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وكخطوة  األسواق  في  األسعار  ارتفاع  بعد 
مدينة  من  مواطنان  افتتح  نوعها  من  فريدة 
األحذية  لصناعة  مصغرة  ورشة  كوباني 
لتحقيق االكتفاء الذاتي والحد من االحتكار. 

تعدّ المهن الحرفية من المهن التي تضررت 
إثر اندالع الحرب في سوريا, فجلَّ المعامل 
التي  الحروب  بسبب  أُغلقت  قد  والمصانع 
أو   2011 العام  مطلع  منذ  المنطقة  شهدتها 
ُسرقت على يد المجموعات المرتزقة التابعة 

لدولة االحتالل التركية.
وتأخذ اليد الحرفية الدرجة األولى واألساسية 
وهي  المحلي  التجاري  االقتصاد  إنماء  في 
السور الذي يمنع االستيراد االحتكاري الذي 
العالمية، والتي  التجارة  تسيطر عليه غرف 

تدار من قبل البعض من الدول الرأسمالية.
وكبادرة هي األولى من نوعها، افتتح فيصل 
صبحي محمد من أبناء مدينة كوباني ورفيقه 
األحذية حسب  إلنتاج  ورشة  محمد  ابراهيم 
أقل،  وبأسعار  المحلية  األسواق  متطلبات 
وقت  في  األهالي  على  العبء  سيخفف  ما 
تتالعب فيه العمالت األجنبية بأسعار السلع 

عامة.
وحرفيون  عمال،   8 الورشة  في  ويعمل 
ينتجون في اليوم الواحد أكثر من 100 طقم 
لألحذية  مختلفة  ونماذج  متعددة،  بقياسات 
بحسب  نموذجاً،  الـ40  عن  تزيد  النسائية 

وكالة هاوار.
هذه  »مثل  فيصل:  قال  هذا  عملهم  وعن 
المعامل نادرة في المنطقة، نحن ننتج بضائع 
كافة  ومن  تكلفة  وبأقل  األجنبية،  تضاهي 

النماذج والقياسات«.
بضاعتهم  تكون  ألن  يسعون  بأنهم  وذكر 
يبيعون  ألنهم  المواطن،  على  الحمل  خفيفة 
بأسعار أقل بكثير من البضائع المستوردة من 
الخارج، وبنفس المواصفات والجودة تقريباً, 
ألن المواد التي يستخدمونها في اإلنتاج هي 

في األصل مواد أجنبية.

والصناعة  التجارة  فيصل غرفة  وناشد  كما 
لهم  المساعدة  بتقديم  الفرات  إقليم  في 
المدن  بين  للتنقل  التسهيالت  منحهم  عبر 
الحظر  مع  اإلنتاجية وخاصة  المواد  وجلب 
المفروض على التنقل بين مدن شمال وشرق 

سوريا.
الساعة  من  العمالي  وفريقه  فيصل  ويعمل 
لتلبية  المتأخرة  الليل  إلى ساعات  7 صباحاً 
في  آملين  األحذية,  من  األسواق  طلبات 
الوصول إلى إنتاج كبير لتلبية حاجة األسواق 

في مدن أخرى من شمال وشرق سوريا.
أحذية  أسعار  بين  الفرق  بشكل جلي  يالحظ 
الورشة وتلك الموجودة في األسواق، وغالباً 
أو  بقليل  أكثر  أو   3000 الفرق  يكون  ما 
فيصل  ينتجها  التي  البضاعة  بين  بقليل  أقل 

واألخرى التي تباع في األسواق.
المحلية  الورشات  أو  المعامل  أهمية  وتأتي 
تحتاجها  بضائع  تنتج  والتي  النوع،  هذا  من 
المنطقة، أنها تؤمن حاجة المنطقة من كل ما 

تحتاجه وبأسعار أقل.
بأسعار  تأتي  الخارج  من  اآلتية  فالبضائع 
باهظة، إذ يضاف إلى سعرها األصلي أجور 
من  العديد  وأرباح  والجمارك  المواصالت 
بسعر  المستهلك  يد  إلى  تصل  حتى  التجار 
يصل في كثير من األحيان إلى ضعف السعر 

األصلي أو أكثر.
لكن اإلنتاج المحلي في مناطق شمال وشرق 
سوريا ضعيف للغاية، وهو ما يدفع المنطقة 
ما  الخارج،  من  حاجياتها  استيراد  إلى 
إلى  األسعار  غالء  مشكلة  صعود  إلى  أدى 
الليرة  قيمة  انخفاض  مع  وخاصة  الواجهة، 

السورية أمام العمالت األجنبية.
على  يتحتم  بأنه  اقتصاديون  خبراء  ويقول 
مشاريع  دعم  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
اإلنتاج المحلي في مختلف المجاالت لتأمين 
مشكلة  ومعالجة  للمنطقة  الذاتي  االكتفاء 

غالء األسعار.

الدقيق  تنتج  شيبتون  مطحنة  كانت 
)الطحين( عندما غزا النورمانديون إنكلترا 
قبل نحو ألف عام، لكنها تشهد في الوقت 
فيروس  بفضل  نادراً  ازدهاراً  الحاضر 
كورونا المستجد، إذ يقبل البريطانيون على 
شراء الطحين العضوي للخبز في المنزل 

في ظل إجراءات اإلغالق العام.
تطل  غابات  منطقة  في  المطحنة  وتقع 
على نهر أفون وتقدم عشرات األنواع من 
يطحن  يزال  ال  بعضها  العتيق،  الطحين 
حجرياً وبعضها من أنواع القمح اإلنجليزي 
على  والمحترفين  الخبز  هواة  إلى  القديم، 

حد سواء.
يخبزون  ممن  الطلب  في  الزيادة  وبلغت 
مدير  ليستر،  جو  جعل  حدا  بيوتهم  في 
المشتريات والمبيعات في المطحنة، يقول 
الطلب، رغم  إنه واجه مشكلة في مواكبة 
التقليدية  للمخابز  المبيعات  بعض  تراجع 
بسبب  أبوابها  إلغالق  اضطرت  التي 

إجراءات العزل.
المطحنة  والده  اشترى  الذي  ليستر  وقال 
في  “الزيادة  إن  لترميمها  عام 1981  في 
أننا  لدرجة  كبيرة  المنزلي  للخبز  الطلب 
ال نستطيع مواكبتها… لم نشهد زيادة في 

الطلب بهذا الشكل من قبل. التركيز منصب 
بقوة على الخبز المنزلي”.

طقوس  صاحب  الذي  الخبز،  فن  وشهد 
مثيراً  ازدهاراً  التاريخ،  فجر  منذ  البشر 
فيما يحاول مليارات البشر في جميع أنحاء 
انتشار  من  للحد  الوحدة  مع  التكيف  العالم 

فيروس كورونا.
وبات لدى الخبازين الهواة، وال سيما في 

للمزج  ساعات  ونيويورك،  لندن  مدينتي 
ويقول  ليختمر.  العجين  وترك  والعجن 
أعصابهم  يهدئ  النشاط  هذا  إن  البعض 
مع  الخبز  بعمل  آخرون  يستمتع  بينما 

أحبائهم وأسرهم وحتى جيرانهم.
والخميرة  الطحين  نفاد  بريطانيا  وشهدت 
خالل أيام من بداية التفشي، ألسباب منها 

نقص عبوات التعبئة.

من المهم ترتيب العمل بين العاملين في 
أية دائرة كانت من دوائر اإلدارة الذاتية 
ذلك  يكون  أن  دون  الجزيرة،  إقليم  في 
على حساب وقت المواطن، على العكس 
يجب أن تكون الدائرة طيلة أوقات الدوام 
في خدمته، ولكن في الكثير من المرات 
وبعد  للدائرة  المواطنين  مراجعة  وعند 
من  وإمضائها  الكومين  من  ورقة  جلب 
الناحية فالكثير من األوراق تتطلب ورقة 
الناحية،  ثم  ومن  الكومين  من  موافقة 
الدوائر،  إحدى  إلى  المواطن  ليأتي 
اجتماع.  لديه  المعني  عفواً  له:  ويقال 
يوم  شبه  بشكٍل  يحصل  بات  األمر  هذا 
دوائر  على  القائمين  على  متى؟،  فإلى 

اإلدارة الذاتية مراعاة مشاعر المواطنين 
لالجتماعات،  مناسبة  أوقات  ووضع 
الستقبال  ساعات  تحديد  طريق  عن  أما 
أو  أوراقهم،  على  والتوقيع  المراجعين 
الساعة  في  االجتماعات  ساعات  وضع 
تخف  بحيث  بعد،  وما  ظهراً  الواحدة 
تلك  في  ومراجعتهم  المواطنين  حركة 
اليوم  فالمواطن  الدوائر،  لكافة  األوقات 
بسبب  توقيع  ألخذ  فقط  لساعات  ينتظر 
االجتماعات  في  وتواجده  المعني  غياب 

المتكررة.

جوان محمد

كورونا يحيي مطحنة في بريطانيا كوباني تتقدم ذرعاً للحد من ارتفاع أسعار األحذية
عمرها ألف عام

عدنان آل كيلو: »ال حّل في سوريا إال بعد
 حترير األراضي احملتلة«

من سوريا نحو ليبيا واللعبة مستمرة

اللعبة  ربما بات من الواضح أنه القوى المهيمنة أو الممسكة بخيوط 
في المنطقة ال تسعى إليقاف الخراب والدمار والقتل والتهجير، ما دام 
واالستراتيجية  التكتيكية  وأجنداتها  لمصالحها  خدمة  يدخل  ربما  ذلك 
في المنطقة. منذ حوالي القرن من الزمن وما زالت تلك وهذه القوى 
مصممة على أن تكون هي النافذة في أية قرارات تخص المنطقة إن كان 

حاضرها أو مستقبلها،..«9

وجهاء عشائر تل تمر: »نرفض 
كل االحتالالت للتراب السوري 

وبخاصة االحتالل التركي«

عني روناهي

اجتماعات كل 
يوم وبعدين؟؟؟

أّن حّل األزمة  أكد وجهاء عشائر تل متر 
السوريني  بتوافق  إال  يتم  ال  السورية 
املشروعة  احلقوق  إقرار  أساس  على 
سوريا  وبناء  السورية  الشعوب  لكل 
على  وأكدوا  مركزية،  ال  دميقراطية، 
في  الدميقراطية  سوريا  قوات  شرعية 
الدفاع عن سوريا وحترير األراضي احملتلة، 
اإلدارة  بني  جدي  حوار  بإجراء  وطالبوا 

الذاتية والدولة السورية..«2

في حوار أجرته صحيفتنا مع رئيس حزب 
بني  كيلو،  آل  عدنان  الكُردستاني  التآخي 
الصف  وحدة  حتقيق  في  الرغبة  أن  كيلو 
التنازالت  إلى تقدمي  الكردي تدفع باجلميع 
بعد  إال  سوريا  في  حل  ال  أنه  إلى  ,وأشار 
الواليات  أن  مبيناً  احملتلة،  األراضي  حترير 
املتحدة تتطلع بجدية إلى مساعي حتقيق 

الوحدة  لكردية..«4
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بشائر خير مصحوبة بالكثير من الحذر وبعض 
بشكل  الحضر  الدول  من  العديد  برفع  الخوف 
تدريجي، وباتت األنفاس تحبس بعد أن ضاقت 
الدول بتداعيات الحظر وتاقت جموع البشر إلى 

تنفس الصعداء.
بدأت دول أوروبية عدة، اليوم، برفع إجراءات 
اإلغالق التي فرضها تفشي فيروس كورنا على 
بعض  عادت  حيث  الماضية،  األسابيع  مدار 

المرافق إلى العمل تدريجيا.
واستأنفت القطارات حركتها في فرنسا تدريجيا، 
إلى  طفل  مليون  حوالي  عودة  مع  االثنين، 
سيكون  الكمامات  وضع  أن  علما  المدارس، 

إجباريا على الجميع.
القيود  ستظّل  العزل،  تدابير  تخفيف  ورغم 
ضواحي  في  فرنسي  مليون   27 على  سارية 
باريس وشمال شرقي فرنسا. وسجلت السلطات 
فيروس  جراء  من  جديدة  وفاة   70 الفرنسية 
كورونا، أمس األحد، وهي أدنى حصيلة يومية 
منذ فرض الحجر المنزلي في 17 آذار الماضي.

القيود بعد تدني  اليوم تخفيف  كما بدأت اسبانيا 
عدد اإلصابات بفيروس كورونا، وينتقل نصف 
سكان البالد إلى المرحلة التالية من الخروج من 

قيود العزل العام، باستثناء مدريد وبرشلونة.

افتتاح املدارس والصالونات يف هولندا

الطالب  الهولندية  االبتدائية  المدارس  وتستقبل 
الذين أجبروا على البقاء في المنزل لمدة شهرين 
الفيروس  انتشار  إبطاء  إجراءات  من  كجزء 

التاجي المستجد.
مثل  واألعمال  والمكتبات  للمدارس  وسمح 
الفتح، في هولندا بشرط  مصففي الشعر بإعادة 

اتخاذ تدابير لفرض التباعد االجتماعي.

اليونان.. رفع حرض
 جزيئ جديد

إجراءات  من  الثانية  المرحلة  اليونان  ودخلت 
رفع اإلغالق، االثنين، مع السماح لجميع متاجر 
مارس  في  إغالقها  تم  التي  المتبقية  التجزئة 
المرحلة  من  النهائي  والصف  الفتح  بإعادة 

الثانوية باستئناف الدراسة.
التجارية  والمحالت  التسوق  مراكز  تزال  وال 
الشركات،  بعض  تضمين  تم  حين  في  مغلقة، 
مثل متاجر اإللكترونيات وأخصائيي البصريات 

في المرحلة األولى من إعادة االفتتاح.
بالتجزئة  البيع  أنشطة  جميع  افتتاح  وأعيد 
األخرى، بما في ذلك متاجر المالبس واألجهزة 
مع  االثنين،  صباح  التجميل  ومستحضرات 
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي لمنع انتشار 

فيروس كورونا.
وعاد الطالب الذين يستعدون المتحانات القبول 
الدراسية،  الفصول  إلى  العام  هذا  بالجامعات 
بينما يعود طالب المدارس اإلعدادية والثانوية 

األسبوع المقبل.
تفشي  عند  مبكرا  حظرا  اليونان  وفرضت 
عدد  إبقاء  على  ساعدت  خطوة  في  كورونا، 
مستويات  عند  الخطرين  والمرضى  الوفيات 

منخفضة.
وكانت السلطات الصحية اليونانية أعلنت األحد 
عن عدم تسجيل وفيات جديدة باإلضافة إلى ست 
حاالت إصابة جديدة فقط، ليصل عدد الوفيات 
إلى 150 وعدد اإلصابات المؤكدة إلى أكثر من 
2700 في البالد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 

11 مليون نسمة.
التجارية  األعمال  تستأنف  نيوزيلندا،  وفي 
مراكز  ذلك  في  بما  المقبل،  الخميس  نشاطها، 
والصاالت  والمقاهي  السينما  ودور  التسوق 
الرياضية، بعد أن تقرر، االثنين، تخفيف بعض 
انتشار  لوقف  العالم  في  صرامة  القيود  أكثر 

فيروس كورونا.
وفرضت السلطات »المستوى 4« من إجراءات 
العزل العام في الدولة الواقعة في المحيط الهادي 
ألكثر من شهر وخففتها درجة في أواخر أبريل.
االجتماعي  التباعد  إجراءات  فرض  وواصلت 
الصارمة على الكثير من المواطنين والشركات، 
األمر الذي ساعد في منع انتشار الفيروس على 

نطاق واسع.
إن  أرديرن،  جاسيندا  الوزراء  رئيسة  وقالت 
االنتقال إلى قيود »المستوى 2« يعني أن متاجر 
التجزئة والمطاعم واألماكن العامة األخرى بما 
في ذلك المالعب يمكن أن تستأنف نشاطها يوم 
الخميس. وذكرت جاسيندا أن المدارس يمكن أن 
تفتح أبوابها اعتبارا من يوم االثنين المقبل، بينما 
ال يمكن فتح الحانات قبل 21 مايو، وستقتصر 

التجمعات على عشرة أشخاص.
صحفي:  مؤتمر  في  أرديرن  جاسيندا  وذكرت 
أيام  عشرة  غضون  في  أننا  هي  »الخالصة 

سنعيد فتح معظم األعمال التجارية في نيوزيلندا 
وقبل العديد من الدول األخرى حول العالم«.

