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بد انتشار مرض كورونا في الدول العالمية 
والمجاورة لسوريا اتخذت اإلدارة الذاتية في 
شمال وشرق سوريا خطة لمواجهة فيروس 
عملية  بدأت  منطقة  كل  وفي  المرض  هذا 
أيضاً  الطبقة  في  احترازي  كإجراء  التعقيم 
المؤسسات  شمل  حيث  التعقيم  عملية  بدأت 
اإلدارة  مؤسسات  كمباني  العامة  واألماكن 
تعتبر  والتي  والمساجد  والمدارس  المدنية 
أماكن مزدحمة بالعادة, كما أن العملية شارفت 
المفترض  ومن  المدينة  في  االنتهاء  على 

الهول  الكردّي في مخيّم  الهالل األحمر  يؤدي 
بتثقيف  كورونا  مرض  خطر  لدرء  عمله 
النّازحين والالجئين هنا ويعمل على رفع عدد 
قللت عدد كوادرها  المنظمات  أّن  إال  كوادره، 
الناحية  من  المخيّم  على  سلباً  يرجع  وهذا 
التثقيفيّة، وطالبها بتجهيز الحجر الصّحي داخل 

المخيّم تخّوفاً من تفّشي الفيروس.
وباء كورونا انتشر بسرعة فائقة في معظم دول 
العالم وعلى الرغم من اإلجراءات االحترازية 
يشكل  أنه  إال  البلدان  أغلب  بها  قامت  التي 

خطراً كبيراً على حياة ماليين البشر.
إجراءات احترازية

قامت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وفي 
لدرء  الخطوات  من  بالعديد  الذاتية  اإلدارة 

المدارس  تعليق  ومنها  الفيروس  هذا  خطر 
والمعاهد والجامعات وكذلك المؤسسات إلفساح 
المؤسسات  لتقييم  الطبية  اللجان  أمام  المجال 
اإلجراءات  من  العديد  ونفذت  كما  والمراكز، 

بخصوص المعابر الحدودية. 
كما تشّكلت »خلية األزمة« والتي يكمن مهمتها 
مدن  مختلف  في  الصّحية  األوضاع  بمتابعة 
شمال وشرق سوريا، وتجهيز المراكز الّصّحة، 
إلى  باإلضافة  إلى اآلن 7 مراكز،  ُجّهز  حيث 

تخصيص بعض المواقع للحجر.
في  الفيروس  انتشار  من  المخاوف  وتزداد 
سوريا،  وشرق  بشمال  المنتشرة  المخيّمات 
الهائل الموجود فيها, ومنها مخيم  العدد  بسبب 
الهول الّذي تّم افتتحاه في الـ9 من آذار/ مارس 
شرق  45كم  بعد  على  والواقع   ,2016 عام 
مدينة الحسكة, ويضّم أكثر من 40 ألف شخص 
الّسوريين  داعش  مرتزقة  عائالت  أفراد  من 

واألجانب.
لم تُسّجْل أي حالة داخل مخيم الهول

روناهي/الطبقة- بدأت لجنة الصحة يف منطقة الطبقة اتخاذ إجراءات 
سوريا  ورشق  لشامل  الذاتية  اإلدارة  من  توجيهات  عىل  بناًء  وقائية 

ملواجهة انتشار مرض كورونا والذي أصبح وباًء عاملياً.

تقرير/آمد عرب 

يف الطبقة أيضاً تُجرى عملية التعقيم 

سليامن جعفر: »ستتحّرر عفرين ألن إرادة املقاومة تزداد يوماً إثر آخر« 

المحتلة  التركية  الدولة  قِبل  من  الثانية الحتالل عفرين  السنوية  الذكرى  مع حلول 
المرتزقة اإلرهابية؛ أجرت وكالة فرات  ومجموعاتها 
لألنباء حواراً مع الرئيس المشترك للمجلس التشريعي 
إلقليم عفرين سليمان جعفر حول تفاصيل ما جرى في 
حينها، منذ بدء هجمات االحتالل التركي وحتى تاريخ 
احتاللها، والدور الروسي في تلك األحداث، باإلضافة 
إلى المقاومة التاريخية التي خاضها أهالي عفرين على 

مدار 58 يوماً في وجه آلة الحرب التركية.«4

“فكر القائد أوجالن.. حّل 
ألزمات الرشق األوسط”

KJK: »ِمشَعل كاوا الحداد الذي حمله وأوقده 

مظلوم دوغان وزكية آلكان لن ينطفئ«

املال أهم من حياة الالعبني يف أوروبا

دعت المنسقية 
العامة لمنظومة 

المرأة الكردستانية 
)KJK(، الستقبال 
عيد النوروز بروح 
المقاومة  مستذكرة 

المقاومين 
والمناضلين ضد 
ذهنية الضحاك 

ومرتزقة داعش 
والدولة التركية 

المحتلة. «2

فيروس كورونا الذي يُهّدد االقتصاد العالمي بشكٍل عام، وربما اقتصاد األندية العالمية 
بالذات بات على المحك، بسبب هذا الفيروس، ولكن الغريب مثالً في إنكلترا تأخرت 

بإيقاف النشاطات الكروية، واآلن هي تدرس مقترحات بإقامة الدوري في الفترة القادمة، 
مهملةً بذلك حياة الالعبين وتعّرضهم لخطر الموت. «10

يكمن حّل األزمة السورية وحل أزمات الرشق األوسط يف تطبيق مرشوع األمة الدميقراطية الذي هو مثرة من مثار فكر وفلسفة القائد 

عبد الله أوجالن؛ الحتضانه بني طياته الشعوب كافة وحضه عىل العيش املشرتك وأخوة الشعوب.. «2

والمنصورة  الجرنية  بلدة  إلى  االنتقال 
الواقعتين في ريف الطبقة.

عملية تعقيم لألماكن العامة
بتعقيم  بدأت  الطبقة  الصحة في منطقة  لجنة 
العامة  واألماكن  والمؤسسات  المباني 
وباء  لمواجهة  وقائي  احترازي  كإجراء 
انتشاره على مستوى  والذي أصبح  كورونا 
بتعقيم  اللجنة  بدأت  أولية  وكخطوة  عالمي, 
والمدارس  المدنية  اإلدارة  مؤسسات  مباني 
بالمراجعين  ازدحاماً  المناطق  أكثر  كونها 
بحسب  والطالب،  واألعضاء  والعاملين 
منطقة  في  الصحة  للجنة  المشتركة  الرئيسة 

الطبقة نورس إبراهيم.
حملة التعقيم تشمل الريف

بأن  روناهي  لصحيفتنا  نورس  وأضافت 
عملية التعقيم شملت أيضاً المساجد واألماكن 
لألهالي,  ازدحام  فيها  تتواجد  التي  العامة 
وبعد االنتهاء من المدينة والتي شارفت على 
مباني  إلى  التعقيم  عملية  ستنتقل  االنتهاء 
العامة  واألماكن  الطبقة  في  المدنية  اإلدارة 

في الجرنية والمنصورة.

هذا  انتشار  من  المخيم  في  النازحين  يتخوف 
المرض داخل المخيم وبحسب قولهم فأن فيروس 
واإلدارة  بعد,  المخيّم  داخل  ينتشر  لم  كورونا 

لهم الذاتية تستمّر  األدوية  بتقديم 
في 

مختلف 
ت  ال لحا , ا ضية لمر ا

النّظافة  حول  تثقيفيّة  محاضرات  وإعطاء 
الّشخصيّة، وكيفية الوقاية من هذا الفيروس. 

المخيّم  المتّخذة في  الوقائيّة  وحول اإلجراءات 
لمنع وصول وانتشار وباء كورونا, أكد اإلداري 
في  الكردّي  األحمر  للهالل  الّطبّيّة  النّقطة  في 
المخيّم، محمود علي لوكالة أنباء هاوار بأنه لم 
يتّم تسجيل أّي حالة داخل المخيّم حتّى اآلن من 

قبل منّظمات الّصّحة العالميّة.
يسمح  ال  صّحيّاً,  حجراً  الهول  مخيّم  يعتبر 
مع  األهالي  يتخالط  وال  إليه,  المدنيّين  بدخول 

الخارج، بحسب علي.

بفريق  مرافقاً  مستمّر,  بشكل  التّعقيم  حمالت 
محاضرات  ينّظم  الذي  الّصّحّي«  »التثقيف 

لن تشمل العملية المنازل
لديها  ليس  الصحة  لجنة  أن  نورس  وذكرت 
لتعقيم  الحاضر  الوقت  في  مستقبلية  خطة 
أن  المفترض  ومن  المنطقة,  في  المنازل 
في  موجودة  والنظافة  التعقيم  عملية  تكون 

توعوية حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا 
الكردّي  األحمر  الهالل  لنقطة  للمراجعين 

والمشفى الّذي افتتح في المخيم.
المنظمات تقلّل من عدد كوادرها في المخيم

يسعى  فأنه  الكردي  األحمر  لهالل  وبالنسبة 
لجنة  لتتمّكن  المخيّم،  في  فريقه  عدد  لزيادة 
الخيم،  كافّة  زيارة  من  الّصّحي«  »التّثقيف 
للنّازحين  الفيروس  من  الوقاية  طرق  وتقديم 

والاّلجئين.
علي:  ذكر  الكردي  الهلل  عمل  يخص  وفيما 
مستمّر  بشكل  ينّسق  الكردّي  األحمر  »الهالل 
مع اإلدارة الذاتية من النّاحية الّصّحيّة, وطالب 
شأنها  من  إجراءات  واتّخاذ  الّزيارات,  بإيقاف 
فحص الّزائرين عند بوابة دخول المخيّم, وتقديم 

المعدّات والموادّ الاّلزمة بهذا الخصوص«.
ومنذ ظهور وباء كورونا عملت المنّظمات في 
مخيّم الهول على تقليل عدد كوادرها مّما يؤثّر 
سلباً على الخدمات الّصّحيّة الّتي تقدّم للنازحين 
والالجئين، باإلضافة إلى تشكيل عبء إضافّي 
تلبية  أجل  من  الذاتيّة  اإلدارة  عاتق  على 

احتياجات هؤالء القاطنين في المخيّم.
من  معلومات  المنّظمات، وحسب  هذه  أّن  كما 
داخل المخيّم، لم تقدّم أّي دعم صّحّي أو أدوية 
للنّقاط الّطبّيّة التي تعمل في المخيّم لضمان عدم 

انتشار هذا الوباء في المخيم.

مطالب لدرء خطر كورونا

فأن  الطبية  النقطة  في  اإلداري  من  وبتأكيد 
العالمية،  المنّظمات  بها  تقوم  التي  اإلجراءات 
داخل  كوادرها  عدد  تقليل  شأنها  من  والتي 
المخيم  تؤدّي إلى ظهور آثار سلبيّة وإيجابية, 

كافة المنازل.
حملة توعية بالمخيمات

الصحة  للجنة  المشتركة  الرئيسة  ونوهت 
شملت  اإلجراءات  أن  إبراهيم  نورس 

فاإليجابية منها هي أنّها تقلّل من عدد االختالط 
والّزيارات داخل المخيم, ولكن األثر الّسلبّي هو 
تقليل الجوالت التّثقيفية داخل المخيّم مّما يؤدّي 

إلى نقص الوعي والتّثقيف الّصّحّي. 
وفي ختام حديثه طالب محمود علي، منّظمات 

حملة  خالل  من  اإليواء  ومراكز  المخيمات 
توعية لهذا الوباء في مخيم المحمودلي الذي 
يضم اآلالف من المهجرين, كما شملت حملة 
كافة  في  النازحين  إيواء  مراكز  التوعية 

المنطقة.

داخل  صّحي  حجر  تجهيز  العالمية,  الّصّحة 
فحص  وأيضاً  انتشاره,  من  تخّوفاً  المخيّم 
بطريقة  الخارج  من  يأتون  الذين  األشخاص 
المخيّم، وتأمين األدوية  معيّنة من أجل سالمة 

واألجهزة للحاالت الّطارئة.

الهالل األحمر الكردي يطالب بإنشاء الحجر الصّحي يف الهول

نساء عفرين: »مقاومتنا يف 
الشهباء مستمرة حتى العودة 

إىل عفرين محّررة«  

الذكرى  عفرين  نساء  من  عدد  استنكرت 
لعفرين،  تركيا  الحتالل  الثانية  السنوية 
النضال  في  االستمرار  على  مؤكدات 
والمقاومة في مقاطعة الشهباء حتى تحرير 

عفرين والعودة إليها بأمن وسالم. «3

هل يقوم اإلعالم بدوره كام 
يجب تجاه كورونا؟؟؟

شهر  في  كورونا  فيروس  ظهور  رغم 
كانون األول من العام 2019 في الصين، 
موضوع  بتناول  اإلعالمي  التركيز  أن  إال 
شهر  مدة  حوالي  قبل  كان  الفيروس  هذا 
لشطرين  انقسم  اإلعالم  وبالفعل  تقريباً، 
في الوقت الحالي، إعالم يقوم بواجبه كما 
الفيروس  هذا  أخبار  نقل  حول  منه  يُراد 
وطرق الوقاية منه، باإلضافة لإلعالم الذي 
يزيّف الحقائق وينشر الشائعات بعيداً عن 
االستعانة بأي طبيب أو جهة صحيّة، وفي 
يا  اإلعالم  كان  كيف  شمال وشرق سوريا 

تُرى؟ «6

األدب... سفري اآلالم والحب 
والحرب

كورونا  فيروس  انتشار  قبل  طويل  لزمٍن 
كان موضوع الوباء تقليداً أدبياً مبثوثاً في 
التاريخ األدبي، وتناول عدد من الروائيين 
بين  تتراوح  إنسانية  قصصاً  والشعراء 
حبيبه  فقد  من  ومشاعر  والفراق،  األلفة 
الحجر  في  المحاصرين  وكذلك  بالوباء، 
الصحي أو الخائفين من العدوى أو الفارين 

من الموت. «8
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دولة  ترتكبها  عدة  انتهاكات  ـ  األخبار  مركز 
تستهدف  وأكثرها  في عفرين  التركي  االحتالل 
وهذا  وقتل؛  وتعذيب،  خطف،  من  فيها  النساء 
ما أكدته المسنة )ك.ع( ذات الـ 65 عاماً والتي 
المحتلة؛  عفرين  في  قريتها  إلى  العودة  قررت 
بسبب ارتباطها بأرضها وبأشجار الزيتون التي 
زرعتها فيها بعد تهجيرها في الثامن عشر من 
آذار عام 2018، من قبل جيش االحتالل التركي 
ومرتزقته، إلى مقاطعة الشهباء قسراً، وأكدت: 

»حياة النساء بعفرين في خطر«. 
عدوانه  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  شن 
على مقاطعة عفرين في الـ 20 من كانون الثاني 
عام 2018، واحتل المقاطعة في 18 آذار من 

العام ذاته.
وبعد تهجير المدنيين من عفرين المحتلة، بشهر 
إلى  العودة  ع(  )ك.  المسنة  قررت  ونصف؛ 
قريتها التي تفصلها دقائق عن مركز المدينة. لم 
االحتالل  وحشية  مدى  )ك.ع(  المواطنة  تدرك 
الشعوب وبشكل خاص  التركي ومرتزقته ضد 

ضد الشعب الكردي.
وبقيت في مقاطعة عفرين المحتلة قرابة عامين، 
االحتالل  يرتكبها جيش  التي  الجرائم  وشاهدت 
المدنيين  بحق  المرتزقة  والمجموعات  التركي 

العزل.
وحين عودتها إلى مقاطعة الشهباء؛ روت لوكالة 
االحتالل  ارتكبها  التي  الممارسات  هاوار  أنباء 

التركي ومرتزقته بحق المدنيين في عفرين.
االحتالل  جيش  ارتكبها  التي  الممارسات  وعن 
المحتلة،  مقاطعة عفرين  في  التركي ومرتزقته 
بـ  يقدر  مالي  مبلغ  أجل  »من  ع(:  )ك.  قالت 
الحمزات  فرقة  مرتزقة  أقدم  ليرة،  ألف   100
التابعة لالستخبارات التركية على قتل مواطنين 
البالغ  عزيز  أبو  الدين  محي  وهما  قريتها،  في 
من العمر 85 عاماً وزوجته المسنة، حيث قُتل 
في  حادة  بآلة  ضربه  إلى  إضافة  خنقاً،  الرجل 
زوجته  أما  عليه،  الرصاص  وإطالق  الرأس 

فقتلت جراء الضرب والتعذيب«.
ومن جهة أخرى قتل مرتزقة االحتالل التركي 
مركز  في  معراته  دوار  من  بالقرب  رجالً 
مقاطعة عفرين المحتلة من أجل مبلغ مالي يقدر 

بـ 35 ألف ليرة.
)ك.  المواطنة  قالت  الخطف؛  عمليات  وعن 
ع(: »إن حياة النساء في عفرين تحت الخطر، 
فإلى جانب القتل وتعذيب المدنيين؛ فإن عمليات 
عفرين  مقاطعة  في  مستمرة  النساء  خطف 

المحتلة«.
ولفتت المواطنة )ك.ع( إلى أن مرتزقة العمشات 
التي تعمل بأمر من االحتالل التركي، اختطفوا 
حسن  قرية  من  عمرها  من  العشرين  في  فتاة 
التابعة لناحية راجو، واقتادوها إلى مدنية إدلب، 
في  اآلن  وهي  والتعذيب  لالعتداء  وتعرضت 
وحالتها  العالج  تتلقى  إدلب  بريف  الدانا  مشفى 

الصحية سيئة جداً.
وأضافت: »وفي ناحية جندريسه؛ أقدم مرتزقة 
بحجة  امرأة؛  اختطاف  على  الشرقية  أحرار 
الشهباء  مقاطعة  في  جارهم  منزل  تصوير 
عمد  كما  ألصحابه،  المنزل  صور  وإرسال 
تسريب  بحجة  امرأة؛  اختطاف  إلى  المرتزقة 
الشعب  المرتزقة لوحدات حماية  معلومات عن 
مرتزقة  لدى  معتقلة  المرأة  تزال  وال  والمرأة، 

أحرار الشرقية في ناحية جندريسه«.
الشام  أحرار  مرتزقة  طلب  أخرى؛  جهة  ومن 
مبلغا مالياً من أحد المواطنين في قرية غزاوية، 
اختطاف  على  أقدموا  للمال  دفعه  عدم  وبسبب 
مركز  في  عاماً،   19 العمر  من  البالغة  ابنته 
كما  مدرستها.  من  عائدة  وهي  عفرين  مقاطعة 
من  تبلغ  طفلة  الشام  أحرار  مرتزقة  اختطف 
دوار  من  بالقرب  أيضاً،  سنوات  ثماني  العمر 
كاوا الحداد في مركز مقاطعة عفرين المحتلة، 

وال يزال مصير الطفلة مجهوالً.
ولفتت )ك. ع( إلى أن المرتزقة يخطفون المدنيين 
بحجة التعامل مع اإلدارة الذاتية ووحدات حماية 

الشعب والمرأة، وذلك بشكل تعسفي وهمجي.
وأضافت: »بسبب التفجيرات وعمليات الخطف؛ 
ال نستطيع الخروج من منازلنا، وممارسة حياتنا 
بشكل طبيعي ومستقر، وطيلة عامين لم أتجول 
أر  ولم  الزراعي،  محصولي  بين  أرضي  في 

أشجار الزيتون«.
ونوهت أن أوضاع المدنيين في مقاطعة عفرين 
المحتلة سيئة من النواحي كافة. وناشدت المواطنة 
في  والنظر  التدخل  الدولية  المنظمات  ع(  )ك. 
الموجودين في مقاطعة عفرين  المدنيين  أحوال 
جيش  يرتكبها  التي  والممارسات  المحتلة 

االحتالل التركي ومرتزقته بحقهم.
يذكر أن المواطنة )ك. ع( خرجت من مقاطعة 
قرابة شهر وهي اآلن متواجدة في  منذ  عفرين 
مقاطعة  في  البقاء  على  فافين، ومصممة  ناحية 
الشهباء ومتابعة المقاومة كباقي المهجرين حتى 

العودة إلى ديارها.

KJK: »ِمشَعل كاوا الحداد الذي حمله وأوقده مظلوم دوغان وزكية آلكان لن ينطفئ«

عملية نوعّية يف عفرين، ومقتل 129 مرتزق يف ليبيا

مسنة: »حياة النساء بعفرين في خطر«

أطعمة تحدُّ من اإلمساك 

ومشاكل القولون

مشروبات تحد من زيادة الوزن!

