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األبحاث  مركز  أكد  قامشلوـ  روناهي/ 
بأن  سوريا  في  المرأة  حقوق  وحماية 
السجون السورية أصحبت مكتظة بالنساء 
الالتي تم توقيفهن واعتقالهن في األعوام 
الحقوقية   المنظمات  األخيرة وناشد جميع 
النسائية  والحركات  والمنظمات  المعنية 
على  الضغط  في  التاريخي  بدورها  للقيام 
عن  للكشف  السورية  األمنية  السلطات 

مصير اآلالف من النساء في المعتقالت.
حقوق  وحماية  األبحاث  مركز  أصدر 
للرأي العام مؤكداَ  المرأة في سوريا بياناً 
بالنساء  مزدحمة  السورية  السجون  بأن 
وناشدن  للعنف  ويتعرضن  المعتقالت 
المعنيين بحقوق اإلنسانية والمرأة للضغط 
على األمن السوري وكشف مصير اآلالف 

من المعتقالت، حيث جاء في البيان:

إىل الرأي العام العاملي

مزدحمة  سوريا  في  السجون  أصبحت 
بالنساء  اللواتي تم  توقيفهن  واعتقالهن  
النساء  تكون  حيث  األخيرة  األعوام  في 
األسباب   من  سبب  ألي  لالعتقال  عرضة 
وذلك  سوريا  في  الدائرة  الحرب  ظل  في 
والحقوقية  السياسية  لمواقفهن  نتيجة 
للنظام  المعارضة  بعوائلهن  لصالتهن  أو 
وهناك  اللواتي ليس لهن أي نشاط سياسي 
وأكبر السجون السورية اكتظاظا بالنساء 
سجن عدرا  الذي تمارس فيه كافة  أشكال 

العنف ضدهن«.
بها  أجرتها  الذي  اإلحصاء  البيان  وضَمن 
والتي  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

امرأة   8000 من   أكثر  هناك  بأن  أكدت 
بينهم 300 طفلة دون الثامنة عشرة في 
السجون  و2000 امرأة مختفية  قسرياً 
أو مفقودة إضافة إلى أعداد النساء اللواتي 
المعتقالت، وقد وثقت هيومن  خرجن من 
رايتس ووتش والشبكة األوروبية لحقوق 
أمثال  الحاالت  هذه  من  المئات  اإلنسان 
الطبيبة تهامة معروف  التي  اعتقلت  في 
عام 2010بسبب انضمامها لحزب العمل  

الشوعي. 
وأشار البيان بأن للمرأة السورية عموما 
والكردية خصوصاً دوراً نضالياً في  كافة 
مجاالته السياسية والحقوقية واالجتماعية  
الحريات  وكبت  واالستبداد  الظلم   ضد 
ضدهن   االعتقال  حمالت  توسعت  حيث 
من  كجل   أحمد  نازليه   منهن  ونذكر 
مواليد   1972 والعضو في حزب االتحاد 
الديمقراطي  التي اعتقلت في عفرين  بعد 
أحداث القامشلي – قامشلو في  شهر آذار 
عام 2004  وإلى اآلن ال يزال مصيرها 
مجهوالً حيث لم تستطع أسرتها الحصول 
 16 منذ  وضعها  عن  معلومات  أية  على 
عاماً وحسب ما أفادت به احدى الناجيات 
من المعتقل  ممن كن معها بأنها أخذت إلى 
غرفة التعذيب وسمع صراخها ولم يعودوا 
بها إلى معتقلها وتساءلت إذا ما كانت قد 
توفيت تحت التعذيب فهي لم ترها بعد ذلك 

الوقت. 
وذكر البيان بأن نازليه هي مثال  النساء 
السجون  في  يقبعن  اللواتي  السوريات 
التعذيب  أشكال  لكافة  ويتعرضن  السورية 
واالضطهاد النفسي  والقتل و االغتصاب 
القسري   واالختفاء  الجنسي  والتحرش 

من  العشرات  شهادات  أثبتته  ما  وهذا 
من  سنوات  بعد  خرجن  اللواتي  النساء 
الكثير من   إلى  تخوف  أدى  ما  االعتقال  
والعمل  الشعبي  الحراك  في  االنخراط  

السياسي. 
كما لفت البيان إلى أن منظمة العفو الدولية 
دعت  منذ انطالقتها في العام 1961 كافة 
الدول  الحترام حقوق المعتقلين وخصوصا 

معتقلي الرأي  في: 
المحامين  مع  بالتواصل  السماح   -1

واألطباء واألقارب بشكل منتظم 
في  بما  مالئمة  اعتقال  ظروف  توفير   -2

ذلك الحبس االنفرادي لفترات طويلة 
3- إجراء تحقيقات فورية ومستقلة عندما 
يموت شخص تحت التعذيب أو في الحجز 
غضون  في  عادلة  محاكمات  إجراء   -4

فترة زمنية محددة
5- إطالق سراح جميع سجناء الراي دون 

قيد أو شرط
وبموجب القانون الدولي لحقوق االنسان 
التمتع  والسجناء  المتهمين  لجميع 

بالحقوق والضمانات المكرسة في :
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية 

والمدنية.
من  وغيرها  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  ـ 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة   ضروب 

الال إنسانية أو المهينة.
ـ االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص 

من االختفاء القسري. 
ـ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن 1998
لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  ـ 

السجناء 1957
السجينات  لمعاملة  المتحدة  األمم  ـ قواعد 
للمجرمات  االحتجازية  غير  والتدابير 

)قواعد بانكوك(.
الدنيا  النموذجية  المتحدة  األمم  قواعد  ـ 

للتدابير غير االحتجازية ) قواعد طوكيو ( 
أنظمة العدالة الجنائية. 

حقوق  وحماية  األبحاث   مركز  ناشد 
المرأة جميع المنظمات الحقوقية  المعنية 
للقيام  النسائية  والحركات  والمنظمات 
بدورها التاريخي في الضغط على السلطات 
األمنية السورية للكشف عن مصير اآلالف 
بالذكر  ونخص  المعتقالت  في  النساء  من 
نازلية أحمد كجل وذلك لطول مدة االعتقال 
حق  فمن  خبر   أي  عنها  يعرف  أن  دون 
والديها وأسرتها أن يعرفوا مصير ابنتهم  

المعتقلة منذ سنوات.
مجلس  لمبادرة  دعمه   المركز  وأكد  كما 
عن  اإلعالن  في  الديمقراطية   سوريا 
المعتقلين  ملف  في  للبحث  لجنة  تشكيل 
الكشف عن  لحين  والعمل معاً  في سوريا 
في  النساء  من  المعتقالت  جميع  مصير 

السجون.

الوقاية  وسائل  على  المتزايد  الطلب  نتيجة 
ومنها الكمامات, وخاصة بعد ظهور حالتي 
المرأة  بادرت  كورونا,  بفيروس  إصابة 
بتوزيع كمية من  الحسكة   الشابة في مدينة 

الكمامات على األهالي بالمجان.
بعد تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا في 
مدينة الحسكة, وفرض قوى األمن الداخلي 
حي  على  كامل  بشكل  للتجوال  حظراً 
الوقاية  وسائل  على  الطلب  ازداد  عمران, 

من الفيروس ومنها الكمامات.
ونتيجة الطلب المتزايد وغالء أسعارها في 

المدينة, بادر اتحاد المرأة الشابة في الحسكة 
بالتنسيق مع هيئة الشباب والرياضة بتوزيع 
مجاني،  وبشكل  األهالي  على  كمامة   850

بحسب وكالة أنباء هاوار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات 
اإلنسانية التي تؤكد على تكاتف الشعب في 

مواجهة فيروس كورونا.
اتحاد  في  اإلدارية  أفادت  السياق  هذا  وفي 
المرأة الشابة في إقليم الجزيرة بسمة محمد 
شقرا  رد  بلدة  في  بمشروع صغير  »قمنا   :
في ناحية الهول وهي صنع الكمامات, وقمنا 

بالتنسيق مع هيئة الصحة لتعقيمها«.
وبينّت بسمة, أنهم قاموا بتوزيعها على أهالي 
أسعار  غالء  بسبب  مجاني  بشكل  المدينة 

الكمامات واحتكار التجار لها.
التقيد  الحسكة  مدينة  أهالي  بسمة   وطالبت 

بالمنازل للحد من انتشار الفيروس.
هذا ويواصل اتحاد المرأة الشابة العمل على 
صناعة الكمامات لتغطية حاجة جميع أهالي 

الحسكة والمناطق التابعة لها.
والمؤسسات  االتحادات  من  العديد  أن  يذكر 
أطلقت  سوريا  وشرق  شمال  في  النسائية 

االقتصاد  لجنة  ومنها  المبادرات،  هذه  مثل 
التي  الفرات  إقليم  في  ستار  لمؤتمر  التابعة 
على  مجاناً  الكمامات  من  كميات  وزعت 

أهالي كوباني.

منظمة  تتخذها  التي  المصادر  أن  هيهان علي  إلقليم عفرين  اإلنسان  منظمة حقوق  بينت عضوة 
وخاصةً  الشعب  بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  وانتهاكات  جرائم  توثيق  حيال  اإلنسان  حقوق 
النساء, هي وثائق من قبل شاهدين على االنتهاكات ويمكن االعتماد عليها لفتح محاكم دولية بحق 

االحتالل التركي ومرتزقته لمحاكمتهم...«3

قبلة  الدموّي، وكانت  بالصراع  استثنائيّة حينما كانت كل مناطق سوريا غارقة  أمان  شّكلت حالة 
مناطق خفض  وإنشاء  الروسيّة،  للخطة  ووفقاً  سوريا،  من  مختلفة  مناطق  ألبناء  الداخلّي  اللجوء 
التي  تركيا،  تحتلها  التي  الجيوب  في  وتجميعها  السوريّة  األزمة  عوامل  كّل  بنقل  بدئ  التصعيد 

استثمرتها في الديمغرافّي...«5

مركز األبحاث وحماية حقوق املرأة في سوريا يطالب بالكشف عن مصير آالف النساء 
املعتقالت في السجون السورية ويدعم مبادرة مسد

املرأة الشابة في احلسكة توزع الكمامات على األهالي مجاناً
وثائق منظمة حقوق اإلنسان إلقليم عفرين تفضح 

جرائم احملتل التركي بحق النساء
عفرين... من األماِن إلى التفجير والتدميِر

قصف املحتل الرتيك يجرب أهايل شرياوا 
عىل تقليم أشجار الزيتون يف غري موعده

تقليم  إلى  عفرين  مقاطعة  في  شيراوا  ناحية  أهالي  اضطر 
بسبب  المحدد،  موعده  غير  في  العام  هذا  الزيتون  أشجار 
في  الناحية  قرى  على  قصفه  التركي  االحتالل  جيش  تكثيف 

اآلونة األخيرة...«8

مهجرو عفرين: »انتهاكات االحتالل التركي.. إتمام 
لعملية التغيير الديمغرافي والتهجير القسري«

أكد مهجرو عفرين القاطنني في مخيم سردم مبقاطعة الشهباء أن دولة االحتالل التركي تستمر بانتهاكاتها في 
عفرين إلفراغ عفرين من سكانها األصليني وإمتام عملية التغيير الدميغرافي والتهجير القسري، وناشدوا اجملتمع 

الدولي بتقصي أوضاع املهجرين الصعبة؛ جراء انتهاكات دولة االحتالل التركي..«2
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أكد مدير إدارة األمراض الصدرية بوزارة 
أن  أمين،  وجدي  المصرية،  الصحة 
ارتفاع  بأعراض  يشعر  شخص  أي  على 
الحلق  احتقان  أو  متواصلة  حرارة  درجة 
لحالة  مخالط  أو  التنفس  ضيق  أو  وجفافه 
كورونا تأكدت إصابتها فعليه التوجه فورا 

للمستشفى.
وأوضح أن هذا اإلحراء ضروري للتعامل 
مع الحالة بالشكل الصحيح وتقييمها، مشيرا 
إلى وجود فريق مدرب للتعامل مع حاالت 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  في  االشتباه 

بمستشفيات الصدر والحميات.
الصدرية  األمراض  إدارة  مدير  وقال 
بوزارة الصحة المصرية إن الوزيرة هالة 
الصدر  مستشفيات  بتجهيز  وّجهت  زايد 

فيروس  في  االشتباه  حاالت  الستقبال 
كورونا.

وبين أنه إذا كانت الحالة سلبية يتم التعامل 
مع المريض، سواء كان التهاب رئوي أو 
نزلة شعبية أو غيرها، أما إذا كانت إيجابية 
العزل  مستشفيات  المريض ألحد  نقل  فيتم 

فورا.
للمواطنين  نصائح  الصحة  وزارة  وقدمت 
للتغلب على الذعر من فيروس كورونا أثناء 
الحصول  تضمنت  بالمنزل،  التواجد  فترة 
على قسط جيد من النوم وممارسة التمارين 
وممارسة  األسري  والتقارب  الرياضية 
أنشطة مشتركة مع أفراد األسرة وممارسة 
ألنها  البسيطة  والتأمل  التنفس  تمارين 

تساعد على الهدوء النفسي.
أن  المصرية  الصحة  وزارة  ذكرت  كما 
المعارف  ودائرة  األصدقاء  مع  التواصل 

عبر الهاتف أو وسائل التواصل االجتماعي 
له أثر إيجابي كبير في هذه الفترة الحرجة.

الدخول  على  مصمم   2020 عام  كأن 
القياسية  لألرقام  غينيس«  »موسوعة  في 
ومنها   العادية،  األحداث غير  فيما يخص 
أميركا،  في  اآلن  يحدث  ما  وآخرها 
»عمالقة«  دبابير  مؤخرا  بدأت  حيث 
بعيون عجية ولدغة سامة تغزو الواليات 
المخاوف  من  الكثير  أثار  مما  المتحدة، 

وسط جائحة كورونا.
»الدبابير  رصد  تم  إنه  العلماء  ويقول 
المتحدة  الواليات  في  اآلسيوية«  العمالقة 
ما  حسب  واشنطن،  والية  في  مرة  ألول 
اإلخبارية  إن«  إن  »سي  شبكة  ذكرت 

األميركية، اليوم األحد.
وبدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد 
الميت  النحل  من  أكوام  النحل عن  مربي 
في  رؤوسها،  تمزقت  وقد  مزرعته  في 
يتناقص  بلد  بالخطر في  ينذر  نادر  مشهد 

فيه عدد النحل على نحو سريع.
ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، 
لدغة  ولها  العالم،  في  الدبابير  أكبر  وهي 
أكثر من مرة،  الشخص  إذا عضت  قاتلة 
واشنطن،  والية  جامعة  في  لخبراء  وفقًا 
»دبابير  لقب  الباحثون  عليها  أطلق  وقد 

القتل«.
مربي  كوبي،  سوزان  الشبكة عن  ونقلت 
النحل في قسم علم الحشرات بجامعة والية 
التي تظهر  الدبابير تلك  واشنطن: »تشبه 
في الرسوم المتحركة الوحشية لألطفال.. 

