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نحيا”  “بالقراءة  شعار  تحت  ـ  قامشلو 
اختتمت فعاليات المعرض الثاني للكتاب 
في روج آفا والمقام في صالة زانا بمدينة 
قامشلو بإقليم الجزيرة، وتكريم عدد من 

الكتاب والضيوف. 
 20 في  بفعالياته  بدأ  المعرض  وكان 
تموز الجاري برعاية هيئة الثقافة والفن 
في إقليم الجزيرة، واختتم مساء األربعاء 
والمثقفين  األهالي  من  حشد  بحضور 
المعرض،  فعاليات  وتضمَّنت  والطلبة. 
عرض كتب منوعة في مختلف المجاالت 
الثقافية واألدبية واالجتماعية والسياسية 
)الكردية،  لغات  وبست  والعلمية 
والتركية،  والسريانية،  والعربية، 
إلى  إضافة  واألرمنية(،  واإلنكليزية 
لوحدات  الفوتوغرافية  للصور  معرض 
حماية الشعب والمرأة ولوحات فنية باسم 
رابطة المرأة المثقفة، ومعرض للصور 

الفوتوغرافية لقوات األسايش.
استشهاد  ذكرى  في  المعرض  وأقيم 
الوطنية  والشخصية  والكاتب  المثقف 
الذي  )هركول(  شاويش  حسين  الشهيد 
ترسيخ  في  ساهموا  من  أوائل  أحد  يُعد 
وشمال  آفا  روج  في  الدراسية  المناهج 

سوريا.
دقيقة  بالوقوف  الختام  برنامج  وبدأ 
أوركسترا  عزفت  ثم  ومن  صمت، 
أطفال روج آفا مقطوعات من الموسيقا. 
كتب  أربعة  بطباعة  القرار  تم  وبعدها 

للكتاب المشاركين في المعرض.
واختتمت فعاليات المعرض بتكريم “األم 
خديجة مال والدة الشهيد حسين شاويش 
“هركول” والكاتب الصحفي المصري 
السيد عبد الفتاح، كما تم تكريم عدد من 

الكتاب اآلخرين وضيوف المعرض.

 
ّ
قت اجلسد الكردستاني

ّ
لوزان مز

وسعت لتصفية الكرد

بقلمها وريشتها أثرت معرض 
الكتاب الثاني بقامشلو

توزيع سم العقارب
 على املنازل بقامشلو

التحضري ملوسم ناجح لكرة 
الطائرة يف إقليم اجلزيرة

إّن اتفاقية لوزان هي التي رصفت طريق 
هناك  لذلك  المنطقة،  في  القوميّة  الدول 
جديد  ومفهوم  جديٍد  نظام  إلى  حاجة 
بحيث تكون هناك بدائل عن العداء الذي 
يحدث بين الفينة واألخرى بين الشعوب، 
تتحول  وأن  العداوة  كينونة  من  لتتخلص 
يوم  كّل  تقتل  التي  القاتلة  الخاصية  هذه 
وال  لها  ناقة  ال  التي  األرواح  من  الكثير 

جمل في كّل ما يحدث. 

احتضنت مدينة قامشلو فعاليات معرض 
شعار  تحت  آفا  روج  في  الثاني  الكتاب 
الثقافة  هيئة  برعاية  نحيا«  »بالقراءة 
والفن في صالة زانا على مدى ستة أيام، 
من  العناوين  من  العديد  المعرض  وضم 
مؤلفات نخبة من الكتاب والمثقفين من كل 

المكونات.

منها  يهلع  التي  الكائنات  من  العقارب 
اإلنسان فور رؤيتها لما تحتويه ذيولها من 
سموم قوية التأثير وقاتلة ، فلدغة واحدة من 
بعض أنواعها من الممكن أن تكون قاتلة 
في غضون دقائق، فخالل فصل الصيف 
تنتشر بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات 
المبيدات  استخدام  يتم  حيث  الحرارة، 
التي ُصنِعت خصيصاً لها ويتمُّ رشها في 

األماكن التي يُشك بأنَّها موطنُها.

الشعبية  اللعبة  الطائرة  كرة  لعبة  تعد 
الثانية في إقليم الجزيرة وتحظى باهتمام 
كبير من قبل عدد جيد من األندية ونحن 
والذي  الجديد  الدوري  بداية  من  نقترب 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  جدوله  صدر 
للعبة  الفنية  اللجنة  دعت  وكما  باإلقليم، 
ممثلي األندية لالجتماع يوم الثالثاء القادم 
الحادية  الساعة  بتاريخ2018/7/31م، 
الرياضي  االتحاد  بمقر  صباحاً  عشرة 

بقامشلو لمناقشة واقع هذه اللعبة.
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 واقتناء الكتب

مشال سوريا يندد بتفجريات السويداءإدلب.. تأزم واتفاقيات
فيها،  المرتزقة  المجموعات  تمركز  حيث  من  تعقيداً  إدلب  وضع  ازداد 
واقتسامهم عسكرياً بين فئتين إحداهما تعود إلى اإلخوان المسلمين واألخرى 
إلى  اضطرارهم  حيث  من  فيها  األهالي  عن وضع  ناهيك  القاعدة،  لتنظيم 
االقتصادية  لألوضاع  نظراً  عيشهم؛  لقمة  وراء  سعياً  المرتزقة  مع  العمل 
المزرية فيها، حيث أصبحوا ضحية لالتفاقيات الدولية واإلقليمية على إدلب؛ 

هذا ما أكده القائد العام للواء الشمال الديمقراطي أبو عمر اإلدلبي... 

استنكرت مؤسسات 
الشمال السوري التفجريات 
اإلرهابية اليت طالت مدينة 

السويداء وأدت إىل مقتل 
املئات من املدنيني فيها، 

وأكدوا أن ما حصل 
يف السويداء هو ذاته ما حصل يف عفرين من جرائم وانتهاكات 

وهذه التفجريات هي امتداد جملزرة شنكال وقامشلو... وأن الشعب 
السوري واحد أينما كانوا ولن تنال التفجريات من إرادتهم...

2»
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اتفقوا بالعدوان واقتتلوا على السرقة

3»
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اختتام فعاليات معرض الكتاب الثاني بقامشلو

وحدات محاية املرأة تسلم عائلة 
أمريكية للشرطة الفيدرالية

بناًء على رغبة المواطنين األمريكيين 
 ،FBI الـ  وطلب  بالدهم  إلى  العودة 
لوحدات  العامة  العالقات  مكتب  سلّم 
حماية المرأة عائلة أمريكية كانت قد 
انضمت إلى مرتزقة داعش، للشرطة 

الفيدرالية األمريكية. 
لوحدات  العامة  العالقات  مكتب  سلم 
األم  من  مؤلفة  عائلة  المرأة  حماية 
سامنثا سالي وأربعة أوالد وهم مريم 

وذلك  سارا،  و  وماثيو  واسماعيل 
إلى بالدهم.  بالعودة  بناًء على طلبهم 
23/ تموز  التسليم في  وجرت عملية 
الجاري، ويشار إلى أن العشرات من 
األجانب انضموا إلى مرتزقة داعش، 
وكانت إحصائية قد أظهرت بأن عدد 
أكثر من  يبلغ  داعش  األجانب ضمن 

41 ألفاً، و%13 من بينهم نساء.

ما يفعله المرء يرتد عليه.. هذا حال 
االحتالل التركي ومرتزقته في عفرين 

من ارتكاب الجرائم بحق أهلها ممن 
اضطروا إلى البقاء تحت إمرتهم، من 
قتل يومي واختطاف ونهب واعتقاالت 

واقتحام منازل المدنيين، إال أنهم ال 
يكتفون بذلك، فمن اعتاد على الجريمة 
سينفذها حتى مع ذاته، وهذا ما يفعله 

المرتزقة في عفرين، حيث تشتد بينهم 
االشتباكات والصراعات حول من يظفر 
بممتلكات المدنيين واالستيالء عليها... 

والقصة باختصار أنهم اتفقوا على 
السرقة واختلفوا بالقسمة..

4»

بثقافتها وحضارتها,  األمام  نحو  األمم  ترتقي 
ويكون سالَحها العلُم والمعرفة، وللمضي نحو 
حياة أفضل ووطن مزدهر يأتي ذلك بالقراءة 
والمطالعة، حيث تتفتح عقلية اإلنسان أمام آفاق 

ع مداركه، ويكتسب من  التفكير واإلبداع وتوسُّ
العلم ذخيرة علمية يسخرها في حياته ويرتقي 
بها كما أن القراءة والمطالعة تعبير راٍق يدل 

على نهضة األمم وتقدمها.

عمد جيش االحتالل التركي إلى تحويل 
 10 في  احتلها  التي  جندريسه  مدينة 
آذار المنصرم إلى سجن كبير للمدنيين 
حظر  حالة  وفرض  فيها،  العالقين 
جيش  وبدأ  آنذاك،  المدينة  في  التجوال 

القرى  بعض  بتسليم  التركّي  االحتالل 
لبعض  للمدينة  المتاخمة  والمناطق 
فصيل  بينها  ومن  له،  التابعة  الفصائل 
فيلق الشام الذي يُعرف بتبعيته وعضويّة 

عالقته مع تركيا. 6»5»
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عدسة روناهي

جيش االحتالل يطلق يد املتطرفني يف عفرين احنسار ظاهرة القراءة يف اجملتمع
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الكونفرانس  فعاليات  انطلقت  ـ  األخبار  مركز 
الذي  الصحي  التدريب  لسياسة  الثاني  الدولي 
تنظمه أكاديمية الصحة في روج آفا الخميس 26 

من شهر تموز الجاري. 
مركز  في  انعقد  الذي  الكونفرانس  في  شارك 
شعار  تحت  رميالن،  بلدة  في  تيكران  آرام 
من  المئات  حرة«،  حياة  نحو  الحرة  »الصحة 
وأطباء  آفا،  روج  في  الصحة  أكاديمية  مندوبي 
وهم  أوروبية  ودول  كردستان  روجهالت  من 
سان  بيترو   UPP الدولية  المنظمة  »عضو 
إلى  إضافة  سنه«،  سيروان  الدكتور  خوي، 
ضيوف وممثلين عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

المجتمع  حركة  وعفرين،  الجزيرة  إقليمي  في 
العاملة  الصحية  والمؤسسات  الديمقراطي، 
الشعب  حماية  وحدات  السوري،  الشمال  في 

والمرأة، وقوات األسايش.
وشمال  آفا  لروج  الصحي  الدعم  فيه  ونوقش 
بعد  عن  الطب  مجال  في  التدخالت  سوريا، 
صحة  الوقاية،  مجال  آفا،  روج  في  والتدريب 
المرأة والطفل، الصحة العامة، مع قراءة التقرير 

السنوي ألكاديمية الصحة.
دقيقة  بالوقوف  الكونفرانس  فعاليات  وبدأت 
الكونفرانس.  إلدارة  ديوان  وتشكيل  صمت، 
وبحسب عضوة اللجنة التحضيرية للكونفرانس 

بروين روج أن هذا الكونفرانس يعد األول من 
بروين  ولفتت  الدولي.  المستوى  على  نوعه 
الكردستاني  الديمقراطي  أن سلطات حزب  إلى 
منعت أطباء إيطاليين من الدخول إلى روج آفا 
هم كل  واألطباء  الحدودي،  معبر سيمالكا  عبر 
مارينو  أوسي،  باولو  أورفانو،  »أرنستو  من 
الكونفرانس  في  سيشاركون  أنهم  إال  أندولينو« 
عبر تطبيق سكايب«. والجدير ذكره أن أكاديمية 
الصحة في روج آفا عقدت كونفرانسها األول في 

أيار عام 2017.

11أخبار صحة وعلوم2

غضب  عمليات  غرفة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
اعزاز  منطقة  في  نوعية  عملية  عن  الزيتون 
مراد«  »السلطان  يسمى  ما  مرتزقة  أحد  استهدفت 
غرفة  وأصدرت  سالحه.  على  واالستيالء  وقتله 
تفاصيل  فيه  كشفت  بياناً  الزيتون  غضب  عمليات 
عملية نوعية في منطقة أعزاز، وجاء فيها: »ضمن 
سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها غرفة عمليات 
الرصد  وبعد  تركيا،  مرتزقة  الزيتون ضد  غضب 
منطقة  في  مراد  السلطان  مرتزق  ألحد  والتتبع 
تموز   24 بتاريخ  له  كميناً  مقاتلونا  نصب  اعزاز، 

2018 عندما كان يمر بدراجته النارية على طريق 
من  مروره  لدى  قواتنا  واستهدفته  حرجل،  قرية 
نوع  من  سالحه  على  واالستيالء  وقتله  الطريق 
المرتزق  مقتل  عملية  توثيق  وتم  كالشينكوف، 

بالفيديو من قبل قواتنا.
ونؤكد مرة أخرى بأننا موجودين في كل مكان يوجد 
فيه الظلم فكيف والظلم يمارس بحق شعبنا األعزل، 
لذلك نعد كل من كان له يد في احتالل عفرين ونهب 
ثرواتها وأهان أهلها بالحساب العسير وكما وعدناكم 

فالقادم أعظم فصبراً ياعفرين فاالنتقام قادم«.

مركز األخبارـ  أشار أبو عمر اإلدلبي إلى أن مصير 
الروسية  بالتفاهمات  مرهوناً  سيبقى  السورية  إدلب 
وأكد  بـ«الخبيث«،  التركي  الدور  التركية ووصف 
بعدم  المنطقة  أهالي  داعياً  إدلب،  سيحررون  بأنهم 
الثقة بالجانب التركي؛ جاء ذلك خالل مقابلة أجرتها 
الشمال  للواء  العام  القائد  مع  هاوار  أنباء  وكالة 
اإلدلبي  قال  حيث  اإلدلبي،  عمر  أبو  الديمقراطي 

بأنهم لن يدخروا جهداً في تحرير إدلب.
يخفى  »ال  قائالً:  حديثه  اإلدلبي  عمر  أبو  واستهل 
المصالحات  سلسلة  ضمن  جرى  ما  أحد  على 
في  المرتزقة  المجموعات  مع  النظام  بها  قام  التي 
انتقال  إلى  أفضت  والتي  كافة،  السورية  األراضي 
المجموعات  من  المصالحات  هذه  رافضي  كل 

المرتزقة إلى إدلب«.
وأكد اإلدلبي بأن التهجير تم بتواطؤ دولي وبخاصةً 
من  الكثير  رعت  التي  المتحدة  األمم  منظمة  من 
هذه المصالحات، مما زاد الوضع في إدلب تعقيداً، 
تم  الذين  المجموعات  أكثر  أن  األمر  في  والالفت 
اإلسالمية  الصبغة  يحملون  ممن  إدلب  إلى  نقلهم 
المسلمين  اإلخوان  حركة  قبل  من  مدعوم  وأغلبهم 

المدعومة من تركيا.
وعن الوضع العام في إدلب قال أبو عمر اإلدلبي: 
مقسمة  فهي  حالياً،  إدلب  في  العام  الوضع  »بشأن 
فيلق  األولى  رئيسيتين  مجموعتين  بين  عسكرياً 
الشام وبعض المجموعات األخرى وكلها محسوبة 
على حركة اإلخوان المسلمين، الثانية هيئة تحرير 
لتنظيم  الضارب  الذراع  وهي  سابقاً  النصرة  الشام 

القاعدة«.
بـ«الخبيث«،  التركي  الدور  اإلدلبي  ووصف 
وإنها  الذكر  اآلنفين  الطرفين  تدعم  بأنها  مؤكداً 
لتحقيق  هذا  وتابع: »وكل  بينهما،  تخلق صراعات 
هذه  ضحية  إدلب  في  المواطن  ويبقى  مصالحها، 

التركيبة المعقدة«.
قال  أستانا  باتفاقية  إدلب  وضع  عالقة  مدى  وعن 
اإلدلبي: »إن إدلب تندرج ضمن اتفاقية أستانا والتي 
للنظام  وإيران، وأي هجوم  تركيا وروسيا  أبرمتها 
تبعات  له  وهذا  أستانا  اتفاقية  سيبطل  إدلب  على 
كثيرة. لذا؛ ال أعتقد بأن النظام قادر على هذا األمر، 
لالتفاقية  النهائي  الشكل  اآلن  إلى  نعرف  ال  ولكن 
ربما يحصل في إدلب معارك مؤقتة لترسيم الحدود 

النهائية لالتفاقية«.
يختلف  إدلب  »وضع  بالقول:  حديثه  إلى  وأضاف 
والغوطة  حمص  المناطق  باقي  وضع  عن  تماماً 
لها  خلفية  حديقة  بمثابة  تركيا  تعتبرها  إذ؛  ودرعا. 
غير  نزوح  موجة  سيشكل  حالياً  فيها  صدام  وأي 
في  كما  آخر،  مالذ  وجود  لعدم  تركيا  إلى  مسبوقة 
تركيا  ستضع  لذا؛  ودرعا.  والغوطة  حمص  حالة 

كامل ثقلها لمنع مثل هذه الهجمات«.

حول  جديدة  اتفاقيات  توجد  ال  بأنه  عمر  أبو  ونوه 
وفق  تركيا  عاتق  على  سيكون  »بل  حالياً:  إدلب 
اتفاقية أستانا تفكيك التنظيمات المصنفة إرهابية في 
األمر ستنجر  تركيا في هذا  إدلب، وفي حال فشل 

إدلب إلى صراع فصائلي دموي كبير«.
كبيراً  تغيراً  األخيرة  الفترة  في  »الحظنا  وأردف: 
التقرب  يحاول  أنه  حيث  الجوالني،  سياسة  في 
نهجهم  لتغيير  مرتزقته  على  والضغط  الجميع  من 
فيلق  يتم دمجهم مع مرتزقة  ريثما  المتطرف حالياً 

الشام اإلخواني«.
جمع  تركيا  عاتق  على  سيكون  بأنه  اإلدلبي  وذكر 
األسلحة الثقيلة من منطقة إدلب كافة ووضعها تحت 
وصايتها مباشرة وإن هذا أمر من الصعب تحقيقه«.

وأوضح أبو عمر اإلدلبي بأن مصير إدلب الحالي 
اتفاقيات أخرى،  تعقد  لم  أستانا إن  باتفاقية  مرهون 
االتفاقية  هذه  بنود  تطبيق  بدء  المعلوم  »من  وقال: 
وبعض  الظهور  أبو  مطار  سلم  حيث  فترة،  منذ 
مناطق  وهناك  للنظام  القطار  سكة  شرق  المناطق 
باالنتشار  التركي  الجيش  أخرى قامت وحدات من 
تحت  ستكون  والتي  الرئيسية  بالطرق  وتتمثل  بها 
سيطرة تركية وروسية مشتركة، أما باقي المناطق 

فستكون ضمن الوصاية التركية«.
وبيّن اإلدلبي في حديثه بأن أهالي إدلب هم الضحية 
وإنهم يدفعون الثمن لجميع هذه االتفاقيات: »لألسف 
فالكثيرين  إدلب،  في  المواطن  حالة  تراعى  لم 
األوضاع  وبسبب  ديارهم  ضمن  نازحين  أصبحوا 
مع  للعمل  الكثيرون  يضطر  الصعبة  االقتصادية 
عيشهم«.  لقمة  وراء  سعياً  المرتزقة  المجموعات 
وفي شأٍن آخر قال أبو عمر اإلدلبي: »ال يخفى على 
ديمقراطية  فيدرالية  قيام  لتقويض  تركيا  سعي  أحد 
في المنطقة، وهي تسعى للتفاوض مع القوى الدولية 
من أجل ذلك ومستعدة للتضحية بمرتزقتها من أجل 
وأن  وسبق  الديمقراطي،  المشروع  هذا  تقويض 
إدلب في  بالغوطة وشرق  ضحت تركيا بمرتزقتها 

سبيل احتالل عفرين«.
مرهوناً  سيبقى  إدلب  مصير  بأن  عمر  أبو  وأكد 
بالتفاهمات الروسية ـ التركية والتي لم يتضح شكلها 

النهائي إلى اآلن.
في نهاية حديثه؛ وجه أبو عمر اإلدلبي نداءه ألهالي 
إدلب وعاهد بأنهم يعملون على تحرير إدلب قائالً: 
»إدلب كانت وال زالت جزءاً هاماً من سوريا وسبق 
اإلرهاب  من  تحريرها  على  أنفسنا  عاهدنا  وأن 
ولن  العهد،  هذا  على  زلنا  وال  التركي  واالحتالل 
ندخر أي جهد سياسي أو عسكري في سبيل تحقيق 
ذلك. وندعو أهلنا في إدلب للتنبه والحذر وعدم الثقة 
مصالحه  لتحقيق  يسعى  والذي  التركي،  بالجانب 
ومشاريعه في المنطقة على حساب الدم السوري«.

«غضب الزيتون«: مقتل أحد مرتزقة 
السلطان مراد يف اعزاز

إدلب.. تأزم واتفاقيات

فأكثر(. أعراض جلطة الساق عند الحامل
تورم إحدى أو كلتا الساقين.

ألم في الساق.
إذ  المصاب  الوريد  احمرار في مكان تورم 

يميل لونه إلى الزرقة.
عدم القدرة على المشي بسهولة.

أثناء  يزداد  أنّه  إذ  القدم  في  بألم  الشعور 
المشي، وذلك بسبب انسداد مجرى تدفق الدم 

وبالتالي يسبب نقص األكسجين الموجود في 
الدم الواصل لألنسجة.

شحوب في لون منطقة الكاحل والقدم وذلك 
بسبب قلة وصول الدم إليها.

ارتفاع طفيف على درجة حرارة الجسم.
صعوبة في التنفس.

خروج دم عند السعال.
الوقاية من جلطة الساق.

