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يعيش مركز لرعاية المسنين بمدينة ألمانية على 
المقيمين  من  اثني عشر شخصاً  وفاة  مأساة  وقع 
المستجد.  كورونا  بفيروس  إصابتهم  جراء  فيه 
ويحذّر مسؤولون من تكرار حدوث مآٍس مشابهة 

في مدن ألمانية أخرى.
المسنين  لرعاية  مركز  في  العاملون  يصارع 
المصابين  لفصل  األلمانية  فولفسبورغ  مدينة  في 
المصابين،  غير  عن  المستجد  كورونا  بفيروس 

وذلك بعد وفاة 12 شخصاً في المركز.

إجراءات بعد حدوث الفاجعة
فولفسبورغ،  بمدينة  الصحية  الهيئة  رئيس  وقال 
مارس  آذار/   28( السبت  هابرمان،  فريدريش 
بفيروس  لمصابين  حالة   72 هناك  إن   )2020
في  المقيمين  من   165 حوالي  بين  من  كورونا 
في  المقيمين  من  شخصاً   12 وكان  المركز. 
المركز قد توفوا خالل أيام قليلة فقط. وقال مدير 
المركز، لوتار الوبيرت: »فقدنا أول الضحايا يوم 

االثنين الماضي«.

العديد  أن  المدينة، كالوس مورس،  وذكر عمدة 
عليهم  تظهر  أن  دون  فجأة  توفوا  النزالء  من 
أن  بكورونا. وأضاف مورس  أعراض اإلصابة 
والذي  الكنسية  الهيئات  إلحدى  التابع  المركز 
إلى مستوى متقدم من  يأوي نزالء وصلوا عادة 

داء الخرف صار في موقف صعب.
بداية  في  نزال  ال  ذلك  مع  »نحن  مورس:  وقال 
تطور ما، وسيكون هذا وقتاً صعباً للغاية بالنسبة 
لما حصل«،  نهاية  بال  آسفون  ونحن  لنا جميعاً، 
مشيراً إلى أن المركز يحاول اآلن عمل كل ما في 
وسعه لحماية المقيمين فيه من خالل أخذ عينات 

منهم لفحصها.

تحويل فندق لدار

 رعاية املسنني
أن  يثبت  التي  الحاالت  أن  المدينة  عمدة  وذكر 
ثالثة  بعد  ثانية  فحصها  يعاد  سلبية  فيها  العدوى 
عزل  المقبلة  األسابيع  خالل  يتم  بحيث  أيام، 

المصابين عّمن ثبت عدم إصابته بالعدوى ليقيموا 
اتخاذ  عن  مورس  وأعلن  مختلفة.  طوابق  في 
مشيراً  المركز،  داخل  شاملة  صحية  إجراءات 
إلى أن البوابات ستمنع مرور المقيمين في طوابق 

ومناطق مختلفة على بعضهم البعض.

وقال مورس إنه يعتقد أن ألمانيا ستواجه مواقف 
مدينة  أن  مبيناً  المقبلة،  الفترة  سيئة خالل  كثيرة 
المدينة  فنادق  أحد  تحويل  في  تفكر  فولفسبورغ 
بالخرف  المصابين  المسنين  لرعاية  مركز  إلى 

في وقت قريب.

انتشار  بعد  الحالي  واقعنا  بين  التشابه  أوجه 
وبين  العالم  أنحاء  معظم  في  كورونا  فيروس 
أحداث الفيلم األمريكي »كونتيجن« أعاد بالفيلم 

إلى قائمة األفالم األكثر طلباً عبر اإلنترنيت.
عاد فيلم “كونتيجن” الصادر عام 2011، بشكل 
متجر  من  طلبا  األكثر  األفالم  قائمة  إلى  مفاجئ 
إثر  آبل،  بشركة  الخاص  اإللكتروني  “آيتيونر” 
موقع  في  الفيلم  اسم  عن  البحث  معدل  ارتفاع 

“غوغل”.
أنتجت  التي  برازرز”  “وارنر  شركة  وذكرت 
الفيلم، أن ترتيب الفيلم جاء في المرتبة 270 في 
دليلها لشهر كانون األول الماضي ألكثر األفالم 

شهرة، بعدما بدأت أخبار تفشي مرض كوفيد-19 
فقط،  أشهر  ثالثة  بعد  ولكن  الصين،  في  تظهر 
وجاء  الثامنة،  المرتبة  إلى  “كونتيجن”  فيلم  قفز 
مباشرة بعد فيلم “هاري بوتر”، مبينة أن كل ذلك 
المكتوب  الفيلم  التشابه بين سيناريو  بسبب أوجه 
لتفشي  الحقيقية  واألحداث  سنوات  عشر  قبل 

فيروس كورونا حالياً.
بأداء  )تقوم  حتفها  أعمال  سيدة  تلقى  الفيلم،  ففي 
فيروس  عدوى  بسبب  بالترو(  الممثلة  الدور 
ولكن  الصين،  إلى  رحلتها  أثناء  وقاتل  غامض 
طوارئ  حالة  إعالن  شرارة  تطلق  أن  قبل  ليس 
ذكر  يعد  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في  صحية 

التشابه  أوجه  من  للفيروس، واحداً  الصين كمهد 
الكثيرة مع واقعنا حالياً، وهو ما عزز شعبية الفيلم 

في األسابيع األخيرة.

أحداث الفيلم مشابهة لواقعنا

هناك أوجه تشابه مذهلة بين ما يحدث حاليا وفيلم 
بعدوى  الفيلم  في  بالترو  تصاب  إذ  “كونتيجن”، 
طاه  من   ،″1 في  إي  “إم  المسمى  الفيروس، 
مذبوحاً  خنزيراً  المس  قد  كان  كونغ،  هونغ  في 
انتقلت العدوى إليه عن طريق الخفافيش، بعد أن 
بلدها  إلى  تسافر  ثم  الفيلم،  في  الممثلة  صافحته 
قصير.  بوقت  ذلك  بعد  وتموت  بشدة  وتمرض 
أن  تبين  ولكن  أيضاً  ابنها  يموت  ما  وسرعان 
زوجها، الذي يقوم بالدور، الممثل مات ديمون، 

محصن بنظام مناعي جيد.

إيحاء لحياة حقيقية

مشاكل  في  والحقيقي  الوهمي  المرضان،  تسبب 
في الجهاز التنفسي، ولكن فيروس “إم إي في – 
1” كان وليد فيروس حقيقي يسمى “نيبا”، وهو 
ليس من عائلة الفيروسات نفسها مثل كوفيد -19، 
الفيروس  من  فتكاً  أقل  الحالي  الفيروس  ويعد 

الوهمي في الفيلم بكثير.
ويبلغ معدل الوفيات 25 في المئة في الفيلم، في 
يقدر  بكوفيد -19،  الوفيات  أن معدل  يعتقد  حين 
حاليا بحوالي 3.4 في المئة، وفقا لمنظمة الصحة 
الوهمي 26  الفيروس  يقتل  الفيلم  وفي  العالمية، 

مليون شخص في جميع أنحاء العالم في غضون 
بسبب  الوفيات  عدد  يصل  لم  بينما  واحد،  شهر 
تفشي  منذ  آالف  أربعة  إلى  كورونا  فيروس 

المرض في الصين قبل ثالثة أشهر.
التاريخ،  عبر  للفيلم  المشابه  الوحيد  الوباء  وكان 
هو وباء “اإلنفلونزا اإلسبانية” عام 1918، التي 

أودت بحياة أكثر من 50 مليون شخص.
عندما يشتبه في تفشي الفيروس في الفيلم ، يبعث 
استخبارات  معلومات  نظام  خدمة  من  موظفون 
تحديد  تحاول  حقيقية  منظمة  وهي  الوباء، 

األشخاص المصابين وعزلهم.
في الفيلم، وضعت مدينة شيكاغو األمريكية تحت 
الحجر الصحي، وهو ما يعكس عمليات اإلغالق 
الهائلة التي حدثت في الصين، كما قامت إيطاليا 
اآلن بعزل العديد من المناطق الشمالية في محاولة 

لمواجهة انتشار كوفيد -19.

املجتمع عرضة ألمراض خطرية

سيناريو  كاتب  “كونتيجن”  فيلم  تجدد  فاجأ 
مجلة  مع  مقابلة  في  لكن  بيرنز،  سكوت  الفيلم، 
هي  للفيلم  األصلية  الفكرة  إن  قال  “فورتشن”، 
هذه  لمثل  عرضة  الحديث  المجتمع  أن  إظهار 

األمراض.
وقال بيرنز ”إن أوجه التشابه بين عدوى فيروس 
أهمية  األكثر  ولكن  مقصودة،  غير  كورونا 
الخوف  وانتشار  المجتمع  استجابة  وحساسية هو 

واآلثار الجانبية لذلك”.

جائحة كورونا تتسبب مبأساة في دار رعاية املسنني بأملانيا

وقائع تفشي كورونا ظهرت قبل سنوات بفيلم أمريكي

تل أبيض ورأس العين...بين االنتهاكات 
الرتكية وكورونا

شرق  بشمال  رئيسين  منطقتين  في  التركي  التدخل  خلف 
لتفاقم  وأدت  برمتها،  المنطقة  على  كارثية  أوضاع  سوريا 
التوترات العرقية بشكل كبير في مناطق كانت متعايشة وآمنة 

ومستقرة«5

اجمللس  في  اخلارجية  الشؤون  كشف عضو جلنة 

بأن  أفشار  موسى  اإليرانية  للمقاومة  الوطني 

جتاهل إيران ألزمة فيروس كورونا املستجد تسبب 

في وفاة أكثر من 10900 شخص داخل 219 مدينة 

الطبية  الِفرق  طردت  إيران  أن  مؤكًدا  إيرانية، 

وإخفاء  احلقيقية  األرقام  على  للتستر  األجنبية 

أصبحت  التي  واألدوية  الطبية  املعدات  نقص 

حكراً على املسؤولني واحملسوبني عليه. «4

ليىل كوفن تطالب بفك الحصار عن مخيم مخمور.. 
واإلدارة الذاتية تساندهم للوقاية من كورونا

لما لم يوقظ كورونا الحرب الضمري اإلنساين 
كما فعله كورونا المرض اليوم

موسى أفشار: »النظام اإليراين يخفي 
اإلحصائيات الحقيقية لمصايب كورونا خشية 

فقد هيمنته بالمنطقة«
ناشدت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي )KCD( ليلى كوفن 
مؤخراً حكومة إقليم كردستان برفع الحظر عن مخيم مخمور بشكل عاجل في 
ظل انتشار وباء كورنا الذي يهدد العالم أجمع، كما وناشد مجلس الشعب في 
المخيم اإلدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا لمساندتهم في هذه المحنة، حيث 

لبت األخيرة النداء. «3

الشغل  باتت  حتى  كورونا،  هنا؛  وأقصد  بالعالم،  الجائحة  هذه  نزلت  أن  ما 
الشاغل للشعوب وحكومات الدول تتسارع وتتقاذف باالتهامات بين بعضها 

البعض في توريط شعبها بها «9

افتقار مخيم كري سبي للدعم الصحي 

واملهجرون يناشدون

فيروس  منع ظهور  والتي من شأنها  اخمليم  في  والتنظيف  التعقيم  مواد  قلة  من   اشتكى مهجرو مخيم كري سبي 
كورونا الذي بات يغزو العالم، وأشاروا إلى أّن اإلدارة الذاتية تقدم لهم الدعم. ولكن؛ إمكاناتها محدودة. وناشدوا اجلهات 

املعنية بتقدمي الدعم الصحي لهم.. «2
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كري  مخيم  مهجرو  اشتكى  ـ  األخبار  مركز 
في  والتنظيف  التعقيم  مواد  قلة  من  سبي 
فيروس  ظهور  منع  شأنها  من  والتي  المخيم 
كورونا الذي بات يغزو العالم، وأشاروا إلى أّن 
اإلدارة الذاتية تقدم لهم الدعم. ولكن؛ إمكاناتها 
محدودة. وناشدوا الجهات المعنية بتقديم الدعم 

الصحي لهم..
يفتقر مخيم ُمهّجري كري سبي )تل أبيض( إلى 
التنظيف  مواد  من  الصحية  والخدمات  الدعم 
والتعقيم، والكمامات لتالفي خطر تفشي فيروس 
كورونا المستجد الذي اجتاح معظم دول العالم. 
هاوار  أنباء  وكالة  استطلعت  الصدد؛  وبهذا 
آلراء المهجرين، وقال الُمهّجر جاسم االبراهيم: 
من  الصحية  المساعدات  إلى  بحاجة  »المخيم 
منظفات ومعقمات من أجل الوقاية من األمراض 
فيروس  بينها  ومن  والفيروسية،  الجرثومية 
كورونا الذي أصبح وباء في معظم دول العالم«.
هذا  من  متخوفون  المخيم  في  »نحن  وتابع: 
الفيروس؛ ألنه قاتل وسريع االنتشار، وال سيما 
أننا نسكن في خيم، فال نستطيع أن نطبق الحجر 
الصحي فيها وهذا األمر يسبب هلعاً للُمهّجرين؛ 

ألنه ال يوجد أي سبيل من أجل الوقاية منه، في 
ولبس  لليدين  المستمر  التعقيم  إلى  افتقارنا  ظل 

الكمامات«.
المخيم  زيارة  اإلنسانية  المنظمات  وطالب 
وتقديم  الُمهّجرين،  حال  على  واالطالع 
أن  شأنها  من  والتي  لهم،  الصحية  المساعدات 

توفر بعض الحماية من خطر فيروس كورونا.
واختتم جاسم االبراهيم حديثه بالقول: »تقدم لنا 

الدعم.  المحدودة  إمكاناتها  ضمن  المخيم  إدارة 
المنظمات  على   األكبر  العبء  يبقى  ولكن؛ 
التي يجب أن تلعب دورها في خدمة  اإلنسانية 

الُمهّجرين«.
قرابة  »منذ  العلي:  ويس  مها  الُمهّجرة  وقالت 
والمنظمات  تنظيف،  مواد  أي  نستلم  لم  الشهر 
زمن  في  وبخاصة  مطالبنا،  تتجاهل  اإلنسانية 
لشراء  إمكانات  أي  لدينا  ليس  األوبئة.  انتشار 
هذه المواد من السوق، وحياتنا اليومية مقتصرة 

على ما تقدمه إدارة المخيم واإلدارة الذاتية من 
اإلدارة  لدى  ليس  ولكن  التموينية،  المساعدات 

إمكانات لتقديم المستلزمات الصحية«.
كورونا  فيروس  من  الحماية  »سبل  وأضافت: 
التي  الكمامات  النظافة والمعقمات وارتداء  هي 

ال يتوفر منها شيء في المخيم«.
المشترك  الرئيس  قال  متصل؛  سياق  وفي 
»نناشد  ندى:  علي  سبي  كري  ُمهّجري  لمخيم 
والمساعدة  العون  يد  مد  اإلنسانية  المنظمات 
إلى  الحاجة  بأمّس  المخيم؛ ألنهم  للُمهّجرين في 
مواد التنظيف والتعقيم للوقاية من تفشي فيروس 
كورونا المستجد الذي اجتاح معظم دول العالم«.

