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لالجئين،  مخمور  مخيم  طبيب  كشف 
الحصار  وتأثير  الطبية،  المواد  شح  عن 
المخيم  اإلقليم على  الذي فرضته حكومة 
عدم  إلى  أشار  فيما  الفائت،  الصيف  منذ 

تسجيل أية إصابة داخل المخيم.

تم تشكيل لجنة معنية بأزمة كورونا تضم 
مخيم  في  أخرى  ومؤسسات  طبية  كوادر 
الشهيد  بمخمي  أيضاً  والمعروف  مخمور 
اإلجراءات  على  لإلشراف  رستم جودي، 
فيروس  انتشار  من  الوقائية  الصحية 

كورونا المستجد.

توعية صحية يف املخيم

لوكالة  روج،  محمد  الطبيب  وقال 
المناسبات  تعليق  تم  أنه   ،rojnews
سلباً  تؤثر  والتي  التجمعات  أنواع  وكل 
مؤكداً  الفيروس،  من  الوقاية  جهود  على 
والفحص  الصحية  اإلجراءات  استمرار 
عن  فضالً  المخيم،  لمواطني  الدوري 

حمالت التوعية الصحية.
صحي  حجر  مركز  المخيم  داخل  وُشكل 
شخص،   72 اآلن  حتى  فيها  وضع  وقد 

على حد ذكر الطبيب.

وقال الدكتور محمد أن الخاضعين للحجر 
إلى  ينقلون  ثم  أسبوعين  يبقون  الصحي 
أعراض  عليه  يظهر  لم  حال  في  منازلهم 
لهم  فحوصات  عدة  إجراء  بعد  الفيروس 

خالل هذه الفترة.

شح باملستلزمات الطبية 
وحصار مستمر 

ولفت الطبيب إلى وجود شح بالمستلزمات 
الطبية وسط ال مباالة حكومة اإلقليم التي 
منذ  المخيم  على  تجوال  حظر  فرضت 

حادثة مقتل العنصر االستخباراتي التركي 
في 17 تموز2019.

وقال أنه من حسن الحظ أنه لم يتم تسجيل 
المخيم، لكن في حال  أية حالة إصابة في 
لو تم تسجيل إصابات، سيكون من الصعب 
تأمين المستلزمات، حيث يعاني المخيم من 
حكومة  أن  الطبيب  وأضاف  كبير.  نقص 
االقليم لم ترسل حتى اآلن أية مساعدة إلى 

المخيم، داعياً إلى تقديم الدعم.
نينوى  محافظتي  حدود  بين  المخيم  ويقع 
وهولير، ويقطن فيها ما يقارب 12 ألف 

نسمة.

الكردي  األحمر  والهالل  آفرين  مشفى  يسعى 
مقاطعة  في  األهالي  سالمة  على  الحفاظ  إلى 
الشهباء من خالل اتخاذ التدابير الالزمة لدرء 
خطر فيروس كورنا المنتشر في معظم أنحاء 

العالم.
كافة  بتعطيل  الذاتية  اإلدارة  قرار  إعالن  مع  
التجمعات, في 14  المؤسسات والهيئات ومنع 
من آذار بدأ مشفى أفرين وبالمشاركة مع الهالل 
حفاظاً  الالزمة  التدابير  بأخذ  الكردي  األحمر 
على سالمة األهالي في مقاطعة الشهباء, نتيجة 
النتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ال إصابة بـ كورونا يف الشهباء

حرارة  درجة  لقياس  أجهزة  وضعت  وقد 
مخيمات  أبواب  وأمام  المشفى  في  األهالي 
نازحي عفرين حرصاً على سالمتهم،  وبحسب 
سلوى  أفرين   مشفى  من  الممرضة  قالته  ما 
مشفى  في  فأنهم  المرأة  أنباء  لوكالة  أرسالن 
آفرين وبحسب اإلمكانيات الضئيلة في الشهباء 
يقومون  المقاطعة  تواجهها  التي  والحصار 
الحفاظ على سالمة  أجل  الالزمة من  بالتدابير 
وبخصوص  الفيروس,  من  والوقاية  األهالي 
المشتبهة  أو  بالفيروس  أصيبت  التي  الحاالت 

حالة مصابة  أي  توجد  اآلن ال  فأكدت: »حتى 
بالفيروس في مقاطعة الشهباء«.

ويتم  المشفى  أمام  حرارة  كاشف  جهاز  وضع 
قسم  إلى  القادمين  المرضى  جميع  فحص 
أو  مرتفعة  حرارتهم  تكون  وعندما  الطوارئ 
وإجراء  الطبيب  إلى  تحويلهم  يتم  سعال  لديهم 
المشفى،  أمكانيات  ضمن  الالزمة  التحاليل 
هذا  الشخص مصاب  بأن  هناك شك  كان  وإذا 
الفيروس يضعونه في غرفة منعزلة حتى التأكد 
من إصابته، ولكن حتى اآلن ال توجد أي حاالت 

مصابة في المنطقة بحسب الممرضة سلوى.
وعلماً أن مشفى آفرين قد منع في الرابع عشر 

من آذار زيارات المرضى, واستقبال المرضى 
على  للحفاظ  وذلك  إسعافية,  حاالت  أثناء  فقط 

سالمة المواطنين من فيروس كورونا.
وضعت  المشفى  بأن  حديثها  سلوى  وأنهت 
تعرض  الشاشة  وهذه  الساحة  في  تلفاز  شاشة 
وكيفية  كورونا  فيروس  من  الوقاية  طرق 
سيبذلون  بأنهم  ومؤكدة  الفيروس،  من  الحماية 
جهدهم لمساعدة الشعب بالحفاظ على سالمتهم.

نتخذ التدابري للحفاظ عىل
 سالمة الشعب

وبدورها تحدثت عضوة الهالل األحمر الكردي 

مخيم  أهالي  بفحص  قيامها  أثناء  سيدو  زيالن 
الكردي  األحمر  الهالل  أننا   « قائلةً:  العصر 
نسعى من أجل الحفاظ على سالمة األهالي من 
خالل  من  األهالي  بفحص  ونقوم   الفيروس, 
األهالي  لنسبة  نظراً  الحرارة,  قياس  جهاز 

المتواجدون في المخيم«.
»سنعمل  بالقول:  حديثها  سيدو  زيالن  وأنهت 
سالمتهم  على  والحفاظ  األهالي  خدمة  على 

وأخذ التدابير الالزمة«.
فيروس  انتشار  بسبب  فأنه  بالذكر  والجدير 
قرار  ومع  البلدان  من  العديد  في  كورونا 
اإلدارة الذاتية بمنع التجمعات, منعت الزيارات 
النازحين  سالمة  على  للحفاظ  المخيمات  في 

القاطنين في الخيم.
درجة  ارتفاع  كورونا  فيروس  أعراض  من 
التهاب  التنفس،  ضيق  والسعال،  الحرارة, 
حاد،  رئوي  التهاب  األنف،  وسيالن  الحلق 
السعال  خالل  من  كورونا  فيروس  ينتشر  وقد 
والعطس أو مالمسة شخص لشخص مصاب، 
الفيروس فالبد  ومن أجل الحماية والوقاية من 
من أخذ التدابير الالزمة منها ممارسات النظافة 
بشكل  اليدين  غسل  مثل  األساسية  الشخصية 
األنف  تغطية  بكثرة،  السوائل  شرب  متكرر، 
والفم بمنديل عند السعال، البقاء في المنزل أثناء 

شعور الشخص بمرض.

وسط ال مباالة حكومية وشح باملستلزمات 
الطبية مخيم مخمور وحيد ملواجهة 

مشفى آفرين والهالل األحمر الكردي يتخذون التدابير الالزمة 
حفاظاً على سالمة األهالي

وسط ال مباالة حكومية وشح باملستلزمات 

الطبية مخيم مخمور وحيد ملواجهة »كورونا«

كشف طبيب مخيم مخمور لالجئين، عن شح المواد الطبية، 
المخيم  على  اإلقليم  حكومة  فرضته  الذي  الحصار  وتأثير 
منذ الصيف الفائت، فيما أشار إلى عدم تسجيل أية إصابة 

داخل المخيم...«9

بعد عام على حتريرهن.. نساء ريف دير 
الزور حطمن القيود البالية 

البالية وتركن بصمتهن في املؤسسات والكومينات واللجان اخلاصة  والعادات  القيود اجملتمعية  التحرر من  استطعن 

باملرأة؛ وذلك بعد أن حررتهم قوات سوريا الدميقراطية من مرتزقة داعش في آخر معاقله بالباغوز في الثالث والعشرين 

من شهر آذار عام 2019.. إنهن نساء ريف دير الزور الشرقي اللواتي ناضلن. ولكن؛ بلون آخر..«2

من  واسعٍة  مساحٍة  على  كورونا  فيروس  استحوذ 
تغطية صحِف العالم واألخبار وأحاديث الناس اليوميّة 
وانتشار  اإلصابات  نسب  حول  األحاديث  وتتمحور 
والسباق  احتوائه  ومحاوالت  العالم  حول  الفيروس 
يتفهم  أن  المهم  ومن  لقاح.  إلى  للتوصل  الدولّي 
عليه  القضاء  يتمَّ  ولن  عام،  الوباء  أّن  حقيقة  األفراد 
إال بجهود جماعيّة والتعاون العابر للحدوِد، بين الدوِل 
والحكوماِت، واإلجراءات الفرديّة قد تسهم في الوقاية 
الشخصيّة ولكن يبقى أثرها محدوداً، والمطلوب التزاٌم 

عاٌم والتعاون على كّل المستوياِت..«5

بلوغ املهجرين مبخيم واشو كاين لعرشة آالف مهجر الكورونا... وإدارة الخوف

آخر  إثر  يوماً  المهجرين  عدد  يزداد 
هجروا  الذين  كاني  واشو  مخيم  في 
الهجوم  نتيجة  مناطقهم؛  من  قسراً 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 
األول  تشرين  من  التاسع  في  سوريا 
من العام المنصرم، حيث بلغ عددهم 
نحو عشرة آالف مهجر تقريباً، وتقدم 
بإمكاناتها  الدعم  الذاتية  اإلدارة  لهم 

المحدودة...«2
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األشخاص  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
أكثر  و)ج(  )ب(  الكبد  بالتهاب  المصابين 
ولكن  الكبد،  بسرطان  لإلصابة  عرضة 
جرعة منخفضة من األسبرين في اليوم قد 

تقلل بشكل كبير من هذا الخطر.
يقرب  ما  مدى  على  أنه  الباحثون  ووجد 
أصيب  المتابعة  من  سنوات  ثمان  من 
يتناولون  الذين  األشخاص  من   % أربعة 
بسرطان  األسبرين  من  منخفضة  جرعة 
الكبد، مقارنة بـ 8.3% من أولئك الذين ال 

يتناولون الدواء.
سيمون«  »تريسي  الدكتورة  وقالت 
هارفارد  بجامعة  الطب  كلية  في  األستاذة 
في بوسطن: »ليس من الواضح كيف يعمل 

األسبرين للوقاية من سرطان الكبد«.
وحذرت »سيمون« من أن هذه الدراسة ال 
يمكن أن تثبت أن األسبرين يمنع سرطان 
»األسبرين  أن  إلى  أشارت  كما  الكبد.. 
لاللتهابات  مضادة  خصائص  له  يكون  قد 

تتجاوز آثاره الوقائية القلبية الوعائية«.
وأضافت في دراسات أخرى، أن األسبرين 

وااللتهاب  الكبد  دهون  بانخفاض  يرتبط 
على  عالمات  هذه  كل  الندبية..  واألنسجة 
ذلك  في  بما  المحتملة،  الكبد  أمراض 
السرطان.. وأضافت »إن األسبرين يوقف 
أو يؤخر تطور أمراض الكبد«.. ومع ذلك، 
قالت سيمون إنه على الرغم من أن النتائج 
واعدة، إال أنها ليست نهائية، وال ينبغي أن 
منع  أمل  على  األسبرين  بتناول  أحد  يبدأ 
سرطان الكبد.. وأكدت »ما نحتاجه حقًا هو 
للمرضى  لنقول  عشوائية  سريرية  تجربة 
في  التسبب  دون  فائدة  سيعطيهم  هذا  أن 

ضرر«.
سيمون  استخدمت  الدراسة،  أجل  ومن 
وزمالؤها السجالت السويدية لتحديد أكثر 
من 50 ألف شخص مصاب بالتهاب الكبد 
)ب( و)ج( الذين لم يأخذوا جرعة منخفضة 
من األسبرين، وأكثر من 14 ألف كانوا.. 
األسبرين  يتناولون  الذين  أولئك  كان 
يفعلون ذلك لمنع النوبات القلبية والسكتات 
األسبرين  مستخدمي  أن  ووجد  الدماغية, 
لديهم مخاطر أقل لسرطان الكبد, كما وجد 
تناول  فترة  أنه كلما طالت  أيًضا  الباحثون 

اإلصابة  خطر  انخفاض  زاد  األسبرين 
بسرطان الكبد.

أمراض  من  الوفاة  خطر  أن  لوحظ  كما 
الكبد على مدى10 سنوات كان 18% بين 
األسبرين و%11  يتناولون  لم  الذين  أولئك 
أن  يمكن  وبينما  تناولوا,  الذين  أولئك  بين 
فريق  وجد  داخليًا،  نزيفًا  األسبرين  يسبب 
سيمون أن خطر النزيف كان متشابًها بين 
المستخدمين  وغير  األسبرين  مستخدمي 

)8% و %7(.
العلمي  المدير  جاكوبس«،  »إريك  وقال 
السرطان  جمعية  في  الوبائيات  ألبحاث 

األمريكية: »إن المعدل المنخفض لسرطان 
الكبد الذي لوحظ لدى مستخدمي األسبرين 
مثير  الدراسة  هذه  في  منخفضة  بجرعات 

للفضول«.
وأضاف: »إن األشخاص الذين توصف لهم 
جرعة منخفضة من األسبرين قد يختلفون 
تقلل  طرق  لديهم  ليس  الذين  أولئك  عن 
كما  الكبد,  بسرطان  إصابتهم  احتمالية  من 
األشخاص  أن  المثال،  سبيل  على  أوضح 
وهو  الحاد،  الكبد  تليف  من  يعانون  الذين 
عامل خطر لسرطان الكبد قد يكونون أقل 
عرضة لوصف األسبرين بسبب المخاوف 

من النزيف الناجم عن األسبرين«.

