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روناهي/ قامشلو- فيروس كورونا الذي 
ظهر 12 كانون األول 2019 في مدينة 
عالمياً,  وباًء  أصبح  الصينية  ووهان 
المتخذة  والتدابير  القرارات  تعددت 
وحمالت التوعية من أجل الحماية منه 
إلى أن يصدر اللقاح أو العالج له وفي 
مدينة قامشلو كان لألهالي رأٌي في ذلك.

وباًء  كورونا  فيروس  أصبح  أن  بعد 
وشغلهم  العالم  حديث  أصبح  عالمياً, 
الشاغل التحدث عنه وعن طرق الحماية 
فيروس  وهو  األخيرة,  اآلونة  في  منه 
بالرذاذ  المباشر  االتصال  عبر  ينتقل 
التنفسي الصادر عن الشخص المصاب 
العطس(،  أو  السعال  عن  ينشأ  )والذي 

ومالمسة األسطح الملوثة بالفيروس. 
يعيش  أن  /كوفيد-19/  لفيروس  ويمكن 
على األسطح لعدة ساعات، ولكن يمكن 
القضاء عليه بمسح األسطح بالمطهرات, 
حيث أنه شهد العالم في الشهور الماضية 
له  كان  مما  والفزع  الرعب  من  حالة 
الناس  الكثير من  نتائج سلبية على حياة 
وعطلت حركة االقتصاد العالمي فشهدت 
مؤشرات األسواق في جميع أنحاء العالم 
انخفاضات كبيرة في ضوء تراجع للقيم 
العالم,  حول  األسهم  من  للكثير  السوقية 

إلى هذه اللحظة ال يزال العالم عاجًزا عن 
التوصل إلى لقاح أو عقار فعال للوقاية 
التوصيات  تبقى  لذا  منه،  للعالج  أو 
وتدابير التحكم في انتشار العدوى المالذ 
انتشار  لمنع  اآلن  حتى  واآلمن  الوحيد 

عدوى فيروس كورونا.
ويذكر بدأ ظهور الفيروس في 12 كانون 
األول 2019 بمدينة ووهان الصينية إال 
أن بكين كشفت عنه رسمياً في منتصف 

كانون الثاني الماضي.

الرتحيب بقرارات اإلدارة 
الذاتية

عدة  قرارات  الذاتية  اإلدارة  أصدرت 
الوضع  لدراسة  خاصة  لجان  وشكلت 
واتخاذ التدابير الالزمة من أجل مواجهة 
الصدد  بهذا  منه,  والوقاية  المرض  هذا 
األهالي  آراء  باستطالع  قامت صحيفتنا 
في مدينة قامشلو, وبخصوص ذلك التقينا 
مع المواطنة »نيروز خليل أحمد« حيث 
التدابير  باتخاذ  بدأت  بأنها  حديثها  بدأت 
الالزمة من أجل حماية نفسها وأطفالها، 
أصدرته  الذي  بالقرار  ورحبت  كما 
بإغالق  يتعلق  فيما  الذاتية  اإلدارة 
وإلغاء  والجامعات  والمعاهد  المدارس 
بأنه  مبينةً  الصحي  والحجر  التجمعات 
يعد إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس 

كورونا في المنطقة.

تدابري شخصية للحامية 
من كورونا

أتخاذها  يوصى  التي  الشخصية  التدابير 
تكون  للحماية  شخصية  كإجراءات 
اليوم  خالل  متكرر  بشكل  اليدين  بغسل 
بالماء والصابون والحرص على وجود 
الشخص  مع  اليد  لتعقيم  مطهرات 
والحرص على تعقيم األسطح المشتركة 
واستخدام  واحد,  شخص  من  أكثر  بين 
المنديل عند السعال أو العطس والتخلص 
منه بعد االستخدام فوراً واالهتمام بنظافة 
إلى  سيؤدي  االهتمام  عدم  ألن  البيت 

تفشي الفيروس.

إلغاء التجمعات قرار صائب

أصدرتها  التي  التجمعات  إلغاء  قرار 
اإلجراءات  أهم  من  الذاتية  اإلدارة 
وفي  الفيروس,  هذا  ضد  االحترازية 
هذا السياق التقينا مع المواطن »هوزان 
الفلسفة  مادة  أساتذة  أحد  وهو  شيخي« 
وأبدى رأيه عن فيروس كورونا والذي 
بدوره أبدى ترحيبه بقرار إلغاء التجمعات 
والحجر  والجامعات  المدارس  وأغالق 
فيروس  تفشي  لعدم  وذلك  الصحي، 
قائالً:  وأضاف  قوله،  حسب  كورونا 
اآلخرين  أصابه  إلى  تؤدي  »التجمعات 
بالعدوى«, كما دعا إلى االهتمام بالنظافة 
الشخصية وعدم استخدام معدات شخص 

آخر وعدم إهمال النظافة.

وأكمل هوزان شيخي مطالباً من الجهات 
المعنية بتوسيع حمالت التوعية الصحية 
ونشر برامج تلفزيونية ولصق الملصقات 
إلى  تهدف  التي  المدن  في  الجدارية 
الحماية من فيروس كورونا بشكل أوسع.

إقليم  في  المعقمة  المواد  رش  حملة 
الجزيرة

اإلدارة  بدأت  الماضية  القليلة  األيام  في 
المواد  برش  الصحة  وهيئة  الذاتية 
هذه  فكانت  المؤسسات,  في  المعقمة 
التي  الحملة  بداية  من  األولى  المرحلة 
كورونا,  فيروس  من  الوقاية  إلى  تهدف 
الوقاية  مواد  توفر  موضوع  وحول 
الشخصية تحدث المواطن »أحمد زيور 
على  الحصول  »يصعب  قائالً:  علي« 
كالكمامات  الشخصية  الوقاية  المواد 
تم  كونه  المعقمة  المواد  أو  والقفازات 
فقدانها من الصيدليات، كما أكد وصول 
آالف  عشرة  إلى  الكمامات  علبة  سعر 

ليرة سورية«.
نشر  »يجب  بالقول:  حديثة  علي  وختم 
إعالنات الحماية من كورونا على التلفاز 
توعية  بحمالت  والبدء  الصحف  وفي 
واألماكن  الشوارع،  تعقيم  وحمالت 
انتشار  لمنع  أكثر  مكثف  بشكل  العامة 
اإلدارة  طالب  كما  كورونا«.  فيروس 
لهم  المعقمة  المواد  بتوفير  الذاتية 

والوسائل الوقائية الالزمة.
ويذكر بأن البلديات مؤخراً بدأت بحملة 
الجزيرة  إقليم  في  المعقمة  المواد  رش 
في كافة المراكز كأجراء احترازي لمنع 

انتشار فيروس كورونا المستجد. 

أهالي قامشلو: »يجب التركيز على النظافة الشخصية 
للوقاية من فيروس كورونا«

نوروز للتآخي عنوان
تغيرت العقليات بشكٍل كبير وباتت تستوعب بعضها البعض في شمال 
وشرق سوريا، والكثير ممن كانوا ينكرون وجود الشعب الكردي في 
العالم، أصبحوا يدركون بأن هذا الشعب حقوقه مشروعة وهو شعب 
فكان  والدمار،  والحرب  الدم  لغة  يحب  وال  وللتآخي،  للسالم  محب 

نوروز العام 2020،..«9

اإلدارة الذاتية: »االنتصار على 
داعش؛ تاريخي«

أكدت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أّن انتصار قوات سوريا الدميقراطية على داعش كان انتصاراً تاريخياً ولكل البشرية، وأشارت إلى 

أّن شعوب شمال وشرق سوريا ضحت بأكثر من 12 ألف شهيد في سبيل القضاء على داعش وإنهاء فكره املتطرف. وشدد البيان على 

ضرورة إيجاد اجملتمع الدولي مطالب حل ألسرى داعش، وعدم ترك احلمل على كاهل اإلدارة الذاتية ومؤسساتها، بل التدخل لتشكيل 

محكمة دولية، وتقدمي هؤالء للعدالة الدولية..«2

دُقت نواقيُس الخطِر في كّلِ دول العالم واُتخذت 
تفّشي  لحصر  الصرامِة  لغايِة  إجراءاٌت وصلت 
فيروس كورونا، ومنها منُع التنقل وإيقاف العمِل 
الفعالياِت  وإلغاِء  والتجمعِ  العامِة  بالمؤسسات 
العاّمِة والبطوالِت الرياضيّة، وإذ تتعدد النظريات 
حول سبب الوباء إال أّن الحديث اليوم يدور حول 

طريقة احتوائه....«5

فريوس كورونا... البداية 
واالنتشار

شهود عيان من أهايل رسي كانيه: »أردوغان مجرم 
حرب ومرتزقته لصوص الليل والنهار«

إلى  وتحويلها  آمنة  مناطق  دخول   
إدخال  خالل  من  لإلرهاب  بؤرة 
والتزعم  إليها  واللصوص  المرتزقة 
»المنطقة  مسمى  تحت  الحل  بأنه 
أروغان  الفاشي  فعله  ما  اآلمنة« هذا 
رأس  كانيه/  سري  في  ومرتزقته 
العين والشهود على هذه الجرائم من 

أهالي المنطقة...«6

استطالع/ عادل عزيز
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تعتبر  الطماطم  أن  اآلن  معظمنا  يعرف 
فاكهة وليست من الخضار ولكن يجهل كثير 
منا أن البامية مثالً هي أيضاً من الفواكه لذا 
ندرج فيما يلي الئحة ببعض الخضار التي 

هي في الحقيقة تعد من الفاكهة.
خضار،  أو  مثالً  فاكهة  الحبة  تكون  كي 
والصفات  الخصائص  مختلف  توفر  يجب 
الحامض،  أو  مثالً  الحلو  الطعم  غير  فيها 
نعرض عليكم الفواكه السبعة والسبب وراء 

كون كل منها من الفواكه وليس الخضار.
من  الباذنجان  فقط  ليس  الباذنجان:   -1
بالرغم  التوت  أنواع  يعتبر من  بل  الفواكه 

من مذاقه المر أحياناً.
2- اليقطين: اليقطين أيضاً من الفواكه وليس 
من الخضار، بخصائصه المضادة لألكسدة 
فقر  ومضادات  السكر  ارتفاع  ومضادات 
الدم يجب تناول هذه الفاكهة طيلة أيام السنة 

وليس فقط أثناء فصل الشتاء
من  الخيار  أن  بعضنا  يعلم  قد  الخيار:   -3
الفواكه ولكن قد يجهل الكثير منا خصائصه 
لخفض الوزن حيث يحتوي كوب كامل من 

الخيار على ستة سعرات حرارية فقط
التي  الفواكه  من  أيضاً  البامية  البامية:   -4
يجب علينا تناولها باستمرار لما تحويه من 

C األلياف والبوتاسيوم وفيتامين
الفلفل  أنواع  جميع  الفليفلة:  أو  الفلفل   -5
الحلوة  الفليفلة  أو  الحارة  الفليفلة  الحار، 

مليئة  أنها  كما  فواكه  أنها  على  تصنف 
بفيتامين C وتضيف الكثير من النكهة إلى 

وجباتنا اليومية اللذيذة.
6- الذرة الحلوة: من كان يصدّق أن الذرة 
الحلوة هي من الفواكه أيضاً فهي يقلل من 

خطر اإلصابة بفقر الدم

لشمال  الذاتية  اإلدارة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
سوريا  قوات  انتصار  أّن  سوريا  وشرق 
تاريخياً  انتصاراً  كان  داعش  على  الديمقراطية 
شمال  أّن شعوب  إلى  وأشارت  البشرية،  ولكل 
وشرق سوريا ضحت بأكثر من 12 ألف شهيد 
فكره  وإنهاء  داعش  على  القضاء  سبيل  في 
إيجاد  ضرورة  على  البيان  وشدد  المتطرف. 
داعش،  ألسرى  حل  مطالب  الدولي  المجتمع 
الذاتية  اإلدارة  كاهل  على  الحمل  ترك  وعدم 
دولية،  لتشكيل محكمة  التدخل  بل  ومؤسساتها، 

وتقديم هؤالء للعدالة الدولية..
بمناسبة مرور الذكرى السنوية األولى النتصار 
قوات سوريا الديمقراطية على داعش وهزيمته 
الزور  دير  ريف  في  بالباغوز  معاقله  آخر  في 
الشرقي؛ أصدرت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا بياناً؛ جاء فيه: »تمر هذه األيام الذكرى 
داعش  على  العظيم  لالنتصار  األولى  السنوية 
االنتصار  ذلك  الباغوز،  معركة  في  اإلرهابي 
الذي أنهى وجود أعتى تنظيم إجرامي في تاريخ 
بذلك  مخلصاً  معاقله،  آخر  وتحرير  البشرية، 
ظالم  خيّم  الذين  األبرياء  المدنيين  من  اآلالف 
داعش على حياتهم، وحولها إلى جحيم ال يطاق.
لقد قاومت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية 
المرأة، والحقاً قوات سوريا الديمقراطية داعش 
بكل بسالة وصمود، مقدمة اآلالف من الشهداء، 
ومنعته من التوسع وارتكاب المجازر والتطهير 
كوباني،  في  الصمود  ملحمة  وكانت  العرقي، 
عسكرية  بإمكانات  المدعم  له  النهاية  بداية  هي 
كوباني،  في  دحره  تم  حيث  كبيرة،  وبشرية 

الشعوب،  جميع  قبل  من  جسام  بتضحيات 
وتأييد من كل  وبمشاركة كردستانية وبتضامن 
كوباني  سقوط  في  وجدوا  الذين  العالم  أحرار 
مقابل  والخير  والعدالة  اإلنسانية  لقيم  سقوطاً 
كان  لذلك؛  والقتل.  الظالم  وفكر  الشر  انتصار 
كوباني  حول  وااللتفاف  العالم،  حول  التضامن 

التي أصبحت رمزاً للمقاومة والصمود.
مع  العالقة  بداية  هي  كوباني  معركة  كانت 
لقوات  دعمه  أعلن  الذي  الدولي  التحالف 
مع  الكبيرة  معركتها  في  الديمقراطية  سوريا 
وأسفرت  أعوام،  خمسة  دامت  والتي  داعش 
والرقة  والطبقة،  أبيض  وتل  منبج  تحرير  عن 
المزعومة،  لدولته  عاصمة  داعش  أعلنها  التي 
وانتهت باإلجهاز عليه وتحرير آخر معاقله في 

