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األولية  االستجابة  فريق  الرقةـ  روناهي/ 
وساق  قدم  على  بعمله  يستمر  الرقة  في 
وينتشل  جديدة  مقبرة  مؤخراً  ليكتشف 

الجثث إلى مقابر أخرى.
في  أوزارها  الحرب  وضعت  أن  بعد   
الرقة البد من المضي قدماً للنهوض بتلك 
به  تقوم  ما  وهذا  مجدداً  المعطاءة  المدينة 
الرقة  مجلس  في  اإلعمار  إعادة  لجنة 
واإلمكانيات  الصعوبات  رغم  المدني، 
الضئيلة والدعم المتواضع إال أن العاملين 
إداريين  من  طاقاتهم  أقصى  يبذلون  فيها 
العاملة  الفرق  آليات ومن  وعمال وسائقي 
في اللجنة فريق االستجابة األولية المكلّف 
التي  الجماعية  المقابر  الجثث من  بانتشال 

تبين وجودها بعد تحرير المدينة بالكامل.
اكتشاف مقابر دفنت فيها أشالء البشر

كمقبرة  المقابر  من  العديد  اكتشاف  تم 
حديقة الحيوانات، ومقبرة الجامع القديم...

وغيرها من المقابر التي يكمن في جوفها 
أشالء أطفاٍل ونساٍء ورجاٍل أيضاً لم تتسنَّ 
حوصروا،  أن  بعد  للفرار  الفرصة  لهم 
كدروع  الظالميين  المرتزقة  واستخدمهم 

بشرية.
هذه  إخراج  هو  االستجابة  فريق  وعمل 
الجثث وتسليمها إلى ذويها إن تم التعرف 
عليها، وإن لم يتعرف عليها أحد يتم نقلها 

إلى مقبر تل البيعة لدفنها هناك.
عدد الجثث التي تم انتشالها من المقابر!!!

بلغ عدد الجثث التي تم انتشالها من المقابر 
الـ  يقارب  ما  وريفها  الرقة  في  المكتشفة 
بازدياد  األعداد  تزال  وال  جثة   6000

بحسب إحصائيات اللجنة.
وأيضاً يبدأ فريق االستجابة األولية بإخراج 
منطقة  في  زيدان  تل  منطقة  من  الجثث 
الرقة،  مدينة  شرقي  تقع  التي  الحمرات 
وذلك بناًء على طلب األهالي الذين قاموا 

بدفن ذويهم فيه خالل التحرير.
االستجابة  فريق  قبل  من  الكشف  وبعد 

ما  رفاة  تضم  المقبرة  أن  تبين  األولية 
بين200 إلى 250 جثة، وقد تم انتشال50 

جثة منها حتى اآلن.
أنهم  الوفيات  قال بعض ذوي  ما  وبحسب 
في  أقاربهم  دفن  على  قادرين  يكونوا  لم 
المقابر التي اعتادوا على دفن الموتى فيها 
المعارك،  واحتدام  القصف،  شدة  بسبب 
وانتشار قناصي مرتزقة داعش في محيط 
تل  كمقبرة  الموتى  لدفن  المعتمدة  المقابر 
البيعة، لذلك لجؤوا إلى الدفن في الحدائق 
وحتى  الزراعية  واألراضي  والمساجد 
البيوت، وإخراج هذه الجثث هو من عمل 
إعادة  لجنة  في  األولية  االستجابة  فريق 
المدني،  الرقة  لمجلس  التابعة  اإلعمار 

حيث تقوم الفرق بإخراج الجثث أو ما تبقّى 
في  ذويها  إلى  وتسلمها  المقابر  من  منها 
المجهولة  الجثث  أّما  عليها،  التعرف  حال 
الهوية فيتم نقلها إلى مقبرة تل البيعة لدفنها 
هناك، بعد ذلك يتم تسليم المكان إلى الجهة 
المعنية به إن كان عاماً، وإن كان بيتاً ألحد 

المدنيين فيستطيع العودة إليه.
العمل مستمر

رئيس  مع  روناهي  لصحيفتنا  لقاء  وفي 
ياسر  الرقة  في  الولية  االستجابة  فريق 
المعلومات  ببعض   زودنا  الذي  الخميس 
وقال:  جديداً  المكتشفة  المقبرة  هذه  عن 
تل  منطقة  في  جثث  بوجود  إبالغنا  »تم 
وذوي  المنطقة  أهالي  قبل  من  زيدان 
الموتى المدفونين هناك، وبعد الكشف على 
الموقع اتضح وجود ما يقارب 250قبراً، 
األماكن  إلى  ونقلها  جثة   50 انتشال  وتم 

المخصصة لها«.
وأضاف : »بعد االنتهاء من انتشال الجثث 
الموقع ألصحاب األرض وال  تسليم  سيتم 

تزال األعمال مستمرة حتى اآلن«.

تحقيق  في  يساهم  منبج  مدينة  من  مزارع 
مساحة  بزراعة  للمنطقة  الذاتي  االكتفاء 
احتياجات  ليؤمن  الخضار  من  واسعة 

المدينة وريفها.
شمال  مناطق  من  كغيرها  منبج  مدينة 
الخصبة  بتربتها  تتميز  سوريا  وشرق 
والمياه والوفيرة مما يدفع الكثير من أهلها 
تأمين  في  الزراعة  على  االعتماد  إلى 

دخلهم.
 40( السعدو  رمضان  زكريا  المزارع 
عاماً( يخطو خطوات نحو الحد من ارتفاع 
الفترة  في  المنطقة  تشهدها  التي  األسعار 
األخيرة والذي أثار استياء الشعب، ليساهم 
في  زراعتها  على  يشرف  الذي  بالبساتين 
للمنطقة، من خالل  الذاتي  تحقيق االكتفاء 
التي  الخضار  من  به  بأس  ال  قسم  تأمين 

يحتاجها السكان.
حط  السورية،  األزمة  اندالع  بداية  ومع 
 5( الياسطي  قرية  في  الرحال  زكريا 
أسرته  مع  منبج(،  مدينة  شرق  متر  كيلو 
الزراعة،  قطاع  في  وعمل  )7أفراد(، 
بها  ويعمل  أجداده  التي ورثها عن  المهنة 

منذ نعومة أظافره.
األراضي  استئجار  على  زكريا  يعمل 
الزراعية من أهالي منبج )100 ألف حالياً 

مساحات  ويزرع  سنوياً(،  الواحد  للهكتار 
واسعة من الخضار في البيوت البالستيكية 
فترة  في  ثمارها  تعطي  التي  )الهنكار( 

أقصر من الزراعة خارجها.
ويبدأ زكريا بجني ثمار بساتينه في فصل 
قد  البساتين  مزارعو  يكون  عندما  الربيع 
بدأوا حديثاً بالزراعة، وتكون حينها أسعار 
الخضار مرتفعة، لذا فإن إنتاجه يساهم في 

كسر غالء األسعار.
باستخدام  الزراعة  زكريا  يبدأ  أن  وقبل 
البيوت البالستيكية، لم يكن المزارعون في 
لكن  الطريقة،  هذه  على  اعتمدوا  قد  منبج 
بالفكرة، بات عدد من  بعد أن جاء زكريا 

المزارعين يستخدمونها.
حاجة  تغطية  في  أيضاً  زكريا  ويساهم 
إذ  الخضار،  شتول  من  المنطقة  مزارعي 
يزرع مساحات واسعة منها ويوزعها في 
يزرعون  الذين  المزارعين  على  الربيع 

بساتين الخضار.
من  عدة  أنواع  بساتينه  في  زكريا  يزرع 
الباذنجان,  »البندورة,  منها  الخضار، 
الفاصولياء,  الكوسا,  الخيار,  الفليفلة, 
الخس,  الفول,  البقدونس,  البامية,  
الجرجير, القرنبيط, الملفوف«, في مساحة 

تقدر بـ7 هكتارات.

وتبدأ رحلة الزراعة في مطلع شهر كانون 
زكريا  ينصب  عندما  عام  كل  من  الثاني 
البيوت البالستيكية في األراضي الزراعية 
التي  البيوت  في  البذار  ويعمل على زرع 

تبدأ باإلنتاج منتصف فصل الربيع.
بأن  هاوار  أنباء  لوكالة  زكريا   ويقول 
الهكتار الواحد يكلف قرابة 5 ماليين ليرة 
ارتفعت  التكلفة  أن هذه  إلى  سورية، الفتاً 
مقابل  السورية  الليرة  قيمة  النهيار  نظراً 
السابق  في  تكن  لم  إذ  األمريكي،  الدوالر 

تكلف هذا القدر.
سقاية  في  بالتنقيط  الري  زكريا  ويستخدم 
الخضروات، اعتماداً على مضخة عمودية 

تعمل على المازوت.

كافة  منبج  في  الزراعة  مؤسسة  وقدمت 
عبر  للمزارعين  الزراعية  التسهيالت 
التراخيص الزراعية  باإلضافة إلى تقديم 
لتر  بألف  للمزارع زكريا رمضان  مكافأة 
»أفضل  كونه  مجاناً  المازوت  مادة  من 

مزارع في المنطقة«.
ولم يتوقف زكريا في فترة حظر التجوال 
المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا في 
المنطقة  لحاجة  العالم،  نظراً  أرجاء  كافة 
إلى الخضار التي تنضج في بساتينه باكراً 

وهو ما يعود بالفائدة على سكان المنطقة.
»الخيار  بتسويق  أيام  قبل  زكريا  وبدأ 
مدينة  أسواق  إلى  بساتينه  من  والكوسا« 
من  الواحد  الكيلو  بيع  جرى  إذ  منبج، 

الكوسا بـ300 ليرة والخيار بـ400 ليرة.

فريق االستجابة األولية في الرقة يكتشف مقبرة جماعية جديدة

مزارع من مدينة منبج يؤمن احتياجات املدينة وريفها بطريقته اخلاصة

عالج لوباء يف عامل مريض
في البدء، كان هناك مقدار من آليات التتبع لمالحقة الوباء، ولكنها 
وصارت  الحاالت،  مالحقة  باإلمكان  يعد  لم  حتى  بالفشل،  انتهت 
السلطات في مختلف أرجاء العالم تلزم السكان بالبقاء في منازلهم، 
وضيق  كبيرة،  وخسائر  هائل،  اقتصادي  بشلل  تسبب  الذي  األمر 
المنزلي،  العنف  وأعمال  االكتئاب  معدالت  معه  ارتفعت  اجتماعي 

والجوع، وحاالت االنتحار...«9

سيراً على نهج أجدادها العثمانيين بإعدام الوطنيين 
السوريين.. دولة االحتالل التركي تستمر في تغيير 

ديمغرافية المناطق السورية المحتلة

وليبيا  سوريا  في  التركّي  التدخل  عن  الحديث 
في  يندرج  بالمنطقة  العسكرّي  االنتشار  ومحاوالت 
إطار مشروع الحلم، وألّن التنفيذ محفوف بالمخاطر 
فلبى  السالح  لحملة  مناقصة  عن  السلطان  أعلن 
المرتزقة  قصة  هي  رايته،  تحت  للقتال  المرتزقة 
السوريين الذين حاربوا في سوريا واليوم يتم شحنهم 

إلى معركة النهاية في ليبيا...«5

ليبيا... بنادُق السلطاِن 
املأجورِة

أطباء يف قامشلو يطلقون مبادرة خريية ملساندة 
املحتاجني.. ويدعون زمالئهم للتكاتف

سوريا  بها  تمر  التي  الظروف  مع  تزامناً   
الحرب،  من  عجاف  سنين  بعد  عام  بشكل 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  ومناطق 
بشكل خاص والظروف القاسية التي تعصف 
أطلق  والبطالة،  المعيشة  بالفقراء من غالء 
العديد من األطباء مبادرة خيرية جديدة في 
مدينة قامشلو خالل شهر رمضان المبارك، 

وذلك لمساعدة المحتاجين والفقراء...«6

تقرير/ معاوية محمد

تسير دولة االحتالل التركي على 
في  العثمانيون  أجدادها  نهج 
ارتكاب االنتهاكات اخملتلفة في 
املناطق السورية التي احتلتها؛ 
األحرار  إعدام  كان  فأمس 
أيار؛  السادس من  السوريني في 
وطالبوا  االحتالل  نبذوا  ألنهم 
إلى  تسعى  واليوم  باحلرية، 
وتغيير  السورية  املناطق  تتريك 
سجالت  وفتح  دميغرافيتها 
األصليني  لسكانها  مزيفة 
األصل،  تركمان  أنهم  على 
وتسعى إلى إعادة سيناريو لواء 

إسكندرون احملتل..«2
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كورونا«  الجائحة«  الكارثة  أخبار  باتت 
الدنيا  مالئة  وأضحت  والخاصة  العامة  حديث 
وشاغلة الناس، وغطت أخبار الجائحة اخبار 
وتجاوز  والمحليين،  السياسيين  تصريحات  و 
الحروب  من  الكثير  اخبار  ضحاياها  عدد 
والكوارث، وأخبار ونتائج انتشارها تغير كل 
االحترازية  اإلجراءات  رغم  وحين.  لحظة 

التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.
أول  فيها  سجلت  التي  المتحدة  الواليات  تعد 
األكثر  الدولة  شباط  نهاية  في  بالفيروس  وفاة 
تضرراً في العالم من جّراء وباء كوفيد-19، 
سواء من حيث عدد اإلصابات أو الوفيات إذ 
مصاب  مليون   1.2 حوالي  لوحدها  سجلت 
في  عنها  المعلن  اإلصابات  ثلث  من  )أكثر 
العالم بأسره( وأكثر من ربع الوفيات المسجلة 

في العالم.
بفيروس  الخاصة  التطورات  أبرز  يلي  وفيما 

كورونا عربيا ودوليا:
جديدة  إصابة   10559 تسجل  روسيا   -
 236  - ساعة.   24 خالل  كورونا  بفيروس 
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  وفاة و1120 
وفاة  126حالة  تسجل  الهند   - المكسيك.  في 
و2958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل 

الـ 24 ساعة الماضية.
فيروس  لضحايا  اليومية  الحصيلة  عاودت   -
المتحدة  الواليات  في  المستجد  كورونا 
 2333 سجلت  إذ  الثالثاء،  مساء  االرتفاع، 
وفاة بكوفيد-19 خالل 24 ساعة مقابل 1015 
وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة 

جونز هوبكنز.

