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ميسر املشعان

حملة  أن  إلى  السليمانية  مدينة  أبناء  أشار 
ضرراً  ألحقت  التركية  المنتجات  مقاطعة 
الدولة  التي تعمل لصالح  بالشركات  كبيراً 

التركية.
بدأت حملة مقاطعة المنتجات التركية، بعد 
أن بدأ العدوان التركي على مدن ومناطق 

روج آفا وشمال سوريا خالل شهر تشرين 
الحملة  والقت  الجاري،  العام  من  األول 
إقباالً شعبياً كبيراً عليها، وال تزال مستمرة 

إلى اآلن.
الموضوع،  هذا  حول  الحديث  سياق  وفي 
أبدى عدد من أبناء مدينة السليمانية لوكالة 
الحملة،  هذه  في  آرائهم  عن   Rojnews

ومشاركتهم فيها.

االستمرار باملقاطعة

أن  إلى  إبراهيم  سارباخو  المواطن  أشار 
ضرراً  يلحق  التركية  المنتجات  مقاطعة 
بالشركات التابعة للدولة التركية، منوهاً في 
الوقت نفسه إلى أن المنتجات التي تُصّدرها 
أهالً  ليست  كردستان  باشور  إلى  تركيا 

بالثقة، وتسبب أمراضاً مثل السرطان.
باشور  حكومة  إبراهيم  ساباخو  انتقد  كما 

التركية،  للدولة  دعمها  بسبب  كردستان 
كردستان  باشور  في  المواطنين  مناشداً 
المنتجات  مقاطعة  حملة  في  باالستمرار 

التركية.

إيالء أهمية أكرب لإلنتاج احمللي

أن  جاف  دانا  المواطن  يرى  السياق  وفي 
ليست  التركية  المنتجات  مقاطعة  حملة 
سبباً وحيداً لتنشيط اإلنتاج المحلية، مطالباً 
حكومة باشور كردستان بإيالء أهمية أكبر 

لإلنتاج المحلي.
تجري  أن  »يجب  مضيفاً:  جاف  وقال 
عجلة  تنشيط  أجل  من  جدية  محاوالت 
اإلنتاج المحلي، ألنها من ناحية أخرى تزيد 

فرص العمل أيضاً.«

املبادرة الشعبية انتصرت

يجب  بأنه  بخشين مصطفى  المواطنة  تجد 
أن يرد الشعب الكردي على جميع أشكال 
»أنا  مضيفةً:  وتقول  واالضطهاد،  الظلم 
مسرورة بحملة مقاطعة المنتجات التركية 
أحد  يعد  فلم  شعبية،  بمبادرة  بدأت  التي 

يستخدم أو يشتري المنتجات التركية.«
وأشارت بخشين مصطفى إلى أن المنتجات 
تكن  ولم  السابق،  في  مهملة  كان  المحلية 
وأردفت:  كبير،  بشكل  السوق  في  تباع 
إلى  تدخل  كانت  األجنبية  المنتجات  »ألن 
األسواق، وتباع بأسعار زهيدة. لكن األمر 
أختلف اآلن، وأصبح الطلب متزايداً على 
المحلية  المنتجات  ألن  المحلية،  المنتجات 
فهي  األجنبية،  المنتجات  من  أفضل جودة 

ال تحتوي على مواد كيماوية.«

الشركات التركية تخسر نتيجة حملة المقاطعة

بمعاقبة مغتصب الصحفية شيوري تنتصر حقوق المرأة في اليابان
لصالح  أمس  يوم  الصادر  الحكم  يمثل 
في  المرأة  لحقوق  انتصاراً  الصحفية، 
أيضاً(  )أنا   Me Too وحركة  اليابان 
التي تناضل لتشجيع النساء على الحديث 
عما يتعرضن له وتضغط على السلطات 

لمحاسبة المغتصبين.
حوالى  يابانية  مدنية  محكمة  منحت 
لصحفية  كتعويض  دوالر  ألف   30
في  باغتصابها،  مشهوراً  صحفياً  اتهمت 
قوانين  على  بقّوة  الضوء  سلطت  قضية 
في  الزمن  عليها  عفا  التي  االغتصاب 
اليابان، والعقبات التي تواجهها النساء في 

االدعاء على مغتصبيهن.

انتصاري... انتصار جلميع اليابانيات

وعلى الرغم من أن التعويض كان حوالي 
ثلث ما طلبته الصحفية شيوري إيتو، إال 
الماضي  األربعاء  يوم  الصادر  الحكم  أّن 
18 كانون األول الجاري لصالحها، يمثل 
انتصاراً لحقوق المرأة في اليابان وحركة 

Me Too )أنا أيضاً( في البالد.
وأعربت الصحفية شيوري إيتو في حديث 
في  أملها  عن  المحكمة،  خارج  صحفي 
أن يساعد الحكم حاالت النساء األخريات 
باستعادة  لالغتصاب  تعرضن  اللواتي 

حقهن. 
سعيدة  »أنا  اليابانيّة  الصحفية  وقالت 
نتيجة جيدة  تحقيق  تمكنت من  ألنني  حقاً 
هناك  اليوم،  »حتى  أنّه  مبرزةً  للجميع«، 
الكثير من النساء الالتي يقاتلن وحدهّن«، 
ومؤكدةً إن الوضع العام قد بدأ يتغير نحو 

األفضل في اليابان، ولكن ببطء«. 

مل تستسلم وحبثت يف قضيتها

تعرضها  أكدت  قد  كانت  شيوري 
لالغتصاب في أمسية عام 2015 بعد أن 
تّم تخديرها من قبل صحفي مشهور يدعى 
نوريوكي ياماغوتشي، عرض مساعدتها 

في العثور على وظيفة.
البداية  في  طوكيو  شرطة  وحاولت 
الصحفي  إلى  التهم  توجيه  عن  أثناءها 
الشهير، لكنها قامت بجمع كل األدلة لدعم 

االتهامات التي وجهتها إليه. 
في نهاية المطاف سلّمت الشرطة القضية 
إلى النيابة العامة، وتّم إصدار أمر باعتقال 
حتى  التهمة،  نفى  الذي  لياماغوتشي 
على  بناًء  فجأة  االعتقال  أمر  إسقاط  تّم 

تعليمات من ضابط شرطة كبير.
صدور  حتى  تستسلم،  لم  الصحفية  لكن 
قضيتها  سلطت  بحيث  أمس،  يوم  قرار 
التي  المجتمعية  العقبات  على  الضوء 

يزعمن  الالتي  اليابانيات  النساء  تواجه 
مواجهتّن  أو  جنسي  العتداء  تعرضهن 

سوء سلوك.

5% فقط من حاالت االغتصاب يتم 
اإلبالغ عنها

وأصدرت الصحفية اليابانية كتاباً بعنوان 
تجاربها  عن  األسود«،  »الصندوق 
الحصول  في  واجهتها  التي  والصعوبات 
عن  ناهيك  قضيتها،  عن  معلومات  على 

حاالت أخرى مماثلة.
قدرت الصحفية شيوري أن »حوالي %5 
اإلبالغ  يتّم  االغتصاب  حاالت  من  فقط 
من  الخوف  بسبب  اليابان،  في  عنها 
وصمة العار في المجتمع الياباني، وعدم 
مباالة الشرطة، والتردد في فتح القضية، 
باإلدانة  حكم  على  الحصول  وصعوبة 
وخطر ردود الفعل العنيفة ضد الضحية«.

حركة  تحفيز  في  ساعدت  شهادتها  لكن 
بعد  انطلقت  التي  اليابانية   Me Too
الحملة العالمية الشهيرة عام 2017 إلدانة 

واستنكار التحرش واالعتداء الجنسي.
تحقق  التي  االغتصاب  حاالت  وارتفعت 
بها وزارة العدل اليابانية بنسبة 35% عام 
2018، على الرغم من أن الرقم ال يزال 
منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير الدولية التي 
عددهم  البالغ  اليابان،  سكان  عدد  تراعي 

127 مليون شخص.
يتحدثن  اليابانيات  النساء  أصبحت  كما 
ويعترضن  الجنسي،  التحرش  عن  أكثر 
مع  التعامل  بها  يتّم  التي  الطريقة  على 
والحد  المجرمين  تبرئة  بعد  القضايا 
حيث  المذنبين،  بحق  األحكام  من  األدنى 
الشهرية  الزهور«  »تظاهرات  بدأت 
نيسان/ في  طوكيو  في  االغتصاب  ضد 
أبريل الماضي وتوسعت لتشمل 25 مدينة 

يابانية أخرى.

شيوري ليست األخرية

تحدثت عن قضية  كثيرة  إعالمية  وسائل 
تستسلم  لم  التي  إيتو  شيوري  الصحفية 
البت في الدفاع عن نفسها لمعاقبة الجاني 
كبير  بشكل  أثر  بدوره  وهذا  فعلته  على 
اليابانيات  النساء  الكثير من  على مستقبل 
والتحرش  لالغتصاب  يتعرضن  الالتي 
الجنسي ويكتمن قضاياهن بسبب الخوف 
من مجتمعهن الذي يعتبر هذا وصمة عار 
إلى جانب إلى أن الشرطة اليابانية ال تبدي 

اهتماماً بمثل هذه القضايا.
شيوري إيتو إحدى المدافعات عن حقوق 
األخيرة  ليست  ولكنها  اليابان  في  المرأة 
اليابان  في  ليست  النساء  جميع  بإمكان 
الدفاع  العالم  أنحاء  كل  في  بل  وحدها 
المجتمع  على  واالنتصار  حقوقهن  عن 

الذكوري الذي يغتصب حقوقهن.

رفضاً لالحتالل والعدوان التركي على مناطق شمال وشرق سورية، خرج االالف من عوائل الشهداء وأهالي 
مقاطعة كوباني في تظاهرة تندد بانتهاكات االحتالل التركي بحق شعوب المنطقة، تحت شعار« إننا في عوائل 

الشهداء نرفض االحتالل وكفاكم قتالً ألبنائنا بيد المحتلين«، في الـ 19 من شهر كانون األول الحالي...«2

»نبع السالم«... سيفو الثانية

مصطفى مسلم...اجملتمع الدويل يساند 
ويدعم عملية نبع اإلجرام

نساء الرقة يف بيان: »فلنكن حذرين من دسائس تركيا«

يين  ماك الشرقاوي: »توطين الالجئين السور
يمة حرب« في شمال وشرق سويا جر

بتوطين  أردوغان  نية  أن  الشرقاوي  ماك  األمريكي  الديمقراطي  الحزب  أكد عضو 
مليون الجئ سوري في تركيا بمناطق شمال شرق سوريا التي احتلها مؤخراً تعتبر 
وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف جريمة من جرائم الحرب، وهدفه من وراء االجتياح 
لمناطق شمال سوريا إحداث تغيير في تركيبة السكان بتلك المناطق؛ أي في مناطق 

الغزو التركي، وأشار إلى أن هذه المناطق باألصل يسكنها الكرد في سوريا...«4

الرتكية  االنتهاكات  تستمر 
الفصائل  ترتكبها  اليت  والفظائع 
يعرف  مما  وخباصة  هلا  املوالية 
السوري،  الوطين  باجليش 
حرب،  جرائم  إىل  ترتقي  واليت 
الكرامة  مقاومة  معها  وتستمر 
عن  بالدفاع  تتجسد  اليت 
يف  املنطقة  وشعوب  أرض 
السياسية  الساحات  كل 
اليت  والثقافية،  واالجتماعية 
تظهر حقيقة االحتالل وجرائمه 

اليت ال تكاد تنتهي...«2

عفرين... وطن حمتل يستبيحه االرتزاق

في عفرين يسعى االحتالل التركّي من خالل فصائل المرتزقة الموالية له إلى تضييق سبل 
الحياِة على المواطنين الكرد أهالي المنطقة األصالء ويتبع سياسة استباحة المنطقة تشتمل 
على التجويِع واإلفقاِر وخلِق بيئِة الفوضى عبر االعتقاِل العشوائّي والخطِف إلفقاِد األهالي 
منازلهم  وترك  وبلداتهم  قراهم  من  الخروج  على  ودفعهم  واالستقرار،  باألمِن  الشعوَر 
التركيبة  تثبيت ركائز تغيير  المستقدمين من مناطِق أخرى بغية  للمستوطنين  وممتلكاتهم 

السكانيّة للمنطقِة، وفي جديد االحتالل بيٌع للقرى وعدم الصالة خلف إماٍم كردّي...«5
بصدد إغالق دار الشعب في حي زورآفا بدمشق أصدرت إدارة المرأة بالرقة بياناً استنكرت من خالله تلك الممارسات حيث أقدمْت قّوات األمن 

العسكرّي التّابع للنّظام الّسوري على إغالق دار الّشعب في حي زورآفا ذو الغالبيّة الكرديّة بالعاصمة دمشق....«2
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وفي عام 1608ارتكبت تركيا مجازر 
الذين  الجنبالطيين  الكرد  بحق  مروعة 
اضطروا إلى الهجرة إلى دول الجوار 
لكردستان، وال سيما لبنان بعد الجرائم 
كلس  في  بحقهم  مورست  التي  البشعة 
البدرخانيين  من  انتقموا   1849 وعام 
عليها،  واالستيالء  أمالكهم،  بمصادرة 
إلى  بوطان  جزيرة  من  وتهجيرهم 
ولم  ومصر،  وسورية،  اسطنبول، 
الكردي  الشعب  على  إبادتهم  تقتصر 
فقط بل ارتكبوا مذابح بحق الشراكس، 
واليونانيين، والسريان، وفي العقد الثاني 
االتراك  ارتكب  العشرين  القرن  من 

مليون  إبادة  تم  فقد  السيفو،  مجازر 
ونصف من األرمن، وغيرهم من أتباع 
يعيد  هذه  أيامنا  وفي  المسيحية،  الديانة 
أردوغان الكرة، ويريد أن يقضي على 
من نجى بسيف أسالفه خالل المجازر 
واحتالله  هجومه،  خالل  من  السابقة 
كانيه،  وسري  سبي،  وكري  لعفرين، 

والباب و جرابلس«.

اإلصابة  حاالت  تُعالج  العينيّة  القطرات 
األكثر  الحاالت  أو  العين  ضغط  بارتفاع 
بالجلوكوما  لإلصابة  وصلت  والتي  تطوراً 
أو الماء الزرقاء وهي ارتفاع ضغط العين 
ؤية وحدوث ضرر  الذي يصاحبه تراجع الرُّ
الطَّبيب  د  ويُحدِّ البصري،  العصب  في 
العالج الُمناسب حسب الحالة، فمن الممكن 
أن يحتاج المصاب الدواء أو المتابعة فقط، 
عينيّة  قطرة  باستخدام  عادةً  العالج  ويبدأ 
ويتضمَّن  الحالة،  حسب  أكثر  أو  واحدة 
داخل  المائي  الخلط  إنتاج  تقليل  العالج 
العين، وزيادة تصريفه، أو الطريقتين معاً. 
ومن أبرز أنواع القطرات العينية التي يمكن 

استخدامها:
الخلط  تصريف  زيادة  على  تعمل  قطرات 
والبروستا  الكولينيّة   األدوية  المائي: 
قطرات  التانوبروست   مثل:  غالندينات 
المائي  الخلط  إنتاج  تقليل  على  تعمل 
مثل:  الكربونيّة  األنهيدراز  مثبّطات  ومنها: 
دورزوالمايد  ومثبّطات بيتا مثل: تايمولول 
زيادة  عن  المسؤول  اإلنزيم  لقمع  قطرات 

الخلط المائي: مثل؛ مثبّط كينازرو. 

األدوية الفموية: تُؤَخذ األدوية الفمويّة إذا لم 
المطلوب  المستوى  العينيّة  القطرات  تحقق 
لضغط العين، وعادةً ما يتم استخدام مثبّطات 
األنهيدراز الكربونيّة العمليات واإلجراءات 
الطبية ال تحتاج حاالت ارتفاع ضغط العين 
تؤدي  قد  ألنّها  العادة،  في  جراحياً  للعالج 
المرض  تطور  من  أخطر  مضاعفات  إلى 
إلى الجلوكوما، لكن قد يلجأ الطّبيب للعالج 
الطبية  اإلجراءات  من  غيره  أو  بالليزر 
والعمليات الجراحية إذا لم يستطع المصاب 
العالجات  تعمل  لم  إذا  أو  األدوية،  ل  تحمُّ

أبرز  ومن  المطلوبة،  بالفاعلية  السابقة 
اللجوء  يمكن  التي  واإلجراءات  العمليات 

إليها في هذه الحالة:
1- زراعة تحويلة لتصريف الخلط المائي، 

وتُستخَدم عادةً لألطفال. 
العملية  هذه  خالل  ويتم  التربيق  رأُب   -2
فتح القنوات الُمغلقة لتسهيل تصريف الخلط 

المائي. 
3- عمليّات الترشيح، وتُستَخَدم كآِخر خيار 
والعالجات  العمليات  تعمل  لم  حال  في 

األُخرى.

وراء  فيما  تكون  قد  أسباب  ثمانية  وهناك 
 -1 عالجها:  يتم  وكيف  العين،  احمرار 
العدسات  يرتدون  من  الالصقة:  العدسات 
لإلصابة  عرضة  األكثر  هم  الالصقة 
خطر  الرتفاع  نتيجة  العينين،  باحمرار 
بسبب  تهيجها  أو  وتلوثها،  االعين  التهاب 
تمنع وصول  الالصقة  فالعدسات  العدسات. 
األكسجين الى العينين، وقد تزيد من فرص 

تهيجها والتهاب.
المتعبة  العيون  النوم: عادة ما تميل  قلة   -2
اللون،  حمراء  تصبح  أن  إلى  والمرهقة 
ساعات  على  تحصل  لم  حال  في  وخاصة 

كافية من النوم. 
يعرف  ما  أو  العين  العين: شحاذ  3- شحاذ 
على  تتشكل  قد  الشعيرة,  أو  العين  بتبزل 
احدى  للعين،  السفلية  الحافة  أو  الجفن 
أعراض ظهورها هو االحمرار والحساسية 

والتورم.
نزيف  يحدث   : الملتحمة  تحت  نزيف   -4
دموي  وعاء  ينزف  عندما  الملتحمة  تحت 
تحت سطح العين، فيشكل الدم بقعة حمراء 
النزيف  يكون  ال  وعادة  العين,  بياض  في 

أو  ألم  لحدوث  سبباً  أو  الرؤية  على  خطير 
تورم.

