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 28 الـ  الشعبة  حكمت  قامشلوـ  روناهي/ 
القاضي  برئاسة  طهران  في  الثورة  لمحكمة 
سهيال  اإلنسان  حقوق  محامية  على  ”مقيسة“ 
حجاب بالسجن مدة 18 عاماً فهل هذا إنصاف 

أم قمع بحق امرأة دافعت عن حقوق اإلنسان.
الحق  صوت  بقمع  اإليرانية  السلطات  تستمر 
وتجاه  المجتمع  تجاه  المرأة  تبديه  فيما  خاصة 
المواطن نفسه والذي بدوره يمتلك حقوقاً تسلبه 
منه السلطات اإليرانية وتمارس العنف تجاه من 
سهيال  والمحامية  الحق  أجل  من  صوته  يرفع 
للقمع  يتعرضن  الالتي  النساء  إحدى  حجاب 
عليها  حكم  والتي  اإليرانية  السجون  في  اليوم 
الصورة  فهذه  عاماً،   18 مدة  بالسجن  مؤخراً 

تبرز معاداة السلطات اإليرانية لصوت الحق.

بداية القمع والعنف

عام 1990.  المحامية ”سهيال حجاب“  ولدت 
 2019 حزيران   6 في  األمن  قوات  اعتقلتها 
وتم نقلها إلى سجن إيفين. وبعد اعتقالها بفترة 
لقوات  تابعة  أمن  أوكار  إلى  نقلها  تم  وجيزة، 
 14 يوم  إيفين.  سجن  إلى  أعيدت  ثم  الحرس، 
حجاب  المحامية  عن  اإلفراج  تم   2020 آذار 
مؤقتًا من سجن إيفين بكفالة كبيرة قدرها ثالثة 

مليارات تومان حتى يتم عقد محاكمتها.

عندما ال يكتب القلم عن 
الظلم، يجب أن ينكرس!

ضرب وتعذيب وظلم وعنف يتلقاه كل شخص 
والمحامية سهيال  اإليرانية  السجون  إلى  يدخل 

جراء  للويل  تعرضت  المعتقلين  من  كغيرها 
فتعرضت  شعبها،  أبناء  حقوق  عن  دفاعها 
للضرب  حجاب“  ”سهيال  المحتجزة  المحامية 
على أيدي مشرفي سجن إيفين. يوم 28 كانون 
الثاني، 2020 ، نقل مشرفو السجن بالضرب 
إلى  حجاب  سهيال  المحتجزة  المحامية  المبرح 
مستشفى  إلى  نقلها  وتم  النساء.  عنبر  خارج 
قبل  من  للضرب  تعرضها  بعد  ”طالقاني“ 
مشرفي السجن، لكنها أعيدت إلى السجن دون 

تلقي رعاية طبية.
وبعد انتفاضة تشرين الثاني في إيران، وجهت 
حجاب  سهيال  السياسية  والسجينة  المحامية 
 2020 الثاني  كانون   13 يوم  مفتوحة  رسالة 
إيفين وأشارت فيها »يجب اإلطاحة  من سجن 
عن  القلم  يكتب  ال  وعندما  الظالم«  بالنظام 

الظلم، يجب أن ينكسر!

»الشعب يدفع مثن عدم
 كفاءة الحكام«

المختلفة  األحداث  إلى  أشارت  وفي رسالتها 
التي فقد فيها المواطنون حياتهم  بما في ذلك 
على  مشددة  الثاني  تشرين  في  االنتفاضة 
النظام  ظل  في  الويل  تعاني  باتت  إيران  أن 

الشعب  فأن  هو  كما  األمر  بقي  وإن  الحالي 
إلعالء  الشهداء  من  الكثير  سيقدم  اإليراني 
تماثل  إيران  حالة  أن  »أعتقد  الحق  صوت 
مسموح  غير  الحلق  في  وغصة   شديداً  ألماً 
الذين استشهدوا  أولئك  ألم ومعاناة  بالكالم.  لها 
انقالب  وفي  الثاني،  تشرين  انتفاضة  في 
الحافالت، وفي تحطم الطائرة، وفي فيضانات 
سيستان وبلوشستان، وفي اآلالف من الكوارث 
األخرى التي تحدث الواحدة تلو األخرى بسبب 

التدابير  وفقدان  األكفاء   غير  الحكام  سياسات 
الوقائية العلمية والمعدات المتطورة. حيث فقد 
بعزاء  حياتهم  والصابرون  النبالء  المواطنون 

وحزن كبيرين«.
وما ذكرته ضمن رسالتها توضح مدى التعذيب 
الذي يتعرض له كل من يعتقل أو كل من يرفع 
صوت الحق حيث قالت في رسالتها أيضاً »إلى 
ثمن  مختلفة  بطرق  يدفع  أن  شعبنا  على  متى 
هذا  أن  جيدًا  يدرك  شعبنا  الحكام؟  كفاءة  عدم 
النظام شرير، إنه نظام احتاللي لم ينتم إطالقًا 

إليران«.

حجاب  سهيال  اإلنسان  حقوق  محامية  رسائل 
الالإنسانية  الممارسات  تظهر  وشفافة  واضحة 
الشعب  تجاه  اإليرانية  السلطات  يمارسها  التي 
اإليراني نفسه وكيف أنها تطفأ شعلة االنتفاضة 
سيعاني  متى  فإلى  المعنف  وحكمها  بهمجيتها 
وإلى  القمعي  النظام  هذا  من  اإليراني  الشعب 

متى سيكتم صوت الحق؟! 

أي حق يحكم على محامية حلقوق اإلنسان 

بإيران مدة 18 عاماً؟!!

قمة العشرين يف مواجهة كورونا المستبد
الكاتب فيصل عباس يلخص أهداف قمة العشرين في مواجهة 
كورونا المستبد في مقاله مشيراً إلى دور هذه القمة في وضع 
هذا  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  اإلجراءات  بعض 
الفيروس الذي تسبب بوفاة اآلالف من مختلف أنحاء العالم، 
ويضع السعودية أمام مسؤولية تاريخية لتقوم بمهامها في أن 

تقرب مواقف المشاركين في هذه القمة«9

أهالي قامشلو: “اتخاذ التدابير واملكوث في 

املنزل.. وقاية من اإلصابة بكورونا”
أكد أهالي مدينة قامشلو أّن لزوم املنزل، واتباع قواعد التعقيم والنظافة، واالبتعاد عن التجمعات؛ عالوة على االلتزام 

عاملياً؛  وباء  بات  الذي  املستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  يقي  شأنها  من  التجول؛  حظر  في  الذاتية  اإلدارة  بقرار 

يستوجب أخذ احليطة واحلذر من تفشيه. وشددوا على ضرورة البقاء في احلجر الصحي املنزلي وعدم القيام بالزيارات 

العائلية..«2

قناة  على  وريفها,  منبج  بمدينة  والتعليم  التربية  لجنة  أطلقت 
تعطيل  فترة  لمواجهة  استثنائية  تعليمية  خطة  الفضائية  منبج 
وتعليق الدراسة, بمدينة منبج وريفها، تضمنت عروض دروس 
تعليمية تربوية لكافة الصفوف في التعليم األساسي وللشهادتين 
تعرض؛  والتي  والعلمي،  األدبي  بفرعيها  والثانوية  اإلعدادية 
وتنشر هذه الدروس على شبكة اإلنترنت أيضاً؛ لخلق مساحة 

من التعويض المعرفي في هذه الفترة الحرجة تعليمياً.«6

كون هالينان: »مغامرة أردوغان الخاسرة 

يف سوريا سزتيد من مشاكله الداخلية«
الدروس التعليمية عىل قناة منبج الفضائية.. 

خطة لمواجهة فرتة تعليق المدارس
فوكس  إن  بوليسي  لفورين  هالينان  كولن  األمريكي  والكاتب  المحلل  قال 
األمريكية: »إن المغامرة األخيرة لرئيس النظام التركي أردوغان في سوريا 
بعد تصعيد فاشل آخر في  الداخلي والخارجي.  مغامرة خاسرة تعكس فشله 
حكمه  ويخضع  الخارج  في  متزايد  بشكل  معزوالً  أردوغان  أصبح  سوريا، 
الحصار  وقف  في  فشل  أردوغان  أن  إلى  وأشار  الداخل«،  في  لمحاسبة 
بتصاعد  تهدد  سوريا  في  الجديدة  مغامرته  أن  معتبراً  إدلب،  في  والتصعيد 

المقاومة المحلية المتنامية لحكمه االستبدادي وقد يؤدي إلى سقوطه.«4

تقرير/ برييفان خليل
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األخبار الصحة والمنوعات2 11

مركز األخبار ـ أكد أهالي مدينة قامشلو أّن لزوم 
المنزل، واتباع قواعد التعقيم والنظافة، واالبتعاد 
عن التجمعات؛ عالوة على االلتزام بقرار اإلدارة 
من  يقي  شأنها  من  التجول؛  حظر  في  الذاتية 
بات  الذي  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
من  والحذر  الحيطة  أخذ  يستوجب  عالمياً؛  وباء 
الحجر  في  البقاء  تفشيه. وشددوا على ضرورة 
الصحي المنزلي وعدم القيام بالزيارات العائلية..
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  اتخذت 
فيروس  ظهور  من  للوقاية  وتدابير؛  إجراءات 
بعد  عالمياً  وباًء  أصبح  الذي  المستجد  كورونا 
وفرضت  ذلك،  العالمية  الصحة  منظمة  إعالن 
لمدة  آذار  الـ 23 من شهر  حالة حظر تجّول في 

15 يوماً قابلة للتمديد بحسب األوضاع.
وفي اليوم الثالث من فرض حظر التجّول للوقاية 
من ظهور فيروس كورونا الذي يتم تطبيقه وفق 
عموم  في  بالمئة   80 بنسبة  الداخلي  األمن  قوى 
مناطق شمال وشرق سوريا؛ رصد مراسلو وكالة 
أنباء هاوار من داخل منازل المدنيين التدابير التي 

يتم اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس.
بعض العائالت منعت أفرادها من الخروج بشكل 
كامل، أو فتح الباب ألي طارق كان، فيما اتخذت 
الفيروس، عبر  بعض العائالت تدابير وقائية من 
لتأمين  الخروج  عند  والكفوف  الكمامات  ارتداء 

حاجياتهم اليومية، كما يفعل المواطن ابراهيم مادو 
من سكان حي قناة السويس شرق مدينة قامشلو، 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  »منذ  قائالً:  أكد؛  والذي 
لشمال وشرق سوريا فرض حظر التجّول وأنا لم 
أخرج من المنزل غير مرة واحدة لشراء الخبز، 
الكمامة والقفازات. وفور  وال أخرج دون ارتداء 
أي  ألمس  أن  قبل  بالصابون  يدي  أغسل  عودتي 
شيء آخر«. ونبه مادو األهالي إلى ضرورة التقيد 
بالحظر، ورأى أن الحل للوقاية من الفيروس هو 

البقاء في المنزل.
بغسل  التغذية  ومختصو  األطباء  يحذر  ما  كثيراً 
ولكن؛  المحالت.  من  شرائها  بعد  فوراً  الخضار 
خشية  كورونا؛  ظهور  بعد  التحذيرات  تضاعفت 
نتيجة  بالفيروس  ملوثة  الخضار  هذه  تكون  أن 

المالمسة.
سلمى مادو بعد جلبها للخضار في كل مرة، تغسلها 
عام  »بشكل  وتقول:  لتعقيمها،  بالخل  الفور  على 
وقبل طهيها  فور شرائها،  الخضار  بغسل  يُنصح 
أيضاً، باإلضافة إلى رمي األكياس التي ُوضعت 

فيها الخضار دون االحتفاظ بها«.
من  والخروج  التجمعات  »قاطعت  وتضيف: 
أكثر  من  تعدّ  التي  العزاء  خيم  وحتى  المنزل، 
األماكن التي يجتمع فيها األهالي قاطعتها، عندما 
عبر  معهم  أتواصل  أحد  على  االطمئنان  أريد 

الهاتف«.
يومهما  مادو  وسلمى  إبراهيم  الزوجان  ويمضي 
الصغير  ببستانهما  االهتمام  في  المنزل،  في 

فناء  في  الشمس  تحت  والجلوس  وأزهارهما، 
الدار.