- ارتفاع عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بكورونا 
الصحة  وزارة   -  .164807 إلى  ألمانيا  في 
السعودية: شفاء 955 حالة جديدة من مصابي 
فيروس كورونا ليرتفع عدد حاالت الشفاء إلى 
تسجل  األميركية  نيويورك  والية   -  .5431
230 وفاة بفيروس كورونا المستجد. - وزارة 
الصحة المصرية: تسجيل 388 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا و16 حالة وفاة. 
 190 تسجيل  الجزائرية:  الصحة  وزارة   -
 - وفيات.  كورونا و5  بفيروس  إصابة جديدة 
األردن يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة داخل 
 6 وتسجيل  التوالي  على  الثامن  لليوم  حدوده 

حاالت قادمة من الخارج
أول  المتحدة  المملكة  رسمية:  إحصاءات   -
وفاة  ألف   30 الـ  عتبة  يتجاوز  أوروبي  بلد 
نيويورك  في  السلطات   - كورونا.  بفيروس 
تبلغ عن تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس 
كورونا في دور رعاية المسنين لم يبلغ عنها 

سابقا.
بفيروس  جديدة  إصابة  تسجل 317  هولندا   -
كورونا و86 وفاة خالل الـ24 ساعة الماضية 
و87  ألفا   41 إلى  اإلجمالي  العدد  ليرتفع 
جديدة  إصابات   9 يسجل  اليمن   - مصابا. 
ليرتفع إجمالي  بفيروس كورونا ووفاة واحدة 
اإلصابات إلى 21 والوفيات إلى 3. - وزارة 
الصحة البحرينية: تسجيل 146 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و18 حالة شفاء خالل الـ24 

ساعة الماضية.
 526 تسجيل  الكويتية:  الصحة  وزارة   -
 24 الـ  خالل  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 

إلى  ليرتفع إجمالي اإلصابات  الماضية  ساعة 
تسجيل  القطرية:  الصحة  وزارة   -  .5804
951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل الـ 

24 ساعة الماضية.
إصابة  تسجيل  اللبنانية:  الصحة  وزارة   -
جديدة بفيروس كورونا بين الوافدين من غينيا 
ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 741. - وزارة 
جديدة  إصابة   98 تسجيل  العُمانية:  الصحة 
الحاالت  عدد  يصبح  وبذلك  كورونا  بفيروس 
المسجلة في السلطنة 2735. - وزارة الصحة 
اإلماراتية: تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس 
كورنا و187 حالة شفاء و9 وفيات خالل الـ 

24 ساعة الماضية.
بفيروس كورونا  - تسجيل 5 إصابات جديدة 
إجمالي اإلصابات 1018.  ليصبح  تونس  في 
في  الوطنية  الصحة  لجنة  بيانات  أظهرت   -
الصين، الثالثاء، أن البالد سجلت حالة إصابة 

مايو  من  الرابع  في  كورونا  بفيروس  واحدة 
انخفاضا من 3 إصابات في اليوم السابق.

- أعلنت نيوزلندا، الثالثاء، أنها لم تسجل أي 
حاالت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 

لليوم الثاني على التوالي.
 174 تسجيل  الجزائرية:  الصحة  وزارة   -
إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين خالل 
24 ساعة األخيرة. - األردن: عدم تسجيل أي 
المملكة  حدود  داخل  كورونا  بفيروس  إصابة 
حاالت   4 باستثناء  التوالي  على  السابع  لليوم 
قادمة من خارج الحدود. - تسجيل 86 إصابة 
ليرتفع  السودان  في  كورونا  بفيروس  جديدة 

العدد الى 678 حالة و41 وفاة.
- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 
إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428. 
- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة 

جديدة بكورونا.

مركز األخبارـ  تسير دولة االحتالل التركي على 
نهج أجدادها العثمانيون في ارتكاب االنتهاكات 
احتلتها؛  التي  السورية  المناطق  في  المختلفة 
فأمس كان إعدام األحرار السوريين في السادس 
من أيار؛ ألنهم نبذوا االحتالل وطالبوا بالحرية، 
السورية  المناطق  تتريك  إلى  تسعى  واليوم 
وتغيير ديمغرافيتها وفتح سجالت مزيفة لسكانها 
وتسعى  األصل،  تركمان  أنهم  على  األصليين 

إلى إعادة سيناريو لواء إسكندرون المحتل..
المدنيين  قبل  من  الشعبي  السخط  من  بالرغم 
االحتالل  يستمر  الدولية؛  المنظمات  ومناشدة 
التركي بمشاركة فصائل تركمانية من المرتزقة 
باالستمرار في االنتهاكات بحق المدنيين العزل 
واتباع سياسة التتريك في المناطق التي تحتلها 

تركيا.
من  حالة  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  وتسود 
بين  اقتتال  ونشوب  األمني  والفلتان  الفوضى 
فصائل المرتزقة التابعة لالحتالل التركي؛ مما 

يعرض حياة اآلالف من المدنيين للخطر.
اتباع  إلى  تركيا  سارعت  األخيرة  اآلونة  وفي 
سياسة التتريك بشكل مكثف؛ وذلك عبر فصائل 
لالستخبارات  مباشر  بشكل  تابعة  تركمانية 

التركية.
دولة  الباب؛ عملت  مدينة  في  وبحسب مصادر 
االحتالل التركي على عقد اجتماعات سرية في 
القرى الكردية المحتلة بمدينة الباب وجرابلس، 
القرى  تلك  ألهالي  مزيفة  سجالت  وفتح 
تركمان أصليون  أنهم  والمناطق إلقناعهم على 
ما  مالية وتقديم  بمبالغ  وليسوا كرداً، وإغرائهم 
يحتاجونه من سالل إغاثية باإلضافة إلى مساندة 
فصائل  من  القرى  تلك  ألهالي  القوة  وإعطاء 

المرتزقة الباقية.
بأمر  السرية  العملية  تلك  »تتم  المصدر:  وأكد 

السلطان  مرتزقة  وهم  التركمانية  الفصائل  من 
سلطان  ولواء  الحمزات  ومرتزقة  شاه  سليمان 
تلك  في  التركماني  الحركة  وحزب  مراد 

المنطقة«.
هاوار؛  أنباء  لوكالة  خاصة  مصادر  وبحسب 
المناطق  في  التركماني  الحزب  يقود  من  إن 
كانوا  )زياد حسن( وعناصر  المرتزق  المحتلة 
منتسبين لمرتزقة داعش سابقاً، أحمد أديب أبو 
أديب وحجي عثمان وهو يعمل مصمم لألحذية 
في مدينة الراعي والمرتزق حسين والي، ومن 
أخطر العمالء لالحتالل التركي )أديب مسلم أبو 

حسن(.
المنصرم؛  للعام  الثاني  الـ 18 من تشرين  وفي 
االحتالل  وجه  في  الباب  مدينة  أهالي  انتفض 
التركي، بسبب انتهاكاته بحق المدنيين والفوضى 
التي تسود جميع المناطق التي يتواجد االحتالل 

التركي فيها.
التركي  االحتالل  بوجه  الباب  أهالي  انتفاضة 
لصالح  تعمل  التي  المرتزقة  يد  على  قمعها  تم 
االحتالل التركي والتركمان الموجودون في تلك 

المناطق.
مارست االستخبارات التركية في مناطق تواجد 
الموجودة  الشعوب  جميع  بين  فتنة  خلق  قواتها 
األساليب  بشتى  ومضايقتهم  الكرد  وباألخص 
على يد فصائل المرتزقة لالنضمام إلى األحزاب 
التركمانية، باإلضافة إلى فرض المناهج التركية 
على المدارس والتعامل بالعملة الورقية التركية، 
ورفع العلم التركي وصور أردوغان على جميع 

المؤسسات هناك، وكأنها مناطق تركية.
تتريك  إلى  بذلك  التركي  االحتالل  ويهدف 
المدنيين  أن  بحجة  واحتالله؛  السوري  الشمال 

الموجودون في الشمال من أصول تركمانية.
دولة  عمدت؛  أيضاً  المنصرم  العام  وفي 

إنشاء حزام تركماني في  إلى  التركي  االحتالل 
عفرين المحتلة، يمتد من ناحية شرا إلى ناحية 
الغوطة  من  تركمانية  أسر  أسكنت  حيث  بلبلة، 
في منازل المهجرين، وذلك عبر إغرائهم بمالغ 

مالية وتوزيع سالل غذائية.
في اآلونة األخيرة عملت بعض فصائل المرتزقة 
لمصالحها  تعمل  وأصبحت  نفسها  تلقاء  من 
مما  التركية  األجندات  تنفيذ  دون  الشخصية، 
مرتزقة  وهم  منهم،  التخلص  إلى  بتركيا  دفعت 
)جيش الشرقية وأحرار الشرقية( الذين ينتمون 
الزور،  دير  مدينة  من  الشعيطات  عشيرة  إلى 
بقيادة المرتزق »أبو حاتم شقرا« والتي تأسست 
قرب مدينة إعزاز في الـ 22 من كانون الثاني 
على  لمجازر  تعرضهم  بعد  وذلك  لعام 2016 
يد مرتزقة داعش عام 2014 في محافظة دير 

الزور.
لإلعالن  الحقوقية  المنظمات  من  دعوات  وبعد 
الشرقية،  وجيش  الشرقية  أحرار  فصيل  عن 
منظمة إرهابية وإنها ارتكبت جرائم حرب في 
سوريا، أدركت دولة االحتالل التركي أن هذين 
المجتمع  أمام  عليها  خطراً  يشكالن  الفصيلين 
الدولي؛ فعمدت إلى التخلص منهم عبر إرسالهم 
الوفاق  حكومة  جانب  إلى  والقتال  ليبيا  إلى 

المدعومة من قبلها أو قطع الرواتب عنهم.
وشدد المصدر على أن مرتزقة أحرار الشرقية 
تركيا  إلى  الذهاب  رفضوا  الشرقية  وجيش 
والقتال إلى جانب حكومة الوفاق؛ مما أغضب 
الفصائل  قبل  من  عليهم  بالقضاء  فأمرت  تركيا 
التركمانية الموجودة في مدينة الباب وجرابلس 
عفرين  لمقاطعة  التابعة  جندريسه  وناحية 
في  الذي حصل  التفجير  كان  وآخرها  المحتلة، 
عفرين والباب واالقتتال الذي حصل في مدينة 
الثاني  في  جندريسه  وناحية  وجرابلس  الباب 

من الشهر الجاري الذي خلف العديد من القتلى 
والجرحى من الطرفين.

جندريسه  ناحية  في  الفصيلين  مرتزقة  يتوزع 
بعفرين المحتلة ومدينة الباب وجرابلس وسري 
بحق  المجازر  من  العديد  ارتكبوا  حيث  كانيه، 

المدنيين وباألخص الكرد.
ولو  حسين  المواطن  تحدث  السياق؛  هذا  وفي 
هاوار  أنباء  لوكالة  الباب  مدينة  أهالي  من 
الفوري  بالتدخل  الدولي  المجتمع  مطالباً 
المناطق  في  المدنيين  له  يتعرض  ما  إلنهاء 
التغيير  الباب وعملية  مدينة  المحتلة وباألخص 
االحتالل  دولة  عليها  تعمل  التي  الديمغرافي 

التركي.
وأكد ولو: »االحتالل التركي يسارع في تغيير 
وفتح  وتتريكها  المحتلة  المناطق  ديمغرافية 
أنهم  على  الكردية  القرى  في  مزيفة  سجالت 
تركمان األصل، وهذا يخلق الشكوك في نفوسنا 
بإعادة وتكرار سيناريو لواء إسكندرون المحتل 

في الشمال السوري«.
الباب  مدينة  في  المدنيين  »أوضاع  وتابع: 
وجرابلس من السيء إلى األسواء؛ بسبب أعمال 

تركيا الالأخالقية في تلك المناطق«.
وعن الوضع االقتصادي قال ولو: »إن الوضع 
المعيشي سيء أيضاً بسبب إتاحة فرص العمل 
لهم.  يعملون  والذين  فقط  التركمانية  لألسر 
الذي  واالقتتال  األمني  الفلتان  إلى  باإلضافة 
المرتزقة  فصائل  بين  يومي  شبه  بشكل  يحدث 

ناهيك عن التفجيرات التي تحصل«.
حديثه  نهاية  في  ولو  حسين  المواطن  وناشد 
انتهاكات  بوقف  والحقوقية  الدولية  المنظمات 
تلك  في  المدنيين  مصير  ألن  التركي  االحتالل 

المناطق معرض للخطر والتتريك. 

رايتس  هيومن  منظمة  دعت  ـ  األخبار  مركز 
عميقة  حفرة  في  التحقيق  إلى  مؤخراً  ووتش 
فترة  خالل  وخصوصاً  سنوات،  خالل  تحولت 
لرمي  موقع  إلى  »داعش«،  مرتزقة  سيطرة 
المنظمة  أشادت  كما  سوريا.  شمال  في  الجثث 
في  للتحقيق  الديمقراطية  سوريا  مجلس  بجهود 
المسألة ضمن جهوده للتحقيق في مختلف جرائم 

داعش.

الحفرة تقع يف أقىص ريف 
الرقة الشاميل بعمق 50 مرتاً.

بطائرة  والرحلة  ووتش  رايتس  هيومن  تحقيق 
بدون طيار إلى أسفل الحفرة أظهرا الحاجة إلى 
واستخراج  الموقع،  بتأمين  السلطات  تقوم  أن 

من  األدلة  على  والحفاظ  منه،  البشرية  الرفات 
أجل اإلجراءات الجنائية ضد القتلة.