تنظيُف األسنان وأمراض القلب و الرسطان»فكر القائد أوجالن.. حّل ألزمات الشرق األوسط«

التركية  السلطات  تفرضها  التي  العزلة  تستمر 
ممارسات  وسط  أوجالن  هللا  عبد  القائد  على 
والسجناء  اإلنسان  لحقوق  ومنافية  قانونية  غير 

السياسيين.
من  الكثير  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وأوضح 
الشرق  في  األزمة  حّل  على  قدرته  اللقاءات 
األسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص، وأرسل 
إنهاء  شأنها  من  سوريا،  بخصوص  آراء  عدة 
المنطقة،  شعوب  متطلبات  كافة  وتلبية  األزمة 

وشعوب الشرق األوسط المضطهدة كافة.
وحول آراء القائد عبد هللا أوجالن، وأهميتها في 
األوسط؛  الشرق  وأزمات  السورية  األزمة  حل 
أجرت وكالة أنباء هاوار لقاًء مع مسؤول مكتب 
حزب الخضر الكردستاني في ناحية الدرباسية 

محمد حسين.
»تعيش  حديثه:  مستهل  في  حسين  محمد  وقال 
شعوب الشرق األوسط نزاعات وأزمات سياسية 
وصراعات، وأساس هذه األزمات هو األنظمة 

الحاكمة والدول القومية«.
إلى  توصلت  المنطقة  شعوب  »لكن  وأضاف: 
أن هذه األنظمة ال يمكنها أن تحقق الديمقراطية 
والحياة المشتركة؛ كونها لم تقدم أي شيء يخدم 

الشعب منذ نشأتها«.
ورأى حسين أنه بعد جميع الكوارث واألزمات 
مشروع  يبقى  القومية؛  الدولة  نظام  جلبها  التي 
نزاعات  لحل  الوحيد  األمل  الديمقراطية  األمة 
المنطقة، وأردف: »نرى كيف أن نظام اإلدارة 
الديمقراطية جعل جميع شعوب المنطقة  الذاتية 

تعيش معاً، وتدافع عن األرض معاً، في خندٍق 
واحد«.

ونوه حسين، أن مشروع األمة الديمقراطية الذي 
طرحه القائد عبد هللا أوجالن هو الطريق الوحيد 
جميع  لتعايش  ومظلة  سوريا،  في  األزمة  لحل 

شعوب المنطقة.
وأشار مسؤول مكتب حزب الخضر الكردستاني 
في ناحية الدرباسية محمد حسين في نهاية حديثه 
إلى أنه يجب أن يُطرح نظام األمة الديمقراطية 
األوسط،  والشرق  سوريا  شعوب  جميع  على 
الديمقراطية واالعتماد على  األمة  وبناء مفهوم 
فكر القائد من خالل تجربة شمال وشرق سوريا.

مركز األخبارـ  دعت المنسقية العامة لمنظومة 
عيد  الستقبال   ،)KJK( الكردستانية  المرأة 
المقاومين  مستذكرة  المقاومة   بروح  النوروز 
ومرتزقة  الضحاك  ذهنية  ضد  والمناضلين 

داعش والدولة التركية المحتلة.
لـ  العامة  المنسقية  أدلت  نوروز  عيد  بمناسبة 
عيد  قدوم  فيه  باركت  كتابي،  ببياٍن   )KJK(
الظلم واالضطهاد وبزوغ شمس  المقاومة ضد 
العيد  هذا  استقبال  على  فيه  وحضت  الحرية، 
بروح المقاومة والنضال، واالحتفال به بفعاليات 
ونشاطات مختلفة نوعاً ما، بسبب الوباء المنتشر.
وبارك البيان شعوب المنطقة أجمع ووصف عيد 

النوروز بأنه عيد الوحدة واألخّوة والسالم.
واستذكر البيان كل المقاومين والمناضلين الذين 
من  بدءاً  نوروز،  في  المقاومة  روح  أججوا 
حداد  كاوا  األسطورية،  دوغان  مظلوم  مقاومة 
بأعواد  والظالم  الشرور  مزق  الذي  العصر 

درب  لينير  األمل  مشعل  وحمل  الثالثة  الثقاب 
الحرية، مروراً بجميع المناضالت الالتي أضفن 
روح المقاومة ومعاني الفداء بتضحياتهن الِجسام 
رهشان،  آلكان،  زكية   ( مثل  العيد،  هذا  على 

بيريفان، روناهي(.
وذكر البيان بأنه على الرغم من هجمات اإلبادة 
بحق  تحصى  ال  التي  والتدمير  والقتل  والنهب 
وجوده  على  حافظ  أنه  إال  الكردي،  الشعب 
فأن  السبب،  لهذا  الدفاعي؛  موقفه  من  وعزز 
الضحاك الظالم اليزال موجوداً في ذهنية الدولة 
ولكن  واالضطهاد،  الظلم  تمارس  التي  القومية 
الظالم  الضحاك  هزيمة  الكرد  استطاع  كما 
والتعايش  الحرية  من  حالة  وخلق  التاريخ  عبر 
األوسط،  الشرق  في  القديمة  للثقافات  المشترك 
يواصلون اليوم نضالهم في الشرق األوسط ضد 
الراعي  هي  التي  التركية  الدولة  وضد  داعش 

الرسمي لداعش.
عيد نوروز، الذي اكتسب معنى كقيمته التاريخية 

عن  الباحثين  بين  ما  الدمج  خالل  من  الخاصة 
وحرية  وجود  وحماية  والبر  والشجاعة  العدالة 
الناس ، وجعله يوماً للوحدة والتضامن والنضال 

ضد قسوة الظالمين.
يمكن  ال  الذي  الوقت  »في  البيان:  واختتم 
العام  هذا  جماعي  بشكل  نوروز  بعيد  االحتفال 
االحتفال  من  بد  ال  لكن  العالمي،  الوباء  بسبب 
به وإن كان ذلك بأساليب مختلفة. يمكن للشعب 
الكردي أن يخرجوا على أسطح منازلهم ويوقدوا 
عبر  تنطفئ  لم  التي  المشاعل  تلك  مشاعلهم، 
وأوقده  حمله  الذي  الحداد  كاوا  مشعل  التاريخ، 
مظلوم دوغان وزكية آلكان وروناهي وبيريفان 
بروح  نوروز  استقبال  تجسيد  يجب  ورهشان، 
األضواء  تشغيل  خالل  من  والمقاومة  النضال 
شكل  على  بها  نحتفل  أن  يمكن  كما  وإطفائها، 
شكل  على  شوارعنا،  في  صغيرة  مجموعات 

حلقات دبكة شعبية بألواننا وأغانينا«.

التركي  تتلقى دولة االحتالل  ـ  األخبار  مركز 
لما  المستمر  نفيها  رغم  األخرى،  تلو  الصفعة 
تتلقاه من خسائر جسيمة، وأعلنت قوات تحرير 
سلسلة  ضمن  نفذتها  نوعية  عملية  في  عفرين 
التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  ضد  عملياتها 
 19 وإصابة  المرتزقة  من  سبعة  مصرع  عن 

آخرين.
وجاء في بيان قوات تحرير عفرين: »يوم 16 
آذار، قامت قواتنا في عفرين بعملية تفخيخ ضد 
نقطة تفتيش تابعة لمرتزقة الجيش التركي وفي 
المرتزقة. وفي يوم 18  المحصلة ُجرح 4 من 
آذار، قامت قواتنا في قلب مدينة عفرين بعملية 
المرتزقة  من   6 مقتل  المحصلة  كانت  تفخيخ، 
التابعة  جلمة  قرية  وفي  آخرين.   15 وجرح 
لناحية جندريسة قامت قواتنا بعملية نوعية ضد 
مقتل  المحصلة  كانت  التركي،  الجيش  مرتزقة 

مرتزق وتدمير مركبة لهم«.
من جهة ثانية تتوالى خسائر مرتزقة أردوغان 
جانب  إلى  ليبيا  معارك  في  بهم  ألقى  ممكن 
المرتزقة  قتلى  ارتفع عدد  الوفاق حيث  حكومة 

السوريين إلى 129 مرتزق، جّراء االشتباكات 
في العاصمة الليبية،  فيما تواصل تركيا عمليات 
تقارير  التركية، حسب  األراضي  داخل  التجنيد 
وأشار  اإلنسان،  لحقوق  السوري  للمرصد 
المرصد أن المرتزقة الذين قُتلوا هم من »لواء 
صقور  لواء  مراد،  السلطان  فرقة  المعتصم، 
خالل  وذلك  شاه”  وسليمان  الحمزات  الشمال، 
الدين  صالح  حي  محاور  على  االشتباكات 

مطار  قرب  الرملة  ومحور  طرابلس،  جنوب 
باإلضافة  الهضبة،  مشروع  ومحور  طرابلس 

لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
وأشار المرصد السوري إلى أن عدد المرتزقة 
مرتزق،   6000 الـ  تجاوز  ليبيا  في  السوريين 
إلى تخفيض رواتبهم  وأن تركيا عمدت مؤخراً 

بعد وصولهم ليبيا.

ضار,  معظمها  التي  بالبكتيريا  مليئاً  الفم  يُعدُّ 
الدفاع  أجهزة  خالل  فمن  طبيعي،  نحو  وعلى 
الطبيعية في الجسم والرعاية الجيدة لصحة الفم 
األسنان  وخيط  بالفرشاة  األسنان  تنظيف  مثل 
البكتيريا,  هذه  على  السيطرة  يمكن  يومياً، 
سليمة  نظافة  دون  من  فإنه  ذلك  من  وبالرغم 
للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات قد تؤدي إلى 
األسنان  تسوس  مثل  الفم  في  بعدوى  اإلصابة 

وأمراض اللثة.
كما أن هناك دراسات تشير إلى أن بكتيريا الفم 
والتهاب دواعم األسنان من أمراض اللثة الشديدة 
باإلضافة  األمراض  في بعض  دوراً  يؤديان  قد 
إلى ذلك، فثمة أمراض معينة مثل داء السكري 
 )HIV( البشري  المناعة  نقص  وفيروس 
قد  )اإليدز(  المكتسب  المناعي  العوز  متالزمة 
تقلل من مقاومة الجسم للعدوى وتسبب مشاكل 

صحية في الفم بدرجة أشد.
وقد تؤثر صحة الفم عندك في أمراض وحاالت 
في  تساهم  أو  بها  تتأثر  أو  عديدة  مرضية 

ظهورها، ومن هذه الحاالت:
القلب  بطانة  التهاب  القلب:  بطانة  التهاب   -1
عبارة عن عدوى تصيب بطانة القلب الداخلية, 
تنتشر  القلب عادة عندما  بطانة  التهاب  ويحدث 
البكتيريا أو جراثيم أخرى آتية من منطقة أخرى 
وتلتصق  الدم  مجرى  في  الفم  مثل  الجسم  في 

باألجزاء التالفة في القلب.
أشارت  الدموية:  واألوعية  القلب  أمراض   -2
وانسداد  القلب  أمراض  أن  إلى  األبحاث  بعض 
الدماغية قد ترتبط بااللتهاب  الشرايين والسكتة 

والعدوى التي قد تسببها بكتيريا الفم.
3- الحمل والوالدة: تم الربط بين التهاب دواعم 
وزن  وانخفاض  المبكرة  والوالدة  األسنان 

المولود.
4- داء السكري: يقلل داء السكري من مقاومة 
اإلصابة  لخطر  اللثة  ويعّرض  للعدوى،  الجسم 
نحو  على  اللثة  أمراض  تظهر  باألمراض, 
متكرر وشديد للغاية وسط األشخاص المصابين 

بداء السكري. 
متالزمة  البشري/  المناعة  نقص  فيروس   -5
الفموية  المشاكل  تُعد  المكتسب:  المناعي  العوز 
بين  شائعة  المؤلمة  المخاطية  اآلفات  مثل 
المناعة  نقص  بفيروس  المصابين  األشخاص 

البشري/ متالزمة العوز المناعي المكتسب.
6- هشاشة العظام: قد تكون هشاشة العظام التي 
وممزقة  ضعيفة  العظام  تصبح  أن  في  تتسبب 
مرتبطة بفقدان العظام وفقدان األسنان الناشئين 

عن التهاب دواعم األسنان.
7- مرض الزهايمر: قد يكون فقدان األسنان قبل 
بمرض  لإلصابة  خطيراً  عامالً  عاماً   35 سن 

الزهايمر.
طرق الحماية:

ولحماية صحة الفم، احرص على التنظيف الجيد 
لفمك كل يوم, على سبيل المثال:

على  يومياً  مرتين  بالفرشاة  أسنانك  نّظف   -1
األقل.

2- نّظف األسنان بالخيط يومياً.
تناول  من  وقلل  صحياً،  غذائياً  نظاماً  اتبع   -3

الوجبات الخفيفة في ما بين الوجبات الرئيسية.
أربعة  إلى  4- استبدل فرشاة األسنان كل ثالثة 

أشهر، أو خالل مدة أقصر إذا تلفت شعيراتها.

فحوص  إلجراء  منتظمة  مواعيد  حدد   -5
األسنان.

وتواصل أيضاً مع طبيب األسنان في أقرب وقت 

حالما تظهر لديك أي مشكلة في الفم, وتذّكر أن 
رعاية صحة الفم تحافظ على الصحة العامة.

النوم له عالقة مباشرة بالوزن الزائد، فقلة النوم 
واألرق واإلرهاق المصاحب لهما يؤديان لزيادة 
إلى  باإلضافة  التالي،  النهار  في  الطعام  اشتهاء 
المسائي،  للنهم  الشهية  يفتح  الطويل  السهر  أن 
على  تساعد  مشروبات  عن  هنا  سنتحدث  لذلك 
التخلص من الوزن الزائد وتعمل على أكثر من 
جانب، فهي تهيئك لنوم هادئ ومريح، وتقلل من 
شهيتك لتناول الطعام قبل النوم، ومنها كذلك ما 

يرفع من نسبة الحرق لديِك.
مشروبات صباحية تُخلصِك من الوزن الزائد:

1- اللبن: كوب من الحليب سواء الساخن أو البارد 
يساعد على نوم أهدأ وذلك الحتوائه على كل من 
الكالسيوم وحمض التريبتوفان الذي يساعد على 
االسترخاء وتحسين الحالة المزاجية، فكلما نمِت 
أفضل يقل اشتهاؤك للطعام في اليوم التالي، وفي 
حال قيامك بالتمارين الرياضية بصورة منتظمة 
فالحليب ضروري للغاية لِك ألنه بروتين بطيء 

الهضم يساعد على بناء العضالت طوال الليل.
عصير  من  كوب  فروت:  الجريب  عصير   -2
الجريب فروت قبل النوم يساعدك على التخلص 
يحسن  فهو  كذلك،  الدهون  ويحرق  األرق،  من 
حرق  في  زيادة  يعني  ما  الدموية  الدورة  من 
غني  أنه  إلى  باإلضافة  الحرارية،  السعرات 
بمضادات األكسدة التي تقلل من عملية اختزان 

الدهون بالجسم. 
رجيم  جربي  نهائيًّا  الزائد  الوزن  من  للتخلص 

السوائل.
البابونج  من  كوب  )الكاموميل(:  البابونج   :3

الجليسين  مستويات  من  يزيد  النوم  قبل  الدافئ 
تهدئة  على  يساعد  أميني  حمض  وهو  بالجسم، 
من  يعدل  وأيًضا  طبيعية،  بصورة  األعصاب 
درجة حرارة الجسم بالصورة التي تساعد على 
النوم أسرع، باإلضافة إلى تنظيم نسبة الجلوكوز 

في الدم والتخلص من الوزن الزائد. 
4- الميرمية: المرمية عشب يمكنك شراؤه من 
بعد  شربه  ويتم  العطار،  أو  الكبرى  المتاجر 
غليه، والبعض يفضل تحليته بملعقة صغرة من 
العسل، حيث يساعد على تقليل التوتر والضغط 

النفسي وهما من أسباب زيادة الوزن. 
بحساسية  مصابة  كنِت  إذا  الصويا:  لبن   -5
يمكنِك  العادي  اللبن  مذاق  تحبين  ال  أو  األلبان 
مصدر  أيًضا  فهو  الصويا،  حليب  تجربة 
تحسين  على  كذلك  ويساعد  النباتي  للبروتين 
المزاج وتهدئة التوتر، وزيادة إفراز السيرتونين 
في المخ وهو هرمون السعادة والراحة النفسية. 

مشروبات مجربة لخسارة الوزن الزائد:
1- الشاي األخضر: قد تفزعين من كلمة شاي 
لديِك  للنوم  احتمال  أي  سينهي  أنه  وتظنين 
من  األخضر  الشاي  ولكن  باألرق،  ويصيبك 
للتخلص  بها  ينصح  التي  المشروبات  أفضل 
تهدئة  على  يساعد  وكذلك  الزائد،  الوزن  من 
وزيادة  النوم  وتنظيم  والعضالت  األعصاب 

معدل حرق الدهون.
2- الزنجبيل بالليمون: الزنجبيل من المشروبات 
التي تتمتع بفوائد صحية وعالجية عديدة، حيث 
ويقلل  الدهون  الهضم وحرق  في عملية  يساعد 

من نسبة الكوليسترول في الدم ويشعرك بالشبع، 
األكسدة  مضادات  أفضل  من  الليمون  وبالطبع 
المعروفة التي تساعد على التخلص من الدهون 

المخزنة.
على  يساعد  العنب  عصير  العنب:  عصير   -3
بمضادات  غني  كذلك  وهو  الدهون،  حرق 
الدهون  من  التخلص  على  تساعد  التي  األكسدة 
الوزن، وله  التخلص من  المخزنة خالل عملية 
األرق,  وتقليل  النوم  تنظيم  على  كبير  تأثير 
تخفيف  تساعد في  التي  المشروبات  من  وأيضاً 

الوزن:
مستوى  من  يسرع  العسل  بالعسل:  القرفة   -4
الحرق بالجسم والماء يعمل على طرد الدهون، 
السكر  مستوى  ثبات  على  تساعد  القرفة  بينما 
بالدم، ما يقلل من الرغبة الزائدة وغير المنطقية 
في تناول الطعام نتيجة لتفاوت مستويات السكر 
بالدم وهو ما يؤدي إلى تخزين الدهون بالجسم، 
ويعمل العسل والقرفة كذلك على تحسين الهضم 
األعراض  أحد  وهو  اإلمساك  من  والتخلص 

الشائعة للغاية خالل الحمية. 
بصورة  ومفيدة  السابقة صحية  المشروبات  كل 
من  التخلص  هدفك  يكن  لم  إذا  حتى  لِك  عامة 
والهضم  النوم  من  تحسن  فهي  الزائد،  الوزن 
لكن  والفيتامينات،  األكسدة  بمضادات  وغنية 
ترضعين  أو  جنينًا  تحملين  كنِت  إذا  بالطبع 
قبل  استشارة طبيبك  بد من  رضاعة طبيعية ال 
البدء في تناول بعضها الذي قد يكون غير مناسب 
لِك مثل القرفة بالعسل والزنجبيل بالليمون على 

األخص.

العصبي،  القولون  أعراض  تختلف 
إذ  آلخر،  شخص  من  ووتيرتها  بحدتها 
حادة  الى  خفيفة  بين  تتراوح  أن  يمكن 

ومتكررة تضر بجودة الحياة.
حالة  هي  العصبي  القولون  متالزمة 
في  عادة  األعراض  تبدأ  صحية مزمنة، 

أواخر سن المراهقة حتى العشرينات.
قائمة  في  األطعمة  بعض  األطباء  أدرج 
على  تناولها  يساعد  التي  الغذائية  المواد 
لألمعاء،  المخاطي  الغشاء  استعادة 
موقع  ويفيد  األمعاء،  وظائف  وبالتالي 
»Focus.de«، بأن قائمة الموادّ الغذائية 
الهند  جوز  تضّم  العلماء  كشفها  التي 

والنعناع، والليمون والعليق األحمر.
الهند  التي أساسها جوز  الغذائية  والموادّ 
مضادّة  هي  والزبادي  الحليب  فيها  بما 
النعناع،  أّما  والفيروسات,  للفطريات 
متالزمة  أعراض  إزالة  على  فيساعد 
جيد  مهدئ  وهو  العصبي،  القولون 
البطن  وانتفاخ  األلم  ويخفف  لألمعاء، 

واإلمساك.
عالقة  وجود  أيًضا  الباحثون  واكتشف 
وتطور   D فيتامين  تركيز  انخفاض  بين 
من  لذلك  المزمنة,  القولون  أمراض 

وتعزيز  االلتهابات  تطور  وقف  أجل 
نشاط البكتيريا التي تكافح العدوى يجب 
بأحماض  الغنية  الدهنية  األسماك  تناول 

أوميغا-3.
في هذه  األحمر  العليق  الباحثون  وأدرج 
القائمة، ألنه يحتوي على نسبة عالية من 
جرعة  تحتوي  حيث  الغذائية،  األلياف 
من  غرامات  ثماِن  على  منه  واحدة 
حاجة  من   %25 يعادل  وهذا  األلياف، 
العليق  تناول  أن  لها, كما  اليومية  الجسم 
األحمر يمنع اإلمساك وتطور داء الرتج.
وأدرج الباحثون الليمون في هذه القائمة 
 ،C الحتوائه على نسبة عالية من فيتامين
الصحي  البكتيري  التوازن  يدعم  الذي 
إنتاج  في  ا  مهمًّ دوًرا  ويلعب  الجسم  في 
لحماية  الضروري  البروتين  الكوالجين, 

األمعاء.
نبيت  حالة  أن  إلى  الباحثون  ويشير 
المناعة،  منظومة  في  جدًّا  تؤثر  األمعاء 
المنتجة  الخاليا  من   %70 نحو  ألن 
الغشاء  في  موجودة  المضادة  لألجسام 
المخاطي لألمعاء. كما أن البكتيريا التي 
األلياف  هضم  على  تساعد  فيه  تعيش 

الغذائية ومسؤولة عن إنتاج الفيتامينات.