 العالج:
اتباعها  الممكن  من  التي  الخطوات  بعض 
الساق  بجلطة  اإلصابة  خطر  من  للتقليل 

وخاصةً عند النساء الحوامل:
االبتعاد عن التدخين.

على  للمحافظة  السوائل  من  الكثير  شرب 
رطوبة الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية.
المحافظة على تناول الغذاء الصحّي والسليم.
من  تقلل  التي  واألطعمة  األعشاب  تناول 
على  وتعمل  الجلطات  ومنع  الدم،  تخثر 
الدمويّة، ومن  يتدفق في األوعية  الدم  جعل 
األخضر،  والفلفل  الزعتر،  األعشاب؛  هذه 

والثوم.
اإلكثار من تناول الفواكه التي تمنع حدوث 
الجلطات مثل التوت ، والزبيب، والبرتقال، 
المكسرات مثل الجوز  والعنب. اإلكثار من 
واللوز وذلك الحتوائها على فيتامين E، فهو 

يعمل على إذابة دهون الدم.
على  للضغط  الضاغطة  الجوارب  ارتداء 

القدمين وبالتالي جريان الدم بسرعة أكبر.

الجلطة أو الخثرة )Blood clot( وتُعرف 
بأنّها تجمد الدم في جسم اإلنسان، ما يجعل 
الدم غير قادر على الحركة في أعضاء جسم 
إلى  الدم  وصول  عدم  وبالتالي  اإلنسان، 
أعضاء الجسم، وهذا يشّكل خطر على حياة 
اإلنسان، وهناك العديد من األسباب الرئيسيّة 
والسمنة  الدم،  ارتفاع ضغط  منها  للجلطات 
وتناول  النفسيّة،  والضغوطات  الزائدة، 
تراكم  إلى  باإلضافة  والتدخين،  الكحول، 
األسباب  وهذه  الشرايين،  في  الكولسترول 
بالجلطات  اإلصابة  إلى  تؤّدي  جميعها 

بأنواعها.
أسباب جلطة الساق عند الحامل

الكثير  هناك  أّن  واألبحاث  الدراسات  بيّنت 
من األسباب التي تؤّدي إلى حدوث الجلطات 
األشهر  في  وبخاصةً  الحوامل  النساء  عند 
الثالثة األولى من الحمل، ومن هذه األسباب 

التي تؤّدي إلى جلطة الساق عند الحامل ما 
يلي:

السمنة المفرطة.
قلة الحركة والنشاط البدنّي.

ارتفاع في ضغط الدم.
التدخين.

نقص في قدرة القلب على االنقباض.
تناول حبوب منع الحمل.

العمليات الجراحيّة.
تجاوز عمر المرأة الحامل عن 35 سنة.

إصابة إحدى الوالدين بجلطات في الساق.
السفلى  األوردة  في  الدم  تدفق  في  بطء 

وبالتالي ركودها.
المرأة الحامل التي تعاني من دوالي الساقين 
تكون معّرضة لحدوث جلطة في الساق عند 

الحامل.
)توأمين  أي  جنين  من  بأكثر  المرأة  حمل 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

جلطة الساق عند احلامل 

د. عماد سعيد حسن 

هل يوجد دم يف اللحوم؟ 

الدهون مرتبطة باخنفاض 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي

اتضح لنا من قبل أّن السمنة تزيد من خطر 
اإلصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد سن 
النطاق  واسعة  جديدة  دراسة  اآلن  اليأس، 
قام بها باحثوا مركز السرطان في جامعة 
شمال كارولينا )North Carolina( تثبت 
أّن العكس هو الصحيح بالنسبة للنساء قبل 
بالجسم  الدهون  نسبة  ارتفاع  اليأس،  سّن 
خطر  بانخفاض  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط 

اإلصابة بسرطان الثدي!
دوريّة  في  نُشرت  التي  النتائج  تُظهر 
لفهم  الحاجة   ”Oncology”انكولوجي
لسرطان  الُمسبّبة  العوامل  لطبيعة  أكثر 

سن  قبل  السّن  حديثات  النساء  عند  الثدي 
 Hazel ب.نيكوالس  هازل  تقول  اليأس. 
B. Nichols الحاصلة على الدكتوراه من 
كلية “UNC Gillings”، للصحة العامة: 
»تختلف العوامل المحّركة لخطر اإلصابة 
بسرطان الثدي عند النساء صغيرات السن 
أن  علينا  لذلك  المسنّات،  بالنساء  مقارنة 
المساهمة  العوامل  لفَهم  أفضل  بعمل  نقوم 
الثدي  بسرطان  اإلصابة  خطر  زيادة  في 
لدى الشابات لنقدم لهم التوصيات الالزمة 
بالمرض«  اإلصابة  تجنب  في  للمساهمة 
الدراسة  هذه  »نتائج  نيكوالس:  وتضيف 

الدموية  الهجمات  ارتفعت حصيلة  ـ  األخبار  مركز 
في السويداء إلى 246 وال تزال قابلة لالرتفاع, فيما 
مناطق حوض  على  هجماتها  النظام  قوات  تواصل 

اليرموك غرب درعا. 
أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن  حصيلة 
مدينة  في  ارتفاعها  تواصل  البشرية  الخسائر 
الدموية  الهجمات  خلفية  على  وريفها  السويداء 
إلى 246 شخصاً.  ارتفع  حيث  )األربعاء(  األعنف 
عدد  مفارقة  خلفية  على  هذه  االرتفاع  عملية  وتأتي 
باإلضافة  بجراحهم،  متأثرين  لحياتهم  الجرحى  من 
للعثور على مفقودين وقد جرى إعدامهم ميدانياً في 
هجمات مرتزقة داعش على ريفي السويداء الشرقي 
والشمالي الشرقي، كذلك ال تزال الحصيلة مرشحة 
لالرتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حاالت خطرة 
باإلضافة لوجود مفقودين ال يزال مصيرهم مجهول 
إلى اآلن. وكان عناصر من مرتزقة داعش تمكنوا 
صباح األربعاء من التسلل إلى مدينة السويداء ونفذوا 
ثالثة تفجيرات، األول قرب السوق والثاني عند دوار 
المشنقة والثالث استهدف دوار النجم وجاءت سلسلة 
مع  بالتزامن  السويداء  مدينة  هزت  التي  التفجيرات 
الهجوم الذي يشنه مرتزقة داعش على قرى المتونة 
قتلى  أسفر عن سقوط  السويداء  بريف  وتيما  ودوما 
وجرحى. وفي درعا تواصل قوات النظام هجماتها 
التابع  الوليد«  بن  خالد  »جيش  مرتزقة  مواقع  على 
لداعش في منطقة حوض اليرموك بالقطاع الغربي 
الجنوبي  القنيطرة  ريف  وأقصى  درعا،  ريف  من 
مع  الهجمات  وتترافق  اليرموك.  لحوض  المحاذي 
استمرار الضربات الجوية المكثفة على مواقع جيش 
من  النظام  قوات  تمكنت  حيث  المنطقة،  في  خالد 
بشكل  المناطق  من  لمزيد  وقضمها  تقدمها  مواصلة 
إلى 22  ليرتفع  مكثف  ناري  بغطاء  وذلك  متسارع 
على األقل عدد البلدات والقرى التي سيطرت عليها 
الفائتة في حوض  الـ 24 ساعة  النظام خالل  قوات 
حارتين  أبو  وأبرزها  القنيطرة،  وجنوب  اليرموك 

وصيدا الجوالن وعين ذكر.

جرى  أنه  السوري  المرصد  أفاد  القنيطرة  وفي 
التوصل إلى اتفاق بين النظام والمجموعات المسلحة 
االشتباك  وقف  منطقة  في  الخشب  جباتا  بلدة  في 
على  االتفاق  ينص  حيث  الشمالي،  القنيطرة  بريف 
وأن  والمتوسطة،  الثقيلة  ألسلحتهم  المسلحين  تسليم 
جميع  نقل  سيتم  فيما  للمنطقة،  النظام  قوات  تدخل 
ومدنيين  وعوائلهم  مقاتلين  من  لالتفاق  الرافضين 
النظام  قوات  وبدأت  السوري،  الشمال  إلى  آخرين 
إلى  الوصول  بهدف  السوري  الجنوب  على  هجوماً 
روسيا  عقدت  حيث  واإلسرائيلية،  األردنية  الحدود 
للنظام  سمحت  المسلحين  مع  االتفاقيات  من  سلسلة 

بالتقدم بسرعة.
واستنكرت مؤسسات شمال سوريا هذه التفجيرات، 
لحركة  الدبلوماسية  العالقات  مركز  أشار  حيث 
تفجيرات  من  الهدف  أن  إلى  الديمقراطي  المجتمع 
في  ويحصل  مما حصل  نفسه  الهدف  هو  السويداء 
المعضلة  لحل  الوقت  »حان  قائالً  عفرين،  مقاطعة 

السورية«. 
المجتمع  الدبلوماسية لحركة  العالقات  أصدر مركز 
إلى  فيه  أشار  العام،  الرأي  إلى  بياناً  الديمقراطي 
وتفجيرات  عفرين  في  تجري  التي  االنتهاكات 
السويداء. وجاء في نص البيان: »نندد بأشد العبارات 
بتاريخ  السويداء  مدينة  في  حصل  ما  مركزنا  باسم 
الهجوم  وهذا  شعبها  مع  ونتضامن   2018-7-25
أن  حيث  عفرين  على  للهجوم  مماثل  الهدف  في 
عن  دفاعاً  يزال  وال  كان  لإلرهاب  شعبنا  مكافحة 
الشفاء  ونتمنى  الضحايا  على  نترحم  سوريا،  عموم 
العاجل لجميع الجرحى، ما حصل يؤكد مرة أخرى 
بأن الوقت قد حان من أجل حل المعضلة في سوريا 
المزيد من الهجمات اإلرهابية ومنع  ومن أجل منع 
المزيد من إراقة الدم السوري ال بد من التوجه نحو 
الحل في سوريا ويؤدي  يخدم  فيما  الجهود  بذل كل 
إلى بناء سوريا ديمقراطية خالية من مظاهر العنف 

والتفرقة«.
للشعب  العزاء  العربية  الوطنية  الهيئة  وقدمت 
السوري عامة وأهالي السويداء خاصة »بما فُجعوا 
به من ضحايا تفجيرات وهجمات استهدفت األبرياء 
أطراف  نحّمل  الهيئة:«  وقالت  العزل«،  والمدنيين 
عما  المسؤولية  بتعنتهم،  يستمرون  الذين  الصراع 
وجعلها  الجحيم  لهذا  البالد  جّر  والذي  شعبنا  يعانيه 
الدولي واإلقليمي«. وجاء ذلك عبر  ساحة للصراع 
فيه:  قالت  العربية  الوطنية  الهيئة  أصدرته  بيان 
»تعرضت مدينة السويداء وريفها لهجمات إرهابية 
بين  من 200 شخص  أكثر  راح ضحيتها  األربعاء 
الهيئة  في  نحن  األبرياء.  المدنيين  من  وجريح  قتيل 
اإلرهابي  العمل  هذا  بشدة  ندين  العربية  الوطنية 
الجبان الذي استهدف األبرياء ونعتبره وصمة عار 
على من قام به. كل ما يتعرض له الشعب السوري 
على امتداد البالد من قتل وتهجير وإرهاب هو نتيجة 
للوصول  النزاع  ألطراف  الحقيقية  اإلرادة  لغياب 
على  التهديدات  لغة  وتغليب  السياسي  الحل  إلى 
لالعبين  يسمح  مما  الوطني  والتفاهم  الحوار  لغة 
عبر  القذرة  أالعيبهم  بتمرير  والدوليين  اإلقليميين 
جلبت  التي  اإلرهابية  بالتنظيمات  المتمثلة  أدواتهم 

الويالت والمآسي للشعب السوري«.
كما ونددت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية 
يد  على  السويداء  لها شعب  تعرض  التي  بالمجزرة 
موجه  اإلرهاب  »هذا  أن  وأكدت  داعش؛  مرتزقة 

باألساس لمحو ثقافة الموحدين الدروز التي تتميز بها 
السويداء، وأنها تذكرنا بما فعله هذا اإلرهاب بأهلنا 
من المكون اإليزيدي في  شنكال ومجزرة قامشلو«؛ 
وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الهيئة التنفيذية لمجلس 
داعش  ارتكبه مرتزقة  ما  الديمقراطية حول  سوريا 
السورية،  السويداء  محافظة  في  اليوم  مجازر  من 
المدينة  السويداء؛  »تعرضت  بيانها:  في  وقالت 
راح  ممنهج  إرهابي  لهجوم  اليوم  قراها  وبعض 
جلّهم  والمفقودين  والجرحى  الشهداء  مئات  ضحيته 
بحسب  وشيوخاً،  ونساء  أطفاالً  العزل  المدنيين  من 
لمجلس  التنفيذية  الهيئة  في  إننا  المحلية.  المصادر 
ندين  الذي  الوقت  في  )مسد(  الديمقراطية  سوريا 
التي تعرض لها شعب  العبارات المجزرة  فيه بأشد 
بأن  نؤكد  فإننا  داعش؛  مرتزقة  يد  على  السويداء 
الموحدين  ثقافة  هذا اإلرهاب موجه باألساس لمحو 
إغناء  في  وتساهم  السويداء  بها  تتميز  التي  الدروز 
الثقافة السورية ذات التنوع والتعدد القومي والديني 
تعبّر  السوداء  الداعشي  الموت  آلة  وأن  والطائفي، 
عن نفسها فقط وال عالقة لها بأي دين؛ فلها العالقة 
اإلرهابية  التنظيمات  هذه  مثل  بقاء  من  يستفيد  بمن 
معيّن  نمط  فرض  في  االستبداد  لسطوة  ترسيخ  من 
على عموم شعب سوريا المعروف بثقافاته المتنوعة، 
وأنها تذكرنا بما فعله هذا اإلرهاب بأهلنا من المكون 
اليوم  من  سنتين  قبل  وأيضاً  شنكال،  في  اإليزيدي 
نفسه في مدينة قامشلو، المجزرة التي تعرضت لها 

ُمخلِفة العشرات من الشهداء والجرحى.

إن مجزرة السويداء تؤكد حقيقة بأن داعش ال تزال 
موجودة بالرغم من الضربات القاصمة التي وجهتها 
سوريا  شمال  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  لها 
بقيادة  الدولي  التحالف  الفرات مدعومة من  وشرقي 
الواليات المتحدة األمريكية. واألخطر في هذا الوجود 
التنظيمات  عموم  عليها  تتركز  التي  األسباب  هي 
التكفيري  والفكر  تتبناها  التي  والحاضنة  اإلرهابية 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  فإن  لذا  يسيّرها؛  الذي 
وقواته على كامل االستعداء للقيام بواجبها لرد التهديد 
الذي يتعرض له أهلنا في السويداء والتعامل مع ذلك 
والتعاضد، واعتبار  التكاتف  تستهدف  كحالة وطنية 
السورية  الجغرافية  إنهاء اإلرهاب في أي شبر من 
من حاالت المنجز الوطني المحض وفي الوقت نفسه 
مؤتمرنا  في  أكدناه  ما  وهذا  الحل،  ألجواء  بالمهيأ 
الثالث االعتيادي والحوار السوري ـ السوري الذي 
أعقبه بأن إنهاء االحتالالت التي تتعرض لها سوريا 
وتجفيف مصادر اإلرهاب يجب أن تكون في رأس 

األجندة الوطنية السورية«.

اتفقوا بالعدوان واقتتلوا على السرقة

مشال سوريا يندد بتفجريات السويداء

كتيبة  من  عناصر  اقتحم  ـ  األخبار  مركز 
بيريفان  المواطنة  منزل  )األربعاء(  الحمزات 
بتهمة  عائلتها  أفراد  أعين  أمام  وقتلوها  رشو 
وأفاد  الكردستاني«.  العمال  لحزب  »االنتماء 
عفرين  مقاطعه  داخل  من  خاص  مصدر 
المحتلة لوكالة فرات لألنباء )ANF( عن إقدام 
عناصر فرقة الحمزات اإلرهابية التابعة لقوات 
االحتالل التركي على اقتحام إحدى المنازل في 
الحادية عشر مساء  الساعة  بتمام  مدينه عفرين 
وإطالق الرصاص الحي على المواطنة بيريفان 
»حزب  إلى  انتمائها  بحجه  عائلتها  أمام  رشو 

العمال الكردستاني«، ما أدى إلى وفاتها متأثرة 
بإصاباتها البليغة.

بيريفان  المواطنة  بأن  ذاته  المصدر  وأضاف 
عفرين  لمقاطعة  التابعة  عالكه  قرية  من  رشو 
المعلوماتية  الهندسة  بكلية  جامعيه  طالبة  وهي 

بجامعه حلب وال تنتمي ألي حزب سياسي.
المرتزقة،  ومن جانب آخر؛ ونتيجة الطمع بين 
حيث  نفسه،  المرتزقة  بين  اشتباكات  حدوث 
لوكالة  جندريسة  ناحية  من  خاص  مصدر  أفاد 
تجري  اشتباكات  أن   ،)ANF( لألنباء  فرات 
في هذه األثناء بين الفصائل المتطرفة اإلرهابية 

ووصف  التركي.  االحتالل  دولة  من  المدعومة 
المصدر االشتباكات التي تجري بالقرب من قرية 
عناصر  بين  جندريسة  لناحية  التابعة  بلوط  دير 
الجبهة الشامية وأحرار الشام من جهة وعناصر 
منذ  باألعنف  أخرى  جهة  من  الشرقية  أحرار 

احتالل عفرين في شهر آذار الفائت.
ويشار إلى أنه غالباً ما تشهد الحدود اإلدارية التي 
تفصل مقاطعه عفرين عن المناطق األخرى في 
فصائل  بين  متقطعة  اشتباكات  السوري  الشمال 
درع الفرات اإلرهابية التابعة لالحتالل التركي.

انطالق فعاليات الكونفرانس الدويل الثاني لسياسة 
التدريب الصحي

اللحوم تنقسم إلى نوعين:
تركيز  حسب  وبيضاء:  حمراء   
كلما  العضليّة،  األلياف  في  الميوغلوبين 
زاد  اللحم  في  المايوجلوبين  نسبة  زادت 
الحمراء:  اللحوم  على  أمثلة  احمراره. 
والخنازير،  والجمال  والغنم  البقر  لحم 
يوجد  الذي  فمثل  األبيض  اللحم  أما 
األحمر  الّسائل  والدجاج.  األرانب  في 
الموجود في اللحوم ليس دماً، تقريباً كّل 
هذا  تجد  لن  لذلك  الذبح،  مع  يُنزع  الدم 
السائل في اللحوم البيضاء. هذا السائل هو 
بالمياه.   عبارة عن الميوغلوبين ممزوجاً 
عن  مسؤول  بروتين  هو  الميوغلوبين 
العضليّة،  الخاليا  في  األكسجين  تخزين 
وهو مشابه لقريبه الهيموغلوبين المسؤول 
الدم  كرات  في  األكسجين  تخزين  عن 
للعضالت  هام  الميوغلوبين  الحمراء. 

الفور  على  لألكسجين  تحتاج  التي 
الدائمة.  للحركة  الالزمة  الطاقة  لتولد 
لون  أّن  السبب  هو  أيضاً  الميوغلوبين 
بالتحديد  الطهي،  مع  قاتماً  يصبح  اللحم 
شحنة ذرة الحديد في الميوغلوبين، والتي 
مع الحرارة تفقد إلكترون فتنتقل من حالة 

األكسدة +2 إلى +3. معلومة إضافيّة:
أنّه  حقيقة  بسبب  أبيض  لحم  لديه  الّسمك 
في  نفسها  تدعم  أن  لعضالته  يحتاج  ال 
الماء ألنّها تطفو في الماء، لذلك ال يحتاج 
بعض  وفي  الميوغلوبين،  من  كثيٍر  إلى 
األنواع ال تحتاجه مطلقاً. المكان الوحيد 
السمك  في  أحمر  لحم  فيه  تجد  قد  الذي 
هو عند الذيل والزعانف التي تستخدمهم 
باستمرار. وبعض األسماك مثل القروش 
والتونا تمتلك لحم أحمر ألنّهم يستخدمون 

العضالت بشدة.