لها وجه أصفر برتقالي ضخم«.

التحديد  وجه  على  العلماء  يعرف  وال 
كيف وصلت »الدبابير القاتلة«، وموطنها 
في  واشنطن  والية  إلى  آسيا،  األصلي 
الواليات المتحدة األميركية. ورجح سيث 

الزراعية  العلوم  كلية  من  تروسكوت، 
والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، 
أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، 
على  متعمد،  بشكل  الحاالت  بعض  وفي 

حد قوله.
مرة  ألول  العمالقة  الدبابير  رصد  وتم 
ويعتقد  الماضي،  ديسمبر  في  الوالية  في 
العلماء أنها بدأت تنشط مرة أخرى الشهر 
من  الملكات  خرجت  بعدما  الماضي، 
وتشكيل  األعشاش  لبناء  الشتوي  بياتها 

المستعمرات.
تكون  »الدبابير  إن  تروسكوت  وقال 
الصيف  أواخر  من  اعتبارا  تدميراً  أكثرا 
)يوليو( وأوائل الخريف )أكتوبر(، إذ إنها 
البحث  في  مشغولة  تكون  الفترة  هذه  في 
عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام 

المقبل«.
العسل  نحل  تهاجم خاليا  »إنها  وأضاف: 
وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته... لسعاتها 
قوي.  عصبي  سم  ولها  ومؤلمة،  كبيرة 

يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر«.
الزراعة  مجال  في  المسؤولون  وطالب 
والمقيمين  النحل  مربي  واشنطن  بوالية 
باإلبالغ عن أي دبابير عمالقة يشاهدونها، 
أن  من  محذرين  منها،  االقتراب  وعدم 
النحال  بدلة  تخترق  أن  يمكن  لدغتها 

العادية.

العالم  يشهدها  التي  الحالية  الظروف  وفي ظل 
تشير دراسات  فيروس كورونا،  تفشي  بسبب  
مستويات  لديهم  الذين  األشخاص  أن  إلى 
أكثر  يكونون  قد  »د«  فيتامين  من  منخفضة 
بوباء  ويموتون  بالفيروس  لإلصابة  عرضة 

كوفيد-19.
وبحسب واحدة من الدراسات المقارنة، قارنت 
من  يعاني  بلد  في  د  فيتامين  مستويات  متوسط 
وفيات كوفيد-19، عثر على رابط واضح بين 
انخفاض مستويات فيتامين »د« وارتفاع معدل 

الوفيات بالفيروس.
في  »د«  فيتامين  في  النقص  يتسبب  أن  يمكن 
جعل العظام رقيقة أو هشة أو مشوهة، كما أنه 
وظيفة  وفي  األنسولين  إنتاج  في  دوراً  يلعب 
من  بالوقاية  ذلك  يرتبط  كيف  أما  المناعة، 
هذه  زالت  فما  والسرطان،  المزمنة  األمراض 
المسائل قيد التحقق، بحسب مقال نشر في موقع 

»مايو كلينيك«.
التي  »د«  فيتامين  كمية  أن  من  الرغم  وعلى 
الغذائية  وجباتهم  من  البالغون  عليها  يحصل 
به، إال أن  أقل مما هو موصى  غالبًا ما تكون 
يعوض عن  أن  يمكن  الشمس  التعرض ألشعة 

الفرق.
د  فيتامين  نقص  فإن  البالغين،  لمعظم  بالنسبة 
بعض  فإن  ذلك،  ومع  كبير.  قلق  مصدر  ليس 
الذين  األشخاص  خصوصا  المجموعات، 
داكنة،  بشرة  لديهم  والذين  السمنة،  يعانون من 
والذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، قد يكون 
بسبب  »د«  فيتامين  من  أقل  مستويات  لديهم 
نظامهم الغذائي أو قلة التعرض ألشعة الشمس 

أو عوامل أخرى.
فهو  للبالغين  به  الموصى  الغذائي  البديل  أما 
يوميا،  »د«  فيتامين  من  دولية  وحدة   600
ويمكن أن يصل إلى 800 وحدة دولية في اليوم 

لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما.

ولتحقيق هذا المستوى، ينبغي اختيار األطعمة 
الدهنية،  األسماك  مثل  »د«  بفيتامين  الغنية 
التي  والهلبوت،  والتونة  والتراوت  كالسلمون 
تقدم كميات أكبر من فيتامين »د« أو األطعمة 
المدعمة، مثل الحليب واللبن، واللحوم الحمراء 
والكبد وصفار البيض والمواد الغذائية األخرى 

مثل بعض حبوب اإلفطار.
حاجة اإلنسان من فيتامين »د« في اليوم الواحد

 مع ذلك، ينبغي عدم المبالغة في تناولها، إذ لم 
يثبت أن المستويات العالية جدا منه توفر فوائد 
فيتامين  في  الزيادة  ربط  تم  الواقع،  ففي  أكبر، 

»د« بعدد من المشاكل الصحية األخرى.
وفي حال القلق بشأن ما إذا كان المرء يحصل 
الفيتامين، فعليه التحدث إلى  على ما يكفي من 
كان مكمل  إذا  وما  الغذائي  نظامه  طبيبه حول 

فيتامين قد يفيده.
وكان المسؤولون في هيئة الصحة الوطنية في 
بتناول  للمواطنين  دعوة  وجهوا  قد  بريطانيا 
لتعزيز  »د«  فيتامين  من  الغذائية  المكمالت 
مناعتهم، خاصة للمالزمين في منازلهم بسبب 
جراء  الصحي  والحجر  اإلغالق  إجراءات 

تفشي جائحة فيروس كورونا في البالد.
وقالت كبيرة أخصائيي التغذية في هيئة الصحة 
إن  تيدستون،  أليسون  إنجلترا،  في  العامة 
الناس قد ال يحصلون على حاجتهم الكاملة من 
التعرض  وعدم  اإلغالق  بسبب  »د«  فيتامين 
البريد  عبر  بيان  في  وأضافت  الشمس،  ألشعة 
اإللكتروني »لحماية صحة العظام والعضالت، 
يحتوي  يومي  مكمل  تناول  الجميع  على  يجب 

على 10 ميكروغرام من فيتامين د.«
بريطانيا  في  الوطنية  الصحة  هيئة  أن  يذكر 
المكمالت  بتناول  للعامة  إرشادات  وجهت  قد 
الخريف  فصلي  خالل  د  فيتامين  من  الغذائية 

والشتاء بسبب قلة التعرض ألشعة الشمس.

عفرين  مهجرو  أكد  ـ  األخبار  مركز 
بمقاطعة  سردم  مخيم  في  القاطنين 
تستمر  التركي  االحتالل  دولة  أن  الشهباء 
من  في عفرين إلفراغ عفرين  بانتهاكاتها 
التغيير  عملية  وإتمام  األصليين  سكانها 
وناشدوا  القسري،  والتهجير  الديمغرافي 
المجتمع الدولي بتقصي أوضاع المهجرين 
االحتالل  دولة  انتهاكات  جراء  الصعبة؛ 

التركي..
التركي  االحتالل  عفرين  ُمهّجرو  حّمل 
مدينتهم  ضرب  الذي  التفجير  مسؤولية 
وقالوا  المنصرم،  نيسان  من  الـ28  في 
والتهجير  الدماء  لسفك  استمرارية  بأنه 
الذي تسبب به االحتالل التركي ومرتزقته 
قتل  من  االنتهاكات  أبشع  يرتكبون  الذين 
في  إرهابية  وعمليات  واغتصاب  وسرقة 

األهالي  حديث  وجاء  المحتلة.  المنطقة 
في  هاوار  أنباء  وكالة  أجرتها  لقاءات  في 
مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، حيث التقت 
عدداً من الُمهّجرين، كانت من بينهم ناديا 
له  التركي  »االحتالل  أكدت:  التي  محمد 
األعمال  بكافة  يقوم  فهو  عثمانية  جذور 
مؤخراً  به  قام  الذي  كالتفجير  الالإنسانية، 
في عفرين، واتهامه الباطل لوحدات حماية 
تلك  ندين  ونحن  نفسه،  لتبرئة  الشعب 

األعمال على أرضنا وشعبنا«.
سليمان:  شعبان  المواطن  قال  جهته  ومن 
ُهّجرنا  أجمع؛  العالم  »أمام مرأى ومسمع 
الذي  العشوائي  الهجوم  جراء  عفرين  من 
جمعت  التي  المحتلة  التركية  الدولة  شنته 
كافة المرتزقة في مقاطعة عفرين، ورغم 
تهجير قسم كبير من سكان عفرين، إال أن 

من  االنتهاكات  يمارس  يزال  ما  االحتالل 
سرقة ونهب وخطف وقتل؛ للضغط على 
األهالي الموجودين في عفرين وإخراجهم، 
إلتمام عملية التغيير الديمغرافي والتهجير 

القسري«.
فرهاد  المواطن  قال  ذاته،  السياق  وفي 
ومرتزقته  التركي  »االحتالل  علي: 
أهالي عفرين بحجج  يمارسون حرباً ضد 
فأردوغان  احتالله،  رقعة  لتوسيع  واهية 
بتفجيرات  ويقوم  واإلسالم  الدين  يدّعي 
المدنيين  ويقتل  المبارك  رمضان  أيام  في 

واألطفال«.
ومنظمات  المتحدة  األمم  علي  وناشد 
حقوق اإلنسان بتقصي أوضاع الُمهّجرين 
التركية  الدولة  ترتكبه  ما  جراء  الصعبة 

الفاشية بحقهم.

عفرين  مدينة  هز  قد  كبير  تفجير  وكان 
وقوع  عن  أسفر  المنصرم  الشهر  أواخر 
وجريح،  قتيل  بين  شخص   100 نحو 
سوريا  لقوات  العام  القائد  عنه  قال  وقد 
»عمل  بأنه  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
أرواح  إزهاق  في  تسبب  ُمدان،  إرهابي 

بريئة«.
وأضاف عبدي: »إن العمل اإلجرامي هو 
نتاج سياسة الدمار التي انتهجها االحتالل 
السالم  مدينة  في  ومرتزقته  التركي 

والزيتون«.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  أدان  كما 
اإلدارة  في  الدفاع  مكتب  وحّمل  التفجير، 
في  التفجير،  تنفيذ  مسؤولية  تركيا  الذاتية 
حين نفت وحدات حماية الشعب أية صلة 

لها بما حدث.

مركز األخبار ـ شهد إقليم كردستان تزايداً 
ملحوظاً في العنف النفسي ضد المرأة خالل 
فترة حظر التجوال التي فرضت السلطات 
على البالد بحسب منظمة نسوية في اإلقليم.
عليها  حصلت  التي  اإلحصائيات  بحسب 
ROJNEWS من منظمة مناهضة  وكالة 
ألف  المنظمة  سجلت  المرأة،  ضد  العنف 
و435 حالة اتصال على الخط الساخن طيلة 
فترة الحجر الصحفي في عموم مناطق إقليم 

كردستان.
وتحدثت مديرة المنظمة كورده عمر للوكالة 
بهذا الخصوص قائلةً: »تراجعت نسبة القتل 
واالنتحار والحرق بشكل ملحوظ خالل فترة 
الحجر الصحفي، لكن بالمقابل زادت نسبة 

العنف النفسي ضد المرأة بشكل كبير«.

ولفتت كورده عمر إلى أن الكثير من النساء 
اللواتي لجأن إلى الخط الساخن، أبلغن عن 
طريق  عن  النفسي  العنف  إلى  تعرضهن 

وسائل التواصل االجتماعي.
الشبكات  مشاكل  زيادة  أسباب  وحول 
االجتماعية، ذكر مسؤول الخط الساخن في 
وتعرضت  قائالً:  جوتيار  نقيب  السليمانية 
إلى  ذلك  خالل  من  النساء  من  العديد 
التواصل  مواقع  عبر  التهديدات  مختلف 

االجتماعي«.
إقليم  في  التجوال  حظر  عن  اإلعالن  بعد 
المرأة  اتحاد  منظمة  قامت  كردستان، 
وتحديد  خاصة،  لجنة  بتشكيل  الكردستانية 
التواصل  مواقع  على  للهواتف  أرقام   4

االجتماعي.

