتومن ، 
برتوكيماوايت. ويشــكل البنزين النســبة األعلى، حيث تصل إىل 42% من 
حجــم الربميــل، نضيــف إىل أكاف التصفيــة، كلفــة النقــل والتخزيــن واهلــدر 
والتأمــن والبيــع، واآلجــال ابلدفــع مبوجــب كمبيــاالت بضمــاانت مصرفيــة.
العربــة  أبطــئ  الــذي  الكــوروان(  )فــروس  الــوابء  املعركــة  تلــك  إىل  نضيــف 
االقتصاديــة وخلــق حــرب مــن نــوع جديــد بــن الكبــار، ميكــن أن تكــون 
العامليــة  والســيطرة  اهليمنــة  مبعركــة  االســتمرار  وميكــن  حســاابت  تصفيــة 
الطاقــة  متثــل  املــادة  هــذه  أبن  علًمــا  اجملتمعــة ككل،  الظــروف  مســتغلن 
)النــار( الــي تدخــل ضمــن مقولــة )النــاس شــركاء يف ثــاث، املــاء والــكأل 
والنــار( مل تقــل املقولــة ســبب احلــرب بشــى أشــكاهلا ومســمياهتا، ومــا خنشــاه 
اليــوم أن تنقلــب الثــروة الوطنيــة إىل نقمــة فيمــا إذا مت اســتعماهلا وتداوهلــا 

بتهــور وبعيــد عــن العقانيــة.

سمير خراط

معركة بترولية لكن من نوع جديد

كاتب اقتصادي سوري

مــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا العاشــر، ووســط مجــود واضــح يف املســار 
انتهجتــه  الــذي  العســكري  للتصعيــد  الــدويل  اجملتمــع  وجتاهــل  السياســي، 
عصــاابت األســد املدعومــة مــن الطــران الروســي واملليشــيات التابعــة إليــران، 
جاءت التســريبات الصحفية الروســية والي خلصت إىل أن املشــاكل الكربى 
للتطــور  فرصــة  يــرتكان  ال  املهيمــن،  الفســاد  ونظــام  الســوري،  االقتصــاد  يف 

الطبيعــي بعــد انتهــاء احلــرب.
وأايً كانت أســباب اهلجوم اإلعامي الروســي غر املســبوق على فســاد النظام 
يف ســورية، فإنــه توضــع عامــات إســتفهام كبــرة حــول قناعــة صاحــي القــرار 
يف موســكو حــول إحتمــال انفجــار األوضــاع االجتماعيــة بســبب الرتاجــع 
االقتصــادي، مــا قــد يفقــد روســيا أتثرهــا يف الداخــل الســوري، وكذلــك مناطــق 
النفــوذ احلاليــة بــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة علــى األرض ابنتظــار انقشــاع 

أزمــة كــوروان والتوافــق علــى تســوية سياســية قابلــة للتنفيــذ.
السياســية، وحماولــة  العمليــة  إليــه  آلــت  مــا  تقييــم  يطــرح ضــرورة  ذلــك  كل 
اإلســتفادة مــن الشــروخ احملتملــة بــن حتالــف القــوى املعاديــة للثــورة، قبــل أن 
تتحــرك امليــاه الراكــدة مــن جديــد وعــودة إنقســام الســورين مــا بــن مؤيديــن 
للمشــاركة يف هــذه اللجنــة الدســتورية ومعارضــن هلــا. دوليــاً، ميكــن إعتبــار 
بدايــة مســار احلــل السياســي اخلــاص بســورية مــع بيــان جنيــف-1 مــروراً بفكــرة 
ابللجنــة  وإنتهــاءاً  والقــرار 2254،  فيينــا 1 و2  وبيــاانت  األربعــة  الســال 

الدســتورية.
حيــث إنطلــق بيــان جنيــف مــن العــام إىل اخلــاص، فبعــد أن حــدد الشــروط 
األساســية ألية تســوية سياســية، وهي: )الشــمول، وحتقيق االنتقال السياســي، 
واملصداقيــة، واجلــدول الزمــي( حتــدث عــن اخلطــوات الــي ميكــن مــن خاهلــا 
حتقيــق هــذا االنتقــال السياســي، وهــي: هيئــة احلكــم االنتقاليــة الــي هتيــئ بيئــة 
آمنــة وحميــادة جيــري خاهلــا حــوار وطــي شــامل، قــد يفضــي إىل إعــادة النظــر 

يف النظــام الدســتوري الســوري، جتــري بعدهــا إنتخــاابت حــرة ونزيهــة.
وقــد طــرأ التحــول األول علــى املقاربــة الســابقة عــرب فكــرة الســال األربعــة الــي 
طرحهــا املبعــوث األممــي ســتيفان دميســتورا يف منتصــف 2015، وإعتمــدت 
رمسيــاً مــن قبــل جملــس األمــن يف بيــان لــه يف آب 2015، حيــث أيــد هــذه 

الفكــرة كإطــار تنفيــذي لبيــان جنيــف.
يظهــر ممــا تقــدم، أن مــن أهــم النقــاط الــي جــاءت يف البيــان هــي عــدم حصريــة 
اإلنتقــال السياســي عــرب إنشــاء هيئــة احلكــم اإلنتقاليــة، حيــث أن البيــان هــو 
أول وثيقــة أمميــة أفســحت اجملــال لذلــك عندمــا نصــت علــى عبــارة )بطــرق 
منهــا إنشــاء هيئــة حكــم إنتقاليــة(. وعــدم حصــر متثيــل املعارضــة ابإلئتــاف 

الوطــي، حيــث مهــدت هــذه اإلجــراءات لفكــرة اهليئــة العليــا للمفاوضــات، 
والــي أضحــت حاليــاً هيئــة التفــاوض الســورية.

لقــد مثلــت فكــرة الســال األربــع الــي طرحهــا دميســتورا يف منتصــف 2015 
وماتاهــا مــن صــدور القــرار 2254 إطــاراً قانونيــاً مهــدت فعليــاً وسياســياً 
للرتكيــز علــى ســلة الدســتور واإلنتخــاابت وتغييــب بقيــة الســال، خصوصــاً 

املتعلقــة ابحلكــم اإلنتقــايل.
مبضامــن  متســكت  قــد  املاضيــة  الســنوات  خــال  املعارضــة  وإن كانــت 

جنيــف-1 والقــرار األممــي 2254 كمرجعيــة ينطلــق مــن خاهلــا أي تصــور 
حلــل سياســي مقبــل يف ســورية، إال أن مســار األحــداث امليــداين والسياســي، 
ودخــول روســيا علــى خــط الصــراع العســكري، ابإلضافــة إىل تقاعــس اجملتمــع 
الدويل عن إختاذ خطوة جادة إجتاه احملنة الي عاشــها الشــعب الســوري، دفع 
املعارضــة لتقــدمي العديــد مــن التنــازالت هبــدف حتريــك مســار احلــل السياســي.

لقــد اســتغلت روســيا التجاهــل الــدويل، وعملــت علــى التأثــر ابلتصــور األممــي 
للحل السياســي مســتغلة التغرات العســكرية على األرض، وذلك من خال 

فرضهــا مــا مســي )حكــم ذو مصداقيــة( كبديــل عــن )هيئــة حكــم إنتقاليــة كاملــة 
القــرارات  تنفيــذ  أولــوايت  علــى  التحايــل  مت  التنفيذيــة(، كمــا  الصاحيــات 
األمميــة وذلــك بتحويلهــا مــن الشــكل املتــوازي حبيــث وضعــت الســال األربعــة 

ضمــن مســتوى واحــد يتــم العمــل فيهــا ابلتــوازي.
إن نظــرة ســريعة إىل التحــوالت الكثــرة والعميقــة الــي طــرأت علــى أبــرز أســس 
احلــل السياســي يف ســورية، تبــن إىل أن تغــراً سياســياً طــرأ مل ينتبــه إليــه كثــر 
مــن الســورين بــدأ مــن القــرار 2254 ومت الرتكيــز عليــه ضمــن ســال دميســتورا 
األربــع، حيــث يشــكل إقــراراً صرحيــاً وتنــازاًل عــن بنــد )هيئــة احلكــم اإلنتقاليــة( 
مصداقيــة(،  ذو  )شــامل  حكــم  علــى  يركــز  الــذي  احلديــث  الطــرح  لصــاحل 
وابلتــايل مل يعــد أمــام الســورين وفــق املعطيــات احلاليــة إال التمســك بشــروط 
البيئــة األمنــة واحملايــدة وكتابــة الدســتور الســوري وصــواًل لإلنتخــاابت، خاصــة 

وأن فكــرة العمــل يف الســال األخــرى علــى التــوازي غــر قابــل للتحقيــق.
إىل  تشــر  الدوليــة  التوجهــات  أن  إىل  تصــل  التقديــرات  بعــض  وإن كانــت 
رغبــة عامــة يف احملافظــة علــى شــكل النظــام احلــايل، مــع إمكانيــة التخلــي عــن 
رأســه، يف توجــه مشــابه إلستنســاخ منــوذج كارزاي أفغانســتان أو قاديــروف 
األطــراف  علــى  برجــل جديــد حمســوب  النظــام  رأس  وإســتبدال  الشيشــان، 

الدوليــة املســيطرة، بشــكل يوحــي للنالــس حبــدوث تغيــر ولوشــكلي.
فإنــه ووفقــاً جملــرايت األمــور يف جولــي اللجنــة الدســتورية فإنــه ميكــن القــول 
أبنــه طاملــا أن النظــام يرفــض تقــدمي التنــازالت الكبــرة، والغــرب ال يقبــل بقــاء 
النظــام علــى ســدة احلكــم، مــن احملــال أن نتصــور تســوية سياســية يف األفــق 
املنظــور، ويفــرتض ابلنخــب الســورية حاليــاً إســتثمار الوقــت بدراســة التجــارب 
القانونيــة  املعياريــة  املبــادئ  إىل  الوصــول  ملعرفــة كيفيــة  األخــرى  اإلنســانية 
والسياســية املوجهــة لدميقراطياهتــا املعاصــرة، ابألخــذ ابإلعتبــار خصوصيــات 
أوضاعنــا وثقافتنــا وتطلعــات شــعبنا يف حماولــة لتقويــة مالديهــا مــن تصــورات 

عــن كيفيــة بنــاء ســورية املســتقبل.

د.م. محمد مروان الخطيب

ما تبقى من الحل السياسي في سورية

كاتب وباحث سوري
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Unutmayın, evde sanat var, evde hoşgörü var
Türk Kızılay Toplum Merkezleri Sosyal Uyum kapsamında, uzaktan eğitim vermeye devam 
ediyor... Hoşgörüler ve Değerler Atölyesi, İngilizce Konuşma Kulübü ve Geleneksel Hat San-
atı Atölyesi gerçekleştirildi. 

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Evde Kalmaya Merhaba” projesinin çizimleri çocukların büyük ilgisiyle başladı. Haftanın ilk 
gününde çocuklar evde kalan arkadaşlarına “Merhaba” dedi.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Koronavirüs önlemleri sebebiyle Sokağa Çıkma Yasağı ilan 
edilen şehirlerde, Türk Kızılay şubeleri ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ekmek ve konserve 
yardımında bulunuyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan yaşlılarımızı ve hastalarımızı yalnız bırakmayan 
Türk Kızılay Toplum Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, ellerinden geldiği kadar "biz sizin için dışarı-
dayız, siz Evde Kalın" diyorlar... 

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, gönüllüleri ve personelleri ile birlikte, COVID 19 nedeniyle 
alınan sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, tek kullanımlık koruyucu maske üretimine 
tüm hızıyla devam ediyor.

ال تنسوا أن هناك فن يف املنزل، هناك تسامح يف املنزل
تواصل مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية تقدمي دروس التعليم عن بعد وذلك يف إطار دعم برانمج الوائم والتماسك االجتماعي، 

إذ عقدت يف هذا اإلطار ورشة عمل التسامح والقيم، اندي احملادثة ابللغة اإلجنليزية وورشة فن اخلط التقليدي.

بدأت رسومات مشروع "مرحًبا ابلبقاء يف املنزل"، الذي مت تنفيذه ابلتعاون بن مركز اهلال األمحر الرتكي يف مدينة كهرمان مرعش ومديرية الرتبية والتعليم 
الوطي يف مدينة كهرمان مرعش، وقوبل مشروع الرسم ابهتمام كبر من قبل األطفال. ويف اليوم األول من األسبوع قال األطفال "مرحًبا" ألصدقائهم 

الذين بقوا يف املنزل.

توفر مراكز اهلال األمحر الرتكي مساعدات تشمل اخلبز واألطعمة املعلبة للعائات احملتاجة، وذلك يف املدن الي مت 
إعان حظر التجول فيها بسبب إجراءات مكافحة فروس كوروان، إذ يقوم اهلال األمحر هبذه املساعدات عرب فروع 

اهلال األمحر الرتكي يف املدن الي مت إعان حظر التجول.

موظفو مركز اهلال األمحر الرتكي واملتطوعون العاملون معه ال يرتكون كبار السن واملرضى الذين ال يستطيعون مغادرة منازهلم 
بسبب وابء كوروان لوحدهم دون مساعدة وعون، شعار  هؤالء املوظفون واملتطوعون: "حنن خارج منازلنا من أجلكم، لذلك 

ابقوا يف منازلكم". 

مراكز جمتمع اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية، مع متطوعيها وموظفيها ، تواصل بكل سرعة إنتاج كمامات وأقنعة 
واقية وذلك من أجل دعم التدابر الصحية املتخذة ملواجهة كوروان كوفيد-19

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Sosyal Uyum kapsamında, COVİD 19 salgını yüzünden 
evden çıkamayan yararlanıcılarının eğitim süreçlerine uzaktan devam ediyor. Yarar-
lanıcılar yine birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.

تواصل مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية عمليات التعليم اخلاصة ابملستفيدين واملشرتكن الذين ال ميكنهم مغادرة املنزل 
بسبب تفشي وابء كوروان، وأييت هذا النشاط يف إطار دعم جهود  برانمج التماسك والوائم االجتماعي. وبدورهم يقوم 

املستفيدون األعضاء إبنتاج منتجات مجيلة.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri COVID 19 ile mücadele kapsamında artan siperlik ihtiyacına çare 
olmaya çalışıyor. Teknoloji sınıflarında bulunan 3D yazıcılar sayesinde siperlikler üretilip, UV ışını 
ile steril edildikten sonra özenle paketlenip ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor.  

Koronavirüs  ile mücadele kapsamında, Türk Kızılay Toplum Merkezleri dikiş atölyesi yararlanıcıları 
tarafından dikilen maskeler halkımızla buluşturulmaya devam ediyor. Önlemler hakkındaki bilg-
ilendirmeleri ve dezenfektan, sabun gibi malzemeler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

يف إطار مكافحة وابء كوروان، حتاول مراكز اهلال األمحر الرتكي سد احلاجة الزائدة إىل الواقيات، بفضل الطابعات ثاثية األبعاد املوجودة يف 
صفوف التكنولوجيا ، يتم إنتاج الواقيات مث تعقيمها ابألشعة فوق البنفسجية، مث تتم تعبئتها بعناية وتقدميها للمحتاجن كي يستخدموها. 

كجزء من جهود مكافحة فروس كوروان ، يستمر توزيع الكمامات واألقنعة الي خييطها املستفيدون واملشرتكون يف ورشات اخلياطة 
التابعة ملراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية، إذ يستمر توزيعها على شعبنا، كما يتم تقدمي املعلومات هلم حول التدابر املتخذة وتوزيع 

مواد مثل املطهر واملعقم والصابون على احملتاجن. 

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Iyilikder Derneği Gaziantep Temsilciliği, covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihti-

yaç sahibi ailelere yardımları evlerine kadar götürerek teslim ediyor.

İyilikder Derneği Gaziantep Temsilciliği ekipleri tarafından düzenlenen yardım organi-

zasyonu ile koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yardım malzemeleri ailelerin 

evlerine kadar götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

İyilikder Derneği Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile 180 ye-
tim aileye gıda, hijyen malzemesi ve nakdi yardımda bulundu.
İyilikder Derneği Gaziantep Temsilciliği ekipleri tarafından koronavirüs salgını ile 
mücadele kapsamında yardım malzemeleri ailelerin evlerine kadar götürülerek 
ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

İyilik Derneği olarak Temsilcileriyle beraber Vefa Destek grubu ile ortaklaşa 65 yaş üstü büyüklerim-
ize, yetim ailelerimize ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerimizin yardımlarını ulaştırıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan İyilik Derneğinin temsilcilikleri aracılığı ile dağıtılan yardımlar 
ailelerin dilinde dua oluyor. Koronavirüsü salgını sebebi ile başlatılan yardım çalışmaları Ramazan 
ayı boyunca da devam edecek.

يقــدم مكتــب مجعيــة إييليكــدار يف غــازي عنتــاب مســاعدة للعائــات احملتاجــة ويوصلهــا إىل بيوهتــم، وذلــك يف إطــار مكافحــة 
تفشــي فــروس كــوروان.

إذ مت إيصــال مــواد املســاعدة إىل منــازل العائــات وتســليمها إىل احملتاجــن يف إطــار مكافحــة وابء فــروس كــوروان، أييت ذلــك مــن 
خــال فعاليــة املســاعدة الــي نظمتهــا فــرق مكتــب ممثــل مجعيــة إييلكــدار يف غــازي عنتــاب .

قدم مكتب مجعية إييلكدار يف غازي عنتاب مساعدات غذائية ومواد نظافة إضافة إىل مساعدات النقدية لـ 1٨0 
عائلة من عائات األيتام، وذلك ابلتعاون مع مؤسسة املساعدات األوروبية.

ففي إطار جهود مكافحة وابء فروس كوروان، أوصل فرق مكتب إييلكدار يف غازي عنتاب املساعدات إىل منازل 
األسر ومت تسليمها إىل احملتاجن منهم.

تقوم مجعية اخلر إييليك واملكاتب الي متثلها يف شى الفروع إبيصال مساعدة احملسنن إىل كبار السن الذين تزيد أعمارهم 
عن 65 عاما وإىل  عائات األيتام وإىل أولئك احملتاجن الذين ال يستطيعون العمل، وقامت اجلمعية بذلك ابلشراكة مع 

"جمموعة  الوفاء للدعم االجتماعي"
املساعدات الي توزع عرب مجيع مكاتب مجعية اخلر إييليك وممثلياهتا يف شى أحناء اجلمهورية الرتكية تقابل ابلدعاء والشكر 

من قبل العائات الي تتلقاها. أنشطة املساعدات الي انطلقت بسبب وابء فروس كوروان ستستمر طيلة شهر رمضان.

استمرار تقديم المساعدات المنتظمة من  قبل جمعية إييلكدار إلى عائالت األيتاميتم تقديم المساعدة إلى المحتاجين في منازلهم

استمرار مكافحة فيروس كورونا

Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Evlerinde Teslim Ediliyorİyilikder'in Yetim Ailelere Düzenli Yardımları Sürüyor

Koronavirüsü ile Mücadele Devam Ediyor
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بلبل زادة... منبر ال

Koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı’na destek olmak için immün plazma 
bağışı çalışmalarını titizlikle sürdüren Türk Kızılay’ın çağrıları Türkiye’nin dört bir 
tarafında karşılık buldu. Koronavirüs İle mücadelesini kazanarak iyileşen pek çok 
hasta diğer hastalara umut olmak için Kızılay’a başvuruyor. 

لقيــت دعــوات اهلــال األمحــر الرتكــي للتــربع ببازمــا املناعــة اســتجابة الفتــة يف شــى أحنــاء تركيــا، إذ جــاءت هــذه الدعــوات يف إطــار 
تقــدمي الدعــم لــوزارة الصحــة الــي تبــذل جهــودا كبــرة يف مكافحــة وابء كــوروان. إذ يتقــدم العديــد مــن املرضــى الذيــن تعافــوا مــن 

كــوروان وانتصــروا يف املعركــة ضــده إىل اهلــال األمحــر الرتكــي للتــربع كــي يكونــوا أمــل للمرضــى اآلخريــن. 

حملة التبرع بالبالزما في شتى أنحاء تركيا
Türkiye’nin Dört Bir Yanında Plazma Bağışı Seferberliği

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu tarafından organize edilen “Yetimler-
le İftar Sofralarında Buluşalım” kampanyası bu sene Koronavirüs salgını 
dolayısıyla format değiştirerek  “Yetimlerle Gönül Sofralarında Buluşalım” 
şeklinde devam edecek.
Bu yıl 5’inci yılına giren kampanya ile gönüllü aileler iftarlıklarını alarak ye-
tim ailelerin evlerinde iftar yapıp ailelere destekte bulunuyorlardı. Bu yıl Ra-
mazan ayında ise kampanya Koronavirüs salgını dolayısıyla format değiştir-
erek “Yetimlerle Gönül Sofralarında Buluşalım” şeklinde dönüştürüldü.