ال تعطينا سبباً الكتساب الوزن كي نتجنب 
النساء  فإّن  ذلك  ومع  الثدي.  سرطان 
عام  بوجه  أقل  فرصة  لديهن  البدينات 
اليأس،  سن  قبل  الثدي  بسرطان  لإلصابة 
الفوائد  االعتبار  بعين  نأخذ  أن  يجب  لكن 
فنحن  الصحّي،  الوزن  إلدارة  األخرى 
نقوم بهذا لفهم العوامل المساهمة في زيادة 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى النساء 

صغيرات السن«.
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات 
شيوعاً لدى النساء المسنات، متوسط عمر 
التشخيص 62 عاماً في الواليات المتحدة. 
خطر  من  أعلى  بمستويات  السمنة  ترتبط 
اإلصابة بسرطان الثدي عند السيدات بعد 
سن اليأس، والذي يحدث وسطيّاً بعمر 51 
وألّن  أيضاً.  المتحدة  الواليات  في  عاماً 
النساء  عند  شيوعاً  أقل  الثدي  سرطان 
لجمع  الباحثين  ذلك  دفع  سناً،  األصغر 
للتحقق  مختلفة  دراسة   19 من  بيانات 
لدى  الثدي  بسرطان  اإلصابة  خطر  من 
عاماً.   55 سن  تحت  امرأة   758,592
لدى  يكون  ما  »غالباً  نيكوالس:  وقالت 
الدراسات عدد أقل من الُمصابات بسرطان 
سرطان  ألّن  الطمث،  انقطاع  قبل  الثدي 
األصغر،  األعمار  في  شيوعاً  أقل  الثدي 
ولذلك لم تكن األدلة الداعمة لتلك الدراسات 
قبل  الثدي  سرطان  مثل  القدر  بنفس  قوية 

انقطاع الطمث«.
وقد ربطت تحليالتهم بين مؤشر كتلة الجسم 
الجسم األقل  BMI األعلى، ومؤّشر كتلة 

)وهو ناتج قسمة كتلة الجسم )بالكيلوجرام( 
والمؤشر  )بالمتر(،  طوله  مربع  على 
 24.9_18.5 بين  ما  يتراوح  المثالي 
نطاق  ضمن  حتى  فقط(،  للبالغين  بالنسبة 
سناً  األصغر  النساء  لدى  الطبيعّي  الوزن 
وخطر اإلصابة بسرطان الثدي. وقد لوحظ 
أنّه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم كلما قّل 
وقالت  الثدي.  بسرطان  اإلصابة  خطر 

نيكوالس: »لم يكن هناك عتبة يرتبط عندها 
انخفاض  مع  الجسم  كتلة  مؤشر  ارتفاع 
وأضافت:  بالسرطان«،  اإلصابة  خطر 
»كان االنخفاض األكبر في خطر اإلصابة 
أعمار  بين  الجسم  من نصيب معدل وزن 
في  لالنخفاض  مع %23  عاماً،  18 و24 
وزن  معدل  ارتفع  كلما  الخطورة  مستوى 
الفترة  نفس  في  وحدات  خمس  الجسم 
الُعمريّة، أما في الفئة الُعمريّة ما بين 25 
نفس عدد  في  الزيادة  ارتبطت  و34 عاماً 
اإلصابة  في خطر  انخفاض  مع  الوحدات 
 %13 بنسبة  أقل  ومخاطر   ،%15 بنسبة 
للفئة العمريّة ما بين 35 و44 عاماً، بينما 
كان نصيب الفئة الُعمريّة ما بين 44 و54 
عاماً هو األقل حيُث كانت نسبة االنخفاض 
في اإلصابة 12% لكّل خمس وحدات زيادة 
أيضاً«. أضافت نيكوالس: »وجد الباحثون 
مرتبط  اإلصابة  خطر  تراجع  أّن  أيضاً 
بزيادة مؤّشر كتلة الجسم بالنسبة لسرطان 
أو  األستروجين  مستقبالت  إيجابّي  الثدي 
البروجسترون، ولكنهم لم يروا أّي عالقة 
وسرطان  الجسم  كتلة  مؤشر  بين  ُمتسقة 
الثدي  سرطان  أو  الثالثّي  السلبّي  الثدي 

سلبّي الُمستقبالت الهرمونيّة«.
عّدة  هناك  أّن  إلى  نيكوالس  وأشارت 
بين  الربط  في  تسهم  أن  يمكنها  عوامل 
وتراجع خطر  الجسم  مؤّشر وزن  ارتفاع 
مثل،  سناً  األصغر  النساء  لدى  اإلصابة 
ذلك  في  بما  الهرمونات  في  االختالف 
األستروجين، عوامل النمو، وكثافة الثدي. 

األستروجين  هرمون  يكون  أن  يمكن 
له  توجد  لكن  الثدي،  لسرطان  محّركاً 
وبعد  قبل  مختلفة  ومصادر  مستويات 
انقطاع  قبل  البداية  في  الطمث.  انقطاع 
الطمث يكون المصدر األول لألستروجين 
األستروجين  يساعد  وقد  المبيضين،  من 
تقليل كمية  الدهنيّة في  الناتج من األنسجة 
تقول  المبيض.  ينتجها  التي  األستروجين 

نيكوالس في ذلك: »إّن كمية األستروجين 
تُحّركها  أن  يمكن  المبيضان  ينتجها  التي 
كمية  أّما  جسمك،  في  المرتّدة  الحلقات 
الدهنيّة  األنسجة  تنتجها  التي  األستروجين 
تنبيه  في  تساعد  ربما  الطمث  انقطاع  قبل 
األستروجين،  إنتاج  أجل  من  المبيضين 
كما أنّه ينظّم إنتاج هرمونات أُخرى، وبعد 
انقطاع الطمث يكون لدى النساء الُمصابات 
من  أعلى  مستويات  أعلى،  ُدهنّي  بنسيج 
هرمون األستروجين، معظم األستروجين 

لم يُعد يأتي من المبيضين اآلن!«.
اللواتي  النساء  لدى  يكون  »عادة  وقالت: 
بعد  الدهنيّة  األنسجة  من  مزيداً  لديهن 
من  أعلى  مستويات  الطمث  انقطاع 
زيادة  في  يساهم  قد  والذي  األستروجين 
لديهُّن،  الثدي  بسرطان  اإلصابة  خطورة 
أما لدى النساء الشابات، يكون األستروجين 
واحداً من العوامل التي تساهم في ذلك لكنه 

ليس القصة بأكملها«. 
أكثر  الثدي  سرطان  أّن  من  الرغم  على 
األكثر  فهو  المتقدمة،  األعمار  في  شيوعاً 
التي  السرطانات  أنواع  في  أيضاً  شيوعاً 
بلغن  اللواتي  النساء  لدى  تشخيصها  يتّم 
فهم  »إّن  نيكوالس:  تقول  اإلنجاب.  سن 
مختلف  بشكل  تعمل  التي  الخطر  عوامل 
قبل انقطاع الطمث أمر ضروري لخفض 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى النساء 
هذه  دراسة  الصعب  من  لكن  الشابات، 
العوامل في األماكن التقليديّة بسبب وجود 
أبحاث  في  الشابات  النساء  من  القليل 

السرطان.,إّن المجموعة التعاونيّة الخاصة 
بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث، والتي 
تأسست بواسطة محققين من جامعة شمال 
كاروالينا، والمعهد الوطنّي لعلوم الصحة 
أبحاث  ومعهد  الجامعة،  نفس  في  البيئيّة 
السرطان في لندن، يقومون بإعطاء وسيلة 
النساء  لدى  الثدي  سرطان  في  للتحقيق 

األصغر سناً«.
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حنان عثمان

الكرد  هجرة  على  مرت  التي  الزمنية  الحقبة  رغم 
وأسباب  الكرد  بمنشأ  ون  يُلمُّ قلة  أن  نالحظ  لبنان،  إلى 
بأن  التنويه  يجب  لبنان.  في  واستقرارهم  هجرتهم، 
الوجود الكردي في لبنان قديم جداً، وللكرد دور بارز 
بالمساهمة في صنع التاريخ اللبناني عبر تاريخ األسر 
)كقوات  إليه،  أحضرت  أو  هاجرت  التي  الكردية 
عسكرية للدفاع عن ثغوره البحرية في وجه الغزوات 
توفير  وعدم  القومية  النزعة  تبلور  ولعدم  الخارجية(، 
الوعي القومي في تلك الحقبة، حيث كان االنتماء دينياً، 
وكون  جغرافية،  حدود  بدون  الواليات  كل  وكانت 
األسر الكردية كانت أسراً إقطاعية ومتآمرة في مسقط 
رأسها، لهذا لم يكن كافياً انتقال زعيم العشيرة ورجاله 
ترافقه  كانت  التي  عشيرته  هجرة  تتم  كانت  بل  فقط، 
بكاملها، واتسمت تلك العشائر بالشجاعة والبسالة. ومن 
األيوبيون  لبنان   في  العريقة  الكردية  واألسر  األمراء 
عماد  وبنو  الجمبالطية  واألسر  والمراعبة  والسيفيون 
األول«.  »الرعيل  شكلت  األسر  هذه  كل  حمية.  وبنو 
أما الذين هاجروا مؤخراً وتحديداً منذ بداية عشرينات 

القرن الماضي؛ فشكلوا »الرعيل الثاني«.
للهرب من االضطهاد  لبنان  إلى  الثاني  الرعيل  هاجر 
الثورات  كل  قمع  بعد  خاصة  التركي  العنصري 
واالنتفاضات وتدمير وصهر ومصادرة جميع الطاقات 
المادية والمعنوية للكرد. كما ذكرنا سابقا أنه عند هجرة 
الرعيل األول لم يكن قد تبلور الفكر القومي، بل تبلور 
األساس  السبب  هذا  وكان  عشر،  التاسع  القرن  ببداية 
ونضال  القومية،  الروح  فلوال  الثاني،  الرعيل  لهجرة 
وعدم  والوطنية  القومية  حقوقهم  نيل  سبيل  في  الكرد 
رضوخهم للذل والعبودية لما هجروا وحرموا من أبسط 

وسائل التطور االقتصادي واالجتماعي.
رغم أن بيروت شكلت منذ البداية منبرا للكرد وقضيتهم 
من  واألربعينات  الثالثينات  في  وبخاصة  عام،  بشكل 
القرن الماضي عندما أصدر الدكتور كاميران بدرخان 
منبراً  أصبحتا  واللتين  وستير«  »روجانو  مجلتي  فيها 
الكرد  والكتاب  البدرخانيين  قبل  من  الكرد  للكتابة عن 
وأصدقائهم، لكن األوضاع االجتماعية والثقافية للكرد 
كانوا  للجنسية، حيث  امتالكهم  بسبب عدم  كانت سيئة 

يعيشون هاجس الغرباء.
فإنه  لبنان،  في  للكرد  التقريبي  العدد  يخصُّ  فيما  أما 
حتى اآلن ال يوجد أي تعداد واضح أو إحصاء رسمي 
عدم  بسبب  غموض  من  تعدادهم  يسود  لما  وذلك  لهم 
يملك  الجنسية، وحتى مازال قسم كبير منهم  امتالكهم 

وثيقة تدعى »قيد الدرس«. 
بقيت  بل  خلفيتها،  اللبنانية  الكردية  الجالية  تنَس  ولم 
بقيت أسيرة  متمسكة بأصولها ولغتها وعاداتها ولكنها 
كانت  حيث  لبنان،  إلى  قدومها  بداية  منذ  ذاتية  قوقعة 
الرسمي  االحتضان  من  أياً  تشهد  ولم  بسيطة،  فقيرة، 
أو الشعبي، على عكس بقية الجاليات التي هاجرت في 
سكنية  مجمعات  في  فعاشت  لبنان.  إلى  نفسها  الحقبة 
في  القروي،  أو  العائلي  انتمائها  حسب  بها  خاصة 
لفترة  نشاطهم محدوداً  وبقي  اجتماعية صعبة  ظروف 
طويلة. وفي عام 1970م ساعد الزعيم كمال جنبالط 
األنشطة  بعض  ممارسة  على  الطالب  من  مجموعة 
االجتماعي  للعمل  تراخيص  ومنحهم  رسمي  بشكل 

والسياسي.
بالرغم من تفاعل أبناء الجالية الكردية في لبنان ضمن 
كل  في  إيجابي  بشكل  والمساهمة  اللبناني،  المجتمع 
القضايا التي مرت بها الساحة اللبنانية منذ عهد االنتداب 
وحتى المرحلة الراهنة، لكن من الواضح جداً أنهم عانوا 
شكل  وقد  األصعدة،  كل  على  المصاعب  من  العديد 
»المواطنة  حق  من  الحرمان  المصاعب،  هذه  عصب 
اللبنانية« الذي انعكس على جميع جوانب حياتهم ضمن 
المجتمع اللبناني وأبقاهم لعقود دون أدنى تنظيم سياسي. 
لم يقم الكرد في لبنان بأي عمل مهني متطور، كما لم 
يكن لهم أي دور ضمن القطاع الصناعي أو التجاري، 
لبنان كان  الكردي في  اسم  يذكر  حيث بمجرد ما كان 
كان  الذي  والزراعة  الخضار،  قطاع  البال  إلى  يقفز 
أوضاعهم  سوء  من  يزيد  ومما  األوحد.  عملهم  مجال 
الوظيفية والعملية والمعيشية، كونهم لم وال يخضعون 
لقانون العمل اللبناني ومحرومون من التثبيت وساعات 
العمل المحدودة أو تعويض نهاية الخدمة، ولم يحق لهم 
االستفادة من خدمات الضمانين الصحي واالجتماعي. 

فالدولة ال تعتبر الكرد أقلية أو كرداً في قوميتهم، بعكس 
أية  لهم  تخصص  لم  ولهذا  اآلخرين،  الالجئين  بقية 
تعتبرهم جزءاً  وظيفة ولو حتى »رئيس دائرة« حيث 
من الطائفة السنية ولكن من دون أن يملكوا أية حقوق 
ولم تيسر لهم شق طريق بسيط يساعدهم على تطوير 
أوضاعهم وتخطي بعض عقبات السد المنيع الذي بنته 

في وجههم.

تاريخ الكرد يف لبنان

وإثبات وجودها في مجال الثقافة. 

المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  السياق؛  هذا  وفي 
بيريفان  الجزيرة  إقليم  في  والفن  الثقافة  لهيئة 
»تطور  قائلةً:  المعرض  في  رأيها  عن  خالد 
كبير، وكان هناك  بشكٍل  السنة  المعرض هذه 
إقبال كبير من الشبيبة بخاصٍة ومشاركة كبيرة 
للعديد من الكتاب والمثقفين، وما زاد المعرض 
النقاش  وحلقات  التوقيع  حفالت  هو  جمالية 
الفنية،  والمعارض  المستديرة  الطاولة  على 
للنظر من حيث  وطبعاً كان للمرأة دوراً الفتاً 
السنة  هذه  في  ازدادت  التي  الة  الفعَّ مشاركتها 
وبشكل ُمميَّز، ولعل أهم مشاركاتها كانت من 
قبل وحدات حماية المرأة للمرة األولى، وهناك 
هذه  مطبوعة  كتب  لهّن  كان  أخريات  نساء 
السنة تجاوز عشرة كتب، وأتمنى من كل امرأة 
المجتمع  ثقافة  الثقافية، ألن  موهبتها  تنمي  أن 

من ثقافة المرأة«.

مشاركة فعالة من كل 
املكونات

الرئيسة المشتركة التحاد  ومن جهتها؛ حدثتنا 
قائلةً:  شاهين  عليا  وريفها  بمنبج  المثقفين 
ولنا  المعرض  في  الثانية  للمرة  »نشارك 
من  المشاركين  المثقفين  ألن  فيه  خصوصية 
يشكلون  حيث  المكونات،  جميع  من  هم  منبج 
المكون  من  مؤلفة  تشكيلية  فنية  لوحة  معاً 
والعربي،  والكردي  والتركماني  الشركسي 
وكان  المكونات،  لكل  الكتب  بعرض  وقمنا 
المعرض متميزاً بحضور الضيوف من خارج 
سوريا، وهذا نجاح كبير للمرأة بخاصة، وهو 
عن  العازفين  لألشخاص  نجاح  وشهادة  تحٍد 
القراءة والكتابة، وتحفيز للمبدعين في المجال 

الثقافي«.   

أما اإلعالمية في أسايش المرأة ليلوز أيمن عبد 
مشاهدة  على  كبيراً  إقباالً  »شهدنا  فقالت:  هللا 
لوحاتنا في المعرض، ويتم طرح أسئلة من قبل 
المقصود  اللوحات وما  األشخاص عن معاني 
منها، فهناك لوحة تعبر عن أم شهيد تبكي في 
مراسم تشييع ابنها ورفيق الشهيد يقبل رأسها، 
والصورة التي شهدت إقباالً كبيراً هي صورة 
تشييع  أثناء  بحرقة  تبكي  التي  الصغيرة  الفتاة 
جهدي  قصارى  أعمل  كامرأة  وأنا  أخيها، 
للنهوض بحقوق المرأة وزيادة رونقها وإظهار 

إبداعاتها في المجاالت المحببة لديها كافة«.
ليلوز  المرأة  أسايش  في  اإلعالمية  واختتمت 
المعرض  »هذا  بالقول:  حديثها  هللا  عبد  أيمن 
كان للنساء مصدر فخٍر كبيٍر ونجاٍح عظيٍم في 
وال بد للمرأة أن تستمر في مسيرتها الثقافية«.

فعالة  بمشاركة  الثاني  الكتاب  معرض  تميز 
نتاجاتها  خالل  من  المعرض  ضمن  للمرأة 
األدبية والفنية، حيث تركت بصمتها في معظم 
الكاتبات  العديد من  المعرض وشاركت  أقسام 
كما  فيه،  بنتاجاتهن  والفنانات  والشاعرات 
شاركت المرأة بشكل فعال في الندوات الحوارية 
على الطاولة المستديرة اليومية، ونوقشت عدة 
مواضيع من ضمنها دور اإلعالم في الحرب 
وتطورات  الشعب،  معنويات  على  وتأثيره 
األديبة  ألقت  كما  والكردية،  العالمية  الموسيقا 
في  »المرأة  بعنوان  محاضرة  مراد  روناك 
أدب الثورة«، تحدثت فيها عن دور المرأة في 
مرت  التي  والكفاح  النضال  ومراحل  الثورة، 
النساء  قدمتها  التي  الجسام  والتضحيات  بها، 
المقاتالت والشهيدات في سبيل تحرير الوطن 

والحصول على حرية المرأة.
هذا واختتم معرض الكتاب الثاني فعالياته يوم 

األربعاء 25 تموز والذي أقيم ابتداًء من تاريخ 
20 تموز الجاري، وتضمن المعرض مشاركة 
فعالة لعدد من دور النشر واالتحادات والكتاب، 
التشكيلية  للوحات  معرض  إلى  باإلضافة 
المثقفة،  المرأة  رابطة  برعاية  بالمرأة  خاص 
لوحدات  الفوتوغرافية  للصور  ومعرض 
حماية الشعب والمرأة وقوات األسايش. وكان 
الثقافي  للتنوع  تجسيداً  الثاني  الكتاب  معرض 
تقدم  على  دليل  فهو  الشعوب  لثقافة  وتعزيزاً 
والالفت  سوريا،  وشمال  آفا  روج  في  الثقافة 
المعرض،  في  خاصة  بصمة  للمرأة  كان  أنه 
من  العديد  عرض  خالل  من  فعالة  ومشاركة 
تراث  عن  تتحدث  التي  واللوحات  الكتب 
المرأة ونضالها ومناهضة العنف ضد المرأة، 
ينبعث منها  التي  الجميلة  المرأة  والبعض عن 
فرصة  كان  المعرض  فهذا  والسرور،  الفرح 
وإبداعها  مواهبها  عن  للتعبير  امرأة  لكل 

أكَّد عدٌد من النساء على أن الكونفرانس األول 
لمؤتمر ستار لمقاطعة الحسكة كان يحمل معه 
عالية  المشاركة  نسبة  وكانت  إيجابية,  نتائج  

من قبل المرأة ومن المكونات كافة.
بلدة  من  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  قالت 
المناجير التابعة لسري كانيه التابعة لمقاطعة 
هللا  عبد  القائد  »أهنئ  الجواد:  رقية  الحسكة 
ونساء  الكونفرانس,  هذا  انعقاد  على  أوجالن 
آفا  روج  نساء  بالذكر  وأخص  أجمع,  العالم 
صوتي  يصل  أن  وأتمنى  سوريا,  وشمال 
كامرأة عربية من خالل هذا الكونفرانس الذي 

أشارك فيه اليوم باسم كل امرأة عربية«.
تابعت رقية حديثها بالقول: »أتمنَّى من جميع 
النساء العربيات أن يتقدمن ويُطورن أنفسهن 
مشاركة  الحظت  وقد  المستويات،  ألعلى 
خالل  النقاش  في  الفعالة  العربية  المرأة 
الكونفرانس, وأتمنى أن يتعالى صوت المرأة 

العربية ليصل إلى العالم أجمع«.
ونوهت رقية إلى أن أهم ما تعلمته من خالل 
وكيانها  هويتَها  للمرأة  أن  هو  الكونفرانس 
كان  الكونفرانس  في  أهم جزء  وأن  الخاص, 
نقاشات النساء حول كيفية حل مشاكل المرأة.