مركز األخبارـ  استطعن التحرر من القيود المجتمعية 
المؤسسات  في  بصمتهن  وتركن  البالية  والعادات 
بعد  وذلك  بالمرأة؛  الخاصة  واللجان  والكومينات 
مرتزقة  من  الديمقراطية  سوريا  قوات  حررتهم  أن 
داعش في آخر معاقله بالباغوز في الثالث والعشرين 
دير  ريف  نساء  إنهن  عام 2019..  آذار  من شهر 
آخر..  بلون  ولكن؛  ناضلن.  اللواتي  الشرقي  الزور 
الزور  دير  لمدينة  الشرقي  الريف  في  المرأة  عانت 
بين  ما  الفترة  في  داعش  مرتزقة  يد  على  كثيراً 
بشكل  تحريرها  يوم   2019 آذار  وحتى   2014
كامل، إذ فُرض عليها ارتداء اللباس األسود وُمنعت 
من الخروج من المنزل إال برفقة »محرم« كما ُمنعت 

من العمل ولعب دورها في المجتمع.
وفي هذا السياق؛ قالت إدارية لجنة المرأة في مدينة 
هجين نور سلطان لوكالة أنباء هاوار: »تقلص دور 
معدوماً،  دورها  وأصبح  داعش  زمن  في  المرأة 
بالعمل  تفكر  أن  المرأة  على  الصعب  من  كان  حتى 
مرور  وبعد  اآلن  ولكن  منزلها«.  باب  حدود  خارج 
النساء  بدأت  داعش؛  من  المنطقة  تحرير  على  عام 
في  لالنخراط  قواهن  باستجماع  المنطقة  هذه  في 
النساء  تجارب  من  بذلك  مستفيدات  المجتمع،  إدارة 
اللواتي  سوريا  وشرق  بشمال  األخرى  المناطق  في 
والمؤسسات  مناطقهن  ويدرن  داعش،  من  تحررن 

على  السهل  من  يكن  لم  البداية  وفي  بهن.  الخاصة 
السائدة  والتقاليد  العادات  بعض  تتخطى  أن  المرأة 
داعش  خلفها  التي  الذكورية  والذهنية  المجتمع  في 
نور:  وأضافت  اآلن.  تغير  شيء  كل  أن  إال  وراءه، 
أمام  الذاتية  اإلدارة  فتحت  المنطقة؛  تحرير  »بعد 
فبدأنا  الذات،  على  واالعتماد  العمل  أبواب  المرأة 
في  اإلقبال  ولكن؛  والمجالس.  المؤسسات  بتأسيس 
نور سلطان سبب  جداً«. وعزت  البداية كان ضئيالً 
اإلقبال الضئيل، إلى سببين أساسيين األول هو الفكر 
الذي زرعه داعش في عقول أهالي المنطقة وبخاصة 
المجالس  فكرة  أن  هو  والثاني  بالمرأة،  يتعلق  فيما 
وعمل المرأة كان جديداً في المنطقة، وقالت في هذا 
اآلن  ولكن؛  التقبل.  الصعب  من  كان  »لذلك  الصدد: 
المجالس  في  للعمل  بأنفسهم  يلتحقون  األهالي  بات 
المدنية  المجالس  تشكيل  بدء  ومع  والكومينات«. 
العمل  في  المرأة  انخراط  بدأ  والمؤسسات،  المحلية 
فسحة  والمؤسسات  المجالس  هذه  أصبحت  حتى 

خاصة بالمرأة تهتم بقضاياها وشؤونها.
الزور  دير  لمدينة  الشرقي  الريف  نساء  تتخذ  واآلن 
يدرن  مجلساً   11 يشكلن  كوميناً،   130 في  مكانهن 
مختلف بلدات المنطقة، ويتولين إدارة هذه الكومينات 
جانب  إلى  المشتركة،  الرئاسة  نظام  عبر  والمجالس 
أو  الكومينات  في  سواء  بالمرأة  الخاصة  اللجان 

المرأة  مشاركة  نسبة  لالنتباه  والالفت  المجالس. 
العالية اآلن في بقية المؤسسات كالبلديات، المؤسسات 
السياسي  المجال  في  وكذلك  والصحية  التعليمية 
)حزب سوريا المستقبل( وقوى األمن الداخلي، حيث 
في  المشرفات  بحسب   %  50 مشاركتها  نسبة  تبلغ 
مؤسسات  هناك  ذلك،  إلى  وإضافة  المؤسسات،  هذه 
خاصة بالمرأة فقط، مثل مجلس المرأة ولجان المرأة 
الزور  دير  بريف  وناحية  بلدة  كل  في  تتواجد  التي 
لدير  الشرقي  الريف  أن  من  الرغم  وعلى  الشرقي. 
الزور وخصوصاً الباغوز قد نال شهرة عالمية بسبب 
آخر  الباغوز  لمعركة  العالمية  اإلعالمية  التغطية 
لم  تحررها  بعد  المنطقة  هذه  أن  إال  داعش،  معاقل 
تتلق أي دعم من أي طرف كان، واقتصر الدعم على 
المدني  الزور  دير  ومجلس  الذاتية  اإلدارة  تقدمه  ما 
بإمكاناته المحدودة. وفي هذا السياق؛ أشارت إدارية 
أن  إلى  سلطان،  نور  هجين  مدينة  في  المرأة  لجنة 
اللجنة تفتقر إلى الدعم، وقالت بأنهن في اللجنة لديهن 
أفكار ومشاريع نظرية لدعم المرأة على الصعد كافة، 
إال إنهن لم يتلقين أي دعم يذكر حتى اآلن.  باإلضافة 
في  المرأة  مجلس  افتتح  هجين؛  في  المرأة  لجنة  إلى 
ويهدف   ،2019 الثاني  تشرين   11 بتاريخ  هجين 
المجلس إلى تقديم دعم معنوي ومادي للمرأة والعمل 
المجلس  في  اإلدارية  وقالت  قضاياها.=  حل  على 

محدودة  بإمكانات  المجلس  »يعمل  الدخيل:  فاطمة 
لفتح  المحيط  من  التبرعات  جمع  أساسها  وضئيلة 
مشاريع مبسطة لدعم المرأة معنوياً«. وأشارت إلى أن 
المجلس افتتح دورات للتمريض ومحو األمية، ويريد 
المنطقة،  في  المرأة  بها  تهتم  أخرى  مشاريع  افتتاح 
الدعم  بحاجة  وهم  والزراعة  للخياطة  مشاريع  وهي 
العالمية  المنظمات  الدخيل  للبدء بها. وطالبت فاطمة 
والنسائية خاصة بتقديم الدعم لنساء المنطقة، وتبادل 
خبرات اإلدارة وتنظيم النساء. وتبقى المشكلة األبرز 
التي تواجه نساء ريف دير الزور الشرقي، هو ارتفاع 
نسبة النساء المطلقات واللواتي فقدن أزواجهن خالل 

فترة حكم داعش والمعارك التي شهدتها المنطقة.
مدينة  في  المحلي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وتؤكد 
النساء كبيرة جداً  هجين عايدة جوالن بأن نسبة تلك 
في المجتمع تصل إلى 80 % من مجموع النساء الكلي 
تحتاج  العالية  النسبة  هذه  »إن  وقالت:  المنطقة،  في 
إعالة  في  النساء  لمساعدة  اقتصادية  مشاريع  إلى 
أطفالهن«. وأضافت: »إال إن نسبة منهن بدأن يأخذن 
الذات«.  على  لالعتماد  سعياً  الكومينات  في  دورهن 
بالفائدة  تعود  اقتصادية  بدعم مشاريع  وطالبت عايدة 
»باتت  حديثها:  مختتمة  وقالت  المنطقة،  نساء  على 
يُشاع سابقاً  المرأة في منطقتنا متفوقة عكس ما كان 

بأنها ضعيفة ولن تترقى«.

الخاطئة  العادات  من  تعد  األظافر  قضم 
في  وتسبب  األطفال،  بعض  يتبعها  التي 
األمراض،  من  بالعديد  لإلصابة  تعرضهم 
من  وراثية  األغلب  في  تكون  العادة  هذه 
قبل أسرة الطفل، حتي لو تخلوا عنها قبل 

والدته.
قيام  أن  الطبية،  الدراسات  بعض  أثبتت 
األطفال بقضم أظافرهم تعد من األمور التي 
أي  العقلية،  أو  النفسية  معانتهم  إلي  تشير 
التوتر والقلق والعصبية،  يعانون من  أنهم 
هذه  من  للتخلص  أظافرهم  بقضم  ويقمون 

المشاعر السبية التي يعانون منها.
السلبية  التأثيرات  بعض  التقرير،  وقدم 
لدي  األظافر  قضم  عادة  عن  الناتجة 

األطفال، ومنها:
1- نمو األظافر بشكل غير طبيعي.

بالعدوى  لإلصابة  األظافر  تعرض   -2
التي تزيد من فرص ظهورها بانتفاخ شديد 

وتورم.

الفك،  عظام  في  لمشاكل  التعرض   -3
واألسنان والتهابات اللثة.

أن  الطبية،  الدراسات  بعض  أثبتت   -4
عادة قضم األظافر تزيد من تراكم واختباء 
عند  تتسبب  التي  األظافر  تحت  الجراثيم 
لمسها للوجه إلي اإلصابة بعدوي وظهور 

بثور في الوجه.
5- كثرة اإلصابة بنزالت البرد الشديدة تعد 

من أبرز التأثيرات السبية.
6- في بعض األحيان يتعرض  الطفل إلي 

اإلصابة بتقرح المعدة.
ونصح التقرير األمهات بضرورة الحرص 
ال  حتي  قصيرة،  الطفل  أظافر  بقاء  علي 
أظافر  دهن  ويمكنك  قضمها،  من  يتمكن 
تقلل  المر ألنها  المذاق  بالمواد ذات  طفلك 
من رغبته في قضمها نتيجة للطعام السيء 
أيضاً  وينصح  الشخص،  به  يشعر  الذي 
بالتوتر والقلق  الطفل  بالتغلب علي شعور 
المشاعر  هذه  من  بالتخلص  يقوم  ال  حتي 

السلبية بقضم االظافر.

عين عيسى/ حسام اسماعيل ـ دعا الرئيس المشترك 
العبد األهالي  لمقاطعة تل أبيض/ كري سبي حميد 
في المقاطعة االلتزام بالقرار الذي أصدرته اإلدارة 
تطبيق  بخصوص  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
حظر للتجوال ضمن التدابير االحترازية لمنع تفشي 
فيروس كورنا الذي صنفت منظمة الصحة العالمية 
غد  يوم  من  ابتداء  يسري  والذي  )وباء(،  أنه  على 
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بأنه  )األحد(  اليوم  اإلعالم  لوسائل  العبد  وصرح 
بناًء على مقتضيات السالمة، وحرصاً على صحة 
وسالمة األهالي من تفشي هذا الوباء العالمي، فإن 
اإلدارة  بقرار  ملتزم  سبي  كري  مقاطعة  مجلس 
تطبيقه  على  ويعمل  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
من خالل التأكيد على ضرورة التزام األهالي كافة 
بالحظر الذي أورته في تعميمها األخير، والحرص 
والمشافي  واألفران  العامة،  األسواق  مراقبة  على 
والمراكز الصحية التابعة لها من قبل اللجان المعنية 

بهذا األمر.
االلتزام  المواطنين  بكافة  »نهيب  العبد:  وأضاف 
بالقرار، وعدم التجول بشكٍل عشوائي إال للضرورة 
المناسبة  الصحية  اإلرشادات  واتباع  القصوى، 
المنزلية،  النظافة  على  والحرص  البيوت،  كتعقيم 
واالبتعاد عن التجمعات، وعدم تشكليها وغيرها من 
العادات الصحية المناسبة التي تحول دون تفشي هذا 

الوباء الخطير«.
حميد  أبيض  تل  لمقاطعة  المشترك  الرئيس  وأكد 
العبد في نهاية حديثه على أن مجلس مقاطعة كري 
الذاتية  واإلدارات  المجالس  من  وكغيره  سبي، 
على  سيعمل  كافة،  المناطق  في  األخرى  والمدنية 
مراقبة األسواق، والحرص على توفر االحتياجات 
أو  السلع  احتكار  ومنع  لألهالي،  كالعادة  األساسية 
زيادة أسعارها خالل فترة الحضر من خالل اللجان 

المعنية.

مركز األخبارـ  هنأ مكتب شؤون األديان والمعتقدات 
العالم  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
سوريا  وشرق  شمال  وشعوب  عامة  اإلسالمي 
ذكرى اإلسراء والمعراج في 27 من شهر رجب 
لسنة 1441 هجري والموافق في 22 من شهر 

آذار لهذا العام 2020/3/22 ميالدي.
وجاءت التهنئة على الشكل التالي: »بسم هللا الرحمن 
ِمَن اْلَمْسِجِد  الرحيم )ُسْبَحاَن الَِّذي اَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً 
اْلَحَراِم اِلَِى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ 

ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر( صدق هللا العظيم. 
على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
نبينا وقدوتنا محمد وعلى  للعالمين  المبعوث رحمة 

آله وصحبه أجمعين جمعين
أّما بعد:

يطيب لنا أن نُعِلَمكم بأَن ذكرى اإلسراء والمعراج، 
لسنة  رجب  شهر  27من  في  األحد  اليوم  توافق 
لهذا  آذار  شهر  من   22 الموافق  هجري،   1441

العام 22/3/2020ميالدي .

إثر  يوماً  المهجرين  عدد  يزداد  ـ  األخبار  مركز 
قسراً  هجروا  الذين  كاني  واشو  مخيم  في  آخر 
التركي على مناطق  الهجوم  نتيجة  من مناطقهم؛ 
شمال وشرق سوريا في التاسع من تشرين األول 
من العام المنصرم، حيث بلغ عددهم نحو عشرة 
الذاتية  اإلدارة  لهم  وتقدم  تقريباً،  مهجر  آالف 
الدعم بإمكاناتها المحدودة..  أجبر أكثر من 350 
ألف شخص على النزوح قسراً من مناطق شمال 
التركي  االحتالل  دولة  غزو  بعد  سوريا  وشرق 
مع مرتزقتها في التاسع من تشرين األول 2019 
لمناطق شمال وشرق سوريا، واضطر المدنيون 
من سري كانيه، وكري سبي، وتل تمر االستقرار 
أنشأت  وبدورها  المحيطة.  والمدن  المدارس  في 
مخيماً  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
بمدينة الرقة )كري سبي( وآخر في مدينة الحسكة 
ويبعد  المهجرين.  هؤالء  الحتواء  كاني(  )واشو 
يقارب  ما  الحسكة  مدينة  عن  كاني  واشو  مخيم 
12 كيلو متر، وعدد األشخاص في المخيم يتزايد 
اإلدارية  تحدثت  الصدد؛  وبهذا  آخر.  بعد  يوماً 
فرات  لوكالة  رشك  ستيرا  كاني  واشو  مخيم  في 
مشيرة  المخيم،  في  األخير  الوضع  حول  لألنباء 
إلى أن عدد األشخاص الذين يصلون إلى المخيم 
يتزايد بسرعة.= وتابعت: »يعيش 9706 شخص 
)1576 عائلة( تحت المخيم المكون من 1518 
العامة  الخيمة  تحت  عائلة   247 ويعيش  خيمة. 
 39 يقارب  ما  المخيم  داخل  ويعمل  المخيم.  في 

قوات  الداخلي،  األمن  قوات  تضم  حيث  مؤسسة 
حماية المجتمع )HPC(، الهالل األحمر الكردي، 
لجنة الصحة، مجلس المخيم، مؤتمر ستار، بيت 
المرأة والشبيبة، وعدد المهجرين يتزايد يوما بعد 
والمستلزمات.  االحتياجات  معه  ويزداد  آخر، 
الدعم  وتقديم  مالئمة  حلول  إيجاد  يجب  لهذا؛ 
إليواء  نسعى  بدورنا  ونحن  للنازحين.  والمساندة 
النازحين، وأولئك الذين يريدون الذهاب إلى مخيم 
نوروز في ديرك فإننا نقوم بإرسالهم إلى هناك، 
وهناك العديد من الزيارات والطلبات للقدوم إلى 
المخيم«. وأضافت: »يتم توفير المياه للمخيم من 
محطة علوك التابعة لمدينة الحسكة، التي تسيطر 
عليها دولة االحتالل التركي. لقد واجهتنا مشكالت 
عصيبة وخطيرة في المنطقة بعد أن قطعت دولة 
أكدت ستيرا  المياه عنها«. كما  التركي  االحتالل 
تقدم  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  أن 
جهوداً كبيرة لتأمين احتياجات أهالي سري كانيه 
كاني  واشو  مخيم  في  واستقروا  هجروا  الذين 
وقالت: »هناك بعض المؤسسات التي تقدم الدعم 
للمخيم إلى جانب اإلدارة الذاتية، إال أن امكاناتها 
محدودة ال تصل إلى 15 بالمائة، أما االحتياجات 

المتبقية فتقدم من قبل اإلدارة الذاتية«.
ندعو  كاني  واشو  مخيم  إدارة  »باسم  واختتمت: 
الحتياجات  لالستجابة  الدولية  اإلغاثة  وكاالت 

المهجرين«.