ستســتمر محلــة "دعــوان نلتقــي مــع األيتــام علــى موائــد اإلفطــار" ، الــي نظمتهــا جلنــة األيتــام يف وقــف بلبــل زادة، 
لكــن بشــكل خمتلــف هــذا العــام وذلــك بســبب وابء فــروس كــوروان، إذ ستســتمر احلملــة هــذا العــام حتــت شــعار 

"دعــوان نلتقــي مــع األيتــام علــى املوائــد القلبيــة".
ومــن خــال هــذه احلملــة الــي دخلــت عامهــا اخلامــس هــذا العــام، تقــوم األســر املتطوعــة إبعــداد إفطارهــا ومحلــه 
إىل منــازل عائــات األيتــام مــن اجــل تنــاول اإلفطــار معهــم ســوية، ويقدمــون الدعــم هلــم. يف رمضــان هــذا العــام ، 

مت تغيــر شــعار احلملــة إىل "دعــوان جنتمــع مــع األيتــام علــى املوائــد القلبيــة"، وذلــك بســبب وابء فــروس كــوروان.

Yetim Komisyonundan Yeni Kampanyaحملة جديدة من لجنة األيتام 

 Tire Kitap tarafından Mart ayında yayımlanan “Süreklilik ve Değişim 
Ekseninde Aile Olmak” sesli kitaba dönüştürüldü. Anadolu Plat-
formu “Sesli Kitaplar” bölümünden dinlenebilecek olan kitabın 
bölümlerini Şafak Radyo’dan Canan Yılmaz ve Adil Yeter seslendir-
di. Ortadoğu Medya katkılarıyla oluşturulan  kitabın sesli bölüm-
lerini Anadolu Platformu Youtube kanalından dinleyebilirsiniz.

كتــاب "أن تكــون عائلــة يف ظــل االســتمرارية والتغيــر" الــذي نشــر مــن قبــل مكتبــة "تــرة كتــاب" يف شــهر 
آذار املاضــي مت حتويلــه إىل كتــاب صــويت مســموع.

وعــادل  يلمــاز  جــاانن  شــفق  راديــو  اإلعاميــن يف  قبــل  مــن  الكتــاب  أجــزاء  تســجيل صــوت  وقــد مت 
يــرت، وميكــن االســتماع للكتــاب عــرب قســم "الكتــب الصوتيــة" يف منصــة األانضــول. كمــا ميكنكــم أيضــا 
Anadolu Platfor-  االســتماع إىل الكتــاب مــن خــال قنــاة اليوتيــوب اخلاصــة مبنصــة األانضــول "
mu"، مــع العلــم أن األجــزاء الصوتيــة للكتــاب مت إنشــاؤها بدعــم مــن مركــز الشــرق األوســط لإلعــام . 

كتاب "أن تكون عائلة" تم نشره بشكل كتاب صوتي
“Aile Olmak” Sesli Kitabı Yayında 
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علي محّمد شريف

الصمت بيان

رئيس القسم الثقافي

- تكّلم اي هذا حىت أراك. عبارة لسقراط الفيلسوف، ورمّبا نسبت إليه، قاهلا لذاك املنتفج املتباهي 
من تالمذته واملتلّفع بصمته، ليؤكد من خالهلا على أمّهية الكالم كأداة للتعبري عن الذات واملواقف 

واإلرادات، وغري ذلك ممّا ميّس اإلنسان وجوداً ورؤاي. 
تستمّد احلاجة للتعبري سلطتها من ارتباطها الشرطّي ابلوجود كما أّن التعبري طريق للتغيري وجسر 
للعبور إىل عقول الناس وإىل قلوهبم. املوقف من احلياة وجتلياهتا وحوادثها ومن الكون ومظاهره، 
وإبداء الرأي إزاء ما يصدر عن البشر من أفكار ومسالك وأفعال كل ذلك وغريه حيتاج إىل أدوات 
تنقل ما يدور يف الذهن إىل مادة يستطيع اآلخر االطالع عليها وتداوهلا ونقدها أو نقضها، وتربز 
اللغة بوصفها حاماًل وحممواًل أداة للتفكري والتعبري والتواصل هي األهّم على اإلطالق بني البشر، 
لكنها ليست الوحيدة، بل هناك أدوات للتعبري والتواصل فائقة القدرة واألمهية مثل اإلشارة والفنون 

اإلبداعية كالرسم واملوسيقى والصور الساكنة واملتحركة، وكذلك الصمت. 
ابلطبع حنن كائنات انطقة ال ميكنها العيش بدون اإلفصاح عن رغباهتا وحاجاهتا، وعن متطلبات 
وسويّته  عن شخصّيته  وتشّف  تعكس صورته  مرآة  املرء  أّن كالم  شّك  وال  واستمرارها،  وجودها 
إمكاانته  وعن  ووجدانه،  وآرائه  قيمه  عن  وتعرّب  والسياسية،  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية 

اإلبداعية املختلفة. 
وابلرغم من أّن احلروف املكونة ملفردات اللغة ليست أكثر من أصوات يُنطق هبا إالّ أننا نستطيع أن 
نفكر، وأن نتخّيل ونناجي داخل ذواتنا دون أن نصدر أنمة أو نفصح عما حيدث يف جوانيتنا من 
أصوات صراخ أو أنني أو غناء أو مهس. لكن ذلك ال يعين أّن الضجيج الذي ميأل جواحننا ال جيد 

خصصاً ومسارب ميكن أن يتسّرب منها، ويشكل مادة يستطيع احلصيف قراءهتا وترمجتها. 
إّن للصمت نوافذ وشرفات ومرااي عاكسة أيضاً ميكن ان نطّل منها على حلم وطمأنينة أو خوف 
وغضب، يتبّدى جلّياً فيما يصدر عن القلب من موسيقى، وما يرتاقص يف العينني من أمل ورؤى، 
وما ترمسه يف اهلواء األصابع، أو ينطق به اجلبني واخلدان والشفتان واجلفنان واحلاجبان..، ابختصار 
ميكن للغة جسد الصامت أن تكون معرّبة عن مكنوانت صاحبها، وأن تكون مرآة حاله وما يساوره 

من مشاعر وأحاسيس أو حىت أفكار ورغبات..
اإلنسان كما الطبيعة غاية يف االتساع والشمول والتعقيد، بل هو جتسيد لغموضها ولظواهرها املبهجة 
وأعاصري  زالزل  من  وفيها  هلا  أن حيدث  ميكن  وملا  املتنوعة،  فصوهلا  وعن  عنها  وصورة  واملرعبة، 

وبراكني، وملا تؤول إليه من دعٍة وسكينة واستقرار.
إّن للصمت اإلنساينّ حاالت كثرية ودالالت تتعّدد وتتناقض حبسب احلال واملوقف ما بني حّدي 
حّق  وهو  والفهم،  والتمّعن  االحرتام  يفرضها  مؤقتة  إنصات  حالة  يكون  فقد  والرذيلة،  الفضيلة 
للمتحّدث على من حياوره، فيغدو الصمت هنا ليس امتناعاً عن الكالم يف معرض الكالم فحسب، 

إمنا أيضاً يف االنتباه واالستغراق فيما يسمع، والتفكري فيه وحتليله. 
وقد يصدر الصمت عن قّوة وشجاعة فينأى بصاحبه عن النفاق والرايء، ورمبا أييت ترفعاً ومسّواً على 

مماحكة أو جدل ال طائل منه، وقد يكون أتماًل وخشوعا يف حمراب القداسة واجلمال. 
والصمت قد يكون قناعاً خيفي وراءه اجلهل أو السفه والضحالة، ورمبا يفّسر الصمت ضعفاً وجبناً، 

وهروابً من احلقيقة يف مواجهة أو نزال ال قبل للصامت به مع من ميلك احلجة واملنطق والدليل.
كذلك قد يبدو الصمت تواطؤاً وتسرّتاً على ارتكاب اجلرائم واملوبقات كما هو احلال مع اجملتمع 
الدويل الذي يسكت عن جرائم احلرب واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان السورّي اليت ترتكبها 
عصاابت الطاغية األسد وإيران وروسيا يف سوراّي، وهنا يغدو الصمت جرمية كربى ابالمتناع عن كّف 

يد اجملرمني وحماكمتهم مع وجود القدرة على ذلك.
مثّ إن الصمت قد يراد وسيلة للتلّصص ولالستحواذ على آراء اآلخرين وأفكارهم واستخدامها مبا 
خيدم مصاحله، كما ميكن أن يكون أسلوابً يف اخلداع يصعب معه تفسري ما خيفيه الصامت من رغبة 
يف اللجوء إىل إضفاء سيماء الغموض واإلهبام على شخصيته، ورمبا لإليهام مبا ليس فيه وحياول 

إيصاله عرب صمته املدّلس. 
مثّة مساحة من الصمت يرجوها الكالم. ال بّد من تربة خصبة للصمت يتخللها اهلواء كي تنتش 
من  أزرق  فضاء  دون  ترفرف  ال  املعاين  أجنحة  إّن  اللغة.  وتزهر  الكالم  أغصان  وتنهض  اجلذور 

السكينة واهلدوء حتلق فيه. 
ال يكفي أن تتكلم لكي تكون مرئّياً كما ال ميكن للمتكلم أن يّدعي الرؤية واإلنصات حال ممارسته 

الكالم، إذاً ميكننا القول وبثقة أيضاً: اصمت اي هذا كيما تراين.

Ali Muhammed Şerif

Susmak ta Bir İfadedir!

Kültür Bölüm Başkanı

“ konuş ki seni görebileyim!” İfadesi filozof Sokrates’e aittir. Kim bilir belki de O’na atfedilm-
iştir.  Sokrates bu ifadeyi;  konuşmanın kişinin kendisini, tutumlarını, isteklerini, varlığını ve 
vizyonunu etkileyen şeyleri ifade etmenin bir aracı olarak önemini vurgulamak üzere, sessizliğe 
bürünmüş övüngen ve ukala öğrencisine hitap ederken kullanmıştır. 
İfade etme ihtiyacı, kişinin yeterliliğini ihtimalden alıp varlık şahsına çıkarır. Tıpkı bunun gibi 
ifade bir değişim yolu ve insanların zihinlerine ve kalplerine ulaşmak için bir köprüdür. İfade 
etmek; hayata, hayatın tezahürlerine ve olaylarına, evrene ve tezahürlerine karşı bir tutumdur. 
İnsanların fikirleri, davranışları ve eylemleri hakkında görüş bildirmektir. 
Bütün bunlar ve diğer benzeri şeyler, zihinde olanları başkalarının görebileceği, müzakere edebi-
leceği, eleştirebileceği veya ret edebileceği bir somut şekle aktaracak araçlara ihtiyacı vardır. Bu 
bağlamda dil, yansıtma, ifade ve iletişim için taşıyan ve taşınabilen bir araç olarak öne çıkmak-
tadır. Dil tüm insanlar için en önemli iletişim aracıdır. Ancak tek iletişim aracı elbette dil değildir. 
Nitekim resim, müzik, hareketsiz ve hareketli imgeler gibi işaret ve yaratıcı sanatlar v.b. güçlü 
ve önemli ifade ve iletişim araçların yanı sıra susmak ta bunlardan biridir. Elbette arzularını ve 
ihtiyaçlarını, varoluşlarını ve sürekliliğinin gereklerini ifade etmeden yaşayamayan bir varlıktan 
bahsediyoruz. Bir kişinin konuşmasının, imajını yansıtan ve kişiliğini ve kültürel, sosyal, ekono-
mik ve politik kimliğini ortaya çıkaran bir ayna olduğunda şüphe yoktur. Bu ayna aynı zamanda 
değerlerini, düşüncelerini, vicdanını ve çeşitli yaratıcı potansiyellerini de ifade eder.
Her ne kadar dilin kelime hazinesi için oluşturulmuş harfler seslerden başka bir şey değilse de 
ağlama, inleme, şarkı söyleme veya fısıldama seslerini açığa vurmadan da kendi içimizde düşüne-
bilir, hayal edebilir ve mırıldana biliriz. Ancak bu, ağzımızı dolduran seslerin sızabileceği her-
hangi bir çıkış veya yol bulamadığı anlamına gelmez. Zira sağduyulu insanlar dışa yansımayan 
bu sesleri okunabilir ve anlamlandırılabilir. Ayrıca sessiz kalmanın da korku, öfke ve güvence 
vb. anlamlara geldiğine dair kendine göre yansıtıcı pencereleri, çıkıntıları ve aynaları vardır. 
Nitekim belirgin musikisini ve gözlerinde dans eden umut ve imgelemlerini ortaya koymaktadır. 
Kalpten hangi müziğin geldiği, gözlerde hangi umut ve vizyonların dans ettiği, parmaklarınızla 
havada çizdiğiniz şey veya alnın, yanakların, dudakların, göz kapaklarının ve kaşların ne söyle-
diği gayet açıktır. Kısacası, sessiz bedenin dili durum ve duyguların, hislerin, hatta düşünce ve 
arzuların bir aynası olarak sahibinin varlığını ifade edebilir.
İnsan, doğa gibi son derece geniş, kapsamlı ve karmaşık bir varlıktır. Hatta doğa gizeminin neşeli 
ve dehşet verici fenomenlerinin bir numunesi, çeşitli mevsimlerinin bir çizilmiş resmidir. Nitekim 
içinde depremler, kasırgalar ve volkanlar meydana geldiği gibi buna bağlı olarak yenilik, huzur 
ve istikrar vücut bulmaktadır.
Gerçek şu ki; insan suskunluğunun / sessizliğinin, erdemden ahlaksızlığa kadar uzanan ve du-
ruma göre değişen, çelişen birçok anlamı vardır. Konuşmacının muhatabı üzerinde bir hakkı 
olarak saygı duyma, düşünme ve anlama ihtiyacından kaynaklanan geçici bir susma durumu 
olabilir. Buradaki sessizlik sadece konuşma bağlamında konuşmaktan kaçınmak değil, aynı 
zamanda dikkat etmek ve duyulanları anlamak, düşünmek ve analiz etmek şeklinde kendini 
gösterir. 
Sessizlik güç ve cesaretten gelebilir, bu şekilde sahibini ikiyüzlülükten korunmuş olacaktır.  Sus-
mak yüce bir erdemlik olabileceği gibi anlamsız bir suskunluk ta olabilir. Artı kutsallık ve gü-
zelliğin vitrininde bir tefekkür ve saygı ifadesi de olabilir.
Suskunluk cehaleti, aptallığı ve seviyesizliği gizleyen bir maske olabildiği gibi sessizlik,  mantık 
ve kanıt sahibi kimselerle çatışma karşısında zayıflığı, korkaklığı ve hakikatten kaçmayı ifade 
etmiş olabilir. 
Suriye'de Esad, İran ve Rusya'nın eliyle işlenen savaş suçları ve insan haklarının ciddi ihlalleri 
konusunda sessiz olan uluslararası toplumda olduğu gibi sessizlik aynı zamanda suç ve 
suçluyu gizlemek ve örtbas etmek için de olmuş olabilir. Böyle durumlarda suçun ve suçluların 
kovuşturulmasından kaçınıldığı için sessiz kalmak / susmak büyük bir cürüm teşkil etmektedir.  
Dahası, sessizlik kulak misafiri olmak,  başka kimselerin fikir ve düşüncelerine şahit olmak ve 
onu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için bir araç olarak düşünülmüş olabilir. Susarak 
kişiliğinde gizemli bir belirsizlik sergilediği için sessiz kalanın hangi amaçla sessiz kaldığının gi-
zlendiği bir aldatma yöntemi de olabilir. Belki de içinde olmayan şeylerin varlığını hileli sessizliği 
ile aldatıp iletmeye çalışmaktadır.  
Sessizliğin üzerinde konuşulabilecek bir tarafı daha vardır. Zira sessizlik için verimli topraklar 
mevcuttur. Öyle ki bu topraklarda hava köklere nüfuz etmekte, konuşma dallarını canlandır-
makta ve dil çiçek açmaktadır. Şu var ki; anlamların kanatları, içinde dönen mavi bir gökyüzü 
huzuru ve sükunet alanı olmadan kelimeler uçmaz. 
Görünür olmak için konuşmak yeterli değildir, tıpkı bir hatibin konuşup konuşmadığını 
bizzat kendisinin izleyip dinlemesinin mümkün olmadığı gibi. Bu yüzden güvenle şunu da 
söyleyebiliriz: Ey be adam sus ki beni göresin!



15

ي
م الثقاف

س
الق

وصلين طلب صداقة من الشيخ إمام
حنــن  أم  صديقــي  اي  احليــاة  إىل  عــدت  -هــل 

متنــا؟! الذيــن 
* هو البحر )بيضحك ليه(.

يضحك ألنه صار سورايً.
-كــم دفعــت كــي تغــرق هنــا.. كــم دفعــت أيهــا 

الســوري؟؟؟
يقول دون أن يقسم ويشري إليهم

-دفعت زوجيت وأطفايل األربعة وأان.
اشــرتيناه  الــذي  البيــت  مثــن  فوقهــم  ودفعنــا 
علــى اخلارطــة يف حلــب ومل نســكنه. قــال لنــا 
السمســار وهــو يشــري بســبابته حنــو الســماء: يف 
الطابــق التاســع بيتكــم. مخســة غــرف ســتدخلها 

الشــمس طــوال النهــار.
أمــي،  ودعــوات  أمهــا  أســاور  فوقهــم  ودفعنــا 

حــامت. صديقنــا  مــن  اســتلفناه  ومبلغــاً 
)شــكرًا حــامت، ســنعيد لــك املبلــغ حــال وصولنــا 

أملانيــا(.
دفعنا كل هذا وغرقنا، طفلي يقول:

أنت ماحلة اي أملانيا ... ماحلة.
ساحمنا اي حامت.. ساحمنا فاملسامح كرمي

مل نصل أملانيا وصلنا اجلحيم.
* البحر غضبان )ما بيضحكش( ...

عــن  الفيــس قصيــدة واحبــث  علــى  هلــا  اكتــب 
املنشــور. أعجبهــم  الذيــن  قائمــة  يف  امسهــا 

كم أنت بال قلب أيها الفيس
تذّكــرين ابلبحــر فأقــول: هــي انئمــة أو مقطــوع 

عنهــا النــت.
أشكر الذين وضعوا قلوابً على املنشور
ويف املساء أضع صورة يل وأان حزين.

ضعــي اليــكاً اي حامتــة )فاليــكك( سيمســح كل 
الدمــوع

* البحر جرحه كبري..
ال تؤاخذان اي حبر..

أردان فقط أن جنرب إنسانيتهم
كم قمراً اصطناعياً يرصد حياتنا

كــم قمــرًا يراقــب قبالتنــا الســرية وأشــواقنا علــى 
اهلاتــف

كم قمراً يتتبع بوارجهم قرب شواطئنا
كــم قمــرًا راقــب املطلــوب رقــم واحــد والتقــط لــه 

الصــور يف حديقــة منزلــه
كم قمرًا ينشغل اآلن بك اي قمري؟؟؟.

-ملاذا حظرتين اي حامت؟

- ألنــك تشــبهني البحــر اي حامتــة.. مل تدعينــا 
نعــربك إىل الســعادة .

-ارفع احلظر عين اي حامت.
-ال أستطيع اي حامتة ال أستطيع.. أمل تشاهدي 

جثيت على الشــواطئ؟!
احلمــراء  وكنــزيت  األزرق  بنطــايل  نســيت  هــل 
مــن  ضابــط  محلــين  اجلديــد.  البــين  وحذائــي 
يف  النظــر  مــن  خائفــاً  اليواننيــة، كان  البحريــة 
عيــيّن، قالــت زوجتــه أبنــه مل ينــم طــوال الليــل 

اســتقالته. قــّدم  الصبــاح  يف  وأنّــه 
كّلهــم اي حامتــة كّلهــم. البائــع الرتكــي قــال ألمــي: 
هــذا احلــذاء ميشــي علــى املــاء.. فقّبلتــه وأعطتــه 

آخــر أســاورها، لكنــين غرقــت.
كلهم كذبوا علينا اي حامتة كلهم

الرؤســاء والســفراء وامللــوك واألمــراء، والذيــن 
قالــوا جنيــف وقالــوا أســتانة..، وقالــوا الهــاي.
وصلهــا  البحــر  علــى  مدينــة  حامتــة  اي  الهــاي 
آالف الســوريني ووقفــوا علــى شــاطئها اجلميــل، 

رمــوا األزهــار للمــوج وغنّــوا.
* البحر )بيضحك ليه(

قلت )ألندريه ريو(:
)يوهــان  أوركســرتا  البحــر  هــذا  يســتحق  أال 
ابللؤلــؤ  امتــأل  الــذي  البحــر  هــذا  شــرتاوس(؟ 

الســوري.
كلهم خدعوان اي حامتة وحىت أنت..