تاج  رمضان  المواطن  يجلس  آخر،  منزل  وفي 
أشعة  تحت  سليمان  فاطمة  وزوجته  حسن  الدين 
الشمس الربيعية، ويقول الزوجان بأنهما أّمنا كافة 
التجول،  حظر  فرض  قبل  المنزلية  احتياجاتهما 
احتياجهما  وعند  المنزل،  من  الخروج  ليتجنبا 

لغرض ما يجلبانه من بقالية قريبة.
وحذر رمضان وزوجته فاطمة األهالي من التجمع 
امتنعا عن زيارة  بأنهما  أماكن مكتظة، وقاال  في 
عبر  معهم  بالتواصل  واكتفيا  أوالدهما،  منازل 
الوقاية  باتباع  ونصحا  عليهم،  لالطمئنان  الهاتف 
المنزل  وتعقيم  بالنظافة  واالهتمام  الشخصية 

باستمرار.
أطفالها  توعية  على  أخرى  عائالت  ركزت  فيما 
الخارج  إلى  التوجه  من  ومنعهم  الفترة،  هذه  في 
توعيتهم  جانب  إلى  الحي،  أطفال  مع  واالختالط 
على النظافة الشخصية والبقاء في المنزل للحفاظ 

على صحتهم.
في  مستمرة  تزال  ما  األمنية  القوى  أن  ويشار 
توعية األهالي لتطبيق حظر التجّول بشكل كامل، 
األمن،  لقوى  دورية  خرجت  السياق  هذا  وفي 
وطالبت األهالي عبر مكبرات الصوت بالبقاء في 

منازلهم وعدم التجمع أمام المحالت.

األمريكية   25 الخارجية  وزارة  حددت 
الطبية  المستلزمات  من  25مستلزماً 
ان«  ان  »سي  شبكة  حسب  الضرورية، 
دول  من  وطلبت  االمريكية،   االخبارية 
خالل   من  تأمينها  في  مساعدتها  العالم 
دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  مناشدة 
لدعمها  العالم  حول  عدة  دوال  ترامب 
يطلبوا  أن  الدبلوماسيين  من  وطلبت 
هذه  على  الحصول  المضيفة  دولهم  من 
اليدين  مطهر  تشمل  والتي  اإلمدادات 

وأجهزة التنفس والمعقمات وغيرها.
وذكرت الشبكة أن الواليات المتحدة طلبت 
من الدول التي ناشدتها »كل شيء«، بداية 
التنفس،  أجهزة  إلى  اليدوي  المطهر  من 
كورونا،  فيروس  مكافحة  في  للمساعدة 
وليس من الواضح عدد الدول التي ناشدتها 
تأتي  القائمة  هذه  لكن  المتحدة،  الواليات 
في الوقت الذي يشيد فيه ترامب باستجابته 
المحلية لمحاربة فيروس كورونا، وتفعيله 
عدد  وارتفع  الدفاعي.  اإلنتاج  قانون 
الواليات  في  الفيروس  جراء  من  الوفيات 
المتحدة إلى 1041 حتى األربعاء، مع ما 

يقترب من 70 ألف مصاب.

المعدات  من  مجموعة  القائمة  وتشمل 
األميركية  المستشفيات  تسعى  التي 
ومنها  عليها،  للحصول  باألعباء  المثقلة 
 ،95-N وأقنعة  الطبية،  النفايات  أكياس 
وقبعات  الطبية،  واألثواب  والقفازات، 

والحاويات،  األحذية،  وأغطية  الجراحة، 
اليدين،  ومعقم  الواقية،  والنظارات 
وسترات الحماية. كما تضم القائمة أجهزة 
الربو،  لمرضى  المخصصة  االستنشاق 

وأجهزة التنفس الصناعي.
ويهدف هذا اإلجراء إلى السماح للحكومة 
الكمامات  إنتاج  وتيرة  بتسريع  األميركية 
من  وغيرها  الصناعي  التنفس  وأجهزة 
فيروس  تفشي  لمكافحة  الالزمة  المعدات 

القانون  وضع  إنه  ترامب  وقال  كورونا، 
موضع التنفيذ الخميس الماضي.

ولدى سؤاله عن سبب تفعيل القانون اآلن، 
قال الرئيس للصحفيين إنه سيتم استخدامه 
على  المتحدة  الواليات  حصول  لضمان 
كمامات ومعدات أخرى ضرورية لمكافحة 

الفيروس.
البريطانية  »غارديان«  صحيفة  وكانت 
الثالثاء،  هاتفيا،  تحدث  ترامب  أن  ذكرت 

جايين،  مون  الجنوبي  الكوري  نظيره  مع 
إذا كانت بالده يمكنها توفير  متسائال عما 

المعدات الطبية.
ترامب  الجنوبي  الكوري  الرئيس  وأبلغ 
الجنوبية من  بأنه سيدعم صادرات كوريا 
المتحدة  الواليات  إلى  الحيوية  اإلمدادات 

»إذا كان هناك فائض محلي«.
وكاالت

إنشاء  في  المتحدة  بالواليات  علماء  نجح 
رقصة   1500 من  أكثر  يشمل  قاموس 
مميزة يستعين بها النحل في التواصل مع 
الحركات  هذه  تجميع  وتم  البعض,  بعضه 
حول  كبيرة  دراسة  من  كجزء  الراقصة 

الطريقة التي يمكن أن يجهز بها أصحاب 
أكثر  لتكون  الطبيعية  الموائل  األراضي 
مالءمة للنحل، الذي تتراجع أعداده بشكل 

سريع في السنوات األخيرة.
»مورغان  بقيادة  البحثي،  الفريق  وقام 

كار ماركيل« من جامعة مينيسوتا، بجلب 
موقعين  إلى  للنحل  كبيرتين  مستعمرتين 
أعيد  حيث  مينيسوتا،  والية  في  مختلفين 
تحويل األراضي المعدة سابقاً إلى أراضي 
المحلية  النباتات  من  مزيج  مع  براري 

والنباتات غير األصلية.
التي  الطريقة  لدراسة  العلماء  وسعى 
من  مختلفة  أنواع  مع  النحل  بها  يتفاعل 
توجيه  في  للمساعدة  اللقاح،  مصادر 
من  مثالي  مزيج  إلى  األراضي  أصحاب 
الجديدة,  النحل  تجمعات  لدعم  النباتات 
بها  يتحرك  التي  الطريقة  مالحظتهم  ومع 
في  أيضاً  بدأوا  فقد  الطبيعة،  في  النحل 
المعتادة،  غير  السلوكيات  بعض  مالحظة 
ب  العلماء  وصفها  التي  السلوكيات  وهي 

»الرقصات االهتزازية«.
وقال العلماء إن تلك الرقصات االهتزازية 
النحل  من  مجموعات  تطير  حين  تستخدم 
ثمانية  تجمعات  هيئة  على  الخلية،  خارج 
مع  التواصل  في  تستخدم  حيث  الشكل، 
باقي أفراد التجمعات، بما يشير لمجموعة 
أماكن  ذلك  في  بما  المعلومات،  من 
لحبوب  مصدر  أقرب  اتجاه  االتجاهات، 
مشاهدة  قيمة  ومدى  بعده،  مدى  اللقاح، 
النباتات بصورة عامة, وبتحليلهم  لقاحات 
الطريقة التي يتفاعل بها النحل مع بعضه 
النحل(  )أي  أنه  العلماء  اكتشف  البعض، 
ينجذب أكثر إلى النباتات التي تعتبر أصلية 

بأراضي البراري المحيطة بمينيسوتا.

مركز األخبار ـ أشار قيادة قوى األمن الداخلي 
من  أن  أحمد  جوان  وريفها  منبج  مدينة  في 
قرار  تطبيق  هو  الراهنة  المرحلة  في  مهامهم 
من  للوقاية  التجمعات؛  ومنع  التجول  حظر 
المكوث  على  األهالي  وحث  كورونا،  فيروس 
وعدم  الالزمة،  التدابير  واتخاذ  منازلهم  في 
الضرورة  حاالت  في  إال  المنزل  من  الخروج 

القصوى..
األمن  قوى  لقيادة  تصريح  خالل  ذلك  وجاء 
الداخلي في منبج وريفها جوان أحمد لوكالة أنباء 
الخطير  أن وباء كورونا  إلى  فيه  أشار  هاوار، 

أصبح يهدد كل دول العالم، وبأن الدول المتقدمة 
الممتلكة إلمكانيات متطورة والمستقرة عسكرياً 
باتت راضخة أمام فيروس  وسياسياً واقتصادياً 

تدارك  منهم  يستوجب  ذلك  أن  وأكد  كورونا، 
خطورة هذا الفيروس من خالل اتباع إجراءات 

الوقاية والسالمة.
وأشار إلى أن قرار حظر التجول في مدينة منبج 
في  أزمة  خلية  تشكيل  تم  إذ  أهلها،  لحماية  هو 
فيروس  الوقاية من  لإلشراف على  منبج  مدينة 
كورونا وأن قوى األمن الداخلي تعتبر جزءاً من 
ليساهموا بدورهم في حماية شعبهم  الخلية  هذه 
أن  المنطقة وبخاصة  الفيروس في  تفشي  ومنع 

المنطقة لم تسجل حتى اآلن أية حالة إصابة.
وحّث أحمد أهالي مدينة منبج على اتخاذ التدابير 

بحظر  االلتزام  ضمنها  من  والتي  الوقائية 
بيد مع قوى  التجول، ودعا األهالي ليكونوا يداً 
األمن الداخلي لمنع الفيروس من الوصول إلى 
المنطقة، وشدد على أن قرار حظر التجول هو 
وال  سياسية  لدواعي  وليس  األهالي  لمصلحة 

عسكرية.
في  الداخلي  األمن  قوى  مهام  من  أنه  وأوضح 
هذه المرحلة منع التجمعات وتطبيق قرار حظر 
االلتزام  ضرورة  على  شدد  وعليه  التجول، 
بقرار حظر التجول وعدم الخروج من المنزل 

إال في حاالت الضرورة القصوى.

أمريكا... نناشد العالم دعمنا ملكافحة كوروناأهالي قامشلو: »اتخاذ التدابير واملكوث في املنزل.. وقاية من اإلصابة بكورونا«

النحل يتواصل من خالل 1500حركة راقصة

قوى األمن الداخلي تؤكد أّن هدفهم ينصّب في احلماية من وباء كورونا

الشهباء ـ بالرغم من قيام دول العالم بوقف جميع 
األعمال التجارية والصناعية في القطاعات العامة 
والبدء  مدنها  في  تجول  حظر  وإقامة  والخاصة 
بحمالت تعقيم داخل المدن؛ من أجل حماية المدنيين 
من خطر انتشار فيروس كورونا، إال أّن المحتل 
التركي لم يتوقف عن انتهاكاته للقرى الواقعة على 

وناحية شيراوا،  الشهباء  مناطق  التماس من  خط 
التركي  للمحتل  العائد  المسير  الطيران  قام  حيث 
ظهراً  الواحدة  الساعة  تمام  في  )الخميس(  اليوم 
بقصف ناحية تل رفعت بأربع قذائف واستهداف 
المدنيين، وجراء القصف تم إصابة مدنيين وهما 
كل من عبد الرحمن ابراهيم الذي أصيب بشظية 

فوق الصرة، وعبد الرحمن خليل مصطفى الذي 
الطبية في  للنقطة  بإصابات طفيفة، ونقال  أصيب 
الناحية وتم معالجتهما، كما تم اإلضرار بحوض 
المياه الذي يغذي الناحية بالمياه وجراء القصف تم 

قطع مياه الشرب عن الناحية.

إلى  وصحفيون  ناشطون  طالب  ـ  األخبار  مركز 
عريضة  في  وأكاديميين،  جامعات  أساتذة  جانب 
بإطالق  كردستان  إقليم  في  السلطات  مشتركة، 

سراح الصحفي هيمن مامند.
وأشارت العريضة التي تذيلت بأسماء الشخصيات 
اعتقال  سبب  إلى  شخص،   311 وعددهم 

الصحفي، وهو ألنه انتقد أداء الحكومة في منشور 
على صفحته الشخصية، وقال: »إن حظر التجوال 
يتطلب خدمات من الحكومة وصرف الرواتب، ال 

أن يتم حجرهم في ظل ظروف مادية متردية«.
وسلطت العريضة الضوء إلى »الجهود الذي تبذل 
الراهنة  األوضاع  لمتابعة  اإلعالميين  جانب  من 

المواطنين  قلق  وسط  للوباء  انتشاراً  تشهد  والتي 
ومعاناتهم، ورغم ذلك تقوم السلطات في ظل هذه 
وتزجه  مامند  هيمن  الصحفي  باعتقال  الظروف، 

في السجون«.
فوراً  باإلفراج  السلطات  من  العريضة  وطالبت 

عن الصحفي.