بلجيكا.. التخوف ال زال قامئاً

اإلغالق  لتخفيف  كبيرة  بلجيكا خطوة  واتخذت 
من  المستجد،  كورونا  الحتواء  فرضته  الذي 

خالل فتح متاجر في ظل ظروف صارمة.
العاصمة  في  العام  النقل  وسائل  وتعرضت 
ال  الحافالت  سائقي  ألن  إلضراب،  بروكسل 
الحالية  االحتياطات  بموجب  باألمان  يشعرون 

لمنع انتشار الفيروس.
وسمحت السلطات، األحد، للمواطنين بالبدء في 
االجتماع مع أربعة أقارب أو أصدقاء، مما سمح 
الذي  األم  بعيد  باالحتفال  العائالت  من  للعديد 

يأتي هذا العام وسط قيود.
المرضى  في عالج  المستشفيات  بعض  وبدأت 
الذين يعانون من مشاكل غير عاجلة، وافتتحت 

المحاكم مرة أخرى أمام أعمال محدودة.
وال تزال األقنعة الواقية إلزامية في وسائل النقل 
المتاجر  أصحاب  من  العديد  عقم  وقد  العام، 
منشآتهم بمطهرات الكحول، ووضعوا فواصل 

زجاجية.

حدوث  عودة  من  جديدة  دراسة  حذرت 
الكوارث الطبيعية، مثل حرائق الغابات في 
أستراليا أو الفيضانات أو موجات الجفاف، 
نمط  إحياء  العالمي  االحترار  أعاد  ما  إذا 
مناخي مماثل لظاهرة »النينو« في المحيط 
المحيط  في  يحدث  ما  غرار  على  الهندي 

الهادئ.
إذا  إنه  تكساس«  جامعة  في  العلماء  ويقول 
في  الحالية  االحترار  اتجاهات  استمرت 
يمكن  »النينو«  فإن ظاهرة  الهندي  المحيط 
أن تظهر بحلول 2050«. وظاهرة »النينو« 
عبارة عن دورة مناخية في المحيط الهادئ 

تؤثر على أنماط الطقس في العالم.
كتل  تتحرك  عندما  المناخية  الدورة  وتبدأ 
الماء الدافئة في غرب المحيط الهادئ نحو 
سواحل أميركا الجنوبية، وبالتالي قد تتفاقم 
الكوارث الطبيعية كالفيضانات والعواصف 
شيوعا،  أكثر  وتصبح  الجفاف  وموجات 
األكثر  المناطق  يؤثر بشكل كبير على  مما 

عرضة للتغير المناخي.
عن  البريطانية  »ميترو«  صحيفة  ونقلت 

الدكتور بيدرو دينيزيو، من جامعة تكساس 
قمنا  التي  الدراسة  نتائج  »أظهرت  قوله: 
درجة  متوسط  انخفاض  أو  ارتفاع  أن  بها 
سيدفع  فقط  درجات  لعدة  العالمية  الحرارة 
المحيط الهندي للعمل تماما مثل المحيطات 
درجات  تغير  مع  األخرى،  االستوائية 
انتظاما،  أقل  بمعدالت  الماء  سطح  حرارة 
وتشكل مناخات أكثر تقلبا، وبالتالي حدوث 

ظاهرة النينو خاصة بالمحيط الهندي.«.
حدوث  على  أدلة  على  البحث  فريق  وعثر 
في  الهندي  المحيط  في  »النينو«  ظاهرة 
بحرية  كائنات  دراسة  خالل  من  الماضي 
تدعى »فورامس«، عاشت  ميكروسكوبية، 
العصر  أوج  في  أي  سنة،  ألف   21 منذ 
أكثر  األرض  كانت  عندما  األخير  الجليدي 
محاكاة  بتحليل  العلماء  قام  كذلك  برودة. 
حاسوبية للمناخ، وتجميع البيانات وتصنيفها 
الظواهر  بيانات  مع  تطابقها  لمدى  وفقا 

المناخية الحالية.
البيانات مع معلومات  مقارنة  تمت  وعندما 
المحاكاة  كانت  العالمي،  االحترار  ظواهر 

األكثر دقة هي تلك التي تظهر نشوء ظاهرة 
عام  بحلول  الهندي  المحيط  في  »النينو« 

.2100
دينيزيو:  قال  الدراسة  نتائج  على  وتعليقا 
المستقبل  في  سيخلق  الحراري  »االحتباس 
أو  اليوم،  نعرفه  عما  تماما  مختلفا  كوكبا 
العشرين«، من جانبه  القرن  ما عرفناه في 
ثيروماالي،  كاوستوب  البروفيسور  قال 
في  المشارك  المؤلف  أريزونا،  جامعة  من 
أثرت  التي  »الطريقة  إن  البحثية،  الدراسة 
بها الظروف الجليدية على الرياح وتيارات 
المحيط في المحيط الهندي في الماضي تشبه 
العالمي  االحترار  بها  يؤثر  التي  الطريقة 
عليها كما أظهرت المحاكاة الحاسوبية التي 

قمنا بها«.
االحترار  أن  الحاسوبية  المحاكاة  وأظهرت 
اتجاه  عكس  إلى  يؤدي  أن  يمكن  العالمي 
هذه الرياح، أي من الشرق إلى الغرب، مما 
ودفع  المحيط  استقرار  زعزعة  إلى  يؤدي 
والتبريد  االحترار  في  تقلبات  إلى  المناخ 
و«النينا«  »النينو«  لظاهرتي  مشابهة 

المناخيتين.
حدوث  فإن  ثيروماالي  البروفيسور  ووفق 
الموسمية  الرياح  مثل  الطبيعية  الكوارث 
األكثر  المناطق  تؤثر على سكان  أن  يمكن 
عرضة للخطر ممن يعتمدون على األمطار 

بشكل رئيسي في الزراعة.
وبدوره قال عالم المحيطات مايكل ماكفادن 
استمرت  »إذا  الدراسة:  نتائج  على  معلقا 
اتجاهاتها  في  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
األحداث  فإن  القرن،  نهاية  بحلول  الحالية، 
التي  البلدان  ستضرب  المتطرفة  المناخية 
إندونيسيا  مثل  الهندي،  المحيط  على  تطل 
وأستراليا وشرق أفريقيا وبوتيرة متزايدة«.

مركز األخبار ـ أكد وجهاء عشائر تل تمر أّن 
حّل األزمة السورية ال يتم إال بتوافق السوريين 
لكل  المشروعة  الحقوق  إقرار  أساس  على 
ديمقراطية، ال  وبناء سوريا  السورية  الشعوب 
سوريا  قوات  شرعية  على  وأكدوا  مركزية، 
وتحرير  سوريا  عن  الدفاع  في  الديمقراطية 
األراضي المحتلة، وطالبوا بإجراء حوار جدي 

بين اإلدارة الذاتية والدولة السورية..
وشرق  شمال  في  األعيان  هيئة  من  بمبادرة 
العامة  العالقات  مركز  مع  وبالتنسيق  سوريا، 
ناحية  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  قوات  في 
العشائر  لوجهاء  موسع  اجتماع  ُعقد  تمر؛  تل 
مستوى  على  ومسيحية  كردية  وشخصيات 

منطقة تل تمر في مقاطعة الحسكة.
وحضر االجتماع عدد من وجهاء العشائر من 
مدينة دير الزور وناحية الشدادي؛ بهدف مناقشة 
المنطقة  في  العشائر  دور  تفعيل  إعادة  آلية 
والتكاتف في وجه القوى االحتاللية، باإلضافة 
إلى مناقشة األمور السياسية والعسكرية. وافتتح 
وشرق  شمال  في  األعيان  هيئة  ديوان  عضو 

سوريا حكم خلو االجتماع بالحديث عن مجمل 
األوضاع في سوريا، واألسباب التي أدت إلى 
األزمة السورية، ومساعي بعض دول المنطقة 

وبخاصة تركيا إلى تقسيم سوريا.
تعني  ال  الذاتية  اإلدارة  »إن  خلو:  وأكد 
األراضي  وحدة  تعزيز  تعني  بل  االنفصال، 
إلى  المنطقة  شعوب  جميع  ودعا  السورية«، 

التكاتف ومقاومة االحتالل.
لقوات  العامة  العالقات  ألقى عضو مركز  كما 
كلمة  عفرين  جكدار  الديمقراطية  سوريا 
سوريا،  في  الميدانية  األوضاع  مجمل  حول 
االحتالل  لهجمات  التصدي  مقاومة  واستمرار 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. وأكد 
دور  تفعيل  إعادة  أهمية  على  عفرين  جكدار 
على  مشدداً  المنطقة،  في  والشعوب  العشائر 
أن حل األزمة السورية غير ممكن إال بتوافق 

سوري ـ سوري.
واستمر االجتماع بفتح باب النقاش والحوار بين 
سبل  حول  النقاشات  وتمحورت  المشاركين، 
أنباء  جميع  ومشاركة  الذاتية  اإلدارة  تطوير 

المنطقة فيها، وسبل التكاتف في وجه االحتالل 
من  كل  وتحرير  أطماعه،  وجه  في  والوقوف 
إلعادة  وعفرين،  سبي  وكري  كانيه  سري 

أبنائها األصليين إلى منازلهم.
كما تطرق المشاركون في االجتماع إلى جملة 
من األخطاء والنواقص التي تظهر في المنطقة 
أصدر  االجتماع؛  ختام  وفي  تجاوزها.  وسبل 
المشاركون بياناً إلى الرأي العام قرئ من قبل 
الرئيس المشترك للحزب اآلشوري الديمقراطي 
في تل تمر شمعون كاكو؛ جاء في نصه: »نحن 
ومن  تمر  تل  منطقة  وأعيان  وشيوخ  وجهاء 
كل المكونات وفي الظروف التي يمر بها بلدنا 
سوريا، وبخاصةً منطقتنا من تداعيات التدخل 
األجنبي واالحتالل التركي، وإيماناً منا بدورنا 
مركزية  ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا  بناء  في 
آبائنا وأجدادنا  لدماء شهدائنا ونضاالت  ووفاًء 
ونؤكد  تمر  تل  في  اجتمعنا  الجالء،  إنجاز  في 

على ما يلي:
بتوافق  إال  يتم  ال  السورية  األزمة  حل  أن  ـ 
الحقوق  إقرار  أساس  على  سوري  ـ  سوري 

وبناء  السورية،  المكونات  لكل  المشروعة 
سوريا ديمقراطية ال مركزية.

السوري،  للتراب  االحتالالت  كافة  نرفض  ـ 
وبخاصةً االحتالل التركي واستخدامه للمرتزقة 
على األراضي السورية، خدمةً لألجندة التركية 
األراضي  احتالل  في  وطمعها  الطورانية 

السورية.
الديمقراطية  ـ نؤكد على شرعية قوات سوريا 

في الدفاع والتحرير.
ـ نطالب بحوار جدي بين اإلدارة الذاتية والدولة 

السورية.
ـ تفعيل دور العشائر التاريخي في حماية القيم 

الوطنية والمجتمعية.
ـ  رفض كل أشكال الفتنة ومحاولة تفتيت النسيج 
المجتمعي السوري من خالل أجندات خلق قوى 

عسكرية أو مجتمعية مناطقية أو عرقية.
ـ نطالب مؤسسات اإلدارة الذاتية بالوقوف على 
السلطوية  ومحاربة  للمجتمع  المحقة  المطالب 

والفساد والمحسوبية في جسم اإلدارة«.

سوريا  مجلس  كّرم  ـ  األخبار  مركز 
المجلس  من  كالً  حلب  مكتب  الديمقراطية 
الشيخ  ألحياء  الشعب  وبلدية  الصحي 
في  الرئيسي  لدورهما  واألشرفية  مقصود 

منع ظهور كورونا في الحيين.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  أعضاء  ونوه 
وبلدية  الصحي  المجلس  إلى  زيارة  خالل 
المؤسسات  لشكر  مبادرتهم  أن  الشعب 
والتأكيد على  المعنويات  لرفع  المعنية هي 
كورونا  بوباء  المتمثلة  الحالية  األزمة  أن 
إلى  وأشاروا  الجميع.  مسؤوليتها  يتحمل 
في  الديمقراطية  سوريا  مجلس  دور  أن 
المؤسسات  مساندة  في  يكمن  الفترة  هذه 
من خالل توعية المجتمع وإيصاله إلى بر 

األمان لتجاوز هذه المحنة.
بطاقات  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  وقدم 
شكر للمجلس الصحي وبلدية الشعب. ومن 
الصحي  المجلس  إدارتا  شكرت  جانبهما 
مقصود  الشيخ  أحياء  في  الشعب  وبلدية 
واألشرفية مجلس سوريا الديمقراطية على 
هذه المبادرة التي تمثل دافعاً معنوياً وحافزاً 

للعمل على زيادة الجهود لدرء الخطر.
حول  النقاش  باب  فُتح  الزيارة  وخالل 
والعالم  المنطقة  تواجه  التي  التحديات 
على  السيطرة  فقدان  حال  في  بأسره، 
انتشار هذا الفيروس القاتل، وتبادل اآلراء 

حول السيناريوهات المطروحة إلى جانب 
اإلجراءات  اتخاذ  أهمية  إلى  اإلشارة 

المناسبة للحيلولة دون تأزم األوضاع.
والمجلس  الشعب  بلدية  من  أن كالً  ويذكر 
العام  المجلس  مع  التنسيق  بعد  الصحي 
ألحياء الشيخ مقصود واألشرفية قد أصدر 
عدة تعاميم وقرارات منذ بداية ظهور خطر 
عمليات  وأجرى  كما  كورونا،  فيروس 
تعقيم ونشاطات توعوية إلى جانب مراقبة 

األسواق لمنع تفشي فيروس كوفيد 19.

