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 االمتحان الصعب إلدارات سوريا الثالث ..كورونا

التي فرضت على  (91-كوفيد  )فيه العالم وسط دوامة من الطوارئ القصوى الحتواء جائحة  يشتغلفي وقت 
األمن الصحي عالمياً( بإداراتها الثالث أمام  تدنيةتركن سوريا )م اإلنسان قيود صارمة وغيرت مجرى عاداته اليومية،

درجة وعيها وواقعيتها في  ، من حيثكل إدارة أمام الرأي العام  متحن فيهت  اختبار  واختبار وجودي، صعبةخيارات 
تعيد ثقة و تثبت و أاجهة كورونا فرصة نوعية قد تنفر باعتبار مو  ؛مغاير منحىً  ليأخذ  األمر أيضاً  تطوريجاد الحلول، ويإ

خيار صمودها صعب  ،هذا في ظرف منظومة صحية هشة ، كلالسورية السوريين بنزاهة خطط كل قوة على األرض
 .جليديالجبل الوشبه مستحيل أمام فيروس مستجد أصاب قرابة مليون آدمي وقد يكون األمر اليزال في قمة 

و تتوسع مداها وفقاً لتطورات الميدان، تتوزع حصة كل إدارة جيوسياسية في سوريا والتي تنكمش أحسب الخارطة ال
 تي:بالد على الشكل اآلفي طول وعرض ال

ـ الحكومة السورية برعاية الرئيس السوري بشار األسد )شرق ووسط وجنوب  غرب سوريا( بعدد  اإلدارة األولـى
 من أجمالي المساحة.  %83.36مليون نسمة يعيشون في  91سكان يقارب 

 1ريا( ويعيش في كنفها أكثر من ـ متمثلة بمنظومة اإلدارة الذاتية )أقصى شمال وشمال شرق سو  اإلدارة الثانيـة
 . %41.82بـ ماليين شخص بمساحة جغرافية تقدر

ـ حكومة االئتالف السوري المعارض، والفصائل اإلسالمية المتشددة )شمال وشمال غرب سوريا(  اإلدارة الثالثة
 .%99.16تقّدر بـماليين نسمة في مساحة  3ويديرون 

بعيدًا عن لغة الحسابات السياسية وضجيج المعارك المصاحبة لمفردات أي حديث متداول عن الحرب السورية، 
نحن على أبواب معركة صحية من الصعب التكهن بآثارها، فقد تكون تبعاتها في القادم من األيام أشبه بالجحيم 

و تضخيم المجريات أكثر من حجمها، وات مضت، لسنا هنا بغرض التهويل أسن 1الذي عاشه السوريون خالل 
 فكارثة تفشي كورونا كالنار في الهشيم أكبر من أن تحجب بغربال اإلعالم الحكومي ذو الرؤية السطحية و"شماتة"

                                        .                     في التغريد خارج السرب وطمس معدل الخسائر البشرية في البالد وإن ماثلتهما الصحة السوريةإعالم المعارضة، 

 %89دمار لحق بــ أن ال ، حيث4949في ربوع سوريا  استقر -المستعصي مواجهته عالمياً -الفيروس أن  ذا لوما
إضافة إلى معاناتها من نقص  ؛كثير من مستشفياتها ومرافقها الصحية عن الخدمةالمن البنية التحتية وأخرجت 

 المهنيين الصحيين والمواد والمعدات الصحية؟

سؤال يثير هواجس ومخاوف جّمة ويضع إدارات سوريا الثالث وجهًا لوجه أمام ملفات صحية وقضايا حساسة قد 
 تكون مقدمة لكارثة بشرية يصعب السيطرة على أهوالها في حال إذا أشعل فتيلها.
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 إجراءات احتواء كوروناو  "المنهارة"سوريا 

، مباشر مع التطورات الصحية المتراكمة خالل األيام الماضيةالتماس الو  ؛من خالل قراءة موضوعية للمشهد السوري
بوجود ضحايا كورونا، تحولت البالد من نطاق المشاهدة العينية إلى مسار  الصحة السوريةاعتراف تحديدًا بعد 

سطح ولو مبدئيًا جّدية اإلدارات أو سطحيتها في التعامل مع الفيروس الذي ال طاف علىالمواجهة الفعلية، ومعها 
 قلب العالم رأس على عقب.