الكحول  شرب  في  اإلسراف  الكحول:   -5
العنكبوتية  الشبكة  ظهور  الى  يقود  قد 
العينين,  بياض  في  الحمراء  األوردة  من 
الدموية  األوعية  تمدد  في  يساهم  فالكحول 
الصغيرة في العينين، مما يزيد من تدفق الدم 

من خاللها، فتظهر حمراء اللون.
تجعل  قد  العيون  حساسية  الحساسية:   -6
فعل  كرد  تنتج  قد  وهي  حمراء  عيونك 
تحسسي طبيعي ناتج عن جهاز المناعة عند 

التعرض ألحد مسببات الحساسية
هو  الوردية  العين  العين:  باطن  التهاب   -7
وهو  الملتحمة،  اللتهاب  دارج  مصطلح 
حساسية  أو  فيروسية  أو  بكتيرية  عدوى 
فاتح  أحمر  كالهما  أو  العينين  أحد  تجعل 

اللون، متورماً، ويصاحبها حكة.
من  مجموعة  هو  الزرق  الزرق:   -8
البصري  بالعصب  تضر  التي  األمراض 
الذي يربط شبكية العين إلى الدماغ، وتحدث 
بسبب  العين  على  عالي  ضغط  وقوع  عند 

تراكم السوائل.
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ما هو عالج ضغط العين المرتفع

خطورة عربات األطفال على
 أدمغة الرضع

تستمر االنتهاكات التركية والفظائع التي 
ترتكبها الفصائل الموالية لها وبخاصة 
السوري،  الوطني  بالجيش  يعرف  مما 
والتي ترتقي إلى جرائم حرب، وتستمر 
تتجسد  التي  الكرامة  مقاومة  معها 
المنطقة  وشعوب  أرض  عن  بالدفاع 
في كل الساحات السياسية واالجتماعية 
االحتالل  حقيقة  تظهر  التي  والثقافية، 

وجرائمه التي ال تكاد تنتهي
اقليم  في  الرميالن  مدينة  قي  أقيم 
الملتقى  سوريا  شرق  بشمال  الجزيرة 
الحواري حول االبادة العرقية والتغيير 
في شمال وشرق سوريا  الديموغرافي 
 ،2019-  12-18 األربعاء  يوم  وذلك 
والفن،  للثقافة  تيكران  آرام  مركز  في 
وبحضور 110 أشخاص من سياسيين، 
وحقوقيين، وممثلي أحزاب، ومؤسسات 

المجتمع المدني.
أجرت صحيفتنا  الملتقى  هامش  وعلى 
لقاءات مع عدد من المشاركين تناولت 
والتغيير  اإلبادة،  عمليات  تداعيات 
بالسبل  مواجهتها  وطرق  الديمغرافي، 
هذه  مثل  عقد  من  والغرض  القانونية، 

الملتقيات.
الغاية من امللتقى فضح 

السياسة الرتكية الطائفية 
يف املنطقة 

مدينة  في  اثنين  منتديين  بعقد  »فمنا 
عامودا األول بحثنا فيه االحتالل التركي 
هجمات  فيه  ناقشنا  والثاني  لعفرين، 
ونعقد  المنطقة،  شعوب  على  داعش 
حول  ملتقى  رميالن  مدينة  في  اآلن 

اإلبادة العرقية التي تتعرض لها شعوب 
الشعب  والسيما  سورية  وشرق  شمال 
الكردي« بهذه الكلمات بدأ عضو مركز 
نذير  االستراتيجية  للدراسات  آفا  روج 
صالح حديثه معنا مشيراً يقوله: »غايتنا 
السياسة  فضح  هو  الملتقى  عقد  من 
المنطقة  شعوب  بحق  الطائفية  التركية 
وآشور،  وسريان،  وعرباً،  كرداً، 
الكردية  المشاريع  وأد  تحاول  فتركيا 
وتحاول  الكردستاني،  المستوى  على 
أن تغير من ديمغرافية المنطقة منذ أيام 
مصطفى كمال مروراً بعصمت اينونو، 
وجالل بيار، وكنعان إيفرين وأجاويد، 
وصوال إلى الطاغية أردوغان، فتركيا 
وكل  الكردي،  المشروع  من  تتوجس 

مشروع يحمل أفكارا تحررية«
 وأضاف صالح: »الملتقى يفتح المجال 
حقيقة  على  فيه  الضوء  نسلط  لكي 
الواقع الذي نعيشه، ونعرف أكثر أبعاد 
المخاطر، وكيفية مواجهتها، فما نمر به 
في هذه الفترة شبيه جدا ببدايات القرن 
الخارطة  فيها  تغيرت  حيث  العشرين 
السياسية للشرق األوسط، ورسمت فيها 
عملية  أمام  نحن  أيضا  واآلن  الحدود 
تغير جذرية يمكن أن ترسم معالم القرن 
المعضلة  بقيت  إن  والعشرين  الحادي 

السورية دون حل«.

 على املؤسسات الدولية 
أن تلجم تركيا وتقدمها 

للقضاء

الحقوقي،  أوضح  ذاته  السياق  وفي 

نايف  المستقل  السياسي  والكاتب 
انتهاكات  من  يرتكب  ما  حقيقة  جبيرو 
اإلبادة  بقوله:  »إن عملية  المنطقة  في 
الشعوب  ضد  تمارس  التي  الجماعية 
هي جريمة بحق االنسانية لذلك نطالب 
في  الصلة  ذات  الدولية  الهيئات  جميع 
أوروبا، واألمم المتحدة وكل من يعمل 
الحقوقي من كرد، وعرب  المجال  في 
في سورية، وكردستان والدول العربية 
ويضعوا  التركية،  الدولة  يلجموا  أن 
فهناك  التدميرية،  مشاريعها  أمام  حدا 
للشعوب  تحفظ  وقوانين  دولي،  ميثاق 
على  العيش  في  وحقها  كرامتها، 
بحرقها  تركيا  وأن  التاريخية،  أرضها 
القوانين؛  هذه  تنتهك  والبشر  للحجر، 
التغير  موضوع  إثارة  أجل  من  لذلك 
عفرين  في  الحاصل  الديمغرافي 
واجٌب  كانييه  وسري  سبي،  وكري 
إلى  الوصول  الحقوقيين  جميع  على 
المرتكبين  الجناة  لمحاسبة  قانونية  آلية 
لعمليات التغيير الديمغرافي، والتهجير 

القسري«.

صفحات التاريخ حبلى 
باجملازر الرتكية

التاريخي  الباحث  بين  جانبه  من 
إرث  لتركيا  أن  ميتاني  برادوست 
يتعلق  فيما  القدم  في  وموغل  متجذر 
بحق  والمذابح  الديمغرافي،  بالتغير 
مجيء  منذ   « موضحاً:  الشعوب، 
األتراك الى كردستان عام  1021باسم 
أوغوز حاربوا القبائل الكردية في شرق 
ووحشية  عنيفة،  بأساليب  كردستان 

في  الشعب  دار  إغالق  بصدد  روناهي/الرقة- 
المرأة  إدارة  أصدرت  بدمشق  زورآفا  حي 
بالرقة بياناً استنكرت من خالله تلك الممارسات 
حيث أقدمْت قّوات األمن العسكرّي التّابع للنّظام 
الّسوري على إغالق دار الّشعب في حي زورآفا 

ذو الغالبيّة الكرديّة بالعاصمة دمشق.
السوريّة  العاصمة  من  محلّية  مصادر  وأفادت 
دمشق بأّن قّوات األمن العسكرّي التّابعة للنّظام 
وبشكل  األربعاء،  أمٍس  يوم  أقدمت  الّسوري 
تعّسفي وبدون أي سبب على إغالق دار الّشعب 
في حي زورآفا بمدينة دمشق وسط سخط أهالي 

الحي من هذا اإلجراء.
وبحضور  اإلدارة،  مبنى  أمام  البيان  ألقي 
والعسكرية  المحلية،  المجالس  من  أعضاء 

بالرقة، وريفها.
وجاء في نص البيان ما يلي: 

جميع  في  السوري  الشعب  عاناه  ما  »إنَّ 
المحافظات السورية عامة، وشمال شرق سوريا 
وتهجير  وتشريد،  وتعذيب،  قتل،  من  خاصة 
التي  السورية  بالثورة  يسمونها  ما  بسبب  وقتل 
وسياسته  التركية  الطاغية  حقد  سببها  كانت 
نحن  جعلنا  حيث  الحبيب  وطننا  على  الغاشمة 
قلباً،  نتوحد  مكوناته  بكافة  السوري  الشعب 
وأرًضا، وشعبًا للتصدي لكل من يريد المساس، 
في  الشعب  قام  حيث  أراضينا  وحدة  وتجزئة 
واحد  مسمى  تحت  بالتكاتف  السوري  الشمال 
العرق،  عن  النظر  بغض  سوري  أنا  وهو  أال 
الشعب  تعلم  حيث  لها  ينتمي  التي  الطائفة  أو 
درًسا بأنَّ الهوية السورية، والدم السوري  بكافة 
أن  وبعد  واحدة،  واحد، وهوية  دم  مكوناته هو 
لألزمة  األول  الداعم  بأنَّ  السوريون  اكتشف 
أن  تريد  التي  التركية  الدولة  هي  سوريا  في 
بين  الفتنة  سموم  وبث  العثمانية،  أمجادها  تعيد 
الشعب، والحكومة السورية ومكوناتها كافة.....
ومع األسف إن أول من ساند تركيا على تنفيذ 
مخططاتها الحتالل أراضينا هم أحفاد الشهداء 
الذين بذلوا أرواحهم من أجل تحرير سوريا من 
الذين  الغوطة  أبطال، وشرفاء  العثمانيين، وهم 
التاريخ  سجل  حيث  التركي  االحتالل  دحروا 
نقول من  بأن  نأسف  ولكن  العظيمة،  بطوالتهم 

السورية برفقة جيوش إردوغان،  الحدود  دخل 
أحفاد  هم  أراضيهم  احتالل  على  ومساعدته 
يعلم  فجميعنا  ذكرناهم   الذين  األبطال  هؤالء 
بأن الكرد، والعرب في الغوطة هم من صنعوا 
اليوم  وهاهم  العثماني،  االحتالل  ضد  الثورة 
أحفادهم يخونون دماء أجدادهم فعملوا عكس ما 
عمل شعبنا، وأبناءنا في شمال وشرق سوريا....
حيث قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل التصدي 
لالحتالل التركي..... واليوم نجتمع نحن إدارات 
سماعنا  وبعد  السورية،  الحكومة  لنناشد  المرأة 
لنبأ إغالق دار الشعب في زورآفا بدمشق حيث 
كنَّا، وال  إننا نحن شعب شمال، وشرق سوريا 
نهتف  اإلرهاب  من  أنفسنا  تحرير  وبعد  زلنا، 
وشعبًا،  أرًضا،  السورية  األراضي  لوحدة 
بانفصال  وال  بسيادة،  نطمح  بأننا ال  العلم  ومع 
كسوريين عن األراضي السورية فما قدمناه من 
المؤامرات  بسبب  حرب  وضرائب  تضحيات، 
أن  نستحق  علينا  المتآمرة  الدول  حاكتها  التي 
ألرضنا،  إلخالصنا  لنا  والثناء  الشكر،  تبدو 
يوم  تفاجأنا  ولكن  السورية،  وهويتنا  وشعبنا، 
2019/12/18م  لـ  المصادف  األربعاء  أمس 
بإغالق دار الشعب في زورآفا بدمشق، والتي 
العرق،  عن  النظر  بغض  سوري  شعب  تضم 
للسوري  السوري  بلسان  اليوم  نخاطبكم  حيث 
عمالة  صفة  أي  من  المجرد  الشريف  الحر 
خارجية، أو رجعية، أو فاشية خائنة بأرضها، 
لنقول،  اجتمعنا  الرقة  نساء  ونحن  ووطنها، 
الذي  التصرف  هذا  ندين  بأننا  واحد  وبصوت 
إن كان يدل فال يدل إال على شيء واحد، وهو 
بث الفتنة، وأن هناك يد تريد المساس بالوطنية 

السورية الحرة.....
عشتم، وعاشت سوريا تعددية حرة المركزية

فلتحيا مقاومة المرأة 
ولتحيا أخوة الشعوب، والعيش المشترك
إدارة المرأة في الرقة 2019/12/19م.

بفوائده  القدم  منذ  معروف  التفّاح  خّل 
من  للعديد  عالجاً  يشّكل  كان  إذ  الكثيرة 
االستخدامات  من  العديد  وله  األمراض، 
الجماليّة، باإلضافة إلى الفوائد التي يقّدمها 
إلى الجسم، وخّل التّفّاح غنّي بالعديد من 
والبكتين،  والبيتاكاروتين،  الفيتامينات، 
كالبوتاسيوم،  المهّمة،  المعادن  وبعض 
والكالسيوم،  والمغنيسيوم،  والّصوديوم، 
إلى  باإلضافة  والحديد،  والفسفور، 
الكلور، والكبريت، والفلور، كما أّن خّل 
كبير  بشكل  المطبخ  في  يستخدم  التّفّاح 
لتحضير العديد من األكالت والّسلطات، 
وكّل ما سبق جعل من خّل التّفّاح أمراً ال 

يمكن االستغناء عنه في كّل منزل.
فوائد خّل التّفّاح:

في  الكبير  لدوره  الوزن،  من  ـينقص 
حرق الّدهون وإذابة الّشحوم. 

واألحماض  بالفيتامينات  الجسم  ـيزّود 
األمينيّة والمعادن الّضروريّة. 

قدرة  من  ويزيد  الهضم  عمليّة  ـيحّسن 
المواد  امتصاص  على  الهضمّي  الجهاز 

الغذائيّة من الطّعام. 
والتّخلّص  الّشباب  حّب  مشكلة  ـيحّل 
تتركها  التي  اآلثار  من  والتّخلّص  منها، 
المناعة،  جهاز  ويعّزز  يقّوي  الحبوب. 

ويجعل الجسم أكثر مقاومةً لألمراض. 
ـيوازن حموضة الّدم. 

ـيخفّف من آالم الّدورة الّشهريّة. 
ألنّه  الّرأس،  قشرة  مشكلة  من  ،يخفّف 
في  الموجودة  الفطريّات  على  يقضي 
فروة الّرأس والتي تسبّب ظهور القشرة. 

ـيعالج مشكلة دوالي الّساقين. 
اآلالم  ويخفّف  المفاصل  التهاب  ـيعالج 

النّاتجة عنه. 

الجراثيم  من  الجسم  ويطهّر  يعقّم 
والبكتيريا. 

مستوى  من  ويقلّل  الّدم  ضغط  ـيخفّض 
الكولسترول فيه. 

ـ عند الغرغرة بخّل التّفّاح فإّن ذلك يعمل 
على عالج مشكلة التهاب الحلق. 

ـيكافح األرق ويزيد من قدرة الجسم على 
النّوم. 

من  الحشرات  لدغات  لعالج  ـيستخدم 
خالل تدليك منطقة اللدغ بالقليل منه. 

ـيطهّر المسالك البوليّة ويخفّف االلتهابات.
ولخل التفاح استخدامات أُخرى منها: 

كوب  ربع  خلط  الحلق:  آالم  ـتخفيف 
الدافئ، مع ربع كوب من خل  الماء  من 
كل  بمعدل  بالخليط  والغرغرة  التفاح، 

ساعة تقريباً خالل النهار. 
ـتخليص األنف من المخاط: يُنصح لحل 
من  كوب  بشرب  األنف  انسداد  مشكلة 
الماء ثّم إضافة معلقة من خل التفاح إليه 
المشكلة،  زوال  حتى  ُمنتظمة،  بصورة 
كما أّن تناول الخل يومياً يقي من احتقان 
إضافة  القدم:  تشنجات  ـتخفيف  األنف.  
عسل،  معلقة  إلى  تقريباً  مالعق  أربع 
بشكل  الخليط  شرب  ثّم  جيداً،  وخلطهما 

يومي.
فوائد الخّل للكبد: 

يقّدم خّل التّفّاح فائدة كبيرة للكبد، إذ يقوم 
تنظيف  على  يعمل  كما  ديتوكس  بعمليّة 
المتراكمة  الّسموم  من  وتخليصه  الكبد 
الجسم  الكبد سينظّف  فإّن  عليه، وبالتّالي 
يتخلّص  كما  أفضل،  بشكل  الّسموم  من 
التي  الّضاّرة  الحّرة  الجذور  من  الجسم 
والحمض  والّدهون  البروتينات  تدّمر 

النّووّي في الجسم.

لالحتالل  رفضاً  روناهي\كوباني- 
شمال  مناطق  على  التركي  والعدوان 
وشرق سورية، خرج االالف من عوائل 
في  كوباني  مقاطعة  وأهالي  الشهداء 
تظاهرة تندد بانتهاكات االحتالل التركي 
إننا  المنطقة، تحت شعار«  بحق شعوب 
االحتالل  نرفض  الشهداء  عوائل  في 
وكفاكم قتالً ألبنائنا بيد المحتلين«، في الـ 

19 من شهر كانون األول الحالي. 
عوائل  من  اآلالف  التظاهرة  وشارك 
إلى  إضافة  المقاطعة،  وأهالي  الشهداء 
المئات من ممثلي اإلدارة الذاتية في إقليم 
والمؤسسات  المراكز  وأعضاء  الفرات، 

المدنية في المقاطعة. 
الشهداء  صور  المتظاهرون  حمل  فيما 
الذين فقدوا حياتهم في سبيل الدفاع وحماية 

أرضهم ضد اإلرهاب واالحتالل، إضافة 
إلعالم مؤسسة عوائل الشهداء، والفتات 
دونت عليها« سنواجه أي اتفاق يستهدف 
جميعنا  وهويتنا،  كرامتنا  وجودنا، 
من  والعديد  أبنائنا«  جميعهم  قسد  قسد، 
انتهاكات  تدين  التي  األخرى  الشعارات 
االحتالل التركي ومرتزقته بحق شعوب 

المنطقة ومساندتها لمقاومة الكرامة. 
وبدأت التظاهرة من ساحة المرأة الحرة 
وسط مدينة كوباني، متجهة صوب ساحة 
شوارع  من  العديد  مجيبة  عكيد،  الشهيد 
تصدح  المتظاهرين  وحناجر  المدينة، 
العدوان  وتستنكر  تدين  التي  بالشعارات 
سورية،  وشرق  شمال  على  التركي 
قوات  مقاومة  تساند  اخرى  شعارات 

سورية الديمقراطية. 
ساحة  إلى  التظاهرة  وصول  وعقب 
وقف  كوباني،  مدينة  عكيد وسط  الشهيد 
استذكارا  صمت  دقيقة  المتظاهرون 
العديد  إلقاء  وتالها  الشهداء،  ألرواح 
من الكلمات منها كلمة عضو في مجلس 
صرين  منطقة  في  الشهداء  عوائل 
ونستنكر  ندين   « قائالً  مسلم  مصطفى 
شمال  على  العثماني  واإلجرام  العدوان 
مجددا  يسعى  الذي  سورية،  وشرق 
أحياء  مناطقنا  على  عدوانه  خالل  من 
اإلرهاب والفساد من جديد في المنطقة«. 
وشرق  شمال  أبناء  أن  إلى  مسلم  وأشار 
سوريا وقفوا أمام إرهاب داعش وحاربوه 
نيابة عن العالم أجمع سعيا إلنقاذ اإلنسانية 
العالم  واآلن  واإلرهاب،  التطرف  من 

أنقذتهم  التي  التضحية  هذه  يكافئ  أجمع 
من اإلرهاب بمساندتها ودعمها الحتالل 

التركي لقتل أطفالها ونسائها وشيوخها.
تلك  أمام  جميعه صامت  العالم  إن  ونوه 
القوى التي تدعم اإلرهاب واإلجرام في 
الجرائم  أفظع  ترتكب  والتي  سورية، 

والمجازر بحق أهلها. 
نبع  عملية  إن  قائالً«  مسلم   واضاف 
يقوم  التي  المدعومة  والتطهير  اإلجرام 
الذين  ومرتزقته  التركي  االحتالل  بها 
إلى  وأتو  واإلنسانية  االخالق  تخلوا عن 
النهب والسلب واالعتداء  بهدف  مناطقنا 
أمام  واضحة  والصورة  أخر،  لشيئاً  وال 
يغض  العالم  ولكن  أجمع  العالم  مرأة 
داعمي  ويدعم   الحقيقة،  هذه  النظر عن 
بصمتها  والفساد  واإلجرام  اإلرهاب 
من  تقام  التي  االنتهاكات  أمام  المخزي 
شمال  شعوب  بحق  التركي  احتالل  قبل 

وشرق سورية«. 
نحن   « حديثه:  مسلم  مصطفى  واختتم 
اليوم هنا نجتمع لنثبت لجميع أعدائنا أننا 
الديمقراطية،  سورية  قوات  قواتنا  نساند 
الوحيدة التي تسعى لحماية اإلنسانية من 
جميعا،  تمثلنا  والتي  التركي،  االحتالل 
فيما نعاهد جميع شهدائنا بأن نسير على 
خطاهم، ولن نتنازل عن شبر من أرضنا 

لالحتالِل«.