من  »أتمنى  بالقول:  حديثها  رقية  واختتمت 
جميع النساء العربيات أن ينطلقن في معترك 

الحياة ويشاركن في المجاالت كافة«.
ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  تحدثت  وكذلك 
»حضرنا  قائلة:  مراد  شكرية  كانيه  بسري 
وهو  الحسكة,  لمقاطعة  األول  الكونفرانس 
وإنما  ستار,  لمؤتمر  األول  الكونفرانس  ليس 
هو األول الذي يقام بشكل مجزأ, ألنه في هذا 
العام تم فصل كونفرانس مقاطعة الحسكة عن 
فهذا  ستار  لمؤتمر  وبالنسبة  قامشلو,  مقاطعة 
االختالف  وجه  أنَّ  إال  الثالث,  الكونفرانس 

يكمن في التقسيم الذي جرى في هذا العام«.
»أهمية  بالقول:  حديثها  شكرية  تابعت 
قمنا  أن  بعد  جاء  أنه  في  تكمن  الكونفرانس 
والمراكز  والكومينات  المجالس  بتشكيل 
والمناطق  القرى  ضمن  بالمرأة  الخاصة 

واللجان,  اإلداريين  باختيار  وقمنا  المحلية, 
بناحية  خاص  بكونفرانس  قمنا  أن  بعد  وذلك 
سري كانيه، وقمنا بانتخاب عدٍد من اإلداريات 
وسري  زركان  ناحية  في  اللجان  وعضوات 
جميع  يضم  الحالي  والكونفرانس  كانيه, 

المناطق مع بعضها«.
هت شكرية إلى أنَّ النساء سابقاً كنَّ غيَر  ونوَّ
أو  فعالية,  أيَّة  المشاركة ضمن  على  قادراٍت 
ال يتمتعن بالجرأة للمشاركة ألسباب عدة, أما 
والنقاش  المشاركة  على  إقبالهن  فإن  اليوم؛ 
الصعوبات  من  الرغم  على  جداً,  كبيراً  كان 
البالية  والتقاليد  والعادات  والضغوطات 
وتشكيل المجالس في القرى كان للمرة األولى، 

إال أن مشاركة النساء كانت كبيرة جداً«.  
العديد  بالقول: »حدثت  تابعت شكرية حديثها 
من النقاشات من خالل الكونفرانس, باإلضافة 
شامالً  كان  الذي  السنوي,  التقرير  قراءة  إلى 
لجميع أعمال مؤتمر ستار, وضمَّ أهم أهداف 
المبذول  الكبير  والجهد  مؤتمر ستار وأعماله 

خالل عام«. 
بسري  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  وأوضحت 
كانيه شكرية مراد: »يجب أن نكون سنداً قوياً 
ونقوي  وندعمها  لها,  حامياً  وظهراً  للمرأة 
بها  ثقتنا  تفاعلها، تزداد  إرادتها وعندما نرى 
وبأنفسنا, وقد الحظنا تآلف المرأة وأخوتها من 
خالل الحضور الكبير في الكونفرانس, ونحن 
نرد على من يقول: إنَّ المرأة في سري كانيه 
ال تشارك في الفعاليات, ونخبره أن مشاركتنا 
الكونفرانس  خالل  من  جداً  واضحة  كانت 
الكرد  والشيشان,  المسيحيات  حضره  حيث 
مشاركة  على  دليل  أكبر  وهذا  والعرب، 
المرأة في سري كانيه ضمن جميع الفعاليات, 
وسيرها على طريق الحرية. لقد قطعنا شوطاً 
كبيراً لتحرير المرأة, وها هي اليوم من خالل 
مشاركتها لنا تثبت أننا كنا نسير على الطريق 

الصحيح«.
وكالة املرأة احلرة

خاصاً  اجتماعاً  الشابة  المرأة  اتحاد  عقد 
لعضوات االتحاد من أجل النقاش حول تأسيس 
مجلس خاص بالمرأة الشابة, وذلك في مجلس 

شبيبة منبج.
عقد االجتماع من أجل مناقشة تأسيس مجلس 
النقاش  إلى  باإلضافة  الشابة,  بالمرأة  خاص 
الشابة  المرأة  كونفرانس  في  المشاركة  حول 
سوريا,  شمال  مستوى  على  سيعقد  الذي 
بحضور الرئيسة المشتركة لمجلس شبيبة منبج 
وريفها سيبندا االبراهيم, وإدارية المرأة الشابة 
المرأة  اتحاد  عضوات  وجميع  الخليف,  مريم 

الشابة, وذلك في مجلس شبيبة منبج وريفها.
بدأ االجتماع بالوقف دقيقة صمت, ثم تحدثت 
والرياضة  الشباب  للجنة  المشتركة  الرئيسة 
في  الراهن  السياسي  الوضع  عن  رمو  أسماء 
بخصوص  بخاصٍة,  منبج  وفي  عامةً  سوريا 
منبج,  لمدينة  التركية  الدولة  تهديدات 
حقَّق  أنَّه  من  اإلعالم  وسائل  في  وتصريحاته 
صحةَ  ال  أنَّه  على  مؤكدة  منبج,  في  مطامعه 

في  بنفسه  نفسه  يدير  فالشعب  لتصريحاته 
المنطقة, وبإدارة مدنية وديمقراطية, وبحماية 

من قوات مجلس منبج العسكري.
الشابة  المرأة  اتحاد  كما وتحدثت اإلدارية في 
للمرأة  التنظيمي  الوضع  عن  خلف  مريم 
الفعال  دورها  أهمية  وعن  منبج,  في  الشابة 
ومشاركتهن من أجل تنظيم المرأة في المنطقة.
شبيبة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وشرحت 
ونظام  ماهية  االبراهيم  سيبندا  وريفها  منبج 
المرأة  أعمال  وعن  الشابة  المرأة  مجلس 
وكيفية مشاركتها في جميع المجاالت السياسية 
الشابة  المرأة  إثبات دور  بهدف  واالجتماعية, 
والشبيبة في المنطقة، مشيرة إلى أنَّ المجلس 
في  الشابَّة  للمرأة  اإليجابية  الخطوة  سيكون 
منبج لتنظيم نفسها وكسر قيود العادات والتقاليد 
التي فرضت عليها والتي حرمتها من ممارسة 

حقوقها.   
وكاالت

بقلمها وريشتها أثرت معرض الكتاب الثاني بقامشلو

تقرير/ وفاء الشيخ

التحضري ملوسم ناجح لكرة الطائرة يف إقليم اجلزيرة
تعد لعبة كرة الطائرة اللعبة الشعبية الثانية يف إقليم اجلزيرة وحتظى باهتمام كبري من قبل عدد جيد من األندية وحنن نقرتب من بداية 
الدوري اجلديد والذي صدر جدوله من قبل االحتاد الرياضي باإلقليم، وكما دعت اللجنة الفنية للعبة ممثلي األندية لالجتماع يوم 

الثالثاء القادم بتاريخ2018/7/31م، الساعة احلادية عشرة صباحًا مبقر االحتاد الرياضي بقامشلو ملناقشة واقع هذه اللعبة.

آفا  الثاني يف روج  الكتاب  ـ احتضنت مدينة قامشلو فعاليات معرض  روناهي/ قامشلو 
حتت شعار »بالقراءة حنيا« برعاية هيئة الثقافة والفن يف صالة زانا على مدى ستة أيام، 
وضم املعرض العديد من العناوين من مؤلفات خنبة من الكتاب واملثقفني من كل املكونات.

وحدَّدت اللجنة الفنية المختصة موعد إقامة 
والتي  الرجال  لفئة  السوبر  كأس  مباراة 
ستكون بين ناديي الصناديد وأهلي عامودا، 
وستجرى بتاريخ 2018/8/3م، أما موعد 
انطالق الدوري فهو يوم الجمعة المصادف 
اللجنة  تحاول  وبالطبع  2018/8/17م، 
قدر اإلمكان دراسة نقاط الخلل في الدوري 
نفسه؛  الوقت  وفي  وتفاديها،  المنصرم 

تجهيز  على  للعمل  المنشآت  مكتب  عمد 
الصاالت المتوفرة في الوقت الحالي بشكٍل 
من  األولى  الجولة  جدول  وإليكم  أفضل، 

المباريات:
ـ الجمعة 2018/8/17م:

عامودا  صالة  ـ  قامشلو   × عامودا  أهلي 
الساعة 11 صباحاً

عامودا  صالة  ـ  برخدان   × كانيه  سري 

الساعة 1 ظهراً
سبيه  تربه  صالة  ـ  االتحاد   × األسايش 

الساعة 11 صباحاً
سبيه   تربه  صالة  ـ  الصناديد   × براتي 

الساعة 1 ظهراً
جودي × عمال الجزيرة ـ صالة رميالن ـ 

الساعة 11 صباحاً.
روناهي/ قامشلو

عربيات يؤكدن على مواصلة نضاهلن خالل الكونفرانس

 لتأسيس 
ً
اجتماع للمرأة الشابة حتضريا
جملس املرأة مبنبج

مصر حتصد ذهبية يف الريشة 
الطائرة باأللعاب اإلفريقية

في  أشرف  وجنا  منتصر  محمد  نجح 
منافسات  خالل  الذهبية  بالميدالية  التتويج 
الطائرة  الريشة  بلعبة  المختلط  الزوجي 
خالل مشاركتهما بدورة األلعاب اإلفريقية 
الفترة  خالل  بالجزائر  والمقامة  للشباب، 

من 18 حتى 28 يوليو الجاري.
حققتها  التي  الميداليات  رصيد  وارتفع 
منافسات  خالل  المصرية  الطائرة  الريشة 
من  كل  سابقاً  حقق  بعدما   ،3 إلى  الدورة 
الميدالية  الشابات  وفريق  الشباب،  فريق 

وبهذه  اللعبة.  منافسات  خالل  الفضية 
الدورة  في  مصر  رصيد  ارتفع  الميدالية 
حتى اآلن إلى 129 ميدالية متنوعة بواقع 
فضية،  ميدالية  و35   ، ذهبية  ميدالية   73

و21 ميدالية برونزية.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في الدورة 
ببعثة مكونة من 372 فرداً من بينهم 269 
العباً والعبة يتنافسون من خالل 27 لعبة 
رياضية تقام تحت مظلة األلعاب اإلفريقية 

في نسختها الثالثة للشباب.

رولر يقود فريق أملانيا يف البطولة 
األوروبية أللعاب القوى

القوى،  أللعاب  األلماني  االتحاد  أعلن 
توماس  األولمبي  الرمح  رمي  العب  أن 
رولر سيقود أكبر فريق ألماني يشارك في 
بطوالت االتحاد األوروبي أللعاب القوى. 
تشجيع  من  األلمان  المشجعون  وسيتمكن 
امرأة(  و62  رجالً   66( رياضياً   128
خالل  البطولة  ألمانيا  تستضيف  عندما 

الفترة من 6 إلى 12 آب المقبل.
وقال ادريس جونشينسكا، المدير الرياضي 
في االتحاد األلماني أللعاب القوى: »ليس 
لدينا  رأيي،  في  بل  فقط،  كبير  فريق  لدينا 
كل  أجل  من  سيكافح  للغاية  طموح  فريق 
سنتيمتر ويلهم المشجعين في البطولة التي 
سابق  تمثيل  أكبر  وكان  ببرلين«.  ستقام 
هلسنكي  نسختي  في  البطولة،  في  أللمانيا 
حيث ضم  1998م،  وبودابست  1994م، 

الفريق األلماني في كل من البطولتين 104 
 16 حصدت  قد  ألمانيا  وكانت  رياضيين. 
البطولة  في  ذهبيات،  خمس  منها  ميدالية، 
استضافتها  التي  الماضية  األوروبية 
أمستردام قبل عامين. وسيعود كل من ديد 
الجلة(،  )دفع  شوانتيز  وكريستينا  سترول 
وسيندي  الثالثي(  )الوثب  هيس  ماكس 
وجيزا  حواجز(  متر   100( روليدير 
الوقت  في  )موانع(  كراوس  فيليسيتاس 
نفسه، يتصدر رولر فريق رمي رمح قوي 
وبطل  فيتر  يوهانس  العالم  بطل  بجانب 
ألمانيا أندرياس هوفمان. وتأهل كريستوف 
هارتينج بطل رمي القرص األولمبي، مثلما 
فعل شقيقه األكبر روبرت، وسيقوم البطل 
األولمبي في 2012م، صاحب الـ33 عاماً 

بالظهور دوليا للمرة األخيرة في ألمانيا.

مواهب على طريق التألق يف برشلونة
جوهرة  اإلسباني،  برشلونة  نادي  يمتلك 
ثمينة ضمن صفوفه، تملك كافة المقومات 
تشافي  األساطير  خطى  على  للسير 
وسيرجيو  إنييستا  وأندريس  هيرنانديز 

بوسكيتس وليونيل ميسي.
وهنا نتحدث عن كارليس ألينا، صاحب الـ 
20 عاماً، الذي يراه الكثيرون بأنه سيعيد 
التي  الماسيا،  ألكاديمية  المفقود  المجد 
السنوات  في  النجوم  تصدير  عن  غابت 

األخيرة.
ويجيد ألينا، اللعب في خط الوسط كمحور 
ارتكاز وجناح أيمن هجومي، بعدما شارك 
مع  مواجهات   3 منها  مباراةً،   96 في 
وصنع  هدفاً   22 وسجل  األول،  الفريق 

14هدفاً.
بارتوميو،  ماريا  إدارة جوسيب  وتحرص 
المشاركة  فرصة  على  ألينا  حصول  على 
بصورة قوية في الموسم المقبل، بعد عودته 

النادي،  جدد  بعدما  وتحديدا  اإلصابة،  من 
 75 وضع  مع  الماضية،  الفترة  في  عقده 

مليون يورو كشرط جزائي.
رائعة  مواصفات  ألينا،  كارليس  ويملك 
التمرير  على  بقدرته  الوسط،  خط  في 
القصير واالحتفاظ بالكرة والتسديد المتقن 

ماسة  حاجة  في  لكنه  بعيدة،  مسافات  من 
األول  الفريق  مع  أكبر  بصورة  للمشاركة 

في الموسم المقبل.
األمر لن يكون سهالً لجوهرة الماسيا، بعد 
قدوم آرثر ميلو من جريميو، ومالكوم من 
إلى  باإلضافة  الماضية،  األيام  في  بوردو 
وجود الثالثي بوسكيتس وإيفان راكيتيتش 
وكوتينيو، بجانب إصرار المدرب إرنستو 
فالفيردي على ضم العب وسط آخر، وقد 

يكون أدريان رابيو أو ميراليم بيانيتش.
بمنح  مطالباً  بات  برشلونة  أن  شك  وال 
الفرصة لكارليس ألينا في تشكيلة المدرب 
فالفيردي خالل الموسم المقبل، والمشاركة 
بصورة جيدة حتى يستفاد الفريق الكتالوني 
تخلف  قد  مثله  ورائعة  جيدة  موهبة  من 
سيرجيو بوسكيتس في صفوف البلوغرانا 

في السنوات المقبلة.

الفيفا يكشف النقاب عن أمجل هدف يف املونديال
عن  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  كشف 
الهدف األجمل خالل منافسات بطولة كأس 
في روسيا،  اختتمت مؤخراً  والتي  العالم، 

بتتويج منتخب فرنسا، باللقب المونديالي.
هدف  على  الجمهور،  اختيار  ووقع 
الفرنسي بنيامين بافارد، في شباك منتخب 
جمعت  التي  المباراة  في  األرجنتين، 
بفوز  وانتهت   ،16 الـ  دور  في  المنتخبين 

الديوك، بنتيجة 3-4.
وكان الفيفا، قد كشف عبر موقعه الرسمي، 
عن قائمة مكونة من 18 هدفاً أحرزت في 
البطولة، ليختار الجمهور، الهدف األجمل 
بافارد،  هدف  ويأتي  التصويت.  عبر 
كرة  استقبل  بعدما  المونديال،  في  األجمل 
وسددها  هيرنانديز،  لوكاس  من  عرضية 
بشكل رائع من لمسة واحدة، سكنت الزاوية 

اليمنى لمرمى األرجنتين، ليعلن عن هدف 
بافارد  هدف  وتنافس  لمنتخبه.  التعادل 
دي  آنخيل  هدف  مثل  أخرى،  أهداف  مع 
ماريا في مرمى فرنسا، وهدف كريستيانو 
إسبانيا،  أمام  حرة  ضربة  من  رونالدو 
في  توني كروس من ضربة حرة  وهدف 
مرمى السويد، وهدف لوكا مودريتش في 

مرمى األرجنتين.
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لوزان  اتفاقية  إّن  يوسف:  فوزة  قالت 
القوميّة  الدول  طريق  رصفت  التي  هي 
في المنطقة، لذلك هناك حاجة إلى نظام 
هناك  تكون  بحيث  جديد  ومفهوم  جديٍد 
الفينة  بين  يحدث  الذي  العداء  عن  بدائل 
من  لتتخلص  الشعوب،  بين  واألخرى 
كينونة العداوة وأن تتحول هذه الخاصية 
من  الكثير  يوم  كّل  تقتل  التي  القاتلة 
األرواح التي ال ناقة لها وال جمل في كّل 
ما يحدث. وعلينا أن نبحث عن نوع آخر 
من العالقات التي تربط الشعوب والدول 
تؤّدي  التي  السلميّة  العالقات  بينها،  فيما 
إلى نوٍع من التعايش واالستقرار واألمان 
األمة  طرح  فإّن  لذلك  الشعوب،  بين 
الديمقراطيّة والدولة الالمركزيّة هو الذي 
يمكن أن ينقذ المنطقة من دوامة الحرب 

العقيمة التي نعاني منها. 
حيث جاء ذلك خالل حوار أجرته وكالة 
أنباء هاوار مع الرئيسة المشتركة للهيئة 
فوزة  سوريا  شمال  لفيدرالية  التنفيذيّة 
ونتائجها  لوزان  اتفاقية  حول  يوسف 
والمنطقة  تركيا  شعوب  على  وتأثيرها 
ذلك  منذ  الكردستانّي  الواقع  وعلى 
الحين حتى اآلن، ودور الحراك الشعبّي 
والسياسّي الذي تلعبه القوى السياسيّة في 
قبل  عليه  كانت  ما  إلى  األوضاع  إعادة 

االتفاقية. وفيما يلي نص الحوار:

إبرام  إلى  أّدت  التي  الظروف  هي  -ما 
العالميّة  الحرب  بعد  لوزان  اتفاقية 

الثانية؟
واالجتماعّي  السياسّي  االنهيار  نتيجة 
له  تعّرضت  الذي  واالقتصادّي  والثقافّي 
تُسّمى حين  كانت  والتي  العثمانيّة  الدولة 
ذاك بالرجل المريض، حيث هُزمت في 
هي  وتعّرضت  األولى  العالميّة  الحرب 
حينها  قامت  بحيث  للهزيمة،  وحلفاؤها 
بفرض  الحرب  في  المنتصرة  الدول 
السلطنة  تركة  بتقسيم  والقيام  شروطها 
أربعة  المنطقة  حكمت  التي  العثمانيّة 
في معاهدة سيفر وبعدها في  أوالً  قرون 

معاهدة لوزان. 
األتراك  قبل  من  تُقبل  لم  سيفر  معاهدة 
المصير  تقرير  حقَّ  تعطي  كانت  حيث 
واالستقالل لكلِّ الشعوب التي كانت تحت 
ترزح تحت سيطرة الدولة العثمانيّة، من 
هنا جاء تقييم مصطفى كمال أتاتورك لها 
اإلعدام  حكم  بمثابة  بأنّها  وصفها  حيث 
بالنسبة لهم وإقرار موتهم، لذلك رفضوا 
قام  حيث  آنذاك  فُرضت  التي  الشروط 
من  مشتركة  قوة  بتشكيل  أتاتورك  كمال 
األتراك والكرد ليقوموا بتحرير المناطق 
من  ذاك  حين  عليها  االستيالء  تّم  التي 
قبل الدول المنتصرة في الحرب العالميّة 
التحرير.  األولى، وتّمت تسميتها بحرب 
من  حينها  وأقنعهم  الكرد  على  والتف 
خالل وعوده لهم بأنّه وفور االنتهاء من 
إعادة تلك المناطق إلى وضعها الطبيعّي 
سيكون هناك االعتراف الكامل بالحقوق 
ذلك  على  الكرد  وافق  وبالفعل  الكرديّة، 
واشتركوا في هذه الحرب وتّمت استعادة 
ما  المناطق.  من  الكثير  على  السيطرة 
أبرمت  التي  الدول  تعيد  أن  إلى  أّدى 
على   وعملت  فيها  النظر  سيفر  اتفاقية 
إبرام اتفاقية جديدة، للوقوف في وجه المدِّ 
المضاد  الهجوم  وإيقاف  الكردّي  التركّي 
التركّي  الكردّي  الجيش  قبل  من  والقوي 
المشترك، الذي كان يقوده كمال أتاتورك 
اآلخر  الطرف  ومن  ناحية.  من  هذا 

خوفهم من احتماليّة عقد اتفاق بين كمال 
بدأ  الذي  السوفيتّي  واالتحاد  أتاتورك 
نجمه بالسطوع في تلك الفترة، وليتمكنوا 
ال  بحيث  األحداث  على  السيطرة  من 
تتفاقم بشكل أكبر وتنقلب عليهم األمور. 
ولذلك أوقفت تنفيذ بنود اتفاقية سيفر ومن 
ثم ليخرجوا باتفاق جديد يحقّق مصالحهم 
جديدة  معاهدة  أو  اتفاق  إلبرام  والتوّجه 
ماء  حفظ  من  تبقّى  ما  خاللها  من  تنقذ 
في  لوزان  اتفاقية  إبرام  وقرروا  الوجه، 
الثالث والعشرين من تموز عام 1923م 
البنود  من  العديد  لها  كان  االتفاقية  هذه 
ولكن المهم في األمر أنّه لم يتم ذكر ألّي 
شيٍء بخصوص الحقوق الطبيعيّة للكرد، 
المواد  فقط لوضع بعض  وتّمِت اإلشارة 
العاّمة التي تؤّكد على أنّه سيتم حماية كّل 
عن  النظر  بغضِّ  تركيا  في  المواطنين 
قومياتهم أو ثقافتهم أو لغتهم أو جنسيتهم، 
وأن يتمَّ التحّدث بجميع اللغات الموجودة 
أيّة فروقات بينها.  فيها بشكل حرٍّ ودون 
وحينها ذهبت كلُّ الوعود التي وعدوا بها 
البدُء  بعدها  ليتمَّ  الريح،  مهبِّ  في  الكرد 
والعمل  الكرديّة  الهوية  إنكار  بمرحلة 
ولتستمرَّ  وجسديّاً  ثقافيّاً  الكرد  إبادة  على 

هذه الممارسات حتى يومنا هذا. 