مركز األخبار ـ يكمن حّل األزمة السورية وحل أزمات الرشق األوسط يف تطبيق مرشوع األمة الدميقراطية الذي هو مثرة من مثار فكر وفلسفة 

القائد عبد الله أوجالن؛ الحتضانه بني طياته الشعوب كافة وحضه عىل العيش املشرتك وأخوة الشعوب.. 
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

نساء عفرين: »مقاومتنا في الشهباء مستمرة حتى المال أهم من حياة الالعبين في أوروبا
العودة إلى عفرين محّررة«  

125 مليون تغريدة عن املرأة 

واملساواة يف السنوات الثالث املاضية..

برعت يف فن الخياطة للمحافظة عىل 
تراثها رغمها تهجريها ملرات عدة..

روناهي / قامشلو ـ فريوس كورونا الذي يُهّدد االقتصاد العاملي بشكٍل عام، ورمبا اقتصاد األندية العاملية بالذات بات عىل املحك، بسبب هذا الفريوس، ولكن الغريب مثالً يف إنكلرتا تأخرت بإيقاف النشاطات الكروية، واآلن هي تدرس مقرتحات 

استنكرت عدد من نساء عفرين الذكرى السنوية الثانية الحتالل تركيا لعفرين، مؤكدات عىل االستمرار يف النضال واملقاومة يف مقاطعة الشهباء حتى تحرير عفرين والعودة إليها بأمن وسالم.بإقامة الدوري يف الفرتة القادمة، مهملًة بذلك حياة الالعبني وتعرّضهم لخطر املوت.

إعداد / جوان محمد

بكيفية  الفور  على  بالتفكير  األندية  ودخلت 
وكان  لديها،  الالعبين  ومستحقات  رواتب  منح 
االعتماد الكبير مثالً في الدوري اإلنكليزي على 
بيع حقوق بث المباريات، وأندية تم شرائها من 
نادي  ذلك  على  مثال  تجارية  مجموعات  قبل 
مانشستر يونايتد والذي يواجه انخفاضاً شديداً، 
نتيجة لتوقف الحياة في كرة القدم، بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لصحيفة »ذا صن« البريطانية، أدت هذه 
يونايتد  مانشستر  لقيمة  كبير  النخفاض  األزمة 
ملياري جنيه  في سوق األسهم، حيث أصبحت 
إسترليني، بعدما كانت تبلغ 3 مليارات قبل شهر 

واحد فقط.
فمع انتشار فيروس كورونا، صار سعر السهم 
الواحد في يونايتد 9.92 إسترليني، انخفاضاً من 

16.63 إسترليني في بداية العام الحالي.
اشترت  قد  األمريكية  عائلة »جاليزر«  وكانت 
نادي الشياطين الحمر، عام 2005، مقابل 750 

مليون جنيه إسترليني.
بمحبة معظم مشجعي  المالكة  العائلة  تتمتع  وال 
بسبب  األخيرة،  اآلونة  في  خصوصاً  النادي، 

تردي النتائج.
كافة  وتوقف  اإلنكليزي  الدوري  توقف  ومع 
الدوريات في أوروبا، بدون شك ستدخل األندية 
الصورة  بهذه  تظهر  أن  ولكن  مالية،  أزمة  في 

القبيحة وعدم التفكير بجدية بحياة الالعبين فهو 
أمر مفجع، وكما ذكرنا كالدوري اإلنكليزي الذي 
لم يتوقف إال بعد انتشار فيروس كورونا بشكٍل 
إمبريال  مجموعة  وأفادت  بريطانيا،  في  كبير 
الحكومات  تفعل  لم  إذا  أنه  لندن،  في  كوليدج 
وسرعة  الفيروس  قوة  حيال  شيئا  واألفراد 
بقوانين  مضبوط  غير  الوضع  وظل  انتشاره، 
بريطانيا  في  ألف  يموت 510  فسوف  خاصة، 

ونحو 2.2 مليون في الواليات المتحدة.
ووضع رؤساء أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز، 

خطة عاجلة الستكمال الموسم الحالي، إثر توقف 
المنافسات حالياً.

الممتاز،  اإلنكليزي  الدوري  رابطة  وقررت 
المقبل،  إيقاف منافسات الدوري حتى 4 نيسان 

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الخميس،  اليوم  مهماً  اجتماعاً  الرابطة  وستعقد 
خصوصاً  المنافسات،  استئناف  طرق  لمناقشة 
منافسات  بتأجيل  األوروبي  االتحاد  قرار  بعد 

كأس أمم أوروبا 2020 حتى صيف 2021.

دواء  إليجاد  ال  الدوريات  بإقامة  مقترحات 
لفيروس كورونا

وتتجه الكثير من الدول لالهتمام بالجانب المالي 
واالقتصادي للبالد بعيداً عن المشاركة والتفكير 
فيروس  لقتل  ولقاء  دواء  اختراع  بدعم  ملياً 
كورونا، ومنها إنكلترا بحيث تخشى األندية أن 
تكون إنكلترا البلد الوحيد الذي لن يستطيع إكمال 
موسمه، ولهذا وضعت خطة لتجنب الوقوع في 
اقتصادية  آثار  عليه  تترتب  الذي  المطب  هذا 

مهولة.
صن«،  »ذا  لصحيفة  على  وفقاً  الخطة  وتنص 
بالدوري،  المتبقية  الـ92  المباريات  إقامة  على 

خلف أبواب موصدة وعلى أرض محايدة.
عن  تماماً  مختلف  بتوقيت  مباراة  كل  وستقام 

غيرها، مع بث كل المواجهات تلفزيونياً.
على  المباريات  جميع  ستقام  االقتراح،  وضمن 
ملعبين أو ثالثة، ومن المتوقع أن تكون في إقليم 
لفيروس  كثيفا  انتشاراً  يشهد  ال  الذي  ميدالندز 

كورونا.
اليوم  إقامة مباراتين في  واحداً  وقد يشهد ملعباً 
ذاته، على أن تخوض الفرق اللقاءات كل 3 أيام 
من أجل إنهاء الموسم في الوقت المحدد، شرط 

الحصول على الموافقات الرسمية.
أو  ملعبين  في  المنافسات  إقامة  من  والهدف 

ثالثة، تخفيض عدد األطباء والمعالجين ورجال 
األمن المساهمين في تأمين هذه المباريات.

وتأمل رابطة الدوري من خالل إقامة المباريات 
في أرض محايدة، عدم تجمهر المشجعين خارج 
المالعب، كما حدث مع باريس سان جيرمان في 
مباراته البيتية أمام بوروسيا دورتموند بمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.

في ألمانيا أيضاً على الفور لم تفكر إدارة األندية 
بوضع الالعبين بل قال كالوس فيلبري الرئيس 
التنفيذي لنادي فيردر بريمن األلماني إن النادي 
قد يطالب العبيه بالموافقة على تقليص رواتبهم 

طبقاً لتطور أزمة فيروس كورونا المستجد.
»إذا  صحفية:  تصريحات  في  فيلبري  وأوضح 
لم يكن هناك مزيد من اللعب، فإن هذا موضوع 

للنقاش بالتأكيد«.
كيف  ونرى  ننتظر  أن  يجب  »لكننا  واستدرك: 
استكمال  باإلمكان  كان  إذا  الوضع.  سيتطور 
دونهم،  من  أو  بجماهير  نهايته،  حتى  الموسم 

سيكون الوضع أكثر سهولة مجدداً«.
ورغم تأجيل الدوري األلماني )بوندسليغا( حتى 
استئناف  يبدو  ال  فقط،  المقبل  نيسان  من  الثاني 

المسابقة في هذا التوقيت أمراً مؤكداً تماماً.
كاملة  العبيها  رواتب  تسدد  األندية  زالت  وما 
تتكبدها هذه األندية  التي  المهولة  الخسائر  رغم 
قدر  فقدان  من خالل  سواء  التوقف  فترة  خالل 
البث  بحقوق  الخاصة  المستحقات  من  هائل 

التلفزيوني أو عقود الرعاية.
بعض  الماضية  القليلة  األيام  في  وظهرت 
رواتب  يتقاضون  الذين  الالعبين  بأن  الدعوات 

عالية يجب عليهم الموافقة على تقليصها.
وكان من بين أصحاب هذه الدعوات ماركوس 
األلمانية  بافاريا  والية  وزراء  رئيس  سودير 
يحصلون  الذين  القدم  كرة  محترفي  دعا  حيث 
التخلي عن هذه  في  للتفكير  على رواتب عالية 

الرواتب.
وعلق مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن 
ميونخ وقائد المنتخب األلماني على هذا الجدل، 
الوقت،  هذا  في  األشخاص  باقي  »مثل  قائالً: 
كيفية  في  اآلخرون  القدم  كرة  ومحترفو  أفكر 

التعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن«.
يعتمدون  العالم  القدم في  لكرة  الالعبين  وأغلب 
وبلغ  أنديتهم،  مع  وعقودهم  رواتبهم  على 
أصبح  اآلن  ولكن  كبيراً،  ثراًء  منهم  الكثيرين 
من  األولى  وهي  مالية  أزمة  يواجهون  الجميع 

نوعها خالل عقود. 
أزمة اقتصادية رياضيّاً لم تُشهد منذ عقود

قال االتحاد الدولي لالعبين المحترفين، إن كرة 
القدم تواجه أول أزمة اقتصادية منذ عقود، مع 
يتدخل  لم  إذا  لالعبين،  جماعي  تسريح  احتمال 
المسؤولون لمساندة أندية توقفت المسابقات التي 

تنافس فيها، بسبب تفشي فيروس كورونا.
على  من  للمحترفين  القدم  كرة  وستختفي 
بعد  أشهر،  لعدة  وربما  ألسابيع،  الخريطة 
والكأس  الكبرى  الدوري  مسابقات  كل  تعليق 
والمنافسات الدولية، وكان آخرها تأجيل بطولة 

أوروبا 2020 وكوبا أمريكا.
وقال يوناس باير هوفمان، األمين العام لالتحاد 

خالل  للصحفيين  المحترفين،  لالعبين  الدولي 
الفيديو »بدون شك صحة وسالمة  مؤتمر عبر 
الالعبين  مخاوف  لكن  قصوى،  أولوية  الجميع 

تتجه سريعاً صوب لقمة العيش«.
توقف  يعد  العظمى،  للغالبية  »بالنسبة  وتابع 
الدخل لشهرين أو ثالثة تهديداً مباشراً. العواقب 
لذا  جداً،  سريعاً  وخيمة  ستكون  الصناعة  على 
نطالب بعمل جماعي منظم لحل المشكلة، وهو 

أمر مهم جداً«.
وقال باير هوفمان إن كرة القدم واصلت النمو، 
خالل األزمة المالية في 2008، لكن هذه المرة 

ال تسير األمور في صالحها.
نواجه  عقود،  خالل  مرة  »ألول  وأضاف 
توجد  ال  القدم.  كرة  في  حقيقية  اقتصادية  أزمة 
نعرف  إليها،  اللجوء  يمكننا  كبيرة  احتياطيات 
يتعلق  فيما  األندية  ميزانيات  تدار  كيف  جميعاً 

بالسيولة«.
على  للحفاظ  سريعا  نتدخل  لم  »لو  وواصل 
جماعياً  تسريحاً  سنشهد  فإننا  النقدية،  التدفقات 

لالعبين واألجهزة الفنية خالل أسابيع«.
وأضاف أن األندية في مسابقات الدوري الكبرى 
تماماً  ستعبر األزمة، لكن األمر سيكون مختلفاً 

في المسابقات األقل شأناً.
والمادية  االقتصادي  للجانب  التوجه  هذا  وكل 
من  أكثر  أصبح  بالمال  التفكير  بأن  لنا  يوحي 
من  الكثير  بأن  ونرى  الالعبين،  بحياة  التفكير 
لشهور  التوقف  عن  بدائل  لطرح  تسعى  الدول 
سنشهد  فهل  القدم،  كرة  دوريات  بخصوص 
دوريات بعد عدة أشهر وعودة الحياة للمالعب 
ولجيوب إدارات األندية؟؟؟، أم الدوريات ستقام 
بعد التوقف لفترة رغم بقاء وباء فيروس كورونا 
اآلن  الحكم  نستطيع  لن  البشر؟،  لحياة  وتهديده 
تتجه إلقامة  النية  بأن  يبدو  األمور، ولكن  على 
بعد يوم  المباريات رغم ارتفاع المصابين يوماً 
وحتى آخر تحديث لصباح اليوم الخميس كانت 
نشرة اإلصابة والوفيات والشفاء لفيروس كورنا 

كالتالي:
المصابون: 219,702

المتعافون: 85,751
الوفيات: 8,978

عفرين،  لمقاطعة  التركي  االحتالل  على  عامين  مرَّ 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  بدأه  هجوم  عقب 
انتهاكاته  الثاني 2018م، وماتزال  الـ 20 كانون  في 
التغيير  وعمليات  مستمرة  األهالي  بحق  الالإنسانية 
تهجير  سبيل  في  توقف،  دون  ماضية  الديموغرافي 
الكرد, سلب حقوقهم, ممتلكاتهم, أراضيهم واالعتداء 

عليهم.
ستار  مؤتمر  إدارية  تحدثت  الموضوع  هذا  وحيال 
خديجة  والمواطنة  هاشم,  نوروز  عفرين  لمقاطعة 

.JINNEWS مصطفى ومريم إبراهيم لوكالة
عفرين أصبحت حلبجة الثانية

وأشارت نوروز في بداية حديثها بالقول: »مرَّ عامان 
المحتلة  التركية  الدولة  قبل  من  عفرين  احتالل  على 
ومرتزقتها باستخدام كافة األسلحة الثقيلة، وبرغم من 
المقاومة العظيمة التي أبداها األهالي والتي استمرت 
58 يوماً، إال أن تركيا احتلتها في 18آذار 2018م، 
المجازر بحق  أبشع  فيها  ثانية ترتكب  لتصبح حلبجة 
المدنيين، فاضطر أهالي عفرين للنزوح إلى مقاطعة 

الشهباء«.
ديارهم  عن  بالنزوح  عفرين  منطقة  أهالي  وبدأ 
الذي  الهجوم  عقب  الشهباء،  مناطق  إلى  وممتلكاتهم 
في  عفرين  على  ومرتزقتها  التركية  القوات  شنته 

20كانون الثاني 2018م.
وأضافت نوروز هاشم بأن البعض من أهالي عفرين 
بقوا  منهم  اآلخر  البعض  لكن  الخروج،  من  تمكنوا 
لحظة  تنسى  لن  بأنها  مؤكدةً   القصف،  نيران  تحت 
طريق  على  األقدام  على  سيراً  عفرين  من  خروجها 
أذنيها،  في  يتردد  األطفال  وصراخ  األحالم  جبل 
ونيران  األمطار  وتحت  البارد  الشتاء  أيام  بمنتصف 

القصف تنهال عليهن.
عظيمة  مقاومة  أبدوا  عفرين  أهالي  بأن  وأوضحت 

التاريخ، ومقاومتهم استمرت حتى  سّجلت في أسطر 
بعد التهجير وتوجههم إلى مقاطعة الشهباء، مبينةً بأن 
العيش  أحد  يستطيع  منطقة مدمرة وال  كانت  الشهباء 
فيها إال أن أهالي عفرين رفضوا النزوح إلى أي مكان، 
عفرين،  من  قريب  بمكان  مقاومتهم  في  ليستمروا 

فحولوها إلى عفرين ثانية بإصرارهم وعزيمتهم.
مقاومة بطوليّة استمرت 58 يوماً 

في  ونضالهم  بتالحمهم  بطولية  مقاومة  الشعب  قدم 
التركي استمرت 58 يوماً، وُسمي ذلك  وجه المحتل 

النضال بـ »مقاومة العصر«.
لمقاطعة عفرين نوروز  إدارية مؤتمر ستار  ونوهت 
المقاومة  في  يستمرون  عفرين  أهالي  بأن  هاشم 
في  لها  يتعرضون  التي  الصعوبات  لكافة  والتصدي 
رجس  من  عفرين  تحرير  بهدف  الشهباء,  مقاطعة 

االحتالل التركي والعودة إليها والعيش بأمن وسالم.
وبدورها أشارت المواطنة خديجة مصطفى من ناحية 
أبدوها  التي  مقاومتهم  عن  عفرين  مقاطعة  في  شيه 
من  عليهم  ينهال  كان  الذي  العشوائي  القصف  رغم 
في  »مقاومتنا  قائلةً:  التركي  االحتالل  طائرات  قبل 
الشهباء مستمرة حتى العودة إلى عفرين، بالرغم من 
كل الصعوبات التي واجهتنها عند خروجنا من عفرين 
على طريق جبل األحالم وطائرات االحتالل تقصف 

قوافل المدنيين وصراخ األطفال يعلو السماء«.
» لن نتخلى عن عفرين وستعود ألبنائها األصليين«

إبراهيم  مريم  المواطنة  حدثتنا  أخرى  جهة  ومن   
عفرين،  مقاطعة  على  التركي  االحتالل  مستنكرةً 
من  برضاهم  يخرجوا  لم  عفرين  أهالي  بأن  ومبينةً 
وحشية  من  أطفالهم  سالمة  على  خوفاً  وإنما  عفرين 

االحتالل التركي.
وأكدت بالقول: »لن نتخلى عن عفرين مهما حصل، 
أبنائها  إلى  عفرين  فيه  تعود  الذي  اليوم  وسيأتي 

األصليين، ألن عفرين هي عروسة كردستان«.
وصادف يوم أمس، 18آذار 2020، الذكرى السنوية 
عفرين،  مقاطعة  ومرتزقتها  تركيا  الحتالل  الثانية 

2018م,  الثاني  20كانون  في  هجومها  بدأت  فتركيا 
على مقاطعة عفرين واألهالي المدنيين مستخدمةً كافة 

أنواع األسلحة الثقيلة والمحرمة.