»نبع السالم«...سيفو الثانية

مصطفى مسلم...المجتمع الدولي يساند ويدعم 
عملية نبع اإلجرام

ين  نساء الرقة في بيان: »فلنكن حذر
من دسائس تركيا«

 فوائد خل التفاح للكبد

صاحل العيسى

تقرير/ غاندي اسكندر 

تقرير/ سالفا أمحد

بريطانية،  لجامعة  حديثة  دراسة  أفادت 
لنسبة  تعرضهم  األطفال  عربات  بأن 
له  يتعرض  ما  تفوق  التلوث،  من  كبيرة 
على  التلوث  هذا  يحتوي  حيث  الكبار، 
مستويات عالية من المعادن السامة، التي 

تعرض الرضع لمخاطر عدة.
الُرضع يتعرضون  الدراسة أن  ووجدت 
األطفال  عربة  داخل  وهم  ملوث  لهواء 
إلى  أقرب  ألنهم  اآلباء  يدفعها  التي 
أكثر  معرضون  فهم  وبالتالي  األرض، 

لعوادم السيارات التي تلوث الهواء.
فمستويات التلوث تكون أكبر في الهواء 
القريب من سطح األرض وخاصة على 
مسافة أقل من المتر، فإن هؤالء األطفال 
المئة  في   60 إلى  يصل  لما  يتعرضون 
الدقيقة  بالجسيمات  الملوث  الهواء  من 

مقارنة بالبالغين.
العالمي  المركز  في  الباحثون  وقال 
جامعة  في  النظيف،  الهواء  لبحوث 
»سري«، إنه نظرا لمدى ضعف الرضع 
وعملية  المناعة  وأنظمة  أنسجتهم  بسبب 

تطور الدماغ في هذه المرحلة المبكرة من 
المستويات  لهذه  تعرضهم  فإن  حياتهم، 

الخطيرة من التلوث يثير القلق بشدة.
وأضاف الباحثون أن التلوث على جانب 
الطريق يحتوي على مستويات عالية من 
المعادن السامة التي يمكن أن تتسبب في 

إعاقة نمو الدماغ عند الُرضع.
معدو  نصح  المخاطر  هذه  ولتجنب 
الطرق  تجنب  بضرورة  الدراسة 
المزدحمة، ووضع أغطية على عربات 
الملوث  الهواء  وصول  لتقليل  األطفال 

إليهم.
في  نشرت  التي  الدراسة،  تنظر  ولم 
ونوعية  جودة  في  الدولية،  البيئة  مجلة 
بعض  كانت  إذا  وما  األطفال،  عربات 
هذه العربات أفضل من غيرها، أو توفر 

حماية أكبر من التلوث.
بذل جهود  إلى ضرورة  الباحثون  ودعا 
الحد  أو  الهواء  تلوث  من  للحد  أكبر 
انبعاثات  خفض  مثل  السلبية،  آثاره  من 
استخدام  وتشجيع  الطرق،  مركبات 

وسائل النقل العام بشكل أكبر، لتقليل عدد 
المركبات التي تسير في الشوارع.

لجامعة  جديدة  دراسة  أفادت  وقد 
بريطانية، بأن عربات األطفال تعرضهم 
ما  تفوق  التلوث،  من  كبيرة  لنسبة 
التلوث  الكبار, ويحتوي هذا  يتعرض له 
على مستويات عالية من المعادن السامة، 

التي تعرض الرضع لمخاطر عدة.
أصحاب  نصح  المخاطر  هذه  ولتجنب 

الدراسة باآلتي:
1- ضرورة تجنب الطرق المزدحمة.

األطفال  عربات  على  أغطية  وضع   -2
لتقليل وصول الهواء الملوث إليهم.

في  نشرت  التي  الدراسة،  تنظر  ولم 
ونوعية  جودة  في  الدولية،  البيئة  مجلة 
بعض  كانت  إذا  وما  األطفال،  عربات 
هذه العربات أفضل من غيرها، أو توفر 

حماية أكبر من التلوث.
مديرة  بليث  غودارد  الدكتورة  وأفادت 
معهد علم النفس الفيزيولوجي في تشيستر 
المهارات  الطفل  يتعلم  أن  بضرورة 
األولى   36 الـ  األشهر  خالل  األساسية 
من حياته، ويجب خالل هذه األشهر أن 
يتفاعل بشكل حيوي مع والديه ومحيطه 
األطفال  عربات  وتسبب  االجتماعي، 
فرصة  من  وحرمانه  الطفل  خمول 

الحركة واستكشاف العالم من حوله«.
وكانت دراسات سابقة قد أكدت على أن 
الذين أمضوا  اللغوية لألطفال  المهارات 
أقل  كانت  العربات  في  طويلة  فترات 
تطوراً من أقرانهم الذين تواصلوا بشكل 
أن  كما  االجتماعي،  محيطهم  مع  فعال 
وضعية الجلوس تساعد بشكل أكبر على 
وضعية  من  الجسدية  القدرات  تطوير 

االستلقاء في عربات األطفال.
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به  مررنا  ما  »كل  قامشلو-  روناهي/ 
ابتداًء من قصة نزوحنا القسرية إلى نهب 
المقاومة  روح  يقتل  لن  بيوتنا,  وسرقة 
بداخلنا، أرواح شهدائنا حيّة تبعث بنا روح 
بلغ  مهما  خطاهم  على  والسير  المواصلة 
حجم التضحيات, كل أم قّدمت روحاً وفلذة 
يهزمها  لن  األرض  لهذه  قرباناً  كبدها  من 
خسارة بيت«, هكذا عبّرت أمهات الشهداء 
عن فخرهن بدماء شهدائهم شهداء الكرامة 
تحرير  حتى  خطاهم  على  بالسير  وأكدوا 

آخر شبر من أرض السالم.
والمرتزقة  الفاشي  التركي  العدوان  بعد 
الوطني  الجيش  مرتزقة  من  له  المواليين 
على  والنصرة  داعش  ومرتزقة  السوري 
مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل خاص 
على مدينة سري كانيه/ رأس العين مستهدفاً 
تغيير ديموغرافية المنطقة وتهجير السكان 
األصليين بغيرهم من الغرباء, نزح اآلالف 
المجاورة  المناطق  إلى  العائالت  من 
االرهابي  االحتالل  بطش  عن  والبعيدة 
كانت  العائالت  هذه  بين  ومن  قسراً، 
لصحيفتنا روناهي لقاء مع المواطنة زمرتا 
علي«  فواز  »عكيد  الشهيد  أم  أحمد  ربيع 
منطقة  من  عائلتها  مع  قسراً  والمهجرة 
مسقط  إلى  لتعود  كانيه  بسري  »خرابة« 
رأسها مدينة قامشلو، زمرتا تبلغ من العمر 
تفاصيل  من  بعضاً  لنا  سردت  عاماً   70
ثابتة  بنبرة  ممزوجةً  المتعبة  العمر  رحلة 
»طفولتي  فقالت:  والصمود  االعتزاز  من 
التي ال أتذكر منها إال القليل كانت في مدينة 
قامشلو, طفولة عشتها بدون أب حيث كان 
أخي األكبر يتولى مهمة األبوة من التربية 

إلى اإلعالة«.
سأبقى ُمعتزة طول األمد بلقبي »أم الشهيد«

»كنت  بالقول:  حديثها  زمرتا  األم  أكملت 
مدينة  في  تزوجت  عندما  بالعمر  صغيرة 
من  زوجي,  يقيم  كان  حيث  كانيه،  سري 
أكثر من أربعين عاماً وهذه المدينة عرفت 
أماً  وأصبحت  أرضها,  ونقاء  أهلها  بكرم 
فيها  وأيضاً  بنات،  وأربعة  أبناء  لثالثة 
بعد  العائلة  لهذه  الوحيدة  المعيلة  أصبحت 
تربص  الذي  المرض  إثر  لزوجي  فقداننا 

الليالي  به, جاهدت وتعبت كثيراً وسهرت 
بمفردي على رؤوس صغاري ألفتح عيناي 
يوماً وأراهم قد أصبحوا شباباً يساندونني, 
أمام  كثيراً  يصمد  لم  عائلتي  شمل  أن  إال 
حين  بها  مررنا  التي  القاسية  الظروف 
توجب على ابني األكبر في بداية األحداث 
إلى  السفر  في سوريا أي من عام 2011 
بسبب  وألخوته  لي  العون  لتقديم  لبنان 
صعوبة المعيشة, لكننا فقدنا التواصل معه, 

من أكثر من ست سنوات وهو مفقود إلى 
اآلن ال ندري عنه إن كان حياً أم ميتاً«.

وذكرت بأنه مع تفاقم األوضاع األمنية أكثر 
فأكثر في المنطقة انضم ابنها األصغر إلى 
صفوف قوات المقاومة والكرامة »وحدات 
حيث  الواجب  نداء  ملبياً  الشعب«،  حماية 

استشهد في مدينة الرقة  دفاعاً عن أرضه 
معتزة  »سأبقى  وشددت  شعبه  وكرامة 

طول األمد بلقبي أم الشهيد«.

السالم الذي بنيناه يسعون 
لتدمريه خالل ساعات

كيفية  حول  زمرتا  الشهيد  أم  أضافت 
القسري من منزلهم بسري كانيه  نزوحهم 

لألهالي  التهديدات  وصول  »مع  قائلةً: 
بترك  ومرتزقته  التركي  المحتل  قبل  من 
بيوتهم وإخالء المنطقة من سكانها كنا على 
يقين بأن هناك حرباً على األبواب إال أنه 
كان يعز علينا ترك بيوتنا التي بنيناها من 
إلى  بالسالم  تكللت  التي  ومدينتنا  شقائنا, 

سمائها, سرقوا سالمها خالل ساعات وبدأ 
شن الغارات من قبل المحتل التركي على 
المدينة بمن فيها من أطفال ونساء وشيوخ 
المحرمة  الكيماوية  األسلحة  واستعمال 
تعالت  الثقيلة,  األسلحة  جانب  إلى  دولياً 
وتحتم  والجيران  األهالي  بين  الصرخات 
أرواحنا  إلنقاذ  عنا  رغماً  النزوح  علينا 
تائهين من منطقة إلى أخرى إلى أن وصل 

بنا المطاف أخيراً إلى قامشلو«.

األرض ستبقى أرضنا..

حديثها  أحمد  ربيع  زمرتا  األم  اختتمت 
بعيدين  بالغربة  نشعر  ما  »دائماً  بالقول: 
عن أرضنا تلك األرض التي رويت بدماء 

حدودها  ورسمت  شهدائنا  من  اآلالف 
بدمائهم الطاهرة، ستبقى وبرغم بعدنا عنها 
أرضنا, هؤالء الشهداء الخالدين في الذاكرة 
ناظرنا  أمام  باالنتصار  غايتهم  ستبقى 
جميعاً لنصل إلى مبتغاهم، أال وهو النصر 
والحرية والسالم, وسنبقى متمسكين بأمنية 

العودة إلى أن نعود إلى ديارنا بسالم«.
الشهيد دجوار  بأم  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
حميد علي، وهي سلمى جميل كلش البالغة 
من العمر 45 عاماً والتي حدثتنا عن كيفية 
كانيه  سري  مدينة  من  القسري  نزوحهم 
لولدها  فقدانها  عن  حديثها  إلى  باإلضافة 
قامشلو  مدينة  إلى  »نزحت  قائلةً:  الوحيد 
بإخالء  للمدنيين  التهديدات  وصول  بعد 
برفقة  التركي,  المحتل  قبل  من  المنطقة 
إثر  لزوجي  فقداننا  بعد  الوحيدتين  ابنتي 
المرض وابني الوحيد بعد إصرار منه على 
تلبية نداء الواجب وانضمامه إلى  صفوف 
وحدات حماية الشعب، حين بلغ من العمر 
18 ربيعاً, حيث انضم إلى وحدات حماية 
مرتزقة  لمحاربة  الديمقراطية  الشعب 
داعش في مدينة الراوية الواقعة بين مدينتي 

مبروكة ورأس العين/ سري كانيه«.

شهادته مصدر للمقاومة

بالقول:  حديثها  الشهيد  أم  سلمى  أكملت 
وحدات  بين  المتتالية  الهجمات  تلك  »بعد 
حينها,  داعش  ومرتزقة  الشعب  حماية 
منه  ولم يصلني  ولدي  االتصال مع  فقدت 
نبأ  أعلن  أن  إال  اآلن  إلى  وقتها  من  خبر 
وإلى  أعوام،  ستة  منذ  غيابياً,  استشهاده 
اليوم وأنا أشيع شهيدي بقلبي, إال أنه مصدر 
روح المقاومة بداخلنا, شهدائنا فخرنا وهم 
مضيئةً  أرضنا  سماء  ستبقى  التي  نجومنا 

بهم دائماً«.

نسائية  تنظيمات  عضوات  أوضحت 
الدفاعية  المنظومة  تقوية  ضرورة  شبابية 
المنطقة، واالنضمام لصفوف وحدات  في 
كافة  وناشدن  والمرأة،  الشعب  حماية 
إلى  بالعودة  المهجر  في  والشابات  الُشبان 
الوطن والدفاع عنه، وحمايته من الهجمات 

التي يشنها االحتالل التركي. 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  يشن 
بقايا  الُمشكل من  السوري  الوطني  الجيش 
هجمات  داعش  ومرتزقة  النصرة  جبهة 
والذي  سوريا،  شرق  شمال  مناطق  على 
شعب  بحق  مجازر  يومي  بشكل  يرتكب 
المنطقة، وكانت أخرها المجزرة المروعة 
التي ارتكبها االحتالل في الثاني من كانون 
الذين  عفرين  وأهالي  أطفال  بحق  األول، 
هُجروا قسراً لناحية تل رفعت في مقاطعة 

الشهباء.
حركة  عضوات  الصدد  هذا  في  وناشدت 
والشبيبة  الشابات  كافة  الشابة،  المرأة 
باالنضمام لصفوف وحدات حماية الشعب 
والمرأة، للدفاع عن المكتسبات التي ُحققت 
شعب  قدمها  كبيرة  بتضحيات  بفضل 
المنطقة، من هذا المنطلق استطلعت وكالة 
أنباء هاوار آراء الشابات حول الموضوع 

ذاته.
 عضوة حركة المرأة الشابة زينب حسين 
في  مناطقنا  »تتعرض  بالقول:  أوضحت 

وحشية  لهجمات  سوريا  وشرق  شمال 
وبشكل مستمر، لذا علينا الدفاع عن أرضنا 
التي ُحررت بفضل دماء شهدائنا من رجس 

مرتزقة داعش«.
حماية  وحدات  بأن  حسين  زينب  وبيّنت 
شرق  شمال  مناطق  عن  دافعت  المرأة 
سوريا وحررتها من داعش بجانب قوات 
حماية المجتمع وقوات سوريا الديمقراطية.

وحدات الحماية تدافع عن قيم الشعوب
وأشارت زينب حسين بأن جيش االحتالل 
التركي يهدف إلبادة الشعب الكردي وباقي 
الوحشية،  هجماته  عبر  المنطقة  شعوب 
وقالت:  وإقليمي،  دولي  صمت  وسط 
قواتنا  بجانب  نقف  أن  الواجب علينا  »من 
الوطن، وندعمهم  تراب  وندافع معهم عن 

ونساندهم بكل ما نملك من قوة ».
الشابات  كافة  حسين  زينب  وناشدت 
والُشبان باالنضمام لصفوف وحدات حماية 
تدافع وتحافظ على  الشعب والمرأة، ألنها 
مناطق شمال شرق  في  الشعوب  كافة  قيم 

وسوريا.
يجب أن نحافظ على هويتنا

على  شيخو  ليلى  شددت  جانبها  ومن 
ضرورة الحافظ على هويتهن، وأوضحت 
بأن االحتالل التركي يستهدف وجود الشعب 
المرأة  إرادة  لتحطيم  ويهدف  الكردي، 
شمال  مناطق  على  هجماته  عبر  الُحرة 

»استهداف  قائلةً:  وأشارت  سوريا،  شرق 
بجثة  والتمثيل  خلف،  هفرين  المناضلة 
للمقاتلة  واإلساءة  ريناس،  آمارة  المقاتلة 

وجيجك كوباني دليل على ذلك«.
تنظيم  ضرورة  على  شددت  شيخو  ليلى 
قبل،  أكثر من ذي  الشابة لصفوفها  المرأة 
المجاالت  كافة  في  طليعية  تكون  وأن 
الحماية، وقالت:  وبشكل خاص في مجال 
الدفاعية؛  منظومتنا  نُقوي  أن  »يجب 

وحدات حماية المرأة«.
المناشدة للعودة والدفاع عن الوطن

سوريا  شباب  مجلس  عضوة  أما 
الديمقراطية كلستان محمود عيسو أشارت 
دورها  تلعب  أن  الشابة  المرأة  على  بأنه 
والحساسة  الراهنة  المرحلة  هذه  في 
فعاليات والنزول  تنظيم  والمصيرية، عبر 
الجبهات  في  والمشاركة  الساحات  إلى 
وحدات  صفوف  إلى  واالنضمام  القتالية، 

حماية المرأة«.
وناشدت كلستان عيسو كافة النساء وبشكل 
وشرق  شمال  في  الشابة  المرأة  خاص 
حماية  وحدات  إلى  باالنضمام  سوريا 
في  والشابات  الُشبان  كافة  ودعت  المرأة، 
عنه  والدفاع  الوطن  إلى  بالعودة  المهجر 
التي يشنها االحتالل  الهجمات  حمايته من 

التركي.
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حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

أمهات الشهداء: »لن نتراجع عن أماني شهدائنا بالنصر 
وسنحقق حلمهم«

شابات يناشدَن الشبيبة في المهجر للعودة والدفاع عن الوطن..

تل  شبيبة  ناديا  تأهل  ـ  قامشلو   / روناهي 
بعد  األولى  الدرجة  إلى  ودجلة  كوجر 
وكانت  فوزين  من  نقاط  لستة  حصدهما 
للدرجة  النهائي  التجمع  لتأهلهما من  كافية 
الثانية إلى الدرجة األولى، شبيبة تل كوجر 
أّمنوا البطاقة األولى ودجلة البطاقة الثانية 
من  هوية  وستحدد  واحدة  بطاقة  وبقيت 
يحصل عليها يوم السبت القادم بمباراة بين 

ناديي االتحاد وشبيبة الحسكة.
الثانية على  بمباراته  فاز  تل كوجر  شبيبة 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  الحسكة  شبيبة 

على  األولى  مباراته  في  فاز  قد  وكان 
االتحاد بهدف وحيد، وليصبح بذلك بجعبته 

ستة نقاط ويقتنص بطاقة التأهل األولى.
دجلة  نصيب  من  كانت  الثانية  البطاقة 
والذي كان قد فاز في المباراة األولى على 
مقابل هدف  أهداف  بأربعة  الحسكة  شبيبة 
واحد، وفاز في المباراة الثانية على االتحاد 
نقاط  ستة  لديه  وليكون  رد،  بدون  بهدفين 
المؤهلة  الثانية  البطاقة  لنيله  كافية  كانت 

لمصاِف الدرجة األولى.
البطاقة الثالثة واألخيرة المؤهلة من التجمع 

بمباراة  القادم  السبت  يوم  سيحدد صاحبها 
ستجمع بين ناديي االتحاد وشبيبة الحسكة 
وستقام المباراة على أرضية ملعب الشهيد 
هيثم كجو وهو الذي احتضن كافة مباريات 
التجمع، وتبدأ بتمام الساعة الثانية عصراً.

حظوظ الناديين
أنه ال يمتلك أي  االتحاد حاله أفضل رغم 
نقطة مثله مثل شبيبة الحسكة، ولكن يكفيه 
بفارق األهداف ما  التأهل  التعادل ليضمن 
الحسكة  لشبيبة  يشفع  ال  بينما  وعليه،  له 
الثالثة،  التأهل  بطاقة  القتناص  الفوز  غير 
والمباريات  التجمع،  ترتيب  جدول  وإليكم 

المتبقية:
1ـ دجلة 6 نقاط +5.

2ـ شبيبة تل كوجر 6 نقاط +2.
3ـ االتحاد 0 نقطة ـ 3.