في  االتفاقية  هذه  نتائج  تقيّمون  -كيف 
ظلِّ الفشل التركّي بعد مرور 95 سنة؟

كارثيّة  كانت  االتفاقية  هذه  نتائج  برأيي 
تعيش  التي  وللشعوب  لتركيا  بالنسبة 
ذلك  منذ  االستقرار  تعش  لم  ألنّها  فيها، 
في  تركيا  وعاشت  اآلن،  وحتى  الحين 
طروٍف من عدم االستقرار وبإمكاننا أن 
اسم  ألنَّ  االنقالبات،  دولة  عليها  نطلَق 
الجمهورية ظلَّ حبراً على ورق ولم يتم 
االعتبار،  بعين  الجمهورّي  النظام  أخذ 
تمَّ  حيث  تماماً  عكسيّة  النتائج  وكانت 
تشكيل دولة قوميّة صرفة تنّكرت لجميع 
وتفرض  واللغات  والثقافات  الهويات 
كلِّ  على  التركيّة  واللغة  والثقافة  الهوية 
شيء. ما أّدى إلى أن يكون هناك صراٌع 
دائم بين الدولة وبين المواطن وبين الدولة 
التي  األخرى  والمكّونات  الشعوب  وبين 

وبين  التركيّة،  الجغرافيا  ضمن  تعيش 
الدولة وبين المعتقدات، وتمَّ ارتكاُب أفظع 
المجازر في الـ 95 سنة الماضية، بحق 
العلويّة،  الطائفة  وبحق  الكردّي،  الشعب 
وبحق حتى األتراك غير الموالين للدولة 
التركيّة وبحقِّ األرمن والسريان قبل ذلك 
كان  التركيّة  الجمهورية  فتاريخ  بقليل. 
تاريخاً أسوَد بكلِّ المقاييس ولم يكن تاريخاً 
مسالماً وإنّما هو تاريخ المذابح والمجازر 
اإلنسانيّة،  لها جبين  يدنى  التي  والجرائم 
هو تاريخ حرب دائمة بين الشعب التركّي 
الذين  هم  واألتراك  األخرى،  والشعوب 
يحتكرون كلَّ شيء ويجعلونه في خدمتهم 
بما فيها السلطة، القوة والمال وما تعيشه 
الدولة التركيّة من تخبطات هو نتيجة عدم 
تغيير هذه السياسة القمعيّة والديكتاتوريّة 

واالستمرار فيها. 

الواقع  على  االتفاقية  هذه  أثّرت  -كيف 
الحراك  دور  هو  وما  الكردستانّي 
إفشال  في  السياسيّة  والقوى  الشعبّي 
األمة  مشروع  وخاصة  االتفاقية  هذه 

الديمقراطيّة الذي تعتمدونه؟
الشرعّي  اإلقرار  االتفاقية  هذه  كانت  لقد 
السياسيّة  الخريطة  خارج  الكرد  بإبقاء 

هذه  إّن  القول  يمكن  الكلمة،  معنى  بكلِّ 
الجمهورية  بين  عقدت  التي  االتفاقية 
التي  البريطانيّة  واالمبراطورية  التركيّة 
أّدت إلى رسم الحدود بين تركيا والعراق 
كانت أخطر اتفاقية ُعقدت وحيّدت الكرد 
تمزيق  إلى  وأّدت  لحقوقهم.  وتنّكرت 
تحديُد  يتم  لم  وبالطبع  كردستان  جسد 
فقط  السياسيّة  الناحية  من  االتفاقية  هذه 
ليس  الكرد  لتصفية  قراراً  أصبح  أنّه  إال 
إال. حيث قامت كلٌّ من روسيا وانكلترة 
لكردستان  المستعمرة  الدول  باالتفاق مع 
على تصفية الحركات التي قام بها الكرد 
كما حصلت مع حركة سمكو حيث اتفقت 
وإيران  وانكلترا  تركيا  الثالث  الدول 
آنذاك  قامت  التي  الحركة  تلك  بتصفية 
نفس  وحدث  شرعيّة،  بمطالب  وطالبت 
برزنجي  محمود  حركة  مع  السيناريو 
في جنوب كردستان حيث تّمت تصفيتها 

هذه  في  ونحن  األدوات.  نفس  عبر 
الفترة  لتلك  مشابهة  ظروفاً  نعيش  األيام 
حيث أنَّ هناك حرب تقسيميّة جديدة في 
لوزان  معاهدة  قوانين  ومازالت  المنطقة 
من  األربعة  األجزاء  على  السارية  هي 
هذه  نقرأ  أن  يجب  ككرد  إنّنا  كردستان. 
الفترة والواقع الحالي بشكٍل سليم وجيد، 
ال  كي  والعبر  الدروس  منه  ونستخرج 
تتكرر نفس المأساة مرةً أخرى. ومع كّل 
هذه المخاطر التي تهّددنا هناك غفلة كبيرة 
الكردستانيّة،  الحركات  بعض  قبل  من 
استهداف شعبنا  بأّن  تفكر  كّل أسف  فمع 
في  أو  كردستان  شمال  في  الكردّي 
لحزب  استهداٌف  هو  كردستان  جنوب 
يقول  الواقع  أّن  مع  معينة  لجهة  أو  فقط 
وكبير  فادح  وهذا خطأ  تماماً،  ذلك  غير 
بأّن  نعلم  أن  علينا  ولذلك  وفاضح، 
استهداف أي جزء أو أّي مشروع أو أّي 
لألجزاء  استهداٌف  هو  كردستانّي  حزب 
في  األخرى  والحركات  واألحزاب 
مهم  التاريخّي  الوعي  األخرى.  األجزاء 
جداً وإذا ما قمنا بدراسة وضع الحركات 
بعد الحرب العالميّة األولى وكيفية عمل 
سنعرف  تصفيتها،  على  المتحالفة  الدول 
نحن  واليوم  اآلن.  نعيشه  ما  حقيقة  جيداً 

سليمة  واستراتيجية  خطط  إلى  بحاجة 
شروط  نتجاوز  أن  أجل  من  وصحيحة 
من  علينا  فرضت  التي  لوزان  اتفاقية 
التي  الدول  لتلك  والمصالح  القوة  منطق 
الذي  الديمقراطيّة  األمة  ومبدأ  وقعتها، 
أن  يمكن  الذي  الترياق  اعتمدنا عليه هو 
لسمِّ  نتصّدى  أن  تطبيقه  نحقق من خالل 
جسدها  في  المستفحل  القوميّة  الدولة 
التي  هي  لوزان  اتفاقية  ألّن  وتداعياتها. 
في  القوميّة  الدول  لبناء  الطريق  مهّدت 
الزمن  مرور  مع  تحّولت  والتي  المنطقة 
إلى مطاحن تطحن شعوبها وإلى زنزانات 
والحريات  الديمقراطيّة  من  تحدُّ  كبيرة 
نجد  الحالة  هذه  وفي  والخاصة.  العامة 
بأّن هناك ضرورة وحاجة إلى نظام جديد 
الشعوب  تتخلص  بحيث  جديد  ومفهوم 
من النظرية العدائيّة التي رّسختها مفاهيم 
تتحّول  وأن  والمركزيّة،  القوميّة  الدول 

يوميّاً  تقتل  التي  القاتلة  الهويات  هذه 
بعضها البعض إلى هويات مسالمة تعيش 
معاً ضمن أطر ديمقراطية تحفظ الحقوق 
للجميع. لذلك فإن طرح األمة الديمقراطيّة 
والدولة الالمركزيّة أو الدولة الديمقراطيّة 
هو الذي يمكن أن ينقذ المنطقة من دوامة 
الحرب العقيمة التي نعاني منها ما يقارب 

الثماني سنوات.  

سياسات  من  اليوم  تركيا  تمارسه  -ما 
أنّها  يذكر  والتي  والعراق  سوريا  ضد 
هل  برأيكم  الملّي،  للميثاق  إحياٌء 
التطورات  خالل  من  اليوم  تركيا  تسعى 
إلى  المنطقة  تشهدها  التي  والنزاعات 
االتفاقية؟  هذه  في  خسرته  ما  استعادة 
وما هو الواجب اتخاذه إلفشال مثل هذه 

االتفاقيات؟

وتحلم  وتسعى  تحاول  التركيّة  الدولة 
وأن  العثمانيّة  الدولة  أمجاد  تعيَد  بأن 
أن  وتحاول  جديد،  من  المنطقة  تحكَم 
لها  يبيح  الذي  الملّي  الميثاق  حدود  تعيَد 
أرضيها،  واحتالل  المنطقة  في  التدخل 
الدوليّة  الظروف  أن  باعتقادي  ولكن 
الحالية ال تسمح بتنفيذ ما تفكر به تركيا، 
على  موجود  هو  وما  تغيّرت  والمعادلة 
هذه  بمثل  القيام  لتركيا  يجيز  ال  الساحة 
في  المتواجدة  والتوازنات  الخروقات، 
غير  واألجواء  بذلك  تسمح  ال  المنطقة 
مالئمة. وهذا ال يعني أّن تركيا وسلطانها 
غير  بعدما  وبخاصة  الجديد  العثمانّي 
السلطة البرلمانيّة بالسلطة الرئاسيّة التي 
أتاحت له أن يكون ديكتاتوراً قد استغنت 
تراودها، في محاوالتها  التي  عن حلمها 
في احتالل األراضي العراقيّة والسوريّة 
والسيطرة عليها وضّمها للحدود التركيّة، 
هو  والعراق  سوريا  في  ومحاوالتها 
تأكيٌد لهذا الشيء.  أما فيما يخصُّ كيفية 
والقيام  الوضع  هذا  نتعامل ككرد مع  أن 
فيمكن  االتفاقيات،  هذه  مثل  بإفشال 
يجب  البداية  في  الشكل  بهذا  تلخيصه 
العليا  الوطنيّة  المصالح  وضع  يتمَّ  أن 
والحزبيّة  الشخصيّة  المصالح  كلِّ  فوق 
استراتيجية  وفق  العمل  يتمَّ  أن  ثم  ومن 
قوة  من  يُضِعف  االنقسام  ألّن  موّحدة 
أجل  من  الدوليّة  القوى  على  الضغط 
ننظم  أن  ويجب  الكرد.  حقوق  ضمان 
مجتمعنا بشكل جيد من كلِّ النواحي وأال 
أن  يمكن  التي  االتفاقات  فقط على  نعتمَد 
على  نعمَل  وأن  المصالح،  وفق  تتغيّر 
من  المنطقة  شعوِب  وتكاتِف  تعاضِد 
الشعوب  وباقي  وسرياٍن  وكرٍد  عرٍب 
من  معاً  بالعمل  األخرى،  والمكّونات 
والعيش  السلمّي  التعايش  ترسيخ  أجل  
من  متطابقٍة  برؤًى  لنخرج  المشترك 
تحدق  التي  األخطار  ضد  الوقوف  أجل 
العمل من أجل وضع  بنا جميعاً، وأيضاً 
مثل  لمناهضة  مشتركة  استراتيجيات 
مستقبلنا،  تستهدف  التي  االتفاقيات  هذه 
الشعوب  بين  االستراتيجيّة  فالعالقة 
إهمال  وعدم  جداً  مصيريّة  والمكّونات 
المشروع والمشترك وتنظيم  الدفاع  مبدأ 
وإعداد هذه القوة باستمرار للقيام بحماية 
توجد  ال  أنّه  بما  وشعوبها،  المنطقة 
تسوية  أو  ودوليّة  دستوريّة  ضمانات 
سياسيّة، ولنعمَل جميعاً على تحقيق الحل 
السياسّي الذي يمكنه أن يوقف هدر الدماء 
ويوصلنا إلى برِّ األمان لنبدأ معاً في بناِء 

وطننا من جديد.

سوريا  في  المرتزقة  فصائل  جميع  جمع  تّم 
والباب  وإعزاز  وجرابلس  إدلب  مناطق  في 
تحرير  هيئة  مرتزقة  رأسهم  وعلى  وعفرين 
الشام )جبهة النصرة سابقاً( حيث من المتوقع 
أن تشهد تلك المناطق تطورات كبيرة في األيام 
المجموعات  كامل  تصفية  يتم  فإما  المقبلة، 
بها  د  تهدِّ ورقة  يكونوا  أو  هناك،  المرتزقة 
خاص  وبشكل  المنطقة  واستقرار  أمن  تركيا 

مدينة حلب التي أصبحت بمثابة حلم تركي.
على  كبيرة  تطورات  األخيرة  اآلونة  شهدت 
المناطق  في  خاص  وبشكل  السورية  الساحة 
الجنوبية لسوريا )درعا والقنيطرة(، باإلضافة 
للمنطقة الجنوبية لريف حلب في بلدتي الفوعة 
وكفريا الشيعيتين اللتين كانتا محاصرتين من 
قبل مرتزقة هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 

سابقاً(.

أهمية معركة اجلنوب

بأهمية  تحظى  السوري  الجنوب  معركة 
في  دوليَّة  أطراف  لعدة  كبيرة  استراتيجية 
ألنَّ  أعوام،   7 منذ  الدائر  السوري  الصراع 
درعا التي دارت حولها األحداث تشكل البوابة 
الجنوبية للعاصمة دمشق، وقربها من األردن 
يُقلق عمان من تدفق آالف المهجرين الفارين 
من الحرب الدائرة في تلك المنطقة، باإلضافة 
لمحاذاتها لحدود إسرائيل، ووقوعها في مثلث 

األردن وإسرائيل.
كما لها أهمية كبيرة لكل من روسيّا وأمريكا، 
وظهر ذلك جلياً بعد قمة هلسنكي التي جمعت 
رئيسي أمريكا وروسيّا، حيث أن كال القوتين 
البلدين  جيشي  »أن  بوتين:  وبحسب  اتفقتا، 
متطلعين  سورية،  في  ناجٍح  بشكٍل  يعمالن 
لتمتين التعاون بينهما«. ويرى المراقبون أن 
روسيّا وأمريكا، اتفقتا على أن تعود المناطق 
إلى  وإسرائيل  األردن  من  كلٍّ  مع  الحدوديّة 
بالطرفين  متعلقة  أمور  لضمان  النظام  سلطة 
تنفيذ  النظام  متابعة  أوالً،  وهما:  االتفاق،  في 

بقواعد فك االشتباك  المتعلقة  اتفاقية 1974م 
المنفذ  استعادة  وثانياً،  إسرائيل من جهة،  مع 
وثالثاً  ثانية.  جهة  من  عمان  مع  االقتصادي 
المسلحة  المجموعات  المنطقة من  تلك  إفراغ 

والمرتزقة كما حدث في الغوطة.
منذ  السوري،  للنظام  أساسية  داعمة  روسيّا 
فيما  وتحول  سوريا  في  الثوري  الحراك  بدء 
أعلنت  جانبها  ومن  مسلَّح،  صراع  إلى  بعد 
لن  أنها  العمليات  بداية  منذ  المتحدة  الواليات 
في  الفصائل  دعوة  يعني  الذي  األمر  ل؛  تتدخَّ
حقيقة  في  لالستسالم  القنيطرة  وبعدها  درعا 
أمريكي-  روسّي-  تفاهم  إلى  ويشير  األمر، 
الجارية.  العمليات  حول  مسبق  »إسرائيلي« 
بعد تعهُّد روسيا إضعاف نفوذ اإليرانيين في 

المنطقة والعمل على إخراجهم من سوريا.
لذلك شنَّ جيش النظام السوري وبكل أريحية 
بدعٍم روسّي، في 19 حزيران، هجوماً على 
شرارة  منها  انطلقت  التي  درعا،  محافظة 
2011م  آذار   15 في  السورية«  »الثورة 
مختلف  وحلفاؤها  النظام  قوات  واستخدمت 
أنواع وصنوف األسلحة، أسفرت عن تدمير 
العامة  والمرافق  التحتيّة  البنى  في  واسع 
النظام  وتمكَّن  الخاصة.  المواطنين  وأمالك 
من  أكثر  على  سيطرتهم  بسط  من  وروسيا 
بسياسة  ثلثي المحافظة في غضون 15 يوماً 
األرض المحروقة عن طريق القصف الجوي 

واألرضي من قِبل روسيا والنظام معاً.
استعادة  من  السوري  النظام  جيش  وتمكَّن 
ومعبر  البلد(  )درعا  القديمة  درعا  مدينة 
وأكثر  األردن،  مع  المهم  التجاري  نصيب 
بسرعة  وتقدَّم  درعا،  محافظة  من   %90 من 
للسيطرة على القنيطرة وتمكن من دخول أول 
اتفاق  بعد  الجاري  تموز   20 في  فيها  قرية 
مماثل للذي أُبِرَم بين الفصائل المسلحة وجيش 
النظام السوري برعاية روسيّة، كما حدث في 
درعا والذي ينصَّ على إخراج الفصائل التي 
في  النظام  قوات  انتشار  عودة  بدء  ترفض 
الحدودّي مع  الشريط  الواقعة على  المحافظة 
الجوالن المحتل إلى منطقة إدلب، وبهذا تفقد 

معاقلها  آخر  السورية  بالمعارضة  تسمى  ما 
المناطق  وكذلك  سورية،  غربي  جنوب  في 
باستثناء  الجوار،  دول  مع  كافة  الحدوديّة 
تركيا  مع  الحدوديّة  وإدلب  حلب  أرياف 
والتنف مع العراق. وبالتوازي مع ذلك يستمر 
التواصل بين روسيّا وإسرائيل حول سوريا، 
ضد  ك  التحرُّ ستواصل  أنها  الثانية  تأكيد  مع 
الوجود العسكرّي اإليرانّي هناك، مقابل سعي 

موسكو لمنع وقوع صدام إيرانّي إسرائيلّي.
المفاوضات  المراقبين تجري  وبحسب بعض 
الستعادة الجزء الجنوبي الشرقي حتى التنف 
 – السوري  الحدودّي  المثلث  رأس  على 
يسيطر  الذي  الوقت  في  العراقي،   - األردني 
النظام على المنطقة الوسطى )حمص وتدمر( 
في  الكبرى  والمدن  الساحل  على  عالوة 

المنطقة المركزية االستراتيجية )الغربية(.

إدلب والسيناريوهات املنتظرة

النظام  بين  اتفاق  جرى  السياق  نفس  وفي 
إخراج 7 آالف  تركيّة على  برعاية روسيّة- 
الشيعيتين  والفوعة  كفريا  بلدتي  من  عائلة 
إلى المناطق الجنوبية لحلب، وتسليم البلدتين 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  لمرتزقة 
من  البلدتين  تفريغ  تم  االتفاقية  وبهذه  سابقاً(. 

سكانها األصليين.
اآلونة  في  السوري  المشهد  إلى  وبالنظر 
األخيرة، أي بعد هجوم النظام السوري بدعم 
درعا  محافظة  على  دولي  وصمت  روسّي 
والقنيطرة، واالتفاقات التي أُبِرمت بين النظام 
برعاية  المحافظتين  في  المسلحة  والفصائل 
لت إلى  روسيّة وإخراجهم إلى إدلب التي تحوَّ
والمرتزقة  المتطرفة  الفصائل  تجمع  بؤرة 
باإلضافة  تركيا،  من  دعمها  تتلقى  التي 
منطقة  وجعل  والفوعا،  كفريا  بلدتي  إلفراغ 
إدلب معقالً خالصاً للمرتزقة وتحت السيطرة 
التركية، وبإشراف مرتزقة هيئة تحرير الشام 
على  روسيّا  مع  التوافق  بعد  تركي،  وبطلب 

محتملة  نظر  وجهات  عدة  سرد  يمكننا  ذلك. 
الحدوث مستقبالً.

قد  إدلب  أن مصير  الوجهات  هذا  أبرز  ومن 
أي  ودرعا،  الغوطة  لمصير  مشابهاً  يكون 
أن  البعض  ويرى  والتهجير،  النظام  سيطرة 
التفاهمات  نتيجة  قليالً  مستبعدة  الوجهة  هذه 
مفاوضات  إجهاض  لمنع  التركية  الروسيّة 
من  الهدَف  أنَّ  يرى  اآلخر  والبعض  آستانة، 
ذلك إنشاء منطقة ِسنيَّة برعاية تركية في كلٍّ 
من جرابلس وإدلب وإعزاز، أي في خاصرة 
اآلن.  بوصايتها  تركيا  تطالب  التي  حلب 
ضمنها  يتواجد  إدلب  مدينة  خاص  وبشكل 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة 
سابقاً(، مما يشّكل عقبة أمام أيِّ تسوية ُممكنة 
حسب  إرهابي  تنظيم  فهي  المنطقة،  تخّص 
وبشتى  تحاول  تركيا  لذلك  الدولي.  التصنيف 
إدلب،  في  الهيئة  مرتزقة  تواجد  إنهاء  السبل 
عبر حلّها أو اندماج عناصرها بفصائل أخرى 

غير ُمصنَّفة في لوائح اإلرهاب.
منذ  إدلب  تجتاح  التي  االغتياالت  وعمليات 
أشهر لقياديين في فصائل مختلفة، من ضمنها 
على  دليٌل  لربما  الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة 

ذلك.
كفريا  بلدتي  أهالي  إخراج  أنَّ  البعض  ويرى 
عسكرية  حملة  لشن  بداية  هي  والفوعة 
وتحويل  إدلب  مناطق  على  روسيّة  سورية- 
ام من الدم. وبشكل خاص  تلك المنطقة إلى حمَّ
حلب،  نحو  ه  التوجُّ إلى  تركيا  سعت  ما  إذا 
والتي يبدو أنَّ محاوالتها تدور وراء الكواليس 

حتى وإْن بدى العكُس.
جرابلس،  مناطق  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
تطورات  وإعزاز  عفرين  الباب،  إدلب، 
تصفية  يتمَّ  أْن  فإما  المقبلة؛  األيام  في  كبيرة 
كامل المجموعات المرتزقة هناك، أو يكونوا 
د بها أمن واستقرار  ورقة تهديد بيد تركيا تُهدِّ

المنطقة.