عنها "كما اآلن" إلى قنابل موقوتة وبؤر تزيد من غض النظر ن يتحول لة هامة من األولويات التي ممكن أسلس هناك
)السجون والمعتقلين، مخيمات  كثب حول مصير  ن نميط اللثام عننا في سوريا عموماً، لذا سنحاول أجنون كورو 

، وفي كورونافي ظل ابتالء البالد بفيروس   الالجئين، الثكنات العسكرية والجنود، أصحاب الدخول المحدودة(
 .للصور الخاصة بالموضوع قيد الدراسة نهاية الدراسة ستجدون ملحقاً 

 السجون السورية في مرمى جائحة كورونا

ثمة كثير  العالمية حدود جميع الدول وتسللها إلى داخل العديد من مراكز "التأهيل واإلصالح"،مع اجتياح الجائحة 
ومراكز  92الـ سجون سوريا المركزية  بالمرض، فنزالء اإلصابةتتصدر الئحة خطر السورية  والمعتقالت من السجون

 طبية لمعاينتهم. إمكاناتالحجز السرية يصارعون البقاء دون 
 الخوف" بين خطر التعتيم والمجهول"جمهورية 

النزالء والكشف عن  التحذيرات األممية لتقليل أعداد رغم، فتغدو الزنازين السورية براميل قابلة لالنفجار في أي لحظة
وأن الفيروس سيلتقط أنفاسه األخيرة في "سورية الله حاميها" كما النداء قوبل بآذان صماء، كيف ال ن مصيرهم، إال إ
                  يصفونها؟!.

، فعلى ضوء يرتهن مستقبل حياتهم لوصول كورونا ما بين سجين سياسي ومعتقل داعشي وما الزمهم من أبرياء 
البيانات الحقوقية والحقائق اإلنسانية لطالما اتهمت أماكن االعتقال القسرية في سوريا بسوء سمعتها وفظاعة فصول 

تتكدس بأكثر من نصف مليون معتقل، يعاني كثير منهم من مشكالت صحية كـ )الربو األجرام بين أروقتها، إذ 
بالفيروس كفيل بمجزرة صحية يصعب السيطرة  فقط صابة فرد واحد منهمالمزمنة وأمراض القلب...(، وإ وااللتهابات

راس والدائرة المحيطة على أهوالها، وهنا حدود انتشار المرض لن يقتصر فقط على  المحتجزين إذ سينتقل إلى الح
بهم، ليطوف معها إلى من هم خارج السجون، كل هذا وسط  تسريبات مخيفة عن غياب تام ألنظمة المراقبة 
الصحية في المعتقالت وافتقادها ألبسط مقدرات العيش، حيث تعاني غرفها الصغيرة من انعدام النظافة والتعقيم وعدم 

 جي والوقائي ناهي  عن سوء التهوية وانتشار الرطوبة.خضوع المساجين للفحص الطبي بشقيه العال
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كل الدالئل تشير إلى إصرار السلطات السورية على تعنتها فيما يخص فتح السجون المكتظة أمام اللجان الحقوقية 
ود لمعتقالت السلطات السورية كون "ما بداخلها مفق 1واإلنسانية المستقلة، وهذا ما قد يحّول وصف "رواية القوقعة"

 وخارجها مولود" إلى واقع مخيف.

 كورونا ...فرصة داعش للعودة بقوة  
تغدو مراكز احتجاز مسلحي "داعش" في مناطق اإلدارة الذاتية مهددة  رمى نيران االبتالء بالفيروس التاجيفي م

، يصاحبها غياب تام للدعم الدولي وصعوبة السيطرة على عصيان وتمرد النزالء وهروبهم، مرضيةوبشّدة لتكون بؤرًا 
     أسمنتية  من مسلحي "داعش" مكدسون في كابيناتيزيد ألف أو  49فأكثر من 

اًل، مراراً وتكراراً من خطورتهم مستقب    اإلدارة الذاتية التي حذرت إمكانات- موجة كورونا من-تفوق فرص تأمينهم 
اليوم استغالل انشغال  يطيل زمن أقامتها من عمر "داعش"، الذي بإمكانه ودعت إلى محاكمتهم دولياً، محاكمة قد

العالم إلعادة تنظيم نفسه، وتقوية صفوفه والعودة إلى عملياته االنتقامية، وتتحول كورونا في نهاية المطاف إلى فرصة 
        ذهبية 

