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بيان صحفي

أزمة الجوع في سوريا بسبب فيروس كورونا والحرب أثرت على النساء واألطفال
تسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من نصف مليون شخص بحسب المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البالد وخارجها.
كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت االقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة ،ومنها القطاع الصحي ،إذ
أصبح أكثر من نصف المستشفيات العامة والمراكز الصحية في سوريا خارجة عن الخدمة ،وفقا ً
لمنظمة الصحة العالمية.
وباإلضافة إلى كل هذه المعاناة تواجه سوريا اليوم أزمة جوع غير مسبوقة مع تفشي فيروس
كورونا ومع ارتفاع أسعار األغذية األساسية إلى مستويات غير مسبوقة حتى في ذروة الصراع
المستمر منذ تسع سنوات ،حيث وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى نسبة  200في المائة في أقل من
عام مع تسجيل الليرة السورية انخفاضا ً قياسيا ً أمام الدوالر األمريكي .وقد ذكر البرنامج التابع لألمم
المتحدة على حسابه على موقع تويتر أن "االرتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية ثم وباء كوفيد-
 19دفعا بعائالت في سوريا إلى ما يتجاوز طاقتها".
هذا وقد أشارت منظمة األمم المتحدة إلى أن انتشار وباء كوفيد 19-قد عقّد من الوضع وساهم
في ارتفاع أعداد األشخاص الذين يعانون من سوء أو انعدام التغذية ،حيث أحصت المنظمة 9،3
مليون سوري باتوا يعانون اليوم من انعدام األمن الغذائي ،مقارنة بـ 7،9مليونا ً قبل ستة أشهر بسبب
التأثير اإلنساني واالقتصادي النتشار فيروس كورونا بحسب برنامج األغذية العالمي.
إن هذه األرقام المروعة وغيرها من اإلحصائيات تبين الحالة المؤسفة والمزرية التي وصل
إليها أهلنا في سوريا ،وأيضا ً هي مؤشر على وجود كارثة حقيقية على صعيد الوضع اإلنساني
خاصة مع التعامل غير المسؤول مع جائحة كورونا الذي قامت به مؤسسات النظام الغاشم في ظل
الوضع االقتصادي المتردي والعقوبات المفروضة عليها والتي لن تصيب الطغمة الحاكمة بل عامة
الناس التي زادتهم فقراً وجوعا ً وبطالة ،حيث يجب عليهم اليوم الوقوف في طوابير طويلة لشراء
الخبز والضروريات اليومية األخرى ،إذ يعيش أكثر من  90بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر
البالغ دوالرين في اليوم بينما تتزايد االحتياجات اإلنسانية.
هذا هو واقع أهلنا المفجع في سوريا في ظل هذا النظام الغاشم الذي وجه سالحه نحوهم وسلط
عليهم آلة قمعه الهمجية ،حتى بات الناس يأكلون بقايا النفايات ويقفون طوابير أمام المخابز ويقتاتون
أوراق الشجر ويفترشون الشوارع وغيرها من مكدرات الحياة البائسة التي فُرضت عليهم طوال
سنوات عديدة.

إن الواقع المرير الذي يعيشه أهل سوريا ال يختلف كثيرا عما يحدث في مختلف بالد المسلمين
على كل األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية ،بل كل يوم يأتي هو أسوأ من الذي قبله ،وإننا في
حزب التحرير الرائد الذي ال يكذب أهله نعيد ونكرر عند سماع الصيحات وتوالي األزمات ونشر
اإلحصائيات ،و ُنبين أن سبب هذا كله هم حكام خاضعون للنظام الرأسمالي الفاسد الذي أثبت فشله
في إيجاد حلول ومعالجات لمشكالت الناس ،فضال عن أنه سبب من أسباب إفقار الناس وتجويعهم
أصالً ،إنه النظام الذي يهمل الناس الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الفورية .يقول رسول هللا
صلى هللا عليه وسلمَ « :ف إاإلِ َمام َراع َوه َو َم إسئول َعنإ َر ِع َّيتِ ِه» رواه البخاري.