سبي  كري  ُمهّجري  مخيم  أنًّ  بالذكر  والجدير 
أنشأه مجلس مقاطعة كري سبي في 22 تشرين 
حوالي  ويضم  المنصرم،  العام  من  الثاني 
بحسب  2700 شخص  قرابة  أي  عائلة،   532
إحصائيات إدارة المخيم، وهم من أهالي مقاطعة 
بسبب  أرضهم  من  ُهّجروا  الذين  سبي  كري 

الغزو التركي لمناطقهم.

التاجية  الفيروسات  تسبب  أن  يمكن 
المستجد  كورونا  فيروس  وخصوصاً 
لدى  شدة  أكثر  ومضاعفات  أعراضاً 
حاالت  من  يعانون  الذين  األشخاص 
الصحة  منظمة  بحسب  بالسمنة،  مرتبطة 
األميركية  الكلية  الحظت  وقد  العالمية. 
بين  إجماعاً  هناك  أن  القلب  ألمراض 
التاجي  الشريان  الخبراء على أن مرضى 
ومرضى فشل القلب )HF( هم في خطر 
متزايد من األعراض الحادة لهذا الفيروس.
 APC Microbiome أظهر علماء  وقد 
 University في  ومقرهم   Ireland
النظام  أن  مرة  ألول   College Cork
كفاءة  من  يقلل  بالدهون  الغني  الغذائي 
الجهاز المناعي لمحاربة األمراض المعدية 
بالمرثيات  وللعدوى  األمعاء،  في  خاصة 

المنقولة بالغذاء.
بنظام  الفئران  تغذية  أن  الباحثون  ووجد 
األلياف  من  وقليل  بالدهون  غني  غذائي 
الجهاز  من  كل  على  أثر  المخمرة 

األمعاء  في  الموجودة  والبكتيريا  المناعي 
على  العثور  تم  المعوية(.  )الميكروبات 
الغذائي  للنظام  المدى  قصير  استهالك  أن 
الكأسية  الخاليا  عدد  لزيادة  الدهون  عالي 
اإلصابة  هدف  هي  والتي  األمعاء،  في 
بالليستريا، وكذلك إحداث تغييرات عميقة 
في تكوين الميكروبات والجهاز المناعي. 

كما زاد النظام الغذائي الغني بالدهون من 
قابلية اإلصابة بعدوى األمعاء.

بعض النصائح

– من المهم جداً أن تتجنبوا تناول األطعمة 
الدسمة، خصوصاً في هذه الفترة حيث ينتشر 
تستبدلوها  وأن  المستجد،  كورونا  فيروس 
البروتينات  الغذائية،  باأللياف  الغنية  بتلك 
الخالية من الدهون )أي اللحوم(. كما ومن 
بالفواكه.  الحلويات  استبدال  أيضاً  المهم 
مجلة  »جمعية  في  نُشرت  دراسة  كشفت 
القلب« التركية، أن تناول مشروب غازي 

واحد فقط يومياً في منتصف العمر، يؤدي 
القاتل  كورونا  بفيروس  اإلصابة  إلى 
جلطات  حدوث  خطر  من  يزيد  وأيضاً 
تؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم إلى القلب 
مستويات  رفع  إلى  وباإلضافة  الدماغ.  أو 

وجدت  الدم،  في  الضارة  الكوليسترول 
آالف  ستة  حوالي  على  أجريت  دراسة 
المستهلكين  أن  األربعين،  فوق  شخص 
النخفاض  عرضة  أكثر  كانوا  العاديين 

مستويات الكوليسترول الجيد.

الفيروس  إن  الفيروسات  علم  أستاذ  يقول 
ينتقل من رذاذ المصابين وعبر الهواء، في 
مسافة ال تقل عن متر، لذا ينصح باالبتعاد 
لتجنب  والقبالت،  والمصافحة  العناق  عن 
أو  السليم،  الشخص  إلى  الرذاذ  وصول 
الحيز  هذا  في  المختفي  الفيروس  تسلل 
على  أو  المالبس،  على  سواء  البسيط 
يمكن  شيء  أي  أو  المقابض،  أو  األسطح 

مالمسته.
ويضيف أن الفيروس ينتقل عبر لمس أي 
شيء يتواجد به، وينتظر الفرصة للوصول 
حالتان  لدينا  يتواجد  وهنا  الفم،  أو  لألنف 

أكثرهما شيوعا، هي وصول الفيروس إلى 
وصوله  شيوعا  األقل  وهي  والثانية  الفم، 
ينصح  الحالتين  وفي  ولذلك  األنف،  إلى 
 20 لمدة  والصابون  بالماء  األيدي  بغسل 
ليتم  كالكحول  بمطهر  تطهيرها  أو  ثانية، 
التخلص من الفيروس المتواجد في األيدي 

ومنع وصوله إلى الفم واألنف.
الفيروس  تسلل  وهي  األولى،  الحالة  ففي 

الحلق،  في  الفيروس  يتركز  الفم،  إلى 
إلى  به  تقذف  هواء  دفعة  أي  انتظار  في 
القصبة الهوائية، ومنها إلى الرئة مستقره 
يبدأ  اللحظات  تلك  وفي  لذا  األساسي، 
الدفاعية،  أسلحته  بأول  الدفع  في  الجسم 
وهو اللعاب الذي يحيط بالفيروس، ويلتف 
ما  لكن  للمعدة،  إلزاحته  تمهيدا  حوله 
هذا  بامتصاص  يقوم  الفيروس  أن  يحدث 
اللعاب ومحاولة التملص منه، ولذلك يشعر 
الحامل للفيروس باحتقان شديد في الحلق، 
وينصح هنا بتناول كميات كبيرة من الماء، 
للدفع به في اتجاه في المعدة، أو الغرغرة 

بالماء والملح لقتله، وإخراجه بعيدا.
في  ويقول:  الفيروسات  علم  أستاذ  يكمل 
للفيروس في  الحامل  الشخص  حالة نجاح 
أحماض  تقوم  المعدة،  اتجاه  في  به  الدفع 
المعدة بقتله، وفي حالة نجاحه في العبور 
يسبب  ما  األمعاء  إلى  انتقاله  يتم  منها، 
اإلسهال الشديد، لكنه في كلتا الحالتين يتم 
الحامل  منه  ويتعافى  الجسم  خارج  طرده 

له، وال تحدث له سوى األعراض السابقة 
التي ذكرناها، وهي جفاف الحلق واحتقانه 
وهي  والثانية  فيه،  الفيروس  تركز  عند 
للمعدة  الفيروس  يصل  عندما  اإلسهال 

واألمعاء.
ويضيف: نأتي للنقطة األخرى وهي تركز 
الفيروس في األنف، أو نجاحه في المرور 
إلى  يتوجه  الحالتين  كلتا  وفي  الحلق،  من 
مستقبالته  تقوم  وهنا  الهوائية،  القصبة 
باستقباله،  الهوائية  القصبة  في  المتواجدة 
بيبيتداز” وهو  بيتبتديل  بـ ”انزيم  ويعرف 
اإلنزيم  هذا  وينشأ  له،  الخلوي  المستقبل 
الظاهرية،  الهوائية  القصبة  خاليا  على 

وتتفاعل معه، وتقوم بتوصيله إلى الرئة.
يقول  كما   – الرئة  إلى  وصوله  وعقب 
من  معركة  تبدأ   – الفيروسات  علم  أستاذ 
من  الفيروس  يتحول  حيث  آخر،  نوع 
حمض جيني غير قاتل إلى خلية حية، من 
خالل التفاعل مع نواة إحدى خاليا الرئة، 
ألوكسجين،  حية  كخلية  يحتاج  وبالتالي 
للتكاثر واالنتشار والتغلغل، ويسبب تورما 
جافين،  وسعال  كحة  عنه  ينتج  الرئة،  في 
بأسلحته  بالدفع  هنا  يبدأ  الجسم  أن  مضيفا 

الفتاكة وهي كرات الدم البيضاء.
وتنتج كر ات الدم البيضاء أجساما مضادة 
تستمر  بينهما،  معركة  وتنشب  للفيروس، 
المناعي،  الجهاز  قدرات  وحسب  طويال 
وفي حالة قوة المناعة يدفع الجسم بكرات 
مضاعفات  تواجه  كثيرة،  بيضاء  دم 
المعارك،  تلك  المخ لكل  الفيروس، وينتبه 
فيعطي إشارة للجسم بالدفع بكميات أكبر من 
كرات الدم البيضاء، وتستمر تلك المعركة 
نحو 6 أيام، وخاللها تقل كمية األوكسجين 
الجسم،  أعضاء  لباقي  الرئة  من  الواصلة 

نتيجة تصلب الرئة، وإفراز الجسم ألغشية 
مخاطية بداخلها في محاولة منه لالشتباك 

مع الفيروس والقضاء عليه.
“تستمر  قائال:  الفيروسات  أستاذ  ويتابع 
وخاللها  يوما،   14 نحو  الفيروس  دورة 
وحسب قوة مناعة الجسم تحسم المعركة، 
الجسم  وأجهزة  قوية  المناعة  كانت  فإذا 
خالل  في  المناعي  الجيش  يدفع  فاعلة، 
الدم  كرات  من  كبيرة  بكميات  أيام،   6
حتى  ومنظم،  تصاعدي  وبشكل  البيضاء، 
تنتهي المعركة بهزيمة الفيروس، والقضاء 
عليه داخل خاليا الرئة وطرده، مشيرا إلى 
أنه في حالة ضعف الجهاز المناعي وهو 
والحوامل،  السن  كبار  مع  الوارد  األمر 
والمصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان 
الجسم  يستطيع  ال  والضغط،  والسكري 
الدم  كرات  من  كبيرة  بكميات  الدفع 
بانتصار  المعركة  وتنتهي  البيضاء، 
الرئة، والبقاء داخل  الفيروس وتمكنه من 

الحويصالت الهوائية.
الفيروس  أن  شاهين  الدكتور  ويكشف 
الحويصالت  داخل  انتصاره  بعد  يستقر 
الهوائية، ويفرز مادة لزجة تضيق بسببها 
الضيق  وتسبب  الهوائية،  الحويصالت 
يستطيع  فال  للمصاب،  الشديد  التنفسي 
ومع  صناعي،  تنفس  بجهاز  إال  التنفس، 
مرور الوقت وقبل نهاية األسبوعين تكون 
وتدمرت  وتليف،  تلف  أصابها  قد  الرئة 
األوكسجين  وقل  الهوائية،  الحويصالت 
يؤدي  مما  الجسم،  أعضاء  لكافة  الواصل 
لعدم قدرتها على القيام بوظائفها، ومن ثم 
الفيروس  أمام  المعركة  المصاب  يخسر 

وتحدث الوفاة.
وكاالت

من  الثانية  المرحلة  دخلت  ـ  األخبار  مركز 
فيروس  ظهور  لدرء  االحترازية  اإلجراءات 
حيز  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  كورونا 
حجر  مراكز  بتجهيز  تمثلت  والتي  التنفيذ، 
لحاالت  مخصصة  وستكون  أكبر،  صحي 

اإلصابة بفيروس كورونا إن وجدت.
في  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس  وأوضح 
الدكتور  سوريا  وشرق  بشمال  الذاتية  اإلدارة 
الهيئة  أن  هاوار  أنباء  لوكالة  مصطفى  جوان 
خطت عدّة خطوات منها تشكيل فرق طوارئ، 

وتجهيز مراكز حجر صحي في شمال وشرق 
سوريا.

مدن  في  صحي  حجر  مراكز  تسعة  وتوجد  
بكادر  مجهزة  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق 
كيفية  على  مدربين  ومخبريين  مختص  طبي 
هيئة  طورته  الذي  االختبار  »كيت«  استخدام 
 PEAS الصحة في شمال وشرق سوريا ومعهد

السويدي.
المرحلة  بصدد  »نحن   مصطفى:  وأضاف 
الثانية والتي تتضمن تجهيز مراكز حجر صحي 

أكبر في المنطقة، وستكون مخصصة للمصابين 
بفيروس كورونا في المرحلة المتوسطة، وهذه 
ومعزولة  كامل  بشكل  مجهزة  ستكون  المراكز 

عن المدن والبلدات«.
العمل،  في  مستمرون  أنهم  مصطفى  وبيّن 
للمصابين  مراكز  بتجهيز  أيضاً  ويقومون 
يتم  أن  على  وحالتهم حرجة،  كورونا  بفيروس 
االنتهاء من تجهيز المراكز خالل فترة وجيزة.