دولة االحتالل التركي تقصف تل رفعت وبشكل مكثف

مطالب إلطالق سراح الصحفي هيمن مامند بإقليم كردستان
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روناهي/ كركي لكي- أوضحت اإلدارية في الهالل 
تمي  جميلة  لكي  كركي  ناحية  في  الكردي  األحمر 
من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  اتخذوا  أنهم 
فايروس كورونا ومن أولى مهامهم نشر الوعي بين 

األهالي.
والذي  العالم  في  كورونا  فيروس  تفشي  ظل  في 
أدى لوفاة اآلالف حول العالم، ما كان على اإلدارة 
التدابير  اتخاذ  إال  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
ومن  الوباء  هذا  من خطر  المنطقة  لحماية  الالزمة 
المناطق  بين  التجوال  اإلجراءات فرض حظر  أهم 
وداخلها، ومن الناحية الطبية اتخذت اإلدارة الذاتية 
وتقديم  األهالي  لحماية  الوقائية  اإلجراءات  بعض 
الرعاية والخدمات الطبية بتجهيز حجر صحي في 
باألجهزة  ممددة  وهي  الذاتية  اإلدارة  مناطق  عدة 
واألدوية الالزمة للمعالجة إن أحتاج األمر، وتزويد 
الضرورية  األولية  باإلسعافات  الصحية  المراكز 
المعنية  المتخصصة  الجهات  ومن  منطقة،  كل  في 
األحمر  »الهالل  لألهالي  الصحية  بالشؤون 
لقاًء  لصحيفتنا  كان  اإلطار  هذا  وفي  الكردي«، 
في  الكردي  األحمر  الهالل  مركز  في  اإلدارية  مع 
ناحية كركي لكي جميلة تمي لتوضح لنا آلية العمل 

والبرامج التوعوية في هذه الفترة.

»نرش الوعي بني األهايل هو 
أهم تدبري وقايئ«

الكردي  األحمر  الهالل  مركز  في  اإلدارية  بينت 

أهبة  على  أنهم  تمي  جميلة  لكي  كركي  ناحية  في 
األحمر  الهالل  كوادر  وأن  طارئ  ألي  االستعداد 
حال  وفي  الدوام  ساعات  خالل  متأهبين  الكردي 
ظهور أي طارئ سوف يتم تمديد ساعات العمل إن 
تمديدنا  »تم  بالقول:  جميلة  وأضافت  األمر،  أحتاج 
من قبل إدارة الهالل األحمر الكردي بجهاز كشف 
الواجب  األولية  اإلسعافات  من  وغيرها  الحرارة، 
كما  كورونا،  بفيروس  المصابين  لخدمة  تدخلها 
وقامت هيئة الصحة بتجهيز حجر صحي في كركي 

لكي وبعض مناطق اإلدارة الذاتية«. 
تابعت جميلة: »لن نتنبأ بما قد سيحصل، ولكن إلى 
اآلن لم تسجل أي حالة مصابة بهذا الفايروس، ونأمل 
للمصابين  الشفاء  ونتمنى  كما  مطلقاً،  يظهر  ال  أن 
حول العالم، الكارثة البيولوجية من أصعب الكوارث 

التي قد تواجهها البشرية«.

»الوقاية خري من العالج«

كما ونوهت جميلة بأنهم مستعدون ألي طارئ وفي 
أي لحظة، ونوهت وبشدة على أن الوقاية خير من 
العالج لهذا بقاء األهالي في منازلهم قد يمنع ظهور 
هذا الفايروس ويحمي الجميع من أهوال هذا الوباء 

على حد تعبيرها.
واختتمت اإلدارية في مركز الهالل األحمر الكردي 

خصصوا  بأنهم  تمي  جميلة  لكي  كركي  ناحية  في 
وبدأوا  كورونا،  تفشي  لمواجهة  توعوياً  برنامجاً 
عن  عبارة  وهو  اآلن،  من  أسبوع  حوالي  قبل  به 
لألهالي  وتوجيهات  وقاية،  وطرق  إرشادات 
باإلضافة إلى تجهيز بروشورات لتوزيعها لألهالي 

وتعليقها في سوق البلدة.

التجوال  حظر  تطبيق  بدء  مع  ـ  قامشلو   / روناهي 
لتفشي  في عموم مناطق شمال وشرق سوريا منعاً 
والذي  تاريخ 2020/3/23،  من  كورونا،  فيروس 
للتمديد حسب  وقابل  يوماً  يمتد لخمسة عشر  سوف 
التطورات، بدأ الرياضيين في إقليم الجزيرة بإطالق 
تهدف  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  حملة 
لتوعية المواطنين ومطالبتهم بالبقاء بالمنازل حمايةً 

لهم، وحرصاً على السالمة العامة.
وبدأت اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا بتطبيق 
يوم  منذ  مناطقها  عموم  في  التجوال  حظر  قرار 
االثنين المنصرم، بهدف منع تفشي فيروس كورونا، 

وزارة  بحسب  رسمية  إصابة  أول  سجلت  بحيث 
السورية، وذلك يوم األحد  للحكومة  التابعة  الصحة 
لبنان،  من  قادم  لشخص   ،2020/3/22 المصادف 
أخرى  إصابات  أربعة  سجلت  الثالثاء  وباألمس 
لتصبح مجموعها في سوريا بحسب وزارة الصحة 
رغم  إصابات،  خمسة  السورية  للحكومة  التابعة 
في  الفيروس  هذا  بتفشي  تفيد  األنباء  من  الكثير  أن 
الكثير المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 

وخاصةً مناطق البوكمال ودير الزور.
خليك  بحملة  الجزيرة  إقليم  في  الرياضيون  وبدأ 
األندية  باشرت  بحيث  للمواطنين،  كتوعية  بالبيت 
منشورات  بنشر  الرياضية  والمراكز  والنوادي 
يطالب  بهاشتاغ  مرفقة  لالعباتهم والعبيهم  وصور 
على  حرصاً  بمنازلهم  بالمكوث  بالتزام  المواطنين 

السالمة العامة.
الداخل  في  آفا  روج  أبناء  من  الرياضيون  بدأ  كما 
لكل  بالتكفل  الفقيرة  العوائل  لدعم  بحملة  والمهجر 
في  كامل،  شهر  لمدة  عائلة  بمصروف  رياضي 
لفيروس  بالتصدي  البشرية  توحد  في  خطوة تصب 

كورونا وتداعيته.
إقليم  في  علقت  قد  الرياضية  النشاطات  وكانت 

الجزيرة بتاريخ 2020/3/15، حتى أشعار آخر.
واالتحادات  الهيئات  كافة  علقت  نفسه  السياق  وفي 
في شمال وشرق سوريا النشاطات الرياضية ألجل 
غير مسمى، وتوقفت مع بدء حظر التجوال تدريبات 
األندية والفرق والنوادي والصاالت الرياضية للياقة 

البدنية والكاراتيه والتايكواندو وأللعاب أخرى.

العاصمة  في  الشهير  »سنتيناريو«  ملعب  فتح 
األوروغوائية، مونتيفيديو، أبوابه إليواء 28 مشرداً، 
يعانون من مشكالت جسدية مختلفة، بسبب مخاوف 

من تعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
المكان،  هذا  في  استيعابهم  تم  الذين  أولئك  ويعاني 
وجميعهم رجال، من نقص المناعة بسبب األمراض 
المناعة  نقص  وفيروس  السكري  مثل  المزمنة 

البشرية )إتش اي في( أو االنسداد الرئوي المزمن.

الذي كان مسرحاً ألول مونديال لكرة  الملعب  وفي 
القدم بالعالم )1930(، سيقيم هؤالء األشخاص في 
قبل  الفرق عادة  مركز مكون من طابقين تستخدمه 

المباريات.
المبنى  في  الـ28  األشخاص  سيظل  أولي،  وبشكل 
الدولة  تواجهها  التي  الصحية  الطوارئ  فترة  طوال 
الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ 13 آذار وسيتلقون 

أربع وجبات يومياً.

وبنفس الطريقة، ستتم استضافة مجموعة أخرى من 
المشردين يبلغ عددهم نحو 320 شخصاً في منشأت 
»باالثيو بينيارول« المخصص لمباريات كرة السلة 

في البلد الالتيني.
ووفقاً ألحدث التقديرات المنشورة بواسطة الحكومة 
المحلية أمس الثالثاء، سجلت أوروغواي 182 حالة 
إصابة بكورونا منذ 13 آذار، عندما تم اكتشاف أول 

أربع حاالت إصابة بالفيروس التاجي.

اإلسباني  االتحاد  رئيس  روبياليس،  لويس  تحدث 
الليغا  عودة  بشأن  التطورات  آخر  عن  القدم،  لكرة 

مرة أخرى.
وقال روبياليس، خالل تصريحات أبرزتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »عقدت مؤتمرا مع كل األقاليم. 

متحدون  القدم  كرة  في  المساهمين  كل  أن  وأؤكد 
وموافقون على اإلجراءات المتخذة«.

وأضاف: »على المستوى الرياضي، كل المسابقات 
معلقة وال نفكر في تواريخ جديدة للعودة وال يمكن 
التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى 
في  التنافس  إمكانية  للجميع  نوفر  أن  علينا  طبيعته، 

أفضل ظروف«.
وتابع روبياليس: »لن نتحدث عن الجداول الزمنية، 
وال نحب أن التكهنات، هناك الكثير من الضحايا. ال 
يمكننا وضع أي حد للتاريخ، أصدرنا بياناً باالتفاق 

مع رابطة الليغا ولم نحدد أي موعد للعودة«.
إكمال  يجب  أنه  واحد  أمر  عن  »دافعنا  وواصل: 
في  التسبب  عدم  حول  أفكار  هناك  ولكن  الموسم، 

الموسم  إكمال  هي  األولوية  لكن  موسمين،  تعطيل 
اللحظة  هذه  ستكون  البالد،  تتعافى  عندما  الحالي. 

المناسبة للعودة«.
أيار  في  »اللعب  اإلسباني:  االتحاد  رئيس  وأكمل 
وأن  مخطئاً  أكون  أن  آمل  ممكناً.  يكون  لن  المقبل 
الحالة  ذلك. ولكن سيكون علينا في هذه  نتمكن من 
أن نمد فترة الموسم بهدف إنقاذه أيا كانت الفرق التي 
ستفوز أو تخسر، فيجب أن تفعل ذلك في الملعب«.

وزاد: »لعب مباراة كل 48 ساعة إلكمال موسم؟ لقد 
طلبنا تقريراً طبياً لمعرفة ما يجب فعله عندما يعود 

كل شيء إلى طبيعته«.
لألندية  فائدة  بدون  قروض  بتقديم  لويس  وعد  كما 
انتشار  على  المترتبة  المالية  اآلثار  من  تعاني  التي 

ماليين   4 بقيمة  قروضاً  إن  قائالً  كورونا،  فيروس 
يورو ستكون متاحة ألندية القسمين الثالث والرابع، 

وأن هذه القروض قابلة للسداد على مدى موسمين.
األول  القسمين  خارج  تلعب  التي  األندية  وعانت 
إيرادات  من  الرئيسي  دخلها  انخفاض  من  والثاني 
وجود  عدم  مع  خصوصاً  الصفر،  إلى  المباريات 
عائدات من البث التليفزيوني لها بسبب توقف النشاط 

الكروي في إسبانيا، وتأجيل جميع المباريات.
في  تلعب  التي  األندية  على  روبياليس  وعرض 
في  المشاركة  فرصة  والثاني  األول  القسمين 
المزيد  لتأمين  ائتمان  وكالة  مع  جماعية  مفاوضات 

من تمويل الطوارئ.

أصبحت حملة جيمي تشادويك، بطلة النسخة األولى 
من سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية، للدفاع 
فيروس  تفشي  بسبب  الريح  مهب  في  لقبها  عن 
السياحية  السيارات  بطولة  هيكلة  وإعادة  كورونا 

األلمانية التي تدعم سباقات دابليو.
األلمانية،  السياحية  السيارات  بطولة  وأصدرت 
النصف  سباقات  تأجيل  بعد  مؤقتاً،  جديداً  جدوالً 

بداية محتملة في تموز  الموسم، وحددت  األول من 
في  اإليطالية  مونزا  في  الختامي  والسباق  بألمانيا 

الفترة بين 13 و15 تشرين ثان.
وكان من المقرر أن ينطلق موسم 2020 الذي يتألف 

من 10 جوالت في بلجيكا بين 24 و26 نيسان.
وتسبب فيروس كورونا في فوضى عارمة لبطولة 
إلغاء  بعد  اآلن،  حتى  تنطلق  لم  التي   1 الفورموال 

السباق االفتتاحي في أستراليا، وتم تأجيل 6 سباقات.
وقال متحدث »تواصل سلسلة دابليو دراسة الموقف 
األلمانية  السياحية  السيارات  بطولة  مسؤولي  مع 

واالتحاد الدولي للسيارات«.
فيها  تسبب  التي  اليقين  عدم  حالة  »بسبب  وتابع 
 2020 جدول  نؤكد  لن  فإننا  كورونا،  وباء  انتشار 

حتى ننتهي من تلك المناقشات«.

