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روناهي/ الحسكةـ مستوصف الشعب بحي تل 
حجر في مدينة الحسكة بعد ترميمه وتأهيليه 
يخدم  مصغر  مشفى  اليوم  أصبح  طبي  بكادر 

الشعب مجاناً.

قامت منظمة الهالل األحمر الكردي في مقاطعة 
مستوصف  وتأهيل  ترميم  بإعادة  الحسكة, 
الشعب, بحي تل حجر في مدينة الحسكة, بعد 
خروجه عن الخدمة لثالثة أعوام, واليوم يعتبر 
على  يحتوي   ,ً مصغرا   ً مشفى  المستوصف 

العديد من العيادات, وقسماً لإلسعاف.
وبهذا الصدد التقت صحيفتنا روناهي بالمنسق 
الكردي,  األحمر  الهالل  لمنظمة  الطبي 
ضمن  العمل  كيفية  عن  ليحدثنا  شيخو  جوان 
التي  المقاييس,  هي  وما  الجديد,  المستوصف 
الطبي  الكادر  تبني  في  المنظمة  عليها  سارت 

والصحي لمشفى روج في مدينة سري كآنيه.
الفاشي  التركي  العدوان  بعد  بأنه  قال  حيث 

المنظومة  وخروج  كآنيه,  سري  مدينة  على 
قامت  الخدمة,  عن  بالكامل  والطبية  الصحية 
مع  بالتنسيق  الكردي,  األحمر  الهالل  منظمة 
الكادر  وقضايا  بأمور  للنظر  الصحة,  هيئة 
الطبي لمشفى روج. بعد تهجيرهم قسراً من قبل 

القوات الغازية ومرتزقتها.

رعاية صحية وفق 

مقاييس جيدة

األحمر  الهالل  منظمة  نحن  »قمنا  وأضاف: 
الكردي في مدينة الحسكة, بإعادة تأهيل وترميم 
كان  والذي  تل حجر,  القديم بحي  المستوصف 
مختص  مصغر,  طبي  مستوصف  عن  عبارة 
باللقاحات واألمور الثانوية البسيطة, حيث تمت 
عملية إعادة التأهيل وفق أعلى المقاييس, لتقديم 
وتتضمن  األولية,  الصحيّة  الرعاية  خدمات 
وعيادة  النسائية,  العيادة  مثل:  عيادات  عدة 
باإلضافة  والقلبيّة,  الداخلية  والعيادة  األطفال, 

لالستشارات الطبية«.
والمراجعين  المرضى  الطبي  الكادر  ويستقبل 

الساعة  من  الجمعة  يوم  عدا  يومي  بشكل 
بالنسبة  أما  مساًء,   4 الساعة  حتى  9صباحاً 
لمخبر التحاليل الطبية, فهو بالخدمة وعلى مدار 
األربعة وعشرون ساعة , باإلضافة إلى الكادر 

الطبي والمناوبون في المركز.

ترميم وتأهيل متكاملني 
مبعايري مدروسة

تم ترميم المركز بشكل كامل, من الغرف إلى 
بروتوكول  يتطلبه  ما  وفق  الطبيّة  المعدات 
الرعايّة الصحية, فهناك أجهزة تخطيط القلب, 
األخرى  األجهزة  من  والعديد  اإليكو,  وجهاز 
لتأهيل  الالزم  الشرط  وكان  نسبياً,  الحديثة 
روج  مشفى  موظفي  إعادة  هو  المستوصف, 
بسري كآنيه, والمكون من 53 عنصراً لتشغيله 
الشعب,  خدمة  في  ووضعه  رسمي  بشكٍل 
والمستفيدين  من خدمة المستوصف هم المقيمين 
في مدينة الحسكة, الجئ أو مقيم على حدٍّ سواء, 
إنشاء  تم  أيضاً,  كورونا  فيروس  يخص  وفيما 

غرفتين للعزل خارج المستوصف, بعدد أربعة 
لخدمة  إسعاف  سيارتين  تخصيص  مع  أسّرة, 
الطوارئ واإلسعاف في مستوصف الشعب بتل 

حجر.

املعاينة والدواء مجاين 

المراجعات  كافة  بأن  شيخو  جوان  وأضاف 
للصيدلية  باإلضافة   , مجانيّة  هي  والمعاينات 
الدواء  توزع  والتي  بالمستوصف,  الخاصة 
أيضاً بشكل مجاني, والالفت كان بحسب حديث 
الكردي,  الحمر  الهالل  لمنظمة  الطبي  المنسق 
تشهد  التي  األطفال  عيادة  هو  شيخو,  جوان 
الشكر  بتوجيه  حديثه  ختم  وقد  كبيراً,  إقباالً 
للكادر الطبي والصحي لمشفى روج في مدينة 
سري كآنيه, ولهيئة الصحة التي تابعت ونسقت 
مع منظمة الهالل األحمر الكردي, إلنجاح هذا 

قبل  من  خطفها  جراء  الفراق  من  سنوات  بعد 
ليلى  اإليزيدية  الشابة  تمكنت  داعش،  مرتزقة 

عيدو من التواصل مع أهلها في العراق.

يلتم  أن  المفترض  من  التي  اللحظة  في  لكن 
شملهم من جديد، ظهرت أزمة فايروس كورونا 
وما ترتب عليه من إغالق الحدود بين الدول، 
حالياً  المتواجدة  ليلى  أمام  جديداً  عائقاً  ليصبح 

في شمال شرق سوريا.
سنوات  عشر  العمر  من  تبلغ  ليلى  وكانت 
شقيقتها  مع  داعش  مرتزقة  عندما خطفها  فقط 
عام2014 باإلضافة آلالف الفتيات من الشعب 

اإليزيدية من شمال العراق.
معاقل  آخر  الباغوز  بلدة  من  ليلى  وخرجت 
قوات  يد  على  تحررها  بعد  داعش  مرتزقة 
وانتقلت  آذار 2019،  في  الديمقراطية  سوريا 
ليمنعها  سوريا،  شرق  شمال  الهول  مخيم  إلى 
عن  البوح  عن  الداعشيات  النساء  من  الخوف 

هويتها في البداية.
عن  عائلتها  مع  التواصل  من  ليلى  وتمكنت 
قبلها،  المخيم  غادرت  التي  صديقتها  طريق 
تطبيق  عبر  اتصال  أول  في  بعد  فيما  لتساهم 

فيسبوك بين ليلى وعائلتها.
وبعد أن علم المسؤولين عن إدارة المخيم بهوية 

البيت  إلى  الماضي  نيسان  بداية  نقلها  تم  ليلى، 
إلى  المخطوفات  بتسليم  المعني  اإليزيدي؛ 

ذويهن.
الطوال  والسنوات  الصعبة  الظروف  ورغم 
داعش  وفكر  تعاليم  على  ليلى  عاشتها  التي 
المتطرف ونسيانها لمعتقدات ديانتها اإليزيدية 
العراق  بين  الحدود  فتح  إعادة  تنتظر  أنها  إال 
الذين  أهلها  إلى  العودة  من  لتتمكن  وسوريا 

مازالت صورهم عالقة في ذاكرتها.

وكاالت

افتتاح مستوصف الشعب بتل حجر وتأهيله بالكادر الطبي 

والصحي ملشفى روج بسري كانيه

كورونا مينع إيزيدية من لقاء عائلتها بعد حتررها من داعش

القصُف اإلسرائييّل والصمت الروسّي
للسنة  تشهد  وهي  احلساباِت،  تصفيِة  ميداَن  سوريا  أضحت 

العاشرة حرباً متعددةَ املستوياِت، ال تتصُل مبصالح السوريني 

املصالح  مذبح  على  وضحايا  لها  وقودِ  إلى  حتّولوا  الذين 

تقصُف  احلرِب  هامِش  وعلى  املتدخلِة،  لألطراِف  املتناقضة 

الروسّي  الصمُت  فيما  إيرانّية  مواقَع  آلخر  وقٍت  من  إسرائيل 

عالمة قبول.<<5

تقرير/ آالن محمد 

مهجرو مخيم كري سبي يبدأون بخطواتهم 

األولى لتحقيق مشروعهم التعاوني

حفاظًا عىل سري العملية 
التعليمية.. جامعة روج آفا تبدأ 

التعليم عن بعد »أونالين«

برادوست ميتاين: »توجيهات 
أوجالن مبادئ يجب العمل عليها«

لطلبة  والتعليمية  التربوية  العملية  ملواصلة   -
في  التجول  حظر  فرض  مع  تزامناً  آفا  روج  جامعة 

البدء  مت  كورونا،  وباء  بسبب  سوريا  وشرق  شمال 

هذه  إطار  وفي  »أونالين«،  النت  عبر  بالتعليم 

للمدرسني  برامج  سلسلة  إعداد  مت  التحضيرات 

لكافة  النت  عبر  التعليم  بعملية  للبدء  والطلبة 

طلبة اجلامعة في شمال سوريا.<<6

املثقفني  الحتاد  املشترك  والرئيس  املؤرخ  أكد 

برادوست  لكي  كركي  فرع  اجلزيرة  إقليم  في 

ميتاني أّن رسالة القائد أوجالن تعزز نهج األمة 

الكردي.  الصف  وحدة  إلى  وتدعو  الدميقراطية، 

إلى حل خالفاتها بسبل  الكردية  ودعا األطراف 

الوطنية  املصلحة  أجل  من  والعمل  احلوار، 

والتمييز بني العالقات الدبلوماسية.<<4

براءة الوباء من فشل أردوغان

والتحليالت،  واألفكار  األخبار  في  االزدحام 
تكاد تكون غير مسبوقة في هذا الوقت الذي 
وباًء مباغتاً، بكل تداعياته  العالم  يواجه فيه 
كثافة  في  والسبب  والنفسية.  االقتصادية 
واخليالية  منها  الواقعية  التحليالت  هذه 
واخملاوف، أن محفزاتها حتيط بنا. كل خبر يعود 
إلى واقع معيش لم تكن سلبياته ظاهرة،  بنا 
الدول،  واقع  عن  يوم  كل  تتكشف  حقائق 

وتعطي شهادة عن مستوى الكفاءة.<<9

انطالقاً من الروح اجلماعية وسعياً لتحقيق االكتفاء الذاتي في ظّل لهب األسعار واألوضاع االقتصادية الصعبة في شمال 
وشرق سوريا؛ بدأ مهجرو مخيم كري سبي مشروعهم التعاوني وذلك بزراعة الشتالت الزراعية، وأشاروا إلى أّن هذا املشروع 
سيوفر لهم االحتياجات اليومية من اخلضروات؛ عالوة على ادخارها كمؤونة للشتاء، متوجهني بالشكر إلدارة اخمليم التي 

تبذل مجهوداً لدعم املشروع..<<2
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من  انطالقاً  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
الروح الجماعية وسعياً لتحقيق االكتفاء الذاتي 
االقتصادية  واألوضاع  األسعار  لهب  ظّل  في 
الصعبة في شمال وشرق سوريا؛ بدأ مهجرو 
وذلك  التعاوني  مشروعهم  سبي  كري  مخيم 
أّن  إلى  وأشاروا  الزراعية،  الشتالت  بزراعة 
هذا المشروع سيوفر لهم االحتياجات اليومية 
من الخضروات؛ عالوة على ادخارها كمؤونة 
للشتاء، متوجهين بالشكر إلدارة المخيم التي 

تبذل مجهوداً لدعم المشروع..
سبي(  )كري  أبيض  تل  مخيم  مهجرو  بدأ 
تم  األرض  من  محددة  مساحة  بزراعة 
استئجارها بالقرب من المخيم في سبيل توفير 
بأسعار  المخيم  ألهالي  الصيفية  الخضروات 
في  الذاتية  وباالعتماد على جهودهم  مخفضة، 

الزراعية  الشتالت  متطلبات  وتوفير  العمل، 
للنمو.

في  األهالي  قبل  المستثمرة من  المساحة  وتبلغ 
استئجارها  وتم  دونم،   60 المذكور  المخيم 
بموجب عقد أبرم بين القائمين على المشروع، 

تم  ثم  المستأجرة،  الزراعية  األرض  ومالك 
تجهيز األرض ليتم شتلها بخضروات متنوعة 
)بندورة ـ فليفلة ـ باذنجان ـ وخضروات أخرى 
بإيصال  المخيم  إدارة  تكفلت  فيما  متنوعة(، 
طريق  عن  المخصصة  األرض  إلى  المياه 
االستجرار من قناة ري فرعية قريبة، بواسطة 

)محرك استجرار مياه(.
تل  منطقة  من  المهجرات  إحدى  وأشارت 
»هذا  أن  إلى  األحمد  مريم  المحتلة  أبيض 
االحتياجات  سيؤمن  التعاوني  المشروع 
إلى  نحتاجها،  التي  الخضروات  من  اليومية 
الشتاء  ومؤونة  مالية،  مدخرات  تأمين  جانب 
المجففة، والمضغوطة )علب  الخضروات  من 

محكمة اإلغالق(«.
المخيم  إدارة  حديثها  نهاية  في  مريم  وشكرت 

يبذلونها في  التي  المبادرة، والجهود  على هذه 
تأمين الدعم للمشروع. 

مهجري  لمخيم  المشترك  الرئيس  بين  بدوره 
زراعة  في  الخطوة  هذه  بأن  شيخ  محمد 
الشتالت الزراعية إيجابية لتوفير الخضروات 
بأسعار جيدة ومناسبة لقاطني المخيم، ولتأمين 
األوضاع  ظل  في  لألهالي،  عمل  فرصة 
االقتصادية الحالية التي تتطلب جهود جماعية 

كهذه المبادرة لمواجهتها.
ويعتبر هذا المشروع التعاوني األول من نوعه 
منذ تأسيس مخيم مهجري كري سبي في الثاني 
والعشرون من شهر تشرين الثاني بعد العدوان 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  شنه  الذي 
على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من 

شهر تشرين األول من العام المنصرم.