جامعة  موظفو  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
 11 االثنين  كردستان،  إقليم  في  رابرين 
أيار الجاري إضرابهم عن الدوام، احتجاجاً 
بتوسيع  مهددين  رواتبهم،  تأخر  على 
الحكومة  تصرف  لم  حال  في  اإلضراب 
وتجمع  الفطر.  عيد  حلول  حتى  الرواتب 
رابرين،  جامعة  موظفي  من  العشرات 
الجامعة، في تظاهرة احتجاجاً  أمام  مبنى 
على عدم صرف رواتبهم. وقال المتحدث 
باسم المحتجين كاميران عزيز أمام وسائل 
اإلعالم  إنهم لم يقبضوا أي راتب شهري  

بعض  خالف  على  الجاري،  العام  خالل 
الموظفون  استلم  التي  األخرى  المناطق 
قرروا  هم   لذا  رواتبهم،  من  حصة  فيها 
صرف  يتم  ريثما  الدوام  عن  اإلضراب 

الرواتب.
الرواتب  بصرف  الحكومة  عزيز  وطالب 
اعتباراً من اآلن وحتى حلول عيد الفطر، 
لم  حال  في  اإلضراب  بتوسيع  مهدداً 
بحسب  المطلب،  لهذا  الحكومة  تستجيب 

.ROJNEWS وكالة

الرفع التدريجي للحظر يعيد »األمل احلذر« بانحسار كورونا

دراسات حتذر: ظاهرة النينو قد تعود عام 2050

وجهاء عشائر تل متر: »نرفض كل االحتالالت للتراب السوري 
وبخاصة االحتالل التركي«

ملساهمتهما في منع ظهور كورونا.. اجمللس 
الصحي وبلدية الشعب بحلب يكرمان

ملاذا أعلن موظفو جامعة رابرين اإلضراب؟
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بأن  صرين  مستوصف  في  العامالت  أكدت   
خالل  التغييرات  بعض  أجرى  المستوصف 
متناوبة  نظم ثالث مجموعات  إذ  الحظر،  فترة 
المرضى، وذلك في حاالت  الستقبال ومعالجة 
الضرورة القصوى واإلسعافية الطارئة، بهدف 
تقديم  إلى  باإلضافة  الطبية,  الخدمات  تقديم 
من  يعانون  الذين  للمرضى  النفسية  اإلرشادات 

حاالت نفسية.
يعمل مستوصف صرين على مدار 24 ساعة 
األهالي في منطقة  نهاراً، من أجل سالمة  ليالً 
المركز  وهو  بها،  المحيطة  والقرى  صرين 
الكادر  ويحاول  المنطقة،  في  الوحيد  الصحي 
الطبي داخله بكافة األقسام تقديم الخدمات الطبية 

واإلنسانية للمرضى بكل مسؤولية.
جاهداً  المستوصف  حاول  الحظر  فترة  وخالل 
المرضية  الحاالت  ويستقبل  بعمله  يستمر  أن 
العاجلة ومعالجتها، كالحاالت المرضية الطارئة 
لتسيير  متناوبة  مجموعات  ونظم  والحوادث، 

سبل العمل، واستيعاب المرضى الوافدين إليه.
تغيريات يف عمل املستوصف

وأجرت مراسلة وكالة JINNEWS لقاًء حول 
آلية عمل مستوصف صرين خالل فترة الحظر.

في  التمريض  قسم  في  الممرضة  تحدثت 
وقالت:  عبدي  زوزان  صرين  مستوصف 
الصحي  المركز  صرين  مستوصف  »يعتبر 
عاتقنا  على  يقع  لذا  المنطقة،  في  الوحيد 
الصحية  الخدمة  تأمين  في  كبيرة،  مسؤولية 
وهو  وخارجها،  المنطقة  في  للشعب  الالزمة 
يستقبل جميع المراجعين والمرضى على مدار 
والحظر  كورونا  أزمة  خالل  ولكن  24ساعة، 
عمل  في  التغييرات  بعض  طرأت  الصحي  
حاالت  استقبال  بإمكاننا  يعد  فلم  المستوصف، 
كثيرة كما في السابق، إال في حاالت الضرورة 

القصوى«.
وافتتحت هيئة الصحة إلقليم الفرات في مقاطعة 
2016م،  عام  الصحي  صرين  مركز  كوباني 
الستقبال المرضى داخل المنطقة والقرى التابعة 

لها البالغة عددها 300 قرية.
الحاالت  المستوصف  بأن  زوزان  وبينت 

أو  والطارئة  اإلسعافية  كالحاالت  الضرورية 
بأنه  مبينةً  فقط،  العضلية  والحاالت  الحوادث، 
تم تأجيل الموضعية حتى تنتهي أزمة كورونا، 
وذلك حرصاً على سالمة األهالي ووقايتهم على 

حد تعبيرها.
التي  الصحة  لهيئة  بالشكر  زوزان  وتوجهت 
بفتح مجال  الفترة, وساهمت  في  تعاونت معهم 
لألهالي لمعالجة اللشمانيا »حبة السنة »، التي 
ويعاني  كبير  بشكل  وقراها  المنطقة  في  تنتشر 
هناك  أن  إلى  متطرقةً  بكثرة،  األهالي  منها 
نتيجة  اللشمانيا  لحاالت  كثيرة  شفاء  حاالت 

العالج بحسب زوزان.
عدم ورود أي إصابة بكورونا 

لحد اآلن إىل املستوصف
لم  اللحظة  هذه  »حتى  قائلةً:  زوزان  ونوهت 
وهناك  كورونا،  بوباء  إصابة  حالة  أي  تردنا 
تعاون مشترك بيننا وبين الفرق األمنية في حال 
الوافدين  األشخاص  من  اشتباه  حالة  أي  ورود 
المنطقة عن طريق  يدخلون  الذين  الخارج  من 
يتم  بها  مشتبه  حالة  أي  وجد  وإذا  التهريب، 

وضعها في الحجر الصحي«.
وأفادت زوزان بقيامهم بتنظيم  ثالثة مجموعات 
في  عملها  األولى  المجموعة  تبدأ  إذ  متناوبة, 
الساعة  لغاية  وتستمر  صباحاً  الثامنة  الساعة 
الثالثة بعد الظهر، وأما الثانية تباشر العمل تمام 
واألخرى   ليالً،  العاشرة  حتى  الثالثة  الساعة 
طبيب  ويداوم خاللها  ليالً،  العاشرة  في  تنطلق 
وتواصل  إسعافية  سيارة  وجود  مع  وممرضة 

عملها حتى الثامنة صباحاً.
للمستوصف وهي  تابعة  أقسام  هذا ويوجد عدة 
بشكل  والخدمية  اإلنسانية  واجباتها  تؤدي 
يقوم  الذي  االستقبال  قسم  بينها  متواصل، ومن 
الدعم  المعاقين،  المرضية،  الحاالت  باستقبال 
القسم  وهذا  اللشمانيا،  ومعالجة  اللقاح  النفسي، 
في  ويوجد  والثالثاء،  االثنين  يومي  يفتتح 
لمعاينة  وأطفال،  داخلية  طبيب  المستوصف 
المرضى، كما تبدأ الصيدلية دوامها من الساعة 
الثامنة صباحاً حتى 10 ليالً بالتناوب, باإلضافة 
إلى استقبال قسم الضماد كافة الحاالت المرضية 

ملفاً  للمرضى  نعد  إذ  ساعة،   24 مدار  على 
خاصاً بهم يحتوي صورهم وأسمائهم.

في  التمريض  قسم  في  الممرضة  وذكرت 
ختام  في  عبدي  زوزان  صرين  مستوصف 
دواء  تأمين  في  صعوبة   هناك  بأن  حديثها 
»إذا  وأضافت:  والحية،  العقرب  بلدغة  خاص 
معالجتها  يمكننا  ال  النوع  هذا  من  حالة  وردتنا 
لذلك نقوم بإرسال المرضى إلى مدينة كوباني، 
المساعدة  المعنية  الصحية  الجهات  ونطالب 
من  ونعاني  الالزم،  الدواء  وتوفير  الشأن  بهذا 
أيضاً،  والقلب  الضغط  دواء  توفير  في  نقص 
األهالي  خدمة  أجل  من  كبيرة  جهوداً  ونبذل 
ومعالجتهم، ونحاول أن نسد حاجتهم من الدواء 
من داخل المستوصف حتى ال يحتاجون لجلبه 
بوسعنا  ما  وسنبذل  الخارجية،  الصيدليات  من 

لتقديم العالج الطبي لجميع المرضى«.
عمل قسم الدعم النفيس 

باملستوصف..
وعن قسم الدعم النفسي تطرقت المرشدة النفسية 
»يوجد  قائلةً:  الموضوع  لهذا  عمر  شريفان 
عضوتين  وتقوم  أشخاص,  خمسة  القسم  في 
بروشورات  لتقديم  لألهالي  مستمرة  بزيارات 
لهم  ويشرحن  كورونا,  وباء  عن  لهم  توعوية 
كما  المستوصف،  في  المتوفرة  الخدمات  عن 
ونستقبل جميع الحاالت النفسية من سن الرابعة 
نعنى  ال  أننا  إال  العمر،  65من  إلى  وصوالً 

الذين  كاألشخاص  الصعبة  الحاالت  بمعالجة 
يعانون أمراض عقلية، فقط يقتصر عملنا على 
والتوتر  االكتئاب  كحاالت  النفسية   العوارض 

النفسي، الصدمات النفسية«.
الحاالت  يستقبلون  بأنهم  شريفان  وأضافت 
يقومون  طبي  لعالج  األمر  تطلب  وإذا  النفسية 
قدر  يحاولون  بأنهم  مؤكدةً  للطبيب،  بتحويلها 
نفسياً  وإرشادها  الحاالت  هذه  توجيه  اإلمكان 
مشكلته  من  المريض  إخراج  بهدف  ودعمها 
السرية  االعتبار  بعين  ويأخذون  كما  وحلها، 
هوية  عن  الكشف  يتم  وال  عملهم  في  التامة 

المريض أو حالته.
واختتمت المرشدة النفسية شريفان عمر: »هدفنا 
األهالي  لجميع  النفسي  والدعم  الوعي  نشر 
أزمة  خالل  الحرجة   الفترة  هذه  في  وخاصةً 
كورونا, هم بحاجة إلى توجيه وتوعية مستمرة، 

من أجل سالمتهم الصحية«.
األسبوع،  أيام  طوال  النفسي  القسم  ويعمل 
صباحاً،  الثامنة  الساعة  من  دوامه  ويباشر 
ويستمر حتى الساعة الثالثة عصراً، وفيه مرشد 
نفسي ومرشدة نفسية، باإلضافة لعضوتين يقمن 
بجوالت بين األهالي في المنطقة وقراها، ويقمن 

بتوزيع بروشورات توعوية نفسية.

 48 وفاة  احتمالية  من  المتحدة،  األمم  حذرت 
ألف امرأة يمنية، بسبب نقص التمويل، واحتمال 
إغالق مرافق الصحة اإلنجابية، وسط مخاطر 

متزايدة يشكلها فيروس كورونا.
المتحدة  األمم  صندوق  عن  صادر  بيان  في   
 48 وفاة  احتمالية  من  حذرت  مؤخراً  للسكان 
ألف امرأة يمنية بسبب مخاطر يشكلها فيروس 

كورونا.
 48 من  أكثر  تموت  أن  “يمكن  البيان:  وقال 
ألف امرأة بسبب مضاعفات الحمل والوالدة في 

اليمن، بسبب النقص الحاد في التمويل، واحتمال 
إغالق مرافق الصحة اإلنجابية، وسط المخاطر 

المتزايدة التي يشكلها فيروس كورونا”.
يطالب  األرواح،  “إلنقاذ  البيان:  وأضاف 
عاجل  بتمويل  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 
بقيمة 59 مليون دوالر، لتوفير الرعاية الصحية 
اإلنجابية المنقذة للحياة، وخدمات حماية المرأة 

حتى نهاية عام 2020”.
 24 إلى  حاجة  “هناك  أن:  إلى  البيان  ولفت 
مليون دوالر إضافية لخطة االستجابة لكورونا 

الصحيين،  العاملين  أجل حماية  من  اليمن،  في 
إلى  الوصول  من  والفتيات  النساء  وتمكين 

الخدمات الصحية”.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لصندوق األمم 
المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، قولها: “إذا توقفت 
خدمات الصحة اإلنجابية المنقذة للحياة، فستكون 
في  والفتيات  النساء  على  وخيمة  عواقب  لذلك 

اليمن، ما يعرضهن لخطر أكبر”.
التمويل  إلى  ماسة  بحاجة  “اليمن  وأضافت: 
صحة  لحماية  مفتوحة  الصحية  المرافق  إلبقاء 

أخبار  وكالة  بحسب  والفتيات”  النساء  وسالمة 
المرأة.

في  المالعب  تعتبر  قامشلوـ   / روناهي 
أهمية  ذات  المدن  ضمن  الشعبية  األحياء 
األطفال  باستقطاب  تقوم  ألنها  كبيرة، 
والشباب من الشوارع واللعب على أرضية 
اللعب على  أفضل من  تعتبر  والتي  ترابية 
األرضية المبلطة أو االسفلتية في الشوارع 
إدارة  وقامت  األحياء،  المدارس ضمن  أو 
ملعب  أرضية  بتسوية  سبور  قنديل  نادي 
بقامشلو  الهاللية  بحي  خبات  الشهيد 
الذي  التدريبي  النادي  لملعب  باإلضافة 

يجاوره.
نشاطه  سبور  قنديل  نادي  بدء  بهدف 
للتدريب بتاريخ2020/5/25، قامت إدارة 

زاغروس  شركة  مع  وبالتنسيق  النادي 
بحي  خبات  الشهيد  ملعب  أرضية  بتسوية 
الهاللية بقامشلو، باإلضافة للمعلب التدريب 

المجاور لنفس الملعب.
للموسم  استعداداً  المران  النادي  سيبدأ   
الفئة  2020من  لعام  الجديد  الكروي 
الصغيرة بمدرسته الكروية باإلضافة لفريقه 
لسيدات كرة القدم واللواتي أحرزن المركز 
الثاني ببطولة الدوري لعام 2019، وكذلك 
والطاولة.  الشطرنج  للعبتي  بالمران  البدء 
وحصل النادي على الترخيص من االتحاد 
العام 2018  في  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
ويعتمد بتمويله من الجيب الشخصي لإلدارة 
بدون وجود أي راعي رسمي للنادي حتى 

اآلن أسوةً ببعض األندية األخرى.
هيثم  الشهيد  ملعب  على  النوادي  وتعتمد 

كجو بقامشلو للمران ولكنه يقع في المنطقة 
األحياء  من  الالعبين  نقل  وعملية  الشرقية 
على  االعتماد  لذلك  مكلفة،  تعتبر  األخرى 
أمر  الشعبية  األحياء  في  الترابية  المالعب 
هام، ولكن معظم هذه المالعب غير مؤهلة 
قنديل  نادي  وخطوة  المطلوب،  بالشكل 

كانت جيدة ويجب على كل نادي ال يمتلك 
القدرة للمران على ملعب الشهيد هيثم كجو 
األحياء وهو  بين  ملعب  إنشاء  العمل على 
األرضية  على  فاالعتماد  الوحيد،  الحل 
كبيراً  خطراً  تشكل  المدارس  في  المبلطة 

على حياة الالعبين وتعرضهم لإلصابة.