وأكد جوان مصطفى عدم تسجيل أية إصابة في 
مناطق شمال وشرق سوريا.

أضرار األطعمة الدسمة أثناء انتشار فيروس كوروناافتقار مخيم كري سبي للدعم الصحي واملهجرون يناشدون

كيف يتحرك فيروس كورونا وكيف يواجهه اجلسم البدء باملرحلة الثانية من اإلجراءات الوقائية ملنع ظهور كورونا بشمال سوريا

االحتالل  جيش  مدفعية  تتوقف  لم  ـ  الشهباء 
الشهباء  مناطق  قصف  عن  ومرتزقته  التركي 
أمس  ليلة  منذ  شرا  وناحية  شيراوا  وناحية 

)السبت( الثامن والعشرين من شهر آذار.
بقصف  التركي  االحتالل  دولة  قامت  واليوم؛ 
عنيف على المقاطعة واستهدفت المناطق التالية: 

ناحية تل رفعت سقطت أربع قذائف في الطرف 
مادية،  األضرار  وكانت  الناحية  من  الغربي 
في  قذائف  ثالث  سقطت  هالل  الشيخ  وقرية 
شيراوا  وناحية  مادية.  األضرار  وكانت  القرية 
سقطت أربع قذائف في المنطقة الحراجية ما بين 

قريتي صوغانكة وأقيبة.

لقصف  اآلن  الناحية  فتتعرض  شرا؛  ناحية  أما 
وهي:  التالية  القرى  قصف  تم  حيث  عنيف، 
العلقمية، والمالكية ومرعناز، وشوارغة، وكفر 
وكشتعار،  تنب  وقرية  واالرشادية،  انطون، 
حتى  مستمراً  القصف  زال  وما  مرش  وتات 

لحظة إعداد هذا الخبر.

المشتركة  الرئاسة  نائبة  ـ لّوحت  مركز األخبار 
البدء  إلى  حسين  تارا  الحرية  حركة  في 
باالحتجاجات في حال لم تطلق سلطات هولير 
سراح عضو الحركة إدريس سليم المعتقل منذ 

أكثر من عشرة أشهر في سجون هولير.
لمحافظة  الحرية  حركة  مجلس  عضو  اعتقل 
هولير إدريس سليم، يوم 8 أيار سنة 2019 على 
إحدى الحواجز حينما كان عائداً من مخمور إلى 
الديمقراطي  الحزب  أسايس  قبل  من  هولير، 
الكردستاني، وال يزال إدريس سليم معتقالً رغم 

تدهور حالته الصحية. وبهذا الصدد قالت نائبة 
الرئاسة المشتركة في حركة الحرية تارا حسين 
»توقفت   :Rojnews لوكالة  تصريحات  في 

اتصاالتنا مع إدريس سليم منذ أكثر من 20 يوماً، 
وضعه  حول  أنفسنا  في  والقلق  الشك  بعث  ما 
حسين  تارا  ولفتت  المعتقل«.  داخل  الصحي 
للرئاسات  برقيات  ثالث  قدمت  الحركة  أن  إلى 
الثالثة في إقليم كردستان، حول الوضع الصحي 
»نحن  وأردفت:  سليم،  إدريس  حركتهم  لعضو 
اآلن بانتظار الرد على برقياتنا، ونأمل أن نلقى 
رداً إيجابياً، ألنه من غير الصحيح إبقاء شخص 
من ذوي االحتياجات الخاصة ومن عائلة قدمت 
العديد من الشهداء في المعتقالت«. وأوضحت 
حتى  القاضي  يقابل  لم  سليم  إدريس  أن  تارا 

األسايش  في  مسؤولون  »قال  وأضافت:  اآلن، 
لممثلي األمم المتحدة أن جريمة إدريس سليم هو 
اإلخالل باألمن الوطني. هذا القانون بالنسبة لهم 
معارضي  ضد  يستخدمونه  البالستيك  مثل  هو 
السلطة فقط«. ولوحت نائب الرئاسة المشتركة 
تارا حسين أنهم سيبدؤون باالحتجاجات في حال 
استمر الوضع على هذا الوضع، وتابعت بالقول: 
»رغم الوضع الخطر في البالد وانتشار فيروس 
كورونا، إال أننا ال نعتقد أنه هناك فيروس أخطر 

من فيروس فقدان الحرية«.

احملتل التركي يقصف الشهباء وشيراوا وشرا باملدفعية والصواريخ

حركة احلرية حتذر سلطات باشور: »إن لم يُطلق سراح عضونا سنبدأ باالحتجاجات«
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المشتركة  الرئيسة  ناشدت  قامشلو-  روناهي/ 
كوفن  ليلى   )KCD( الديمقراطي  المجتمع  لمؤتمر 
مؤخراً حكومة إقليم كردستان برفع الحظر عن مخيم 
كورنا  وباء  انتشار  ظل  في  عاجل  بشكل  مخمور 
الشعب  مجلس  وناشد  كما  أجمع،  العالم  يهدد  الذي 
سوريا  وشرقي  لشمال  الذاتية  اإلدارة  المخيم  في 
لمساندتهم في هذه المحنة، حيث لبت األخيرة النداء.

في ظل انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الماليين 
العالم، ما زال مخيم مخمور من قبل حكومة  حول 
حياة  يهدد  خانق  حصار  من  يعاني  كردستان  إقليم 
لفك  المناشدات  من  العديد  من  بالرغم  قاطنيه، 

الحصار عنه.
بالرغم من المناشدات العديدة من قبل القوى الكردية 
لفك  الحقوقية  والجهات  المدني  المجتمع  ومنظمات 
على  الحصار  لكن  مخمور،  مخيم  عن  الحصار 
المخيم مازال مستمراً حتى الوقت الحاضر من قبل 
الحصار على  التي فرضت  إقليم كردستان  حكومة 
مخيم الالجئين في مخمور منذ تموز 2019. ومنعت 
وبلدات  مدن  نحو  األهالي  خروج  اإلقليم  حكومة 

اإلقليم حتى في الحاالت الضرورية واإلنسانية.

»أحث إدارة إقليم كردستان 
عىل إزالة الحظر«

لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة  وجهت  الصدد  وبهذا 
من  كوفن  ليلى   )KCD( الديمقراطي  المجتمع 
فيديو نشرته على حسابها على مواقع  خالل مقطع 
كردستان  إقليم  لرئيس  دعوةً  االجتماعي  التواصل 
نيجيرفان برزاني ورئيس وزرائه مسرور برزاني، 

وقالت فيه:
»أوالً وقبل كل شيء، أحيي شعب باشور كردستان 

وحكومته باحترام، كنت أرغب في إيصال صوتي 
إلى إدارة إقليم كردستان من خالل هذا الفيديو. في 
الوقت الحالي انتشر فيروس التاجي في جميع أنحاء 
العالم. نحن كشعب كردستان نستعد للفيروس ونأخذ 
جميع التدابير بعين االعتبار، ولكن هناك مكان مميز 
تعلمون،  كما  لالجئين.  مخمور  مخيم  وهو  للغاية 
اضطر  كردستان،  في  التي جرت  الظروف  بسبب 
العديد من أبناء شعبنا للذهاب إلى باشور كردستان 
واستقروا في مخيم مخمور. لقد واجهوا الكثير من 

الظروف الصعبة وما زالوا يعيشونها«.
تفرض  كردستان  إقليم  إدارة  بأن  ليلى  وتابعت 

حصاراً على المخيم منذ مدة.
كردستان  باكور  في  كسياسيين  »نحن  وقالت: 
ندعوكم إلنهاء هذا الحصار القاتل، ونؤكد أن شعبنا 
في مخمور شعباً مثالياً وبطل وهم اآلن يعيشون في 
ظروف قاسية ويواجهون مخاطر جمة بسبب تفشي 

الفيروس التاجي«.

المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الموجه  الفيديو  كوفن  ليلى   )KCD(الديمقراطي
أنهوا  فضلكم  »من  بالقول:  كردستان  إقليم  لحكومة 
المرحلة  هذه  في  ألننا  عليهم.  المفروض  الحصار 
علينا أن نتكاتف وأن ال نتخلى عن بعضنا البعض. 
وبصفتي سياسية كردية، أحث إدارة إقليم كردستان 
فيروس  هو  الفيروس  هذا  ألن  الحظر.  إزالة  على 

خطير للغاية وعلينا أن نحمي شعبنا منه«.
مخيم  على  الحصار  فرض  سبب  بأن  ويذكر  هذا 
القوى  على  تركيا  ضغوطات  عن  ناجم  مخمور 
مقتل  حادثة  وقوع  بعد  كردستان  إقليم  في  الكردية 
في   2019 تموز   17 في  التركي  القنصل  نائب 
هولير، حيث ال يستطيع العمال والمرضى الخروج 
المناشدات  من  بالرغم  الحصار،  نتيجة  المخيم  من 
المتحدة  واألمم  كردستان  إقليم  لحكومة  لهم  العديدة 

لتحسين أوضاعهم وفك الحصار عنهم.

ستقدم كافة املستلزمات 

الطبية ملساندة املخيم..
بين  الخوف  عم  كورونا،  فيروس  انتشار  وفي ظل 
قاطني مخيم مخمور بباشور كردستان، الذين يعانون 
الحصار الشديد، حيث دعا مؤخراً مجلس الشعب في 
لطلب  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  المخيم 
كافة  بأنها ستقدم  وأكدت  النداء  لبت  التي  المساندة، 

المستلزمات الطبية لمساندة أهالي مخيم مخمور.
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  أشارت  السياق  وبهذا 
التنفيذي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان 
مخيم  في  الشعب  مجلس  طلب  سيلبون  إنهم  خالد 
مخمور، وسيقدمون كافة المستلزمات الطبية ألبناء 
مخيم مخمور، وأكدت قائلةً: »هذا واجب إنساني يقع 

على عاتقنا«.
وشددت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد إلى أنهم 
أتم  على  سوريا  وشرق  شمال  في  ذاتية  كإدارة 
االستعداد لتقديم المساعدات لكل من يجتاحه في أي 

منطقة كانت.
بمخيم  المسمى  مخمور  مخيم  بأن  بالذكر  ويجدر 
الذين  أبناءها  بسواعد  بني  جودي«  رستم  »الشهيد 
واجهوا رحلة عصيبة جراء همجية الجيش التركي 
على قراهم، حيث انتقلوا لعدة مناطق قبل أن يحطوا 
الرحال في مخيم مخمور، ويقع تحديداً ضمن قضاء 
مركز  يبعد عن  حيث  نينوى،  محافظة  في  مخمور 
المدينة نحو 60 كم جنوباً، ويقطنه قرابة 12 ألف 
نسمة، الذين نزحوا نتيجة الهجمات التركية في عام 
1993، حيث بني المخيم عام 1994 في بقعة أرض 
وفي  الشديد،  الحصار  قاطنيها  يعني  صحراوية، 
تهديد وخطر على حياتهم  يواجهون  الراهن  الوقت 
بسبب تفشي وباء كورونا في معظم أصقاع األرض، 
وبالرغم من ادعاء المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤن الالجئين بأنها تشرف عليه، لكنها لم تتخذ لحد 

اآلن أي إجراءات جدية لفك الحصار عنه.

من  بالبيت  خليك  حملة  بعد  ـ  قامشلو   / روناهي 
الفقراء  لمساعدة  حمالت  بدأت  الرياضيين،  قبل 
والمحتاجين المتواجدين في بيوتهم، من قبل أبناء 

روج آفا الرياضيين في الداخل والمهجر.
مجموعة كبيرة من الالعبين لكرة القدم والرياضيين 
عامودا  من  حسو  كاوا  الالعب  لحملة  انضموا 
والعب المنتخب السوري سابقاً وعدة أندية سورية 
عائلة  بمصروف  التكفل  هو  فحواها  التي  والحملة 
لمدة شهر كامل، ووصل حجم المساعدات ألكثر من 

مئة وخمسون عائلة والحملة مستمرة.
الرياضيون أثبتوا بشكٍل دائم بأنهم جزء يكافح ضمن 
هذا المجتمع لالرتقاء به وحمايته، وابتعد الكثير منهم 
لتكاتف  باإلضافة  الكردية،  األحزاب  خالفات  من 

بشكٍل  رياضياً  جنباً  والكردي  والمسيحي  العربي 
األسر  من  الكثير  الرياضي.  بالواقع  للنهوض  دائم 
محتاجة اليوم للمساعدة وظهر الكثير من المحتكرين 
الخضار  أو  الغذائية  للمواد  كانت  أن  لألسعار 
مساعدة  صغير  ولو  بشكٍل  وستساهم  والفواكه، 
في  المحتاجة  العوائل  هذه  ومبادراتهم  الرياضيين 
فدنك  نادي  سيدات  وحتى  آفا،  روج  مدن  مختلف 

الرياضي قمنا بمبادرة لتوزيع الخبز والمواد الغذائية 
على  لكي.  كركي  في  لمنازل  توعية  ومنشورات 
الصعيد العالمي تستمر التبرعات من قبل نجوم كرة 
القدم للجهات الصحية في الكثير من الدول للتصدي 
لتفشي فيروس كورنا والذي أصيب به مواطنين من 

أكثر في 120 دولة في العالم.

هذه المبادرات جيدة وتبعث األمل للكثير من العوائل 
األصعدة  من  الكثير  على  جرت  فقد  المحتاجة 
وسط  المحتاجين  لمساعدة  الشكل  بهذا  خطوات 
الخيرية،  والجمعيات  المنظمات  من  كبير  تقاعس 
مرخصة  منظمة  مئة  من  أكثر  عددها  تبلغ  والتي 

بشمال وشرق سوريا.