الباغوز«.
أنهى  قد  الباغوز  انتصار  أن  إلى  البيان  وأشار 
والرقة  الموصل  احتل  قد  كان  الذي  داعش 
في  اإليزيديين  بحق  وحشية  إبادة  وارتكب 
وتتمدد«،  »باقية  شعار  يرفع  وكان  شنكال، 
العسكرية  الترسانة  من  هائل  بكم  متسلحاً 
من  اآلتين  المدربين  والعناصر  المتطورة، 
ودعم  التقنية،  والخبرات  األرض،  أصقاع  كل 
وإشراف من االستخبارات التركية، وهو األمر 

الذي جعل منه تهديداً كبيراً للمنطقة وللعالم. 
في  الملحمي  االنتصار  »إن  البيان:  وأضاف 
الباغوز لم يكن نصراً لقوات سوريا الديمقراطية 
ولشعوب المنطقة والتحالف الدولي فقط، بل كان 
ضد  الحضارة  ولمسيرة  البشرية،  لكل  نصراً 
التوحش والقتل والظالم. لقد كان هذا االنتصار 

التي  الجسام  التضحيات  سلسلة  في  مهمة  حلقة 
قدمتها قوات سوريا الديمقراطية، نيابة عن كل 
شعوب العالم، في معركتها الطويلة ضد داعش، 
والتي كلفت أكثر من 12 ألف شهيد، وما يزيد 
عن 25 ألف جريح بينهم المئات من اإلعاقات 

المستدامة.«
التاريخي  االنتصار  ذكرى  »إن  البيان:  وتابع 
في الباغوز تأتي وداعش يحاول أن يلملم بقاياه 
وينظم صفوفه، مستفيداً من العدوان واالحتالل 
بغية  وذلك  الذاتية؛  اإلدارة  لمناطق  التركي 
مواصلة الهجوم على المدنيين، وارتكاب أعمال 

القتل والتخريب في المدن والقرى اآلمنة.
إن االحتالل التركي ومرتزقه يقدمون كل أسباب 
هجومهم  خالل  من  لداعش،  والديمومة  الدعم 
وشرق  شمال  ومناطق  لمدن  واحتاللهم  الغادر 
والمعنويات،  األمل  نفسه  في  ويبثون  سوريا، 
قوات  انشغال  لكي يظهر مرة أخرى، ويستغل 
ضد  مناطقها  عن  بالدفاع  الديمقراطية  سوريا 
فيهاجم  الشمال،  من  اآلتي  التركي  االحتالل 
التركي  الجيش  بجنود  مستقوياً  الجنوب  من 
ومرتزقته ممن باعوا وطنهم وشرفهم للغريب. 
عناصر  من  اآلالف  وجود  مسألة  فإن  وكذلك؛ 
داعش في سجون اإلدارة الذاتية، باإلضافة إلى 
يشكل  واألطفال،  النساء  من  اآلالف  عشرات 
خطراً على كل العالم، في حال تمكن هؤالء من 
تحرير  بكيفية  يفكر  داعش  من  ويجعل  الفرار، 
كجنود  استخدامهم  وإعادة  السجن،  من  هؤالء 
موقوتة،  قنابل  فهؤالء  حروبه،  في  ومقاتلين 

يجب التعامل معها بحكمة ودراية ودعم دولي.

المجتمع  إيجاد  ضرورة  على  البيان  وشدد 
الدولي مطالب حل ألسرى داعش، وعدم ترك 
ومؤسساتها،  الذاتية  اإلدارة  كاهل  على  الحمل 
بل التدخل لتشكيل محكمة دولية، وتقديم هؤالء 
إلعادة  برنامج  وضع  وكذلك  الدولية.  للعدالة 
بناء المناطق المحررة من داعش، وتأهيل أهلها 
من الذين تعرضوا لظلم داعش، وشحن ممنهج 
لبرامج الكراهية والتشويه وغسل األدمغة، من 

تلك التي استخدمها داعش طيلة فترة سيطرته.
أسرى  دعم  ضرورة  على  البيان  شدد  وكذلك 
يتم  حتى  لهم  النفسية  الرعاية  وتقديم  داعش 

إدماجهم من جديد بشكل مفيد في المجتمع.
الذاتية  اإلدارة  شعوب  »إن  البيان:  واختتم 
لم  التي  سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
تبخل في التضحية بأبنائها من أجل إلحاق الهزيمة 
بداعش وتخليص البشرية من شروره، تتطلع إلى 
الدعم الدولي لها في معركتها ضد فلول داعش، 
حل  وإيجاد  آثاره،  من  التخلص  في  والمساعدة 
ومنع  خلفها،  التي  واألطفال  واألسر  لمعتقليه، 
الدولة التركية من الهجوم واالحتالل، والمطالبة 
بخروجها من األراضي السورية والتوقف عن 
التحالف  ومواصلة  والمجرمين،  المرتزقة  دعم 
الدولي دعمه لقوات سوريا الديمقراطية، وترنو 
إلى الضغط على كل األطراف من أجل إشراك 
النهائي،  الحل  مفاوضات  في  الذاتية  اإلدارة 
السورية  الدولة  مستقبل  في  لها  مكان  وضمان 
التي يجب أن تكون حرة لكل أبنائها، بعيداً عن 
أو  اإلقليمية  القوى  ونفوذ  تأثير  تحت  الوقوع 

الدولية«. 

االحتباس  أن  من  حديثة  دراسة  حذرت 
مياه  حمضية  معدل  وارتفاع  الحراري 
الشعاب  كل  قتل  في  يتسببا  قد  المحيطات 
وتمضي   ,2100 عام  بحلول  المرجانية 
تنتج عن  التي  الحراري  ظاهرة االحتباس 
انبعاثات غاز المشاتل في طريقها للقضاء 
 %  90 لـ   70 بين  ما  تتراوح  نسبة  على 
من الشعاب المرجانية خالل ال 20 عاماً 

المقبلة.
وتوصل باحثون من دراستهم التي أجروها 
الخطر  أن  تُبَيِّن  نتائج  إلى  هاواي  بجامعة 
قادم  المرجانية  الشعاب  يهدد  الذي  األكبر 
في  االنبعاثات  عن  الناتجة  التغيرات  من 

بيئتها. 
الترميم  أن مشاريع  إلى  الباحثون  نوه  كما 
المعنية بحماية الشعاب المرجانية، بما في 
ذلك الحاجز المرجاني العظيم الممتد بطول 
1400 ميل في استراليا، ستواجه تحديات 
السنوات  خالل  األخرى  هي  خطيرة 
المقبلة, ولن يكون للزيادات المستقبلية في 
البشر  أفعال  الناتجة عن  التلوث  مستويات 
سوى تأثير بسيط بشأن القضاء على موائل 
قد  البشر  ألن  وذلك  المرجانية،  الشعاب 

ألحق بها بالفعل مثل هذه األضرار الشديدة.
ونقلت في هذا السياق صحيفة الدايلي ميل 
عالمة  ستيتر«،  »رينيه  عن  البريطانية 
مانوا  هاواي  بجامعة  الحيوية  الجغرافيا 
اجتماع  في  الجديدة  النتائج  قدمت  التي 
علوم المحيطات بكاليفورنيا هذا األسبوع، 
قولها »يبدو أن الوضع سيكون قاتماً للغاية 
بحلول عام 2100, ونحن بحاجة لمواصلة 

الشواطئ  لتنظيف  المبذولة  الجهود  تلك 
ومكافحة التلوث، فهي بالفعل جهود رائعة، 
استمراريتها«.  لضمان  تشجيعها  وينبغي 
وأكملت رينيه »لكن يظل التصدي لظاهرة 
التغير المناخي هو ما نحتاج لدعمه بالفعل 
في نهاية المطاف من أجل حماية الشعاب 

المرجانية وتجنب الضغوطات المركبة«.

ـ تعمل قوى  عين عيسى/ حسام اسماعيل 
عيسى  بعين  )األسايش(  الداخلي  األمن 
أعلنته  الذي  الحظر  قرار  تطبيق  على 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ابتداًء 
سالمة  على  حرصاً   ،2020  /3/23 من 
الوباء  هذا  أنتشار  من  ومنعاً  المواطنين 
األهالي  لكافة  دعوتها  وجددت  الخطير، 
التدابير  هذه  وأخذ  القرار  بهذا  االلتزام 

بجدية.
وبادرت قوى األمن الداخلي )األسايش( منذ 
ساعات الصباح الباكر إجراءاته على كافة 
عين  ناحية  مركز  في  لها  التابعة  الحواجز 
ومنع  القرار  هذا  لتطبيق  وريفها؛  عيسى 
المناطق  عبر  العبور  واألشخاص  اآلليات 
على  حرصاً  البعض؛  ببعضها  المتصلة 
السالمة العامة، باستثناء اآلليات والشاحنات 
والحاالت  الغذائية  المواد  توزع  التي 

اإلنسانية، واإلسعافية الطبية.
وبحسب اإلداري بقوى األمن الداخلي والت 
بوزان؛ فإن قوى األمن الداخلي )األسايش( 
تعمل على تطبيق قرار اإلدارة الذاتية، وأي 
المخالف  سيعرض  المذكور  للقرار  مخالفة 

التي يستغلها طوال  للحجز، وتوقيف اآللية 
فترة الحظر المعلن، بعد تنبيهه.

لصالح  القرار  »هذا  بوزان:  وأضاف 
المواطنين وعليه يجب أخذ هذا القرار على 
محمل الجد، والتركيز على اتباع اإلجراءات 
والعادات الصحية، والحرص على السالمة 
الذي يصب في  القرار  بدل مخالفة  العامة، 

مصلحة الجميع«.
والت  الداخلي  األمن  بقوى  اإلداري  وجدد 
بوزان في نهاية حديثه على أن قوى األمن 
في  نهاراً  ليالً  تعمل  )األسايش(  الداخلي 
خدمة المواطنين، وتحرص على سالمتهم، 
ومساعدة  االلتزام  على  نشدد  »لذلك  وأكد: 
القوى األمنية لدرء هذا الوباء الخطير الذي 

العدالة  حزب  حكومة  سلبت  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطي  الشعب  حزب  التركي،  والتنمية 

أربعة بلديات أخرى في باكور كردستان.
على  اليوم  صباح  التركية  السلطات  واستولت 
أربعة بلديات في باكور كردستان وهي »ايله، 
الشرطة  وطوقت  ارخنيه«،  ليجه،  فارقين، 

محيط البلديات وُمنع االقتراب منها.
كما واعتقلت السلطات الفاشية كل من الرئيسة 
المشتركة لبلدية فارقين ناشدة توبراك، والرئيس 
وعينت  كايا.  أحمد  ارخنيه  لبلدية  المشترك 
سلطات أردوغان قائمين بأعمال البلدية بدالً من 

الرؤساء المشتركين.
اآلن  حتى  احتلت  أردوغان  سلطات  أن  علماً 
أكثر من نصف عدد البلديات التي فاز بها حزب 
آذار    31 انتخابات  في  الديمقراطي  الشعوب 
العدالة  حزب  سلطات  تستولي  حيث   ،2019
على  بالقوة  القومية  الحركة  وحليفته  والتنمية 
وتزج  الشعوب  بها حزب  فازت  التي  البلديات 
وتعين  تفصلهم.  أو  السجون  في  بها  الفائزين 
من  بدالً  البلدية  مهام  لتسيير  حكوميين  وكالء 
داللة  وهذه  المفصولين،  أو  المعتقلين  الرؤساء 
سياسة  يمارس  أردوغان  حزب  بأن  واضحة 

التعسف والقمع بشأن كل من ال ينتمي له.

ستة فواكه لطاملا اعتقدنا أنها خضار اإلدارة الذاتية: »االنتصار على داعش؛ تاريخي«

 الشعاب املرجانية قد تختفي
بحلول عام 2100  أسايش عني عيسى: »نعمل على تطبيق

»قرار احلظر الصادر عن اإلدارة الذاتية
 حكومة أردوغان سلبت أربع بلديات

أخرى حلزب الشعوب

 كورونا بين
 االنتقال

والحماية

تبدو مخاطر انتقال مرض كورونا كوفيد 19 
بالعدوى  املصاب  الشخص  براز  طريق  عن 
محدودة مع ذلك من األجدر أخذ االحتياطات 
أكثر لتنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام 

دورة املياه وقبل تناول الطعام .

مبرض  إصابتك  احتمال  من  احلد  ميكنك 
كورونا أو انتشاره باتخاذ بعض االحتياطات 

البسيطة : 

بفركهما  بانتظام  جيداً  يديك  نظف   -1
بغسلهما  أو  لليدين  كحولي  مبطهر 
يقتل  أن  ذلك  شأن  فمن   . والصابون  باملاء 
الفيروسات واجلراثيم والطفيليات قد تكون 

على يديك. 

واحد  متر  عن  تقل  ال  مبسافة  احتفظ   -2
أو  يسعل  شخص  وبني  بينك  )3اقدام( 
يعطس  عندما  الشخص   ألن   . يعطس 
قطيرات  فمه  أو  أنفه  من  تتناثر  يسعل  أو 

سائلة صغيرة قد حتتوي على الفيروس.

ألن  وفمك.  وانفك  عينيك  ملس  جتنب   -3
اليدين تلمس العديد من األسطح وميكنها 
للفيروس  وميكن  الفيروسات.  تلتقط  أن 
املنافذ  هذه  طريق  عن  اجلسم  يدخل  أن 

ويصيبك باملرض. 

بك  واحمليطني  انت  اتباعك  من  تأكد   -4
اجليدة.   التنفسية  النظافة  ملمارسات 
ويعني ذلك أن تغطي فمك وانفك بكوعك 
السعال  عند  ورقية  مبنديل  أو  املثني 
املنديل  من  التخلص  ثم  العطس.  أو 

املستعمل  على الفور.

كنت  اذا  باملرض:  شعرت  اذا  املنزل  إلزم   -5
باحلمى والسعال وصعوبة التنفس.  مصاباً 
مبقدم  واتصل  الطبية  الرعاية  التمس 
توجيهات  واتبع  إليه.  التوجه  قبل  الرعاية 

السلطات الصحية احمللية . 

املعلومات عن  آخر  باستمرار على  6- اطلع 
املناطق  )املدن،  كورونا  عدوى  تفشي  بؤر 
احمللية (التي ينتشر فيها مرض كورونا على 

نطاق واسع.

