﷽
استراتيجية تركيا الفاشلة لﻣكاﻓﺣة الجائﺣة هي اﻹغﻼق
الخبر:
ﺟﺎء ﻓﻲ البيﺎن الصﺎدر عن وزارة الداخلية "أنه تم تطبيق إﺟراءات قضﺎئية وإدارية علﻰ
 66.161ﺷخصﺎ انتهكوا قيود حظر التﺟوال المطبقة ﻓﻲ ﺟميع أنحﺎء البﻼد بين  26نيسﺎن/أبريل
و 3أيﺎر/مﺎيو".
التعليق:
نظرا لتزايد عدد اﻹصﺎبﺎت ﻓقد قررت تركيﺎ تقييد حظر التﺟوال بدوام كﺎمل يوم الخميس 29
نيسﺎن  ،2021وسينتهﻲ ﻓﻲ السﺎعة الخﺎمسة صبﺎحﺎ من يوم اﻻثنين  17ايﺎر/مﺎيو  ،2021بغض
النظر عن أيﺎم اﻷسبوع وعطﻼت نهﺎية اﻷسبوع .بعد ذلك اليوم ﺷهدنﺎ أن الﺷرطة التﻲ مهمتهﺎ
اﻷسﺎسية حﻔظ النظﺎم ،تطﺎرد اﻷﺷخﺎص الذين ﻻ يطيعون الحظر ﻓﻲ مختلف مدن البﻼد علﻰ وسﺎئل
التواصل المرئﻲ واﻹلكترونﻲ ،كمﺎ قﺎمت بمداهمة الحﻔﻼت المحرمة وتغريم النﺎس ﻓﻲ المقﺎهﻲ
ودور السيﺎحة وإقﺎمة الحواﺟز ﻓﻲ الﺷوارع ورش المعتكﻔين ﻓﻲ المسﺎﺟد بﺎلغﺎز المسيل للدموع.
وبموﺟب القيود ﻓقد تم حبس المﻼيين من النﺎس ﻓﻲ دورهم من ذوي الدخل المحدود ،وتم كذلك
إغﻼق المتﺎﺟر الصغيرة ،بﺎستثنﺎء بعض بﺎئعﻲ الزهور والبﺎئعين المتﺟولين الذين كﺎنوا يعيﺷون
بدخلهم اليومﻲ من العمل لكسب لقمة العيش .لقد رأينﺎ النﺎس الذين ﻻ يريدون قضﺎء الوقت وعطلة
العيد بﺎﻹغﻼق وبين أربعة ﺟدران ﻓﻲ المدن التﻲ يعيﺷون ﻓيهﺎ ،رأينﺎهم كيف يتدﻓقون علﻰ منﺎزلهم
وقراهم وبلداتهم ،ترى لمﺎذا؟
ﻷن قرار اﻹغﻼق الذي اتخذته تركيﺎ ،والذي تتبع ﻓيه الدول الغربية بﺷكل أعمﻰ ،هو ضد تدﻓق
الحيﺎة ،ﻷن الحيﺎة تتدﻓق ،ﻓمن الحمﺎقة حصر الحيﺎة ﻓﻲ المنﺎزل أو محﺎولة منعهﺎ من التدﻓق ،ﻷن
اﻹنسﺎن كﺎئن اﺟتمﺎعﻲ ومن المخﺎلف للطبيعة البﺷرية أن يُمنع من التواصل مع النﺎس .لذلك ،ورغم
الحظر ،نرى أﺷخﺎصﺎ يتﺟولون ﻓﻲ اﻷحيﺎء يأخذون الحقﺎئب ويقتحمون السوق واﻷطﻔﺎل يلعبون ﻓﻲ
الﺷوارع واﻷمﺎكن العﺎمة .ولذلك كﺎن ﻻ بد للنظﺎم أن يغض النظر عن ذلك كله ﻷنه ﻻ يستطيع
وضع ضﺎبط ﺷرطة ﻓﻲ كل ﺷﺎرع أو حﻲ.