شرائح  عن  ممثلون  دعا  ـ  األخبار  مركز 
الكردية  الوحدة  عقد  ضرورة  إلى  المجتمع 
جماهيرية  لمبادرة  إطالقهم  خالل  من  وذلك 
لتوحيد الصف الكردي، وحددوا عدّة مرتكزات 
األحزاب  وناشدوا  تحقيقها،  أجل  من  للعمل 
والمؤسسات المختلفة بتغليب المصلحة الوطنية 

على المصالح الشخصية.
المثقفين  من  المجتمع  شرائح  عن  ممثلون  نظم 
ووجهاء  الدين  ورجال  والحقوقيين  والفنانين 
مؤتمراً  اليوم،  آفا،  روج  في  الكردية  العشائر 
والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في  صحفياً 
الرأي  إلى  ببيان  خالله  وأدلوا  قامشلو،  بمدينة 
مبادرة  إطالق  عن  خالله  من  كشفوا  العام، 
عنوان  تحت  الكردي،  الصف  توحيد  أجل  من 
الكردي(.  الصف  لوحدة  الجماهيرية  )المبادرة 
وجاء في نص البيان: »لقد بات واضحاً للقاصي 
والداني أن منطقة الشرق األوسط تمر بمرحلة 
مفصلية حساسة؛ نتيجة لتراكم أزمات تاريخية 
مع  متوافقة  جاءت  التي  ومركبة،  متالزمة 
ما  إلى  أدت  واإلقليمية،  الدولية  القوى  مصالح 
كل  فيه  تجاوزت  حروب  من  اليوم  عليه  نحن 
النزاعات وقواعدها، وهذا ما قد يؤدي  معايير 
إلى رسم خريطة جيوسياسية جديدة مكلفة على 

حساب شعوب المنطقة ومكوناتها«.
وفي  الكردي،  الملف  بأن  »يقيننا  البيان:  وتابع 
شكله الحالي خليط ناتج من تنازع وتقاسم تلك 
والذي  مشتركة،  وبقواسم  والمصالح  األزمات 
نعتبره قضية وطنية بامتياز وفي كافة األجزاء، 
النار  من  صفيح  على  المنطقة  ستبقى  وعليه 
دون حلول وطنية  الملف عالقاً  بقي هذا  إن  ما 
فيه  تشارك  بحيث  ديمقراطية،  أسس  وعلى 
والسياسية  والمدنية  المجتمعية  الفعاليات  كافة 
مالمحه  رسم  في  االعتبارية،  والشخصيات 

العرقية  لشعوبه  إقصاء  أو  تهميش  ودون 
تم  ما  على  »اعتماداً  وأضاف:  واألثنية«. 
ممارسته بحق شعبنا ومن المسؤولية الملقاة على 
عاتق كل وطني كردي في الوطن والمهجر من 
أبناء روج آفا؛ بادرنا نحن كمجموعة من طيف 
الثقافية  األطراف  وبمساهمة  المدني  المجتمع 
األفراد  من  والنشطاء  واالجتماعية  والسياسية 
الحريصين على وحدة الصف الكردي، ساعين 
كردي  حوار  لبناء  مناسبة  أرضية  تهيئة  إلى 
ليتم رسم الخطوط  آفا،  جامع وشامل في روج 
لتضحيات شهدائه  العامة لنضال شعبنا، وملبياً 
البررة، والتوصل إلى إيجاد صيغة توافقية على 
يخفى  ال  شرف.  وثيقة  أو  وطني  ميثاق  هيئة 
هذا محفوف بصعوبات جمة،  بأن سعينا  علينا 
تقديرنا  مع  الشاق،  الجهد  هذا  وزر  وسنتحمل 
سبيل  في  األخرى  والمبادرات  المساعي  لكافة 

إنضاج هذا الواجب الوطني«.
وأوضح البيان بأن مبادرتهم مبادرة جماهيرية 
مساعدة ورديفة للمبادرات األخرى وليس بديالً 
أطلقتها  التي  المبادرة  سيما  »ال  وقال:  عنها، 
وهي  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العامة  القيادة 
على  الشديد  حرصهم  عن  نابعة  شك  بدون 
حماية مكتسبات شعبنا وتضحياته الجسام، كما 
األطياف  كافة  من  واالحترام  التقدير  تلقى  أنها 
المجتمعية والسياسية، وعليه؛ فإن مبادرتنا هذه 
لكافة  بامتياز  ومتممة  جادة  وطنية  خطوة  هي 
مكاسب  أيّة  إلى  تهدف  وال  السابقة،  الجهود 
جماهيري  مسعى  هو  بل  شخصية،  أو  حزبية 
أمام  الكردي  الصف  وحدة  بناء  إلى  يهدف 

التحديات التي تعتريه«.
وحدد مطلقو المبادرة عدّة مرتكزات للعمل من 
الشعب  أن  التأكيد على  »ـ  تحقيقها وهي:  أجل 
الكردي في سوريا هو مكون تاريخي وأساسي 

متى يتوجب عليك الذهاب للمستشفى للتأكد من اإلصابة بكورونا

»دبابير القتل« الغريبة  تغزو
 أميركا ألول مرة

مخاطر نقص الفيتامني »د« وكيف 
يتم تعويضه

مهجرو عفرين: »انتهاكات االحتالل التركي.. إمتام لعملية التغيير
 الدميغرافي والتهجير القسري«

منظمة نسوية في إقليم كردستان: »العنف 
ضد املرأة ازداد في فترة حظر التجوال«

 إطالق »مبادرة جماهيرية لتوحيد الصف
الكردي« في قامشلو

يعيش على جغرافيته مع باقي الشعوب المتآخية 
ومجتمعياً  ثقافياً  إرثاً  معه  مكوناً  آفا،  روج  في 
يجب الحفاظ عليه وتطويره. ـ السعي الجاد إلى 
في  بذلت  التي  والجهود  المبادرات  كافة  إحياء 
الكردية  للقوى  جامع وشامل  إطار  إيجاد  سبيل 
مبادرة  سيما  ال  وتطلعاتهم،  مشاربهم  بمختلف 

القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية.
العسكرية  المكتسبات  حماية  على  التأكيد  ـ 
واإلدارية وتطويرها، ال سيما القوات العسكرية 
السيادية  الوطنية  المكاسب  من  نعدّها  الذي 
كردياً وسورياً. ـ العمل سوياً للوصول إلى عقد 
مؤتمر وطني كردي أو اجتماع موسع في روج 
السياسية  والقوى  األحزاب  كافة  يحضره  آفا، 
وفعاليات المجتمع المدني، للتوصل إلى مرجعية 

كردية جامعة وموحدة.
السورية  الوطنية  المكونات  كافة  مع  التعاون  ـ 

والدفاع عنه  البالد  الغيورة على مستقبل وحدة 
واالحتالل،  واإلنكار  القمع  أشكال  كافة  ضد 
للشعب  القومية  بالحقوق  الدستوري  واإلقرار 
الكردي وحقوق الشعوب المتآخية معه في روج 
بياننا  بنود  من  أعاله  ذكر  ما  على  بناًء  ـ   آفا. 
المساعي  هذا، سيتم اإلعالن عن تشكيل )لجنة 
االجتماع  عنه  يتمخض  ما  ضوء  في  الحميدة( 
آلية  في رسم  بها  المنوط  بدورها  والقيام  العام، 

العمل واالنطالق بها في أقرب فرصة ممكنة.
بسرعة  التحرك  ضرورة  إلى  البيان  نوه  كما 
الظروف  لحساسية  وذلك  مماطلة  أي  ودون 
األحزاب  وناشد  والدولية،  واإلقليمية  الذاتية 
والفعاليات االجتماعية والمؤسسات واالتحادات 
والنقابات المهنية، في تغليب المصلحة الوطنية 
على المصالح األخرى، وطالب كافة الوطنيين 

بالتفاعل اإليجابي في مسعاهم.
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إلقليم  اإلنسان  حقوق  منظمة  عضوة  بينت 
تتخذها  التي  المصادر  أن  علي  هيهان  عفرين 
جرائم  توثيق  حيال  اإلنسان  حقوق  منظمة 
بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  وانتهاكات 
قبل  من  وثائق  هي  النساء,  وخاصةً  الشعب 
االعتماد  ويمكن  االنتهاكات  على  شاهدين 
عليها لفتح محاكم دولية بحق االحتالل التركي 

ومرتزقته لمحاكمتهم.
عفرين  لمقاطعة  التركية  الدولة  احتالل  منذ 
عظيمة  مقاومة  بعد  2018م  آذار   18 بتاريخ 
دامت 58 يوماً، بدأت مرتزقة االحتالل التركي 
والدولة التركية بارتكاب أفظع أنواع االنتهاكات 
بحق الشعب المدني األعزل وتحت حجج واهية 
االنتهاكات  أن  كما  وتهجيرهم،  اعتقالهم  بغية 
االحتالل  جرائم  توثيق  وبهدف  النساء,  طالت 
منظمة  باشرت  عفرين  في  ومرتزقته  التركي 
حقوق اإلنسان للبحث عن مصادر لتوثيق الحياة 
المعاشة واالنتهاكات والجرائم التي ترتكب في 

عفرين.
العفريني  الشعب  تطال  التي  االنتهاكات  وحيال 
إلقليم  اإلنسان  حقوق  منظمة  عضوة  تحدثت 
لوكالة  علي  هيهان  الشهباء  في  عفرين 

.JINNEWS
»منذ  قائلةً:  حديثها  خالل  من  هيهان  وأشارت 
بينهم  ومن  ومرتزقته  التركي  االحتالل  بداية 
لمقاطعة  السوري  الوطني  بالجيش  يسمى  ما 
عفرين بتاريخ 18 آذار 2018م، سارعت في 
البدء باالنتهاكات بحق الشعب في عفرين والتي 
إلى  الدولية  والمواثيق  القوانين  بموجب  ترتقي 

ال  والتي  اإلنسانية,  ضد  حرب  جرائم  مستوى 
تزال مستمرة حتى اآلن«.

توثيق 21 حالة اختطاف 
للنساء يف عفرين منذ العام 

الجاري

وعلى صلة بالتوثيقات لجرائم االحتالل التركي 
ومرتزقته بحق المدنيين في عفرين وعلى وجه 
الخصوص النساء اللواتي عذبن واختطفن وقتلن 
على أيديهم, أفادت هيهان قائلةً: »منذ بداية عام 
2020م وحتى شهر نيسان تم توثيق 21 حالة 
اغتصاب  حالتين  عفرين،  في  للنساء  اختطاف 
والتي حدثت في فترة اعتقال النساء تحت ذرائع 
بعيدة عن الصحة هذه الحالتين كانت في مدرسة 
إلى  تحويلها  تم  والتي  المعروفة سابقاً،  التجارة 
لالحتالل  التابعة  العسكرية  للشرطة  مركز 

التركي ومرتزقته.«
تشهدها  التي  التركية  الهجمات  سياق  وفي 
المهجرين من عفرين  باألهالي  المناطق اآلهلة 
قسراً, أعربت هيهان بأن جيش االحتالل التركي 
في  وخاصةً  عفرين  ألهالي  استهدافه  يواصل 
استهداف  لناحية شيراوا, وجراء  التابعة  القرى 
لحياتهم  بأكملها  عائلة  فقدت  التركي  االحتالل 
حسن  عزت  سيروشت  تُدعى  طفلة  بينهم  من 
البالغة من العمر 11 عاماً ووالدتها فاطمة علي، 
باإلضافة إلى استشهاد امرأة من الشعب العربي 
أمونة  شيراوا  لناحية  التابعة  باشمره  قرية  في 

قتل  على  المرتزقة  أقدمت  ومؤخراً  منصور 
امرأة ُمسنة بتاريخ 18 نيسان 2020م من قرية 
هيكجة التابعة لناحية شيه, والتي تبلغ من العمر 

ثمانين عاماً بطريقة وحشية بحسب هيهان.

»أساليب التحقيق من قبل 
املحتل تصل لالغتصاب«

حقوق  منظمة  تتخذها  التي  المصادر  وبصدد 
بالقول:  هيهان  بينت  الجرائم  لتوثيق  اإلنسان 
»كمنظمة حقوقية تعني بحقوق اإلنسان فأغلب 
هي  الجرائم  لتوثيق  نستخدمها  التي  المصادر 
يد  من  الفارين  وخاصة  عيان  شهود  شهادة 
الذين  ووحشيته،  وبطشه  التركي  االحتالل 
شاهدوها  التي  الحقائق  بسرد  يقومون  بدورهم 
ومنهم من عاشها ومنها أساليب التحقيق وحقيقة 

المجريات في عفرين«.
التحقيق  أساليب  أن  إلى  مشيرةً  هيهان  وتابعت 
في عفرين وعلى وجه الخصوص مع النساء من 
قبل مرتزقة االحتالل التركي الذين يستخدمون 
ما  ومنها  العنف  أنواع  شتى  تحقيقاتهم  خالل 
يبلغ العنف الجنسي والمعنوي والجسدي والتي 
تصل لالغتصاب, مؤكدةً بأن هذه المصادر هي 
لفتح  عليها  االعتماد  ويمكن  ووثائق  ثقة  محط 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  بحق  دولية  محاكم 
والنساء  المدنيين  بحق  وجرائمهم  وانتهاكاتهم 
واختتمت  عفرين.  في  الخصوص  وجه  على 
عفرين  إلقليم  اإلنسان  حقوق  منظمة  عضوة 
المنظمات  »نطالب  قائلةً:  حديثها  علي  هيهان 
هذه  ووقف  فوراً  بالتدخل  والنسائية  الحقوقية 
التي ال تزال مستمرة بحق األهالي  االنتهاكات 

وخاصةً النساء ومحاكمتهم«.

النساء  قبل  من  المبذولة  الجهود  تظافرت 
في  والخدمية  الصحية  الدوائر  في  العامالت 
شمال وشرق سوريا في هذه المرحلة من حظر 
مع  كورونا،  أزمة  مواجهة  قيادة  في  التجوال 
إلى  عملهن  في  مستمرات  أنهن  على  التأكيد 

النهاية.
وباء  إلى  تحول  الذي  ـ  كورونا  فيروس  حصد 
قاتل ـ أرواح مئات اآلالف في العالم، وكتدابير 
الحجر  العالمية  الصحة  منظمة  اتخذت  وقائية 
ومنع   الفيروس  من  للوقاية  وسيلة  الصحي 

تفشيه.
كثفت  أيضاً،  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
جهودها واتخذت إجراءات وقائية صارمة لمنع 
ظهور فيروس وانتشاره في المنطقة، من خالل 

حظر تجوال شبه كامل.

مشاركة املرأة الالفتة

اتخذت  حيث  المرأة،  مشاركة  لالنتباه  والالفت 
في  دورهن  سوريا  وشرق  شمال  في  نساء 
والحماية،  والتوعوية  الطبية  الخدمية،  األعمال 
ودعم وتنفيذ كافة اإلجراءات االحترازية وبهذا 
الصدد أعدت وكالة أنباء هاوار تقريراً عن دور 

جميع  في  ودعمها  األزمة  هذه  ظل  في  المرأة 
المجاالت لشعبها في ظل حظر التجوال واتخاذ 
وكان  كورونا  وباء  تفشي  لدرء  اإلجراءات 

التقرير كالتالي:
كل  في  حيوياً  دوراً  الدوام  وعلى  المرأة  تؤدي 
المحلي  المستويين  على  والمجاالت  القطاعات 
مجتمعها,  وتقدم  نهضة  أجل  من  والعالمي، 
من  الكبيرة  بجهودها  العطاء  هذا  اليوم  وتجسد 
خالل الظروف الصحية الذي تواجهها البشرية 
ومسؤوليتها  األسري  دورها  جانب  إلى  حالياً 

تجاه أبنائها وأسرتها.
من  نوع  وكتقديم  التجوال،  حظر  بداية   مع 
والنازحات  المنطقة  لنساء  الوقائية  التوعية 
عضوات  أطلقت  خاص،  بشكل  المخيمات  في 
حول  توعية  حمالت  الكردي  األحمر  الهالل 
فيروس  من  واآلخرين  أنفسهن  حماية  كيفية 

كورونا.
أما عضوات لجنة وهيئة الصحة فقد كن جزءاً 
من خلية األزمة، وقمن بتثقيف األهالي من خالل 
الحمالت التوعوية المستمرة, وتجهيز  المراكز 
الصحية إضافةً إلى توزيع البروشورات »أبقوا 
على  تحث  أجلكم«  من  نعمل  نحن  المنزل  في 
اليدين,  وغسل  الشخصية  بالنظافة  االهتمام 

إضافةً إلى تعقيم كافة المؤسسات والمدارس.