يقول الخبراء إن كونك رجالً يحتمل أن يكون عامالً 
أصاب  حيث  كورونا،  بفيروس  لإلصابة  خطراً 
ولذا  النساء،  من  أكثر  اإليطاليين  الرجال  من  عدداً 
يحذرون من أن الرجال هم األكثر عرضة للمرض 

وباألخص كبار السن.
يعكس االتجاه اإليطالي ما يحدث في الصين أيضاً؛ 
فالرجال هم األكثر عرضةً من النساء للوفاة بفيروس 

كورونا، وفقاً لما ذكرته واشنطن بوست.

يف إيطاليا تجاوزات أعداد إصابة 
الرجال بالفريوس عن النساء

الرجال  إصابة  أعداد  تجاوزات  إيطاليا  وفي 
من  أعلى  نسبة  توفيت  كما  النساء،  عن  بالفيروس 
حوالي  توفي  حيث  بالفيروس؛  المصابين  الرجال 
من  بالمئة  خمسة  مقابل  الذكور،  من  بالمئة  ثمانية 

اإلناث، وفقًا لتحليل معهد الصحة العالي في روما.
من جانبها قالت عالمة االختالف الجنسي في العدوى 
للصحة  بلومبرج  هوبكنز  جونز  بكلية  الفيروسية 
العامة صبرا كالين: »كونك ذكراً هو عامل خطر 
لإلصابة بفيروس كورونا مثلما يحدث كبار السن«.

وأوضحت أن هذا الضعف يمكن أن يكون بيولوجياً 
لديهن أجهزة مناعية  النساء  أن  أو سلوكياً، مضيفةً 

أن  الدراسات  تظهر  كما  الرجال،  من  قوة  أكثر 
الرجال عادة يدخنون بأعداد أكبر من النساء، وهم 

األقل عرضةً لغسل أيديهم.

معدل الوفيات للرجال %2.8 
مقارنًة بـ 1.7% للنساء

وفي السياق ذاته أشارت منسقة االستجابة لفيروس 
كورونا في البيت األبيض، الدكتورة ديبورا بيركس، 
إلى التفاوت بين الجنسين في الوفيات بإيطاليا، مردفةً 
بأن تلك الفجوة ترجع إلى »ضعف« في الرجال في 
جميع األعمار؛ حيث ذكر التقرير عدم وجود وفيات 
عاماً،  أعمارهم عن 30  تقل  الذين  األشخاص  بين 

وعدد قليل جداً من الوفيات بين الرجال والنساء في 
األربعينيات والخمسينيات من العمر.

بإيطاليا،  وفاة  حالة   6971 من   %70 الرجال  مثّل 
 %2.8 للرجال  الوفيات  معدل  كان  الصين  وفي 
بـ 1.7% للنساء، وفقًا لتحليل الحاالت الذي  مقارنةً 

أجراه المركز الصيني لمكافحة األمراض.
من  عدد  تفشي  أثناء  أكبر  بشكل  الرجال  تأثر  كما 
األوبئة األخرى؛ إذ أفادت دراسة نشرت في مجلة 
من   %32 حوالي  توفي  الباطني،  الطب  حوليات 
الرجال المصابين بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية 
الرجال  توفي  كما  النساء،  من   %25.8 بـ  مقارنة 

بمعدالت أعلى خالل وباء اإلنفلونزا عام 1918.

العوامل السلوكية والبيولوجية 
تختار رحيل الرجل أوالً

يبدو أن لدى النساء أجهزة مناعة أقوى من الرجال؛ 
فهرمون االستروجين األنثوي يلعب دوراً كبيرا في 
الذي يحتوي   ،X الكروموسوم  المناعة، فضالً عن 
تحمل  النساء  أن  كما  المناعة،  تعزز  جينات  على 
كروموسومين X، عكس الرجل الذي يحمل واحدا 

فقط، وفقاً للمركز الصيني.
األخرى  والسلوكية  الصحية  العوامل  وتساهم 
الرجال؛ حيث قالت مديرة مركز  في ضعف  أيضاً 
دراسة االختالفات الجنسية في الصحة والشيخوخة 
والمرض في جامعة جورج تاون، كاثرين ساندبرج، 
واألوعية  القلب  بأمراض  يصابون  الرجال  إن 
من  أصغر  عمر  في  الدم  ضغط  وارتفاع  الدموية 

النساء.
وأضافت أنه ربما يعود ذلك إلى أن الرجال يدخنون 
بمعدالت أعلى من النساء؛ في الصين يدخن أكثر من 
نصف الرجال، مقارنة بأقل من ثالثة في المائة من 
النساء، وفي إيطاليا يدخن حوالي 30% من الرجال 

مقارنةً بـ 19% من النساء.
وكاالت

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاين

 جميلة متي: »الهالل األحمر الكردي على أهبة
»االستعداد ملواجهة فيروس كورونا

الرياضيون في إقليم اجلزيرة يطلقون »حملة خليك بالبيت«

ملعب بأوروغواي يتحول إلى ملجأ بسبب كورونا

 رئيس االحتاد اإلسباني: ال موعد محدد لبدء الليغا

فوضى في موسم سلسلة دابليو للسيارات النسائية

»كونك رجالً يحتمل أن يكون عامالً خطراً لإلصابة بفيروس كورونا«.. ما صحة هذه املعلومة؟!!!



27 آذار  2020 الجمعة 27آذار  2020 الجمعة روناهيروناهي

العدد 914 العدد 914

السياسة اآلراء4 9

محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

قمة  أهداف  يلخص  عباس  فيصل  الكاتب 
في  المستبد  كورونا  مواجهة  في  العشرين 
إلى دور هذه القمة في وضع  مقاله مشيراً 
بعض اإلجراءات للحد من انتشار فيروس 
بوفاة  تسبب  الذي  الفيروس  هذا  كورونا، 
ويضع  العالم،  أنحاء  مختلف  من  اآلالف 
لتقوم  تاريخية  مسؤولية  أمام  السعودية 
المشاركين  مواقف  تقرب  أن  في  بمهامها 

في هذه القمة، فكان المقال كما اآلتي: 
تعقد »مجموعة العشرين«، التي تستضيفها 
المملكة العربية السعودية، هذه السنة، قمة 
في  األهم  إنها  قلنا  إن  مبالغة  ال  استثنائية، 
تأسست عام 1999،  التي  المنظمة  تاريخ 
على  معلقة  اآلمال  كل  أن  شك  ال  حيث 
اتفاق هذه الدول العشرين ذات االقتصادات 
في  جهودها  وتوحد  العالم،  في  األقوى 
مواجهة أكبر خطر يواجه مستقبل اإلنسانية 
فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل 
كبير في العالم، وهناك ارتباك عالمي كبير 

نتيجة هذا الفيروس الخطير.

قمة السعودية 
واملسؤولية التاريخية

الفيروس الذي انطلق من ووهان  انتقل  قد 
الصينية، أواخر العام الماضي، حتى اآلن 
العالم،  إلى قرابة 500 ألف مصاب حول 
نحن  طبعاً  ألف ضحية،   20 بقرابة  وفتك 
وحسب،  المسّجلة  الحاالت  عن  نتحدث 
فما خفي قد يكون أعظم، وفِي حين هوت 
من  العالمية  األسواق  بمؤشرات  األزمة 
طوكيو إلى وول ستريت، وعلقت رحالت 
الدولية، وأجبرت  الجوية  المالحة  أساطيل 
الماليين من البشر على التوقف عن العمل، 
العالم  يضع  »الُمستبد«  الفيروس  هذا  فإن 
أمام ثنائية قاتلة كيفما نظرنا إليها: إعصار 
ويختطف  الماليين  يصيب  قد  صحي 
و»تسونامي«  األرواح،  من  اآلالف  مئات 
اقتصادي قد يغرق دوالً بأسرها، أو ينسف 

بنيتها التحتية، ويشلها لسنوات طويلة.
لـ»مجموعة  المملكة  رئاسة  فإّن  لذلك، 
الرياض  تضع  السنة  هذه  العشرين« 
فقط  ليس  تاريخية،  مسؤولية  أمام  مجدداً 
ولكن  للقمة،  استضافتها  صدفة  بسبب 
البلد  السعودية  من  تجعل  بسبب »حقائق« 
األكثر قدرة على تقريب المواقف، وتوحيد 
الصفوف بين الدول األعضاء لمواجهة هذه 
نفسها  البشرية  التي وجدت  الفتاكة  الثنائية 
العربية  فالمملكة  غرة.  حين  على  أمامها 
السعودية، باإلضافة إلى كونها البلد األكثر 
واإلسالمي،  العربي  العالمين  في  تأثيراً 
وحدها  هي  العالمية،  النفط  أسواق  وفي 
التي تتمتع بعالقات إيجابية مع معظم دول 

إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود  المجموعة، 
يكون  أن  دون  من  شرقاً  االتجاه  سياسة 
مع  التاريخية  العالقات  حساب  على  ذلك 
خالل  الرياض  اتبعتها  التي  الغرب،  دول 
السنوات الماضية بالمزيد من االنفتاح على 
حجر  المملكة  أصبحت  حيث  الدول،  هذه 

األساس في كل الحسابات في المنطقة.
العربية  المملكة  تنفرد  المثال،  سبيل  فعلى 
السعودية بقدرتها على اإلمساك بيد الصين 
الواليات  التاريخي  حليفها  وبيد  جهة،  من 
باستثناء  وربما  ثانية،  جهة  من  المتحدة 
تركيا، التي تحولت خالل السنوات الماضية 

من دولة تسعى إلى »تصفير« المشاكل مع 
ال  الجميع،  مع  تختلقها  دولة  إلى  جيرانها 
توجد أي دولة عضو في »جي 20« يُتوقع 
أال تعمل بجد مع قيادة المملكة على إيجاد 
حلول لهذه األزمة. والعبرة في الموضوع 
تستثمر  ألن  وقت  هناك  كان  إن  أنه  هي 
النيات  من  ورصيدها  عالقاتها  السعودية 
اآلن،  الوقت هو  هذا  أن  فال شك  الحسنة، 
تكون سهلة،  لن  المهمة  أن  وال شك كذلك 
بحكم تضارب المواقف وطرق التعامل مع 

األزمة في مختلف الدول األعضاء.
دول المجموعة والتهديد الجاد

الوباء  فيها  انتشر  التي  إيطاليا  فهناك 
القوى  منهكة  تشارك  وهي  جنوني  بشكل 

دموعها  تغالب  وهي  لقدرها،  ومستسلمة 
 6000 فاقوا  الذين  ضحاياها  على  حزناً 
يهددها  التي  اليابان  أيضاً  وهناك  شخص، 
الدولة ذات  الفيروس بشكل خاص؛ كونها 
وهناك  العالم،  في  األعلى  المسنين  نسبة 
القطيع«  »مناعة  نظرية  بريطانيا صاحبة 
الفريدة، وهناك الواليات المتحدة التي حذر 
رئيسها من أن يتسبب االستمرار في العزل 
المنزلي في انهيار اقتصادي مغرداً بأنه ال 

يمكن للعالج بأن يكون أسوأ من المشكل
واالقتصاد،  الصحة  شقي  إلى  وباإلضافة 

العامة، وهي  الحريات  بالتأكيد شق  فهناك 
بُعد ثالث ال يمكن تجاهل تأثيره المستقبلي 
حاالت  إجراءات  عن  ليس  هنا  والحديث 
ربما  التي  التجول  وحظر  الطوارئ 
يختبرها كثير من »األلفيين« للمرة األولى 
مدى  عن  هو  الحديث  ولكن  حياتهم،  في 
كانت عليه  ما  إلى  للعودة  البشرية  إمكانية 
سفر  حرية  من  المرض  تفشي  قبل  الحياة 

ومخالطة اآلخرين في أماكن التجمع.