الصحية  الخدمات  هيئة  أطباء  شارك 
لمرضى  التنفس  تقنية   ،NHS البريطانية 
الفيروسات التاجية JK Rowling مؤكدين 

أنها تساعد على التعافي.
وقال الدكتور: »سار فراز مونشي« ، الذي 
فورد،  روم  في  كوينز  مستشفى  في  يعمل 
العناية  لمرضى  تستخدم  الممارسة  هذه  إن 
أن تساعد أي شخص  المركزة، ولكن يمكن 
في مكافحة العدوى، حيث إن تقنية التنفس هو 
إلى  األكسجين  إلدخال  الوحيدة«  »الطريقة 
التدهور  لتجنب  أمر مهم  الرئتين وهو  عمق 

الصحي للحالة.
من  المرضى  حذر  نفسه  الوقت  في  ولكنه 
ألنه  التنفس،  أثناء  ظهورهم  على  االستلقاء 
يقلل من قدرة الرئة ويغلق الشعب الهوائية، 
والوفيات  الخطيرة  المضاعفات  وترجع 
الناجمة عن COVID-19 إلى حد كبير إلى 
التنفسي،  الجهاز  على  يؤثر  الذي  الفيروس 
بما في ذلك عمل الرئتين، وذلك وفقا لتقرير 

موقع » الديلي ميل«.
»شفيت  إنها  بوتر  هاري  مؤلفة  وقالت 
بالكامل« بعد معاناتها من »جميع أعراض« 
الفيروس التاجي، و لكنها لم تخضع الختبار 
رسمي، فخالل األسبوعين الماضيين ، عانت 

من جميع أعراض C19 ، ولكنها قد تعافت 
تماًما اآلن وساعدت التقنية كثيًرا 

بكيفية  ينصح  لطبيب  فيديو  مقطع  وشاركت 
والتي  صحيح،  بشكل  التنفس  بتقنية  القيام 
التواصل  وسائل  على  البداية  في  نشرها  تم 
االجتماعي ، كما يمكن للمرضى الذين يعانون 
من العزلة الذاتية في المنزل الذين يعانون من 
التنفس،  تقنية  أيًضا من  األعراض االستفادة 
كما أنها  فكرة جيدة لكى يجربها الناس قبل 

أن يصابوا بالعدوى أيًضا.
كيف يتم عمل تقنية التنفس:

تتضمن تقنية التنفس الخطوات التالية: 
أخذ خمس أنفاس عميقة  وحبسها لمدة خمس 
ثواني، وإنهاء التنفس العميق السادس بسعال، 
سيساعد  فهذا  األنسجة،  أو  باليد  تغطيته  مع 
على تحريك المخاط في الجهاز التنفسي إلى 

الفم.
قبل  مرتين  التنفس  بتقنية  القيام  تستطيع 
لمدة  بعمق  والتنفس  البطن  على  االستلقاء 

عشر دقائق.
الطبيب  ينصح   ، مرتين  بالدورة  القيام  بعد 
بوسادة  وجههم  على  باالستلقاء  المشاهدين 
الدقائق  خالل  عميقة  أنفاس  وأخذ  لدعمهم 

العشر التالية.

للفيروس  األولى  األعراض  تكون  ما  عادة 
التاجي هي السعال المستمر مع الحمى ، لكن 
أقلية ستستمر في تطوير مشاكل في التنفس، 
 ، التنفسي  الجهاز  الفيروس في  يتكاثر  حيث 
ويجعل  الهوائية،  الشعب  على  يؤثر  قد  مما 
يكون  قد  مما   ، طبيعي  بشكل  التنفس صعبًا 

مزعًجا.
المصابين   19-COVID مرضى  غالبية 
في  إدخالهم  تم  والذين  خطيرة  بأمراض 
األمر  بهم  ينتهي  المركزة  العناية  وحدات 
الحادة  التنفسية  الضائقة  متالزمة   - إلى 

.)ARDS(
في هذه المرحلة ، يحتاجون إلى دعم جهاز 
لدفع   ، الصناعي  التنفس  مثل جهاز   ، تنفس 
أن  الضروري  ومن  الرئتين،  إلى  الهواء 
الهواء  من  يكفي  ما  على  الرئتان  تحصل 
 ، الجسم  حول  األكسجين  نقل  يمكن  بحيث 

عبر مجرى الدم ، إلى األعضاء الحيوية.
في  أيًضا  المعدة  على  االستلقاء  يساعد 
من  الرئتين  ويمنع   ، السوائل  تصريف 

االلتصاق بالعدوى ، ويعزز تدفق الدم.

األوروبي  المرصد  في  فلك  علماء  اكتشف 
إلى  األقرب  هو  جديداً  أسود  ثقبا  الجنوبي 
األرض من بين االكتشافات المماثلة ويقع في 
ما  على  المجردة،  بالعين  مرئي  نجمي  نظام 

أظهرت دراسة نشرت، األربعاء.
وأوضح المرصد في بيان أن علماءه اكتشفوا 

ضخم  نجم  انهيار  من  متأتيا  نجميا  أسود  ثقبا 
داخليا، ويوازي حجمه 4 مرات حجم الشمس.

الثقب  هذا  الهائلة،  السود  للثقوب  وخالفا 
»صامت« ألنه »ال يتفاعل بصورة عنيفة مع 
»أسود  فإنه  لذا  المواد(،  يمتص  )ال  محيطه« 
النجمي  النظام  في  خفي  موقع  وفي  فعال« 

»إتش آر 6819«.
الجنوبي  األوروبي  المرصد  فريق  ودرس 
أنه  على   »6819 آر  »إتش  األمر  بادئ  في 
متنوعة  مجموعة  يتضمن  ثنائي  نجمي  نظام 
الشمس.  من  توهجا  وأكثر  أضخم  نجوم  من 
تتيح  )أداة  الطيف »فيروس«  وبفضل مرسام 
قياس السرعة الشعاعية لجسم ما( الموجود في 
مرصد ال سيا في تشيلي، الحظ علماء الفلك أن 
إحدى النجمتين كانت تتحرك بسرعة أكبر من 
الثانية وتتنقل بطريقة غير اعتيادية حول جسم 

غير مرئي مرة كل أربعين يوما.

ومن خالل درس هذا المسار تمكنوا من رصد 
وجود ثقب أسود واحتساب حجم كتلته.

توماس  الفلكية،  الفيزياء  عالم  وأوضح 
للدراسة  الرئيس  المعد  وهو  ريفينيوس، 
أند  »أسترونومي  مجلة  نشرتها  التي 
أستروفيزيكس« أن »جسما غير مرئي بحجم 

يوازي أربع مرات على األقل حجم الشمس ال 
يمكن أن يكون سوى ثقب أسود«.

النجمي  النظام  أن »هذا  إلى  ريفينيوس  ولفت 
يحوي أقرب ثقب أسود نعرفه إلى األرض«.

في  العلوم  أكاديمية  من  هادرافا  بيتر  وقال 
معدي  أحد  وهو  براغ  التشيكية  العاصمة 
الدراسة: »فوجئنا تماما عندما أدركنا أنه أول 
ثقب  مع  المجردة  بالعين  مرئي  نجمي  نظام 

أسود«.
وذكرت الدراسة بأن علماء الفلك رصدوا حتى 
التي  مجرتنا  في  أسود  ثقبا   25 حوالي  اليوم 

تضم في وسطها ثقبا أسود هائال.
أل«  أس  »بي  مرصد  في  الفلك  عالم  وقال 
في باريس بيار كيرفيال لوكالة فرانس برس: 
في  النجمية  السود  الثقوب  من  القليل  »نعرف 
مجرة درب التبانة لكننا نظن أن ثمة الكثير منها 

ألنها ناتج طبيعي لتطور النجوم الضخمة«.

أبلغ مسؤولو الصحة الروس عن 11231 
كورونا  بفيروس  مؤكدة  إصابة  حالة 
رفعت  قياسية  يومية  حصيلة  في  المستجد 
أكثر من  إلى  البالد  إجمالي اإلصابات في 

177 ألف حالة.
في  نظيرتها  الروسية  الحصيلة  وتجاوزت 
أعلى دولة  لتصبح خامس  ألمانيا وفرنسا، 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  حيث  من 

المستجد في العالم.

ومن المرجح أن العدد الحقيقي لإلصابات 
تشمل  ال  االختبارات  حيث  بكثير  أعلى 
المصابين  الناس  من  الكثير  وثمة  الجميع، 

بالفيروس لم تظهر األعراض عليهم.
سوبيانين  سيرغي  موسكو  عمدة  وأشار 

األسبوع الماضي إلى أن ما يصل إلى 2 في 
المئة من سكان موسكو البالغ عددهم 12.7 

مليون ربما يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.
اإلصابات  إجمالي  أن  بالذكر  جدير 
بالفيروس في روسيا بلغ 177160 حالة، 

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.

التنفس العميق حملاربة كورونامهجرو مخيم كري سبي يبدأون بخطواتهم األولى لتحقيق مشروعهم التعاوني

بالعني اجملردة.... اكتشاف ثقب أسود »قريب« من األرض

روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الشهباء/ شيار كرزيلي ـ تستمر دولة االحتالل 
اإلبادة  وعمليات  المجازر  بارتكاب  التركي 
الجماعية في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا؛ 
استهداف  عبر  قسراً  ساكنيها  تهجير  ليتم 
المدنيين بشكل مباشر وبالتالي إمكانية احتاللها، 
بمحاربة  فيه  العالم  انشغل  الذي  الوقت  في 
وبهذا  منها.  الوقاية  وكيفية  كورونا  جائحة 
شيراوا  ناحية  مجلس  بعضو  التقينا  الصدد؛ 
حسن مصطفى الذي حدثنا قائالً: »بعد احتالل 
من  أنفسنا  نحمي  كي  قسراً؛  هجرنا  عفرين؛ 
التركي  االحتالل  يقترفها جيش  التي  المجازر 
العودة.  مخيم  في  نقيم  اآلن  ونحن  ومرتزقته، 
وباء  تفشي  من  يعاني  العالم  أن  المعلوم  من 

المجتمع  من  ومساع  اهتمام  وهنالك  كورونا 
الدولي إليجاد عالج لهذا الفيروس الخطير، إال 
أن دولة االحتالل التركي لم تأبه لهذا الشيء، 
واستفادت  االنتهاكات  وتيرة  من  زادت  بل 
العالمية لتوسع من تدخلها في  من هذا األزمة 
شؤون المنطقة وسوريا بشكل خاص؛ مستفيدة 
من انشغال العالم  بوباء كورونا«. وأكد حسن 
تستهدف  التركي  االحتالل  دولة  بأن  مصطفى 
شيراوا   وناحية  الشهباء  مقاطعة  يومي  بشكل 
القتلى  من  العديد  وقع  االستهداف  وجراء 
والمنظمات  المتحدة  األمم  وناشد  والجرحى. 
بالتدخل والضغط على تركيا من أجل  الدولية 
التي  المناطق  إيقاف االنتهاكات والخروج من 

احتلتها؛ لرجوع األهالي إلى منازلهم. 
ناحية  لمجلس  المشترك  بالرئيس  والتقينا  كما 
شيراوا  أحمد سليمان الذي أكد: »بعد احتالل 
ومرتزقته  التركي  المحتل  يستمر  عفرين 

المدعومين من أنقرة بانتهاكاتهم للقرى التي لم 
شيراوا،  وناحية  الشهباء  مقاطعة  من  يحتلوها 
ال  كي  دائم؛  وبشكل  بقصفها  يقومون  حيث 
بأن  المعلوم  ومن  واالستقرار.  باألمن  تنعم 
واالقتصادية  األمنية  الناحية  تضر  االنتهاكات 
خوف  حالة  في  يعيشون  األهالي  وتجعل 
وهلع«. وأشار في ختام حديثه إلى أن المحتل 
المأهولة  المناطق  استهداف  وراء  من  يهدف 
كي  ساكنيها؛  من  المنطقة  تفريغ  بالسكان؛ 
خارجة  هجماتها  بأن  وأكد  احتاللها  له  يتسنى 

عن نطاق األخالق واألعراف اإلنسانية.
                                                                                           

»الحزب  مرتزقة  أقدم  ـ  األخبار  مركز 
اإليغور  يضّم  الذي  التركستاني«  اإلسالمّي 
تفجيِر  على  )األربعاء(  أمس  الصينيين 
قرب  الحراريّة  زيزون  كهرباء  محطة  برجِ 
جسر الشغور؛ ما أدّى النهيار برج المحطة 

الرئيسّي.
وتفكيِك  هندسيٍّة  ومعداٍت  آلياٍت  إحضاُر  وتّم 
ووفقاً  الحراريِّة،  المحطِة  من  تبقى  ما 
محطة  تحويل  عملية  فإّن  محلية؛  لمصادر 
تراجعِ  بعد  جاءت  للبيع  خردة  إلى  متطورة 

الى  لجأوا  الذين  الصينيين  المرتزقة  تمويل 
والمحاصيل  الكهربائيّة  المحوالت  سرقة 
يعملون  تجار  إلى  وبيعها  لألهالي  الزراعيّة 

على الحدوِد السوريِّة التركيِّة.
عام  الخدمة  الحراريّة  زيزون  دخلت محطة 
الكهرباء  توليد  محطات  أهم  وهي   1998
بالبالد، وتضمُّ ثالث مجموعات توليد غازيّة 
مع ملحقاتِها، طاقة كّل مجموعة 128 ميغا 
واط وتعمل بالوقود السائل والغاز. وخرجِت 
السوريّة  األزمة  خالل  الخدمة  عن  المحطةُ 
عام  عليها  التركستان  المرتزقة  وسيطرة 

 .2015
محركات  تفكيُك  تمَّ   2017 خالل  أنّه  يذكر 

اإللكترونيّة  والتجهيزات  الرئيسيّة  التشغيل 
أنابيب  ونزع  الضخمة  الكهربائيّة  والمعدات 
فنيين  بإشراِف  العمالقة  البخارّي  المرجل 
عبروا الحدود، ونُقلت بواسطِة شاحنات إلى 
بتفجير  التركستان  المرتزقة  قام  كما  تركيا. 
األبنية  آخر  وهي  الـ«400«،  أبنية  كتلة 
والنحاس  الحديد  لسحب  بمحطة »زيزون«، 
وكابالت الكهرباء، بعد تفكيك أبراج المحطة، 

وسكك الحديد القريبة.

الثالسيميا  مرضى  اشتكى  ـ  األخبار  مركز 
الحكومية  الالمباالة  من  كردستان  إقليم  في 
المالي  الدعم  شح  إلى  مشيرين  تجاههم، 
المالية  منحهم  صرف  وعدم  والخدمي 

»القليلة«.
وعقدت مسؤولة إعالم جمعية الثالسيميا في 
صحفياً  مؤتمراً  علي  سروة  كردستان؛  إقليم 
في هولير، أشارت فيه إلى معاناتهم كمرضى 

في ظل سوء األحوال المادية وقلة االهتمام.