التغذية النباتية هي النظام اليومي للكثيرين 
مما ال شك فيه الخضروات الصحية، ولكن 
هل يمكن قول نفس الشيء على المنتجات 
حماية  منظمات  تفحص  الفرد؟  سهلة 
المستهلك ما يوجد بالتحديد في هذه الجراء 

العصرية.
برلين  في  المستهلك  حماية  مركز  حلل 
منتجاً   62 شيرزينترال«،  »فيربراو 
مختلفاً متوفراً في أوروبا، ووجد أن أغلب 
المنتجات سهلة الفرد عضوية وال تحتوي 
عدد  كم  ولكن  صناعية,  إضافات  على 

الخضروات الموجودة في الجراء؟
وكان فقط نحو نصف المنتجات سهلة الفرد 
كمكونها  فعلية  خضروات  على  يحتوي 
في  مكونة  البقية  كانت  فيما  الرئيسي، 
أو  وزيته  الشمس  عباد  بذور  من  الساس 

المياه.
ووجد الباحثون أيضاً كمية كبيرة من الملح 
في األغلب في المنتجات سهلة الفرد. وكان 

يوجد في 13 منتجاً محتوى عال من الملح 
)أكثر من 5ر1 جرام من ملح الطعام لكل 

مئة جرام(.
وبالمقارنة، عادة ما يوجد في الزبد نحو 15 
ميليجراما لنفس الكمية, غير أن المنتجات 
وأحماض  دهون  على  تحتوي  الفرد  سهلة 

دهنية مشبعة أقل من الزبدة.
التخطيط لنظام غذائي نباتي صحي:

النظام  من  استفادة  أقصى  على  للحصول 
عة من  الغذائي النباتي، اْختَْر مجموعة متنّوِ
األطعمة الصحية النباتية، مثل كل الفواكه 
والمكسَّرات  والبقوليات  والخضراوات 
والحبوب الكاملة, في الوقت نفسه قَلِّْل من 
المشروبات  مثل  الصحية،  غير  الخيارات 
المحالة بالسكر وعصائر الفاكهة والحبوب 
أن  يُمِكن  المساعدة  احتْجَت  إذا  المكررة, 
الغذائية  النُّظم  اختصاصي  أحد  يُساِعدَك 
لين في وضع النظام الغذائي النباتي  المسجَّ

المناِسِب لك.

األسبرين يقلل من خطر اإلصابة بالسرطان  بعد عام على حتريرهن.. نساء ريف دير الزور حطمّن القيود البالية

اآلثار السلبية لقضم األظافر  مقاطعة كري سبي: »اتخذنا تدابير لتطبيق
»قرار اإلدارة الذاتية ملنع تفشي كورونا

 مكتب شؤون األديان واملعتقدات يهنئ العالم
اإلسالمي بذكرى اإلسراء واملعراج

ملنتجات النباتية سهلة الفرد.. ما بلوغ املهجرين مبخيم واشو كاني لعشرة آالف مهجر

الذي تضعه على اخلبز؟ 

وفي هذه المناسبة الخالدة الُمباركة التي أنارت تاريخ 
العبر  فيها من سمو  بما  العظيمة  الرسالة اإلسالمية 
آيات  من  البشرية  على  به  أشرقت  وبما  والمعاني 
هللا على دروب الخير والهداية والنور، فإننا نهنئكم 
ونهنّئ العالم اإلسالمي عامة وأهلنا في شمال وشرق 
سوريا خاصةً بهذِه الذكرى العطرة، وندعو المولى 
األمة  على  الطيبة  الذكرى  هذِه  يُعيد  أن  وجل  عَز 
اإلسالمية في كِل بقاعِ األرض وهم في أحسِن حال 
وأهدأ بال، وأن يحفظ عليهم أوطانهم ومقدساتهم وأن 

ينعم عليهم بالسالم واالستقرار وأن يرفع عنّا الوباء 
والغالء وندعوه أن يُعيد هذه المعجزة الُمباركة علينا 
والعافية،  بالصحِة  المسلمين  جميع  وعلى  وعليكم 
وبركة،  ويُمٍن  خيٍر  فاتحة  يجعلها  أن  هللا  ونسأل 
ونبتهُل للعلي القدير بأن يوفقنا لُحسِن القوَل والعََمل، 
الكريم  وجهه  راجين  وهدايتِه،  برحمتة  يتوالنا  وأن 

لينعم علينا باألمِن واألمان.
دُمتم سالمين، وكل عام وأنتم بخير«.
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انتشارها  التي يكثر  الخبيزة من األعشاب  تعّد 
وفي  مناطق شمال وشرق سوريا،  في عموم 
عفرين يتميز قطفها بتعاون النساء مع بعضهن 

خالل شهر آذار من كل عام.

في مثل هذا الوقت  من كل عام، تخرج النسوة 
العفرينيات إلى السهول والحقول لجمع النباتات 
صنع  أو  الطعام  في  واستخدامها  العشبية، 

العصائر.
نبتة  وهي  »الخبيزة«،  انتشاراً  النباتات  وأكثر 
والهندباء،  والسبانخ،  الملوخية،  مثل  ورقية 
والجرجير، ولها مسميات عدة حسب كل منطقة 
تختلف  كما  خردل(  جاقر،  )تولك، طرشو،  كـ 

طريقة طهيها من منطقة ألخرى.

املعروفة يف عفرين باسم )بنجار(

تنمو الخبيزة المعروفة في عفرين باسم )بنجار( 
والحقول  السهول  في  الربيع  فصل  بداية  مع 
الحشائش  وبين  المياه،  منابع  من  القريبة 

وأطراف األشجار.
فمن  عديدة،  واستعماالت  فوائد  النبتة  لهذه 
وُمسّكن  ُمهدئ  كدواء  تُستخدم  الصحية  الناحية 

للسعال وااللتهابات.
النسوة  فتقوم بعض  االقتصادية  الناحية  أما من 
في  البسطات  على  من  وبيعها  بجمعها  صباحاً 

األسواق لتأمين قوتهن اليومي.
قرى  في  اآلن  القاطنات  عفرين  نساء  تخرج 
مقاطعة الشهباء لساعات طويلة ولمسافات بعيدة 
أمنن طبخة  قد  يكن  وبذلك  الخبيزة،  نبتة  لجمع 
بين  الوقت  بعض  قضاء  إلى  باإلضافة  اليوم، 

الزرع والطبيعة.
وتتعاون هؤالء النسوة مع بعضهن البعض أثناء 

جمع الخبيزة، وسط تبادل األحاديث والحكايات، 
حتى تمتأل أكياسهن.

لن نتخىل عن ثقافتنا

من  عاماً   50 الـ  تبلغ  محمد  حسناء  المواطنة 
شرا  لناحية  التابعة  قطمة  قرية  من  عمرها، 
بمقاطعة  في قرية حاسين  تقطن حالياً  بعفرين، 

النبتة:  تجمع  وهي  هاوار  لوكالة  قالت  الشهباء 
كونها  كثيرة  فوائد  لها  شهية  عشبة  »الخبيرة 
الطبيعة وتسقى بمياه األمطار«. فيما  تنبت في 
من  عاماً،   25 تبلغ  عمر  أمينة  المواطنة  قالت 
قرية قرميلق التابعة لناحية شيه بعفرين، وتقطن 
في  ونحن  »عامان  المقاومة:  ُمخيم  في  اآلن 
نخرج  ثقافتنا،  عن  نتخلى  لن  لكننا  المخيمات 
النبتة،  ونجمع  الزراعية  األراضي  إلى  سوياً 
وهذا العمل اعتدنا عليه منذ أعوام طويلة ونعدّه 

من ثقافتنا وعاداتنا«.

من  الوقاية  أيام  ستمضي  قامشلوـ   / روناهي 
فيروس كورونا وهذا الوباء العالمي، وستعود 
المالعب والصاالت الرياضية من جديد للنبض 
في شمال وشرق سوريا، بعد تعليق النشاطات 
الشباب  هيئات  مختلف  قبل  من  الرياضية 
الشمال  في  الرياضي  واالتحادات  والرياضة 

السوري.

والنوادي  والصاالت  المالعب  محزن،  منظر 
الرياضية جمعيها مغلقة، ال تمارين وال مباريات 
حتى أشعاراً آخر، ولكن ما بعد كل ضيق ال بدّ 
نشروا  الرياضيين  من  الكثير  الفرج،  يأتي  أن 
عبر صفحاتهم الشخصية الحزن الكبير لتوقفهم 
المفضلة،  ورياضاتهم  هوايتهم  ممارسة  عن 
وليس فقط في شمال وشرق سوريا، بل بمعظم 

دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا توقفت 
النشاطات الرياضية إلى أجالً غير مسمى.

تتكابر  مازالت  وأندية  فرق  هنالك  ذلك  ورغم 
الفيروس وتخرج للمران ومنها أندية  على هذا 
ضاربةً  الجيش،  مثل  السوري  الدوري  من 
عرض الحائط كل سبل وقاية الالعبين والحفاظ 

على حياتهم.
دوريات  المغلقة،  المالعب  في  جميلة  سهرات 
توقفت، دوري الفرق الشعبية الذي دخل األدوار 
النهائية، انطالق دورات التدريب والتحكيم من 
نوادي وصاالت وفرق  الرياضي،  االتحاد  قبل 
والجميع  نشاطاتها،  توقفت  األلعاب  لمختلف 
يتأمل بعودة قريبة والخالص من هذا الوباء بأقل 

الخسائر الممكنة.
ويفترض من الرياضيين االلتزام كلياً بقرارات 
اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا بخصوص 
فرض حظر التجوال الذي يبدأ اعتباراً من غٍد 

االثنين المصادف 2020/3/23، بتمام الساعة 
السادسة صباحاً، وهم اآلن أمام مسؤولية كبيرة 
في توعية اآلخرين ضمن المجتمع وحثهم على 
ولمسنا  آخر،  أشعار  حتى  منازلهم  في  البقاء 
األندية  بعض  لصفحات  بمنشورات  األمر  هذا 
التوعية وطرق  بخصوص  التدريبية  والمراكز 

الوقاية من فيروس كورونا.

وللحياة،  للنبض  محالة  ال  ستعود  مالعبنا  أن 
بالبقاء  الجميع  بتعاون  يتعلق  األمر  وهذا 
بالمنازل في هذه الفترة لحين الخالص من هذا 
في  متقدمة  دول  هزم  والذي  المتفشي،  الوباء 
وإيطاليا  ألمانيا  مثل  العلمية،  والمجاالت  الطب 

وإسبانيا.

كورونا  فيروس  فيه  قلب  الذي  الوقت  في 
الُمستجد، حياة البشر رأساً على عقب، وحاصر 
يخوض  أنه  يبدو  بيوتهم،  داخل  منهم  كثيراً 

معركة خاصة مع الرياضيين حول العالم.
سيرينا  األمريكية  التنس  العبة  وشاركت 
البطوالت  في  لقباً   23 حصدت  التي  وليامز، 
متزايد  بشكل  شائعة  مشاعر  الكبرى،  األربع 
على مواقع التواصل االجتماعي، بمنشور كتبت 

فيه »كل شيء بسيط.. يصيبني حقاً بالجنون«.
ومع توقف الرياضة العالمية فعلياً نتيجة الجمود 
الذي أحدثه تفشي الفيروس، الذي حصد أرواح 
ما يزيد على 11 ألف إنسان، يشعر الكثير من 
يكابدون  وهم  بالقلق،  المحترفين  الرياضيين 
هذا  عن  الناجمة  اليقين  عدم  حالة  مع  للتكيف 

التفشي.

مقاطع  من  سلسلة  في  وليامز  سيرينا  وتحدثت 
الفيديو على منصة »تيك توك« عن تجربتها مع 
نظام التباعد االجتماعي لمدة أسبوعين، منذ أن 
األمر  للتنس: »بدأ  ويلز  إنديان  بطولة  إلغاء  تم 
بشعوري بأن هذا األمر ال يُمكن أن يؤثر علي 

حقاً«.
ثم  آخر  إلغاء  إلى  أدى  اإللغاء  وأضافت: »هذا 
ينتابني. أشعر  القلق الذي  آخر وقادني إلى هذا 

بقلق شديد كلما عطس أو َكحَّ أحد حولي«.
ومع شعور مليارات األشخاص في أنحاء العالم 
وليامز  سيرينا  بها  تشعر  التي  المخاوف  بنفس 
أثار  فقد  للفيروس،  السريع  االنتشار  جراء 
منافسات  خوض  في  يأملون  من  قلق  الوضع 

دورة األلعاب األولمبية في طوكيو هذا العام.
في  التنافس  في  يأملون  الذين  من  آالف  ووجد 

دورة األلعاب األولمبية، أنفسهم يواجهون حالة 
من  العديد  إلغاء  أو  تأجيل  مع  هذه  اليقين  عدم 

الفعاليات المؤهلة حول العالم.
للجنة  التنفيذية  الرئيسة  هيرشالند  سارة  وقالت 
ضاعفت  »المنظمة  األمريكية:  األولمبية 
توقع  مع  للرياضيين،  العقلية  للصحة  مواردنا 
لها في  الدورة األولمبية كما هو مقرر  انطالق 

الفترة من 24 تموز إلى 9 آب«.
وزادت: »لقد وسعنا إمكانية توفير هذه الموارد 
على  ونعمل  الرياضيين  من  أوسع  لمجموعة 
التواصل معهم لضمان إزالة أي وصمة تتعلق 
التواصل  تنتابهم بخصوص  قد  التي  بالمخاوف 

لطلب الدعم لصحتهم العقلية«.
ويمنع الوباء العديد من الرياضيين من مواصلة 
نظامهم التدريبي المعتاد، حيث تنصح العديد من 

الدول شعوبها بممارسة نظام التباعد االجتماعي 
في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

ضغوطاً  األولمبية  لأللعاب  المنظمون  وواجه 
االتحاد  طالب  أن  بعد  الدورة،  لتأجيل  متزايدة 
مشيراً  األولمبياد،  بتأجيل  للسباحة  األمريكي 
إلى مخاوف الرياضيين وهو شعور أعرب عنه 

كثيرون.

تغلب ملبورن سيتي بهدف دون رد على سيدني 
لدوري  مثير  نهائي  في  اللقب،  حامل  سي  إف 
الكرة النسائية في أستراليا، ليحصد اللقب الرابع 
البطولة، في  في خمسة أعوام، في ختام موسم 

ظل تفشي فيروس كورونا.
المستطيل  االستاد  في  النهائية  المباراة  وأقيمت 
محدود،  جماهيري  بحضور  ملبورن،  في 
بسبب  واألصدقاء  األسر  أفراد  على  اقتصر 
يزيد  التي  التجمعات  على  المفروضة  القيود 
عدد أفرادها عن 500 شخص خوفاً من انتشار 

العدوى.
القائدة ستيفاني كاتلي،  وبفضل هدف مبكر من 
ضمن ملبورن سيتي اللقب دون أن يعرف طعم 

الهزيمة طوال الموسم برصيد 11 فوزاً وتعادل 
وحيد ليعادل إنجازه الذي سبق وحققه في موسم 

.2016-2015
وقالت ستيفاني كاتلي بعد الفوز وضمان التتويج 

»بالتأكيد كان موسماً هائالً.«
ولم يستسلم سيدني المتوج باللقب 3 مرات، بل 
حاول بكل قوة للعودة وحصل على فرصة كبيرة 
للتعادل عن طريق العبته فيرونيكا التسكو في 
الدقيقة 48، لكن إيلي كاربنتر أبعدت الكرة في 
اللحظة األخيرة. كما أنقذت ليديا وليامز حارسة 
ملبورن، شباكها من فرصة كبيرة قبل 10 دقائق 

من من صافرة النهاية. خوفاً  المفروضة  الصحية  القيود  تمنع  ولم 
العبات  كورونا،  بفيروس  العدوى  انتشار 

بعد  والعناق  باألحضان  االحتفال  من  ملبورن 
نهاية المباراة.