"الرعب والسبي" بالحياة، وأكثر الضحايا مناطق اإلدارة الذاتية التي الزالت خاليا  وأوكسجينًا يمّد جسد خالفة
وهي اآلن  بين نزالء "داعش" "داعش" النائمة فيها نشطة وتنتظر ساعة الصفر لألخذ بالثأر، وفي حال انتشار الفيروس

عن مهامها، كما حصل أثناء خروج قرب االحتماالت، فإن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمام خيار التخلي من أ
  األمور عن سيطرتها في مخيم عين عيسى.
 خيارات النازحين المحدودة أمام الجائحة

زنازين فصائل المعارضة الضيقة والمتكدسة بالسجناء خاصة الكرد  إلى - بشهادة ضحاياه -بواعث الخطر يتسلل 
تفشي الوباء الهال  ال يختلف كثيراً حال أقبية المعارضة السرية منهم ممن اعتقلوا على الهوية العرقية والمناطقية، فمع 

عن رعب سجون السلطات السورية، إذ مازالت تستقبل مزيدًا من ضحاياها ممن تساوم إدارات السجون حتى على 
 أخبار جثثهم بالفدية، رغم مخاوف تفاقم األوضاع وخروجها عن السيطرة، يوازي الجرم حالة من التعتيم اإلعالمي، فال

و تنفي وجود أية إصابات  نباء تؤكد أداخل غرف التعذيب، وال حتى أ ر وال إحصائيات عن عدد المسجونينوال صو 
 بفيروس كورونا، في ظل غياب تام ألبسط أشكال الضمان الصحي.

 و القبول بالواقع المزريالموضوعي أ خيارات الحل.. بين التنازل
 قع على جميع اإلدارات مسؤولية أخالقية وإنسانية متمثلة بجملة من الواجبات:على وقع التفاصيل المثيرة للذعر ي

                                                           
وبقي في  ؛بسبب اتهامه باالنتساب لجماعة اإلخوان المسلمين 1891الذي اعتقل في عام  مصطفى خليفة؛ السوري رواية للكاتب 1

في  ولغيره وكتب روايته التي تعتبر من أشهر روايات أدب السجون؛ واصفًا ما حدث له، 1881عام  وتم االفراج عنهعاماً؛  11السجن 
  .أهوال التعذيبسجن تدمر من 
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كشف مصير المعتقلين والمفقودين وفتح جميع أبواب المعتقالت ومراكز الحجز أمام لجان مراقبة صحية    -9
 مثبتة.و الوفاة بكورونا إذا كانت والتصريح علناً عن عدد حاالت اإلصابة ألفحص السجناء 

المداومة على صحة  إجراءات احترازية جادة لقطع الطريق أمام أي كارثة صحية وشيكة من خاللتنفيذ  -4
 السجناء والحفاظ على مسافة األمان الصحي بينهم.

 تخفيف اكتظاظ السجون ومراكز التوقيف. -3
عن أصحاب الجنح  اً إصدار عفو خاص عن المحكومين ممن قضوا نصف مدة محكوميتهم، وعفوًا عام -2

، مع إطالق سراح الموقوفين ممن تقبل قضاياهم الكفالة، أو الغرامة المالية بعد فحصهم طبياً، المخففة
 .اإلرهاب المتورطين بجرائمباستثناء 

فعلى الدول المعنية باألمر  فيما يتعلق بسجناء داعش فاألمر يحتاج إلى دعم وتدخل دولي سريع وعاجل،  -1
وأمنيًا واألفضل  وأجهزة صحية حديثة لتأمين المعتقالت صحياً النهوض بمسؤولياتها عبر إرسال مساعدات 

 من كل ذل  تحمل كل دولة واجبها األخالقي لمحاكمة المسلحين المتمتعين بجنسيتها على أراضيها.