صران أصدقاء على الفيس.. أان والشيخ إمام.
هــل عــدت للحيــاة اي صديقــي الشــيخ أم حنــن 

ــا؟ ــن متن الذي
* لن أكتب لك بعد اآلن

فأان ميت وغيايب مربر
جيمعنا الفيس وال جتمعنا احلياة.

أنت مشغولة 
وأان وقيت ضيق

ألنين واقف على البحر وبيدي عصا موسى
أجرب أن أضرب املاء حىت ينفلق

فافتــح ممــراً إنســانياً عجــز كل هــذا العــامل عــن 
فتحــه.

*
-  للمــرة األخــرية أكتــب لــك اي حــامت. اقبــل 

طلــب صداقــيت وإال ســأحظرك لألبــد.
- لن أقبله اي حامتة

لن أقبله
ألنين أحبك حىت األبد.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري قاّصة وكاتبة سورية

أم نحن الذين متنا؟!. المنصة.. عين على قبح العالم

كيف ينجح فيلم يف عرض مفاهيم جمردة، كاملسؤولية اجلماعية وإرادة التغيري والبنية اجملتمعية 
واستبداد السلطة من غري أن خيل أبدواته التشويقية كاحلبكة وحركة الكامريا وحيز املكان. ؟! 
نتحدث هنا عن ]the platform-املنصة[ وهو فيلم خيايل إسباين من إخراج غالدير 

غاستيلو أوروتيا عرض –حبسب ويكيبيداي-يف مهرجان تورونتو السينمائي عام 2019، ويتواجد 
ضمن القائمة التنافسية يف موقع نتفلكس ابعتباره أحد األفالم األكثر مشاهدة يف معظم بلدان 

العامل. 
تدور األحداث بطريقة سريايلية يف سجن عمودي يتألف من 333 طابق. كل طابق حيتوي على 
سجينني اثنني يتقامسان منصة طعام هتبط يومياً بدءاً من األعلى نزواًل حنو األسفل، وهذا يعين أن 

املائدة الزاخرة مبا لذ وطاب تتناقص حمتوايهتا تدرجييًا، إذ ال يستطيع السجناء االحتفاظ بلقمة 
إضافية عما أيكلونه يف املدة الزمنية احملددة واليت ال تتعدى الدقيقتني. الطعام يكفي كل الطوابق 
فيما لو وزع بشكل عادل، ولكن األمر ال حيدث على هذه الصورة العقالنية النموذجية، فغريزة 
البقاء، ورمبا الشّر واألاننية والنهم، جتعل مكوانت املائدة تتناقص وتتحول إىل نفاايت مثّ تتبّدد 
حبيث ال يبقى ملن هم يف الطوابق الدنيا ما يسّد رمقهم، فيلجؤون إىل قتل شركائهم يف الزنزانة 
وأكلهم، أو يتعرضون للموت جوعاً بكل بساطة. حلسن احلظ أو لسوئه فإن موضع السجناء 

يتغري كل شهر بشكل عشوائي، إذ يتم نقلهم بني الطوابق، إال أن هذا التبديل ال حيسن 
سلوكهم، فمن جنا من معاانته سابقاً ال يفكر مبن احتل مكانه. 

بطل الفيلم "غورينغ" والذي دخل السجن برغبته يف سبيل احلصول على شهادة دبلوم، مبا 
يوحي أنه من الطبقة املثقفة، يسعى إىل إجياد وسيلة تضامن تؤمن حياته خالل فرتة سجنه وتنقذ 
املقيمني يف الطبقات السفلية من مصريهم احملتوم، ولكن هل هناك من يسمعه داخل هذا احلّيز 

املرعب من العزلة ومن خوف اجلوع؟ وما الذي سيتعرض له حني حياول إقناعهم؟ 
يصعب توصيف الفيلم على أنه مجيل أو ممتع، فخالل 94 دقيقة من األحداث السوداوية ال 
ختلو من مشاهد مقززة، يتحتم علينا التعامل معها ابعتبارها رمز لواقع بشع يظهر جلياً عندما 

تنكشف طبقة احلضارة اهلشة خالل األزمات، فاإلنسان ينقلب إىل وحش عندما يتعرض إىل ما 
يهدد حياته. الصراع يعري وجه العامل القبيح ويفتح ابب التفكري لطرح أتويالت عدة حتتملها 

القصة، ما أعتربه إجنازًا يستحق متابعة الفيلم املثري لألعصاب، فمسألة طبقية اجملتمع واستبداد 
السلطة، قضااي سبق أن تناولتها عدة كتب أذكر منها على سبيل املثال رواية 1984 جلورج 

أورويل عندما يتحول اإلنسان إىل رقم يف قطيع بشري.
لعل مسألة توزيع الثروات قضية قدمية شغلت البشرية، فهل هناك ما يكفي اجلميع بني أغنياء 

)القوى العظمى املتحكمة( وفقراء )الدول األقل شأانً(؟ 
نعم ابلتأكيد. إال أن القواعد األخالقية تتالشى عندما ترتكز احلياة على غريزة البقاء الشرسة 

)إما أن أتكل أو تؤكل(. ملاذا يصعب إقناع اآلخرين بضرورة توزيع احلصص؟ ولفرض إرادة 
التغيري من أين نبدأ وكيف؟ هل ميكن للتضامن اإلنساين أن يكون إرادايً وطوعيًا، أم أن القوة 

وحدها قادرة على أتسيس نظام ينقذ البشرية...؟ هل يبدأ إصالح األوضاع من أعلى اهلرم أم 
من األسفل أم هي قضية ختص الطبقة الوسطى؟ كيف للتغيري أن حيمل رسالة مقنعة، وهل حنتاج 

القوة فقط أم للحكمة أم لألمل؟ 
حيفل الفيلم ابلعديد من اإلسقاطات، فأية حماولة لتفتيت األنظمة القائمة ستبوء ابخلسران، 
وسيبدو فرض ذلك على أصحاب السطوة املستغلني واملتنّعمني، أو إقناع من يتضور جوعاً 

أمرين مستحيلني، ما يدفع غورينغ السجني املثقف ألن يضحي بنفسه ليفرض "ابلقوة" توزيع 
حصص الطعام. 

حسنًا.. يف النهاية يبدو أن من يصنع التغيري ال ينعم ابلنتائج، بل يرتكها لألجيال القادمة اليت قد 
تبشر مبستقبل ما.

 سوزان خواتمي
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شاعر وكاتب سوري

 عشق
ُ

همسة

ال أُْنِكُر أين كنُت صبّيًا

بـَْيِة يلعُب كالصِّ

بـَْيِة جيري كالصِّ

أيكُل، يشرُب، أييت، يذهُب..

يضحُك

حىت آخر ما يف النرجِس ِمْن أمٍل

ويطارُد أصداَء الّضحكِة

ختدُش أشواُك الدرِب براَءَتُه، 

ويعيُق )اجلُْرُف( األرعُن رقَصَتُه...

ال يتعُب 

والضحكُة تقفُز كالوعل 

هناك بعيداً عن ضوضاِء الوقِت، 

هناك..

فال يشغل اباًل ابألومسِة الصفراِء 

وال بنياشنِي السلطاِن

هناَك، وما زاَل له قمٌر يتحدَّى الوحَل

وأسراٌر توغُل يف الزنبِق

تنقُش سريََتُه يف ذاكرِة السفِح،  

ليكرَب يف بطٍء كـ)هيام( ابنِة جارتِه/ جارتنا

وكأشجاِر التنِي

وأشجاِر الزيتوِن..

وأشجاٍر ُأخرى تكرُب رغَم الّساطور...

ورغَم املاعِز واحلطّابني...

هو ِمْن-ضيعتنا...

)ال اسم هلا، ال عنوان هلا(

لكْن هي كاألمِّ تربُِّر أسراَب األخطاِء

وُتْشِعُل فينا الدفَء، فننسى )غربتنا(

وننفُض عن تلك األسراِر غباَر التِّْيه

هي كاألمِّ )تباَرَك خالُقها(

وأان منها، حرٌف مازال يقاوُم أشرعَة الصّيادين،

ويدفُع يف أعماِق الرتبِة َجْذَر أمانْيه...

ال يبحُث عّما دفنْتُه الّريُح...

وال عْن مورِد شوٍق يسقْيه

أان منها..

وميرُّ قطاٌر إثَر قطاٍر، وتغادُر أمساٌء وعناويُن

تغادُر ألواٌن، ومسافاٌت، وتدوُر األرُض، 

بـَْيِة( يضحُك... تدوُر، ويبقى )كالصِّ

يلعُب..

يرقُص..

ميتدُّ كشاِل ابنِة جارتِِه/ جارتِنا..

وتنام )فوانيُس( الضيعِة..

واحُد، إثناُن، ثالثُة، ال شيء هناك/ هنا

ال شيَء 

سوى )مهسِة عشٍق( ما زالْت َتْشَغُل )حارتنا(

ال شيْء

ال شيْء

إال )مهسَة عشق(، وبقيَة ضوْء.

ـــــــــــــــــــــــــ ريف إدلب: السبت 11 نبسان 2020م

د محمد جمال طحانعبد القادر حّمود

كاتب سوري

ات عربية
ّ
رمضاني

رمضان سوراي .. والدم املراق !
يف رمضــان ختتلــف طبيعــة احليــاة، تتغــرّي عاداتنــا وتقاليــدان لندخــل يف طقــوس شــهر خــاص قــد نتفــرغ فيــه أكثــر 

لالنفــراد أبنفســنا والتفكــري مبــا كنّــاه ومــا صــران إليــه0
ينشــغل بعــض النــاس بشــراء الطعــام وإعــداده، ومبالحقــة املسلســالت والبحــث عــن خمــارج لّلهــو، وعــن 

الغضــب. لتفريــغ  مســّوغات 
الطــرق تــزدان والفوانيــس تضــاء يف الشــوارع، وتعلــق الزينــات، والنــاس ال تنــام، وكأن الدنيــا مبجــيء رمضــان 

أعلنــت عــن حركــة دائبــة بــني البشــر.
 كل شــيء مــن حولنــا يبــدو مجيــال، وكل الوجــوه ممتنــة ومبتســمة وســعيدة، وكأن الدنيــا ازدانــت يف أهبــى 

صورهــا.
مل تعــد بعــد للســوريني فرحــة الشــهر الفضيــل وتــكاد ختتفــي مالمــح رمضــان وأجــواؤه املشــبعة ابلروحانيّــة 
واحلبــور، وبطقــوس احلفــاوة املعتــادة والعــادات االجتماعيّــة األصيلــة، وتبــادل الــزايرات والوالئــم واملوائــد 

املزيّنــة مبــا لــّذ وطــاب مــن أصنــاف الطعــام واحللــوى وشــىّت مظاهــر االحتفــال.
ــة مــن الوجــوم واحلــزن تســيطر علــى الســوريني مــع بدايــة شــهر رمضــان الكــرمي، بعدمــا اقتحمــت قــوات  حال
الســلطة  املــوارد، وحصــار  ونقــص  الفاحــش  الغــالء  معظمهــا.  ودّمــرت  واألرايف  الســورية  املــدن  اجليــش 

للشــعب، هــو الســمة األساســية لرمضــان هــذا العــام.
إن ســوراي تشــهد حــرب تطهــري طائفــي، والنظــام ربــط بــني إابدتــه الصرحيــة وهــالل رمضــان. إهنــا حــرب علــى 
ــه هــاردر لرويــرتز:  ــه جي ــة ضــّد معتقــدات الشــعب الســوري. لقــد قــال امللحــق الصحفــي األمريكــي جي اهلوي
الســلطات تعتقــد إهنــا تســتطيع بطريقــة أو أبخــرى إطالــة أمــد بقائهــا مــن خــالل االخنــراط يف حــرب شــاملة 

ضــد مواطنيهــا.
وأظهــرت لقطــات بُثــت علــى وســائل إعــالم اجتماعيــة أجــزاء كبــرية مــن املــدن يغطيهــا الدخــان وجمموعــات 

ــار.  مذعــورة حتيــط جبثــث القتلــى أو األشــخاص املصابــني يف الشــوارع مــع تصاعــد إطــالق الن
وطــردت الســلطات الســورية معظــم الصحفيــني املســتقلني منــذ بــدء الثــورة كــي ال يــرى العــامل فداحــة مــا تقــوم بــه 
مــن قتــل واعتقــال وهتجــري. فغــدا رمضــان غريبــاً يف احلــواري الســورية، ألن معظــم األجــواء الرمضانيــة والتقاليــد 

احلميمــة تغيــب عنــه هــذا العــام.
العراقيون يف شهر رمضان

رمضــان نكهتُــه لــدى املســلمني يف كل الــداير العربيــة واإلســالمية، وهلــذا الشــهِر الفضيــل يف العــراق طعــٌم مميــز 
آَخــر، ال جتــده يف غــريه مــن الشــهور األخــرى، وأهــل العــراق هلــم عاداهُتــم يف اســتقباله قبــل جميئــه أواًل، وصيــام 
ــه عليهــم، وعــادات يف توديعــه حــني يشــدُّ الرحــال يف األايم األخــرية، وهــذه العــادات  أايمــه حــني يُطــلُّ بربكت
بعُضهــا ُمتــواَرث عــن العثمانيــني أايَم واليتهــم علــى العــراق، وبعضهــا طبائــع جتــذَّرت يف نفــوس العراقيِّــني خــالل 

عقــود طويلــة.
فمــن تلــك العــادات : ِمدفَــع رمضــان أو )الطــوب( ابلرتكيَّــة، واألصــل يف حكايتــه أنَـّـه يعــود اىل العصــر 
العثمــاين؛ حيــث كان ُيســتخَدم هــذا املدفــُع لتنبيــه أهــل بغــداد مبوعــد اإلفطــار، وذلــك إبطــالق إطالقــة صوتيــة 
يف اهلــواء، وكان الســبب يف اســتخدام املدفــع هــو انعــدام اإلذاعــات ووســائل اإلعــالم آنــذاك، وبقــي هــذا 
املدفــُع إىل يومنــا هــذا تقليــًدا حَتــِرص وســائل اإلعــالم العراقيــة الرمسيــُة وغريهــا غلــى التمسُّــك بــه، إال أنَّ ِمدفَــع 
ــم بـــ )الكومبيوتــر(، وينتظــره األطفــال خاصَّــًة بشــغٍف منقطــع النظــري قبــل  اليــوم هــو رســٌم ثالثــي األبعــاد ُمصمَّ

آذان املغــرب مباشــرًة.
ومــن عــادات أهــل العــراق يف رمضــان كثــرُة التــزاور فيمــا بينهــم يف رمضــان وإقامــة الوالئــم العائليــة، وكذلــك 
يتميَّــز العراقيــون إبخــراج الطعــام قبــل اإلفطــار إىل اجلــريان فيحصــل تبــاُدٌل رائــع أبطبــاق الطعــام املختلفــة، 
حــىت جيــد صاحــب الــدار الواحــد أن ليــس يف ســفرة طعامــه ممــا صَنعــه هــو إال القليــل، أمــا الباقــي فهــي أطبــاق 

منوَّعــة جــاءت مــن هنــا وهنــاك.
ومــن عــادات العراقيــني أيًضــا اإلفطــاُر علــى أســطح املنــازل يف نــوع مــن تغيــري اجلــو الداخلــي للمنــزل، ولكــن 
هــذه العــادة اندثــرت بعــد الغــزو األمريكــي الغاشــم وحتليــق مروحياتــه ليــَل هنــاَر يف مســاء العــراق، وكذلــك 
ــرت هــذه األحــداث صفــَو  اإلطالقــات الناريــة الطائشــة الــيت أصبَحــت مِسَــة العــراق يف عصــر الفوضــى، فعكَّ

األايم اخلــوايل.
أّمــا املســاجد، بعــد أن انشــغلت قبــل رمضــان بصيانــة دوريــة مكثَّفــة لــإلانرة وأجهــزة التكييــف، فتعيــش أجــواء 
ــا تَنَشــط يف ُمســابقات فكريَّــة تــوزَّع خالهلــا جوائــُز  مميَّــزة يف رمضــان بطبيعــة احلــال فتمتلــئ ابملصلــني، كمــا أهنَّ

ومصاحــف وكتــٌب للفائزيــن يف جــوٍّ إميــايّنٍ وتناُفســي ماتــع.
وتُقــام موائــد إفطــار الصائمــني يف املســاجد؛ بعضهــا مــن نفقــات املســجد، وبعضهــا ممــا حَيملــه املُحســنون، 
وأشــهى موائــد اإلفطــار عنــد العراقيــني هــو التمــر العراقــي، واملعــروف بـــ )متــر البصــرة( أو )اخلســتاوي( واللــن، 
كمــا تشــتهر موائــد العراقيِّــني يف رمضــان بشــراب )النومــي بصــرة(، وهــو شــراٌب مميَّــز حيتســيه العراقيــون عنــد 

الســحور واإلفطــار، ويقولــون عنــه: إنَّــه دواء للصــداع.
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عيناِك ذاهبتان يف األمل 
البعيد..

تتأمالن الفجر يُوِمُئ
للحيارى 

خلف قضبان احلديد 
ال شيء يلتهم الفراغ

سوى الوعود النازفات 
بكل ألوان الوعيد  

ال تغبطي
يف مسرح األحداث 

واألحالم 
ذا جاٍه

وذا قصر مشيد
فهناك 

تغتال السعادة يف قصور 
البغي أنفاس العبيد. 

وهناك ختتنق السعادة يف 
الشقي

وتبسم األسرار 
للمعىن السعيد 

وهناك ِسرٌّ للسعادة ابذخ 
يف كل نفس 

ال مييزه ويدرك طعمه
إال الشهيد

هلع النفوس يذوب يف 
أبعاده

جشع يدور هبا 
على هل من مزيد؟

ولذاك تطردان الشواطئ
والدُّان

ولذاك ال يلد الطريد 
سوى الطريد.

ولذاك تذحبنا املنايف كل يوم 
يف الشتات 

من الوريد إىل الوريد؟
فعالم خيفي النور وجه 

حبيبيت 
ما بني نريان املدافع 
يف نفاايت املشاعر 

واحلديد؟
وعالم ميحو الكون فيك 

مالحمي وأان سأبقى 
حتت جفنك ومضة

من مسحة الفجر اجلديد.

فإىل مىت سأظل حراً دون 
مأوى

دون أهل، دون بيت
دون مرياث تليد؟

وتتيه من أحببت غارقة 
أبحالمي

إىل يوم الوعيد ...
وبداخلي مِحٌَم تزجمر للسنا،

للنور..
كاإلعصار يف دوامة 

املوج العنيد … 
وحبيبيت السمراء شاخمة 

بسالفة وجيد
هتفو إىل الفجر الوليد

فغدا سأحضن كل ألواين 
وأطيايف

وأحالمي 
وأهنض من جديد

فمالحمي كمالمح األحرار
حتت الشمس 
يف أمشاجها 

أمشاُج آالِف العبيد.