فإن  وجهها،  على  التعب  عالمات  ظهور  رغم 
سوسن تواصل بنشاط تلبية طلبات الزبائن في 
وجدت  بعدما  دمشق،  في  الحلوى  محالت  أحد 
نفسها فجأة المعيل الوحيد لألسرة، ومجبرة على 

القيام بدور األب واألم في آٍن واحد.
منذ  السورية  الحرب  في  زوجها  فقدت  سوسن 
قرابة العامين واختارت طريق النضال والكفاح 
من أجل أبنائها فكانت األم واألب في تأمين لقمة 
ناهيك  التربية  العيش ألوالدها وتربيتهم أحسن 
عن واجباتها المنزلية فانطلقت بعمل جديد يؤمن 

لها الدعم المادي إلعالة أبنائها.

تعمل من أجل إعالة طفليها

ال  عاماً،   25 نحو  العمر  من  البالغة  سوسن، 
من  الزبائن،  مع  التعامل  في  الحنكة  تنقصها 
خالل إظهارها االبتسامات أثناء تلبيتها طلباتهم، 
وتوضح أنها لم تكن »مخيرة في مسألة االلتحاق 
إعالة  أجل  من  مجبرة«  وإنما  العمل  بسوق 
طفليها، بعد أن أفقدتها الحرب منذ عامها الثاني 

زوجها الذي كان المعيل الوحيد للعائلة.
ال تجد سوسن التي تعمل لمدة ثماني ساعات في 
اليوم، حرجاً من العمل في المحل رغم أن معظم 
»الحياة  وتقول:  الرجال،  من  هم  فيه  العاملين 
مؤخراً،  صعوبتها  وازدادت  للغاية،  صعبة 
ويجب أن أعمل ألعيش أنا وأطفالي، فال يوجد 

من يطرق بابنا ويعطينا ليرة أو رغيف خبز«.
أحوال  عن  تهون  أحوالها  أن  توضح  أن  وبعد 
بعض األسر النازحة التي فقدت معيلها، وتضطر 
لدفع مبالغ مرتفعة جداً إيجارات للمنازل وتحمد 
هللا على وضع عائلتها االجتماعي والمادي فهي 
لم تنزح من بيتها والثمن الذي تتقاضه من عملها 
جيد وتعيلها ناهيك عن أهل الخير ممن يدعموها 

مادياً بين الفنية واألخرى.
خالل  الرجال  من  كبيرة  أعداد  موت  وتسبب 
عامها  دخلت  فقد  سوريا  تشهدها  التي  الحرب 
وعمليات  الجاري،  آذار  منتصف  العاشر 
من  كبيرة  أعداد  فقدان  في  واالعتقال،  الخطف 
السورية  الحكومة  العائالت في مناطق سيطرة 

للمعيل زوجاً وولداً.
ممارسة  إلى  النساء  من  بكثير  دفع  الحال  هذه 
مهن وأعمال كانت حكراً على الرجال، والقيام 
ظاهرة  وهي  واحد،  آن  في  واألم  األب  بدور 
حيث  الحرب؛  قبل  سوريا  في  مألوفة  تكن  لم 
في  يعملن  فتيات  مشاهدة  المألوف  من  بات 
والنسائية  الرجالية  الجاهزة  األلبسة  بيع  محال 
وحتى  والبوظة،  والحلويات  والسوبرماركت 
الخضراوات،  أسواق  في  بساطات  بائعات 
وسائقات  الطرقات،  في  نظافة  وعامالت 

لسيارات أجرة، وفي محال تصليح السيارات.

فقر مدقع يعانيه غالبية العائالت

النساء  عمالة  نسبة  ارتفاع  مؤشرات  ومن 
والفتيات في مناطق سيطرة الحكومة السورية، 
غالبية  منها  تعاني  التي  المدقع  الفقر  وحالة 
عمر  يتجاوز  ال  فتيات  مشاهدة  العائالت، 
الواحدة منهن الثامنة عشرة، يعملن نادالت في 
بشكل  الحرب  خالل  انتشرت  التي  المقاهي، 
الفت في العاصمة دمشق؛ حيث يقمن بالترحيب 
طاولة  يختاروا  أن  إلى  ومرافقتهم  بالزبائن، 
يجلسون عليها، ومن ثم تلبية طلباتهم، والتردد 
عليهم بين الحين واآلخر إلى أن ينهوا جلستهم، 

ثم قبض قيمة الفاتورة.
منذ  فتيات،  وثالث  لطفل  أم  وهي  يوسف،  أم 
تعمل  للحرب  األولى  السنة  في  زوجها  اختفاء 

األحياء  في  األبنية  أمام  السيارات  غسل  في 
الراقية وسط العاصمة، مقابل مبالغ مالية مقبولة 
أفراد  مع  منها  تعيش  أصحابها،  من  تتقاضاها 
اختفى  عندما  صغار  كانوا  أوالدها  عائلتها، 
العمل ألال  أمامها خيار سوى  يكن  زوجها ولم 
تشرد ولتسد الجوع لدى عائلتها وبعد مرور فترة 
اقتنانها العمل بغسل السيارات أصبح الكثير من 
أصحاب السيارات يرتادون إليها ويتصلون بها 

مسبقاً لتنظيف سياراتهم في اليوم التالي.
للغالبية  المعيشية  الحياة  صعوبة  تفاقم  ومع 
الفاحش  الغالء  بسبب  األسر،  من  العظمى 
وتردي المداخيل الشهرية، تشير أم يوسف إلى 
أنها تبحث لفتياتها عن عمل من أجل مساعدتها 
في مواجهة مصاعب الحياة، فمن وجهة نظرها 
العمل ليس عيباً للفتاة، تشغيل أم يوسف لفتياتها 
المعيشية  الظروف  لمواجهة  كخطوة  جاءت 
الصعبة في ظل ظروف الحرب والتي من شأنها 
باستطاعتها  الحياة وليس  رفعت من مصاريف 

تأمين لقمة العيش لوحدها. 
عمالة  أن  إلى  تشير  الرسمية  األرقام  كانت 
في   16 من  أكثر  تشكل  ال  سوريا  في  النساء 
المائة من قوة العمل السورية، وأن نسبة البطالة 
المائة  في   11.1 نحو  إلى  اإلناث  بين  وصلت 
تقريباً  الضعف  إلى  وارتفعت   ،1994 عام 
الذكور،  لدى  أما  و2009.   2004 عامي  بين 
فقد كانت النسبة 6.3 في المائة، وارتفعت إلى 
الفترة نفسها؛ لكن  نحو 10.5 في المائة خالل 
فقد  الماضية  الخمس  السنوات  خالل  األرقام 

ارتفعت نسبة النساء العامالت.
على  البالد  في  الرسمية  المصادر  تكتم  ومع 
على  للتغطية  النساء،  لعمالة  الحالية  النسبة 
تقارير  نقلت  الحرب،  لضحايا  الكبيرة  األعداد 
عن خبير اقتصادي من دمشق، رفض الكشف 
عن اسمه ألسباب أمنية، أن نسبة طغيان الطابع 

واألماكن  األسواق  في  الذكوري  على  األنثوي 
العامة تصل إلى 80 في المائة.

رفع نسبة األنشطة التي تقوم بها 
املرأة السورية

وكنتيجة طبيعية، ساهمت عمالة النساء في رفع 
السورية  المرأة  بها  تقوم  التي  األنشطة  نسبة 
مقارنة بالرجل، بما يقارب 40 في المائة كحد 
االقتصادي.  الخبير  يقول  ما  وفق  وسطي، 
ويشير إلى أن هذه النسبة ارتفعت إلى 90 في 
 ،2016 عام  وبداية   2015 عام  نهاية  المائة 

نتيجة لظروف فرضتها الحرب على الرجال.
وتتحدث أرقام األمم المتحدة عن هجرة نحو ستة 
ماليين سوري إلى دول الجوار ودول غربية منذ 
بداية الحرب، بينما تشير تقارير إلى أن أغلبية 
هؤالء من الرجال والشباب الذين هربوا، خوفاً 
من االلتحاق بالخدمة اإللزامية واالحتياطية في 

صفوف جيش الحكومة السورية.
وكاالت

تقرير/ جوان محمد

نساء عفرين يتمسكن بتراثهن ويقطفن اخلبيزة كما في عفرين ستنبض املالعب والصاالت من جديد وستعود للحياة

أصابني باجلنون.. حرب ذهنية بني الرياضيني وكورونا

ملبورن يحصد لقب دوري السيدات في أستراليا

 نساء دمشق يعملن في مهن كانت حكراً على الرجل
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اندلعت الثورة التي اتخذت في بدايتها طابعا 
 ،2011 آذار  في  حدود  أبعد  إلى  سلميا 
األّول  مهّمان،  بيانان  المناسبة  في  صدر 
عن مبعوث األمم المتحدة غير بيدرسون، 
المتحدة  الواليات  حكومات  عن  واآلخر 
بين  يجمع  وبريطانيا،  وفرنسا  وألمانيا 
بسوريا  حّل  لما  الدقيق  الوصف  البيانْين 
تهجير  شملت  كوارث  من  والسوريين 
وتأكيد  جهة،  من  السوري  الشعب  نصف 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  بقرار  التمّسك 
أخرى،  جهة  من   2254 رقم  المتحدة 
صدر هذا القرار في العام 2015 وجرت 
وإيران  روسيا  بذلتْها  دؤوبة  محاوالت 
وحتّى تركيا التي أرادت مسايرة الكرملين، 
في  خصوصا  عنه،  بديل  إيجاد  أجل  من 

آستانا عاصمة كازاخستان.

قرارات األمم املتحدة بقيت
 حرباً عىل ورق

في   2254 القرار  على  التشديد  يرتدي 
ذلك  أن  إلى  نظرا  خاصة،  أهّمية  البيانين 
عبر  مهتّمة  ليست  المتحدة  األمم  أن  يعني 
أجل  من  واحد  بمسار  سوى  مبعوثها 
في  منه  بديل  ال  سياسي  حّل  إلى  التوّصل 
إلى  المسار  هذا  يدعو  المطاف،  نهاية 
مرحلة انتقالية، ال يبدو أّن هناك مفّرا من 
هذه المرحلة في حال كان مطلوبا استعادة 
هذا  مثل  يسمح  طبيعي،  لوضع  سوريا 
سيرسو  التي  الصيغة  في  بالتفكير  الوضع 
تحت خمسة  حاليا  يرزح  الذي  البلد  عليها 
والروسي  والتركي  اإليراني  احتالالت 

واألميركي واإلسرائيلي.
توجد عبارات عدّة ال يريد النظام السوري، 
الذي على رأسه بّشار األسد، السماع بها، 
من بين هذه العبارات صياغة دستور سوري 
جديد والمرحلة االنتقالية التي ال تعود فيها 

السلطة محصورة بالتركيبة الحالية للنظام، 
الحاضر  الوقت  هل صار في اإلمكان في 
تنفيذ القرار 2254 حتّى يشدّد عليه مبعوث 
في  ويؤكد  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
الوقت ذاته أنّه “اإلطار الوحيد الذي يتمتع 

بالشرعية وبدعم المجتمع الدولي كلّه؟
السوريين  باستثناء  سوريا  في  يلعب  الكل 
فيها،  أُدخلوا  لعبة  ضحايا  تحولوا  الذين 
هل   2020 السنة  في  يعرفون  ال  لكنهم 
يستطيعون الخروج منها في يوم من األيام؟
ذهب البيان الرباعي األميركي – األلماني 
– الفرنسي – البريطاني إلى أبعد من بيان 
بيدرسون وذلك بانتقاده روسيا وإيران وما 
الحل  “إن  البيان  قال  سوريا،  في  تفعالنه 
في  السوري  النظام  يأمل  الذي  العسكري 
التوصل إليه، بدعم من روسيا وإيران، لن 
للعملية  القوي  دعمنا  نكّرُر  السالم.  يحقق 
التي تقودها األمم المتحدة في جنيف وقرار 
إقامة  أجل  من   2254 رقم  األمن  مجلس 
فرنسا  نحن  ومستقرة.  سلمية  دولة سورية 
وألمانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة 
الوحشي  القتل  بوقف  األسد  نظام  نطالب 
جوانب  كافة  في  هادف  بشكل  واالنخراط 
قرار مجلس األمن رقم 2254، بما في ذلك 
الوطني  الصعيد  على  النار  إطالق  وقف 
األشخاص  الدستور واإلفراج عن  وتعديل 
انتخابات  وإجراء  تعسفا  المحتجزين 
العملية  تقتصر  أن  يمكن  ال  ونزيهة،  حرة 
محاوالت  على  الصدقية  ذات  السياسية 
عقد لجنة دستورية، بل يجب السماح لكافة 
النازحون  فيهم  بمن  السوريين،  المواطنين 
حرة  انتخابات  في  بالمشاركة  والالجئون، 

ونزيهة تحت إشراف األمم المتحدة.

الرغبة الدولية يف إطالة
 األزمة السورية

واضح أن الكالم الوارد في بياني مبعوث 
والحكومات  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
أنّه  خصوصا  إنساني،  طابع  ذو  األربع 

مستندا  السورية  المأساة  عن  يتحدث 
وهم  ُشّردوا  الذين  المواطنين  عدد  إلى 
التي  البيانات  أن  يظهر  ولكن  بالمالءين، 
أجل  من  سوى  ليست  األيّام  هذه  تصدر 
فصول  أن  ثابت  هو  ما  المواقف،  تسجيل 
حسابات  ظّل  في  تتوالى  السورية  المأساة 
قابال  كان  بلد  ضحيتها  ذهب  متضاربة 
إمكانات  يمتلك  وشعب  واالزدهار،  للحياة 
أغنى  أحد  منه  تجعل  أن  يمكن  كان  كبيرة 

شعوب المنطقة.
مؤسف أن كّل ما حصل بعد تسع سنوات 
على اندالع الثورة السورية هو وجود رغبة 
الوضع يراوح مكانه وذلك  بقاء  دولية في 
من  االنتهاء  هو  واحد  تحقيق هدف  بهدف 
سوريا التي عرفناها، من المفيد هنا إجراء 
السوري  الوضعين  بين  المقارنة  من  نوع 
عدم  قررت  أميركا  أن  وكيف  والعراقي، 
إخراج  بعد  النظام  إسقاط  إلى  الذهاب 
شباط  في  الكويت  من  العراقي  الجيش 
1991. كانت الطريق إلى بغداد مفتوحة، 
لكن الواليات المتحدة فضلت اعتماد سياسة 
العقوبات والحصار على شعب العراق منذ 
لحظة دخول الكويت في آب 1990، حتّى 
التخلّص من  لم يكن مطلوبا  آذار 2003، 
النظام في مرحلة ما، كان مطلوبا حصول 
االجتماعي،  النسيج  يشمل  داخلي،  اهتراء 
العراق  اسمه  بلد  من  االنتهاء  بعده  يسهل 

كي ال تقوم له قيامة في يوم من األيّام.
كانت هناك فرص عدّة في السنوات التسع 
السوري  النظام  من  للتخلّص  الماضية 
قيام  عبر  السوريين  إنقاذ  إلى  والسعي 
نظام بديل يتمتع بحد أدنى من المواصفات 
منذ  تبيّن  بعدما  خصوصا  الديمقراطية، 
السوريون  فيه  انتفض  الذي  األّول  اليوم 
التخلّص من  تريد  أكثرية ساحقة  أن هناك 
نظام أقلّوي ال يؤمن بغير لغة إلغاء اآلخر 
على  التشديد  يرتدي  المتفّجرة،  والبراميل 
خاصة،  أهّمية  البيانين  في   2254 القرار 
المتحدة  األمم  أن  يعني  ذلك  أن  إلى  نظرا 
بمسار  سوى  مبعوثها  عبر  مهتّمة  ليست 
واحد من أجل التوّصل إلى حّل سياسي ال 

بديل منه.