الحياة بعد الكورونا ال ميكن 
أن تكون كام قبلها

مطلع  في  اإلرهاب  تأثير  تذكرنا  ما  وإذا 
األلفية مثالً على حريتنا في الطيران، وما 
تسبب فيه من نقاط تفتيش إضافية، وتدقيق 
عشوائي، وإجبار على خلع األحذية ومنع 
أن  ندرك  أن  بد  فال  السوائل،  حمل  من 
إجراءات  بدخول  سيؤذن   »19  - »كوفيد 
بالتقنية،  وباالستعانة  صحية،  لدواعٍ  أمنية 
ستحد في المستقبل القريب من قدرتنا على 
العامة،  واألماكن  المباني  ودخول  السفر، 
أن  خصوصاً  العبادة،  دور  حتى  وربما 
آخر  يكون  ولن  أول  ليس   »19 - »كوفيد 
فيروس قاتل شديد العدوى ينتشر بين البشر 
المتغيرات  كانت  ومهما  الحل،  كان  مهما 
التي ستترتب على هذه األزمة، فعلى دول 
ندرك  أن  جميعاً  وعلينا  العشرين«،  »قمة 
حقيقة أن العالم بعد هذا الفيروس لن يشبه 
العالم قبله ولن يشبهه بعد القضاء عليه، أو 
كما قال الكاتب األميركي توماس فريدمان: 
أن  يمكن  ال  الكورونا  بعد  حياة  هناك  أن 
تكون كما الحياة قبلها، ألن الحقيقة والواقع 
أثبت بأنه على دول العالم كافة اتخاذ كافة 
هذا  وجه  في  للوقوف  الالزمة  اإلجراءات 
الحدود  بتخطيه  العالم  أربك  الذي  المستبد 
بسرعة  انتشاره  واستمرار  واألجواء 

جنونية في كافة أرجاء العالم.

قمة العشرين في مواجهة كورونا املستبد كون هالينان: »مغامرة أردوغان اخلاسرة في سوريا 

ستزيد من مشاكله الداخلية«
قال المحلل والكاتب األمريكي كولن هالينان 
إن فوكس األمريكية: »إن  بوليسي  لفورين 
التركي  النظام  لرئيس  األخيرة  المغامرة 
أردوغان في سوريا مغامرة خاسرة تعكس 
فشله الداخلي والخارجي. بعد تصعيد فاشل 
معزوالً  أردوغان  أصبح  سوريا،  في  آخر 
حكمه  ويخضع  الخارج  في  متزايد  بشكل 
أن  إلى  وأشار  الداخل«،  في  لمحاسبة 
أردوغان فشل في وقف الحصار والتصعيد 
في  الجديدة  مغامرته  أن  معتبراً  إدلب،  في 
المحلية  المقاومة  بتصاعد  تهدد  سوريا 
إلى  يؤدي  وقد  االستبدادي  لحكمه  المتنامية 

سقوطه.
التصعيد  تطورات  هالينان  واستعرض 

فيه  الذي خسر  إدلب  في  األخير  العسكري 
مشيرا  الجنود،  عشرات  التركي  الجيش 
بقوله: »إن معلومات موثوقة تشير إلى أن 
طائرات عسكرية روسية هي من استهدفت 
من  مكونة  تركية  ميكانيكية  مشاة  كتيبة 
حوالي 400 جندي، على الرغم من انكار 
الروس تورط طائرتهم، حيث ألقى األتراك 
العادة  جرت  كما  لكن؛  دمشق.  على  باللوم 

كانت الحقيقة هي أول ضحية للحرب«.
غطاء  وجود  عدم  »إن  هالينان:  وأوضح 
التي حشدتها  القوات والمعدات  جوي أجبر 
تركيا على االنسحاب، لكن الجبهة الداخلية 
التي  األعمال  على  وغضباً  اشتعاالً  تزداد 
الحالية  األزمة  فقبل  أردوغان،  بها  يقوم 
أردوغان  تطالب  التركية  المعارضة  كانت 
إدلب.  في  الوضع  على  البرلمان  باطالع 
للرئيس  التابع  والتنمية  العدالة  حزب  لكن؛ 

جميع  دعت  فيما  الطلب،  هذا  رفض 
األحزاب المعارضة إلى مفاوضات مباشرة 
مع  اتفاقية  تركيا  أبرمت  حيث  سوريا،  في 
بإنشاء  لها  للسماح   2018 عام  في  روسيا 
مراكز مراقبة في إدلب إذا تعهدت بعدم دعم 
المرتزقة مثل هيئة تحرير الشام. لكن؛ أنقرة 
سوريا  إلى  المرتزقة  هؤالء  دخول  سهلت 
حرية  لهم  أعطى  مما  الحرب؛  بداية  منذ 
المرور وتزويدهم بكميات هائلة من المواد 
حال،  أي  على  القنابل.  لصنع  الكيميائية 
جماعات  أي  على  بالقضاء  المرتزقة  قام 
معارضة »معتدلة« قبل سنوات، واعترف 
عدد من قادة األحزاب التركية الذين أكدوا أن 
تركيا لم تستطع فصل العناصر التي تصفها 
موضحين  »الراديكاليين«،  عن  بالمعتدلة 

تحت  لإلرهابيين  معقالً  أصبحت  إدلب  إن 
حماية ودعم أردوغان«.

أّن أردوغان قام بسجن  إلى  وأشار هالينان 
حزب  عن  البرلمان  أعضاء  من  العديد 
الشعوب الديمقراطية وعزل رؤساء البلديات 
من  اآلالف  عشرات  سجن  تم  كما  الكرد، 
من  اآلالف  عشرات  وعزل  األشخاص، 
وظائفهم وتم إسكات وسائل اإلعالم إلى حد 
وأضاف:  المباشر،  القمع  خالل  من  كبير 
»سجنت تركيا عدداً أكبر من الصحفيين من 
أي بلد في العالم، أو من خالل ملكية رجال 
اإلعالم.  لوسائل  مؤيدين ألردوغان  أعمال 
الحرب  في  البالد  أردوغان  أدخل  كما 
السورية التي تبدو كمستنقع ال يعرف كيف 
يخرج منه، فالحرب مكلفة في وقت يعاني 
اقتصادية  التركي من مشاكل  االقتصاد  فيه 

خطيرة. البطالة مرتفعة، وتستمر الليرة في 
الرأي  استطالعات  وتشير  قيمتها،  فقدان 
بالمائة،   57 نحو  األتراك،  غالبية  أن  إلى 
يهتمون باالقتصاد أكثر من اإلرهاب، وقبل 
نصف  من  أكثر  عارض  األخير  الحادث 
»في  وتابع:  للحرب«.  تصعيد  أي  السكان 
العالم  عن  معزولة  تركيا  تبدو  األثناء  هذه 
بشكل كبير، دعا أردوغان إلى جلسة طارئة 
لحلف الناتو في 28 شباط هذا العام. لكنه؛ 
حصل على دعم معنوي، حيث ال يريد حلف 
يريد  وبالتأكيد ال  بسوريا،  أي عالقة  الناتو 
مواجهة مع روسيا، خاصة وأن العديد من 
أعضاء الحلف غير مرتاحين لتدخل تركيا 
في سوريا. في أي حال، تركيا ليست تحت 
أجزاء  يحتلون  الذين  جنودها  فقط  الهجوم، 

هم  الدولي،  للقانون  انتهاك  في  سوريا  من 
إقامة  األمريكيون  استبعد  كما  المهددون، 

منطقة حظر طيران فوق إدلب«.
واردف هالينان بقوله: »ال يتعرض أردوغان 
للضغط من قبل المعارضة فحسب، بل من 
االئتالف  داخل  القومية  الحركة  حزب  قبل 
الحاكم والذي يعبر عن اليمين المتطرف في 
تركيا، ويريد من أردوغان أن يدخل األتراك 
ال  أردوغان  لكن؛  دمشق.  إلى  جيشهم  مع 
يعتزم السير في العاصمة السورية، حتى لو 
استطاع، يريد أن تكون تركيا العباً إقليمياً، 
على  من سوريا  محتلة  أجزاء  أنقرة  وتبقي 
هو  التفكير  من  الخط  هذا  ولكن؛  الطاولة. 
حلفاء  إن  تركيا.  في  الحصار  تحت  اآلن 
غير  السورية  األهلية  الحرب  في  تركيا 
مؤثرين إال إذا قادهم الجيش التركي المحتل 

فإن  جوي،  غطاء  بدون  لكن؛  منه.  وبدعم 
قدرة الجيش التركي محدودة بشدة فيما يمكن 
أن يفعله، والروس يفقدون صبرهم، ترغب 
وإعادة  السورية  الحرب  إنهاء  في  موسكو 
يجعل  وأردوغان  للوطن،  جزء من جيشها 

ذلك صعباً«.
واختتم الكاتب والمحلل كون هالينان حديثه 
صعبة  موسكو  تكون  أن  »يمكن  بالقول: 
أيضاً، وهذا ما ستكتشفه تركيا قريباً، حيث 
يرتبط البلدان ارتباًطا وثيقاً في مجال الطاقة. 
ومع فرض العقوبات األمريكية على النفط 
فأكثر  أكثر  أنقرة  تعتمد  اإليرانيين؛  والغاز 
على مصادر الطاقة الروسية، قامت روسيا 
عبر  الجديد  الغاز  أنابيب  خط  ببناء  للتو 

للطاقة  محطة  ببناء  وتقوم  األسود،  البحر 
أن  ألردوغان  يمكن  ال  لتركيا.  النووية 
في عزلته مع روسيا ألن ذلك  يذهب بعيداً 
سيكون خطراً عليها. بعد أن تعثر أردوغان 
التي يتعرض لها في  في سوريا؛ الضغوط 
الداخل، أصبحت خيارات أردوغان محدودة 
التدخل  تصعيد  يحاول  قد  متزايد.  بشكل 
التركي في سوريا. لكن؛ المخاطر كبيرة في 
ذلك، لقد أطلق العنان لالجئين في أوروبا، 
لكن لم يذهب كثيرون، وأوروبا تمنعهم. قد 
مبكرة  انتخابات  إلجراء  الدعوة  إلى  ينتقل 
قبل أن يتآكل تأييده الداخلي، لكنه قد يخسر 
العدالة  وأن حزب  االنتخابات، خاصة  تلك 
والتنمية انقسم إلى حزبين أو ثالثة أحزاب، 
 50 أن  للرأي  حديث  استطالع  وأظهر 
بالمائة من األتراك يقولون إنهم لن يصوتوا 

ألردوغان«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

قضايا  عن  الصّحة  موضوع  ينفصُل  ال 
الصحّي  األمِن  مفهوَم  ألّن  ذلك  األمن، 
أيضاً شامل بتوفيِر البيئة اآلمنة للحياةِ. وفي 
الصحة  موضوع  يُطرح  الوباُء  مواجهِة 

والسالمة العامة.
يختلُف الوباُء عن األمراِض العاديِة بانتقاله 
حياله  الفرديّةَ  واإلجراءاِت  بالعدوى، 
تكِن  لم  ما  قائماً  التهديدُ  ويبقى  كافية،  غير 
تستغرُق  ال  فالعدوى  شاملةً،  اإلجراءاُت 
العابِر  التواصِل  ويكفي مجردُ  طويالً  زمناً 
فيما يشبهُ التسلل. وهو ما يطرُح السؤال عن 
المجتمع  في  العاّمِة  الصّحِة  مفهوِم  تعريِف 

وإجراءات السالمة العامة. 

العمُل الطبّي سبيل استعادة الصّحة
اجتزاؤه،  يجوُز  ال  عاٌم  مصطلٌح  الصحة، 
وحصره بمعنى التعافي من األمراِض، بل 
االستطباَب  أّن  إذ  لها،  فجٌّ  اختزاٌل  ذلك  إّن 
وهو  عادةً  المرَض  تلي  مرحلة  والعالَج 
معرفةً  ويحتاُج  الطبّي  القطاعِ  مهاِم  من 
تخصصيّةً. وهي مجمل اإلجراءات الخاصة 
الظاهرة واالستقصاِء  بالبحِث في أعراِض 
المخبريّة  والفحوصاِت  المرضيّة  والقصة 
والتصوير بكّلِ أنوعه واإلقامة في المشافي 
للعمِل  وصوالً  اإلنعاِش  وعملياِت  للمراقبِة 
أخرى  وبعبارةٍ  الضرورةِ.  عند  الجراحّي 
الحالِة  استعادةِ  إلى  الطبّي  العمُل  يهدُف 

الصحيِّة السليمِة للجسِم وتعزيِز مناعته.

ماذا تعني الصحة؟

الصّحةُ العامة فتعني حالةَ المناعِة والسالمِة 
العامِة بالمجتمعِ، وتتضمُن مجمَل إجراءاِت 
العاَم  واالستعدادَ  باألوبئة  اإلصابِة  منعِ 
االستدراِك.  سبيِل  على  وليس  لمواجهتها، 
القطاعاِت  بكّل  عالقةٌ  لها  المسألة  وهذه 
مسألةُ  وهي  األفراِد  بكّلِ  بل  المجتمعِ،  في 
ثقافٍة عامٍة، وتشمُل كلَّ سلوكنا العام، ومن 
العامِة  النظافِة  على  المحافظةُ  مظاهرها 
القمامِة عشوائيّاً، وهنا نجد أّن  وعدُم رمي 

معظم أعماِل البلديات يتصلُّ مباشرةً بمسألِة 
تقلُّ  المجتمع الصحّي  العامة، وفي  الصّحِة 
الحاجةُ إلى االستطباب، وجسم اإلنسان لديه 
منظومة دفاع ذاتيّة ولكنها تضعُف باإلهمال 

والتعِب والمرض وبتأثير المحيط.