4ـ شبيبة الحسكة 0 نقطة ـ4.
المباريات القادمة:

الجمعة 2019/12/20:
ـ دجلة × شبيبة تل كوجر.

السبت 2019/12/21:
ـ االتحاد × شبيبة الحسكة.

ـ تستمر سيدات فريق الوحدة بالمران 
على أرضية ملعب صداقة الكوبانيين 
والنرويجيين بمقاطعة كوباني استعداداً 

لالستحقاقات الكروية القادمة.
دوري  ضمن  وحيدة  مباراة  أقيمت  ـ 
»المقاومة  دورة  من  المجموعات 

حياة«، وكانت نتيجتها:
السويس  قناة  شباب  على  زيوا  فوز 

بثالثة أهداف مقابل هدفين.
مباريات  الخميس  اليوم  تبدأ  بينما   

الدور الثاني وفق التالي:
الساعة  أرمنج   × عاليا  رجال  ـ 

السادسة مساًء.
الساعة  كفان   × الجزيرة  اتحاد  ـ 

السابعة مساًء.
ملعب دجلة بحي قناة السويس بقامشلو 
ـ ضمن مباريات بطولة الشهيد أحمد 
أيوب بكرة القدم التي تقام على أرضية 
المصادف  الجمعة  غداً  الكولة  ملعب 
بين  ستجمع  مباراة   20/12/2019
في  الوحدة  فريق  مع  كبجي  فريق 
الواحدة  بتمام  النهائي  نصف  الدور 

ظهراً.
روناهي / قامشلو 

 1-2 اللقب  حامل  بلوز  لويس  سانت  دوري فاز  في  أويلرز  إدمونتون  ضيفه  على 

الليلة  الشمالية  بأمريكا  الجليد  هوكي 
التسجيل  شين  برايدن  وافتتح  الماضية. 

لبلوز بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.
وعزز مكينزي مكاشرن من تفوق بلوز في 
يقلص جيمس  أن  قبل  الثالث  الشوط  بداية 
نيل الفارق للفريق الضيف قبل نحو دقيقتين 

من النهاية.
ويتصدر بلوز، الذي حقق انتصاره الرابع 
 50 برصيد  الغربي  القسم  التوالي،  على 
كولورادو  على  نقاط  بثالث  متقدما  نقطة 
أفاالنش صاحب المركز الثاني الذي تغلب 

4-1 على مستضيفه شيكاجو بالكهوكس.
القسم  في  السابع  المركز  أويلرز  ويحتل 

ذاته برصيد 42 نقطة.
ديفلز  نيوجيرز  تغلب  أخرى  مباراة  وفي 

3-1 على ضيفه أنهايم دكس.

بفيالدلفيا  هزيمة  أول  هيت  ميامي  ألحق 
سيفنتي سيكسرز على ملعبه في دوري كرة 
السلة األمريكي للمحترفين هذا الموسم عندما 
تغلب عليه )108-104(، فجر اليوم الخميس. 
وكان سيكسرز هو آخر فريق لم يخسر على 
في  االنتصار  له  سبق  إذ  الموسم  هذا  أرضه 

14 مباراة في فيالدلفيا.
المباراة  على  األرض  صاحب  وسيطر 
في  نقطة   12 إلى  لصالحه  الفارق  ووصل 
منتصف الربع الثاني لكن هيت انتفض لينتزع 
التقدم 47-46 بفضل تسجيل 10 نقاط مقابل 

3 لمنافسه.
وأنهى هيت الشوط األول متقدما 56-48، ثم 
حافظ على تفوقه في الربع الثالث وزاد الفارق 
من  ثانية  و17  دقائق   6 قبل  نقطة   16 إلى 

نهاية المباراة.
قلص  عندما  سينتفض  سيكسرز  أن  وبدا 
النتيجة إلى 104-101 قبل 47.9 ثانية من 
 5 إلى  الفارق  أعاد  باتلر  جيمي  لكن  النهاية 

نقاط لصالح الفريق الضيف.

وسجل توبياس هاريس رمية ثالثية لسيكسرز 
ليجعل النتيجة 106-104 غير أن هيت صمد 
ليحقق االنتصار رقم 20 في 28 مباراة هذا 
القسم  في  الثاني  المركز  إلى  ويقفز  الموسم 
وتراجع  باكس.  ميلووكي  خلف  الشرقي 
الخامس  إلى  الثاني  المركز  من  سيكسرز 
هزائم.  و9  فوزاً   20 برصيد  ذاته  القسم  في 

هيت  مسجلي  قائمة  نان  كندريك  وتصدر 
برصيد 26 نقطة فيما أضاف زميله بام أدبايو 
 14 بإحراز  باتلر  جيمي  واكتفى  نقطة   23
األكثر  إمبيد  جويل  الكاميروني  وكان  نقطة. 
 22 برصيد  سيكسرز  صفوف  في  تسجيالً 
نقطة كما استحوذ على 19 كرة مرتدة وأحرز 

زميله هاريس 20 نقطة.

مواجهة  أهداف  بدون  السلبي  التعادل  حسم 
الكالسيكو بين القطبين برشلونة ولاير مدريد، 
المؤجلة من الجولة العاشرة في الليغا، في معقل 

البلوغرانا »كامب نو«.
 36 إلى  رصيده  برشلونة  يرفع  التعادل  وبهذا 
ويواصل  األهداف،  بفارق  الصدارة  في  نقطة 
في  النقاط  عدد  بنفس  ُمالحقته  مدريد  لاير 
الوصافة. بدأ لاير مدريد الُمباراة بضغط قوي 
تهديد  أول  وظهر  برشلونة،  دفاعات  على 
الفرنسي  بتسديدة من  الدقيقة 10،  لألبيض في 
الجزاء، تصدى  بنزيما من حدود منطقة  كريم 
شتيغن  تير  أندريه  مارك  األلماني  بسهولة  لها 
مدافع  بيكيه  جيرارد  وأنقذ  البلوغرانا.  حارس 
في  األول  الهدف  استقبال  من  فريقه  برشلونة، 
الدقيقة 17، حيث حصل لاير مدريد على ركلة 
بالرأس،  الذي سدد  فاران  إلى  ركنية، وصلت 
لكن تألق بيكيه في تشتيت الكرة من على خط 
ُمدافع  برأسه وأهدر سيرجيو راموس  المرمى 
لاير مدريد، فرصة سهلة في الدقيقة 24، حيث 
األيسر عبر  الطرف  من  كرة عرضية  استقبل 
الفرنسي فيرالند ميندي، وسدد برعونة بجانب 
البرازيلي  وأرسل  شتيغن.  لتير  األيمن  القائم 
كاسيميرو تسديدة صاروخية من خارج منطقة 
الجزاء، تصدى لها تير شتيغن ببراعة وحولها 

إلى ركنية في الدقيقة 25.
وفي أول تهديد لبرشلونة، بعد مرور 30 دقيقة، 
األيسر،  الطرف  من  عرضية  كرة  ألبا  أرسل 
تصدى لها الحارس كورتوا، لترتد أمام ميسي 
الذي سدد بدوره، لكن راموس في الموعد شتت 

الكرة بعيداً عن مرمى الميرنجي.
قوية  بتسديدة  سريعاً،  مدريد  لاير  رد  وجاء 
منطقة  حدود  على  فالفيردي  فيدي  الشاب  من 

الجزاء، مرت بجانب القائم األيسر لتير شتيغن 
في  فرصة  أخطر  ألبا  وأهدر   .31 الدقيقة  في 
حيث   ،41 الدقيقة  في  لبرشلونة  األول  الشوط 
أرسل له ميسي كرة في العمق خلف دفاع لاير 
تسديدته  لكن  كورتوا،  بالحارس  لينفرد  مدريد 

مرت بجانب القائم األيسر للبلجيكي.
وواصل تير شتيغن تألقه، حيث تصدي لتسديدة 
لاير  العب  فالفيردي  فيدي  من  صاروخية 
الدقيقة  في  الجزاء  منطقة  خارج  من  مدريد، 
44، لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي بدون 

أهداف.
ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي سحب 
نيلسون سيميدو وأشرك أرتورو فيدال، والحقاً 

دفع بفاتي بدالً من غريزمان.
برشلونة،  وقائد  نجم  ميسي  ليونيل  وتعامل 
للبارسا  حقيقية  فرصة  أول  في  شديدة  برعونة 

في الشوط الثاني في الدقيقة 60.
وأهدر غاريث بيل فرصة تسجيل الهف األول 
استقبل  حيث   ،67 الدقيقة  في  مدريد  لريال 
تمريرة من فالفيردي في منطقة الجزاء، وسدد 

في الشباك الخارجية لمرمى تير شتيغن.
فرينكي  من  ضعيفة  لتسديدة  كورتوا  وتصدى 
دي يونغ العب وسط برشلونة في الدقيقة 71.

مدريد  لريال  التقدم  هدف  بيل  غاريث  وسجل 
في الدقيقة 72، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي 

التسلل على فيرالند ميندي.
حيث   ،80 الدقيقة  في  تغييراته  زيدان  وبدأ 
أشرك مودريتش ورودريغو بدالً من فالفيردي 

وإيسكو.
ولم ينجح كال الطرفين في تشكيل أي خطورة 
في الدقائق األخيرة من المباراة، ليقتسم القطبان 

الصدارة ُمجدداً بفارق األهداف للبلوغرانا.

تقرير/ جوان حممد

شبيبة تل كوجر ودجلة إلى الدرجة األولى 
وحسم البطاقة الثالثة السبت القادم

ياضية... حقيبة روناهي الر

بلوز يهزم أويلرز بدوري هوكي الجليد

يمة على ملعبه في سيكسرز يتلقى أول هز
يكي  دوري السلة األمر

كالسيكو سلبي بين برشلونة 
يد يال مدر ور

تقرير/ نشتيمان ماردنلي
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الفوضى  حالة  إن  القول  بمقدورنا  هنا  من 
عدة  تستمر  سوف  المنطقة  بها  تمر  التي 
من  تشكيلها  إعادة  يتم  حتى  أخرى  سنوات 
جديد وفق مصالح وأجندات القوى المهيمنة 
من جهة، ومصالح الشعوب التواقة للكرامة 
والحرية من جهة أخرى، قرٌن مضى على 
تطورات  وفق  تشكلت  التي  الدول  تناحر 
توازنات  حسب  وكذلك  العالميتين  الحربين 

القوى المنتصرة فيها.
فيه  تصارعت  قرناً  العشرين  القرن  وكان 
ولتكون  هيمنتها  لفرض  المنتصرة  القوى 
القطب الواحد على حساب تحجيم أو إسقاط 
الغريم  يكون  أن  حاول  لطالما  الذي  النّد، 
فشلت  الجغرافيا،  نفوذه على بعض  ويبسط 
يكون  أن  في  الروسي  القطب  محاوالت 
الجماهير  باسم  الناطقة  األخرى  الجبهة 
االشتراكية،  لواء  حمل  والذي  المضطهدة 
للعدالة  للوصول  الدولة  بمنطق  التشبث 
التي  األسباب  أهم  من  كان  االجتماعية 
أطاحت بما سمي بالدكتاتورية البروليتارية، 
الحداثة  آلة  في  مسنن  أصبحت  والتي 
على  تبكي  وراحت  الليبرالية  الرأسمالية 

أطالل الرأسمال المالي العالمي.

سيُكتب للعماد عون أنه إما أن سعة صدره 
خالل  من  يعتمد  لم  أنه  وإما  استثنائية، 
ربما  أو  تأديباً،  االنتقام  أسلوب  جماعاته 
وما  قيل  ما  على  رداً  ذلك  من  قساوة  أكثر 
زال يقال في حقه من كالم أطلقه وما زال 
يطلقه محتجون أحياناً، وفي بعض المرات 
أصحاب أقالم تجاوزوا فيما كتبوه الخطوط 
الحمراء في موضوع تعاُمل هؤالء مع مقام 

هو األرفع شأناً بين أصحاب المقامات.
من  رسمية،  مؤسسات  جدران  حفلت  لقد 
وزارة  مبنى  في  طوالً  األكثر  الجدار  بينها 
البالد  رئيس  استهدفت  بعبارات  اإلعالم، 
المسؤولين  وبعض  مصرفها  وحاكم 
ما  معظم  وفي  الحكومة،  ترؤس  وطالبي 
خطه غاضبون من عبارات طغت مفردات 
يتحمل  ذلك  وفي  عداها،  ما  على  اإلساءة 
كما  الحراك،  في  النُخب  طيف  المسؤولية 
وإصرارهم  ثباتهم  المدن  ألهل  سيُكتب 
انضمام  نفسه  الوقت  في  آملين  لهم،  وتحمُّ
مع  وهذا  إليهم.  السهل  أهل  مع  الجبل  أهل 
األسف لم يحصل وبقيت االنتفاضة تصنيفاً 
موضوعياً هي انتفاضة أهل الساحل اللبناني 
أو أهل العواصم الثالث للبنان كما المتعارف 
عليه كتصنيف، بمعنى أن بيروت التي هي 
جانبها صيدا  إلى  هنالك  الرئيسية  العاصمة 
كعاصمة  وطرابلس  للجنوب  كعاصمة 
أهل  وكذلك  الجبل  أهل  أن  ولو  للشمال. 
الساحل وبكثافة قريبة  بأهل  التحموا  السهل 
بيروت  ميادين  في  شهدناها  بالتي  الشبه 
على  ساحلية  ومناطق  وطرابلس  وصيدا 
بسرعة  الموقف  تبدَّل  لكان  العاصمة  كتف 

9سياسة آراء 4
نحو كونفدرالية مشرق المتوسط الديمقراطي

قراءة هادئة للذي جرى

يين  ماك الشرقاوي: »توطين الالجئين السور
يمة حرب« في شمال وشرق سويا جر
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أكد عضو الحزب الديمقراطي األمريكي 
بتوطين  أردوغان  نية  أن  الشرقاوي  ماك 
بمناطق  تركيا  في  سوري  الجئ  مليون 
مؤخراً  احتلها  التي  سوريا  شرق  شمال 
جنيف  اتفاقية  من   49 للمادة  وفقاً  تعتبر 
جريمة من جرائم الحرب، وهدفه من وراء 
إحداث  سوريا  شمال  لمناطق  االجتياح 
المناطق؛  بتلك  السكان  تركيبة  في  تغيير 
أي في مناطق الغزو التركي، وأشار إلى 
الكرد  يسكنها  باألصل  المناطق  هذه  أن 
سوريا  قوات  تحميها  وكانت  سوريا،  في 
التي  »الجماعات  وأضاف:  الديمقراطية. 
سيتم توطينها هناك هم جماعات متطرفة 
موالية لدولة االحتالل التركي، وهي التي 
ستختار مجيئهم ومعظمهم من المتواجدين 
مع  أوضاعها  تسوية  يتم  كي  إدلب؛  في 
اآلن  التركي  االحتالل  ودولة  الروس. 
تعيد تصدير الجماعات اإلرهابية في ليبيا 
وبخاصة في مصراته وطرابلس والتسلل 
إلى سيناء لالنضمام إلى داعش والقاعدة 

المتواجدين أصالً هناك«.
وبيّن بأن ما يفعله أردوغان يعتبر جريمة 
يحتل  ألنه  الدولي؛  القانون  وفق  حرب 
أراضي  على  والسيطرة  سوريا.  شمال 
أراضي  احتالل  يعتبر  بالقوة  اآلخرين 
دولة ذات سيادة وعضو في األمم المتحدة، 
مع  عملت  التركي  االحتالل  دولة  وأن 
عصابات لسرقة النفط السوري من خالل 
وسواها  داعش  من  المنطقة  في  وكالئها 
لها،  الموالية  المتطرفة  المجموعات  من 
وأشار إلى أن العالقات األمريكية التركية 
على المحك وبخاصة في المراحل األخيرة 

والحرب الكالمية بينهم.
السكانية  التركيبة  في  تغيير  إحداث 

بالمنطقة
أجرته  الذي  اللقاء  خالل  من  ذلك  جاء 
الحزب  عضو  مع  لألنباء  فرات  وكالة 
الشرقاوي  ماك  األمريكي  الديمقراطي 
التهديدات  »إن  قائالً:  تحدث  والذي 
بشمال شرق  المنطقة خاصة  في  التركية 
سوريا بإعادة توطين مليون من الالجئين 
ضمن  من  لديها  الموجودين  السوريين 
تقريباً  سوري  مليون  أربعة  إلى  ثالثة 
هو  منها  أردوغان  هدف  إنما  بتركيا، 
في  السكانية  التركيبة  في  تغيير  إحداث 
تلك المنطقة؛ أي تغيير ديمغرافية المكان. 
توطين  أردوغان  يريد  التي  والمناطق 
الالجئين فيها، إنما هي مناطق يسكنها في 
األصل كرد سوريا، وكانت تحميها قوات 
أن  يريد  وأردوغان  الديمقراطية،  سوريا 
كم،   30 بعمق  الحدود،  داخل  إلى  يدخل 
يطلق  ما  وهي  كم،   480 حدود  وبطول 
عليها )المنطقة اآلمنة( ويهدف من خاللها 
ممن  فيها،  سوري  مليون  توطين  إعادة 
له؛ لكي يندمجوا  الموالين  سيختارهم من 
مع الجماعات اإلرهابية من جيش اإلسالم 
وأحرار الشرقية وجبهة النصرة وغيرها 

في  الموجودين  اإلرهابية  الجماعات  من 
تسوية  بعد  يخرجها  سوف  والتي  إدلب، 

ملف إدلب.
يريد  أردوغان  أن  إلى  الشرقاوي  وأشار 
بذلك أن يدمج هذه الجماعات في المنطقة 
عندما  أي  الحقاً،  ليستخدمها  المزعومة 
المرتزقة  الجماعات  إنتاج  إعادة  يريد 
وتصديرها ألماكن أخرى، ونقل الصراع 
تصدير  يعيد  اآلن  وهو  أخرى،  ألماكن 
غرب  في  اإلرهابية  الجماعات  وإنتاج 
إلى  والتسلسل  وطرابلس  بمصراته  ليبيا 
والقاعدة  داعش  الى  واالنضمام  سيناء 

والجماعات اإلرهابية المتواجدة هناك.
أردوغان  يفعله  »ما  الشرقاوي:  وأكد 
من  جريمة  يعتبر  الدولي  للقانون  وفقاً 
جرائم الحرب؛ ألنه محتل لشمال سوريا، 
والتي  بها،  قام  التي  العسكرية  فالهجمة 
أطلق عليها على غير الحقيقة نبع السالم، 
ألراض  احتالل  الواقع  في  هي  وإنما 
سورية، وهي دولة ذات سيادة ومن الدول 
المنضمة لألمم المتحدة وكاملة العضوية. 
وإذا كان المحتل التركي يتحكم في منطقة 

تغيير  أو  توطين  إعادة  فأن  يحتلها  التي 
سكان  إسكان  من  المكان  لديمغرافية 
نزحوا  التي  أماكنهم  غير  في  سوريين 
المادة 49  لمعاهدة جنيف  منها، هذا وفقاً 
أن  أي  الحرب  جرائم  من  جريمة  تعتبر 
االحتالل  تحت  المواطنين  توطين  إعادة 

جريمة من جرائم الحرب«.

ولفت الشرقاوي إلى أن أردوغان ال يأبه 
عليه  سيقدم  »ما  وقال:  الدولي  بالقانون 
جريمة أخرى تضاف للجرائم التي ارتكبها 
من المذابح بحق الكرد والشعوب األخرى 
الجماعات  وإطالق  المناطق،  تلك  في 
من  جرائمهم  مجدداً  لنشهد  اإلرهابية 
الكاميرات،  أمام  ورفعها  الرؤوس  قطع  
واالغتصابات  الميدانية  واإلعدامات 
واالختطافات وتهجير أكثر من 200 ألف 
من السكان الكرد من هذه المناطق، الذين 
فروا هاربين من أتون العمليات اإلرهابية 
العسكرية والقصف الجوي من الطائرات 
التركية  والقوات  الغاشمة،  التركية 
اإلرهابية،  الجماعات  من  المدعومة 
والقصف المدفعي الثقيل المكثف على هذه 

البلدات«. 