الدالئل تشري أن الحلول 
ليست قريبة

المتحدة  الواليات  أّن  حصل  الذي  لكن 
بعدما  سوريا،  تفتت  على  التفّرج  قّررت 
مسلّح،  نزاع  إلى  السلمية  الثورة  تحولت 
باراك  السابق  األميركي  الرئيس  هّم  كان 
أوباما محصورا بكيفية تفادي إزعاج إيران 
إجراء  كيفية  إيران  هّم  وكان  سوريا،  في 
سوريا،  في  ديموغرافية  طبيعة  ذي  تغيير 
أّما روسيا، فكانت تريد إيجاد طريقة تؤدي 
إلى جعل الجميع يستسلمون لها في سوريا. 
احتاللها  تكريس  إسرائيل  استطاعت 
للجوالن، كان لها ما أرادت، ال تزال تركيا 
تنتظر الفرصة المناسبة لتأكيد أن جزءا من 
الخريطة  وأن  لها،  تابع  السوري  الشمال 
القديمة لسوريا لم تعد صالحة، أّما أمريكا، 
فقررت في عهد دونالد ترامب اعتماد دور 
المتفّرج مع وجود عسكري على األرض.

وسط كّل التجاذبات التي نشهدها في سوريا 
في   2254 القرار  عن  الجميل  والكالم 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث  بيانْي 
والحكومات األربع، هناك ما يمكن التوقف 
في  الحّل  أن  التوقف عنده  يمكن  ما  عنده، 
قبل  قريبا، سيمّر وقت طويل  ليس  سوريا 
أن يتقّرر مستقبل تلك األرض التي ال يزال 
العربيّة  الجمهورية  نظريا،  أقلّه  اسمها، 
إن  اآلن،  قوله  يمكن  ما  كّل  السورية. 
النظام القائم ما زال حاجة روسية وإيرانية 
تبقى  أميركية،  حاجة  أنّه  كما  وإسرائيلية، 
تريد  والتي  أمرها  في  الحائرة  تركيا 
كّل  أردوغان  فوت  بعدما  نفسها  استلحاق 
التي كان يمكن أن تجعل من بلده  الفرص 

العبا أساسيا في سوريا.
السوريين  باستثناء  سوريا  في  يلعب  الكّل 
فيها،  أُدخلوا  لعبة  ضحايا  تحّولوا  الذين 
هل   2020 السنة  في  يعرفون  ال  لكنّهم 
يستطيعون الخروج منها في يوم من األيّام؟

الكّل يلعب في سوريا... باستثناء السوريني

التنفيذية  الهيئة  وعضو  العام  المجلس  عضو  أكد 
لحزب االتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان 
أّن االتفاق الذي جرى بين بوتين وأردوغان حول 
السياسيين،  المحللين  كل  بشهادة  اتفاق هش  إدلب 
روسيا  ألن  أيضاً؛  ذلك  نرى  »ونحن  وأضاف: 
عن طريق رئيسها بوتين تستخدم أردوغان كأداة 
مصالحها  وكذلك  المنطقة،  في  مصالحها  لتحقيق 
ما  إضعاف  بغية  أيضاً؛  السورية  الحكومة  مع 
تسمى المعارضة السورية ومرتزقتها بشكل عام«.
عضو  مع  برس  آدار  أجراه  حواٍر  في  ذلك  جاء 
لحزب  التنفيذية  الهيئة  وعضو  العام  المجلس 
االتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان، وجاء 

نصه على الشكل التالي:
ـ االتفاقية التي وقعت بين أردوغان وبوتين هشة؛ 
بالرغم من  البعض؛  يقول  كما  ولن تصمد طويالً 
إلى كري سبي؛  مرتزق  لـ 6000  أردوغان  نقل 

ماذا تقولون في ذلك؟
حول  وأردوغان  بوتين  بين  جرى  الذي  االتفاق 
السياسيين،  المحللين  كل  بشهادة  اتفاق هش  إدلب 
طريق  عن  روسيا  ألن  أيضاً؛  ذلك  نرى  ونحن 
لتحقيق  كأداة  أردوغان  تستخدم  بوتين  رئيسها 
مصالحها في المنطقة، وكذلك مصالحها مع النظام 
السوري أيضاً، بغية إضعاف المعارضة السورية 
هناك  أن  سابقاً  ذكرنا  لقد  عام.  بشكل  ومرتزقتها 
عليهم  للقضاء  إدلب؛  في  للمرتزقة  تجميع  عملية 
البداية  منذ  واضحاً  كان  وهذا  ذلك،  بعد  نهائياً 
ولألسف  سياسية،  تحليالت  إلى  بحاجة  يكن  ولم 

المعارضة كانت مخدوعة بذلك.
القوة  البارحة، من حيث  تركيا  ليست  اليوم  تركيا 
واالندفاع؛ للتدخل في األزمة السورية، كأن تقوم 
لصالحها،  الدولي  الرأي  وتسّخر  دولي؛  بضغط 
تم هزيمة داعش في  التركي عندما  وبدأ الضعف 
الرقة وغيرها، وإسقاط خالفتها المزعومة، فدولة 
جانب  إلى  المشاركة  أرادت  التركي  االحتالل 
التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة داعش بدالً 
من قوات سوريا الديمقراطية؛ لكي تقول للعالم أنها 
داعش،  على  القضاء  في  عظيماً  إنجازاً  أنجزت 
تلك  في  البقاء  الشرعي  حقها  من  يصبح  وبالتالي 
المناطق. لكن؛ أمريكا لم ترضى؛ واعتمدت على 
قوات سوريا الديمقراطية؛ وأبقت تركيا خارج هذه 

العملية.
تركيا  بين  جديدة  صفقة  هناك  هل  برأيكم؛  ـ 
وروسيا، وبخاصة أن دولة االحتالل التركي تهدد 
كوباني أو حتى منبج، وهل الروس مستعدون لقديم 

تنازالت لها؟
هذا ما كان سبباً من أسباب تحول دولة االحتالل 
الروس  استغل  وقد  الروسي،  القطب  إلى  التركي 
المرتزقة  على  للقضاء  تسخيرها  في  تارة  ذلك 
ومنظومة  األسلحة  بيع  في  منها  لالستفادة  وتارة 
االحتالل  دولة  أن  من  بالرغم  الجوية  الدفاعات 
احتالل  ناحية  من  االستفادة  استطاعت  التركي 
عفرين وتل أبيض وسريه كانيه. لكن؛ بقناعتي أن 
هذا لن يطول، فروسيا من أجل مصالحها سمحت 
تسمح  ال  روسيا  مصالح  اليوم  ذلك.  بفعل  لتركيا 

بأن تعطي ضوءاً أخضر لالحتالل التركي للدخول 
سيقوي  فهذا  ومنبج،  ككوباني  أخرى  مناطق  إلى 
شوكتها، وهذا ما ال تريده روسيا خاصة أن تركيا 
تمر بمرحلة ضعف شديد وأزمة خانقة، فقد فقدت 
عالقاتها  وساءت  األوروبية  الدول  مع  عالقاتها 
العالم  من  سوءاً  وازدادت  أمريكا  حليفتها  مع 
العربي وفقدت جميع أصدقائها، وتعرضت للكثير 
التركي،  الداخل  في  وحتى  دولياً،  الضربات  من 
وبشكل خاص في ليبيا، عندما وجدت إجماعاً دولياً 
الحالة  هذه  في  وروسيا  هناك،  لوجودها  رافضاً 
هي المستفيدة، وبالتالي فهي ليست مستعدة لتقديم 
لن  قناعتي  دولياً. في  الكثير  فقدت  لدولة  تنازالت 
يحصل أي اجتياح لكوباني أو منبج؛ ألن روسيا ال 
تريد ذلك، وحتى لو أرادت روسيا، فيجب أال ننسى 
بانسحاباتهم  الذين ارتكبوا خطأً جسيماً  األمريكان 
السابقة. لذا؛ عادوا إلى التمركز في مناطق أخرى 

بالمنطقة.
أن  يعني  هذا  ؛هل  سابقاً  قلتم  ما  على  اعتماداً  ـ 
عملية  أي  فيها  تحدث  ولن  آمنة  باتت  المنطقة 

عسكرية؟ 
دولة  آمنون؛ ألن  أننا  يعني  يجري ال  ما  فكل  ال؛ 
لشعوب  بالعداء  تنظر  دولة  التركي هي  االحتالل 
ولنا ولمشروعنا، وستحاول  شمال وشرق سوريا 
بكل السبل إسقاط هذه التجربة، ونحن نستعد ألي 
ورغم  لحظة؛  أي  في  وللمواجهة  يحصل  طارئ 
دولة  تقوم  ولن  تغيرت  الموازين  بأن  قناعتنا 
إال  جديدة،  عملية عسكرية  بأي  التركي  االحتالل 

أننا نعيش حالة حرٍب دائمة.
السورية  الحكومة  رئيس  تصريح  تقرأون  كيف  ـ 
كردية  األخير عن عدم وجود قضية  األسد  بشار 

في سوريا؟ 
يكن  لم  األخير  السورية  الحكومة  رئيس  تصريح 
أن  متيقنون  لكننا؛  لتركيا.  مرحلية  مغازلة  سوى 
هناك  ألن  األخيرة؛  رسالته  في  جاداً  ليس  األسد 
تصريحات سابقة له تناقض مع ما صّرح به قبل 
يكن  لم  األسد  بشار  تصريح  أن  أرى  لذا؛  أيام. 
سوى إرضاء لدولة االحتالل التركي وذلك كلعبة 
سياسية. لكن؛ ما قاله ال يمثل مستقبل سوريا، وال 
السورية  الحكومة  أو  األسد  ذهنية  أن  بهذا  أعني 
الحقيقية.  األزمات  تجاوز  واستطاعت  تطورت 
التي  الذهنية  تحمل  زالت  ال  السورية  الحكومة 
أوصلت سوريا إلى هذه الحالة. وبالرغم من هذه 
التصريحات فنحن مستعدون لتغيير ذهنية الحكومة 

السورية، ونعمل للتحول الديمقراطي.
األخير  وأردغان  توتين  لقاء  نتائج  وجدتم  كيف  ـ 

في موسكو؟
كل من تتبع اللقاء األخير بشكل دقيق سيجد انكساراً 
لشخصية أردوغان أمام بوتين، وكأن روسيا كانت 
تقصد إهانته من خالل هذا اللقاء، وقاعة االنتظار 
على  تشهد  ووزراءه؛  أردوغان  فيها  جلس  التي 
أردوغان  لكن؛  االستقبال.  طريقة  حتى  أو  ذلك، 
أمامه  يبق  لم  ألنه  اللقاء؛  هذا  إلى  مضطراً  كان 
سوى روسيا، ولسان حاله يقول: ليتني لم أقم بهذه 

الزيارة.
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الثورة بين عقليتين
رياض درار

دون  العاشر  عامها  السورية  الثورة  دخلت 
إنجاز، تحكمت بها فلسفة التدمير الذاتي للقوى 
االجتماعية عن طريق إطالق عناصر التمرد 
يوجهها،  الذي  الفكر  من  وحرمانها  الشعبي، 
فتحولت إلى فوضى يتحكم بها تجار الثورات 
والالعبون  الفرص،  قناصي  من  الفاعلون 
غياب  وفي  الثوار.  صفوف  غير  من  الكبار 
بين  تفرق  ال  أسماء  ظهرت  للثورة  مفكرين 
الخطابة التي هي نتاج عقل كالمي يقوم على 
ردود أفعال ال طائل منها ويمأل الدنيا ضجيجاً 
نتاج  الذي هو  التخطيط  وبين  يذكر،  أثر  دون 
وتراكم  أفعال،  تليها  بأفعال  يقوم  إيجابي  عقل 

األفعال هو التوجيه الحقيقي للصراع.
البحث  في  طاقاته  يهدر  الخطابي:  العقل  إن 
عن مزايا الحق وشرور الباطل، ويشرد وراء 
واستجداء  القانون،  وحجج  الوقائع،  تواريخ 
الشرائع، ثم ال يمل من ترداد ما يقول مكرراً 
ومعاداً حتى يصيب الكَل من حوله بالملل، وقد 
يتصور لنفسه هدفاً. ولكنه؛ يعجز عن تحريك 
للثوار  حصل  ما  وهذا  باتجاهه،  الحوادث 
السوريين الذين وقفوا وراء الشاشات لالنتصار 
لقضيتهم، ولكنهم ظلوا عاجزين وضعفاء حتى 

ولو كان معهم الحق والتاريخ والقانون.

أما العقل اإليجابي: فإنه يكون في أفضل حاالته 
إذ يحدد لنفسه هدفاً ويحرك الحوادث عملياً في 
أفضل  في  ويكون  الهدف،  هذا  تحقيق  اتجاه 
والقانون،  والتاريخ  الحق  إذا كان معه  حاالته 
واجهت  التي  القوى  مع  حصل  الذي  وهذا 
داعش بشمال وشرق سوريا وأقامت بناء يمكن 

أن يتحول إلى ركيزة وطنية جامعة.
الظلم،  عن  يتحدث  رأيناه  الخطابي  العقل 
ضده،  تمارس  التي  القمعية  واألساليب 
األطفال،  وقتل  الالإنسانية،  والممارسات 
وهتك األعراض، واستخدام الكيماوي، ويردد 
أسلحة  واستخدم  الحل،  هو  السالح  بعصبية: 
ظل  وفي  التصرف  في  معه  فتشابه  الخصم 
حاربت  والمعارضة  األزمة،  تجمدت  العنف 
ارتهنت  ثم  والوعيد  بالتهديد  واكتفت  نفسها 

لآلخرين.
قبل أي رد  العقل اإليجابي: رأيناه يفكر كثيراً 
/ الخصم  يريد  ماذا  نفسه:  ويسأل  عصبي.. 
الحكومة السورية/ من هذا التصرف؟ ومن هذا 

العنف؟ وكيف أرد اآلن؟
العنف،  بعدم االنجرار وراء  والعقل اإليجابي 
وعدم  األهوج،  التسلح  وراء  الجري  وعدم 
فإنه  واالقصائية،  الطائفية  للشعارات  االنقياد 

السورية،  الحكومة  أصدقاء  إحراج  عمل على 
مخارج  عن  وبحث  الخصوم،  أخطاء  وراكم 
لألزمة بأعصاب باردة، وبحركة واعدة. ورغم 
الحلول  عن  ويبحث  يتنفس  زال  ما  التهديدات 

وعن المخارج الواقعية لألزمة.
بين الخطابة والتخطيط.. علينا أن نتخلص من 
التي  واألوهام  الكالم  وتهديد  البالغة  رواسب 
لقوانين  الصحيحة  الرؤية  إلى  لننتقل  يراكمها، 
المرحلة، ونستوعب حقائقها، وننطلق منها إلى 
األهداف عبر معرفة شكل الصراع ومضمونه، 

وتحديد وسائله، وكيفية إدارتها.
فالصراع :هو بين االستبداد والشمولية والقمع، 
الديمقراطي والطريق  التعددية واالنفتاح  وبين 

السلمي.
المفتوح  السلمي  النضال  عبر  تمر  والوسائل: 
يتنازل  ال  مغرور  عنيد  خصم  مع  والمباشر 
التعالي  وأبعده  المصلحة،  أعمته  يتفهم،  وال 

والغرور.
وإدارة الصراع: وهو علم يقوم على التخطيط، 
والموارد،  واإلمكانات  القدرات  ومعرفة 
ويسعى لتطوير هذه الموارد ال بالدعاء. ولكن؛ 
وتقوية  المفَرق،  بتجميع  والعمل،  بالحركة 
العقبات،  ونزع  البعيد،  وتقريب  الضعيف، 
يبدأ  وهذا  المباشرة.  وغير  المباشرة  بالوسائل 
بمعرفة الحالة التي تمر بها األزمة، ونحن نمر 

بأزمة تبدو مستعصية على الحل.
وعناصر هذه األزمة تكمن في:

ـ تشتت المعارضة، واالختالف بكيفية توحيدها.