بعد  الحفرة  حول  تحقيقاتها  المنظمة  وبدأت 
تحرير الرقة من مرتزقة داعش في عام 2017 
وتبين لها أنه جرى رمي جثث فيها خالل وبعد 

حكم المرتزقة المتطرف.
بشأن  ووتش  رايتس  هيومن  تحقيق  تضمن 
ومراجعة  محليين،  سكان  مع  مقابالت  الهوتة 
لصور  وتحليل  داعش،  سّجلها  فيديو  لمقاطع 
ملتقطة باألقمار الصناعية، وتوجيه طائرة بدون 

طيار إلى الحفرة الذي يبلغ عمقها 50 متر.
ووتش  رايتس  هيومن  في  سوريا  باحثة  قالت 
ذات  كانت  التي  الهوتة،  »حفرة  كيالي:  سارة 
يوم موقعاً طبيعياً جميالً، أصبحت مكانا للرعب 
واالقتصاص. فَْضح ما حدث هناك، وفي المقابر 

أساسي  أمر  سوريا،  في  األخرى  الجماعية 
لتحديد ما حدث آلالف األشخاص الذين أعدمهم 

داعش ومحاسبة قتلتهم«.
بدون  طائرة  بواسطة  الهوتة  استطالع  كشف 
 )ANAFI( أنافي«  »باروت  من طراز  طيار 
في  المياه  سطح  على  تطفو  جثث  ست  عن 
األسفل. بناء على حالة التحلل، يبدو أن الجثث 

ألقيت هناك بعد وقت طويل من مغادرة داعش 
المنطقة. ال تزال هوية هؤالء الضحايا وأسباب 

وفاتهم مجهولة.
وفي 5 أبريل/نيسان، وفي خطوة إيجابية، أعلن 
فريق  إنشاء  عن  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
عمل جديد للمساعدة في تحديد مصير المفقودين 

والمختطفين من قبل داعش.

بعد أن ساد اعتقاد منذ فترة طويلة أن القمر 
يتكون من صخور »ميتة«، لكن أدلة جديدة 
كشفت خالف ذلك، بعد أن أظهرت البيانات 
القمري  االستطالعي  المدار  من  المأخوذة 
ظهرت  مكشوفة  تالال  ناسا  لوكالة  التابع 
إلى  العلماء  قاد  ما  السطح،  على  حديثا 
االعتقاد بأنها ناتجة عن نظام تكتوني نشط.

وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن 
العلماء عثروا على أكثر من 500 بقعة من 
الصخور المكشوفة على جانب القمر خالية 
من القمم أو التربة المنتشرة عبر هذا الجانب 

من سطح القمر.
األساس  ذات  التالل  هذه  أن  وأضافت 
الصخري المكشوف، دليال على أن النشاط 
القمر منذ وقت  بتكسير سطح  قام  التكتوني 
من  الصخري  الحطام  وتمكن  ببعيد،  ليس 
تاركا  والفراغات  الشقوق  إلى  االنزالق 

الصخور مكشوفة.
يكون  القمر  سطح  معظم  أن  إلى  وأشارت 

النادر  فمن  لذا  الصخري،  بالحطام  مغطى 
ما  وهو  المكشوفة،  البقع  هذه  مثل  وجود 
هذا  يكون  أن  يقترح  العلماء،  فريق  يجعل 
اليوم،  حتى  مستمر  وربما  حديثا،  التصدع 
حيث أنه غالبا ما يتم تغطية مثل هذه الهياكل 

بسرعة.
سطح  معظم  فإن  العلمية،  للدراسات  ووفقا 
وهو  الصخري،  الحطام  من  يتكون  القمر 
الصخور،  تغطي  متجانسة  غير  طبقة 
والصخور  والتراب  الغبار  من  وتتألف 
المستمر  القصف  عن  الناتجة  المتكسرة 

للنيازك الصغيرة والمؤثرات األخرى.
من  مكشوفة  صخور  بها  تالل  وشوهدت 
قبل، وفسر العلماء وجودها بدليل يوضح أن 
هذه  عن  أسفرت  التي  هي  البركانية  الحمم 
الحديثة عثرت على  الدراسة  لكن  الهياكل، 
النشاط  خالل  من  تفسيرها  يمكن  ال  تالل 
قبل  ما  إلى  يعود  الذي  القديم،  البركاني 
4.3 مليار سنة، ويبدو أنها مرتبطة بنشاط 

تكتوني أحدث.
بقيادة  براون،  جامعة  في  فريق  واستخدم 
المدار  من  بيانات  فاالنتيناس،  أدوماس 
ناسا  لوكالة  التابع  القمري  االستطالعي 
بحار  داخل  الغريبة  المكشوفة  البقع  لتحديد 
الكبيرة  الداكنة  البقع  وهي  وحولها،  القمر 

على جانب القمر.
من  الدراسة،  في  المشارك  المؤلف  وقال 
»الكتل  إن  شولتز،  بيتر  براون،  جامعة 
قصير  عمر  لها  السطح  على  المكشوفة 
يحدث  الصخري  الحطام  تراكم  ألن  نسبيا 

باستمرار«.
جمعها  التي  المالحظات  خالل  ومن 
الصخور  أن  الفريق  وجد  الباحثون، 
حديثا،  عليها  عثر  التي  الـ500،  المكشوفة 
تتماشى بشكل مثالي مع التصدعات القديمة 
تابعة  بعثة  رصدتها  التي  القمر  قشرة  في 

لوكالة ناسا في عام 2014.
ما  أن  نعتقد  يجعلنا  »هذا  شولتز  وأضاف 

بأشياء  مدفوعة  مستمرة  عملية  هو  نراه 
الباحثون  ويعتقد  القمر«.  باطن  في  تحدث 
مليارات  منذ  بدأ  ربما  التكتوني  النشاط  أن 
السنين عندما واجه القمر تأثيرا كبيرا، ألن 
السطح  يغطي  ما  عادة  الصخري  الحطام 

بسرعة، وفقا للصحيفة البريطانية.
ال  النشاط  هذا  مثل  إن  قالوا  الباحثين  لكن 
يزال مستمرا حتى اليوم، ما يدفع باستمرار 
حجر  وترك  وتكسيرها  التالل  ارتفاع  إلى 

األساس مكشوفا.

آخر مستجدات جائحة كورونا حول العالم سيراً على نهج أجدادها العثمانيني بإعدام الوطنيني السوريني.. دولة 
االحتالل التركي تستمر في تغيير دميغرافية املناطق السورية احملتلة

حفرة الهوتة تكشف جرائم داعش

وسط ذهول العلماء: أدلة جديدة تنسف »نظرية القمر«
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في  النساء  أصوات  تتعالى  قامشلو-  روناهي/ 
الالزمة  التدابير  التخاذ  سوريا  وشرق  شمال 
للحد من العنف المطبق على المرأة، وضرورة 
الظلم  وباء  لمكافحة  والسبل  الوسائل  إيجاد 

وضمان االستجابة السريعة.
إثارة  به  يُراد  سلوك  األسري  العنف  ظاهرة 
جسدياً  كان  سواًء  باألذى  التسبب  أو  الخوف 
تعرضاً  األكثر  والفئة  جنسياً،  أو  نفسياً  أو 
للعنف المنزلي هن فئة النساء، ويُعد واحداً من 
تفشي  وبعد  قبل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر 

كورونا.
التزال المرأة تعاني من الثقافة الذكورية ولكن 
بنسبة  األخيرة  اآلونة  في  تراجعت  قد  كانت 
حاالت  ازدادت  كورونا،  وباء  ظهور  وبعد  ما 
العنف المنزلي الموجهة ضد النساء بشكٍل كبير.

»النزال نعاني من حالة الهيمنة الذكورية«
مع  صحيفتنا  ألتقت  الموضوع  هذا  وبصدد 
لينا  السورية  المرأة  لمجلس  العامة  المنسقة 
بركات، والتي أشارت بأن الموضوع الذي يلفت 
الصحي  والحجر  الحظر  مرحلة  طيلة  األنظار 

العنف  هو  العالم  أنحاء  جميع  على  طبق  الذي 
المنزلي، مؤكدةً خالل حديثها بأنه قد تم ظهور 
المطبق  المنزلي  العنف  وباء  وهو  آخر،  وباء 
على المرأة، وأضافت قائلةً: »لألسف أظهرت 
اإلحصائيات والدراسات التي نشرت عن طريق 
المنظمات العالمية والدولية منها األمم المتحدة، 
وبنسب مروعة بزيادة العنف ضد المرأة، ويبدو 
أنه النزال نعاني من حالة الهيمنة الذكورية على 
الرغم من ادعاء بعض الدول بأنها تمنح المرأة 
حقوقها، ولكن خالل هذه الجائحة ظهر أن هناك 
غض بصر على حاالت العنف ضد المرأة في 

الدول األوربية«. 
أما بالنسبة للنساء بمناطق شمال وشرقي سوريا 
كورونا  جائحة  فقبل  كنساء  بأنهن  لينا  أشارت 
والعنف  الضغوط  من  يعانين  هذا  يومنا  وحتى 
العنف  أو  النفسي  العنف  سواًء  أشكاله  بكل 
حاالت  من  العديد  ظهرت  قد  كما  جسدي، 
االنتحار في اآلونة األخيرة، إضافةً إلى حوادث 
القتل االنتقامية التي طالت العديد من النساء في 
عدة مناطق سورية التي أودت بحياتهن، وتابعت 
بالقول: »لذلك قمنا مؤخراً بتصريح بيان للرأي 
القديمة  العام لتسليط الضوء على هذه الظاهرة 
الجديدة من أجل اتخاذ التدابير السريعة لمعالجة 

هذا الموضوع، وفضح الممارسات التي تطبق 
على نساء العالم أجمع وليس فقط في مناطقنا«. 

ضرورة وضع خطة توعوية..
توعوية  خطة  إلى  »نحتاج  قائلةً:  لينا  وأردفت 
لتغيير  عالي  مستوى  على  والتعاون  للعمل 
المفاهيم والثقافات، وأن يكون هناك خلية لألزمة 
لمعالجة هذه الحاالت وإعادة النظر في القوانين 
الموجودة والمطبقة من أجل حماية المرأة العنف 
المنزلي، وأن تشعر المرأة بأن هناك مساحات 
األمان تستقبل النساء اللواتي يتعرضن للضغط 
اآلثار  من  أجل حمايتهن  من  العنف  أو  النفسي 

التي تترتب على هذه الضغوط«. 
وشرق  شمال  في  المرأة  دار  بأن  لينا  ونوهت 

سوريا لديه خط ساخن الستقبال الشكاوي، حيث 
المنزلي،  للعنف  تتعرض  التي  الحاالت  وثقت 
المتواجدة،  الحاالت  العديد من  بأن هناك  مبينةً 
لإلدالء  بيان  هناك  سيكون  وقت  أقرب  وفي 
الموضوع  هذا  حول  المعلومات  من  بالعديد 
المنسقة  بحسب قولها. وفي نهاية حديثها دعت 
العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات جميع 
نساء العالم بأن يوحدن جهودهن من أجل حماية 
أنفسهن الدائمة في األزمات التي تظهر وتطفو 
على السطح كالوباء، وقالت: »يبدو أن النساء ال 
زلن في خطواتهن األولى باتجاه حريتهن، لذلك 
علينا أن نتكاتف ونصبح يداً بيد لنستطيع مقاومة 

ما نتعرض له من األذى والعنف«.

مشكلة  بحل  مقصود  الشيخ  حي  نساء  طالبت 
األهالي  يسعى جميع  في وقت  األسعار  ارتفاع 
إلى الحماية من فايروس كورونا واإللزام بالبقاء 
لجنة  عملت  المطالب  لهذه  وتلبيةً  المنزل,  في 
الرقابة على تحديد قائمة بأسعار المواد وطالبت 
من الشعب التعاون واإلبالغ عن المحالت التي 

تتالعب باألسعار.
بعد انتشار وباء كورونا في العالم بأسره واتخاذ 
التدابير الالزمة اتخذت اإلدارة الذاتية في شمال 
االحترازية  التدابير  من  جملة  سوريا  وشرق 
بوقف  تجلت  ومنها  الوباء,  من  األهالي  لحماية 
على  أثّر  الذي  األمر  جزئي,  بشكل  التجوال 
ارتفاع  حلب  في  لألهالي  المعيشية  الحياة 
واألهالي  رمضان,  شهر  في  وخاصةً  األسعار 
وبهذا  اليومية,  احتياجاتهم  تلبية  على  مجبرون 
لمطالب  وتلبيةً  شكاويهم,  األهلي  قدم  الصدد 
على  الرقابة  لجنة  عملت  وشكاويهم  األهالي 
من  التالعب  لمنع  المواد  بأسعار  قائمة  تحديد 

قبل التجار وأصحاب المحالت.

صعوبات ألجل تأمني 
االحتياجات

وحيال ارتفاع األسعار تحدثت المواطنة خديجة 
»بسبب  قائلةً:   JINNEWS لوكالة  سليمان 
وجميع  الحياة  توقفت  كورونا  فايروس  انتشار 
االحترازية  التدابير  اتخاذ  مع  فأننا  األعمال, 
نتيجة  يعمل  أحد  وال  منازلنا,  في  بالبقاء  نلتزم 
من  يعانون  الفقيرة  فالعوائل  التجوال,  لحظر 
احتياجات  تأمين  أجل  من  كثيراً  الصعوبات 

أطفالهم«.
ونوهت خديجة بأن ارتفاع األسعار بحلول شهر 
فقد  األهالي,  جميع  على  سلباً  يؤثر  رمضان 
توقفت األيدي العاملة وبالتالي باتت األسعار في 
وضع  من  يعاني  فالشعب  تُصدق،  ال  األسواق 
األسعار  واستغالل  العمل  فرص  فيه  يتوفر  ال 
الشعب,  على كاهل  التجار تشكل عبئاً  قبل  من 

وطالبت بإيجاد حل لهذه المشكلة.

وبدورها تحدثت فيدان محمود والتي هنأت بداية 
شهر رمضان على كافة الشعب، ومن ثم أفادت 
مقصود  الشيخ  حي  في  وخاصةً  الشعب  بأن 
يعرف بعمله المتجلي بتأمين قوته اليومي ومع 
الذاتية  اإلدارة  اتخذت  الفايروس  انتشار  بداية 
جملة من التدابير الوقائية بمنع التجوال وإغالق 
جميع األماكن, وتابعت: »لكننا في شهر رمضان 
لألسعار,  معقول  غير  ارتفاع  هناك  أن  نرى 
فكيف لألهالي أن يلبوا متطلبات واحتياجهم في 
إلى  الشعب  يدفع  األمر  هذا  االرتفاع,  هذا  ظل 

إيجاد صعوبة في الحياة اليومية والمعيشية«.
القادر  عبد  بديعة  تحدثت  أخرى  جهة  ومن 
بات  األسعار  ارتفاع  »موضوع  وقالت: 
كيف  بأننا  فقط  اآلن  نفكر  الجميع,  موضوع 
سنلبي احتياجات أطفالنا اليومية والحياتية, فأنا 

الكثير من  اللحم وفي  ببيع  صاحبة محل وأقوم 
األحيان يسأل األهالي عن قيمتها وال يستطيعون 
وقت  بأسرع  حل  إيجاد  يتوجب  لذا  شرائها, 

وعودة األهالي إلى رأس عملهم«.