قدر  األماكن  هذه  الى  السفر  جتنب   -7
املستطاع خصوصاً إذا كنت مسناً أو مصاباً 
بداء السكري أو بأحد أمراض القلب والرئة.

ال تقضي املضادات احليوية على الفيروسات، 
فهي ال تقضي  إال على العدوى اجلرثومية، 
فإن  فيروس  سببه  كورونا  مرض  أن  ومبا 
املضادات احليوية ال تقضي عليه، فال ينبغي 
مرض  من  للوقاية  كوسيلة  استعماله 
استعمالها  ينبغي  وال  عالجه،  أو  كورونا 
حاالت  لعالج  الطبيب  لتعليمات  وفقاً  إال 

العدوى اجلرثومية .

تتراوح معظم تقديرات فترة حضانة مرض 
كورونا كوفيد 19 ما بني يوم واحد و14 يوماً. 

وعادة ما تستمر خمسة أيام . 

كورونا  فيروسات  أن  إلى  الدراسات  وتشير 
الفيروس  األولية عن  املعلومات  ذلك  مبا في 
املسبب ملرض كورونا قد تظل حية عالقات 
وقد  أيام  لعدة  أو  ساعات  لبضع  األسطح 
نوع  )مثل  الظروف  باختالف  ذلك  يختلف 

السطح ودرجة احلرارة أو الرطوبة البيئية.

عيادة روناهي

محمد صالح حسني
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

صادف يوم أمس 3/22 الذكرى السنوية 
نوجيان  الصحفية  الستشهاد  الثالثة 
آرهان، التي استشهدت جراء هدف سامي 
أهالي  صوت  إيصال  وهو  أال  وإنساني 
الموت  تهاب  لم  شنكال كصحفية جسورة 

في سبيل إعالء صدى الحقيقة.
»توبا  الحقيقي  االسم  آرهان،  نوجيان 
أكيلماز«، والدها )صالح(، وأمها )ذرية(، 
الكردي  آالم شعبها  نقل  سبيل  في  ناضلت 
الدولة  هجمات  وسط  العام  الرأي  إلى 
الكردية  الصحافة  على  المستبدة  التركية 
الحرة، ثم توجهت نوجيان إلى جبال قنديل 
اإلعالمي  مهامها  لمواصلة   2005 في 
من  كبيرة  لضغوطات  تعرضت  أن  بعد 
البقاء  بعدها  لتقرر  التركية،  الفاشية  قبل 
معاناة  تظهر  حربية  ومراسلة  كمناضلة 

شعبها الكردي وكل شعب مضطهد.
التابعة  حلوان  مدينة  في  نوجيان  ولدت 
الدروع  فعالية  في  وشاركت  ُرها،  لوالية 
وقف  بهدف  كردستان  باشور  في  البشرية 

الحرب وإنهاء قتل الشباب.

توثيق وحشية المرتزقة عبر اإلعالم الحر
 2014 سنة  آب  في  شنكال  تعرض  بعد 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  وحشي  لهجوم 
هناك  إلى  التوجه  آرهان  نوجيان  قررت 
ومعاناة  المرتزقة  وحشية  توثيق  أجل  من 
وإيصال  اإليزيدي  والمجتمع  األهالي 
صوتهم إلى العالم عن طريق اإلعالم الحر.
2017بدأت  عام  آذار  من  الثاني  وفي 
»بيشمركة  نفسها  على  تطلق  مجموعة 
في  سحيلة  بلدة  من  قواتها  بتوجيه  روج« 
بلدة سنوني في قضاء  إلى  محافظة دهوك 
صور  خانه  بلدة  إلى  هناك  ومن  شنكال، 
مقاومة  وحدات  حماية  تحت  كانت  التي 
شنكال المكونة من اإليزيديين وعموم أبناء 

المنطقة.
أثارت هذه الخطوة استياء األهالي، وبعدما 
شنكال  مقاومة  وحدات  قيادة  حاولت 
لمعرفة  المجموعة  تلك  قيادة  مع  التواصل 
األخيرة  العمل، صّرحت  هذا  من  أهدافهم 
بأنها تنوي السيطرة على بلدة خانه صور 
وجميع الخط الحدودي مع روج آفا، وأنهم 

سيبدؤون الهجوم في أي لحظة.
في  اآلالف  قبل  من  الثرى  جثمانها  روي 

شنكال

مقاومة  وحدات  محاوالت  جميع  ورغم 
سلمي،  بشكل  الهجوم  هذا  إليقاف  شنكال 
إال أن تلك المجموعة بدأت هجومها صباح 
مما  الثقيلة،  األسلحة  عبر  آذار  من  الثالث 
على  الرد  إلى  اإليزيديين  المقاتلين  دفع 

مصادر النيران.
آرهان  نوجيان  الصحفية  متابعة  وخالل 
بعدة  أصيبت  اليوم،  ذلك  في  لألحداث 
الحسكة،  مدينة  مشفى  إلى  ونقلت  طلقات, 
الجراح،  مجابهة  من  يوماً   19 وعقب 
إلى  لتنضم  نوجيان  الصحفية  استشهدت 

قافلة الشهداء في 22من شهر آذار، ووري 
قبل اآلالف في شنكال  الثرى من  جثمانها 

يوم الخامس والعشرين من ذات الشهر. 
كل  قلب  في  نوجيان  الشهيدة  ذكرى  بقيت 
الحق  صوت  إليصال  يسعى  حر  إعالمي 
صوت  عبره  يصل  الذي  المنبر  ويكون 
الشعوب المناضلة للعالم أجمع، كما ستبقى 
الشعب  يخلد   مزهرة  كوردة  نوجيان 
قدوة  لتكون  عام  كل  في  ذكراها  الكردي 

لكل حر.

قصص بطولة، 58 يوم من المقاومة بوجه أحد 
يرافق  للوطن،  االنتماء  قضية  الناتو،  أعضاء 
أهالي عفرين المهجرين قسراً، بينهم قصة دنيا 
الرغم  على  الجرحى  عالج  في  استمرت  التي 

من سماعها خبر استشهاد ابنها.
قدّم كل شخص خالل هجمات االحتالل التركي 
الثاني  كانون   20 في  عفرين  مقاطعة  على 
أهلها  مقاومة  في ظل  استمرت  والتي   ،2018

لمدة 58 يوماً، رعبوناً النتمائه ألرضه.
خلّفت تلك المقاومة، مئات القصص من المقاومة 
بين شعب أراد أن يعيش حراً وبديمقراطية مع 
لعبت  التي  نسائها،  تضحية  تخفى  فال  الجميع، 

دوراً ريادياً في »مقاومة العصر«.
فقدت  امرأة  قصة  تسرد  هاوار  أنباء  وكالة 
اإلسعافات  في  ممرضة  وأصبحت  كبدها،  فلذة 
األولية إلنقاذ جرحى هجمات االحتالل التركي 

على الرغم من أن لديها فوبيا الدم.
بناحية  كورو  قرية  من  عاماً،   42 علوش  دنيا 
جندريسه شمال غرب مدينة عفرين، أم لـ )ثالثة 

أوالد، منان وحسين ومحمد حسو(.
الفترة،  تلك  السائدة في  المجتمع  وبحكم عادات 
تزوجت دنيا وهي قاصر في سن الـ17 عاماً، 
زوجها،  توفي  الزواج،  من  سنوات   10 وبعد 

المدعو أحمد حسو ، وذلك منذ 15 عاماً.
عاشت دنيا مع أوالدها الثالثة في منزل والدها، 
الزراعية  الحقول  في  وعملت  رأسها،  مسقط 

لتعيل أوالدها وعائلتها في ظل ظروف معيشية 
صعبة.

ربّت أوالدها عىل حب الوطن

انضم  حتى  الوطن،  حب  على  أوالدها  ربّت 
أبناؤها إلى صفوف وحدات حماية الشعب بعد 
عام من اندالع ثورة روج آفا 19 تموز 2012.

لتعلّقها بوطنها واكتسابها الوطنية من الحركات 
الكردية، انخرطت دنيا في صفوف قوات حماية 
المجتمع- المرأة في عام 2017 على الرغم من 

معاناتها من مرض الكلى المزمن.
حماية  قوات  صفوف  في  مكاناً  دنيا  اتخذت 
لهجمات  للتصدي  القتال  جبهات  في  المجتمع 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته على مقاطعة 

عفرين.
وعلى الرغم من خوفها من رؤية الدم-فوبيا- إال 
أنها عندما كانت ترى الجرحى والشهداء، كان 
ساعدت  وعليه  عالية،  ومعنويات  قوة  تتملكها 
اإلسعافات  تقديم  في  والمسعفين  الممرضين 

األولية لهم.
البسيطة،  باألدوات  الجرحى  يداوون  كانوا  فقد 
مدينة  بمركز  آفرين  مشفى  إلى  ويرسلونهم 

عفرين لمعالجتهم.

تتلقى نبأ إصابة ابنها

الذي كانت تساعد فيه دنيا الجرحى  الوقت  في 
والمسعفين، تلقت خبر إصابة أحد أبنائها.

أداوي  كنت  »عندما  ذلك:  عن  دنيا  وتقول 
الجرحى، وردني خبر إصابة ابني منان بجروح 
كل  أن  حينها شعرت  رأسه وظهره،  في  بليغة 
لذا  منان،  ابني  هو  أداويه  يدي  بين  مصاب 
واصلت عملي في مداواة الجرحى دون ذهابي 
خبر  جاءني  حتى  ابني....  على  لالطمئنان 

استشهاده«.
وأضافت أنهم كانوا يستقبلون كل يوم أكثر من 

10 جرحى، وأكثر من خمسة شهداء.

مرارة التهجري..

عفرين  أهالي  أُجبر  يوماً،   58 مقاومة  بعد 
على النزوح من عفرين نحو مقاطعة الشهباء، 
قام  الذي  القسري  التهجير  عمليات  عن  ناهيك 
به االحتالل التركي. خرجت دنيا علوش قسراً 
من مدينتها، وأثناء رحلة التهجير توفيت شقيقة 
زوجها على الطريق من ارتعاشها من أصوات 
رحمة،  دون  تقصف  كانت  التي  الطائرات 
رتالً  استهدفت  حيث  ومكثف  عشوائي  وبشكل 
من  الخروج  يحاولون  كانوا  الذين  للمدنيين 
عفرين، لذا حفرت لها قبرا وسط دوار معراته 

بعفرين، ثم أكملت الطريق باتجاه الشهباء.
في  شقيقها  عائلة  مع  علوش  دنيا  تعيش  واآلن 

قرية بابنس بمقاطعة الشهباء.

العباً  تكون  أن  جميل  ـ  قامشلو   / روناهي 
لتوقيع  النوادي  عليك  تتهافت  وأن  موهوباً، 
عقدها معك، ولكن المحزن والمؤلم أن تصبح 
بعد أن ينتشر أسمك في الوسط الرياضي بأنك 
العب مميز، شخصاً مغروراً، وتصبح عنجهياً 
تصل  وحتى  الفريق،  في  زمالئك  مع  بتعاملك 

لبعض األحيان للتكابر على مدربك.
نفسك  على  والتعب  بالنفس  الثقة  جميل  طبعاً 
يستحق  بالفعل  والبعض  للنجومية،  لوصولك 
لقب نجم في عالم كرة القدم، وهو مازال في فئة 
األشبال والناشئين والشباب لكرة القدم، وشاهدنا 
ضمن نوادي إقليم الجزيرة بصمات العبين من 
وعلى  المختلفة،  الدوريات  في  العمرية  الفئات 
مع  مميزة  نفسهم وضعوا بصمات  الحالة  نفس 
أندية الجهاد والجزيرة وعامودا، طبعاً العبات 
مستثنيات  غير  القدم  لكرة  الجزيرة  إقليم  أندية 
أبداً من الكالم، فعلهين االنتباه من قصة الغرور 
بينهن  جداً  قليلة  انها  رغم  الموهبة،  تقتل  ألنها 

مقارنةً بالالعبين الذكور.
وال أدري هل باستطاعتنا تصنيف الغرور لدى 
الالعب بأنه مرض أو ال؟، ولكن أكثر ما ساعد 

الالعبين وخاصةً  من  للكثير  الغرور  تملك  في 
من الفئات العمرية هي صفحات الفيسبوك والتي 
كانت المساعد األول لظهور الكثير من الالعبين 
منهم  البعض  حتى  والمتكبر،  المغرور  بمظهر 
لكل  احترامنا  مع  عاديين  العبين  مجرد  كانوا 
جعلتهم  الصفحات  تلك  ولكن  طبعاً،  الالعبين 
يصدقون أنهم العبين ذو شأن كبير في الملعب 

وأدت بهم في النهاية للغرور والتكبر.
إن األجيال الحالية من الفئات العمرية يجب أن 
تركز دائماً عليها والمواظبة على االهتمام بها، 
والمدربين والجهاز الفني أمام مسؤوليات كبيرة 
ألن البعض منهم يفتقر لكيفية إنشاء العب كرة 
قدم بحق وحقيقة، وال يعرف كيف يمنح الثقافة 
الالزمة كروياً وأخالقياً لالعب والتي تؤدي في 

النهاية للخروج بالعب مغرور.
دوراً  لعبت  الفيسبوكية  الصفحات  ذكرت  كما 
الالعبين،  من  الكثير  عقلية  تخريب  في  بارزاً 
حتى،  الرياضية  الشخصيات  بعض  وتضخيم 
في  القدم  كرة  رياضة  في  سلبية  لنتائج  وأدت 
إقليم الجزيرة، وحتى في الرياضات األخرى ال 
يجوز االنجرار نحو الغرور من قبل الالعبات 
النهاية  في  تؤدي  حالة خطرة  فهي  والالعبين، 
للدمار والفشل ليس فقط في الرياضة، بل بكافة 

المجاالت األخرى في الحياة.