السالمة النفسّية

النفسيِّة  السالمِة  موضوَع  الصّحةُ  تشمُل 
الشراِء  هستيريا  تفشَي  ولنالحظ  أيضاً، 
الغذائيِّة  للمواِد  به  المبالغِ  والتخزيِن 
القلِق  حاالِت  وزيادة  والمعلباِت، 
شهدته  ما  وهو  السلوكّي،  واالضطراِب 
أّن  الناس  اعتقد  فقد  أوروبا،  مدن  معظُم 
طويلة.  لفتراٍت  سيطوُل  بالبيوت  االلتزام 
ُضعَف  ذلك  كلُّ  يعكُس  البعيِد  المدى  وفي 
ثقِة المواطِن باإلجراءاِت الحكوميِّة، والشكَّ 

بنجاعتها.

تأثُر الواقعِ الصحّي يف 
سوريا بالحرِب

العالم  على  الموبوءة  المناطِق  انفتاُح  يسهُم 
تُفرض  ولذلك  العدوى  بانتشار  الخارجّي 
إجراءاٌت صارمة  المنكوبة،  المناطَق  على 
آمنة  وإنشاء ممرات  والعزل  التجوِل  كمنع 
لدخول الفرق الطبيّة والمساعدات اإلغاثيّة، 
صارمٍة  إجراءاٍت  تُفرُض  الوقت  وبنفِس 
الوباِء  دخوِل  لمنعِ  السليمِة  المناطِق  على 

والمحافظِة على نقائها.  
ولنطرح كّل ذلك على الواقعِ السورّي على 
ونتصور  الماضيِة،  التسعِ  السنواِت  مدى 
لتعزيز  نحتاج  وكم  المسافاِت!  بُعدَ  حجم 
الحظر  بتعليمات  والتقيّد  السالمة  إجراءات 
بعين  أخذ  مع  بالمنازل،  بالبقاء  وااللتزام 
االعتبار نقص اإلمكانات الطبيّة والعالجيّة 
وانقطاع  سوريا  في  الدائرة  الحرب  نتيجة 
االحتالل  تحت  مناطق  ووجود  الطرق 
العامة،  السالمة  تعنيها مسائل  ومرتزقة ال 
األسلحة  استخدام  عن  يتورع  لم  وعدو 
من  أفراد  وجود  على  عالوة  المحرمة، 

ارتفاَع  تشهدُ  بلدان  ومن  متعددة  جنسيات 
الواقَع  ننسى  وال  اإلصابات،  معدِل 
الجغرافّي وأّن دول الجوار كلها أعلنت عن 
لبنان وتركيا  وجود حاالت إصابة وأقربها 
علينا  يفرض  ذلك  اإلقليمّي. وكل  والمحيط 

مزيد من الحرص وااللتزام. 

ووهان ِعربة

مدينة ووهان كانت بؤرةَ اإلصابِة بفيروِس 
بعد  حالياً  أزمتها  تخّطت  ولكنها  كورونا، 
وجهوٍد  العالم  عن  العزل  من  شهرين  نحو 
الطبيّة واالهتمام  للطواقم  مضنيٍة واستنفار 
أّن عدد سكانها  المؤسساتّي، وإذا ما علمنا 
أهميّةَ  بالتأكيد  سنقدّر  نسمة  مليون   11.8
االلتزاِم المجتمعّي، فقد تّم نقل كّل المصابين 
بهم،  االعتناء  على  والتركيُز  المشافي  إلى 
فيما كان االلتزاُم في البيوت سبباً مباشراً في 

محاصرةِ الوباِء.
الكبير بمظاهِر  االنبهاِر  َوهَم  نكتشُف  اليوم 
عنهم  نتخلُف  نحن  فيما  األوروبيِّة،  الحياةِ 
بمسافاٍت كبيرةٍ، فاإلنساُن هو اإلنساُن أينما 
أزمتنا  أّن  إال  وخوفه،  دوافعه  في  كان، 
والتالعِب  باالحتكاِر  تتعلُق  عمقاً  األكثر 
للكسِب  األزمِة  تجاِر  وأساليِب  باألسواِق 
على حساِب قوِت الناِس وحاجاتهم اليوميِّة 
حاالُت  وما  األطفاِل.  وحليِب  الدواِء  حتى 
اإلصابات  نسبِة  وارتفاع  العامة  االستنفاِر 
انعكاٌس  إال  أوروبا  في  الوفاة  وحاالت 

لوجوِد خلٍل باإلجراءاِت الصحيّة الوقائيّة.

إنجاٌز علمّي غري مسبوق 
وفي مساهمة علميّة في سياق الجهود الدوليّة 
بالفيروس  اإلصابة  عن  المبكر  للكشف 
وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة  أعلنت 
توصلت  أنّها   2020/3/20 في  سوريا 
السويدّي  »بياس«  معهد  مع  بالتعاون 
PEAS، عن اختراع »كيت« للكشف عن 
فيروس كورونا خالل /30/ ثانية، عبر أخذ 
عينة من بلغم المشتبه باإلصابة، وقد تمت 
مقاطعة  في  مستشفيات  ثالث  في  تجربته 
»ووهان« الصينيّة، وكانت النتائج صحيحة 

االكتشاُف  ويُعدُّ   ،%85-80 مرتفعة  بنسبة 
مستوى  على  مسبوق  غير  علميّاً  إنجازاً 
يتعرُف على ردوِد  أنّه  العالم. ومن ميزاته 
تجاه  البيض  الكريات  تظهرها  التي  الفعل 
دخول أّي جسٍم غريٍب يدخل جسم اإلنسان، 
وال يحتوي مواداً كيميائيّة مضرة باإلنسان، 

وال يتأثر بالظروف الجويّة.

اإلدارُة الذاتّيُة 
واإلجراءات االستباقّية

جداً،  مهمة  االستباقيّة  اإلجراءاُت  تعتبُر 
ومهما كان حجُم العمِل وصرامةُ اإلجراءاِت 
فهي ال تُقارُن بأعباِء إجراءاِت االستطباِب 
دعِت  األساس  هذا  وعلى  األحبِة،  فقِد  وألِم 
اإلدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا كّل 
المواطنين السوريين إلى التعاون والتكاتف 
لمواجهة احتماالت اإلصابة، وبادرت بكّلِ 
اتخاذ  إلى  والخدميّة  اإلداريِّة  مؤسساتها 
تدابير الحيطة والوقاية، لتحصيِن المجتمعِ، 
عن  وأعلنت  كثيراً،  إمكاناتها  وتجاوزت 
حظٍر التجوِل لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم 
التمديِد  إمكانية  مع   2020/3/23 االثنين 
والمصلحةُ  الضرورةُ  اقتضِت  حال  في 
لمتابعة  لألزمة  خلية  وشّكلت  ذلك،  العامة 
البلدياِت  كّل  تابعت  فيما  الوقاية،  إجراءات 
أعماَل التعقيِم بالتعاوِن مع المؤسساِت ذاِت 
العالقِة، بالتزامِن مع حمالِت توعيٍة شاملٍة، 
األسعار  وضبط  األسواق  مراقبة  وكذلك 

ومنع االحتكار.
األولويات  مقدمة  في  يأتي  الصحّي  األمن 
لمنع المرِض ليس في هذه الظروِف وحسب، 
بل أنَّ تتحوَل إلى ثقافٍة مجتمعيٍّة، وال ينبغي 
التي  الرسميّة  اإلجراءاِت  أّن  نتصوَر  أن 
اُتخذت في مدننا مدعاةَ خوٍف أو قلٍق كحظِر 
بل  والدراسِة،  العمِل  والتوقِف عن  التجوِل 
لمواجهِة  المطلوُب  الطبيعّي  الوضُع  هي 
هو  يحدُث  وما  لها،  واالستعداِد  الجائحة 
حوَل  الناَس  يواجهُ  الذي  العميُق  االختباُر 
العالِم، في مستوى الوجداِن والعقِل الجمعّي 
وثقافِة األزمة، ويتطلُب المزيدَ من إجراءاِت 

السالمِة والتعاوِن والتكاتِف.

كيف تعبر النساء الحدود المفروضة عليهن 
والمرسومة منذ لحظة الوالدة؟ وما هو دور 
الرحلة؟ هل تزيد من صعوبة  األم في هذه 
أن  من  بد  ال  البنتها؟  حقاً  تجعله  أم  العبور 
كاملة  فكرية  منظومة  العبور  تصاحب 
في  لها  ومناهضة  الثقافة  داخل  من  نابعة 
من  يُقّوض  الذكوري  فالخطاب  واحد،  آن 
األم  تكون  وقد  الخارج،  من  وليس  الداخل 
دائماً صعبة كما تصفها  الرحلة  جزًءا منه. 
فدوى طوقان، وتكمن صعوبتها في احتمالية 
االغتراب الفكري والنفسي أمام التناقضات 
من  يتمكن  حتى  العقل  أمامها  يرتبك  التي 

تجاوزها أو يلفّق لها حلوالً أو يرفضها.
سردية  المرنيسي  فاطمة  المغربية  نسجت   

من  »الحريم«  سؤال  طرح  من  التمرد 
على  »نساء  في  وسياسي  تاريخي  مدخل 
التونسية  أما   ،)1994( الحلم«  أجنحة 
فيلم  في  سرديتها  نسجت  فقد  تالتلي،  مفيدة 
ذاكرة  عبر   )1994( القصور«  »صمت 
الماضي  في  أمها  معاناة  تستعيد  »عالية« 
نسجت  حين  في  مختلف،  حاضر  في  أمالً 
من  السردية  بوفوار  دو  سيمون  الفرنسية 
واقع التمرد على األم في الواقع اليومي، ثم 
دعمتها بالفلسفة في »مذكرات فتاة رصينة« 

  .)1958(

األم والحريم

تالتلي  ترصد  القصور«،  »صمت  في   
األولى  »عالية«.  حياة  في  مرحلتين 
وسط  القصر  في  طفولتها  مرحلة  هي 
مرحلة  أثناء  في  معظمها  كان  وقد  الحريم 
بين  ما  مرتبكة  طفولة  كانت  االستعمار. 
رفيقة اللعب، ابنة أخت ، سيد القصر ، وما 
بين رؤيتها ألمها- التي بيعت لألسرة وهي 
للرغبات  تخضع  وهي  العاشرة-  سن  في 
بمشاكل  اصطدامها  ثم  للسيد،  الجنسية 
الطبقة  منظومة  قلب  من  الواضحة.  الطبقة 
»عالية«  تتمرد  والجندر،  واالستعمار 
إشارة  في  مطربة،  لتصبح  القصر  وتغادر 
إلى امتالكها لصوتها، لكنه صوت ال يصل 
رفيقها  وهو  ذكوري  وسيط  عبر  يأتي  ألنه 
المرحلة  أما  الوطني.  المناضل  »لطفي«، 
الثانية، فهي فعل الذاكرة، ذاكرة األلم والقهر 
لما عانته األم، وهي ذاكرة متأخرة من ناحية 
لكنها  السيد،  بعد موت  بالصور  تنفجر  أنها 
من  تختاره  بما  الشدو  في  تساعدها  أيضاً 
أغاٍن، وهو فعل رمزي يحمل داللة رفض 
رفيقها  تواجه  ويجعلها  السائد،  الخطاب 

»لطفي« بتمردها.
 يقدم فيلم »صمت القصور« سردية كاملة 
بعده،  وما  االستعمار  في  النساء  لوضع 
األمر  يتغير  لم  المخزية،  الحقيقة  لتظهر 
كثيراً، مّما يحتم على الفرد أن يسلك الدرب 
بمفرده، وهو ما فعلته »عالية«. كانت األم 
هي محرك البحث عن المعنى والجوهر لكل 
كانت  األم  أّن  من  الرغم  فعلى  يحدث.  ما 

الجندر  وعالقات  الطبقي  للنظام  خاضعة 
غير المتكافئة، إالّ أنّها  كانت حريصة على 
كان  ولذلك  ذاتها،  التجربة  عن  ابنتها  إبعاد 
دااّلً  فوق«  إلى  »الصعود  من  لها  تحذيرها 
وكاشفاً، وقالت لها صراحة: »مكانك معي 

في المطبخ«.
ال يقوم دور األم منفرداً من دون تعزيزات، 
والدين  الطبقة  قبل  من  مدعوم  هو  بل 
والمكان. فاألم بوصفها امرأة خاضعة للقيود 
الجندر  بمفاهيم  وملتزمة  ذاتها  المجتمعية 
ذاتها، قد تقوم بدور إعادة إنتاج - وترسيخ 
دو  أم  مع  الحال  هو  كما  الذكورية،  القيم   -
بوفوار، وبالتالي، تعلن رفع يد الحماية عن 
قد  أو  األمل،  وخيبة  العقوق  رمز  االبنة، 
ُمعّولةً  المرنيسي-  كأم  لالبنة-  داعمة  تكون 
مختلف  مستقبل  تشييد  في  اآلمال  عليها 
ذاته خاضعة  الوقت  في  لكنها  الحريم،  عن 
األسرة  في  أخريات  أمهات  لسلطة  قهراً 
الممتدة يتمتعن بسلطة ما. أما والدة »عالية« 
»خديجة« فهي تبدو كالقربان الذي كان ال بد 
من تقديمه إلى المجتمع من أجل أن تستعيد 
فيشدو صوتها  الذل والمهانة،  »عالية« كل 

بأغنية مختلفة.