إسماعيل الحمد

شاعر سوري

شاعر سوري

عزف على قيثارة ثائر

ام
َّ

تحية الش

إذا ما زرهتا حي الشآما ................وأقرئ كل من فيها الّسالما

وال تنس املآذن والتكااي .................وال تعُد النوادَي والندامى

ومسجَدها الكبري وربوتيها ...................وقلعَتها ومرجَتها ملاما

ومرَّ الّصاحليَة إّن فيها....................أراجيحي وأترايب القدامى

وقل عن حزن داراّي ودوما .............وعن دمع الثكاىل واألايمى

وإما انشدتك الدور عين ................فقل خلفت صّباً مستهاما

وكم طاَف الرفاُق وغادروين ............. َكُعوَّاٍد ومروا يب كراما

قدميا كان حاضرة وجمد...............ومثة كان من يرعى الذماما

وخلف آهة يف الروح تعلو ...............وجرح انزف أيىب التئاما

***********

ويف صدري تؤج بنات شوٍق .......لواعج يضطرمَن به اضطراما

نسائم تعرب الوادي اهلويىن ...............أريُج عبريِها جيلو السَّقاما

وأدمنت الفؤاد على هواها................أعلقه على صدري وساما

عشقت ربوعها طفال وكهاًل................ولـم أزدد بـها إال ُهـيـامـا

مضارُب كاحلكااي هانئاٌت ................ وطابت مستقراً أو مـقاما

ومّر مبيسلون وحي قربًا................ أىب من ُضّم فيه أن نضاما

رحلنا عنك ال نبغي بدياًل................وال صنواً ومل نُرِد انصراما

وحي هالهلا قمراً وليدًا.....................وعـانـقـه إذا بـلـغ التماما

حدائق تشبه األحالم تغفو............. هناك الفل يستندي الغماما

فأقبلت السحائب مثقالٍت ............ وفوق الغوطتني مهت رهاما

وأعشق برقها الباهي عبورًا .............. وكم أهواه سّحاً وانسجاما

هنالك هنرها ينساب هوانً .............. وصوت املاء رقراقاً تنامى

هنا الصفصاف إما قد رآان ................ يزيد حياؤه فيميل هاما

وأصغ إليه يعزف مث حلنا .................وأنغام الّصبا تتلو اهلزاما

فِرْد عيّن عسى تطفي غليلي..............إذا ما زرت سبَعَتها إذا ما

مناهل أّمها الركباُن كم كم .............سقت ظمآن قد بلغ األواما

فال تزعج مجاعات السنونو............. وال تُرِع اهلوازج واحلماما

فما هلواجسي أتىب هجوعا ................ وما للثغر أيىب االبتساما

أهذي الشام اي َجْوَر الليايل؟! ...........حكمن وما رعني هلا ذماما

لقد شهدت بالد احلسن عسفا ............ وأحدااثً وأهوااًل جساما

عميل يستعني جبند كسرى ............... ويسفر عن خيانته اللثاما

ختطى ابلغواية كّل عرٍف ................ وكوٌن عن جرائمِه تعامى

تعمد شامنا قتال وحرقا ...................وروع أهلها خسفا وساما

فـأهنبـها زابنـيـًة لـئـامـاً .................. فعاثـوا ثـَمَّ حـقـداً وانتقاما

فراعنُي احلضارِة لَْيَت أاّن .............. ... رُمينا ابلفراعني الُقداَمى

وبني ركامها جثث تردت.................. ويف األفناء أشالء ترامى

فيا هلفي الشجيِّ على دايٍر ............. حتاكي الفرقدين ألن تضاما

وأعجب كيف كان حجاج عني .......يرامي خمرزين فكيف رامى

***********

أتسألين عن الشكوى إالما؟ .............وهذه الدمعة احلرى عالما

فأخرب موجعاً خيفي أساه ............... داير الغوطتني غدت حطاما

أصخ مسعاً أتيَّ كأن طفاًل ..............ينادي يف اهلزيع يريد ماما

هتدهده القريبة دون جدوى .............. سعار اجلوع أجفاه املناما

وترضعه عسى، والصدر خاٍو .........وتفطـمـه وما بـلـغ الفطاما

إىل قاصي املمالك قد خطلنا ............ وبتنا ضائعني كما اليتامى

لئن طال الدجى فالفجر آٍت.............وميسح نوَر غّرتِه الظالما

إذا مـا زرهتا حـيِّ الشـآمـا ................وقل لليامسني اشتقت ايما

عبد الكريم الحاتمي

ال ليس غيمًا
هذا القميُص

افركوا ملمسه أبصابعكم، وقولوا بعدها:
لقد غّشنا 

أّن حضوراً للحرير ميأل اجلهات، 
فضفاضاً، ميتّص زفريان 

وعلى األكتاف، 
رخواً وخفيفًا

شاهدوه، بال أزرار وال أكمام
يسحل على الّطني وال يتّسخ
ال ليس متاريَن فاشلًة للثلج، 

هذا البياض املكّدس
هل قرست أنوفكم وأنتم تشّمون

 أنه بال رائحة؟
ال وال ندى خّرف

وجاء قبل الّصبح، 
فجّمع قطعانه يف الفضاء كمطرود

كّلموه، لن يرتك على شفاهكم سوى
ريق ابهت للتعّطش

اسألوا الكمأ عن امسه، فهو ترمجانُه الوحيد
ال تناقشوا بعضكم؛ من أين جاء؟
فهو ال جهة له، مثلما ال وطن له

ال ال
أان ببساطة 
ضماٌد وثري 
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أمــام هــذا احلــدث تضمحــل احلــروف وتتاشــى، ليبقــى فقــط نبضــاً خافتــاً خمتنقــاً 
وعيــوانً ترتقــب مــراس وشــواطئ.

ترتاقــص األمنيــات أمامنــا حتمــل رســائلنا إىل كل البلــدان، ونتلقــى رســائلهم وليــس 
صدفــة أن تكــون كلهــا حتمــل نفــس الكلمــات نفــس األمنيــات ونفــس األحــزان!! 
لكــن هنــاك شــيء كبــر جيــول يف رؤوســنا بســبب هــذا احلجــر وحمــاكاة الــذات، 
مــن ســيقود العــامل بعــد هــذا الــوابء؟؟؟ ابلطبــع ليــس عاملــاً وال سياســياً وال عبقــرايً 
إبدارة البــاد! مــن ســيقود العــامل ال بــد أن ميلــك فقــط اإلنســانية، ال للمتاجــرة 
أبرواح النــاس، لــن نــرتك هلــم أن حيــددوا مــن يســتحق احليــاة، كلنــا علــى هــذه 
األرض نســتحق احليــاة، قــد يكــون هــذا العجــوز ميلــك حكمــاً وعقــًا وأفــكاراً غــر 

موجــودة عنــد أصحــاب العضــات مــن هــؤالء الشــبان!
 كيــف يســتطيع هــؤالء الشــبان أن يثقــوا حبكامهــم وهــم موقنــون أبهنــم ســيتخلون 
عنــدم  فيكــم  األطفــال  رأي  هــو  ومــا  وابء!،  أول  عنــد  يكــربون  عندمــا  عنهــم 
حمبــة  بــكل  غاظتهــم  يتحمــل  ومــن كان  الدافئــة،  األحضــان  مــن  حرمتموهــم 
وحنــان، عندمــا عصفــت زوبعــة العــامل هــزت األفئــدة وتبعثــرت احليــاة، وأصبحنــا يف 
حــرب مرعبــة وكل منــا مقــدر لــه يف أي حلظــة أن يفــارق احليــاة، ظهــر االحنطــاط 
األخاقــي وكشــفت هشاشــة األنظمــة الصحيــة ومــدى ضعــف اإلنســانية وجلمــت 
الفاســفة وعجــزت القوانــن عــن درء خطــر هــذا الــوابء، وكانــت صدمــة للعقــل 
والضمــر عندمــا تــرددت عبــارة مرعبــة )هــي فرصــة لتجديــد الشــباب(، اتهــت 
العــودة  نريــد  النفــاق،  لقــد ســئمنا حضــارة  العجيــب،  الزمــن  هــذا  خطواتنــا يف 
للــوراء، اشــتقنا للطعــم احلقيقــي لقهــوة الصبــاح، هــل ضــاق بنــا العــامل ومل تعــد الكــرة 
األرضيــة تســتوعبنا أم هــي خطــط اجلبنــاء؟ ذبلــت الــورود ونشــروان علــى أرصفــة 
الفــروس  هــذا  األشــرعة،  وفقــدان  احمليطــات  عــرض  أمــواج يف  األحــزان، وســط 

أطفئــوا األضــواء مــا عــادت العتمــة ترعبنــا، وهنــاك مــن عبــث بعقــارب 
الزمــن، بتنــا يف خــذالن، ســلبت أفراحنــا وبقيــت دمعــة وذكــرايت، 
ورافقتنــا ســحب اآلالم وتوقفــت تفاصيــل عمــران معلنــة االستســالم، 
مــؤمل أكثــر حــني تتــأمل وال جتــد أحــدًا جبــوارك، نرحــل غــرابء وحمــال أن 
متتــد إلينــا يــد حانيــة تنتشــلنا مــن هــذا الــربكان، اته البشــر، والســماء 
فقــدت املطــر، نتفقــد مالحمنــا ليــس هنــاك أثــر، مــا أمجــل الدنيــا بقــرب 
واخلضــروات،  اخلبــز  وابئعــو  اجلــريان  األهــل  األصدقــاء  األوفيــاء 
اهنــارت يف حلظــة أرقــى العالقــات، ليــس هنــاك مــن ميســح جبينــك 
وميســك يــدك وأنــت تتشــبث ابحليــاة، وإن فارقتهــا تتوقــف تفاصيــل 
عمــرك يف حلظــة وليــس هنــاك مــن يعــرف مــا هــي آخــر األمنيــات وال 
نظــرة مــن بعيــد متنحــك األمــان، الــكل مفــزوع بعــد أن تســاوى النــور 
ابلظــالم، حمنــة وامتحــان وهبــوب عاصفــة يف كل الــوداين، والــروح 
يف قحــط وجــدب والصقيــع اســتوطن األوردة وســرق األانم، لــكل 
األشــياء طعــم كالعلقــم والوجــع خريفــي والبحــر قطــرة أمنيــات، الــروح 
تغلــي والنجــوم الزالــت حملقــة يف الســماء تســري يف فلكهــا، ترصــد 
أرواحنــا وهــي تتعانــق يف الســماء؟، أال مــن غيــث ينعــش األرواح؟ 
حضــن دافــئ، جبــل صامــد، شــجرة وارفــة، قمــر مضــيء أو حــىت 
بلســم لــآالم، مــا أمجــل الدنيــا برفقــة األحبــاب، عالقــات تســكن 

األلبــاب، جســور ممتــدة بــني القلــوب هــي تلــك أعمــدة الوفــاء نبــع 
ــروة ال تقــدر بثمــن، هــل يعــود الزمــن للــوراء؟  متجــدد وث

وابء خطــري خــرج كالــربكان، فجــر املــوت، هــز العــروش، شــن حــرب 
ضــروس علــى كل البلــدان، وألــزم النــاس بيوهتــم خوفــاً مــن انر هشــيم 
تفــوق أســلحة الدمــار، فحياتنــا حلظــة تــرف تذهــب بلحظــة شــهيق أو 
زفــري، ال ينفــذ إال مــن وضــع وشــاحاً مــن التســامح واحملبــة، ســيذهب 
مبتســماً اتركاً وراءه كنــزًا مــن الطيبــات، فاحملبــة تســكن األوصــال، 
أوصــدوا األبــواب خلفــي أصبحــت يف عــامل الغيــاب، اتهــت ألــوان 

عمــري وســقطت كل الذكــرايت.
اي وطــن احملبــة رممــوا وراءان شــرخاً رمســه الزمــان، اي أحبتنــا يف كل مــكان 
رحلنــا ومحلنــا معنــا خيباتنــا، ولكــن يف خبــاايان محلنــا صــور األحبــة 
ملفوفــة بــكل األلــوان، اصنعــوا مــن بعــدان بــالداً بــال حــدود، وفضــاًء 
بــال ضفــاف، ختلصــوا مــن أصفــاد الغربــة ابلصــرب واللهفــة واألحــالم، 

ــة موســومة ابلعطــش واالشــتياق، واخــربوان كيــف  ختلصــوا مــن طفول
إبمكاننــا احلصــول علــى صوجلــان األفــراح؟، ال تلهثــوا مثلنــا وراء 
مجــر بــل اكســروا عطشــكم وأرووا فؤادكــم ابحلــب والوفــاء، ابنــوا 

جســوركم بــني الغيمــات، وعانقــوا البحــر يف كل األوقــات. 
ال تبكــوا علينــا فدموعكــم صادقــة علــى خــد مشــتاق، بــل انثــروا 
الــورود يف كل مــكان ورشــو العطــور وزينــوا بالدكــم بــكل األلــوان 
شــرايينكم  احملبــة  لتســكن  الســماء،  لتعانــق  قــزح  بقــوس  وكللوهــا 
أدمنوهــا وال تفرقــوا فاحليــاة خلقــت لألحبــة والنقــاء، ال تستســلموا 
وانســوا مــدن األحــزان، ولتكــن االبتســامة مرافقــة لكــم مهمــا قســى 
الزمــان، اكتبــوا قصائدكــم بــكل اللغــات، أســرفوا ابلــورق واأللــوان، 
فالســالم الــذي ادعــوه كان مزيفــاً ودميقراطيتهــم قتلــت األوطــان، 
بدلــوا الشــعارات واألمــاين ابحلقائــق واألفعــال، وارفعــوا علمــاً واحــداً 

ــه اإلنســان. ــوان كتــب علي بــكل األل
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الــذي أركــع اجلبابــرة وغــر جمــرى احليــاة، ألقــت هــذه األزمنــة ظاهلــا علينــا، فهلعنــا 
وأصبحنــا علــى عتــاب املــوت، ومنــوا علينــا أن نتســامح أو نتصافــح قبــل الــوداع، 
فقــدان معطــف األمــان، كنــا هنــرع إىل أحضــان الكبــار ليبســملوا لنــا ويتلــوا علينــا كل 

آايت احلنــان، ال أحــد اآلن يســتطيع أن مينحــك األمــان واحلنــان، اخــرتق اخلــوف 
قلوبنــا وتنشــقنا عطــر املمــات، امنحــوان دقائــق لنصلــي وننــام يف شــوارع املدينــة 
ونتجــول علــى ضفــاف األهنــار، وبعدهــا لتقــرع األجــراس، ونســافر يف فضــاءات 

الــروح وحتملنــا النــوارس وتقــرب مــن ذوينــا املســافات، ســبقتنا األشــواق اليكــم 
كالقوافــل، لــن يســتطيعوا أن يقطعــوا عنــا وريــد احلنــان، نــداري آالمنــا وأحامنــا 
املتتاليــة يف زمــن الشــظااي وامتــداد اآلالم، وأضحــت قصتنــا مرعبــة بــا درع وال 
أمــان، نتوســد جراحنــا نبكــي ونضحــك مــن هــذا الزمــان، وأصبــح كل صبــاح 
قيــد احتضــار تتزاحــم أشــواقنا وتنزلــق بــكل حلظــة ابلفقــدان، إن غــادر هــذا الــوابء 
هــل نســتطيع أن منــزق ذاكــرة األحــزان! فاحلريــق البــد أن خيلــف الرمــاد وتتعثــر 
خطواتنــا بعــد طــول انتظــار هــل نعلــن االكتفــاء؟ كالشــمس يف حمنــة الغــروب! 
هــل مــن صــوت قــادم ولــو يف ســاعة متأخــرة فقــد تســاوى الليــل عنــدان ابلنهــار، 
مــن  بلغــوا  مهمــا  عليهــم  أننــا حنبهــم وخنــاف  أحبــي  بلغــي  الصبــاح  اي مشــس 
األعمــار، أخربيهــم بصــدق حمبتنــا ودعواتنــا هلــم ابلبقــاء، عانقيهــم وانثــري يف 
دروهبــم ورود الســعادة وارمســي االبتســامة علــى وجوههــم فبدوهنــم الحتلــوا احليــاة، 

هــل لنــا عمــر لنلتقــي بعــد هــذا الــوابء؟
لتبعــد عــن أجســادان  الكــون ابلضيــاء  هــذا  تغمــر  املتألقــة أن  للشــمس  البــد 
الطرقــات  ســنجول  األهنــار،  ميــاه  مــن  سنشــرب  اســتوطنها،  الــذي  الصقيــع 
ونعبــث مــع الــورود واحلمــام ونعانــق األشــجار، ســيعود الرقــص لقلوبنــا وهنيــم يف 

هــذه البــاد أزيلــوا احلواجــز واحلــدود وأســقطوا جــوازات الســفر واحلــكام.
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ميــّر العــام األول علــى رحيلــه وقــد تــرك يف قلــي فراغــاً كبــراً مل تســتطع األايم 
أن ختّفــف مــن وطأتــه فلقــد كان عّمــي وصديقــي ورفيقــي يف الثــورة منــذ اليــوم 
األول، وال زلــت أذكــر تلــك األمســية البــاردة حــن بــدا عليــه التعــب وهــو 
جالــس وراء طاولــة املكتــب وأمامــه جمموعــة كبــرة مــن األلــوان وأكــواب مملــوءة 

إىل النصــف ابملــاء الــذي تلــون ابلريشــات العديــدة املغموســة فيهــا، وفجــأة
تراخــت األانمــل األنيقــة اتركــًة الريشــة جبانــب اللوحــة الــي مل تكتمــل، ومضــى 
خبطــوات متعبــة حنــو الفــراش.. أســند رأســه للوســادة مث راح يغــّط يف نــوم 

عميــق.
كانــت جتتاحــه رغبــة جارفــة لاســرتخاء مل يعهدهــا مــن قبــل، وغــاب عــن 
عينيــه ذلــك الربيــق الــذي طاملــا كان يوحــي ملــن يلتقــي بــه أبنــه أكثــر شــباابً مــن 

كثريــن ممــن يصغرونــه ســناً أبعــوام.
الفنــان أمحــد وهيــب احلســيي ترجــل أخــرًا عــن صهــوة احليــاة وهــو يف العقــد 
الثامــن مــن العمــر، حيــث أمضــى معظــم حياتــه متنقــًا بــن عواصــم الشــرق 
والغــرب لينتهــي بــه املطــاف أخــرًا يف عينتــاب الرتكيــة وتكــون حمطتــه األخــرة 

يف رحلــة العمــر ويدفــن فيهــا بعيــًدا عــن تــراب الوطــن.
طفولتــه  وعــاش  الفــرات،  عــروس  عــام 1941  الــزور  ديــر  مدينــة  ولــد يف 
وصبــاه يف مدينــة احلســكة الــي خيرتقهــا هنــر اخلابــور الــذي رمبــا كان لــه التأثــر 
الكبــر يف منــو موهبتــه الفنيــة وبروزهــا منــذ الصغــر.. التحــق بكليــة الفنــون 
اجلميلــة يف دمشــق مث عمــل بعدهــا يف التلفزيــون العــريب الســوري كمهنــدس 
ديكــور يف مطلــع الســتينيات مــن القــرن املنصــرم يف فــرتة االنفصــال، مث ســافر 
إىل الكويــت ليعمــل يف التلفزيــون الكويــي حــى منتصــف الســبعينات. تــرك 
العمــل يف قســم الديكــور يف التلفزيــون الكويــي ليفتتــح شــركة خاصــة ألعمــال 
الديكــور حــى عــام 19٧9   حيــث انتقــل هــو وعائلتــه للعيــش يف بريطانيــا 
ملــدة ثــاث ســنوات عمــل خاهلــا يف صحيفــة الدســتور اللندنيــة، ليتحــول مــن 
خاهلا اىل رســم الكاريكاتر ليســتمر يف هذا الفن حى آخر يوم يف حياته.

حمطتــه الثالثــة كانــت األردن حيــث عمــل مــع جريــدة )شــيحان(، مث انتقــل 
إىل بغــداد ليســتقر فيهــا علــى مــدى عشــرين عامــاً وطــوال تلــك احلقبــة كانــت 
الســوري  النظامــن  تنتقــد  الغربيــة  الصحــف  أغلــب  تناقلتهــا  الــي  رســوماته 

واإليــراين طــوال فــرتة احلــرب العراقيــة – اإليرانيــة وبعــد انتهــاء احلــرب ســافر اىل 
دولــة اإلمــارات العربيــة الــي طالبتــه ابلتعهــد ابلتوقــف عــن رســم الكاريكاتــر 
السياســي فعمــل مستشــارا يف جمموعــة الشــيخ زايــد اهلندســية.. حــى عــام 
2004 وبعــد صــدور العفــو العــام يف ســورية، عــاد هــو وعائلتــه إىل الوطــن، 

منهيــاً رحلــة اغــرتاب دامــت أربــع وأربعــن عامــاً ليســتقر أخــراً يف مســقط 
رأســه مدينــة ديــر الــزور علــى ضفــاف الفــرات معتقــداً أهنــا حمطتــه األخــرة 
.... ولكــن مــع انــدالع الثــورة عــام 2011اخنــرط جمــدداً ابحلــراك الشــعي 
وأخــذ علــى عاتقــه توثيــق الثــورة ومهــوم الشــعب الســوري ابلكاريكاتــر وانتقــل 

إىل دمشــق بعــد اجتيــاح اجليــش ملدينــة ديــر الــزور وظــّل يعمــل متخفيّــاً إىل أن 
شــعر ابنكشــاف أمــره فاضطــر للهــرب إىل تركيــا ســنة 2014 ليســتقر أخــراً 
يف مدينــة غــازي عينتــاب الــي وجــد فيهــا حريــة العمــل، فأقــام عــدة معــارض 
ينتــم  فنّــاً وشــعراً، ومل  الثــورة  الــي حتيــي  فيهــا وشــارك يف معظــم املناســبات 
لتشــكيات املعارضــة الســورية الــي كان ينتقــد أداءهــا الــذي مل يرتــق ملســتوى 
التضحيــات الــي قدمهــا الشــعب الســوري. فاســتطاع بذلــك أن حيافــظ علــى 
اســتقاليته وعــدم ارهتــان ريشــته لألهــواء السياســية، فكانــت ريشــة حــرّة حبــق 

وال تنتمــي إال للثــورة الطاهــرة.
مســتمرة(،  الثــورة  بعنــوان:  جداريــة  )لوحــة  رائــع  فــيٍّ  بعمــٍل  حياتــه  ختــم 
جّســد فيهــا معــامل املــدن الســورية وقــد تداخلــت فيمــا بينهــا وكأهّنــا فــروع 
مــن شــجرة واحــدة تعانــق خيــوط الشــمس الــي ستشــرق مــن جديــد بعــد 
رحيــل اجملــرم بشــار األســد وعصابتــه إىل مزابــل التاريــخ، وقــد مت عرضهــا يف 
احتفاليــة الذكــرى الثامنــة للثــورة يف مدينــة غــازي عينتــاب حيــث مت تكرميــه يف 
2019/03/1٧.. وكان ذلــك اليــوم هــو آخــر يــوم شــوهد فيــه وهــو يعتلــي 

املنصــة ليلقــي قصيدتــه األخــرة.
رحــل الفنــان أمحــد وهيــب احلســيي هبــدوء يــوم األربعــاء الثالــث مــن رمضــان 
املصــادف2019/05/0٨ م، اتركاً إراثً ال يندثــر مــن األعمــال الفنيــة الــي 
وثّقــت ابلريشــة أهــم األحــداث الــي مــّرت هبــا الثــورة الســورية العظيمــة، وإراثً 

ثــورايً يضــاف إىل رصيــد الثــورة الــذي ال ينضــب.