توزيع قوائم لتحديد 
األسعار..

اإلدارية  تحدثت  الشعب  مطالب  وبخصوص 
وقالت:  هورو  رجا  السوق  رقابة  لجنة  في 
»بعد انتشار فايروس كورونا تم حظر التجوال 
األسواق  جميع  وإغالق  المناطق,  جميع  في 
والمحالت والمؤسسات باستثناء محالت المواد 
الصحية  والمراكز  والخضروات  الغذائية 
ارتفعت  األمر  هذا  جانب  وإلى  والصيدليات, 
واستطاعتنا  إمكانياتنا  بقدر  ونحن  األسعار, 

ضمن الحي نسعى إلى خفض هذه األسعار«.
بجوالت  يقومون  الرقابة  كلجنة  بأنهم  وأكدت 
القائمة  ويوزعون  المحالت  جميع  على 
التجار  جميع  على  األسعار  فيها  حددت  التي 
وأصحاب المحالت، ودعت المواطنين للتعاون 
معهم وإبالغهم عن األشخاص والمحالت الذين 

يتالعبون باألسعار.

نمور  مدرسة  بدأت  ـ  قامشلو   / روناهي 
التايكواندو الدولية في الحسكة بإقامة مسابقة 
تعتمد  والتي  تايكواندو،  حركة  »أجمل 
المشترك،  قبل  من  بصورة  المشاركة  على 
وتميزت المسابقة بمشاركة دولية واسعة من 

العديد من بلدان العالم.
معظم  في  الرياضية  النشاطات  توقف  بعد 
بلدان العالم منذ منتصف شهر آذار الماضي 
بسبب جائحة كورونا والتي حصدت أرواح 
أكثر من ربع مليون شخص، وسجلت أكثر 

من ثالث ونصف مليون مصاب.
وبهدف الحفاظ على االستمرارية والبقاء في 
أجواء الرياضة تقام بطوالت أونالين، للعديد 
من األلعاب المختلفة، ومن هذا المنطلق إقامة 

مدرسة نمور التايكواندو الدولية في الحسكة، 
عبر  تايكواندو«،  حركة  »أجمل  مسابقة 
إرسال صور من قبل المشتركين في المسابقة 

إلى صفحة المدرسة أو عبر الواتس آب.
الماضي  األحد  يوم  منذ  المسابقة  وبدأت 
ـ  السعودية  من:  واسعة  دولية  وبمشاركة 
ـ العراق ـ تونس ـ  إقليم كوردستان  ـ  مصر 
المغرب ـ ألمانيا ـ كوريا الجنوبية ـ الجزائر 
ـ األردن ـ لبنان ـ اليمن ـ األمارات العربية. 
الفائزين  اختيار  على  المشرفة  اللجنة  أما 
بالمراكز األولى الثالث، ستتألف من خمسة 

خبراء من خمس دول.
المشاركين  صور  بإدراج  المسابقة  وبدأت 
عبر صفحة المدرسة الرسمية على الفيسبوك، 
وتم اختيار الصور األجمل والمنفذة بطريقه 
الفائزين  على  اللجنة  وتعتمد  صحيحة، 
بالمراكز األولى الثالث ممن يحصلون على 
باإلضافة   Likes اإلعجابات  من  عدد  أكبر 

لتقدير اللجنة.
بحيث تتوزع العالمات على تقدير اللجنة 50 
 50 االعجابات  أي  الصفحة  وعبر  عالمة 
عالمة وهذا األمر سيكون في نهاية المسابقة 
يستخدم  الذي  الصورة  استبعاد  وسيتم 
أصحابها اليكات وهمية من المسابقة، وينال 

الفائزين التالي:
 + حزام   + تايكواندو  بدلة  األول:   المركز 

شهادة تقدير.
المركز الثاني: بدلة تايكواندو + شهادة تقدير.

شهادة   + تايكواندو  حزام  الثالث:  المركز 
تقدير.

الخميس  غداً  يوم  إلى  الصور  نشر  ويستمر 
المصادف 2020/3/7، حتى الساعة الثانية 
عشر ليالً. ليتم بعدها التصويت لمدة يومين 
من  األولى  المراكز  تصنيف  إلى  باإلضافة 
قبل اللجنة الفنية للمسابقة المكونة من خمسة 
تباعاً  ينشر  وبعدها  دول  خمسة  من  خبراء 

أفضل الصور والترتيب النهائي لألبطال.
الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة  وتعتبر 
في  التايكواندو  للعبة  األساسية  األعمدة  من 
جلبت  التي  والمدرسة  سوريا  وشرق  شمال 
اسم  وأوصلت  عالمياً،  الملونة  الميداليات 
للمحافل  سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج 
حسين  دليار  البطلة  فوز  وآخرها  الدولية، 
»أون  للتايكواندو  الدولية  مصر  ببطولة 
الين« بحيث حققت المركز الثاني بعد تنافس 
مع أكثر من خمسين العبة والعب من 15 

دولة.

يحظى العبو البيسبول في تايوان بأرقام متابعة 
عجيب،  شيء  يوجد  وال  العالم،  عبر  قياسية 
الرياضات  من  والقليل  مبارياتهم،  أن  خاصة 
األخرى، هي الوحيدة المتاحة خالل أزمة وباء 

كورونا.
)إم. الرئيسي  البيسبول  دوري  يتمكن  ولم 
البدء.  من  الشمالية،  أمريكا  في  الرائد  إل.بي(، 
لكن في تايوان، فإن الدوري المكون من أربعة 
فرق، بدأ منذ أكثر من ثالثة أسابيع. ورغم أنه 
سيتم السماح لـ200 مشجع بحضور المباريات، 
بداية من الجمعة المقبل، إال أن المواجهات تذاع 
من  للرؤية  ومتاحة  مباشرة،  التليفزيون  عبر 

خالل اإلنترنت.
ملعب  في  المتواجدين  المشجعين  أن  وتبين 
الورق  من  مصنوعون  مونكيز«،  »راكوتين 
إنتاج  من  الطبل هو روبوت  المقوى، وعازف 
مكبر  نظام  عبر  الموسيقى  وتندفع  محلي. 

الصوت، لكن ال أحد يعلم من المستفيد.
»تعديل كبير«

باسم  الرسمي  المتحدث  سونغ،  سو  تاي  وقال 
متحمسين  ليسوا  الالعبون  »بالطبع  الدوري: 
التشجيع  أن  خاصة  الحالي،  الموقف  بشأن 
للغاية،  مهمة  واألجواء  والجماهير  والهتاف 
للروح المعنوية والحماس، وكان التعديل كبيراً 

للغاية إلقامة البطولة بدون جمهور«.
قبل  الالعبين  حرارة  درجة  قياس  ويجري 
المباريات، وفيما بينها، وال يُسمح لهم بالخروج 
إجراء  يتم  ال  لكن  بالقطار،  السفر  أو  للمطاعم 

فحوص خاصة بالكشف عن فيروس كورونا.
ويرتدي العاملون في الملعب أقنعة للوجه، بينما 
مقدما،  أسمائهم  تسجيل  المراسلين  على  يجب 
على  واالبتعاد  الصحية،  البيانات  واستكمال 
األقل متراً عن أي شخص يجرون مقابله معه. 
لكون  اإليجابية،  الجانبية  اآلثار  بعض  وتوجد 

مثل  صوت،  »كل  تاي:  وقال  هادئاً.  الملعب 
ضرب المضارب للكرة أو التقاط الكرات، حاد 
وعاٍل.. عادةً بالكاد نسمع مثل هذه األصوات«. 
في  الالعبين  إبقاء  على  أيضاً،  الهدوء  ويساعد 

حالة تركيز شديد.
»اهتمام غير مسبوق«

وبما أنها اللعبة الوحيدة التي تذاع مباشرة - على 
الجنوبية  كوريا  في  الدوري  بداية  حتى  األقل 
أصبح دوري البيسبول في تايوان فجأة رياضة 

عالمية.
من  الكم  هذا  استقبال  نتوقع  »لم  تاي:  وقال 
للغاية على  الدولي.. هذا االنفتاح مفيد  االهتمام 
نحو غير مسبوق«. وتذاع المباريات تليفزيونياً 
وعبر اإلنترنت، والتعليق متاح باللغة اإلنكليزية.
لكنهم  باإلحباط،  البيسبول  مشجعو  ويشعر 
وممتنين  المالعب،  خارج  إبقائهم  يتفهمون 
وجود  عدم  من  بدالً  المباريات،  رؤية  إلمكانية 
الذي  هوانك،  توني  المشجع  وقال  أحداث.  أي 
»طالما  عقدين:  منذ  التايواني  الدوري  يتابع 
الطرق  هذه هي  يتضح،  لم  الوبائي  الوضع  أن 

لحماية الالعبين والجماهير«.
وأضاف: »إذا أصيب الالعبون بالعدوى، ليس 
فقط هم الذين لن يصبحوا قادرين على الخروج 

للملعب، لكن الملعب بأكمله لن يعمل«.
السيطرة  تحت  كورونا  فيروس  تايوان  وأبقت 
بشكل كبير، بالمقارنة بالعديد من البلدان. وبداية 
من يوم الجمعة المقبل، سيتم السماح ألعداد قليلة 

من الجماهير بالعودة ألنشطتهم.

المنتخب  قائدة  رابيوني،  ميجان  قالت 
األمريكي لكرة القدم للسيدات، إنها لن تستسلم 
في معركتها التي تهدف من خاللها لمساواة 

أجور الالعبات بالالعبين.
في  فيدرالية  محكمة  رفضت  أن  وبعد 
للمنتخب األمريكي  كاليفورنيا زيادة األجور 
خيبة  عن  رابيوني  ميجان  عبرت  للسيدات، 

أملها.
لبرنامج  عاماً(   34( رابيوني  ميجان  وقالت 
صباح الخبير أمريكا )جود مورنينغ أمريكا( 
المذاع على قناة »ايه.بي.سي«: »صدمت من 
ونمضي  سنستأنف  بالتأكيد  والتفسير.  الحكم 

قدما«.
ودخل فريق السيدات األمريكي، بطل العالم 
مرات  أربع  األولمبي  والبطل  مرات  أربع 
أيضا، في جدال مع اتحاد الكرة لعدة أشهر من 
أجل الحصول على زيادة كبيرة في األجور 

ليصبح الفريق قريبا من منتخب الرجال.
القاضي أر.جاري كالوسنر في حكمه  وقال 
فريق  إن  الماضي  الجمعة  يوم  صدر  الذي 
وفقاً  األجور  لدفع  عرضا  رفض  السيدات 

لنفس هيكل فريق الرجال.
أجورهم  على  يحصلن  أن  سيعني  كان  هذا 
عن كل مباراة. لهذا السبب، ذكر الحكم، إنه 
ليس بإمكانهم أن يجادلوا بشأن المكاسب التي 

تلقينها وفقاً لهيكل المدفوعات الخاص بهن.
وناقضت ميجان رابيوني هذا التأكيد، قائلة: 
وبالتأكيد  مطلقاً  إلينا  يقدم  لم  الرجال  »عقد 

ليس نفس القيمة المالية«.
الالعبات  ادعاء  في  المحكمة  ستحكم  ولكن، 
الالتي تزعمن وجود تمييز في ظروف السفر 
القضية  لهذه  االستماع  وسيكون  والدعم. 

الشهر المقبل.

تقرير/ جوان محمد

دق أجراس اإلنذار كمؤشر خطير لزيادة العنف ضد املرأة..

نساء حي الشيخ مقصود يطالنب بحل مشكلة ارتفاع األسعار..

 والرقابة تدعو لإلبالغ عن اخملالفني

مشاركة دولية واسعة مبسابقة »أجمل حركة تايكواندو«

ميجان رابيوني ترفض االستسالم بعد حكم روبوت ومشجعون من ورق بدوري البيسبول التايواني

»املساواة في األجور«

تقرير/ إيفا ابراهيم   
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من  مقدار  هناك  كان  البدء،  في 
آليات التتبع لمالحقة الوباء، ولكنها 
انتهت بالفشل، حتى لم يعد باإلمكان 
وصارت  الحاالت،  مالحقة 
العالم  أرجاء  مختلف  في  السلطات 
منازلهم،  في  بالبقاء  السكان  تلزم 
اقتصادي  بشلل  تسبب  الذي  األمر 
وضيق  كبيرة،  وخسائر  هائل، 
معدالت  معه  ارتفعت  اجتماعي 
المنزلي،  العنف  وأعمال  االكتئاب 

والجوع، وحاالت االنتحار.
في  األزمة  بداية  منذ  نعرف  كنا 
سوف  المستشفيات  أن  الصين، 
فحص،  أجهزة  إلى  بحاجة  تكون 
وأجهزة تنفس، وأن متطلبات العزل 
ومواد  كمامات  توفير  تستوجب 
العقالني  من  وكان  وكفوف،  تعقيم 
شركات  الحكومات  تدفع  أن  تماما 
دون  من  اإلنتاج  تبدأ  لكي  التصنيع 
إبطاء وال توقف حتى يتوفر الغطاء 
آليات  االحتياجات،  تلك  من  الكافي 
على  تراهن  أال  يجب  كان  العزل 
التزامهم  مدى  أو  الناس،  سلوكيات 
إلى  حاجة  هناك  كانت  بالقواعد، 
البديل  الخيار  يكون  أن  أو  حوافز، 
هو الضبط بالقوة والقسر، كما فعلت 

الصين.
نحن نقف اآلن في قلب مأساة تطحن 
معايير  وال  قيم،  دون  من  البشر، 
إليهم  النظر  في  وتقتصر  أخالقية، 
فئران  أو  حياة  فئران  أنهم  على 
رؤية  الصين،  في  القمع  تجارب، 
مسبقة إنه تصور لمعنى من معاني 
الحياة، وهو ليس أفضل التصورات 
الممكنة ولكنه أفضل من الفوضى، 
األمن  وأجهزة  الجيش  استدعاء 
المتقاعدين  من  الطبية  والطواقم 
هائلة  إمكانيات  وفر  والمتطوعين، 
تداعياتها،  وضبط  األزمة  إلدارة 
الكفاح  من  هائل  مقدار  ثمة  وكان 
أطباء  من  طواقم  قدمته  الذي 
دون  من  يعملون  ظلوا  وممرضين 
المقياس  هو  كان  التفاني  حساب 