تجاههم،  الحكومة  آداء  علي  سروة  وانتقدت 
األساس  حجر  وضع  تم  أنه  إلى  مشيرة 
لمشروع مركز لمرض الثالسيميا في هولير 
منذ الدورة الحكومية الثامنة، لكن لم يتم إنجاز 
»األخيار«  من  داعية  اآلن،  حتى  المشروع 
والجهات المعنية، إلى بناء مشفى 70 سرير 
طويل  المرض  هذا  أن  باعتبار  للمرضى، 

األمد وبحاجة إلى اهتمام متواصل.
ولفتت سروة علي إلى أن المرضى لم يقبضوا 

المنحة  أن  المالية منذ 50 يوم، علماً  منحهم 
المالية المخصصة لهم هي رمزية جدياً ويبلغ 
مريض،  لكل  فقط  دينار  ألف   150 شهرياً 

.ROJNEWS بحسب وكالة
انخفاض  قلقها من  المتحدثة عن  كما عبرت 

بتأمين  مطالبة  األسوء،  إلى  األدوية  جودة 
أدوية جيدة للمرضى بأسرع وقت.

حوض  دم  فقر  أيضاً  وتسمى  والثالسيميا 
البحر األبيض المتوسط، مرض وراثي يؤثر 
على كريات الدم الحمراء ينتج هذا المرض 
المزمن،  الدم  فقر  يسبب  الجينات  خلل  عن 
لذا فأن المرضى بحاجة إلى تغيير دم بشكل 

دوري.
وغداً الثامن من أيار اليوم العالمي للثالسيميا.

مهجرو عفرين: »حمالت تتريك ممنهجة يتبعها احملتل التركي في إقليم عفرين«

محطة زيزون احلراريّة خردة للبيع بعد التفجير

مرضى الثالسيميا يشتكون من المباالة حكومة إقليم كردستان جتاههم
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

التي  األساسية  المواد  إحدى  الجبنة  مازالت 
يدوياً، وتخزينها  النساء على صناعتها  تعمل 
من  الرغم  وعلى  عفرين  ونساء  كمونة، 
تهجيرهن إال أنهن تمسكن بتقاليدهن ليقمن بها 

أينما وجدن.
على الرغم من توافر المواد الغذائية، إال أن 
المصنعة  المواد  على  تعتمد  النساء  غالبية 
تعدّ  التي  المونة  تحضير  إلى  وتلجأن  يدوياً، 

عادة متوارثة وقديمة.
الشهباء،  مقاطعة  في  القاطنات  عفرين  نساء 
تحضير  في  القديمة  طريقتهن  يتبعن  زلن  ما 
المونة، ويفضلن الصناعة اليدوية، للمحافظة 

على مذاقها الطبيعي من دون مواد حافظة.

تصنيف املونة وتوزيعها 
بني بعضهن

أفراد  على  المونة  تجهيز  يقتصر  وال 
تجتمع  األحيان  أغلب  إنما وفي  فقط،  األسرة 
ويقمن  البعض،  بعضهن  مع  القرى  نساء 
المونة  بتصنيف  يقمن  ثم  بتحضيراتهن، 

وتوزيعها بين بعضهن.
العفرينيات  تبدأ  نيسان،  شهر  أواسط  في 
بالتحضير لصناعة »الجبن«، التي تعد إحدى 
مواد المونة الرئيسة في معظم المنازل، حيث 
يعتمدن في صناعته على المواشي التي جلبنها 
تقوم  فيما  معهن خالل نزوحهن من عفرين، 
الحليب  من  كميات  بشراء  األخريات  النساء 

حسب الرغبة من رعاة المواشي.

مراحل صناعة الجنب 
يدوياً..

في  مراحل،  بعدة  يدوياً  الجبن  صناعة  وتتم 
بالمصفاة  يصفّينه  ثم  الحليب  يجلبن  البداية 
فاتراً  يكون  وعندما  الشوائب،  من  للتخلص 

على  للحصول  إليه،  النفخ  مادة  إضافة  يتم 
القوام المطلوب، ومن ثم يصفّين الماء الزائد 
القماش  من  قطعة  طريق  عن  الجبن  من 
أوزاناً  عليه  يضعن  حيث  )الشاش(,  تسمى 
الموجود  الماء  من  نهائياً  ليتخلصن  ثقيلة 
الجبنة  لتصبح  يومين  أو  ليوم  ويتركنه  فيه، 
متماسكة، بعدها يقطعنها إلى مكعبات صغيرة 
التلف  من  لحمايته  الملح  مادة  عليه  وتُرش 
القاطنة  الُمهجرة عواش حمادة  والتعفن.تقول 
في قرى مقاطعة الشهباء لوكالة هاوار: »نقوم 
وال  يدوياً،  الجبنة  لصناعة  عدة  بخطوات 

نستعمل أي نوع من اآلالت«.
ظروف  ظل  في  المونة  »تساعد  وأضافت: 
االكتفاء  تحقيق  النزوح وغالء األسعار على 

الذاتي لألسر.«
المواطنة بيريفان محمد أيضاً تحدثت للوكالة: 
الكاملة  بتحضيراتنا  نقوم  صيف  كل  »في 

للموسم الشتوي«.
وتمّون نساء عفرين كل عام )اللبنة، الجبنة، 
أنواع  والطماطم،  الفليفلة  الدبس  البرغل، 

المربيات، ورق العنب، والنعناع(.

الكردي  األحمر  الهالل  في  اإلدارية  كشفت 
المخيمات  وضع  ازدياد  عن  حمي  جميلة 
سوءاً في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم, 
المحتلة  التركية  الدولة  انتهاكات  إلى  مشيرةً 
التي تؤزم الموقف وتزيده سوءاً, في توضيح 
إلى أنهم استفادوا من تجربة الدول الكبرى في 

معاملة المرضى.
»جميلة  الكردي  األحمر  الهالل  في  اإلدارية 
عن   JINNEWS لوكالة  تحدثت  حمي«, 
تسع  ومنذ  أنه  إلى  فأشارت  المخيمات  وضع 
واليوم  الحرب  من  سوريا  تعاني  سنوات 
أن  على  مؤكدةً  كورونا,  فايروس  ظهر 
ظل  في  بواجبه  للقيام  يسعى  الكردي  الهالل 
وحاالت  الطبيعية  كالكوارث  الظروف  هذه 
إعالن  تم  أنه  إلى  جميلة  ونوهت  الطوارئ. 
الحظر في ظل هذه الظروف وإغالق جميع 
وقالت:  للحجر  يخضع  الجميع  وبدأ  المعابر, 
»لهذا قمنا بتجهيز مستشفى في الحسكة خالل 
مكان  إيجاد  منه  الهدف  كان  فقط,  أسبوعين 
وجد  حال  وفي  كورونا,  لحاالت  مخصص 
عدد من حاالت االشتباه في المشافي الخاصة 
عدد  تجربة  من  استفدنا  فقد  بها,  إبالغنا  يتم 
من الدول الكبرى كبريطانيا وإيطاليا وأوربا 
بنقل  تقوم  كانت  التي  الدول  من  وغيرها 
يساعد  كان  مما  من مشفى ألخرى  المريض 

في انتشار المرض«.

»سيتم إنشاء مستشفيات 
برسعة عاجلة«

يقع  ال  كورونا  حصر  أن  جميلة  وأوضحت 
فقط على مستوى  الحسكة  على عاتق مشفى 
الرقة,  منبج,  في  تجهيزات  فهنالك  الجزيرة, 
الطبقة وغيرها, وسيتم فيها إنشاء مستشفيات 
الطبية  الكودار  تدريب  وتم  عاجلة,  بسرعة 
الكادر  يكون  بحيث  األولية,  اإلسعافات  على 
حاالت  مع  التعامل  بكيفية  كامل  إلمام  على 

المرض, وخالل فترة التدريب تلقى األعضاء 
والعضوات اإلسعافات األولية, كما تم التطرق 
المرضى, وأشرف  إلى كيفية إحراق مالبس 
والذين  بي«  بي  »اليو  إداريو  التدريب  على 
مع  العظمى  الدول  تجربة  خالصة  أعطوا 
الضغط  تخفيف  في  ساعد  ما  وهذا  المرض, 

والوقت على المتدربين بحسب جميلة.
اشتباه  التفاصيل حول وجود حاالت  أما عن 
من  عدد  تحديد  »تم  جميلة:  قالت  بالفايروس 
األرقام للحاالت المشتبه بها, وفي حال ظهور 
حالة تم تحديد غرفة، وذلك بعد أن تتم زيارة 
الحالة  خطورة  مدى  من  والتأكد  المريض 
ال,  أم  بالفايروس  اإلصابة  كانت  حال  وفي 
ويوجد بيننا وبين هيئة الصحة تنسيق في حال 

االشتباه بوجود أي حالة«.

وعن دور الكومينات في هذه األزمة أشارت 
جميلة إلى أن للكومين أهمية من خالل توزيع 
البروشورات التي توضح كيفية توزيع السلل 
الغذائية في فترة الحظر وتساعد على توزيع 
الكامل  الحظر  تم  حال  في  الالزمة  المواد 
إلحدى الحارات كما حدث في حي العميران 

بالحسكة.  

وجوب االنتباه إىل الصحة 
النفسية ألفراد املجتمع

الراهن  الوضع  صعوبة  إلى  جميلة  نوهت 
ألفراد  النفسية  الصحة  إلى  االنتباه  ووجوب 
حال  في  المواطنين  على  أن  حيث  المجتمع, 

االشتباه باإلصابة بالمرض التوجه للمستشفى 
فالمرض  واليأس,  الخوف  عن  واالبتعاد 
للمجتمع  مفيد  غير  أصبح  الفرد  أن  يعني  ال 
وغير قادر على النجاة, وعلى الجميع احترام 
بذل  على  مشددةً  وهويته,  المريض  شخصية 
الجهود لحماية المجتمع من مخاطر الفايروس.
في  المحتلة  التركية  الدولة  هجمات   وعن 
العالم  حول  كورونا  وباء  انتشار  خضم 
تراعي  التركية ال  الدولة  أن  صرحت جميلة 
هذا األمر وتستمر بهجماتها بشكل يومي, مما 
العناية  نسبة  تخفيض  على  مجبرون  يجعلهم 
الصحية وإرسالها إلى المناطق التي تتعرض 
الهجمات  تركيا بوقف هذه  للهجمات, مطالبةً 

واالنتهاكات القذرة على حد وصفها.

»املخيامت جميعها غري 
مستعدة لتحمل عاقبة 

انتشار وباء كورونا«
جميلة  أوضحت  المخيمات  وبخصوص 
في  لالجئين  مخيماً   20 يقارب  ما  هنالك  أن 
مناطق شمال وشرق سوريا, وهذه المخيمات 
انتشار  عاقبة  لتحمل  مستعدة  غير  جميعها 
الصعوبات  من  الرغم  وعلى  ككورونا,  وباء 
التي يواجهها المهجرون ضمن المخيمات لم 
تعلن منظمات حقوق اإلنسان أي شيء بصدد 
هجمات الدولة التركية أو تهجيرها للمدنيين, 
ولم تقدم أي منظمة الدعم لهذه المخيمات في 
وقالت:«  الصعبة,  النازحين  ظروف  ظل 
ندعو المنظمات الدولية إلى مساعدة الالجئين.
الكردي  األحمر  الهالل  في  اإلدارية  أنهت 
إلى  المواطنين  بدعوة  حديثها  حمي  جميلة 
التحلي بالوعي وااللتزام بالتعليمات الوقائية, 
مع  والتعاون  الخوف,  في  المبالغة  وعدم 
المؤسسات الصحية لتجنب تفشي المرض إن 

وجد.

إقامة  سهالً  أمراً  يكن  لم  ـ  قامشلو   / روناهي 
آفا وسط  القدم في روج  لكرة  للسيدات  دوري 
مجتمع تحاصره العادات والتقاليد البالية بشكٍل 
كبير، مجتمع كان يرى في ممارسة لعبة كرة 
كل  رغم  ولكن  معيب،  أمر  بأنه  للفتاة  القدم 
القيود استطاعت الفتاة في لعبة كرة القدم تحقق 
المدربين واإلداريين  بمساعدة  كبيرة  إنجازات 

في نواديهم.
بداية اإلنجازات كانت من تشكيل فرق نسوية 
من  المرخصة  النوادي  قبل  من  القدم  لكرة 
ثم  ومن  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
للمران  وخروجهن  المعوقات  كافة  تحدي 
أرض  على  التمارين  من  المصاعب  وتحدي 
الترابية  أو  المبلطة  المدارس  باحات ومالعب 
المادية وصعوبة تأمين  مع ضعف اإلمكانيات 
من  للتمارين  الالزمة  الرياضية  المستلزمات 
قبل للنوادي، باإلضافة بدعم لم يكن بالمستوى 
ومن  الرياضي  االتحاد  قبل  من  المطلوب 
عن  ناهيك  الجزيرة،  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة 
تقبل فكرة فتاة تخرج للمران ومعها شباب في 

المجتمع.
ومسابقة  الدوريات  إقامة  خطوة  جاءت  بعدها 
إنجازات  كانت  وجمعيها  والسوبر،  الكأس 
حقيقية في وقت األزمة والهجمات والتفجيرات 

الحصار  عن  ناهيك  مناطقنا،  في  تتوقف  لم 
للكثير  المادية  األوضاع  وتردي  المطبق 

المواطنين في البالد.
في  للوصول  نوادي  عدة  من  األندية  وتنامت 
من  مرخصة  أندية  تسعة  إلى   ،2019 العام 
ننسى  ال  أن  وعلينا  الرياضي،  االتحاد  قبل 
وتشكيل  وآرتا  كلزار  الشهيدة  فريق  جهود 
هذين الفريقين النسويين قبل بدء تشكيل الفرق 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  المرخصة 
من  كان  للسيدات  فريق  أول  بحيث  الجزيرة 
تشكيل  تاله   ،2016 بالعام  قامشلو  نادي  قبل 
أندية أخرى مثل براتي وجودي وسري كانيه 
واألسايش  عامودا  وأهلي  والحسكة  وبرخدان 
وعمال الجزيرة والطريق وفدنك وقنديل، بعض 
وانتقلت  معه،  الفريق  حل  وتم  ُحلت  األندية 