في غالبية األحوال، ال يتوافق دور األم مع 
الخطاب  تغلّف  التي  والرومانسية  المثالية 
فاألم  األدبي،  أو  الواقعي  كان  السائد سواء 
البوابة  حارس  نفسها  تنّصب  ما  دائماً 
الذكورية وهو ما يجعل رحلة العبور صعبة 
مليئة بالشعور بالذنب ومحاولة كسب الرضا

اعتبر  ما  على  الضوء  األزمة  سلطت 
جوانب سلبية للعولمة والتكامل الدولي واسع 
النطاق، وبدا وكأنها هدية للقوميين الوطنيين 

والشعبويين حول العالم. 
جانب  إلى  عالمياً،  الفيروس  تفشي  أزمة 
قد  المناخ،  تغير  مثل  أخرى  عالمية  كوارث 
الطويل في تطوير وعي  المدى  تساعد على 
عالمي مشترك، وكلما عانى الناس في جميع 
أنحاء العالم من الصدمات نفسها، كانوا على 
وأصبحوا  بعضا،  بعضهم  مع  أعمق  اتصال 
مقال  بحسب  مشترك،  عالمي  مجتمع  ضمن 
لموقع  كابالن  روبرت  األميركي  المؤلف 

بلومبيرغ.

العوملة األوىل والثانية

يرى كابالن أن جائحة كورونا ستكون الحدث 
سيدشن  الذي  األهم  واالقتصادي  السياسي 
المحتملة  الجيوسياسية  االضطرابات  معظم 
أعقابه  في  يتعمق  وسوف  المقبل،  العقد  في 
نموذج جديد للعولمة تدخل إليه البشرية، ولن 

يكون أيضا نهاية للتاريخ.
في المرحلة األولى، التي استمرت من نهاية 
الباردة حتى وقت قريب جداً، كانت  الحرب 
الحرة،  التجارة  اتفاقيات  تدور حول  العولمة 

وبناء سالسل التوريد العالمية، وخلق وتوسيع 
الطبقات المتوسطة مع التخفيف من حدة الفقر 
كبيرة  وزيادة  الديمقراطية،  وتوسيع  المدقع، 
العالمي،  والتنقل  الرقمية  االتصاالت  في 
وعلى الرغم من ذلك كانت ثمة نكسات كبيرة 
لها مثل الحروب في أفريقيا والبلقان والشرق 

األوسط.

لكن المرحلة الثانية من العولمة مختلفة، بحسب 
كابالن، إذ تتشكل العولمة في مرحلتها الثانية 
من خالل فصل العالم إلى كتل قوى عظمى 
منفصلة،  توريد  وسالسل  قوية  جيوش  مع 
االستبدادية،  األنظمة  صعود  ستشهد  وكذلك 
وتسود فيها االنقسامات االجتماعية والطبقية 
جانب  إلى  المعاصرة،  الشعبوية  ولّدت  التي 
الديمقراطيات  في  الوسطى  الطبقة  انزعاج 
في  العولمة  ستعبّر  باختصار  الغربية. 
العالمية  االنقسامات  عن  الثانية  مرحلتها 

الجديدة والمتجددة.
الذين  الليبراليين  القادة  أن  ليجرين  ويرى 
إلى  الحاجة  عن  لطيفة  بعبارات  يتحدثون 
تهديد  مواجهة  في  للحدود  العابر  التعاون 
مشترك، فرضوا قيوداً على السفر والتجارة 
أكثر قسوة مما تجرأ الرئيس األميركي دونالد 
مع  صراعه  ذروة  في  فرضه  على  ترامب 

الصين العام الماضي.

واعتبر أن أزمة جائحة كورونا تهدد بالدخول 
إلى عالم أقل عولمة، وبمجرد أن يخف الوباء 
والذعر، فإن أولئك الذين يعتقدون أن االنفتاح 
أنحاء  جميع  من  والمنتجات  الناس  على 
العالم هو شيء جيد، بشكل عام، سيحتاجون 
ومقنعة،  جديدة  بطرق  ذلك  عن  الدفاع  إلى 
بحسب مقال ليجرين لصحيفة فورين بوليسي 

األميركية.

العوملة يف عرصين

تقول الحكمة التقليدية حول العولمة إنها خلقت 
للمصنعين  سمح  مما  مزدهراً،  دولياً  سوقاً 
ببناء سالسل توريد مرنة عن طريق استبدال 
وأصبح  الحاجة،  عند  بآخر  مكون  أو  مورد 
عالمياً  كنزاً  األمم«  »ثروة  آدم سميث  كتاب 
تقسيم  عبر  التجارية  األعمال  منه  استفادت 
العمل  تخصص  وفر  حيث  المعولم،  العمل 
فعالية أكبر أفضت بدورها إلى النمو، بحسب 
العلوم  أستاذ  فاريل  لهنري  مشترك  مقال 
وأبراهام  بجامعة جورج واشنطن،  السياسية 

نيومان األكاديمي بجامعة جورج تاون.
ويستدرك الكاتبان في مقالهما بصحيفة فورين 
خلقت  العولمة  إن  قائلين  األميركية  أفيرز 
إذ  المتبادل،  االعتماد  من  معقداً  نظاماً  أيضاً 
احتضنت الشركات سالسل التوريد واإلمداد 
متشابك  نسيج  إلى ظهور  أدى  مما  العالمية، 
العالمي  االقتصاد  ربطت  إنتاج  شبكات  من 
ببعضه بعضاً، وأصبحت أجزاء منتج واحد 

تصنع في عشرات البلدان بشكل مشترك.
وبهذه الصورة فقد كشفت الجائحة عن مدى 
النتيجة  تكون  وقد  المعولم،  النظام  هشاشة 
العالمية لمواكبة تحوالت  السياسة  في  تحوالً 
مراعاة  حتى  أو  جديدة  فكرية  ومراجعات 
لصحة وسالمة المواطنين التي أصبحت على 

المحك بسبب العولمة.

األمُن الصحّي في مواجهِة الوباِء األم حارسة بوابة العبور الشاق... بني اخلضوع والتحرر

هشاشة النظام...هل تنهي جائحة كورونا العوملة؟! 

تقرير/ رامان آزاد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

والتعليم  التربية  لجنة  أطلقت  منبج-  روناهي/ 
بمدينة منبج وريفها, على قناة منبج الفضائية 
تعطيل  فترة  لمواجهة  استثنائية  تعليمية  خطة 
وريفها،  منبج  بمدينة  الدراسة,  وتعليق 
تضمنت عروض دروس تعليمية تربوية لكافة 
وللشهادتين  األساسي  التعليم  في  الصفوف 
األدبي والعلمي،  بفرعيها  والثانوية  اإلعدادية 
والتي تعرض؛ وتنشر هذه الدروس على شبكة 
التعويض  من  مساحة  لخلق  أيضاً؛  اإلنترنت 

المعرفي في هذه الفترة الحرجة تعليمياً.
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  كانت 
الحدودية  المعابر  وأغلقت  التجمعات  منعت  قد 
وأقرت بتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات، 
فيروس  خطر  لدرء  احترازي  كإجراء  وذلك 
كورونا. لذلك قامت لجنة التربية والتعليم عبر 
وريفها،  منبج  بمدينة  للمدارس  العامة  اإلدارة 
تربوية  تعليمية  دروس  إلعطاء  مبادرة  بإعداد 
تعليق  عن  تعويضاً  الفضائية  منبج  قناة  عبر 
على  الدروس  هذه  عرض  تم  حيث  الدراسة, 
قناة منبج الفضائية وأيضاً يتم نشرها على شبكة 
التوقيف  لتعويض الطالب عن فترة  األنترنت, 

هذه.
ولمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا بالرئيس 
المشترك لإلدارة العامة للمدارس العامة بمدينة 
بهذا  وأعددنا  هللا«  العبد  »حسن  وريفها,  منبج 
األساتذة  بعض  مع  لقاء  لنا  كان  الخصوص, 

هذه  بخصوص  رأيهم  عن  لتعبير  والطلبة 
الخطوة. 

مبادرة اجتامعية
 تربوية منوذجية

بدايةً، وحول إقامة دروس تربوية على فضائية 
في  المشترك  الرئيس  حدثنا  الفضائية،  منبج 
وريفها؛  منبج  بمدينة  للمدارس  العامة  اإلدارة 
والتعليم  التربية  لجنة  بأن  هللا  العبد  حسن 
بمدينة منبج وريفها، قررت تزويد الطلبة على 
اختالفهم بدروس تربوية نموذجية بالتعاون مع 
تربوية  اجتماعية  كمبادرة  الفضائية,  منبج  قناة 
نموذجية تقوم بها لجنة التربية والتعليم وكجزء 

المدارس  تعطيل  التعليمي جراء  التعويض  من 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  أقرتها  التي  الفترة  في 

وشرق سوريا.
حيث يُمكن للطلبة متابعة المدّرسين المعتمدين 
من قبل اإلدارة العامة للمدارس والذين يمتلكون 
المؤّهالت التعليميّة الالزمة للوصول إلى الفئات 
عن  التعليم  في  ومساعدتهم  الطلبة  من  الدنيا 
يساهم  مما  المتلفزة،  التربوية  الدروس  طريق 
في استدراك ما فاتهم من معلومات ال سيما وأن 
العام الجاري يقترب من نهايته, حيث قدمت قناة 
منبج الفضائية ساعتين كل يوم, من أجل تقديم 
تمت  ذلك  أساس  وعلى  للطلبة,  الدروس  هذه 

المباشرة بالتحضير مع األساتذة المختصين.

هذه املبادرة مثرة تعاون بني 
القناة واللجنة

المدرسين  عمل  على  يقوم  البرنامج  هذا  آلية 
تم تغطية  البرنامج, حيث  لتغطية  بشكل مكثف 
الصفوف  أحد  يوم,  كل  األساسية  المرحلة 
وبشكل  والرياضيات  العربية  اللغة  ولمادتي 
تباعاً,  والثالث  الثاني  الصفوف  لباقي  متتالي 
ويتم نشر هذه الدروس على صفحة لجنة التربية 

والتعليم.
والثانوي  اإلعدادي  التعليم  مرحلتي  في  أما 
مواد  تخصيص  فتم  والعلمي،  األدبي  بفرعيها 
اللغة  مادة  شملت  الشهادات،  لذوي  متنوعة 
واالجتماعيات  والفيزياء  والرياضيات  العربية 
المعلمين  من  نخبة  إعطاءها,  على  ويقوم 
هذه  نشر  ويتم  مختصين،  ومدربين  التربويين 
الدروس على قناة منبج الفضائية، وبمعدل 45 

دقيقة للدرس الواحد. 

تدابري اإلدارة الذاتية حاسمة 
ملواجهة الوباء

من  الهدف  إن  حديثه  في  العبد هللا  أشار  حيث 
لجنة  دفعت  أمور  عدة  هي  المبادرة  هذه  إقامة 
ومن  المبادرة  هذه  مثل  إلى  والتعليم  التربية 
قد  الذي  الجاري  الدراسي  العام  األسباب،  أهم 
في  تأخير  سبب  مما  مرة,  من  أكثر  تأجيله  تم 
أخرى  جهة  ومن  التعليمية  الدروس  استكمال 
األحداث السياسية, جراء الغزو التركي لمناطق 
كري  مدينتي  وخاصةً  سوريا  وشرق  شمال 
العين,  رأس  كانيه/  وسري  أبيض  تل  سبي/ 
استمرت  التي  والصقيع  الثلج  موجة  وأيضاً 
السبب  العام, فضالً عن  أوائل  لمدة أسبوع في 
الذي  كورونا  الخطير  بالوباء  المتعلق  الحالي 
ضرب معظم أصقاع العالم، تأتي هذه المبادرة 
التربوية؛ كجرعة إسعافية تدفع إلى التخفيف ما 
جميعاً  التربوية  الدروس  تعليق  آثار  من  يمكن 

في الفترات السابقة على حد قوله.
العامة  اإلدارة  في  المشترك  الرئيس  واختتم 
هللا  العبد  حسن  وريفها,  منبج  بمدينة  للمدارس 
والتعليم  التربية  لجنة  على  واجب  »كان  قائالً: 
التدابير  هذه  مثل  اتخاذ  وريفها,  منبج  بمدينة 
كبيرة  ومصلحة  للطلبة  ومنفعة  خير  فيها  التي 

التربية  لجنة  من  محاولة  في  وذلك  للمجتمع، 
ما  لتعويض  وريفها,  منبج  بمدينة  والتعليم 
أمكن في العملية التعليمية في الجانب المعرفي 

والعلمي لدى الطلبة«. 