تركيا سرقت النفط السوري 
عرب وكالئها باملنطقة

األوروبية  الدول  أردوغان  تهديد  وحول 
قال  األوروبيين  الدواعش  بورقة 

دعا  الذي  االجتماع  »في  الشرقاوي: 
وبريطانيا،  وفرنسا  ألمانيا  أردوغان  إليه 
الملف  أهم العب في هذا  إليه  ولم يدعوا 
وهو النظام السوري، ولم يدعو إليه حتى 
الثالثة في  روسيا الضامن من الضامنين 
الملف السوري، أعتقد أن في هذا االجتماع 
المزمع إقامته يريد من خالله أردوغان أن 
يلعب بورقة المهاجرين، وفتح الحدود مع 
أوروبا وأيضا ورقة داعش من الجنسيات 
كانت  أوروبا  ودول  لدولهم.  األجنبية 
األمر،  هذا  في  صارماً  موقفاً  اتخذت  قد 
وعن  المقاتلين  عن  الجنسية  واسقطت 
نتيجة  ولدوا  الذين  وأطفالهم  زوجاتهم 
هذه الزيجات، أعتقد أن اردوغان يضغط 
بخالف  أخرى  مبالغ  لكسب  أوروبا  على 
على  للصرف  عليها  حصل  التي  المبالغ 

الالجئين«. 
المتحدة  الواليات  بموقف  يتعلق  وفيما 
الشرقاوي  تحدث  يجري  مما  األمريكية 
في  متقلبة  أمريكا  سياسات  »إن  بقوله: 
الرئيس  بوجود  خاصة  األخيرة،  الفترة 
االستراتيجية  أن  إذ  ترامب،  دونالد 
غامضة  السوري  الملف  في  األمريكية 
األزمة  حلحلة  آلية  يخص  فيما  ما،  نوعاً 

السلمي  الشق  في  والدخول  السورية 
ومساعدة االمم المتحدة في مباحثات جنيف 
وكتابة  الدستورية  اللجنة  إلى  للوصول 
الرئاسية  واالنتخابات  السوري  الدستور 
وغيرها من األمور. وما رأيناه أن ترامب 

منطقة  ومن  السوري  الملف  من  ينسحب 
القواعد  ويترك  سوريا  وشرق  شمال 
العسكرية التي أقامها هناك، ويدير ظهره 
مع  بالًء حسناً  أبلوا  الذين  الكرد،  لحلفائه 
القوات األمريكية في حرب ضروس ضد 
القضاء  استطاعوا  وبالتأكيد  اإلرهاب، 
وشرق  شمال  وطهروا  داعش  على  فعال 
يقارب  ما  واعتقلوا  الدواعش  من  سوريا 
أن  يعلم  والكل  الدواعش،  من  ألف   12
تطويق هؤالء الدواعش يحتاج إلى نفقات 

باهظة وأمريكا تعلم ذلك جيداً«.
»وزير  بالقول:  حديثه  الشرقاوي  وتابع 
وأيضا  إسبر  مارك  األمريكي  الدفاع 
وجود  بأن  صرحا  االمريكي  الرئيس 
لحماية  هو  سوريا  في  األمريكية  القوات 
النفط السوري وعدم وقوعه بيد الدواعش 
أن  والجماعات اإلرهابية، وبات واضحاً 
إلى  تسعى  األمريكية  المتحدة  الواليات 
والذي  السوري،  النفط  على  السيطرة 
يتركز في منطقة »شرق الفرات« بمنطقة 
المتحدة  الواليات  أبقت  لذا  الزور  دير 
آبار  لحماية  جندي   600 على  االمريكية 
النفط، وبالتأكيد يدعمها سبعة آالف جندي 
في  الموجودة  األمريكية  القواعد  في 

العراق، ويدعمها أيضا التواجد العسكري 
وأيضا  بقطر  العسكرية  قاعدته  في 
حامالت الطائرات المتواجدة في المنطقة. 
وكانت هناك عمليات سرقة للنفط السوري 
في  وكالءه  خالل  من  أردوغان  قبل  من 
والجماعات  الدواعش  من  المنطقة 
اإلرهابية، وكان يشتري البترول بأسعار 
زهيدة جداً وكانت تباع لشركات باسم ابنه 
أخرى  مرة  النفط  هذا  بيع  ليعاد  وصهره 
من  كبيرة  مالية  مكاسب  تركيا  وحققت 

وراء ذلك«.

السياسات اخلاطئة ألردوغان 
ستودي برتكيا إىل اهلالك

وحول مستقبل العالقات األمريكية التركية 
األفق  »في  بقوله:  الشرقاوي  تحدث 
لوزير  الضبابي  اإلعالن  وبعد  القريب 
الذي  أوغلو  جاويش  التركية  الخارجية 
هدد فيه أمريكا في حال فرض الكونغرس 
األمريكي عقوبات على تركيا، بأن األخيرة 
القاعدتين  من  أمريكا  بطرد  ترد  سوف 
وقيل  وكورجيك،  انجرليك  العسكريتين 
هي  إنما  الضبابية  التصريحات  هذه  إن 
جس للنبض، وقيل أيضا إنها فقط تدرس 
لسان  وعلى  البنتاغون  ولكن  الموضوع، 
وزير الدفاع االمريكي طلب من األتراك 
تحديد ما تقصده من تهديها. وكما هو معلوم 
ليستا  وكورجيك  انجرليك  القاعدتين  أن 
أيضا،  للناتو  األمريكية، هي  للقوات  فقط 
األمريكية  المتحدة  الواليات  وبالتأكيد 
أكبر قوة عسكرية ضاربة في حلف الناتو 
من  باالنسحاب  جديا  تركيا  تفكر  فهل 
تكون  سوف  العالقات  هل  الناتو؟،  حلف 
وواشنطن؟  أنقرة  بين  متأججة  عالقات 
وهنا يجب أال ينسى اردوغان أن تغريدة 
أثرت  اندروا  القس  أزمة  في  ترامب  من 
وبشكل  التركي  االقتصاد  على  بالسلب 
أمام  التركية  الليرة  تهاوت  وكيف  كبير 

الدوالر األمريكي«.
الديمقراطي  الحزب  عضو  واختتم 
بالقول:  حديثه  الشرقاوي  ماك  األمريكي 
»خطوة من أردوغان بهذا االتجاه ستكون 
مغامرة كبيرة، لو فعلها خاصة أنه أدخل 
والهش  المتدهور  اقتصاده  ظل  في  نفسه 
الشمال  باحتالله  عسكرية،  عمليات  في 
واآلن  واعزاز،  والباب  عفرين  السوري 
شمال وشرق سوريا، ويبدأ اآلن بمغامرة 
قوات  إرسال  خالل  من  جديدة  عسكرية 
ليبيا،  عسكرية إلقامة قاعدة عسكرية في 
هذه مغامرات غير محسوبة من أردوغان، 
على  األمريكية  التركية  العالقات  واليوم 
وطرد  العسكري  التعاون  ووقف  المحك 
القوات  وإخراج  األمريكية  القوات 
بمثابة  ستكون  القاعدتين  من  األمريكية 

القشة التي تقصم ظهر البعير«.

محمد أرسالن 

فؤاد مطر 

دورها  تستعيد  أن  روسيا  اآلن  تحاول 
هذه  ثانية ضمن  عليه  السيطرة  فقدت  الذي 
باعتمادها  المنطقة،  في  المنتشرة  الفوضى 
للنظم  وحمايتها  الفظة  القوة  منطق  على 
الوطنية  السيادة  القوموية تحت حجة حماية 
الحادي  القرن  في  وأننا  العلم  مع  للدولة، 
المعلوماتية  التطورات  تجاوزت  والعشرين 
الوطنية  السيادة  مفهوم  التكنولوجية 
المواطنة  أن مفهوم  للدولة. وحتى  والقومية 
عن  له  االجتماع  علماء  يبحث  ذاته  بحد 
الجارية  التطورات  يواكب  جديد  تعريف 
بحد  المواطن  مصطلح  وكذلك  المتسارعة، 

والكثير من  لتعريف جديد  بحاجة  بات  ذاته 
في  استخدمناها  التي  األخرى  المصطلحات 

القرن الماضي.
المنطقة  تضرب  التي  السياسية  الفوضى 
برمتها أثرت بشكل كبير على دول مشرق 
ولبنان،  وسوريا  العراق  من  المتوسط 
إيران،  على  اآلن  الخانقة  الحصار  وحالة 
إعادة  أو  مجدداً  البحث  علينا  يحتم  ذلك  كل 
وتعريفات  مصطلحات  من  الكثير  دراسة 
التأثير  له  العشرين، وهذا ما سيكون  القرن 
من  جديد  من  المنطقة  تشكل  على  الكبير 
المتعارف  التشكيل  وكذلك  الشكل  حيث 

المنطقة  يكون توصيف مستقبل  عليه. ربما 
من  العمل  من  لكثير  بحاجة  الجديد  بشكلها 
قِبل علماء االجتماع وكذلك المثقفين، ولربما 
تكون الخطوة األولى تبدأ من تجاوز الحدود 
على  تجاوزها  قبل  ومنطقياً  عقلياً  السياسية 
أرض الواقع، مصطلح “كونفدرالية مشرق 
األكثر  يكون  قد  الديمقراطي”،  المتوسط 
تداوالً خالل هذين العقدين على األقل وكذلك 

القرن الحاضر على األقل.
التي  العربية  الدول  بين  الوحدة  محاوالت 
كان  لما  فعل  رد  محاولة  كانت  ميتة  ولدت 
يُحاك من مؤامرات حولها، إال أنها لم تستمر 

إال سنوات في مثال مصر – سوريا، أما باقي 
الوحدة  بمشاريع  التغني  التي حاولت  الدول 
لم  األردن  ليبيا وكذلك  أو  العراق  كانت  إن 
يُكتب لها النجاح في أولى خطواتها األولى. 
المنطقة  دول  بين  ما  الوحدة  مشروع  وبقي 
يدغدغ أحالم شعوب المنطقة أكثر من الدول 
واالجتماعات  البيانات  في  قائماً  ذاتها،  بحِد 
التي  الدوامة  هذه  من  وللخروج  إال.  ليس 
غير  أو  مباشر  بشكل  كان  إن  فيها  أدخلونا 
معه  تعايشنا  واقعاً  باتت  أنها  إال  مباشر، 
وكأنه قدٌر ليس لنا أية حيلة في تغييره، لكن 
حالة الفوضى التي نعيشها وبالرغم من أنها 
أثرت بشكل سلبي على كل مجريات الحياة 
ونواحيها، إال أنها تحمل في طياتها عوامل 
على  عملنا  إن  ذاته  بحد  والتماسك  القوة 
بالرغم  األقل  على  بأنفسنا  مستقبلنا  صياغة 

من كافة التدخالت الخارجية.
الديمقراطي  المتوسط  مشرق  كونفدرالية 
كحلم  عليه  النقاش  يمكن  جديد  مصطلح 
الذي  المستقبل  تشكيل  أساس  على  يراودنا 
لكل  المناسب  الجواب  ويكون  سنبنيه، 
الضحايا الذين سقطوا قرابين في محاوالت 
تغيير األنظمة، وكذلك سيكون الرد المناسب 
المستميتة  القوموية  االستبدادية  لألنظمة 
للحفاظ على سلطتها المهزوزة، الكونفدرالية 
اإلداري  للنظام  األنسب  الشكل  تكون  ربما 
لعموم المنطقة وإبعادها من الجحيم واالقتتال 
األسلحة  عليه سماسرة شركات  يعمل  الذي 
العابرة للحدود، التي ال همَّ لها سوى الربح 
األعظمي على حساب المجتمعات والشعوب 

والدول.

وربما  التنفيذ،  قيد  المطالب  وباتت  قياسية، 
لم يحدث هذا االلتحام؛ ألن االحتجاج  خيراً 
في هذه الحال سيبلغ ذروة الغضب، وربما 
يحدث التعبير عن الغضب بصيغة انتقامية، 
وفي هذه الحال بدالً عن أن تكون االنتفاضة 
تصبح  فإنها  الحال  واقع  عن  تعبير  مجرد 
وسيلة  من  بأكثر  يؤخذ  الحال  لواقع  ثأراً 
من رموز ارتسمت فوق رؤوسهم عالمات 
الفساد الممقوت، واإلثراء غير المبرر وغير 
سنعيش  الحال  هذه  في  أننا  أي  المشروع، 
ذات  الفرنسية  بالثورة  الشبه  قريبة  حالة 

المقاصل والثورة البلشفية ذات المذابح.
إلى  أقرب  توضيحاً  األمر  يستوجب  هنا 
االفتراض حول عدم التحام أهل الجبل بأهل 
انتفاضة  من  الحراك  ينتقل  وبذلك  الساحل، 
غلبت فيها الحماسة والشعارات العفوية على 
»المانفيستو« الجاهز سلفاً إلى ثورة بكل ما 
يحتويه فِْعلها من إصالح للحال، وانتقام من 
طبقات صغيرة ألحقت الضرر بالطبقة التي 

تمثل أكثرية الشعب.
مكتظة  الساحلية  المدن  أن  التوضيح،  بداية 
اإليواء  ل  تحمُّ على  قدرتها  تفوق  بسكان 

هؤالء  أكثرية  نسبة  أن  كما  لهم،  الكريم 
الظروف  نتيجة  العوز  خط  من  اقتربت 
آالف  وثمة  العامة،  واالقتصادية  المالية 
من  في شقق صغيرة  متكدسة  تعيش  األسر 
بيوت منقوصة الحد األدنى من التأهيل. كما 
أن حالة العوز اتسعت ألن خيار طائفة دون 
المقاوم  للعمل  الطوائف  سائر  من  غيرها 
بدأ  إيراني  بمشروع  استراتيجياً  المرتبط 
ينعكس سلباً على العنصر األهم في البحبوحة 
من  اللبناني،  يعيشها  أن  يمكن  التي  النسبية 
عوائد السياحة ودوام وصول التحويالت من 
في  هذا  لكن  الخارج،  في  يعملون  لبنانيين 
نظامه وحكومته جيدة،  كانت عالقات  حال 
وفي الدرجة األُولى مع دول الخليج العربي، 
تبخل  لم  النفطي  الثرائي  تاريخها  في  التي 
مشروطة  مساعداتها  تكون  أن  دون  ومن 
تستعملها  مسلحة  ميليشيا  لها  تكون  وأيضاً 

في تدخالت لدى دول.
عون  العماد  ترأسه  الذي  النظام  أن  ورغم 
وكانت  حليفه »حزب هللا«،  وادي  في  كان 
الحكومة في المقابل وفي شخص رئيسها في 
شؤون  في  التدخل  عن  بالنفس  النأي  وادي 

اآلخرين، وهذا يرضي دول الخليج في حال 
كان الفعل ترجمة للقول، لكن هيمنة بجناحْيها 
النظام  من  بنسبة  والماروني  بكثرة  الشيعي 
متعَمد  خروج  صيغة  وفي  الحكومة،  على 
موضوع  في  عليه  متعارف  هو  ما  على 
وكذلك  تعادلهما،  على  الميزان  كفتي  بقاء 
في صيغة عبارات تجريح في حق مقامات 
عربية لم يتم الوقوف في وجه قائليها. ويوماً 
التجريح  الكيل من صوالت  فاض  آخر  تلو 
ومن إفقاد رئيس الحكومة بعض مسؤولياته 
بدًء  االنتفاضة  فكانت  مهابته،  إفقاد  بغرض 
لها، إال أنه بعدم التحام  باستقالة واستمراراً 
ما  تجني  لن  فيها  السهل  وأهل  الجبل  أهل 

تعكسه المطالب األحالمية.
له أسبابه،  الجبل والسهل  التحام أهل  وعدم 
االنتفاضة  في  المشاركين  أكثرية  كانت  لقد 
ووطأة  والبطالة  اإلذالل  من  الشكاة  هم 
العيش وانعدام الحصول على الماء النظيف 
الذي  واإلنصاف  تنقطع  ال  التي  والكهرباء 
يتوقون إليه، والطبابة التي ال تتوفر أحياناً، 
البطالة  ومعها  األسعار  بارتفاع  ناهيكم 
إن كثيرين  بل  المحروقات،  وتذبذب أسعار 

نزلوا إلى الساحات لضيق ذات اليد.
إلى  يعاني  ال  الصعبة  األحوال  هذه  مثل 
هؤالء  أن  ذلك  منها؛  الجبل  أهل  ما  حد 
تهيئ  عائلة  كل  نسبية،  بطمأنينة  يعيشون 
حبوب  من  البيت  مونة  الصيف  أشهر  في 
وخالف  ومربيات،  مجففة  وخضراوات 
ذلك من احتياجات مثل أنواع الشراب، كما 
من  يكفيه  ما  وسلفاً  دائماً  لديه  بيت  كل  أن 
وكل  والكشك،  والحمص  والعدس  البرغل 
بيت لديه حديقة صغيرة أو بستان، وفي هذه 
الحال يقطف العشبيات من بقدونس ونعناع 
شتالت  من  وبصل  وفجل  وزعتر  وكزبرة 
بستانه،  أشجار  من  الثمار  ويجني  حديقته، 
بقرتهم  من  الحليب  العائلة  أفراد  ويتناول 
عموماً في كل بيت، والبيض من الدجاجات 
من  يجفف  كما  دائماً،  مزدهر  تفقيسها  التي 
عن  يغنيه  ما  أنواعها  على  الخضراوات 
أكثرية  حال  هي  كما  الشراء،  إلى  الحاجة 
سكان مدن الساحل... أي باختصار، إن نسبة 
كما هي  قاسية  ليست  المعيشي عنده  الوجع 
يرى  وبذلك  الساحل،  مدن  أكثر سكان  لدى 
أال موجب للنزول إلى الميادين. لالعتراض، 
تخزين  على  قدرة  ولديه  يتكاسل  فلنقل  أو 
الغضب وتأجيل التعبير عنه، وهذا ال يعني 
على  لكنهما  تقاعسا،  والسهلي  الجبلي  أن 
بأن  شعرا  وإذا  ويراقبان،  يتأمالن  األرجح 
والئهما  من  أقوى  ونخوتهما  إنسانيتهما 
ال  فإنهما  التياري،  أو  الحركي  أو  الحزبي 
بد سيلتحمان بفاعلية وليس فقط بمشاركات 
هذه  وبقاعية. وفي  بعلبكية وجنوبية  رمزية 
الحال ال يعود رئيس البالد يمارس كل هذا 
الذي تعاطاه مع األزمة وجوالت االنتفاضة 
على النحو الذي مارسه وكان الدافع إلى أن 
جدران مراكز رسمية امتألت بإساءات ضد 

رئيس العهد، وكتابات تنادي بتنحيه. 
والية  هنالك نصف  زال  ما  حال،  أي  وفي 
دستورية  أحقية  يملك  من  يستطيع  رئاسية 
تمضية أيامه فيها أن يعوِّض الشعب اللبناني 

الذي ينام على ضيم ويصحو على خوف.
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من  الجناِة  مع  وأنّه من خطط ونسق  عثمان 
مجهولٍة  جهة  إلى  فّر  ذلك  وإثر  عناصره، 
واختفى أثره رغم معرفة المخابرات التركيّة 

وقادة الفصيل بالحيثيات الكاملة للجريمِة. 
المفارقة أّن المدعو عبدو عثمان ظهر مؤخراً 
بكافة  بصفة الجئ بالمملكة الهولندية متمتعاً 
المقدمة  واإلداريّة  القانونيّة  اإلجراءات 

لطالبي اللجوء دون تقّصي الحقائق عنه.