تأجل أولمبياد طوكيو، يورو 2020، وبطولة فرنسا 
المفتوحة للتنس )روالن غاروس( وبطوالت عديدة 
فيروس  تفشي  بسبب  األلعاب  مختلف  في  أخرى 

»كورونا« المستجد في أماكن عدة بالعالم.
واآلن، كيف ومتى تستأنف الحياة الرياضية؟ وتسبب 
تفشي فيروس »كورونا« الوبائي في تأجيل أو إلغاء 
العام،  الكبيرة في ربيع هذا  الرياضية  كل األحداث 
مطلع  إقامتها  مقرراً  كان  التي  األحداث  وكذلك 

الصيف المقبل.
اآلن  يواجهون  المؤجلة  األحداث  هذه  منظمي  لكن 
تحديثاً هائالً يتمثل في ضرورة إعادة إدراج وترتيب 
رياضية مزدحمة  إطار روزنامة  في  األحداث  هذه 
الفوضى  بعض  يثير  ما  وهو  العالم  أنحاء  كل  في 

واالرتباك.
من  لعدد  بالنسبة  الوضع  تكشف  التالية  والسطور 

األحداث الرياضية الكبيرة:
دورة األلعاب األولمبية

طوكيو  في  الـ32  األولمبية  األلعاب  دورة  تأجلت 
والتي كانت مقررة من 24 تموز إلى التاسع من آب 
في  إقامتها  موعد  ولكن  المقبل،  العام  لتقام  المقبلين 

العام المقبل لم يتحدد حتى اآلن.
ومن المقرر أن تتشاور اللجنة األولمبية الدولية مع 
االتحادات الرياضية الدولية، خصوصاً أن عدداً من 
هذه االتحادات كان مقرراً أن يقيم بطوالته العالمية 

في العام المقبل.
كرة القدم

قرار  اتخاذ  في  األولمبياد   ،2020 يورو  سبقت 
التأجيل، كما سبقته في تحديد موعدها الجديد حيث 
تموز   11 إلى  حزيران   11 من  فعالياتها  ستقام 

.2021
)كوبا  الجنوبية  أمريكا  أمم  كأس  بطولة  تأجلت  كما 

أمريكا( إلى العام المقبل.
بالنسبة  غامضاً  زال  ما  الوضع  يبدو  المقابل،  في 
لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي، 
بعد تعليق فعاليات البطولتين كما قرر )يويفا( تأجيل 
المقبل  أيار  من  البطولتين  من  لكل  النهائية  المباراة 

ألجل غير مسمى.
في  الكبيرة  المحلية  الدوري  بطوالت  تعليق  تم  كما 
نيسان  لشهر  أو  مسمى  غير  ألجل  سواء  أوروبا 
المقبل، لكن ال توجد خطة محددة حتى اآلن الستئناف 

هذه البطوالت في مواعيد محددة.

وقد تكون إقامة المباريات بدون جماهير من الحلول 
من  تأتي  التي  الدوالرات  ماليين  ولكن  المطروحة 
المالية  والجوائز  والرعاة  التلفزيوني  البث  حقوق 
تجعل من الضروري عدم التسرع في اتخاذ القرار.

التنس
)روالن  المفتوحة  فرنسا  بطولة  منظمو  قرر 
األربع  سالم«  »غراند  بطوالت  ثاني  غاروس( 
وحددوا  البطولة  تأجيل  الحالي  الموسم  في  الكبرى 
الموعد الجديد للبطولة من 20 أيلول إلى الرابع من 
تشرين أول المقبلين على الرغم من االرتباك الذي 

يسود روزنامة بطوالت التنس حالياً.
ويحسم منظمو بطولة إنكلترا المفتوحة )ويمبلدون( 
المقبل  األسبوع  في  سالم«  »غراند  بطوالت  ثالث 
األربع الكبرى مصير هذه النسخة المقررة من 29 

حزيران إلى 12 تموز المقبلين.
فورموال1-

تسبب فيروس »كورونا« الوبائي في تأجيل أو إلغاء 
)الجائزة  العالم  بطولة  في  األولى  الثمانية  السباقات 
الكبرى( لسباقات سيارات فورموال1- لهذا الموسم.

ولم يستبعد المنظمون حتى اآلن إمكانية بدء الموسم 
المقبل مع  بالسباق الكندي المقرر في 14 حزيران 
إمكانية تحديد مواعيد جديدة للسباقات التي تأجلت في 

بداية الموسم لتقام في وقت الحق من العام الحالي.

ألعاب القوى
القاعات  داخل  القوى  أللعاب  العالم  بطولة  تأجلت 
والتي كانت مقررة في الصين كما تم تأجيل اللقاءات 

الثالثة األولى من بطولة الدوري الماسي.
اآلن  حتى  يحسم  لم  للقوى  األوروبي  االتحاد  ولكن 
العاصمة  في  المقررة  األوروبية  البطولة  موقف 

الفرنسية باريس من 25 إلى 30 آب المقبل.
الرياضة في الواليات المتحدة األمريكية

تم تأجيل أو إلغاء كل من بطوالت الدوري األمريكي 
للمحترفين في رياضات كرة السلة والبيسبول وكرة 

القدم األمريكية وهوكي الجليد.
الغولف 

الحالي  الموسم  في  كبيرتين  بطولتين  أول  تأجيل  تم 
األوروبية »بي جي  والجولة  األساتذة  وهما بطولتا 
مهب  في  المفتوحة  أمريكا  بطولة  تبدو  كما  إيه« 
في  فوت«  »وينجد  نادي  إلغالق  نظراً  الريح 
بسبب  وذلك  البطولة  يستضيف  والذي  نيويورك 

فيروس »كورونا« أيضاً.
سباقات الدراجات

تم تأجيل سباق إيطاليا الدولي )جيرو دي إيطاليا(.
هوكي الجليد

في سويسرا  مقررة  كانت  التي  العالم  بطولة  ألغيت 
كما ألغيت بطولة العالم للسيدات في كندا.

فاز داريو فرانشيتي، بطل سباق إنديانابوليس 500 
للسيارات  االفتراضية  األساطير  بكأس  مرة   3
الليلة الماضية بينما أظهر إيمرسون فيتيبالدي بطل 
سباقات فورموال 1 مرتين، الذي يبلغ 73 عاماً، أنَّ 

الرياضات اإللكترونية ليست للشباب فقط.

فورموال  بلقب  الفائز  فيتيبالدي،  البرازيلي  وانضم 
من  بارزة  مجموعة  إلى  و1974،   ،1972 في   1
المنافسين من األمريكتين وأوروبا في سباق للسائقين 
فوق 40 عاماً من تنظيم تورك إي سبورتس، وموقع 

ذا ريس على اإلنترنت.

إندي  سلسلة  وبطل  عاماً،   46 فرانشيتي،  وتفوق 
حلبة  على  لفة   11 بعد  مرات،   4 األمريكية  كار 
من  افتراضية  سيارات  في  الوطنية  سيلفرستون 
كل  إليه  انضم  بينما   ،44 تي  بي  برابهام  طراز 

المنافسين عن بعد.
واحتل سائق سباقات التحمل البريطاني دارين تيرنر، 
المركز الثاني، بينما جاء المكسيكي أدريان فرنانديز 
في المركز الثالث، واألسترالي ديفيد برابهام، بطل 
سباق لومان عام 2009، ونجل الراحل جاك بطل 

فورموال 1 3 مرات، في المركز الرابع.
وقال فرانشيتي عن السباق الذي أقيم في أجواء من 

المرح، وتم تنظيمه بعد توقف كل سباقات السيارات 
الواقعية بسبب جائحة فيروس كورونا: »كان هناك 
بالفعل  كانوا  المنافسين  وكل  المرح  من  الكثير 

يناقشون ترتيبات األسبوع المقبل«.
وجاء فيتيبالدي في المركز الـ13 متقدًما على مواطنه 
هيليو كاسترونيفيس، بطل إنديانابوليس 500  ثالث 

مرات والذي فشل في إنهاء السباق.
سباق  بطل  بيرو،  إيمانويلي  اإليطالي  وتعرض 
لومان 5 مرات، وأحد مراقبي سباقات فورموال 1، 
الكولومبي  مع  األول  المنعطف  في  تصادم  لحادث 

خوان بابلو مونتويا أول المنطلقين.

األهالي  التزام  ضرورة  إلى  كوباني  نساء  أشارت 
المنزل,  في  والبقاء  به،  والتقيد  الحظر  بقرارات 
مسؤولية  ألنها  المسؤولة,  الجهات  مع  والتعاون 
انتشار  تفشي  لمنع  الجميع,  عاتق  على  تقع  إنسانية 

فيروس كورونا في المنطقة.

حسب هيئة الصحة في مناطق شمال وشرق سوريا 
اآلن,  حتى  كورونا  بفيروس  إصابة  أي  تظهر  لم 
الفيروس  انتشار  تفشي  من  الشعب  حماية  وألجل 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  فرضت 
حظر التجول بتاريخ 23آذار الجاري, لمدة 15 يوماً 

قابلة للتمديد حسب األوضاع.
 JINNEWS وفي هذا السياق أجرت مراسلة وكالة
أسايش  وعضوة  كوباني  نساء  من  عدد  مع  لقاًء 
المرأة, ليبدين بآرائهن حيال فيروس كورونا ومدى 
بقرار  االلتزام  ضرورة  إلى  باإلضافة  خطورته, 

حظر التجول.

سبل الحامية من

 فريوس كورونا

حيث أشارت المواطنة زينب علي عن سبل الحماية 
وعدم  الشخصية  النظافة  بأن  كورونا  فيروس  من 
في  والبقاء  التجمعات,  عن  واالبتعاد  االختالط 
خطر  درء  في  يساعد  باستمرار  وتعقيمه  المنزل 

تفشي الفيروس.
وبدورها أشارت فاطمة يوسف من خالل حديثها إلى 
أن سبب التزامها المنزل وعدم خروجها إلى الشارع 
هي بسبب الحظر, وأن حظر التجول في كوباني هي 
للمرة األولى لذلك األهالي ليسوا معتادين لمثل هذه 

اإلجراءات، على حد تعبيرها.

»نأمل أن يساعدنا الشعب 
ونتكاتف معاً«

المرأة  أسايش  عضوة  تطرقت  ذاته  السياق  وفي 
زوزان محمد من جهتها محذرةً الشعب من مخاطر 
فيروس كورونا ووجوب التزامهم البقاء في المنازل، 

لمواجهة  الالزمة  التدابير  اتخذنا  »لقد  وقالت: 
تقوم  الداخلي  األمن  قوى  وإن  كورونا,  فيروس 
بعملها على أكمل وجه بوضع نقاط تفتيش والتحرك 
داخل المدينة, ومع مرور أيام على حظر التجول إال 
الحياة هذه,  بعد على طريقة  يتعلموا  لم  األهالي  أن 

وإننا نتأمل أن يتأقلم الشعب مع هذا األمر وينظموا 
حياتهم وفقاً للوضع حتى اجتياز هذا الفيروس عالمياً 
يساعدنا  أن  نأمل  ولذلك  منطقتنا,  في  تفشيه  ودرء 
ببقائهم  المرحلة  هذه  لتخطي  معنا  ويتكاتف  الشعب 

في منازلهم, وملء أوقات فراغهم بالتدريب«.

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ ميديا غانم

 ليلى كوفن تطالب بفك احلصار عن مخيم مخمور..
واإلدارة الذاتية تساندهم للوقاية من كورونا

مبادرات إنسانية من قبل الرياضيني لتحجيم خسائر كورونا

كورونا »عدو الرياضة« يخلط أوراق البطوالت الكبرى

االسكتلندي فرانشيتي بطال لسباق افتراضي للفورموال 1

نساء كوباني: »علينا التعاون مع اجلهات املعنية ملنع تفشي فيروس كورونا«
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وأقصد  بالعالم،  الجائحة  هذه  نزلت  أن  ما 
الشاغل  الشغل  باتت  حتى  كورونا،  هنا؛ 
تتسارع  الدول  وحكومات  للشعوب 
البعض  بعضها  بين  باالتهامات  وتتقاذف 
بها. ال بل ذهبت بعض  في توريط شعبها 
مؤامرة  الجائحة  تلك  اعتبار  إلى  الدول 
تم  فيما  أمنها  وتهدد  الدول  سيادة  تستهدف 
تفسيره على أنه حرب كونية ال هوادة فيها 
مع اإلنسانية. ومهما يكن فقد استطاع  أبداً 

كورونا وأريد هنا تعريته من كونه مرضاً 
المستوى  على  حقيقته  هذه  كانت  وإن 
أن  ذلك،  من  فالمهم  والتجريبي،  العلمي 
أجعله لفظة واحدة، أي كورونا«، ولدواع 
أن  ذلك  في  ومسوغي  فحسب،  شخصية 
المرض أياً كان نوعه، يفتك بصاحبه وقد 
ال يكون له من تأثيرات سوى أقل ما يمكن 
على أهل ذلك المريض. أما« كورونا« فهو 
ليس له مثيل على الرغم من كونه فيروساً 
والمسافات  للحدود  عابر  أنه  إال  صغيراً 
وال يتوقف عند محطة محددة وإنما يهوى 