منذ آذار من العﺎم المﺎضﻲ كﺎنت البﻼد تُغلق تﺎرة وتُﻔتح تﺎرة اخرى .ﻓتُغلق البﻼد عندمﺎ يزداد
عدد اﻹصﺎبﺎت وتُﻔتح عندمﺎ ينخﻔض العدد .ﻓعند ﻓتحهﺎ ،يتم اعتمﺎد استراتيﺟية اﻹغﻼق الﺟزئﻲ أو
الكﺎمل لمنع انهيﺎر القطﺎع الصحﻲ مع زيﺎدة اﻹصﺎبﺎت أو من أﺟل عدم حرمﺎن البﻼد من الدخل
السيﺎحﻲ ﻓﻲ الصيف .ﻷن انهيﺎر القطﺎع الصحﻲ سينعكس علﻰ أردوغﺎن بﺷكل سلبﻲ كمﺎ حصل ﻓﻲ
الهند وهذا بدوره سيؤثر علﻰ انتخﺎبﺎت عﺎم  .2023أو أن الزيﺎدة ﻓﻲ عدد اﻹصﺎبﺎت والوﻓيﺎت

والمرضﻰ ستمنع السيﺎح من القدوم إلﻰ تركيﺎ وهذا يعنﻲ حرمﺎنهﺎ من دخل يتراوح بين 40-34
مليﺎر دوﻻر .كمﺎ هو واضح ﻓﺈن الدولة تتبع نموذج "ﻓتح-إغﻼق" وﻓقﺎ للحﺎلة التﻲ تواﺟههﺎ.
عندمﺎ أصبح عدد حﺎﻻت كورونﺎ غير مخﻔية وتحولت ﺟميع البﻼد إلﻰ "الضوء اﻷحمر" ﻓﻲ
تطبيق "الحيﺎة هﻲ البيت" ،زادت حﺎﻻت كوﻓيد 19-ﻓيتم اتبﺎع نموذج "إغﻼق" .أمﺎ نموذج "ﻓتح"
ﻓتتم اﻻستعﺎنة به لمنع الذروة الثﺎنية والثﺎلثة للﺟﺎئحة ،عندمﺎ ينخﻔض عدد اﻹصﺎبﺎت وتتحول البﻼد
إلﻰ "اللون اﻷخضر".
لقد رأينﺎ ﺟميعﺎ أن نموذج "ﻓتح-إغﻼق" غير نﺎﺟح وغير صحيح .إذن مﺎ هو الحل الصحيح
والحقيقﻲ؟ اﻹسﻼم يحﺟر علﻰ الﻔور المكﺎن الذي يظهر ﻓيه الوبﺎء ﻷول مرة ويحظر الدخول
والخروج منه وإليه ،وﻻ يتعﺎمل مع الوبﺎء بمظهر اقتصﺎدي مﺎلﻲ بحت ،بل بﺷكل إنسﺎنﻲ ،إذ ﻻ
يمكنه أن يمنع تدﻓق الحيﺎة واستمرارهﺎ .ﻓهو يحﺎﻓظ علﻰ بقﺎء الحيﺎة علﻰ مسﺎرهﺎ الطبيعﻲ ،وهو ﻻ
يحبس النﺎس ﻓﻲ منﺎزلهم ،وتوظف الدولة كل طﺎقﺎتهﺎ وقدراتهﺎ لمعﺎلﺟة الوبﺎء بين النﺎس .وبﺎلتﺎلﻲ
يمنع من البداية انتﺷﺎر الوبﺎء إلﻰ منﺎطق أخرى ،وحتﻰ لو انتﺷر  -وهذا لن يحدث  -ﻓهو ﻻ يتبع
نموذج "ﻓتح-إغﻼق" ،ﻓﺎلحيﺎة تستمر وتتدﻓق بﺷكل طبيعﻲ وبكل مظﺎهرهﺎ ،وﻓﻲ الوقت نﻔسه تتخذ
الدولة ﺟميع التدابير الﻼزمة لمكﺎﻓحة الوبﺎء .واليوم وعلﻰ الرغم من عدم ظهوره ابتداء ﻓﻲ تركيﺎ
ﻓﺈن الوبﺎء انتﺷر ﻓﻲ ﺟميع أنحﺎء البﻼد بسبب اﻻستراتيﺟية الخﺎطئة التﻲ اتبعهﺎ النظﺎم بﺎلدرﺟة
اﻷولﻰ .ﻓلو تم من البداية اتبﺎع واتخﺎذ استراتيﺟية صحيحة ﻓﺈن كل ذلك لم يكن ليحدث .يﺟب علﻰ
النظﺎم أن يتعظ ويعتبر من هذا ،ويؤمل أن يتبع اﻻستراتيﺟية التﻲ حددهﺎ اﻹسﻼم بدﻻ من اتبﺎع
نموذج "ﻓتح-إغﻼق" ﻓﻲ اﻷوبئة الﻼحقة.
كتبه ﻹذاعة الﻣكتب اﻹعﻼﻣي الﻣركزي لﺣزب التﺣرير
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