التي  والمعاهدات  االتفاقيات  من  جملة  هناك 
المياه والحدود من أجل تقاسمها  تخّص مسائل 
ومحاصصتها بما يكفل حاجات كّل بلٍد للزراعة 

واإلرواء:
الدول  انهيار  بعد  سيفر)1920م(:  معاهدة  ــ 
األولى  العالميّة  الحرب  أواخر  في  العثمانيّة 
محمد  السلطان  حكومة  مع  الحلفاء  وقّعها 
المعاهدة  هذه  وبموجب  إسطنبول  في  الخامس 
حوض  هي:  عربية  بأراض  تركيا  احتفظت 
ومنحدرات  )كيليكيا(  وجيجان  سيحان  نهري 
)بالد  الجنوبية  طوروس  سفوح  على  المياه 
مرعش وديار بكر( ثم عقدت الحكومة التركيّة 
مع  فرنسا بصفتها الدولة المنتدبة على سوريا. 
فرنسا  فيها  تخلّت  )1920م(:  أنقرة  اتفاقية  ــ 
عينتاب،  شملت  جديدة  أراض  عن  لتركيا 
وكلس، وأورفة، وماردين، وجزيرة ابن عمرو، 
الجنوب من  إلى  وجرى ترسيم الحدود سياسيّاً 
في  المياه  مقسم  )وهو  الطبيعّي  الحدود  خط 
بهذا  التركيّة  الحكومة  تكتِف  ولم  طوروس( 
بمنطقتي  طالبت  بل  جنوباً،  واالندفاع  التوغل 
السوريّة  واالسكندرونة  العراقيّة  الموصل 
على  المنتدبة  الدولة  بريطانيا،  وبسبب حرص 
فقد  الموصل  في  النفط  حقول  على  العراق، 
)1926م(  عراقيّاً  بالموصل  تركيا  اعترفت 
فرنسا  مع  باالتفاق  االسكندرونة  وغنمت 
)1939م( وتشّكل منطقة االسكندرونة حوضاً 
مائيّاً مهماً، تتوسطه بحيرة العمق، وتنتهي إليه 

ثالثة أنهار هي: عفرين، واألسود، والعاصي.
وهكذا سيطرت تركيا على أعالي دجلة والفرات 
وعلى مجمل حوضي سيحان وجيحان والمجمع 
المائّي في االسكنرونة، إضافة إلى أغلب أنهار 
قويق، والذهب، والساجور، والبليخ، والخابور 
في  الفرات  روافد  من  هي  األخيرة  )والثالثة 
في  التنمية  خطط  توّسع  إلى  ونظراً  سوريا(. 
جميع دول منطقة الشرق األوسط فقد أصبح الماء 

سياسات  في  وأساساً  للنزاعات  محوراً  يشّكل 
أصبح  وهكذا  بينها.  فيما  والعالقات  الدول 
)الجيوبوليتيكي(  الجيوسياسّي  الصراع  مسرح 
جميع  على  ويشتمل  واسعاً  المنطقة  في  القائم 
وعلى  المنطقة  في  المائيّة  المصادر  أحواض 
األخرى  السياسيّة  االقتصاديّة  الموارد  أهم 
وبخاصة النفط، وأهم المنافذ والممرات البحريّة 
خمس  المسرح  هذا  في  وتتحرك  العالم  في 
والتركيّة  واإليرانيّة  العربيّة  هي:  إقليميّة  قوى 
هذه  بحركة  وتتحكم  واإلسرائيليّة  واألثيوبيّة 
القوى في إطار العالقات فيما بينها جملة عوامل 
إقليميّة  وجغرافيّة  تاريخيّة  وخارجيّة  داخليّة 
هذا  وعلى  القوى  موازين  إلى  إضافة  ودوليّة 
والممارسات  المواقف  من  العديد  تفسير  يمكن 
السياسيّة والعسكريّة في منطقة الشرق األوسط 
في ضوء النزاعات على المياه. فصراُع العراق 
تركيا  العرب، وسعي  بدأ حول شط  إيران  مع 
يهدف  ما  جملة  من  إسرائيل  مع  التحالف  إلى 
والعراق  سوريا  في  الوضع  إضعاف  هو  إليه 
حتى تتمكن تركيا من تطبيق خططها وسياساتها 
في  إسرائيل  وتوّسع  والفرات،  بدجلة  الخاصة 
األراضي الفلسطينيّة والعربيّة األخرى يقرأ في 
خريطة منابع المياه ولقد تحدثت بعض التقارير 
الصحفيّة في الواليات المتحدة في تشرين الثاني 
1990م أي بعد االحتالل العراقّي للكويت بأّن 
المياه  استخدام  تركيا  على  اقترحت  واشنطن 
االنسحاب  على  العراق  إلرغام  سياسيّاً  سالحاً 
والفرات  دجلة  مياه  بقطع  وذلك  الكويت  من 
ولكن تركيا لم تستجب لالقتراح بسبب خطورته 
قد  معاً  والعراق  كارثة على سوريا  إذ سيكون 
قطع  إليه  قصد  الذي  الهدف  عكس  إلى  تؤّدي 
إلى  نشير  أن  هنا  بنا  ويجدر  تاماً  عكساً  المياه 
األمريكيّة  المركزيّة  المخابرات  نشرته  تقرير 
CIA في أواخر العام 1993م حددت فيه عشر 
مناطق في العالم ستشهُد صراعات ومواجهات 

تلك  قلب  في  العربّي  الوطن  ويقع  المياه  بشأن 
المرشحة  المناطق  التقرير  وقسم  المناطق 
للدخول في صراعات ومواجهات وفيها منطقة 
الشرق األوسط إلى ثالثة مستويات من الخطر.
مناطق قد تشتعل فيها حروب المياه:   -1

وفي مقدمتها : األردن وفلسطين وإسرائيل
مناطق محفوفة بالمخاطر, وقد تدخل   -2
دائرة الخطر الفعلّي: وتقع في هذه الدائرة دول 
 ) والعراق  سورية   ( والفرات  دجلة  حوض 

وبلدان الخليج العربّي. 
في  للدخول  قابلة  مائّي  توتر  مناطق   -3
مستوى الخطر خالل عشرين عاماً أو ربع قرن 
وتدخل في هذه الدائرة دول حوض النيل )مصر 
والسودان( وتتفاقم مشكلة المياه مع زيادة النمو 
الوافدة  الهجرات  وبخاصة  منطقة  في  السكانّي 
تقول:  التي  البيئيّة  التوقعات  اسرائيل ومع  إلى 
إّن مناخ المنطقة سيشهد تقلّبات حاّرة وموجات 
منسوب  في  حاد  انخفاض  إلى  ستؤّدي  جفاف 
المياه في األحواض المائيّة المكشوفة والجوفيّة 
إحدى  يشّكل  1998م  صيف  أن  السواء  على 
وقائع ذلك الجفاف يحذر التقرير األمريكّي من 
مخاطر أّي محاولة للسيطرة على منابع المائيّة 
أو الحتكار مياهه أو أّي خلل في تقسيم الحصص 
ذلك سيؤّدي حسب  ألنَّ  ومنصفاً  عادالً  تقسيماً 
خطرها  يتجاوز  قد  حروب  إلى  التقرير  رأي 

منطقة الشرق األوسط فيهدد السلم العالمّي.
ثانياً- أوصاف نهري دجلة والفرات 

كم   2300 حوالي  الفرات  نهر  طول  يبلغ 
موّزعة على النحو التالي: 420 كم في تركيا، 
680 كم في سوريا 1200 كم في العراق وتبلغ 
على  موّزعة  كم2  ألف   444 حوضه  مساحة 
النحو التالي: 122 ألف كم2 في تركيا 71 ألف 

كم2 في سوريا، 206 ألف كم2 في العراق.
يلتقي نهر الفرات قبل أن يصل إلى مصبه في 
تُعرف  منطقة  عند  دجلة  بنهر  العربّي  الخليج 

الذي  العرب  شط  ويكّونان  علي  كرمة  باسم 
العراق  بين  الفاصلة  النهريّة  الحدود  يشكل 

وإيران 
مجمتعين  والفرات  دجلة  حوضي  مساحة  تبلغ 
 444 منها  الفرات  يشّكل  كم2  ألف   784,5
ألف كم2 ودجلة 340,5 ألف كم2، ومن أصل 
مساحة الحوضين يقع 359,3 ألف كم2 داخل 
حدود العراق أي ما نسبته 45,8% من مساحة 

الحوضين.
فهي  سوريا  في  الفرات  حوض  مساحة  أما 
حوالي 640 ألف هكتار، مازال جزٌء منها غير 
الجهة  في  هكتار  ألف  مستصلح ومساحته 40 
الشرقيّة من الحوض وكانت خطط استصالحيّة 
ولكن  التسعينات  مطلع  في  بها  للبدء  مقررة 
تخفيض نسبة جريان النهر بسبب سد أتاتورك 
صبيب  ويصل  السوريّة.  الخطة  تنفيذ  أّجل 
الفرات عند دخوله الحدود السوريّة إلى 31,4 
السدود  بناء  اكتمل  أن  وبعد  سنويّاً  مليارم3 
التركيّة على النهر في العام 2005 م انخفض 
الصبيب السنوّي إلى 15مليار وبلغ مجموع ما 
تختزنه تلك السدود 90مليار م3 مقابل 16مليار 
سوريا  في  وتشرين  الفرات  سد  يختزنها  م3 
والقادسية  حديثة  سد  يختزنها  م3  مليار  و12 
السدود  تختزنه  ما  أن  هذا  ويعني  العراق  في 
التركيّة يفوق ثالثة أضعاف كامل الوارد المائّي 
ما  أضعاف  ثالثة  على  ويزيد  للنهر  السنوّي 
تختزنه السدود السوريّة والعراقيّة أي أّن حصة 
مضاعفة  أضعافاً  تفوق  الفرات  مياه  من  تركيا 
الدولّي  للقانون  خالفاً  والعراق  سوريا  حصتي 
الذي يحكم بقسمة منصفة ومعقولة للمياه ويعني 
كلّفت  التي  والعراقيّة  السوريّة  السدود  أّن  هذا 

البلدين أمواالً وجهوداً كبيرة بدون جدوى.

إدلب... املسلسل املرتقب بعد درعا والقنيطرة

جذور قضايا املياه بني تركيا و سوريا والعراق
 أكرم بركات
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ودولتيٍّة  سلطويٍّة  أّمٍة  إلى  ِل  التحوُّ جعِل  عدم  لدى 
أساساً، فما يتَبَقّى هو: إما العمُل أساساً باإلداراِت 
المصالِح  على  غالباً  والمعتَِمَدِة  ميَِة  الدُّ المتواِطئِة 
العائليِّة للحفاِظ على وجوِدها عبَر بعِض المؤّسساِت 
المتبقيِّة من العصوِر الوسطى )اآلغويّة، الَمشيََخة، 
الطرائق، رئاسة العشيرة( ومن ثَمَّ تَحديثها؛ أو أْن 
تتنامى اإلداراُت الديمقراطيّة. الطريُق األوُل كان 
َشِهَده  الذي  الكالسيكيِّ  للتواطِؤ  الُمحَدثَةَ  الحالةَ 
السبيَل  كان  الثاني  الطريُق  بينما  كثيراً.  التاريُخ 
هدفاً  الديمقراطيّةُ  العصرانيّةُ  إليه  تَطَلََّعت  الذي 
إال  المقاَومِة  إدارِة  ألسلوِب  يمكن  وال  أساسيّاً. 
وأذيالِها  القوميِّة  الدولِة  ضّد  ديمقراطيّاً  يَُكوَن  أْن 
إلى  األسلَم  السبيَل  كان  وهذا  معها.  المتواطئين 
األّمِة  إلى صيرورِة  والمؤّدي  والمساواِة،  الحّريِّة 

الديمقراطيّة.
واللغاِت  للثقافاِت  التعدديَّ  الطابَع  فإّن  كذلك 
األّمِة  واللهجاِت أيضاً كان يَفرُض معهُ صيرورةَ 
ِم اللغويِّ واللهجاتيِّ  الديمقراطيّة. بينما اتّخاُذ التحكُّ
في  الحاُل  مثلما  أساساً،  الحاكمِة  لألثنيِّة  والثقافيِّ 
لذا، كان  يَُشذُّ عن مضمونه.  القوميّة، كان  الدولِة 
اللغاِت  متعّددِة  أّمٍة  إلى  َل  التحوُّ الوحيُد  الَخياُر 
والثقافاِت والكياناِت السياسيّة. وكان من الواضِح 
أّن مفاَد هذا هو األّمةُ الديمقراطيّة. بل وكان المجاُل 
مفتوحاً أيضاً أمام التحّوِل إلى أّمٍة ديمقراطيٍّة من 
مجموِع عّدِة أَمٍم ديمقراطيّة. وما يُعاُش في إسبانيا 
والهنِد، بل وفي جمهوريِّة أفريقيا الجنوبيّة التي ال 
والعديد  أندونيسيا  في  وحتّى  البعض،  بها  يُعَجُب 
شبيهٍة  مستجّداٍت  على  َداللةٌ  أفريقيا؛  بُلداِن  من 
بذلك. بل وحتّى بالمقدوِر تسميةَ الوالياِت المتّحدِة 
من  بضرٍب  أيضاً  األوروبيِّ  واالتّحاِد  األمريكيِّة 
ضروِب أّمِة األمِم الديمقراطيّة. وفيدراليّةُ روسيّا 

أيضاً مثاٌل هاٌم آَخر مشابِه.
التبايُناِت  صوِن  في  الراجحِة  للرغبِة  ونظراً 
والسياسيِّة  واالجتماعيِّة  االقتصاديِّة  واالختالفاِت 
والذهنيِّة واللغويِّة والدينيِّة والثقافيّة، فمن المفهوِم 
فوراً أّن السبيَل إلى ذلك يَُمرُّ من األّمِة الديمقراطيّة. 
بينما في حال تحويِل كلِّ تمايٍُز إلى انفصال، فهذا 
األنسَب  الشكَل  أّن  بَْيَد  الجميع.  ُخسراَن  معناه  ما 
الحالةَ  تَُعدُّ  التي  الفوارق«،  لحالِة »الوحدِة ضمن 
ِل إلى  األمثل بالنسبِة للجميع؛ هو القدرةُ على التََّحوُّ
الحلِّ هذه بُمفرِدها  شكِل األّمِة الديمقراطيّة. طاقةُ 
كافيةٌ إليضاِح قّوِة الحلِّ العظيمة، التي تتحلّى بها 
للدولِة  البديلِة  وبُنيتِها  الديمقراطيِّة  األّمِة  حركةُ 
محاصرِة  عن  الناجمةُ  العمياُء  الفوضى  القوميّة. 
للدولِة  األعلى  من  العالَِميِّة  الماِل  رأِس  حركاِت 
الُعقَم واالنسداد، ومحاصرتِها  القوميِّة التي تعاني 
واإلقليميِّة  والمحلّيِّة  المدينيِّة  الحركاِت  قِبَِل  ِمن 
األّمِة  وحركاِت  الدينيِّة  والحركاِت  المستقلِة  شبِه 
ُمَرشََّحةٌ  هي  إنّما  األسفل؛  من  معاً  الديمقراطيِّة 
الدالئِل  من  العديد  وهناك  جديدة.  أنظمٍة  لِوالدِة 

واإلشاراِت التي تُبِرُز ذلك.
ذاتِها  إنشاِء  إعادِة  إلى  الليبراليّةُ  تسعى  بينما 
من  الكالسيكيِّة  القوميِّة  الدولتيِّة  نطاَق  بِتََخطّيها 
الحرَص  تتوّخى  األخرى  الجهِة  من  فهي  جهة، 
وتُبدي األهّميّةَ الفائقةَ لتسيير ممارستِها تلك تحت 
القوميّون  الدولتِيّون  أما  الديمقراطيّة.  إنماِء  قناِع 
معمعاِن  في  أَلَماً  عون  ويتَفَجَّ ون  فيتَلَوَّ الُمتََصلِّبون، 
القدماَء  المحافِظين  تَُخلُِّف  ورجعيٍّة  تعصبيٍّة 
بضرٍب  أَشبَهُ  وضعاً  القوى  هذه  وتَتَِّخُذ  وراَءها. 
الُمتََديِّنون  بينما  راهناً.  الحقيقيين  المحافِظين  من 
التقليدّي.  األّمِة  مفهوِم  عن  البحث  في  يتخبَّطون 
العصريّةَ  النزعةَ  إحيائِهم  احتماِل  كفةُ  وتَرّجُح 
تحت كساِء الدين، وإنشائِهم دولتيّةً قوميّةً متأّسسةً 

على الدين، وإيران مثاٌل مفيٌد في هذا المضمار.
بمستقبٍل  يَِعُد  الديمقراطيّة  األّمِة  َصيرورِة  َخياُر 
التي  الحلوِل  في  العليا  طاقتِه  خالِل  من  مشرٍق 
يَعرُضها بخصوِص القضايا األيديولوجيِّة والبنيويِّة 
الطريَق  بالذكر  ونَخصُّ  للغاية.  المعقّدِة  الراهنِة 
من  األوروبّي.  االتّحاُد  عليه  يَسيُر  الذي  المؤثَِّر 
المهّم للغايِة العمَل أساساً بَِخياِر األّمِة الديمقراطيِّة 
الديمقراطيِّة،  للعصرانيِّة  األساسيِّة  األبعاِد  كأحِد 
يَُمدُّ  التعاطي  هذا  إّن  بنيويّاً.  أم  أيديولوجيّاً  سواًء 
المدنيّةَ بفرصِة الخالِص وتقديِم المساهَماِت في آٍن 
معاً. ونشاطاُت العصرانيِّة الديمقراطيِّة في إعادِة 
األّمِة  على  بالتأسيِس  ستَُحقِّقُها  والتي  اإلنشاء، 
الديمقراطيّة؛ إنّما هي بمثابِة المشاريِع الباعثِة على 
االجتماعيِّة  القضايا  بَِحلِّ  يتعلُّق  فيما  أكثر  األمِل 

والبيئيِّة األوليّة. حممد داوود داوود
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يوم  السليمانية  مدينة  شهدت  وكاالت- 
روما«  »مسرح  افتتاح  الفائت  االثنين 
والفنيّة في حديقة  الثقافيّة  العروض  لتقديم 
»هواري شار«. والمسرح نموذج عمرانّي 
»الكولوسيوم«  الرومانّي  المسرح  يحاكي 
في  الرومانيّة  االمبراطورية  عهد  في 
بهدف  وذلك  األول،  الميالدّي  القرن 
من  يمكن  حيث  الثقافّي،  الحراك  تطوير 
ودعوة  المهرجانات،  بعض  إقامة  خالله 
دول العالم للمشاركة فيها، ما ينتج تالقحاً 
لألفكار والثقافات، وتعريف العالم بالثقافة 
من  كل  االفتتاح  حفل  وحضر  الكرديّة.  

قوباد طالباني  باشور  نائب رئيس حكومة 
ومحافظ  دوسكي  خالد  في  الثقافة  ووزير 
السليمانيّة هفال أبو بكر إلى جانب جماهير 

من أهالي المدينة.
االفتتاح  أمسية  في  عروض  عدة  وقُّدمت 
منها الغناء واللوحات الراقصة من الفلكلور 
الكردّي األصيل، ويؤمل أن يشهد المسرح 
فعاليات ثقافيّة محليّة وعالميّة في الفترات 
الثقافيّة  السياحة  على  يشجع  وأن  القادمة، 

في المنطقة.
يُذكر أّن المسرح يتسع لخمسة آالف متفرج 

وأقيم على مساحة »1000م2«.

مدينة انطاكية دّرة مدن سوريا تبعد ثالثين 
وعلى  المتوسط،  ساحل  عن  كيلومتراً 
بناها  العاصي،  لنهر  اليسرى  الضفة 
»سلوقس نيكاتور« سنة 301 ق.م وسماها 
أنطاكية على اسم أبيه أنطيوخوس، واحبها 
إليها كل  أنه أمر بأن ينقل  حباً جماً، حتى 
أنقاض  من  وتراثية  تاريخية  قيمة  ماله 
سكان  ومنح  المهّدمة،  »أنتغونا«  مدينة 
اليونانيين  لحقوق  مساوية  حقوق  المنطقة 
وازدهرت  إليها،  االنتقال  على  ليشّجعهم 
الممالك  أجمل  صارت  حتى  المدينة  بذلك 
المتوسط  البحر  من  وعاصمتها  السلوقيّة 

إلى حدود الهند.
ُعرفت المدينة بأجوائها ومناظرها الخاّلبة 
والطبيعة الساحرة حتى أّن ياقوت الحموّي 
قال عنها »وكان العرب إذا أعجبهم شيٌء 
المعابد  عن  فضالً  أنطاكية«،  إلى  نسبوه 
واألضرحة واألوابد األثريّة المتميزة فيها.

عام1489م.  عليها  العثمانيون  استولى 
وأهملوها حتى أضحت قرية مهّمشة على 

بدايات  وفي  حلب،  إلى  التجارة  طريق 
المرافئ  من  أصبحت  عشر  السابع  القرن 
األوروبية  التجارة  طريق  في  الهامة 
القنصليات األوروبيّة،  العديد من  وضّمت 
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جندريسه قبل أيام، من اعتقاالت تعسفيّة 
من  يسيراً  جزءاً  كان  للنساء،  وضرب 
المدنيون  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات 
المراقبين  بعض  وبحسب  عفرين،  في 
معهم  تتواصل  والذين  جندريسه  في 
يقومون  كانوا  المرتزقة  فإّن  روناهي، 
مستمر  بشكٍل  األصليين  السكان  بتهديد 
بالقتل والتهجير في حال رفضهم التعاون 
بفرض  بدُؤوا  قد  المرتزقة  وكان  معهم، 
دعم  مسّمى  تحت  واإلتاوات  الضرائب 

الثورة التي لم يبَق منها شيء.