توعية  حمالت  الرياضي،  دبي  مجلس  دشن 
بأهمية ممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع، 
ونتائج  تتضمن نصائح  فيديو  مقاطع  من خالل 

تقارير عالمية متخصصة.
التواصل  منصات  عبر  المجلس  ونشر 
الخاصة، مقاطع من أفالم تضمنت  االجتماعي 
إقبال،  ظفار  البريطاني  البروفيسور  نصائح 
بالتمارين  والعالج  الرياضي  الطب  أخصائي 
من  كبيرة  خبرة  ظفار،  ويمتلك  الرياضية. 
من  لعدد  األول  الطبيب  بمنصب  عمله  خالل 
أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز، وهي توتنهام 
-2010 ليفربول   ،2010-2008 هوتسبير 
اآلن،  وحتى   2015 باالس  كريستال   ،2015

إلى جانب نادي كنت كاونتي للكريكت.
وقدم البروفيسور البريطاني، نصائح لرياضيي 
قدم  كما  لهم،  المناسبة  التدريبات  حول  األندية 
للجميع  الرياضة  ممارسة  أهمية  عن  شرحا 
المحافظة  وكيفية  لممارستها  المناسب  والوقت 

على حالة الجسم.
بممارسة  خاصة  نصائح  أيضاً  ظفار  وقدم 
الرياضة خالل شهر رمضان، ودور الرياضة 
والدورة  التنفسي  الجهاز  تقوية  في  عموماً 

الدموية لممارسيها.
ونشر المجلس، أكثر من فيديو تعريفي تضمنت 
أن  على  أكدت  حديثة،  طبية  بحوث  نتائج 
تنشيط  إلى  تؤدي  الرياضية  التمارين  ممارسة 
وتساهم  المناعة،  نظام  وتقوية  الدموية  الدورة 
في الوقاية من تفاقم اإلصابة وتقليل خطورتها.

المهمة  اإلرشادات  بعض  المجلس  قدم  كما 
ممارسة  وهي  الرياضية،  التمارين  لممارسة 
في  مرات   3 دقيقة،   30 لمدة  البدني  النشاط 
األسبوع، اختيار األنشطة التي يفضل ممارستها، 
التي  التمارين  تجنب  عليها،  المواظبة  لضمان 
تتطلب جهداً بدنياً عنيفاً، وممارسة التمارين في 
المناسبة  المالبس  ارتداء  التهوية،  جيدة  منطقة 

والمريحة.

الدوري  أندية  لجميع  التعهد  ليفربول  يعتزم 
اإلنكليزي، بأن يورغن كلوب، مدرب الريدز، 
سيشارك بكامل عناصره األساسية، في كامل 

الجوالت المتبقية على المسابقة.
وألمح أحد رؤساء أندية الدوري، في اجتماع 
األساسيين  العبيه  يريح  قد  ليفربول  أن  إلى 

نزاهة  على  يؤثر  ما  اللقب،  حسم  بمجرد 
في  سواء  والمتحكمة  المتبقية،  المباريات 
للبطوالت  المؤهلة  المراكز  أو  الهبوط 

األوروبية.
لضمان  فقط،  نقاط   6 إلى  ليفربول  ويحتاج 
منذ 30 عاماً.  األول  البريميرليغ  لقب  تحقيق 

أن  باألمر،  صلة  على  مصادر  ثالثة  ذكرت 
الشركات المالكة لحقوق البث التلفزيوني لدوري 
تدفع  لم  القدم،  لكرة  اإليطالي  األولى  الدرجة 
الذي  األخيرة عن موسم 2020-2019  الدفعة 

توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
األولى  الدرجة  دوري  منافسات  وتوقفت 
وترغب  الماضي،  آذار  التاسع  في  اإليطالي، 
رابطة الدوري واالتحاد اإليطالي لكرة القدم في 

استئناف الموسم واللعب بدون جماهير.
ما  اآلن،  حتى  اإليطالية  الحكومة  تقرر  ولم 
الستئناف  األخضر  الضوء  ستعطي  كانت  إذا 
الدوري، رغم أنها رفعت الحظر عن التدريبات 

الفردية األسبوع الماضي.
خدمة  وهي  »سكاي«،  إن  المصادر،  وقالت 
الدفع مقابل المشاهدة األبرز في إيطاليا، وشركة 
الرياضية  والوكالة  دازون  الرقمية  الرياضة 
موسم  عن  األخير  القسط  آي.إم.جي  العالمية 
2019-2020 والذي تبلغ قيمته اإلجمالية 220 

مليون يورو.
اإليطالي  الدوري  أندية  أن  المصادر،  وأضافت 
كانت تتوقع تلقي الدفعة األخيرة بنهاية األسبوع 

الماضي.
والقسط األخير جزء من الرسوم السنوية البالغة 
1.3 مليار يورو، التي يدفعها مالكو الحقوق إلى 
أندية الدوري اإليطالي، من أجل بث المباريات 
الموسم  وينتهي  سنوات  ثالثة  مدته  التفاق  وفقا 

المقبل.
وقالت مصادر، في وقت سابق إن مالكي الحقوق 
قدموا لرابطة الدوري اإليطالي مقترحات مختلفة 
لتأجيل أو تقليص قيمة الدفعة األخيرة، لكن هذه 

المقترحات رفضتها األندية.
ومن المتوقع أن يناقش اجتماع غير عادي ألندية 

الدوري اإليطالي المسألة يوم األربعاء المقبل.

تقرير/ جوان محمد

العامالت في مستوصف صرين الوحيد في املنطقة يقيمن العمل فيه

احتمالية وفاة اآلالف من النسوة في اليمن وسط مخاطر فيروس كورونا؟! 

تسوية أرضية ملعب الشهيد خبات من قبل إدارة نادي قنديل

مجلس دبي يطلق برامج توعوية 
بأهمية ممارسة الرياضة

ليفربول يطمئن أندية البرمييرليغ

الدوري اإليطالي في مأزق بعد 
جتميد حقوق البث

وبحسب صحيفة »تيليغراف« البريطانية، فإن 
استعداد  على  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  قادة 
في  القضية  أثيرت  إذا  المخاوف،  هذه  لتهدئة 
اجتماع بين المساهمين في جميع أندية الدوري 

العشرين حول مشروع استئناف المسابقة.
عقب  له  مباراتين  أول  ليفربول  ويخوض 
وكريستال  إيفرتون  ضد  المسابقة  استئناف 
وأستون  سيتي  مانشستر  يواجهون  ثم  باالس، 
وتشيلسي  وآرسنال  وبيرنلي  وبرايتون  فيال 

ونيوكاسل.
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القوى  أنه  الواضح  من  بات  ربما 
اللعبة  بخيوط  الممسكة  أو  المهيمنة 
المنطقة ال تسعى إليقاف الخراب  في 
والدمار والقتل والتهجير، ما دام ذلك 
ربما يدخل خدمة لمصالحها وأجنداتها 
المنطقة.  في  واالستراتيجية  التكتيكية 
وما  الزمن  من  القرن  حوالي  منذ 
على  مصممة  القوى  وهذه  تلك  زالت 
قرارات  أية  في  النافذة  هي  تكون  أن 
أو  حاضرها  كان  إن  المنطقة  تخص 
هو  القوى  هذه  يهم  ما  ألن  مستقبلها، 
شعوب  مصالح  وليس  فقط  مصالحها 
المنطقة وكما يقول أشقاؤنا المصريون 

“يغورو في دهية”.
ال يمكن ربط كل المأساة التي نعانيها 
بأردوغان تركيا أو بتدخالت إيران في 
بعض دول المنطقة رغم أنهما يمتلكان 
مشروعهما الخاص بهما، لكن ال يمكن 
في  إال  يكونا  أن  المشروعين  لهذين 
خدمة مصالح القوى المهيمنة الدولية، 
وإال لما سمحت لهما بالعبث بالمنطقة 

كما يحلو لهما.
طريقهما  عن  اآلن  وأردوغان  فتركيا 
المرتزقة  وتوزيع  ونشر  نقل  يتم 
وأمام  المنطقة  دول  بين  واإلرهابيين 
يقول  أن  دون  ومن  كله  العالم  مرأى 
ولماذا  تفعل  ماذا  ألردوغان  أحدًا 
صامت  الكل  والدمار.  القتل  هذا  كل 
في  يدخل  دام  ما  أردوغان  يفعله  ا  عمَّ
في  وخاصة  المهيمنة  القوى  حسابات 
زيادة نشر الفوضى في عموم المنطقة.
وإيران التي ال تختلف عن تركيا بشيء 
بالنهاية  فهي  المهيمنة  للدول  بالنسبة 
ترهيب  يتم  طريقه  عن  الذي  البعبع 
السنَّة وبتم “حلبهم” كما البقرة حسب 
خطبه  إحدى  في  ترامب  وصفهم  ما 
الكثيرة ومن دون أن يراع شعور أحد. 
تسميهم  ما  تنقل  إيران  أي  أيًضا  هي 
الحشد الذين هم أيًضا أصبحوا مرتزقة 
عابروا للحدود كما مرتزقة أردوغان. 
شركتين  إلى  تحولتا  وإيران  تركيا 
للحدود  عابرتين  عمالقتين  مساهمتين 
الترغيب  طبعًا،  الجنسيات.  ومتعددة 
ليس مشكلة بالنسبة من أدعى أنه يمثل 
والية  أنه  أو  السنة  المسلمين  خليفة 
الترغيب  يتعدى  لن  الشيعي،  الفقيه 
سوى بضعة كلمات دينية وكم دوالر، 
ِكال  مرتزقة  بصيرة  ستُعمى  حينها 
في  كان  إن  وسيحاربون  الشركتين 
ليبيا  في  وكذلك  العراق  أو  سوريا 

واليمن.
تلعب القوى المهيمنة بكل دهاء وحنكة 
في تأليب الشعوب على بعضها وعلى 
الحكام أيًضا متى ما هي أرادت ذلك. 
االستعمار  من  الدرس  أخذت  فهي 
القديم في بدايات القرن العشرين حينما 
على  للسيطرة  تسعى  بقواتها  كانت 
المنطقة وخيراتها، إال أن ذلك األسلوب 
الكالسيكي أظهر معه مقاومة الشعوب 
المحتلة  بالدول  نعتها  وتم  ضدها 
طردة.  شرَّ  تم  حتى  واالستعمارية 
ُحبلى  مرحلة  لهم  بالنسبة  كانت  هذه 
بأنهم  المؤكد  ومن  والعبر  بالدروس 
لن يكرروها ثانية. لن يكرروها أقصد 
األسلوب ولكن الجوهر سيستمرون به 
والسيطرة  المنطقة  خيرات  نهب  في 

عليهم.
اآلن وبعد أن تعلموا دروسهم فها هم 
من  والخامس  الرباع  الجيل  استنبطوا 
أدواتهم  طريق  عن  وذلك  حروبهم 
مع  المنطقة  نفس  من  هي  التي 
لها  واللوجستي  المادي  الدعم  تقديم 
والعسكري  السياسي  األحيان  وبعض 
أن  لألمر  الملفت  األمر.  تطلب  إن 
اآلن  حتى  تدعم  التي  الدولية  القوى 
السوري  االئتالف  ودبلوماسيًا  سياسيًا 
المعارض المرتمي في أحضان تركيا 
المرتزقة  هؤالء  يتبنى  هو  والذي 
واإلرهابيين الذين يتم تقلهم إلى ليبيا، 
ولكن ما زال الدعم مستمر لهم. ونفس 
من  معه  ومن  للسراج  بالنسبة  األمر 
المرتزقة المعترف به دوليًا والمرتمي 
الذي  أردوغان  أحضان  في  أيًضا 
واللوجستي  العسكري  الدعم  له  يقدم 
دعم  إلى  باإلضافة  المرتزقة،  وكذلك 
القوى الدولية. ونفس األمر تكرر في 
الدولية  القوى  فسحت  والتي  العراق 
في  الشيعية  القوى  تمدد  أمام  الطريق 
عموم العراق وكذلك باليمن، مع الدعم 

الدولي المقدم لهم سياسيًا ودبلوماسيًا. 
والجوهر  المهم  هو  األسلوب  تغيير 
تبقى هذه القوى هي التي تنهي خيرات 
وإفقار  تجهيل  حساب  على  المنطقة 
نركض  من  نحن  واآلن  الشعوب. 
نخرج  أن  من  يساعدونا  كي  لعندهم 
كنا  نعيشها.  التي  المهزلة  هذه  من 
ننعتهم بالمحتلين والمستعمرين، لكنهم 
أن  نرجوهم  مالئكة  إلى  تحولوا  اآلن 
وإخراجنا  مشاكلنا  حل  في  يساعدونا 
من المأساة والحروب التي ضربت كل 
القوى  دهاء  يكمن  هنا  حياتنا.  نواحي 
المهيمنة التي طورت من أساليبها في 
وقت ما زلنا نحن نعتمد نفس األسلوب 
ونفس الخطابة وكأننا لم نغادر معاهدة 
سايكس – بيكو، وما زلنا نعيش زمنها 
وربما  مستمرة  اللعبة  وصدمتها. 
سوريا  من  قبل  ذي  من  أكثر  ستكون 
أخرى  دول  إلى  منها  وربما  ليبيا  إلى 
ولن يسلم العراق أيًضا من اللعبة ألنها 
لربما  السعيد  اليمن  أما  بعد.  تنتِه  لم 

وقته لم يحين بعد.
اللعبة  تراقب  والشعوب  النظم  طبعًا، 
وليس في يدها أية حيلة غير االنتظار 
الدول  تلك  في  سيحدث  لما  والمراقبة 
التراجيديا  هذه  تنتهي  أن  هللا  وتدعوا 
المنطقة  على  حلَّت  التي  والمأساة 
بأسرع وقت ممكن، كي تستريح بعض 
الذي  والحجر  تداعيات  من  الوقت 

فرضه فيروس كورونا على الجميع.
مع أن همسات اللعبة ما زالت مستمرة 
تحت الكمامات بين القوى المهيمنة في 
للوصول  ثانية  األدوار  توزيع  كيفية 
ما  مرحلة  في  له  يخططون  ما  إلى 
بعد كورونا. وما زلنا نحن ننظر إلى 
الكمامة على أنها ستقينا من الفيروس، 
ولكن ما يُهمس تحت كمامات أباطرة 
مما  بكثير  أعظم  لهو  المهيمنة  القوى 

نتمناه ومما ننتظره.
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من سوريا نحو ليبيا
واللعبة مستمرة 