كيف استشهد حممد بكر 
حسني؟

الجمعة،  يوم  الشام«  تحرير  »هيئة  أقدمت 
على إعدام الشاب الكردّي محمد بكر حسين 
لناحية  التابعة  دمليا  قرية  من  عاماً(   21(
عناصَر  أّن  خبريّة  وذكرت مصادر  ماباتو، 
هيئة تحرير الشام اختطفت الشاب محمد قبل 
عدة أشهر في إدلب إذ كان من بين السوريين 
عبر  إدخاله  وتمَّ  تركيا  من  قسريّاً  المرحلين 
معبر باِب الهوى، فيما قالت مصادر إنّه كان 
بصدِد العودِة الطوعيِّة من تركيا إلى سوريا 
وتمَّ  السجَن  فأُودَع  واُختطف  إدلب،  عبر 
تعذيبه جلداً بتهمٍة ملفقٍة. وبعد عدِة أشهٍر من 
سجنه طالبوه بفديٍة ماليٍّة كبيرٍة لقاَء اإلفراِج 
عنه، تحت طائلِة قتله، إال أّن عائلته لم تستطع 

تأميَن المبلِغ المطلوِب.
 2019/12/11 الخميس  يوم  اتصل  محمد 
بعائلته عبر هاتف جوال، وتحدث مع شقيقه، 
فاستوصاه خيراً بوالديه وآخر ما قاله: »اليوم 
هو آخر يوم بحياتي، سلّم على األوالد ودير 
بالك على ماما وبابا...ال إله اال هللا«، وانقطع 
النصرة  نفذت  التالي  اليوم  في  االتصال. 
بالرصاص،  رمياً  حسين  بإعدام  تهديدها 
وأبلغوهم  حسين  بعائلة  تواصلوا  بعد  وفيما 
إدلب، وأرسلوا صورته  الستالِم جثمانه في 

لهم.

حاجو،  بهرم  الفنان  ألعمال  معرض 
السوريين  الفنانين  أبرز  من  واحد  وهو 
»الباب«  صالة  استضافته  المهجر  في 

في القاهرة. 
يقيم حاجو في ألمانيا على نحو دائم منذ 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  مطلع 
غير أن صلته بوطنه والمنطقة لم تنقطع 
العديد  تخللتها  إذ  السنوات،  هذه  خالل 
المختلفة  والمشاركات  المعارض  من 
في أكثر من عاصمة عربية، وهذه هي 
أعماله  فيها  يعرض  التي  األولى  المرة 
في القاهرة. المعرض يعد فرصة لتأمل 
مميزة،  مالمح  ذات  تصويرية  تجربة 
وتستند إلى خبرات عدة تستمد ثرائها من 
السوري  فهو  المتنوعة،  صاحبها  هوية 
الدائمة  إقامته  بحكم  المنتمي  الكردي، 
إلى الحراك الفني األوروبي، والُمخلص 
التصويرية  الممارسة  إلى  أيضاً 
عليها  المتعارف  وطبيعتها  بعناصرها 
والرؤى  األفكار  من  فيض  وسط 
محيطه.  في  المغايرة  والممارسات 
مالمح  لتشكل  السمات  هذه  كل  تجتمع 
بنائه  طريقة  من  حاجو،  بهرم  تجربة 
للعمل وتعامله مع المساحة، إلى طبيعة 
المشكلة  والمكونات  البصري،  السرد 

لهذه األعمال.
أعمال بهرم حاجو تدفعك إلى الوقوع في 
قد  األولى،  للمرة  مطالعتها  أسرها حال 
يكمن سر هذا االنجذاب السريع في ثراء 
لألمر  أن  أو  مشاربها،  وتعدد  التجربة 
عالقة بطبيعة هذه التكوينات التي تشكل 
لوحاته، غير أن المؤكد أنها تنطوي في 
مقومات  على  معاً  وتشاركها  مجملها 

حضور الفت. حين تطالع أعمال حاجو 
من  دافئة  خيوط  الفور  على  تتجلى 
الحوار الصامت معها، لتشدك في هدوء 
الكبيرة  المساحات  تساهم  شباكها.  نحو 
عليها  العمل  الفنان  يفضل  التي  نسبياً 
في احتواء مجال الرؤية لديك على نحو 
ما، فال تجد مفراً حينها سوى االستسالم 
لهذا الشرك. وحين تظن أنك قادر على 
المغادرة سرعان تلتقط العين هذه الحيلة 
الستالب  الفنان  إليها  يلجأ  التي  اللونية 
الجمع  في  والمتمثلة  جديد،  من  الرؤية 
بين درجات اللون الحيادية والصريحة. 
وسط  تباغتك  الصريح  اللون  من  بقعة 
تتبعك  مسار  فتحدد  الرمادية،  المساحة 
أشبه  هنا  اللون  بقعة  التفاصيل،  لبقية 
بوشاح شفاف يستر ُعري الجسد الممدد 
أمامك على مساحة الرسم، وشاح شفاف 
ما  يُظهر  ما  بقدر  يحجب  ال  اللون  من 

تحته.
المساحة  عبر  الخاطفة  رحلتك  في 
ال  آخر  بشيء  عيناك  تشتبك  المرسومة 
بهرم  تجربة  في  وحضوراً  سطوة  يقل 
انتباهك  تسترعي  إذ  التصويرية،  حاجو 
إليك  المحدقة  العيون  هذه  الفور  على 
تارة أو الالهية عنك إلى المجهول تارة 
أخرى، في تأكيد لهذا الحضور اإلنساني 
داخل العمل. تمتلك العين بال شك لغتها 
الخاصة التي يتشارك فيها البشر جميعاً، 
ونافذة  السر،  ومكمن  الوجه،  نور  هي 
عناصر  بين  األقدر  وهي  الروح،  إلى 

الجسد على التعبير في صمت. 
بنظراتها  تطالعك  بهرم حاجو  شخوص 
اختالسك  عند  يباغتك  كمن  الصامتة 

باللوم  مشوب  ترقب  إليه،  النظر 
جميعها  األعمال  واألسى.  والدهشة 
وامرأة،  لرجل  ثنائيات  على  تعتمد 
المالمح،  وتتكرر  أحياناً  الهويات  تتبدل 
البناء  في  األبرز  االعتماد  يظل  ولكن 
البصري لألعمال على فكرة الحوار بين 
انتباهنا  يلفت  ربما  بشريين.  عنصرين 
عنصري  بين  البادي  الجفاء  هذا  هنا 
يميل  اآلخر،  عن  متعمد  نأي  العمل، 
أحياناً إلى القسوة واإلمعان في القطيعة. 
التفاتة  بين األعمال جميعها ال نلمح أي 
ال  كمن  شريكه،  نحو  العنصرين  ألحد 
يشعر بوجوده، أو أن كل منهما انعكاس 
بين  صامت  حوار  هو  اآلخر،  لصورة 
كقرين  اآلخر  مع  كالهما  يتعامل  اثنين 
مخيلة  من  حضوره  يكتسب  مرئي  ال 
صاحبه. يرسخ لهذا اإلطار المضطرب 
الخلفية،  في  الضبابي  اللون  من  مزيج 
فراغ ممتد ومبهم يشكل معظم المساحة، 
ال يشير هذا الفراغ إلى مكان أو زمان، 

كأنه المجهول الذي يترصد في الخفاء.
ما يلفت أيضاً في أعمال بهرم حاجو هو 
التمسك بالقوام المدرسي في بناء الجسد، 
)موديل(  نموذج  على  اعتماداً  يكون  قد 
أو ربما استناداً إلى المخيلة. هذا التماسك 
يشتبك  للجسد  استحضاره  في  الرصين 
اللوني  في جانب منه مع طريقة تعامله 
لها؛  اللونية  ومعالجاته  المساحة  مع 
من  بمسحة  تحتفظ  التي  المعالجات  هذه 
على  كثيراً  حاجو  بهرم  يعول  التجريد. 
المعالجات  هذه  بين  التجانس  فرض 
التلوين  بين  كالمزج  المتباينة،  الثنائية 
والليونة  الحدة  بين  والرسم، والمراوحة 
والمساحات،  الخطوط  مع  التعامل  في 
ورسوخها  للكتلة  الطاغي  الحضور  أو 
الالفت وسط فراغ لوني مضطرب، مع 
الحفاظ أيضاً على أكبر قدر من التوازن 
المتفاوتة  المعالجات  ثم هذه  واالنسجام، 
بين الحسي والوجداني للجسد اإلنساني.

سوريا  شمال  في  المولود  حاجو  بهرم 
مطلع  منذ  ألمانيا  في  يقيم  1952م  عام 
تلقى  الماضي.  القرن  من  السبعينيات 
أكمل  ثم  وبغداد،  دمشق  في  تعليمه 
دراسته في أكاديمية مونستر للفنون في 
كثير  في  أعماله  حاجو  عرض  ألمانيا. 
حاصل  وهو  العالم  حول  العواصم  من 
على جائزة هنري ماتيس الفرنسية عام 

2014م.
وكاالت

والميتافيزيقا«  »الموسيقى  كتاب  ينقسم 
للباحث العراقي علي الشوك، إلى أربعة 
عشر فصالً ال يحمل أي منها عنواناً، ألنها 
اه  سمَّ بما  ترتبط  واحدة  فكرة  تعالج  كلها 
المؤلِّف: »االستعذاب الفطري للموسيقى 
لدى كل إنسان«، ويقصد به ميل الطبيعة 
والتأثر  الموسيقى  سماع  إلى  اإلنسانية 
يُعدُّ  الكتاب  أن  من  الرغم  وعلى  بها. 
بالموسيقى،  كاتبه  ذاتياً عن عالقة  سرداً 
فقد يمكن التعامل معه أيضاً بوصفه بحثاً 
الموسيقية  والمقامات  اآلالت  عن  طويالً 
الكتاب  أكده وصف  ما  وهو  وُصنّاعها، 
ن على غالفه، فهو ليس سيرة ذاتية  المدوَّ

أو مقاالت إنما هو »دراسة«.
بين  العالقة  طبيعة  الكتاب  يشرح 
»الموسيقى والميتافيزيقا«، وكيف يمكن 
العالم  مثل  لمحبيها  الموسيقى  تصير  أن 
المثالي ألنها تنقلهم إلى عالم بديل يحقق 
يطرح  هذا  وعن  المنشودة.  راحتهم  لهم 
موقع  هو  »ما  األساسي:  سؤاله  المؤلِّف 
هو  وما  البشر؟  حياة  في  الموسيقى 
ويجيب:  األخرى؟«  الفنون  بين  موقعها 
»للوهلة األولى يبدو أن للموسيقى سحراً 
من  أي  سحر  عن  يختلف  قد  خاصاً 
الفنون األخرى«، ويشير في هذا الصدد 
الموسيقى«  في  التخديري  »العامل  إلى 

ومفعوله على جموع المستمعين.
ويتوقف علي الشوك في كتابه عند جملة 
الموسيقي،  التأليف  بأشكال  ترتبط  أشياء 
مثل  التأليف،  هذا  بدايات  في  ويبحث 
المتتالية، التي تدعى بالعربية »النوبة«، 
العصر  في  الوجود  إلى  ظهرت  وقد 
والعازفون  المغنون  كان  عندما  العباسي 
الذين يحضرون في ساعات معينة في أيام 
معينة يؤدون أدوارهم، كلٌّ حسب نوبته. 
والمقارنة  التأصيل  في  النهج  هذا  وعلى 
يعالج المؤلِّف أشكاالً موسيقية أخرى مثل 

السوناتا والكونشرتو والسيمفونية. 
ويبحث كذلك في فلسفة اآلالت الموسيقية 
مع  يقول  كما  تتماشى  التي  وعملها 
سحرها الحسي وما فوق الحسي. وهكذا 
على  الكتاب  سياق  في  القارئ  ف  يتعرَّ
وهل  العود،  آلة  بتاريخ  خاصة  تفاصيل 
هي آلة عربية أو شرقية أم لها أصول أو 
»هوية« أخرى، ويفهم كذلك تقنية عمل 
ها المؤلِّف »أكبر إنجاز  آلة البيانو التي يعدُّ
ويقارنها  الموسيقى«،  تاريخ  في  ثوري 
ويكتب  حسية،  ها  يعدُّ التي  الكمان  بآلة 
إلى  أستمع  عندما  أشعر  »أنا  ذلك:  عن 
أستمع  أما عندما  دائماً.  هنا  أنني  الكمان 

إلى البيانو فإنني أشعر أنني هناك«.

في عفرين يسعى االحتالل التركّي من خالل 
فصائل المرتزقة الموالية له إلى تضييق سبل 
المنطقة  أهالي  الكرد  المواطنين  على  الحياِة 
المنطقة  استباحة  سياسة  ويتبع  األصالء 
بيئِة  وخلِق  واإلفقاِر  التجويِع  على  تشتمل 
والخطِف  العشوائّي  االعتقاِل  عبر  الفوضى 
واالستقرار،  باألمِن  الشعوَر  األهالي  إلفقاِد 
وبلداتهم  قراهم  من  الخروج  على  ودفعهم 
للمستوطنين  وممتلكاتهم  منازلهم  وترك 
تثبيت  بغية  أخرى  مناطِق  من  المستقدمين 
ركائز تغيير التركيبة السكانيّة للمنطقِة، وفي 
جديد االحتالل بيٌع للقرى وعدم الصالة خلف 

إماٍم كردّي.

بيٌع للقرى... وجلنة عقارّية

مصادَر  عن  بوست«  »عفرين  موقع  نقل 
سليمان  السلطان  »لواء  فصيَل  أّن  مطلعٍة 
يقوده  والذي  بالعمشات  المعروف  شاه« 
المدعو »محمد الجاسم أبو عمشة«، عرض 
بيع  الشاميّة«  »الجبهة  فصيل  على  مؤخراً 
قريتين بناحية شيه/ شيخ الحديد بريف عفرين 

الُمحتلة، مقابل مبلغ مالّي كبير.
»العمشات/  عرَض  أّن  المصادُر  وأّكدِت 
الشامية«  »الجبهة  لمرتزقة  شاه«  سليمان 
قريتي  على  األمنيّة  السيطرة  تسليم  يتضمن 
لم  كبيٍر  مالّي  مبلغ  مقابل  »أرنده ومستكا«، 
يُحدد مقداره، إضافة لمنحها السيطرة األمنيّة 
على قرية كاخره/ايكي آخور بناحية موباتا/ 

معبطلي.
شاه/ سليمان  »السلطان  فصيل  ويحتل 
العمشات« مركز ناحية شيه والقرى التابعة، 
يسيطر  بينما  وأرنده،  مستكا  قريتي  عدا 
ناحية  مركز  على  الشاميّة”  “الجبهة  فصيل 

موباتا/معبطلي وأغلب القرى التابعة لها.
احتالله  بداية  »العمشات«  فصيل  عمد  وقد 
لناحية شيه على شراء قرية »جقال وسطاني« 
مالّي  مبلغ  مقابل  الفاتح«  محمد  »لواء  من 

كبيٍر.
بُعيد  التركّي  االحتالِل  سلطاِت  أّن  يُذكر 
بتقسيمها  قامت  مباشرةً  لعفرين  احتاللها 
الفصائل  أمنيٍّة ووزعتها على  لعدِة قطاعاٍت 

المشاركة في غزو المنطقة واحتاللها.
ويوم الخميس 2019/12/12 شّكل عناصُر 
قبلهم  من  لجنةً  وقاص  أبي  بن  سعد  فصيل 
سنارة،  قرية  أهالي  بعض  عقاراِت  لتسجيل 
اآلخر  والبعض  االحتالل  قبل  هاجر  ممن 
عائلة  أمالك  بتسجيل  قاموا  حيث  بعده، 
تركيا  في  أوالدهم  كون  آغا  عارف  شيخي 
قبل احتالل عفرين وكذلك أمالك عائلة محمد 
الحملة  ومازالت  وغيرهم.  بالحجي  الملقب 
بعدما  عفرين  في  أخرى  قرى  في  مستمرة 
قاموا بسرقة ونهب محصول الزيتون وقطع 

االشجار وتحطيبها بقصد البيع.

املستوطنون ال يأمتون بإماٍم 
كردّي

اعترض  مشين  عنصرّي  سلوٍك  وفي 
إمام  تعييِن  على  متطرفون  مستوطنون 
راجو،  ببلدة  جامع  في  كرديين  وخطيب 
الجمعة خلفهما. ونقلت  أداء صالة  ورفضوا 
محليّة  مصادر  عن  بوست«  »عفرين  شبكة 
بناحية راجو أّن مستوطنين متطرفين رفضوا 
 ،2019/12/13 الماضية  الجمعة  الصالة 
نعسان«  »إبراهيم  الُكردّي  اإلمام  خلف 
وال  ُكردي  لكونه  براجو  الفوقانّي  بالجامع 

تجوُز الصالةُ خلفه.
التركيّة  الدينيّة  الشؤون  رئاسة  وكانت 
»ديانت« التابعة للنظام التركّي قد عيّنت في 
وقت سابق إبراهيم نعسان إماماً، ومصطفى 
راجو.  ببلدة  الفوقانّي  للجامع  خطيباً  بالل 
وأشار المصدَر إلى أنَّ االحتالل التركّي عيّن 
جنوداً أتراكاً لحماية رجلي الدين، بعد تلقيهما 
تهديدات بالقتِل من المستوطنين في حال عدم 

تنحيهما عن مهامهما بالجامع.
وتأتي الحادثة لتوضح النظرة العنصريّة لدى 
للصالة  قوميّاً  الدين  واحتكار  المستوطنين 
والثقافيّة  التاريخيّة  بالخلفيّة  ذلك  ويتعلق 

والفكر المتطرف الذي زرعه تنظيم األخوان 
المسلمين، مقابل حالة التسامح الطبيعيّة لدى 
لفكرِة  يستنُد  أنّه  كما  تشددهم،  وعدم  الكرد 
يعتبرون  فالمستوطنون  االحتالِل،  شرِعنة 
وجودهم في عفرين واحتاللها لها حقاً يكفله 
أّن  علماً  المنطقة،  أهل  بكفِر  ويفتون  الدين، 
المساجِد  استهداَف  تعمدت  العدواِن  قواِت 

والمزاراِت. 

سرقات وإتاوات وجتاوزات

األكثر  العوامل  من  بات  السرقات  تفشي 
استنزافاً للقدرة الماليّة، وينفذها المستوطنون 
الوطنّي  »الجيش  يسّمون  ممن  وأبناؤهم 
أرزاق  السرقات  وتطال  السورّي«، 

وممتلكات أهالي عفرين.
تنشط  عفرين،  بمدينة  المحمودية  حي  ففي 
المدعو  يتزعمها  التي  المسلحة  المجموعة 
“أحرار  ميليشيا  في  خليل”  أبو  “إبراهيم 
بريف  العشارة  بلدة  من  والمنحدر  الشرقية” 
السرقات  في مجال  كبير  بشكل  الزور،  دير 

وطرد السكان الُكرد من منازلهم.
تقول المواطنة الُكرديّة سلطانة إّن مجموعة 
المدعومِة من  أبو خليل«  إبراهيم  المدعو » 
السكان  حياة  حّولت  التركيّة،  االستخبارات 

الُكرد بحي المحموديّة إلى جحيم.
خليل”  “أبو  المدعو  أن  سلطانة  وأوضحت 
يمتلُك أداةً لكسِر أقفال المحال التجاريّة لتنفيذ 
في  مجموعته  قامت  حيث  السرقة،  عمليات 
لأللبسة  محٍل  قفِل  بكسر  الماضي  األسبوع 
دون  محتوياته  كّل  وسرقت  النهار،  بوضح 
االعتراض،  أو  االقتراب  من  أحد  يجرؤ  أن 
كما سرق سيارتين لمواطنين ُكرد في محيط 

مدرسة »تشرين« بالحي ذاته.
التجارّي  المحل  صاحب  أّن  سلطانة  وتؤكد 
تقدم بشكوى لدى سلطات االحتالل التركّي، 
السرقة  عملية  إثبات  منه  طلبت  أنّها  إال 
الذي  القوي  الدعم  على  يدلُّ  ما  بالفيديو! 
قبل  من  خليل«  »أبو  المدعو  به  يحظى 

االستخبارات التركية.
طرد  خليل«  »أبو  المدعو  سلطانة  وتابعت 
منازلهم،  من  الُكرديّة  العائالت  من  الكثير 
من  داعشيّة  عائلة  أسبوع  نحو  منذ  وجلب 
العشارة بريف دير الزور وأسكنها في إحدى 
الشقق التي يستولي عليها، وقد خرجت إحدى 
لشرفِة  أمس  ليلة  الداعشّي  العنصر  زوجتي 
وستقوم  داعشيّة  أنّها  معلنةً  لتصرخ  المنزل 
الذي  الناسف  الحزام  بواسطة  نفسها  بتفجير 
تلبسه، ما أجبر سكاَن البناء السكنّي للخروج 
جنود  إثرها  على  وتدخل  منازلهم،  من 
االحتالل التركّي وقاموا بسحبها من المنزل.