ياسر الحسيني

))حياة صاخبة.. ورحيل هادئ((

كاتب وإعالمي سوري

مــن يعتقــد بوجــود عــداء إيــراين أمركــّي حقيقــيٍّ وجــاّد هــو حباجــة ماســة 
إىل مراجعــة فوريــة للمفاهيــم املغلوطــة الــي يتبناهــا حــول حقيقــة "خنــادق 
املقاومــة واملمانعــة" ونتائــج ســيطرهتا وتوغلهــا يف بعــض العقليــات، خاصــة 
املنطقــة  يف  اإليــراين  للتمــدد  وتســهيات  أحــداث  مــن  اســتجد  مــا  بعــد 
ومنحهــا الــدور األكــرب مــن حجمهــا احلقيقــي، فــإن اجلهــة الــي أهنــت دور 
الشــاه اإليــراين هــي ذاهتــا مــن ســلطت علــى رقابنــا هــذه األنظمــة الوظيفيــة 
الطارئــة، وهــي ذاهتــا مــن ســّلمت إيــران للمــايل ليتســلموا قيــادة املرحلــة 
اجلديــدة آنــذاك يف حماربــة القوميــة العربيــة بقوميــة أخــرى،  واإلســام إبســام 
آخــر علــى حــدٍّ ســواء، ومتهيــد الســاحة لتنفيــذ خارطــة "الشــرق األوســط 
اجلديــد" الــي بّشــرت هبــا علنــاً "كونداليــزا رايــس" مــن "تــل أبيــب" قبــل 
 ، األمركيــة  اخلارجيــة  وزيــرة  منصــب  تشــغل  عندمــا كانــت  عامــاً،   15
ابيــدن" عضــو جملــس  "جــو  أبرزهــم  آخــرون  أمركيــون  وكّررهــا مســؤولون 
الشــيوخ األمريكــي يف عــام 2006، والــذي أكــد عليهــا أيضــاً الكولونيــل يف 
األكادمييــة احلربيــة الوطنيــة األمركيــة "رالــف بيــرتز" يف مقالتــه الــي نشــرت 
حتــت عنــوان: "حــدود الــدم" وهــي جــزء مــن كتابــه "ال تــرتك القتــال أبــداً" 
الشــرق  الصراعــات يف  متكامــًا عــن  تقريــراً  املقالــة  حيــث شــّكلت هــذه 
األوســط، والتوتّــر الدائــم يف املنطقــة، تلــك الصراعــات الــي اعتربهــا "بيــرتز" 
نتيجــة )منطقيــة( خللــل كبــر يف احلــدود اجلغرافيــة االعتباطيــة احلاليــة الــي 

وضعهــا، حســب تعبــره، "األوروبيــون االنتهازيــون".
يعتقــد "رالــف بيــرتز" أن اجملموعــات اإلثنيــة والدينيــة يف الشــرق األوســط 
رســم  إعــادة  مــن  بــد  ال  ولكــن  والتــزاوج،  والتعايــش  االختــاط  مارســت 
احلــدود إلنصــاف اإلثنيــات املوجــودة حســب قولــه، لذلــك ومــن أجــل شــرق 
أوســط أمركــي )جديــد - كبــر( تقــّدم بيــرتز منــذ ذلــك الوقــت خبارطــة 
أمركيــة "مبتكــرة" لتكــون بديلــة لســايكس بيكــو الربيطانيــة الفرنســية قبــل 
أكثــر مــن 100 عــام، تلغــي بعــض احلــدود القائمــة بــن الــدول، وتعتمــد 
علــى مبــدأ تقســيم الــدول احلاليــة، فتتحــّول الدولــة الواحــدة إىل دويــات، 

وتنشــأ دول جديــدة، وتكــرب دول صغــرة، وتصغــر دول كبــرة.
فبالرغــم مــن وجــود جهتــن عامليتــن تتاعبــان مبصــر املنطقــة إال أهنمــا يف 
احلقيقــة جهتــن متفقتــن متامــاً علينــا، ومــن مســح لدولــة املــايل يف التمــدد 
هــو ذاتــه مــن ســينهي دورهــم مبجــرد انتهــاء عملهــم املكلفــن بــه، وهــو مــن 
سيســمح بنشــوء "دولــة فارســية" حيــث وحبســب اخلارطــة اجلديــدة ســيتم 
دولــة كرديــة، ودولــة  تشــكيل  لصــاحل  احلاليــة  إيــران  أجــزاء  بعــض  اقتســام 
عربيــة، ودولــة بلوشــية، وجــزء صغــر لضمــه لدولــة أذربيجــان، إال أنــه ســيتم 
اقتطــاع جــزء مــن أفغانســتان اجملــاورة الســتكمال تشــكيل دولــة قوميــة فارســية 

حتــل حمــل اجلمهوريــة اإليرانيــة احلاليــة.

انتهــى مفعــول خارطــة  يريــدون رســم اخلارطــة اجلديــدة للمنطقــة بعــد أن 
العقيــد ســر مــارك "ســايكس" البــارون الســادس، وجــورج "بيكــو" املنــدوب 
الســامي الفرنســي ملتابعــة شــؤون الشــرق األدىن، الــي كانــت مرفقــة ضمــن 
رســالة بــول "كامبــون" إىل الســر إدوارد "غــراي"، والــي جنحــت ونُفــذت 
حبذافرهــا عنــد العــرب ومــا زال معظمهــم يقدســون تلــك احلــدود املصطنعــة 
لدوياهتــم وراايهتــا الومهيــة إىل يومنــا هــذا، بــل ويتقاتلــون فيمــا بينهــم لإلبقــاء 
عليهــا، وأي حماولــة تغيــر فيهــا يعتربونــه جرميــة كــربى ومســاً ابلســيادة!، 

يذكــر يف حدودهــا املرســومة تلــك  الــدول العربيــة تغيــراً  حيــث مل تشــهد 
إال بعــد توحيــد شــطري اليمــن عــام 1990 والــذي مل يســلم مــن اعــرتاض 
الكثريــن، كمــا أن اتفــاق أوســلو عــام 1993 بــن إســرائيل والفلســطينين 
مل يــؤدِّ عمليــاً إال إىل ســلطة حكــم ذايت جوفــاء مقطعــة األوصــال وحمــدودة 

الســيادة يف الضفــة وغــزة، ومشــرذمة وغــر متواصلــة جغرافيــاً.
وتعــذر  بيكــو(  )ســايكس-  الذكــر  آنفــة  االتفاقيــة  ذات  فشــلت  بينمــا 
تنفيذهــا حبذافرهــا عنــد األتــراك حيــث قــرر رئيــس الــوزراء الربيطــاين املندفــع 

آنــذاك "دافيــد لويــد جــورج" االعتمــاد علــى عســكر اليــوانن حمــاواًل القضــاء 
هنائيــاً علــى بقــااي الســلطنة العثمانيــة وتقســيم األانضــول، بيــد أن اجليــش 
اليــوانين ُهــزِم وفشــل يف مهمتــه، وقــد لعــب إلغــاء الســلطنة عــام 1922 
مقدمــة إللغــاء اخلافــة والتحــول لنمــوذج الدولــة القوميــة فــأدى ذلــك إىل 
تســهيل أمــور املفــاوض الرتكــي )نوعــاً مــا( علــى طاولــة اتفاقيــة "لــوزان" عــام 
تاخــم لإلمرباطوريــة الروســية 

ُ
1923 حيــث أســهم املوقــع اجلغــرايف لرتكيــا امل

نقلــة  و192٧   191٧ عامــي  بــن  العشــر  الســنوات  يف  شــهدت  الــي 
جذريــة حبيــث حتولــت إىل دولــة شــيوعية )االحتــاد الســوفيي( فعــاد الرعــب 
األورويب القــدمي مــن وصــول الــروس إىل امليــاه الدافئــة، وهــذا كان مــن ضمــن 
إبرامهــا  الــي مت  لــوزان"  "اتفاقيــة  مــن  أورواب  إليهــا  الــي ســعت  األهــداف 
بــن األتــراك و احللفــاء املنتصريــن يف احلــرب العامليــة األوىل، وهــم: اململكــة 
املتحــدة )بريطانيــا(، وإيرلنــدا، وفرنســا، وروســيا، وايطاليــا ، وقــد وضعــت 
بريطانيــا آنــذاك عــدة شــروط جمحفــة ومؤملــة حبــق الدولــة العثمانيــة، اذ مت 
إلغــاء اخلافــة، ونفــي اخلليفــة وأســرته خــارج تركيــا، ومصــادرة مجيــع أموالــه، 
البــرتول واعتبــار  التنقيــب عــن  وإعــان علمانيــة الدولــة، ومنــع تركيــا مــن 
البحــر  البحــر األســود وحبــر مرمــرة، مث إىل  بــن  الرابــط  البوســفور  مضيــق 
املتوســط ممراً دولياً ال حيق لرتكيا حتصيل رســوم من الســفن املارة فيه ، تلك 
االتفاقيــة اجملحفــة الــي تنتهــي عــام 2023 . فهــل آن األوان للبــدء بتنفيــذ 
خارطتهــم اجلديــدة علــى األرض؟ وهــل مــا تشــهده املنطقــة مــن مســتجدات 
متســارعة تشــكل مقدمــات وإرهاصــات للملحمــة الــي ســتفضي إىل إعــادة 
تكوين دول جديدة تشــكل اخلارطة املزمع تنفيذها قبيل الوصول إىل العام 
الــذي تتخلــص فيــه تركيــا مــن القيــود الــي كبلتهــا قــرانً كامــًا وحــّدت مــن 

حركتهــا كدولــة مســتقلة ذات ســيادة...؟
والســؤال األجــدر واألهــم اليــوم هــو: هــل ســتنجح تلــك القــوى مــن ثــي 
عزميــة تركيــا املتناميــة اقتصــادايً وسياســياً وعســكرايً عــن الوصــول إىل هدفهــا 

األمســى، وهــو التفلــت مــن تلــك األصفــاد اجملحفــة؟

محمد علي صابوني

لوزان والخارطة الجديدة

كاتب سوري
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Koronavirüs 2019'un sonlarında ortaya çıkıp tüm dünyaya yayıldığı günden beri, bir yandan ondan kurtulmaya 
çalışırken, diğer yandan başarılı bir ilaç arayışı ve insanları onunla tedavi etmenin yolları arayışında dünya bocala-
maktadır.  
Çin salgından kurtulduğunu ve hayatın virüsün kaynağı olan Wuhan'a geri döndüğünü açıkladıktan sonra maskelerin, 
solunum cihazlarının ve dezenfektanların ana tedarikçisi olan Çin ekonomisi dönmeye ve dünyanın tüm ülkeler-
ine tıbbi ekipman satmada en yüksek oranları elde etmeye devam etmektedir. Çıplak gözle görünmeyen küçük bir 
virüs mevcut uluslararası sistemin, özellikle sağlık sektörünün kırılganlığını gösteren bir panik durumu yaratmıştır. 
Böylece büyüklük taslayan, ölümcül silahlar ve nükleer reaktörler yapmak için yarışan tüm uluslardan daha güçlü 
olduğunu göstermiştir. Kitle imha silahlarının üretiminde en güçlü olduğunu kanıtlamış olan ülkeler virüsle baş ede-
memiş, yüzlerce hastane personeli ve doktorun ölümüne neden olan bu virüsün, sağlık personeline bile önleyici 
tıbbi malzeme sağlayamamıştır. Hastalığın en başından beri salgının aniden ortaya çıkması ve uzun sürmeyecek bir 
zamanda tamamen kontrolden çıkması bekleniyordu. Bunun çocukların izolasyonu ve yalıtımı ile başlayan kapsamlı 
bir izolasyondan başka bir çözümü yoktur. Aynı şekilde yaşlıların ve kronik hastalıklardan mustarip olanların korun-
ması da gerekmektedir. 
Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler her gün yüzlerce enfeksiyon ve ölüm olayına yaşamaktadır. Sağlık 
alanında güçsüz olduğunu gösterip ve teslim olduğunu açıkladılar. Öyle ki; yerdeki çözümler tükendi ve gökyüzünden 
bir çözümün gelmesini beklemeye zorunda kaldılar.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın bulaştığı insan sayısının bir buçuk milyonu aşmasından ve ölümlerin dünyada yüz 
binden fazla kişiye ulaşmasından sonra, Korona salgınının "yeni odağı" olduğunu doğrulamaktadır.
Avrupa'daki yaşlılar korku içinde beklerken tüm dünyadaki medya kendilerine güven mesajı gelmiş gibi gençlerin 
Koronavirüsünden etkilenmediği kısma odaklanmışlardır.  Öte yandan, toplumun normal haline ulaşma kampanyası 
içinde olan bir kesimine hayal kırıklığı ve üzüntü mesajları gelmeye devam etmekte. Edinilen bilgilere göre, Avru-
pa'daki hastanelerde görev başında ölen 30'dan fazla Suriyeli doktor da dahil olmak üzere her gün çok sayıda doktor 
hayatını kaybetmektedir.
Fransa'da, bazı doktorlar devletin virüse karşı önlem almayı ihmal ettiği ve başarısız olduğu için Fransız Sağlık Genel 
Müdürüne dava açmış bulunmaktadır. Bunlar Fransız devletini, tehlikenin farkında olduğu halde bile, salgının Fran-
sa'ya gelişini sınırlamak için gerekli önlemleri almakla suçlamaktadırlar.
Fransız yetkililer virüsle mücadele etmek üzere harekete geçmiş ve yayılmasını durdurmalarına yardımcı olması için 
orduyu sokağa indirmiştir. Artı, Mobil bir hastane haline getirilen TGV, (Hızlı Tren) Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine 
sunulmuştur. 
Medya raporları, birden fazla ülkedeki tıbbi laboratuvarlarda "Korona" ile savaşmak için yaklaşık 40 ilacın 
denendiğinden ve Fransa Sağlık Bakanlığı da dâhil son zamanlarda, okaliptüs ağacının kabuğundan çıkarılan ilacın 
(Clorkine) korona tedavisi için kullanılmasına izin verilmiş olduğundan bahsedilmekte. Bu, Daha önce sıtma ile başa 
çıkmak için kullanılan, Profesör Didier Roulette’nin tavsiyelerine dayanarak Fransız Marsilya şehrinde bir dizi hasta 
üzerinde geliştiren ve hastaların iyileşmesini sağlaması üzerine yakın zamanda kullanılmaya başlanan bir ilaçtır.
Fransa ayrıca Çin ve Türkiye deneyimlerinden sonra gelen kan serumu veya kan plazması diye adlandırılan bir uygu-
lamayı da hastaların tedavisi için devreye sokmaya karar vermiştir. Amaç, iyileşen kişinin oluşturduğu antikorları, 
bağışıklık sistemini güçlendirmek için hastaya aktarmaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 16 Mart'tan beri Fran-
sa'da olağanüstü hal ilan etmiş ve şöyle demişti: Gittikçe daha güçlü ve hızlı bir şekilde yayılacak olan ve dünya 
çapında milyonlarca kişiyi öldürmesi beklenen bir virüs salgının daha henüz başındayız. 
Virüsün hızla yayılması sonucu sağlık sisteminin çökmesinin ardından en çok Koronavirüs vakasını kaydeden İtalya 
"Tıp savaşları" aşamasına girdiğini açıklamıştır. Bu merhale doktorların kimin yaşayacağı ve kimin öleceği konusun-
da seçim yaptığı, genç ve çok yaşlı olanlardan kimin için suni solunum cihazının kullanılacağına karar verdiği bir 
merhaledir.
İsveç'te, yaşlı kişilerin yoğun bakıma alınmamalarını ifade eden bir belge ortaya çıkarılmıştır. Bu resmi belgede, 
gençlerin yararlanması ve hayatta kalması için yer açmak amacıyla yaşlıların yoğun bakım odalarından yararlanma-
larının önlenmesi istenmektedir.
Türkiye'de:
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki temsilcisi, Türk hükümetinin virüsle mücadelede gösterdiği büyük ve seçkin 
çabaları övdü ve şöyle dedi: Türkiye, teşhis kapasitesi ve Koronavirüsü tedavi etmek için gösterdiği muazzam çabalar 
nedeniyle ideal bir ülkedir. Elektronik ortamda vatandaşları ile ilgili vaka ve ölümlere ait doğru veri paylaşarak bu 
süreci şeffaf bir şekilde yönetmektedir. Türk bilim insanları da virüsle mücadele etmektedir. İlk deneyler kan plazması 
ile tedavi etmeye başladığı için şu ana kadar önemli ve olumlu bir ilerleme mevcuttur. Bu yöntem virüsten enfekte 
olup iyileşen kişinin kanının enfekte olup daha henüz iyileşmeyen kişiye enjekte edilmesiyle hastayı iyileştiren bir 
çeşit alternatif tedavidir. Nitekim Türkiye Çin'den sonra dünyada koronaya karşı ilk plazma tedavisini yapan ülke 
olmuştur. 
Türk hükümeti vatandaşlarına, Koronavirüs vb. bulaşıcı hastalıklardan korunmaları için sterilizasyon malzemeleri 
gibi ihtiyaç duydukları her şeyi ücretsiz olarak sağlamıştır. Artı, bunu sadece Türkiye için değil aksine, bazı Arap 
ve Avrupa ülkelerini tıbbi ve önleyici ekipmanlarla destekleyerek bu ülkelere virüsle mücadelede yardımcı olmak 
üzere çabalarının ülkenin dışına taşımıştır. Nitekim Türkiye’nin tıbbi yardımı, Türk Savunma Bakanlığı'na ait kargo 
uçakları aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerine ulaşmıştır. Destek ve yardım isteyen ülke sayısı 193’ü bulmuştur. Zira 
Avrupa ve Amerikan ülkelerinin çoğu Koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olmak için Türkiye'den tıbbi ekipman 
ve maske talep etmektedir. 
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منــذ انطــاق فــروس الكــوروان وانتشــاره يف العــامل يف هنايــة عــام 2019، واجلميــع حيــاول اخلــاص منــه، ويتخبــط يف حبثــه عــن الــدواء 
الناجــح وطــرق معاجلــة املصابــن بــه.