البروفيسور  يتحدث  الصدد،  هذا  في 
النفسية  الصحة  استشاري  سهر«  »كريم 
للعلوم  الكندي  المعهد  رئيس  والباراسيكولوجي 
والكبر وما  الغرور  آفة  كندا، عن  في  الصحية 
تسببه من متاعب للمتصف بها وللمحيطين به، 
ويصفها بأنها من أعظم المفاسد األخالقية التي 

يتعرض لها األفراد والمجتمعات.
يبدأ  المشكلة  هذه  عالج  أن  إلى  سهر  ويشير 
»أعرف  ويزيد  وقدرتها،  النفس  حدود  بمعرفة 
الدنيا،  قيمة  أعرف  ملكاتك،  ثمن  نفسك،  قدر 
الطريق  على  قدمك  وضعت  قد  تكون  فإنّك 
الصحيح الجتناب الغرور وتفادي حاالت التكبّر 
دعامة  خير  هي  الفاضلة  واألخالق  والتعالي، 
هي  الرذيلة  األخالق  بينما  اإلنسان،  حياة  في 
المفاسد  أحد  والغرور  والهدم،  الخراب  معول 

األخالقية«

يفيد كريم سهر بأن الغرور وعدم تقدير العواقب 
اإلنسان،  تصيبان  مرضيتان  ظاهرتان  وهما 
مواقف  في  وتورطانه  المهالك،  إلى  وتقودانه 
إلى مأساة مفجعة. ويضيف »لهذا  تنتهي به  قد 
الشعور المرضي أثره السيئ على سلوك الشباب 

بما يجلبه عليهم من مآس أو نبذ اجتماعي«
والرياضة  القدم  كرة  عالم  في  الالعب  على 
الغرور  نحو  االنجرار  عدم  عام  بشكٍل 
بالنفس  الثقة  وطبعاً  الناجحين،  والتواضع سمة 
أبداً ال تعني الغرور وأتوقع الفرق شاسع بينهما، 
وفي المحصلة ال يجوز التكبر والغرور، وعليك 
أن تدرك بأن رأس مال الرياضي واإلنسان في 
وهذا  له،  واحترامهم  اآلخرين  محبة  الحياة هو 
فالناجح حتى عدوه  بالطبع  يتوقف عليك  األمر 

يحترمه. 

رافاييل  اإلسباني،  التنس  العب  بعث 
مواطنيه،  لجميع  تشجيع  برسالة  نادال 
من  الخروج  في  أمله  عن  وأعرب 
حالة التأهب الناجمة عن وباء كورونا 

المستجد في أسرع وقت ممكن.
وقال نادال في مقطع فيديو نشره عبر 
»هذه  االجتماعي:  التواصل  شبكات 
للجميع.  بالنسبة  للغاية  معقدة  أوقات 
نتعامل  ونحن  يربكنا،  الوضع  هذا 
من  ممكنة  طريقة  بأفضل  جميعاً  معه 

منازلنا«.
عالمياً:  الثاني  المصنف  وأضاف 
»أردت أن أبعث برسالة شكر لألطباء 
بالصحة  العاملين  وجميع  والممرضين 
وكذلك  حمايتنا،  على  يعملون  الذين 
المدني  والحرس  الوطنية  الشرطة 

والجيش«.
نشعر  يجعلوننا  الذين  كل  »إلى  وتابع 
الذين هم في  أولئك  بمزيد من األمان، 
الجبهة األمامية، وأولئك األكثر عرضة 
وأسجل  أبطالنا،  إنهم  اإلصابة.  لخطر 
جزيالً  شكراً  يفعلون.  ما  بكل  إعجابي 

لكم«.

مثل  أقول،  أن  أستطيع  وأضاف »فقط 
أي شخص آخر، نشعر باألسف الشديد 
أقرب  في  لألمام  سنتقدم  أننا  في  ونثق 

وقت ممكن«.
»هناك  بالقول  رسالته  نادال  واختتم 
أننا  نثبت  نحن  أيضاً.  إيجابية  أمور 
عليه  يتعين  ما  بكل  يلتزم  متحد  شعب 
العديد من  به. في حين تساهم  االلتزام 

الشركات بما يمكن أن تساهم به«.

الدوري  مباريات  إلقامة  النية  تتجه 
منافساته،  استئناف  عند  اإلنكليزي، 
على  المساعدة  أجل  من  يومي،  بشكل 
ترفيه عامة الناس الماكثين في منازلهم؛ 
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لنادي 
فإن  سيمينز،  مارتن  ساوثهامبتون 
عودة  في  يرغب  البريطاني،  البرلمان 
عن  للتخفيف  الرياضية  المنافسات 

المحجورين في منازلهم احترازياً.
من  البريميرليغ  منافسات  وتوقفت 
نهاية  وحتى  الحالي،  الشهر  منتصف 
نيسان المقبل؛ للمساعدة على الحد من 
بحياة  أودى  الذي  الفيروس،  انتشار 

اآلالف في كافة أنحاء العالم.
لهيئة  تصريحات  في  سيمينز  وقال 
هذه  تمر  »عندما  البريطانية:  اإلذاعة 
نعود  أن  الحكومة  ستود  اللحظات، 
مجال  في  ألننا  المباريات،  لخوض 
الترفيه، وسنكون إشارة على أن البالد 

تعود إلى الوضع الطبيعي«.
الناس في منازلهم  وأضاف: »إذا كان 
للبريمير  لشهر إضافي، وهناك مباراة 

هذا  فإن  يوم،  كل  الشاشة  على  ليغ 
نساعد  ألننا  ليس  جيداً،  أمراً  سيكون 
الصحية،  الرعاية  خدمات  من  أكثر 
للبالد  شيء  إضافة  بإمكاننا  ألننا  لكن 
الترفيه،  بعض  الناس  منح  خالل  من 
ونثبت لهم أننا نقاتل وأن البالد ستنجو 

من هذا«.
الموسم  منافسات  انتهاء  موعد  وعن 
قال  اإلنكليزي،  الدوري  من  الحالي 
في  الدوري  ننهي  أن  »نأمل  سيمينز: 

نهاية حزيران«
نتأكد من عدم  أن  وختم: »التحدي هو 
وجود تأثير يؤدي لتعارض الموسمين 
القدم عرضة للمخاطر مع  وجعل كرة 

مرور السنوات«.

تقرير/ جوان محمد

الصحفية نوجيان شهيدة صوت احلق..

استمرت في عالج اجلرحى على الرغم من سماعها خبر استشهاد ابنها!!

الغرور يقتل الالعب واملوهبة

 نادال: من الصعب قول شيء في
هذه األوقات الصعبة

 مقترح يساعد جمهور البرمييرليغ
في فترة العزل

إعداد/ ميديا غانم
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كبير  بشكٍل  العقليات  تغيرت 
البعض  بعضها  تستوعب  وباتت 
في شمال وشرق سوريا، والكثير 
ممن كانوا ينكرون وجود الشعب 
أصبحوا  العالم،  في  الكردي 
حقوقه  الشعب  هذا  بأن  يدركون 
مشروعة وهو شعب محب للسالم 
الدم  لغة  يحب  وال  وللتآخي، 
نوروز  فكان  والدمار،  والحرب 
بلوحات  مرسوم   ،2020 العام 
جميلة من قبل القوميات واألديان 
المعايدة  بخصوص  األخرى 
للشعب الكردي في مختلف أنحاء 

العالم.
ليس من باب  للوراء قليالً  العودة 
فالحكومات  انتقادهم  أو  أحد  نبذ 
الفتن  زرع  دائماً  تحاول  القمعية 
ينغر  من  وهناك  الشعوب،  بين 
الحقد  يملكون  اآلخر  والبعض 
الطائفي حقاً، وهذا األمر ال بدّ أن 
بنفس  بالتعامل  ال  بالتسامح  يقابل 
األسلوب والعنصرية، فال تستطيع 
أن تعظ شخص وتقول له ال تسب 

بلهجة الشتيمة.
السوري  النظام  منع  عدا  لذلك   
باالحتفال  الكردي  الشعب  ألبناء 
القتل  وممارسة  نوروز  بعيد 
المرات  من  العديد  في  واالعتقال 
من  هناك  كان  الشعب،  هذا  بحق 
يوالون هذا النظام برمي الحجارة 
عيد  كل  في  المشاكل  وخلق 
نوروز، ولكن بعد ثورة روج آفا 
من  الكثير  في  كبيراً  تغيراً  ظهر 

العقليات التي أدركت بأن الجميع 
لن  غرقها  وأن  واحدة  سفينة  في 
تثتني أحداً، وبالفعل تكاتف العربي 
واألشوري  واألرمني  والكردي 
في  الشعوب  وباقي  والسرياني 
داعش،  مرتزقة  ضد  المنطقة 
هذه  على  شهداء  الجميع  وقدم 
التراب وتصدت لالحتالل التركي 
هذه  دماء  وتمازجت  ومرتزقته، 
على  الحفاظ  سبيل  في  الشعوب 

األمن واالستقرار لمناطقنا.
عبر  العام وخاصةً   والالفت هذا 
هو  االجتماعي  التواصل  شبكات 
المعايدة من قبل مختلف الشعوب 
الكردي  للشعب  المنطقة  في 
بمناسبة عيد نوروز ومنهم فنانين 
الفنانة سلمى  مثل  كبار،  سوريين 
وأيمن  زيدان  وأيمن  المصري، 
باإلضافة  غيرهم،  والكثير  رضا 
في  الشعوب  أبناء  من  للكثير 
واألرمن  العرب  من  المنطقة 
هناك  كانت  وحتى  والمسيحين، 
مراد  وديع  للفنان  جميلة  أغنية 
األرمني  الفنان  ذلك  قامشلو  ابن 
بمناسبة عيد نوروز، فالمرء يفرح 
بهذه الصور واللوحات الجميلة في 
بنفس  والكردي  ومناطقنا،  مدننا 
الوقت ال يبخل بالمعايدة بأي عيد 
ديني أو قومي للشعوب األخرى. 

الشعوب  وأخوة  التآخي  بنهج 
من  ومجتمعنا  مناطقنا  سنحمي 
العنصرية،  المريضة  العقول 
والتي تحاول بشتى الوسائل خلق 
الفتنة الطائفية مثلها مثل األنظمة 
الشرق  في  المختلفة  القمعية 

األوسط.

نفسه  الكردي  الشعب  أبناء  بين 
وتباعد  خالفات  دائماً  هناك  كان 
ورغم  العيد  بهذا  باالحتفال 
غنائية  مسارح  أي  وجود  عدم 
بسبب  رسمية  حزبية  واحتفاالت 
العام،  هذا  كورونا  فيروس 
أبناء  من  اآلالف  خرج  أنه  إال 
في  لالحتفال  الكردي  الشعب 
مختلف  رافعين  الطبيعة  أحضان 
خلقت  بحيث  الحزبية  األعالم 
سوريا  لقوات  العام  القائد  مباردة 
الديمقراطية مظلوم عبدي تقارب 
بعد  الكردية  األحزاب  بين  كبير 
فقد  سنوات،  لعدة  وشتات  تفرق 
أشار القائد العام لقسد ليلة نوروز 
حسابه  على  نشرها  بتغريدة 
الرسمي عبر تويتر: »كل نوروز 
أن  أتمنى  وعافية.  بخير  وشعوبنا 
يكون عامنا الجديد عام االستقرار 
ندخل  والوحدة.  واالنتصارات 
تحقق  وحدة  ببشائر  الجديد  عامنا 
تطلعات شعبنا، فقد حققت مبادرتنا 
الكثير من التقدم وحصدت تفاعالً 
السياسية  الحركات  من  رائعاً 
وننتظر بشائر تليق بروح نوروز 

وشهداء الحرية«.
هذا  نوروز  بأن  الستنتاج  فنصل 
العام رغم عدم االحتفال به بشكٍل 
كورونا  فيروس  بسبب  رسمي 
إال أنه ظهرت بوادر جميلة جداً، 
والكردي  العربي  احتفل  بحيث 
والمسيحي سوياً بهذا العيد واحتفل 
مختلف  جماهير  لجنب  جنباً 
وبهذه  أيضاً،  الكردية  األحزاب 
نوروز  انتصر  الجميلة  الصور 

على العنصرية والطائفية.

نوروز للتآخي عنوان

ـ  الكردستاني  التجديد  حركة  رئيس  بين 
سوريا رزكار قاسم في حواٍر مع صحيفتنا 
دخلت  والتركية  الروسية،  العالقات  أن 
مرحلة عدم الثقة بعد مقتل الجنود األتراك 
اليوم  ومنذ  »تركيا  وأضاف:  إدلب،  في 
األزمة  خط  على  فيه  دخلت  الذي  األول 
جعبتها سوى  في  تحمل  ال  كانت  السورية 
أن  أكد  كما  السورية«،  األراضي  احتالل 
تجربة اإلدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق 
وجود  من  بالرغم  نجاحها،  أثبتت  سوريا 
التي  الذهنية  في  المتمثلة  المعوقات  بعض 

كانت مسيطرة على المنطقة. 
الخطاب  وحدة  تحقق  عدم  أن  إلى  وأشار 
األحزاب  بعض  تمسك  إلى  مرده  الكردي 
الضيقة  والحزبية  الشخصية،  بالمصالح 
الكردية  بالحركة  متعلقة  أخرى  وأسباب 

بشكل عام هذا. 
وجاء الحوار على النحو التالي:  

من  الخامس  في  وروسيا  تركيا  توصلت  ـ 
النار  إلطالق  وقف  إلى  الجاري  الشهر 
من  السورية  الحكومة  قوات  من  كل  بين 
جهة، والجيش التركي المحتل ومرتزقتها 
من جهة أخرى؛ برأيكم إلى متى ستستمر 
روسيا  من  كل  بين  التفاهمات  سياسة 

وتركيا؟
لقد دخلت العالقات الروسية التركية مرحلة 
جديدة تشوبها عدم الثقة وبخاصة في اآلونة 
أردوغان  استقبال  تم  كيف  ورأينا  األخيرة 
تركت  معه  التعامل  وطريقة  موسكو،  في 
سابقاً  كانت  وإن  كثيرة،  استفهام  إشارات 
ترسخت  ولكنها؛  الصفة.  بهذه  تتسم  كذلك 
الجنود  مقتل  بعد  سيما  ما،  حد  إلى  أكثر 
األتراك على يد الروس في إدلب. وبالرغم 
الروسي  الرئيس  مع  أردوغان  لقاء  من 
بوتين لتهدئة األوضاع غير أنه من وجهة 
اللقاء كان مثمراً،  بأن هذا  نظري ال أرى 
ولم يأت بنتائج لصالح الجانب التركي الذي 
كان ينتظر أن يحصد نتائج أفضل لصالحه 
في اللقاء فخرج خالي الوفاض ولم يحقق ما 
كان يأمله منه. لقد كانت قمة موسكو مخيبة 
آلمال أردوغان، وحكومته بعد اإلهانة التي 
أردوغان،  واهتمام  هم  أن  وبما  واجهوها، 