تدخل  فيها،  التدخل  وحجم  األزمة،  حجم  ـ 
وتدخل  الذاتية،  األهداف  حساب  على  أجندات 
تحتاج  متطرفة ومتشددة  متنوعة  أيديولوجيات 

إلى عالج وحلول.
ـ حجم الوهم الذي صنعناه ألنفسنا، بتصورات 
مبني  المنطقية، ورفض غير  الوقائع  تعتمد  ال 

على أسباب، قاد إلى يأس من أي حل.
إلى  قاد  الذي مورس ويمارس؛  العنف  ـ حجم 
جنون استبد بمن يستخدمه وإلى فوضى ال قيام 

منها.
بأيدينا  األمور  نأخذ  أن  منا  يتطلب  هذا 
وبغير  منا  كالً  تهم  األزمة  ألن  ونتصرف؛ 
استثناء، وبدل أن نكون جزءاً من المشكلة علينا 

أن نكون جزءاً من الحل.
له  ونحسب  الصراع،  قانون  نعرف  أن  علينا 
كل حساب، ونعمل على تطبيق الحل بالحركة 
إيجابية،  عقلية  وفق  توقف،  دون  المستمرة 
تحقق  حتى  تعطي،  وكيف  تأخذ  متى  تدرك 
هو  اإليجابي  والعقل  الخسائر،  بأقل  الغاية 
والتدقيق  التحليل  على   قدرة  هو  بما  ضالتنا، 
ثم التنظير فالتخطيط وجعله ذلك واقعاً وأفعاالً، 
أي أن ميزة العقل اإليجابي إن لم تكن مقرونة 
الخالقة  الموهوبة  الكوادر  وانتقاء  بالتنظيم 
إلسداء المهمات وتنفيذها ستفقد محتواها، وهذه 
حقيقة لم نجدها في أي من فصائل المعارضة، 
ضيقة  متحجرة  متخلفة  تنظيمات  والنتيجة، 
البقاء  صراع  في  الشللية  على  تعتمد  األفق 
إال  لها  طريقاً  تجد  لم  العاجية،  األبراج  ضمن 

بالهرولة إلى خيمة أبي جهل وسيف عنترة.

خريالله خريالله
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

مساحٍة  على  كورونا  فيروس  استحوذ 
واسعٍة من تغطية صحِف العالم واألخبار 
وتتمحور  اليوميّة  الناس  وأحاديث 
األحاديث حول نسب اإلصابات وانتشار 
الفيروس حول العالم ومحاوالت احتوائه 
والسباق الدولّي للتوصل إلى لقاح. ومن 
الوباء  أّن  حقيقة  األفراد  يتفهم  أن  المهم 
بجهود  إال  عليه  القضاء  يتمَّ  ولن  عام، 
بين  للحدوِد،  العابر  والتعاون  جماعيّة 
الدوِل والحكوماِت، واإلجراءات الفرديّة 
قد تسهم في الوقاية الشخصيّة ولكن يبقى 
عاٌم  التزاٌم  والمطلوب  محدوداً،  أثرها 

والتعاون على كّل المستوياِت. 

الخوُف الهستريَي

حول  كورنا  فيروس  انتشار  عّزز 
العالم المخاوَف من تحّوله إلى سيناريو 
شراِء  إلى  الناس  دفع  ما  »كارثّي«، 
مبالغ  بصورة  المختلفة  السلع  وتخزيِن 
فيها، وهو ما أدى أيضاً إلى ظهور ردود 
فعٍل سلبيّة قد تسهم في تحّول األمر إلى 

»فوضى« في بعض المجتمعات.
صور الرفوف الخالية من السلع كالمناديل 
المياه، وبعض السلع  الورقيّة، وعبوات 
الغذائيّة، باتت مألوفة في كثير من مدن 
وهونغ  والصين،  وأستراليا،  أوروبا 
بعد  المتحدة،  الواليات  ومناطق  كونغ، 
األمريكيّة حالة  كاليفورنيا  إعالن والية 
بعد تسجيل  الطوارئ في 2020/3/4، 
أول حالة وفاة بالوالية بفيروس كورونا، 

وتجاوز عدد المصابين 50 شخصاً. 
بسبِب الهلعِ وعقليِّة القطيعِ تهافَت الناُس 
يرون  إذ  فيها،  مبالغٍ  بكمياٍت  للشراِء 
للشراء  المتاجِر  على  يتهافتون  غيرهم 
والتخزين ما سبَّب رفَع األسعار ونقَص 
بشدة،  آخرون  يحتاجها  قد  التي  السلع 
تايلور،  ستيفن  ويقول  الكمامات.  مثل 
بريتيش  بجامعة  النفسّي  األخصائي 
كولومبيا، إنَّ تخزيَن السلعِ قد يؤدي إلى 
المستهلك  فيظن  باألسعار،  حاد  ارتفاع 
أنّها ستنقص، ما يؤجج الشعور بالقلق. 

بالخوف  الظاهرة  هذه  الخبراء  ويفسر 
األزمات  أوقات  في  المجهول  من 
الشعور  أو  السلع،  فقدان  من  والخوف 
بأنك تضيع فرصة كان يمكن أن تغتنمها 
واالعتقاد بأنَّ االستجابة ينبغي أن تعادَل 
إلى  الناس  يدفعان  قد  الحدث،  جسامة 
احتياجاتهم، رغم  تفوق  بكميات  الشراء 
أنَّ ردَّ الفعِل األمثل هو غسل اليدين فقط 

والعناية بالنظافة والتعقيم.
في  مساعد  أستاذ  سافيدج،  ديفيد  ويقول 
علم النفس السلوكي واالقتصاد الجزئي 

إّن  أستراليا،  في  نيوكاسل  بجامعة 
االستعداد للكوارث الوشيكة، كالكوارث 
شراء  لكن  عقالني.  تصرف  الطبيعيةّ، 
تحسباً  مطهوة  فاصوليا  علبة   500
االتصاالت ألسبوعين فقط، ال  النقطاعِ 

يمت للمنطق بصلة.
منسوب  رفعت  السياسيين  تصريحات 

الهلع
الوزراء  رئيس  قال   2020/3/12 في 
كلمٍة  في  جونسون  بوريس  البريطانّي 
للشعب البريطاني: »إنَّ فيروس كورونا 
سيواصل االنتشار في البالد خالل األيام 
األرواح«.  من  مزيداً  حاصداً  المقبلة 
العائالت  على  »يتعين  وأضاف: 
االستعداد لفقد أحبائها باكرا«. وقد سبب 
حديث جونسون صدمة عارمة لدى عموم 
إجراءات  باتخاذ  وطالبوه  البريطانيين، 
دول  اتخذتها  التي  بتلك  أسوة  صارمة 
تحت  البالد  بوضع  كإيطاليا  أوروبيّة 
أمام  الحدود  وإغالق  الصحّي  الحجر 

األجانب مثلما فعلت الواليات المتحدة.
المستشارة  حذّرت   2018/3/18 وفي 
احتمال  من  ميركل،  أنجيال  األلمانيّة 
سكان  من   %70 من  يقرب  ما  إصابة 
المستجد،  كورونا  بفيروس  البالد 
بأنها أكبر تحدٍّ تواجهه  الحالة  ووصفت 

ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وميركل  جونسون  تصريحات  أثارت 
كثيرين  قبل  من  االنتقادات  من  موجة 
أثنى  حين  في  بالتهويل،  اتهموهما 
بعض المعلقين العرب على صراحتهما 
في  لمسؤولين  بتصريحات  وقارنوه 
دول أخرى غلب عليها خطاب التهوين 

والتعتيم.
في  نفى  بالعربّي  إيطاليا  موقع 
رئيس  إلى  نُِسب  ما   2020/3/19
الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي وقوله 
متروٌك  األمر  األرض  حلول  »انتهت 
جدالً  أثار  الذي  التصريح  للسماِء«. 
»لن  للوباء:  وقال  االستسالميّة  لنبرته 
وكل  كفنها  نحّضر  ولن  إيطاليا  تستسلم 
هذه المفردات السلبيّة المفزعة، واألمور 

تحت السيطرة.
ويشار أّن إيطاليا تشهد أسوأ آثار للوباء 
عالمياً وتخطى عدد الوفيات فيها نظيره 
في الصين التي بدأ اندالع الفيروس على 
إقليم  في  المسؤولون  وأكد  أراضيها، 
لومبارديا شمال إيطاليا أن عدد الوفيات 
يوم  خالل  شخٍص   546 بلغ  باإلقليم 
السبت فقط وبلغ اإلجمالي 4825 حتى 
وإيران   ،3255 والصين  أمس،  يوم 

.1556
تقريراً  نشرت  أونالين  اإلندبندنت 
ريوتا  كريس  نيويورك  في  لمراسلها 
اتهامه  رغم  كورونا:  »فيروس  بعنوان 
التحذيرات ترامب يقول تمنيت  بتجاهل 
لو أخبرتنا الصين بشكل أسرع«. يقول 

دونالد  األمريكّي  الرئيس  إّن  ريوتا 
ترامب ناقض نفسه بوضوح مرة أخرى 
فيما يخصُّ ادعاءاته السابقة حول مدى 
شفافية الصين في أزمة فيروس كورونا.

كان  ترامب  أسلوب  أّن  ريوتا  ويوضح 
ردّ  عندما  الثاني  كانون  أواخر  مختلفاً 
جهودَ  ممتدحاً  صحفّي  سؤال  على 
جهداً  تبذل  »الصين  إّن  قائالً  الصين 
عظيماً في احتواء الفيروس، والواليات 
الصينيّة  السلطات  شفافية  تقدّر  المتحدة 
وهو ما سيساعد بشكل كبير«. ويوّضح 
انتقد الصين خالل  أّن ترامب  الصحفّي 
الوباء  تفشي  بسبب  الماضية  األسابيع 
أطلق  عندما  العالمّي  المستوى  على 
»الفيروس  اسم  كورونا  فيروس  على 
من  التعبير  يحمل  ما  رغم  الصينّي« 

دالالت متناقضة

مناعُة القطيع

في  العلميين  المستشارين  كبير  يقول 
باتريك  السير،  البريطانية  الحكومة 
انتشار  رقعة  توسعت  كلما  إنّه  فاالنس، 
القادمة،  األجيال  مناعة  فستقوى  الوباء 
في  خسائر  من  ذلك  يرافق  قد  ما  رغم 
من   %60 أن  فاالنس  ويعتقد  األرواح. 
بعدوى  يصابوا  أن  يجب  البريطانيين 
حال  جماعيّة  مناعة  ليكتسبوا  كورونا 
النظرية  هذه  وتُعرف  مجدداً.  انتشاره 
تؤمن  نظرية  وهي  القطيع  بمناعة 

بمواجهة أّي فيروس بالفيروس ذاته.
شوتمايكر  هانكه  أن  الصحفّي  ويوضح 
المضادة  اللقاحات  اكتشاف  قسم  رئيسة 
في  االنتقاليّة  والعالجات  للفيروسات 
من  الكثير  على  أجابت  جانسين  شركة 
هانكه  عن  ماكي  وينقل  األسئلة.  هذه 
بالتعامل  جديٍد  شيٍء  كلَّ  أّن  تأكيدها 
الذين  األشخاص  وأّن  كوفيد-19،  مع 
قامت  بالفيروس  لإلصابة  تعرضوا 
أجهزتهم المناعية بتخليق أجسام مضادة 
له وهو ما يدفع لالعتقاد بأنه سيوفر لهم 
بفيروسي  مستقبال  اإلصابة  أمام  حماية 
عن  المسؤولين  وكوفيد-2  سارس، 

ظهور كوفيد-19.
وافد  الفيروس  أن  إلى  هانكه  وأشارت 
يمكن  وال  العلمي  المجال  على  جديد 
مدى  أي  إلى  معرفة  أو  ذلك  من  التأكد 
الطبيعية  المناعة  هذه  تستمر  أن  يمكن 
هانكه  األشخاص. وتضيف  لدى هؤالء 
للفيروس  الجينية  التطور  شجرة  أن 
حدثت  جينية  تغيرات  هناك  أن  توضح 
ذلك  كان  إذا  ما  القول  المبكر  من  لكن 
كافيا لصنع طفرة على تركيب الفيروس 
بحيث تؤثر على عمل اللقاح، مؤكدة أن 
اللقاح قيد التجربة يعتمد على حقن البشر 
الجسم  ليطور  كوفيد-19  من  بجينوم 
ثبوت  حال  في  وأنه  لمقاومته  مناعة 
كفاءته سيتم حقن مليارات البشر باللقاح 
الوثيق  للتعاون  حاجة  هناك  وستكون 
إلنتاج هذا الكم الكبير من اللقاح بأسرع 

وقت ممكن.

أعلنت السلطات الفرنسية، أنها ستغلق أكثر 
مواقعها جذباً للسياح في العالم، وهي برج 
إيفل ومتحف اللوفر وقصر فرساي، وذلك 

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أكثر  الباريسي،  اللوفر  متحف  وأوضح 
في  العالم،  في  للزوار  استقطابا  المتاحف 
الحكومية،  بالتوصيات  »التزاماً  أنه  بيان 
إشعاٍر  حتى  أبوابه  اللوفر  متحف  يغلق 

آخر«.
سنوياً  يستقطب  الذي  المتحف  ولفت 
أجمع،  العالم  حوالي 10 ماليين زائر من 
تذاكر دخول  اشتروا  الذين  الزوار  أن  إلى 

سيستعيدون المبالغ التي دفعوها.
كذلك سيغلق قصر فرساي وهو أحد أبرز 
ويستقطب  الفرنسية  السياحية  المواقع 
أبوابه  سنوياً،  زائر  ماليين   10 حوالي 
كورونا  فيروس  تفشي  لتطويق  مسعى  في 

المستجد على األراضي الفرنسية.
أنه  فرساي  قصر  إلدارة  بيان  في  وجاء 
سيغلق  الحكومة،  توصيات  عند  »نزوالً 
إضافة  تريانون  وقصور  فرساي  قصر 

العامة  أمام  األبواب  العربات،  متحف  إلى 
الجمعة«.  مساء  من  السادسة  من  اعتباراً 
إلى  أشارت  فرساي  قصر  إدارة  أن  غير 
أن »الحدائق والمتنزه ستبقى مفتوحة مجاناً 

وفق الشروط االعتيادية«.
دعت  قد  الفرنسية  الثقافة  وزارة  وكانت 
كل المنشآت الخاضعة لوصايتها، بما فيها 
المتاحف والمكتبات، إلى الحد من أنشطتها 

أو إغالق أبوابها أمام العامة.
إلى  رسالتها  في  الوزارة  وذكرت 
المؤسسات العامة أن »التجمعات ألكثر من 
100 شخص ممنوعة على سائر األراضي 

الوطنية«. 
كما أجلت إدارة مهرجان »كان« السينمائي 
دورته المقبلة الـ73، والتي كان من المقرر 
انعقاده في الفترة من 12 إلى 23 حزيران 
صادر  رسمي  بيان  في  وأشارت  المقبل، 
في  النظر  تعيد  أنها  المهرجان  إدارة  عن 
تأجيل  بينها  من  االختيارات،  من  العديد 
بداية  أو  حزيران  نهاية  حتى  المهرجان 
انتشار  تداعيات  بسبب  المقبل،  تموز 

بين  نقله  من  والتخوف  كورونا،  فيروس 
التجمعات الجماهيرية.