مصادر  عن  اإلنسان  حقوق  منظمة  وتنقل 
محليّة أيضاً قيام عناصر فصيل سعد بن ابي 
أكثر من  وقاص في 2019/12/13 بسرقة 
قرية  منازل  من  والمياه  للكهرباء  25عداٍد 

أنقله بناحية شيه.
لفصيل  التابعة  المسلحة  العناصر  -فرضت 
مختار  في 2019/12/8 على  الشام  أحرار 

»إبراهيم  جنديرس  بناحية  حاجيالر/  قرية 
وقدره  ماليّاً  مبلغ  جبلوك«  الملقب  محمد 
حراسة  »كابينة  لبناء  ل.س  ألف   /500/
من  حمايتهم  بحّجة  القرية  وسط  المقر« 
المسلح  والسطو  والنهب  السرقة  عمليات 
على  المختار  قدرة  لعدم  ونظراً  والخطف، 
دفع المبلغ قام بإبالغ أهالي القرية للمساهمة 

بتأمين المبلغ.
وفي سياق آخر تقوُم القواُت التركيّة بترسيم 
داخل  الحدوِد  إزاحِة  عبر  جديد  من  الحدود 
األراضي السوريّة في القرى الكردية بناحية 
كتٍل  ووضِع  متر،   »300« بحوالي  بلبله 
كاره(  وعلي  )زعرة  قريتي  قرب  إسمنتيّة 
مستغلةً  مستقبالً  الحدود  لترسيم  تحسباً 

وجودها واحتاللها للمنطقة.

اعتداٌء واعتقاٌل بسبب املوسيقا

من  مسلحين  أّن  بوست  عفرين  موقُع  ذكر 
»فرقة السلطان مراد« اعتدوا بالضرِب على 
“بلبله،  بناحية  زعره  بقريِة  ُكردي  مواطن 
بذريعة  للزيتون،  حقٍل  بحراثة  قيامه  أثناء 
لهم،  رفاقاً  وفقدهم  لمشاعرهم  احترامه  عدم 
قُتلوا في معارك شرق الفرات، وأكد الُمصدر 
يحرُث  كان  إسماعيل  إسماعيل  المواطن  أّن 
حقَل زيتوٍن قرَب الطريِق، مستمعاً للموسيقا 
من  مسلحون  إليه  فتقدم   ،MP3 جهاز  عبر 
مرتزقة »فرقة السلطان مراد« كانوا يمّرون 
الُمبرح،  بالضرب  عليه  وانهالوا  منه،  قريباً 
تحرير  معارك  في  نستشهد  »نحن  وقالوا: 
شرق الفرات وأنت هنا تستمع للموسيقا؟!«.

وأضاف الُمراسل أّن المسلحين قاموا بخطفه 
بلدة  في  أيام  لعدة  الزراعّي  جراره  وحجز 
“بلبله، وأفرجوا عنه وأعادوا له جراره، بعد 

دفِع مبلٍغ كبيٍر.
من  مراد«  السلطان  »فرقة  مرتزقة  وتعتبُر 
الغزو  في  تعداداً  اإلسالميّة  الفصائل  أكبر 
التركّي إلى جانب فصائل )أحرار الشرقية، 
المعتصم،  لواء  الشام،  فيلق  المجد،  فليق 

الكثير من مسلحيها  الشامية(، وسقط  الجبهة 
شرق  على  التركّي  العدوان  خالل  قتلى 

الفرات.

خطٌف وترهيٌب

)المخابرات(  تركيّة  أمنيّة  عناصر  خطفت 
من  جبر  جوان   2019/12/05 الخميس 
أهالي ميدانكي أثناء ذهابه إلى مركز البريد 
التركيّة  للغة  مدرساً  كونه  راتبه  لقبض   ptt
معراته.  سجن  إلى  واقتيد  القرية  بمدرسة 
لتسوية وضعه  المحكمة  أمام  مثِل  بأنه  علماً 

اإلدارّي ودفع كفالة ماليّة.
فيلق  لفصيل  تابعة  مسلحة  عناصر  أقدمت 
خطف  على   2019/12/10 الثالثاء  الشام 
المواطن رشيد سيدو من أهالي قرية ميدانكّي 
بحّجة قيامه بقطع أشجار الزيتون دون وجود 
نفس  قبل  من  خطف  بأنّه  علماً  دالئل.  أيّة 
الفصيل أكثر من مرة وأطلق سراحه بعد دفع 

الفدية المالية.
مسلّحة  عناصر  داهمت   2019/12/8 في 
المواطن  منزل  المدنيّة  الشرطة  زي  ترتدي 
رحيم أحمد نصيري من قرية إشكان غربي 
وخطفته بعد عودته للقريِة، بتهمِة أداء واجب 

الدفاع الذاتّي قبل االحتالل.
من  إبراهيم  فخري  المواطن  مصيُر  زال  ال 
بتاريخ  اختطافه  منذ  ميدانكي مجهوالً  أهالي 
فصيل  عناصر  قبل  من   2019/10/16
فيلق الشام، حيث أُودع المعتقَل ضمن المقر 
دون  أكبس  ميدان  ببلدة  الشام  لفيلق  األمنّي 

معرفة األسباب.
فرقة  مرتزقة  من  مشتركة  دورية  أقدمت 
قبل  التركيّة  واالستخبارات  مراد  السلطان 
عشرة أيام، على اختطاف مواطنين ُكرديين 
“بلبله  بناحية  خليالكا  قرية  في  منزلهما  من 
واقتادوهما إلى جهة مجهولة، بحسب مراسل 
عفرين بوست، الذي أفاد أّن المواطنين هما 
وموسو  )20عاماً(  علي  شيخ  حسين  محمد 

خليالكا من منزلهما بالقرية.
- ما تزال الفصائل المسلحة السورية الموالية 
بحق  االنتهاكات  تمارس  التركي  لالحتالل 
وان  عفرين  في  المتبقيين  الكرد  المواطنين 
المتبقيين  اجبار  بغية  التزايد  في  االنتهاكات 
عوائل  وتوطين  القسري  للتهجير  فيها 
المسلحين والمستوطنين القادمين من مناطق 

سورية أخرى محلهم.

ضحايا من النساِء املسناِت

رشيد  أم  للمواطنِة  الصحيّة  الحالة  تدهورت 
استولى  بعدما  دودخ،  محمد  الرحوم  زوجة 
لفصيِل  ينتمي  الباب  منطقِة  من  مستوطٌن 
السالح  بقوة  منزلها  على  مراد«  »السلطان 
علماً  الماضي،  الشهر  أواخر  منه  وطردها 
من  وجيزٍة  فترٍة  قبل  منزلها  استعادت  بأنّها 
المهدمة  الجدران  بعض  ورممت  طردها 
نتيجة القصف التركّي أثناء اجتياح المنطقة. 
خطراً  بات  رشيد  ألم  الصحّي  والوضع 

أقرب  حاٍل  في  الفراش  طريحة  وأصبحت 
لالحتضار.

قصة أم رشيد تعيد لألذهان حكاية األم عائشة 
عثمان بداية تشرين الثاني 2018، حيث قام 
ثالثة أشخاص ملثمين بالسطو المسلح وسرقة 
إلى  إضافة  ل.س  ألف   50 قدره  مالّي  مبلغ 
نظمي  المواطن  منزل  من  ذهب  إسوارتي 
سيدو محمد )60 عاماً( من أهالي قرية برج 
عثمان  فاطمة  زوجته  مع  تقييده  بعد  عبدالو 
)50 عاماً( في غرفة وتقييد أمه عائشة حنان 
)80 عاماً( بالغرفة الثانية وأدخلوا رأسها في 
الختناقها  أّدى  ما  الهواء  عنها  حجب  كيس 

ومفارقتها الحياة. 
ويقع المنزل بجوار إقامة قائد فصيل الحمزات 
محمود  أبو  الملقب  عثمان«  »عبدو  المدعو 
المسيطر على القرية، وبعد إجراء التحقيقات 
الالزمة تبيّن أّن القيمة اإلجمالية للمسروقات 
تتجاوز سبعة ماليين ل.س )نقداً وذهباً(. وتمَّ 
تحميل مسؤولية السرقة والوفاة للمدعو عبدو 
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ين... وطٌن محتٌل يستبيحه االرتزاُق عفر
والمعتقدات  األديان  شؤون  مكتب  نظّم 
ندوة حوارية عن عيد  الجزيرة  إقليم  في 
إيزي وذلك في مركز آسو لالستشارات 
والدراسات االستراتيجية بمدينة عامودا.

بدأت يوم أمس أولى أيام صوم إيزي لدى 
المجتمع اإليزيدي، ليحتفلوا بعد ثالثة أيام 
والذي  الكبير«  الصوم  »عيد  إيزي  بعيد 
األول  كانون   20 العام  هذا  يصادف 

الجاري.
وتحت شعار »التسامح بين األديان وعن 
األديان«  بين  والمحبة  اإليمانية  األخّوة 
والمعتقدات  األديان  شؤون  مكتب  نظّم 
والدراسات  لالستشارات  آسو  مركز  في 
االستراتيجية بمدينة عامودا ندوة حوارية.
رئيس  قبل  من  الندوة  إدارة  وتم  هذا 
قامشلو »سيد  الدينية في مدينة  المؤسسة 
علي رسول«، جوزيف لحدو باسم الديانة 
المسيحية، ونسيم شمو اإلداري في تعليم 
بالندوة  البدء  وقبل  اإليزيدية.  الديانة 
صمت،  دقيقة  الحضور  وقف  الحوارية 
الديانة  تعليم  في  اإلداري  كلمة  تالها 

اإليزيدية نسيم شمو.

)إيزي( كلمة  معنى  شمو  نسيم  وشرح   
أنه  أي  إيزي  أنا  اإلنسان  يقول  عندما 
يؤمن باهلل والملك الطاووس، وفي ديانتنا 
أعياد عدة منها عيد إيزي الذي نقوم فيه 
أيام  ثالثة  لمدة  الصيام  في  بواجبنا  اليوم 
تكون  »عندما  بأنه  شمو  وأشار  متتالية. 
الخير  تسير على طريق  أنك  أي  إيزيدياً 
والفكر الجيد وال تريد أن تُؤذي أحد، كما 
وأشار أن األلبسة البيضاء التي يرتدونها 
الجيد  والعمل  والبركة  الخير  إلى  تشير 

والسالم. 
اإليزيدي  الدين  أركان  عن  وتطرق  كما 
اللش  في  والمهر  والشهادة  الدعاء  منها 
وتقاليد  عادات  وعن  والصيام  المبارك 
إيزيدية، وأن العدو حاول دائما أن يصهر 
ديانتهم إال أنهم لم يتركوا اعتناقهم الدين 

اإليزيدي«.
باهلل  اإليمان  أن  رسول  علي  سيد  وقال 
الجميع، إن هللا عندما  والعبادة حق على 
بنى الكون ميّزنا من بين جميع المخلوقات، 
وأن اإلنسان ذو قيمة، وعلى اإلنسان أن 
يفرض  وال  والعدالة،  الفضيلة  في  يعمل 

نفسه على اآلخر، ويبتعد عن قتل النفس 
ومن قتل نفساً كأنه قتل البشر كلهم، وهذا 
ما نراه من قبل الجماعات الُمتطرفة في 

مناطقنا بحجة الدين االسالمي.

تحّدث جوزيف  المسيحي  الُمكّون  وباسم 
الديني،  التسامح  موضوع  عن  لحدو 
وقال:  والمحبة،  اإليمان  في  والتآخي 
»التسامح الديني له مجال واسع، أي البد 

أن يعترف الواحد باآلخر، أياً كانت ديانته 
واعتقاده، وأينما كان بالعالم. والمشاركة 
واألعياد  الدينية  المناسبات  كل  في 

والتقاليد، وعلى الجميع أن يقوم بذلك«.
أن  اإلنسان  »على  بأن:  بالقول  وأضاف 
سيصل  وبذلك  حياته،  في  الحق  يُمارس 
إلى أعلى مستويات الرقي في حياته، وأن 
ما،  الطرفين في قضية  بين  يكون عادالً 
والرحمة  الرفق  تُعلّم  الديانات  كل  وأن 

والحق«.
ومن ثم دارت النقاشات بين الحضور عن 
ظهور اإلرهاب في اإلسالم الذي جاء من 
الُمتشددة منذ زمن الدولة  قبل الجماعات 
العثمانية، واألهم من ذلك أنهم الذين أتوا 
المجتمعات  بين  والتفرقة  التمييز  بثقافة 
األوسط  الشرق  مجتمع  في  ونشروها 
الكراهية  خلق  نتائجها  كانت  والتي 
عن  النقاشات  دارت  كما  والبغضاء.  
تكثيف مثل هذه الندوات لتقوية العالقات 

الدينية، للوصول إلى الوحدة.

وكالة/ هاوار

حتقيق/ رامان آزاد

محاضرة عن »عيد إيزي« في ناحية عامودا

عيون الرسام السوري بهرم حاجو...  
ُتحّدق في المجهول

 »االستعذاب الفطري 
للموسيقى لدى اإلنسان«؟

عبدو عثمان

فخري إبراهيم  

حممد اجلاسم أبو عمشة
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وإعطاء  الطبقة؛  منطقة  في  الثروة  من 
الدواجن،  لمربي  اإلرشادية  النشرات 
والحث على إعطاء اللقاحات الوقائية التي 

تمنع المرض من االنتشار.

يعتبر الّسلك التّربوّي من القطاعات األكثر 
التّركّي لمناطق في شمال  بالغزو  تضّرراً 
رغم  مستمّراً  لكنّه اليزال  وشرق سوريّا, 
كّل الّصعوبات الّتي تعترضه، وبالّرغم من 

النّواقص الّتي يعاني منها.
مناطق  على  التّركّي  العدوان  انعكَس 
سير  على  سلباً  سوريّا  وشرق  شمال  من 
الحدوديّة،  المناطق  في  التّربويّة  العمليّة 
بذلت  المنطقة  في  التّربية  مؤّسسات  لكن 
الّتي  األضرار  لترميم  بوسعها  ما  أقصى 
المدارس  معظم  عادت  إذ  العدوان،  خلّفها 
الستقبال الطّلبة، لكن الّصعوبات والمعاناة 

في نواٍح عّدة ما تزال حاضرة.

خشية  المدارس  من  العشرات  إغالق 
تعّرضها لهجمات المحتل

إغالق  االنعكاسات،  هذه  أبرز  ولعّل 
أبوابها  الحدوديّة  المدارس  من  العشرات 
من  لهجمات  تعّرضها  خشية   القرى  في 
عّدة  تزال  ما  إذ  التّركّي،  الحدود  حرس 
مدارس في ريف كوباني الغربّي والّشرقّي 

مغلقة نتيجة هذا األمر.
أيضاً  الّشتاء  فصل  حلول  أّن  إلى  إضافةً 
الّسلك  على  المشرفين  اإلداريّين  وضع 
جديدة،  تحّديات  أمام  والتّربوّي  التّعليمّي 
تتمثّل بضعف جاهزيّة الكثير من المدارس 

الستقبال هذا الفصل.

للمدافِئ  المدارس  من  الكثير  تفتقُر  إذ 
بشكل  المجهّزة  غير  واألبواب  والنّوافذ 
الطّلبة  على  سلباً  يؤثّر  ما  وهو  مطلوب، 

والعمليّة التّعليميّة بشكل عاّم.
لكن بالّرغم من كّل التّطورات الّتي عصفت 
بالمنطقة، افتتحت المؤّسسات المشرفة على 
قطاع التّعليم والتّربية في المنطقة المدارس 
ليقصدها الطّلبة، وتسري العمليّة التّربويّة 
على  القائمون  يقيّمها  كما  جيّد«،  »بشكل 

سيرها.
في  للمدارس  العاّمة  اإلدارة  عضو  يقول 
التّوتّرات  »إّن  جرادة:  خالد  الفرات  إقليم 
تسبّبت  األخيرة  اآلونة  في  حصلت  الّتي 

الكثير من الخلل والنّواقص في مجال  في 
الّسلك التّربوّي«.

المرتزقة  دخول  بسبب  بعضها  أُغلقت 
الموالية للمحتل

العشرات  بالقول: »التزال هناك  وأضاف 
من  قربها  بسبب  مغلقة  المدارس  من 
الجيش  يشّكله  لما  وذلك  التّركيّة،  الحدود 
استهداف  عبر  تهديد  من  المحتل  التّركّي 
الّتي  المدارس  إلى  باإلضافة  المواطنين، 
تعرضت للقصف، ومدارس أخرى أُغلقت 
لتركيا  الموالية  المرتزقة  دخول  بسبب 

إليها«.
الّتي  المدارس  جرادة  خالد  يقصد  وهنا 
تُوجد في منطقتي سريه كانيه/ رأس العين، 
وكري سبي/ تل أبيض التي احتلّتها تركيا 
هذه  في  توقّفت  إذ  مؤّخراً،  ومرتزقتها 
آالف  حرم  ما  التّعليميّة  العمليّة  المنطقة 

الطّلبة من ارتياد المدارس.
واحدة  غرفة  هنالك  خل  خراب  قرية  في 
بشكل  مجهّزة  غير  لكنّها  التاّلميذ  تستقبل 
ما  إذا  الماء  سقفها  يسّرب  إذ  كامل،  شبه 
غير  ونوافذها  وأبوابها  األمطار  هطلت 

محكمة.
تفتقر  القرى  من  الكثير  أّن  غير  هذا 
مشكلة  وهي  المدارس،  لوجود  باألساس 
قديمة تتجّدد في المنطقة، وتثقل كاهل إدارة 

الّسلك التّعليمّي.
وفي هذا الّسياق، تقول زهراء جالل إحدى 
األّمهات في قرية قراريشك جنوب كوباني 
إّن القرية ال توجد فيها مدرسة وإنّهم رفعوا 
لم  اآلن  حتّى  لكنّهم  الّشكاوي  من  الكثير 

يجدوا نتائج.
إلى  يذهبون  القرية  أطفال  بأّن  وأوضحت 
قرية إيتويران الّتي تبعد عن قراريشك ما 
يقارب أربعة كيلو متر وعددهم يصل إلى 

ما يقارب 60 طالباً وطالبة.
الّصيانة  أمور  في  تختّص  لجنة  تشكيل 

لتالفي اإلشكاليات
إلى  تحتاج  الّتي  المدارس  يخّص  فيما 

اإلدارة  إّن  جرادة  خالد  يقول  الّصيانة، 
في  تختّص  لجنة  شّكلت  للمدارس  العاّمة 
أمور الّصيانة، وفي وقت قريب سيتّم تالفي 
هذه اإلشكاليات حتّى يعود الوضع التّعليمّي 

إلى سابق عهده قبل الغزو التّركّي.
وتجدر اإلشارة إلى أّن العمليّة التّعليميّة في 
من  الـ15  في  بدأت  سوريّا  وشرق  شمال 
أيلول/ سبتمبر الماضي، حيُث فتحت هيئة 
الفرات 478 مدرسة في  إقليم  التّربية في 
كوباني و426 مدرسة في كري سبي/ تل 

أبيض ليقصدها الطّلبة.
لكن بعد بدء العدوان التّركّي على المنطقة 
المنصرم،  األّول  تشرين  من  التاسع  منذ 
إذ  اإلقليم،  في  التّربويّة  العمليّة  توقّفت 
احتلّت تركيا مقاطعة كري سبي/ تل أبيض 

ما أّدى إلى إغالق المدارس هناك.
مدرسة   16 بأّن  التربية  هيئة  أكدت  وقد 
على  التّركّي  العدوان  بفعل  تضّررت 

مقاطعة كري سبي/ تل أبيض.
في  الطّلبة  استقبال  عن  المدارس  وتوقّفت 
كوباني لمّدة 25 يوماً، قبل أن تعود الفتتاح 
وقف  عن  اإلعالن  بعد  جديد  من  أبوابها 
مدرسة   42 تفتتح  لم  فيما  الناّر،  إطالق 
يقطنون  النّازحين  ألّن  وذلك  كوباني،  في 
على  المدارس  بعض  تقع  بينما  بعضها، 
األهالي  يخشى  حيث  الحدود،  من  مقربة 
من  المدرسة خوفاً  إلى  أبنائهم  إرسال  من 

استهداف المحتل لهم.
هيئة  أحصت  التّركّي،  العدوان  بدء  وقبل 
قصدوا  وطالبة  طالب   56800 التّربية 
عدد  وبلغ  كوباني،  مقاطعة  في  المدارس 

الُمعلّمين 2628.
ُمعلّميها  من  اثنين  بأن  الهيئة  وصرحت 
استشهدوا في كري سبي / تل أبيض أثناء 
العدوان التّركي عليها وهما كّل من »محّمد 

دريعي، وربيعة إسماعيل«.