تطلعات  وجه  في  الوقوف  هو  وحكومته 
الشعب الكردي في كل حين، فال أستبعد أن 
سبيل  في  لروسيا  تنازالت  أردوغان  يقدم 
هذا األمر وروسيا تدرك تماماً أن عالقتهم 
مع األتراك ليست استراتيجية، بل مرحلية 
تتسم بالرخاوة، وقابلة للفشل في أي لحظة 

وعند أي هزة تتعرض لها.
بناء  في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر  ـ 
قواعد عسكرية جديدة لها في كل من سري 
المناطق  معظم  وفي  سبي  وكري  كانيه، 
لإلجراءات  قراءتكم  وفق  احتلتها؛  التي 
الحقيقية  نواياها  ما  قبلها؛  من  المتبعة 

بتدخلها في الشأن السوري؟ 
ليست لها أي نوايا سوى النوايا االحتاللية 
والتوسعية ألراضي شمال وشرق سوريا، 
يتردد  ولم  عام،  بشكل  سوريا  وأيضاً 
أردوغان في الكشف عن نواياه هذه، حيث 
علني،  وبشكل  وتكراراً،  مراراً  صرح 
الملي  ميثاقهم  من  يأخذون  بأنهم  وصريح 
المنطقة،  في  السافرة  لتدخالتهم  أساساً 
وبأن هذه المناطق التي احتلوها تقع ضمن 
السلطنة  تسمى  كانت  التي  دولتهم  حدود 
ذلك  ممن  أبعد  إلى  يذهبون  بل  العثمانية، 
جميع  احتالل  بإعادة  يحلمون  وهم  بكثير، 
إبان  تحتلها  كانت  التي  والبلدان  األراضي 

العهد العثماني.
الدولية واإلقليمية في  التدخالت  ـ في ظل 
سوريا، وانقسام وتشتت ما تسمي نفسها 
تعنت  استمرار  ظل  وفي  بالمعارضة، 
بشكل  المقاربة  في  السورية  الحكومة 
جدي من األزمة التي حصدت أرواح مئات 
اآلالف من السوريين، وفق رؤيتكم؛ كيف 
التي  السياسية  للكارثة  حد  وضع  يمكن 
تعصف بسوريا منذ أكثر من تسع سنوات؟
بالحكومة  مرتبط  األمر  أن  باعتقادي 
الذهنية  من  التخلص  عليها  إذ  السورية 
على  ترتكز  التي  العنصرية  الشوفينية 
سوريا،  في  ومشكلة  أزمة  هناك  أن  إنكار 
كردية  قضية  هناك  بأن  تقر  أن  وعليها 
السلمية  بالطرق  تحل  أن  يجب  في سوريا 
القادمة  التصريحات  وما  والسياسية. 
الكردي  الوجود  انكار  بشأن  دمشق  من 
استمرار  مدى  على  دليل  إال  سوريا،  في 
تعتمدها  التي  اإلقصائية  بالعقلية  التشبث 
لذلك؛  البعث.  وحزب  السورية  الحكومة 
عليها الجنوح إلى الحوار الجاد الذي يضع 
يسمون  من  وأيضاً  الحروف.  على  النقاط 
بأحسن  ليست  عقليتهم  بالمعارضة  أنفسهم 
دمشق،  في  القائمة  السلطة  عقلية  من 
وتقر  تعترف  ال  جانبها  من  هي  فكالهما، 
بالحقوق الثابتة والطبيعية للشعب الكردي، 
فهما وجهان لعملة واحدة. لذا؛ بهذه العقلية 
التي  السورية  للمشكلة  حل  إيجاد  يستحيل 

الحل  ارتباط  ننسى  أال  ويجب  حلها،  طال 
في سوريا بالقوى الدولية المتصارعة على 
األرض السورية، ومتى ما حققت مصالحها 

سيصبح الطريق مفتوحاً أمام الحلول.
ـ بعد ما يقارب عقد من الزمن على األزمة 
السورية؛ كيف ترون تجربة شعوب شمال 
ومدى  الذاتية  اإلدارة  في  سوريا  وشرق 
قابليتها  مدى  وما  لشؤونها،  نجاحها 

للتطبيق على كامل التراب السوري؟
تجربة اإلدارة الذاتية أثبتت نجاحها بالرغم 
قبل  لذلك  المناسبة  األرضية  فقدان  من 
بسبب  وذلك  عنها؛  واإلعالن  التأسيس 
تمارس  كانت  التي  القمعية  األمنية  الذهنية 
آنذاك، والتي كانت مسيطرة على تفاصيل 
مقومات  كل  فرملة  بهدف  السوريين  حياة 
الشعوب  وإنكار  الحريات  التطور وطمس 
األصيلة التي تعيش على أرضها التاريخية 
الشعوب  من  وغيرها  الكردي،  كالشعب 
تلك  وجود  من  الرغم  وعلى  المنطقة.  في 
الحكومة  ذهنية  على  المسيطرة  األفكار 
كانوا  أنفسهم  السوريون  وحتى  السورية 
يعادون مثل تلك التجارب، إال القليلون منهم 
الذين تفهموا الوضع تماماً، تمكنت اإلدارة 
األخطاء  رغم  نفسها  إثبات  من  الذاتية 
يعود  ودون شك  التي ظهرت،  والنواقص 
على  ارتكزت  كونها  لإلدارة؛  النجاح  ذلك 
فكر وفلسفة تنظر إلى حقوق الشعوب كافة 
ظل  في  تطبيقها  أن  غير  االعتبار  بعين 
هذه الذهنية التي ال زالت سارية لدى ممن 
سيكون صعباً  معارضة،  أنفسهم  يعتبرون 
أدمغتهم  غسل  من  تمكنوا  إذا  إال  تطبيقها 
في  تراكمت  التي  الرواسب واألوساخ  من 
تهمش  التي  المفاهيم  تلك  وتغيير  رؤوسهم 
اآلخر وتنكر وجودهم، وبرأيي يحتاج ذلك 

لفترة ليست بالقليلة.
ـ كونكم تمثلون أحد األحزاب الكردية في 
الجهود  أن تحدثوننا عن  لكم  سوريا؛ هل 
التي تبذل في سبيل وحدة الخطاب والصف 
الكردي، ولماذا إلى اآلن ال يلوح أي بريق 

أمل في هذا الصدد؟
هذا  في  كبيرة  جهوداً  الكثيرون  بذل  لقد 
والمؤتمر  المثقفين،  خيرة  من  الصدد 
مبادرة  آخرها  وكان  الكردستاني،  القومي 
مظلوم  الديمقراطية  سوريا  قوات  قائد 
عبدي، تلك المبادرة التي جاءت في مرحلة 
مصيرية وحساسة لتوحيد الصف الكردي. 
ولكن؛ ولألسف الشديد حتى اآلن لم يتحقق 
تحقيق  من  الكردي  الشعب  إليه  يصبو  ما 
كثيرة  ألسباب  يعود  وذلك  موحد،  موقف 
الضيقة  الشخصية  المصالح  طغيان  أهمها 
وقضيته  الكردي  الشعب  مصالح  على 
المصيرية، وعدم استقاللية القرار السياسي 
في روج آفا، ومن األسباب األخرى تبعية 
ألجندات  الحزبية  المجاميع  من  البعض 
ألد  من  وتعتبر  كردستان،  تحتل  أنظمة 
االحتالل  دولة  بذلك  وأقصد  الكرد،  أعداء 
التركي، إضافة إلى افتقاد الحركة الكردية 
في سوريا منذ عقود إلى اليوم في برامجها 
للقضية  تعريفها  بعدم  وذلك  للواقعية؛ 
الكردية  بشكل سليم، وبالتالي عدم تعريفها 
بشكل  الحاكم  ونظامها  السورية  للدولة 
واقعي تجاه قضية الكرد في شمال شوريا، 
إلى جانب أسباب أخرى تشكل معاً عوائق 
الوطنية،  اللحمة  وتحقيق  التأسيس  أمام 
وكلها مرتبط باألحزاب، وسياساتهم الفاشلة 

منذ عقود وإلى اليوم.

رزكار قاسم: »هدف دولة االحتالل التركي من 
جوان محمدالتدخل في الشأن السوري توسعي واحتاللي«

حاوره/ غاندي إسكندر   

 في العام العاشر من األزمة
...

هل من حل؟ 

اآلن  وحتى  العاشر  عامها  دخلت  السورية  األزمة 
ليست هناك حلول أو مشاريع حل بخصوصها، نظراً 
للتداخل الكبير من قبل عدة دول إقليمية ودولية في 
الصراع السوري، حيث تعمل هذه الدول من أجل حتقيق 
مصاحلها حتى ولو أدى ذلك إلى إطالة أمد األزمة عشر 
هو  يبقى  سوريا  في  املصالح  فصراع  أخرى،  سنوات 
احلكومة  أن  وبخاصة  الدول،  لهذه  األساسي  الهم 
جزًء  وليست  األزمة  هذه  من  جزًء  أصبحت  السورية 
الدائر  الصراع  العاشر من  العام  من احلل.  ندخل في 
على  األشياء  من  الكثير  تغيرت  حيث  سوريا،  في 
األصلي،  واقعها  إلى  إعادتها  يجب  السورية  األرض 
يجب  التي  األولى  تكن  لم  إن  الهامة  القضايا  ومن 
االحتالل  قضية  هي  الطبيعي  مسارها  في  وضعها 
التركي للعديد من املدن السورية )عفرين، رأس العني، 
احملتلة(،  املدن  من  وغيرها  جرابلس  الباب،  أبيض،  تل 
وكيفية إنهاء االحتالل التركي ومرتزقتها الذين عاثوا 
في تلك املدن فساداً ودماراً ونهباً وخراباً وقتالً. ومن دون 
حترير األراضي السورية من احملتل التركي لن يكون هناك 
أية رؤى للحل في سوريا، فلطاملا هناك دولة حتتل جزء 
الذي  ما  االحتالل  هذا  وألنهاء  السورية،  األراضي  من 
كل  وعلى  الواجب  من  لذا  السوريني؟  عاتق  على  يقع 
السوريني التفكير بإخراج احملتلني من أرضهم، والعمل 
للسيادة  احملتلة  املدن  إعادة  املمكنة  الوسائل  بشتى 
وتهمنا  سوريون  نحن  النهاية  في  السورية،  الوطنية 
التركي،  احملتل  قبل  من  احملتلة  السورية  املدن  إعادة 
املتاحة واملمكنة  الوسائل  لنا استخدام جميع  ويحق 
تلك  من  قسراً  املهجرين  وعودة  االحتالل  إلنهاء 
واجب  هذا  ألن  سكناهم.  وأماكن  بيوتهم  إلى  املدن 
وطني ومقدس مفروض على كل سوري مهما كانت 
اجتاهاته السياسية، ولذلك على جميع السوريني ترك 
العامة  السورية  للمصلحة  خدمًة  ونبذها  اخلالفات 
يحقق  مبا  سورياً،  الصف  وحدة  على  والعمل  والعليا، 
اخلارجية  األطماع  وجه  في  للوقوف  الوطنية  الوحدة 
)اإلقليمية(، ورد احملتلني ومرتزقتهم من مدننا احملتلة. 
وعلى السوريني كافة أن يدركوا بأنه في النهاية ال بد 
من اجللوس حول طاولة واحدة وحل املشاكل العالقة 
فيما بينهم مهما طالت األزمة، وعلى هؤالء الذين ارمتوا 
في أحضان األعداء من أجل حفنة من املال، أو لتحقيق 
يدركوا  أن  حزبية،  حتى  أو  عائلية  أو  شخصية  مآرب 
دماء  وأن  االعتبارات،  كل  فوق  الوطنية  املصلحة  بأن 
وتشترى  وتباع  تهدر  حتى  رخيصة  ليست  السوريني 
ومبساهمة  والدولية  اإلقليمية  والبازارات  األسواق  في 
من هؤالء، وبات اجلميع يعلمون من هم هؤالء الذين لم 
يكونوا يوماً ما يدافعون عن الشعب السوري ويعملون 
من أجل إنهاء األزمة السورية. ومن هنا فإن املشاريع 
املطروحة من قبل اإلدارة الذاتية الدميقراطية لشمال 
واحلل  السوري   – السوري  احلوار  وأولها  سوريا،  وشرق 
ال  تعددية  سوريا  حتقيق  أجل  من  والعمل  السياسي 
أخوة  وقوامها  العدل،  أساسها  دميقراطية،  مركزية 
وأهدافها  املشترك،  التعايش  وجذورها  الشعوب، 
املساواة بني اجلميع، من دون تهميش أو إقصاء، واإلدارة 
املشتركة املتينة والدفاع املشترك عن املكتسبات التي 
حققت بفضل كوكبة من دماء الشهداء، لذلك على 
السوريني التكاتف، وبخاصة أن اجملتمع الدولي ليست 
لديه رؤى واضحة ومشاريع حل، وعلينا كسوريني إدراك 

ذلك قبل فوات األوان.

عني الحدث

رفيق إبراهيم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

العالم  دول  كّلِ  في  الخطِر  نواقيُس  دُقت 
واُتخذت إجراءاٌت وصلت لغايِة الصرامِة 
ومنها  كورونا،  فيروس  تفّشي  لحصر 
بالمؤسسات  العمِل  وإيقاف  التنقل  منُع 
العاّمِة  الفعالياِت  وإلغاِء  والتجمعِ  العامِة 
تتعدد  وإذ  الرياضيّة،  والبطوالِت 
النظريات حول سبب الوباء إال أّن الحديث 

اليوم يدور حول طريقة احتوائه.  