الوحيد للمواجهة.
إجراء  أنه  أثبت  الحدود،  إغالق 
حصيف، ولكنه جاء متأخرا ووقف 
أنها  بما  ضروريا،  كان  الطائرات 
ولكن  مغلقة  صناديق  بطبيعتها، 
حماية الركاب والطواقم بتجهيزات 
وقائية تكفل عدم التفشي، كان يمكن 
أن يجعلها تتواصل، فال ينقطع العالم 

عن بعضه سوى أن تلك التجهيزات 
للذين  حتى  متوفرة،  غير  تزال  ما 
من  األمامية  الخطوط  على  يقفون 

أطباء وممرضين.
نحن في الشهر الرابع اآلن من اندالع 
الوباء، وما تزال بريطانيا تكافح من 
حماية  أردية  على  تحصل  أن  أجل 
شخصية لمقاتلي الخطوط األمامية، 
من  أكبر  يكون  أن  يمكنه  فشل  أي 
هذا؟ البحث عن لقاح وعالج للوباء 
بدأ بسرعة، ولكن ذلك لم يكن عمالً 
إنسانية،  غير  وغاياته  مخلصاً، 
البحث  مؤسسات  أن  هو  حصل  ما 
كل  لتبحث،  سارعت  والمختبرات، 
أن  يمكن  ال  الكنز،  عن  بمفرده، 
غير  بدوافع  إنسانية،  أزمة  تواجه 

إنسانية، هذا شيء بشع.
العديد من الشركات أنزلت عالجات 
في  يزال  ما  منها  والكثير  سابقة، 
من  األولى،  المختبرية  المراحل 
تكسب  لعلها  الزمن  تسابق  أن  أجل 
في  وجد  من  بينها  وهناك  الجائزة، 
ليختبر مدخراته  فائدة عملية  الوباء 
ألنها  التجريبية  العالجات  من 
تطحن  “جائحة”  إلى  بحاجة  كانت 
تمضي  لكي  البشر  من  كافياً  عدداً 
التجارب السريرية على نحو يسمح 

بالحصول على نتائج أدق.
معايير َمْن يجب أن يتلقى العالج، أو 
َمْن يمكن أن يخضع للتجارب كانت 
ما  بذاتها،  قائمة  أخالقية  فضيحة 
كشفت  خدمات صحية  مؤسسة  من 
قرارات  وظلت  المعايير،  تلك  عن 

الصف  في  تُتخذ  والموت  الحياة 
قيم  المؤسسات،  تلك  من  اإلداري 
هناك  مكان  لها  يعد  لم  الديمقراطية 
من  تبدأ  الرعاية  في  األولويات 
إلى  بالتدريج  لتنحسر  سناً  األصغر 
األولويات  بينما  الصفر،  تبلغ  أن 
من  تبدأ  واالختبارات  التجارب  في 

األكبر سناً.
رعاية  دور  تحولت  السبب  لهذا 
الناحية  من  مقابر  إلى  المسنين 
من  صاروا  البشر  هؤالء  العملية، 
لزوم ما ال يلزم، وحياتهم أقل قيمة 
من كل ما كانوا يفعلون، نحن نقف 
البشر،  تطحن  مأساة  قلب  في  اآلن 
أخالقية،  معايير  وال  قيم،  دون  من 
أنهم  إليهم على  النظر  في  وتقتصر 
فئران حياة أو فئران تجارب. أكثر 
ما يحز في النفس اليوم، ليس الذين 
خسرناهم من البشر فقط، وإنما أيضا 
أولئك الماليين، عشرات الماليين أو 
أكثر، ممن كانوا يعملون على قوت 
قوت،  بال  أنفسهم  فوجدوا  يومهم 
هذه مرارة إنسانية كبرى وال أدري 
لها  السماح  البشر  بباقي  يليق  كيف 
أن تستمر أو تتكرر، أولئك على أي 
حال ضحايا جائحة، وضحايا ما بعد 

الجائحة أيضا.
في  يتوفر  سوف  اللقاح  أو  العالج 
مريض،  عالم  في  ولكن  النهاية، 
طويلة  سنوات  إلى  يحتاج  سوف 
قبل أن ينسى ما يحصل اليوم، وإلى 

سنوات أطول لكي يعثر على قيم.

عالج لوباء في عالم مريض

الوحدة  أن  سوريا  شمال  من  ساسة  أكد 
الراهن؛  الوقت  في  ضرورية  الكردية 
تحققت  التي  المكتسبات  على  للحفاظ 
إلى  وأشاروا  المنصرمة،  األعوام  في 
االعتماد  الكردستانية  القوى  بإمكان  أن 
على رسالة القائد أوجالن؛ لتالفي وحّل 
الدول  تولدها  التي  المعقدة  األزمات 
ـ  كردي  اقتتال  خلق  بهدف  المستعمرة؛ 

كردي.
روج  في  الكردي  الشعب  أنظار  تتوجه 
أطلقتها  التي  المبادرة  نجاح  إلى  آفا 
القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية 
لتوحيد الصف الكردي، ودرء المخاطر 
المنطقة،  ضد  المحاكة  والمخططات 
بين  الخالفات  إنهاء  شأنها  من  والتي 
األطراف والقوى الكردية في روج آفا، 

وتشكيل مرجعية سياسية موحدة.
الديمقراطي  البارتي  حزب  سكرتير 
سكو  الكريم  عبد  سوريا   - الكردستاني 
ترتيب  أن  هاوار  أنباء  لوكالة  أوضح 
بالنسبة  الكردي من الضروريات  البيت 
لهم، وقال: »هناك الكثير من المحاوالت 
ـ  كردي  تقارب  لتحقيق  والمبادرات 
كردي، ونحن كقوى سياسية كردية مع 
لقوات  العام  القائد  أطلقها  التي  المبادرة 

سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي«.
الوطني  المجلس  »على  وأضاف: 
بشكل  الواقع  ورؤية  قراءة  الكردي 
الذاتية  اإلدارة  يتهم  أن  من  بدالً  جيد، 
بسلطة أمر الواقع« وأوضح أنه ال يوجد 
اإلدارة  تتباه  الذي  من  أفضل  مشروع 

الذاتية للمنطقة.
توحيد  الضروري  من  أنه  سكو  ورأى 
الصف الكردي للحفاظ على المكتسبات 
التي تحققت في األعوام األخيرة بفضل 

دماء الشهداء.

رسالة القائد أوجالن هامة 
لوحدة الصف

وأثنى عبد الكريم سكو على دعوة القائد 
األخير  حديثه  خالل  ـ  أوجالن  هللا  عبد 
في  أسرته  مع  الهاتفي  االتصال  عبر 
الكردية  القوى  ـ  المنصرم  نيسان   27
في 1982،  الموقع  باالتفاق  العمل  إلى 
والذي يحث على الوحدة الكردية، وقال: 
»رسالة القائد أوجالن من الضروريات 
االتجاه  في  خطوة  ونراها  القصوى، 
واألطروحات  اآلراء  هذه  الصحيح، 

هامة  وهي  اللحظة،  وليدة  ليست 
الكردية  السياسية  الحركات  لتوحيد 

والكردستانية«.
وتطرق عبد الكريم سكو إلى المخططات 
وقال:  كردستان  باشور  في  التركية 
باشور  في  قاعدة عسكرية  »لتركيا 28 
أردوغان  يحيك  وعبرها  كردستان، 
القوى  بين  الفتنة  لخلق  المخططات 
الكردية، وتليها إيران وبغداد«، وأكد أن 
القوى الكردستانية يمكنها االعتماد على 
لتالفي  أوجالن؛  هللا  عبد  القائد  رسالة 
وحل األزمات المعقدة التي تولدها الدول 
ـ  كردي  اقتتال  خلق  بهدف  المستعمرة 

كردي.
للتجمع  العام  األمين  بيّن  جانبه؛  ومن 
أن  عباس  محمد  الكردستاني  الوطني 
المرحلة التي يمرون بها ملحة وتتطلب 
واحدة،  طاولة  إلى  للجلوس  جهوداً 
والخروج برأي وموقف ومطلب موحد 
ونوه:  الكردي،  الشعب  يخدم طموحات 
يريد  الكل  صعبة،  مرحلة  »نواجه 

النظام  التركي،  االحتالل  محاربتنا، 
اإلرهابية،  التنظيمات  إيران،  السوري، 
ديمقراطية  وقضية  رؤى  ذوو  كوننا 
إلى  ونطالب  المساواة،  على  مبنية 
جانب حقوقنا الكردية االعتراف بحقوق 
في  سواء  حد  على  األخرى  الشعوب 
وإنهاء  تعددية،  ديمقراطية  سوريا  بناء 

الخالفات الطائفية والعنصرية«.

يجب وضع الخالفات جانباً

التي  والمبادرات  االتفاقات  وحول 
الصف  لتوحيد  وحديثاً  قديماً  أطلقت 
الكردي؛ أكد الكاتب واإلعالمي الكردي 
ملفان رسول: »يجب العمل على إحالل 
كافة  بين  الكردستاني،  الكردي  التعاون 
األطراف الكردية من األحزاب السياسية 
الداخلي،  االقتتال  ومنع  والتنظيمية، 
تتحارب  أال  الكردستانية  القوى  وعلى 
فيما بينها، وعليها حماية الشعب الكردي 

أينما كان«.

وبيّن ملفان رسول أنه وفي حال تعرض 
يجب  للهجمات  كردستان  من  جزء  أي 
»إذ  وأكد:  عنه،  الدفاع  إلى  اإلسراع 
سبي،  وكري  كانيه،  سري  مناطق  أن 
وباكور  وكركوك،  وشنكال،  وعفرين، 
لهجمات  يومياً  تتعرض  كردستان، 
من  اآلالف  ويتعرض  الوحشية، 
والخطف  للقتل  الكردي  الشعب  أبناء 
واإلعدامات  التعسفية  واالعتقاالت 

هناك«.
ملفان  الكردي  الكاتب واإلعالمي  ودعا 
إلى  والحريصين  الوطنيين  كافة  رسول 
وحدة الصف الكردي، ووضع الخالفات 
وليعمل  احتراباً،  »كفانا  وقال:  جانباً، 
حزبه  ضمن  موقعه  من  شخص  كل 
كقضية  سامية،  لقضايا  خدمةً  وتنظيمه 
المساومة  يجوز  وال  والوطن،  الشعب 
والتعاون مع القوى االحتاللية للنيل من 
هذه المكتسبات، فالقوى الكردستانية هي 

المسؤولة عن هذه القفزة التاريخية«.

ساسة من شمال سوريا: »ميكننا االعتماد 
على رسالة القائد أوجالن في حّل األزمات 

املعقدة وحتقيق الوحدة«

 وهللا زمان... يا 
رمضان

فهو  مختلف،  بشكل  العام،  هذا  رمضان  شهر  علينا  حل   
والتي  الطويلة،   أعوامي  خالل  سابق  رمضان  كأي  ليس 
العام  هذا  إلي  جاء  فقد  نهايتها،  تكتب  أن  على  أوشكت 
أمراض  بسبب  الصيام  عدم  بضرورة  األطباء  تعليمات  مع 
الشيخوخة )من كان مريضاً أو على سفر(، وتنفيذاً لصرامة 
بالصوم ألكثر من  التزامي  امتثلت وتوقفت عن  األوامر،  تلك 
رمضان  أتى  فقد  فرادى،  تأتي  ال  املصائب  وألن  عاماً،  ستني 
أيضاً مصحوبا بوباء كورونا، الذى البد من االلتزام بتعليمات 
السالمة من شرور هذا الوباء القاتل، والذى في األغلب يحصد 
رمضان  كان  أن  وعد  العمر،  في  الطاعنني  من  أمثالي  أرواح 
كان  أن  وبعد  وحيداً،  مستسلماً  داري  في  قبعت  ولذلك 
التباعد  أصبح  اجملتمعي  التقارب  فيه  تتوطد  رمضان  شهر 
ولم  منها،  البد  ضرورة  اللعني  الوباء  هذا  بسبب  اجملتمعي 
يكن أمامي في ظل تلك املستجدات سوى استرجاع بعضاً 
من شريط ذكريات العمر، حتى أعيش سعادة وهم ذكرياتها.   
فيها  عشت  التي  القاهرة  مدينه  في  رمضان  لشهر  كان 
القاهرة  زار  من  يجمع كل  معظم عمري مذاق خاص، حيث 
أخرى  مدينة  أي  في  عنه  يختلف  رمضان  أن  فيها  عاش  أو 
الشوارع  تزيني  يتم  الشهر،  هذا  قدوم  فقبيل  العالم،  في 
أنه  إذ  البائعون فوانيس رمضان  واحلارات واألزقة، كما يعرض 
من الطقوس احملتم شراؤها لألطفال، ويستعد باعة الكنافة 
والقطايف بنصب معدات جتهيزها أمام محالتهم، وتستعد 
)منطقة احلسني واألزهر وشارع  الفاطمية  القاهرة  منطقة 
املعز لدين اهلل الفاطمى( الستقبال روادها، حيث تزدحم تلك 
الفعاليات، حيث   فيها من مختلف  ميارس  ملا  بهم،  املنطقة 
تعج مبختلف األنشطة الثقافية والترويحية وحلقات الذكر 
واإلنشاد الديني، وبؤرة ذلك ساحة مقام سيدنا احلسني، حيث 
فيه  يتحدث  ضخماً  سرادقاً  والثقافة  األوقاف  وزارتي  تقيم 
كبار العلماء، وإلى هذا السرادق، تنتشر عدة سرادقات للطرق 
الصوفية ميارسون فيها الفعاليات الصوفية من ذكر وإنشاد 
ديني في حب رسول اهلل وأهل بيته، كما تقدم هيئة قصور 
املقاهي  وتنتشر  منوعة،  وثقافية  ترفيهية  برامج  الثقافة 
أحد  يجلب  وبعضها  ونساء،   رجاالً  بروادها  تزدحم  التي 
أحد  بجلب  اآلخر  والبعض  للرواد،   ليغنى  اجملهولني  املطربني 
الشعبية،  املوسيقية  باآلالت  مصحوباّ  الشعبيني  املطربني 
وفي  التاريخ،  ذو  الفيشاوي  مقهى  هو  املقاهي  تلك  وأشهر 
الضخم  مبناه  في  االشتراكي  االحتاد  ينظم  كان  الستينات 
على النيل أمسية ثقافية في موضوع جاد يتحدث فيها كبار 
املفكرين ثم يتلوها برنامج ترفيهي لكبار الفرق الفنية كان 
أشهرها فرقة رضا للفنون الشعبية )هذا املبنى توالت عليه 
االحتاد  فمن  مصر  في  السياسي  العمل  بتطور  املسميات 
القومي إلى االحتاد االشتراكي إلى منبر الوسط إلى تنظيم 
الوسط إلى حزب مصر العربي االشتراكي إلى احلزب الوطني، 
حريق  بعد طوابقه  التهمت  أن  بعد  اآلن مهجوراّ  أصبح  ثم 
خالل ثورة 25 كانون الثاني(، وتظل منطقة وسط املدينة تعج 
باملتمتعني بليالي القاهرة حتى يؤذن لصالة الفجر ومن بعد 
أذهب مع أصدقائي مستمتعاً  الناس، كنت  الصالة ينصرف 
التاريخ، حيث كانت  الذى يحمل عبق  اجلو  برمضان في هذا 
)بني القصرين  أحياؤها مسرحاً ملعظم روائع جنيب محفوظ 
...الخ(،    واحلرافيش  املهابيل  ودرب  والسكرية   الشوق  وقصر 
الذكريات، فقد حطت على جسدي  لي منها سوى  يبق  لم 
فكل  للكورونا،   البيتي  واحلظر  الشيخوخة  أمراض  الواهن 
خالص  بيننا  )والي  األغنية  تقول  وكما  وانقضى،  راح  شيء 
مضى(، إذ لم يبقَ من ذلك سوى استرجاع الذكريات، وأقول 
واهلل زمان يا رمضان، ليأتيني صدى صوت أم كلثوم )وعاوزنا 

نرجع زي زمان قل للزمان ارجع يا زمان(.