 125 حوالي  الماضية،  الثالث  السنوات  في  ُكتب 
العالم،  في  والمساواة،  بالمرأة  متعلقة  تغريدة  مليون 

حسب استطالع أجرته شركة »تويتر«. 
استطالع  أظهر  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في 
النساء  من  المئة  في   80 أن  »تويتر«  شركة  أجرته 
لبنان،  الخليج،  دول  في  المنصة  تستخدمن  الالتي 
ومصر، يستخدمن المنصة لمعرفة أحداث العالم، فيما 
التعبير  يتيح لهن  المئة منهن إن تويتر  قالت 54 في 
عن أنفسهن بحرية. وأشار أن تويتر مكان تستخدمه 
50 في المئة منهن للتواصل مع شغفهن واهتماماتهن 
المئة، والصحة 42  في  الثقافة 53  التي من ضمنها 
في المئة التي يحتمل أن تكون مدفوعة بتفشي فيروس 
كورونا مؤخراً، والتعليم 40 في المئة والحكومة 36 

في المئة.
أكثر  أن  تويتر  على  الماضي  العام  بيانات  وكشفت 
عام  في  استخدامها  تم  التي  بالمرأة  المتعلقة  الوسوم 
في  للمرأة  العالمي  اليوم  كان؛  الدول،  2019 حسب 
اإلمارات  دولة  في  اإلماراتية  المرأة  ويوم  السعودية 

وعيد األم في مصر.
حملة هي تُلهمني

رمزين  تويتر  أطلق  العالمي،  المرأة  يوم  وبمناسبة 
تعبيريين، حيث يصور األول رمز المرأة وسط الذهب، 
باللغتين  التالية  الوسوم  أحد  استخدام  عند  ويظهر 
األخرى:  اللغات  من  والعديد  واإلنكليزية  العربية 
 InternationalWomensDay#  IWD2020#

 #IWD #WomensDay
#يوم   #SheInspiresMe
المرأة  #يوم  العالمي  المرأة 

#هيتلهمني.
كما أطلق تويتر حملة #هي- 
المجال  إلتاحة  تلهمني 
المنطقة  في  الجميع  أمام 
المحادثات  إلى  لالنضمام 
المرأة  يوم  حول  العالمية 

العالمي.
ُكنَّ  اللواتي  النساء  تشجيع 

مصدراً لإللهام

وشجعت الشركة المستخدمين على التغريد عن النساء 
الشخصية  لإللهام طوال حياتهن  اللواتي كّن مصدراً 
تكون  ألن  والمحادثات  التغريدات  وتهدف  والمهنية، 
بمثابة منبر ألصوات النساء عبر تسليط الضوء على 
ثالثة رموز  الثاني  التعبيري  الرمز  قوتهن. وتضمن 
للمرأة باللون األزرق واألخضر واألرجواني، ويظهر 
 EveryWoman# عند التغريد باستخدام أحد الوسوم
و# كل_ امرأة.  وكان هدف الحملة تعزيز دمج المرأة 
التكنولوجي والمجتمع  ودورها في تويتر في المجال 

النسائي العالمي.
وركزت المنصة على صحة المحادثات العامة لحماية 
في  النسوي  الصوت  ذلك  في  بما  األصوات،  جميع 
لتقليل  جهودها  الشركة  وواصلت   2019 عام  نهاية 
المنصة،  على  استباقي  بشكل  المسيء  المحتوى 
االنتهاكات  عن  للكشف  اآللي  التعلم  نماذج  وتحسين 
التغريدات  من  المزيد  وإرسال  للسياسة  المحتملة 
المصنفة بإشعارات تحذيرية إلى الفريق لمراجعتها. 

من  للمزيد  بالتصدي  المنصة  قيام  إلى  ذلك  أدى  وقد 
من  وأسرع  استباقية  أكثر  بشكل  المسيء  المحتوى 
ذي قبل، مع انخفاض بنسبة 27 في المئة في تقارير 
الخدمة،  شروط  تنتهك  تغريدات  على  المستخدمين 
من  مزيداً  األشخاص  تويتر  منح  المنتج،  ناحية  ومن 
باختيار  لهم  السماح  من خالل  محادثاتهم  في  التحكم 

إخفاء الردود على تغريداتهم.
وكاالت

برعت في فن الخياطة منذ التسعينات، وعملت جاهدةً 
محمد رغم  وحيدة  الكرد،  وثقافة  تراث  على  لتحافظ 
وتُعلّم  الخياطة  على  تصر  عدة  لمراٍت  تهجيرها 

الشابات حياكة الزي العفريني.
ناحية  من  كوباكيه  قرية  أهالي  من  محمد  وحيدة 
ألربعة  أم  عاماً،  خمسين  العمر  من  بالغة  معبطلي، 
كاآلالف  قسراً  ُهّجرت  وشابة(،  شبان  )ثالثة  أوالد 
من أبناء منطقتها إلى مقاطعة الشهباء، واستقرت في 

مخيم برخدان في ناحية فافين.
ُحبها للخياطة جعلها تتقنها

ُحّب وحيدة للخياطة جعلها تتقنها، حيث عملت بداية 
ذلك  في  واستمرت  مقصود،  الشيخ  بحي  منزلها  في 

سنوات طويلة.
لكن نتيجة هجمات المرتزقة على مدينة حلب، ُهّجرت 
وحيدة إلى مقاطعة عفرين، مع ماكينتها، لتبدأ فيما بعد 

العمل هناك، حيث دام عملها ثمانية سنوات.
بسيرتها  وحيدة  اشتُهرت  وعفرين  حلب  أهالي  بين 
التصاميم،  رسم  في  وإبداعها  وحياكتها  وخياطتها 

وكانت أولى الخياطات بالنسبة للنساء.
تمكنت للمرة الثالثة من إنعاش عملها

لم يتوقف األمر هنا، هّجرت وحيدة قسراً من مقاطعة 
عفرين بعد هجمات جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
التي دامت 58 يوماً، لتتوجه صوب مقاطعة الشهباء.

إنعاش  الثالثة من  الشهباء، تمكنت وحيدة وللمرة  في 
عملها رغم اإلمكانات الضئيلة، حيث جلبت األقمشة 

وبدأت  حلب،  مدينة  من  محدودة  بكميات  والخيوط 
عملها كل يوم على ماكينة الخياطة والحبكة والدرزة، 
بعد  الرابعة  الساعة  إلى  صباحاً  التاسعة  الساعة  من 

الظهر.
الساعة  من  أيضاً  إضافي  بشكل  اآلن  وحيدة  تعمل 
حيث  مساًء،  عشرة  الحادية  حتى  عصراً  الخامسة 
أكثر  أو  ساعات  ثالث  قطعة  كل  حياكة  تستغرق 

بحسب التصميم المطلوب.
»لم ولن ننسى لبرهٍة عاداتنا وتراثنا«

الخياطة وحيدة محمد تحدثت لوكالة هاوار عن كيفية 
حفاظها على العادات بحياكتها، وقالت: »عندما بدأُت 
بالعمل في الخياطة لم تكن النساء آنذاك يرتدين الزي 
التراثي، لكن بعد الثورة لوحظ إقبال كبير على لبس 

وخياطة الزي الكردي العفريني«.
 ونوهت بالقول: »كان حلم أردوغان أن نُضيع تراثنا 
عاداتنا  لبرهٍة  ننسى  ولن  لم  كنسوة  أننا  إال  وعادتنا، 

وتراثنا بل سنتشبث بهما أكثر«.
لم يتوقف عمل وحيدة على الخياطة فقط، بل باشرت 
فن  الُمهّجرات  عفرين  أهالي  من  الشابات  بتعليم 
الهالل  الثقافة والفن وحركة  الخياطة، كما أن مركز 
الذهبي يعتمدان على تفصيالتها في أزياء فرق الرقص 
والغناء.وحيدة محمد ختمت حديثها بالقول: »في شهر 
تتوافد  الكرد،  عند  االحتفاالت  بشهر  المعروف  آذار 
النسوة والشابات بشكل كبير لشراء األقمشة والفساتين 
العفرينية، ليثبتن للعالم أجمع أنهن متمسكات بتراثهن 

الفلكلوري«.

 براعم تجتُث
 جذورها في

سوريا

»ال  بعبارة  مقال  عنوان  انتباهي  شد 
تُسّموا أطفال سورية ضحايا.. إنهم قتلى 
أطفال  عن  فيها  الكاتب  تحدث  أبرياء« 
طالت  أيادي  على  قُتِلوا  الذين  سوريا 
بأنهم  اإلعالم  في  وتسّطر  أرواحهم 
ضحايا، هذه التسمية جعلتني أتعمق في 
ذهبت  الذين  سوريا  أطفال  عن  بحثي 
أرواحهم مع هبوب ريح الحرب الدائرة 
قُتِلوا،  كم  أعدادهم؛  يحصي  والجميع 
في  ماتوا  كم  تيتموا،  كم  تشردوا،  كم 
أنني  عدا  هذا  والجوع.  الحرب  ظروف 
كنت شاهدة على الحرب السورية وكيف 
نيران الحرب تمتد من منطقة تلو أخرى 

لتحصد المزيد من األرواح.
نعم أنهم أبرياء قتلوا، طفولة تموت وال 
منقذ لهم، صور ومشاهد توصف الحدث 
بكل حذافيره، طفلة حاملة أخيها وعيناها 
تدمعان باحثة عن طريق تنقذ روح أخيها 
أين  أمي  ينادي  آخر  وطفل  الرضيع، 
أنت؟ والضياع يرسم على وجهه مالمح 
طفولة أصبحت شيخوخة، وآخر جالس 
وتائه  القصف،  منازل طالها  على ركام 
ال يدرك ماذا يحصل أمام مرأى عينيه، 
واألصعب من كل ذلك طفل مقطوع اليد 
القيام  على  يقوى  ال  متسطحاً  الرجل  أو 
أنفاسه  يلفظ  وآخر  الموت،  من  للهرب 
ذلك  كل  منقذ؟  من  هل  فيقول  األخيرة 
والمشاهد تكثر أجساد أطفال مقتولة في 
الشوارع وتحت منازل مهدومة كل ذلك 
وإعالميات  إعالميين  عدسة  التقطتها 
كانوا شاهدين على ما حصل في سوريا، 
عفرين المقاومة، كوباني قلعة الصمود، 
سري كانيه المناضلة، إدلب المستنجدة، 
أشبعتها  حتى  ترابهم  على  الدماء  سالت 
دماً دماء أبرياء قتلوا على أيدي الظالم. 
الزالت  كانيه  سري  محمد  صرخات 
هجمات  بعد  اآلذان  في  تتعالى  طنينها 
االحتالل التركي على المنطقة باستخدام 
المواد الكيماوية الفوسفور المحّرم دولياً، 
حملها  وبات  رجلها  فقدت  التي  ورشا 
باستهداف  األطفال  من  كغيرها  المشي 
المدنيين  بقصفه  قامشلو  التركي  المحتل 

العّزل بهمجية ووحشية.
معنية  منظمات  تجد  ذلك  من  واألهم 
بشكل  الطفولة  بحق  أو  اإلنسان  بحقوق 
التي  لألجساد  إحصائيات  تصدر  خاص 
دون  الحرب  نتيجة  الروح  منها  سلبت 
فعل شيء وكأن سكان المنطقة ال يدرون 
ما يحصل لهم، ما نفع تلك اإلحصائيات 
إن لم يُضع حداً لتلك االنتهاكات، لجرائم 
حرب تفعل ما تشاء فقط من أجل قضم 

لقمة من كعكة سوريا.
قبل بضعة أيام أصدرت اليونيسيف بياناً 
ذكرت فيه بأنه كل عشرة ساعات يموت 
طفل في الحرب الدائرة في سوريا، ومن 
وجهة نظري ربما تفوق على ذلك، ولكن 
الفعل  أين  الحلول،  أين  آنفاً  ذكرت  كم 
تجاه هذه الجرائم الالإنسانية، ففي عفرين 
قتل  اليوم  وسري كانيه وكوباني وإدلب 
أبرياء وشرد الكثير منهم وضاع األكثر 
وصورة  األلم  ذلك  صيت  ارتفع  فهل 
أنا  سوريا،  بأطفال  ألمت  التي  الفاجعة 
أقول ال، فمازالت الصورة تتكرر يومياً 
دون منقذ إلخراج البشرية من رأسمالية 
إراقة  في  تساهم  التي  الدول  من  الكثير 

الدماء أكثر من إيقافها.
دخلت  فقد  السورية  الحرب  أنها  نعم 
بعد؟  النزيف  يتوقف  ولم  العاشر  عامها 
اإلنسان  حامية  بأنها  تدّعي  دولة  فلكل 
لحماية  نعم  شعار  ترفع  منظمة  ولكل 
تلك  كل  من  أنتم  أين  أقول  اإلنسان 
تتعالى  األطفال  فأصوات  الجرائم؟ 
قيل »ال  فكما  األبواب  إلنقاذهم وتطرق 

حياة لمن ينادي«.

رؤية

بيريفان خليل

فرنسا  بطولة  لقب  حاملة  بارتي  آشلي  قالت 
جي  من  مسبقاً  إشعاراً  تتلَق  لم  إنها  المفتوحة، 
فورجيه مدير البطولة بشأن تأجيل نسخة 2020 
أي  ستستغل  أنها  أكدت  لكنها  أشهر،  ألربعة 

فرصة تتاح لها للدفاع عن اللقب.
وأحرزت آشلي بارتي لقبها األول في البطوالت 
حزيران  في  باريس،  في  الكبرى  األربع 
الماضي، لكن يتعين عليها االنتظار حتى أيلول 
على األقل، من أجل العودة إلى روالن غاروس، 
تأجيل  للتنس  الفرنسي  االتحاد  أعلن  بعدما 

البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

النتقادات  للتنس  الفرنسي  االتحاد  وتعرض 
التشاور  بدون  التأجيل  قرار  اتخاذ  بسبب  حادة 
األسترالية  الالعبة  لكن  المعنية،  األطراف  مع 
للعودة  إنها تتطلع  قالت  المصنفة األولى عالمياً 

إلى مالعب روالن جاروس الرملية الشهيرة.
»لم  الخميس  اليوم  بارتي  آشلي  وأوضحت 
أتحدث إلى جي فورجيه، لكني سعيدة باللعب في 
البطولة في أي وقت تقام فيه، أتمنى أن أحصل 
وأي  أيلول،  في  اللقب  عن  الدفاع  فرصة  على 

فرصة تتاح للمشاركة في البطولة سأستغلها«.
تحدث  أهمية  أكثر  أشياء  هناك  »لكن  وأضافت 

في العالم اآلن، وسأفعل كل ما في وسعي حتى 
نظل جميعاً في صحة وسالمة«.

بارتي عندما خسرت  وكان آخر ظهور آلشلي 
المفتوحة  قطر  لبطولة  النهائي  قبل  الدور  في 
انتظاراً  وتواجه  شباط،  في  كفيتوفا،  بترا  أمام 
اتحاد  قرر  بعدما  للمالعب،  العودة  قبل  طويالً 
الالعبات المحترفات تعليق بطوالته حتى السابع 

من حزيران.
آشلي  أن  يعني  الحالي  التصنيف  تجميد  لكن 
العالم،  على  األول  المركز  في  ستظل  بارتي 

لثالثة أشهر أخرى على األقل.

آشيل باريت: سأشارك بـ »روالن غاروس« مهام كان توقيتها
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األطماع التركية في سوريا ظهرت علناً وكشفت 
أجمع  العالم  أمام  االستعمارية  أطماعها  أوراق 
في  اإلعالم  لجنة  أمين  كتب  الخصوص  وبهذه 
علي  مصر  في  الديمقراطي  الوطني  الحزب 
الدين هالل بحثاً عن هذا األمر الفتاً االنتباه إلى 

عالقة تركيا مع المرتزقة.
التي  العسكرية  العمليات  إلى  أشار  البداية  وفي 
شنتها أنقرة على سوريا والتي جاءت مسمياتها 
مدى  »على  ذلك  عن  فكتب  نواياها  عكس 
الخمس األخيرة، شنت تركيا عمليات  السنوات 
بُمعدل  السورية  الدولة  أراضي  داخل  عسكرية 
عملية واحدة ُكل عامين فكانت األولى ما سميت 
فيها  غزت  التي   2016 عام  في  الفرات  درع 
مرة  ألول  السورية  األراضي  التركية  الدبابات 
منذ عام 2011، ومن ثم عملية ُغصن الزيتون 
في 2018 التي هدفت إلى احتالل عفرين، ومن 
ثم جاء الدور على عملية ما سميت بنبع السالم 
ثم  أبيض،  وتل  العين  رأس  خاللها  من  احتلت 
هدفت  التي   2020 في  الربيع  درع  عملية 
لضرب تقدُم الجيش السوري في ُمحافظة إدلب 
أردوغان  الرئيس  وقبل  فاشلة  نهاية  وانتهت 
التي  القمة  في  القتال  لوقف  الروسية  الشروط 

ُعقدت بينهما يوم الخميس الخامس من آذار«.

من صداقة إلى عداء وفرقة

من الواضح أن الدور التركي في سوريا يُمثُل من 
وجه النظر التركية الرسمية، أحد تجليات توسع 
وهو  األوسط  الشرق  منطقة  في  التركي  النفوذ 
دور ينبغي أن نضعه في سياق تطور العالقات 
والُمتابع  العشرين،  القرن  في  السورية  التركية 
لتطور هذه العالقات في القرن العشرين يستطيع 
المرحلة  امتدت  مراحل،  ثالث  بين  يُميز  أن 
إنشاء  تاريخ  وهو   1923 عام  من  األولى 
توقيع  تاريخ   1998 إلى  التركية  الجمهورية 
اتفاقية أضنة بين البلدين. واتسمت هذه المرحلة 
الحدود،  قضايا  والتوتر حول  بالصراع  عموماً 
الكردية،  والقضية  والمياه،  إسكندرونة،  ولواء 
وفي الحقبة األخيرة من القرن العشرين، كانت 
بين  الكردية  القضية  هي  اشتعاالً  القضايا  أكثر 

الطرفين.
كانت االتفاقية نقطة تحول في العالقات السورية 

التركية، وبدأت مرحلة من التعاون الوثيق بين 
إبرام  فتم   2011 عام  حتى  استمرت  البلدين 
حتى  المجاالت  ُمختلف  في  االتفاقيات  عشرات 
االستراتيجي«  »التحالف  حد  إلى  األمر  وصل 
اندالع  بعد  التوتر  إلى  العالقات  عادت  ثم 
سوريا  في  الشعبية  واالنتفاضة  المظاهرات 

2011، بحسب الكاتب علي.
بين تركيا والمرتزقة  العالقة  إلى  االنتباه  ولفت 
الوسائل  بشتى  دعمتها  والتي  مسمياتها  بجميع 
حيث فتحت أنقرة أبوابها لما سميت بالمعارضة 
السورية وبخاصة المرتبطة باإلخوان المسلمين 
اجتماعاتها، ووفرت  وتنظيم  أنشطتها  لممارسة 
لهم الدعم السياسي واإلعالمي، وتصاعد التأييد 
والخدمات  بالسالح  التزويد  إلى  ليمتد  التركي 
الحدود  عبر  اآلمن  الممر  وتوفير  اللوجستية 
لالنتقال إلى داخل سوريا والخروج منها، وامتد 
اإلرهابية  الُمتطرفة  التنظيمات  دعم  إلى  األمر 
انتهاك  إلى  وصوالً  وداعش،  النصر  كجبهة 
وغزو  صريح  بشكل  السورية  الدولة  سيادة 
فماذا  مرة.  من  أكثر  أراضيها  التركي  الجيش 

تريد تركيا؟ وما هي أهدافها في سوريا؟ 

كذْب أردوغان ومساندة اإلرهاب 
واالرتزاق

إلى  بالتوغل  ألردوغان  يسمح  دولي  قانون  ال 
إال  شؤونها  في  والتدخل  السورية  األراضي 
وهذه  كاذبة  ادعاءات  تحت  ذلك  تخفي  تركيا 
النقطة أيضاً كتبها علي في بحثه حيث قال بأن 
أردوغان  يُردده  ما  منها  ُمتعددة،  إجابات  ُهناك 
لتأييد  والمسؤولين األتراك من أن تركيا تسعى 
الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه 
اإلعالم  وسائل  عبر  هذا  بُحرية  عنها  والتعبير 
عليهم  مردود  قول  وهو  العام،  الرأي  وأمام 
هي  سوريا  في  العسكرية  المجموعات  فأغلب 
خليط من الجماعات الدينية المتطرفة والحركات 
الدولية  للقرارات  وفقاً  والمرتزقة،  اإلرهابية 
ويؤكد  مرتزقة  مقاتلين  من  يتكون  وبعضها 
هذا أن تركيا نقلت أعداداً منهم إلى ساحة قتال 
إلى  ليبيا. أضف  بعيدة عن سوريا وهي  أخرى 
ذلك أنه ال يُوجدُ في القانون الدولي وميثاق األمم 
الُمتحدة ما يُعطي لتُركيا الحق في تدُخل قواتها 

في أراضي دولة أُخرى واحتاللها بدون إذن أو 
طلب من ُسلطات هذه الدولة، ألن ذلك يُعد غزواً 

واحتالالً ألراضي تلك الدولة.
في  عليها  التركيز  علي  الكاتب  يود  مهمة  نقاط 
فإن  التركي  االدعاء  هذا  نحينا جانباً  بحثه »إذا 
الُمحللين يطرحون إجابات أُخرى مثل أن تركيا 
المشتركة مع سوريا  تأمين حدودها  إلى  تهدف 
وادعاءاتها بالحفاظ على أمنها القومي، أو أنها، 
إقليمية، تريد أن تكون ُجزًء من  باعتبارها قوة 
في  الحرب  انتهاء  بعد  السياسية  التسوية  عملية 
سوريا، أو أنها تستخدم الالجئين السوريين الذين 
ونصف  ماليين  ثالثة  قرابة  إلى  عددهم  يصل 
كورقة ضغط وابتزاز الدول األوروبية للحصول 
أُريد  والُمساعدات.  الِهبات  من  مزيد  على 
التركيز ُهنا على بعد آخر وهو ما تقوم به تركيا 
في  ُمباشرة  وتُديرها  احتلتها  التي  المناطق  في 
منطقة الحدود، ثُم على موقفها في محافظة إدلب 
الُمسلحة  والمجموعات  الُمعارضة  معاقل  آخر 
ُهنا على ما يحدث  أُركز  الُمتطرفة في سوريا. 
شرقي  شمال  في  السورية  الجزيرة  منطقة  في 
سوريا التي تقع بين نهري الفرات ودجلة وتشمل 
محافظة الحسكة بأكملها وأجزاء من محافظات 
فيها  يتركز  مناطق  وهي  والرقة  الزور  دير 
العرب  عين  ُمدن  في  خاصة  السوريون  الكرد 
المناطق  وتجاور  وقامشلو،  وعفرين  )كوباني( 
التي تعيش فيها أغلبية كردية في العراق وتركيا.