ما هو فريوس كورونا

الكورونا  فيروس  عائلة  تحت  تندرج 
التاجّي  بالفيروس  أيضاً  والمعروف 
وهي  الفيروس،  من  مختلفةٌ  سالالٌت 
بما  العدوى  من  أنواع  عدة  عن  مسؤولة 
فيها مرض الزكام، وقد سبّب هذا الفيروس 
اإلصابة بمتالزمة الشرق األوسط التنفسيّة 
المعروف بـ MERS، وااللتهاب الرئوّي 
 ،SARS بـ  المعروف  الحاد  نمطّي  الال 
العدوى،  من  مختلفان  نوعان  وهما 
فيروسات  من  مختلفان  نوعان  ويسببهما 
األمراض  هذه  بأحد  واإلصابة  الكورونا 
الحاالت،  بعض  في  الوفاة  إلى  يؤدّي  قد 
إصابة  أول  تسجيل  تّم  الحقيقة  وفي 
بااللتهاب الرئوّي الالنمطّي الحاد بالصين 
جديدة  حالة  أّي  تُسجل  ولم   ،2002 عام 
حالة  أول  ُسّجلت  بينما   ،2004 عام  منذ 
التنفسيّة  الشرق األوسط  بمتالزمة  إصابة 
ظهور  كان  وأما  عام 2012،  بالسعوديّة 
فيروس الكورونا الجديد 2019 أو فيروس 

ووهان فقد ظهر نهاية عام 2019.
 2019 التاجي  الفيروس  أو  كورونا 
ألوِل  ظهر  فيروٌس   ،)19-COVID(
واالسم  بالصين  »ووهان«  بمدينة  مرةٍ 
من  حرفين  أول   »CO« كالتالي:  مشتق 
من   »corona(، »VI( كورونا  كلمة 
كلمِة  من   »virus(، »D( فيروس  كلمة 

على  أُطلق  وقد   ،)disease( مرض 
 novel  2019« اسم  سابقاً  الفيروس 
.»nCoV-2019« أو »coronavirus

ووهان وحكاية الفريوس

في 2019/12/28 ظهرت عدةُ إصاباٍت 
ووهان  سوق  في  مجهوٍل  بفيروس 
 2020/1/7 وفي  البحريِّة،  للمأكوالِت 
ُكشُف عن الفيروس وأنّه ينتمي إلى ساللة 
 2020/1/9 وفي  التاجيّة،  الفيروساِت 
وفي  بسببه،  الوفاة  حالة  أول  أعلنت 
الصينيّة  السلطات  2020/1/23 فرضت 
حجراً صحيّاً على مدينة ووهان وعزلتها 
مدن  على  العزل  فرض  كما  العالم،  عن 
صينيّة أخرى. وفي اليوم التالي تّم إدخال 
سرير  ألف  طاقته  بالخدمة  خاص  مشفى 
أياٍم   10 قياسّي  بزمٍن  الغاية  لهذه  أنشئ 

فقط.
حصيلةُ  أكبر  ُسجلت   2020/2/13 في 
شخصاً،   240 وبلغت  واحد  بيوم  وفياٍت 
الوفيات  عدد  تراجع  ذلك  بعد  ولكن 
واإلصابات بشكٍل ملحوٍظ، حتى اليوم. وفي 
المستشفيات  جميع  أُغلقت   2020/3/10
وزار  مستشفى،   14 وعددها  المؤقتة 
ووهان  بينغ  جينغ  شي  الصينّي  الرئيس 
التالي  وباليوم  الفيروس،  تفّشي  بؤرة 
الرئيسيّة  القطاعات  في  العمل  استؤنف 
الصحيّة  العاِم واإلمداداِت  كالنقِل  بالمدينة 
والمؤسساِت المنتجة للضروريّات اليوميّة.
وحتى 2020/3/23 بلغ إجمالي الضحايا 
إصابة،   67800 ووهان  مقاطعة  في 
الوفيات  وكانت  وفاة  حالة  و3153 

.%4.65

ال معدَل قطعّي للوفاة

أّن حوالي %4-0.5  الباحثون حالياً  يعتقدُ 
كورونا  بفيروس  اإلصابِة  حاالِت  من 
الوفاة  لمعدِل  تقديٍر  للوفاةِ، وأفضل  تنتهي 

هو 0.9-1%، باالعتماِد على عدةِ عوامل 
منها: الفئِة العمريّة والجنس والحالة العامة 
للصّحة والنظام الصحّي العام. وأما إحصاُء 
رصدُ  يتمُّ  ال  إذ  صعب،  فأمٌر  الحاالِت 
معظم حاالت اإلصابة بغالبيّة الفيروسات، 
الوفاةِ،  لمعدالِت  مقارنٍة  إجراُء  يمكُن  وال 
يعانون  الذين  األشخاص  من  كثيراً  ألّن 
من أعراض طفيفة لألنفلونزا ال يراجعون 
حاالِت  عددُ  يُعرُف  ال  ولذلك،  الطبيب، 
جديد  فيروس  أّي  أو  باألنفلونزا  اإلصابة 
سنوياً. إال أّن األنفلونزا تستمرُّ بقتل الناس 
البياناِت،  تطوِر  مع  ولكن  شتاٍء.  كّلِ  في 
أوضح  صورةٍ  رسم  من  العلماء  سيتمكُن 
بحاِل  للخطِر  عرضةً  األكثِر  الفئاِت  عن 

تفّشي فيروس كورونا على نطاِق واسع.
من غير المرّجح أن يكوَن تبايُن معدالِت 
من  متفرقٍة  أنحاَء  في  نشهدها  التي  الوفاةِ 
من  مختلفٍة  نسخٍ  وجود  عن  ناتجا  العالم 
البلداِن  تبايُن قدرةِ  الفيروِس، والسبُب هو 
اعتداالً  األكثر  الحاالِت  اكتشاِف  على 
ولذلك،  وتوثيقها،  رصدُها  يصعُب  والتي 
الواقع  من  أقل  حاالٍت  عدِد  تسجيَل  فإّن 
المبالغِة  أو  الخطورة  بتقليِل  الخطأ  يسّهُل 
بتقدير معدالِت الوفاة، واألمَر يتطلُب وقتاً 
الموت.  أو  بالشفاِء  اإلصابةُ  تنتهَي  حتى 
يُتحِ  لم  الذين  المرضى  جميُع  أُدرج  وإذا 
الوقُت للوقوِف على كيفيِّة تطوِر إصابتهم، 
فقد تظهُر معدالٍت أقل للوفاةِ، نظراً لغياِب 
حاالِت اإلصابِة التي تنتهي بالوفاة الحقاً.

التركيُز على عيناٍت محددةٍ ال يُفضي إلى 
نتائَج سليمٍة، وال يعطي صورةً عن معدِل 
التي  الحاالِت  نسبِة  تقديُر  يتّم  كأن  الوفاة، 
تعاني من أعراٍض طفيفٍة من مجموعات 
العائدين  األشخاص  مثل  صغيرة ومحددة 
إلى أوطانهم من الخارج. ووجودُ اختالٍف 
المجموعة  هذه  من  باإلجابات  بسيٍط 
كبيرةٍ  تغييراٍت  إلى  سيؤدّي  المحدودة 
استخداَم  أّن  كما  األشمل،  بالصورةِ 
ووهان،  مدينة  من  المستخلصة  البياناِت 
حيث كان معدُل الوفاة أعلى بكثيٍر من أّي 
العاَم  مكان آخر بالصين، سيجعُل المعدَل 

العلماء  يعطي  ولذلك  بكثير.  أسوأ  يبدو 
معداّلً يتراوُح بين نسبتين كأفضِل طريقٍة 
لتقديِر عدد حاالت الوفاة، رغم أّن ذلك ال 
يتضّمُن النسَب الصحيحةَ إذ ال يوجدُ معدُل 

وفاةٍ محدٍد.
جّراء  الوفاةِ  احتماُل  يزيدُ  باإلجمال 
بعِض  بين  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
فئاِت الناِس، وهم: كباُر السن، المصابون 
بأمراض معينة، وربما الرجال. وفي أوِل 
تحليٍل كبير شمَل 44 ألف إصابة بالصين، 
أضعاف  بعشرةِ  أعلى  الوفاة  معدُل  كان 
بمنتصِف  هم  بمن  مقارنةً  السِن  كباِر  بين 
من  بين  أدنى  المعدالُت  وكانِت  العمِر، 
أعمارهم أقل من 30 عاماً، وكانت هناك 
ثمانية  حاالت وفاة بين كّلِ 4500 حالِة 
إصابة. وأكثر حاالت الوفاة شيوعاً بخمسة 
أمثال على األقل كانت بين المصابين بداء 
الذين  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  أو  السكرّي 
عددُ  فيما  تنفسيّة،  أو  قلبيّة  مشاكل  لديهم 
حاالِت الوفاةِ بين الرجال أعلى من النساِء. 
لتداخِل كّلِ هذه العوامل، ال يوجدُ  ونظراً 
تصوٌر كامٌل الحتماِل الوفاة الذي تواجهه 
كلُّ فئة من األفراد بكّلِ مكان. فقد تختلُف 
رجاٍل  لمجموعة  كثيراً  االحتماالُت 
بالصين، يبلغون 80 عاماً، عما قد يواجهه 
رجاٌل بنفس العمِر في أوروبا أو إفريقيا. 
المريض  لحالة  المستقبليّة  النتيجة  وتعتمدُ 
ونوعيّة  المعالجِة  مستوى  على  أيضاً 
أّن  كما  اإلصابِة.  ومرحلِة  المتاح  العالجِ 
الوباء السريع، سيزيد من  انتشار  احتمال 
الصحيّة  الرعاية  مراكز  في  االزدحام 
العناية  وحدات  تتوفر  وال  بالمصابين، 
التنفس الصناعّي بكل  المرّكزة أو أجهزة 

مكان.
مليون  لكّلِ  وفاة   56 إيطاليا  وسّجلت 
إسبانيا عن 16 وفاة  أبلغت  فيما  شخص، 
فسّجلت  الصين  أما  شخٍص.  مليون  لكّلِ 
شخص.  مليون  لكّلِ  وفاة   2.2 الصين 
في  الوفاة  حاالت  ثلثي  من  أكثر  وُسّجل 
أوروبا منذ بداية تفشي الوباء، في إيطاليا.

انتشار  يبدو  العالم  لكثيرين حول  بالنسبة 
للفقر  موسماً  كورونا  فيروس  وباء 
من  العديد  إلغاء  مع  خاصة  اإلبداعي 
األنشطة الثقافية والفنية ومعارض الكتب 
مناطق  في  الدروس  وقاعات  والمسارح 
أوروبا  والسيما  العالم  حول  مختلفة 
في  لكن  آسيا،  وشرق  األوسط  والشرق 
الوباء  كان  األوروبية  النهضة  عصور 

موسما لإلبداع الثقافي والفني.

كتب األديب والكاتب المسرحي اإلنجليزي 
وليام شكسبير مجموعة من أفضل أعماله 
خالل الطاعون الذي ضرب بريطانيا نهاية 
عصر  فنان  كذلك  واستلهم   ،16 القرن 
أفكاره  ليوناردو دافنشي  النهضة اإليطالي 
عن تصميم مدينة حديثة ذات تخطيط يركز 
على الجماليات والنظافة والكفاءة من الوباء 
إيطاليا(  الذي ضرب مدينة ميالنو )شمال 

نهاية القرن 15.

أدب شكسبري

وباء  تفشي  وأثناء   16 القرن  نهاية  في 
بحياة  أودى  الذي  الدبلي«،  »الطاعون 
كثيرين في سلسلة من موجات الوباء تسبب 
جرى  لندن،  سكان  ربع  موت  في  آخرها 
كثيرة،  أوقات  في  المسارح  كل  إغالق 
وكانت القاعدة الرسمية أنه بمجرد تجاوز 
إلغاء  سيتم  أسبوعياً  ثالثين  الوفيات  معدل 

العروض كافة.
أشقاء شكسبير  القاتل  الوباء  وتوفي بسبب 
األكبر سناً وكذلك ابنه الوحيد هاملت الذي 
قضى في الحادية عشرة من عمره، ويرى 
بعض الباحثين أن األديب اإلنجليزي كتب 
»مأساة  الشهيرة  التراجيدية  مسرحيته 

هاملت« تأثراً بوفاة ابنه.
جيمس  الملك  عهد  من  األول  العقد  وفي 
-1603 عامي  بين  حكم  الذي  األول 
مسارح  أن  يعني  الطاعون  كان  1625م، 
لندن ستغلق أغلب الوقت، وكان على فرقة 
على  االعتماد  الملك،  رجال  شكسبير، 
الهدايا الملكية والجوالت اإلقليمية بدالً من 
اللغة  ألستاذ  مقال  بحسب  التذاكر،  شباك 
بوالك  دانيال  لينفيلد  بجامعة  اإلنجليزية 

بيلزنر.

تراجيديا الوباء

العكس  -على  الطاعون  أن  بيلزنر  ويرى 
مسرحيات  كتابة  ألهم  متوقع-  هو  مما 
عديدة، ورغم أنه كان يعتقد منذ فترة طويلة 
أن شكسبير تحول إلى الشعر عندما أغلق 
الطاعون المسارح عام 1593، وذلك عقب 

»فينوس  الشهيرة  السردية  قصيدته  نشر 
فإن  الطاعون،  فيها  ذكر  التي  وأدونيس« 
عام  المسارح  إغالق  أن  يرون  باحثين 
الكثير  بإنجاز  لشكسبير  سمح   1606
العام  ذلك  في  وألف  الدرامية  الكتابة  من 
و«ماكيث«  لير«  »الملك  مسرحيات 

و«أنطونيو وكليوباترا«. 
أهلك  الدبلي  الطاعون  أن  إلى  وبالنظر 
الشباب بشكل خاص، فقد قضى أيضاً على 
شركات  من  المسرحيين  شكسبير  منافسي 
على  هيمنوا  الذين  الشباب  المسرحيين 
مرحلة أوائل القرن 17، واستحوذت فرقة 
عام  في  بالكفرايرز  شكسبير على مسرح 
1608، مستفيدة من غياب أحد المنافسين 

الشباب بسبب الطاعون.
قدم  التجارية،  الفرص  إلى  وباإلضافة 
االستعارات  من  قوياً  مخزوناً  الطاعون 
نصوص  في  بقوة  وظهرت  الدرامية، 

شكسبير في تلك الفترة.
»روميو  مسرحية  مقاطع  أحد  وفي 
الذي  للراهب  الحبيبة  تلجأ  وجولييت« 
يعطيها جرعة من دواء يجعلها تبدو كالميتة 
لكن  لحبيبها،  وتهرب  المقبرة  في  لتستيقظ 
الصحي  الحجر  في  احتجازه  يتم  الراهب 
مع  بالطاعون  إصابته  في  االشتباه  بسبب 
وهكذا  المرضى،  يساعد  كان  آخر  كاهن 
روميو  إلى  الرسالة  توصيل  في  يفشل 
الذي يعتقد أن حبيبته ماتت ويصل للمقبرة 
تستيقظ  وحين  ويموت،  السم  ويشرب 
جولييت وتجد روميو قد مات تستل خنجراً 

من غمده وتقتل نفسها.