إن األزمات التي تمر بها األمة اإلسالمية اليوم بل العالم قاطبة ليست أزمة اقتصاد فحسب
فالمال والثروة موجودة في األرض ولكنها في قبضة حكام مأجورين ،قال تعالىَ ﴿ :وه َو الَّذِي أَ َ
نزل َ
ات كل َ
اء َماء َفأ َ إخ َر إج َنا ِب ِه َن َب َ
ش إيء َفأ َ إخ َر إج َنا ِم إنه َخضِ را ُّن إخ ِرج ِم إنه َح ّبا ُّم َت َراكِبا َومِنَ ال َّن إخ ِل
س َم ِ
مِنَ ال َّ
ش َتبِها َو َغ إي َر م َت َ
الر َّمانَ م إ
مِن َط إل ِع َها قِ إن َوان دَانِ َية َو َج َّنات منإ أَ إع َناب َو َّ
ابه انظروا إِ َلى
الز إيتونَ َو ُّ
ش ِ
َث َم ِر ِه إِ َذا أَ إث َم َر َو َي إن ِع ِه إِنَّ فِي َذلِك إم ََل َيات ل َق إوم ي إؤمِنونَ ﴾ فالمال مال هللا وهو وافر وكثير ،ولكن
األزمة هي أزمة غياب قانون هللا في األرض وسيادة قانون البشر والهوى.
فهلم لنصرة اإلسالم وتحكيم شرع هللا الذي به تحيا العقول والنفوس وتحيا به األرض ومن
عليها ،ولتكون العاقبة الرضا في الدنيا واآلخرة .أخرج ابن ماجه والبيهقي عن عبد هللا بن عمر
رضي هللا عنه قال :أقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالَ « :يا َم إع َ
ج ِرينَ َ ،خ إمس
ش َر ا إلم َها ِ
شة فِي َق إوم َق ُّط َح َّتى ي إعلِنوا ِب َها إِ َّّل َف َ
ح َ
اّلل أَنإ تدإ ِركوهنَّ ؛ لَ إم َت إظ َه إر ا إل َفا ِ
شا
إِ َذا ا إبتلِيت إم ِب ِهنَّ َوأَعوذ ِب َّ ِ
ض إت فِي أَ إس ََلفِ ِه إم الَّذِينَ َم َ
فِي ِه إم ال َّطاعون َو إاألَ إو َجاع الَّتِي لَ إم َتكنإ َم َ
ض إواَ ،ولَ إم َي إنقصوا ا إل ِم إك َيال َ
َوا إلم َ
ان َعلَ إي ِه إمَ ،ولَ إم َي إم َنعوا َز َكا َة أَ إم َوالِ ِه إم إِ َّّل
ِيزانَ إِ َّّل أخِذوا ِبالسنِينَ َوشِ َّد ِة ا إل َمئو َن ِة َو َج إو ِر ال ُّ
س إل َط ِ
سلَّ َط َّ
ّللا
اء َولَ إو َّل ا إل َب َهائِم لَ إم ي إم َطرواَ ،ولَ إم َي إنقضوا َع إه َد َّ ِ
س َم ِ
ّللا َو َع إه َد َرسولِ ِه إِ َّّل َ
منِعوا ا إل َق إط َر مِنإ ال َّ
ض َما فِي أَ إيدِي ِه إمَ ،و َما لَ إم َت إحك إم أَئِ َّمته إم ِب ِك َتا ِ
ّللا َو َي َت َخ َّيروا ِم َّما
ب َّ ِ
َعلَ إي ِه إم َعد ّوا مِنإ َغ إي ِر ِه إم َفأ َ َخذوا َب إع َ
ّللا إِ َّّل َج َعل َ َّ
أَ إن َزل َ َّ
سه إم َب إي َنه إم».
ّللا َبأإ َ
وهذا هو حالنا أيها المسلمون اليومّ ،إال أن الواجب الذي ينبغي أن يعمل له المسلمون اليوم هو
إعادة المجد والعزة لإلسالم والمسلمين بإقامة دولة المسلمين وذلك بالعهد والميثاق مع هللا والعمل
بشرعه وإعادة هذا اإلسالم إلى الحياة ،وهذا ال يكون إال بتطبيق اإلسالم كامال بإقامة دولته في قطر
ما ثم السعي إلى ضم األقطار األخرى إلى ذلك القطر المرتكز ،كما فعل رسول األمة صلوات ربنا
وسالمه عليه.
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