لم  العام 2020  وفي  أخرى،  الالعبات ألندية 
قادرة  مازالت  التي  األندية  معالم  بعد  تتوضح 
بإقليم  المسابقات  في  والمشاركة  لالستمرار 
منذ منتصف  النشاطات  توقف  بسبب  الجزيرة 

شهر آذار الجاري بسبب جائحة كورونا.
مسؤولية  وتحمل  واإلداريين  المدربين  جهود 
نواديهم  ضمن  النسوية  الفرق  على  اإلشراف 
على  يشرف  من  كل  وعلى  كبيرة،  كانت 
التي  اإلنجازات  على  االنتباه  النسوية  الفرق 
حققت وخاصةً اإلنجاز الكبير والذي كلل تعب 
والمدربين  األندية  إدارة  قبل  من  السنين  كل 
والرياضة  الشباب  وهيئة  وأهاليهم  والالعبات 
واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بالفوز بلقب 
للسيدات  القدم  لكرة  األول  السوري  الدوري 
سيدات  عبر  وذلك  المكشوفة،  المالعب  على 

 ،2020 ـ   2019 للموسم  عامودا،  نادي 
ظروف  رغم  الكبير  االنتصار  ذلك  وشهدنا 
الالعبات  محبة  ولكن  التدريبات  وقلة  الحرب 
وكل  الخالفات  كل  هزمت  الملعب  ميدان  في 

شيء.
وحققوا  الميدان  في  نجمات  كن  الالعبات  كل 
العمل  الجميع  الذي يتطلب من  الكبير  اإلنجاز 
للحفاظ عليه وخاصةً المشرفين على الالعبات، 
باالستعداد  واالنشغال  الخالفات  كل  وترك 
المحلي في  الصعيد  القادمة على  لالستحقاقات 
دوريات اإلقليم أو الدوري السوري، باإلضافة 

لالستحقاق األسيوي.
منها  يستفيد  لن  فتح مواضيع وقصص  أود  ال 
الجميع خاسر  بل  منها رابح  أحد، ولن يخرج 
في  الجميلة  اللحظات  تلك  تذكر  واألفضل 
الكرد وزميالتهم  لبنات  العاصمة دمشق كيف 
والمشرفين  والمدربين  األخرى  األطياف  من 
األندية  كل  وسط  اللقب  ينالون  واإلداريين 
التي كانت تتمتع بالدعم الكبير تذكروا استقبال 
الجماهير واألهالي ووسائل اإلعالم لكم، ودعم 
أبناء الداخل والمهجر، لذلك يجب أن تبقوا عند 
ال  أن  وكما  الخالفات،  كل  ونبذ  ظنهم،  حسن 
لمن  خالفات  وجود  بعدم  يقنعنا  أن  قادر  أحد 
في  القدم  كرة  لسيدات  األندية  بعض  يديرون 
للجميع،  واضحة  حقائق  فهي  الجزيرة،  إقليم 
وفي الختام ليبقى شعارنا الرياضة تجمعنا وال 

تفرقنا.

التوجه إللغاء الدوري اإلسباني للسيدات
موسم  أن  القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  أعلن 
بسبب  اإللغاء،  وشك  على  السيدات  منافسات 
جائحة كورونا، مع اعتماد بطل كل درجة وفقاً 

للترتيب قبل توقف الموسم.
وأضاف االتحاد في بيان أنه لن يوجد هبوط هذا 
الموسم، بناء على قرار اإللغاء الذي يجب أن 
تعتمده اللجنة التنفيذية لالتحاد، بعد غد الجمعة.
اقتراح اإللغاء  اللجنة على  وفي حال مصادقة 
األولى  الدرجة  دوري  بلقب  برشلونة  سيتوج 

الموسم  أوروبا  أبطال  دوري  إلى  وسيتأهل 
المركز  صاحب  مدريد  أتلتيكو  رفقة  المقبل 
فالنسيا  الترتيب  متذيال  سينجو  بينما  الثاني. 

وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.
يعني  ما  الثانية،  الدرجة  وسيصعد فريقان من 
أن دوري األضواء الموسم المقبل سيضم 18 

فريقاً بدالً من 16 في الموسم الحالي.
األولى  الدرجتين  في  الرجال  فرق  وعادت 
على  الحالي،  األسبوع  التدريبات  إلى  والثانية 

أمل استئناف الموسم الشهر المقبل.

تنبأت العبة التنس األلمانية السابقة أنكه هوبر 
مستوى  على  األلماني  للتنس  مظلم  بمستقبل 

السيدات.
صحيفة  نشرتها  تصريحات  في  هوبر  وقالت 
إلى  قاتم  :«المستقبل  تسايتونغ«  نيكار  »راين 

حد ما. إذا اعتزلت العبات مثل أنجيليك كيربير 
وأندريا بيتكوفيتش وجوليا جورجيس، يجب أن 

نستعد لفترة طويلة من الجدب«.
على  الرابعة  المصنفة  هوبر  أنكه  وأشارت 
العالم سابقاً، والفائزة بألقاب 12 من بطوالت 

الرابطة العالمية لمحترفات التنس، إلى أنه في 
بعض األحيان تحدث األمور بشكل سريع.

وقالت أنكه هوبر: »يمكن أن يظهر العب أو 
الوقت  لم يكن في الصورة. ولكنني في  العبة 
الحالي ال أرى أي العبة واعدة يمكن أن تصبح 
األولى  العشرة  المراكز  إلى  للصعود  مرشحة 

بالتصنيف العالمي«.
وتعمل أنكه هوبر حالياً مديرة رياضية ببطولة 
شتوتغارت التابعة للرابطة العالمية لمحترفات 
لن  الحالي  العام  أن  هوبر  أنكه  وترى  التنس. 
ظل  في  الجماهير  بحضور  بطولة  أي  يشهد 
بفيروس  اإلصابات  تفشي  أزمة  استمرار 

»كورونا« المستجد.
تحد  إنه  بالفعل.  بذلك  مقتنعة  »أنا  وقالت: 
في  سيتضح  األزمة  هذه  تأثير  مدى  للجميع. 

وتابعت:  المقبلة«.  القليلة  الشهور  غضون 
»لكن المؤكد أنها كارثة على الرياضيين ومنهم 
العبو والعبات التنس. عليك أن تتحمل بنفسك 

كل التكاليف ومنها تكاليف السفر«.
وبسبب أزمة »كورونا« ألغيت جميع بطوالت 
ألغيت  المقبل. كما  تموز  التنس حتى منتصف 
مقررة  كانت  والتي  للسيدات  مونتريال  بطولة 
المفتوحة )فالشينغ ميدوز(  أمريكا  قبل بطولة 
الكبرى  األربع  سالم«  »غراند  بطوالت  آخر 

في الموسم.
ميدوز،  فعاليات فالشينغ  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
بعد تأجيلها مؤخراً، في 31 آب المقبل بمدينة 
نيويورك التي تضررت بشدة من أزمة كورونا. 

وبعد فالشينغ ميدوز، ستبدأ الجولة اآلسيوية.

نساء عفرين مازلن يتبعن طريقتهن القدمية في حتضير املونة..

جميلة حمي توضح خطواتهم االحترازية والعوائق التي تعترضهم

العبة سابقة: مستقبل تنس السيدات في أملانيا يبدو مظلماً

التوجه إللغاء الدوري اإلسباني للسيدات

حافظوا على إجنازات لعبة كرة القدم »السيدات«
تقرير/ جوان محمد

 المرأة بين
 وباء كورونا
ووباء العنف

رغم كل التضحيات والجهود التي تقدمها النساء في 
االجتماعية  المجاالت  شتى  وفي  العالم  أنحاء  كافة 
والنهوض  التحرر  أجل  من  والعلمية  والسياسية 
المرأة  تلعبه  الذي  الريادي  الدور  ورغم  والتنمية، 
والحروب  األزمات  في زمن  المجتمع وخاصة  في 
أجل  من  جبارة  جهوداً  تبذل  أنها  حيث  والويالت 
األوطان  استقرار  واألمن.  السلم  على  الحفاظ 
التي  المبدئية  أولوياتها  تكون من  األسرة  واستقرار 

ال تقبل المس بها.
ولكن وفي الوقت الذي يجب على األسرة أن تكون 
الحضن اآلمن والمالذ الحامي للمرأة خصوصاً في 
البشرية جمعاء  التي تعيشها  الصعبة  الظروف  ظل 
أن  نرى  المستجد،  كورونا  فايروس  تفشي  جراء 
قضايا العنف األسري حول العالم تعود إلى الواجهة 
أن  التاريخية  التجارب  أثبتت  وكما  كبير،  بشكل 
العنف الجسدي يزداد ويتفشى بشكل خطير في ظل 

األزمات.
قد مارست ضغطاً  أن جائحة كورونا  الواضح  من 
الضغط  أما  المجتمع  فئات  كل  على  كبيراً  نفسياً 
مضاعف  ضغط  مارس  فقد  المتردي  المجتمعي 
على النساء من قبل أقرب األشخاص لها كالزوج أو 
األب أو األخ حيث االعتداء على جسدها وكرامتها 
وروحها وحتى التدخل بأبسط األساليب الحياتية لها، 

وهذا ما يدفع الكثير من النساء لالنتحار.
وال ينحصر العنف هذا في منطقتنا الشرق األوسطية 
المجتمعات  في  الظاهرة  هذه  انتشار  نالحظ  بل 
وكندا حيث  وإيطاليا  وفرنسا  بريطانيا  مثل  الغربية 
شاهدنا صوراً ومشاهد كثيرة للمعنفات على مواقع 

التواصل االجتماعي وكانت مروعة!
اللبنانية  فالمرأة  أبداً،  يختلف  ال  الوضع  لبنان،  في 
أجل  من  والميادين  الساحات  كافة  في  المناضلة 
والقانونية  المدنية  الحقوق  أبسط  على  الحصول 
نراها اليوم تتعرض ألبشع أنواع العنف المنزلي في 
ظل الحجر الصحي المفروض على المواطنين منذ 
حوالي الشهرين، ويشمل التعنيف القتل ومحاوالت 
القتل التي يقوم بها المعنف وحتى إجبار النساء على 

االنتحار هرباً من التعنيف.
ولكن وجل ما يؤسف حقاً أن الدول والحكومات ما 
زالت تدافع وتحمي المعتدي وذلك بعدم إقرار قوانين 
رادعة أو حتى اتخاذ تدابير حماية قانونية أو حتى 
األسري  العنف  ظاهرة  من  للحد  وأمنية  اجتماعية 
ولوقف النزيف الحاد التي تتعرض له المرأة جراء 

هذا التعنيف.
النسائية  المنظمات  وأغلبية  نوروز  كرابطة  ونحن 
النسائي  لالتحاد  اإلقليمي  المركز  في  األعضاء 
إلعالء  مبادرة  بإقامة  قمنا  العالمي  الديمقراطي 
نداء  المعنفات وذلك من خالل كتابة  النساء  صوت 
نحثهم  وإقليمياً،  لبنانياً  وموقّع  المتحدة  لألمم  عاجل 
الفاشلة  الحكومات  هذه  على  الضغط  على  فيها 
الدولية  والمواثيق  القوانين  تطبيق  على  إلجبارها 
على  حبراً  بقيت  والتي  عليها،  بالتوقيع  قاموا  التي 
متابعة  الدولية  المنظمات  هذه  على  حيث  ورق، 
وتطبيقها،  بالقوانين  الدول  هذه  تقيد  مدى  ومراقبة 
فصرخات االستغاثة باتت تصدر من كافة األرجاء 
المنازل  بعض  خاليا  في  المعشعش  الفيروس  ألن 

بات أشد فتكاً من كوفيد 19.

بصمة امرأة 

حنان عثامن
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االزدحام في األخبار واألفكار والتحليالت، 
تكاد تكون غير مسبوقة في هذا الوقت الذي 
يواجه فيه العالم وباًء مباغتاً، بكل تداعياته 
كثافة  في  والسبب  والنفسية.  االقتصادية 
والخيالية  منها  الواقعية  التحليالت  هذه 
كل  بنا.  تحيط  محفزاتها  أن  والمخاوف، 
تكن  لم  معيش  واقع  إلى  بنا  يعود  خبر 
سلبياته ظاهرة، حقائق تتكشف كل يوم عن 
مستوى  عن  شهادة  وتعطي  الدول،  واقع 
كيف  هو  رأيي،  في  األهم  لكن  الكفاءة. 
واجهت الدول صدمة وباء )كوفيد - 19(، 
األوضاع  معالجة  حاولت  كيف  وأعني 
في  اهتمام  محل  تكن  لم  التي  الخاطئة 
ويتطور،  يطول  هذا  في  الحديث  السابق. 
لكن في الوقت الحالي يمكن عرض نموذج 
الوباء، وهو  مع  للتعامل  متوقع  فريد غير 
من  كثيراً  أثار  الذي  التركي  النموذج 

عالمات االستفهام مؤخراً.
تركيا،  مثل  بلداً  أن  ليتوقع  أحد  يكن  لم 
الزراعية  وأراضيها  وجداولها  بأنهارها 
تهديد  من  تعاني  ومزارعها،  الشاسعة 
لكن  صادم.  خبر  الغذائي!  أمنها  في  جاد 
المخبأة،  الحقيقة  أمامنا  وضع  »كورونا« 
يعاني  التركي  الزراعي  القطاع  أن  وهي 
التركي  الرئيس  قرار  بسبب  سنوات،  منذ 
المواد  استيراد  إردوغان  طيب  رجب 
الغذائية والمواشي من الخارج بدالً من دعم 
المنتجات المحلية. وألن الدول التي تستورد 
منها تركيا مواد غذائية أساسية توقفت عن 
للخارج بسبب أزمة »كورونا«،  التصدير 
المحلي،  لالستهالك  منتجاتها  ووجهت 
في  نقص  معضلة  أمام  ستكون  تركيا  فإن 
وكل  القادمة،  القليلة  األشهر  خالل  الغذاء 