 مخيمات النزوح القسري..الحلقة األضعف أمام كورونا
ون مهجر وهات التي قد يواجهها أكثر من مليخطر السينارية النزوح؛ فإننا نجد أنفسنا أمام أعندما نتحدث عن حال

الجئون غير محصنين صحياً،  ..والشهباء وواشوكاني "رأس العين" والركبان دلبإسوري، متشتت بين مخيمات 
 البعضويغيب عن خيمهم أدنى معالم الحماية من الوباء، فهم يبيتون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية، وي ستغل 

 -المربكة بأزمتها-بها أوروبا  تخضع ؛، ليستخدموا كورقة ضغط إضافيةدلبإحصل لمهجري  هم من قبل تركيا كمامن
 .إلمالءاتها

صابة بالجائحة من شأنه أن لوب سكان المخيمات السورية، فأي إنه أشبه بتسونامي صحي، يزرع الخوف في قإ
أمتار،  2يسبب كارثة إنسانية يصعب إخماد بطشه، والمساحات الضيقة للمخيمات ال يتجاوز طول كثير منها 

وااللتصاق بين كل خيمة وأخرى مكتظة حتى فمها بالمهجرين ، تزيد من فرص تفشي الفيروس المستحدث بين تل  
 األكوام البشرية.

 ة عيشهم  للسياسة والسالحوسط الجائحة..تحتكم لقم
في حضرة السياسة وفقدان الصبغة البشرية يستخدم الفيتو كورقة ابتزاز من "عرابي القوة" لفرض التنازالت السياسية 
وتسييس المعونات اإلنسانية، ففي مخيمات اإلدارة الذاتية تفاقم الوضع الغذائي والصحي للمهجرين مع بداية كانون 

ري تحديداً بعد تعليق إدخال المساعدات الدولية عبر معبر اليعربية )نافذة شمال شرق سوريا على الثاني من العام الجا
أضف على ذل  لجوء تركيا لسياسة "تعطيش الجزيرة" عبر منع تدفق (، 4981)الخارج( بموجب القرار االممي رقم 

، لتقتصر في العموم يد العون على وهذا ما يضعف فرص الوقاية من كورونا أكثر من مليون شخص، الشرب إلىمياه 



5 
 

ما تقدمه المنظمات اإلنسانية المحلية من مساعدات والتي تجد هي األخرى نفسها عاجزة عن تأمين الرعاية 
 والمستلزمات الصحية لجيش من النازحين.

على معبري باب  ممياألع أفضل بقليل، إذ أبقى القرار ، فالوضدلبإل غرب البالد تحديداً في مخيمات أما في شما
ن حركة هذه المعابر تظل مرتهنة لمزاج الفصائل ين أمام المساعدات الدولية، إال إالهوى وباب السالمة مفتوح

األصولية المتقاتلة هناك، وكذل  األمر بالنسبة لمخيم الركبان المجاور لألردن، إذ يعاني طمساً إعالمياً ال نظير له فال 
 شار كورونا وال ظروف صحية جيدة يتمتع بها المخيمون.أنباء عن مصير سكانها مع انت

 بحاجة إلى تدخالت دولية إسعافيهحلول 
فقط على التعقيم وتنظيف ممرات المخيم كافية، فاألمر  كورونا لم تعد التدابير المقتصرةوسط مخاوف تفاقم انتشار  

تعداد األفراد في كل خيمة  بحاجة قصوى إلى وجود أجهزة صحية لكشف الفيروس المستجد، مع ضرورة خفض
للحفاظ على المسافة اآلمنة صحياً، إلى جانب إحاطة الجميع بمستلزمات الوقاية الصحية من )كمامات وقفازات 
ومعقمات..(، واألهم من كل هذا تدخل الصحة العالمية لتأمين المخيمات صحياً منعًا لتفشي كورونا، "هذا إذا لم 

 مخيمات عن الصراع السياسي بين الدول والقوة.يكن منتشراً أصاًل" وتحييد ال

 في حضرة كورونا.. القوة الضاربة مهددة
كما في حاالت الحرب ومثلها في السلم يعّد الجنود من أكثر الفئات مهددة لإلصابة باألوبئة، خاصة في أوقات 
االشتباك المسلح والدخول إلى مناطق "محررة" تفشت فيه األوبئة، والتاريخ شاهد على تدمير جيوش بأكملها بسبب 

ماليين شخص إلصابتهم  1ت اإلمبراطورية العريقة ابتالئها ببعض األوبئة، مثلما حصل مع جيش روما عندما فقد
بطاعون انطوني، وكذل  األمر بالنسبة لنابليون بونابرت عندما تقهقر جنود فرنسا على أبواب يافا الفلسطينية، بسبب 