يصلها  لم  وعروش  ممالك  إلى  السفر 
رحالت  تخطى  أنه  بل  البشر.  من  الكثير 
ابن جبير وابن بطوطة اللتين وصفتا أنهما 
مذكرات في أدب الرحالت والوقوف على 
المواقف والطقوس والشعائر، وبات  أبرز 
واألقاويل،  والسخرية  للتندر  مادة  كورونا 
وربما للشائعات سواء من هنا أو من هناك. 
أصبح  العالم  يعلم  ال  حيث  من  كورونا 
الحكام  هنا  وأقصد  للجبابرة،  لدود  خصماً 
ومن في درجتهم والسياسيين وما ينوء من 
خلفهم من قادة وفنانين ورياضين ومفكرين 
الكثير  وغيرهم  وموسيقيين  ورسامين 
مضاجعهم  عليهم  يقض  بات  حتى  الكثير 

ويحاصرهم في عقر دارهم ومن حيث ال 
يعلمون. ولربما ألول مرة نحن البشر ندرك 
أن هناك خطراً يتهدد بحياتنا وأرواحنا على 
الرغم من كونها كانت موجودة في السابق، 
ترى ما الذي غيّره فينا كورنا؟ وغيّر معه 
عاداتنا وأسلوب حياتنا مئة وثمانين درجة 
وضح  في  رؤوسنا  على  الطاولة  وقلب 
سابق  مع  أجندته  وفرض  والليل  النهار 
أقنعتنا  كشف  كورونا  وترصد.  إصرار 
المخفية نحن البشر، وطالما كنا ندعي أمام 
البشر وفتح علينا  بأننا من جنس  اإلنسانية 

دهاليز من الرعب والخوف بعدما كنا فيما 
كان نبطش ببعضنا بطش الجبارين وتخلينا 
عن هذه اإلنسانية بكل بساطة. لعلنا ظلمنا 
أننا على هذه  فلو  التعبير  إذا جاز  كورونا 
بهذا  منه  خفنا  لما  لبعضنا  أحسنا  األرض 
منه،  فخفنا  بابنا  علينا  طرق  ولما  الشكل 
المرعبون،  أننا نحن  للسذاجة  وأدركنا ويا 
عرفنا  البشرية  مرآة  أمام  اصطالحاً  وأننا 
المجاملة  إطار  في  أفعالنا،  وسوأة  قباحتنا 
أننا أكثر جماالً فيما أماط  كورونا اللثام عن 
نشبع  ال  وأننا  كاذبون،  جد  وأننا  بشاعتنا، 

فنسرق ما نشاء غير أن كورونا ال يسرق 
إنسانيتنا  إلينا  أعاد  كورونا  نّهابون.  ونحن 
الفطرية بعدما فقدناها من األسرة وصارت 
الخيانات  كورونا  فأوقف  هراء،  مجازاً 
بيوتهم،  إلى  األسرة  أفراد  وأعاد  الزوجية 
فعلمنا ما معنى األسرة من جديد وطهرنا من 
الداخل، مطالباً إيانا أن نبيت في بيوتنا على 
نظافة. كورونا ال يستهدف الفقراء وحدهم 
ويبتزهم بقوتهم من دون األغنياء وال يخاف 
على  ومكثوا  الناس  أخافوا  الذين  الحكام 
صدورهم سنوات من االستعباد، فأحجرهم 
أن  بيد  ينظرون،  لمرضى  لعلهم  صحياً 
كورونا ال يميز بين أحد فكلهم لديه سواسية 
العالم  ودول  الجاه  أو  الدين  أو  العرق  في 

نحن  بينما  المتقدمة  العالم  دول  أو  الثالثة 
والسادية  بالعنصرية  أيدينا  تتلطخ  البشر 
ونقتل بعضنا على الهوية. كورونا قد يكون 
أوقف عجلة الحياة عن الدوران برهة من 
طال  وإن  مرض،  النهاية  في  ألنه  الوقت 
الوقت أو قصر سوف يكتشف له دواء أما 
أمراض اإلنسانية على سعتها ليس لها من 
شفاء إال في السماء. كورونا استطاع كشف 
سخافتنا نحن البشر ألن ما قتل في الحرب 
السورية بحمم الطائرات أو الصواريخ أو 
األلوف  بمئات  أو  الرصاص  أو  البراميل 

من المعتقلين أو المفقودين أو المقهورين أو 
المحرومين، وال سيما األطفال وبأضعاف 
مضاعفة مما قتله كورونا في العالم خالل 
ثالثة أشهر على الرغم أن كورونا ال يقتل 
األطفال. بيد أن العالم لم يحرك ساكناً إزاء 
حدود  على  المقتولة  السوريين  إنسانية 
األليم  مصابهم  عن  وغفلوا  العالم  خارطة 
ونزوح  وتشريد  تهجير  من  يعانونه  وعما 
وفاقة وفقر وجوع وألم، فهذه الحرب التي 
استطالت ولم يستطع العالم جميعاً من إيقاف 
كورونا  يتمكن  فهل  أوارها،  وكبح  لهيبها 
العالم  في غضون ثالثة أشهر؟ وأن يوحد 
عجزوا  فيما  لذلك  التحرك  على  والبشرية 

عنه في سنوات.

 ملا لم يوقظ كورونا احلرب الضمير اإلنساني
كما فعله كورونا املرض اليوم

موسى أفشار: »النظام اإليراني يخفي اإلحصائيات احلقيقية 

ملصابي كورونا خشية فقد هيمنته باملنطقة«
الخارجية  الشؤون  لجنة  عضو  كشف 
اإليرانية  للمقاومة  الوطني  المجلس  في 
ألزمة  إيران  تجاهل  بأن  أفشار  موسى 
وفاة  في  تسبب  المستجد  كورونا  فيروس 
 219 داخل  شخص   10900 من  أكثر 
طردت  إيران  أن  مؤكًدا  إيرانية،  مدينة 
على  للتستر  األجنبية  الطبية  الِفرق 
المعدات  نقص  وإخفاء  الحقيقية  األرقام 
على  حكراً  أصبحت  التي  واألدوية  الطبية 

المسؤولين والمحسوبين عليه.
أفشار في حوار خاص مع وكالة  اتهم  كما 
العدوى  نقل  في  تتعمد  إيران  هاوار،  أنباء 
إلى 16 دولة أخرى على األقل لعدم إغالق 
تسيير  في  واستمرارها  البداية  منذ  حدودها 
في  خاصة  الطيران،  رحالت  واستقبال 
سوريا والعراق خوفاً من تراجع مكانة نظام 
الحوار  وجاء  الدولتين.  هاتين  في  الماللي 

كما يلي:
بالوباء،  تأثراً  اإليرانية  المدن  أكثر  ما  ـ 
لمواجهة  كافية  الحكومية  اإلجراءات  وهل 

هذا الوباء؟ 
 أعلنت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية بعد 
ظهر الثالثاء 24 آذار أن عدد المتوفين في 
من  أكثر  إلى  ارتفع  إيران  في  مدينة   219
في  الضحايا  عدد  بينما  شخص،   10900
شاطئ  على  إيران  شمال  کيالن  محافظة 
»رشت«  مدينة  ومركزها  قزوين  بحر 
تقوم  الذي  الوقت  في   .1050 عن  يقل  ال 
العمال  بتعويض  العالم  حول  الدول  فيه 

في  البقاء  من  يتمكنوا  حتى  والموظفين 
آذار  منازلهم، أطل حسن روحاني في 21 
للثورة  مناهضة  »مؤامرة  هناك  إن  وقال 
في  االقتصادي  والنشاط  الشركات  إلغالق 
يجب  يحدث؛  ذلك  ندع  أال  يجب  إيران، 
البروتوكوالت  إطار  في  جميعاً  نعمل  أن 
الصحية«، كما قال من قبل إن إيران ليس 
لديها خطط لحجر أي مدينة. لألسف يحاول 
النظام استغالل الكارثة سياسياً وإلقاء اللوم 
ذلك  في  بما  أخرى  في قضايا  األزمة  على 
أن  خامنئي  قال  حيث  األمريكية،  العقوبات 
هناك احتمال أن تكون الواليات المتحدة قد 

أنتجت الفيروس إليران.
ـ لماذا لم تمنع إيران مواطنيها من السفر 
العراق  خصوصاً  المجاورة  البلدان  إلى 
في  إيران  دور  هو  وما  وسوريا،  ولبنان 

نشر وباء كورونا بالمنطقة؟
نقل  حيال  اإليراني  النظام  مباالة  عدم 
الفيروس من إيران إلى بلدان الجوار وجه 
آخر من عملة تعامل النظام مع أبناء الشعب 
ظروف  وفي  خاصة  أنفسهم،  اإليراني 
في   الماللي  أقدام  تحت  األرض  تهتز  باتت 
كل من العراق ولبنان وسوريا، فإن النظام 
بأمس الحاجة إلى تكثيف تنقالته وحضوره 
البلدان  هذه  في  ووكالئه  عمالئه  وتحرك 
ساحات  في  وعناصره  النظام  غياب  ألن 
وانتشاره  تقليص حضوره  أو  البلدان،  هذه 
وانتهاء  البلدان  هذه  من  إلى طرده  سيؤدي 

نفوذه وهيمنته هناك.

قبل  من  المفروضة  العقوبات  تؤثر  كيف  ـ 
أمريكا على إيران في مواجهة الوباء؟

الحالة  يعزي  أن  اإليراني  النظام  يحاول   
إلى  إيران  في  كورونا  ألزمة  الكارثية 
بذلك  ويبرر  عليه،  المفروضة  العقوبات 
تهدف  كما  مسؤوليته،  عن  الخطير  تنصله 
والخداع  للتستر  الخرقاء  المحاوالت  هذه 
من قبل الماللي إلى إخفاء حقيقة أن النظام 
وقائية  إجراءات  أي  اتخاذ  في  فشل  الديني 
في  بما  الفيروس،  انتشار  الحتواء  فعالة 
ذلك الحجر الصحي في المدن، حيث كانت 

العدوى مستعرة.
متخصصة  معدات  بأن  تفيد  تقارير  هناك 
قدمتها منظمة الصحة العالمية تم بيعها في 
السوق السوداء من قبل قوات الحرس، ومنذ 
مدينة  في  األهالي  الخوف  أصاب  البداية 
للمسلمين،  جاذبة  نقطة  وهي  المقدسة،  قم 
لكنهم خوفاً من أنه سيؤثر على اإلقبال في 
بمناسبة  واحتفاالتهم  البرلمانية  انتخاباتهم 
التستر  إلى  عمدوا   ،1979 ثورة  ذكرى 
لتحذير  إعالنات  أي  تصدر  ولم  عليها، 
السكان على نطاق أوسع حتى فوات األوان. 
لمنع  استعدادات  يتخذ أي  لم  النظام  أن  كما 
المرشد  إن  حتى  االنتشار،  من  الفيروس 
المرض  من  سخر  خامنئي  علي  األعلى 
إيران  أعداء  إنتاج  من  الفيروس  إن  وقال 
باللوم  ألقى  لقد  التصويت،  عن  الناس  لثني 
بشكل ساخر على األمريكيين على ما يسميه 

هجوم بيولوجي.

ـ كورونا وباء عالمي ويحتاج إلى تضافر 
إيران  خطت  هل  إليقافه؛  الجميع  جهود 
لمنع  المجاورة  الدول  مع  جادة  خطوات 

انتقال اإلصابة؟
يهتم  ال  اإليراني  النظام  إن  األسف  مع 
هو   ولذلك  اإليراني،  الشعب  أبناء  بسالمة 
بعيد كل البعد عن االهتمام بالدول المجاورة 
تبذل  العالم،  أنحاء  جميع  في  غيرها.  أو 
من  للتخفيف  جهدها  قصارى  الحكومات 
كورونا  فيروس  مكافحة  في  الناس  معاناة 
الدولة  هي  إيران  بينما  الوخيمة،  وعواقبه 
والشعب  النظام  فيها  يوجد  التي  الوحيدة 
جهود  تهدف  حيث  مختلفين،  جانبين  على 
والتعامل  الفعلية  األرقام  إخفاء  إلى  النظام 
إلى  ذلك  ساهم  وقد  السياسية،  العواقب  مع 
للشعب  الرهيب  الوضع  تأزيم  حٍد كبير في 
وزيادة المصاعب في هذه األوقات الصعبة.

عام  بشكل  الدولي  المجتمع  على  يجب 
إجبار  خاص  بشكل  الدولي  األمن  ومجلس 
واألرقام  الحقائق  جميع  نشر  على  النظام 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في إيران 
وتقديمها إلى المنظمات الدولية ذات الصلة؛ 
اإليراني  الشعب  أرواح  إنقاذ  أجل  من 
المنطقة.  في  األخرى  الدول  وشعوب 
واتخاذ إجراءات فورية لإلفراج عن جميع 
السياسيين  السجناء  وبخاصة  السجناء، 
جميع  وإرسال  إنسانية،  كارثة  وقوع  لمنع 
مباشرة  وتوزيعها  إليران  المساعدات 
سيسرقها  وإال  الدولية،  الوكاالت  قبل  من 
النظام، ومثال آخر لعدم االهتمام، قام النظام 
من  حدود  بال  أطباء  فريق  بطرد  اإليراني 
مع  ذهب  قد  الفريق  هذا  كان  حيث  إيران، 
تسعة أطباء متخصصين وطائرتي معدات، 
إلى أصفهان إلنشاء مستشفى ميداني هناك، 
من  منعه  بهدف  له  النظام  طرد  وجاء 
للمصابين  الحقيقية  األبعاد  على  االطالع 
بكورونا والوفيات، وعدم  الكشف عن تكتم 
النظام وتهاونه، وقد كتب علي رضا وهاب 
زاده، مستشار وزير الصحة في النظام في 
التعبئة  خطة  تنفيذ  »بعد  قائاًل:  الصدد  هذا 
الكامل  واالستخدام  كورونا  ضد  الوطنية 
ليست  المسلحة،  للقوات  الطبية  للقدرات 
القوات  قدرات  الستخدام  بعد  حاجة  هناك 

األجنبية«.
خلق«  »مجاهدي  منظمة  رئيسة  قالت  فيما 
»إن  رجوي:  مريم  المعارضة  اإليرانية 
طرد أطباء بال حدود، الذين ذهبوا بالتأكيد 
المسبقين،  والتنسيق  باالتفاق  أصفهان  إلى 
إيران على  في  الحاكم  النظام  يبين إصرار 
في  خاصة  الحقائق  على  تكتمهم  استمرار 
المشكلة  أن  حقيقة  ويؤكد  الضحايا  عدد 
ديكتاتورية  وجود  هي  إيران  في  الرئيسية 
فاسدة ال تهمها سوى الحفاظ على سلطتها«.