زاوية روناهي القاهرة.. ضياء روج آفا

رجايئ فايد عيل الرصاف
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

سوريا  في  التركّي  التدخل  عن  الحديث 
العسكرّي  االنتشار  ومحاوالت  وليبيا 
الحلم،  يندرج في إطار مشروع  بالمنطقة 
أعلن  بالمخاطر  محفوف  التنفيذ  وألّن 
السالح  لحملة  مناقصة  عن  السلطان 
هي  رايته،  تحت  للقتال  المرتزقة  فلبى 
حاربوا  الذين  السوريين  المرتزقة  قصة 
إلى معركة  يتم شحنهم  واليوم  في سوريا 

النهاية في ليبيا.

املرتزق يف القانون الدويّل

بالملحق األول اإلضافّي  المرتزُق  يعّرُف 
 1949 عام  الموقعة  جنيف  التفاقيات 
المنازعات  ضحايا  بحماية  والمتعلق 
يجري  »شخص  بأنّه  المسلحة،  الدولية 
تجنيده خصيصاً محليّاً أو في الخارج ليقاتَل 
ومباشرةً  فعالً  يشارك  أو  مسلحٍ  نزاعٍ  في 
في األعمال العدائيّة. والتعريف يشمُل كل 
شخٍص يشترٍك باألعمال العدائيّة دون أّي 

مبرٍر من أّي نوع.  
 1989/12/4 في  المتحدة  األمم  اعتمدِت 
االتفاقية الدولية لمناهضة تجنيِد المرتزقة 
واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وجّرمت 
أو  يستخدم  أو  يجنّد  ومن  مرتزٍق  كلَّ 
الدول  كما حظرت على  المرتزقة،  تمّول 
تجنيدهم واستخدامهم، إذ ال يتمتُع المرتزق 

بوضعِ المقاتِل أو أسير الحرب.
جيش  أو  المأجورة  البنادق  هم  المرتزقة 
يحاربون  مستأجرون  جنودٌ  هم  الظِل 
تلبيةَ  دولهم،  غير  أخرى  دولة  أجل  من 
لمصالَح  وليس  بهم  الخاصة  لمصالحهم 

سياسيّة أو إنسانيّة أو األخالقيّة.

االرتزاُق يف التاريخ

إلى  بالحروِب  المرتزقة  استخدام  يعودُ 
عام 1288 ق. م، إذ استخدمهم رمسيس 
الحيثيين،  ضد  قادش  بمعركة  الثاني 
مصر  فراعنة  بالمعركِة  أداؤهم  وشّجع 
للجيِش  المرتزقة  بضّمِ  االستمراِر  على 
وبخاّصٍة  مختلفة،  مناطق  من  المصرّي 
استخدم  الفارسّي  التاريخ  وفي  اإلغريق. 
كورش األصغر المرتزقة عام 401 ق.م 
اإلغريق  من  مرتزق  آالف   10 فاستقدم 
إلقصاء أخيه الملك أرتحششتا الثاني فقِدم 
طمعاً  سقراط،  تلميذ  زينفون  يقوده  جيٌش 
بالمال والذهب. وكانت معركة جوجاميال 
دارا  الملك  بقيادة  الفرس  بين  331 ق.م، 
والرومان بقيادة اإلسكندر األكبر، وكانت 

لدرجة كبيرة حرباً بين المرتزقة. 
الحروب  أّن  المؤرخين  بعض  يذكر 
الصليبيّة كانت لدرجة ما محاولة للتخلص 

من لمرتزقة بعدما زاد توحشهم المرتزقة 
هؤالء  مع  الكنيسة  وتعاونت  أوروبا  في 
الحملة  أّن  حتى  المأجورين،  الجند 
الصليبيّة الثانية وما بعدها اعتمدت أساساً 

على المرتزقة وبعض الرهبان.
المحاربون  تصدر  اإلغريق  بعد 
أظهره  بما  االرتزاق  مشهد  السويسريون 
إخضاعهم  بعد  فائقة،  قتالية  قدرة  من 
رعاية  تحت  مكثفة  عسكرية  لتدريبات 
بمروضي  وُعرفوا  محترفين،  مقاتلين 
إلى  االرتزاق  وامتد  الملوك.  وقاهري 
هولندا وألمانيا وإنكلترا، وأصبح المرتزقة 
األهلية  الحروب  بكل  مميزة  عالمة 

واإلقليميّة.

أنقرة تستخدُم املرتزقة

أنقرة  السوريّة حرصت  بداية األزمة  منذ 
غير  مباشر  غير  تدخلها  يكون  أن  على 
مكلف، ولعلها قد نجحت بالتدريجِ بتحويل 
لصالحها،  السوريّة  األزمة  مفردات 
والتغيير  اإلصالح  مطالب  فاستبدلت 
بالجهاديّة، والهويةُ الوطنيّة أضحت هوية 
المسلحين  كّل  وبجمع  العثمانيّة،  الخالفة 
إلى  تحويلهم  السهل  من  كان  الشمال  إلى 

مرتزقة.
بل  بسوريا  ينحصر  ال  التركّي  المشروع 
هو متعدد السويات وفق خريطة العثمانية 
األدوات  تستخدم  ولذلك  التاريخيّة، 
العثمانيّة’ نفسها وتنشئ جيشاً من نموذج 
االنكشارّي ال أساس فكرّي له من أّي نوعٍ 
هو يقاتل ليكسب وحسب، وكانت عفرين 
نموذج مباشراً لحرب االرتزاق واستبيحت 

المنطقة أسالباً ومغانم للمرتزقة.
تركيّة  خطة  إلى  تشيُر  المعطياِت  كّل 
وقد  ليبيا،  في  عسكريّاً  للتدخل  مسبقة 
ألنقرة  موالية  مسلحة  جماعات  بدأت 
للقتاِل  منها  مرتزقٍة  بتجنيِد  مواٍز  بتوقيٍت 
الليبيِّة،  اإلخواِن  ميليشياِت  جانِب  إلى 
تسليحاً  التركّي  الدعم  على  راهنت  التي 
وتجنيداً مع تضييق الجيش الليبّي الوطنّي 
ال  العسكرّي  الدعم  وهذا  عليها،  الخناق 
يكفي إلسناد المشروع اإلخوانّي، فالحاجة 
تؤمنه  ما  وهو  األرض  على  لدعم  ملحة 
ميليشيات  من  مرتزقة  تجنيد  عبر  تركيا 
أنقرة  وقدّمت  لها.  موالية  متشددة  سوريّة 
لميليشيات  العسكرّي  الدعم  وعالنية  سّراً 
حكومة الوفاق، وزّودتها بطائرات مسيّرة 
فيما  وأسلحة.  وذخيرة  مصفحة  وعربات 
المرتزقة  لتسليح  التمويل  قطر  قدّمت 
والواقع  الليبيّة.  الساحة  إلى  نقلهم  فور 
معاقلها  أهم  أحد  خسارة  تخشى  أنقرة  أّن 
بمخزونها  تدفع  ولهذا  اإليديولوجيّة 

االستراتيجي من المرتزقة والمتطرفين.
بُدئ بإرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا 
مع انطالق العملية العسكريّة للجيش الليبي 

الميليشيات  من  طرابلس  لتحرير  الوطنّي 
والجماعات اإلرهابية المسلحة في نيسان 
2019، فدعت حكومة السراج تركيا إلى 
االستجابة  وجاءت  عسكرّي  دعم  إرسال 
عينتاب  إلى  المرتزقة  نقل  عبر  التركيّة 
الرحالت  تنظم  حيث  إسطنبول  إلى  ثم 
على  طرابلس  في  معيتيقة  مطار  إلى 
اإلفريقية.  الليبية والخطوط  الخطوط  متن 
الحظر  رغم  الجويّة  الرحالت  وتستمر 
بسبب جائحة فيروس كورونا. وال يعرُف 
ليبيا  في  السوريين  للمرتزقة  عدد  تحديداً 
أسبوعيّاً.   ليبيا  إلى  المئات  نقل  يتمُّ  ولكن 
وتبدأ التقديرات بحوالي خمسة آالف فيما 
تتجاوز تقديرات أخرى 15 ألف مرتزق، 
وقد  إيطاليا  إلى  للهروب  يسعى  وبعضهم 

اكتشف الحقيقة.  
أردوغان  اعترف   2020/2/21 في 
سوريين  مقاتلين  بوجوِد  مرةٍ  ألوِل 
موالين ألنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر 
مواقع  تداولت  بعدما  األتراك.  التدريب 
أواخر كانون األول  التواصل االجتماعّي 
يتحدثون  لمقاتلين  مصوراً  مقطعاً   2019
باللهجة السوريّة في ليبيا. وقال أردوغان 
للصحافيين في إسطنبول »تركيا متواجدة 
تدريب.  قوة تجري )عمليات(  هناك عبر 
الوطنّي  الجيش  من  أشخاص  كذلك  هناك 

السورّي«.
لوقف  شروطه  إّن  حفتر  خليفة  قال  فيما 
المرتزقة  »انسحاب  هي  النار  إطالق 
األتراك والسوريين ووقف تركيا إمدادات 
األسلحة إلى طرابلس وتصفية الجماعات 

اإلرهابيّة«.

حكاية مرتزق

»إنفستيجيتف  لموقع  مطول  تقرير  في 
يقول زين أحمد، مرتزٌق عائد  جورنال« 
من ليبيا »: »عدت لتوي من ليبيا، وكنت 
أحاول المغادرة ألكثر من شهر«. وعندما 
في  تركيا  بمهمة  يؤمُن  كان  إذا  ُسئل عما 
أحد  »كنت  وقال  أحمد،  ضحك  عفرين، 
المرتزقة ذهبت إلى عفرين، وكذلك ذهبت 
الجهاد  انتهى  جهاد.  يوجد  ال  ليبيا.  إلى 
حلب  السورية  المعارضة  خسرت  عندما 
األمُر  أصبح  بعدها  ومن   .2016 عام 
مجردَ أموال بالنسبة لنا. نحن ال نهتُم بمن 

نقاتل«.
التي  األخرى  الوعوِد  عن  زين  يتحدث 
تتحقق،  ولم  التركيّة  القوات  بها  تعهدت 
»أخبرونا أوالً أنه إذا بقينا وحاربنا لمدة 6 
أشهر، سنحصل على الجنسية التركيّة،... 
في  متنا  إذا  لنا  قالوا  أكاذيب،  كلها  كانت 
على  عائالتنا  فستحصل  ليبيا،  في  القتال 
الكثير  مات  وقد  اآلن  التركيّة.  الجنسية 
من السوريين في ليبيا، نعلم أّن هذه كذبة 
بها  أخبرتنا  التي  األخيرة  الكذبة  أيضاً، 
تركيا هي أننا سنضطر للبقاء لمدة شهرين 
 3 من  أكثر  مّر  ولكن  فقط،  أشهر   3 أو 
لنا  يسمحوا  ولم  مجموعتي،  على  أشهر 

بالعودة.
أُجبر أحمد على دفع مبلغ 700  بالنهاية، 
سوريا.  إلى  للسفر  السورّي  لقائده  دوالر 
بين  ما  دفعوا   100 نحو  أن  إلى  وأشار 
على  للموافقة  دوالر،   1000-500
مغادرتهم. وقال أحمد »وضعونا على متن 
لنا  وسمحوا  والجرحى  القتلى  مع  طائرة 

بالعودة إلى سوريا«.
معركةُ  تخوُض  اإلخوانيّة  الوفاق  حكومة 
بطوابير  أنقرة  تساندها  األخيرةِ  البقاِء 
مؤتمر  مقتضيات  وتخرق  المرتزقة 
برلين 2020/1/19، فيما يتواصل شحن 
ليبيا محملة بجثث  الخشبيّة من  الصناديق 
السوريين المرتزقة في معركة ال هدف لها 

إال مجرد وعٍد بمال وليس مال.