 تفشي وباء الطاعون بينهم.
 والمعابر..بؤر محتملة لتفريخ كورونا الثكنات العسكرية

النقاط في معادلة مواجهة كورونا هي مالجئ الجيوش ومبيتهم وقواعد تدريبهم، كما على ضوء ما يجري اآلن، أضعف 
هو الحال في سوريا؛ فقواعد العسكر غير مخدمة صحيًا ومهترئة لوجستيًا وترتقي إلى أن تكون منافذ نوعية النبعاث 

 المستعصي عالجه، هذا في حين إن لفيروس ا
كثيرًا من مستلزمات تسيير سبل حياة العسكريين تفتقد للنظافة والتعقيم المتالزمين، وخاصة في صفوف الجيش 

العراقية واإليرانية واألفغانية      ( نظراً لمخالطة أفراده بمسلحي الفصائلالسوري )األكثر اشتباهاً بإصابة جنوده بكورونا
ة غير مألوفة في بلدانهم، ونقطة العبور الرئيسة لتصدير الجائحة هي )كثير منهم يحمل كورونا ( بعد تفشيها بصور 

"البوكمال"، النافذة الرسمية  للسلطات السورية صوب إيران والعراق المفجوعتين بفيروس كورونا، فهي خزانها البشري 
 واللوجستي لخوض المعارك العسكرية في الداخل.

 اإلدارة الذاتية وسيناريوهات تفشي كورونا 
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ي الجهة المقابلة فإن اإلدارة الذاتية األكثر احترامًا مع األزمة، أغلقت جميع المنافذ الحدودية مع الجيران باستثناء ف
فتحها فقط للحاالت الطارئة، لكن يظل الخطر الصحي قاب قوسين او أدنى من سكانها، فتوزع نقاط عسكرية 

ة حصان طروادة النتقال الفيروس عبر عناصرها إلى ن تكون بمثابالسوري في شمال وشرق سوريا يمكن أللجيش 
إلى حد ما"، وهذه نقطة في غاية الحساسية تحتاج من اإلدارة الذاتية تكثيف "المناطق الكردية المضبوطة صحيًا 

 الفحص المخبري في المناطق المحاذية لحواجز ومنافذ الجيش السوري ونقاطه األمنية قبل انتقال الفيروس.
 كورونا   تركيا وتصدير

معابر المعارضة المحتكمة لعصا التركي، أشبه بسوق شعبي ال مجال للسيطرة على حركته اللولبية وحرية انتقال الجنود 
اطق، فلم تمر سوى عدة فاقم هواجس انتقال الفيروس من تركيا إلى تل  المنت   ديقتهم السورية الخلفيةاألتراك في ح
دون أدنى مراعاة  أدلبالتركية لبعض السوريين المصابين بكورونا في بالدها إلى داخل  بعاد الجندرمةساعات على إ

للقوانين اإلنسانية، زد عليه حالة االقتتال والصراع المستمر بين الميليشيات وعناصر القاعدة الذين هبوا لنصرة أخوانهم 
 على الصمود أمام تفشي الفيروس المستجد .حتى من االيغور لتعزز بالتالي بوادر غياب األمن واالستقرار سلباً 

 يجاد الحلولدور الجيوش في إ
بطبيعة الحال في الظرف العصيب والمستعصي أمام السيطرة على كورونا، يمكن استثمار القوة المسلحة في مكافحة  

 كورونا كما تفعل اآلن أمريكا وباقي الدول األوربية عبر:
 حظر التجوال.وإلزام المجتمع ب يم المدن واستتباب األمندعمهم للجهات الصحية والمدنية في تعق -9
وقف تام وغير مشروط لجميع العمليات القتالية للحد من انتشار الوباء المميت، وهو واجب أخالقي حتى في   -4

 علوم الحرب.
 تسريح قطاعات من الجيش وتحديد تنقالت أفرادها والحفاظ على المسافات اآلمنة بينهم. -3

 تعويض الفقراء
كابوس وهو  أما الموت جوعاً في المنزل أو اإلصابة بالجائحة خارجه، الوضع البائس الذي يواجه فقراء سوريا اآلن هو 

فأصحاب الدخل المحدود خاصة ممن يعيشون  ،%09يواجه فقراء سوريا ممن تخطى عددهم بسبب الحرب عتبة 
يروس كورونا وااللتزام بالحجر المنزلي، إذ إن معظمهم دوالر في اليوم، هم اليوم األقل قدرة على مجابهة ف 2بأقل من 