آزاد كردي
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

رئيسين  منطقتين  في  التركي  التدخل  خلف 
على  كارثية  أوضاع  سوريا  شرق  بشمال 
التوترات  لتفاقم  وأدت  برمتها،  المنطقة 
كانت  مناطق  في  كبير  بشكل  العرقية 
فيها  نجحت  ومستقرة،  وآمنة  متعايشة 
والمجتمع  التنمية  ومشاريع  الذاتية  االدارة 
في  مستقرة، ساهمت  بيئة  في خلق  المدني 
أن تتحول لمركز جذب سكاني واقتصادي 

وتوفرت فيها فرص العمل والتنمية.
االتحاد  يقوم  لكي  ماسة  حاجة  هناك  اآلن 
حدة  تخفيف  أجل  من  يجب  بما  األوروبي 
من  المزيد  وتجنب  العرقية،  التوترات 
ألف   350 قرابة  وأّن  سيما  ال  التصعيد 
نازحين  مازالوا  السكان  -ثلثي  السكان  من 
قسرا عن منازلهم- مازالوا خارج منازلهم 
و ممنوعين من العودة. يجب على االتحاد 
باتباع  االكتفاء  و وعدم  التحرك  األوروبي 
على  يضغط  وأن  النظر،  غض  سياسة 
تركيا للتوقف عن مشروع االستيطان الذي 
يواصل رئيس دولة االحتالل التركي رجب 
لما قد يتضمنه  التلويح به،  طيب أردوغان 
من تالعب كارثي في الهندسة االجتماعية، 
االجتماعية  للبنية  ضرب  من  يشكله  وما 
من  خالصة  تلك  االجتماعي.  واالستقرار 
في  االنتهاكات  توثيق  مركز  أعده  تقرير 
االجتماعية  اآلثار  تناول  سوريا،  شمال 
النزوح  لموجات  والسياسية  واالقتصادية 

نتيجة  العين  أبيض ورأس  تل  منطقتي  من 
الهجوم التركي.

من  والعديد  المتحدة،  أمم  لتقارير  ووفقًا 
و  والمحلية  الدولية  المنظمات  تقارير 
اللقاءات  من  للعشرات  واستنادا  تقاريرنا 
التي اجريناها فقد ارتكبت جرائم حرب من 
المسلحة  السورية  والمجموعات  تركيا  قبل 
الوطني  )الجيش  تدعمها تحت مسمى  التي 
السوري(، من إعدامات ميدانية، إلى قصف 
البنية التحتية، وقصف المدارس والمشافي، 
وخطف واعتقال المدنيين، واالستيالء على 
العقارات واألمالك واألراضي و المحاصيل 
وقطع  الصوامع  وتفريغ  الحيوانية  والثروة 
قوت  في  السكان  ابتزاز  جانب  إلى  المياه، 

عيشهم وأمنهم والخطف بغرض الفدية.
 45 على  استند  الذي  التقرير  واستند 
من  أشهر  ثالثة  تجهيزه  واستغرق  شهادة، 
االستقصاء، والجمع، والرقابة، واالتصال، 
الوضع  على  كذلك  الضوء  فيه  وسلطت 
المآسي لآلالف من النازحين قسرا، وتشريد 
النازحين  توطين  وإعادة  األصليين  السكان 
الموالين  المرتزقة  عوائل  من  وغالبهم 
في  تصعيد  من  ذلك  يسبب  وما  لتركيا، 
السكان  بين  والخالفات  العرقية،  التوترات 
والعوائل  -الغرباء-  والمسلحين  المحليين 
النازحة داخليا بحماية هؤالء المسلحين وما 
منازل  على  استيالء  و  سلطة  من  اكتسبوه 

وعقارات السكان األصليين.
التقرير وبحسب شهادات ميدانية  كما سلط 
الضوء على التمييز الذي يتعرض له السكان 
المحليين اجماال، وخاصة الكرد وأّن أقل من 
4 % فقط عادوا لمنازلهم، في ظل الظروف 
الصعبة من االضطهاد ويتعرضون للتمييز 
واسع النطاق وهم مع بقية السكان المحليين 
انتهاكات حقوق اإلنسان  العديد من  ضحية 

التي ترتكبها الفصائل الموالية لتركيا.
مثل  قضايا  إلى  التقرير  يتطرق  كما 

وتغييرات  والملكيات،  والعمل،  اإلسكان، 
والتغييرات  المحلي،  والمجتمع  الحكومة، 
بعدة  ويختتم  المترافقة،  واألمنية  السياسية 
توصيات تتضمن ضرورة أن يبادر االتحاد 
للتحرك والضغط على الحكومة  األوروبي 
ارتكبته،  الذي  الخلل  لتصيح  التركية 
يتوجب  بما  للقيام  المتحدة  لألمم  ودعوات 
مايجري  عن  الطرف  غض  وعدم  عليها، 
انتهاكات ترتقي لمصاف جرائم حرب  من 

وجرائم ضد اإلنسانية.

السنين  مر  على  الكثيرة  الدعوات  رغم 
تعسفا  المسجونين  السوريين  عن  لإلفراج 
في  الظروف  وتحسين  التعذيب  ووقف 

مرافق االحتجاز، لم يتغير الكثير.
ل  إنّه لم تُسجَّ تصّر الحكومة السورية على 
في  كورونا  بفيروس  مؤكدة  إصابة  أي 
سوريا حتى اآلن. لكن جميع جيرانها أبلغوا 
عن حاالت، ومن الواضح كم سيكون كارثيا 
السجون  في  فقط  واحدة  إصابة  لت  ُسّجِ لو 

السورية المكتظة.

وقائية  إجراءات  العالم  دول  بقية  تتخذ 
الفيروس.  انتشار  لمنع  النطاق  واسعة 
عدد  عن  نفسها  السورية  الحكومة  أعلنت 
تكون  أن  إلى  تهدف  التي  اإلجراءات  من 
التدابير  هذه  تصل  ال  بالطبع  لكن  وقائية، 

إلى األشخاص األكثر عرضة.
المنظمات  عاتق  على  تقع  السبب،  لهذا 
المتحدة”  “األمم  ووكاالت  اإلنسانية 
مسؤولية الضغط بشكل عاجل للوصول إلى 
الرسمية،  وغير  الرسمية  االحتجاز  مرافق 
لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم. 
تفعل  لن  السورية  الحكومة  أن  المؤكد  من 

ذلك.
جائحة  الحتواء  العالم  دول  تكافح  بينما 
“فيروس كورونا”، ال يسعنا سوى التفكير 
في تداعيات الفيروس على األكثر عرضة 

يكون  قد  والنازحون.  المحتجزون  بيننا: 
تضم  التي  سوريا  في  كارثيا  هؤالء  وضع 

أعدادا هائلة من كال الفئتين.

السجون واملعتقالت ... 
والخوف من نتائج كارثية

في  يقبعون  المحتجزين  آالف  عشرات 
وجماعات  فصائل  تديرها  التي  السجون 
تركيا  من  المدعومة  السورية  المعارضة 
تحت مسمى )الجيش الوطني(. هذه السجون 
التركية  االستخبارات  أجهزة  عليها  تشرف 
تعسفيا  منهم  الكثير  اعتُقل  مباشر.  بشكل 
يتعرض  حيث  وطائفية  عرقية،  ألسباب 
ال  مضايقات  إلى  ممنهج  بشكل  السكان 
بالتصفية  والتهديد  باالعتقاالت  تبدأ  تنتهي، 

مروراً بالخطف وانتهاًء باالغتيال.
المئات  بمقتل  واإلعدامات  التعذيب  يتسبب 
الوطني(  )الجيش  لدى  المحتجزين  من 
سجون  من  عدد  فصائله  يمتلك  الذي 
المواطنين  لخطف  عادة  يستخدمها  سرية 
اخفائهم  أو  ذويهم  من  فدية  طلب  بغرض 
بسبب  أيضا  يموتون  السجناء  لكن  قسرا، 
تمكنا  السجون.  في  المرّوعة  الظروف 
أدلة  االنتهاكات من جمع  توثيق  في مركز 
تحت  اآلن  حتى  شخصا   80 مقتل  عن 

عبر  شهادات  وجمعنا  بسببه،  أو  التعذيب 
ظروفا  وصفوا  سابقين  لمحتجزين  لقاءات 
الصحة  في  حقوقهم  انتهكت  زنزاناتهم  في 
والحياة وارتقت في بعض األحيان إلى حد 

التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة.
التركية  السلطات  أّن  هو  المرعب  األمر 
المؤقتة  السورية  الحكومة  في  وقيادات 
واالئتالف السوري الذي يتخذ من اسطنبول 
وفرضها  الظروف،  بهذه  علموا  له  مقر 
الطعام  من  المحتجزين  حرمان  عبر 
الكافي، والرعاية الطبية، ومرافق الصرف 

والتعذيب  والمساحة  والتهوية  الصحي، 
ومنعهم  محاكمة  دون  المحتجزين  وبقاء 
زيارتهم  من  ومنعهم  محامي  توكيل  من 
بمكان  اعالمهم  حتى  أو  ذويهم  قبل  من 
نعرفه  ما  مع  يتماشى  ما  وهو  احتجازهم. 
عن الممارسات التعسفية لهذه الفصائل في 
الفاشية  التركية  الحكومة  من  صمت  ظل 
المحتجزين، بما فيه  الدولية تجاه  والهيئات 
التعذيب على نطاق واسع والمنهجي وسوء 

المعاملة والعنف الجنسي.
مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا

العالم  ذكريات  كورونا  جائحة  تفشي  أيقظ 
التاريخ  مّر  وعلى  القديمة،  األوبئة  حول 
الحضارات  األوبئة  ضربت  البشري، 
والمجتمعات القديمة منذ أول تفش معروف 
الحرب  خالل  الميالد  قبل   430 عام 
وحلفاء  أثينا  حلفاء  )بين  البيلوبونيسية 

إسبارطة(. 
كورونا  فيروس  انتشار  قبل  طويل  ولزمٍن 
في  مبثوثاً  أدبياً  تقليداً  الوباء  موضوع  كان 
من  عدد  وتناول  القديم،  األدبي  التاريخ 
األلفة  بين  تتراوح  إنسانية  الشعراء قصصاً 
بالوباء،  حبيبه  فقد  من  ومشاعر  والفراق، 
أو  الصحي  الحجر  المحاصرين في  وكذلك 
الخائفين من العدوى أو الفارين من الموت. 
الوباء  كان  التي  القصائد  أشهر  ومن 
للشاعرة  »الكوليرا«  قصيدة  موضوعها 
والتي  المالئكة،  نازك  الراحلة  العراقية 
جعل  مما  الحر«،  »الشعر  بداية  اعتبرت 
الشاعر  قصيدة  تفوق  القصيدة  هذه  شهرة 
عندما  كتبها  التي  الجارم  علي  المصري 
»مدينة  رأسه  مسقط  الكوليرا  ضربت 

رشيد« بمصر عام 1895.

طاعون عرص األمويني

األموي:  العصر  في  »الطاعون  كتابه  في 
الخالفة  تاريخ  من  مجهولة  صفحات 
األموية« استعرض المؤلف المصري أحمد 
األموية  الدولة  على  الطاعون  آثار  العدوي 
المختلفة،  أقاليمها  في  والمجتمعات  والحياة 
واعتبر أن عصر الدولة األموية شهد حوالي 
عشرين طاعوناً، بمعدل طاعون واحد لكل 

أربعة أعوام ونصف تقريباً.
كانت  التي  دمشق  ثقل  تراجع  أن  واعتبر 
لتفشي  يعود  األموية،  للخالفة  عاصمة 
الطاعون الذي حسم أيضاً معارك كبيرة في 
العصر األموي، بما فيها صراع مصعب بن 

بالبصرة،  بن مروان  الملك  الزبير مع عبد 
استغل  عندما  األمويين  سقوط  وكذلك حسم 
ثورتهم  إلعالن  المناسب  الوقت  العباسيون 
بين طاعونين كبيرين أصابا الشام والعراق 
الثامن الميالدي )الثاني  القرن  في منتصف 

الهجري(.
والمسيحيين والمسلمين نظروا للوباء بشكٍل 
كعقاب  المسيحيون  إليه  نظر  فقد  مختلف، 
التي  والشرور  اآلثام  جراء  للبشر  إلهي 
ارتكبوها أو يرتكبونها، كما نالحظ في العهد 
البشر  الرب من  يتناول »انتقام  الذي  القديم 
بتسليط الوباء عليهم ال سيما نبوءات إرميا 

وأشعيا«.
الطاعون  اختلف  فقد  المسلمين  عند  أما 
تحديداً عن سائر األوبئة الرتباطه بأحاديث 
بالطاعون  الميت  وتعتبر  بالرحمة  تصفه 
شهيداً، وللصابر فيه أجر المرابط في سبيل 
هللا، ومن ثم اختلفوا في مسألة الدعاء برفعه 
الفقهاء  من عدمه، ومع ذلك ذهب عدد من 
في  االنغماس  على  إلهياً  عقاباً  العتباره 
الملذات والمعاصي وترك العبادات وإهمال 

الفروض. 