إجراءات الحكومة التصحيحية اليوم للقطاع 
المرجح  من  وليس  متأخرة،  الزراعي 
أسعار  ارتفاع  يفسر  ما  وهذا  العجز،  سد 
كالقمح.  األساسية  للمواد  خاصة  الغذاء 
ليس  التركي  النموذج  والهدف من عرض 
للنصح بل للعبرة، بأن تجاهل موارد الدولة 
أنها  يعتقد  مشروعات  واستبدال  الطبيعية 
أكثر ربحاً بها، كبناء وحدات سكنية لبيعها 
إلى السياح، أو اإلنفاق العسكري الكبير في 
سوريا لتضاهي الدول الكبرى، أو في بلد 
مثل ليبيا ال ناقة وال جمل لألتراك فيه سوى 
ذلك سيعود  أنوفهم في سيادتها، كل  حشر 
على حياة الناس بطوام ال تنتهي. ومع أن 
مستويات  مختلف  على  العالم،  دول  كل 
تتأثر  تزال  وال  تأثرت  االقتصادية،  قوتها 
بتداعيات الحماية من الوباء، وتأثر التجارة 

البطالة،  وزيادة  البضائع  وحركة  العالمية 
لكن في الواقع أن هذه المشكالت كلها كانت 
وإحكام  الجائحة،  قبل  تركيا  منها  تعاني 
التشريعات  على  المطلقة  السلطات  قبضة 
للناس  مجاالً  يترك  لم  والنظام  والقوانين 
للتعبير عن أنفسهم، بدليل أن الليرة التركية 
سعر  وصل  واليوم  عامين،  منذ  تتراجع 
الدوالر،  مقابل  ليرات   7 لقرابة  الصرف 

تقريباً كما وصل في عام 2018.
كل السياسات المالية والتدخالت العسكرية 
التركية في ليبيا وسوريا، انكشفت سلبياتها 
كانت  لكنها  أزمة »كورونا«  مع  بوضوح 
دائماً موجودة. وبدالً من إجراء إصالحات 
بأقل  األزمة  من  للخروج  قرارات  واتخاذ 
التركية  الرئاسة  تفاجئنا  الممكنة،  الخسائر 

بالمعونات  أوروبا  بمساعدة  بالتباهي 
أن  حين  في  الجائحة،  لمواجهة  الطبية 
تركيا تعتبر أكثر دولة موبوءة في الشرق 
األوسط بحسب إحصائيات رسمية في عدد 
اإلصابات والوفيات. بعض الدول تعتقد أن 
إعالنها عن نسب تعاٍف كبيرة يعكس قوة 
النظام الصحي ويلمع سمعتها أمام الناس، 
تعكس  محلياً  المعلنة  اإلصابات  عدد  وأن 
الناس،  يعيشه  ما  الحقيقة هي  إنما  الواقع، 
الشوارع،  الناس في  الواقع هو ما يشاهده 
الفحوصات  نسب  حيث  المستشفيات  وفي 
بتدني  اآلخرين  توهم  التي  المنخفضة 

اإلصابة.
منصات  حديث  يكون  أن  يمكنه  كله  هذا 
التواصل االجتماعي كما رأينا في حاالت 
وباريس  وروما  نيويورك  في  مصورة 
تكون  ال  حتى  لكن  طهران.  وحتى 
السياسات  في  الصارخة  العيوب  هذه 
تهز  أو  الشارع،  من  نقاش  محط  التركية 
قرر  العالم،  أمام  المزيفة  صورتها  من 
يشترط  قانون  مشروع  تمرير  الرئيس 
مثل  المعروفة  التواصلية  التطبيقات  على 
»إنستغرام«  »تويتر«،  »فيسبوك«، 
يراجع  من  تخصص  أن  و»يوتيوب«، 
محتوياتها وكشف هوية أي حساب تطلبه. 
الناس  حرية  حاصرت  الحكومة  أن  أي 
واعتقلت  أحوالهم،  سوء  عن  التعبير  في 
قبل أيام من تعتقد أنهم يثيرون الناس ضد 
التركية  المعارضة  المعيشية.  ظروفهم 
الحال ال  هذا  أن  وأعلنت  تطق صبراً،  لم 
يمكنه االستمرار، وأن أردوغان خاسر ال 
محالة في االنتخابات القادمة، وأن أول ما 
النظام  إعادة  هو  المنتصر  الحزب  سيفعله 
البرلماني بدالً من الرئاسي الذي جعل بلداً 
البشرية  مواردها  بكل  تركيا  مثل  كبيراً 

والطبيعية ملكية خاصة للرئيس وأسرته.

براءة الوباء من فشل أردوغان برادوست ميتاني: »توجيهات أوجالن 

مبادئ يجب العمل عليها«
التحاد  المشترك  والرئيس  المؤرخ  أكد 
كركي  فرع  الجزيرة  إقليم  في  المثقفين 
القائد  رسالة  أّن  ميتاني  برادوست  لكي 
الديمقراطية،  األمة  نهج  تعزز  أوجالن 
ودعا  الكردي.  الصف  وحدة  إلى  وتدعو 
الكردية إلى حل خالفاتها بسبل  األطراف 
الحوار، والعمل من أجل المصلحة الوطنية 

والتمييز بين العالقات الدبلوماسية.
أنباء  لوكالة  لقاء  في  جاء  ميتاني  حديث 
القائد عبد  هاوار معه حول فحوى رسالة 
وحدة  وضرورة  األخيرة،  أوجالن  هللا 

الصف لتحقيق أهداف الشعب الكردي.

التاريخ الكردي دروس وعرب

معرض  في  ميتاني  برادوست  وتحدث 
حديثه عن جملة أمثلة من التاريخ الكردي 
وِعبراً  دروساً  تتضمن  والحديث،  القديم 
الكردي،  الشعب  بأهمية وحدة  يتعلق  فيما 
الجوديين  زمن  »في  الصدد:  بهذا  وقال 
الكردية،  القبائل  جميع  اتحدت  عندما 
ضد  أومانمندا  معركة  في  وانتصرت 
رمزاً  المعركة  تلك  أصبحت  األكاديين، 
لوحدة الشعوب الجودية، كما أن الميتانيين 
قبل  عام  قبل 1500  تمكنوا  )الهوريين(، 
قوة  وبناء  صفوفهم  توحيد  عبر  الميالد 
عسكرية من بناء دولة كبيرة، كما تمكنوا 
المجاورة  الشعوب  من  العديد  تحرير  من 
القادة  ولكن؛  الفراعنة.  على  واالنتصار 
اختلفوا  المالكة  األسرة  وأفراد  الميتانيين 
مما  ماتيوازا  الملك  في عهد  السلطة  على 

أدى إلى انهيار الدولة الميتانية.«
تمكن  الميدية  الدولة  عهد  »في  وأضاف: 
ميدية،  قبائل  سبع  توحيد  من  دياكو  الملك 
وبناء دولة قوية واسعة وطرد اآلشوريين، 
وعقد تحالفات مع دول المنطقة، ولكن في 
زمن هاستياك 528 ق م، حدث خالف بين 
القائد العسكري  استياك وهارباكوس وهو 
ميديا  انهيار  إلى  أدى  مما  الميدية،  للدولة 

على يد اإلمبراطورية الفارسية«.
تاريخية  أمثلة  سلسلة  أيضاً  ميتاني  وذكر 
إدريس  عهد  في  حدث  ما  منها  أخرى 
البتليسي الذي وّحد 21 من القبائل والعشائر 
القبلية  بالمصالح  انشغلت  ولكنها  الكردية 
وكذلك  العثمانيين،  خدمة  على  وعملت 
في عهد اإلمارة البدرخانية تمكن »األمير 
بدرخان من تأسيس إمارة قوية عبر توحيد 
وهو  شير  يزدان  أن  إال  الكردية  العشائر 
األمير  على  انقلب  الحاكمة  األسرة  من 
من  العثمانيين  بمساعدة  وتمكن  بدرخان، 
انقلب  بعد  وفيما  اإلمارة،  على  القضاء 
وانتهت  شير  يزدان  على  العثمانيون 

اإلمارة بشكل كامل«.

النظام الرتيك يحاول إعادة 
التاريخ ورضب الكرد بالكرد

تطورات  عن  ميتاني  برادوست  وتحدث 
بباشور  األخيرة  الفترة  في  األحداث 
إلى  التركي  النظام  ومساعي  كردستان 
بهذا  وقال  الكرد،  بين  االقتتال  افتعال 
عانى  كردستان؛  باشور  »في  الصدد: 
الشعب في التاريخ القريب من حالة التشرذم 
الكردية.  األطراف  بين  الداخلي  واالقتتال 
لم  الكردي  الشعب  فإن  المقابل؛  في  ولكن 
يتمكن من تأسيس كيان خاص به إال بعد أن 
وّحد صفوفه، بعد أعوام التسعينيات، حيث 
تم تشكيل البرلمان وحكومة إقليم الفدرالية 

وتحققت مكتسبات كبيرة«.

حدثت  القريب  التاريخ  »في  وأضاف: 
اقتتال داخلي في أعوام  إلى  أدت  خالفات 
الشعب  منها  عانى   ،1996 و   1992
دولة  أن  المعروف  من  طبعاً  الكردي، 
الوسائل  بكل  تسعى  التركي  االحتالل 
الكردي  الشعب  حركة  على  القضاء  إلى 
والقضاء على مكتسباته. ورأينا ماذا فعلت 

كردستان،  استقالل  استفتاء  ضد  تركيا 
محتلي  مع  أخرى  مرة  تحالفت  وكيف 
وأفشلت  والعراق،  إيران  في  كردستان 
من  العديد  الكرد  خسر  كما  االستفتاء 
وأشار  وشنكال«،  كركوك  مثل  المناطق 
يزال  ال  التركي  النظام  أن  إلى  ميتاني 
الكردستانية،  التحرير  حركة  يحارب 
ويسعى إلى ضرب الكرد بعضهم ببعض، 

والقضاء على مكاسبهم.
من  قلق  الكردي  الشعب  »اليوم  وتابع: 
هناك  حيث  ورتي،  زينه  في  األحداث 
داخلي.  اقتتال  افتعال  إلى  تركية  مساعٍ 
الكردية  والحركة  الكردي  الشعب  على 
السياسية والمثقفين أن يكونوا حذرين من 

هذا الوضع«.

رسالة أوجالن مبثابة 
للشعب الكردي لتحقيق 

الوحدة الكردية

هللا  عبد  القائد  رسالة  في  جاء  ما  وحول 
حديث  مع  بها  أفاد  التي  األخيرة  أوجالن 
»رأينا  ميتاني:  قال  شقيقه  مع  هاتفي 
الموضوع  هذا  يتابع  أوجالن،  القائد  أن 
باهتمام كبير، وأرسل رسائل عدة، خاصة 

في اتصاله الهاتفي األخير مع شقيقة محمد 
أوجالن«.

وتابع: »القائد أوجالن قال في رسالته إن 
حزب  على  حكراً  ليست  كردستان  أرض 
أو عشيرة، بل هي ملك للشعب الكردي في 
الصفوف،  بتعزيز  وناشد  األجزاء،  جميع 
الحوار  عبر  والقضايا  الخالفات  وحل 
يخدم  الكرد  بين  اقتتال  أي  ألن  والتفاهم؛ 
العدو، كما أشار أوجالن إلى بنود االتفاق 
البارزاني  إدريس  الراحل  مع  أُبرم  الذي 
الداخلي  االقتتال  تحرم  والتي  عام 1982 

بين الكرد«.
تعدّ  أوجالن،  القائد  »رسائل  وأضاف: 
خاصة  إليه  الرجوع  يجب  مرجع  بمثابة 
من أجل أوضاع روج آفا، يقول في حديثه 
يكون  بأن  نرضى  أال  يجب  مثالً،  األخير 
لنا وحدنا،  يكون  وأن  لنا »دكان صغير« 
بل يطلب أن يكون كبيراً ولجميع الشعوب 
األمة  نهج  تعزيز  إلى  دعا  كما  والقوى، 
هي  أوجالن  توجيهات  إن  الديمقراطية، 

بمثابة مبادئ يجب العمل عليها«.

تحقيق الوحدة الوطنية 
مرهون بخروج املجلس 

الوطني من االئتالف

الصف  توحيد  مساعي  إلى  أيضاً  وتطرق 
»تنتعش  وقال:  آفا،  روج  في  الكردي 
خاصة  الكردي،  الصف  بتوحيد  آمالنا 
العام  القائد  أطلقها  التي  المبادرة  بعد 
عبدي،  مظلوم  الديمقراطية  لقوات سوريا 
الكردية،  األطراف  جميع  مع  وتواصله 
وأعتقد أن هناك تقدم في هذا المجال، وأن 

هذه المساعي دخلت مراحل متقدمة«.
المجلس  أطراف  ميتاني  برادوست  ودعا 
هذا  في  موقفهم  حسم  إلى  الوطني 
الدولة  أن  »نعلم  وأضاف:  الموضوع، 
هذه  إجهاض  إلى  تسعى  سوف  التركية 
لالئتالف  بالنسبة  األمر  المساعي، وكذلك 
السوري التابع لتركيا والذي يعادي حقوق 
وسري  عفرين  احتالل  الكردي.  الشعب 
كانيه وكري سبي، أمثلة ماثلة أمام أعيننا، 
في  عضواً  المجلس  زال  ال  األسف  ومع 
أقول  وأنا  الكرد،  الذي هو عدو  االئتالف 
بقي  طالما  تتحقق  لن  الكردية  الوحدة  إن 

المجلس عضواً في االئتالف«.
حديثه  ختام  في  ميتاني  برادوست  ودعا 
األطراف الكردية إلى حل خالفاتها بسبل 
الحوار، والعمل من أجل المصلحة الوطنية 

والتمييز بين العالقات الدبلوماسية.

أمل عبد العزيز الهزاين
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

وآخرون  الخلود  عن  يبحثون  أبطال  بين 
يروي  اإلنسان؛  كرامة  على  يحافظون 
إدوارد  اإلنجليزي  الجامعي  الباحث 
بملحق  فترة  قبل  نشره  مقال  في  لوتووك، 
تايمز األدبي، أنه كان ذات مرة في مطار 
لوس أنجلوس، حين استبدّت به فجأة رغبة 
في قراءة صفحات من »اإللياذة« مترجمة 
إلى اإلنجليزية، فراح يبحث في مواقع بيع 
لتكون  مراده،  عن  بالمطار  المطبوعات 
المفاجأة عثوره على عشر ترجمات مختلفة 

للكتاب في طبعات حديثة.
بين  المقارنة  الباحث  هّم  يعد  لم  طبعاً، 
نّص  خدمت  أيها  لمعرفة  الترجمات، 
بل  األخرى،  من  أكثر  الخالد  هوميروس 
التساؤل بدهشة عّما يجعل هذا النص على 
حياتنا  في  والحضور  الحيوية  هذه  مثل 

اليومية بعد ألوف السنين من والدته!