        عاجز عن تأمين حاجات أسرهم اليومية بعد تعليق األعمال والمهن.
أسعارها بشكل  المالي لشراء كثير من المستلزمات الملحة، حيث هوت شبح والدة فقراء جدد يزداد مع العجز 

ن مناطق ات الشهرية بين دمشق وقامشلو وإدلب، إال إالدخول والمرتبن تفاوتت جنوني "دون رقابة أو حسيب"، وإ
م وبلسمة حالتهم السيئة الحكومة السورية هي األدنى أجراً واألشد فقراً وسكانها هم األضعف وقائياً، وبوادر تعويضه

 طي الكتمان. ال زال
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وسط المدني كـ)اإلعفاء من اآلجار ، ظهرت بعض صور التكافل االجتماعي في الالسيءعلى خلفية الواقع المادي 
وتقديم المساعدات الغذائية والمالية( إال أنها ليست كافية، فاألمر بحاجة إلى خطط طارئة لتأمين الحماية المجتمعية 

 وعلى إدارات سوريا الثالث والمغتربين وأصحاب رؤوس األموال تنفيذ إجراءات اسعافية منها:

 .عزل المنزلي من أصحاب الدخول المحدودةلمتضرري التقديم التعويض المالي  -9
 .إعفاء أصحاب المتاجر والمستأجرين من الضرائب واآلجار -4
 إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء.. -3
 .تقديم سلل غذائية للفقراء وفق قواعد بيانية "عادلة" و"منصفة" -2
 .محاسبة تجار األزمات وفرض رقابة تموينية صارمة على األسعار -1
 .تنظيم المغتربين جمعيات نزيهة لجمع وتحويل األموال إلى مناطقهم -8
 صور التكافل المجتمعي بين الناس. تشجيع -0
 .استثمار وسائل االعالم لتوحيد الجهود الخيرية وتشجيعها -6

 واجب الظهور والتنصل من المسؤولية .. بين الزعماء
بالبلدان المتنورة وأسوة بالمجتمعات الواعية فكريًا وصحيًا وإنسانياً، من الواجب الوطني والتاريخي على القادة  اقتداءً 

وهذا ما  تخفف من مصيبتهم،مخاطبة شعوبهم في محنها واستثمار منابر االعالم لمنحهم جرعًا معنوية تشد أزرهم و 
رار سابقًا ألضعف األسباب واليوم كان غائباً، فباستثناء لم نلمسه في سوريا حيث كان ظهور أصحاب الرأي والق

لقطات خاطفة ظهر فيها الرئيس السوري بشار األسد مع الوزير الروسي سيرغي شويغو لم تشهد شاشات التلفزة 
مخاطبته للمجتمع السوري بمناسبة جائحة كورونا وماثله في االتجاه  قادات المعارضة السورية وهم كثر ممن بعثوا 

ن درجة الوعي كانت أكثر  ظهورًا في جسد اإلدارة الذاتية إذ ة من بيوتهم، على العكس تمامًا فإرسائل سطحيب
دعا أفراده لاللتزام باإلجراءات الصحية وتحمل وات سوريا الديمقراطية المجتمع و خاطب  الجنرال مظلوم عبدي قائد ق

 المسؤولية.
اء وقادات المجتمع األكثر تهديدًا ألن تحوم الشائعات واألخبار تفشي األوبئة، يعّد الرؤسفي حاالت الحرب و 

ويقطع الطريق أمام تداول األنباء  ن يطمئن الشعبمن شأنه أالكاذبة حول مصيرهم، لذا فان بروزهم على العلن 
رؤاهم وتبين في المقابل حقيقة من ينشد الفوقية  استراتيجية والمضللة، عموماً الظروف االستثنائية تّلمع معدن القادة 

 واالستعالئية في خطابه.

 ختامًا.. ما الحل؟!
، ال سبيل للبشرية فيه سوى سيناريوهاتتحديات كبيرة مفتوحة على كافة الفرضيات والهي  في نهاية المطاف،

حة، عليهم مهمة تأجيل خصوماتهم لتكاتف ونبذ األنانية، والسوريون المثقلون بعبء الحرب واليوم أيضًا بالجائ
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كل حزب أو قوم أو طائفة،  فالقرار الصحي   االنتماء السياسي الذي ينتمي إليهومراجعة حساباتهم بعيدًا عن لون 
  .يهدد الجميع دون استثناء من خطر تاريخيوالسليم من شأنه أن  يجنب البالد  الموحد
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