أدباء وأوبئة

وقبل تسعة قرون كتب الفقيه واألديب عمر 
الوردي  بابن  المعروف  الكندي  المعّري 
من  اعتبرت  التي  الطاعون  عن  قصيدته 
قصائد رثاء النفس؛ إذ توفي بسبب الطاعون 
الذي  تقريره  وفي  كتابتها،  من  يومين  بعد 
البريطاني،  آي«  إيست  نشره موقع »ميدل 
منطقة  إن  سنينة  أبو  مصطفى  الكاتب  قال 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تزخر بتقليد 
قديم في كتابة الشعر عن المرض والوباء. 

بالوباء  المتعلقة  األعمال  بأن  الكاتب  وأفاد 
في منطقة الشرق األوسط ليست مجرد أدب 
خيالي؛ إذ تتجاوز األعمال الفنية واالنطباعية 
لتشمل أيضاً إرشادات النظافة وكتب السفر 
قدمت  ذلك،  على  وعالوة  واألحاديث، 
الدنيا  أبي  ابن  التاسع  القرن  كاتب  أعمال 
مع األعمال التي كتبها ابن حجر العسقالني 
إرشادات حول كيفية مكافحة المرض، مثلما 
نلجأ في القرن الحادي والعشرين إلى منظمة 
الصحة العالمية وهيئات اإلرشاد المختصة.

العراقية  للشاعرة  الكوليرا  قصيدة  وتصور 
ظالل   )2007-1923( المالئكة  نازك 
الموت والحزن والمعاناة التي حطمت مصر 
 ،1947 عام  من  األخيرة  األشهر  خالل 
واعتبر الوباء هو األكبر من نوعه في مصر 
خالل القرن العشرين، حيث أسفر عن وفاة 

أكثر من عشرة آالف شخص.
قصيدتها  في  المالئكة  نازك  وتستحضر 
وللصمت  جثثاً  تحمل  لعربات  حية  صوراً 
كما  المصرية،  الشوارع  على  خيّم  الذي 

تستخدم عبارات عامية للمرض، وتقول:

في شخص الكوليرا القاسي
 ينتقُم الموْت 

الصمُت مريْر 
ال شيَء سوى رْجعِ التكبيْر 

حتّى َحفّاُر القبر

ثََوى لم يبَق نَِصيْر 
الجامُع ماَت مؤذّنُهُ 
الميُّت من سيؤبّنُهُ 

لم يبَق سوى نْوحٍ وزفْير« 
وأورد الكاتب أن أصل العدوى لم يثبت أبداً، 
أنه  يعتقدون  المصريين  من  العديد  أن  إال 
انتقل إليهم من قبل الجنود اإلنجليز العائدين 
من الهند لمصر، التي كانت في ذلك الوقت 

مستعمرة بريطانية. 
وأوضح الكاتب أن التصور الشعبي لألوبئة 
الموت  مثل  األمراض  تفشي  على  ركز 
تفشي  أو  الوسطى  العصور  في  األسود 
التي  1917م-1920م،  بين  ما  اإلنفلونزا 

أُطلق عليها اسم »اإلنفلونزا اإلسبانية«.
ويروي كتاب »10 أعوام في بالط طرابلس« 
في  البريطاني  القنصل  تولي،  لريتشارد 
قصة  م   1784 عام  منذ  الغرب  طرابلس 
الساحلية في  المدينة  الذي أصاب  الطاعون 

عام 1785م.
كتب تولي كيف كان القش المحترق يستخدم 
أن  يمكن  ما  جانب  إلى  المنازل،  لتطهير 
اجتماعي.  تباعد  أنه  على  اآلن  به  نعترف 
في تونس، حيث  قاسياً  أيضاً  الوضع  وكان 
عام  صفاقس  مدينة  إلى  الطاعون  وصل 
 15 نحو  قتل  أنه  المرجح  ومن  1784م، 
ألف شخص، وحصل ذلك في مدينة ساحلية 
يبلغ عدد سكانها 30 ألفاً، أي ضعف مدينة 

طرابلس.
سابقاً  أُصيبت  أن صفاقس  الكاتب  وأضاف 
عام  أخرى  ومرة  عام 1622م،  بالطاعون 
على  الوباء  قضى  قرن  وبعد  1688م، 
في  بما  الحاكمة،  الطبقة  نخبة  من  العديد 
ذلك المسؤولين والسياسيين والشعراء، وبدأ 
الوباء عندما وصل تجار البحر بعد هروبهم 
من الطاعون في اإلسكندرية، ورغم منعهم 
البحارة  بعض  لكن  صفاقس  دخول  من 

تمكنوا من خرق هذا الحظر.

الوباء يف سوريا

حلب  في  عاش  الذي  الوردي،  ابن  وكتب 
»الموت  واصفاً  الشام،  وبالد  ودمشق 
منتصف  العالم خالل  اجتاح  الذي  األسود« 
الشرق  إلى  آسيا  من  عشر  الرابع  القرن 

األوسط ثم إلى أوروبا.
وأشار الكاتب إلى أن ابن الوردي كان في 
 1349 عام  الطاعون  وصل  عندما  حلب 

م، إلى هناك، وظل يفتك بالمدينة لمدة 15 
ألف  حوالي  موت  عن  أسفر  مما  عاماً، 
أبيات  في  حاله  ووصف  يوم،  كل  شخص 

كتبها قبل يومين من وفاته، قائالً:
»ولسُت أخاُف طاعوناً كغيري

فما هَو غيُر إحدى الحسنييِن 
فإْن متُّ استرحُت من األعادي

وإْن عشُت اشتفْت أذني وعيني«

القرن العارش امليالدي: 
حمى يف مرص

أبو  الشهير  العباسي  العصر  شاعر  وسمى 
عنوان  الحمى  عن  قصيدته  المتنبي  الطيب 
المساء،  في  الحمى  تشتد  إذ  الليل«  »زائرة 
لتحقيق  وسعيه  للمرض  مقاومته  ووصف 
لكافور  إشارة  من  قصيدته  تخل  ولم  آماله، 
في  تسبب  الذي  مصر  حاكم  اإلخشيدي 
بالفتاة  الحمى  المتنبي  وشبه  عنها.  رحيله 

الخجولة التي يناجيها بشعره، وقال:
»وزائَِرتي كأنَّ بِها َحياًء

فَليَس تَزوُر إالّ في الَظالِم
بَذلُت لها الَمطاِرَف والحشايا

فعافَتها وباتَت في ِعظامي
يَضيُق الجلدُ عن نفسي

وعنها  فتوِسعُهُ بأنواعِ السقاِم«
واألعمال  الشعرية  القصائد  قلة  ورغم 
في  والوباء  الطاعون  تتناول  التي  األدبية 
عصر صدر اإلسالم، فإن األحاديث النبوية 

كانت حاضرة بقوة بين أبناء ذلك العصر. 
بالد  في  الطاعون  انتشر   ،639 عام  وفي 
الصحابة،  العديد من  مقتل  إلى  الشام وأدى 
الواقعة  الفلسطينية  »عمواس«  قرية  ففي 
بين مدينتي القدس والرملة توفي حوالي 25 
ألف شخص في وباء عمواس، بمن فيهم أبو 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وُشَرحبيل 
وأدباء  علماء  دفع  مما  وغيرهم،  حَسنة  بن 
وكيفية  الطاعون  عن  الكتابة  إلى  مسلمين 

الوقاية منه.
ومن األحاديث النبوية التي استشهد بها على 
النبي  قول  األوبئة،  كتب  في  واسع  نطاق 
عليه الصالة والسالم »إذا سمعتم به بأرض 
فال تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها 

فال تخرجوا منها فرارا منه«.

تل أبيض ورأس العني...بني االنتهاكات التركية وكورونا

احملتجزون  في سجون املعارضة السورية أكثر عرضة خملاطر فيروس كورونا

األوبئة في عيون الشعر العربي.. كيف ألهمت الشعراء العرب؟
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روناهي/ قامشلو- دقت نواقيس الخطر في كل 
دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا فاتخذت 
التدابير الالزمة للوقاية منه والحد من تفشيه 
لآلخرين، وبالرغم من عدم وجود أي إصابة 
اإلدارة  لكن  سوريا،  وشرقي  شمال  بمناطق 
حسب  عاجل  وبشكل  التدابير  اتخذت  الذاتية 

إمكانياتها المتوفرة. 
بطرق  ينتقل  »كورورنا«  يسمى  فتاك  وباء 
عام  نهاية  في  الصين  في  ظهر  حيث  عدة، 
دول  من  العديد  في  انتشر  ومؤخراً   ،2019
ألن  أجمع  العالم  يهدد  خطراً  ويعتبر  العالم، 
النهائي لم يتوفر له حتى اآلن من قبل  العالج 

علماء الصحة العالمية.

وباء كورونا، وطرق 
الوقاية منه

وباء  عن  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
كورونا، وطرق الوقاية منها، وهل من وجود 
سوريا،  وشرقي  شمال  مناطق  في  إصابات 
الرئيس  مع  »روناهي«  صحيفتنا  ألتقت 
في  والعضو  األطباء،  نقابة  التحاد  المشترك 
فيروس  بخصوص  العلمية  االستشارية  اللجنة 
حدثنا  والذي  يوسف،  أحمد  الدكتور  كورونا، 
بهذا الصدد قائالً: »يعتبر فيروس كورونا من 
الفيروسات الخطيرة ألن اإلصابات الرئوية فيها 
شائعة، حيث يبدأ الفيروس بالدخول من الطرق 
التنفسية العلوية أي »األنف أو الفم أو البلعوم«، 
وبعد فترة قليلة من الزمن يتنقل الفيروس إلى 
الطرق التنفسية السفلية »الرئتين«، وهدفه هو 

الوصول إلى الحويصالت الرئوية التي تعتبر 
الشديدة،  الرئوية  واإلصابة  للتكاثر  مركزاً 
قصور  إلى  وبالتالي  بالرئة  تليف  يحدث  مما 
جهاز  تركيب  يستدعي  حيث  حاد،  تنفسي 
األوكسجين  كمية  لتأمين  اصطناعي  تنفسي 
الالزمة لألعضاء الحيوية الضرورية كالدماغ 

والكليتين والكبد«. 

العالج مل يتوفر حتى اآلن..
باتباع  تقوم  دولة  بالقول: »كل  يوسف  أضاف 
من  وبالرغم  منها،  للوقاية  أو  للعالج  طريقة 
العديد التجارب المختلفة، إال أن العالج النهائي 

لم يتوفر حسب منظمة الصحة العالمية«. 

إرشادات وتعليامت هامة..

أما بالنسبة للوقاية من وباء كورونا يجب إتباع 
للوقاية،  الضرورية  والتعليمات  اإلرشادات 

وأهمها من ناحية نظافة؛ »غسل اليدين بالماء 
 »40-  20« بين  ما  تتراوح  بمدة  والصابون 
الطبية  بالكحول  اليدين  تعقيم  ثم  ومن  ثانية، 
اإلصابة  من  للوقاية   %  70 بنسبة  يعقم  مما 
المصافحة  عن  االبتعاد  يجب  كما  بالفيروس، 
والتجمعات الكبيرة واالختالط، إضافةً إلى عدم 
لمس األغشية المخاطية كالفم واألنف والعين، 
اإلنسان  جسم  في  المناعة  برفع  واالهتمام 
تحتوي  التي  الخضروات  تناول  طريق  عن 
والحمضيات  »الفليفة،  مثل  سي  فيتامين  على 
كعصير الليمون الدافئ«، فاتباع هذه التعليمات 
سيتم القضاء على الفيروس في الجهاز التنفسي 
قبل  اإلصابة  من  األولى  مراحلها  في  أي 

التكاثر، حسب قول الدكتور أحمد يوسف.

تجهيزات طبية 
حسب اإلمكانات

شمال  مناطق  في  الطبية  التجهيزات  وعن 
إصابات  وجدت  إن  حال  في  سوريا  وشرقي 
بفيروس كورونا، تحدث الدكتور أحمد يوسف 
حسب  مجهزة  الطبية  »التجهيزات  قائالً: 
إمكانياتنا، لكن المنظومة الصحية ضعيفة لدينا 
بالدول األوربية ودول الجوار، ويعود  مقارنةً 
ذلك بسبب األوضاع التي تعرضت لها مناطقنا 

إلى  أدى  السبب  وهذا  والحصار،  الحرب  من 
مناطقنا،  إلى  الطبية  األدوية  دخول  عرقلة 
في  بياس  منظمة  وبين  بيننا  تنسيق  وهناك 
السويد لتشخيص المصاب بالكشف عن وجود 
وذلك  البدائية،  المراحل  في  كورونا  فيروس 
أثناء  المريض  قشع  من  عينة  أخذ  عن طريق 

السعال«. 
تجهيز  »تم  بأنه  يوسف  أحمد  الدكتور  ونوه 
فريق طبي في مختلف المناطق بشمال وشرقي 
وتشخيصية  طبية  فرق  إلى  إضافةً  سوريا، 
بالتنسيق  اإلسعاف  سيارات  ضمن  متنقلة 
معاينة  ليتم  وذلك  الكردي،  األحمر  هالل  مع 
فإن  الصحية،  حالته  من  والتأكد  المريض 
في  البقاء  يمكن  خفيفة  األعراض  كانت 
تعليمات  وإتباع  منزلي  حجر  وإجراء  المنزل 

وإرشادات الطبيب« بحسب يوسف. 