مقاومة كوباني َغيّرت موازين القوى

على  الحرب  سنوات  أنه خالل  هو  الذي حدث 
حماية  وحدات  أسهم  ازدادت  داعش،  مرتزقة 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  الكردية  الشعب 
التي يُمثل األكراد قوامها الرئيسي، فقد حاربت 
مدينة  تحرير  معركة  في  ببطولة  القوات  هذه 
في 2014  داعش  مرتزقة  من سيطرة  كوباني 
المرتزقة  كانت  التي  الرقة  مدينة  تحرير  وفي 

ازدياد  له، في 2017 ومع  أعلنتها عاصمة  قد 
الدور العسكري لقوات سوريا الديمقراطية ضد 
مرتزقة داعش، لم يرق لتركيا ذلك، ولهذا كان 
قرب  ومدن  مناطق  احتالل  هو  التُركي  الحل 
عليها  والسيطرة  السوري  الجانب  على  الحدود 
فقامت  عنها،  الُكردية  القوات  إبعاد  بدعوى 

باحتالل عشرات الُمدن والبلدات أهمها عفرين، 
وجرابلس، وإعزاز، وجنديرس، وراجو، وشيخ 
الحديد. ووقتذاك استخدم اإلعالم التركي وسائل 
عثمانية قديمة لتبرير التدخل العسكري واإلدارة 
التركية  السيطرة  تقتصر  لم  الُمدن  لهذه  التركية 
على ُحكم هذه المناطق بل شملت عملية »تتريك« 
تضمنت تغيير الكتب المدرسية وتدريس بعض 
تقوم  مدارس  وإنشاء  التركية،  باللغة  المواد 
وزارة  وتُديُر  فقط،  التركية  باللغة  بالتدريس 
الُمدن  هذه  في  الُمستشفيات  التركية  الصحة 
وترفع على مبانيها العلم التركي وليس السوري، 
والمؤسسات  والميادين  الطرق  الفتات  وتغيير 
العامة وأسماء الشوارع التي باتت تحمل أسماء 
تركية، حيث باتت وكأنها مدن تركية؛ هذه نقطة 

مهمة تداولها الكاتب علي في موضوعه.
أعزاز،  مدينة  في  بأنه  ذلك  على  مثاالً  وأعطى 
على  ُكتب  حلب،  مدينة  غرب  شمال  تقع  التي 
جدار مبنى المجلس المحلي للمدينة الذي عينته 
»التآخي  عبارة  التركي  االحتالل  دولة  سلطات 
والتركية،  العربية  باللغتين  حدود«  له  ليس 
المجلس  وأطلق  تركيا  علم  جانبها  إلى  وظهر 
»األمة  اسم  فيها  العامة  الحديقة  على  المحلي 
تتريك  إلى  تهدف  سابقة خطيرة  في  العثمانية« 

تلك المدن بأكملها.
التركي  العلم  رسم  على  ذاته  المجلس  ووافق 
أعزاز،  بمدينة  ميدان  أكبر  في  الُمستديرة  على 
ويتعامل مكتب البريد في المدينة باستخدام الليرة 
تعليق  تم  جرابلس،  مدينة  وفي  فقط،  التركية 
صورة أردوغان على جدار مستشفاها الرئيسي، 

وانتشرت البضائع والسلع التركية في األسواق 
ذلك،  إلى جانب  الخاضعة ألنقرة.  المناطق  في 
من  أعداد  توطين  إعادة  مسألة  تركيا  تطرُح 
الالجئين السوريين لديها في هذه المناطق التي 
لم يسُكنوها قط، ما يشير إلى رغبتها في تغيير 
التركيبة الديُمغرافية في هذه المناطق وافراغها 

من سكانها األصليين والغالبية منهم من الكرد.
لتتريك  سياسة  علي  الكاتبة  بحسب  ذلك  كل 
أن  على  هذا  »يدُل  هويتيها  وتغيير  المنطقة 
تركيا تهدف إلى تغيير ُهوية ُسكان هذه المناطق 
واستبدالهم بآخرين وتغيير هوية المكان وإكسابه 
نطاقات  وإيجاد  خلق  ُهو  الهدف  تركياً،  طابعاً 
في  لتُركيا  خاضعة  عربية  واجتماعية  ُسكانية 
النفوذ  هذا  يستمر  أن  وضمان  الحدود،  مناطق 
التركي  العسكري  الوجود  انسحاب  بعد  حتى 
الُمباشر من األراضي السورية وذلك من خالل 

النُخب التابعة والعميلة لها«.
إدلب  محافظة  في  تركيا  لهدف  بالنسبة  أما 
بحسب علي فأنها ترغب بجعلها منطقة خاضعة 
للمجموعات السياسية والعسكرية المدعومة منها 
أجنداتها،  لتحقيق  وتعمل  فلكها  في  تسير  التي 
فكثير ممن يسكنون ُمحافظة إدلب اآلن ُهم ليسوا 
من أبنائها ولكنهم من أعضاء تلك المجموعات 
أنحاء سوريا  ُكل  من  نقلهم  تم  الذين  المرتزقة، 
تُركيا  وتهدف  األخيرة،  السنوات  في  إدلب  إلى 
إلى استمرار وضع هذه الجماعات في إدلب حتى 
بعد تسوية الصراع ومنع الحكومة السورية من 
السيطرة عليها وإدارتها، كونها جزء من الدولة 

السورية.
مؤكداً  في ختام بحثه بأن صلب ما تفكر فيه تركيا 
هو سعيها إلى تغيير التركيبة البشرية والسكانية 
والُهوياتية في مناطق الحدود، وأن يستمر نفوذ 
المجموعات المرتبطة والموالية لها في محافظة 
مخالفة  عدوانية  توسعية  السياسة  وهذه  إدلب، 

للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.

وكان الحوار على الشكل التالي:
- كنتم تشغلون منصب رئيس دائرة 

العالقات الخارجية في مقاطعة عفرين 
قبل وأثناء بدء الهجمات التركية 

على المقاطعة؛ السؤال وباختصار 
وبين قوسين )ماذا حدث( في عفرين 

بتاريخ 20-1-2018 حتى تاريخ 
18-3-2020؟                       

تبادل  هنالك  وأصبح  تركيا  فاوضوا  الروس 
مناطق  مسمى  تحت  ومقايضات  للمناطق 
خفض التصعيد والتوتر فوجئنا بطلعات جوية 
ألكثر من 70 طائرة حربية دكت كل شبر من 
أكثر  استشهد  األولى  الهجمة  خالل  عفرين. 
الهجمات، صمدنا  وتتالت  مدنياً  من عشرين 
58 يوماً صموداً تاريخياً قدمنا الشهداء، حجم 
القوة التركية التي هاجمت عفرين لو اتجهت 
غضون  في  احتلتها  لكانت  كبيرة  دولة  إلى 
يوماً   58 قاومنا  نحن  بينما  فقط  أيام  ثالثة 
المطاف  وبنهاية  لكن؛  أسطورية.  بمقاومة 
وفي تاريخ 16 اذار 2018 وصلتنا معلومات 
ستقوم  عفرين  من  نخرج  لم  إذ  باننا  مؤكدة 
بالكامل.  بتدميرها  المحتلة  التركية  الدولة 
في  المتواجدين  المدنيين  أرواح  على  حفاظاً 
عفرين قررنا االنسحاب مؤقتاً من عفرين إلى 
المقاومة  مخيم  بافتتاح  قمنا  الشهباء،  مناطق 
بإسكان  قمنا  بحتة؛  ذاتية  وبجهود  )برخدان( 
المخيم  امتلئ  حيث  المخيمات  في  األهالي 
مخيم  وهو  آخر  مخيم  افتتاح  قررنا  بالكامل 
العصر )سردم( ومن ثم مخيم آخر وهو مخيم 
وكان  العودة  مخيم  الرابع  والمخيم  عفرين 
يضم  الشهباء  مناطق  في  مخيم  سابقاً  هنالك 
مختلف الشعوب، أما المخيمات األربعة التي 
من  النزوح  موجات  بدء  مع  بافتتاحها  قمنا 
وأهالي  عفرين  ألهالي  خاصة  فهي  عفرين؛ 

الشهباء.
وأّمنت اإلدارة الذاتية لنا المتطلبات كافة وال 
زلنا هنا منذ عامين تقريباً، ففي شهر حزيران 
وبعد وصولنا إلى هنا بثالثة أشهر كنت حينها 
وفد  زارنا  الخارجية  العالقات  هيئة  رئيس 

روسي في المخيمات وبصريح العبارة قالوا 
الشهباء  من  هنا  من  بالرحيل  نطالبكم  نحن 

وإزالة هذه المخيمات، قمنا بالرد عليهم.
- لماذا لم يتحرك الناتو حيال اعتداء 

دولة االحتالل التركي على دول جارة 
وخارج حدودها وكيف تصفون هذا 

الصمت؟
قمة  في  أردوغان  قالها  البداية  في  قلت  كما 
لترامب:  كالمه  موجه  اليابان،  في  أوساكا 
إلى  بالدخول  لي  سمحتما  وبوتين  »أنت 
عفرين«. هنالك من يعتقد بوجود خالفات بين 
تركيا والناتو ليس هنالك أي خالفات بينهما، 
وأي  تركيا،  عن  يتخلى  أن  يمكن  ال  الناتو 
منطقة تتواجد فيها تركيا تتواجد فيها أمريكا 
فعلياً. بحسب المادة الخامسة في قانون الناتو 
يجب على الناتو أن يدافع عن أي دولة عضو 
لم  تركيا  للقصف،  تعرضها  أثناء  الناتو  في 
تتعرض للقصف هي التي قصفت لذلك الناتو 

لم يتدخل بشكل مباشر في عفرين.
ـ اّدعت الحكومة السوريّة بأنها 

عرضت على اإلدارة الذاتية الدخول 
إلى عفرين بهدف إيقاف الهجمات 
التركية؛ ما صّحة هذه االدعاءات؟

أرسلنا  الهجمات  بدء  وقبل  األثناء  تلك  في 
الذاتية  العقل االجتماعي لإلدارة  بأن  وأشرنا 
تقع  الخارجية لسوريا  الحدود  ينص على أن 
وعفرين  السورية،  الحكومة  مسؤولية  على 
مدينة تتبع لسوريا، لم نقل يوماً وال سابقاً وال 
بأننا نريد االنفصال، نحن نريد العيش  الحقاً 
نستطيع  وكسوريين  سوريا  داخل  بكرامة 
حل مشاكلنا. لكن؛ الحدود الخارجية والدفاع 
عنها هي من مهام الحكومة السورية، دعونا 
مسؤولياتها  تحمل  إلى  السورية  الحكومة 
لكن؛  الطريق.  لهم  وفتحنا  حدودها  وحماية 
ومع األسف أرسلوا لنا مليشيات شعبية، تبين 
بأنهم ليسوا مقاتلين من الجيش السوري وهم 

عبارة عن ميليشيات.
واجبات  من  عاتقنا  على  يقع  ما  بكل  قمنا 
ومسؤوليات لحماية المنطقة حتى كان هنالك 

يتحدثون  السورية  الحكومة  رموز  من  عدد 
عن أننا نريد االنفصال، في الوقت الذي كنا 
نطالبهم بالدفاع عن عفرين من خالل حدودها 
الخارجية، والتي هي من مهامهم ومع األسف 

لم يقوموا بها. 
- استخدمت دولة االحتالل التركي 
أثناء عملياتها العسكرية الهادفة 

الحتالل عفرين جميع أنواع األسلحة 
ومنها المحّرمة دولياً كاألسلحة 

الكيماوية، حينها هل قمتم بمراسلة 
المنظمات أو الجهات الدوليّة 

بخصوص استخدامها لألسلحة 
الكيماوية في عفرين وكيف كانت 

ردودهم؟
آرنده  لقرية  تركيا  بقصف  سمعنا  عندما 
بالسالح الكيماوي وبأن المصابين موجودون 
المصابين  بزيارة  قمنا  آفرين؛  مشفى  في 
واالطمئنان على صحتهم واجتمعنا مع أطباء 
يومين  أو  يوم  بأنه خالل  المشفى، وأخبرونا 
لتحديد  التحاليل  ونتائج  التقارير  سيصدرون 
نوع السالح المستخدم هناك. وبالفعل تم ذلك 
قبل  من  العالمي  العام  للرأي  بيان  وأصدر 
صبري  خليل  الدكتور  آفرين  مشفى  مدير 

غاز  هو  المستعمل  الغاز  بأن  وأكد  حينذاك 
نسخ  بعثنا  دولية،  الكربون وغازات محرمة 
من التقرير موثوق بكتاب من الخارجية إلى 
األمم المتحدة، راسلنا معظم وزراء الخارجية 
لم يرد أحد علينا، وكإن  العرب، مع األسف 
تركيا  احتالل  مع  نحن  يقول  حالهم  لسان 

لعفرين. 
ـ بغض النظر عن العداء التركي 

لكل ما هو كردي؛ يتساءل المجتمع 
الكردي لماذا عفرين أوالً، وهل ما 

يحدث حالياً وما حدث في كري سبي 
وسري كانيه متعلّق بما حدث في 

عفرين؟
قامت الدولة التركية المحتلة ببناء 13 قاعدة 
وضعت  إذ  بعد  العراق  شمال  في  عسكرية 
الدولة التركية قدمها األولى في لواء إسكندرون 
األزمة  بداية  ومع  العراق  في شمال  والثانية 
جبل  بظهور  تفاجئنا   2012 عام  السورية 
لم  التركمان  جبل  باسم  السوري  الساحل  في 
نسمع به يوماً حتى سألنا الجغرافيين قالو ليس 
لديهم علم بهكذا جبل واألتراك ادعوا بأنه لهم 
ووضعوا قواعدهم هناك. بعد مدة ومن خالل 
مسرحية هزلية حول وجود داعش في مدينة 
جرابلس وبأنهم سيحاربونها وخالل ساعتين 
خالل  ومن  ثم  ومن  جرابلس  احتلوا  فقط 
مناطق  أصبحت  والمفاوضات  المقايضات 
شرق حلب مقابل الباب وإعزاز، بقيت العقدة 
في  موجودين  وكانوا  عفرين  وهي  الوحيدة 

إدلب.
عشرين  حوالي  أرسلنا  الخارجية  خالل  من 

بأن  وأخبرناهم  كافة  السوري  للشعب  رسالة 
تركيا هدفها ليس الكرد فقط وبحجة محاربة 
والعراقي.  السوري  الشمال  ستحتل  الكرد 
لكن؛ ومع األسف كانوا يقولون تركيا صديقتنا 
تركيا شقيقتنا واآلن تركيا تطبق الميثاق الملي 
وشرق  شمال  احتالل  يريدون  اآلن  وهم 
التاريخ  طمس  الهدف  وكان  كافة.  سوريا 
عفرين؛  في  قصفه  تم  هدف  وأول  الكردي. 
كان تلة عين دارة؛ ألنها تضم معبد أثري ليس 
يعلمنا  معبد  األرضية  الكرة  كل  في  مثيل  له 
طرق العبادة، ومع بدايات دخولهم إلى عفرين 
دمروا المزارات اإليزيدية ونبشوها وال زالوا 
يهدمون التالل األثرية؛ ألنهم يريدون طمس 
التاريخ الكردي؛ كون دولة االحتالل التركي 
ليس لديها تاريخ وباعتقادي احتالل تل حلف 

ورأس العين هو للسبب نفسه. 
- لماذا ال تلغي الحكومة السوريّة 

اتفاقية أضنة من جانب واحد 
باعتبارها غير راضية عن التواجد 

التركي في األراضي السورية؟
عام  في  جرى  السوري  التركي  االتفاق 
واحد  طرف  من  اعتبره  اتفاق  هو   1998
وفرض على الحكومة السورية، وقبل توقيعه 
على االتفاق كانت الترسانة األمريكية تنتظره 
التركية  القوات  وكافة  المتوسط،  البحر  في 
سوريا  بين  الحدود  على  احتشدت  قد  كانت 
هكذا  على  بالتوقيع  أخطأ  هو  برأي  وتركيا. 
اتفاق لكنه قام بالتوقيع في ظل التهديد بتدمير 
إلغاء  تستطيع  ال  السورية  الحكومة  سوريا، 

هذه االتفاقية؛ ألن السيف الروسي ينتظرها، 
وتقول  االتفاقية  هذه  تجمل  روسيا  بالعكس 
روسيا  وكأن  بها  اقبلوا  السورية  للحكومة 
بأنها شريكة تركيا في كل شيء  للعالم  تثبت 

وهي الداعمة لها. 
مقاومة  من  الثانية  المرحلة  إلى  باالنتقال 
في  عفرين  أهالي  يخوضها  التي  العصر 
القرى  قصف  يتم  حيث  الشهباء  مناطق 
مدنيون  شهداء  وهنالك  باستمرار،  الحدودية 
من أهالي عفرين الذين هجرتهم الحرب لكن 
إلى  اآلن  انتقلت  التركية  الدولة  بأن  نالحظ 
مرحلة الحرب الخاصة، وتم مؤخراً الترويج 
إلى  عفرين  أهالي  نقل  الروس  طلب  حول 
بث إشاعات حول نقل األهالي  الرقة وأيضاً 
على  وإصرارنا  هنا  بقاؤنا  حلب.  مدينة  إلى 
تركيا  كثيراً  التركي  االحتالل  يزعج  البقاء 
مقتنعة تماماً بأنه ليس هنالك من مدينة محتلة 
في سوريا وقاوم أهلها كما قاوم أهل عفرين، 
ووقف  إدلب  باحتالل  قامت  بأنها  تقول  فهي 
الجميع معها واحتلت جرابلس ولم يطلق أحداً 
الباب وإعزاز، الكل يعلم  طلقة عليها، أيضا 
الخاصة.  الحرب  في  بارعون  االتراك  بأن 
استشهد  لتل رفعت حيث  كان قصفهم  لذلك؛ 

بمثابة  أطفال  ثمانية  بينهم  أشخاص  عشرة 
رسالة تطالبنا بالرحيل من الشهباء ومع ذلك 

بقينا. 
ـ مع حلول الذكرى السنوية الثانية 
الحتالل عفرين؛ هل تلقيتم وعوداً 

أو إشارات من قوى دولية أو جهات 
سياسية بفتح ملف عفرين مجدداً 

ملف االنتهاكات واالحتالل أو إنهاء 
هذا االحتالل؟

المرات   إحدى  في  وقلتها  مرات  عدة  قلتها 
»أنتم  لألوروبيين:  األوروبي  البرلمان  في 
تدعمون تركيا ضدنا نحن شعب ال نملك أي 
ال  وأنتم  والمحبة،  السالم  خيار  سوى  شيء 
تريدون المحبة والسالم«. في المنتدى الدولي 
للتطهير العرقي والذي عقد في مدينة عامودا 
لقاءاتنا  وخالل  أوروبيين  مندوبين  وبوجود 
خطوات  يتابع  كان  الكل  بأن  علمنا  معهم 
الهجمات التركية على عفرين خطوة بخطوة 
الدول  بان  لهم  قلنا  شيئاً.  يفعلوا  لم  ولكن 
كيف  وتسمع  ترى  كانت  التي  األوروبية 
تقصف عفرين وبقيت صامتة هم شركاء في 
الهجوم على عفرين، ومن هنا أقول نحن ال 
شعبنا  صمود  شعبنا،  سوى  أحد  على  نعول 
العديد  أفشل  الذي  هو  المخيمات  في  هنا 
ولكن؛  عفرين.  احتلوا  نعم  المخططات  من 
في  يدوم  فقط  االحتالل  يدوم،  لن  االحتالل 
المناطق التي ترضى وتخضع لالحتالل/ أما 
المناطق التي فيها مقاومة فالمحتل سيرحل ال 

شك في ذلك. 