بتساؤالت لوتووك أو من دونها ال شّك أن 
تلك الملحمة اإلغريقية ال تزال حية بيننا، 
الذي  باألسلوب  بل  تحكيه،  بما  فقط  ليس 
إلينا،  توّصلها  التي  بالدروس  به،  تحكي 
بالعواطف والعالقات اإلنسانية المؤسسة، 
»ملحمة  اعتبارها  البديهي  من  يجعل  ما 
توأمتها  بذلك  شاركتها  سواء  المالحم« 
لم  أو  نفسه  لهوميروس  »األوديسة« 

تشاركها.
فلئن كنّا نعرف تاريخياً أن لكل أمة من أمم 
األرض ملحمتها أو ملحمتها الخاصة بها 
تطل من خاللها على اإلنسانية، ال شّك أن 
في إمكان اإلغريق أن يفتخروا دائماً بأن 
كل  بين  من  إنسانية  األكثر  هي  ملحمتهم 
المالحم، بل حتى األكثر ارتباطاً بالكرامة 

اإلنسانية، كما سنالحظ بعد سطور.

البداية من مرص

وفي انتظار ذلك قد يكون علينا أن نتذّكر 
لها  مقدّراً  كان  هوميروس  نصوص  أن 
على  العثور  لوال  األبد،  إلى  تضيع  أن 
مصر  في  البردي  أوراق  من  كبيرة  كمية 
والتمحيص  الدراسة  بعد  تبيّن  يوم،  ذات 
التي  الـ590  الفقرات  بين  تحوي،  أنها 
فقرة من »اإللياذة«،  تحتويها، على 454 
حتى  البحث  مواصلة  من  بالتالي  مّكن  ما 
العثور على فقرات الحقة أوصلت ملحمتي 
وليس  الناس،  إلى  الكبيرتين  هوميروس 
إلى اليونانيين وحدهم بالطبع، طالما نعرف 
العالم  الملحمتين ترجمتا إلى كل لغات  أن 
أحدٌ  يتمّكن  أن  من دون  دائماً  لكن  تقريباً، 
بديهية:  دائماً  بدت  أسئلة  عن  اإلجابة  من 
كان  وهل  حقّاً؟  هوميروس  ُوجد  هل 
أو  »كتب«  ومتى  ضريراً؟  شاعراً  حقّاً 
باألحرى »حكى« ملحمتيه، هو الحكواتي 
األول واألشطر في تاريخ البشرية؟ ثم أين 
وأكان  مات؟  وأين  ولد  وأين  فعالً؟  عاش 
ذلك في القرن الحادي عشر قبل الميالد أم 

في التاسع أم الثامن أم السادس؟

أنهم  اليوم  منهم  أكثر  ويزعم  زعموا  كثٌر 
أنها  الحقيقة  لكن  األجوبة.  على  عثروا 
يقيٌن  ثمة  كان  وإن  حتى  تخمينات،  كلها 
التاريخية  بالوقائع  يتعلق  األقل  على  واحدٌ 
وتوأمتها«:  »اإللياذة  »ترويها«  التي 
وقائع الحروب الطروادية من حول مدينة 
على  تقع  أنها  الظن  غلب  التي  طروادة 
ساحل البوسفور في بحر إيجة في ما يسّمى 

اليوم تركيا.
عن  تتحدّث  »اإللياذة«  أن  نعرُف 
الحروب  من  ختامية  بل  أساسية،  فصول 
الطروادية. بل حتى، أساساً، عن أعوامها 
انتهت، حيث نالحظ كيف  األخيرة وكيف 
ل تلك الحرب في نهاية  أن هوميروس يحّوِ
اندلعت،  كونها  مسألة شخصية  إلى  األمر 
أي  مع  طبعاً  يتنافى  ما  وهو  إليه،  بالنسبة 
منطق، بل حتى مع الواقع التاريخي الذي 
يمكننا أن نقول إنه مدّون، اندلعت كما يقول 
طروادة  ملك  ابن  باريس  اختطاف  بسبب 
ملوك  وتجّمع  اإلغريقية،  الملكة  هيلينا 

اليونان لمهاجمة طروادة، واستعادة الملكة 
ذلك  في  بما  األخيرة  المرحلة  تلك  خالل 
بين  سيدور  الذي  والصراع  باريس  مقتل 
أغاممنون وآخيل أحد كبار أبطال الحرب 
اليونانيين وما إلى ذلك، وصوالً إلى حيلة 
اليونانيين  مّكنت  التي  الخشبي  الحصان 
وتدمير  الطرواديين  على  االنتصار  من 
في  قائمة  لها  تقوم  تعد  لم  بحيث  مدينتهم، 

التاريخ.

فّتش عن املرأة

هي  هوميروس  إلى  بالنسبة  الحكاية  إذن، 
ناحية،  من  المرأة«  عن  »فتش  حكاية 
ناحية  آخيل« من  البطل  وحكاية »غضب 

؟ أخرى. فهل هذا منطقيٌّ
هذه  بين  سريعة  مقارنة  إن  الحقيقة،  في 
الفرضية التي تكاد تكون »حكاية عائلية« 
في نص »اإللياذة«، والحكاية التي نجدها 
في خلفية »األوديسة« أي حكاية يوليسيس 
وعودته إلى وطنه اليوناني في إيتاكا وإلى 

بعد  بينيلوب  والمخلصة  المحبة  امرأته 
في  مشاركاً  قضاها  طويلة  سنوات  غيبة 
دهشة  في  تجعلنا  الطروادية،  الحروب 
فتبعاً  »األوديسة«،  على  »اإللياذة«  لغلبة 
المكانة  تكون  أن  يجب  كان  منطق،  لكل 
بالتوازي  األقل  وعلى  لألخيرة،  األولى 
مع المكانة الكبيرة التي ستكون ليوليسيس 
نفسه في تاريخ األدب واإلبداع، هو الذي 
بالكاد نعثر عليه في الملحمة األولى. فهل 

نحن هنا أمام مفارقة ما؟

بالتأكيد. لكنها مفارقة يمكن فهمها. فالحال 
بطل  اإللياذة  بطل  بوصفه  يوليسيس  أن 
تخلو  ال  طويلة  عودة  برحلة  يقوم  فرد 
والتدخالت  والبطوالت  المغامرات  من 
التي تدور  السماوية والخبطات المسرحية 
التي  أفعاله  حول  ومن  حوله  من  جميعها 
مدى  على  للقراء  تروق  شخصيته  جعلت 
القرون والترجمات في شتى أنحاء العالم، 
لنجده حيناً يختفي خلف السندباد وحيناً في 

خلفية رواية »يوليسيس« لجيمس جويس، 
الحضورين  هذين  سوى  نذكر  ال  كي 
أجل  من  تُقرأ  »األوديسة«  له.  األشهر 
شخصية هذا البطل، ما يجعلها أقرب إلى 
أن تكون رواية مغامرات تتحلّق من حول 
فرد ذي مواصفات محددة ومعينة. أو هكذا 

فُِهم هذا العمل على أي حال.

بني منطقني

بالسمات  »اإللياذة«  تتّسم  المقابل،  في 
»بيكارية«  البعد عن  كل  البعيدة  الملحمية 
األوديّسة، إذ حتى لو أخذنا بالعليّة العائلية 
هوميروس،  علينا  يقترحها  التي  الغرامية 
مع أننا نعرف أّن الحروب الطروادية إنما 
اندلعت حقّاً طوال ما يقرب من قرن كامل 
وألسباب  المسيح  قبل  التاسع  القرن  هو 
تجارية واقتصادية تتعلق بمحاولة طروادة 
التي  البحرية  الطرق  تلك  على  السيطرة 
كانت تصل بين مدن شرقّي البحر األبيض 

المتوسط ما جعل شتّى الشعوب اإلغريقية 
الحرب  تلك  عليها  وتشّن  تتحالف ضدها، 
بفرضية  أخذنا  لو  حتى  إذن  أبادتها،  التي 
هوميروس، من موقع إيماننا بأن ليس على 
اإلبداع أن يتبع مجرى التاريخ حرفياً، بل 
أن  شرط  يشاء  ما  منه  ينتخب  أن  يمكنه 
سنجدنا  بذلك،  جديراً  نفسه  المبدَع  يكون 
أمام واحٍد من أول النصوص التي جعلت 
البطولة معقودة لإلنسان نفسه في عالقاته 
المستميت  دفاعه  في  خصوصاً  وأهوائه، 

عن كرامته اإلنسانية.

ولئن كانت آلهة المالحم، إغريقية أو غير 
أي  عن  ومعصومة  دائماً  خالدة  إغريقية، 
إلى أي  بالتالي وبالناتج ال تحتاج  محاسبة 
القيم  من  أّي  على  ينبني  لتصّرفاتها  مبرر 
اإلنسانية التي يُفترض بالبشر التحلي بها، 
وحتى  المالحم  بها  تمتلئ  التي  تلك  وهي 
يتطلعون  آلهة«  و«أنصاف  ملوك  عبر 
ومساعيهم  وصراعاتهم  مغامراتهم  في 
»اإللياذة«  في  فإننا  باآللهة،  التشبّه  إلى 
استثنائيين  أبطاالً  يكونون  قد  بشر  أمام 
أو ملوكاً أو محاربين لهم من شعبيتهم ما 
لهم، غير أنهم في نهاية األمر بشٌر يحبون 
ال  أن  سبيل  في  ويستميتون  ويغضبون 
كثيرة  لحظات  في  وهم  بهم،  الظلم  يحيق 
يعيشون وإن بصمت وكرامة موتاً مؤكداً، 
إذا  وهم  ويسامحون.  ويحقدون  ويغارون 
بوصفهم  يفعلونه  فإنهم  هذا  يفعلون  كانوا 

بشراً، ال باعتبارهم بشراً متفوقين.

الدفاع عام منلك

في »اإللياذة« آلهة وأفعال إلهية بالتأكيد، 
أكثر  في  حتى  نجده  حتميٌّ  شيء  وهو 
حداثة  قبله  وما  العشرين،  القرن  روايات 
وقوة، ويمتلك هؤالء سلطة غير محدودة 
من المستحيل مقاومتها يُعبَّر عنها بُسلطة 

األقدار.

نالحظ  أن  من  لنا  بدّ  ال  المقابل  في  لكن، 
كيف أن البشر، في »األوديسة« نفسها في 
ما يعنينا هنا، يمتلكون في المقابل ما يمكننا 
تلك  اإلنسانية،  كرامتهم  اليوم  نسميه  أن 
التي يدافعون عنها ويحتضنونها ويموتون 
سبيل  في  يموتون  مما  بأكثر  سبيلها  في 
إلى  وما  واألرض،  والحبيبات  األوطان 

ذلك.

ذاته،  حدّ  في  الواقع  هذا  أن  يقيننا  وفي 
قوتها  »اإللياذة«  على  يسبغ  الذي  هو 
أبطال  اختصاراً:  أكثر  بكلمات  وكينونتها. 
المالحم يسعون عادة للحصول على ما ال 
يملكون: الخلود واأللوهية والتفوق، فيما ال 
يفعل أبطال »اإللياذة« أكثر من الدفاع عن 
تلك الثروة التي يمتلكونها بالفعل، وتجعل 

إنسانيتهم ما هي عليه: الكرامة اإلنسانية.

أضحت سوريا ميداَن تصفيِة الحساباِت، 
متعددةَ  العاشرة حرباً  للسنة  وهي تشهد 
المستوياِت، ال تتصُل بمصالح السوريين 
الذين تحّولوا إلى وقوِد لها وضحايا على 
لألطراِف  المتناقضة  المصالح  مذبح 
المتدخلِة، وعلى هامِش الحرِب تقصُف 
إيرانيّة  مواقَع  آلخر  وقٍت  من  إسرائيل 

فيما الصمُت الروسّي عالمة قبول.

العسكرة كانت ترجمة 
للتناقضات

باألزمة  يتصُل  الذي  النقاش  من  كثيٌر 
تناقضاِت  طبيعةَ  يتجاهُل  السوريِّة 
ليرّكَز  تجاهالً،  أو  جهالً  إما  المنطقة 
على معطياِت الميداِن وصراعِ المرتزقِة 
أدواٍت  الفصائلّي، الذين أصبحوا مجّردَ 
قرارهم  يملكون  وال  كبيٍر  صراعٍ  في 
تزجُّ  أنفسهم ألنقرة  بعدما رهنوا  الذاتّي 
بهم أنّى وأين شاءت في سوريا أو تنقلهم 

إلى ليبيا.
التناقِض  كّل  السورّي  الميداُن  يختزُل 
عناوين  ثالثة  وثّمة  واإلقليمّي،  الدولّي 
الشيعّي  )الهالُل  السوريّة  األزمةَ  تسبُق 
بين  الممتدةِ  والجغرافيا  السنّي  والبدُر 
النيِل والفراِت( هي عناوين دينيّة الظاهِر 
وتمثل  متناقضة  السياسيّة  وتجلياتها 
وتركيا  )إيران  بالمنطقة  قوى  ثالث 
وإسرائيل( إال أّن القاسَم المشترَك بينها 

التمددَ بذريعِة »األمِن القومّي«.
يعتقدُ البعُض أّن تناوَل القضيِة السوريِّة 
المؤامرةِ،  نظريةَ  يرّسُخ  الطريقِة  بهذه 
وينكُر الثورةَ السوريّة التي بدأت سلميّةً 
من  اختراقها  تمَّ  ولكن  شعبيٍّة،  بمطالَب 
مسارها،  عن  وحرفها  جهاٍت  عدةِ  قبل 
تثبت  لم  بطروحاٍت  رأسنا  ويصدُّع 

صحتُها كالقوِل الشعِب السورّي واحٍد.
لكن لو راجعنا تطوراِت األزمِة السوريّة 
لرأينا حجَم التدخِل الخارجّي وأّن التعددَ 
الفصائلّي جاء بصورةِ االرتزاِق مباشرةً 
التمويُل  تولى  الذي  للطرف  والوالِء 
والحقيقة  اإلعالمّي،  والدعَم  والتسليُح 
واالنزالق  الطائفّي  التلّون  تزامُن  هي 
الفترة  ففي  مبكرةٍ،  مرحلٍة  في  للعسكرةَ 
الشغور  جسر  شهدت   2011/6/12-4
طائفّي،  أساِس  على  دمويّةً  حوادَث 
مشهدُ  السوريين  ذاكرةِ  عن  يغيُب  وال 
وقعِ  على  العاصي  بنهر  الضحايا  رمي 
والتهليل،  والتكبير  الدينيّة  الشعاراِت 
لواَء  تشكيُل  أُعلن   ،2011/6/9 وفي 
تنظيمّي  إطاٍر  كأوِل  األحراِر  الضباِط 
التي  تركيا  في  ه  مقرُّ واتخذ  للعسكرةِ، 

تولِت التدريُب والتمويُل والتسليُح، وفي 
أُعلن عن كياٍن عسكرّي   2011/7/29

باسم »الجيش السورّي الحر«.
لواقعِ  مباشرةً  ترجمةً  العسكرة  كانِت 
حتى  واستمرت  بالمنطقِة،  التناقضاِت 
وما  مأساويّة  نتائَج  إلى  وأفضت  اليوم 
المنضوون  السوريّون  المرتزقة  فعله 
بعفرين  تركيا  أسستها  التي  بالتشكيالِت 
العداِء  تجاوز  وسريكانيه  سبي  وكري 
فأّي  االحتالِل،  أداةَ  كانوا  فقد  والحقِد، 
أنقرة  رهينةَ  باتت  ثورةٍ  عن  حديٍث 

وأداتها؟!