كما ضاعفت العضوات في قوى األمن  الداخلي 
تولت  وأيضا  الحواجز،  على  جهودهن  من 
منظومة  تطبيق  مع  مسؤولية مضاعفة  المعلمة 

التعلم عن بعد.
وبشكل مستمر رصدت الصحفيات والمراسالت 
من خلف عدسات كاميراتهن األعمال والخدمات 

التي قدمت في ظل حظر التجوال.
مدينة  في  الداخلي  األمن  قوى  في  العضوة 
الخصوص:  بهذا  قالت  عرابي  سناء  الحسكة 
هذه  في  نقوم  المرأة  أسايش  عضوات  »نحن 
الفترة من حظر التجوال بواجبنا على أكمل وجه 

رغم الصعوبات التي نتلقاها«.
بحظر  التقيد  إلى  األهالي  عرابي  سناء  ودعت 

التجوال لحماية أنفسهم وأسرهم.

60% من العضوات
 يؤدين دورهن 

للهالل  المشتركة  الرئيسة  بينت  جانبها  من 
جيهان  كاني  واشو  مخيم  في  الكردي  األحمر 
عامر أن نسبة عضوات المرأة يقارب 60% في 
مختلف المناطق ويؤدين دورهن بشكل جيد للحد 

من ظهور الفيروس في المنطقة.
مشفى  في  اإلسعاف  قسم  مشرفة  وأكدت 

أنهن  حسن  روضة  الحسكة  مدينة  في  الشعب 
كممرضات يؤدين عملهن في المشافي لساعات 
الرسمي،  دوامهن  أوقات  خارج  وحتى  طويلة 
من  المرضية  الحاالت  كافة  »نستقبل  وقالت: 
توقف  بسبب  وأريافها  الحسكة  مناطق  جميع 

العيادات الطبية عن عملها لمنع التجمعات«.
الصحة  للجنة  المشتركة  الرئيسة  قالت  بدورها 
»لعبت  علي:  مال  سهام  الحسكة  مقاطعة  في 
وصعباً،  مهماً  دوراً  الصحة  لجنة  في  المرأة 
من  أغلبها  مؤلفة  لجنة  ُشكلت  األمر  بداية  في 
النساء, كما قمنا بالعديد من اإلجراءات الوقائية 
فرق  تشكيل  إلى  إضافةً  التعقيم,  حمالت  منها 

للطوارئ وتجهيز أماكن للحجر الصحي«.

من  منبج  مدينة  تعد  ـ  منبج   / روناهي 
المدن السورية التي تحتضن خيرة األندية 
وخيرة الالعبين، لكن ما غيبهم في العقود 
ومع  والنسيان،  التهميش  حالة  الماضية؛ 
اإلدارة  قبل  من  الرياضي  االتحاد  تأسيس 
منبج  مدينة  في  الديمقراطية  المدينة 
التتويج  األلق ومنصات  عاد  وريفها حتى 

للساحة المستديرة.

الشباب  بعض  راودت  2006م  عام  في 
القيام  وريفها؛  منبج  مدينة  في  الطموح 
يمكن  حد  إلى  كروية  رياضية  بمغامرة 
مجرد  أنهم  الوقت  ذلك  في  هؤالء  اعتبار 
المستحيل  بنيل  شغفهم  إشباع  ولكن  هواة، 
المغامرة،  هذه  تنفيذ  إلى  يتوقون  جعلهم 
اسم«  تحت  رياضي  نادي  إنشاء  وهي 
االتحاد« بعدما قضى شطراً من الوقت في 
ممارسته لكرة القدم ضمن القرى واألحياء 
في مدينة منبج وريفها. لمعرفة المزيد، عن 
التقت  العريقة،  األندية  أحد  االتحاد؛  نادي 
باإلداري واإلعالمي  صحيفتنا« روناهي« 

في نادي االتحاد؛ حمد العمر. 

والدة نادي االتحاد، 
وتحديات الوجود

قال  االتحاد،  نادي  تأسيس  بدايات  وعن 
بضعة  الفكرة  هذه  حول  التف  العمر:« 
فاروق  أمثال«  المدينة؛  أبناء  من  شبان 
الحسن، وناصر النبزو، وصدام العاروبة، 
وحسن  الكسوم،  ورياض  المشهد،  وخيرو 
العلي،  وابراهيم  العمر،  وعبود  العمر، 
وابراهيم  السمعو،  ومحمد  الحجي،  وأحمد 
واألهم؛  صعبة،  البداية  كانت  كحلة.  الحج 
إيجاد إدارة ناجحة بقيادة كل من اإلداريين؛ 
اسماعيل محمد ونعيس العمر والمدرب عبد 
العمر، أخذوا على عاتقهم قيادة النادي إلى 
إيجابية  نتائج  وتحقيق  االنتصارات  سكة 

اإلعداد  المستوى  على  متوقعة  وغير 
العديد  بذلهم  األهم  فكان  والفني؛  البدني 
الدعم  قلة  تجاوز  ومنها؛  التضحيات  من 
واإلمكانات المحدودة وعدم تفرغ الالعبين 
بصمة  لهؤالء  وكان  القدم،  كرة  لمزاولة 
اللحظات  منذ  النادي  دعم  في  واضحة 
األولى، وساندوه مادياً ومعنوياً األمر الذي 
شكل حافزاً كبيراً في بلورة هذه الفكرة إلى 

واقع ملموس«.

خري الزاد يف اإلعداد

بإشراف  الالعبون  خاض  العمر  وقال 
ومتواصلة  شاقة  تدريبات  الفنية  اإلدارة 
واحد  عام  خالل  وتمكنوا  أسبوعي،  بشكل 
الجيد،  اإلعداد  االتحاد  نادي  إعداد  من 
والخبرة،  الشباب  بين  مزيجاً  النادي  فجمع 
الوقت  من  قصيرة  فترة  في  فاستطاعوا 
الدفاع  قاعدة صلبة من مراكز خط  تكوين 
حارس  جانب  إلى  والهجوم  والوسط 
وبهذه  بينها،  فيما  والمواءمة  المرمى، 
شق  الخطوط،  بين  والتماسك  الصالبة 
نادي االتحاد غمار المنافسات بعد عام من 
هزيمة  أي  النادي  يتلقى  أن  دون  التأسيس 

تذكر في معجزة كروية حقيقية.

إثبات الذات يف كرثة 
املشاركات

وحول مشاركات نادي االتحاد فور تأسيسه، 
فيما  االتحاد  نادي  شارك  العمر:«  أضاف 
بعد بدوري مدينة منبج، في أول استحقاق 
دوري  منافسات  على  ليهيمن  له،  كروي 
المجموعات في ملعب الجورة ويبهر جميع 
بما  الرياضي  بالشأن  والمهتمين  المتابعين 
كرة  أندية  بين  للغاية  ملفتة  نتائج  من  حققه 
القدم، ذاع صيتها ولها أيضاً باع طويل في  
أقيمت  الذهبي،  المربع  القدم. في  لعبة كرة 
الملعب  أرضية  على  المباريات  جميع 
البلدي المعشب، ليصعد نادي االتحاد دون 
عناء وبسهولة من دوري المجموعات للقاء 
نادي الجهاد في النهائي غير أن األخير قد 
االتحاد  نادي  ليحقق  الجهاد  نادي  انسحب 
الخمسة  السنوات  غضون  في  األول.  لقبه 
التالية اكتفى نادي االتحاد بتحقيق ستة عشر 
له  كانت  إذ  السداسية،  المالعب  في  لقباً 
صوالت وجوالت على حساب جميع الفرق 
االتحاد  نادي  أخرى،  مرة  عاد  المشاركة. 
2012م  عام  في  الترابية  المالعب  في 
نادي  حساب  على  الدوري  بطولة  ويحقق 
البطوالت  جميع  تتوقف  أن  قبل  الشريف 
الرياضية بسبب وقوع منبج ضحية الحراك 

الثوري«.

ثالثية املوسم التاريخية

الجفاء  من  كبيرة  فترة  »بعد  العمر:  وتابع 
والقطيعة عاشتها مالعب الكرة الخضراء؛ 
البالد  تعيشها  التي  السياسية  األزمة  بسبب 
خصوصاً  وريفها  منبج  ومدينة  عموماً 
العديد  أصاب  الذي  والتخريب  الدمار  بعد 
االتحاد  نادي  عاد  الرياضية.  المنشآت  من 
بقوة  نفسه  فارضاً  الرياضية  للمنافسات 
كبيرة  أرقاماً  ومحققاً  على خصومه  شديدة 
للجنة  التابع  الرياضي  االتحاد  تأسيس  مع 
المدنية  الشباب والرياضة في عهد اإلدارة 

الديمقراطية«. 
 2018 عام  في  الدوري  االتحاد  نادي  بدأ 
وعينه ليس على حصد النقاط إنما عينه من 
خسر  لكنه  الدوري  لقب  على  مباراة  أول 
البطولة.  من  وأقصي  تنظيمياً  الدوري  في 
الدوري  بعد  منبج  في  دوري  أول  في  أما 
وعينه  االتحاد  نادي  دخل  فقد  التصنيفي، 
أثر  على  األلقاب  من  العديد  حصد  على 
الالعبين  من  نخبة  مع  القوية  التعاقدات 
فراس  أمثال؛  الخبرة  ذوي  ومن  الشباب 
وابراهيم  العساف،  ومصطفى  األحمد، 
أن  سيما  ال  الحسين،  ومصعب  الجرف، 
وبتحسن  تصاعدياً  رتمه  من  رفع  النادي 
في  أخرى، واستطاع  إلى  مباراة  كبير من 
والكأس،  الدوري  لقب  حمل  2019م  عام 
كأس  إحراز  من  تمكن  2020م  عام  وفي 
السوبر للموسم ذاته، ليحقق ثالثية تاريخية 
عرش  على  ويتربع  منبج  مستوى  على 
االتحاد  نادي  وحصد  الثالث.  البطوالت 

الالعب فراس  فقد حقق  من األرقام،  عدداً 
هدفاً،   38 بـ  الدوري  هداف  لقب  األحمد 
كما وسجل نادي االتحاد رقماً قياسياً آخر، 
وهو بقاء سجله نظيفاً من الهزائم لمدة سنة 
وثمانية أشهر وعلى مستوى ثالثية الموسم 
في لقب الدوري والكأس والسوبر، إضافة 
بتحطيمه  آخر  كبيراً  إنجازاً  تحقيقه  إلى 
بعدد األلقاب بـ 15 بطولة في  قياسياً  رقماً 
أكثر  من  بذلك  ليكون  السداسية،  المالعب 

الفرق في منبج وصوالً للنهائي.
يد حصدت األلقاب، وأخرى بانتظار المزيد
حمد  االتحاد؛  نادي  في  اإلداري  واختتم 
العمر بالقول:« ال يمكن ألي نادي كرة قدم 
بالعالم تحقيق انتصارات دون أن يكون من 
والمحبين،  الجماهير  من  كبيراً  سنداً  خلفه 
وهذا يعني أن إنجازات نادي االتحاد كانت 
بفضل جمهور االتحاد الذي وقف مع النادي 
جميع  على  فأضفى  وضرائه  سرائه  في 
المباريات روح التنافس من خالل الهتافات 
التشجيعية التي شكلت عامالً محفزاً للنادي 
في إظهار أفضل ما لديه من اإلبداع والفن 
الكروي. وهو الجمهور الذي عرف بشغفه 
بالتحدي وبث الحماس بين  العبي النادي، 
للرقم 12  فاستحق بجدارة أن يكون حامالً 
الفترة  خالل  نأمل  كما  بالفعل.  الملعب  في 
القادمة من بعد تحقيق الثالثية أن يكون لنا 
في  للمشاركة  استعداداً  قوية  تحضيرات 
االستحقاقات الرياضية، وحصد المزيد من 

األلقاب«.

تقرير/ آزاد كردي

وثائق منظمة حقوق اإلنسان إلقليم عفرين تفضح جرائم احملتل التركي بحق النساء

نساء شمال وشرق سوريا في قيادة مواجهة وباء كورونا..

نادي االحتاد مبنبج.... سيرة ومسيرة
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ال يخفى على أحد االهتزازات التي أصابت 
زالت؛  وما  كورونا  جائحة  اء  جرَّ العالم 
الطبية  لألنظمة  العام  النفير  ناقوس  ودّقِ 
إلى  الجيوش  واستدعاء  جوانبها  بكافة 
الشوارع ورفع شعار “أنا أوالً” بغية إنقاذ 
مكتسبات  على  والحفاظ  مواطنيها  أرواح 
قواها  وكافة  والعمرانية  االقتصادية  دولها 
تخوضها  التي  الحروب  فتركت  الذاتية 
فيما  تمارسها  التي  سياساتها  كل  وجمدت 
بينها ومع دول الشرق األوسط التي كانت 
وتركتها  أيديها  بين  المسبحة  كحبات  تكرُّ 
لمصيرها ناهيك بالشعوب المستضعفة التي 
تعلقت آمالها بهذه الدول لترى بصيصاً من 
العبودية  من  واالنعتاق  الحرية  في  األمل 

المفروضة عليها.
إعادة  الدول  لهذه  أوالً(  )األنا  إلى  يُضاف 
ترتيب أوراقها لتشكيل تحالفات جديدة ربما 
الراهن،  العالمي  النظام  تغيير  إلى  أفضت 
وقد ترتسم خرائط سياسية وجغرافية أخرى 
بعد تصفية الحسابات بين هذه الدول؛ إذ أن 

ما بعد كورونا ليس مثل ما قبله حتماً حيث 
جائحة  نتجت عن  التي  الصدمة  موجة  أن 
الدولية  الساحة  على  فرضت  كورونا 
وضعت  وسياسية  اقتصادية  متغيرات 
ْد  مصير أمم بأكملها على المحك ما لم تُنِضّ
ملفاتها وأضابيرها وأوراقها من جديد على 
للتصدي  والخارجي  الداخلي  المستويين 
المعادلة  من  الناشئ  الكبير  التحدي  لهذا 