في حوار أجرته صحيفتنا مع رئيس حزب 
بين  كيلو،  آل  عدنان  الُكردستاني  التآخي 
الصف  وحدة  تحقيق  في  الرغبة  أن  كيلو 
التنازالت  تقديم  إلى  بالجميع  تدفع  الكردي 
إال  سوريا  في  حل  ال  أنه  إلى  ,وأشار 
أن  مبيناً  المحتلة،  األراضي  تحرير  بعد 
الواليات المتحدة تتطلع بجدية إلى مساعي 

تحقيق الوحدة  لكردية.
جاء الحوار متضمنا النقاط التالية:  

ـ بداية؛ هل هناك بشرى سارة فيما يتعلق 
أن  نستطيع  وهل  الكردي،  الصف  بوحدة 
نطمئن الشعب الكردي أن القطيعة انتهت؟

ـ  الكردية  الخالفات  أن  المؤسف  من 
الدول  من  ودافع  بتخطيط،  هي  الكردية 
عنه  تمخض  وما  لكردستان،  الغاصبة 
الوضع  لكن؛  قائماً.  يزال  ما  خالفات  من 
الراهن وبإلحاح جماهيري، واسع ودولي، 
سوريا  لقوات  العام  القائد  من  وبمبادرة 
إشارات  نرى  عبدي؛  مظلوم  الديمقراطية 
تكون  وقد  الخصوص،  بهذا  إيجابية 
القليلة  األيام  خالل  حصلت  التي  اللقاءات 
تلتها  والتي  أمريكية،  بمبادرة  الماضية 
المبادرة الفرنسية عالمات للتوافق الكردي 
أن  إال  التقارب  صعوبة  من  الرغم  على 
الرغبة في تحقيق المطلب الجماهيري يدفع 
بالجميع إلى التنازل، والتقارب، وقد يكون 
التكهن اآلن غير موفق إال أننا نتأمل خيراً.
األزمة  تُحل  أن  يجب  كيف  برأيكم؛  ـ 
السورية التي يدفع ثمن استمرارها الشعوب 
السورية بين قتل ودمار، وتهجير، وتغيير 

ديمغرافي ؟
كان  التي  األزمة  من  سنوات  مرور  بعد 
عنوانها القتل، والسلب، والنهب، والتدمير 

في  حل  ال  لألراضي  واحتالل  الممنهج، 
المحتلة،  المناطق  بتحرير  إال  سوريا 
بمشاركة األطراف السورية  والعمل سوياً 
كافة إلى صياغة دستور ديمقراطي تعددي  
أطياف  كافة  حقوق  يحفظ  مركزي؛  ال 
الشعب  رأسهم  وعلى  السوري،  الشعب 
الكردي الذي نال األمرين بسبب السياسات 
فال  سابقاً،  بحقه  مورست  التي  الشوفينية 
كافة  وتحقيق  الجاد،  الحوار  عن  بديل 
سيصل  الذي  هو  فقط  فالحوار  الحقوق، 

بالسفينة السورية إلى بر األمان.
المحتلة  المناطق  ومعظم  عفرين،  باتت  ـ 
من قبل تركيا مناطق غير مستقرة، وميداناً 
للفساد، والدمار، واإلرهاب؛ هل ما يحدث 
في عفرين، وسواها من المناطق المغتصبة 
مدروسة  خطة  أم  أمني؟  فلتان  نتيجة  هي 

من قبل االحتالل التركي؟
إن ما يحصل في المناطق المحتلة عفرين، 
أمني  فلتان  من  كانيه  سري  سبي،  كري 
المدن  هذه  ألن  بغريبة؛  ليست  حالة 
المناطق  بتلك  يتحكم  ومن  فعلياً،  مغتصبة 
المتخمة  المقيتة  العثمنلية  بروح  يتمتع 
المتواجدة  والخاليا  واإلرهاب،  بالفساد، 
المرتزقة ممن  على األرض هم حفنة من 
وحركة  التركية،  للدولة  ضمائرهم  باعوا 
بقيادة  اإلرهابية  المسلمين  اإلخوان 
وما  والتنمية.  العدالة  وحكومة  أردوغان، 
وفق  تجري  يومية؛  انتهاكات  من  يحصل 
التركي  المحال  أعدها  مدروسة  خطط 
تطلعاته  وسحق  الكردي،  التواجد  إلنهاء 

المشروعة. 
التي  السياسية  الشخصيات  أحد  كونكم  ـ 
التقت المبعوث األمريكي إلى شمال وشرق 
ممثلي  من  وغيرهم  روباك،  وليام  سوريا 
الحراك  لهذا  تقييمكم  ما  األوروبية؛  الدول 
الدبلوماسي الذي تشهده المنطقة، وما هي 

أهم القضايا التي ناقشتموها ؟ 
إن ممثل الواليات المتحدة األمريكية وليام 
روباك أكد لنا عند لقاءنا معه أن الواليات 
سوريا  قوات  دعم  في  جادة  المتحدة 
التقارب  إلى  يسعون  وهم  الديمقراطية، 
الكردي بكل طاقاتهم، كما دار النقاش بشكل 
ديمقراطي حول السلوك األمريكي الخائب 
آلمال الشعب الكردي أثناء الهجمة  التركية 
الشرسة لمناطقنا، وإيضاح مواقفهم سياسياً 
األممية  الهيئات  مستوى  على  للمساعدة 
الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة  لالعتراف 
على  بالضغط  دورهم  وتفعيل  رسمياً، 
المساعدات  لتقديم  العالمية  الصحة  منظمة 
المنتشرة  للجائحة  تفادياً  كافة؛  الطبية 

عالمياً؛ فيروس كورونا.
ـ كلمة أخيرة نختم بها الحوار. 

الفرصة ببعض اآلمال،  أستغل  بأن  أطمح 
وهو أن يتحقق حلم الكرد في وحدة الصف 
الجميع  لينعم  آفا؛  روج  ضمن  والموقف 
أحيي  أن  لي  واسمحوا  واألمن  بالسالم 
الساهرة  القوات  روناهي  صحيفتكم  عبر 
على أمن الشعوب في شمال شرق سوريا 
قسد وقوات األسايش، وغيرها من القوات 
للدور  والعرض  األرض  حماة  األمنية 
األمان  أسس  إرساء  في  به  يقومون  الذي 

المشهود. 

عدنان آل كيلو: »ال حّل في سوريا إال بعد حترير 

األراضي احملتلة«

محمد أرسالنحاوره/ غاندي إسكندر

القدسية والحقيقة 
المطلقة

القدسية ال تصلح أن تكون لشيء، 
فإن  املطلقة؛  احلقيقة  وكذلك 
العادات واألعراف والتقاليد والعلوم 
محط  فهي  والفكرية؛  النظرية 
األخذ والرد، وللعقل أن يرفض منها 
الذي  فاإلنسان  يقبله،  أو  يشاء  ما 
ال يحترم عقله هو بالضرورة إنسان 
الفكر  أن  والعجيب  له،  قيمة  ال 
التعددية،  احلياة  يصادم  اإلقصائي 
بل ويتعارض مع الطبيعة النسبية 
احلقيقة  يرى  فكل  للحقيقة، 
الكون  فإن  ذلك؛  ومع  نصيبه  من 
يتسع لهذا االختالف الذي هو من 
البشر، فاحلقيقة املطلقة  طبيعة 
ال  ينبغي  ال  الذي  الكمال  من  نوع 
أحد أن يتفرد بها. ولكنها؛ نظرات 
جوانب  من  للحقيقة  تكاملية 
مختلفة، فنظرة من زاويتك ونظرة 
من زاوية غيرك، تصنعان صرحاً من 
احلضارة والتقدم العلمي والفكري؛ 
مولود  اإلقصائي  السلوك  فإن 
الرافض  األحادي  للفكر  طبيعي 
منذ  عنه  عبر  الذي  اآلراء  لتعدد 
الشهوة  من  نوع  وهو  بعيد،  زمن 
جلميع  االستعبادية  السيادية 
منها  احلريات  ولسلب  العقول 
الذين  املصالح  أصحاب  تفنن  ورمبا 
التعددية  قمع  في  يستميتون 
الدفاع  ظاهرها  ألسباب  الفكرية 
الواحدة  املطلقة  احلقيقة  عن 
بزعمهم، التي تتضمن في باطنها 
باملنصب  تتعلق  مهنية  أسباب 
علينا  يجب  ولذلك؛  واملال.  واجلاه 
أن نعلم أطفالنا منذ الصغر على 
الذي  الرأي  وإبداء  االختيار  حرية 
ومن  خوف،  أو  قهر  دون  يعتقدونه 
ثم احترام آراء اآلخرين دون تسفيه 
أو دين،  أو قومية  أو حتقير ألي فكر 
ويجب أن ندربهم على التعايش مع 
ما حولهم رغم التعددات الفكرية 
الرأي  اختالفات  في  والتسامح 
األمر  ولو شق هذا  النظر  ووجهات 
تنبيههم  يجب  وكما  عليهم، 
اإلقصاء  من  نوع  أي  رفض  على 
اآلراء  بني  والتفريق  اآلخر،  للرأي 
اآلخر؛  للرأي  واملواجهة  العداء  وبني 
وبذلك نستطيع إخراج جيل وطني 
واإلنسان  العقل  إال  يقدس  ال  حر 

بكينونته ونفعه جملتمعه. 

نحو املستقبل

ابراهيم القفطان

 سوريا.. ما بين مطرقة
أمريكا وسنداد روسيا

من  جتد  باب  كل  أمام  عنفوانها  تضع  واحلرب  زمن  في 
اخلروج باحلل السياسي الدميقراطي طريقاً للحل، تثاقل 
والدموية  الضارية  احلرب  أعباء  حتت  السوري  الكاهل 
الدول  أكثر  تهتز حتت حوافر  وغى  إلى ساحة  لتتحول 
أوجه  املتصارعة  القوى  أوجدت  هيمنتها.  في  قوة 
إلى  والتحايل  املراوغة  فن  أتقنت  بأشكال  احلرب  لهذه 
املصالح.  لتقاسم  والقريب  الغريب  تداخل  مستويات 
املتحدة  الواليات  مبعوث  تصريح  بدى  األولى  للوهلة 
العلنية  املطالبة  بعد  جديد  وكأنه  لسوريا  األمريكية 
أمريكا  وحتديداً  سوريا  من  األجنبية  القوات  بخروج 
وتركيا وإيران ولكنه أكد على استمرار بالده في محاربة 
جانب،  من  آخر  إشعار  إلى  قواته  على  والبقاء  داعش 
املناطق  تركيا في  إلى شرعنة  آخر اإلشارة  ومن جانب 
احلسم  محطة  إصبحت  التي  إدلب  وخاصة  السورية 
الفصائل  تسمية  إلى  الوصول  وحتى  بينهم  فيما 
الداللة  باملعارضة على حد تسميتهم. هذه  اإلرهابية 
لصالح  ايران  على  احلرب  ماهيتها  نتيجة  إلى  تؤدي 
الروسي  اجلانب  من  قسم  وحتى  اإلسرائيلي  الطرف 
التوافق  سياسة  انتهاج  على  إمريكا  بأن  يبدو  الذي 
معها في هذه املرحلة. والسؤال الهام هنا، هل بالفعل 
إرهاق وكالئهم وخاصة  بعد  اجلبهتني  تغَيرت سياسة 
بعد غزو تركيا املغرب العربي عبر ليبيا عسكرياً ليأتي 
الدور على احتضان القوتني للحسم األخير في تطبيق 
في  صعبة  تبدو  اإلجابة  رمبا  سوريا.  في  مشروعهم 
توطيد  في  نفسها  هي  الدوافع  ولكن  املرحلة  هذه 
استغلتها  التي  اإليرانية  احلاضنة  وإضعاف  النفوذ 
في  نفسها  تركيا  إلنقاذ  آستانا  في  الضامنة  القوى 
تهشيم  في  التعسفية  ممارستها  رغم  ما  مرحلة 
اجلسد السوري وخاصة عبر املناطق احملتلة دون أن ترف 
املرن  اخلصر  كان  االقتصادي  اجلانب  القوى.  لهذه  جف 
واألمريكي  التركي  الساعد  وشد  سوريا  إضعاف  في 
في  مراراً  ذلك  أكدوا  وقد  اخلطة  هذه  في  والروسي 
تصريحاتهم حتى بعد إصدار قرار تأجيل قانون قيصر 
دفع  أن  بعد  السورية  االنتخابات  تأخير  إلى  وبالتالي 
رامي مخلوف وبقرار روسي إلى أن يكون جزء من هذه 
السياسة، ألنه واجلميع يعلم عن ماهية شكل نظام 
احلكم في سوريا، لكن سوريا ال تشبه لعبة شاه مات، 
نظام  تشكيل  كيفية  ومنها  أخرى  حسابات  فهناك 
احلكم في سوريا بعد األسد إن كان هناك بالفعل نية 
أمريكية روسية في ذلك وخاصة بعد استخالص دروس 

عديدة من العراق ومصر واليمن وليبيا وتونس.

 2011 منذ  هذا،  كل  من  الدميقراطي  النظام  هو  أين 
بلغ  أن  إلى  التشريح  طاولة  على  السورية  واألزمة 
السيل الزبى. بعد القضاء على داعش في باغوز كآخر 
معقل، دارت النقاشات حول ما هو املنتظر ولكن تركيا 
مكانته  احتلت  أن  إلى  تتوقف  لم  داعش  دعمت  التي 
اخلطوات  بعض  رغم  السورية  األراضي  احتالل  في 
ولكن  النقاش حول مستقبل سوريا  في  جريئة  الغير 
لم تتجاوز إنقاذ مصالح بعض الدول من دون أخذ إرادة 
في  أساساً  دميقراطي  نظام  بناء  في  السوري  الشعب 
أية من هذه اخلطوات إلى اآلن رغم وجود قوة دميقراطية 
كضمان  دميقراطي  نظام  حتقيق  في  كفاءتها  أثبتت 
ملستقبل سوريا املتمثل في اإلدارة الذاتية الدميقراطية 

لشمال وشرق سوريا. 

السطر األخري

استريك كلو
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

يتسبب تخاذل المجتمع الدولي في مقاضاة 
الدول  إجالء  وعدم  داعش,  مرتزقة 
صفوفه,  إلى  انضموا  ممن  لمواطنيها 
في  وفوضى  شغب  أعمال  حدوث  في 
المعتقالت، فيما يرى مراقبون أن داعش لن 
األراضي  في  موجودة  تركيا  طالما  ينتهي 

السورية.
مدينة  في  داعش  لمرتزقة  معتقل  شهد 
حسكة بشمال وشرق سوريا مؤخراً أعمال 
إذ يشكل  المرتزقة،  به  قام  فوضى وشغب 
16 معتقالً مخصصاً لمرتزقة داعش عبئاً 
الديمقراطية,  سوريا  قوات  على  كبيراً 
وغالبية هذه المعتقالت أُنشئت في مدارس, 
تضم أكثر من 19 ألف مرتزق, ينحدرون 

من 55 جنسية أجنبية.
وتشكل هذه المعتقالت مخاوف كبيرة لدى 
القلق  وتثير  سوريا,  وشرق  شمال  أهالي 
فرار  من  الخوف  نتيجة  أيضاً  العالم  في 
المرتزقة، نظراً لما تشهده هذه السجون من 
واآلخر  الحين  بين  وفوضى  شغب  أعمال 
شمال  مناطق  على  التركي  الهجوم  بعد 
وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين 2019 

واستهداف المعتقالت.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في 
الماضي عبر  العام  من  األول  تشرين   11
بيان كتابي, نُشر على موقعها الرسمي فرار 
معتقالتها،  من  داعش  من  معتقلين  خمس 
بعد استهداف جيش االحتالل التركي لنقاط 

اعتقال المرتزقة.
وفي 13 تشرين األول حرق مرتزقة داعش 
فيها  يتواجدون  كانوا  التي  المعتقالت  أحد 
فر 785  إذ  منه,  وفروا  عيسى،  عين  في 
إلى هروب  باإلضافة  داعش,  من مرتزقة 
التي  المناطق  باتجاه  المخيم  من  أسرهم 
احتلتها تركيا حينها في محيط كري سبي/
التركي  االحتالل  قصف  بعد  أبيض,  تل 

محيط المخيم والسجن.