ماذا تفعل روسيا؟

أعلنت روسيا عن تدخلها في سوريا في 
على  أنّها  أدركت  بعدما   2015/9/30
الجيوسياسي  الموقع  خسارة  مشارف 
اإلسالم  مشروع  لصالحِ  لسوريا 
السياسّي، فعملت على استثماِر تفاصيل 
سعيها  إطاِر  في  األزمة،  تناقضاِت 
عبر  السوفييتّي،  االتحاِد  دوِر  الستعاِدة 
هي  سوريا  أّن  على  السوريّة.  البوابِة 
وليست  الروسّي  التموضعِ  جغرافيا 
إليه، وأدركت  تتطلع  الذي  الدوِر  حدود 
انفتاَحاً  يتطلُب  بالمنطقة  حضورها  أّن 
األوسط  بالشرِق  قوًى  أربعِ  على  هادئاً 
)تركيا، إيران، إسرائيل(، فيما السعودية 
تمثل حالةً خاصةً، ولكن كّل منها يمثُل 
لوناً دينيّاً وطموحاً سياسيّاً معيناً، ولذلك 
معها،  بالتعاطي  موسكو  أسلوُب  كان 

مختلفاً عن األسلوب األمريكّي. 
على  يقوُم  موسكو  سياسِة  جوهُر 
لكّل األطراِف  العسكرّي  التدخِل  تحجيِم 
وفي  بها،  واالنفراِد  سوريا،  في 
التحوالت  أولى  كانت   2016/12/13
بالتوافِق على إخراجِ المسلحين من حلب، 
ومن ثّم إعالنُها خالية من اإلرهاِب في 
السياسّي  الجانب  في   .2016/12/22
كان االنطالق بالجولة األولى من أستانه 

استيعاب  تم  وبذلك   2017/1/23 في 
الدور التركّي، وجمع طرفين من المثلث 

في إطار واحد.   
عن  اإلعالن  أبيب  وتل  واشنطن  دأبت 
عدِم قبوِل الوجوِد اإليرانّي في سوريا، 
ولهذا كان ابتعاِد القواِت اإليرانيّة مسافة 
100كم عن خط الهدنة )الخط األزرق(، 
هو شرُط تطبيِق مخرجاِت أستانه جنوب 
وسيطرتها  النظام  قوات  وعودةِ  دمشق 
معبر  حتى  الدولّي  الطريِق  كامل  على 
نصيب الحدودّي مع األردن، ماذا يعني 
ذلك؟ إنّه نجاُح موسكو باحتواء إسرائيَل 
باستثمار  لها  سياسيّة  مرجعيّة  لتكوَن 
بعيِن  األخِذ  مقابَل  اإليرانيّة،  الفّزاعِة 
االعتبار مطالب إسرائيل المتعلِق بأمنها، 
السعودّي  الدوِر  إنهاَء  الوقِت  وبنفِس 

بإغالِق الحدوِد مع األردِن.
األزمة  ظروف  إسرائيل  تستغُل  فيما 
في سوريا،  اإليرانيّة  القواِت  وتستهدُف 
وهي رسالةٌ لطهران بأّن قواتِها لن تكون 
أّن  يُفترض  أنّه  في سوريا، رغم  بأماٍن 
تكوَن األجواُء السوريّة مغلقةً بوجِه أّي 
تهديداٍت بوجود منظومة إس-400 على 

األرض السوريّة. 
بين  الخالَف  أيضاً  موسكو  استثمرت 
ضفتي الخليج أي إيران والدول العربيّة 
الخليجيّة، وقدّمت نفسها طرفاً ثالثاً لتكوَن 
لدوِل الخليجِ.  من جهة أخرى  مرجعيّةً 
فإّن موسكو خياٌر طهران اإللزامّي في 
ظِل العزلِة المفروضة عليها، ويتشارُك 
عالقةَ  لتكوَن  كبيرةً،  مصالَح  الطرفان 
وإيران  األمريكّي،  الدوِر  مقابل  تنافعٍ 
بالعراق وسوريا  فعليّاً  مازالت حاضرة 

وصوالً إلى لبنان عبر حزِب هللا.

النظرية األوراسّية وطموح 
موسكو

وفي إطارها مشروعها الموّسع )النظرية 
تركّي  لدوٍر  موسكو  تحتاُج  األوراسيّة( 

أكثر من صعيد،  واستثماره على  فاعٍل 
التركّي  الدور  احتواء  األكبر  والهدف 
وهي  نفسه،  الناتو  إلى  ضربة  لتسديد 
أفهمت  موسكو  ولكن  أخرى.  فزاعة 
بإدلب  األخير  التصعيِد  بعد  أردوغان 
وهدنة موسكو 2020/3/5 بحدوِد الدوِر 
المسموحِ لتركيا. ويجب أال ننسى صفقةَ 
الصواريخ إس-400 لتركيا ومن بعدها 

للسعودية لكسِر االحتكاِر األمريكّي.
المستوى  نفهم  أن  المهم  من 
وهو  الدولّي  للتنافس  الجيويوليتيكّي 
صراٌع  بل  وغرب،  شرق  مجرد  ليس 
تاريخّي بين ثقافتين مختلفتين، وموسكو 
لتمثَل  األوراسيّة  النظريّة  تتبنى  التي 
وتشمُل  )التيلوروكراتيا(  البر  قوى 
اليابسة من أوروبا إلى ُعمِق آسيا، مقابل 
قوى البحِر )التاالسوكراتيا( التي يمثّلها 

التي  الطائرات  وحامالت  الناتو  حلف 
تجوُب العالَم، وتركيا تتالعُب في الهوة 
السوريّة  والجغرافيا  الجيوستراتيجيّة، 
وإقامة  ليبيا  في  تدخلها  لتفسيِر  تكفي  ال 

قواعد عسكريّة بقطر والصومال. 

مستوى آخر من التنسيق

من  تنطلق  سوريا  في  موسكو  سياسة 
على  وجودها  تثبيت  في  طموحاتها 
طبيعة  تجاهل  دون  الدافئة  البحار 
باستثمارها،  بل  المنطقِة  تناقضاِت 
إزاَء  الروسّي  الصمِت  تفسيُر  ويمكُن 
العربدةِ اإلسرائيليّة واستباحتها لألجواِء 
اإليرانيِّة،  المواقعِ  واستهداِف  السوريِّة 
أنّه توافٌق مشروٌط مع واشتطن لقاء دوٍر 
بالمنطقة، وهذا ما كان مضمون  موّسعٍ 
اجتماعِ »القدس األمنّي« عالي المستوى 
في  اإلسرائيلّي(  الروسّي،  )األمريكّي، 
جون  حضره  والذي   2019/6/23
بن  ومئير  بتروشيف  نيكوالي  بولتون، 
)الملف  قضايا  مناقشة  وتّمت  شبات 
السورّي، الوجوِد اإليرانّي، تسليح حزب 
والعقوبات  أوكرانيا  القرن،  صفقة  هللا، 
على روسيا( صحيح أّن االجتماَع لم يتنِه 
إلى تصوراٍت نهائيّة، ولكنه أسس آلليّة 
إمكانية  أسئلة  وطرح  متقدمٍة،  تنسيق 
بالمنطقِة.  عالقاتها  موازنة  في  موسكو 
متكاملةٌ  روسيّةٌ  خطةٌ  هي  وباختصار 

لإلمساِك بمفاتيح الوجوِد بالمنطقِة.

القصُف اإلسرائيلّي والصمت الروسّي »إلياذة« هوميروس األكثر إنسانية بني املالحم
تقرير/ رامان آزاد
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التربوية  العملية  لمواصلة  قامشلو-  روناهي/ 
والتعليمية لطلبة جامعة روج آفا تزامناً مع فرض 
حظر التجول في شمال وشرق سوريا بسبب وباء 
»أونالين«،  النت  عبر  بالتعليم  البدء  تم  كورونا، 
وفي إطار هذه التحضيرات تم إعداد سلسلة برامج 
النت  التعليم عبر  بعملية  للبدء  والطلبة  للمدرسين 

لكافة طلبة الجامعة في شمال سوريا.

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  إصدار  بعد 
حظر  وفرض  والجامعات  المدارس  بإغالق  قراراً 
للتجوال لمواجهة فيروس كورنا الذي يجتاح العالم، 
كلياتها ومعاهدها  الدوام في  آفا  علقت جامعة روج 
ضمن اإلجراءات االحترازية والوقائية من فيروس 
للجامعة  اإلدارية  الهيئة  بدأت  وعليه  كورونان، 
التربوية  العملية  لمواصلة  الالزمة  التدابير  باتخاذ 
النت.  وعبر  المنزل  في  الجامعة  لطلبة  والتعليمية 
اإلنترنت  التعليم عبر  بعملية  آفا  بدأت جامعة روج 
التخطيط  وكان  الجاري،  أيار  شهر  من  الثالث  منذ 
لوضع  شهر  قبل  »أونالين«  التعليم  لعملية  مسبقاً 
لمتابعة  لجنة  بتشكيل  كانت  والبداية  متكاملة،  خطة 
األمور التقنية والخبرات في مجال التعليم عبر النت، 
الالزمة  المعلومات  جمع  قياسي  بوقت  واستطاعوا 

لتحقيق وكسب الوقت إلنجاح هذه المهمة.

خيارات عدة للتعليم عن 
البعد

في  المشترك  الرئيس  مع  التقينا  ذلك  وبخصوص 
أكد  حيث  المصطفى«  اإلله  »عبد  آفا  روج  جامعة 
لنا بأنه كانت هناك عدة خيارات للتعليم عن بعد مثل 
تقنية التدريس عبر التلفاز التي أطلقتها هيئة التربية 
بها،  بأس  ال  تجربة  كانت  بأنها  مشيراً  والتعليم، 
وأردف قائالً: »كما هو معروف موضوع الكهرباء 
آفا وشمال سوريا ومع  مناطق روج  في  سيئة جداً 
انقطاع الكهرباء تنقطع سلسلة التفاعل بين المدرس 
والطلبة المشاهدين، ولكن حاولنا تالفي هذه المشكلة 
أوسع  فضاء  كونه  اإلنترنت  عبر  بالتعليم  والبدء 
للمحاضرات،  الفيديوهات  تحميل  إمكانية  وهناك 
بعدة  المحاضرات  تحميل  للطلبة  يمكن  حيث 
 power pointو  pdfو  word الـ  منها  أشكال 
وتسجيل الصوت وتسجيل الفيديو ويتم إنزالها على 
مجموعات مشكلة عبر الواتس آب أو التليغرام وبعد 
شكلت  التي  للمجموعة  الملف  إرسال  يتم  التجهيز 
لمشاهدة المحاضرات عليها، ومن ثم تحميله من قبل 

الطالب«.

دورة تأهيلية للمدرسني
تواجه  مصاعب  هناك  كان  بأنه  المصطفى  وتابع 
التقنية  إمكانياتهم  حيث  من  المدرسين  بعض 
أسبوعين  لمدة  المدرسين  تحضير  وتم  الضعيفة، 
تدريبية  مكثفة  لدورات  وإخضاعهم  تقريباً 
والتليغرام«،  »الزوم  برنامج  على  للعمل  وتأهيلية 
الشاشة  »تسجيل  كيفية  عن  عبارة  الدورة  وكانت 
من  جيدة  المتابعة  وكانت  وريكوردر«  )سكرين( 
من  األقسام  مدرسي  تأهيل  تم  كما  المدرسين،  قبل 
بإعطاء  للبدء  عملهم  مكان  إلى  وإعادتهم  كلية  كل 

المحاضرات بحسب المصطفى.

رشح مفصل للمحارضة عرب 
برنامج الزوم

وأردف المصطفى بأنه يتم لقاء مباشر بين المدرس 
شرح  يتم  حيث  الزوم،  برنامج  على  والطالب 
إلى  باإلضافة  تقليدية  قاعة  في  كاملةً  المحاضرة 
اللقاء  عملية  وتكون  الطالب  نظر  وجهة  استماع 
بشكل  المحاضرة  ويشرح  الزوم  برنامج  عبر 
يكون  قد  التي  الثغرات  سد  إلى  باإلضافة  مفصل 
الطالب تعرض لها أثناء متابعته للمحاضرة، وهناك 
المحاضرة وتكون  لمناقشة  للسؤال والجواب  مجال 
أسبوعي  برنامج  هناك  أن  كما  تفاعلية،  األمور 
ألوقات إعطاء المحاضرة، بحيث يتم إعطاء ثالث 
محاضرات في اليوم حسب البرنامج المحدد، وتكمن 
مدرس،  كل  تناسب  التي  الساعة  اختيار  حرية  في 
تسلسل  بل حسب  المواد  خلط  يجوز  ال  بأنه  مؤكداً 

البرنامج.