الكورونية التي حيََّرت العالم.
السالب  بجذريها  المعادلة  هذه  إسقاطات 
تقتضي  الكردي  الواقع  على  والموجب 
تحوالً كلياً وبأقصى الدرجات الممكنة نحو 
أوراقه  ولملمة شتات  أوالً  الكردي  الداخل 
الواقع  بوصلة  تصويب  إلعادة  المبعثرة 
الصحيح  المسار  إلى  والمتضعضع  المؤلم 
بوحدة  كردي  كل  حلم  في  بات  الذي 
المصيرية  القضايا  في  والموقف  الكلمة 
الحساسة  المرحلة  هذه  في  تقدير  أقل  على 
المصالح  فوق  والقفز  والمصيرية، 
عن  والكِفّ  والحزبية،  الضيقة  الشخصية 
في  التي ال تصب سوى  البينية  االتهامات 
على  ومنجزاتهم  الكرد  أعداء  مصلحة 

األرض.
اليوم ليس ثمة ما يدعو إلى تصفية الحسابات 

وإجراء َجْرٍد للفواصل العُشرية التي تُهمل 
أمام  وجذورها  المعادالت  حلول  من  دوماً 

حجم قضية المصير والحقوق.
المياه  في  االصطياد  هو  هذا  من  واألنكى 
تعجيزية  شروط  وفرض  والعكرة  الراكدة 
وغير مجدية واختالق ذرائع وُحجج مزيفة 
ال  التي  التركي  االحتالل  دولة  إلرضاء 
ق بل ليس في قواميسها كردي  تُميِّز وال تفِرّ
جداً  الحديث  التاريخ  ويثبت  وسيء،  جيد 
أن كل الكرد من منظور الدولة التركية هم 

سيئون وشريرون.
أن  المصيري  الوضع  هذا  في  المفارقة 

المحافل  في  الكرد  المحسوبين على  بعض 
الدولية مازالوا يقفون على الضفة األخرى 
دماء  على  يتفرجون  الجارف  التيار  لهذا 
بأيدي  والنهب  والسلب  والتهجير  األطفال 
ولم  الوطني(  الطناجر)الجيش  لصوص 

يحسموا مواقفهم بَْعدُ.
اليوم هو:  والسؤال الذي يطرح نفسه فعالً 
الملموسة  المعطيات  سيقرؤون  الُكرد  هل 

جيداً ويكونون قادة بمستوى المرحلة؟؟
لهم  ستَفتَْح  والشعب  التاريخ  محاكم  أنَّ  أم 

أبوابَها قريباً؟؟

بأخيه  أوجالن  السيد  اتصال  بخصوص 
أحد  تساءل  فيه،  جاء  وما  والتوقيت 
منها  نستشف  أن  يمكن  ماذا  األصدقاء؛ 
وذلك  التوقيت  هذا  في  االتصال  جاء  ولما 
من دون أن تكون هناك ضغوطات شعبية، 
سياساته  ضد  الشارع  من  حراك  بمعنى 
-رغم عدم اتفاقي معه في ذلك حيث أرى 
أردوغان  على  خطرة  مرحلة  أكثر  بأنها 
وحكومة العدالة والتنمية- وكذلك تساءل؛ ما 
هي استفادة تركيا من ذاك االتصال والدور 
 .. الكردي  الصف  تقارب  في  األمريكي 
وتوضيحاً يمكنني اإلفادة بما يلي؛ ال خالف 
االستفادة  اإلمكان  قدر  تحاول  تركيا  بأن 
االتصال  قضية  ومنها  األوراق  كل  من 
ونحن بدورنا يجب أن نحاول قدر اإلمكان 
نعم   .. وملفات  أوراق  لدينا  مما  االستفادة 
أتفق معك؛ بأن هناك ضغط أمريكي ليس 
فقط علينا وكذلك على تركيا وأن أردوغان 
يعلم،  وهو  اإلمكان  قدر  االستفادة  يحاول 

يتوهم  ما  بعكس  حاالته  أضعف  في  بأنه 
الداخلي؛  الصعيد  على  حيث  البعض 
إنكماش اقتصادي وضعف سياسي بانشقاق 
العدالة  لحزب  السابقة  القيادات  من  عدد 
والتنمية وتشكيل أحزاب جديدة .. أما على 
بأنه  يشعر  فهو  والدولي  اإلقليمي  الصعيد 
وبدأ  ومنطقة  ملف  من  أكثر  في  متورط 
يشعر بأنه قد حانت لحظة الحساب وبالتالي 

يريد الخروج منها بأقل الخسائر وباألخص 
في سوريا وليبيا، كما أن األوربيين أفشلوا 
ورقة الالجئين التي كان يهدد بها وال ننسى 
الصواريخ  العقوبات األمريكية بخصوص 
في  المناطق  بعض  واحتالل  الروسية 

»شرق الفرات«.
من  تبقى  ما  ومعه  أردوغان  فإن  وهكذا 

يشعرون  بدؤوا  والتنمية”  “العدالة  فريق 
مستقبلهم  ويهدد  يهددهم  الحقيقي  بالخطر 
السياسي وبأن أحد أسهل الطرق وأقل كلفةً 
لهم هو إحياء عملية السالم مع حزب العمال 
فلربما  وإال  أمريكية  برعاية  الكردستاني 
مبكرة  انتخابات  في  الحكومة  يخسرون 
وتكون النهاية الحتمية ألردوغان كسياسي 
عن  يبحث  هو  فأعتقد  ولذلك  نجمه  وأفول 
ربما  األمريكان  بأن  وأعتقد  نجاة  حبل 
النقالبات  الطريق  يقطعوا  كي  يساعدوه 
العميقة  الدولة  من  بتدبير  جديدة  عسكرية 
مساعدة  أي  ذاك؛  دون  حيث  أرغانكون 
-ونقصد  خضوعه  زيادة  يعني  أردوغان 
والتنمية-  العدالة  حكومة  مع  األخير  هذا 
في  ليس  ما  وهذا  العميقة  الدولة  لسياسات 
صالح األمريكان، لكن هل سيكون بمقدور 
أردوغان وما تبقى من فريقه القديم النجاح 
العميقة بعد أن  الدولة  واإلفالت من براثن 
بتر أطرافه بيديه كأي أخطبوط أحمق؟! .. 
رجالً  يضع  زال  ما  أردوغان  باختصار؛ 
لدى أرغانكون والرأس والرجل اآلخر عند 

الناتو واألمريكان!

إسقاطات معادلة كورونا على الواقع الكردي

أردوغان يحتاج حلبل جناة!

االتحاد  لحزب  الرئاسية  الهيئة  عضو  أكد 
القائد  رسالة  أن  خليل  آلدار  الديمقراطي 
جداً،  هام  الوقت  هذا  في  أوجالن  هللا  عبد 
وأشار إلى أن اتفاقية 1982 التي دعا القائد 
إلى تطبيقها اليوم تدعو إلى حل أي مشكلة 
جزء  كل  خصوصية  وتحترم  بالحوار، 
عمل  ضرورة  على  وشدد  كردستان،  من 
الكرد بهذه االتفاقية، والوصول إلى الوحدة 

الوطنية.

تعقيباً على حديث القائد أوجالن األخير وما 
أسرته  مع  الهاتفي  االتصال  عبر  فيه  جاء 
في 27 نيسان المنصرم، والذي دعا فيه إلى 
العمل باالتفاق الموقّع عام في 1982، الذي 
عضو  علّق  الكردية؛  الوحدة  على  يحّث 
الهيئة الرئاسية لحزب االتحاد الديمقراطي 
آلدار خليل على التأثير الذي أحدثه حديث 
القائد أوجالن األخير حول الوحدة الوطنية.
هاوار  وكالة  أجرت  الخصوص  وبهذا 
لحزب  الرئاسية  الهيئة  عضو  مع  حواراً 
االتحاد الديمقراطي آلدار خليل، وجاء نصه 

على الشكل التالي:
عبر  أوجالن  القائد  رسالة  أهمية  ما  ـ   

االتصال الهاتفي في هذا الوقت بالتحديد؟
أو  أوجالن  القائد  مع  اللقاء  يتم  عندما   
يعني  فهو  الفترة،  هذه  في  به  االتصال 
بعض  أمام  وفتح طرق  توضيح  هناك  بأن 
من  العديد  حل  على  ويساعد  المواضيع، 
تأثير  ألن  وذلك  والتناقضات؛  المشاكل 
ليس  واضح،  كردستان  عموم  على  القائد 
على حركة التحرر الكردستانية فحسب، بل 
على كافة الشعوب ومراكز السياسة، ولهذا 
هذه  في  القائد  من  رأي  أو  رسالة  وصول 

الفترة مهم جداً.
التوّجه  من  أوجالن  القائد  هدف  ما  ـ 
في  الثالث  األطراف  إلى  خطابه  في 
التحرر  حركة  قيادات  كردستان،  باشور 
وأسرة  البرزاني  وأسرة  الكردستانية، 

الطالباني؟
تأثير  ذات  الثالث،  الكردستانية  األطراف 
الذي  الوضع  هذا  تفاقم  حال  وفي  كبير، 
في  وتصاعد  تناقضات  نسميه  أن  يمكن 
أمام  الطريق  سيفتح  هذا  فإن  ورتي؛  زينه 
طريق  توضيح  فإن  ولهذا؛  كبيرة.  أزمات 
الحل واإلشارة إليه، كي ال يتطور الوضع 
ويصبح مشكلة كبيرة، مهم جداً، ففي حال 
أصرت كل قوة على موقفها، وعملت على 
الحرب،  ستنشب  عندها  تريده،  ما  تطبيق 
في ذلك الوقت ستظهر حرب بين األطراف 
الذي  النداء  لذلك؛  الثالث.  الكردستانية 
إلى  لتوجيهها  هو  الثالث،  لألطراف  جاء 
الجلوس على طاولة الحوار والنقاش حول 
من  لها، بدالً  الحلول  المشكلة، وإيجاد  هذه 

اندالع حرب داخلية..
ـ لماذا دعا القائد إلى تجديد وإحياء اتفاقية 

1982؟
عام  في  أبرمت  التي  االتفاقية  اتخاذ  تم 
تحترم  أن  بنودها  بين  من  والتي   ،1982
القوى الكردستانية خصوصية بعضها، وأن 
عبر  تظهر  مشكلة  أو  تناقض  أي  حل  يتم 
القوى  كافة  بين  للعالقات  أساساً  الحوار، 
تحترم  االتفاقية  أن  حيث  الكردستانية، 
خصوصية كل جزء من كردستان، فقد جاء 
في أحد بنودها  »تستطيع أي قوة كردستانية 
إلى جانب نضالها في الجزء الموجود فيه، 
وإذا  اآلخر،  الجزء  في  نشاطها  ممارسة 

الكردية  األطراف  بين  تناقضات  حصلت 
المادة  يجب أن تحل عن طريق الحوار«، 
وحسب  األساس،  هذا  وعلى  واضحة، 
اتفاقية 1982، يجب التعامل مع موضوع 
زينه ورتي، أو أي موضوع آخر من هذا 
سيكون  الذي  الحوار،  عبر  أي  المنطلق، 
وتأزم  الحرب،  أمام  الطريق  لسد  أساساً 

الوضع.
التي  الجهات  عاتق  على  يترتب  ماذا  ـ 

ُوّجهت لهم المناشدة في المكالمة؟
السياسيين  من  واألطراف  الجهات  كافة 
بعدم  تطالب  الشعب  ومن  والمثقفين 
الحوار، وعدم  إلى  والتوّجه  خوض حرب 
ومآرب  االحتاللية،  القوى  سياسة  خدمة 
األزمة  تصعّد  أن  تريد  قوى  هناك  تركيا، 
األحزاب  تتقاتل  أن  وتريد  والتناقضات، 
والقوى الكردية فيما بينها، ألن هذه القوى 
وإذا  الكرد،  يتّحد  أن  تريد  ال  االحتاللية 
لخلق  يسعون  فهم  مشكلة،  هناك  تكن  لم 
المشاكل، لذلك علينا نحن الكرد أن نعلم بأن 
اتفاقنا، وفي حال عدم  في  تكمن  مصلحتنا 
قبول أي طرف لالتفاق، واالنجرار وراء 
األعداء والقوى االحتاللية، بدون شك هذا 
يعني أن ذلك الطرف، أو تلك القوى ال تريد 

االتفاق، وال تريد وحدة الصف الكردي.
آفا  روج  في  األوضاع  بأن  المقصود  ما  ـ 

ليست جيدة وليست سيئة أيضاً؟
اندالع  فهي  جيدة  األوضاع  أن  ناحية  من 
الثالث  الخط  على  تسير  التي  فيها،  الثورة 
وأخوة  الديمقراطية،  األمة  فلسفة  وعلى 
الدول  في  التاريخ  إلى  وللنظر  الشعوب، 
أمام  تفتح طريقا  فيها األزمات  التي تظهر 
صدام مكوناتها وطوائفها فيما بينها، والذي 

من  فيها  منطقتنا  الوضع،  تأّزم  إلى  يؤدي 
مختلف الشعوب، وإذا لم يكن هناك مشروع 
في  حالنا؟  سيكون  كان  كيف  ديمقراطي 
هي  الديمقراطية  سوريا  قوات  مناطقنا 
وتحارب  الشعوب،  كافة  من  مشكلة  قوات 
في خندق واحد إلى جانب بعضها وتناضل 
في  الحال  كما  معاً  وتستشهد  معاً،  وتقاوم 
أعمال  هي  ذلك  وكل  الذاتية،  اإلدارة 

إيجابية.
الخط  ذهنية  بأن  وانتقادات،  نواقص  هناك 
الثالث لم تتوسع بعد، وتعيش في نواقص، 
ومن ناحية مبدأها العام، لديها طرف سوري 
السورية،  الناحية  من  كردستاني،  وطرف 
القائد األنظار إلى أال ينحصر الخط  يوّجه 
آفا  روج  مناطق  وفي  الكرد  الثالث ضمن 
أخرى  سوريا  مناطق  أن  ويؤكد  فقط، 
أي  مسؤوليتها،  من  تعدّ  الشعوب  وكافة 
هل  فعلت؟،  ماذا  السوري  الصعيد  على 
مفهوم  أو  الثالث،  الطريق  على  عرفوهم 
األمة الديمقراطية، ففي حال كنا قد وضحنا 
هذا المفهوم بشكل جيد، وعرفنا به بالشكل 
المطلوب، لما ظهر أناس أو أطراف تدعي 

بأن الكرد يطالبون باالنفصال.
في روج آفا هناك خطوات نفتخر بها، وفي 
مقاومتي كوباني وعفرين توّجه شعبنا من 
مختلف أجزاء كردستان وانضم إليها، وهذا 
أجزاء  ثورة  هي  آفا  روج  ثورة  بأن  يعني 
كردستان األربعة، لذلك تناقضاتها وحلولها 

وأزماتها متعلقة باألجزاء األربعة.
واألحزاب  المؤسسات  القائد  انتقد  ـ 
على  قدرتها  لعدم  المنطقة  في  السياسية 
ومشاركة  األطراف  جميع  إلى  التوصل 
األطراف األخرى وزيادة التنظيم الشعبي؛ 
كيف تقيّمون ذلك؟ وهل من سبل لتجاوزها؟

خطوات،  نخطو  أن  أجل  من  قرار  لدينا 
الوحدة  أجل  من  تطرح  التي  والمبادرات 
نكون  بأن  قوتنا  بكافة  سنعمل  الوطنية 
لها، واتخاذ ما يتطلب لحماية مبادئنا  سنداً 
على  سنكون  لذلك  وتطويرها،  ومكتسباتنا 
التواصل  سنطور  كما  لها،  دائم  استعداد 
حل  جانب  إلى  األخرى،  الشعوب  مع 
القضية الكردية، من أجل حماية المشروع 
األطراف  كافة  وتعريف  الديمقراطي، 
بمشروعنا،  السوري  والشعب  السورية 
والتي  المعارضة،  األطراف  وبخاصة 
المعارضة  األطراف  مع  تعمل  أن  عوضاً 
التي  األخرى  الدول  إلى  التجأت  السورية 
طريق  إلى  وللوصول  المنطقة،  تحتل 
الداخلية  لألزمات  الحلول  وإيجاد  السالم 
واإلقليمية، على الجميع التحرك بمسؤولية، 
والعمل على توجيه كافة الطرق إلى الحلول 

والسالم وليس الحرب.