اإلعالن  الفرنسيون  السينمائيون  واستقبل 
عن تأجيل المهرجان بالحزن، وهو ما علقت 
ما  بالقول: »نراعي  المهرجان  إدارة  عليه 
يحدث، وسيظل المهرجان منصة سينمائية 
استئناف  ونأمل  السينما،  عشاق  تجتذب 

المنظمون  تراجع  بينما  سريعاً«.  نشاطه 
التليفزيونية،  إيمي  جوائز  توزيع  لحفل 
عن تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي في 
دورته الـ47 بسبب فيروس كورونا وتفشيه 

في أرجاء العالم. 
وفي سياق متصل، أغلقت اليونان المتاحف 
والمواقع األثرية وذلك حتى 30 آذارالقادم.

في  جميعها  العراقيّة  المكونات  تمثيل  يكتمل 
قائمة شهداء التظاهرات، سواء من الطوائف 
عراق  في  الموجودة  واألديان  القوميات  أم 
اليوم. الفتة النعي البسيطة كانت تشبه واجهة 
بيت هذا الشهيد، مسكن متواضع لكنّه بمدخل 
المسيحي  الوجود  كّل  مثل  ومرتّب،  نظيف 
استشهدا  آخران  زميالن  الرافدين.  بالد  في 
ومحمد  الشمري  عالء  هما  نفسه،  اليوم  في 
مختلفتين،  طائفتين  من  مسلمان  المختار، 
واحدة،  تظاهر  ساحة  في  معاً  كانوا  الثالثة 
أنهت  الرأس  في  واحد: رصاصة  مصيرهم 
كّل شيء. كنيسة النجاة هي من أبّنت ريمون 
كان  ذاته  المكان  عزائه،  مجلس  وأقامت 
إرهابي  لهجوم  2010م،  العام  تعّرض  قد 
على  لتتفّحم  فيه،  القداس  مراسيم  استهدف 
إثره أجساد العشرات من مسيحيي هذا الحّي، 
بعد صيحات أطلقها انتحاريون وهم يفجرون 

أجسادهم.
هذا ما رافق الخطى صوب »بيت تركيب«، 
كنيسة،  في  موت  وذكريات  عزاء  الفتة 
»عرض  حيث  هناك،  األقدام  تحط  وبينما 
تشرين« الُمنتظر أن يقدّمه مجموعة شباب، 
يسيطر الجو المأتمي في الخارج على وجوه 

الحضور في هذه األمسية.
يقوم بناء العمل على استرجاع يوميات ثوار 
غير  عفوي  تمازج  في  التشريني،  الحراك 
عرض  فهو  المسرح،  الشتراطات  خاضع 
أدائي يجمع سرداً مسّجالً بصوت أحد أبطال 
وليال قضاها  نهارات  تفاصيل  المناسبة عن 

المعتصمون في ساحة التحرير، مع فيديوهات 
مسار  في  مّرت  ووجوه  أحداث  عن  وثائقيّة 
تشرين األّول وما تاله، في حين تعدّ المشاهد 
للعرض،  األساسي  المتن  هي  الممسرحة 
كّل  أدوار  تجسيد  على  الشباب  تناوب  وفيها 
يسمى  ما  عند  والمعتصم  »المسعفة«  من 
و«العازف«  الراية«  و«رافع  الصد«  »خّط 
الذي  و«الناشط«  الجامعيّة«  و«الطالبة 

ينظف مكانه وال يترك أّي أوساخ فيه.

بانوراما احتجاجية

يقتحم كّل هذه البانوراما االحتجاجيّة »تكتك« 
مع  الجمهور،  ووجوه  العمل  فضاء  يضيء 
دخوله يتواصل السرد لّما أسماه كاتب النّص 
التكتك  كان  ومثلما  تشرين«،  »جمهورية 
يبرز  الحقّة،  والمواجهة  للمفاجآت  عربة 
يزيل  وهج  وكأنّه  العمل  في  األصفر  بلونه 
عتمة المكان قليالً ويسحب المتلقي من مزاج 
مأساوي نتاج توالي أخبار المقاتل والتغييب.  
تعود  مهّمة  تشرين« عتبة  واسم »جمهورية 
المتأرجحة  الساعة  هذه  خطوط  كّل  إليها 
فيها  الفيديوي.  والتوثيق  والحكي  األداء  بين 
مشاهد للكيفية التي صنع فيها الثوار حدودهم 
من  بينهم  فيما  التعامل  وأخالقيات  الجديدة 
الشابات والشباب، كأنّما أراد من يؤدّي هذه 
األدوار نقل كّل االلتماعات التي حصلت في 
بذله  وما  لها  ما حيك  برغم  التحرير،  ساحة 

البعض لإلجهاز على الحراك.

تبزغ  الشباب،  يرفعه  الذي  العراق  علم  مع 
العمل  أبطال  أحد  بيد  بيضاء  راية  بعدها 
أّن  الجمهورية،  سارد  قاله  ما  مع  لتتوافق 
السلمية هي الطابع العام لهذا الفعل التشريني، 
الميادين  تصدّروا  الذي  مطلب  البياض  وأّن 
نصب  تحت  الساحة  كانت  وما  بصدورهم، 
لساحات أخرى، نبض  جواد سليم إال صوتاً 
والبصرة  والناصرية  بغداد  من  يبدأ  واحد 
والديوانية  والسماوة  وكربالء  النجف  ليصل 
وميسان وبابل وواسط. وبينما يأخذنا السرد 
إلى سيرة الشهداء وكيف استشهد هذا وذاك، 
أمام حزمة شموع  نفسه  الجمهور  يجد  فجأة 
لهذه  استذكاراً  أحدها  إليقاد  منهم  كّل  يبادر 

األرواح.
في العرض، تحضر الكمامة والدرع المعدني 
التي  الخيم  الطبخ في  والمكنسة ومستلزمات 
من  فصول  تأدّية  مع  بالتوازي  تباعاً  تظهر 

حياة هذه الجمهورية الوليدة. أهّم ما في هذا 
من  التسمية  لهذه  استقدامه  العفوي  األداء 
أروقة الساحات، إذ معها يصوغ تشرين بداية 
تاريخ جديد للبلد، في عنوان يرفع من طاقة 
األمل داخل فضاء »تركيب« ويتركها تسير 
على خيط رفيع في الخارج. هذه الطاقة وإن 
كانت مهدّدة بالفتور على الدوام، لكنّها تغذي 
الحلم بجمهورية عادلة توقف كّل هذه المحن 
شبان  اقتحم  مثلما  التاريخ،  من  لحظة  في 
»جمهورية تشرين« أحزان الكرادة في مساء 

فاتر ال طعم له.
أخيراً صار عندهم جمهورية واعدة، حدودها 
من ساحة الخالني إلى نفق شارع السعدون، 
الجمهورية،  جسر  إلى  الطيران  ساحة  ومن 
»بيت  عرض  شباب  يعلنه  أن  أراد  ما  هذا 
من  كبير  وبقدر  عالية  ببساطة  تركيب« 

شجاعة أبطال ساحات العراق.

الكورونا... وإدارة اخلوف كورونا يُغلق أهم معالم السياحة ويؤجل فعاليات ثقافية عاملية

جمهورية تشرين» مسرحية تقتحم أحزان الكرّادة في بغداد»

تقرير/ رامان آزاد



23 آذار  2020 االثنني 23 آذار  2020 االثنني روناهيروناهي

العدد 911 العدد 911

املجتمع والشبيبة االقتصاد والبيئة6 7

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

بمدينة  المعلمين  اتحاد  قام  منبج-  روناهي/ 
للمعلمين،  تقسيط  بمشروع  وريفها،  منبج 
أدوات كهربائية وأجهزة  التقسيط  ويشمل هذا 
موبايالت بهدف دعم شريحة المعلمين/ات من 

كافة النواحي.
ال يزال اتحاد المعلمين بمدينة منبج وريفها منذ 
تشكله في عام 2017 وحتى هذه اللحظة، وهو 
يدرس العديد من المبادرات التشجيعية؛ الهادفة 
وبمختلف  والمعلمات  المعلمين  شريحة  لدعم 
أمورهم  تسهيل  شأنها  من  التي  المجاالت 
للمعلمين  التقسيط  مشروع  أهمها؛  ولعل  كافة، 
والمعلمات، لمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا 
»روناهي« بالرئيسة المشتركة التحاد المعلمين 

بمدينة منبج وريفها؛ حياة عباس.

دعم املعلمني، يقتيض إعداد 
نشء بناء يف املستقبل

بداية، وحول الهدف األساسي المزمع من إقامة 
هكذا مشروع، حدثتنا الرئيسة المشتركة التحاد 
المعلمين بمدينة منبج وريفها؛ حياة عباس قائلةً: 
في  األولى  اللبنة  والمعلمة  المعلم  يعد  »حقيقة 
والتخلف  الجهل  براثن  من  ونقله  المجتمع  بناء 
إلى آفاق جديدة، وبما يزودنا به من علم ومنفعة 
يضيء معها عتمة الجهل عند النشء الصغار، 

فهو مصنع بناة األجيال بالمستقبل«.
وريفها  منبج  بمدينة  المعلمين  اتحاد  دور  كان 

ألي  والحاضن  الراعي  فهو  ذلك،  في  سباقاً 
لشريحة  فائدة  أي  تقدم  أن  شأنها  من  مبادرة 
يعود  كان  مهما  يدخرون جهداً  إذ ال  المعلمين، 
بالنفع لهم إال عملوا على دراسته ومن ثم تنفيذه 

بشكل عاجل على حد قولها. 
المشروع  هذا  تنفيذ  تم  مستفيضة،  دراسة  بعد 
الذي يعد األول من نوعه في هذا المجال على 
بمدينة  وتحديداً  سوريا  وشرق  شمال  مستوى 
منبج وريفها، وكذلك نقطة تحول كبيرة في دعم 
الكبيرين؛  والشكل  الحجم  بهذا  كبيرة  شريحة 
ويتضمن  والمعلمات.  المعلمين  كشريحة 
وأجهزة  الكهربائية  لألدوات  تقسيط  المشروع 
األعلى  السقف  ألن  دفعات  عدة  عبر  الموبايل 
الشابة  الفئة  المعلمات من  أو  المعلمين  لشريحة 
مادي  دعم  إلى  بالذات  السن  هذا  في  تحتاج 
لتمكينهم من المضي قدماً في حياتهم بشكل سلس 
وببساطة، ال سيما أن هذه الفترة الحرجة تشهد 
أو  الكهربائية  األدوات  بأسعار  كبيراً  ارتفاعاً 
أجهزة الموبايل بشكل منقطع النظير، بحيث ال 
يستطيع المعلم أو المعلمة تحملها بهذا القدر من 
بينما  واحدة.  دفعة  وشراءها  المحموم  االرتفاع 
أجهزة  أو  الكهربائية  األدوات  هذه  تقسيط  يتيح 
ال  ونادرة  رائعة  وفرصة  كبيرة  قدرة  الموبايل 

تفوت أبداً.
تسهيالت منظمات المجتمع المدني، آتت ثمارها
المعلمة  أو  المعلم  الستفادة  المتبعة  اآللية  وعن 
المشتركة  الرئيسة  قالت  المشروع،  هذا  من 
حياة  وريفها؛  منبج  بمدينة  المعلمين  التحاد 
ومعمقة  حثيثة  دراسة  »بعد  ذلك:  عن  عباس 
من قبل اتحاد المعلمين بمدينة منبج وريفها؛ مع 
منظمات المجتمع المدني التي لم تتواَن عن تقديم 
من  اللوجستي  الدعم  عن  فضالً  المادي،  الدعم 

حيث تأمين التسهيالت المختلفة التحاد المعلمين 
بمدينة منبج وريفها للقيام بذلك، حيث تم التعاقد 
مع شركة بلقيس لبيع أجهزة الموبايالت ومجمع 
كان  بينما  الكهربائية.  األدوات  لبيع  الشرق 
اللذين يرغبان  المعلمة؛  أو  المعلم  يتوجب على 
االستفادة من مشروع التقسيط أن يكون منتسباً أو 
منتسبة لدى اتحاد المعلمين؛ وشريطة اصطحابه 
على  حينها  السداد  ويتم  مالياً.  مثبتين  كفيلين 
الثاني من  الشهر  تبدأ من  شكل دفعات متتالية، 
متجدد  المشروع  هذا  ويعتبر  التقسيط.  مشروع 
معلمة،  أو  معلم  أي  يستطيع  بحيث  وحيوي، 
كانوا قد استفادا من هذا المشروع؛ االستفادة منه 
السابقة، مع  اآللية  وبنفس خطوات  أخرى  مرة 
آخذ االعتبار في هذه النقطة؛ األولوية للذين لم 

يستفيدوا من هذا المشروع من قبل«.

حتى املعلمون/ املعلامت الوكالء، 
يستفيدون من مرشوع التقسيط

بمدينة  المعلمين  التحاد  المشتركة  الرئيسة 
منبج وريفها؛ حياة عباس اعتبرت أن مشروع 
التقسيط للمعلمين والمعلمات بادرة جيدة في هذا 
المجال، خاصةً وأنها األولى من نوعها بمدينة 
منبج وريفها، حيث ال توجد أي جهة إدارية تتبع 
لإلدارة المدنية بالمدينة أن قامت بتقديم خدمات 
نموذجية؛ كهذه الخطوة التي دعمتها بشكل كبير 

منظمات المجتمع المدني.
جميع  المشروع  هذا  من  سيستفيد  بأنه  ويذكر 
التربية  للجنة  التابعين  والمعلمات؛  المعلمين 
والتعليم بمدينة منبج وريفها، سواء أكانوا مثبتين 
أم وكالء أيضاً، وبدون أي رسوم مترتبة  مالياً 

على سداد التقسيط أيضاً.