مرتزقة داعش الفارين من 
السجون وجهتم مناطق 

سيطرة تركيا

في  السابق  المسؤول  روبين  مايكل 
أمريكان  معهد  في  والباحث  البنتاغون 
هاوار  لوكالة  قال   )AEI( انتربرايز 

داعش  مرتزقة  »سيفعل  السياق  هذا  في 
تمكنوا  إذا  واحدًا  شيئًا  معهم  والمتعاطفون 
التابعة  االعتقال  مراكز  من  الهروب  من 
لقوات سوريا الديمقراطية: سيذهبون على 
الفور إلى تركيا أو المناطق السورية التي 
تقع تحت سيطرتها، وسيتم إعادة تسليحهم 
ساحات  إلى  وتحويلهم  توريدهم  وإعادة 

القتال في سوريا أو العراق أو ليبيا«.
باسم  الرسمي  الناطق  تحدث  جانبه  ومن 
كبرئيل  كينو  الديمقراطية  سوريا  قوات 
معتقالت  شهدته  ما  عن  هاوار  لوكالة 
هناك  عام  بشكل   « وقال:  مؤخراً  داعش 
نوع من األمن واالستقرار داخل المعتقالت 
ولكن  داعش,  لمرتزقة  المخصصة 
عدة  هناك  حصلت  الماضية  الفترة  خالل 
محاوالت من الشغب في معتقالت الحسكة، 
أية حالة  إلى  تؤد  لم  المحاوالت  هذه  طبعاً 

فرار للمرتزقة«.
ومن أهم المعتقالت التي حدثت فيها أعمال 
فوضى وشغب, مركز االعتقال المعروف 
باسم »سجن الصناعة«, فمنذ انتهاء سيطرة 
مرتزقة داعش على آخر معاقله في شمال 
وشرق سوريا في آذار من العام المنصرم, 
والشغب  الفوضى  من  حاالت  خمس  شهد 
إلى اآلن. ويضم هذا المعتقل أكثر من خمسة 
آالف داعشي من جنسيات أجنبية, ويعدّون 
األخطر في صفوف المرتزقة الذين اعتقلوا 
في عاصمة داعش المزعومة مدينة الرقة, 
وآخر معاقل داعش في بلدة الباغوز التابعة 
للريف الشرقي لمدينة دير الزور, حسب ما 

أكده مسؤول المعتقل روبار حسن.
ويعمد مرتزقة داعش خالل افتعالهم ألعمال 
شغب وفوضى إلى كسر كاميرات المراقبة, 
الحديدية مستخدمين  األبواب  وكسر وخلع 
النوم, ويتجمعون في ممرات غرف  أسّرة 
الداعشية,  الهتافات  ويرددون  االعتقال, 
على  القائمين  قسد  مقاتلي  على  ويعتدون 

تزويدهم بالطعام, وحراس الممرات.
عمليات  أسباب  وعن  أدق  تفاصيل  وفي 
الناطق  أشار  تلك  والفوضى  الشغب 
أن  إلى  كبرئيل  كينو  قسد،  باسم  الرسمي 
هذه  خالل  من  يودون  داعش  مرتزقة 
مصيرهم,  لمعرفة  الضغط  المحاوالت 
التي  المعتقالت  في  أوضاعهم  وتحسين 
يتواجدون فيها منذ سنوات, أو محاكمتهم, 
وقال: »خالل الشغب األخير تمكنت قواتنا 

والتحالف الدولي التواصل معهم واستمعت 
لما يودونه«.

التحالف الدويل يتملص من إنشاء 
محكمة دولية ملحاكمة مرتزقة داعش

وال يزال هناك خالف وجدل غربي حول 
في  داعش  معتقلي  ملف  مع  التعامل  كيفية 
بين  األخير  االجتماع  في  إذ ظهر  سوريا, 
الـ14  في  عقد  الذي  الدولي  التحالف  دول 
من  تملص  المنصرم,  الثاني  تشرين  من 
لمقاضاة  سوريا  في  دولية  محاكم  إنشاء 
من  الدول  خوف  جانب  إلى  داعش, 
إلى صفوف  انتسبوا  ممن  مواطنيها  إعادة 
بالدهم  إلى  والعراق  سوريا  في  المرتزقة 

ومقاضاتهم هناك.
التحالف  باسم  العسكري  المتحدث  وعدّ 
عودة  أن  كيغنس،  مايلز  العقيد  الدولي 
بلدانهم  إلى  سوريا  في  داعش  معتقلي 
بالنسبة  كبيراً  تحدياً  يشكل  األصلية، 
موقف  اتخاذ  إلى  داعياً  الدولي.  للمجتمع 

دولي بهذا الشأن.

املوقف الدويل حيال ملف 
معتقيل داعش مل يتبدل

وفي هذا الصدد أشار كينو كبرئيل إلى أنه 
وباقي  التحالف  دول  مواقف  في  تطور  ال 
داعش  معتقلي  ملف  حيال  األخرى  الدول 
أو  الدولية  المحاكمة  صعيد  على  سواء 
مرتزقة  من  مواطنيها  إجالء  صعيد  على 
داعش: »ليس هناك الكثير من المستجدات 
األوضاع  اآلن،  حتى  الموضوع  هذا  في 
يتم  أن  يجب  واالتفاق  عليه,  هي  ما  على 
التحالف  المعنية وليس دول  الدول  مع كل 
فقط, فمحاكمة هؤالء هو جزء أساسي من 
العملية التي نريد من خاللها الوصول إلى 
ولجميع  لألهالي  العدالة  من  نوع  تحقيق 
العراقيين  أو  السوريين  سواء  المواطنين 
نتيجة  تضررت  التي  الدول  في  وحتى 

الجرائم التي ارتكبها داعش فيها«.
التحالف  يطالبون  الدوام  على  بأنهم  وأكد 
إلنشاء  الدعم  من  المزيد  بتقديم  الدولي 

توفير  على  قادرة  حقيقية  اعتقال  مراكز 
مستوى عاٍل من األمن, للحد من أي عملية 
»المراكز  وقال:  داعش,  لمرتزقة  فرار 
ليست  اآلن  نمتلكها  التي  والمعتقالت 
متوافقة مع شروط منشآت تأوي هكذا نوع 
باإلمكان  »ليس  مضيفاً:  اإلرهابيين«.  من 
القيام بما هو أكثر, حتى التوصل إلى نوع 
ما من التفاهم مع التحالف الدولي من أجل 
اتخاذ إجراءات أكبر لتأمين هذه المعتقالت 
تفاهم  إلى  الدولي  المجتمع  مع  والتوصل 
واتفاق إليجاد حل لهذه القضية التي يجب 

أن ال تتأخر أكثر من ذلك«.

ال نهاية لتهديد داعش طاملا 
أن تركيا داخل سوريا

في  السابق  المسؤول  يرى  جهته  ومن 
أمريكان  معهد  في  والباحث  البنتاغون 
لن  بأنه  روبين،  مايكل   )AEI( انتربرايز 
داعش  لتهديد  نهاية  وال  هناك سالم  يكون 

طالما أن تركيا داخل سوريا.
وبيّن مايكل روبين أنه »يجب على المجتمع 
الدولي أن يفهم أنه ال يوجد فرق بين إنشاء 
سوريا  في  لإلرهاب  آمناً  مالذاً  تركيا 
اليوم، وبين تمكين طالبان من توفير مالذ 
التي  والسنوات  األشهر  في  للقاعدة  آمن 
أيلول/  11 في  اإلرهابية  الهجمات  سبقت 
تخاذل  روبين  وانتقد   .»2001 سبتمبر 
مقاضاة  عن  داعش  ضد  الدولي  التحالف 
وشرق  شمال  مناطق  في  داعش  مرتزقة 
سوريا, وقال: »دول التحالف كانت كسلى 
الديمقراطية  قوات سوريا  أن  تعرف  ألنها 
إنه  األمامية،  الخطوط  على  ستكون 
في  الالمسؤولية  لكن  مسؤول،  غير  أمر 
مواجهة اإلرهاب كانت سمة أوروبية لفترة 
بشكل  أمريكية  سمة  وأصبحت  طويلة، 
ألف   19 من  أكثر  ويوجد  أيًضا«.  متزايد 
عراقيين,  »سوريين,  داعش  معتقلي  من 
قسد,  خصصتها  معتقالت  في  أجانب« 
أسر  من  أسرة  وجود 19225  جانب  إلى 
في مخيمات شمال وشرق  داعش  أعضاء 

سوريا.
وكالة هاوار

القوام  ناعمة  الورود،  وصديقة  الجبال  عاشقة 
واألعشاب  الصخور  بين  ركضت  طالما  التي 
في  صوتها  صدى  تردد  وطالما  والمغاور، 
هفالنو  »لو  خالدة  سيمفونية  فكانت  الوديان، 
كانت  المرات  من  وكم   »LO HEVALNO
وفي  البالبل،  صوت  تنافس  صوتها  عذوبة 
وجه  في  بغضب  تزمجر  كانت  أخرى  مرات 
األعداء والمرتزقة فتهتز ذرى الجبال وحافات 
غرزان  لبوة  وكانت  الوديان  وترتعد  الصخور 
تزرع  كما  الجبناء  قلوب  في  الرعب  تزرع 
الحب واألمل في قلوب عشاق الوطن والحرية.

الجميل،  والصوت  االسم  صاحبة  مزكين 
بأغانيها  والوطنية  النضالية  مسيرتها  قادت 
الثورية والفلكلورية التي كانت تغنيها لألمهات 
وللنضال  الرفاق،  ومقاومة  كردستان  وجمال 
الشعوب واإلنسانية.  بذل في سبيل حرية  الذي 
عاماً  وعشرون  سبعة  من  أكثر  مرور  ورغم 
وألحان  صوتها  صدى  أن  إال  شهادتها  على 
»هاوار  لوهفالنو،   lo hevalno« أغانيها 
في  زال  ما   Hawar  gundîno»كوندينو

وجداننا.

ميراث من الفن التراثي والثوري

كانت حركة حرية كردستان بمثابة القبلة للكثير 
من الفتيات في أعوام السبعينات، وسميت فيما 
المرأة بعد انضمام عدٍد  باسم حركة حرية  بعد 
النضال  في  انخرطن  اللواتي  الفتيات  هائل من 
الحركة  في  الطليعية  الكوادر  من  وأصبحن 
في  أبدعن  من  ومنهن  المجاالت،  شتى  وفي 
المرأة  بصمة  ليضعن  الثوري  والغناء  الفن 
والحرب  النضال  يقدن  وهن  الثورة  لروح 
الفن  ثورة  كانت  كردستان  حرية  ثورة  معاً. 
األصيل ضد سياسات الصهر العرقي والثقافي. 
الشعب  الكردية ونضال  بالثقافة  العالم  وعرفت 
والعدالة  الحرية  أجل  من  يبذله  الذي  الكردي 

والديمقراطية.
الشابة الكردية غربت أيدن »مزكين« من باكور 
صنعن  الالتي  المناضالت  إحدى  كردستان 
الفن  من  مهماً  ميراثاً  الثوري  وفنهن  بنضالهن 
الثوري الكردستاني، فعملت على إحياء التراث 
الكردي األصيل بصوتها الرائع الجميل، عندما 
غنت أول مرة وهي في ربيعها الخامس عشر، 
 HERINE الكردية  األغنية  عمها  عرس  في 
جكرخوين  الكردي  الشاعر  قصائد  من   PÊŞ
وأصبحت  حولها،  من  الجميع  أنظار  فلفتت 

الفنانة السائرة على درب الفن الثوري.

من غربت أيدن إلى … هوزان مزكين

عينيها  أيدن«  »غربت  الكردية  الفتاة  فتحت 
منه  انطلقت  الذي  بشيرية  بوادي  الحياة  على 

في  كردستان،  حرية  ثورة  شرارات  أولى 
بباكور  باتمان  لمدينة  التابعة  »بياليدار«  قرية 
عائلة  في  وتربَّت  1962م  عام  في  كردستان 
فت  وطنية مرتبطة بقيمها المادية والمعنوية. تعرَّ
غربت على حركة حرية كردستان عن طريق 
القيادي معصوم قور قماز« عكيد« الذي تعرف 
على الحركة من خالل الرفيق والثوري الكردي 
»مظلوم دوغان« الذي كان يناضل بين الشعب 
في  العسكري  االنقالب  حدوث  وقبل  حينذاك. 
بفترة  تركيا  في  1980م  عام  من  أيلول   12
حركة  صفوف  إلى  غربت  انضمت  قصيرة 
من  مجموعة  مع  باتمان  في  كردستان  حرية 

رفاقها.
حرية  حركة  نضال  إلى  انضمامها  وبعد 
في  القيادة  ساحة  إلى  توجهت  كردستان، 
في  العسكرية«  قورقماز  »معصوم  أكاديمية 
الكردي  الشعب  بقائد  واجتمعت  بلبنان  البقاع 
عبدهللا أوجالن. حيث تلقت هناك دورة تدريبية 
للدورة  إنهائها  وبعد  وعسكرية،  أيديولوجية 
بتنظيم  للقيام  التنظيمية  الفعاليات  إلى  انضمت 
أوربا  في  الكردي  الثقافي  النضال  وتطوير 
الثقافة  نشاطات  في  فشاركت  في عام 1983م 
HUNERKOM«هناك   « هونركوم  والفن 
وأصبحت من مؤسسيها، وعرفت حينذاك باسم 
الميكرفون  حاملة  أوروبا،  في  مزكين  هوزان 
القصيرة  بقامتها  المسرح  خشبة  تصعد  وهي 
حيث  الجمهور  أمام  المهيب  بصوتها  وتغني 

جميع األنظار تتجه إليها.
تمكنت »مزكين« إلى جانب نشاطاتها الفني، من 
إدارة النشاطات والفعاليات الحزبية والتنظيمية 
بين الشعب في أوروبا وتصعيد نضالها الثوري، 
النظري واأليديولوجي، وقامت بإدارة المؤتمر 
األول في بداية اتحاد المرأة الكردستانية الحرة 
مزكين  الرفيقة  كانت  فقد  أوربا.  في   YJWK
بثقافتها  ومرتبطة  قوية  شعبية  سمات  ذات 
قبل  من  كثيراً  ومحبوبة  والثورية  الكردية 
الثورية واالنصارية بينهم دون  الشعب لوقفتها 
أن ترجع أي خطوة إلى الوراء. أكبر مثال على 
مع  تتعامل  كانت  سنها  صغر  ورغم  أنه  ذلك 
الكبار أيضاً، وهذا يدل على أسلوبها وخطابها 

القويين ووقفتها الثورية.