علي الدين هالل ُيسّطر أهداف تركيا الحقيقية بسوريا في بحثه سليمان جعفر: »ستتحّرر عفرين ألن إرادة المقاومة تزداد يومًا إثر آخر« 
مع حلول الذكرى السنوية الثانية الحتالل عفرين من ِقبل الدولة الرتكية املحتلة ومجموعاتها املرتزقة اإلرهابية؛ أجرت وكالة فرات لألنباء حواراً مع الرئيس املشرتك للمجلس الترشيعي إلقليم عفرين سليامن جعفر حول تفاصيل ما 

جرى يف حينها، منذ بدء هجامت االحتالل الرتيك وحتى تاريخ احتاللها، والدور الرويس يف تلك األحداث، باإلضافة إىل املقاومة التاريخية التي خاضها أهايل عفرين عىل مدار 58 يوماً يف وجه آلة الحرب الرتكية.

أمني لجنة اإلعالم يف الحزب الوطني الدميقراطي يف مرص عيل الدين هالل يوضح يف بحثه األهداف الحقيقة لرتكيا يف سوريا والتي أدت بالنهاية إىل احتالل األرايض السوريّة وتغيري دميغرافيتها وهويتها.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

كان  كورونا  فيروس  انتشار  قبل  طويل  لزمٍن 
التاريخ  في  مبثوثاً  أدبياً  تقليداً  الوباء  موضوع 
والشعراء  الروائيين  من  عدد  وتناول  األدبي، 
والفراق،  األلفة  بين  تتراوح  إنسانية  قصصاً 
وكذلك  بالوباء،  حبيبه  فقد  من  ومشاعر 
المحاصرين في الحجر الصحي أو الخائفين من 

العدوى أو الفارين من الموت. 
وألنها  األدب،  موضوعات  هي  متنوعة 
ما خرجت  وكثيراً  مما ال نحب،  تخُل  لم  كذلك 
القصائد والقصص والروايات من رحم المعاناة 
الوباء  التي كان  القصائد  اإلنسانية، ومن أشهر 
موضوعها قصيدة »الكوليرا« للشاعرة العراقية 
شهرتها  نالت  والتي  المالئكة،  نازك  الراحلة 
اخترعت  أنها  نازك  رأت  حيث  فني،  بسبب 
حينها الشعر الحر، مما جعل شهرة هذه القصيدة 
الجارم  علي  المصري  الشاعر  قصيدة  تفوق 
التي كتبها عندما ضربت الكوليرا مسقط رأسه 

)مدينة رشيد( بمصر عام 1895م.
والشاعر  الصحفي  كتب  ذاته  الموضوع  وفي 
»معسكر  قصيدته  كبلنج  روديارد  اإلنجليزي 
والرواية  السرد  ويبقى  عام،  بعد  الكوليرا« 
وهذا  تفاصيل،  وأكثر  باباً،  أوسع  بشكل خاص 
تجربة  وتبقى  كثيرة.  روايات  به  شهدت  ما 
أقالم  حركت  استثنائية  تجربة  وكتابته  األلم 
كبير  نصيب  المرض  أللم  وكان  كثر،  مبدعين 
السياب،  شاكر  بدر  العراقي  أشعار  في  كما 
التجاني  والسوداني  دنقل،  أمل  والمصري 
التي  الروايات  ومن  وغيرهم.  بشير  يوسف 
مع  ذاتية  تجارب  عن  وحكت  المرض  جّسدت 
طاهر  المغربي  للروائي  »استئصال«  المرض 
المصري  للشاعر  اليمنى«  بن جلون، و«ساقي 
للقاصة  وائل وجدي، و«يوميات امرأة مشعة« 
المصرية نعمات البحيري، وربما أتت في كتابة 
عن اآلخر مثلما فعل القاص السوداني علي المك 

في نصه القصصي »للمستشفى رائحتان«.
المريض  وتأرجح  المرض  تجربة  خصوصية 
والتغير  الحياة  ورغبة  الموت  احتمال  بين  فيها 
تجعل  يومه  وتفاصيل  المريض  على  الطارئ 
أشياء  ويالمس  مختلفة،  بطرائق  يتوسل  السرد 
الفكر والفلسفة والدين، وربما تتغير  أخرى في 
نظرة الكاتب لأللم باقترابه منه كما فعل الكاتب 
كتابه  في  بحراوي  سيد  الراحل  المصري 
بموضوع  »انشغلت  قال:  حين  األلم«  »مديح 
عالج  أبدأ  أن  قبل  عام،  نحو  به  وشغفت  األلم 
انتهاء  بعد  لكن  إجبارياً،  توقفت  ثم  السرطان، 
العالج المؤلم أعود إليه، أريد أن أمجده باعتباره 

قرين الحياة، فال حياة بال ألم«.

حب وجدل انتماء
يثار  أال  وينبغي  مقدس،  العام شيء  الرأي  )إن 
من  مأخوذة  الجملة  أن  رغم  فيه(  االضطراب 
رواية »الطاعون« للكاتب المسرحي والروائي 
قبل  ُكتبت  التي  كامو  ألبير  الشهير  الفرنسي 
عشرات السنوات فإنها تحيلنا لتعامل بعضهم مع 
التعامل  والتستر ال  التكتم  كورونا، من محاولة 

الشفاف ومواجهة الضيف الثقيل. 
ولم تخُل رواية ألبير كامو من الخيال وإن حدد 
االسم  معروف  الوباء  وجعل  )وهران(  المكان 
ومحدد الزمان )1947م(، لكنه وظف ذلك في 
اإلشارة بالرمز إلى غايات أخرى يمكن إدراكها 
نقاد  ويقول  العالمية.  الحرب  لسياق  بالنظر 
الطاعون  استخدم  الفرنسي  األديب  أن  أدبيون 
رمزاً يشير إلى الغزو األلماني ألوروبا مدفوعاً 

بأيديولوجية نازية تتضمن اإلبادة الجماعية.
تكترث  لم  التي  البدايات  أمر  الرواية  وتناقش 
المعهودة،  والتبريرات  في وهران،  السلطة  لها 
نفوق  إلى  الطبيب  عيادة  أمام  فمن ظهور جرذ 
ثم  الجرذان،  مكافحة  لدائرة  الغازية  الجرذان 
حاالت الموت، وكما يقول الراوي: »الواقع أن 
أحداً لم يفكر في أن يتحرك ما دام كل طبيب لم 
يقف إال على حالتين أو ثالث، ولكن كان بحسب 
بعضهم أن يفكر بجمع األرقام فيذعر ويبهت«.

»طاعون« ألبير كامو كان لجدل القدر والقضاء 
الواقع مساحة واسعة فيه بين طبيب ملحد وقس 
وصحفي جاء زائراً، فصار من أهل المدينة ال 
عن  وهران  ُعزلت  أن  بعد  مغادرتها  يستطيع 
حبيبته،  من  الصحفي  منع  الحجر  هذا  العالم، 
خارج  كانت  التي  وزوجته  الطبيب  بين  وحال 
إلى  الطاعون  يضمها  لم  لالستشفاء،  وهران 
خارجه  يتركها  لم  الموت  لكن  السوداء،  قائمته 

أيضاً.

إيبوال.. الذعر وأحاديث أخرى
وسبقها  واألمراض  األوبئة  روايات  تعدد  رغم 
السوداني  الروائي  فإن   »76 »إيبوال  لروايته 
أمير تاج السر وضع بصمته الخاصة في رواية 
حقيقي،  وتاريخ  حقيقة  بأمكنة  واقعية،  أكثر 
إيبوال  »وحده  بامتياز:  قاتالً  الفيروس  جاعالً 
الذي يرعى في دم عامل النسيج ودماء اآلخرين 
الذين اقتنصهم من البارحة يعرف ويخطط وينفذ 

متى ما استطاع«.
»تذكرت  السر:  تاج  يقول  إيبوال،  تجربة  وعن 

جنوب  أبناء  من  طبيب  من  سمعتها  قصة 
السودان حين التقيته في عيادة نائية في أطراف 
من  الوحيد  الناجي  كان  سودان،  بورت  مدينة 
المستشفى،  طاقم  أفراد  كل  مات  إذ  المرض، 
وطبيب أرسلته العاصمة للمساعدة، كانت قصة 
دامية ومرعبة ومحزنة أيضاً، ولم تكن هناك أي 
إمكانيات لمكافحة المرض الذي كان أصالً بال 
هوية محددة ذلك الوقت، أثرت فّي تلك القصة، 
وظلت في عقلي الباطن، ثم جاءت بعد ذلك نصاً 

روائياً«.
يتمشى  الذي  والقتل  »الذعر  السر:  تاج  ويتابع 
والخيانة  الحب  يمنع  لم  الروايات  في صفحات 
الناس  يعتري  مما  وكثير  واليأس،  واألمل 
لويس  بيت  داخل  الوباء«،  أنف  الحضور رغم 
نوا كانت لزوجته أفكار أخرى بعيدة تماماً عن 
الفزع والموت والدم، أفكار الخصوبة المتأخرة، 

واحتماالت الحمل من عدمها.
وبسؤاله: هل شكل كون مؤلف إيبوال طبيباً دافعاً 
أن مهنتي كطبيب  السر: »أظن  تاج  يجيب  له؟ 
ساعدتني في المعلومات، وأتاحت لي فرصة أن 

ألتقي الطبيب الذي حكى لي القصة«.

الحب في زمن الكوليرا
كانت  األوبئة  تناولت  التي  الروايات  أغلب  في 

القصص اإلنسانية عناوين جانبية تحت عنوان 
رئيس هو اسم الوباء، لكن الروائي نوبل غارسيا 
ماركيز جعل الحب محور روايته، حب معتق لم 

ينل فيه الحبيب بغيته إال بعد عشرات السنين. 
أما الكوليرا فمثلها مثل الحروب األهلية وأحداث 
استطاع  )فلورنتينو(  غارسيا  بطل  لكن  كثيرة، 
أضحى  الذي  التلغراف  فعامل  الوباء،  توظيف 
سنة   53 بعد  واستطاع  نهرية،  لمركبات  مالكاً 
الركاب  حركة  لكن  محبوبته،  برفقة  يكون  أن 
والتوقف في مرافئ نهر مجدلينا يقلقان البطل، 
وعندما سأل القبطان عن سبيل لتجاوز ذلك قال: 
»السبيل الوحيد الذي يتيح القفز فوق كل شيء 
السفينة«  متن  على  بالوباء  مصاب  وجود  هو 
ورفع العلم األصفر، في إشارة إلى الوباء، وأنه 

زمن الكوليرا. 

بداية  يابانية  سفينة  حجرت  كورونا  زمن  في 
سكنها  الذي  أن  الواضح  لكن  الماضي،  شباط 

الذعر، أما خالف ذلك فلم نعلم بعد.
بعد آخر في  يوماً  تنتشر عدوى كورونا  وبينما 
ضربت  أوبئة  مثل  لكنها  الجاري  الجديد  العام 
البشرية ستكون تاريخاً بال شك وحكايات نراها 
اليوم، بل ربما كنا جزءاً منها، ويستطرد كاتب 
مضاعفاً  أسى  يحدث  كورونا  اآلن:  »إيبوال« 
وبسبب  مكان  كل  في  العظيم  انتشاره  بسبب 

في  يكتبه  الكثيرين، ومؤكد سيأتي من  ضحاياه 
رواية ذات يوم«.

وكاالت

تعتبر الثقافة الكردية  واحدة من أقدم  الثقافات 
في العالم. فقد تأسست هذه الثقافة  من لدن أجيال 
متعاقبة اتخذوا - في الفترة الممتدة من  6000 
إلى 5400 سنة قبل الميالد - من الجبال، الوديان 
هذه  أّن  والالفت  لهم.  مأوى  الكردية   والمدن 
الثقافة تداخلت مع نظيرتها المنحدرة  من بالد ما 
بين النهرين، حيث  يرى الكرد أنفسهم منحدرين 
من الشعوب الهندو- أوروبية التي شكلت الحقاً 
شعوب الكوتيين، الكيشيين، الميتانيين ومجاميع 
بشرية أخرى سكنت مع مرور الزمن و بشكل 
جبال  سلسلة  الجودي،  جبال  بمحاذاة  متواصل 

زاغروس وآرارات. 

لكل هذه الشعوب هوية عرقية، مشتركة  تتحدث 
وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط  مشتركة  ولهجات  بلغات 
ببعضها البعض. لذلك يمكن اعتبار الكرد أحفاداً 
لكل الذين استقروا في كردستان على مّر الزمن،  
للظلم،  عرضة  كان  الثقافي  التراث  هذا  أّن  إال 
اإلهمال والقمع، أو إلى الطغيان من قبل الثقافات 
في  الشديد  أدى ولألسف  ما  المسلطة،  األخرى 
اختفاء أو تدمير عناصر هامة من التراث الثقافي 

الكردي األصيل. 
وهناك أمثلة عديدة تشير إلى التهديد بتقهقر هذا 
مادية  قيمة  ذي  يعتبر  والذي  الكردي  التراث 
المنطقة  في  عنها  االستغناء  يمكن  ال  كبيرة 

التهديد  ذلك  على  مثال  أيضاً. وخير  ومحاذاتها 
االصطناعية  والمشاريع  السدود  تشكله  الذي 
تابعة لدول مستعمرة قسمت بموجبها الكرد إلى 
إيران، سوريا  العراق،  تركيا،  في  أجزاء  أربع 
وفرقتهم تشتُت لم شملهم وتضعفهم، فضالً عن  
حسن  مدينة  المياه  تغمر  بأن  المباشر  التهديد 

كيف، والتي تعتبر أقدم مدينة  كردية.  

نوروز واحتفاالتها

يعتبر نوروز، أي »اليوم الجديد« العيد القومي 
رأس  عيد  نفسه  الوقت  وفي  الكردي  للشعب 
الـ  يوم  يصادف  والذي  الجديدة  الكردية  السنة 

21 من آذار، وفق التقويم الميالدي. 
وعيد نوروز من األعياد القديمة التي يحتفل بها 
الكرد، حيث يعود تاريخه إلى القرن السابع  قبل 
دولة كردية،  أول  تأسيس  منذ  الميالد، وتحديداً 
وله  قومياً   بُعداً  العيد  هذا  يحمل  ماد«.  »دولة 
الظلم  التحرر من  صفة خاصة مرتبطة بقضية 
النار على قمم الجبال،  فهم يعمدون إلى إشعال 
رمزاً النتصار الكرد على الطغاة والتخلص من 
هذا  أّن  يذكر  ضدّهم.  يُمارس  كان  الذي  الظلم 
الخصب  الربيع وهو شهر  بداية  العيد يصادف 
األخضر  ثوبها  الطبيعة  تكتسي  حيث  والتجدّد 
فتظهر بأبهى ُحللها ما يسمح بطريقة أو بأخرى 
المناسبة  بهذه  االحتفال  في  الكردي  للشعب 

المميزة. 

وبمناسبة هذا العيد يخرج الكرد  في هذه الفترة  
الكردي،  الزّي  مرتدين  الطبيعة  أحضان  إلى 
فيمارسون طقوس هذا العيد من خالل إيقاد شعلة 
حداد،  كاوا  ُشعلة  عليها  يُطلق  والتي  نوروز، 
وفق االسطورة وعقد حلقات الرقص الجماعي 

والغناء.
وخصوصية »عيد نوروز« بالنسبة للكرد ترتبط 
ثورة  عن  تتحدث  التي  التاريخية  باألسطورة 

الحداد ضد ملك جائر  يدعى كاوا  قادها كردي 
حكمه،  أنهت  دهاق«  »زحاك-  اسمه  متسلط 
»نوروز«  االنتصار  يوم  اسم  الثائرون  فأطلق 
-ويعني »يوماً جديداً«- على ذلك اليوم. وكانت 
النار توقد قديماً على أسطح المنازل في إشارة 
إلى حتمية انتصار النور على الظالم، وهي دليل 

على فرحة التحرر وانتزاع الحرية كما يعتقد.

ال شبيهَ لقصِة عفرين في كّلِ الجغرافيا السوريّة، 
ومحاولةُ البعِض إجراَء مطابقٍة أو مقاربٍة لها في 
منطقة أخرى في سوريا هي إّما جهٌل بالوقائعِ أو 
تزويٌر لها. والالفت أنّه كلما ُطرحت قضية على 
بطرحِ  الطريق  يقطع  من  يبادر  البحِث،  بساِط 
المطابقِة،  نحو  على  الشرقيّة  الغوطة  موضوع 
كلتا  ففي  المالمح،  ببعض  التشابه  وليس مجرد 
في  الصادر   2410 القرار  يُنفذ  لم  المنطقتين 
النار،  إطالق  بوقف  القاضي   2018/2/24
وجرى الحديث طويالً حول اتفاٍق روسّي-تركّي 
قصة  وطرح  الغوطة.  مقابل  عفرين  مضمونه 
للتعميِة على  بل  المقارنِة،  لمجرِد  ليَس  الغوطة 

ما يجري في عفرين 

جغرافيا اإلرهاب
جوهُر  هو  دمشق  ريِف  في  يحدُث  كان  ما 
هذا  نتيجةُ  كانت  وأيّاً  السلطِة،  على  الصراعِ 
السياسّي  النظام  بقاء  إما  النتيجة  فإّن  الصراع، 
واحتواءه لألحداث سياسيّاً أو عسكريّاً، أو انتقاَل 
السلطِة إلى طرٍف سورّي مختلٍف في توجهاته 

الدينيّة والعقائديّة وارتباطاته السياسيّة.
المسألة في الغوطة ال تخرج عن إطاِر الخصومِة 
السياسيّة، ولكنها تدحرجت إلى العسكرةِ، ووفَق 
الطرفان  انخرط  والثورةِ  المؤامرةِ  نظريتي 
تدريجيّاً  سوريا  ولتصبَح  مسلحٍ،  صراعِ  في 
قوًى  ساهمت  الجهاديّة،  للحالة  استقطاب  بؤرةَ 
إقليميّةٌ بإمدادها بالماِل والسالحِ واألفراد، وكان 
الدور التركّي األكثر فعّاليّة بينها، فبدأت بتوجيه 

المعارضة ومن  لقوى  دعمها  وإعالن  الرسائل 
الوقوف إلى جانبها وتحولت الحدود إلى معابر 
على  حّرضت  ما  وسرعان  واألفراد  للسالح 
المناطق، في وقٍت  الكرد في مختلف  استهداف 

حاول الكرد النأي عن هذا الصراعِ.
مساحة الغوطتين الشرقيّة مع الغربية 230 كم2، 
بنهاية  المسلحة  الفصائل  أولى  فيها  وظهرت 
2011 إذ انضمت قبل ذلك إلى الحراك الشعبّي 
عن  الغوطة  وخرجت  لنظام  برحيل  وطالبت 
سيطرة النظام عام 2012، وكانت مقراً لجيش 
النصرة  جبهة  وكذلك  الرحمن  وفيلق  اإلسالم 
وعدٍد كبير من الفصائل المختلفة، وتلقت الدعم 
السعودية.  رأسها  على  عربية  دول  من  الكبير 
الصراع  من  جوالت  المنطقة  شهدت  وقد 
المسلح بين جيش اإلسالم ذي التوجهات السلفيّة 
الذي  الرحمن  وفيلق  السعودية  من  والمقّرب 
تقارب  في مرحلة الحقة  ولكن  االعتدال  ادّعى 
الذي  الرؤية االستعالئيّة  النصرة ذي  مع جبهة 
الفرقة  توصيف  بنفسه  ويحصر  اآلخرين  يكفّر 

الناجية.
مع  كبيرة  معارك  في  الغوطة  فصائل  دخلت 
بالقذائف  دمشق  وأمطرت  السورّي  الجيش 
عمليات  ونفذت  الحرب،  مرارات  وأذاقتها 
تفجير  تنفيذ  منها  العاصمة  قلب  في  اختراق 
وكان   ،2012/7/18 في  القومي  األمن  مكتب 
النظام، ذلك ألّن دمشق  يعّول عليها في إسقاط 
وثقله،  سوريا  في  السياسّي  النظاِم  مرتكز  هي 

عفرين والغوطة... ما بعد المقارنةاألدب... سفير اآلالم والحب والحرب
الصحيُح يف مقاربِة القضايا مراعاُة خصوصياتِها وتفاصيلها، ولعل بعَضها يتشابه، ولكنه ال يتطابُق كلّياً، ليتمَّ عالجها بوصفٍة موّحدٍة قطعّيٍة، وهذا حاُل عفرين والغوطة الرشقّية، فكلتاهام قضية سوريّة يتوجُب حلّها يف اإلطاِر الوطنّي، ولكن املطابقَة 

بينهام سوُء مقاربة أو تجاهٌل، ينطوي عىل نوايا سياسّية تستهدُف متييَع قضيِة االحتالِل الرتيّك لعفرين وصوالً لرشعنته.