مدينة دافنيش

وقبل قرابة قرن من عصر شكسبير، نجا 
ليوناردو  اإليطالي  النهضة  عصر  فنان 
الذي  الدبلي  الطاعون  وباء  من  دافنشي 
وقتل   ،15 القرن  نهاية  ميالنو  ضرب 
ثلث  يمثلون  شخص  ألف  خمسين  حوالي 
التي تعيش هذه األيام على  المدينة،  سكان 

وقع تفشي فيروس كورونا.
مدينة  لتصميم  دافنشي  الطاعون  وألهم 
من  سلسلة  خالل  من  عنها  عبر  مستقبلية 

 1487 بين  اكتملت  والتدوينات  الرسوم 
تزال  ال  مخطوطة  في  وتوجد  و1490، 
مدن  لتحويل  فيها  وعمد  اآلن،  حتى  باقية 
كانت  -التي  ميالنو  مثل  الوسطى  القرون 
وقذرة،  فيها،  التنقل  يصعب  ضيقة، 
المرض-  انتشار  في  وتساعد  ومزدحمة، 
بشبكة  مدعوم  حداثة  أكثر  تخطيط  نحو 
البضائع  وحركة  التجارة  تدعم  قنوات 
رأسياً  المدينة  وقسم  الصحي،  والصرف 
إلى ثالث طبقات مختلفة لكل منها غرض 

مختلف.
مختلفة  زمنه  في  دافنشي  أفكار  وكانت 
جذرياً ويصعب تطبيقها على المدن القائمة 
جديدة  مدن  بناء  ألهمت  لكنها  بالفعل، 
بالكامل في األزمنة الحديثة، ويمكن القول 
مبكرة  محاوالت  يشكل  التخطيط  هذا  إن 

للتقسيم الحديث.
وكان عدم كفاءة شوارع العصور الوسطى 
المختنقة مصدراً النتشار الطاعون الدبلي، 
لذلك كان تحويل الطريقة التي يتحرك بها 
األشخاص والمركبات وسيلة فعالة لحصار 
دافنشي  تصميم  واعتمد  األوبئة،  هذه 
للمركبات  المستويات  متعددة  طرق  على 

والمشاة.

علوي  لمستوى  دافنشي  مدينة  وانقسمت 
الجمالية،  والعناصر  والمجتمع  للمشاة 
لشبكة  السفلي  المستوى  خصص  بينما 
لحركة  تستخدم  التي  القنوات والطرق  من 
والمخازن،  والتجارة  والحيوانات  البضائع 
منتظماً  وارتفاعاً  واسعة  شوارع  واعتمد 
صرف  ونظام  طويلة،  ومداخن  للمباني، 

صحي متطور لمواجهة الطاعون.
في  التفكير  يمكن  الفكرة  هذه  ولتخيل 
والمركبات  المشاة  شارع  تحت  مستوى 
وتفريغهما  واألطعمة  البضائع  لتوصيل 
التصميم  المخازن، ويمكن مقارنة هذا  في 
بتخطيط مدن حديثة تمنع استخدام السيارات 
من  الحد  مراعاة  مع  المدن،  مراكز  في 
تكدس  ومنع  االزدحام،  وتقليل  االنبعاثات 
الناس بشكل يعرضهم للعدوى المميتة كما 
حدث في ميالنو خالل العصور الوسطى.

فيروس كورونا... البداية واالنتشار إبداعات عبقرية في زمن األوبئة
تقرير/ رامان آزاد

اعداد/ هايستان أحمد

 األدب والفن
 في زمن
الكورونا

مع انتشار وباء فيروس »كورونا« في العالم، 
وقائية،  إلجراءات  واإلدارات  احلكومات  واتخاذ 
حالة  وإعالن  العامة  املؤسسات  إغالق  منها 
احلجر  وبالتالي  للتجوال،  وحظر  الطوارئ 
الصحي الوقائي ملواطني معظم دول العالم 
الوباء  انتشار  في منازلهم، في محاولة ملنع 
العالم  في  وإيقافها. ظهرت حركة نشطة 
في  املنزلية  العزلة  استغالل  إلى  للدعوة 
قراءة  أبرزها  من  ولعل  فائدة،  لها  مجاالت 

ومطالعة الكتب والتدوين الكتابي.

واملطبوعات  الكتب  »قراءة  فعل  أن  ومع 
والتدوين« ذو حركة مستمرة، وغير مرتبطة 
الظرف  في  أنها  إال  مؤقتة،  طارئة  بحاالت 
الذي منر به، من السيطرة أو االلتهام الفظيع 
من قبل تطبيقات ووسائل تواصل الكترونية 
ملعظم  ...الخ«  تويتر،  واتس،  »فيسبوك، 
إلعادة  فرصة  يعتبر  املعاصر،  اإلنسان  أوقات 
القدرات  ينمي  الذي  الفعل  لهذا  احليوية 
عكس  على  لإلنسان،  والذهنية  الفكرية 
االلكترونية  والبرامج  التطبيقات  تلك 
حد  إلى  السريعة«  »الوجبات  يشبه  الذي 
»همبرغر،  السريعة  الوجبات  فمثلما  كبير، 
بالدهون  غنيًة  تكون  سندويش..الخ«  بيتزا، 
من  والتي  والسكريات،  احلافظة  واملواد 
عديدة  صحية  بأضرار  تتسبب  أن  شأنها 
القلب  أمراض  املفرطة،  السمنة  »اجللطة، 
التطبيقات  تلك  فإن  والسرطان...الخ«، 
السلبي  االستخدام  عند  وخاصة  والبرامج 
االجتماعية  والعزلة  اإلدمان  تسبب  لها 
في  وضعف  التفكير  في  والسطحية 
والذهنية  الفكرية  واملهارات  القدرات 
التدوين  حركة  على  ذلك  يؤثر  مما  والكتابية، 
يشكل  ما  وهو  الكتابي،  والنشر  والتأليف 
خطراً على العلم واملعرفة وتقدم اجملتمعات.

في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  دخول  ومع 
املنزلية، ظهرت  والعزلة  التجول  حالة حظر 
واملثقفني  الكتاب  بني  به  بأس  ال  حركة 
على  املواطنني  لتشجيع  اإلعالم  ووسائل 
أوقاتهم  واستغالل  املنزلية  بالعزلة  التقيد 
تلك  أبرز  من  ولعل  فائدة،  لها  بأعمال 
»األمسية الغنائية« الذي أطلقها  املبادرات، 
بعض الفنانني، ومبادرة بعض وسائل اإلعالم 
واملثقفني  الكتاب  من  وتصريحات  آراء  بأخذ 
في  منازلهم  في  البقاء  على  املواطنني  حلث 
اإلدارة  قبل  من  املعلن  التجول  حظر  فترة 
وباء  خلطر  درًء  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
اليومي  لبرنامجهم  آخرون  ونشر  كورونا.  
قراءة  يتضمن  مبا  املنزلية  العزلة  فترة  خالل 
يومياً،  ساعات   4-2 بني  ما  لفترات  الكتب 
بالتدوين  لالنهماك  فرصة  اعتبروها  وآخرون 

الكتابي.

فائدة  ذات  والفنية  األدبية  األعمال  تعتبر 
املبادرات  وظهور  األحوال،  بكل  للمجتمعات 
السابقة الذكر إمنا يدل على املستوى املتقدم 
من الوعي اجلمعي للمجتمع احمللي، فاجملتمع 
الذي يؤمن بأهمية األدب والفن واإلعالم على 
أوقاته،  ملئ  وفي  لإلنسان،  املعرفي  التكوين 

هو مجتمع متقدم وحيوي بالتأكيد.

الحديث الثقايف

دلشاد مراد
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مناطق  دخول  الحسكة-  روناهي/ 
لإلرهاب  بؤرة  إلى  وتحويلها  آمنة 
من خالل إدخال المرتزقة واللصوص 
إليها والتزعم بأنه الحل تحت مسمى 
فعله  ما  هذا  اآلمنة«  »المنطقة 
الفاشي أروغان ومرتزقته في سري 
كانيه/ رأس العين والشهود على هذه 

الجرائم من أهالي المنطقة.

رعٌب يجوب الشوارع,ِ محالت مغلقة, 
منازل يسودها الدمار والخراب هكذا 
سري  مدينة  أهالي  من  عدد  وصف 
كانيه المهجرين قسراً مؤخراً من ويل 
الممارسات الوحشية للمرتزقة التابعة 
لجيش االحتالل التركي ممن يسمون 
السوري,  الوطني  بالجيش  أنفسهم 
التي يعيشونها كل يوم, والتي لم يفلت 
األهالي  أشار  أحد, حيث  أهوالها  من 
إلى أن »الحياة شبه معدومة هناك«, 
التي  الفاشية  »المنهجية  وتحدثوا عن 

تطبق في المدينة المحتلة«. 
االدعاءات الكاذبة وحقيقة المتطرفين

وزعيمه  والتنمية  العدالة  حزب  كان 
بتحويل  يتعهدون  أردوغان,  الطاغية 
جنّةً  لحدودهم  المحاذية  المناطق 
من  وتخليصها  األرض  جنان  من 
وأنهم  زعمهم,  بحسب  اإلرهاب 
باألمن  تنعم  مناطق  منها  سيجعلون 
االحتالل  قام  حيث  واالستقرار, 
بشن  له  التابعين  والمرتزقة  التركي 
على  اإلجرامية  الحرب  صور  أبشع 
المدنيين العزل اآلمنين, والتي شكلت 
أكبر دليل على دجل االحتالل التركي 
غير  لحرب  إعالنه   في  المجرم 
الحائط جميع  مبررة, ضارباً عرض 
وفي  واإلنسانية,  الدولية  المواثيق 
من  بعدد  التقت صحيفتنا  الصدد  هذا 
ويالت  من  قسراً  المهجرين  األهالي 
التركي  االحتالل  وبطش  الحرب 
مكان  كل  في  عاثوا  الذين  ومرتزقته 

دخلوه ظلماً وفساداً. 

»العنف والرتهيب... ال 
يعرفون لغًة سواها«

يعاني أهالي المنطقة المحتلة من قبل 
الوطني  بالجيش  أنفسهم  يسمون  ما 
شتى  التركي  واالحتالل  السوري 

أنواع النهب والسرقة لممتلكاتهم, بعد 
الجائعة،  كالجرذان  للمدينة  اجتياحهم 
بحسب وصف أحد المواطنين )أ, أ(، 
الحال  واقع  عن  ألم  بكل  حدثنا  حيث 
والحياة  كانيه  سري  في  المذري 
الذين ال  الرعاع  المعيشية مع هؤالء 
»يعرفون سوى لغة العنف والترهيب, 
ناهيك عن النهب والسرقة التي باتت 
يومنا هذا, فضالً  إلى  الشاغل  شغلهم 
عن عدم بقاء شيء للسرقة«, بحسب 
وصفه لهم، والالفت في سرد المواطن 
)أ, أ( عن الواقع المعيشي هناك, كيف 
للكهرباء  الواحد  األمبير  سعر  إن 
سورية,  ليرة   8000 إلى  وصل 
متوفرة  كانت  إن  الخضار  وسعر 
ألكثر من 1000 ليرة, وعن وصول 
 ) )المازوت  التدفئة  محروقات  سعر 
للبرميل  ليرة  ألكثر من 60000ألف 
التي  األسعار  قائمة  وتطول  الواحد, 
حددها هؤالء الذين كانوا يدعون إنهم 

يجلبون األمان للمنطقة.

شتان ما بني النعيم 
والجحيم

لجيش  هي  واألخيرة  األولى  الكلمة 
االحتالل التركي، وهو الرئيس اآلمر 
لمجموعات المرتزقة, إن الطرق التي 
وجديدة  غريبة  السرقة  في  يتبعونها 
إلى  الحال  بهم  ليصل  نوعها,  من 
داخل  من  الكهربائية  األسالك  سرقة 

المنازل, وسرقة األلبسة, وأسطوانات 
الغاز واألطعمة وكل ذلك في وضح 
خرجوا  عيان  شهود  حسب  النهار 
مؤخراً من مدينة سري كانيه المحتلة.
المواطنة  حدثتنا  أخرى  جهٍة  ومن 
سري  من  قسراً  المهجرة  ع(  )ص, 
كانيه، واصفةً المحتلين إنهم غير آبهين 
بالقيم اإلنسانية واألخالقية, وأضافت 
بأنه من أكثر األمور إيالماً هو فتحهم 
بأموال  والمتاجرة  التجاريّة,  للمحال 
الناس المهجرين, ويعتبرون بأن تلك 
األموال أموالهم الخاّصة، ويمارسون 
وقالت:  بالعنف,  السلب  أشكال  كافّة 
عن  السماويّة  بالكتب  أسمع  »كنت 
قوم يأجوج ومأجوج وطريقة إفسادهم 
يوماً  أتوقع  أكن  لم  ولكنني  باألرض, 

بأن أراهم بأّم عيني في مدينتي«.
بحق  الرعناء  الممارسات  هذه  كلُّ 
وأوامر  بعلم  تنفذ  العزل  المدنيين 
انتقاماً  وزبانيته,  أردوغان  المجرم 
الناجح,  الديمقراطي  المشروع  من 
عن  التركي,  العام  الرأي  وإللهاء 
وعند  الفاشلة,  الداخلية  سياساته 
الديمقراطي  النموذج  بين  المقارنة 
الذي تبنتّه اإلدارة الذاتيّة الديمقراطية 
خالل  سوريا  وشرق  شمال  في 
السنوات الماضية, وما يقوم به جيش 
خالل  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
أشهٍر قليلة, قال المهجرون من مدينة 
النعيم  بين  سري كانيه: »هو كالفرق 

والجحيم وبالمعنى الحرفي«. 
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الزراعة  مديرية  تعمل  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الطبقة  منطقة  في  االقتصاد  للجنة  التابعة 
األسماك  صيد  منع  إجراءات  فرض  على 
بحيرة  في  السمكية  الثروة  على  للحفاظ 

ونهر الفرات ضمن فترة التكاثر.