الكردي  الفن  معماريات  إحدى   … مزكين 
الثوري

»برخدان  فرقة  تأسيس  في  ساهمت »مزكين« 
تصعيد  في  كبيراً  دوراً  لعبت  التي  الغنائية«، 
خالل  من  كردستان،  في  الثوري  النضال 
تلك  التي سجلتها في  الوطنية والثورية  أغانيها 
والحقيقين  األوائل  المؤسسين  من  فغدت  الفترة 
كفنانة  ذاتها  إلى  تنظر  تكن  لم  الفرقة.  هذه  في 
فقط، بل كانت تطور ذاتها فهي الفنانة والثورية 
باعتبارها  المرأة،  حرية  أجل  من  والمناضلة 
ونضالها  فنها  بين  فيما  مزجت  مناضلة  فنانة 

الثوري في سبيل التحرر.

الفنانة الثورية، والقيادية في ساحات القتال

مزكين صاحبة االسم والصوت الجميل، قادت 
الثورية  بأغانيها  والوطنية  النضالية  مسيرتها 
التي كانت تغنيها لألمهات وجمال  والفلكلورية 
في سبيل  والنضال  الرفاق.  ومقاومة  كردستان 
ست  حرية الشعوب واإلنسانية. مزكين التي كرَّ
الكردي،  الثوري  الفن  أجل  من  حياتها  كل 
تركت  والنار،  الشمس  وطن  أبطال  وبطوالت 
بأسخن ساحة من ساحات  والتحقت  ميكرفونها 
المرة،  هذه  لتصبح  الحرية  جبال  في  النضال 
الكريال والفنانة والثورية والقيادية لقيادة الحرب 

والمقاتلين.
في  مقاتلة  امرأة  أول  كانت  »مزكين«  الرفيقة 
ربيع حركة الحرية التي منحتها القيادة مسؤولية 
تقوم  كانت  فقد  1990م  عام  في  اإليالة  إدارة 
على  قضت  فقد  لذا  وجه،  أكمل  على  بمهامها 
ففي  شيء،  كل  في  المتحكمة  الرجل  ذهنية 
المرحلة التي قامت  بإدارة إيالة غرزان وبسبب 

امتالكها لقوى كبيرة إلى جانب وعيها الكبير.
مزكين  الرفيقة  غنتها  التي  الحرية  أغاني   
سطرت  وقد  الماليين،  سيمفونية  أصبحت 
بطولية  مالحم  الكرديات  النساء  من  العديدات 
مزكين،  الشهيدة  خطى  على  النصر  وأساطير 
لتقول للجميع إن كل هذه المالحم البطولية كانت 
بها  ضحت  التي  والروح  والدم  الجهد  نتيجة 

الرفيقة مزكين واآلالف من شهدائنا.

رحلت لكنها تركت باقة من أغانيها الجميلة

تعيش  أنها مازالت حية  إال  رحلت مزكين عنا 
الثوري  الفن  في قلب كل كردي مؤمن بعراقة 
مازال  أن صوتها  إال  عنا  الكردستاني، رحلت 
في أذهاننا، نستمد منه ارادة الحياة، رحلت لكنها 
تركت لنا باقة من أغانيها الجميلة، والتي كانت 
هيزل،  »جمه  مثل  والتركية  بالكردية  تغنيها 
ما  هفالنو،  لو  مظلوم،  هفال  شهيد،  أوغلوم 
وبرتزان  شورشكر  بالفبون  هاتن  كازي،  كن 
وهاوار كونديون.«. وبفنها وببطولتها أصبحت 
وعرفت  للحرية،  قلبهم  أعطوا  لَمْن  إلهام  منبع 
كيف تدخل قلوب الماليين بمعرفة قوة التالحم 

ما بين الجمال واألخالق والفن وبروح ثورية.

شغب داعش في املعتقالت .. لن ينتهي طاملا تركيا موجودة في سوريا »مزكني«... مناضلة قيادية وفنانة ثورية ...
إعداد: بيكس داري

الكهوف 
األثرية في 
كردستان

الكهوف  من  املئات  كردستان  جبال  حتتضن 
الزالزل  بفعل  تشكلت  التي  الطبيعية 
القشرة  وحترك  املياه  بفعل  وأيضا  والبراكني 
استقر  التي  الكهوف,  هذه  االرضية. 
والنياندرتال  )الهومواركتوس  إنسان  فيها 
في  واعتمد  العاقل(  والهوموسابيانس/ 
حياته على الصيد وااللتقاط, يشكل ثقافات 
مميزة تعود لفترات وحقب مختلفة نذكر من 
في  شيواتو  كهف  املواقع:  أو  الكهوف  هذه 
)جرت  إيران   غربي  شمال  مهاباد  منطقة 
القرن  من  السبعينات  في  تنقيبات  فيه 
بني  الواقع  بلكا«  »بردا  وكهف  املاضي( 
املوقع  )جرت فيه هذه  والسليمانية  كركوك 
املاضي(,  القرن  تنقيبات في اخلمسينات من 
باإلضافة لكهوف أخرى تقع في غرب وشمال 
تاريخها  يتراوح  لفترة  تعود  وكلها  كردستان 
ما بني 500-100 ألف سنة وهي الفترة التي 
ألحد  )نسبة  اآلشولية  الثقافة  فيها  سادت 
املواقع الفرنسية التي عثرت فيه على أدوات 
حجرية تؤرخ بهذه الفترة(, باإلضافة لكهوف 
يعود تاريخها لفترات تتراوح ما بني 100- 40 
)نسبة  املوستيرية  الثقافة  ألف سنة حيث 
الفرنسية( كـ  كهف شانيدار  املواقع  ألحد 
اشهر  من  يعد  الذي  إربيل,  من  بالقرب 
)جرت  والعالم  االدنى  الشرق  في  الكهوف 
املاضي  القرن  خمسينات  من  تنقيبات  فيه 
فيه  عثر  فقد  متقطع(,  بشكل  ومستمر 
النياندرتال  ألنسان  عظمية  هياكل  على 
-70( لـ  تاريخها  يعود  وطفلني(  بالغني   7(
بطريقة  املوتى  احد  دفن  سنة,  الف   )46
طقوسية, حيث كان مكلال بإكليل من الورد 
ليسجل  والسوسن  والزنبق  البابوجن  نوع  من 
وكذلك  العالم,  في  الدفن  مراسم  كأقدم 
كهف هزار مرد الواقع بالقرب من السليمانية 
القرن  الثالثينات من  )جرت فيه تنقيبات في 
بالقرب  الواقع  بهستون  وكهف   املاضي( 
في  تنقيبات  فيه  )جرت  كرماشان  من 
التسعينات من القرن املاضي( وكهف متتاما 
وكهف  اوروميا  بحيرة  من  بالقرب  الواقع 
دودريه  كونك, الواقع جنوب خراسان وكهف 
الواقع في منطقة جبل ليلون, جنوب مدينة 
عفرين وعثر فيه على هيكل عظمي لطفل 
يبلغ من العمر عد اول هيكل عظمي كامل 
سوريا,  في  النياندرتال  إلنسان  نوعه  من 
يتراوح  لفترات  عائدة  لكهوف  باإلضافة 
حيث  سنة  ألف   12  -40 بني  ما  تاريخها 
املواقع  ألحد  )نسبة  االوريانسية  الثقافتان 
في  ملوقع  )نسبة  والبرادوستية  الفرنسية( 
وبعض  شانيدار  كهف  كـ  كردستان(  اقليم 
زاغروس  جبال  بني  املمتدة  االيرانية  املواقع 
يعود  اوروميا, إلى جانب كهوف  بحيرة  حتى 
لفترات تتراوح ما بني ما بني 12- 8 آالف سنة 
حيث الثقافة الزرزية )نسبة ملوقع في اقليم 
كردستان( كـ  كهف زرزي الواقع شمال غرب 
الواقع  باليغاورا  وكهف  السليمانية،  مدينة 
مواقع  جانب  الى  زرزي  كهف  شرقي  جنوب 
من  بالقرب  جمي  وزاوي  كردجاي  كـ  اخرى 

إربيل وكهوف في جبال عبد العزيز.  

شواهد و أوابد

رستم عبدو
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وسعي  به  وارتباط  باألرض  شغف  في 
مزارعو  باشر  الذاتي؛  االكتفاء  لتحقيق 
محاصيلهم  بجني  سوريا  وشرق  شمال 
هذا  بداية  في  زرعوها  التي  الزراعية 
أول  من  العدس  محصول  وكان  الموسم، 
المحاصيل التي بدأ مزارعو ناحية شيراوا 
بجنيها، فيما كان الكمون المحصول األول 

الذي قام مزارعو إقليم الجزيرة بجنيه.
مقاطعة  في  شيراوا  ناحية  مزارعو  باشر 
عفرين بحصاد محصول العدس، وساهمت 

غزارة األمطار في وفرة اإلنتاج. 
حصاد  الجاري  أيار  شهر  مطلع  منذ  بدأ 
بمقاطعة  شيراوا  ناحية  في  العدس  موسم 
عفرين، والذي يعدّ من المواسم الجيدة هذا 
الهطوالت  نتيجة  اإلنتاج؛  حيث  من  العام 
وعدم  وانتظامها،  وتوزعها  الجيدة 
السنوات  في  حدث  ما  خالف  انقطاعها، 

الماضية, وبخاصة خالل شهر نيسان.

بحصاد  الحصاد،  مواسم  تبدأ  ما  وعادة 
ويجب  بسرعة،  تجف  نبتته  ألن  العدس 
ال  حتى  تام  بشكل  تجف  أن  قبل  حصادها 

تتساقط الحبوب.
وسائل  بعدة  العدس  حصاد  عملية  وتتم 
وعادة  اآللية,  ومنها  اليدوية  منها  وطرق, 
تتحكم نوعية العدس وطول قامة الشتالت 
آلية.  أو  يدوية  كانت  إن  الحصاد,  بطريقة 
والشهباء  عفرين  مقاطعتي  في  ولكن؛ 
الحصاد  على  رئيسي  بشكل  االعتماد  يتم 
المحصول  كامل  حصاد  لضمان  اليدوي، 

والحفاظ على جودته.
بشكل  النساء  العدس  حصاد  في  ويعمل   
أكبر، حيث تتوجه العامالت إلى األراضي 
فجراً،  الرابعة  الساعة  حوالي  الزراعية 
ويعملن حتى الساعة التاسعة صباحاً؛ ذلك 
محتفظة  تكون  الوقت  هذا  في  النبتة  ألن 
بالرطوبة، ويتم حصادها بشكل أفضل، وال 
الحبوب، ثم يستأنفن الحصاد  تتساقط منها 

في ساعات العصر أيضاً.
حسن  نجاح  العاملة  قالت  الصدد؛  وبهذا 
من قرية زيارة بناحية شيراوا لوكالة أنباء 
هاوار: »نعمل بشكل كومينالي في حصاد 
وتأمين  الذاتي،  االكتفاء  لتأمين  العدس 

مردود مادي ألسرنا«.
زراعة  بكثرة  العام  هذا  موسم  ويتميز 
للمحصول  الجيدة  األسعار  نتيجة  العدس؛ 
من جهة, وألن زراعته تدخل ضمن الدورة 
الزراعية المتبعة, بالتناوب مع صنف آخر 

لتجديد خصوبة األرض من جهة أخرى.
مزارعو  باشر  الجزيرة؛  إقليم  وفي 
الجنوبي،  حميس  تل  ريف  في  الكمون 
والتي  نضوجها،  بعد  محاصيلهم  بجني 
غالبية  يكون  وعادة  يدوياً،  حصادها  يتم 
النساء،  من  الكمون  حصاد  في  العاملين 
لمئات  عمل  فرص  توفير  يتم  وبذلك 
ما يحصدنه  العامالت  تجمع  األسر، حيث 
تلك  بجمع  يقمن  ثم  صغيرة،  أكوام  في 
األكوام الصغيرة في أكوام كبيرة »بيادر« 
موضوعة على شريحة من النايلون، حتى 
ال تتساقط الحبوب بين األتربة، ويتم ترك 

أيام  عدة  الشمس  أشعة  تحت  األكوام  تلك 
طريق  عن  فرزها  يتم  ثم  تجف،  حتى 
إنتاجاً  المزارعون  ويأمل  خاصة.  حصادة 
وفيراً لمحاصيلهم هذا العام؛ نظراً لهطول 
أمطار موسمية منتظمة والحرارة المناسبة 

خالل فصل الشتاء.  
إقباالً  العام  هذا  الكمون  زراعة  وشهدت 
لحقت  التي  الكبيرة  الخسائر  بعد  ضعيفاً 
مطير  شتاء  نتيجة  المزارعين؛  بمحاصيل 
عام الـ 2019، وشتاء جاف عام الـ 2018، 
مما ألحق أضراراً كبيرة  بالمحصول خالل 
هذين العامين، حيث احتلت زراعته 5% من 
بالمحاصيل  المزروعة  األراضي  مجمل 

الشتوية في تل حميس.
ويعدّ الكمون إحدى الزراعات الحديثة في 
في  مرة  ألول  ُزرع  حيث  الجزيرة،  إقليم 
 ،2015 عام  وريفها  حميس  تل  مناطق 
الحبوب »القمح  الثانية بعد  المرتبة  واحتل 
إلقليم  الجنوبية  المنطقة  في  والشعير«، 
قبل  من  تسويقه  لسهولة  وذلك  الجزيرة، 
المزارعين ومساهمته في تنظيف األرض 

من األعشاب الضارة، وإصالحها.