وبعــد إعــان الصــن عــن تعافيهــا منــه وعــودة احليــاة إىل مدينــة )ووهــان( منبــع الفــروس تفرغــت لتكــون املــورد الرئيســي للكمامــات 
وأجهــزة التنفــس ومــواد التطهــر، عجلــة االقتصــاد الصيــي مســتمرة يف الــدوران وحتقيــق أعلــى املعــدالت يف بيــع املعــدات الطبيــة لــكل 

دول العــامل.
فــرس صغــر ال يــرى ابلعــن اجملــردة ولًّــد حالــة مــن اهللــع أظهــرت مــدى هشاشــة النظــام الــدويل القائــم وخصوصــاً القطــاع الصحــي، وأظهــر 
أنــه أقــوى مــن كل الــدول الــي كانــت تدعــي عظمتهــا وتســابقها يف صنــع األســلحة القاتلــة واملفاعــات النوويــة، وأثبتــت أهنــا األقــوى يف 
صنــع أســلحة الدمــار وعاجــزة عــن التصــدي لفــروس وتقــدمي املســتلزمات الطبيــة الوقائيــة حــى للكــوادر الصحيــة وهــذا مــا تســبب مبــوت 

املئــات مــن العاملــن يف املشــايف ومــن األطبــاء.
ومنــذ البدايــة كان املتوقــع عامليــاً أن يشــهد املــرض مرحلــة الــوابء علــى حنــو شــبه فجائــي، وان 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.
بلــدان مثــل فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا وأســبانيا شــهدت مئــات اإلصــاابت والوفيــات يوميــاً، وأظهــرت أهنــا عاجــزة يف اجملــال الصحــي وأعلنــت 

استســامها، وأن احللول على األرض انتهت وابتوا ابنتظار حلول الســماء.
منظمــة الصحــة العامليــة أكــدت أن أورواب هــي "البــؤرة اجلديــدة" لــوابء كــوروان، بعــد أن جتــاوز عــدد املصابــن بــه املليــون ونصــف، 

والوفيــات وصلــت إىل أكثــر مــن مئــة ألــف شــخصاً يف العــامل.
كبار الســن يف أورواب خائفون واإلعام يف كل العامل يركز على جزئية عدم أتثر الشــباب بفروس كوروان وكأنه يبعث رســائل اطمئنان، 

لكنــه يف املقابــل يبعــث رســائل خيبــة وحســرة، لشــرحية مــن اجملتمــع كانــت يف يــوم هــي مــن محلتــه ليصــل إىل مــا هــو عليــه اليــوم. 
وتشــر املعلومــات إىل وفــاة العديــد مــن األطبــاء يوميــاً مــن بينهــم أكثــر مــن 30 طبيبــاً ســورايً ماتــوا وهــم يــؤّدون واجبهــم يف مستشــفيات 

أورواب.
يف فرنســا أقــدم عــدد مــن األطبــاء علــى رفــع دعــوى علــى مديــر عــام الصحــة الفرنســية إلمهــال وإخفــاق الدولــة يف مواجهــة الفــروس، 
واهتمــوا الدولــة الفرنســية بعــدم اختــاذ التدابــر الازمــة للحــد مــن وصــول الــوابء إىل فرنســا، علــى الرغــم مــن أهنــم كانــوا علــى علــم ابخلطــر.

 )TGV( الســلطات الفرنســية اســتنفرت ملواجهــة الفــروس وأنزلــت اجليــش ملســاعدهتا يف وقــف انتشــاره، ووضعــت القطــار الســريع
الــذي حتــول إىل مستشــفى متنقــل حتــت تصــرف وزارة الصحــة.

 تقاريــر إعاميــة تتحــدث عــن جتــارب لنحــو 40 عقــارًا؛ حملاربــة "كــوروان" يف عــدد مــن املختــربات الطبيــة يف دول متعــددة، منهــا وزارة 
صحــة فرنســا الــي مسحــت أخــراً ابســتعمال دواء )كلوركــن( املســتخلص مــن حلــاء شــجر الكينــا لعــاج كــوروان وهــو العقــار الــذي 
اســتخدم ســابقاً ملواجهــة املــاراي، بنــاء علــى توصيــات الربوفيســور )ديدييــه راولــت( الــذي طــوره مؤخــراً وجربــه علــى عــدد مــن املرضــى يف 

مدينــة مرســيليا الفرنســية وأدى إىل شــفائهم.
كمــا قــررت فرنســا أيضــاً البــدء بعــاج املرضــى عــن طريــق مصــل الــدم أو مــا يســمى ابلبازمــا الــذي ســبقها إىل جتربتــه الصــن وتركيــا، 

اهلــدف هــو نقــل األجســام املضــادة الــي تكونــت عنــد الشــخص املتعــايف إىل املريــض لتقويــة اجلهــاز املناعــي ببســاطة.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن حالة الطوارئ يف فرنسا منذ 16 آذار، 

وقال: حنن  يف بداية انتشار الوابء الذي سينتشر بقوة وبسرعة أكرب، ومن املتوقع أن يفتك الفروس ابملاين حول العامل.
 ويف ايطاليــا الــي ســجلت أكثــر اإلصــاابت بفــروس كــوروان وعقــب اهنيــار نظامهــا الصحــي نتيجــة للتفشــي الســريع للفايــروس، أعلنــت 
دخوهلــا مرحلــة " طــب احلــروب " وهــو أن خيتــار األطبــاء مــن يعيــش ومــن ميــوت، حيــث يتــم وضــع التنفــس االصطناعــي ملــن هــو أصغــر 

ســناّ ويتــم نزعــه مــن االكــرب ســنا.
 ويف السويد مت الكشف عن وثيقة تستثي كبار السن من بقائهم يف العناية املركزة،

وطالبت مبنعهم من االستفادة من غرف العناية املركزة، إلفساح اجملال ملن هم أصغر سناً لاستفادة والنجاة.
يف تركيا:

أشــاد ممثــل منظمــة الصحــة العامليــة يف تركيــا، ابجلهــود الكبــرة واملميــزة الــي تبذهلــا احلكومــة الرتكيــة يف التعامــل مــع الفــروس، وقــال: تركيــا 
بلــد مثــايل بفضــل قدرهتــا التشــخيصية وجهودهــا اهلائلــة مــن أجــل عــاج فــروس )كــوروان(، وهــي تديــر هــذه العمليــة بشــفافية مــن خــال 

مشــاركة بيــاانت حــاالت اإلصابــة والوفيــات الدقيقــة مــع مواطنيهــا إلكرتونيــا.
والعلمــاء األتــراك أيضــاً خيوضــون معركتهــم مــع الفــروس وهنــاك تقــدم كبــر وإجيــايب حــى اآلن، حيــث بــدأت أوىل التجــارب ابلتــداوي 
ببازمــا الــدم وهــو نــوع مــن الطــب البديــل يؤخــذ مــن دمــاء شــخص تعــاىف مــن الفــروس وحيقــن بــه شــخص مصــاب، حيــث قــدم أول 

عــاج ابلبازمــا ضــد كــوروان يف العــامل بعــد الصــن يف تركيــا. 
احلكومــة الرتكيــة وفــرت ملواطنيهــا كل مــا يلزمهــم حلمايــة أنفســهم مــن اإلصابــة خبطــر الفــروس كالكمامــات والكفــوف ومــواد التعقيــم 

جمــاانً.
  وال يقتصــر األمــر ابلنســبة لرتكيــا علــى هــذا األمــر، بــل يتعــداه إىل جهودهــا املبذولــة يف دعــم عــدد مــن الــدول العربيــة واألوروبيــة مبعــدات 
طبيــة ووقائيــة، ملســاعدة تلــك الــدول يف التصــدي للفــروس، و املســاعدات الطبيــة الرتكيــة وصلــت إىل خمتلــف دول العــامل عــرب طائــرات 
شــحن اتبعــة لــوزارة الدفــاع الرتكيــة،  وأصبــح عــدد الــدول )93ا( الــي طلبــت الدعــم واملســاعدة، منهــا غالبيــة الــدول األوربيــة وأمريــكا الــي  

طلبــت مــن تركيــا معــدات طبيــة وكمامــات للمســامهة مبحاربــة فــروس كــوروان.           
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ال يشــكل شــراء، الطاغيــة الكــوين، بشــار األســد لزوجتــه، أمســاء األســد،  لوحــًة فنيــة بقيمــة 23.1 مليــون جنيــه 
اســرتليي، أي مــا يعــادل 30 مليــون دوالر أمركــي، مفاجــأة كــربى تــدل علــى فســاده املــايل واألخاقــي، وانعــدام 
حــس املســؤولية لديــه، يف الوقــت الــذي يتضــور فيــه شــعبه جوعــا، جــراء سياســاته وهنجــه، ومــن قبــل والــده، بعــد 
ســجله احلافــل ابرتــكاب جرائــم القتــل أبنواعهــا، وتشــريد املايــن منهــم، واعتقــال مئــات األلــوف، والــذي أفقدهــم 
بنتيجــة ذلــك كل مدخراهتــم، ووضــع بلدهــم يف أعلــى قائمــة الــدول الــي يضرهبــا الفســاد، وشــعبه يف ذيــل قوائــم العيــش 

حتــت خــط الفقــر العامليــة.  
أيًضــا، ال يشــكل األمــر  فضيحــًة كــربى، فهــي واحــدة مــن قصــص الفســاد الــي قــام عليهــا نظــام آل األســد، األب 
واالبــن، وإحــدى دعائــم حكمهمــا علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان، ولعــل ذاكــرة الســورين متخمــة بقصــص 
وحــكاايت مــن هــذا النــوع يصعــب ســردها يف هــذا اجملــال، ومل تقتصــر علــى أســرة آل األســد، وإمنــا امتــدت وانتشــرت 
يف كل مــن حوهلــم، مــن أركان حكمهمــا البغيــض، وصــواًل إىل تعميمــه علــى كافــة شــرائح اجملتمــع، حبيــث أصبــح ثقافــًة 
وســلوكاً عاًمــا، لــدى األفــراد واملؤسســات، دون روادع قانونيــة أو أخاقيــة، أو ضوابــط إداريــة، حــى أنــه أبثــر ذلــك 

طــال اليــوم، لألســف، مؤسســات املعارضــة، وكثــراً مــن شــخصياهتا. 
اخلــرب املســرب واملتــداول هــذه األايم أييت ابلتزامــن مــع اســتطاع أجرتــه إحــدى املؤسســات احلكوميــة الروســية، بعيــدا 
عــن مقاصــده وغاايتــه، كشــف أن ٧1% مــن الســورين يــرون أن الفســاد هــو املشــكلة األكــرب، وأن 61% منهــم 
يروهنــا يف تدهــور األوضــاع املعيشــية، ويف حــن طالــب ٨0% مــن املســتطلع رأيهــم إبجــراء إصاحــات اقتصاديــة فــإن 
٧0% منهــم طالــب بنخبــة جديــدة لتجــاوز مــا يعانيــه اجملتمــع الســوري الــذي يتحــدث إعامــه عــن حتســن اقتصــادي 

ومعيشــي يف ظــل "االســتقرار األمــي".!
وهنــا البــد مــن ماحظــة أن االســتطاع مشــل آراء املواطنــن الســورين الذيــن يعيشــون يف الداخــل الســوري حتــت 
ســلطة نظــام األســد، وكل هــؤالء ال يــرون العلــة يف نظــام األســد نفســه، يف بنيتــه وهنجــه، وهــو مــا يعطــي مؤشــرات 
كــربى عــن احلــال الــذي وصــل إليــه هــؤالء الذيــن ســدت أمامهــم كل فــرص العيــش الكــرمي، وابتــوا عاجزيــن عــن 
توفــر احلــد األدىن مــن متطلباهتــا اليوميــة، يف ظــل االرتفــاع اجلنــوين لألســعار، واخنفــاض ســعر صــرف اللــرة الســورية، 
وأزمــة البطالــة، وغــره مــن األســباب والعوامــل الــي وصلــت ابالقتصــاد الســوري حلافــة االهنيــار الكامــل والشــامل بــرأي 

اخلــرباء االقتصاديــن العامليــن. 
عــاىن الســوريون خــال ســنوات حكــم آل األســد املديــدة مــن كل أشــكال العــوز واحلرمــان مــن أبســط متطلبــات 
حياهتــم اليوميــة مــن اخلبــز والطعــام والوقــود، انهيــك عــن امتــاك املنــزل أو الســيارة، يف الوقــت الــذي كانــت طبقــة 

منهــم ربطــت نفســها ابلنظــام وســلطته تعــاين التخمــة، وتعيــش حالــة مــن الــرتف والبــذخ، يصعــب تصورهــا.
ولعــل جرائــم الفســاد املوثقــة للنظــام وأركانــه ال تقــل أمهيــًة وخطــورًة، بنتائجهــا الكارثيــة، علــى اجملتمــع والدولــة واملواطــن 
العــادي، مــن تلــك الــي اقرتفــت يف ســنوات االســتبداد الطويلــة، جــراء سياســات القمــع وتكميــم األفــواه ومصــادرة 
احلــرايت ومنــع السياســة عــن اجملتمــع، وصــواًل حلقبــة الطغيــان األخــرة، وهــي كلهــا جرائــم تســببت بشــكل أو آبخــر 
مبــوت عشــرات األلــوف منهــم مرًضــا وجوًعــا وبــرًدا، ال جيــب أن تطــوى صفحاهتــا، أو تقفــل ملفاهتــا، أو تســقط 

ابلتقــادم، حتــت أي زعــم أو مــربر كان.
 يصــادف هــذه األايم العيــد العاملــي للعمــال، 1مايــو/ أاير، الــذي قــدم نظــام األســد، األب ومــن بعــده ولــده، نفســه 
للســورين على أســاس االحنياز هلم ولكافة الطبقات الشــعبية والفقرة منهم، وزعم إرســاء دعائم العدالة االجتماعية 
الــي كانــت يف النتيجــة واباًل عليهــم، وســتارًا لفســاده وهنبــه املنظمــن، وبــددت ثرواهتــم الــي يكتنــف الغمــوض وضعهــا 

منــذ عشــرات الســنن، وتذهــب كلهــا جليــوب آل األســد ومــن لــف لفهــم، دون حســيب أو رقيــب.
ال جيــد األســد الولــد مــا يشــغل ابلــه ســوى شــراء لوحــات فنيــة لرســامن عامليــن يهديهــا للســيدة األوىل، يف داللــة 
علــى رهافــة أحاسيســه الفنيــة، وولعــه ابجلمــال واأللــوان، وكأن لوحــة اخلــراب العظيــم، الســورية، أبلــوان الــدم والقيــح، 
الــي تفنــن برمسهــا ووضــع هلــا إطارهــا، مل تلفــت نظــره، أو حُتــرك فيــه ذرة مــن ضمــر، ذلــك، حــى ال نســأله مــن أيــن 

لــه كل هــذا املــال احلــرام.؟! كــم مــن )نــرون( يف هــذا العــامل القبيــح.؟!

Küresel zorba Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a 23,1 milyon sterline yani 30 milyon dolar değerinde bir sanat 
eseri satın almış olması bizleri şaşırtmadı. Esad’ın politikaları ve yaklaşımlarının bir sonucu olarak, halkının 
açlık çektiği bir zamanda, mali ve ahlaki yolsuzluğun ve sorumluluk duygusunun yokluğunu gösteren büyük 
bir facia ve delildir. Beşar, kendi halkına karşı birçok katliamlar gerçekleştirmekle birlikte milyonlarcasını 
da yerinden etti ve yüz binlercesini tutukladı. 
Bunların sonucu olarak halk bütün kazanımlarını kaybetmiştir.  Ülke olarak yolsuzluk listesinin başında yer 
alırken küresel yoksulluk sınırının altında seyretmektedir.
Ayrıca, baba ve oğul(Hafız ve Beşar)için bu büyük bir skandal değil. Baba ve oğlu Esad rejiminin yolsuzluk 
öykülerinden biri yarım asırdan fazla süren katı kurallarının temel sütünlerindendir. Suriyeli vatandaşların 
bu alanda hayatları anlatılması zor hikâyelerle doludur.
 Bu yolsuzluk Esad ailesiyle sınırlı değil, etrafındakilerin yakınlarının geneline yayılmıştır. Kuralsızlığın 
toplumun genel davranışı haline gelmesi için adeta çaba sarf etmektedir. Maalesef bu anlayışın toplumun 
tüm kesimlerine yayılmasına neden olan şey iğrenç rejimin üzerine kurulduğu temeldir.
 Bireylerde ve kurumlarda, kültürel ve ahlaki davranışlarda yasal veya caydırıcılık ya da idari kontrol-
ler olmadığı için toplumsal bir yozlaşma gerçekleşmiştir. Hatta bunun sonucu olarak, maalesef muhalefet 
müesseseleri ve çok sayıda şahsiyetleri uzun süre bu yozlaşmanın etkisi altında kalmaya devam etmektedir. 
Söz konusu olan haber, sosyal medyaya Rus devlet kurumu tarafından yürütülen bir anketle birlikte ortaya 
çıkmıştır. Suriyelilerin% 71'i yolsuzluğun en büyük sorun olduğuna inanırken % 61'i yaşam koşullarının 
kötüleştiğini % 80'i ise ekonomik reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.
% 70'i ekonomik bir iyileşmeden söz ederek "güvenlik ve istikrarın oluşması için ve Suriye toplumunun 
acılarının üstesinden gelmesi adına yeni bir elit kesimin yönetimde aktif rol alması gerektiğine inanmak-
tadır.
Yukarda verilerini paylaştığımız anketin icra edildiği yerleşim alanı Esad rejiminin kontrolü altında yaşayan 
Suriyeli vatandaşların görüşlerini içermektedir.
 Ankette görüş belirten kesimin geneli Esad rejiminin sorunlu olduğunu, bu rejimin onların hayat şart-
larını temelli olarak iyileştiremeyeceğini, onlara onurlu bir yaşam sunmayacağını, onların günlük temel 
ihtiyaçlarını temin etmekten aciz kaldığını düşünmektedirler. Uluslararası ekonomi uzmanlarına göre, Su-
riye ekonomisini tam ve kapsamlı bir çöküşün eşiğine getiren diğer nedenler şunlardır: Rejim bölgelerinde 
fiyatların aşırı bir şekilde yükselmesi, Suriye lirasının döviz kuru karşısında düşüşe geçmesi ve işsizlik 
oranların yüksek olmasıdır. 
Suriye halkı, Esad yönetimi altında her alanda yoksulluk ve günlük yaşamlarında temel ihtiyaçlarını 
karşılayamamanın acısını çekmektedir. Şöyle ki: Ekmek, yiyecek ve yakıt da dâhil olmak üzere günlük 
yaşamlarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 
Bu ihtiyaçlardan bahsederken bizim ev veya arabaya sahip olmamız söz konusu bile değil. Suriye, toplum 
olarak sınıflara ayrılmış durumda. Rejime yakın olanlar zenginlik ve refah içinde yüzüyor. Onların yaşadığı 
hayatı tasavvur etmek bile zor. Bu elit sınıf bütün maddi imkânlara sahiptir. 
Suriye’de yaşanan felaketlere rağmen Rejimin belgelenmiş yolsuzluk suçları önemini ve ciddiyetini kaybe-
decek değildir. Devletin toplum ve birey üzerinde yıllarca süren zorbalık, baskı politikaları, muhalif olan-
ları susturma, özgürlüklere el koyma ve rejimden başka hiç kimseye siyaset yapma hakkı tanımama gibi 
özgürlükleri hiçe sayan birçok uygulamaları bulunmaktadır.
Bu da zulmün ulaştığı son nokta, bu zulümlerin hepsi, herhangi bir bahane veya gerekçe gösterilerek yok 
sayılmamalıdır. Bu dosyaların kapatılmaması ve zaman aşımına bırakılmaması gerekmektedir. On binlerce 
kişi hastalıktan, açlıktan ve soğuktan  kırılıken, Esad rejimi onları feci bir şekilde ölüme terk etmiştir.
1  Mayıs Dünya İşçi Bayramı vardır. Esad ve babası kendilerini işçi bayramına nisbet ederek, emeğin, 
işçinin alın terine saygı duyduklarını ve fakirin yanında durduklarını söylemek aymazlığından kendileri-
ni alıkoymuyorlar. Baba-oğul, yaptıkları zulümleri, yolsuzlukları yağmaladıkları servetleri örtmek için bu 
sloganları kendilerine atfediyorlar. Evet, sosyal adaletin temellerini kendilerinin attığını savunuyorlar. Esad 
ailesi Suriye’nin zenginlik kaynaklarını, engelsiz bir şekilde ve kimseye hesap vermeden ceplerine doldur-
maktadırlar.
Oğul Esad, Uluslararası çaptaki iki ressamın tablolarını satın almaktan başka zihnini meşgul edecek bir 
meşguliyet bulmuyor. O tabloları alıp Esma'ya hediye ederek ince sanat zevkini, estetik ve renk tutkusunu 
ona göstersin. Sanki Suriye'nin büyük yıkım tablosu kan ve irinle renklendirilerek çerçevelendirilmiştir! 
Sanki Suriye'de kendisinin sebep olduğu felaketin, kendisini etkilemediğini, zerre kadar vicdanını harekete 
geçirmediğini ifade etmektedir. Böylece bu haram malın kendisine nereden geldiğini kimse kendisine sor-
masın. Bu çirkin âlemde kim bilir ne Neronlar mevcuttur.
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Esad’ın Çizdiği Büyük Yıkım Portresi!
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تبــني أن البطــن الناعــم يف البلــدان املتقدمــة هــو النظــم الصحيــة. لقــد فهــم ذلــك بفضــل وابء كــوروان. معظــم ذلــك 
كان يف الــوالايت املتحــدة. لكــن الــوالايت املتحــدة هــي بلــد يعيــش فيــه األغنيــاء بشــكل مريــح بينمــا ميــوت 
األشــخاص مــن الطبقــة املتوســطة يف منتصــف العمــر وهــم حياولــون أتمــني ودفــع نفقــات املدرســة وأقســاط املنــزل. 
هنــاك املاليــني مــن النــاس غــري املدرجــني يف نظــام التأمــني الصحــي هنــاك، وذلــك ألن الثمــن غــايل جــدا. وهــذا 
يعــين أهنــم عندمــا ميارســون الرايضــة لوحدهــم، أو عندمــا يركضــون يف الصبــاح واملســاء  ال يقومــون بذلــك ألهنــم 
ــه أو لرغبــة منهــم، بــل ميارســون الرايضــة وأيخــذون حبــوب الفيتامــني كــي ال يســقطوا يف املستشــفيات  ســعداء ب