باقي تحقيق/ رامان آزاد في  المعارضة  فصائل  أنجزته  ما  وكّل 
الجغرافيا السوريّة ال قيمة له أمام أهمية ما كان 
يحدث في محيط دمشق وضواحيها بسبب القرب 

والحصار الذي تفرضه على العاصمة.
مرتزقة  من  مئات  نفذت   2013/12/11 في 
مجازر  التوحيد  ولواء  اإلسالم  وجيش  النصرة 
الهوية  على  القتل  واستهدفت  عدرا  مدينة  في 
وفي  الحرق،  وحتى  والذبح  بالرصاص 
2015/10/13 طافت شوارع دوما نحو 100 
األسرى  فيها  ُوضع  بأقفاٍص  ُجهزت  سيارة 
وُوضعت  معينة،  طائفة  من  النساء  وبخاصة 
اإلسالم:  جيش  وقال  األسطح،  على  أقفاٌص 
في  ويوزعها  األقفاص  من  المزيد  سيصنع  إنّه 
أنحاِء الغوطِة ليمنَع القصَف الجوّي، وكان جيش 
اإلسالم يصطحب المحتجزين عنده لدى االنتقال 

واالنسحاب.   

السرديّة العدديّة والمبالغةُ باألعداِد
وأكبر  كم2   110 الشرقيِّة  الغوطِة  مساحةُ  تبلُغ 
أّن  وقالوا  بلدة،   20 ونحو  وحرستا  دوما  مدنها 
نسمة، ومن  مليون  يبلغ 2.8-2.5  عدد سكانها 
ألن  كبيرةٍ،  لدرجٍة  فيه  مبالغ  الرقم  أّن  المؤكد 
عام  قدرت  ريفها  مع  دمشق  مدينة  سكان  عدد 
2010 بنحو 4.4 مليون ومساحة محافظة ريف 
دمشق 18.1 ألف كم2، كما أن هذا الرقم الذي 
محافظة  كامل  سكان  عدد  على  يزيد  أو  يعادل 
فيما  مليون،   2.7 بحوالي  المقدر  دمشق  ريف 
كم2   120 ومساحتها  الغربيّة  الغوطة  هناك 
ومناطق  الغوطة،  مركز  داريا  مدينة  ومركزها 
شمال غرب دمشق وتضُم مدَن الزبداني والهامة 
دمشق  ريف  شمال  ومدن  جنوبها  وفي  والفيجة 

النبك والقطيفة ومعلوال ويبرود، وهذا عدا  مثل 
مدن وبلدات جنوب دمشق مثل الكسوة. وبالتالي 
فالسرديّة العدديّة تّم التالعب بها لدرجة كبيرة، 
واليوم يرّوج لرقم خمسة ماليين لعدد سكان إدلب 
وتثبيت رقم 3.6 مليون الجئ سورّي في تركيا.
غالبية  نزح  المسلح  الصراع  استمرار  ومع 
وقّدّر  معارك،  منطقة  الغوطة  وأصبح  األهالي 
سكانها الذين رفضوا الخروج منها بحوالي 400 
ووصلوا  الحصار  عانوا  وهؤالء  شخص  ألف 
قسرّي  تهجيٍر  عن  والحديُث  الجوع.  حافة  إلى 
إذ  تعميٌم فضفاٌض،  الشرقيّة  الغوطة  أهالي  لكّلِ 
توّجه نحو 114 ألف شخص إلى مدينة دمشق، 
من  للمسلحين  كامل  خروج  عن  اإلعالن  وتم 
الغوطة الشرقية في 2018/4/14، خرجت آخر 
في  الشرقية  الغوطة  منطقة  في  مسلحة  جماعة 
باتجاِه  خرجوا  الذين  عدد  وقُدّر   ،2018/4/2
بالحافالت.  ترحيلهم  تّم  ألف   15 بحوالي  إدلب 
تثبيت عودة  تم  األول 2019  كانون  بداية  ومع 
بمزيد  يطالبون  وهم  ألف شخص  من 40  أكثر 
من الخدمات، وقد بوشر فعليّاً في 2018/3/30 

بعملياِت إزالة األنقاض وفتح الطرقات.
بدأ الجيُش السورّي معركةَ السيطرةِ على حرستا 
في 2018/2/18 ولم يكِن التاريخ تزامَن صدفٍة 
مع العدوان التركّي على عفرين، بل مخطط له 
من قبل موسكو، وانتهت بسيطرة الجيش السورّي 
المسلحين  آالف  إخراج  تسويٍة   باتفاِق  آذار  في 
وعوائلهم على مراحل بموجب اتفاقات منفصلة 
أبرمتها روسيا، وتم إخراج 4386 شخصاً من 

الشام  أحرار  حركة  من  مرتزقاً  المدينة 1413 
اإلسالميّة، وبقي بالمدينة، وفق تقديرات مجلس 
المدينة الذي تولى إدارة شؤونها قرابة 15 ألف 
المدينة  خارج  بالتحرك  لهم  يُسمح  لم  شخص 
التي  انتهاء مرحلة »تسوية األوضاع«  بانتظار 
دخل  المعارك،  وقف  وبعد  االتفاق.  عليها  نّص 
اآلالف من النازحين لتفقِد ممتلكاتهم، بعد تدقيق 
أسمائهم لد حاجز أمنّي على مدخل المدينة. وكان 
اندالع  قبل  ألفاً  بـ250  يقدر  سكان حرستا  عدد 

النزاع.

صوٌر متناقضةٌ
تبلغ  إذ  تماماً  مختلفة  فالقضية  عفرين  في  أما 
17 ضعفاً  نحو  أي  كم2   3850 نحو  مساحتها 
مساحة  بها  تُقارُن  وال  معاً،  الغوطتين  لمساحة 
الغوطة الشرقيّة، واالستهداُف المسلُح طالها منذ 
االجتياحِ  القصِف ومحاوالِت  األزمِة عبر  بداية 
وفرِض الحصاِر عليها، رغم أنّه ال يخدُم الهدَف 
توجدُ  ال  فالمنطقةُ  النظاِم،  إسقاِط  في  المعلَن 
المعادلِة  في  أمنيّة وعسكرية وازنةٌ  فيها مراكٌز 
منطقة سوريّة »قصية  فهي  السوريّة،  السياسيّة 
خدميّاً  ومستبعدةٌ  الجغرافياً  بعيدة  مقصية« 
وسياسيّاً. الحرب في عفرين كانت تخدُم األجندة 
تصديِر  ومحاولِة  الكرِد  ِعداِء  في  ليس  التركيّة 
الطموحات  لجهِة  بل  وحسب  الداخليّة  األزمة 

التركيّة باالحتالل والضم أيضاً.
باإلمكاِن  كان  مسلٌح  صراٌع  بالغوطِة  حدث  ما 
البنياِن  على  والمحافظِة  الدماء  لحقِن  تجنبه، 
بالمشهد  التغيّر  أّن  المؤكد  ومن  والعمراِن. 
السورّي وصل أقصى حدوده، وقد شهدت أمثاله 
ولكنَّ  داخليّة.  نزاعات  واحتملت  أخرى  بلداٌن 
الغوطةَ بالنتيجِة لم تخرج من إطاِرها السورّي، 
من  خارجّي  لعدواٍن  عفرين  تعرضت  بالمقابل 
الحياة وُهّجر  تفاصيِل  دولٍة أخرى استهدف كلَّ 
التغييُر  ويستمرُّ  العودةِ،  من  وُمنعوا  أهلها 
واالستلحاق،  لالقتطاعِ  تمهيداً  فيها  الديمغرافّي 
واقع  مع  بعفرين  الغوطة  تُقارُن  ال  وبالتالي 
االحتالل واالنتهاكات اليوميّة والتتريك، فالقضية 
لتكوَن  المحليّةَ  الخصوصيّةَ  تتجاوُز  عفرين  في 
معنى  فما  وإال  الوطنيِّة،  للسيادةُ  فاضحاً  انتهاكاً 
أن يتمَّ استهداُف المواقع األثريّة ونبُش األراضي 
أصبح  أيضاً  فالتاريُخ  التاريخيّة،  اللقى  وسرقةُ 
مئذنة  انهيار  فصولها  وآخر  االحتالِل  ضحية 
عملياِت  بفعِل  القديم  الحديد  شيخ  شيه/  مسجد 
الحفِر تحت األرِض، وبالمجمِل ما يتمَّ في عفرين 

انتزاٌع للهويِة الوطنيّة وتتريٌك.
من  المرّحلين  أّن  المغايرة  األخرى  الصورة 
إعالميٍّة  تغطيٍة  وسط  الحافالِت  ركبوا  الغوطِة 
باإلرهابيين،  توصيفهم  من  سنواٍت  وبعد  الفتٍة، 
مجّردَ  الحافالِت  ركوِب  مع  فجأةً  أصبحوا 
بل  ال  البيوَت،  وجدوا  حلّوا  وحيثما  مسلّحين، 
من  قسراً  عفرين  في  األصالء  األهالي  أُخرج 
والحالةُ  الغوطة،  من  المرّحلين  لتوطيِن  بيوتهم 
العفرينيّة مغايرةٌ، بخروجِ األهالي إلى العراء في 
طوفاٍن بشرّي في مشهٍد استثنائّي لم يحدث طيلة 
أنّه تكرر في سري كانيه/  األزمة السوريّة، إال 
والسبُب  أبيض،  سبي/تل  وكري  العين  رأس 
االنتقال  بعد  الروسّي،  والقبوُل  التركّي  الضغط 

من محاربِة اإلرهاِب إلى استثماره.

عفرين... وحديُث االنفصاِل
سياسيّةٌ  طفولةٌ  هي  والتقسيِم  االنفصاِل  أحاديُث 
عفرين  وباختصار،  السطحيِّة،  غايِة  في  وكالٌم 
تملُك  ال  سوريا  شمال  في  الجغرافيا  وكامل 
لالنفصال،  وسياسيّة  ولوجستيّة  ماديّة  إمكاناٍت 
يميُل  المناطق  هذا  في  العاَم  المزاَج  أّن  كما 
السوريِّة،  بالوحدةِ  للتمسِك  الساحقِة  باألغلبيِّة 
والنسبِة  فيها  المكوناِت  بتعدِد  المنطقةُ  وتتميّز 
قوميٍّة  مكوناٍت  مع وجوِد  فيها،  الوازنة  العربيّة 
الواقُع  هو  جداً  المهم  والعامُل  أخرى،  ودينيٍّة 
انقطاعات  فيه  الكردّي  فالوجودُ  نفسه،  الكردّي 
كّل  ومعهم  الكرد  أّن  والحقيقةُ  كبيرة،  جغرافيّة 
إصالحٍ  مشروَع  تبنّوا  سوريا  شمال  مكوناِت 
طاولِة  على  للمناقشِة  قابٍل  ومجتمعّي  سياسّي 
حٍل  إيجاد  إلى  يتطلعون  وهم  الوطنّي،  الحواِر 
قانونيّة ودستوريّة،  العالقة ضمن أطٍر  لقضيتهم 
المحتملِة  المضاعفاِت  كّل  إدراِك  من  وانطلقوا 

لألزمِة السوريِّة، ولم يكِن الطرُح على مستوى 
على  فعٍل  وردّ  األحادّي  المكّون  أو  االرتجال 
المظلوميّة الكرديّة التاريخيّة كما يحاول البعض 
تركّي  وبدعٍم  اآلخرون  كان  فيما  تصويره، 
االنتقال  تم  وبذلك  السنيّة،  للمظلوميِّة  يرّوجون 
عبر  السياسة  خدمة  في  اإلرهاب  استثمار  إلى 
والمناطقيّة  والمذهبيّة  القوميِّة  النزعِة  تحريِض 

ضد مكّوٍن قومّي.

استجابة  جاء  الشعِب  حمايِة  وحداِت  تأسيُس 
القرى  في  الوجوديِّة  للحمايِة  ملحة  لضرورة 
لم  وهي  المتكرر،  االستهداف  نتيجة  والبلدات 
للمغالطِة،  تجنباً  خالصة  كرديّة  أسماء  تُطلق 
وانسجاماً مع أهدافها بكونها قواٍت وطنيّة تحمي 
الشعَب، ثم انضوت هذه القواُت في تشكيٍل أكبر 
باسم قواِت سوريا الديمقراطيّة، وهو اسم جامع 
ويعكُس  نوعٍ  أّي  من  تمييز  غير  من  للسوريين 
مكوناٍت  تضمُّ  أنّها  األولى  مهمتين:  مسألتين 
سوريٍّة وتؤكد طبيعةَ المهمةَ التي اضطلعت بها 
اإلرهاِب  رجِس  من  السوريّة  المناطق  بتطهيِر 
خاصته  التي  المعارك  كل  في  تجلّى  ما  وهو 
معركة  في  جغرافيّاً  إنهائه  إلى  وصوالً  ضده، 
الباغوز في 2019/3/23 والمهمِة الثانية طبيعة 
لألزمة  حالً  تتبناها  الذي  السياسّي  المشروعِ 
الوطنّي،  الكياِن  ووحدةِ  بالديمقراطيّة  والمتمثل 
االرتزاِق  مستنقعِ  في  الكثيرون  وقع  وبالمقابِل 
لفصائلهم  أسماء  واتخذوا  المأجوِر،  والقتِل 
المرتبط  مشروعهم  طبيعة  عن  تنبئ  المسلحة 
الخالف  عوامل  تحّرض  كما  خارجيّة  قوى  مع 

التاريخيّة. 
االستقراِر  من  معدودةً  سنواٍت  عفرين  عاشت 
كان  فيما  ذاتيّاً  حياتها  شؤون  تديُر  واألمِن، 
والفوضى،  االضطراِب  يعيشون  اآلخرون 
وكّل ما حدث في عفرين كانت له أسباٌب ملّحة، 
االنفصاِل،  مؤشَر  يكن  ولم  الحياة،  تنظيم  هي 
لم  الصيغة  تلك  أّن  يعلمون  كانوا  األهالي  وكّل 

الحرُب،  تنتهي  ريثما  مرحليّة،  بل  نهائيّة،  تكن 
وكان  الوطنّي.  للحواِر  النموذُج  هذا  وليُطرَح 
إلى  الصيغِة  تلك  وصوِل  لمنَع  محاولة  العدواُن 
الطريقة  وفق  قسراً  ليسقطها  الحواِر،  طاولِة 
اتفاِق  في  ألنقرة،  المهمة  وبتفويِض  الروسيّة، 
الحتواء  لمبادرةٍ  صيغٍة  أيّةُ  تُطرح  ولم  تبادٍل، 

الحالة العفرينيّة وطنيّاً فتمنع العدواَن.
ظّلِ  في  عفرين  في  يحدُث  ما  هو  االنفصاُل 
إلى  تحّوَل  ثوريّاً  نفسه  يعتبُر  فمن  االحتالل، 
مقاتٍل انكشارّي يخدُم السلطاَن العثمانّي، ويرفع 
العلَم التركّي ويفرض التتريُك، فيما أقام االحتالل 
سوريا.  مناطق  عن  عفرين  ليفصَل  الجداَر 
وحديُث االنفصاِل لم ينتِه، وهناك أحاديٌث أخرى 
وبهذه  واإلرهاِب،  واإللحاِد  كالكفِر  توازيه، 

الصورة تراجَع الحديُث عن المواطنِة.
إجراء مقاربة بين كرد سوريا مع كردستان العراق 
ومسألة االستفتاء، أجندةٌ سياسيّة تركيّة ومحاولةُ 
تشويٍه للحقائِق أيضاً، ألّن الواقع العراقّي إجماالً 
فالكرد  الجغرافيا  وحدة  العوامل  وأهم  مختلف، 
يعيشون في مناطق متواصلة جغرافيّاً، وعددهم 
السياسيّة  التجربة  هو  الثاني  والعامل  أكبر، 
مستوى  على  متقدمة  مستويات  إلى  ووصولهم 
حل  على  اتفاقية  إلى  بالتوصل  الدولّي  اإلقرار 
شامل للقضية الكرديّة في نيسان 1964، وكذلك 
اتفاق 1970/3/11 )اتفاق الحكم الذاتّي( والذي 
أّكد على الحوار والحّل السلمّي بعد ثورة مسلحة 
اعتباراً  البارزاني  المال مصطفى  الراحل  قادها 
االتفاقية  إفراغ  تم  ثم  ومن   ،1961 أيلول  من 

الجزائر عام 1975 بين إيران والعراق.
من المهم جداً أن تأخذ عفرين مكانتها الصحيحة 
على المستويين األول السورّي الوطنّي على أّن 
السوريّة  الوطنيّة  السيادة  انتهاك  يعني  احتاللها 
ومحاولة قضم لألراضي السوريّة وإعادة ترسيم 
سيفر1920/8/10  اتفاق  منهج  على  الحدود 
ولوزان  أنقرة1921/10/20  واتفاق 
1923/7/24 ومن بعدها سلخ لواء إسكندرون 
1939، وبالتالي عفرين مسؤوليّة وطنيّة بامتياز 
ومعها كل المناطق المحتلة. أما المستوى الثاني 
فهو المستوى الكردّي القومّي وهو يستدعي توافقاً 
أولوياِت  يحدد  يأخذ  موّحٍد  موقٍف  وتبني  كرديّاً 
واإلرهاب،  االحتالل  وإنهاء  بالتحرير  المرحلِة 
وينطلق من اعتبار أّن العدواَن التركّي يستهدُف 
ومستقبله،  وماضيه  بحاضره  الكردّي  الوجوِد 
وعلى هذا األساس فإّن إجراءاٍت مهمةً يجب أن 

تُتخذَ من غير انتظاٍر وعلى كّل المستوياِت.