وضع خطة لتقييم الطلبة
وأشار المصطفى إلى أن آلية تقييم الطلبة ستتم عبر 
وضع خطة من نفس اللجنة التي قامت بتشكيل جمع 
دراسة  وبصدد  المطلوبة،  والتقنيات  المعلومات 
»النظام  ذكر:  جيد،  بشكل  والتقييم  الطلبة  مشاريع 
فصل  كل  في  امتحانين  من  يتكون  للجامعة  العام 
هناك  أن  كما  نهائي«،  وامتحان  نصفي  »امتحان 
قسم  وتفعيل  اإلنترنت  شبكة  على  للجامعة  صفحة 
من  قسمين  وهناك  كبير،  بشكل  فيها  الين  لألون 
القسم األول 60%  من  ففي  الطلبة  لتقييم  الدرجات 
اختبارات ووظائف وحلقات بحث بحيث يتم التواصل 
المباشر من قبل المدرس مع الطالب، والقسم الثاني 
النصفي  االمتحان  قسمين:  على  توزيعه  يتم   %40
األول 16% واالمتحان النهائي 24%،  وتفعيل فضاء 
مناسب لعملية األونالين كونها التجربة األولى لنا، 
المخبرية  المواد  تقييم  في  صعوبة  هناك  أن  كما 
عبر األونالين باعتبار الدروس العملية بحاجة إلى 
حضور الطلبة للتفاعل مع المدرس حيث تم التركيز 
وهناك  كامل،  بشكل  النظري  موضوع  على  حالياً 
إمكانية تفعيل خاصية الفيديو بحيث يكون المدرس 
في المخبر ويعمل على االختبارات وتحميل الفيديو 

أو إمكانية المشاهدة المباشرة بين الطالب والمدرس 
عبر برنامج الزوم«.

تجربة جديدة بحاجة إىل 
دعم متكامل

»عبد  آفا  روج  جامعة  في  المشترك  الرئيس  وختم 
االله المصطفى« بأنهم يتجاوزن األزمة الحالية بعد 
األونالين،  خاصية  بتفعيل  كورونا  فيروس  انتشار 
تجربة  النت  عبر  التعليمية  »العملية  بالقول:  وتابع 
متكامل  دعم  إلى  بحاجة  وهي  لنا  بالنسبة  جديدة 
التعاون  إلى  باإلضافة  والمدرسين  اإلدارة  من 
فاعلين  يكونوا  أن  على  والطالب،  المدرسين  بين 
جميع  التزام  ونرغب  جميعاً،  المسؤولية  حمل  في 
المدرسين والطلبة بالتعلم عبر األونالين ألن الحياة 

يجب أن ال تتوقف بالرغم من كافة الظروف«.   

باسم  يُعرف  كما  أو  اإلنترنت  عبر  التعليم  ظهر 
اإلنترنت  انتشار  مع  بالتزامِن  بُعد«  عن  »التعليم 
بشكل كبير، ويمكن الجزم بأنه قد رأى النور ألول 
بدأت  إذ  الماضية؛  سنة  العشرين  غضون  في  مرة 
رقعة اإلنترنت باالتساع تدريجياً بازدياد حجم قواعد 
أن  بالذكِر  الجديِر  ومن  فيه،  والمعلومات  البيانات 
وتسويقها  المعلومات  نقل  طرق  سهل  قد  اإلنترنت 
فأصبح  سهولة،  بكل  إليها  يحتاج  لمن  وإيصالها 
التعليم  متفاوتة  فئات  مع  ويندمج  يختلط  اإلنسان 
النوع  لهذا  الفضل  ويعود  هذا  والمعرفة،  والثقافة 
من التعليم بإخراجِ الطالب من روتين التعليم الممل 
ووضعه أمام منصة أكثر سهولة في التعليم ومتعة، 
وفي الوقت الراهن وبعد انتشار وباء كورونا وتوقف 
سير العملية التعليمية أصبح »التعليم عن بعد« الحل 

األمثل للتعلم في وقتنا الراهن.

الدفعة  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  سلمت 
الشؤون االجتماعية  لهيئة  الغذائية  السلل  الثانية من 
األسر  على  لتوزيعها  الجزيرة،  إقليم  في  والعمل 
بسبب  المفروضة  الحظر  حالة  من  المتضررة 

كورونا.

استكماالً لعملية التوزيع سلمت اإلدارة الذاتية الدفعة 
الشؤون االجتماعية  لهيئة  الغذائية  السلل  الثانية من 
بتوزيعها  ستقوم  والتي  الجزيرة،  إقليم  في  والعمل 
الكومينات  عبر  أسماءها  سجلت  التي  األسر  على 

والمجالس في مقاطعتي الحسكة وقامشلو.

مستمرون يف توزيع السلل 

الغذائية
الرئيس المشترك لهيئة الشؤون االجتماعية والعمل 
في إقليم الجزيرة حسين العلي أوضح لوكالة هاوار 
حين  إلى  الغذائية  السلل  توزيع  في  مستمرون  أنهم 
انتهاء حالة الحظر، وقال: »سيتم توزيع السلل على 

كافة  األسر المتضررة من فترة حالة الحظر«.

وحول استياء بعض األهالي لعدم حصولهم إلى اآلن 
على أية مساعدة، أكد العلي: »لن نستطيع خالل فترة 
المتضررة،  األسر  كافة  على  السلل  توزيع  قصيرة 
نحن مستمرون بعملية التوزيع وستصل السلل لكافة 

األسر المحتاجة والتي هي بحاجة إلى الدعم«. 

روناهي/ كركي لكي ـ عبر أهالي كركي لكي 
غير  االرتفاع  من  وتذمرهم  امتعاضهم  عن 
شهر  في  سيما  وال  المواد  ألسعار  الطبيعي 
المفروض  الحظر  فترة  ظل  وفي  رمضان 
مع  مقارنةً  السورية  للعملة  المذل  والهبوط 

العمالت الصعبة.

من  عقد  قرابة  السورية  األزمة  بدء  منذ 
األمرين  ذاقت  السورية؛  والشعوب  الزمان 
للمنظومة  وانهيار  ودمار  وتهجير  قتل  من 
وما  سوريا  في  واالقتصادية  االجتماعية 
يتحمله الشعب السوري ال يتحمله أي شعب 
في العالم، فاالنهيار االقتصادي الذي تشهده 
البالد قد أثر بشكل واضح على القوت اليومي 
وارتفاع  األسعار  فلهيب  السورية،  للشعوب 
الوضع  تدهور  إلى  أدى  الصعبة؛  العملة 
المعيشي لمعظم المواطنين في سوريا، وباتت 
الشعوب على كامل الجغرافية السورية تحت 
األسعار  ارتفاع  ظاهرة  وحول  الفقر.  خط 
جالت  السورية؛  الليرة  صرف  سعر  وتدني 
وتابعت عن  لكي  كركي  في سوق  صحيفتنا 
قرب آراء األهالي ومعاناتهم من هذه القضية.

أكرث املترضرين أصحاب 
الدخل املحدود

رئيسي  بشكل  األسعار  ارتفاع  »يمس 
المحدود«؛ هذه فحوى كالم  الدخل  أصحاب 
أحد المواطنين الذي صرح لنا خالل شرائه 
كما  المتاجر،  أحد  من  غذائية  لمستلزمات 
وأشار المواطن عيد العيسى إلى أنه ال يملك 
األسعار  بارتفاع  الرضا  غير  آخر  خياراً 
ومسايرة هذه الموجة؛ ألن كل المتاجر رفعت 
األسعار  في  تناسب  دون  لكن؛  أسعارها. 
»فكل يغني على لياله«، ويعزو هذه األزمة 
صرف  سعر  ارتفاع  إلى  رئيسي  بشكل 
الدوالر مضيفاً: »في كل عام تظهر مالمح 
مقبولة  كانت  ولكنها  األسعار  ارتفاع  موجة 
وكنت  عادي  كعامل  أعمل  كوني  ما؛  نوعاً 
أستطيع أن أغطي احتياجات أسرتي وأطفالي 
الثمانية، أما بعد اجتياح كورونا العالم وقدوم 
المواد  تأمين  صعب  الذي  األمر  رمضان؛ 
الرئيسة لألسرة ألنني كنت عاطالً عن العمل 
خالل فترة الحظر وال نملك مردوداً شهرياً. 
لنبض  جساً  المرة  هذه  األسعار  كانت  لهذا؛ 

المواطن وتبديداً لطعم المفاجأة«.

السبب هو عدم استقرار 
سعر رصف الدوالر

كما وأكد صاحب أحد المتاجر الغذائية جهاد 
محمد: »يعود السبب إلى عدم استقرار سعر 
وهذا  ساعات  وتغيره خالل  الدوالر  صرف 
المتوقع  فمن  السوق،  حركة  على  يؤثر  ما 

الحركة  تكون  أن  المقبلة  القليلة  األيام  في 
الرئيسة  المواد  غالء  بسبب  معدومة؛  شبه 
وعدم تماشي االسعار مع دخل المواطنين«. 
بالقوانين  متقيدين  »نحن  بالقول:  وأضاف 
التموينية ونحرص على عدم المخالفة. ولكن؛ 
ما يحصل أحدث صدمة لألهالي، ونتأمل من 
االقتصادي وضع  الشأن  في  المعنيين  جميع 

حد لهذه الجائحة«.

الرئاسة  نائب  بين  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
عبد  كريفاتي  في  الشعب  لبلدية  المشتركة 
لقرية  البلدي  المجلس  في  أنهم  محمد  الجبار 
يعملون  لمهامهم  استالمهم  ومنذ  كريفاتي، 
شأنها  من  التي  الخدمات  كافة  تقديم  على 
للقرى  الخدمي  العمل  تطوير  في  تساهم  أن 

التابعة لهم.

مشاريع من شأنها املساهمة 
يف تحسني الواقع الخدمي

»تشكل المجلس البلدي لقرية كريفاتي التابع 
لناحية تل كوجر بداية عام 2018 وأعضاؤها 
كافة منتخبون بصورة ديمقراطية، وجميعهم 
نحن  ولذلك؛  المحيطة.  القرى  أبناء  من 
حريصون أن نقدم ألهالينا الذين وضعوا ثقتهم 
فينا كل ما يمكن من مشاريع توفر الراحة لهم، 
وتحسن من أداء الخدمات المتوفرة. إن نجاح 

أي بلدية يتمثل في الخدمات المقدمة لسكانها 
وبما أننا نمثل الشعب؛ فنحن نشارك األهالي 
في جميع القرى البالغ عددها 24 قرية بجميع 
مشاريعنا من خالل التنسيق مع كوميناتهم«، 
هذ؛ ما أكده لصحيفتنا نائب الرئاسة المشتركة 
لبلدية الشعب في كريفاتي عبد الجبار محمد 
لدى استفسارنا عن طبيعة عمل البلدية، وماذا 

يمكن أن تقدم ألهالي البلدة.

ترتبط  القرى  جميع  »إن  محمد:  وأضاف 
شهد  وقد  وعبارات  بجسور،  بعضها  مع 
إلى  أدت  عارمة؛  فيضانات  المنصرم  العام 
لذلك؛  الجسور.  من  العديد  وتدمير  تضرر 
نفذنا مجموعة من الجسور، ورممنا البعض، 

كريفاتي  قرية  في  المقبرة  جسر  ومنها 
بين  الرابط  القطار  سكة  وجسر  الشرقية، 
كريفاتي الشرقية وقلعة الهادي، وجسر القلعة 
يربط  الذي  ساري  سليمان  وجسر  الشرقية، 
وقد  الجنوبية،  والقرى  الشمالية،  القرى  بين 
بلغت تكلفة هذه المشاريع 19 مليون ومئتي 

ألف ل.س«.

وبالنسبة لمشاريع صيانة الطرق؛ قال محمد: 
سليمان  لطريق  المقالع  بقايا  مشروع  »نفذنا 
كم  ستة  لمسافة  الشعفانية  جبورات  ـ  ساري 
طريق  ترميم  وتم  ل.س،  مليون  ستة  بقيمة 
شوفة مع فطومة الشرقية بقيمة خمسة مليون 
من  مجموعة  رفعنا  العام 2020  بداية  وفي 
المكتب  مع  بالتنسيق  المتنوعة  المشاريع 
الفني، وهي حسب األولوية من حيث التنفيذ 
الهادي،  قلعة  في  الصحي  الصرف  مشروع 
الموافقة  تمت  وقد  الشرقية،  وكريفاتي 
الحظر  من  االنتهاء  حين  تنفيذه  وسيتم  عليه 
كورونا،  فيروس  أزمة  بسبب  المفروض 
المقالع  ببقايا  التالية  الطرق  بتعبيد  وسنقوم 
مشحن،  تل  ـ  آغا  علي  قرى  طرق  وهي 
قرية  وطريق  الكنيسة،  ساري  وسليمان 
ترميم  إلى  السنة  هذه  في  وسنسعى  الطاش، 

وقلعة  والشرقية  الغربية  كريفاتي  مياه  شبكة 
الهادي من خالل إنشاء مناهل صندوقية«.

وأشار نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب 
أهم  »إن  محمد:  الجبار  عبد  كريفاتي  في 
توفر  عدم  هي  تعترضنا  التي  الصعوبات 
آليات النظافة وغيرها من اآلليات ذات الصلة 
بالغرض؛  تفي  ال  فالمتوفر  الخدمي،  بالعمل 
بسبب كثرة األعطال وهي جرارين قديمين«. 
عند  نكون  أن  »نأمل  بالقول:  حديثه  واختتم 
إمكاناتنا  حسب  وسنقدم  أهالينا،  ظن  حسن 

المتوفرة كل الخدمات الممكنة«.

حفاظاً على سير العملية التعليمية.. جامعة روج آفا تبدأ 

التعليم عن بعد »أونالين«

هيئة الشؤون االجتماعية والعمل بإقليم اجلزيرة تستلم الدفعة الثانية من السلل الغذائية

بلدية الشعب في كريفاتي: »حريصون على تقدمي أفضل اخلدمات لألهالي«

 تذمر أهالي كركي لكي من ارتفاع األسعار

وهبوط العملة
تقرير/ عادل عزيز

تقرير/ ليكرين خاين

تقرير/ غاندي إسكندر  

عبد اإلله املصطفى