او يرمــوا هبــا.
فشــل الرئيــس الســابق أوابمــا يف حتســني الرعايــة الصحيــة والتحــول إىل نظــام التأمــني حيــث ميكــن للجميــع احلصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة. أمــا ترامــب واجلمهوريــون فإهنــم ينظــرون إىل املوضــوع مــن زاويــة: "فليعــش مــن لديــه 

األمــوال، ومــن ميــت فليمــت، والباقــي فحســابه لنــا". 
هكــذا تعاملــوا مــع كوفيــد- 19 يف البدايــة، لكنهــم حينمــا نظــروا إىل األمــر وجــدوا أن مثــة مثــن سياســي لذلــك، 
وابلتــايل بــدأوا يف اختــاذ تدابــري صارمــة حينهــا، لكنهــم أتخــروا. إذ ميــوت يف املتوســط 2000 شــخص يوميًــا 

بســبب كــوروان.
بلــدان مشــال أورواب تتابــع وتراقــب مــع حــاالت إصابــة ووفيــات قليلــة نســيا. وقــد قامــت أملانيــا ابلكثــري مــن 
االختبــارات وحافظــت علــى هنــج العــزل املشــدد، فعلــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد اإلصــاابت فــإن معــدل الوفيــات 

منخفــض ألن النظــام الصحــي أفضــل مــن غــريه، أي أنــه ميكنــه أن جيعــل مريضــه يعيــش.
لكــن تفشــي املــرض كان شــديدا للغايــة يف فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا. إذ ابتــت ممــرات مستشــفى ســوق لــألرواح. 
ال توجــد وحــدات عنايــة مركــزة كافيــة، وال حــىت عاملــني يف القطــاع الصحــي، فهــم خيتصمــون مــع بعضهــم البعــض 

مــن أجــل احلصــول علــى كمامــة أو قنــاع صحــي. 
أمــا بريطانيــا فقــد اختــارت طريــق مناعــة القطيــع لكنهــا حينمــا أرادت اخلــروج مــن املرحلــة أدركــت أن هــذا األمــر 
ليــس مبزحــة، فوصــل الــوابء حــىت إىل رأس ذلــك القطيــع ابلفعــل، وابلــكاد متكنــوا مــن محايــة العائلــة املالكــة مــن 

الفــريوس وبصعوبــة ابلغــة.

أمــا الوضــع عنــدان حنــن فهــو علــى النحــو التــايل؛ أثنــاء مكافحتنــا للفــريوس،  فقــد وجهنــا مبعلومــات قــذرة وملوثــة، 
ووجهنــا ابألخبــار الكاذبــة واملتالعــب هبــا. حلســن احلــظ فــإن مناعتنــا جيــدة، ألنــه كان هنــاك الكثــري مــن هــذه 

الفريوســات قبــل  كــوروان.
حــىت أن البعــض اســتغلوا فرصــة الــوابء وطالبــوا ابإلفــراج عــن ســجناء مجاعــة غــوالن وإرهابيــي PKK  القابعــني 
يف الســجون. حاولــوا أيًضــا تضليــل الــرأي العــام أبخبــار كاذبــة مثــل "كان هنــاك حالــة وفــاة بســبب كــوروان يف 

الســجن".
إذا مل حنســب هــذه األشــياء فإنــه ميكننــا القــول أبن تركيــا كانــت أكثــر دولــة مســتعدة ملواجهــة الــوابء مقارنــة مــع 
ــة وألهنــا اختــذت مجيــع التدابــري الالزمــة علــى  ــة ابملوضــوع منــذ البداي معظــم الــدول. وذلــك ألهنــا مل تكــن متهاون
ــره. اليــوم فهــم  الفــور. ولكــن قبــل ذلــك ، لقــد مت اســتثمار الكثــري يف النظــام الصحــي منــذ عــام 2002 وتطوي
اجلميــع أن تركيــا بفضــل كل اإلجــراءات الــيت اختذهتــا ابتــت بلــدا قــادرا علــى االكتفــاء بنفســها حــىت يف مواجهــة 

هكــذا وابء عاملــي. 
املشــاهد القادمــة مــن إيطاليــا وإســبانيا تذكــران مبــا كنــا عليــه قبــل عــام 2000. كان املريــض يذهــب الســاعة الرابعــة 
صباحــا إىل أبــواب املستشــفى ببطانيــة. لقــد كانــت قضيــة كبــرية أن تتمكــن مــن كتابــة امســك يف قائمــة االنتظــار. مل 
يكــن إبمكانــك شــراء الــدواء الــذي وصفــه لــك الطبيــب مــن الصيدليــة الــيت تريدهــا كمــا تفعــل اليــوم. حــىت ابلنســبة 
للمرضــى العاجزيــن متامــا، كان يتعــني عليــك الدخــول يف صــف طابــور طويــل مــن أجــل أن تتمكــن تلقــي العــالج يف 
مستشــفى حكومــي أو احلصــول علــى دواء. مل تكــن الصحــف لتتحــدث عــن أخبــار املواطنــني الذيــن يظلــون رهينــة 
يف املستشــفيات بســبب عــدم قدرهتــم علــى دفــع تكاليــف العــالج. ختيلــوا لــو تفشــى يف تركيــا وابء كهــذا– ال مســح 

هللا- وحنــن يف مثــل ذلــك احلــال، لــكان حالنــا كارثيــا.
جيــب أن أقــول أن تركيــا قفــزت عصــرا كامــال خــالل الســنوات ال 18 املاضيــة يف موضــوع نظــام الرعايــة الصحيــة. 
البيــاانت الــيت نشــرها رئيــس دائــرة االتصــاالت فخــر الديــن ألتــون تؤكــد هــذه احلقيقــة. ففــي حــني كان عــدد 
املستشــفيات  يف تركيــا 1156 يف عــام 2002 ، لدينــا اليــوم 1518 مستشــفى. ارتفعــت الغرفــة املفــردة مــن 
18 ألــف 934 إىل 91 ألــف 949 ؛ لقــد ارتفعــت طاقتنــا االســتيعابية مــن األســرة مــن 164 ألــف 471 أي 
أكثــر مــن 239 ألــف ســرير؛ كمــا تضاعــف عــدد أســرة العنايــة املركــزة 33 مــرة ليزيــد عــن 65 ألــف ســرير يف 
حــني كان 2214 فقــط. كمــا زاد عــدد األطبــاء واملمرضــات العاملــني يف القطــاع الصحــي بشــكل ملحــوظ خــالل 
أايم الــوابء. فاألطبــاء الذيــن عددهــم 91 ألفــاً و 949 ارتفــع عددهــم إىل 161 ألفــاً و 279 ، واملمرضــون 
ــا نظــام أتمــني صحــي  ــه لدين الذيــن عددهــم 72 ألفــاً و 393 ارتفــع عددهــم إىل 198 ألفــاً و 517. وكمــا أن

يغطــي اجلميــع. 

Gelişmiş ülkelerin yumuşak karnı sağlık sistemleriymiş; Kovid-19 
sayesinde anlaşıldı. En çok da ABD'nin. Ancak çok zenginlerin ra-
hat yaşadığı, orta halli insanların okul parası ve ev taksitini öderken öle 
yazdığı bir ülke ABD. Sağlık sigortası sistemine dahil olmayan milyonlar 
var. Çünkü bedeli çok ağır. Ha bire spor yapıyor, sabah akşam koşuyor 
olmaları, keyiflerinden değil yani. Hastaneye düşmemek için spor yapıyor 
ve düzenli vitamin hapları alıyorlar. 
Sağlık hizmetlerini iyileştirebilmeyi ve herkesin sağlık hizmetini alabildiği 
bir sigorta sistemine geçmeyi eski başkan Obama başaramamıştı. Trump 
ve cumhuriyetçiler ise zaten parası olan yaşasın diye bakıyor meseleye. 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir hesabı. 
Kovid-19'u da ilk böyle karşıladılar ama baktılar ki siyasi bedeli var bunun, 
sıkı tedbirler almaya başladılar. Fakat geç kaldılar. Günde ortalama 2 bin 
kişi ölüyor Kovid-19’dan. 
Kuzey Avrupa ülkeleri az vaka ve ölümle seyrediyor. Almanya çok test 
yaparak izolasyonu sıkı tuttu. Vaka sayısı çok olsa da ölüm oranı düşük, 
çünkü sağlık sistemi diğerlerine göre daha iyi. Hastasını yaşatabiliyor. 
Salgın Fransa, İspanya ve İtalya'da çok ağır seyrediyor. Hastane koridor-
ları can pazarı. Ne yeterli yoğun bakım ünitesi var, ne sağlık personeli. 
Maske için birbirlerine düştürler. 
İngiltere ise sürü bağışıklığı yolunu tercih edip sürüden ayrılacağı sıra fark 
etti ki şakası yok bu işin. Bu arada salgın sürünün başına bulaşmıştı bile. 
100'e merdiven dayamış kraliyet ailesini zor korudular virüsten.
Bizde ise durum şöyle; virüsle mücadele ederken bir taraftan da bil-
gi kirliliği, manipülasyon ve yalan haberlerle boğuşuyoruz. Neyse ki 
bağışıklığımız iyi; zira Kovid-19’dan önce de vardı bu virüslerden çokça...
Salgını fırsat bilip cezaevlerindeki FETÖ ve PKK tutuklularının salıver-
ilmesini isteyenler bile oldu malum; “Şu cezaevinde Kovid-19'dan ölen 
oldu” gibi yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalıştılar bir de. 
Bunları saymazsak şayet; pandemiye en hazırlıklı ülke Türkiye'ydi diye-
biliriz. Bir kere en başta gevşek davranılmadı ve tüm tedbirler ivedilikle 
alındı. Ama ondan da önce 2002'den bu yana sağlık sistemine çok fazla 
yatırım yapıldı. Bugün anlaşıldı ki tüm bu yapılanlar sayesinde böylesi 
küresel bir salgın karşısında bile kendi kendine yeten bir ülkedir Türkiye. 
İtalya'dan, İspanya'dan yansıyan görüntüler 2000'den öncesini hatırlat-
tı bize. Sabah 4'te battaniye ile hastane kapılarına gidilirdi. Sıraya adını 
yazdırabilmek büyük meseleydi. Doktorun yazdığı ilacı bugünkü gibi iste-
diğin eczaneden alamazdın. Yatan hasta için bile ilacı her seferinde bir 
SSK hastanesinde kuyruğa girip almak gerekirdi. Gazeteler hastanelerde 
parasızlıktan rehin kalan vatandaş haberlerinden geçilmezdi. Allah muh-
afaza ya Türkiye o haldeyken böyle bir salgına tutulsaydık. Halimiz nice 
olurdu.
Açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki Türkiye son 18 yıl zarfında sağlık 
sisteminde çağ atladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaştığı ver-
iler bu gerçeği ortaya koyuyor. 2002’de hastane sayısı 1156 iken bugün 
1518 hizmet veren hastaneye sahibiz. Tek kişilik oda 18 bin 934 iken 91 
bin 949’a yükselmiş; yatak kapasitesi 164 bin 471’den 239 bin 46’ya çık-
mış; yoğun bakım yatak sayısı ise 33 kat artarak 2 bin 214’ten 65 bin 455’e 
ulaşmış. Salgın günlerinde cephede çalışan doktor ve hemşirelerimizin 
sayısı da aynı şekilde ciddi oranda artmış. 91 bin 949 olan doktor sayısı 
161 bin 279’a, 72 bin 393 olan hemşire sayısı ise 198 bin 517’a ulaşmış. 
Ve herkesi kapsayan bir sağlık sigortası sistemimiz var. 
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منتلــك اتريــخ برملــان طويــل يفــوق عمــره عمــر بعــض الــدول والبــالد اليــوم. وإن ذلــك الربملــان منــذ إعالنــه 
"القانــون األساســي" يف 23 ديســمرب 1876، متكــن مــن جتــاوز العقبــات عــرب االرتــكاز علــى اإلرادة 

الوطنيــة وصــوت الشــعب.
إن العــودة حنــو الشــعب عــرب تشــكيل مــا يشــبه اجملالــس واملؤمتــرات احملليــة يف كل مــن أرضــروم وســيواس، 
ملواجهــة احتــالل األانضــول، مهــد الطريــق أمــام أتســيس الربملــان احلــايل. إن عقليــة "القــوة عنــد األمــة 
واإلرادة العشــبية غالبــة" الــيت تشــكلت يف مؤمتــر أرضــروم، كانــت متهيــًدا وإهلاًمــا ملبــدأ "تســليم األمــر لألمــة 
دون قيــد وشــرط" الــذي بــزغ يف أنقــرة. ولذلــك ليــس منــم العبــث حينمــا نســتعرض األمســاء الــيت تســمى 
فيهــا الربملــان عــرب التاريــخ؛ اجمللــس األول، اجمللــس املؤســس، اجمللــس العــايل، وأخــريًا جملــس األمــة الكبــري. 
هــذه األمســاء مجيعهــا تشــري يف األســاس إىل مــكان ومــؤّدى، أال وهــو "اجمللــس" الــذي ميثــل األمــة وإرادهتــا. 
ولقــد انعكســت إرادة األمــة ألول مــرة يف اجمللــس األول، حينمــا مت التحــول مــن إرادة الســلطان إىل إرادة 

الشــعب.
لقــد كان الربملــان هــو العنصــر الــذي ميــز تركيــا عــن الــدول الــيت أتسســت عقــب الــدول العثمانيــة، ولقــد كان 
امليــزة الــيت متيــز تركيــا عــن العــامل اإلســالمي. علــى الرغــم مــن مجيــع التعثــرات، واالنقــالابت واالضطــراابت 
السياســية، فــإن الربملــان قــد جعــل مــن تركيــا اليــوم دولــة هلــا مكانــة حمرتمــة بــني الــدول. لقــد كانــت تقاليــدان 
الربملانيــة بــال شــك ملهمــة ومؤثــرة يف كل مــن ســوراي والعــراق ومصــر ودول عربيــة أخــرى أتسســت عقــب 
اهنيــار اإلمرباطوريــة العثمانيــة. إال أن الظــروف الــيت عاشــتها تلــك الــدول قضــت متاًمــا علــى هــذه التجربــة 
وذهبــت هبــا حنــو منــاٍح عــدة. مــا مييــز الربملــان الرتكــي عــن جمالــس برملانيــة معاصــرة، هــو حمافظتــه علــى تقاليــده 

الربملانيــة القدميــة، وحفظــه األانضــول مــن االحتــالل.
عقــب مهامجــة اإلجنليــز جمللــس الربملــان العثمــاين يف 16 مــارس 1920 علــى الفــور، متكــن الوفــد التمثيلــي 
يف الربملــان مــن نشــر بيــان االنتخــاب يف 19 مــارس مــن العــام ذاتــه، ليتــم التوجــه حنــو أتســيس الربملــان 

احلــايل.
عندمــا نفكــر بظــروف تلــك املرحلــة، جنــد أن هنــاك دافعــني وراء هــذه الســرعة للتوجــه حنــو أتســيس الربملــان؛ 
األول: مواجهــة الدولــة خلطــر احتــالل وبــدء النضــال الوطــين ضــد االحتــالل، الثــاين: هــو التقاليــد الربملانيــة. 
التقاليــد الــيت ترتكــز علــى صــوت الشــعب وإرادتــه، ولقــد جتســد ذلــك عــرب تعليــق الفتــة "احلكــم للشــعب" 

يف صالــة الربملــان الرئيســية.
منــذ اجللســات الربملانيــة األوىل عقــب التأســيس، وخطــاابت النــواب الذيــن ميثلــون مناطــق خمتلفــة خــالل 
النقاشــات الــيت متــت وآليــات اختــاذ القــرار، تكشــف عــن أفكارهــم حــول اإلرادة الشــعبية. وهــذا ليــس علــى 
ــواب املقاطعــات،  ــل حــىت ن ــة ضخمــة، ب ــواب نشــأوا يف إســطنبول الــيت كانــت حاضــرة إمرباطوري ــد ن صعي

مجيعهــم عــربوا عــن احرتامهــم وثقتهــم ابإلرادة الشــعبية.
إن جلســات اجمللــس الربملــاين األول ومــا جســدته مــن احــرتام إلرادة الشــعب حــىت يف أكثــر املســائل 

منهــا مالحظــات عديــدة. بعنايــة ونســتخلص  اليــوم  نقراهــا  أن  تســتحق  حساســية، 
ــاول الربملــان مســألة ترفيــع الضبــاط الذيــن شــاركوا يف الدفــاع امليــداين،  مــن مجلــة األمثلــة علــى ذلــك، تن
خــالل اجللســة الـــ96 بتاريــخ 4 ســبتمرب 1922، فــإن النقاشــات الــيت دارت بــني النــواب علــى الرغــم 
مــن اختالفهــا ومعارضتهــا فيمــا بنيهــا، فــد جســدت احرتاًمــا إلرادة الشــعب لتكــون مثــااًل اترخييًّــا ملــا بعــد. 
ودعــوان نســتعرض مــا قالــه النائــب الربملــاين عــن واليــة أرضــروم آنــذاك، حســني عــوين، والــذي عــارض فكــرة 

الرتفيــع مــن حيــث إعالهنــا ال مــن حيــث املبــدأ:
"أيهــا الســادة، ال أعــرف كيــف ســأويف حــق االحــرتام والتبجيــل جتــاه اجليــش املقــدس الــذي متكــن مــن طــرد 
العــدو وإهنــاء اجلرائــم الــيت ارتكبهــا حبــق البلــد. ومــن الواجــب علــى األعضــاء الربملانيــني أن يعطــي حــق هــذا 

اجليــش القــدرة اإلهليــة، الــذي حيمــي حيــاة الدولــة ويصوهنــا".
الســيد عــوين بكلماتــه أشــار إىل أتييــده هلــذه املســألة مــن حيــث املبــدأ، إال أنــه عــارض نشــرها يف الصحــف 
وإعالهنــا حســب رغبــة احلكومــة قبــل أن تصــدر عــن الربملــان، واعتــرب أن ذلــك ال يتســق مــع مبــادئ احــرتام 

الربملــان الــذي هــو الشــعب يف الوقــت ذاتــه، حيــث يتابــع ابلقــول:
"إن جملســنا هــو الــذي ميثــل إرادة الشــعب وهــو املخــول هبــذا احلــق الرفيــع، وال ميكــن ألي أحــد آخــر أن 

يســلب منــه هــذا احلــق أو أن يســتأثر بــه لنفســه".
هــا هــي مئــة عــام أي قــرون أبكملــه ميــر علــى هــذا اجمللــس، حنــن امــام الذكــرى املئويــة األوىل هلــذا املــرياث 

العظيــم.
23 أبريل/نيسان هو عيد اإلرادة الوطنية وعيد اجمللس الربملاين الرتكي جملس األمة الكبري.