أعراض كورونا؟؟؟

حول  يوسف  أحمد  الدكتور  من  وتسألنا 
كورونا،  بفيروس  المصاب  عند  األعراض 
بفيروس  المصاب  بالقول: »يعاني  حيث أشار 
كورونا أللم في الحلق وصداع شديد وارتفاع 
الزمن  من  قليلة  فترة  مرور  وبعد  الحرارة، 
أيضاً، ويصاحب كل  آالم عضلية  إلى  تتحول 
إفراز  دون  من  جاف  سعال  األعراض  هذه 

للبلغم«.

طرق التعامل مع املصاب

الفرق  يتخذها  سوف  التي  اإلجراءات  وحول 
الطبية في حال وجود أي إصابة، أشار الدكتور 

اإلصابة  كانت  حال  في  بأنه  يوسف  أحمد 
مركز  إلى  تحويلها  سيتم  متوسطة  حالة  في 
تشخيصي، حيث تم تجهيز مركزين في مناطق 
إقليم الجزيرة، وهما؛ »مستوصف في قرية أم 
ديبا  ومستوصف  قامشلو،  مدينة  في  الفرسان 
في الصفية بمدينة الحسكة«، وتم تزويدهما بـ 
»كيت« االختبار حيث يتم التشخيص من خالله 
النتيجة  كانت  حال  وفي  القشع،  طريق  عن 
مرة  للمريض  التشخيص  إعادة  يتم  سلبية 
كانت  حال  في  أما  سالمته،  من  للتأكد  أخرى 
إضافية  تشخيصات  إجراء  يتم  شديدة  إصابته 

والمتوفرة، وهي إجراء صورة الصدر والطبق 
وفي  التشخيص،  في  فائدة  لها  التي  المحوري 
يتم  التنفسي  كالقصور  أعراض  ظهور  حال 
تخصيصها  تم  التي  للمشافي  المصاب  تحويل 
إقليم  في  المخصصة  والمشافي  حاالت،  لهكذا 
عامودا،  في  الشعب  »مشفى  هما  الجزيرة 
للمرضى  قامشلو«  في  خبات  الشهيد  ومشفى 
من مدينة الحسكة، حيث تم تزويدهما بأجهزة 

التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة.

عىل األهايل التقيد بقرار 
حظر التجول

سوريا  وشرقي  شمال  أهالي  تقيد  وحول 
التجول، ختم  بشأن حظر  الصادرة  بالقرارات 
الرئيس المشترك التحاد نقابة األطباء والعضو 
بخصوص  العلمية  االستشارية  اللجنة  في 
بالقول:  الدكتور أحمد يوسف  فيروس كورونا 
األهالي، وهذا  قبل بعض  استهتار من  »هناك 
في  الوباء  انتشار  ألن  كبيراً،  خطر  يشكل 
مناطقنا سيكون بشكٍل غازي ومختلف الشعوب 
الطبية  اإلمكانيات  نمتلك  ال  ونحُن  ستصاب، 

المواطنين  من  نرجو  لذلك  لمواجهتها،  الكافية 
األزمة  خلية  من  الصادة  بالقرارات  االلتزام 
تامة،  بجدية  وأخذها  الذاتية  لإلدارة  التابعة 

فانتشارها سيكون كارثة«.
يتم  ولم  كبيرة،  بسرعة  كورونا  وباء  انتشر   
بالسرعة  المطلوب  بالشكل  التدابير  اتخاذ 
العالمية،  الصحة  علماء  قبل  من  المطلوبة 
الوباء،  هذا  تحارب  أغلبها  األوربية  والدول 
بتخطي  بدأت  العالج  إلى  الوصول  ولحين 
مقدمتها  وفي  بالتسلسل  التعافي  نحو  خطوات 

منع التجول.

أكد الخبير االقتصادي فيصل الحسن: »إن ما 
فيروس  اجتياح  من  األيام  هذه  سوريا  تشهده 
على  مدمرة  آثار  من  يحمله  وما  كورونا 
الحرب  بأقل كارثة من  ليس  العالم  اقتصادات 
التي تشهدها البالد منذ تسع سنوات«. وأضاف: 
»فنحن في سوريا لسنا بمعزل عن هذا المحيط 
الجغرافي الكبير، وبالتالي فإن األسرة السورية 
التي كانت تحت خط الفقر في ظل الحرب باتت 
الخط  الفيروس ال ترى هذا  اليوم وبسبب هذا 

أبداً«.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  إعالن  ومنذ 
فيروس  تبعات  جراء  الحظر  سريان  سوريا 
كورونا واتخاذها قراراً وصف أنه احترازي، 
سادت حالة من الهلع لدى المواطنين نجم عنه 
ازدياد الطلب على الدوالر بموازاة تراجع حاد 
الذي  األمر  السورية؛  الليرة  في سعر صرف 
تسبب بالعديد من اآلثار المترتبة على االقتصاد 
التقت  التفاصيل،  من  ولمزيد  السوري. 
االقتصادي  بالخبير  روناهي«؛  صحيفتنا« 

فيصل الحسن.

املواطن السوري تحت عتبة 
خط الفقر

على  كورونا  فيروس  تداعيات  وحول  بداية، 
االقتصادي  الخبير  أشار  السوري،  االقتصاد 
االقتصاد  »يقع  قائالً:  ذلك  إلى  الحسن  فيصل 
التي  أوسطية  الشرق  مناطق  ضمن  السوري 
هذه  تتعرض  وعندما  هشة  اقتصاداتها  تعتبر 
أو  طبيعية  كارثة  أو  طارئة  ألزمة  الدول 
يحدث  كما  وفشلها،  عجزها  ينكشف  صحية 
التعامل مع فيروس كورونا.  اليوم في طريقة 
واألنشطة  األسواق  إغالق  قرار  بعد  سيما  ال 
واالجتماعية  والثقافية  والخدمية  التجارية 
هذا  من  يستثنى  وبالطبع  آخر،  إشعار  حتى 
القرار الصيدليات والمراكز الصحية الخاصة 
اإلنتاج  تراجع  إلى  إضافة  الغذائيات،  ومحال 
في سوريا بعد اندالع الثورة منذ عام 2011م 

بأكثر من 60%، حّول البالد إلى مستوردة حتى 
على  حادة  أزمة  يعني  ما  الغذاء،  على صعيد 
صعيد األسعار ومعيشة المواطنين، حيث جاء 
فيروس كورونا ليقرع ناقوس الخطر لالقتصاد 
السوري ويفاقم معيشة المواطنين. وبرهان ما 
أقول، قفزت أسعار السلع في األسواق السورية 
أول حالة إصابة  بعد إعالن  بأكثر من %25، 
حالة  سادت  ذلك،  أثر  على  كورونا.  بفيروس 
من الهلع بأوساط المواطنين، فيما زاد الطلب 
على الدوالر والذهب بالتوازي مع تراجع حاد 
السورية، عالوة على  الليرة  في سعر صرف 
ذلك، شهدت األسواق السورية إقباالً شديداً على 
شراء السلع الغذائية والمنظفات إلى مستويات 
االحترازية  اإلجراءات  وساهمت  قياسية 
عموماً، في رفع األسعار وتراجع العرض في 
ألول  األرّز  كيلو  فسجل  الطلب،  زيادة  مقابل 
ليرة،  الشاي 6000  ليرة، وكيلو  مرة 1100 
واقترب سعر كيلو السكر من 800 ليرة، ولم 
ارتفاع األسعار،  الخضروات من موجة  تسلم 
فقد قفز سعر كيلو الخيار والبطاطا إلى 500 
ارتفاع  بنسبة  ليرة  ألف  إلى  والليمون  ليرة 
25% ونالت أسعار الفواكه حصتها من ارتفاع 
فتخطت نسبتها 30% وكذلك قفزت أسعار مواد 
التنظيف بأكثر من 40%. وينبغي أن أشير، إن 
كان متوسط دخل السوريين ال يزيد على 50 
بواقع  الشهرية  النفقات  فإن  شهرياً،  ليرة  ألف 
فهل  ليرة،  ألف   300 تتعدى  األسواق  هذه 
طبق  إن  جوعاً  بمنازلهم  السوريون  سيموت 
عليهم الحجر اإللزامي؛ ألنهم تخطوا عتبة خط 

الفقر بكثير جداً؟«.

كورونا يرضب أعمدة 
االقتصاد السوري

الذاتية  اإلدارة  قرار  »إن  الحسن:  وتابع 
التنقل  حركة  منع  في  سوريا  وشرق  لشمال 
وباء  لتفشي  حاالت  من  تفادياً  مناطقها؛  بين 
جميعاً  التجار  قبل  من  استغل  قد  كورونا 
فعمدوا بالتالعب بقوت المواطن بطريقة بشعة 
المواطن،  أرق  من  األسعار وزادت  فارتفعت 
باستغالل  الركود  تعويض  أرادوا  حيث 
ظل  في  الغذائية  للمواد  المواطنين  احتياجات 
لليرة السورية منذ نحو أسبوعين، بعد  تهاوي 
الليرة  لتفقد  ليرة،   1200 عتبة  على  تثبيت 
قيمتها  من   %12 نحو  الجديد  العام  مطلع  منذ 
بعدما  وذلك  الرئيسة،  األجنبية  العمالت  أمام 
قيمتها.  من  نحو %44  الماضي  العام  خسرت 
يتراجع  السوري  االقتصاد  أن  ذلك،  في  المهم 
بوتيرة سريعة الذي تأثر بفعل فيروس كورونا 
المستثمرين  ثقة  نقص  أولها،  اثنين؛  بعاملين 
تعتمد  إذ  التجاري.  التبادل  حركة  وثانيها؛ 
سوريا في المقام األول على الواردات الصينية 
واإليرانية وهما الدولتان األكثر تأثراً بفيروس 
كورونا، حيث تستورد سوريا نسبة كبيرة من 
القطع واألدوات واآلالت وأجهزة االتصاالت 
من  أسعارها  ارتفاع  يعني  وهذا  الصين  من  
بينما  هناك،  إنتاجها  نقص  بسبب  المصدر؛ 
تعاني منتجات إيران النفطية من حركة التنقل 
االقتصادي  الحصار  لذلك  إضافة  البحري، 
يمنع  ما  والعقوبات  سوريا  على  المفروض 
ما  عادة  فهي  ذلك،  تم  وإن  بسهولة،  تأمينها 
ركود  عنه  ينجم  مما  األجنبي،  بالقطع  تكون 
الذكر،  آنفة  السابقة  العوامل  بسبب  طويل؛ 
على  كورونا  تأثير  جلياً  الواضح  من  وبات 

االقتصاد السوري ليزيد من األمر سوءاً«.

اإلجراءات االقتصادية 
واملالية؛ للحد من آثار 

فريوس كورونا

 وبخصوص اإلجراءات االقتصادية والمالية؛ 
الواجب اتخاذها للحد من آثار فيروس كورونا، 
إلى  الحسن  فيصل  االقتصادي  الخبير  أشار 

ذلك بالقول: »يجب النظر إلى ذلك من مستوى 
مستوى  على  وأيضاً  التجار  ومن  األفراد 
أما  سوريا.  وشرق  شمال  في  المدنية  اإلدارة 
المشاريع  بدعم  يتلخص  الذاتية  اإلدارة  دور 
المتالكنا  منها؛  الزراعي  سيما  وال  المتنوعة 
خاصة  الضرورية  المشاريع  هذه  مقومات 
االستيراد.  إلى  تحتاج  ال  الخام  موادها  وأن 
االقتصادية  اإلصالحات  تكثيف  إلى  إضافة 
على مستوى دعم التجار عن طريق القروض 
المالية واالستثمارية أو على المستوى البنيوي 
التأكيد  مع  وتجارية  اقتصادية  تسهيالت  من 
لديها  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  أن 
النهوض  آلية  لمواصلة  كبير  مناورة  هامش 
أهمية  تبرز  المنطلق،  هذا  ومن  االقتصادي، 
حال  أية  على  أثبت  الذي  المجتمعي  االقتصاد 
نجاحه بصورة كبيرة؛ عبر تشجيع المشروعات 
التي تقوم على هذا المنوال؛ لتخفيف أعباء أمام 
دعم  بتقديم  االهتمام؛  مع  السوق  في  المنافسة 
أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتعين 
في السياق نفسه؛ محاولة ضبط أسعار السوق 
وانتظام تزويد السوق بالمواد الضرورية لكسر 
الرقابة  دور  تفعيل  وكذللك  بأنواعه  االحتكار 
التجار  قبل  من  االحتكار  لمقاومة  التموينية 
عليهم  فيتعين  األفراد،  أما على مستوى  كافة. 
أال يخافوا من تداعيات جراء وباء كورونا وأال 
يقبلوا على شراء االحتياجات الغذائية إال عند 
الركود  في  بالتسبب  يسهموا  ال  حتى  لزومها 
تحويلهم  عدم  ذلك  على  عالوة  االقتصادي؛ 
األموال السورية إلى دوالر؛ كونه يتسبب في 
فقدان لقيمة الليرة السورية وينبغي حصر ذلك 

بالتعامل بالسوري«.

مناطق شامل ورشق سوريا؛ 
أكرث فاعلية ملامرسة األنشطة 

االقتصادية

واختتم الخبير االقتصادي فيصل الحسن حديثه 
بالقول: »تعد مناطق اإلدارة الذاتية في شمال 
السورية  الجغرافية  أكثر  من  سوريا  وشرق 
الصراع  تأثير  من  الرغم  على  استقراراً 
لممارسة  فاعلية  أكثر  أنها  غير  السوري 
األنشطة االقتصادية على اختالفها؛ ما يجعلها 
قليالً بمنأى عن تداعيات فيروس كورونا، إذا 
تم استغالل الموارد واستثمارها بطريقة ناجحة 

وتجاوزها بالشكل األمثل«. 

كورونا وأثره على االقتصاد السوريتدابير جدية تقابلها قلة اإلمكانات.. ومناشدات لاللتزام باحلظر
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