على  للزراعة  العامة  اإلدارة  تعمل 
في  الزراعية  الجمعيات  مشاريع  دعم 
اآلن  وأنجزت حتى  الزور،  دير  مناطق 
بعض المشاريع بعد تأخرها تقيداً بحظر 
الذي فرض على مناطق شمال  التجوال 

وشرق سوريا جراء وباء كورونا.
دعم  التعاونية  الفالحية  الجمعيات  بدأت 
امتداد  الزراعية على  المشاريع  وتشغيل 
سرير نهر الفرات، من منطقة الجزرات 
مساحتها  وتبلغ  شرقاً،  الباغوز  حتى 
حوالي 200 ألف دونم، وهذه الجمعيات 
الزر  ري  مشروعي  عن  أهمية  تقل  ال 
وري الخابور في الريف الشرقي، اللذين 
لري  المنصرم،  الشهر  تشغيلهما  تم 

المحاصيل الزراعية في المنطقة.
هذه  على  داعش  مرتزقة  سيطرة  وأثناء 
البنية  وتخريب  نهب  على  أقدم  المنطقة 

محركات  من  الجمعيات  لهذه  التحتية 
ومضخات وسرقة خراطيم السحب ودفع 
في  العمل  عن  متوقفة  جعلها  ما  المياه، 
المنطقة من  تحرير  المناطق. وبعد  كافة 
الديمقراطية، وتأسيس  قبل قوات سوريا 
وتفعيل  الزور  دير  في  المدنية  اإلدارة 
العامة  اإلدارة  ضمنها  ومن  مؤسساتها 
للزراعة، كان من أولوياتها إعادة تأهيل 
صيانة المضخات والمحركات على نهر 
إمكاناتها  رغم  الجمعيات  وهذه  الفرات، 
منها  كبير  تأهيل جزء  أعادت  المحدودة 
ومؤخراً  والشرقي.  الغربي  الريفين  في 
حردوب  أبو  جمعيات  تأهيل  إعادة  تم 

وسويدان والجرذي في الريف الشرقي.
وأشار رئيس الجمعيات الفالحية منصور 
أنه  إلى  هاوار  أنباء  لوكالة  الناصر  عبد 
لجنة  ستدعم  الصيفي  الموسم  وخالل 

للجمعيات،  المازوت  مادة  الزراعة 
إلى  الكهرباء  إيصال  على  والعمل 

مضخات الري، وتأمين وتوزيع المبيدات 
الزراعية واألسمدة بسعر مناسب.

منبج  في  والتعليم  التربية  لجنة  منبج-  روناهي/ 
افتتاح  بمنع  وطالبت  المشتركة  اإلدارات  حذرت 
المدارس في فترة الحظر مهما كانت األسباب حتى 
وشرق  شمال  في  التربية  هيئة  من  قرار  إصدار 
رسالتها  تكمل  آخر  جانب  إلى  الشأن،  بهذا  سوريا 

التعليمية مع مزيد من الخطط.
في  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصدرت 
بينها؛  آذار قرارات؛ كان من  وقت سابق من شهر 
للتجول  حظراً  وفرضها  المدارس  دوام  تعليق 
وتمديده لمرتين اثنتين ما أدى إلى توقف العام العملية 
الدراسي  العام  من  األخيرة  مراحلها  في  التعليمية 
والتي عادة ما يتضمن االمتحانات النهائية للصفوف 
المدرسي  الجالء  توزيع  إلى  باإلضافة  االنتقالية، 

أيضاً. 
قامت لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج بإصدار 
قرار مؤخراً يمنع افتتاح المدارس حتى انقضاء شهر 
الطلبة.  سالمة  على  حفاظاً  الفطر  وعيد  رمضان 
بالنائب  روناهي؛  التقت صحيفتنا  المزيد؛  ولمعرفة 
وريفها؛  منبج  مدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة  في 

صالح حاج محمد.
بانتظار إصدار قرار من هيئة التربية في شمال 

وشرق سوريا
وحول دواعي إصدار لجنة التربية والتعليم في مدينة 
النائب  القرار، حدثنا  منبج وريفها إصدار مثل هذا 
وريفها؛  منبج  مدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة  في 
صالح حاج محمد قائالً: »حين قامت اإلدارة الذاتية 
للتجمعات  منعاً  مناطقها؛  في  للتجول  بفرض حظر 
فيروس  انتشار  لمخاطر  وتجنباً  المدارس  فيها  بما 
التابعة  حلب  تربية  مديرية  قامت  فيما  كورونا، 
المدارس  بافتتاح  قرار  بإصدار  السورية؛  للحكومة 
الكتب  استالم  أجل  من  األسبوع  في  يومين  لمدة 
المدرسي.  الجالء  وتوزيع  الطلبة  من  المدرسية 
األمر الذي حذا لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج 

تحت  نافذ  غير  القرار  هذا  أن  اعتبار  على  وريفها 
طالب  فيما  ذلك.  لمخالفة  المسؤولية  تحميل  طائلة 
وريفها  منبج  مدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة  تعميم 
الجديد؛ جميع اإلدارات المشتركة للمدارس في منبج 
وريفها؛ بمنع افتتاح المدارس في فترة الحظر مهما 
هذا  في  قرار سيصدر  أي  بانتظار  األسباب؛  كانت 
الشأن في وقت الحق، ومنوهاً أن كل من يخالف هذا 
الالزمة.  القانونية  اإلجراءات  بحقه  سيتخذ  التعميم 
الجهود  تتركز  أن  الظروف  هذه  في  الطبيعي  ومن 
تصدر  أن  ال  العالمي  الوباء  هذا  محاربة  في  حالياً 
لمخاطر ال  المجتمع  قرارات غير مسؤولة تعرض 
لجنة  إن  واألهم،  ونتائجها،  أبعادها  تصور  يمكن 
حالياً  الحظر  رفع  أن  جيداً  تدرك  والتعليم  التربية 
ومن ثم افتتاح المدارس من شأنه اإلضرار بصحة 
أطفالنا الصغار وتعريض حياتهم للخطر ال سيما في 
الظروف واالحتياطات الوقائية الالزمة؛ لمنع انتشار 
فيروس كورونا المستجد التي اتخذتها اإلدارة الذاتية 
المدارس، لكن هذا  تعقيم  في وقت سابق من خالل 
ال يمنع من انتظار إصدار قرار من هيئة التربية في 
شمال وشرق سوريا بخصوص هذا األمر والذي من 
المفترض أن يتضمن إنهاء العام الدراسي للمدارس، 
وافتتاح المدارس لمدة يومين من أجل استالم الكتب 

المدرسية وتوزيع الجالء المدرسي«.
روزنامة األجندة التربوية في الفترة القادمة

وعن األعمال التي تقوم بها لجنة التربية والتعليم في 
الفترة القادمة، أشار النائب في لجنة التربية والتعليم 
ال  بأنه  محمد  حاج  صالح  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
وريفها  منبج  مدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة  تزال 
تعمل بشكل دؤوب على متابعة العملية التعليمية عن 
طريق إعطاء دروس ضمن المنهاج الدراسي على 
وللشهادتين  اإلعدادية  للشهادة  الفضائية  منبج  قناة 
األدبي والعلمي فضالً عن إعطاء الدروس للمرحلة 
التربية  لجنة  صفحة  على  تعرض  التي  االبتدائية 

والتعليم أيضاً بحسب محمد. 
وبيَن محمد بأن الرؤية التي تنطلق منها لجنة التربية 
والتعليم في مدينة منبج وريفها على استكمال العملية 

التعليمية بحيث تعزز متابعة الفاقد التعليمي عن بعد؛ 
الخطوة  هذه  في  جيدة  نتائجاً  التمسوا  بأنهم  وأردف 

من قبل الطلبة.
هذا وفي جانب آخر، تتحضر لجنة التربية والتعليم 
على إعطاء دورات تدريبية في فترة الصيف، كتلك 
بها في كل عطلة صيفية  تقوم  التي كانت  الدورات 
للمعلمين والمعلمات وتشمل دورات منهجية وأخرى 
وتأهليهم  الكامل  اإلعداد  إعدادهم  بقصد  فكرية 
كما  المستقبل.  في  التعليمية  الرسالة  حملة  ليكونوا 
تتضمن روزنامة األجندة التربوية في الفترة القادمة؛ 
إعالن مسابقة للجنة التربية والتعليم في مدينة منبج 
وريفها من أجل تثبيت المعلمين والمعلمات، خاصةً 
أولئك الذين يحملون شهادات تعليمية واختصاصات 
على  والمدينة  الريف  مدارس  في  لرفدهم  متنوعة؛ 

حد سواء. 
مدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة  في  النائب  واختتم 
منبج وريفها؛ صالح حاج محمد بالقول: »نحن في 
لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها ماضون 
كثب  عن  ومتابعتها  التعليمية  الرسالة  استكمال  في 
في كل تفاصيلها الدراسية في سبيل إيصال الرسالة 
التعليمية؛ ألكبر شريحة من الطلبة وتحقيق المبتغى 
حظر  ظروف  من  الرغم  على  ذلك،  من  التربوي 
كورونا  فيروس  انتشار  مخاطر  بسبب  التجول 

المستجد وتوقف العام الدراسي«.

فالتقط  آلة تصوير ألول مرة عام 1964،  رأى 
التصوير  مع  بدايته  لتكون  تذكارية،  صورة 

وليكون أقدم مصور فوتوغرافي في عفرين.
صبري حسن من مواليد 1950 من قرية أشكان 
مصور  أول  جندريسه،  لناحية  التابعة  غربي 

فوتوغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة.
هناك عام  لبنان وعمل  إلى  سافر صبري حسن 
1964، حين كان في الـ 14 من عمره لمساعدة 

أسرته.
أول صورة

أعمال  في  بيروت عمل  مدينة  إلى  عند وصوله 
قرر  هناك  بقائه  من  شهر  مرور  وبعد  مختلفة، 
الخروج في نزهة والتجوال في شوارع العاصمة 
على  شخصين  رأى  حينها  الشاطئ،  ورؤية 

شاطئ البحر ومعهم آلة لم يرها من قبل.
تعرف حسن على األشخاص، وعلم أن هذه اآللة 

على  له  التقاط صورة  فأراد  للتصوير،  تستخدم 
بداية  منذ  له  أول صورة  وكانت  البحر،  شاطئ 

مهنته.
ولحبه لهذه اآللة أراد حسن تعلم مهنة التصوير، 
لدى  بيروت  مدينة  في  كمال  استديو  في  فعمل 
كردستان  باكور  في  مردين  مدينة  من  شخص 

يدعى كمال.
بعد  الفوتوغرافي  التصوير  مهنة  صبري  أتقن 
معلمه  ساعده  وبعدها  العمل،  في  سنوات  خمس 
في  الشخصي  حسابه  على  استديو  افتتاح  على 
باسم  بيروت  العاصمة  وسط  الشهداء  ساحة 
عام  أوائل  إلى  فيه  وعمل   ،OPERA استديو 
االستخبارات  قبل  من  اعتُقل  أن  إلى   1972
السورية الخارجية لعدم التحاقه بالخدمة اإللزامية 

في سوريا.
وبعد خمس سنوات من الخدمة عاد مرة أخرى 

ليستقر  ناحية جندريسه  في  التصوير،  مهنة  إلى 
انتقل  االقتصادية  األحوال  ولسوء  ويتزوج، 
إلى  أخرى  مرة  عاد  ثم  حلب،  مدينة  في  للعيش 
جندريسه بسبب سوء األوضاع األمنية في حلب 

في الثمانينات.
التقى حسن بالقائد عبد هللا أوجالن مرتين، األولى 
عام  حلب  في  والثانية  بلبنان  المخيم  في  كانت 
1991، ويقول حسن أن القائد ركز بشكل خاص 
على المجتمع وكيفية التعامل معه في إطار مهنة 
المرأة،  عن  المظلم  الستار  وإزالة  التصوير، 

واعتبارها جزءاً هام من المجتمع دون تمييز.
 ابنه يتابع مسريته 

عام  التصوير  مهنة  عن  حسن  صبري  توقف 
2007 بسبب تقدمه في السن، ونقل مهنته البنه 
األكبر قازقلي حسن، وافتتح له استديو في مركز 

ناحية جندريسه بحسب وكالة هاوار.
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صالح حاج محمد: ماضون في استكمال 
الرسالة التعليمية

أقدم مصور فوتوغرافي في عفرين.. يبدأ مسيرته بصورة تذكارية

البدء بجني محصول العدس في ناحية شيراوا والكمون في إقليم اجلزيرة

اإلدارة العامة للزراعة تدعم مشاريع اجلمعيات الزراعية بدير الزور 

تقرير/ آزاد كردي

 استمرار الحرب
 يعني استمرار

المأزق االجتماعي

نافذة األسبوع 

نوروز عثامن

عامها  من  السورية  األزمة   تقترب 
العاشر وسط تصعد األزمة االجتماعية 
بشكل أكبر كنتيجة للحرب الدائرة طيلة 
األعوام المنصرمة والتي تمخضت أزمة 
يوم.  بعد  يوماً  بالمجتمع  تشل  وفوضى 
حيث من الخطأ التطلع إلى هذه الحرب 
ونتائجها من الجانب العسكري  والدمار 
الذي لحق  البنية التحتية للبالد التي تشهد 

حالة حرباً في راهننا هذا. 
المجتمع السوري بشكل  خاص والشرق 
مشاكله  تراكمت  عام  بشكل  األوسطي 
خاصةً  عام،  بشكل  والحياتية  المعيشية 
وقضايا  مشاكل  نعاني  سوريا  في  إننا 
واقعنا  على  مباشر  بشكل  تؤثر  سياسية 
التي  العقوبات  وأهمها  االجتماعي 
وقانون  السوري  النظام  على  تفرض 
بهذه  تتعلق  عدة  قضايا  وكذلك  قيصر 
في  العملة  أسعار  فارتفاع  األزمة. 
المشكلة,   هذه  على  طرداً  تؤثر  السوق 
إلى  يفتقر  عندما  عام  بشكل  فالمجتمع 
لوجهة  امتالكه   أو  السياسي  الوعي 
نظر سياسية يبقى تفسيره محدود ببعض 
على  حياته  تخص  التي  المتطلبات 
في  نشاهد  اليوم  فقط.  القصير  المدى 
القضايا  هذه  مع  يتعاطى  كيف  مجتمعنا 
بأية خطوة نحو  يتقدم   بشكل ضيق، ال 
األمام في ظل أزمتنا اليوم. فعلى سبيل 
ارتفاع  أزمة  البالد  تشهد  عندما  المثال 
تكون  الشعب  فعل  ردة  فأن  األسعار. 
ارتفاع  حالة  من  استياءه  على  مقتصرة 
النظر  المعيشي بغض  والغالء  األسعار 
عن الحصار- المعابر الخارجية المغلقة 
ضعف  االستيراد-  في  تساهم  التي 
والذي  الداخلي  اإلنتاج  على  االعتماد 
بدوره يؤدي إلى ضعف االكتفاء الذاتي، 
حلول  البحث عن  عدم  وثانياً  أوالً،  هذا 
جذرية للنهوض بالتنمية االقتصادية من 
باب الزراعة »تنمية الثروة الحيوانية – 
والتجاري  الصناعي  بالتطور  اإلفراط 
على حساب التنمية الزراعية »، وكذلك 
الغالء  في  يتسبب  الذي  األهم  العامل 
تفرضه  الذي  االحتكار  هو  المعيشي 
كله  وهذا  السوق،  على  التجار  من  فئة 
زمن  في  تفرض  التي  النتائج  إلى  يعود 
كنتيجة  المجتمع  على  سياسياً  الحرب 
المتنازعة  القوى  بين  الدائر  للصراع 
بات  والتي  الميادين..  جميع  ومن  اليوم 
من  والبيولوجي  االقتصادي  الصراع 
راهننا  في  الحرب  هذه  دواعي  أولى 
اليوم. والمطلوب في مثل هذه الظروف 
مطالب  فرض  على  المجتمع  عمل  هو 
بحلول سياسية وحقوقه االجتماعية دون 
للمأزق  حل  بدورها  تكون  والتي  سواء 

االجتماعي. 