الوطن  أجزاء  جميع  العثمانيون  أخضع 
العربي لحكمهم ماعدا مراكش وأجزاء من 
سليمان  السلطان  وبوفاة  العرب،  جزيرة 
ثم  ومن  والفتوحات  التوسع  دور  انتهى 
نحو  تسير  العثمانية  الدولة  أحوال  أخذت 
تارة  تزداد  بسرعة  واالنحطاط  االنحالل 
التاسع  القرن  حتى  وذلك  طورا  وتخف 

عشر .
تنفك  ال  الكبرى  االوروبية  الدول  وكانت 
العثمانية  الدولة  شؤون  في  التدخل  عن 
استنادا  وذلك  متعددة  وأساليب  بطرق 
من  نشأت  التي  األجنبية  االمتيازات  إلى 
التي  والمعاهدات  أصدرها  التي  الفرامين 
تواريخ  في  عثمان  آل  سالطين  أبرمها 

مختلفة في شتى الظروف والمناسبات .
وكردستان  العربية  البالد  أن  وطبيعي 
كثيراً  تأثرت  العثمانية  للدولة  التابعة 
سائر  مثل  والمساومات  المداخالت  من 
معظم  من  وأكثر  بل  العثمانية  الواليات 
العربي  الوطن  عانى  وقد  الواليات  تلك 
في ظل الدولة العثمانية تخلفا في المجالين 
االقتصادي واالجتماعي كما فرضت عليه 
العزلة السياسية والثقافية وبقي في معزل 

عن التيارات الفكرية العالمية .
والعجز  القدرة  فقدان  عنه  نتج  ذلك  كل 
االستعمارية  الدول  أطماع  مجابهة  عن 
التي بدأت بغزو الوطن العربي منذ القرن 
التاسع عشر ولم تكن لدى الدولة العثمانية 

القدرة على دفع الخطر عنه . 
في ظل الدولة العثمانية فقد العرب كيانهم 
مارست  العثمانيين  طريق  وعن  الخاص 
رجال  فظهر  العرب  مع  عالقاتها  اوروبا 
وأحزاب  جمعيات  وتألفت  مصلحون 
رسمت أهدافا سياسية وأخذت تناضل من 

أجل التحرير في السر والعلن .
شبه  في  انفجر  الذي  العظيم  البركان  إن 
جزيرة العرب فماد له االسالم طربا أخرج 
هذا  حادثات  طليعة  في  جلال  حادثا  للعالم 

العصر وقف التاريخ عنده ورمقه الدهر.

العثامنية مل تجلب سوى 
التخلف ملناطق نفوذها

إن اتفاق العرب مع الترك كان شراً عليهم 
بل  القومية  أساس  قائما على  يكن  لم  ألنه 
بظل االسالم على اساس العدل والمساواة 
والعلوم واآلداب في عهد العرب فلما جاء 
وعم  الجهل  فساد  الحال  تغيرت  الترك 
الشرقية  واآلداب  الفنون  فقتلوا  الفساد 
وقضوا على مدنية األمم التي حكموها فما 
أبقوا لمدنية العرب أثرا وال عينا وهدموا 
فراجت  االسالمية  العلوم  حتى  العلوم 

وصار  دولتهم  في  والشعوذات  السخافات 
بطول  بالدهم  في  يعرفان  والتقي  العالم 

اللحية وكبر العمامة.
استقاللهم  الترك  مع  باتحادهم  العرب  فقد 
السياسي ومدنيتهم الزاهرة وكادوا يفقدون 
نهبت  بعدما  ولغتهم  ودينهم  قوميتهم 
بالدهم  وأقفرت  ديارهم  وخربت  أموالهم 
اسمهم  فصار  بينهم  أطنابه  الجهل  وأخذ 
إلى  الغرب  ونظر  مهانا  ودينهم  محتقرا 
تبعة  فألقى  الترك  بالشرق في عهد  ماحل 

ذلك على االسالم والعرب معا  .
الدستور  قبل اعالن  العثمانية  األمة  كانت 
حيث  من  واحد  مستوى  على  العثماني 
الظلم الذي كان ينالها من الحكومة المطلقة 
ال فرق بين مسلميها ومسيحييها وأتراكها 
الحكومات  شأن  ومن  وعربها  وكردها 
المطلقة أن تساوي بين رعاياها في الظلم 
كما أنه من شان الحكومات الدستورية أن 

تساوي بين شعبها بالعدل.
القوى  تخدير  طبيعته  من  االستبداد  إن 
ابناء  بين  الصلة  وشائج  وتقطيع  الجامعة 
الوطن الواحد لكي تهن األمة عن مناهضة 
من  الشهوات  لعباد  وتذل  المطلقة  السلطة 

زعماء السلطة.

شهداء أيار نار الثورة
 التي مل تخمد

وصل جمال باشا السفاح الى سورية بعد 
اعالن الحرب االوروبية بنحو سبعة اشهر 
فنصب المشانق وحكم على مجموعة من 

الوطنيين باإلعدام شنقا منهم :
عبدالقادر،  عمر  العظم،  مؤيد  شفيق   «
سلوم،  رزق  رفيق  حمد،  مصطفى  عمر 
عارف  العسلي،  شكري  الشنطي،  محمد 
الدين  سيف  البساط،  توفيق  الشهابي، 
الوهاب  عبد  طبارة،  احمد  الخطيب، 

االنكليزي، عبدالغني العريسي« 
 1891 سنة  ولد  العريسي  وعبدالغني   
جريدة  حنش  فؤاد  مع  أصدر  بيروت  في 
بالد  في  الصحف  أسبق  وكانت  المفيد 
وقد  »للعصمللي«  الكره  بث  في  الشام 

في  وبرع  باريس  في  الصحافة  درس 
علم السياسة الدولية ثم عاونه في اصدار 
انتقل  ثم  الشهابي  الصحيفة األمير عارف 
الى دمشق والحقته األجهزة االمنية  لكنه 
اختفى في البادية السورية مع البدو إال انه 
الى  وسيقوا  رفاقه  من  كوكبة  مع  اعتقل 
ثم  الشديد  للتعذيب  وتعرض  دمشق  سجن 
أيار  في 6  وأعدم  بلبنان  إلى سجن عالية 

عام 1916 م 
أما عبدالوهاب االنكليزي فهو عبدالوهاب 
قرى  احدى  المليحة  الى  نسبة  المليحي 
ومارس  الحقوق  درس  دمشق  غوطة 
كثيرة  ومقاالت  محاضرات  له  المحاماة 
وأتقن  العصمللي  ومقارعة  السياسة  في 
أربع لغات الفرنسية واالنكليزية والتركية 
والعربية عرفه الزركلي في كتابه االعالم 
واعتبره نابغة عصره في االدارة والحقوق 
في  أعدم  لكنه  العام  التاريخ  كتاب  ألف 
ساحة المرجة في 6 أيار عام 1916م من 

قبل جمال باشا السفاح .
»سعيد  االعدام:  احكام  شملت  كذلك 
سليم  الحداد،  جرجي  باولي،  بترو  عقل، 
عمر،  حاجي  محمد  علي  الجزائري، 
رشدي الشمعة، امين لطفي الحافظ، جالل 

البخاري، توفيق زريق« 
ووفيق زريق ولد في طرابلس الشام وكان 
المهجر  صحف  في  قومية  مقاالت  ينشر 
االمريكي التي كان يصدرها اخوه انطون 
عليه  الترك  لنقمة  كافيا  هذا  وكان  زريق 

على  العرفية  األحكام  فرضت  وحينما 
السفاح  باشا  جمال  حكومة  عمدت  البالد 
الى اعتقاله واعتقال اخيه انطون فسيقا الى 
محاكمة  لهما  وجرت  بلبنان  عالية  ديوان 
بتهمة  باإلعدام  عليهما  وحكم  صورية 
الخيانة العظمى وتم تنفيذ حكم االعدام بهما 
مع قافلة الشهداء في 6 أيار عام 1916 م 
إن هؤالء الشباب المؤمن بقضيته ضحوا 
الوطن  اجل  من  وأرواحهم  بحياتهم 

والخالص من المستعمر التركي.
الظلم  الفرات  وادي  عشائر  عانت  كما 
في  البغيض  التركي  التسلط  من  الشديد 
حبوب  من  واقتصاده  البالد  خيرات  نهب 
وسيق  الضرائب  وفرضت  ومزروعات 
القرم  في  لحروب  والكرد  العرب  شباب 
العشائر  نقمة  أثار  مما  بال عودة  وغيرها 
كما  عليهم  فثاروا  التركية  السلطة  على 
حصل في قطعة البوليل قرب دير الزور 
وحكم باالعدام على شيخها موسى الهيال 
الشمرية  العشيرة  ابناء  لكن  صالح  ابو 
ثاروا على الجنود االتراك وطوقوا الحملة 
الهوسة  يطلقون  وهم  الشيخ  اعتقلت  التي 

الفراتية. 
لقد كان لمجازر الشعب األرمني على يد 
بإبادته عن  فرمانات  بعد صدور  االتراك 
شعوب  قلوب  على  مرير  وقع  ابيه  بكرة 
الذبح  اثناء  العالم ومما جرى من قصص 
والسوقيات ودفنهم وهم أحياء، وبقر بطون 
النفوس  منه  تشمئز  عمل  الحوامل  النساء 

وتذهل له العقول.
مجازر  جرت  مركدة  منطقة  وفي 
عظامهم  مازالت  األرمن  من  لمجموعات 
عن  تشاهد  المنطقة  مغارات  في  مدفونة 

قرب، ويندى لها جبين االنسانية جمعاء.
المصادر:

1- كتاب العقيدات –عيال االبرز –جاسم 
الهويدي

2- مجازر االرمن – الدكتور نعيم اليافي 
3-ثورة العرب - اسعد مفلح 
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الظروف  مع  تزامناً  قامشلو-  روناهي/ 
بعد  عام  بشكل  سوريا  بها  تمر  التي 
روج  ومناطق  الحرب،  من  عجاف  سنين 
خاص  بشكل  سوريا  وشرق  وشمال  آفا 
بالفقراء  تعصف  التي  القاسية  والظروف 
من غالء المعيشة والبطالة، أطلق العديد 
من األطباء مبادرة خيرية جديدة في مدينة 
قامشلو خالل شهر رمضان المبارك، وذلك 

لمساعدة المحتاجين والفقراء.
من  إنها  الطبيب  مهنة  توصيف  في  قيل 
والطبيب  األرض،  وجه  على  المهن  أنبل 
للمرضى،  الرحمة  كمالك  األبيض  بردائه 
وتطمئن،  النفوس  تهدأ  رؤيته  وعند 
ضوابط  جملة  إلى  يرتكز  األطباء  وعمل 
والصبر  كالحكمة  المهنة،  أخالقيات  أو 
والهدوء  والرحمة  والمرونة  والرفق 

والصدق.

تخصيص يوم مجاين للمرىض

أطلقها  التي  الخيرية  المبادرة  وحول 
األطباء في قامشلو كانت لصحيفتنا روناهي 

لقاًء مع الدكتور األخصائي للعناية بالجلد 
والشعر واألظافر »مضر بدران الرميض« 
وهو خريج جامعة دمشق وأحد المبادرين، 
حيث أوضح لنا بأن المبادرة بدأت بتاريخ 
في  اإلدارية  اقتراح  بعد   2020/5/4
مجموعة »جميالت روج آفا« على موقع 
التواصل االجتماعي »فيس بوك«، مشيراً 
بأنه بناًء على ذلك تم مشاركة العديد من 
يوم  المبادرة وتخصيص  هذه  في  األطباء 
االثنين من كل أسبوع طيلة شهر رمضان 
المادية  الحاالت  لذوي  مجاني  المبارك 
من  الدوام  ويبدأ  والمحتاجين،  الضعيفة 
الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة 

عصراً، بحسب الرميض.

عىل أمل مشاركة
 أطباء آخرون

وتابع الرميض بأنه قد يكون هناك استمرار 
رمضان،  بعد شهر  ما  إلى  المبادرة  بهذه 
وتابع بالقول: »تعد انطالقة وبادرة الخير 
جديدة  المبادرة  هذه  وكون  التالية،  لأليام 
قليل  المحتاجين  من  المرضى  عدد  فأن 
جداً بسبب عدم وصول صوت األطباء إلى 
ونوه  المبادرة«.  هذه  بخصوص  الناس 
أن يصل صوتهم  أمل  بأنه على  الرميض 

إلى جميع المحتاجين ويزداد عدد المرضى 
ممن يعانون من وضع معيشي صعب.

بالجلد  للعناية  األخصائي  الدكتور  وختم 
والشعر واألظافر »مضر بدران الرميض« 
بأنه يتمنى مشاركة زمالئه بهذه المبادرة 
لكل  العالج  لتقديم  القادمة  األيام  في 

المرضى المحتاجين مجاناً.
الدكتور  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
النساء  وأمراض  بالتوليد  األخصائي 
وجراحتها »فواز حاج إبراهيم« وهو أول 
المبادرين، حيث أكد لنا بأن هذا االقتراح 
جاء لمساعدة األطباء للمحتاجين والفقراء 
في هذه الظروف الصعبة وتخصيص يوم 

مجاني للمرضى في األسبوع.

دعوة للتكاتف واملساندة

يوم  خصص  بأنه  إبراهيم  وأوضح 
شهر  فترة  طيلة  أسبوع  كل  من  الجمعة 
المرضى  كافة  الستقبال  المبارك  رمضان 
لألهالي،  صدر  بكل  وترحيبه  المحتاجين 
منوهاً بأن دوامه يبدأ من الساعة العاشرة 
ظهراً،  عشر  الثانية  الساعة  إلى  صباحاً 
المبادرة  هذه  خالل  »من  قائالً:  وأردف 
للمحتاجين  بسيطة  مساعدة  تقديم  نحاول 
يمر  كونه  لمجتمعنا  إنساني  بدافع  وذلك 

كورونا  وأزمة  صعبة  معيشية  بظروف 
والوضع االقتصادي السيء، ولذلك يتطلب 

منا القيام بهذه المبادرة«.
ودعا الدكتور األخصائي بالتوليد وأمراض 
إبراهيم«  حاج  »فواز  وجراحتها  النساء 
إلى التكاتف والتعاون من قبل كافة األطباء 
لمساعدة  المبادرة  هذه  في  للمشاركة 

المحتاجين.
استمراريتها,  بإمكانية  الفكرة  هذه  تتميز 
نشر  إلى  تسعى  أهدافاً  تحقق  أنها  كما 
والتكافل  الخيري  التطوعي  العمل  ثقافة 
األساس  الهدف  إلى  باإلضافة  االجتماعي 
وهو توفير العالج لكل مواطني روج آفا، 
من  الكثير  تساعد  جيدة  خطوة  أنها  كما 
المحتاجين إلى توفير بعض المال في ظل 

الظروف المعيشية الصعبة.  