Bugün tanınmış birçok ülke ve devletin ömründen daha uzun bir parlamento tarihimiz var. 
Meclisimiz, Kanun-i Esasi’nin ilanı olan 23 Aralık 1876 tarihinden itibaren, yaşanan “Anayasal 
Sistem” ve “parlamento” deneyimi ile en zor dönemlerde bile milletin onayını alarak şartların 
üstesinden gelmeyi öğrenmiştir.
Nitekim, Anadolu işgali karşısında harekete geçen mahalli kongreler, ardından Erzurum ve 
Sivas Kongreleri de bu akla, yani millete dönmeyi işaret ederek Büyük Millet Meclisi’nin 
yolunu açmıştır. Erzurum Kongresi’nde benimsenen “Kuvay-i milliyeyi âmil ve millî iradeyi 
hakim kılma” düşüncesi, Ankara’da “hakimiyeti kayıtsız şartsız millete teslim etme” fikrine 
yükselmiştir. Bu yüzden TBMM’ye; Birinci Meclis, Kurucu Meclis, Meclis-i âli ve nihayetinde 
Büyük Milet Meclisi adlarının verilmesi boşuna değildir. Bu isimlerin tamamı, esas itibariyle 
bir yeri işaret ediyordu. O da, milleti temsil eden “Meclis” ve onun iradesiydi. Nitekim bu yak-
laşım, Birinci Meclis tutanaklarına, İrade-i Seniyye’den (Sultanın iradesinden) İrade-i milliy-
eye (milli iradeye) geçiş olarak yansıyacaktı.
Türkiye’yi gerek Osmanlı sonrası kurulan diğer halef devletler ve gerekse diğer İslam dünyasın-
dan ayıran en önemli husus, Meclis’i doğru işletebilmesidir. Bütün kesintilere, darbelere ve 
siyasal çalkantılara rağmen; bugün Türkiye dünya devletleri arasında saygın bir yere oturmuş 
ise Meclisimiz sayesinde olmuştur. Parlamento geleneğimiz, kuşkusuz Osmanlı sonrası ku-
rulan, Suriye, Irak, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde de etkisini göstermiştir. Ancak oralarda 
yaşanan manda süreçleri bu tecrübeyi tamamen ortadan kaldırmış ve onları farklı mecralara 
sürüklemiştir. Oysa TBMM, hem eski parlamento geleneğini sürdüren ve hem de Anadolu’yu 
işgalden kurtaran “Gazi Meclis” olma özelliğiyle çağdaşı pek çok meclislerden farklılaşmıştır.
İstanbul’daki Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İngilizler tarafında basıldığı 16 Mart 1920 tar-
ihinin hemen ardından Heyet-i Temsiliye, 19 Mart’ta bir seçim beyannamesi neşrederek, 23 
Nisan’a giden süreci başlatabilmiştir.
O günkü şartları dikkate aldığımızda bu kadar hızla hareket edebilme kabiliyetinin iki moti-
vasyonu olduğu görülür. Birincisi, ülkenin işgal ile yüz yüze olması ve o güne kadar başlatılmış 
olan Milli Mücadele kararlılığı; ikincisi de daha önce var olan Meclis geleneği. Nitekim zar-zor 
hazırlanan eski Numune Mektebi binasındaki salona daha ilk günden “Hakimiyet milletindir” 
tabelası asılarak, geçmişin tecrübesi üzerine bina edilen niyet açıkça ortaya konulmuştur.
Aslında Meclis’in daha ilk oturumlarından itibaren yapılan tartışmalarda ve karar alma me-
kanizmalarının işletilmesinde, farkı bölgeleri temsil eden milletvekillerinin konuşmaları, milli 
iradeye bakışlarını ortaya koymaktadır. Sadece İstanbul gibi imparatorluğun eski merkezinde 
yetişenler değil, taşra milletvekillerinin de yaklaşımları sahip oldukları azım ve dirayeti, milli 
iradeye olan saygı ve güvenlerini göstermektedir.
En hassas meselelerde bile tartışmalarını milli iradenin tecellisi doğrultusunda sürdüren Birinci 
Meclis’in tutanakları bugün dahi ders notları olarak okunmayı haketmektedir.
Bir örnek verelim. Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ne katılan subayların terfi edilmesi 
meselesi, Meclis’in 4 Eylül 1922 tarihli 96. oturumunda ele alınırken; yapılan tartışmalarda, 
birbirine muhalif olsalar da genç Meclis’in üyelerinin milletin iradesine gösterdiği hassasiyet, 
tarihi bir numune teşkil etmektedir. Yapılan teklife usul bakımından karşı çıkan dönemin renkli 
siması Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey’e kulak verelim:
“Efendiler, düşmanın memleketimiz dahilinde icra ettiği mezâlime nihayet vermiş olan mu-
kaddes ordunun muvaffakıyetini ne suretle tebcil edeceğimi bilemiyorum. Devletin hayatını 
temin ve muhafaza eden bu kudret-i âliyeyi tebcil zımnında milletvekilleri herkesin hukukunu 
vermeyi kendisi için bir vecibe bilir.”
Hüseyin Avni bu sözleriyle esasta yapılan düzenlemeyi bir gereklilik olarak görmekle birlikte, 
yasanın Meclis’ten çıkarılmadan önce gazetelerde bir hükümet iradesi olarak yayımlanmış ol-
masına karşı çıkmaktadır. Gerekçesi ise şu sözlerinde saklıdır:
“İrade-i milliye, milletin hakk-ı temsilini (temsil yetkisini) üzerine almış ve bu hakkı, şahs-i 
manevisinde (tüzel kişiliğinde) tecelli ettirmiş ve hiçbir surette kimse tarafından istimaline 
(kullanılmasına) müsaade etmemiş olan Meclis’indir.
Hüseyin Avni’nin konuşması ile aynı oturumdaki diğer müzakereleri, TBMM’nin yayımladığı 
Zabıt Ceridesi’nden takip etmek mümkündür ve burada uzatmaya hacet yoktur.
İşte, 100. yılını idrak ettiğimiz TBMM böyle bir mirasın üstüne kurulmuştur.
23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramımız ve TBMM’nin kuruluşunun yüzüncü yılı kutlu olsun. 

Zekeriya Kurşun

TBMM neyi temsil ediyor?
ماذا يعني مجلس البرلمان التركي؟
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أكاديمي وكاتب

Yazar - Akademisyen



راودان يف مقــال ســابق هــذا  الســؤال؛ هــل رؤيــة آاثر العلمنــة يف أقــدم األزمنــة يعتــرب عامــة علــى عامليتهــا، أم كوهنــا تتكــون 
مــن موقــف أثــري عتيــق؟. ابلنســبة لنــا ال شــك أن هــذا ســؤال جوابــه واضــح وخيتبــئ يف الســؤال ذاتــه. إن العلمنــة ابعتبارهــا 
واحــدة مــن العامــات املســجلة األيديولوجيــة للهيمنــة الغربيــة، فإهنــم ال يزالــون يســوقون هلــا علــى اعتبارهــا صياغــة فلســفية 
رفيعــة. حياولــون تقدميهــا كمرحلــة رفيعــة مــن اتريــخ البشــرية علــى صعيــدي التطــور والتقــدم، كمــا حياولــون تصويرهــا كمرحلــة 

هنائيــة مــن التاريــخ الــذي ميكــن أن تصلــه مجيــع التطــورات يف العــامل.
ال شــك أن هنــاك مــن يؤمــن هبــذه احلكايــة. إال أن أصــل القضيــة، متاًمــا كاجلــواب الواضــح علــى ســؤالنا؛ تــدور حــول أن مجيــع 
املعــاين املنســوبة للعلمنــة تتــاءم مــع أكثــر احلــاالت الطبيعيــة للبشــرية يف أقــدم عصورهــا. رمبــا مــن هــذه الناحيــة تبــدو العلمنــة 

عامليــة نعــم، لكنهــا عامليــة مثــل عامليــة اجلاهليــة وأتصلهــا يف التاريــخ البشــري مثــًا.
حــن النظــر مــن هــذه النقطــة جنــد أن العامليــة ال متنــح الشــيء قيمــة رفيعــة خاصــة. هنــاك العديــد مــن احلقائــق واألشــياء املنشــرة 
تكتســب صفــة عامليــة، لكــن فيهــا اجليــد والقبيــح. لقــد بــدأ اإلنســان ابلعلمنــة حينمــا خــان اإللــه ونســي اآلخــرة وغــرق يف 
غفــات الدنيــا، وهــذا بــدوره ليــس ابلشــيء اجلديــد. بــل هــو شــيء لنســّمه ميــواًل أو موقًفــا أو طــرازًا؛ يصــل إىل زمــن قابيــل، 

الــذي ســقط ضحيــة خيانــة اإللــه عــرب قرابــن مــن نبــااتت فاســدة.
إن النظــر للعلمانيــة كعامــة علــى مســتوى املعرفــة والوعــي الــذي وصلــت لــه البشــرية، وذلــك مــن خــال منــح العلمنــة نصيًبــا 
مــن إجيــاد عصــر حديــث مــا، يعتــرب مــن مظاهــر اخلــداع، والغــرور األقــدم لــدى اإلنســان. وكونــه خداًعــا أو غــرورًا واضــح للغايــة 

كوضــوح بطــان ادعــاء عامليــة العلمنــة.
إن احلكايــة الــي تســوق انتقــال اإلنســان مــن التديــن حنــو الدنيويــة يف ســياق رحلــة تطــور، تعتــرب خيــااًل مثــرًا للغايــة أمــام مجلــة 
احلقائــق الــي نعيشــها علــى مــدى التاريــخ. ال ســيما وأن اإلنســانية يف األصــل وعلــى مــدى التاريــخ عاشــت وتعيــش وال تــزال 
انتقــاالت مــا بــن التديــن والعلمنــة. وال يوجــد اجتــاه واحــد غــر قابــل للرجعــة يف هــذه املســألة. ميكننــا رؤيــة ذلــك يف اتريــخ 
جمتمــع مــا، او كتطــور علــى مســتوى عاملــي، كمــا ميكننــا رؤيتــه حــى علــى صعيــد حيــاة الفــرد كمــد وجــزر وأخــذ ورد مــا بــن 
التديــن والعلمنــة. إن أشــياء مثــل امليــول حنــو الدنيــا، أو القلــق مــن مصــر مــا بعــد املــوت، أو التديــن؛ خيتلــف ثقلهــا فيمــا بينهمــا 

علــى مســتوى حيــاة الفــرد أو اجملتمــع.
بغــض النظــر عــن حمــاوالت تزيــن ادعــاءات العلمنــة وتقدميهــا كفلســفة بشــكل مــا، فإهنــا يف احلقيقــة ســتواجه نتائــج عكســية 
أمــام العديــد مــن التطــورات. وحــن النظــر مــن هــذا املنطلــق، فإننــا ال نــرى هــذا العصــر "علمانيًّــا" كــم يُّدعــى، بــل عصــرًا يســر 

حنــو التديــن يوًمــا إثــر يــوم. بــل حــى التعصــب الديــي ابت مؤثــرًا علــى هــذا العــامل إىل حــد كبــر.
إن القــارة األوروبيــة الــي تعتــرب املهــد األول والنمــوذج األبــرز للعلمانيــة، ابتــت تشــهد ازدايًدا يف األحــزاب اليمينيــة املتطرفــة. 
وإن هــذه االزدايد حيمــل هويــة دينيــة بــن طياتــه، وعلــى الرغــم مــن كونــه ليــس مظهــرًا تديـّـن، إال أنــه حيــض علــى تفعيــل اهلويــة 
الدينيــة وتقويتهــا. يف الســياق ذاتــه، ميكــن القــول أبن ادعــاء إســرائيل الــي تتخــذ مــن التــوراة مرجًعــا وحيــًدا؛ أبهنــا تتخــذ العلمنــة 

مرشــًدا يف أمنهــا وعاقاهتــا مــع العــامل؛ أمــر بعيــد كل البعــد عــن احلقيقــة.
إن مســار العاقــات الدوليــة اليــوم يبــدو خاضًعــا ألســباب دينيــة أكثــر مــن أي حقبــة اترخييــة كانــت. وميكــن القــول أن الرابــط 
الــذي يبــدو قائًمــا بــن األســباب الدينيــة تلــك، وبــن القلــق مــن املصــر األخــروي ليــس قــوايًّ أو حقيقيًّــا، وال شــك أن هــذا 
ميثــل موضوًعــا خمتلًفــا. ال ميكــن أن يكــون هنــاك ســلطة موضوعيــة مــن شــأهنا تقريــر صحــة او أحقيــة أي موقــف ديــي مــا. 
تنصهــر يف الواقــع اليــوم القوميــات واهلــوايت العرقيــة مــع مفهــوم التديــن، وميكــن رؤيتهــا مجيًعــا جمــرد احنرافــات مــن منظــور متديــن 

صحيــح. لكــن حــى هــذا ال يدعــم ادعــاءات العلمانيــة، بــل علــى العكــس يضعفهــا.
تــروح وتغــدو هواجــس القلــق مــن املصــر األخــروي مــع مشــاعر التديــن وتلديــن يف حيــاة الفــرد. ومــن وجهــة النظــر هــذه، 
يبــدو أن اخلطــاابت املتشــائمة حــول عوملــة املســلمن ختــدم الســرد القائــل ابن العلمانيــة مرحلــة تطوريــة، تفتقــد أهــم األوضــاع 
اإلنســانية. يتعــرض اإلنســان للعديــد مــن التأثــرات املختلفــة، الــي جتــربه علــى التغيــر بشــكل مســتمر. ولذلــك ال ميكــن كتابــة 
قصــة ترمــي مســبًقا بــكل االحتمــاالت املتعلقــة بنــوع التجــارب الــي ميكــن أن يتعايــش معهــا اإلنســان يف هــذا العــامل. رمبــا موجــة 

مــا أتيت لتنقــل اإلنســان مــن حالــة ألخــرى، وتغــر حالــة وروحيــة جمتمــع أبســره.
أمل نشهد مبا فيه الكفاية على تطورات حولت اإلنسان احلديث واستغناءه إىل وضع يثر الشفقة أو الضحك؟

إذن إىل مى ميكن للبشر الذين أصبحوا شهوًدا على ذلك، أن يستمروا يف االستغناء ذاته؟.
بينمــا كان االســتغناء او اجلــربوت البشــري قــد بلــغ ذروتــه، فــإن جمــرد فــروس حقــر بــّدل حــال اإلنســان إىل حــال أخــرى خمتلفــة 
للغايــة. يف ضــوء ذلــك ويف خضــم التصــور اإلنســاين؛ بينمــا بــدت الدنيــا أكثــر وضوًحــا مــن ذي قبــل، مــن حيــث أهنــا جمــرد 

لعبــة أو هلــو؛ كيــف ميكــن إذن للعلمنــة أن تكــون مرحلــة رفيعــة تطوريــة؟.

Sekülerleşmenin izlerinin en eski zamanlarda bulunuyor olduğunu görmek onun evrenselliğinin mi işareti yoksa 
alabildiğine arkaik bir tutum oluşunun mudur? diye sormuştuk. Elbette cevabını içeren, cevabı belli bir sorudur bize 
göre. Batılı hegemonyanın marka ideolojilerinden biri olarak sekülerleşmeyi yüksek bir felsefi formülasyon olarak 
allayıp pullayıp karşımıza çıkarıyorlar. Onun ilerleme ve evrim halindeki insanlık tarihinin üst bir aşaması olarak 
sunmaya ve dünyadaki bütün gelişmelerin varıp ulaşacağı bir tarihin sonu sahnesi olarak resmetmeye çalışıyorlar.
Bu hikayeye inananlar da vardır elbet. Ama işin aslı, sorumuzun da aşikar cevabı olarak, sekülerleşmeye yüklenen 
bütün anlamların dünyanın en eski zamanlarında insanlığın en doğal hallerine tekabül ettiği. Belki bu açıdan gerçek-
ten sekülerleşme evrenseldir, ama insanlığın düçar olabileceği küfür kadar, cahiliye kadar, insanın dünyevi arzulara 
gark olma istidadı kadar evrensel.
Bu açıdan bakıldığında evrensellik başlıbaşına olumlu bir değer değil. Zira iyilikler kadar kötülüklerin de evrensel 
bir yaygınlığı ve geçerliliği oluyor. İnsanoğlu Tanrı’ya aldatma, ahireti unutup dünyaya kazık çakabileceği gafletine 
düştüğü andan itibaren sekülerleşmeye de başlamıştır ve bunun tarihi hiç de yeni değildir. Sunduğu çürük bitkilerden 
kurbanlarla Tanrı’yı aldatabileceği zehabına kapılan Kabil’e kadar gider bu tutum, bu meyil, bu tarz.
Sekülerleşmeye bir modern zaman buluşu payesi vererek onu insanlığın ulaşmış olduğu bilgi ve bilinç seviyesinin bir 
işareti olarak görmek de insanın en kadim ve arkaik gururunun, aldanışının yeni bir tezahürü. Bunun bir gurur/aldanış 
olduğu zaten sekülerleşme iddiasının hiç de geçerli olmadığı gerçeği karşısında ayan beyan ortada zaten.
Doğrusu insanın dinsellikten dünyeviliğe doğru bir evrim içinde olduğu hikayesi buğun ve tarih boyunca yaşamakta 
olduğumuz gerçekler karşısında oldukça fantastik bir kurgu olarak temayüz ediyor. Zira insanlık tarih boyunca din-
sellikten sekülerliğe doğru her zaman gidiş gelişler yaşar, yaşamıştır, yaşamaktadır. Bu konuda geri dönüşsüz, tek 
yönlü bir hareket sözkonusu değildir. Bir toplumun tarihinde de bunu görebiliriz, küresel düzeyde bir gelişme olarak 
da görebiliriz, bir bireyin hayat çizgisinde de bu gidiş-gelişleri, med-cezirleri veya sarkaç hareketini görebiliriz. 
Dünyaya meyletme veya öleceği için ölüm sonrasını hesaba katmaya dönük endişeler veya dindarlıklar dünyanın, bir 
toplumun veya bir bireyin hayatına sürekli aynı ağırlıkta yön vermiyor.
Nitekim bugün sekülerleşme iddiası felsefi olarak nasıl güzellemelere konu olursa olsun, tam tersi gelişmelerle boşa 
çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bugün iddia edildiği gibi bir “Seküler Çağ” değil, her geçen gün daha fazla din-
selliğe gark olmakta olan bir çağ görüyoruz mesela. Dünya her geçen gün dinsel bağnazlığa daha fazla kapılmaktadır.
Sekülerliğin en üst örneklerinin ilk görüldüğü Avrupa kıtasının her tarafında sağ muhafazakâr partilerin popülaritesi 
daha fazla artmaktadır. Bu artış aynı zamanda dinî kimliğin de, belki dindarlıkla orantılı olmasa da, güçlenişini ve 
etkili hâle gelmesini beraberinde getirmektedir. Diğer yandan bugün tek referansı Tevrat olan İsrail’in var edilmesi ve 
güvenliğinin temin edilmesinin bütün dünyanın uluslararası politikalarını rehin almış olması sekülerleşme iddiasının 
dünya gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu göstermektedir.
Bugün uluslararası ilişkilerin seyrine tarihin her döneminden daha fazla dinsel nedenler yön vermektedir. Denilebilir 
ki, bu dinsel nedenler ile daha uhrevi endişeler arasındaki bağ göründüğü kadar güçlü veya otantik değildir. Kuşkusuz 
bu ayrı bir mevzudur. Hangi dinsel davranışın, duyuş ve duruşun sahih/otantik olduğuna karar verebilecek herkesin 
kabul edebileceği nesnel bir otorite olamaz elbet. Nitekim bugün dinsellikle etnik kimlikler, milliyetçilikler çok kolay 
alaşımlar kurmaktadır ve bir sahih dindarlık adına bunlar birer sapma olarak görülebilmektedir. Ancak bu durum bile 
sekülerleşme iddiasını desteklemez, bilakis onu zayıflatır.
Bireyin dünyasında da din, dindarlık, ahiret endişesi gider-gelir. Bu açıdan bakıldığında Müslümanların dün-
yevileşmesine dair kötümser söylemler de sekülerleşmenin evrimsel bir aşama olduğu anlatısına hizmet ederken, 
en temel bir insanlık durumunu ıskalamaktadırlar. İnsan çok farklı etkilere maruzdur ve bu etkiler onu sürekli bir 
değişime zorlamaktadır. Bu dünyada insanın ne tür deneyimler yaşamak durumunda kalabildiğine dair bütün ihti-
malleri önceden kapatan bir hikaye yazılamıyor işte. Bir dalga gelir insanı halden hale sokar, toplumların bütün haleti 
ruhiyelerini değiştirir.
Modern insanın kapıldığı bütün istiğna hallerini komik duruma sokan gelişmelere yeterince şahit olmadık mı?
Bu hallere şahit olan insanlık aynı müstağni ahvali ne kadar devam ettirebilirdi? Nitekim etmedi.
O müstağni hallerin zirvesindeyken mini minnacık bir virüs gelir, insanı bambaşka ahvale sokar. Bu ahval içinde 
insan algısında dünyanın bir oyun ve eğlence boyutu bütün açıklığıyla görünmüşken sekülerleşme nasıl evrimsel 
gelişmenin bir üst aşaması gibi görünebilir? 
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