مشاريع جديدة لتحسني 
خدمات اتحاد املعلمني

في شأن متصل، أدلت الرئيسة المشتركة التحاد 
عباس؛  حياة  وريفها؛  منبج  بمدينة  المعلمين 
»روناهي«؛  لصحيفتنا  خاصة  بمعلومات 
منبج  بمدينة  المعلمين  اتحاد  أن  فيها  أكدت 
وريفها بصدد العمل على إعادة هيكلة مشروع 
آلية  اكتنفت  التي  التجاوزات  الصحة؛ بغية حل 
عمل الصحة المدرسية في السابق والتي شابها 
الكثير من التعقيد والبيروقراطية. وفور االنتهاء 
والمخابر  والمشافي  األطباء  مع  التعاقد  من 
يستطيعان  المعلمة  أو  المعلم  فإن  والصيدليات، 
عبر بطاقة العضوية؛ االستفادة من هذه الميزة 
المعلمين بمدينة منبج  اتحاد  الهامة. كما يحاول 
سداسي  ملعب  إنشاء  مشروع  دراسة  وريفها 
ومنتزه ومجمع تجاري أيضاً في الفترة القادمة 

حسب قولها. 
خدمية  مشاريع  هكذا  تنفذ  أن  ونأمل  هذا 
واجتماعية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا 
ألهميتها الكبيرة في مساندة المعلمين/المعلمات. 

عاد االحتالل التركي ومرتزقة الجيش الوطني 
المياه عن مقاطعة الحسكة  إلى قطع  السوري 
من جديد دون معرفة األسباب, وناشدت مديرية 
بالتدخل  والدولية  اإلنسانية  المنظمات  المياه 
االحتالل  سيطرة  تحت  من  المحطة  إلخراج 

ومرتزقته.

وبعد احتالل سري كانيه؛ قطع االحتالل التركي 
مع مرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري 
تقارب  ما  لفترة  الحسكة,  مدينة  عن  المياه 
الجانب  الشهرين. ولكن؛ بعد عدة تدخالت من 
وإدخال  المدينة  إلى  المياه  إعادة  تمت  الروسي 

ورش الصيانة للمحطة.
أخرج  المنصرم،  شباط  شهر  من  الـ24  وفي 
المحطة،  من  العمال  ومرتزقته  االحتالل 
فترة  بعد  ولكن  أيضاً،  العمل  عن  وأوقفوها 
واالحتالل  الروس  بين  لقاءات  وعدة  أسبوع 

عادت المحطة للعمل مرة أخرى.

واستمراراً النتهاكاته وإجرامه؛ أخرج االحتالل 
محطة  من  العمال  )السبت(  أمس  يوم  التركي 
علوك وقطعوا المياه من جديد عن مدن مقاطعة 
الحسكة، والتي تحتضن آالف من الُمهّجرين من 
مناطق سري كانيه والقرى القريبة من خطوط 

االشتباكات.
في  المياه  لمديرية  المشتركة  الرئيسة  وقالت 
أنباء  لوكالة  أحمد  سوزدار  الحسكة  مقاطعة 
التركي  االحتالل  قطع  البارحة  »منذ  هاوار: 
الحسكة  مدينة  أهالي  عن  المياه  مرتزقته  مع 
وضواحيها, ومن المفترض أن الدولة الروسية 
المدينة,  عن  المياه  قطع  لعدم  الضامن  كانت 

ولكنهم لم يعلبوا دورهم بشكل جيد«.
فأكثر  كارثة  تعتبر  المحطة  »إطفاء  وأضافت: 
وإلى  مياه,  بدون  المدينة  في  نسمة  مليون  من 
اآلن ال نعلم سبب توقف المحطة, فمنذ ثالثة أيام 

يمنع المرتزقة عمال المحطة من دخولها«.
لدينا؛  المتاحة  اإلمكانات  »حسب  وتابعت: 

طريق  عن  األهالي  على  المياه  بتوزيع  سنقوم 
لالستعمال  الصالحة  اآلبار  وحفر  الصهاريج, 
المنزلي في الشوارع, لدينا عدة مشاريع البعض 
قريب  وقت  في  اآلخر  والبعض  بها  بدأنا  منها 
سنقوم بالبدء بها, وسنواجه هذه األزمة مثل كل 

مرة«.
في  المياه  لمديرية  المشتركة  الرئيسة  وناشدت 
والدولية  اإلنسانية  المنظمات  الحسكة,  مقاطعة 
سيطرة  تحت  من  المحطة  وإخراج   بالتدخل 

بالحفاظ  األهالي  وطالبت  ومرتزقته,  االحتالل 
وفق  واستهالكها  لديهم،  الموجودة  المياه  على 

الحاجة.
استراتيجية  محطة  هي  علوك  محطة  أن  يذكر 
والمناط  تمر  تل  وناحية  الحسكة  مدينة  تغذي 
الجنوبية من الحسكة كالهول, العريشة, الشدادي 
الموجودة  المخيمات  إلى  باإلضافة  ومركدة, 
الهول,  العريشة,  كمخيم  المنطقة,  ضمن 

وواشوكاني.

كان  إذا  ما  تساؤل  على  اإلجابة  باتت  بعدما 
االقتصاد العالمي يقترب من الدخول في حالة 
الوقت  فإن  باإلثبات؛  قاطعة  ركود من عدمه، 

قد حان للسؤال حول الكم.
الدراسة  وتعطيل  بأكملها  مدن  إغالق  ومع 
وكذلك األعمال واألنشطة ليدخل العالم في حالة 
من  بات  سريع،  بشكل  الكامل  شبه  الشلل  من 
المتوقع في الوقت الراهن أن يعيش العالم قريباً 
لحاالت  نتيجة  بدرجة مؤلمة  الركود  حالة من 

التوقف المفاجئة في النشاط االقتصادي.
وفي نهاية المطاف، كل حالة توسع اقتصادي 
يعقبها ركوداً اقتصادياً والعكس صحيح، ولكن 
نشهد  متى  في:  تكمن  اآلن  الهامة  التساؤالت 
سوف  متى  وإلى  لالقتصاد؟،  العالمي  الركود 

يدوم؟، وما هي درجة شدته؟
إلى  العالم  »كورونا«  وباء  أزمة  ستدفع  هل 
اإلجابة  اقتصادي؟،  ركود  حالة  في  الدخول 
باإلثبات على لسان خبراء االقتصاد في  تأتي 

كافة المؤسسات الدولية وكذلك البحثية.
»إكسفورد  األبحاث  مؤسسة  وتتوقع 
االقتصادي  الركود  يضرب  أن  إيكونومكس« 
بفعل  اليورو  ومنطقة  المتحدة  الواليات 
المحلي  الناتج  تقلص  توقعات  مع  الكورونا 

اإلجمالي العالمي بأكثر من تريليون دوالر.
وكانت اقتصادات مثل اليابان وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا تعرضت إلى انكماش اقتصادي بالفعل 
لكن  الفيروس،  تفشي  قبل  النمو  في  فشلت  أو 
بنهاية  سوءاً  أكثر  الوضع  يكون  أن  يحتمل 
الصين  بتسجيل  توقعات  وسط  الحالي،  الربع 

المحلي  الناتج  في  فصلي  تراجع  وتيرة  أكبر 
اإلجمالي في عقود.

يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه من السهل 
نسبياً وصف الركود االقتصادي على الصعيد 
على  الفنية  الناحية  من  يُعرف  كونه  المحلي 
لدولة  المحلي اإلجمالي  الناتج  في  انكماشاً  أنه 
لركود  بالنسبة  أما  متتاليين.  فصلين  لمدة  ما 
أن  فيجب  العالمي،  الصعيد  على  االقتصاد 
النمو ألقل من 2.5 بالمائة،  في  يكون تباطؤاً 
في  ومتزامن  النطاق  واسع  بتراجع  مصحوباً 
مختلف المؤشرات األخرى للنشاط االقتصادي 
العالمي بما في ذلك اإلنتاج الصناعي العالمي 
والتجارة وتدفقات رأس المال والعمالة.  يوضح 
ركود  حاالت  أربع  هناك  أن  النقد  صندوق 
اقتصادي عالمي منذ عام 1960 وحتى اآلن، 
وفي  أعوام 1975  في  وقعت  التي  تلك  وهي 
عام 1982 وفي عام 1991 وفي عام 2009 
مع اإلشارة إلى أن الركود المصاحب لألزمة 
أّي  إلى  تدميراً.  أكثرهم  كان  العالمية  المالية 
المحتمل؟،  العالمي  الركود  شدة  ستكون  مدى 
الحالي،  الوقت  في  أهمية  األكثر  السؤال  وهو 
تقديرات  الدولية  المؤسسات  مع خفض غالبية 
وتيرة  أدنى  إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 

ارتفاع منذ األزمة المالية العالمية.
للتصنيف  آند بورز«  وتتوقع وكالة »ستاندرد 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  يشهد  أن  االئتماني 
بالمائة   1.5 إلى   1 بين  يتراوح  نمواً  العالمي 
احتواء  إجراءات  نتيجة   ،2020 عام  خالل 
الكورونا، ما يعني أن العالم سيقع في حالة من 

الركود االقتصادي.
»مورجان  بنك  في  االقتصاد  خبراء  ويعتقد 
أساسية،  فرضية  العالمي  الركود  أن  ستانلي« 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يتوقع  حيث 

العالمي بنحو 0.9 بالمائة هذا العام.
إلى  يشير  ساكس«  »جولدمان  أن  حين  في 
العام سيبلغ 1.25  هذا  العالمي  االقتصاد  نمو 
من  حالة  في  الوقوع  يؤكد  ما  وهو  بالمائة، 

الركود.
بنك«  »دويتشه  يرى  آخر،  صعيد  وعلى 
تعرض اقتصاد الواليات المتحدة إلى انكماش 
بنسبة 13 بالمائة خالل الربع الثاني من العام 
الجاري على أساس سنوي بسبب االضطرابات 
الناجمة عن فيروس كورونا، ما سيكون أسوأ 
انكماش في تاريخ البالد. وتوقع بنك »جولدمان 
 9 بنحو  الصين  اقتصاد  انكماش  ساكس« 
بالمائة في الربع األول من 2020 على أساس 
سنوي مع خفض توقعات النمو االقتصادي في 
مجمل العام الجاري إلى 3 بالمائة. واآلن، ماذا 
عن مدة الركود المحتمل؟، بالنظر إلى التاريخ 
فإن الركود االقتصادي األخير والذي وقع في 
الفترة بين عامي 2007 و2009، دام لنحو 18 
منذ  اقتصادي  ركود  فترة  أطول  ليكون  شهراً 
الماضي،  القرن  سبعينيات  في  العظيم  الكساد 
االقتصادي في  الركود  فإن  النقيض  لكن على 

فترة الثمانينيات استمر لنحو 6 أشهر فقط.
الركود  مدة  فإن  الراهن  بالوقت  يتعلق  وفيما 
وسط  اليقين  عدم  من  كبيرة  حالة  إلى  تخضع 
الصحية  باألزمة  المتعلقة  األمور  غموض 

»كورونا«، والتي فتكت بحياة 8 آالف شخص 
عالمياً وأصابت أكثر من 200 ألف آخرين.

و«مورجان  ساكس«  »جولدمان  بنكا  ويشير 
المحتمل  االقتصادي  الركود  أن  إلى  ستانلي« 
سيكون أكثر شدة من الركود الذي وقع في عام 
2001 لكنه لن يكون بنفس حدة ما حدث إبان 

األزمة المالية.
العالم  يشهد  أن  االستثماريين  البنكين  ويتوقع 
غضون  في  االقتصادي  التعافي  من  حالة 
من  يحذران  لكنهما  العام  من  الثاني  النصف 
اآلالم  من  أكبر  بقدر  قائمة  تظل  المخاطر  أن 

االقتصادية.
ولكن، هل يمكن القيام بأّي شيء لتخفيف حدة 
البنوك  تتسابق  القادم؟،  االقتصادي  الركود 
دون  للحيلولة  العالم  حول  الكبرى  المركزية 
طريق  عن  إما  الركود  من  حالة  في  الدخول 
خفض معدالت الفائدة أو التدخل في األسواق 
لتوفير  البنوك  مساعدة  أو  األصول  وشراء 
حكومات  أن  كما  الشركات.  إلى  القروض 
تحفيزية  يوم عن خطط  بعد  يوماً  تعلن  الدول 
بفعل  فقط  ليس  المنهكة  اقتصاداتها  لدعم  قوية 
تفشي الكورونا وتداعياته الصحية ولكن كذلك 
لمواجهة  اتخاذها  يتم  التي  اإلجراءات  بسبب 
الفيروس المميت كونها تؤدي إلى توقف النشاط 
إلى  وتؤدي  العالمي  الصعيد  على  االقتصادي 

عزل الدول وتوقف الخدمات واالستهالك.

وكاالت

بعيد  قامشلو  مدينة  أهالي  أمس  يوم  احتفل 
بالمدينة  محيطة  أماكن  عّدة  في  النوروز 
حرصاً  ولكن  صغيرة،  تجّمعات  شكل  على 
على الّسالمة العاّمة ومنعاً النتشار فيروس 

كورونا، أُلغيت االحتفاليات هذا العام.
يحتفل أبناء الّشعب الكردّي في مختلف أنحاء 
العالم بعيد النوروز في الـ 21 من آذار كّل 
النّيران  فيه  تُوقد  قومياً،  عيداً  يعدّ  إذ  عام، 
أعدائهم  وجه  في  الكرد  انتفاض  إلى  إشارة 
الُكردّي  الّشعب  أبناء  وتوافد  وهزيمتهم. 
بالمدينة على  الُمحيطة  الّساحات  إلى  األمس 
متفّرقة  أماكن  في  صغيرة  تجّمعات  شكل 
ُمحيطة بالمدينة لالحتفاء بهذا اليوم. وساهمت 
األمن  ضمان  في  الدّاخلي  األمن  قوى 
تعّرضهم  لعدم  لألهالي؛  الاّلزمة  والحماية 

ألّي هجوم إرهابّي.

نوروز يوم مقّدس

أوسو  بوزان  المواطن  قال  الصدد  وبهذا 
النوروز  بعيد  »احتفلنا  هاوار:  أنباء  لوكالة 
ككّل عام بالّطبع هناك فيروس كورونا، لكن 

نوروز يوم مقدّس بالنّسبة لنا، وال يجوز أن 
نبقى في منازلنا، كون نوروز شعلة للحرية«.

األحزاب  أوسو  بوزان  المواطن  ودعا 
فقال:  الّصّف،  وحدة  إلى  الكرديّة  الّسياسية 
»يد واحدة ال تستطيع أن تصفّق لوحدها، لكن 

إن اتّحدت عدّة سواعد حتماً ستصبح أقوى، 
ولن يستطيع أّي أحد النّيل منّا«.

»اجعلوا حلمنا حقيقة«

عيد  أمين  رانيا  الّشابّة  هنّأت  جهتها  من 
الُكردّي،  الّشعب  أبناء  كافّة  على  النوروز 
األعياد  عن  يختلف  العيد  هذا  إّن  وقالت 
في  كورونا  فيروس  النتشار  نظراً  الّسابقة، 
العديد من دول العالم، وأضافت: »التّجّمعات 

لم تكن حاشدة، لكن قضينا يوماً جميالً ».
الّسياسيّة  األحزاب  أيضاً  طالبت  أمين  رانيا 
بوحدة الّصّف، وأن »يجعلوا العام القادم عاماً 
لوحدة الّصّف الُكردّي، كون هذا حلماً ننتظر 

تحقيقه منذ والدتنا، فاجعلوا حلمنا حقيقة«.

 مشروع تقسيط األدوات الكهربائية للمعلمني/ات مبنبج
وخطط للمزيد من الدعم

 دولة االحتالل التركي تعاود قطع املياه عن احلسكة ومديرية
املياه تناشد اجلهات املعنية بالتدخل

أسئلة الركود املؤكد.. كيف سيعاني االقتصاد العاملي بفعل كورونا

»أهالي قامشلو: »حققوا وحدة الّصّف الكُردّي، كون هذا حلماً ننتظره منذ والدتنا
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