مدينة  في  ونساء،  رجال  مسنون،  يضطر 
في  بيع  بسطات  على  العمل  إلى  حلب 
األسواق والساحات العامة لتأمين احتياجات 
على  الحرب  خلفتها  آثار  وسط  عائالتهم، 
غياب  ظل  وفي  السابقة  السنوات  مدى 
من  الفاعلة  والتنموية  اإلغاثية  الجهود 

الحكومة السورية أو المنظمات اإلنسانية.
بائع من سكان  سليم زعرور )71 عاماً(، 
لكن  وفتاتين،  شباب  خمسة  لديه  حلب، 
الكبار منهم ال يستطيعون مساعدته بسبب 
هو  ليبقى  الصعبة«،  »ظروفهم  أسماه  ما 

مسؤوالً عن إعالة أربعة أطفال.

»محدودي الدخل يلجؤون ألي 
يشء للحصول عىل رغيف الخبز«

برس«:  لـ«نورث  سليم  قاله  ما  وبحسب 
بشكل  العائلة  احتياجات  تلبي  ال  »البسطة 
في  المعيشي  الوضع  تدهور  بسبب  كامل 
يلجؤون  الدخل  محدودي  يجعل  ما  البالد، 

ألي شيء من أجل الحصول على رغيف 
الخبز ال أكثر«، حسب تعبيره.

في  الكبار  البسطات  بائعي  عدد  وازداد 
 /83/ بنسبة  العام  هذا  حلب  بمدينة  السن 
بالمئة مقارنة مع السنوات السابقة، بحسب 
مديرية الشؤون االجتماعية والعمل التابعة 

للحكومة السورية في مدينة حلب.

انقطاع أطفاله عن الدراسة للعمل..

البصر  بربورة )64 عاماً(، مكفوف  علي 
ولديه سبعة أطفال، إن ابنه الشاب اضطر 
للحكومة  اإللزامية  بالخدمة  لاللتحاق 
السورية وإن وضعه المعيشي صعب جداً 
أطفاله  إلطعام  العون  يد  له  يقدم  أحد  وال 

وتلبية االحتياجات الضرورية لعائلته.
يقوم بربورة حالياً ببيع البسكويت والعصائر 
اليومي،  الطعام  على  الحصول  أجل  من 
باإلضافة إلى عمل بعض أطفاله في أعمال 

مماثلة بعد انقطاعهم عن المدارس.
ويلجأ هؤالء المسنون في حال عجز دخلهم 
تشغيل  إلى  اليومية  االحتياجات  تلبية  عن 
أطفالهم أيضاً في بيع منتجات على بسطات 
والساحات  الشوارع  في  بها  التجول  أو 

الرئيسة.
دعاء شربجي )55 عاماً(، ترعى أطفالها 
خالل  زوجها  فقدان  بعد  وحدها  الخمسة 
قصف على حي الشعار قبل خمسة أعوام، 
بيع  على  أجبرتها  القاسية  الظروف  إن 
الجوارب من أجل تلبية احتياجات أطفالها، 
عائلة  لمنزل  المعيشي  وضع  تدني  وسط 

زوجها.

»أنا مجربة عىل العمل مع أطفايل«

قالت أيضاً للوكالة نفسها أنها تقدمت للعديد 
من المنظمات اإلنسانية من أجل مساعدتها 
أو إتاحة فرصة ألطفالها ليذهبوا للمدرسة، 

»أنا  قائلةً:  وتضيف  نفعاً،  تجد  لم  ولكنها 
مجبرة على العمل مع أطفالي على بسطات 

ممولة بالدين لحين بيع المنتجات«.
االجتماعية  شؤون  مدير  قال  جانبه،  من 
صالح  السورية،  الحكومة  في  والعمل 
بركات، إن المديرية تدرس هذه »الظاهرة 
بعد  الجاري،  العام  بداية  منذ  المأساوية«  
المسنين  جمعية  على  معتمدة  كانت  أن 

لمساعدتهم.
مناسبة  أعمال  بافتتاح  المديرية  وتعد 
يضطرون  الذين  والمكفوفين  للمسنين 
بتطورات  برامجها  تربط  أنها  إال  للعمل، 
تؤكد  كما  كورونا،  فيروس  تفشي  مخاطر 
مساعدة  أي  تقدم  لم  المسنين  جمعية  أن 

لهؤالء.
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مدينة  أهالي  يشتكي  ـ  قامشلو  روناهي/ 
قامشلو من ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
باتت  والتي  الضرورية  واالحتياجات 
إلى حّل، وأشاروا  مشكلة متفاقمة تحتاج 
اليومية  احتياجاتهم  يؤمنون  أنهم  إلى 
المعنية  الجهات  وناشدوا  تامة؛  بصعوبة 

بإيجاد حّل لهذه المشكلة.  
انتشار  الرمضانية ومع   في ظل األجواء 
أهالي  يسعى  العالم؛  في  كورونا  وباء 
المعيشية  احتياجاتهم  تأمين  إلى  المدينة 
المادة  الخبز،  ومنها  كافة،  الضرورية 

األساسية لجميع المواطنين.
صحيفتنا  سلطت  الخصوص؛  وبهذا 
تأمين  المواطنين حول  آراء  الضوء على 
الراهنة،  الظروف  ظل  في  احتياجاتهم 
فحدثنا المواطن فرحان علو من سكان حي 
تأمين  الصعب  من  »بات  قائالً:  الهاللية؛ 
ففي  الضرورية،  المعيشية  االحتياجات 
الوقت الراهن أصبحت تكلفة وجبة اإلفطار 
في شهر رمضان المبارك ما يقارب سبعة 
لعائلة  وسطي  كحد  سورية  ليرة  آالف 

مكونة من خمسة إلى ستة أشخاص«.
خمسة  من  مكونة  ألسرة  معيل  علو 
أشخاص وراتبه ال يتجاوز المئة ألف ليرة 
مع  الراتب  ذلك  يتوافق  فكيف  سورية، 

غالء األسعار كافة؟!.
وتابع علو: »أصبحت المعيشة صعبة جداً؛ 
الرتفاع  حد  وضع  المعنية  الجهات  فعلى 

المواد في ظل األجواء الرمضانية«.
كما وحدثتنا المواطنة سلوى رسول: »كل 
أقوم  الرمضانية؛  األجواء  ظل  في  صباح 
المعيشية  االحتياجات  من  بعض  بتأمين 
نحن  الخضروات.  وبعض  الخبز  ومنها 
عائلة مكونة من ستة أشخاص، فال يمكننا 
كون  الضرورية،  االحتياجات  كافة  تأمين 
وال  الثمن،  غالية  المواد  جميع  أصبحت 
األيدي  أجور  مع  األسعار  غالء  يتوافق 

العاملة ورواتب الموظفين«.
كما ناشدت سلوى الجهات المعنية بإيجاد 
الصعبة،  األوضاع  هذه  في  سريع  حل 
عيد  استقبال  على  »ونحن  وأضافت: 
العيد،  مستلزمات  تأمين  يجب  الفطر؛ 
تأمين  يمكننا  فكيف  األطفال؛  ومالبس 
المعيشية والضرورية في  المتطلبات  هذه 
أيضاً  والتقينا  كما  األسعار«.  ارتفاع  ظل 
في  الخاص  اآللي  الوئام  فرن  بصاحب 
 2006 عام  افتتح  الذي  قامشلو  مدينة 
بدوره:  أكد  الذي  حسن  شيخموس  أحمد 
من  الفرن  نفتح  رمضان؛  شهر  »في 
العجين  فترة  وهي  ظهراً  الثانية  الساعة 
نقوم  الثالثة  الساعة  وفي  والتحضيرات 
أهالي  على  الخبر  وتوزيع  البيع  بعملية 
الفرن قبل شهر  افتتاح  المنطقة. إن فترة 
الثانية صباحاً  الساعة  من  كانت  رمضان 

حتى الساعة السابعة صباحاً«.
وتابع: »يتم تأمين مادة الطحين من عدة 
سالم،  جزيرة،  )مانوك،  ومنها  مطاحن 
هدى، وحسن(. مطحنة السالم هي األفضل 
الطحين  تأمين  ويتم  الجودة،  حيث  من 
الذاتية.  اإلدارة  قبل  من  األفران  لجميع 
كمية الطحين المخصصة لفرن الوئام هي 
800 كيلو، باإلضافة إلى ما يقارب ثالثة 

آالف لتر شهرياً من المازوت«.
وأضاف حسن: »نقوم بتأمين مادة الخبز 
لـ 1200 عائلة تقريباً من العوائل التابعة 
أّن  إلى  وأشار  هيلين«،  الشهيد  لكومين 
وأن  سورية،  ليرة   50 الخبز  كيلو  سعر 

هناك إقبال كبير على الفرن.

وقال حسن: »في ظل انتشار وباء كورنا 
لمنع  الوقائية  اإلجراءات  العالم، ومع  في 
العمل  أثناء  نقوم  مناطقنا؛  في  ظهورها 
إدخال  وعدم  والكفوف  الكمامات  بوضع 
على سالمة  حفاظاً  الفرن  إلى  المواطنين 
اآللي  وئام  فرن  ونوه صاحب  الجميع«.  
»على  حسن:  شيخموس  أحمد  الخاص 
الطحين  كمية  زيادة  المعنية  الجهات 
وأربع  طن  يقارب  ما  إلى  لنا  المخصص 
مائة كيلو غرام؛ لتأمين الخبز لجميع أبناء 
للفرن  المخصصة  الكمية  كون  المنطقة، 
غير  الحالية  الفترة  في  الطحين  مادة  من 

كافية«. 

قسم  رئيس  بين  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
جل  في  الشعب  ببلدية  والبيئة  الخدمات، 
بلدية  أقسام  جميع  أن  خلف  عصام  آغا 
الشعب في جل آغا زادت من وتيرة عملها، 
حظر  فترة  في  جهودها  من  وضاعفت 
التجوال المفروض؛ بغية توفير بيئة نظيفة 

وصحية ألهالي الناحية والريف.
لشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  فرضت 
من  والعشرين  الثالث  منذ  سوريا  وشرق 
ضمن  للتجوال  حظراً  المنصرم  آذار  شهر 
كورونا  وباء  لتفادي  المتخذة  اإلجراءات 
ناحية  كل  في  وشكلت   19 كوفيد  المستجد 
خلية لألزمة، ولجاناً للطوارئ لمتابعة العمل 
الخدمي  الجانب  ويأتي  والصحي،  الخدمي، 
إلى  اإلدارة  سعت  التي  الجوانب  أهم  من 
أكثر  ولالطالع  فيه.  ثغرات  أي  وقوع  عدم 
الشعب  بلديات  تقدمها  التي  الخدمات  على 
التالي عن خدمات  التقرير  لألهالي؛ أعددنا 
بلدية الشعب في جل آغا بفترة حظر التجوال 

المفروض.

استنفار كامل للجان الخدمية كافة

»منذ اليوم األول الذي أعلن فيه عن فرض 
حالة حظر التجوال، وتجنباً لإلصابة بالوباء 
المنتشر عالمياً »فيروس كورونا المستجد«؛ 
والبيئة  الخدمات،  كقسم  جاهدين  عملنا 
بكل  القيام  على  آغا  بجل  الشعب  بلدية  في 
واجباتنا من أعمال النظافة وشؤون الصرف 
في  بالتعقيم  المتعلقة  واإلجراءات  الصحي، 
بهذه  إدارياً«؛  لنا  التابعة  والقرى  المدينة، 
والبيئة  الخدمات،  قسم  رئيس  بدأ  الكلمات 
في بلدية جل آغا عصام خلف حديثه معنا، 
وتابع: »لقد قسمنا عمال النظافة على ثالث 
ورشات وكل ورشة تتألف من سائق، وثالثة 
عمال، وكل من هذه الورشات تقوم بتنظيف 
حي من األحياء بشكل يومي؛ لكي ال تتراكم 
األوساخ ومسببات األمراض. بالنسية لعمال 
أربع  مستنفرون  فهم  الصحي  الصرف 
وعشرين ساعة لصيانة أي خلل في شبكات 

الصرف الصحي«.
وأما فيما يتعلق بحملة التعقيم؛ أشار خلف: 

المدينة  في  العام  الشارع  بغسيل  قمنا  »لقد 
ألكثر من مرة، وبعد الغسيل عقمنا الشارع 
استلمناها من هيئة  التي  الكلوريكس  بمادة 
استخدمنا  »لقد  بقوله:  موضحاً  الصحة«، 
عدة طرق للتعقيم، وكانت الطريقة األفضل 
مع  الجرارات  باستخدام  التعقيم  هي 

المرشات«.

تجهيز مركزين للحجر الصحي

إضافة  التعقيم  حملة  »شملت  خلف:  وذكر 
للشارع الرئيسي في المدينة جميع المراكز 
اإلدارية، والعسكرية، والدينية في الناحية، 
كما قمنا بتجهيز مركزين للحجر الصحي بعد 
مركز غسان  وهما  كامالً،  تعقيماً  تعقيمهما 

خلف  وأردف  الرصافة«،  ومركز  كنفاني، 
قائالً: »كعادتنا في شهر نيسان من كل عام؛ 
هذه  ففي  الناحية،  في  تشجير  بحملة  نقوم 
المقاطعة؛  من  استلمنا 950 شجرة  السنة 
عابرة  قرية  في  شجرة   175 زرعنا  حيث 
و650  كيشكة  قرية  في  شجرة  و150 
شجرة لقرية خراب باشا؛ كما زرعنا 100 
ميالد  وبمناسبة  المرأة  حديقة  في  شجرة 

القائد أوجالن زرعنا 150 شجرة«.
في  والبيئة  الخدمات،  قسم  رئيس  وناشد 
صحيفتنا  عبر  خلف  عصام  آغا  جل  بلدية 
جميع األهالي أن يتعاونوا مع عمال النظافة، 
المظهر  على  للحفاظ  الصحي؛  والصرف 
الحضاري للبلدة وتوفير مناخ صحي وبيئي 

دائم. 

أطباء في قامشلو يطلقون مبادرة خيرية ملساندة احملتاجني.. 
ويدعون زمالئهم للتكاتف

مسنون يضطرون للعمل على البسطات إلعالة أسرهم..

كيف يؤمن أهالي قامشلو احتياجاتهم الضرورية برمضان في ظّل لهب األسعار..؟!
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