للتعميم  تطبيقاً  اإلجراءات  هذه  وتأتي 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  الصادر 
في  األسماك  صيد  بمنع  يقضي  سوريا 
السمكية  الثروة  على  حفاظاً  التكاثر؛  فترة 
االنقراض؛  من  الفرات  ونهر  بحيرة  في 
وبخاصة بحيرة الفرات ألنها تضم المئات 

من األنواع السمكية المتنوعة.
ولالطالع أكثر على تلك اإلجراءات؛ التقت 

المشترك  بالرئيس  »روناهي«  صحيفتنا 
للجنة االقتصاد بالطبقة أحمد سليمان الذي 
ممثلة  الزراعة  مديرية  »تعمل  قائالً:  أكد 
على  مكثفة  بجهود  السمكية  بالضابطة 
تطبيق تعميم منع صيد األسماك خالل فترة 
اإلدارة  تعميم  عليه  نص  والذي  التكاثر؛ 

الذاتية لشمال وشرق سوريا«.
الضابطة  »تقوم  قائالً:  سليمان  وأشار  كما 
باإلجراءات التي تكفل عملية الصيد وفرض 
العقوبات وتنظيم ضوابط بمخالفات الصيد 

على طول بحيرة الفرات والنهر كذلك«.
االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  وأكد 
الصيد  منع  »إن  سليمان:  أحمد  بالطبقة 
الصيد  من  السمكية  الثروة  لحماية  يهدف 
التي  التكاثر  عملية  أوقات  ضمن  الجائر 
تجري في الوقت الحالي. ويعطي الفرصة 

لتكاثر بعض األنواع القليلة في البحيرة«.

وللعلم أن الثروة السمكية تعرضت للصيد 
خالل  من  المنطقة  تحرير  قبل  الجائر 
استخدام وسائل غير شرعية كالدومناميت 
من  العديد  تهدد  التي  الكهربائي  والصعق 

المبذولة  الجهود  ولكن؛  السمكية.  األنواع 
من مديرية الزراعة تساعد في الحفاظ على 

هذه الثروة.

األزل  منذ  المحتلة  عفرين  مدينة  تعرف 
بزراعة أشجار الزيتون؛ حيث كان الزيتون 
ويعتبر  بجودته  يعرف  العفريني  والزيت 
مزارع  نسبة  وتعادل  نوعه؛  من  األول 
الزيتون في مدينة عفرين المحتلة 20% من 
الزيتون في سوريا. عفرين  إجمالي مزارع 
كانت المدينة األولى التي تمتاز بوجود عدد 
مساحتها  رغم  الزيتون  أشجار  من  كبير 
جودة  ننسى  أال  علينا  الصغيرة؛  الجغرافية 

الزيتون والزيت العفرين المشهور. 
أشجار  زراعة  عن  عفرين  أهالي  يتوانى  لم 
الزيتون بعد احتالل الجيش التركي ومرتزقته 
لعفرين؛ ألنها تعتبر مهنة موروثة من األجداد 
زراعة  عن  يتخلوا  ولن  القدم  منذ  واآلباء 
على  للحفاظ  وجدوا؛  أينما  الزيتون  أشجار 

هذه المهنة.
والجدير ذكره بأن مقاطعة عفرين تعرضت 
لهجمات االحتالل التركي ومرتزقته منذ 20 
وإلى  2018؛  عام  الثاني  كانون  شهر  من 
الوقت الراهن يواصل انتهاكاته بحق األهالي 
من  تسلم  لم  التي  ومزارعهم  وممتلكاتهم 
ولكن؛  ومرتزقته.  التركي  االحتالل  همجية 
أهالي عفرين أبدوا مقاومة لشهرين في وجه 
احتلت  المقاومة؛  تلك  وبعد  المحتل؛  العدو 
آالف  من 3000  أكثر  مدينة عفرين وهجر 
وشرق  شمال  مناطق  إلى  وتوجهوا  مدني؛ 
شيراوا  ناحية  قرى  إلى  وباألخص  سوريا 
مدينة  من  أقرب  ألنها  الشهباء  ومقاطعة 
التركي  االحتالل  جيش  ويواصل  عفرين. 
ومرتزقته قطع أشجار الزيتون المثمرة ويتم 
للتدفئة  كحطب  الستخدامها  تركيا  في  بيعها 

نتيجة قلة مواد المحروقات.
عفرين  أهالي  القاه  ما  كل  من  الرغم  وعلى 
مقاطعة  في  عفرين  مهّجرو  أن  إال  المحتلة 
للّزيتون  حبّاً  األشجار  يزرعون  الّشهباء 

وتعبيراً عن مدى تعلّقهم بأرضهم المحتلّة.
في  صفرة  كفر  قرية  أهالي  من  عائلة  فهنا 
المحتلة,  عفرين  بمقاطعة  جندريسه  ناحية 
ُهّجرت بسبب انتهاكات االحتالل، وتقيم اآلن 
الّشهباء, وتعمل  بناحية األحداث في مقاطعة 
الّزيتون،  زراعة  في  عاماً   40 منذ  العائلة 
الّزيتون، وتصدّره ضمن  حيُث كانت تزرع 
الّسوريّة  والمحافظات  عفرين  مقاطعة 
اآلن.  حتّى  عملها  عن  تتخلى  ولم  األخرى، 
إلى  الّشهباء  مقاطعة  في  أخرى  مّرة  فعادت 
زراعة الّزيتون، وهي عمليّة يتّم فيها غرس 
البيوت  داخل  األرض  في  الّزيتون  شتل 
لمدّة، حتّى  الّزيتون  ويبقى شتل  البالستيكيّة, 
تكبر الغرسة قليالً، وتطول الجذور في التّربة 
فتصدّر  بعد,  فيما  للّزراعة  جاهزة  لتصيح 
الّسقاية  عمليّات  الفترة  تلك  وتتخلّل  بعدها؛ 
الّسماد  بمادّة  الّشتل  رّش  يتّم  كما  الدّوريّة، 

لتسريع عمليّة النّمّو.
فمنذ عامين تمّكنت العائلة من زراعة حوالي 
قسماً  فصدّرت  زيتون،  شتلة  ألف   300
إلى  الّشهباء، وقسماً  مقاطعة  داخل  إلى  منها 
مناطق في شمال سوريا. وبهذا الصدد؛ قال 
أحمد حنان ذو الـ 65 عاماً صاحب مشروع 
الزيتون, عن ارتباطهم بالّزيتون؛ قائالً: »منذ 
الّزيتون,  بزراعة  مشهورة  ومنطقتنا  قرون 
فمنذ نحو 40 سنة تقريباً، وعائلتنا تعمل في 

هذا المجال، حيُث كان لنا في عفرين أربعة 
ولكنّها؛  الّزيتون.  لزراعة  بالستيكيّة  بيوت 

دُّمرت ونُهبت من قبل المرتزقة«.
لوكالة  محمد  حوريّة  المواطنة  وأوضحت 
الّزيتون عمالً  يعتبرون زراعة  بأنّهم  هاوار 
قولها:  في  كما  عقود،  منذ  يمتهنونه  تراثيّاً، 
تراثاً،  عائلتنا  في  الّزيتون  زراعة  »تُعتبر 
نزرع  ونحن  عقود،  فمنذ  للرزق،  ومصدراً 

الّزيتون؛ ألنّنا نحّب ذلك العمل«.
شجرة  المرتزقة  قطع  »كلّما  وأضافت: 
فكّل  منها،  بدالً  أخرى  شجرة  مئة  سنزرع 
من خالل  نقاوم  فنحن  بطريقته،  يُقاوم  واحد 
بطريقة  يقاوم  غيرنا  أّما  الّزيتون،  زراعة 

أخرى«.
Público اإلسبانيّة أن تركيا  أكدت صحيفة 
الزيتون  زيت  لعفرين  احتاللها  منذ  تسرق 
السوري وتصدره ألوروبا من خالل تزوير 
شهادة بلد المنشأ، وبحسب الصحيفة: إن نحو 
بيع  من  أنقرة  عائدات  يورو هي  مليون   19
زيت زيتون عفرين إلسبانيا وحدها في السنة 

األولى.

تحديد  لدى  تقف  ال  والنهب  السلب  عمليات 
أو  الزيتون  زيت  لشراء  منخفضة  أسعار 
المزارع،  أصحاب  على  ضرائب  فرض 
المدعومة  التركي  االحتالل  مرتزقة  إن  بل 
تفرض شراكة على أصحاب معاصر  تركياً 
الزيتون، وبالتالي تسرق منهم نصف عائدات 
إنتاجهم أيضاً؛ كما تمنعهم من تصدير زيت 
منها  مدعومين  تجار  مع  وتعمل  الزيتون 
الحدودي  المعبر  عبر  تركيا  إلى  لتصديره 
الذي افتتحه دولة االحتالل التركي مع عفرين 

وأطلقت عليه اسم »معبر غصن الزيتون«.
وبحسب أحد خبراء االقتصاد في العالم، هناك 
عفرين  في  زيتون  معصرة   295 من  أكثر 
آلياتها  بعض  سعر  ويقدر  وقراها،  وبلداتها 
ويضطر  أمريكي  دوالٍر  ألف  مئتي  بنحو 
أصحابها لدفع نصف عائدات مواردهم لقادة 
دولة  من  المدعومة  المرتزقة  المجموعات 
آلياتهم  يخسروا  ال  كي  التركي؛  االحتالل 
في  آليات  سرقة  عمليات  حصول  بعد  كلها، 

معاصٍر أخرى.
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 تمأسس المجتمع هو
الطريق نحو دمقرطته

نافذة األسبوع 

نوروز عثامن

 يعد تمأسس المجتمع أي تنظيمه حاجة ماسة وهامة نحو 
أسفل  المجتمع، وبشكل عامودي من   قدرة  تنظيم  كيفية 
أطيافه  بكافة  المجتمع  بذلك  شاملةً  أعالها  إلى  الهيكلية 
وأعماره حتى يكون المجتمع قادراً على السير بذاته في  
عملية تنظيم نفسه وقدراته هذه. وعملية تمأسس أو تنظيم 
المجتمع إن صح التعبير؛ هي أكثر عملية يحتاجها الشعب 
أينما كان  حتى يتمكن من بناء مجتمع منظم وديمقراطي 

في آٍن واحد.
وإن تطرقنا إلى أهمية التمأسس وآليته في حياة المجتمعات 
واألفراد, فهي تطرق بالدرجة األولى إلى مستوى تنظيمه 
المؤسسة  تعد  حيث  والشخصية.  االجتماعية  حياته  في 
واإلنتاج   العمل  كون  المجتمع  للفرد ضمن  الثاني  البيت 
والمشفى  والمعمل  والشركة  فالمدرسة  هناك.  من  يبدأ 
األماكن  من  األخرى  المؤسسات  من  وغيرها  والمخفر 
عن  ناهيك  ذاته.  بحد  المجتمع  لتمأسس  مهمة  نقاط  تعد 
حل مشكلة البطالة التي تفتح باب العمل ألفرادها بشكٍل 

أفضل.  
بعيد  منذ زمن  األوسطية  الشرق  مجتمعاتنا  حيث عانت 
عن إمكانية تحقيق لغة الديمقراطية تلك، والسبب الرئيسي 
هو غيابه عن المشاركة واالنخراط في العملية  التنظيمية 
طويلة  عقود  منذ  عنها  المرأة  وغياب  معاً  واإلدارية 
المحدودة.  المهن  ببعض  أو  البيت  في  بذلك  منحصرةً 
كسبه  على  دليل  يكون  العملية  هذه  في  المجتمع  فتنظيم 
السائدة  النظريات  عكس  على  والتقدم  اإلرادة  لمستوى 
كمركز  تعمل  التي  الوحدة  هي  المؤسسة  إن  تقول  التي 
للبيروقراطية أو كمركز عمل حكومي ال أكثر. أي المكان 
الذي تتبلور فيه السلطة والبيوروقراطية التي تكون بكال 
األحوال آلة لتمديد الفوضى وتأجيل حل مشاكل ومعاناة 
المجتمع كما هو حال المفهوم القديم والذي الزال دارجاً 
األمة  مفهوم  في  اليوم  لكن  القومية.  الدولة  ظل  في 
المؤسسة  إلى  جديدة  ووظائف  مهام  تتوكل  الديمقراطية 
آٍن  في  قضاياه  وحل  المجتمع  بتنظيم  المكلفة  التنظيمية 
واحد. فما هي أهمية وجود آلية هذه المؤسسات أو الدوائر 
الشعبية في حياة المجتمع إن صح التعبير؛ بالطبع إن حياة 
المجتمع ككل مرهون بالمستوى التنظيمي والعملي بنفس 
الوقت. وقد تطرق القائد عبد هللا أوجالن إلى واقع المجتمع 
في ظل  واألخالقي  السياسي  المجتمع  مفهوم  البعيد عن 
الدولة القومية والمدنية  قائالً: »تاريُخ المدنيِة بمعنى من 
المعاني هو تاريُخ تضييِق الِخناِق على المجتمع السياسي، 
طبقياً  المجتمعِ  ُل  وتََحوُّ وفاعليته.  وظيفته  بَِشّلِ  وتهميشه 
الشاّقِ والحاسم  إال بقمعِ النضال السياسي  لم يَُكن ممكناً 
لصالحِ الدولة. يجب االنتباه بدقٍة بالغٍة لهذا األمر. فحتى 
الماركسيون األكثر انشغاالً بقضيِة الصراع الطبقي بَقَوا 
بشكٍل  الطبقي  التحول  طبيعِة  تشخيِص  عن  عاجزين 
صحيح. بل ولم يتمالكوا أنفَسهم من تقييم التحول الطبقي 
بأنه فضيلةٌ تَُحثُّ على تَقَدُِّم الحضارةِ والمدنية. واعتَبَروا 
تناُولَه كمرحلٍة ضروريٍة ينبغي على التاريخ أن يَُمرَّ منها 
بدَّ منها على أنه من  بشكٍل ُمطلَق، وكعالقٍة  َجْسِريٍَّة ال 
الطبقيَّ  التحوَل  قَيَّمُت  لقد  التاريخية.  الماديِة  ضروراِت 
في تحليالتي بشأن المدنية على أنه تضييُق الخناِق على 

المجتمعِ السياسي واألخالقي«.
إلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بإشارة  التذكير  المهم  ومن 
محاميه،  مع  األخير  لقائه  في  المؤسسات  ودور  أهمية 
حيث شدد إلى دور المؤسسات في عملها تجاه المجتمع 

دون الوقوع في فوضى الفساد وما غيرها.