انتهاكات حبق املدنيني وحتويل 
املنطقة إىل بؤرة لإلرهاب

في  األخيرة  االنتهاكات  وجاءت 
داعش  مرتزقة  فرار  بعد  جندريسه، 
بهدف  وذلك  الشام،  فيلق  سجون  من 
الظروف  وتهيئة  األحداث  وجهة  تغيير 
المتطرفة  المجموعات  لتنظيم  المواتية 
التي ترعاها الدولة التركية ضمن عفرين 
المنطقة  تحويل  وربما  الجبلية،  وقراها 
زيادة  وبالتالي  ثانية،  أفغانستان  إلى 
االنتهاكات ضد المدنيين وتحويل المنطقة 

إلى بؤرة لتنامي اإلرهاب والتطرف.
ناحية  مركز  في  محليون  ناشطون  أكد 
المدينة  أّن  عفرين،  بريف  جندريسه 
الخميس  يومي  خالل  مظاهرات  شهدت 
شبان  أهالي  نظمها  الماضيين،  والجمعة 
التابع  الفصائل اإلسالميّة  لدى  مختطفين 
لتركيا، وذلك في أعقاب حملة اعتقاالت 

طالت البلدة.
مقطعاً  اإلعالمّي  عفرين  مركز  ونشر 

النساء  من  العشرات  يظهر  مصّوراً 
وهن يتوجهن إلى مراكز جيش االحتالل 
ومن  جندريسه،  في  ومرتزقته  التركّي 
بين المختطفين )مصطفى شيخ حيدر 59 
نهاد شيخ حيدر 53 عاماً، محمد  عاماً، 
شيخ حيدر ابن نهاد 23 عاماً، عبدو خليل 
نعسان  شيخ  محمود  عاماً،   40 ابراهيم 
يوسف 54 عاماً،  73 عاماً، محمد حج 
ابن  فريد حسين  محمد مرعي 34عاماً، 
من  ألشخاص  إضافة  عاماً،   27 وليد 
عائلة حسي وحسكة من الحارة التحتانية 
محليّة:  مصادر  وتقول  جندريسه(.  في 
»إّن حمالت التنكيل واالعتقال والخطف 
والتعذيب بدأت تطال في اآلونة األخيرة 
التركّي  االحتالل  مع  المتعاونين  حتى 
الكردّي،  الوطنّي  المجلس  أعضاء  من 
حيث اعتقل المدعو صبحي رزق رئيس 
ناحية  لمركز  المحلّي  المجلس  يسّمى  ما 
االحتالل  لسلطات  التابع  جندريسه 
إلى  وأُعيد  للتعذيب  وتعّرض  التركّي 

منزله ملفوفاً بغطاء.
من  طوبال  محمد  عبدو  الشاب  قُتل  كما 
ما  مرتزقة  يد  على  مدة  قبل  جندريسه 
الجيش  بدأ  الذين  الشرقية  بجيش  يسّمى 
التركّي الفاشي بتأليبهم على المجموعات 
التركيّة  األوامر  تعصي  التي  المرتزقة 
االشتباكات  كان  آخرها  عفرين،  في 
من  مجموعات  بين  وقعت  التي  العنيفة 
الشرقيّة  جيش  ومرتزقة  جهة  من  إدلب 
وأحرار الشرقيّة من جهٍة ثانية في قرية 
كفر صفرة وكورا قبل يومين واستخدمت 
فيها قذائف الهاوون والرشاشات الثقيلة«.

سياسة  االحتالل،  جيش  اليوم  ينتهج 
ومعارضيه  المدنيين  وضرب  االرتزاق 
جيش  بتوجيه  المسلحة،  الفصائل  من 
)مجموعات  الشرقيّة  وأحرار  الشرقيّة 
إلى  أخرى  وفصائل  متطرفة(  إسالميّة 
ال  التي  المرتزقة  المجموعات  ضرب 
عفرين،  في  التركيّة  لألوامر  تستجيب 
إلنتاج  الظروف  تهيئة  إلى  إضافة 

مجموعات متطرفة موالية لها.
وعلى  التركّي  االحتالل  مرتزقة  وبدأ 
ضمن  المصنّف  الشام  فيلق  رأسهم 
الجماعات اإلسالميّة المرتبطة باألخوان 
المسلمين، بممارسة أعمال السلب والنهب 
في  المتبقين  األهالي  على  والتضييق 
حصلت  إحصاءات  وبحسب  إذ  المدينة، 
النشطاء  من  عدد  من  صحيفتنا  عليها 
شخصاً  بـ50  يقدر  ما  فإّن  بالمدينة، 
األشهر  خالل  اختطافهن  تّم  نساء  بينهم 
إضافة  جندريسه  بمدينة  الماضية  الثالثة 
لمصادرة عدد كبير من المنازل وإسكان 

المرّحلين من حمص والغوطة فيها.

فرار عناصر داعش
 من سجون املرتزقة

ويعتبر فيلق الشام الذي تأّسس في مدينة 
شاركت  التي  المجموعات  من  حمص، 
في  الرئيس  ومركزه  أستانا  اتفاقية  في 
مدينة إدلب، ولكن بعد احتالل عفرين نقل 
الفيلق مراكز قيادته تحت الحماية التركيّة 
في  الغريب  ولكن  جندريسه،  مدينة  إلى 
األمر أّن الفيلق نقل سجناءه معه، وغالبيّة 
داعش  مرتزقة  من  هم  السجناء  هؤالء 
والنصرة، لذا يتساءل العديد من النشطاء 

عن ذلك؟!

عبر  ذاته  الفيلق  اعتراف  وبحسب 
وسائل إعالميّة موالية له، أّن 15 سجيناً 
الشام  فيلق  سجون  من  فّروا  داعش  من 
بجندريسه، ليتمكن الفيلق من إلقاء القبض 
على 8 منهم، لكن لم يبيّن المرتزقة كيفية 

فرار عناصر داعش من السجن المزعوم.
بعض  أّكدها  أخرى،  لمعلومات  إضافة 
النشطاء عن دخول قوافل من جند الشام 
المرتبطة بالقاعدة إلى عفرين عبر مدينة 
دارة عزة، ونقل المئات من العوائل التي 
قرى  إلى  أطمة  مخيم  في  تقطن  كانت 
لجنديريسه،  التابعة  ومحمدية  نسرية 
الفصحى  العربيّة  تتكلم  العائالت  وهذه 
إلى  قريباً  لباساً  منهم،  الرجال  ويرتدي 

لباس مرتزقة داعش.

إدلب مركز جتمع املرتزقة 
املوالني لرتكيا

وتعتبر إدلب اليوم الخّزان البشرّي الذي 
فيه مجموعات مرتزقة مرتبطة  تجمعت 
بتركيا، من بينها مجموعات متطّرفة من 
والتحركات  والنصرة،  داعش  مرتزقة 
العسكريّة للفصائل وتغير أماكن تواجدهم 
المخابرات  مع  المباشر  بالتنسيق  يتّم 
اليد الطولي  التركيّة، وبهذا يكون لتركيا 
سجون  ضمن  داعش  عناصر  فرار  في 

هؤالء  تحريك  وكذلك  أنفسهم،  المرتزقة 
المرتزقة ضمن المناطق.

إذاً ينتهج االحتالل التركّي، سياسة التغيير 
الديمغرافّي، إضافة لتغيير أماكن سيطرة 
مجموعاته المرتزقة، كّل ثالثة أشهر أو 
أقل، حيث تقوم المرتزقة بارتكاب الجرائم 
فور وصولها إلى أماكن سيطرتها الجديد 
المدنيين  واختطاف  والنهب  السلب  بغية 
األمالك  ومصادرة  الفدية،  جمع  بهدف 
والمنازل وإحالل عوائل مرتزقتها مكان 

السكان األصليين.
في  التحتانية  الحارة  في  حدث  وما 

جيش االحتالل يطلق يد املتطرفني يف عفرين
للمدنيني  كبري  سجن  إىل  املنصرم  آذار   10 يف  احتلها  اليت  جندريسه  مدينة  حتويل  إىل  الرتكي  االحتالل  جيش  عمد 

العالقني فيها، وفرض حالة حظر التجوال يف املدينة آنذاك، وبدأ جيش االحتالل الرتكيّ بتسليم بعض القرى واملناطق 

املتامخة للمدينة لبعض الفصائل التابعة له، ومن بينها فصيل فيلق الشام الذي يُعرف بتبعيته وعضويّة عالقته مع تركيا.

تقرير/ باهوز أمحد

اختتام فعاليات مهرجان الكتاب
عرساً  قامشلو  عاشت  أيام  ستة  مدى  على 
مهرجان  كان  فقد  الكلمة،  معنى  بكّل  ثقافيّاً 
وفرحة  اجتماعيّة،  ثقافيّة  تظاهرة  الكتاب 
وقراء  الكلمة  وعشاق  والمثقفين  للكتاب 
في  كما  المهرجان  انطالقة  وكانت  الكتاب، 
استشهاد  ذكرى  تموز   20 في  الفائت  العام 
الشخصية الوطنيّة والثوريّة حسين شاويش 

»هركول«، واختتمت فعاليات المهرجان
الذي نظم تحت شعار »بالقراءة نحيا« يوم 

األربعاء25-7-2018م.
اإلقبال  هو  العام  هذا  مهرجان  ميّز  ما 
الجماهيرّي الالفت، والمشاركات التي كانت 
من حوالي ثالثين مؤسسة وشخصيّة ثقافيّة، 

بين  مواضيعها  في  تنّوعت  التي  والكتب 
وفلسفيّة  وأدبيّة  واجتماعيّة  وفكريّة  سياسيّة 
ودينيّة، فيما وصل عدد النسخ قرابة الثالثين 
ألف نسخة، فإّن عدد العناوين ناهز الثالثين 
ألف عنوان، وبِيعَّ ووّزع بالمجان ما يقارب 

عشرة آالف كتاب.

النشاطات املوازية

العديد من  المعرض كانت هناك  إلى جانب 
فيلمان  ُعرض  حيث  الموازية  النشاطات 
العصر  مقاومة  عن  األول  كان  قصيران 

ودور  تدريبات  عن  والثاني  عفرين  في 
فيما  »األسايش«،  الداخلّي  األمن  قوات 
متنوعة عن  هناك خمس محاضرات  كانت 
الثورة  وقصيدة  والمرأة  والمسرح  الثقافة 
هناك  كانت  فيما  األدبيّة،  والهوية  والكتاب 
المستديرة«  أربعة حوارات حول »الطاولة 
عن اإلعالم واألديان والموسيقا والترجمة، 
المحاضرين  بين  والحوارات  والنقاشات 
الثقافّي  الوعي  عمق  أظهرت  والجمهور 
والمعرفّي الجماهيرّي، كما تخلَّل المعرض 

توقيع ستة كتب جديدة.

اليوم األخري من املعرض

هناك  كانت  واألخير  السادس  اليوم  في 
اللجنة  بين  ومفتوحة  مباشرة  حوار  جلسة 
من  الثقافة  وهيئة  للمهرجان  التحضيريّة 
أخرى،  جهة  من  المعرض  ومتابعي  جهة 
المعرض  في  تقديمه  تّم  ما  وتقييم  ومناقشة 
الموازية  واألنشطة  المطبوعات  حيث  من 
خالل  ظهرت  التي  السلبيّة  والنواحي 
التي  والمقترحات  واإليجابيات،  المهرجان 
يمكن تقديمها من أجل رفع سوية المهرجان 
وما  فيه،  المقدمة  والنشاطات  واألعمال 
للوصول  القادمة  األعوام  يقدم في  أن  يمكن 
اإلعداد  حيث  من  ممكن  مستوى  أرقى  إلى 
من  العديد  وقدم  واإلدارة،  واإلشراف 
وانتقادات هامة وَعَدت  الحضور مقترحات 
بالوقوف  الثقافة  وهيئة  التحضيريّة  اللجنة 
االقتراحات  تلك  ومن  ودراستها،  عندها 
بشكل  المهرجانات  هذه  مثل  إقامة  يتم  أن 
وبخاصة  الكتب  بيع  أسعار  ودراسة  أكثر 
الكتب  بعض  دعم  وإمكانيّة  المهرجان  أثناء 
النشر  ودور  المكتبات  قبل  من  المعروضة 
الخاصة، كذلك ضرورة إيالء كتب االطفال 
المطبوعات  وتقييم  ودراسة  خاصة  أهمية 

قبل النشر لتكون في سوية وموضوعيّة تليق 
بأدب وثقافة وأخالقيات المجتمع.

هيئة  كلمات  االختتام  فعاليات  تضمنت  كما 
الثقافة وكلمة اللجنة التحضيريّة للمهرجان، 
أوركسترا  قبل  من  موسيقيّة  وصلة  وتقديم 
أطفال روج آفا، وتم تكريم ضيف المهرجان 
ووالدة  عبدالفتاح،  السيد  المصرّي  الكاتب 
والكاتب  شاويش«هركول«،  حسين  الشهيد 
هوشنك  واإلعالمّي  اسماعيل  عباس 
»مركز  لـ  المهرجان  جائزة  وقّدمت  حسن، 
الكتاب:  وكّرم  للثقافة«.  روجه  شوبدارن 
محفوظ  محمد،  باقي  محمد  عبدال،  جوان 
مال سليمان، ليالف مصطفى، بطباعة عمل 
واحد لكّل منهم من قبل هيئة الثقافة والفن في 
إقليم الجزيرة، كما قّدمت قوى األمن الداخلّي 

هدية رمزية للكاتب المصرّي الضيف.
من  الثانية  النسخة  في  بامتياز  ثقافّي  عرٌس 
مهرجان الكتاب في روج آفا اختتم فّعالياته 
عشاق  ليتطلع  25-7-2018م.  أمسية  في 
بكّل  منه  قادمة  نسخة  إلى  والثقافة  الكتاب 
تنوير وثقافة وإبداع جديد  ليساهم في  شوق 

وأمالً بأيام أجمل وثقافة أوسع وأشمل. 

تقرير/ عبد الرمحن حممد 

مدينة انطاكية
الغالبيّة  كانت  باشا  ابراهيم  احتلها  وعندما 
عام  السوريين  من  سكانها  من  العظمى 
واألرمن  األتراك  من  وبعضاً  1832م. 

واليونانيين.
 كانت أنطاكية من أوائل المدن التي نشأت 
فيها المسيحيّة وازدهرت، وأصبحت مقراً 
للعديد من البطركيات المسيحيّة في الشرق، 
بطرس«.  »مار  لتبشير  مقراً  كانت  حيث 
روما  بعد  الكنائس  أهم  ثالث  وكانت 
واالسكندرية وبنيت فيها كاثدرائية عظيمة 
فيها  ، وظهرت  الفترة »341-327«  في 
ثم  ومن  اآلريوسيّة  الهرطقات  بعد  فيما 
وتضاءلت  أهميتها  وقلّت  النسطوريّة، 
وتشييد  القسطنطينية  دور  تنامي  بعد 
بطريركية القدس. ُعرفت أنطاكية بتنوعها 
للتعايش  مثاالً  وكانت  والقومّي  اإلثني 
من  كجزء  وُعرفت  واألخوّي  السلمّي 
سوريا الطبيعيّة، وبعد أن خضعت سوريا 
في  السبب  تركيا  كانت  الفرنسّي  لالنتداب 
والمذهبيّة  الدينيّة  والنعرات  التوتر  بّث 
الطائفيّة وكانت أنطاكية من المناطق التي 
بعدها سلخ  ليتمَّ  خضعت الستفتاء مزعوم 
اسكندرون  مع  األم  الوطن  من  أنطاكية 
ووكيليكيا عام 1938م، ليتحّول اسمها إلى 

»هاتاي«.

مسرح روما يف السليمانّية 

خطة مشروع مزارع أمساك بالطبقة
مدينة  في  التعاونية  الجمعيات  مكتب  بدأ 
مزارع  مشروع  على  العمل  الطبقة 
الفرات،  نهر  من  بالقرب  األسماك 

وتشغيل  السمكية  الثروة  على  للمحافظة 
األيدي العاملة في المنطقة.

المفترض  من  كان  التي  الخطة  تغيّرت 

تطبيقها في مشروع »مزارع األسماك« 
المشروع  يكون  أن  المقرر  من  كان  إذ 
أو  األحواض  من  مجموعة  عن  عبارة 

من  كمية  على  تحتوي  التي  األقفاص 
طن   2 من  تتراوح  بكميات  األصبعيات 

إلى 5 طن لكل واحد منها.
وتقضي الخطة الحالية بتحويل األقفاص 
إلى حاضنات لألصبعيات بوزن  القديمة 
يتراوح بين الـ 50 غرام و الـ 100 غرام 
في  األمهات  األسماك  قبل  من  والمنتجة 

ثالثة أحواض كبيرة مجهزة للتفريخ.
لبنائها  التأسيس  عمليات  مبدئيا  وتقوم 
ضمن عدة مراحل أولها تأسيس، والثاني 
الحفر وآخرها بناء األحواض وتجهيزها.
من  األسماك  تربية  أحواض  وتعتبر 
المشاريع الهامة والتي تمتلك خصوصية 
توفير  عبر  ذاتي  االكتفاء  اقتصاد  بناء 
على  واالعتماد  محلياً،  البيضاء  اللحوم 
مسطحات  كوجود  المتاحة  اإلمكانيات 
مائية خلف السدود وتعتبر من األولويات 

التي تقود إلى خدمة المجتمع.
األسماك  حوض  مشروع  تأهيل  ويهدف 
من  أخرى  مصادر  إيجاد  األول  لهدفين 
والشمال  المنطقة  في  البيضاء  اللحوم 
من  الممكن  القدر  وتشغيل  السوري 

األيدي العاملة.
الجديدة  المشاريع  من  المشروع  ويعد 
يتألف  حيث  المنطقة،  في  والمتطورة 
من  منها  كلٌّ  يتألف  مجموعتين  من 
فيها  األسماك  تربية  تتم  أحواض   10
بيع  ثم  ومن  أشهر،  ستة  إلى  تصل  لمدة 

منتجاتها في السوق.
علماً أّن المشروع يقوم أساساً على تنمية 

األسماك  )صغار  األصبعيات  وتسمين 
مزارع  في  تتوفر  والتي  المتكاثرة( 
خاصة، حيث سيتم التنسيق مع الصيادين 
)األسماك  األمهات  لتأمين  المنطقة  في 
من  الحقاً  ونقلها  للبيوض(  الحاضنة 
لتتم  تربية األسماك  إلى أحوض  البحيرة 

عملية اإلنتاج.
ومن خالل اإلمكانيات المتاحة والمتوفرة 
تأمين  منها  أولية  بعدة خطوات  القيام  تم 
شباك الصيد ليتم تركيبها على األقفاص، 
إعادة األقفاص إلى وضعها السليم والذي 

قد يستغرق وقتاً طويالً نسبياً.
االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  أكد 
في  الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  التابعة 
منطقة الطبقة أحمد سليمان بالقول: »تعد 
هذه العملية صعبة نوعاً ما بسبب حاجتها 
يتم  خاصة  بيولوجية  شروط  توفر  إلى 
الحالي،  الوقت  في  تأمينها  على  العمل 
المناسبة  األسس  وفق  نعمل  ونحن 
بعيداً  لألسماك  الصحي  الغذاء  لتأمين 
الكيماوية  والمواد  التلوث  مصادر  عن 

الضارة كالهرمونات«.
الثروة  تواجد  أهمية  على  منها  وحرصاً 
السمكية وتنميتها أصدرت لجنة االقتصاد 
الجائر  الصيد  بمنع  يقضي  تعميماً 
البيئي  للتوازن  المخالفة  باألساليب 
والمواد  الكهربائية  التيارات  كاستخدام 

السامة.
وكالة هاوار

تقرير/ آرين شنكايل
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مقاطعة  في  ناحية عين عيسى  أهالي  عانى 
انقطاع  كري سبي )تل أبيض(، من مشكلة 
المياه التي لم تصلهم منذ عدة سنوات نظراً 
التي  المياه  بشبكات  لحقت  التي  لألضرار 
تضخُّ إلى المدينة، جراء المعارك التي دارت 
في المنطقة، بين قوات النظام والمجموعات 

المرتزقة.
ومع حلول فصل الصيف واالرتفاع الشديد 
في درجات الحرارة، قامت بلدية الشعب مع 
بداية شهر نيسان المنصرم، بصيانة شبكات 
ازدياد  بعد  بالمياه،  الناحية  وتزويد  المياه 
شكاوي األهالي جراء معاناتهم من نقصها. 

وبدأت لجنة المياه في البلدية بضخ المياه لكلِّ 
أحياء  أربعة  إلى  تقسم  والتي  الناحية  أحياء 
والشارع  والجنوبية،  والغربية،  )الشرقية، 
الغربي  الحيين  في  المياه  أنَّ  إال  الرئيس(، 
األحياء  مع  مقارنة  ضخاً  أكثر  والجنوبي 
البلدية  عمال  الستكمال  نظراً  األخرى، 

أعماَل صيانة شبكات المياه.
وتُضخُّ المياهُ في األحياء الغربية والجنوبية 
لمدة تتراوح ما بين 8 – 10 باليوم، مقارنة 
ساعتين  بين  ما  بنسبة  اآلخرين  الحيين  مع 
استكمال  لحين  اليوم،  في  ساعات  لثالث 

أعمال الصيانة فيها.

فاروق  المياه،  لجنة  في  اإلداري  وبحسب 
محمد، فإنَّ تكلفةَ عمليِة صيانة شبكات المياه 
ليرة سورية. وقد  أكثر من 8 ماليين  بلغت 
عبَّر أهالي ناحية عين عيسى، عن سعادتهم 
من  سنوات  بعد  أحيائهم  إلى  المياه  بعودة 
من  عانوا  أنَّهم  إلى  وأشاروا  انقطاعها، 
وكانوا  المياه  انقطاع  جراء  جمة  صعوبات 
يلجؤون لشراء المياه من الصهاريج الجوالة 
بسعر 1000 ل. س للخزان الواحد )خمسة 
احتياجاتهم  تُغطِّي  بالكاد  والتي  براميل( 

اليومية.
وكالة هاوار

استمع أعضاء وعضوات كونفرانس تحرير 
واقتراحات  واستفسارات  أسئلة  إلى  عفرين 
خالل  وذلك  وكشتعار،  تنب  قريتي  أهالي 
كشتعار  قرية  جامع  في  لهم  عقد  اجتماع 
كونفرانس  قرارات  لشرح  الشهباء  بمناطق 
الذاتية  اإلدارة  وكانت  لهم.  التحرير 
عقدت  عفرين  مقاطعة  في  الديمقراطية 
المقاطعة  ألهالي  عفرين  تحرير  كونفرانس 
 18 الـ  في  الشهباء  مناطق  في  المتواجدين 
من شهر أيار المنصرم، واستمر مدة 4 أيام 
ت  مرَّ التي  األخطاء  فيها  ناقشوا  متواصلة 
كيفية  حول  جديدة  خطوات  واتخاذ  معهم 
من  جملة  باتخاذ  واالنتهاء  عفرين  تحرير 
أعضاء  نقل  الصدد  وبهذا  حينها.  القرارات 
التي  القرارات  الكونفرانس  وعضوات 
قريتي  ألهالي  الكونفرانس  في  اتخذوها 
على  والرد  معهم  للنقاش  وكشتعار،  تنب 
تساؤالتهم واالستماع إلى مقترحاتهم حولها.