الثقافة الكرديّة عراقة تتحدى الزمان وتتحد باملكان
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انتقل  والذي  كوفيد-19  المستجد  كورونا  فيروس 
ُمعِد  مرض  ليسبب  العالم  دول  بين  كبيرة  بسرعة 
األول  كانون  في  الصينية  يوهان  مدينة  في  اكتشف 

.2019
هذا  حيثيات  يتناول  بأجمعه  حالياً  العالمي  واإلعالم 
من  والحد  منه  للوقاية  الدول  وإجراءات  المرض 
مدن  مدنها  أصبحت  البلدان  من  فالكثير  انتشاره، 
بفرض  أخرى،  ودول  وفرنسا  إيطاليا  مثل  أشباح، 
حظر للتجوال في هذه البلدان، غير البلدان التي طالبت 

مواطنيها بعدم الخروج من المنزل إال للضرورة.
في شمال وشرق سوريا رغم عدم تسجيل أي إصابة 
في نقل أخبار  حتى اآلن، ولكن اإلعالم تأخر كثيراً 
فيروس كورونا، وقد ينظر له من جانب عدم زرع 
كل  تناول  رغم  ولكن  المواطنين،  نفوس  في  الهلع 
موضوع  سوريا  وشرق  شمال  في  اإلعالم  وسائل 
كورونا ولكن مازال الكثير من المواطنين يرون بأن 

هذا الفيروس بعيد ولن يصل لمناطقنا.
فتقول مواطنة عبر مقطع فيديو يظهر بمقابلة مع أحد 
في  ينتشر  ال  المرض  »هذا  بأن  الفضائية  القنوات 
البقر  منها  المختلفة  الحيوانات  نربي  فنحن  مناطقنا 

وكورونا سوف يهرب منا«!
بينما صحيفة »ليفانت« الصادرة من بريطانيا والتي 
بعنوان »كورونا قامشلو،  نشرت في موقعها تقريراً 
المباالة شعبيّة وتأّخر الجدّية الرسميّة«، ومن خالل 
مع  الشعبي  التعامل  جدية  عدم  مدى  يظهر  التقرير 
التقرير »مجموعة  في  جاء  بحيث  كورونا،  فيروس 
من الصبية الذين يلهون بكرة القدم في حّي اآلشورية، 
التفتوا حول بعضهم جميعاً، وكانت أصواتهم متداخلة 
المدارس  مبسوطين  خلينا  أستاذ  »يا  وبهجة:  فرحاً 
الفيروس خدمنا  تفتح،  سّكرت، وإن شاء هللا ما عاد 

أكتر من كل شيء«.
اإلعالم في شمال وشرق سوريا دخل مرحلة جديدة 
وطرق  إرشادات  المختلفة  وسائله  عبر  ينشر  وبات 
مختلفة للوقاية والتعريف بهذا المرض، وحتى منظمة 
وهي  الكردية  باللغة  فيديو  أدرجت  العالمية  الصحة 
حالة تحصل للمرة األولى، بينما بعض االستطالعات 
في مدينة قامشلو أشارت بأن البعض مازالوا يريدون 
وطرق  الفيروس  بهذا  التعريف  اإلعالم  وسائل  من 
الوقاية منه على الرغم من أن وسائل اإلعالم تنشر 
الوقاية  وطرق  الفيروس  هذا  أخبار  متواصل  بشكٍل 
يتابعون  ال  المواطنين  من  البعض  أن  فيبدو  منه، 

هل يقوم اإلعالم بدوره كام يجب تجاه كورونا؟؟؟
روناهي/ قامشلوـ رغم ظهور فريوس كورونا يف شهر كانون األول من العام 2019 يف الصني، إال أن الرتكيز اإلعالمي بتناول موضوع هذا الفريوس كان قبل حوايل مدة شهر تقريباً، وبالفعل اإلعالم انقسم لشطرين يف الوقت الحايل، إعالم يقوم 

بواجبه كام يُراد منه حول نقل أخبار هذا الفريوس وطرق الوقاية منه، باإلضافة لإلعالم الذي يزيّف الحقائق وينرش الشائعات بعيداً عن االستعانة بأي طبيب أو جهة صحّية، ويف شامل ورشق سوريا كيف كان اإلعالم يا تُرى؟

لإلذاعات  يستمعون  وال  الصحف  وال  الفضائيات 
إهمالهم  ويرمون  سوريا،  وشرق  شمال  في  المختلفة 
بالتحجج بعدم  لصحتهم والوقاية من فيروس كورونا 
من  المواطنين  ولكن  ذلك،  تجاه  بواجبه  اإلعالم  قيام 
ويقولون:  كورونا  من مرض  يسخرون  أنفسهم  تلقاء 
»ليس هناك أي شيء قادر علينا كشعب سوريا عايش 
العام  منذ  الثورة  سنوات  طوال  الصعاب  هذه  كل 

.»2011
اإلعالم الُمفبرك والزائف

وسائل  على  يعتمدون  الكثيرين  بأن  االعتراف  بدّ  ال 
منها،  والمصادر  األخبار  ألخذ  االجتماعي  التواصل 
فتح  لشخص  فكيف  الخطورة  غاية  في  األمر  وهذا 
صفحة منوعة أن تكون منبر رسمي لك، فمثالً في ليلة 
2020/3/16، ظهرت منشورات تفيد بقيام طائرات 
مواد  ال  رغم  كورونا،  لفيروس  مضادة  مواد  برش 
يحمي  أو  يقضي  أو  ينهي  رسمياً  ظهر  لقاح  أي  وال 
من  العديد  ادعاء  رغم  كورونا  فيروس  من  اإلنسان 
البلدان بالقيام بتجارب على بعض المصابين بلقاحات 
ألمراض أخرى مثل مالريا. والكثير من البلدان تنشر 
عبر وسائلها اإلعالمية جملة من الخطوات االحترازية 
االقتراب  وعدم  المصافحة  وعدم  اليدين  »غسل  مثل 
ممن تشك بإصابتهم بفيروس كورونا«، بينما بسرعة 
البرق نشر خبر تلك الطائرات التي سوف ترش المواد 
المضادة لفيروس كورونا في سوريا، وبنفس الوقت لم 
يظهر أي مصدر رسمي ينفي هذا األمر سألنا كثيراً 
بخصوص الرد على الشائعات؟ وكان الجواب »نحن 
غير قادرين للرد على كل شخص يكذب على الفيس 

بوك«.
ضرورة االعتماد على الوسائل الرسميّة 

يجب على اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا تنبيه 
من  واألخبار  التعليمات  أخذ  عليهم  بأنه  المواطنين 
وسائل اإلعالم الرسمية، وليس من صفحات التواصل 

االجتماعي والغير معروفة من هي ومن أين تنشر.
الذاتية  اإلدارة  بتأخر  شكت  األصوات  من  الكثير 
المختلفة،  والنشاطات  الدراسة  تعليق  بخطوات 
خطرة  لمرحلة  نصل  لم  بأنه  لنا  شرحوا  والمعنيين 
في شمال وشرق سوريا وهو بفرض حظر للتجوال، 
ولكن رغم ذلك نصحونا بعدم التجمع وعدم الخروج 

إال للضرورة.
اإلعالم لدينا دخل حيز التفعيل كما ذكرت منذ حوالي 
حصول  قبل  تحريكه  المفترض  من  وكان  أسبوع، 
خطوات حتى من قبل اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
االعتماد  عدم  على  المواطنين  إرشاد  ويجب  سوريا، 
معروفة،  الغير  االجتماعي  التواصل  صفحات  على 
اإلعالم  وسائل  من  واإلرشادات  المعلومات  وأخذ 

للجهات  باإلضافة  مرخص،  بشكٍل  العاملة  المختلفة 
وشرق  شمال  في  الخصوص  بهذا  الطبية  المعنية 

سوريا، و«خلية األزمة« المشكلة بخصوص ذلك.
األخبار  ونقل  والمصداقية  كورونا  وبخصوص 
الحقيقية تتحدث ألحد الصحف الصادرة في بريطانية، 

القاهرة  جامعة  في  اإلعالم  بكلية  المساعدة  األستاذة 
منى مجدي فرج لـ ليفانت: “ينبغي على الصحفي أن 
الخبر،  يهّول  أو  يهّون  وأال  أخباره  في  الدقة  يتحّرى 
أوقات  في  ولكن  أساساً،  كصحفي  مسؤوليته  وهي 
منى  وترى  مضاعفة”،  مسؤوليته  تكون  األزمات 
أكبر  يقع على عاتق الصحفي بشكل  العبء  فرج أن 

بالتهويل اإلعالمي  في األزمات، ألنّها مرتبطة دائماً 
والشائعات.

بجامعة  اإلعالم  كلية  في  المساعدة  األستاذة  وتوضح 
القاهرة لليفانت أن الصحفي يجب أن يضع نفسه مكان 
المتلقي، ويجيب بنفسه عن التساؤالت التي يمكن أن 
واألرقام  البيانات  لغة  عن  بعيداً  مخيّلته،  في  تدور 
أن  ينبغي  حيث  كورونا،  فيروس  مع  الحال  هو  كما 
يشرح له طبيعة اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
الفيروس، وعدم االكتفاء بنقل اإلحصائيات واألرقام.

وترى منى مجدي فرج أّن أهم األسئلة التي تهّم الناس 
على سبيل المثال هي “عدد األشخاص الذين أصيبوا 
مصير  إلى  باإلضافة  حصولها،  وطريقة  بالعدوى، 
بعد  إليها  تحويلها  تّم  التي  والجهة  األشخاص  هؤالء 
الحاالت،  هذه  مع  التعامل  وطريقة  اإلصابة،  حدوث 
مشيرةً  المثال؟”،  سبيل  على  المصابين  تّم عزل  هل 
إلى أن المطلوب من الصحفي هو أن يأخذ القصة إلى 
أبعد مدى ممكن من التمحيص، إليصال القدر األكبر 

من المعلومات للمتلقّي.
مجدي  منى  المصرية  األكاديمية  شدّدت  النهاية  وفي 
على ضرورة ”النهج المهني في تناول هذا النوع من 
المواضيع” وأنه ينبغي على الصحفي أال ”يلهث وراء 
ربط  محاولة  عن  فضالً  الصحفي”،  والسبق  الشهرة 
األحداث ببعضها وفق تسلسل منطقي، دون أن ”يقفز 
إلى النتائج مباشرة كيال يصاب الناس بالهلع والذعر 
المؤسسة  دور  على  مؤّكدةً  الظروف”  هذه  مثل  في 

الصحفية في توّخي الدقة والسالمة المجتمعية.
بينما في روج آفا وشمال وشرق سوريا كما ذكرنا بأن 

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ آمد عرب

بلدية المنصورة َتفتتح ثالث حدائق وتتجّهز الفتتاح ثالث أخرى
روناهي/ الطبقة - قامت بلدية الشعب يف بلدة املنصورة بريف منطقة الطبقة الرشقي بالتنسيق مع مجلس املرأة لشامل ورشق سوريا ومبناسبة أعياد شهر آذار بافتتاح وتشجري ثالث حدائق بالبلدة؛ بهدف تزيني البلدة وإعادة جامليتها.

وكانت الحدائق الثالثة متوزعة على أنحاء بلدة 
متنوعة  بغراس  زراعتها  تم  حيث  المنصورة؛ 
األنواع بلغ عددها حوالي 250 غرسة, كما أن 
لدى البلدية خطط الفتتاح ثالثة حدائق أخرى في 

شهر نيسان المقبل.

الحدائق متنفس للبلدة

»روناهي«  صحيفتا  أجرت  الصدد؛  وبهذا 
في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  مع  لقاًء 
المنصورة علي المحسن الذي أكد قائالً: »قامت 
آذار  أعياد  بمناسبة  المنصورة  في  الشعب  بلدية 
بالتنسيق مع مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا 
بهدف  بالبلدة؛  حدائق  ثالث  وتشجير  بافتتاح 
إعادة الرونق والجمالية لبلدة المنصورة وزيادة 
الوعي البيئي في المنطقة والمحافظة على البيئة 

وجعلها كمتنفس طبيعي للبلدة«.

متوزعة على أحياء البلدة
البلدة  أحياء  في  متوزعة  كانت  الثالثة  الحدائق 

وهي حديقة الشهداء الواقعة في المدخل الشرقي 
للبلدة؛ وساحة الشهيدة هفرين خلف بالقرب من 
شارع األطباء؛ وحديقة الروضة القسم الجنوبي 
بما  الحدائق  تلك  زراعة  تم  حيث  البلدة؛  من 

الحراجية  منها  متنوعة  غرسة   250 يقارب 
والزينة والمثمرة حسب ما ذكر علي المحسن.

ثالث حدائق يتم تجهيزها

في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  ونوه  كما 
قائالً:  اللقاء  نهاية  في  المحسن  علي  المنصورة 
وتشجير  الفتتاح  بالتجهيز  الشعب  بلدية  »تقوم 

ثالث حدائق أخرى في القسم الجنوبي من البلدة, 
المنصورة  بلدة  غرب  هنيدة  قرية  في  وحديقة 

خالل شهر نيسان المقبل«.

األساسية  المصادر  إحدى  الزراعة  تعتبر 
لتوفر  وذلك  وريفها؛  الرقة  مدينة  أهالي  لدخل 
المقومات األساسية من أراضي خصبة، المياه، 
الري، واأليدي العاملة، إال أن عدم تأمين المواد 
أسعارها  وارتفاع  الزراعية  واألدوية  واألسمدة 
جعل  االرتفاع  وهذا  مهدداً؛  القطاع  هذا  يجعل 
تأمين  لعدم  الشراء  عن  يبتعدون  الفالحون 
يتجاوز  لم  الماضي  العام  في  فمثالً  مصروفها، 
ليرة  ألف   250 السماد  من  الواحد  الطن  سعر 
دوالر   580 سعره  فيتجاوز  اآلن  أما  سورية؛ 

للطن الواحد.
حيث يقول أحد الفالحين من الريف الغربي في 
بالقمح  مزروعة  دونم   20 لديه  أن  الرقة  مدينة 
القدرة  لديه  ليس  ولكن  سماد؛  إلى  اآلن  بحاجة 
لم  وأنهم  أسعارها  الرتفاع  األسمدة  شراء  على 

يتوقعوا أن يصل سعر كيس السماد إلى 31 ألف 
الرقة  فالحو  وطالب  السوق،  في  سورية  ليرة 
هذه  وحل  لمساعدتهم  بالتدّخل  الذاتية  اإلدارة 
يرثى  وضع  في  الزراعية  فالمحاصيل  المشكلة 

لها بسبب حاجتها لألسمدة.
الطاقة  لديهم  يعد  لم  أنه  الفالحون  ويقول غالبية 
الكبير  الغالء  نتيجة  الزراعة  أعباء  لتحمل 
وناشد  الزراعية،  واألدوية  المواد  أسعار  في 
العالقة لخفض األسعار  ذات  الجهات  الفالحون 
البذار  وتأمين  الطرقات  تسهيل  طريق  عن 
واألدوية بأسعار مناسبة خاصة في تأمين السماد 
بسعر يمكنهم من تأمين احتياجات المزروعات.

لشركة  المشترك  الرئيس  أكد  السياق؛  هذا  وفي 
تطوير المجتمع الزراعي في مدينة الرقة أحمد 

دعموا  أنهم  على  قائالً  االقتصاد  لمركز  العلي 
الموسم الشتوي لمحصول القمح بحوالي 4500 
وكان   /46/ اليوريا  اآلزوتية،  األسمدة  من  طن 

يباع بسعر 380 دوالر للطن الواحد.
وأضاف أحمد العلي: »إن الدعم يتم عن طريق 
 206 عددها  بلغ  التي  الفالحية  الجمعيات 
يستلم  ثم  الكمية  فالح  كل  يسجل  حيث  جمعية، 
الشركة  أن  إلى  وأشار  له«؛  المخصصة  الكمية 
ملتزمة بتأمين المواد واألسمدة لألخوة الفالحين 
وباستالم المنتجات األساسية مثل القمح والقطن 

والذرة الصفراء«.
واختتم الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع 
الزراعي أحمد العلي حديثه قائالً: »يتم استيراد 
الحدودي  سيمالكا  معبر  طريق  عن  األسمدة 

تم  المعبر  أن  إال  العراق؛  كردستان  إقليم  من 
إغالقه كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا 
المختصة  الجهات  مع  التواصل  وتم  المستجد، 
خالل  المزارعين  إلى  األسمدة  بإيصال  للسماح 

األسبوع القادم«.
على  النبات  تساعد  األسمدة  أن  ذكره  والجدير 
بالعناصر  التربة  تغني  وكذلك  السليم؛  النمو 

الكيميائية الالزمة.

أمس  األوروبي،  المركزي  المصرف  أعلن 
إطالق   ،2020/3/18 بتاريخ  )األربعاء( 
يورو لشراء قروض  مليار  بقيمة 750  برنامج 
من  يسعى  مفاجئة  خطوة  في  وخاصة،  عامة 
لجائحة  االقتصادية  التداعيات  من  للحد  خاللها 

كورونا.
ختام  في  صدر  بيان  في  المصرف  وأوضح 
اجتماع لمجلس حكامه عقد عبر دائرة تلفزيونية 
الوبائي  الطارئ  الشراء  »برنامج  أن  مغلقة 
سيكون موقتاً وسيستمر إلى حين يقرر المصرف 
أن مرحلة أزمة فيروس كورونا قد انتهت، ولكن 

على أي حال ليس قبل نهاية العام«.
أيام  ستة  بعد  األوروبي  المركزي  قرار  ويأتي 
تتمكن  لم  تحفيزية  تدابير  اتخاذه حزمة  فقط من 

من تهدئة المخاوف السائدة في األسواق.
»ملتزم  إنه  بيانه  في  األوروبي  المركزي  وقال 
منطقة  في  المواطنين  كل  دعم  في  دوره  بتأدية 

اليورو في هذه األوقات العصيبة«.
لتخفيف  استعداده  عن  المصرف  أعرب  كما 
بعض القيود التي يفرضها على شراء السندات، 
عائدات  تراجعت  التي  الدول  لمساعدة  وذلك 

سنداتها بسبب الهلع من فيروس كورونا.
وكان خبراء هاجموا في األيام الماضية المركزي 
منطقة  لدعم  كافياً  جهداً  بذله  لعدم  األوروبي 
اتّخذها  التي  الجذرية  بالتدابير  مقارنةً  اليورو، 
خطوة  والقت  األمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي 

المركزي األوروبي الجديدة ترحيباً فورياً.
ويلث  »بيكتيه  مكتب  في  الخبراء  كبير  وقال 
الوصفة  فريدريك دوكروزيه: »إن  ماناجمنت« 
تغير  أن  يمكن  األوروبي  للمركزي  األخيرة 
المعادلة بالنسبة القتصاد منطقة اليورو وأسواق 
االئتمان إذا ما ترافقت مع تحرك على المستوى 

الضريبي في دول منطقة اليورو«.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم 
)الخميس( ببرنامج الدعم االقتصادي الذي أطلقه 
المركزي األوروبي، مطالباً دول منطقة اليورو 
من  بالمزيد  االستثنائية  المساعدة  هذه  بمالقاة 

»التضامن المالي والتدابير الموازنية«.
 وكاالت

منوتشين  ستيفن  األمريكي  الخزانة  وزير  حذّر 
من أن معدل البطالة في الواليات المتحدة يمكن 

أن يصل إلى 20% بسبب فيروس كورونا.
صّرح  األمريكية  إن«  إن  »سي  لشبكة  ووفقاً 
الثالثاء  يوم  اجتماعه  خالل  بذلك  منوتشين 
بتاريخ 2020/3/17 مع أعضاء مجلس الشيوخ 
العواقب  أن  من  قلقه  عن  معرباً  الجمهوريين 
أسوأ  تكون  أن  يمكن  كورونا  لوباء  االقتصادية 
مما كانت عليه بعد أزمة عام 2008 في إشارة 
شباط  في  بلغت  األمريكية   البطالة  أن  إلى 

الماضي إلى 3.5 %.
آذار   11 يوم  العالمية  الصحة  منظمة  وصنفت 
الجاري فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19(، 
العام  نهاية  الصين  في  تفشيه  عن  أعلن  الذي 
اإلصابات  أرقام  أن  مؤكدة  »جائحة«  الماضي 
ترتفع بسرعة كبيرة إذ بلغت اإلصابات في آخر 
 152 من  أكثر  في  ألف   217 نحو  لها  تحديث 

دولة ومنطقة حول العالم والوفيات 8231.
وكاالت

فالحو الرقة يشتكون من غالء األسمدة

املركزي األورويب يطلق برنامجاً بـ 750 مليار 
يورو لدعم االقتصاد يف منطقة اليورو

»كورونا« يتسبب بارتفاع 
معدل البطالة يف الواليات 

املتحدة بنسبة %20

اإلعالم لم يتابع خطورة انتشار فيروس كورونا بشكٍل 
اآلن،  األسبوع من  قبل حوالي  إال  البداية  في  جدي  
وفي ظل عدم أخذ المواطنين هذ الفيروس على محمل 
الجد، وعن دور الوسائل اإلعالمية وهل تقوم بواجبها 
عاماً  الـ21  ذو  قامشلو  مدينة  من  خالد  أحمد  الشاب 
روج  وفي  عام  بشكٍل  الفضائيات  يتابع  »بأنه  ذكر: 
آفا اإلعالم يتبع سياسة الحماية والوقاية من فيروس 
التابعة  والدوائر  المكاتب  تعقيم  إظهار  عبر  كورونا 
بخصوص  ماذا  وتسأل  الديمقراطية،  الذاتية  لإلدارة 
بخصوص  مقاطع  نشاهد  قائالً  وأكمل  الشعب؟؟؟، 
طرق الوقاية، ولكن هذه المعقمات ال يستطيع الشعب 
أيضاً،  كثيراً  متوفرة  غير  وهي  تأكيد  بكل  شرائها 
تركز  التي  البرامج  من  التكثيف  يجب  بأنه  وأضاف 

على التوعية والوقاية من فيروس كورونا.
وفي المحصلة على وسائل اإلعالم العمل بمهنية لنقل 
الرسمية  الجهات  على  واالعتماد  والحدث  المعلومة 
الطبية، فالصحفي اليوم أمام مسؤوليات مضعفة وهو 
معه  كل شخص  ومع  منزل  كل  في  موجود  كطبيب 
على  العام  الرأي  اطالع  ويجب  به،  ويتصفح  جوال 
المواطنين  وترشيد  وخطورته  الفيروس  هذا  تبيعات 
االستهتار  أدى  إيطاليا  ففي  االستهتار،  عدم  على 
الصحي،  الحجر  في  كامل  بشكٍل  البالد  إدخال  على 
ولذلك وسائل اإلعالم تلعب دوراً كبيراً حالياً في تنبيه 
تعاون  فيروس كورونا، ووجوب  بخطورة  المواطن 
األزمة  خلية  من  تصدر  التي  التعليمات  مع  الجميع 
لعدم  للتصدي  في شمال وشرق سوريا  تشكلت  التي 

وصول كورونا لمدننا.