االستمرارية يف العمل، يعني 
استمرارية األمل

في السياق ذاته، أعدننا استطالعاً مع عدد من 
حول  التجول  حظر  بدء  قبل  والطلبة  المعلمين 
فاعليتها  جدوى  وعن  الخطوة،  لهذه  رؤيتهم 
الكيمياء  مدرس  أشار  بداية  الظروف,  هذه  في 
»إبراهيم الحسن« أن هذه الخطوة، تعتبر رائدة 
يخص  وفيما  المناسب،  وقتها  في  جاءت  حيث 
الدروس، فتتضمن تقريباً كافة المواد المنهجية 
ستشمل  حيث  والثانوية،  اإلعدادية  للشهادتين 
هذه المبادرة, عدة دروس في الفيزياء والكيمياء 
واللغة العربية والرياضيات, والالفت باألمر أن 
هذه الدروس هي ذاتها التي كان من المفترض 

أن يعطيها المعلم في فترة االنقطاع.
هذه  أن  الحمد«  »علي  المدرس  ذكر  بدوره، 
واالهتمام  التعليم  لتطوير  ناجح  عمل  المبادرة 
به, إذ أخذت لجنة التربية والتعليم على عاتقها 
بعملية  المحيطة  الظروف  مع  تتكيف  أن 
ما  أهم  ومن  النواحي،  جميع  ومن  التعليم 
يعني  العمل  في  االستمرارية  مالحظته,  يمكن 
استمرارية في األمل للمجتمع والبقاء في طريق 
النتائج  وحصد  التوفيق  وتمنى  والعطاء،  البذل 

اإليجابية. 
»سعدة  التاريخ  مدرسة  بينت  جهتها،  ومن 
الشواخ« أن هذه المبادرة التربوية، تعزز قدرة 
التي  الظروف  هذه  ظل  في  الطلبة  عند  الفهم 

تجتاح العالم ومناطق شمال وشرق سوريا على 
الخطير،  الوباء  هذا  بسبب  الخصوص,  وجه 
وتابعت: »الالفت أننا نتوحد أكثر في ظل هذه 
هذه  تعد  حيث  نتكاتف،  أننا  لنبرهن  المحن, 
وبين  والتعليم  التربية  لجنة  بين  تعاون  الخطوة 
المجتمع للوصول إلى أقصى درجات األهداف 
التربوية ال سيما االنتقال من الطرق التقليدية إلى 

الطرق اإللكترونية لتحقيق النجاح والتفوق«.

حتى الطفولة، إذ تحنو عىل 
مقاعد الدراسة

المبادرة،  هذه  اتجاه  للطلبة  رأي  هناك  أنه  كما 
في  األولى  بالدرجة  باألمر  المعنين  أنهم  حيث 
»تيمة  الرابع  بالصف  الطالبة  أشارت  البداية 
أنها  »إذ  الخطوة،  بهذه  سعيدة  أنها  تلجبيني« 
لكني  جداً  قصيرة  المدة  كون  من  الرغم  على 
أستفيد بالقدر الكافي، غير أن أهلي يقومون في 

البيت بمتابعة هذه المهمة أيضاً«.
أيضاً  وهو  محمد«  »أحمد  الطالب  قال  بدوره 
الدروس  هذه  »أن  الرابع:  الصف  طالب  من 
أني  لو  كما  أشعر  أني  الحد  إلى  التربوية جيدة 
وأتمنى  جديد,  من  المدرسة  أدراج  إلى  عدت 
اإلمكان  قدر  وتعزيزها  الخطوة  هذه  استمرار 

في المستقبل«.
الرابع  بالصف  الطالبة  بينت  جهتها،  من 
لكنها  مفيدة  الدروس  أن  الموسى«  »هناء 
برفقة  نفسها  فيها  تجد  التي  كالمدرسة  ليست 
صديقاتها, واختتمت: »أتمنى أن يجدوا عالجاً 
لوباء الكورونا حتى أتمكن من العودة للمدرسة 

ومتابعة تحصيلي العلمي«.

مقاطعة  أبناء  يشتكي   - كوباني  روناهي/ 
الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  من  كوباني 
التجول  حظر  حالة  وسط  والسلع،  والخضار 
التي بدأت في مناطق شمال وشرق سوريا منذ 
الـ 23 من شهر آذار، وتعزو مديرية التموين 
في كوباني ارتفاع األسعار إلى تالعب بعض 
التجار باألسعار واستغالل المواطنين في ظل 

فترة الحظر. 
أطلقتها  الذي  التجول  حظر  استمرار  ومع 
اإلدارة الذاتية منذ الـ 23 من آذار على مناطق 
تفشي  منع  بهدف  كافة؛  سوريا  وشرق  شمال 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(؛ تزايد 
الغذائية  المواد  على  الكثيف  واإلقبال  الطلب 
قيمة  تدني  في ظل  األهالي،  قبل  من   والسلع 

الليرة السوية أمام العمالت األجنبية. 

صحيفتنا  استطلعت  الموضوع؛  هذا  وحول 
»روناهي« آراء سكان مدينة كوباني، واشتكى 
أسعار  ارتفاع  من  أحمد  مصطفى  المواطن 
حظر  فترة  خالل  والخضار  الغذائية  المواد 

لجنة  قبل  من  مراقبة  وجود  وعدم  التجول، 
التموين على األسواق والمحالت. 

دخلهم  األهالي  معظم  بأّن  مضيفاً  أحمد  وقال 
أعمالهم،  توقفت  الحظر  فترة  وخالل  محدود 
بتأمين  لهم  تسمح  ال  إمكانياتهم  أن  غير 
احتياجاتهم في ظل غالء أسعار المواد؛ مطالباً 
مديرية التموين بتصعيد رقابتها على األسواق 

والمحالت التجارية. 
الخضرة  المحالت  أحد أصحاب  أكد  وبدوره؛ 
في  األسعار  غالء  سبب  »إن  جمال:  شاهين 
فترة حظر التجول احتكار التجار لألهالي في 

ظل هذه األوضاع«. 
سعر  ارتفاع  من  »بالرغم  بالقول:  مضيفاً 
صرف الدوالر أمام الليرة السورية إال أنها لم 

تؤثر بشكل كبير على ارتفاع األسعار«. 
المفترض  من  »كان  مشيراً:  حدثنا  جمال 
الفترة  هذه  في  الخضروات  أسعار  تكون  أن 
منخفضة؛ كوننا في نهاية فصل الشتاء. ولكن؛ 
ويستغلون  باألسعار  التجار  بعض  يتالعب 

األهالي في ظل فترة حظر التجول«. 
المشترك  بالرئيس  التقينا  ذاته؛  السياق  وفي 
دابان  أحمد  الفرات  إقليم  في  التموين  لمديرية 
الرئيسي  السبب  »إن  قائالً:  حدثنا؛  الذي 
في  والخضار  الغذائية  المواد  أسعار  الرتفاع 

أسواق مقاطعة كوباني هو احتكار تجار مدينة 
منبج لنا«. 

الخضار  لشراء  مضطرون  أنهم  إلى  مشيراً 
والفواكه والمواد منهم كون؛ ال يوجد بديل لهم 
الستيراد البضائع.  مدعين أن مديرية التموين 
في مدينة منبج ال تتعاون معهم في وضع حد 

الستغالل التجار لقوت المواطنين.
مراقبة  وجود  لعدم  األهالي  شكاوي  وحول 
مديرية التموين على األسواق؛ أشار دابان إلى 
الخضار  ألسعار  الئحة  بتنظيم  يقومون  أنهم 
التجار  بعض  ولكن  األسواق،  في  والمواد 
بالالئحة،  يتقيدون  ال  المحالت  وأصحاب 
وأن أهالي المقاطعة ال يتعاونون مع المديرية 

لوضع حدّ لهذه الظاهرة. 
مديرية  مع  بالتعاون  كوباني  أهالي  مناشداً 
التموين لوضع حد للذين يستغلون األهالي من 
خالل تقديمهم الشكاوي للمديرية على أصحاب 

المحالت الذين يخالفون الئحة األسعار. 
وارتفع سعر كيلو الليمون مع بدء حظر التجول 
ل.س،   2500 إلى  ل.س   600  -  500 من 
إلى  ل.س   500  -  400 من  البصل  وكذلك  
إلى 500  ـ 350  من 300  والبطاطا   ،900
ـ 600 ل.س، والخيار وصل من 300 ل.س 
أصحاب  صرح  ما  حسب  ل.س   700 إلى 

المحالت والتجار لصحيفتنا.

تعمل ورشة خياطة بشكل مستمر ومكثف على 
توزيعها  أجل  من  الطبية،  الكمامات  خياطة 
على أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء للحماية 
األحمر  الهالل  فيروس كورونا، ويشرف  من 

الكردي عليها.
في  متسارع  بشكل  كورونا  فيروس  وانتشر 
العديد من دول العالم، واتخذت اإلدارة الذاتية 
اإلجراءات  من  جملة  سوريا  وشرق  لشمال 
ذلك  جانب  إلى  الفيروس.  انتشار  من  للوقاية 
عفرين  لمقاطعة  الكردي  األحمر  الهالل  يقوم 
باإلشراف على ورشة خياطة واقعة في قرية 
صناعة  أجل  من  الشهباء؛  بمقاطعة  بابنس 

كمامات طبية للحماية من فيروس كورونا.
ومع  عامالً،   40 حوالي  الورشة  في  ويعمل 
زادت  الطبية  الكمامات  على  الطلب  زيادة 
 13 إلى  لتصل  عملها  ساعات  عدد  الورشة 
الثامنة صباحاً حتى  اليوم، بدءاً من  ساعة في 
التاسعة مساًء. وخالل تلك الساعات يتم صنع 

ما بين 5000 ـ 6000 كمامة طبية في اليوم، 
علماً أن صنع الكمامات الطبية بدأ منذ يومين.

تعقيم  بعد  الكردي  األحمر  الهالل  فرق  وتقوم 

الكمامات بتوزيعها يومياً على أهالي مقاطعتي 
عفرين والشهباء وذلك بشكل مجاني.

وتحدث عضو الهالل األحمر الكردي لمقاطعة 

عن  هاوار  أنباء  لوكالة  محمد  موسى  عفرين 
تقاعس المنظمات العالمية في تقديم الدعم لهم، 
بأنفسهم:  الكمامات  صنع  على  أجبروا  ولذلك 
من  رأينا  كورونا  فيروس  انتشار  »بعد 
نظراً  الطبية  الكمامات  نصنع  أن  الضروري 
المنظمات  تغافلت  بعدما  لها  األهالي  لحاجة 
الدولية عن تقديم الدعم لنا«. وعن كيفية العمل 
ويتم  يومي  بشكل  مستمر  »العمل  محمد:  قال 
ويعمل  يومياً،  الكمامات  من  اآلالف  تصنيع 

حوالي 40 عامالً في الورشة«.
وهذا وسيتم تصنيع 50 ألف كمامة طبية بشكل 
مقاطعتي  أهالي  على  توزيعها  وسيتم  مبدئي 
حول  عديدة  دول  وتعاني  والشهباء.  عفرين 
في  الطبية  الكمامات  تأمين  مشكلة  من  العالم 
شهدت  فيما  كورونا،  فيروس  انتشار  ظل 
الصين الدولة التي كانت بؤرة الفيروس تحّول 
شركات لتصنيع السيارات إلى معامل لخياطة 

الكمامات بعد فقدانها.

الدروس التعليمية على قناة منبج الفضائية.. خطة
ملواجهة فترة تعليق املدارس 

أبناء كوباني يشتكون من غالء األسعار.. ومديرية التموين تتغاضى

للحماية من فيروس كورونا.. ورشة لتصنيع الكمامات في الشهباء

استطالع/ آزاد كردي

تقرير/ سالفا أحمد 

سوزان علي تيمة تلجبيني

حسن العبد هللاهناء الموسى