آلدار خليل: 
»للوصول إلى طريق السالم وإيجاد احللول 

لألزمات.. على الكرد التحرك مبسؤولية«
بدران الحسيني

بري رستم 
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شّكلت حالة أمان استثنائيّة حينما كانت كل 
الدموّي،  بالصراع  غارقة  سوريا  مناطق 
مناطق  ألبناء  الداخلّي  اللجوء  قبلة  وكانت 
مختلفة من سوريا، ووفقاً للخطة الروسيّة، 
بنقل  بدئ  التصعيد  خفض  مناطق  وإنشاء 
في  السوريّة وتجميعها  األزمة  كّل عوامل 
الجيوب التي تحتلها تركيا، التي استثمرتها 

في الديمغرافّي.

عفرين بعد االحتالل مدينةٌ مختلفةُ في كّلِ 
أول  هو  األمان  وعامل  الحياة،  تفاصيِل 
المعالم التي فقدتها وتوافق مع تهجير أهلها 
تعيش  المنطقة  وبدأت  السالم،  ثقافِة  حملِة 
حوادث  فتوالت  مختلف،  فيه  ما  كّل  واقعاً 
واالشتباكات  الفصائلّي  والصراع  التفجير 

القتسام السرقات واألسالب.

تفجريات عام 2020

انفجاراً  اليوم  هذا  شهد   2020/4/29  
المدينة  قلب  في  التفجير  وقع  إذ  مرّوعاً 
وتضاربت  الشعبّي  السوق  مدخل  وأمام 
األنباء فيما إدا اقتصر االنفجار على سيارة 
االنفجار  وتصادف  )فان(  نوع  من  مغلقة 
بوجود شاحنة على متنها براميل وقود ما 
أدى إلى انفجارها، أو أّن شاحنة الوقود هي 
مزدوجاً،  االنفجار  كان  أو  انفجرت  التي 
وقد أودى االنفجار بحياة 42 شخصاً بينهم 
نساء وأطفال وإصابة أكثر من 60 آخرين 
بالمجال  وأضراٍر  كبيرة  بحرائق  وتسبب 

التجاريّة.
المقاطُع  وتظِهُر  ضخماً،  كان  التفجيُر 
في  المشتعِل  الوقوِد  تدفَق  المصّورة 
التفجيُر  جاء  فقد  األحوال  وبكل  الشارع، 
هو  وبالتالي  االحتالِل  واقع  ظّلِ  في 
المرتزقة  بعده  األوُل عنه، ومن  المسؤوُل 

الموالية فهم الذين يسيطرون على الطرقاِت 
أو  والمعابِر، ووصوُل شاحنة وقوٍد كبيرةٍ 
يفترُض  المدينة  قلِب  إلى  مفخخة  سيارة 
تداول  وتمَّ  المعابر  عشراِت  على  عبورها 
قادمة  كانت  الشاحنة  أنَّ  مفادها  معلومة 
األحوال  وبكّل  التركيّة،  األراضي  من 
المستفيد من تدهوِر الوضعِ  فاالحتالل هو 
األمنّي، والتفجيُر يخدُم هدَف ترويعِ األهالي 
كما  للهجرة،  ودفعهم  وتخويفهم  االصالء 
يزيد من والِء المرتزقة لها لتأكيِد أنَّ أنقرة 
بوادر رفض  بعد ظهر  الوحيدُ  المالذُ  هي 
بعضهم للقتال في ليبيا. وهي بحاجة لحدٍث 
االنتهاكات  مجمل  على  للتغطيِة  كبيٍر 
وسياسة التدخل في سوريا بما فيها خسائره 

في مواقع مختلفة.
ناسفة بصهريج  انفجار عبوة   2020/4/8
باحتراق  تسبّب  ما  مدينة عفرين  وقود في 
أضرار  ووقوع  كامٍل  بشكٍل  الصهريج 
ماديّة في المنازل والممتلكات. وأدى لوقوع 
المنازل  واحتراق  المصابين  من  العديد 

المجاورة. وفق أفادت مصادر محليّة.
بانفجار دراجة  2020/3/8 جرح مدنين، 
جانب  عفرين  مدينة  في  مفخخة  ناريّة 
مطعم »كبصو« في المدينة ما أدّى إلصابة 
مدنيين اثنين بجروح طفيفة. وبنفس اليوم، 
قُتل مدنّي وجرح آخر وطفل، بانفجار عبوة 
مركونة  بسيارة  مجهولون  زرعها  ناسفة 

في شارع السياسية وسط مدينة عفرين. 
2020/2/10 استشهد ستة أشخاص على 
سيارة  انفجار  في  آخرون،  وجرح  األقل 
أدى  ما  راجو،  شارع  ضربت  مفخخة 
الساعة  حتى  يمكن  ال  مدنيين  الستشهاد 
عدد  تفحم  نتيجة  الضحايا،  إلى  التعرف 
السيارات،  من  كبير  عدد  واحتراق  منها 
فرق  هرعت  فيما  المكان،  في  واضرار 

اإلسعاف إلى المكان.

تفجريات 2019

2019/11/29 انفجار سيارة مفخخة اليوم 
مدينة  وسط  نوروز  دوار  قرب  الجمعة، 
عفرين وأفاد ناشطون بأّن السيارة ُوضعت 
بالمدينة، ولكن  ازدحاماً  المناطق  أكثر  في 
ذلك  في  خفيفة  كانت  المنطقة  في  الحركة 
اليوم كونه عطلة الجمعة. وخلّف االنفجار 

مصابين وأضراراً ماديّة.
تكسي  نوع  سيارة  انفجار   2019/11/26
مطعم  أمام  عفرين  مدينة  في  مفخخة  سابا 
الدفاع  يسّمى  ما  مركز  جانب  الشالل 
المدنّي ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص 

وأضرار في المباني المجاورة.
الصباح  ساعات  مع   2019/10/31
سوق  في  مفخخة  سيارة  انفجرت  األولى 
عفرين  مدينة  وسط  المدينة  وسط  الهال 
وتسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة أكثر من 

خطرة،  حالته  بعضهم  بجروح  مدنيّاً   20
إضافة إلى احتراق محطة وقود في محيط 
في  ماديّة  أضرار  ووقوع  االنفجار  موقع 

المنازل والممتلكات.
السوق  من  قرب  انفجار   2019/9/24
وأدّى  جنديرس.  ناحية  وسط  الشعبّي 
السيارات  بعض  احتراق  إلى  االنفجار 
المستهدف  المكان  في  التجارية  والمحال 
وإحداث أضرار ماديّة ضخمة في ممتلكات 
المدنيين. وأودى االنفجار بحياة 5 أشخاص 
وإصابة 11 آخرين وأشارت المصادر إلى 
أّن التفجير تسبب بوقوع أضرار مادية في 

المنازل والممتلكات في محيط االنفجار.
2019/9/17 انفجار لغم أرضي في مدينة 
عفرين استشهد طفل وأصيب اثنان آخران 

خالل عملهم في جمع الخردوات. 
على  مفخخة  سيارة  انفجار   2019/9/13
طريق ناحية راجو في مدينة عفرين أسفر 
وخسائر  الجرحى  من  عدد  وقوع  عن 
سوريّة  إخباريّة  مواقع  أّن  إال  مادية، 
تحدثت عن وقوع قتلى. وأّكد ناشطون على 
انفجار  أّن  االجتماعّي،  التواصل  مواقع 
السيارة المفخخة أعقبه سقوط قذيفتي هاون 

مجهولتي المصدر. 
نارية  دراجة  انفجار   2019/07/28
مدينة  وسط  المطاعم  أحد  أمام  مفخخة 
عفرين، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين، 
السكنية  واألبنية  المطعم  في  ودمار 

المجاورة.
وقع  مفخخة  سيارة  انفجار   2019/7/11
ترنده- طريق  على  األشرفيّة  حي  في 
الباسوطة بواسطة صهريج مفخخ، قيل إنّه 
يحمل أكثر من طن من المتفجرات. وأودى 
أكثر  وإصابة  شخصاً   11 بحياةِ  االنفجار 
من 25 آخرين. وتسبب كذلك بحريٍق كبيٍر.  
المركز  أمام  انفجار  وقع  نفسه  اليوم  وفي 
أحرار  فصيل  مرتزقة  يتخذه  الذي  الثقافي 

الشرقيّة مقراً له. 
2019/6/26 انفجار دراجة نارية مفخخة 
إصابة  عن  أسفرت  السياسية  شارع  في 

عنصر من الجيش الوطني بجروح.
2019/1/20 ذكرت وسائل إعالم مختلفة 
حافلة  األحد  اليوم  استهدف  تفجيراً  أن 
في  قتلى وجرحى  وقوع  أسفر عن  ركاب 
وكالة  ونقلت  سوريا.  شمال  عفرين  مدينة 
“هاوار” عن مصادر محلية، سماع دوي 
وبحسب  عفرين  مدينة  داخل  انفجارين 
األول  التفجير  وقع  األولية  المعلومات 
دوار  واآلخر عند  بالقرب من صالة جين 

كاوا الحداد بمركز مقاطعة عفرين.
في  مفخخة  سيارة  انفجار   2019/1/31
بمدينة  الخميس،  اليوم  الخضار،  سوق 
االنفجار  إن  “هاوار  وكالة  وقالت  عفرين 
وسط  األولى،  الصباح  ساعات  في  وقع 
سوق الهال بمدينة عفرين. وذكر المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان أن انفجار السيارة 
آخرين،   10 وأصاب  قتلى   15 أوقع 
خلف  كما  خطيرة،  بحاالت  بعضهم 
محطة  واحتراق  مادية  أضرارا  االنفجار 

وقود بالقرب من موقع االنفجار.

تفجريات 2018

ناريّة  دراجة  انفجار   2018/11/19
في  الكرامة  مدرسة  قرب  قرب  مفخخة 
يسمى  ما  حولتها  التي  القديم،  عفرين  حي 
الشرطة  يسّمى  ما  مقر  العسكرية  الشرطة 
وسط  التركي  لالحتالل  التابعة  العسكرية 
أشخاص  خمسة  إصابة  عفرين.  مدينة 
المدينة  داخل  تصعيد  بعد  االنفجار  وجاء 

واشتباكات بين المرتزقة 
وسط  في  انفجارين  وقوع   2018/6/27
مدينة عفرين المحتلة ظهر اليوم األربعاء، 
التواصل  مواقع  على  ناشطون  وتداول 
اللحظات  يظهر  فيديو  مقطع  االجتماعي 
وسائل  وقالت  األول،  لالنفجار  األولى 
إعالميّة أن االنفجاران ناتجان عن سيارتين 
 – عفرين  في  الثاني  االنفجار  مفخختين. 

دوار كاوا الحداد 

المنفي أمير أحمدي آريان يفضح  الروائي 
قمع الحريات في جمهورية الماللي، حيث 
للكاتب  الحوت«  ابتلعه  تغوص رواية »ثم 
أحمدي  أمير  أميركا،  في  المقيم  اإليراني 
دار  بشير،  محفوظ  سمير  )ترجمة  آريان، 
العربي – القاهرة(، في أعماق سجين رأي 
وفي نفسية سجانه، في الوقت ذاته، لتفضح 
قمع الحريات الممنهج في إيران تحت حكم 
مستوى  في   - الضوء  وتسلط  الماللي، 
أعمق - على تشوهات غائرة طاولت حال 
هذا البلد وشعوبه في السنوات التالية للثورة 
مروراً  في 1979،  الشاه  أنهت حكم  التي 
إلى  العراق، ووصوالً  العبثية مع  بالحرب 
يمكن  ما  إلنقاذ  اإلصالحيين  سعي  إحباط 
على  المتشددين  إصرار  ظل  في  إنقاذه 
نووية،  أسلحة  امتالك  في  قدماً  المضي 
وتصدير الثورة والهيمنة على مقدرات عدد 
ذلك  تطلب  لو  حتى  المجاورة،  الدول  من 
التستر على الفساد المستشري في األوساط 
والتنكيل  القرار،  صنع  دائرة  من  القريبة 
أو  بالمعارضين بسجنهم من دون محاكمة 

حتى اغتيالهم.   
نصف  عشُت  وحيداً؟  حقاً  أصبحُت  »هل 
حياتي وحيداً. أعرف جيداً ما تعنيه العزلة. 
للعزلة.  إنكار  سوى  ليس  اآلن  فيه  أنا  ما 
أحياها هي ضد  التي  اإلجبارية  العزلة  إن 
العزلة التي اخترتها بنفسي« صـ 72، 73. 
حاله  ترابي«،  عباس  »يونس  يتأمل  هكذا 
في بداية نقله إلى السجن على خلفية شجار 
ابن  أنه  حقاً  ال  يتبين  األشخاص،  أحد  مع 
أمضى  نجاد.  أحمدي  حكومة  في  وزير 
يعمل  وهو  عمره  من  عاماً   25 »يونس« 
سائق حافلة للنقل العام في طهران، ولكنه 
لم ينضم إلى نقابة سائقي الحافالت إال في 
الطويلة  السنوات  تلك  من  األخيرة  السنة 
»العمل  بتهمة  السجن  دخوله  والتي سبقت 
حتى  كان  البلد«.  استقرار  زعزعة  على 