ومن  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ 
جمال  دير  مجلس  رئيس  نائب  قرأ  بعدها 
لمقررات  الختامي  البيان  حميدو  وحيد 

كونفرانس تحرير عفرين للحضور.
لمجلس  المشترك  الرئيس  ق  تطرَّ بعدها 
إلى  حسن  مصطفى  عفرين  مقاطعة 
تشهده  الذي  السياسي  الوضع  عن  الحديث 
وإعطاء  دولي  اتفاق  »بعد  وقال:  المنطقة 
التركي،  االحتالل  لدولة  األخضر  الضوء 
همجي  هجوم  شن  على  األخيرة  أقدمت 

األسلحة،  أنواع  بكل  عفرين  مقاطعة  على 
البنية  وتدمير  مجازر  ارتكاب  إلى  أدى  ما 
 500 من  أكثر  واستشهاد  للمقاطعة  التحتية 
اآلالف  واضطرار  حينها  عفرين  في  مدنيٍّ 
للمزيد  ه نحو الشهباء تفادياً  للخروج والتوجُّ
من المجازر واالنتهاكات«. وأضاف: »لكن 
مقاومة أهالي عفرين أمام ترسانة العدو كانت 
يوماً   58 لمدة  تقاوم  أن  واستطاعت  أقوى 
بإرادتهم ونضالهم الكبير أمام االحتالل، فيما 
مستمرة  الثانية  بمرحلتها  المقاومة  تزال  ال 
حتى اللحظة«. وبعدها شرح حسن مقررات 
أسئلة  إلى  االستماع  باب  وفتح  الكونفرانس 
الحضور، والتي تمحورت عن كيفية تحرير 
عفرين وإن كان هناك احتمال لعقد اتفاق مع 

النظام السوري والتطرق إلى مصير إدلب، 
وغيرها من األمور المتعلقة بالسيناريوهات 
المنطقة. ورد مصطفى على  المحتملة على 
عفرين  أن  مؤكداً  األهالي  أسئلة  بعض 
ستتحرر بنضال الشعب وتمسكهم بأرضهم، 
مفاوضاته  في  جاداً  كان  إن  النظام  وأن 
االحتالل  إنهاء  بهدف  لذلك  جاهزون  فإنهم 
التركي، كما أشار إلى أن روسيا وعبر إبرام 
االتفاقات مع تركيا جمعت كلَّ المجموعات 
قوات  وأن  إدلب،  في  والمرتزقة  اإلرهابية 
استعدادها  أبدت  الديمقراطية  سوريا 
للمشاركة في محاربة اإلرهاب في إدلب إن 

حصلت تفاهمات على ذلك.
وكالة هاوار

نحو  األمم  ترتقي   - لكي  كركي  روناهي/   
سالَحها  ويكون  وحضارتها,  بثقافتها  األمام 
أفضل  حياة  نحو  وللمضي  والمعرفة،  العلُم 
ووطن مزدهر يأتي ذلك بالقراءة والمطالعة، 
حيث تتفتح عقلية اإلنسان أمام آفاق التفكير 
ع مداركه، ويكتسب من العلم  واإلبداع وتوسُّ
ذخيرة علمية يسخرها في حياته ويرتقي بها 
يدل  راٍق  تعبير  والمطالعة  القراءة  أن  كما 
على نهضة األمم وتقدمها، ولكن في اآلونة 
شتى،  ألسباب  عنها  الناس  ابتعد  األخيرة 
والمجالت  والصحف  الكتب  كانت  أن  فبعد 
خير صديق للقارئ والمثقف والمكتبات من 
معالم الحضارة، نرى أن المجتمع في الوقت 
التي حدثت  التغييرات  تلمََّس حجم  الحاضر 
في العالم، وأصبح الناس يبتعدون شيئا فشيئاً 
عن القراءة والمطالعة، وأصبحت المكتبات 
خالية تشكو من قلة الزائرين، وحول تراجع 
وانحسار ظاهرة قلة االهتمام بالقراءة أعددنا 

التقرير التالي:

التكنولوجيا وسلبياتها 
على القراءة

المحمولة  التكنولوجيا والهواتف  انتشار  بعد 
الحديثة والشبكة العنكبوتية أبتعد الناس عن 
للمكتبة  اإلدارية  لنا  أكدته  ما  وهذا  القراءة، 
العامة في مدينة الرميالن التابعة لمركز آرام 
كليشان مرعي، حيث  والفن  للثقافة  ديكران 
قالت: »إن عدد الوافدين إلى المكتبة ضئيل 
جداً ألسباب عديدة منها انشغالهم باالنترنت، 
ووجود بديل عن القراءة في الكتب إلى القراءة 
المصادر  فهذه  اإللكترونية  المصادر  من 
فتحت آفاقا واسعة للناس، وأتاحت لهم السبل 
يريدونها  أي معلومة  ليحصلوا على  السهلة 
يدعون  الناس  من  فالكثير  وقت،  بأسرع 
الكتب  زمن  وأنَّ  السرعة  عصر  في  أنَّهم 
كليشان:  وأكدت  وانتهى«،  ولَّى  قد  الورقية 
من  الكثير  لها  اإللكترونية  القراءة  »لكن 
تأثيرها على عيني اإلنسان  السلبيات ومنها 

وأيضاً  بها،  تلحقها  التي  الكثيرة  واألضرار 
المجتمع«،  من  الورقية  القراءة  ثقافة  تمحو 
مدينة  في  العامة  للمكتبة  اإلدارية  وأضافت 
الرميالن التابعة لمركز آرام ديكران للثقافة 
المكتبة  أن  مرعي: »صحيح  كليشان  والفن 
يهتم  من  هناك  يظلُّ  لكن  قليل  روادها  عدُد 

بالمطالعة الورقية ويؤسفني قلة أعدادهم«.

ملاذا املكتبات خالية من الكتب؟!

وأثناء لقائنا مع بعض أصحاب المكتبات في 
ابتعدوا  الناس  أن  لكي وضحوا  كركي  بلدة 
جداً  قليل  عليها  والطلب  الكتب   شراء  عن 
لذلك أفرغوا المكتبات من الكتب، وأضافوا: 
»ويقتصر عملنا على بيع القرطاسية واألقالم 
واللوازم المدرسية«، وقال البعض: إنَّ سبب 
نتيجة ظروف  القراءة هو  الناس عن  ابتعاد 
زالوا،  وال  عاشوها  التي  الصعبة  الحياة 
القراءة  يعتبرون  ال  أنَّهم  آخرون  وأوضح 
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احنسار ظاهرة القراءة يف اجملتمع

تشكيل جملس الشورى يف الشمال السوري

اجتماع ألعضاء »كونفرانس حترير عفرين« 
مع األهالي بالشهباء

نوعها،  من  األولى  هي  خطوة  في 
أهالي  بادر  ذاتياً،  متطلباتهم  ولتأمين 
في  حميس  تل  لناحية  التابعة  أميَّة  قرية 
إقليم الجزيرة، بزراعة البطاطا، وحقَّقت 
احتياجات  وغطَّت  متوقع  غير  نجاحاً 
وتُعدُّ  لها.  المجاورة  والقرى  القرية  أبناء 

التي  المحاصيل  من  البطاطا 
يمكن زراعتها بسهولة، 

للكثير  تحتاج  وال 
التكاليف  من 

 ، د لجهو ا و
ا  ذ إ
توفرت 

لها 

ف  و لظر ا
 . سبة لمنا ا

بادر  لذلك؛ 
مزارعي  من  عدد 

قرية أميَّة جنوب ناحية تل 
حميس 40كم، بتجربة زراعة البطاطا 

وبداية  الشتاء  فصل  أواخر  مرة،  ألول 
فصل الربيع الحالي، وبعد 4 أشهر قاموا 

بجني المحصول.
غير  كان  ونجاحه  المحصول  إنتاج 
متوقع، حيث قام سبعة مزارعين بزراعة 
الواحد،  الدونم  تتعدَّ  لم  قليلة  مساحات 
ووفَّرت بإنتاجها المحلي احتياجات أبناء 
ويصف  لها.  المجاورة  والقرى  القرية 
أهالي ناحية تل حميس محصول البطاطا 
أمية:  قرية  مزارعو  بزراعته  قام  الذي 

»إنَّ مذاق البطاطا التي ُجنيت من مزارع 
قرية أميَّة هي من أجود أنواع البطاطا«، 
لها األهالي على البطاطا المستوردة،  وفضَّ
لتكتسب  للملوحة  قليالً  تميل  التربة  كون 
نتاج  ببيع  المزارعون  وقام  جيداً.  مذاقاً 
هذا  وبعد  المنطقة،  ضمن  المحصول 
المزارعون:  قال  النجاح 
لزيادة  »سنسعى 
المساحة  كمية 
المزروعة 

ليتم 
مين  تأ

طا  لبطا ا
لكلِّ  ذاتياً 

المنطقة«.
قرية  مزارعو  وأوضح 
أميَّة: »قمنا بزارعة البطاطا في الـ 
20 من شهر شباط، حيث تم حرث التربة 
إليها  الطبيعي  السماد  وإضافة  لتفكيكها، 

لتكون بذلك مناسبة لزراعة البطاطا«.
للري  البطاطا  نبات  »يحتاج  وقالوا: 
التربة رطبة وغير  تكون  بحيث  بانتظام 
عندما  السقي  عن  والتوقُّف  تماماً  مبتلَّة 
التربة  وتعشيب  باالصفرار،  النبات  يبدأ 
في  تنافسها  التي  الضارة  األعشاب  من 

العناصر الغذائية في التربة«.
وكالة هاوار

الكائنات  من  العقارب  ـ  قامشلو  روناهي/ 
لما  رؤيتها  فور  اإلنسان  منها  يهلع  التي 
تحتويه ذيولها من سموم قوية التأثير وقاتلة 
، فلدغة واحدة من بعض أنواعها من الممكن 
فخالل  دقائق،  غضون  في  قاتلة  تكون  أن 
بسبب  كبير  بشكل  تنتشر  الصيف  فصل 
ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم استخدام 
ويتمُّ  لها  خصيصاً  ُصنِعت  التي  المبيدات 

رشها في األماكن التي يُشك بأنَّها موطنُها.
المبيدات  الكومينات  استلمت  قامشلو؛  وفي 
من  والعناكب  العقارب  لسموم  المضادة 
بلدية قامشلو الغربي لتوزيعها على المنازل. 
وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛ 
قابلت صحيفتنا« روناهي« الرئيس المشترك 

ح  وصرَّ حمي  أحمد  داود  الشهيد  لكومين 
قائالً: »تمَّ استالم سم العقارب والعناكب من 
العقارب  للقضاء على  الغربي  قامشلو  بلدية 
خالل  كافة  المنتشرة  والحشرات  والعناكب 
المنازل  على  توزيعها  ويتم  الصيف،  فصل 
كافة، حيث يتم إعطاء 10سم لكل منزل كون 
مفعوله قوياً جداً، ويتم دمج السم مع الماء، 

ويتم رشها في المنزل، ويتم إعطاُؤها مجاناً 
من دون مقابل. ففي حال لم يتبق لدينا مبيد 
للمواطن  يعطى  الكومين سوف  في  حشري 
يتم  وسوف  الكومين  من  ُمصدَّقة  ورقة 

إعطاؤه من قبل بلدية قامشلو الغربي«.
الحيطة والحذر  المواطنين ألخذ  ونبَّه حمي 
وبخاصة خالل  شهري تموز وآب القادم فقد 

خروج  إلى  الحرارة  درجات  ارتفاع  يُؤدِّي 
عن  للبحث  األرض  تحت  من  العقارب 
في  االختباء  تفضل  فالعقارب  دافئة،  أماكن 
األماكن المظلمة خالل النهار، ولذلك تخلَّص 
لها  مثالياً  ملجئاً  تكون  قد  التي  األماكن  من 
»ومن  وأضاف:  والحطام.  الخشب  كأكوام 
أهم النقاط للقضاء على العقارب والحشرات 
كافة ونهائياً يجب رش المبيد الحشري حول 
لضمان  الجدران  في  الشقوق  وبين  المنزل 
سم  رش  وعند  أخرى،  مرة  رجوعها  عدم 
العقارب يجب ارتداء قفازات وقناع للحفاظ 
على صحة اإلنسان وعدم استنشاق رائحته، 
فيجب على كل مواطن أغالق فتحات أسفل 
منها،  الدخول  من  العقارب  لتمنع  األبواب 
سد  في  للماء  ومانعة  عازلة  مادة  واستخدم 
الشقوق في الجدران واألرضيات وأساسات 
يجب  المشكلة  استمرار  حال  وفي  المنازل، 
االتصال ببلدية قامشلو الغربي؛ إليجاد الحل 

المناسب لها«.

تقرير/ ايفا ابراهيم 

عودة املياه إىل عني عيسى بعد سنوات

زراعة البطاطا ألول مرةتوزيع مبيد العقارب على املنازل بقامشلو
 يف تل محيس

روناهي/ الدرباسيةـ  قامت الدائرة الصحية 
التابعة لبلدية الشعب بالدرباسية وبمساندة 
من الضابطة الصحية بجولة ضمن سوق 
المحلية  اللحوم  سالمة  من  للتأكد  المدينة 
والمجمدة وتغطية اللحوم ولبس المريول 
ومراقبة نظافة المطاعم من حيث النظافة 
الثياب  المطعم  ولبس  الشخصية ونظافة 
دة وقامت خالل الجولة بتحرير عدة  الُموحَّ
لعدم  اللحوم  محالت  ألصحاب  مخالفات 
لت  تجوَّ وكذلك  اللحوم،  بتغطية  تقيدهم 
ضابطة البيئة ضمن سوق المدينة وسوق 
أمام  النظافة  لمراقبة  واألقمشة  الخياطين 
محالتهم والتقيُّد بمواعيد إخراج القمامة، 
تسعة  بتحرير  الجولة  خالل  وقامت 
المحالت  أصحاب  تقيُّد  لعدم  إنذارات 

بالنظافة أمام محالتهم. 

جولة يف أسواق الدرباسية

الكماليات  من  نوعاً  يعتبروها  بل  ضرورة، 
والرفاهية فهناك أشياء أولى كاللباس واألكل 

والتعليم العام.

احللول هلذه الظاهرة السلبية

يجب أن تكون هناك حمالت توعية للتعريف 
بأهمية القراءة، وفتح معارض للكتاب حيث 
وتزيد  األمة،  هذه  أبناء  م  تقدُّ ستضمن  أنَّها 

على  ينعكس  أن  شأنه  من  وهذا  وعيهم 
الواقع ويُخفِّف من حدة المشاكل االجتماعية 
فالوعي  منها،  نعاني  التي  والسياسية 
على  قادرة  األوطان  من  يجعالن  والثقافة 
وقلة  الجهل  بعكس  كافة،  الصعاب  مواجهة 
المعرفة حيث تخلق مشاكل اجتماعية شبيهة 

باألمراض المستعصية. 

تقرير/ سارة جلود

مناطق  في  الدينية  المؤسسات  عقدت 
اجتماعاً  والطبقة(،  الزور،  دير  )الرقة، 
حّمار  بقرية  الغفاري  ذر  أبي  جامع  في 
الزور  لدير  الغربي  الريف  في  العلي 
في  للشورى  مجلس  تشكيل  بهدف 
من  العشرات  االجتماع  حضر  المنطقة. 
الشؤون  مؤسسة  أعضاء  الدين،  رجال 
الدينية في )دير الزور، الرقة، والطبقة(، 
في  الدينية  المؤسسات  من  وأعضاء 
على   العام  والمشرف  السوري،  الشمال 
شمال  في  الدينية  الشؤون  مؤسسات 
سوريا دوران الهاشمي، والذي بدأ بتالوة 

القرآن الكريم من قبل رجال الدين، بعدها 
المؤسسات  على  العام  المشرف  وضح 
الدينية في شمال سوريا دوران الهاشمي 
نشر  في  ودوره  المجلس  تشكيل  مفهوم 
إلى  مشيراً  الصحيح،  اإلسالمي  الفكر 
أنَّ مجلس الشورى يعتبر بمثابة المجلس 
الناحية  من  القرارات  التخاذ  التشريعي 
الدينية وهي مرجعية للمؤسسات الدينية.

الهاشمي:  أضاف  المجلس  مهام  وعن 
لمؤسسات  داخلي  نظام  إعداد  تمَّ  »لقد 
الشؤون الدينية في مدن حوض الفرات، 
التي  العقارات  إيجار  قانونين  لوضع 

منهاج  وإعداد  المؤسسات،  تمتلكها 
المساجد  في  لألطفال  الصيفي  التدريس 
الثالث  للمدن  الصالة  مواقيت  وإعداد 

لتوحيد األذان«.
وأوضح الهاشمي أنَّه سيتم تفعيل المعاهد 
الفرات  إقليم  في  الشرعية  والثانويات 
وتأمين الكادر التدريسي وإعداد المناهج 

الدراسية.
أعضاء  تسعة  المجتمعون  انتخب  بعدها 
الحاروني  أحمد  انتخاب  إلى  باإلضافة 

رئيساً لمجلس الشورى.
وكالة هاوار

الطرق  وقطع  المفروض  الحصار  يتسبب 
تقديم مساعدات  الشهباء وعدم  عن منطقة 
الصحية  بالعناية  مشاكل  ظهور  في  لها 
قال  حيث  لهم،  الحليب  وتأمين  لألطفال 
»إن  الكردي:  األحمر  الهالل  في  مسؤول 

حياة اآلالف من األطفال في خطر«.
يقطن أهالي عفرين منذ حوالي خمسة أشهر 
في منطقة الشهباء، بعد احتالل عفرين من 
كانت  حيث  التركي،  االحتالل  جيش  قبل 
البنية التحتية للمنطقة غير مؤهلة، وهذا ما 

سبب عوائق كبيرة لألهالي واإلدارة.
الصحية  االحتياجات  تدبير  أزمة  وتتفاقم 
يعاني  حيث  الكردي،  األحمر  الهالل  لدى 
عناية  من  األطفال  وبخاصٍة  األهالي 
بسبب  األطفال،  حليب  وقلة  صحية، 
وعدم  المنطقة،  على  المفروض  الحصار 
سماح النظام السوري بوصوله إلى المنطقة 

من خالل الطرق التي يسيطر عليها.
الهالل  في  اإلداري  قال  الصدد  وبهذا 
حياة  بأن  إيبش  رشيد  الكردي  األحمر 
نقص  بسبب  خطر،  في  طفالً   64,850
لعدم  نظراً  الصحيَّة،  العناية  وقلة  الحليب 
تقديم المساعدات من قبل المنظمات الدولية 
باإلضافة  المنطقة،  تشهده  الذي  والحصار 
بوصول  السوري  النظام  سماح  عدم  إلى 
المساعدات إلى المنطقة من خالل الطرق 

التي يسيطر عليها.
أهالي  توافد  بداية  »في  إيبش:  وأضاف 

عفرين إلى منطقة الشهباء لم يكن الوضع 
يعانون  وكانوا  جيداً  لألمهات  الصحي 
النقص  بسبب  الطبيعي  حليبهم  قلة  من 
األحمر  الهالل  لعب  وعندها  غذائهم  في 
الكردي دوره في توزيع الحليب على جميع 
األطفال«. وأكد إيبش على أن عدد األطفال 
الذين تم التوزيع عليهم في الشهر الماضي 
من عمر الشهر إلى سنة، حوالي 23450 
حوالي  والنصف  السنة  عمر  وفي  طفالً، 
41,400 طفٍل، ليصبح العدد الكلي قرابة 
الـ 64,850. ونوه رشيد إلى أنَّهم يواجهون 
الحليب  نوا  يُؤمِّ حتى  المشاكل  من  العديد 
لألطفال منها الحصار الذي تشهده المنطقة 
وعليها إعاقة استيراد الحليب والمستلزمات 
أحياناً  »لكن  وتابع:  الخارج،  من  األخرى 
ال  لكنهم  احتياجاتنا،  تلبي  المستودعات 
يمتلكون تلك الكمية الكبيرة«. وعن حليب 
إيبش: »يسبِّب مشكالت  قال  المستودعات 
صحية لألطفال، ففي بعض األحيان يتغيَّر 
)بيبالك،  ع في كلِّ شهٍر مثل  الُموزَّ النوع 
في  تتوفر  ما  بحسب  وسيليا(  ونان، 
الطفل  يجعل  مما  المخزونة،  المستودعات 
واألمعاء«.  المعدة  في  ألمراض  يتعرَّض 
وناشد اإلداري في الهالل األحمر الكردي 
بالتدخل  الدولية  المنظمات  إيبش  رشيد 
السريع في الوضع ومساعدتهم على تأمين 
الحليب لألطفال »ألن االستمرار على هذا 
الشكل قد يودي بحياة الكثير من األطفال«.

حياة آالف األطفال 
يف خطر بالشهباء