عمره  من  واألربعين  الخامسة  بلوغه 
يستطيب عزلته، هو العازب، وحيد والديه 
اللذين ماتا وهو في سن المراهقة. ثم فجأة 
دخل حياته زميل له في العمل ودفعه دفعاً 
نحو كسرها بأن أقنعه باالنضمام إلى النقابة 
السائقين،  حقوق  ترعى  أنها  يفترض  التي 
ولها إطار رسمي يجعل نشاطها مشروعاً 
ولكن في ظل دولة بوليسية، تتجسس على 
وتستخدمها ضدهم  مواطنيها  خصوصيات 

عند اللزوم.
أقنعه  »بهروز«  ويدعى  نفسه  الزميل 
باالنضمام إلى »حلقة قراءة« تضمهما مع 
إضراب  غداة  لكنه  آخرين،  سائقين  ثالثة 
القبض  يُلقى  حماسة،  دون  من  فيه  شارك 
تفاصيل  الشرطة  لدى  بأن  ويُفاجأ  عليه 
فيها  دار  وما  القراءة«،  »حلقة  جلسات 
وصورة،  نصاً  سياسية،  مناقشات  من 
تبادلها  حميمة  هاتفية  رسائل  وكذلك  بل 
ارتباطهما  وتكشف  »بهروز«  زوجة  مع 
باكتشافها  انتهت  قصيرة  جسدية  بعالقة 
من قِبل الزوج المخدوع. هو أصالً لم يهتم 
النقابة  طلبات  الحكومة  تلبي  بأن  سوى 
سائقي  عمل  ظروف  بتحسين  الخاصة 
الحفالت، ويفكر أثناء التحقيق معه في أن 
زوجة بهروز »هوما« استدرجته إلى تلك 
لتنتقم من »بهروز« الذي  العالقة الحميمة 
اكتشفت أنه يخونها مع فتاة في عمر ابنته. 
وبالطبع هناك خائن ضمن جماعة القراءة، 
نصاً  جلساتها  تفاصيل  وصلت  كيف  وإال 
الَموتور  المحقق  إلى  فوتوغرافية  وصوراً 

الذي يدعى »الحاج سعيد«؟.
كان  اإلسالمية«،  »الثورة  اندلعت  عندما 
»يونس«،  والد  وفاة  على  عام  مضى  قد 
ولحقت به أمه التي ترك رحيل زوجها أثراً 
سلبياً على حالتها النفسية، ومن ثم لحقت به 
إثر حادث سير عندما صدمتها سيارة فيما 
كانت تعبر الشارع وهي شبه مخدَّرة بتأثير 

عقاقير مهدئة.
حياتي  الثورة  »دخلت  »يونس«:  يقول 
هذه  حتى  لكنني  التلفزيون،  جهاز  عبر 
نال  الذي  التغيير  بعيني  أر  لم  اللحظة 
كانت  المقصودة  اللحظة  المدينة« صـ81. 
هي  والمدينة   ،2004 العام  بدايات  في 

ليلة  بين  »تضاعف  يضيف:  طهران. 
أصبحوا  الذين  الرجال  عدد  وضحاها 
يرتدين  أصبحن  الالتي  والنساء  ملتحين 
العام  من  األثناء  تلك  في  األسود.  الشادور 
فتاة  على  مصادفة  يونس  تعّرف   1979
له  قالت  »سيمين«،  تدعى  يهودية  إيرانية 
تنامي  من  أسرتها، خوفاً  مع  إنها ستهاجر 
العداء لليهود وغيرهم من األقليات الدينية. 
السيارات  قيادة  تعليم  بمدرسة  التحق  ثم 
الثقيلة، ليصبح سائق حافلة. وبعد 25 عاماً 
مدفوعاً  نفسه  يجد  االختيارية،  العزلة  من 
ليجد  »بهروز«،  بزميله  عالقته  لتوطيد 
بالتآمر  نفسه في غضون ستة أشهر متهماً 
على أمن البالد، ويُقاد معصوب العينين إلى 
الرهيب  انفرادي في سجن »ايفين«  حبس 

في طهران. 
المحقق  له  يقول  تحقيق،  جلسة  أول  في 
منك.  خائفاً  ليس  »النظام  سعيد«:  »الحاج 
أصحاب  من  أمثالك  مساعدة  يريد  إنه 
جادة  إلى  تعود  لكي  الصافية  األرواح 
ما  سرعان  لكن  صـ104.  الصواب« 
ليتعرض  الودودة،  اللهجة  تلك  تتالشى 
من  وحرمان  مبرح  لضرب  »يونس« 
هة  الطعام، لرفضه االعتراف بالتهمة الموجَّ

إليه.

التحريض عىل الجمهورية

كان »يونس« قد عاد إلى قيادة الحافلة في 
فضه  جرى  الذي  لإلضراب  التالي  اليوم 
بعنف مفرط، لكن شاباً استفزه أثناء وقوفه 
في إحدى المحطات وكاَل له سباباً مقذعاً، 
عليه ضرباً،  وينهال  هدوءه  يفقد  جعله  ما 
المحقق  ليبلغه  عليه،  القبض  يجري  وهنا 
بالتحريض ضد  بأنه في السجن ألنه متهم 
الجمهورية اإلسالمية بما أنه العقل المدبر 
لإلضراب، مذكراً إياه بأنه من عائلة تنتهج 
من  سواء  الشاه،  أيام  منذ  السياسي  العنف 
األثناء  تلك  أبيه. في  أو من جهة  أمه  جهة 
قيد  على  المتبقي  الوحيد  »يونس«  كان 
يوماً  يهتم  لم  التي  العائلة  تلك  من  الحياة 
يستهجنه،  كان  إنه  بل  السياسي،  بنشاطها 
بما أنه قتل خاليه وعمه، وفقدان والده لعمله 

بحسرته،  يموت  أن  قبل  البنوك  أحد  في 
لتلحق به األم.

تداخل  إلى  عمد  الكاتب  أن  المالحظ  من 
تواله  المتكلم  بضمير  سرد  عبر  األزمنة، 
وقد  نهايته،  إلى  العمل  بداية  »يونس« من 
كالسلحفاة  تمشي  حافلة  بإيقاع  في  أجاد 
رهيب،  زحام  وطأة  تحت  تئن  مدينة  في 
كثيرة  محطات  في  للوقوف  وتضطر 
وهكذا  آخرون.  ويصعد  ركاب  لينزل 
االنفرادية  زنزانته  في  وهو  يونس  يستعيد 
الذي بات  اقترابه من »بهروز«  مالبسات 
بمثابة صديقه الوحيد، والمعارف السياسية 
وعالقته  القراءة،  جلسات  بها  دته  زوَّ التي 
بـ«هوما« التي بادرت بالتقرب منه، لتتعدد 

لقاءاتهما الحميمة في شقته.
 في الختام، وبعد عشرين يوما من التعذيب، 
كتابة  االعتراف  لطلب  »يونس«  يخضع 
إلى  ويحال  الحكم،  نظام  على  بتآمره 
تدينه  التي  اإلسالمية«  الثورة  »محكمة 
محام،  يحضرها  لم  واحدة  جلسة  خالل 
الرواية  لكن  سنوات.  ألربع  سجنه  وتقرر 
الموزعة على 22 فصالً، في 316 صفحة 
من القطع الوسط، ال تورد سوى القليل جداً 
من تفاصيل سنوات السجن تلك، فالتركيز 
التي  االنفرادي  الحبس  فترة  على  كان 
على  وإجباره  معه  التحقيق  خاللها  جرى 
االعتراف بُجرم لم يرتكبه. تلك الفترة التي 
يتبين أنه تم خاللها كذلك حبس بقية زمالء 
على  منهم  والحصول  القراءة،  جلسات 
في  إليها  االستناد  يتم  مصورة  اعترافات 

تثبيت التهمة على »يونس«.
محطماً،  السجن،  من  »يونس«  يخرج 
ويتصادف ذلك مع اندالع تظاهرات مليونية 
تحتج على إعادة انتخاب نجاد رئيساً للبالد. 
يجد نفسه بال عمل وبال أمل في أن يلتحق 
جسده  السجن  أنهك  بعدما  جديد،  بعمل 
رت تلك األعوام األربعة التي  وعقله... »دمَّ
على  قدراتي  كل  السجن  ذلك  في  قضيتها 
بقضم  نهم  إله  قام  لقد  االتجاهات.  تحديد 
بعدها  لي  ترك  حياتي،  من  أعوام  أربعة 
مرتفعاً،  دم  وضغط  منهكاً،  عجوزاً  جسداً 
مزمناً  نصفياً  وصداعاً  واهنتين،  وكليتين 

ونفََساً كريهاً«.
لم يجد »يونس« وقد بات حراً، لزوماً للعودة 
البناية  أن  فكرة  إلى  واستسلم  شقته،  إلى 
التي تضمها ربما تكون قد أزيلت، ومن ثم 
إلى  ويلجأ  المتظاهرين،  زحمة  من  يهرب 
لينضم  المشردين،  من  عدداً  تأوي  حديقة 
الهيروين  مخدر  تعاطي  ويشاركهم  إليهم 
الذي كان قد أدمنه خالل فترة السجن. فهل 
كان ذلك المخدر هو »الحوت« الوارد في 
عنوان الرواية، أم المحو والتشرد الذي ال 
تلوح له نهاية في أفق بلٍد مبتلى بنظام حكم 
ال يقيم اعتباراً ألبسط حقوق اإلنسان؟      

   
وكاالت
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اتباع  عدم  أدى   - لكي  كركي  روناهي/ 
بتناوب  المتمثلة  الزراعية  الدورات 
أرض  قطعة  على  المختلفة  المحاصيل 
تغذت  وديدان  آفات،  ظهور  إلى  واحدة 
من  كان  والذي  الشتوية،  المحاصيل  على 
نتيجته تلف مئات الهكتارات من األراضي 
إلى  وتحولها  والشعير  بالقمح،  المزروعة 
مرعى لألغنام في قرى تل كوجر الغربي.

المزارعين  بعشرات  لحقت  فادحة  خسارة 
بعد  الغربي  كوجر  تل  قرى  من  عدد  في 
تلف محصولي القمح والشعير جراء انتشار 
مجهود  بذلك  ليضيع  أراضيهم  في  الديدان 

بمئات  قدرت  مادية  خسائر  وسط  أشهر، 
المتضررون  المزارعون  تكبدها  اآلالف 
على  الهاطلة  األمطار  من  الرغم  على 
محاصيلهم هذه السنة. ولالطالع أكثر على 
مزارعي  لبعض  المحاصيل  تلف  تفاصيل 
التقرير  أعددنا  الغربي؛  كوجر  تل  ريف 

التالي:

عدم اتباع الدورة الزراعية 
أهم أسباب تلف املحاصيل

منذ بداية إنبات المحاصيل؛ ظهرت بعض 
الشتوية،  الحبوب  جعل  كدودة  الديدان 
الحبوب وديدان الزرع،  بادرات  وماضغة 
كبير  بشكل  أثرت  المذكورة  الديدان  هذه 

على محصولي القمح، والشعير لدى بعض 
حسب  الديدان  انتشار  سبب  إن  الفالحين. 
الزراعي  للمركز  المشترك  الرئيس  قول 
»هو  الغانم:  خالد  الهادي  قلعة  قرية  في 
الزراعية  للدوارات  المزارعين  إتباع  عدم 
المتمثلة بتناوب المحاصيل، وتكرار زراعة 
وقلة  متتالية،  لسنوات  نفسه  المحصول 
أسباب  أهم  من  األرض  بفالحة  االهتمام 
»إن  الغانم:  وأضاف  الديدان«،  انتشار 
سليمان  قرى  هي  المتضررة  القرى  أكثر 
ساري، وبيلونة، وكريفاتي ومرزوقة، وتل 
علو شيوخ، وقلعة الهادي. ضمن عدد من 
المزارعين أراضيهم للغنامة بأسعار زهيدة 
والعدد الكبير من الفالحين لم يستفيدوا حتى 
من التضمين للغنامة؛ بسبب الضرر الكبير 

لحقولهم«.
المتكررة  توعيتنا  من  »بالرغم  وتابع: 
للفالحين بضرورة اتباعهم للدورة الزراعية 
إال أن البعض بتجاهلهم لهذا األمر عرضوا 

ويعرضون أنفسهم  لخسائر قاسية«.

خيبة وحرسة لسان حال 
الفالحني املترضرين

أحد  وهو  السلوم  ناجح  قال  السياق؛  وفي 
سليمان  قرية  من  المتضررين  الفالحين 
لناحية  الغربي  الريف  في  الواقعة  ساري 

قد رويت أرضي  أنني  تل كوجر: »أحس 
نكسة  من  بعد  نتعافى  نكد  ولم  نار،  بماء 
الحرائق في السنة المنصرمة حتى لحقتها 
دونم   140 تحول  فقد  أخرى،  نكسة 
مزروعة بالقمح إلى أرض جرداء ال حياة 
فيها؛ وذلك بسبب انتشار الديدان فيها التي 
أتلفت جذور النبتة، وهي في طور النمو«، 
الوحيد  رزقه  مصدر  أن  السلوم  وأوضح 
على  يداوم  فهو  السبب،  لهذا  األرض  هو 
أن  وبين  ترييحها،  دون  دوماً  زراعتها 
فكل  ليرة سورية  مليون  بلغت  قد  خسارته 
هكتار أرض قد كلفه حراثة وبذار، وأدوية 
بين  جانبه  من  ل.س  ألف   75 يقارب  ما 
المزارع نهار عمر النهار من سكان قرية 
بحسرة  ينظر  وهو  التقيناه  الذي  الحمراء 
للغنم ويبلغ  على محصوله الذي قد ضمنه 
مساحته 33 دونم: »لقد كنا ننتظر موسماً 
الجيدة  التساقطات  بعد  سيما  وال  وفيراً؛ 
وما  هللا،  قدر  لكن؛  السنة.  هذه  لألمطار 
شاء فعل«. وأكد أن العديد من المزارعين 
الذين تلفت محاصيلهم بسبب انتشار الديدان 
فيها قد ضمنوا أراضيهم للغنامة؛ منوهاً أن 
أسعار الهكتار الواحد من الضمان يختلف 
من حقل إلى آخر تتراوح بين 20 ألف حتى 

50 ألف.
عبر  النهار  عمر  نهار  المزارع  وناشد 
صحيفتنا هيئة الزراعة والمعنيين بضرورة 

تعويضهم لمواسمهم التي فقدوها. 

تطوير  مؤسسة  تسعى   - ديرك  روناهي/ 
لتأمين  ديرك,  في  الزراعي  البذار  وإكثار 
خالل  من  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات 

التعاقد مع الفالحين.

البذار  وإكثار  تطوير  مؤسسة  تهدف 
للوصول إلى بذار نظيف ذات نقاوة صنفية 
للمقاييس  ومطابقة  األمراض  من  وخالية 
الرسمية للمؤسسة, وذلك من خالل التعاقد 

الفالحين واإلشراف على عقودهم من  مع 
بتوزيع  تقوم  حيث  الحصاد,  إلى  الزراعة 

لجانها في المناطق كافة.

208100 كغ من البذار تم 
توزيعها عىل الفالحني

البذار  إكثار  مؤسسة  في  اإلداري  وأشار 
شيرزاد أحمد خالل لقاء لصحيفتنا روناهي, 
بأنه يقع على عاتق فرع إكثار البذار تنفيذ 
الفالحين  مع  بالتعاون  الزراعية  الخطة 
إلنتاج آالف األطنان من بذار القمح وغيره 

الزراعية, وذلك من خالل  المحاصيل  من 
آلية تشمل تقديم طلب تعاقد وبعدها الكشف 
لألرض  مخطط   ورسم  المساحة  وتثبيت 

المراد زراعتها.
هذا  المؤسسة  »قامت  بالقول:  أحمد  وتابع 
منطقة  في  مزارعاً   84 مع  بالتعاقد  العام 
المزروعة  المساحة  بلغت  حيث  ديرك, 
هي:  المزروعة  واألًصناف  دونم   6587
اكساد   ,7 شام  بحوث,   ,1 »دوما  القاسي 
 ,2 جوالني   ,4 »دوما  والطري:   ،»65
دجلة,  »تايكر,  وهي:  التركية  األًصناف 

باران, التون باشا««.
الفتاً إلى توزيع المؤسسة كمية 208100 
من  كغ   146990 وكمية  البذار,  من  كغ 
أكياس  بتوزيع  ستقوم  كما  اليوريا,  سماد 
خيش في الفترة المقبلة قبل موعد الحصاد.

كشوفات حقلية بعد زراعة 
الحقل إىل الحصاد

أما بخصوص الكشوفات الحقلية؛ فأَضاف 
شيرزاد أحمد: »يبدأ الكشوفات الحقلية من 
بعد  اإلكثار  لجان  في  الحقلية  اللجان  قبل 
ترشيد  ويتم  الحصاد,  إلى  الحقل  زراعة 

وتوجيه المتعاقدين إلى جميع األعمال التي 
التسميد  من  العقود  هذه  إنجاح  إلى  تؤدي 
والرفيعة  العريضة  األعشاب  ومكافحة 
الشعير  من  الحقل  وتنقية  والقوارض 
واألصناف  األعشاب  وجميع  والشوفان 
الغريبة عن طريق العمال ومكافحة اآلفات 
ويتم  الري؛  ومواعيد  والحشرية  الفطرية 
مكافئة المتعاقد في حال قبول حقله بمكافئة 
الرسمية  التعرفة  عن  زيادة   %20 قدرها 

للقمح«.

عملية غربلة وتعقيم بأفضل 
املبيدات

البذار  إكثار  مؤسسة  في  اإلداري  واختتم 
شيرزاد أحمد حديثه بالقول: »بعد استقبال 
يتم  اإلكثار  لجان  قبل  من  الحقول  إنتاج 
التعقيم,  مبيدات  بأفضل  وتعقيمها  غربلتها 
كغ   50 أكياس  في  لتعبئتها  باإلضافة 
وبأسعار  الفالحين  لجميع  كبذار  وتوزيعها 

منخفضة«.
ومع  الزراعي  الموسم  إنهاء  وبعد  هذا 
مع  مجدداً  التعاقد  يتم  جديد؛  موسم  بداية 

المزارعين.

مقاطعة  في  شيراوا  ناحية  أهالي  اضطر 
عفرين إلى تقليم أشجار الزيتون هذا العام 
تكثيف  بسبب  المحدد،  موعده  غير  في 
قرى  على  قصفه  التركي  االحتالل  جيش 

الناحية في اآلونة األخيرة.
شهري  في  الزيتون  موسم  جني  بعد 
الفالحون  يبدأ  والثاني،  األول  تشرين 
من  تربتها  وتنظيف  األشجار  بتقليم 
النباتات الزائدة لتحسين جودة إنتاجها في 
وليستفيدوا  سنوياً،  مرتين  المقبل،  العام 

من بقايا االشجار المقلمة كوقود.
موسم التقليم هذا العام تأخر حوالي ثالثة 

أشهر
قرى  في  األشجار  تقليم  موسم  ويبدأ 
شهري  بين  عفرين  مقاطعة  ونواحي 
كانون الثاني وشباط، إال أن موسم التقليم 

العام تأخر حوالي ثالثة أشهر بسبب  هذا 
استمرار جيش االحتالل التركي في قصفه 

على قرى ناحية شيروا.
يقول بهذا الصدد الفالح جالل زينو لوكالة 
تشتهر  عفرين  »مقاطعة  هاوار:  أنباء 

الزيتون  زيت  ويعّد  الزيتون،  بأشجار 
مادة أساسية لنا، لذا نقوم بتقليم األشجار 
حتى نتخلص من األغصان غير المثمرة، 

لنستفيد منها العام المقبل«.
وعن سبب عدم تقليم أشجار الزيتون في 

التقليم  في  »تأخرنا  زينو:  قال  موسمه 
جيش  قبل  من  المستمر  القصف  بسبب 
حيث  شيراوا،  ناحية  قرى  على  االحتالل 
خطر  يوجد  لكن  للتقليم  فرصتنا  استغلينا 
بعد  به  يقومون  وعما  حياتنا«.  على 
محمد:  نارين  المواطنة  نّوهت  التقليم، 
»نفصل األوراق عن األغصان لنستعملها 
في إشعال النار، وهذا ما نستفيد منه اليوم 
مقاطعة  على  المفروض  الحصار  ظل  في 
أوراق  أما  شيراوا،  وناحية  الشهباء 

الزيتون نأخذها للمواشي«.
قصف  التركي  االحتالل  جيش  ويواصل 
شيراوا  وناحية  الشهباء  مقاطعة  قرى 
واآلخر،  الحين  بين  عفرين  مقاطعة  في 
مما يشكل عوائق لدى األهالي والفالحين 

خاصة.

لم تكن قصة محمد حسن )44 عاماً(، أحد سكان 
مدينة قامشلو، والذي هدّد المرض حياته إحدى 
تضحية  تكن  لم  كما  وليلة،  ليلة  ألف  حكايات 
زوجته فصالً من المالحم الكالسيكية الكردية، 
عامين  حوالي  قبل  حدث  واقع  ببساطة  إنها 
قامشلو  من  انطالقاً  الحياة  عن  بحث  رحلة  في 

وباشور كردستان ثم دمشق.
أكياس ماء على  عانى محمد حسن من تضخم 
كليتيه، وارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم، لكن 
نسبة الفشل الكلوي كانت غير تامة أثناء تواجده 
عن  البحث  استدعى  األمر  أن  إال  قامشلو،  في 

حل قبل أن تتفاقم األمور أكثر.
يقول حسن لوكالة نورث برس بأنه بقي ألكثر 
 ، كردستان  باشور  مشافي  بين  ينتقل  عام  من 

وقامشلو، حتّى اشتد المرض وتدهورت حالته.
»ال أمل في الكليتين، عليك تأمين كلية بديلة«

كردستان،  باشور  في   2017 العام  صيف  في 
مرات  ثالث  الكلى  غسيل  إجراء  عليه  كان 
أخبره  ما  بحسب  كلية،  زرع  أو  أسبوعياً 
دفعته  الباهظة  العالج  تكاليف  أن  إال  األطباء، 

للعودة مع تزايد معاناته مع المرض.
عندما وصل برفقة زوجته )أم هيمن(، كما تحب 
أواخر  دمشق  العاصمة  إلى  نفسها،  تعرف  أن 
واحد،  خيار  إال  محمد  أمام  يعد  لم  نفسه،  العام 
»ال أمل في الكليتين، عليك تأمين كلية بديلة«، 

هكذا كان تشخيص األطباء هناك.
أن تكون مريضاً تدهورت حالته، يعني أن تعتبر 
باسم القدر أو قارب نجاة  الطبيب ناطقاً رسمياً 
النتشالك من قدٍر ما، يقول حسن: »حصلنا على 
ثالثة متبرعين، لكن األنسجة لم تكن متطابقة«، 
في  تكلفه  كانت  المخبرية  الفحوصات  أن  رغم 

كل مرة /100/ألف ليرة سورية.

ومع اشتداد األلم، قررت الزوجة إجراء التحاليل 
أن  أستطيع  بسعادة: »ال  تتذكر  اآلن  المطلوبة، 
نسبة  أن  الطبيب  أخبرني  حين  فرحتي  أصف 
التطابق بيننا هي أربعة من أصل ستة، رغم أن 
الحد األدنى المطلوب لتطابق األنسجة هو ثالث 

فقط، شكرت هللا كثيراً«
»بقيت هكذا ملدة شهرين 

دون كىل«
وبعد تطابق األنسجة والحصول على الموافقات 
اليسرى  الُكلية  أُزيلت  الطبية،  والعدلية  الطبية 
النزيف  لكن  تضرراً،  األكثر  ألنها  للمريض؛ 
على  األطباء  أجبرت  األخرى  كليته  في  الحاد 
هكذا  »بقيت  حسن:  يضيف  أيضاً،  استئصالها 
قيد  لمدة شهرين دون كلى، كنت ال أزال على 
أربع  بواقع  أسبوعياً  مرتين  الغسل  عبر  الحياة 

ساعات لكل جلسة في المشفى الفرنسي«.
منزلهما بحي األشورية في قامشلو، تتحدث »أم 
بالقول:  آنذاك  زوجها  مع  خالفها  عن  هيمن« 
»رفض أن أتبرع له بكليتي، مراهناً على إيجاد 
لبنان،  في  المقيم  بخالي  اتصلت  آخر،  متبرع 

فزارنا بقصد إقناعه«.
»أي تعويض ميكنني تقدميه 

فيام بعد؟«
ما  استيعاب  أستطيع  أكن  »لم  محمد:  يجيب 
كي  جسدها  من  بقطعة  تتبرع  زوجتي  يحدث، 

أعيش، أي تعويض يمكنني تقديمه فيما بعد؟«.
كانت  إن  سألها  دموعها،  الطبيب  شاهد  عندما 
بالنفي  فأجابت  بالتبرع،  قرارها  على  نادمة 
»إنني أبكي حزناً على زوجي المريض وشوقاً 

البنتي الصغيرة التي تركتها في قامشلو«.
لكن الخوف هو اآلخر كان حاضراً، تتذكر »أم 

هيمن« رغبتها في أن توصي بأوالدها قبل أن 
تغيب عن الوعي بفعل المخدر، لكنها استيقظت 
لتتلقى تهنئة من األطباء بنجاح العمليتين ولتسمع 
الزوج يطلب من ممرضة أن تعطيها مهدئاً لتنام.
المشفى،  من  الزوجة  أُخرجت  أيام  ثالثة  بعد 
أيام  لعشرة  الزوج  عن  الزيارات  ومنعت 
الباردة  حّي  في  منزل  إلى  انتقال  ثم  متواصلة، 

بدمشق.
»كُنت أشعر أنني أملك قوة 
ما تدفعني للتشبث بالحياة«

إجراء  أثناء  األقارب  بعض  زارهم  أن  بعد 
وحدهما  الصغير  وابنها  الزوجة  بقيت  العملية، 
كل صباح  »في  قائلةً:  وأشارت  العاصمة،  في 
للتشبث  تدفعني  ما  قوة  أملك  أنني  أشعر  ُكنت 

بالحياة ومواجهة صعابها«.
المغادرة،  منها  األطباء  طلب  أيام  ثالثة  وبعد 
يخبرني  هللا  أن  حينها  »شعرت  قائلةً:  وتردف 
بأني سأراه ثانيةً وأننا سنعود معاً، لكن األشهر 
الستّة التي قضيتها قرب زوجي في المنزل بعد 
تخريجه مرت كأنها ستُّ دقائق، أشكر جيراننا 
الذين ساندوني كثيراً في دمشق، وقدموا ُكل ما 

استطاعوا فعله«.
وفي غرفة أعيد فرشها بأثاث جديد، وبعد تعقيم 

المنزل، بقي محمد ستة أشهر بعيداً  كل ما في 
عن أطفاله بالرغِم من أن المسافة بينهم لم تتعدى 
بضع خطوات فقط.  تتذكر أم هيمن أجمل لحظة 
رافقتكم  الطبيب:  »قالها  وتتابع:  حياتها  في 
اتصلت  حياتكم.  في  أحرار  اآلن  أنتم  السالمة، 
أخبرتهم  مكان،  كل  في  أعرفهم  من  جميع  مع 
أن محمد سيكون في مدينته بعد أيام، ُكنت أقفل 
الهاتف قبل أن أسمع ردهم، فقط وددت أن يعلم 

الجميع، محمد سيعيش«
»احتفلنا بها يف يوم نجاح 

العملية الجراحية«
حتى  تكترث  ال  التي  هيمن،  أم  وتستغرب 
بمرض الغدة الذي ألم بها بسبب تبرعها بكليتها، 
من بعض جاراتها أو صديقاتها اللواتي يسألنها 

عن سبب تبرعها.
وتنوه: »في المشفى وأمام الجميع تشاجرت مع 
زوجي ألنه رفض أن يأخذ كليتي، وأقول دوماً 

للجميع لست نادمة.. وأنا فخورة بنفسي«.
يشترك  ومعاناة  طويلة  عالج  رحلة  وبعد  اآلن 
جميع  »دمجنا  بالقول:  زوجته  مع  محمد 
وعيد  الميالد،  أعياد  من  الخاصة  المناسبات 
العملية  نجاح  يوم  في  بها  واحتفلنا  الزواج 
الجراحية، وقررنا أن يكون اليوم الخاص بنا«.
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قصف احملتل التركي يجبر أهالي شيراوا على تقليم أشجار
 الزيتون في غير موعده

امرأة من قامشلو تتقاسم كليتيها مع زوجها وتؤكد بأنها ليست نادمة..

محاصيل الفالحني تتحول إلى مرعى لألغنام في قرى تل علو

مؤسسة إكثار البذار بديرك.. مساع لتأمني مستلزمات اإلنتاج للفالحني
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