وكالة هاوار

منزل الناشط محي الدين عيسو كان في 
وهو  كانيه  سري   / العين  رأس  مدينة 
التي  والعبارة  إعالمي  وناشط  حقوقي 
لخص بها الناشط عيسو عن بالده هو »لم 
يبَق لي في بالدي سوى ذكريات الطفولة 

وقبور إخوتي!«.
وتتشابه  تفاصيلها  في  القصص  تختلف 
لحد  دقيقة  صورة  لترسم  جوهرها،  في 
التركيان  الغزوان  تركه  ما  حول  كبير، 
كانيه،  سري   / العين  رأس  مدينة  على 
سنوات  سبع  نحو  بينهما  يفصل  واللذان 
استقراراً  وريفها  المدينة  خاللها  عاشت 

نسبياً.
 »في االحتالل الثاني لمدينة رأس العين 
المحتل  قبل  من   2019 كانيه  سري   /
لها  التابعة  المعارضة  ومرتزقة  التركي 
ومرتزقة  السوري  الوطني  الجيش  من 
داعش والنصرة، تم تشريد سكان المدينة 
واالنتهاكات،  الجرائم  مئات  وارتكاب 
المدنيين«. هكذا  واالستيالء على منازل 

يروي الناشط محي الدين عيسو.
»بقيت قبورنا رهائن بيد المحتلين«

والمستولى  المنهوبة  المنازل  ضمن  من 
مدينة  من  المنحدر  عيسو  منزل  عليها، 
يقول  والذي  كانيه،  سري   / العين  رأس 
إنه »لم يعد باستطاعة  لـ«نورث برس« 
منزلها  باب  بين  المسافة  قطع  أمي حتى 
رهائن  القبور  تلك  لتبقى  أبنائها،  وقبور 

بيد المحتلين«.
أن  »بعد  متحّسراً:  عيسو  ويضيف 
رأس  قبور  من  كل  في  عائلتي  تشرّدت 

العين، وتركيا وباشور وألمانيا والسويد، 
سوى  شيء  أيُّ  سوريا  في  لي  يبَق  لم 

ذكريات الطفولة وقبور إخوتي«.
محي الدين عيسو، الصحفي والناشط في 
 / العين  رأس  من  اإلنسان  حقوق  مجال 

كعضو  اإلعالم  في  عمل  كانيه،  سري 
الحريات  عن  الدفاع  لجان  أمناء  مجلس 
عام  منذ  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 

.2003
كان مجرداً من جنسيته السورية

سري   / العين  رأس  مدينة  من  ينحدر 
كانيه، وعمل في مراكز المعارضة منها 
المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير 
ومركز توثيق االنتهاكات في دمشق حتى 
عام 2012، فيما لفت في حديثه إلى أنه 
كان مجرداً من جنسيته السورية، ويتابع: 
»كغيري من أبناء الشعب الكردي الذين 
 1962 عام  إحصاء  ضحية  راحوا 

دوا من الجنسية السورية«. وُجرِّ
سري   / العين  رأس  في  عيسو  منزل 
العام 2012،  كانيه، جرت مداهمته في 
الصحفيين  »رابطة  تأسيس  خلفية  على 
السوريين« إلى جانب منزله في العاصمة 
السورية، دمشق، ليجبر على الهجرة إلى 

باشور كردستان.
العام  نهاية  في  األحداث  عيسو  يذكر 
المعارضة  مرتزقة  هجوم   ،2012
المدعومة من المحتل التركي من ضمنها 
مدينة  على  النصرة«  »جبهة  مرتزقة 
رأس العين / سري كانيه، وأردف قائالً: 
سكانها  وتهجير  المدينة  باحتالل  »قامت 
والبالغ عددهم حوالي /50/ ألف، لتهجر 

عائلتي بعدها«، على حد قوله.
منزله  »احتلت  لعيسو:  وفقاً  المرتزقة 
عمله  نتيجة  أشهر،  أربعة  من  ألكثر 
الفضائيات  على  وظهوره  اإلعالمي 
العربية وفضح انتهاكاتهم، فيما لم تتمكن 
فترة  خالل  تركيا  من  العودة  من  عائلته 

تواجد تلك الفصائل المتطرفة فيها«.
وباشور  تركيا  بين  تفرقت  عائلته 
أوروبا،  عيسو  قصد  فيما  كردستان، 

وصربيا  بلغاريا  وبسجون  بتركيا  ليمر 
غير  الهجرة  بسبب  والنمسا  وهنغاريا 
الشرعية، لحين وصوله إلى ألمانيا التي 
ويتعرض  عضال  لمرض  فيها  تعرَّض 

لعالج بالجرعات الكيماوية.
وقبور  منزلها  بين  المسافة  هي  حياتها 

أبنائها
يؤكد عيسو، التحاق عائلته به، بناًء على 
الخارجية  وزارة  إلى  وجهت  خطابات 
األلمانية، من منظمة مراسلون بال حدود 
ومنظمات حقوقية أخرى، فيما فقد شقيقيه 
في باشور كردستان وجرى نقلهم لدفنهم 
العين/ رأس  بمدينة  رأسهم  مسقط  في 

سري كانيه.
اختتم الناشط محي الدين عيسو من سري 
العربية  تجيد  ال  التي  »أمي  قائالً:  كانيه 
ولن تقرأ هذه الكلمات، ما زالت ال تعلم 
حبست  التي  أمي  مرضي،  عن  شيئاً 
»الحياة  لي:  قالت  رؤيتي  عند  دموعها 
تفصل  التي  المسافة  هي  لي  بالنسبة 
وقبور  العين  رأس  في  منزلي  باب  بين 

أبنائي«.
به دولة  قامت  الذي  الغزو  إثَر  أنه  يذكر 
الجيش  مرتزقة  مع  التركي  االحتالل 
التاسع  في  لها،  التابعة  السوري  الوطني 
من تشرين األول المنصرم، تهّجر آالف 
سيما  وال  قسراً،  مناطقهم  من  المدنيين 
/ سري  العين  الحدودية كرأس  المناطق 
كانيه وتل أبيض / كري سبي، بحثاً عن 

أماكن قد تكون مالذاً لهم.
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تقرير/ مصطفى اخلليل

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

 تداعيات العدوان التركي على سير العملّية الّتربويّة بكوباني..

يات الطفولة وقبور إخوتي!!!« »لم يبَق لي في بالدي سوى ذكر

الكشف عن إحصائيات الثروة الحيوانية في 
يرة إقليم الجز

امحد سليمان

حممد طاهر حممود

عبداهلل محزةكلستان مريزا

لجنة االقتصاد: »نسبة انتشار مرض طاعون الدجاج وصلت إلى %50«
روناهي/ الطبقة ـ انتشر في اآلونة األخيرة 
مرض »النيوكاسل« أو ما يسمى بمرض 
طاعون الدجاج في المداجن الواقعة بمنطقة 
الطبقة، وأدى هذا المرض القاتل إلى نفوق 
عدد كبير من الدجاج؛ نتيجة تفشي المرض 

في مداجن المنطقة.
الزراعة  ومديرية  االقتصاد  لجنة  اتخذت 
تمنع  إجراءات  بالثروة  المختص  بقسمها 
أوسع  بشكٍل  المنطقة  في  المرض  انتشار 
وتوعية  إرشادية  نشرة  إصدار  خالل  من 
ألصحاب المداجن للمحافظة على ما تبقى 
أعراض  النشرة  تضمنت  المداجن؛  من 
الفيروس  عدوى  انتقال  وطرق  المرض 

باإلضافة إلى طرق الوقاية.

أسباب انتشار املرض

صحيفتنا  أجرت  الخصوص؛  وبهذا 
المشترك  الرئيس  مع  لقاًء  »روناهي« 
سليمان  أحمد  الطبقة  في  االقتصاد  للجنة 

طاعون  مرض  انتشار  على  أكد  والذي 
وتعد  االنتشار،  سريع  أنه  علماً  الدجاج 

وهي  المرض  النتشار  الرئيسية  األسباب 
مطابقة  غير  على صوص  الحصول  عدم 

بشكٍل  المداجن  بناء  وعدم  للمواصفات 
أصحاب  لدى  الخبرة  وجود  وعدم  صحي 
لمنع  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  المداجن 

انتشاره.
االنتشار بنسبة %50

وأشار سليمان إلى أن المرض انتشر بشكٍل 
كبير أدى إلى إغالق المداجن بشكٍل كامل 
حوالي  إلى  عددها  يصل  ساعات،  خالل 
في  النفوق  الصيصان؛ وصل  من   5000
مداجن المنطقة من 50 ـ 60% أما انتشاره 
من   %50 نسبة  إلى  وصل  المنطقة  في 

دواجن المنطقة.

اختاذ اإلجراءات ملنع انتشار املرض

االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  ونوه 
مديرية  أن  إلى  سليمان  أحمد  الطبقة  في 
لمنع  الالزمة  اإلجراءات  اتخذت  الزراعة 
تبقى  ما  على  والمحافظة  المرض  انتشار 

في  اإلداري  صّرح   - قامشلو  روناهي/ 
محمد  الجزيرة  بإقليم  الحيوانية  الثروة 
طاهر محمود بأنه يجب وضع حد لمنع 
تصدير المواشي إلى خارج شمال وشرق 
اللقاحات  تقديم  يتم  بأنه  وأكد  سوريا، 
المطلوبة للوقاية من األمراض، كما إنه 
الحيوانية  الثروة  إحصائيات  عن  كشف 

في إقليم الجزيرة.
تعتبر الثروة الحيوانية جزٌء ال يتجزأ من 
اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا كون 
وتعتبر  الحيوانية،  بالثروة  المنطقة غنية 
المنطقة،  أبناء  من  لكثير  العيش  مصدر 
الصناعات،  من  الكثير  عليها  وتعتمد 
لمناطق  اقتصادياً  أرباحاً  عنها  وتنتج 

شمال وشرق سوريا.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
»روناهي« لقاًء مع اإلداري في مديرية 
محمد  الجزيرة  بإقليم  الحيوانية  الثروة 
»تأسست  قائالً:  فحدثنا  محمود  طاهر 
2015م؛  عام  الحيوانية  الثروة  مديرية 
لجان  تشكيل  تم  المديرية  تأسيس  وبعد 
ومنها  الجزيرة  إقليم  مناطق  كافة  في 
آغا،  ديرك، جل  قامشلو،  في »عامودا، 
تل  كوجر،  تل  لكي،  كركي  سبيه،  تربه 
كافة  تشكيل  وبعد  براك«؛  وتل  حميس، 
للثروة  بإحصاء  المديرية  قامت  اللجان 
تبين  حيث  الجزيرة،  إقليم  في  الحيوانية 
األبقار  مجموع  بأن  اإلحصاء  حسب 
وعشرون  أربع   )24302( عددها  يبلغ 
واألغنام  رأس،  واثنان  وثالثمائة  ألف 
)589604( خمسة آالف وتسع وثمانون 
الماعز  أما  ألف وستمائة وأربعة رأس، 

ألف  وسبعون  ستمائة   )67586(
رأس،  وستة  مائة  وثماني  وخمسمائة 
النحل  وخاليا   ،)276850( دواجن 
أصيلة  خيول   ،513 جمال   ،2414
أن هذا  371، وجواميس 1164«.علماً 

إحصاء عام 2018.
أنه تم ترخيص كافة  إلى  وأشار محمود 
البيطرية، حيث  والمستودعات  العيادات 
باستيراد  المستودعات  أصحاب  يقوم 
كردستان  باشور  من  األدوية  معظم 
ذلك  ويتم  السوري،  الداخل  ومناطق 
للثروة  العامة  المديرية  مع  التنسيق  بعد 

الحيوانية.

لقاُح اجلدري عوٌض عن لقاح 
اجللد العقدي 

بأنه بعد ذلك اإلحصاء  وأضاف محمود 
لكافة  والفيتامينات  اللقاحات  تقديم  تم 
لقاحات  ومنها  الجزيرة.  إقليم  مناطق 
الحمى القالعية، علماً أن جميع اللقاحات 
باإلضافة  مجاني،  بشكل  توزيعها  تم 
لألغنام،  انتركوسيميا  لقاحات  تقديم  إلى 
كافية  علبة  ألفين  لدينا  يتوفر  كان  حيث 
وأكد  الغنم،  من  رأس  ألف   300 للقاح 
بأنه ما زال لدى المديرية كمية من لقاح 
انتركوسيميا كافية لـ 12 ـ 13 ألف رأس 
من  علبة  ألف  توزيع  تم  كما  الغنم،  من 
اللجان  كافة  إلى  أيضاً  الجدري  لقاحات 
انتشر  بأنه  وتابع  الجزيرة،  إقليم  في 
مرض بين األبقار ويسمى بالتهاب الجلد 
الجدري  بلقاح  حقنها  تم  حيث  العقدي؛ 

يادة الرواتب.. قفزات في  بالتزامن مع ز
أسعار المواد الغذائية والسلع بديرك

لألغنام لعدم توفر اللقاح الخاص بمرض 
الجلد العقدي.

تقديم  يتم  بأنه  محمود  طاهر  محمد  وأكد 
الشهر  حتى  العاشر  الشهر  في  اللقاحات 
الثاني عشر من كل عام؛ ويتم حقن كافة 
المواشي لحمايتها والوقاية من األمراض، 
أما لقاح انتركوسيميا للمواشي تتم مرتين 

بالسنة في فصل الصيف. 
بالمداجن  يتعلق  فيما  بأنه  محمود  وأشار 
إقليم  في  مدجنة   50 يقارب  ما  فهناك 
في  تعمل  التي  المداجن  وأن  الجزيرة، 
أن  علماً   ،%40 يقارب  ما  الحالي  الوقت 
السبب  ويعود  مرّخصة،  المداجن  جميع 
ارتفاع  إلى  المداجن  كافة  تفعيل  إلى عدم 
سعر العلف والصيصان، وتابع بأنه هناك 
)زيتي،  ومنها  للدواجن  نيوكاسل  لقاحات 
إلى كافة مناطق  أيضاً  ومائي( وتوزيعها 
أتوماتيكية  حقنات  وتوفير  الجزيرة،  إقليم 

لسهولة عملية اللقاح.
الخارج؛  إلى  المواشي  لتصدير  وبالنسبة 
تتم  التصدير  عمليات  بأن  محمود  نوه 
بالتنسيق مع غرفة التجارة، علماً بأنه كان 
المديرية  مراجعة  بضرورة  قرار  هناك 
قبل تصدير المواشي إلى الخارج ولكن لم 

تتم المراجعة.
الثروة  مديرية  في  اإلداري  واختتم 
طاهر  محمد  الجزيرة  بإقليم  الحيوانية 
محمود حديثه بالقول: »يجب توفير العلف 
وشرق  شمال  مناطق  في  المواشي  لكافة 
سوريا، ووضع حد لعدم تصدير المواشي 
إلى  يؤدي  ذلك  ألن  مناطقنا؛  خارج  إلى 
ارتفاع المواشي في المنطقة، وأيضاً توفير 

الصيصان لتفعيل كافة المداجن لدينا«.

السلع  أسعار  تشهد   - ديرك  روناهي/ 
منطقة  في  الغذائية  والمواد  االستهالكية 
الرواتب  رفع  عقب  كبيرة،  قفزات  ديرك 
الدوالر  أمام  الليرة  سعر صرف  وانخفاض 
األمريكي ألدنى مستوى، مع ضعف القدرة 
عجز  ظل  في  المواطنين،  لدى  الشرائية 
األسعار  فوضى  المعنية عن ضبط  الجهات 

في األسواق.
في  عدة  أضعافاً  السلع  أسعار  وارتفعت 
األسواق مقارنةً باألشهر السابقة، وذلك فور 
الدوالر  مقابل  الليرة،  صرف  سعر  هبوط 
األمريكي، ووصوله إلى تجاوز حد الـ 900 
ليرة سورية، وتختلف أسعار المواد الغذائية 
ونوع  األسواق،  أماكن  بحسب  والمنتجات 
العموم  في  أنها  إال  جودتها،  ومدى  المواد 
مرتفعة وال تتناسب مع القدرة الشرائية لدى 

المواطنين.
متوسط  »روناهي«  صحيفتنا  ورصدت 
أسعار بعض المواد األساسية، التي ارتفعت 
مقارنةً قبل ارتفاع الدوالر واألسعار الحالية، 
بعض  أسعار  وتضاعفت  ديرك,  منطقة  في 
واللحم،  البندورة  ودبس  األرز  مثل  المواد 
بينما تراوح االرتفاع في أسعار باقي المواد 

بين 50 و%60.
كان  الدوالر  ارتفاع  قبل  الشاي  كيلو  سعر 
3000 ليرة سورية، والسعر الحالي 5000 
ألف ليرة سورية، وكيلو السكر كان يباع بـ 
325 ل.س، واآلن 500، والرز األمريكي 
بـ 600، واآلن بـ 1300، والرز المصري بـ 
400، ووصل إلى 700، أما الزيت النباتي 
واحد لتر فكان يباع بـ 600 ل.س، بلغ سعره 
في الوقت الراهن 900، دبس البندورة كان 
لحم  وكيلو  ل.س،   1000 لـ  وصل   ،500
الغنم كان يباع بسعر 3000 ل.س، أما في 

الوقت الحالي فيباع بـ 5500 ليرة سورية.
»الغالء  من  المواطنين  أغلب  واشتكى 
الغذائية  والمواد  للسلع  الجنوني«  واالرتفاع 
واصفين  التجارية،  والمحال  األسواق  في 

»خيالية«،  بأنها  باستمرار  األسعار  ارتفاع 
لسد  تكفي  ال  المتدنية  رواتبهم  أن  سيما  ال 

احتياجاتهم الكاملة.
التجار يتحكمون بالسلع والمواد الغذائية

وبهذا الصدد؛ تحدث المواطن عبد هللا حمزة 
بالقول:  لصحيفتنا  ديرك,  مدينة  أهالي  من 
»جميع السلع والمواد الغذائية تدخل الشمال 
السوري عبر معبر سميالكا الحدودي, ومن 
هناك يتم نقلها إلى مركز مدينة قامشلو؛ حيث 
هناك ال توجد أي نوع من المراقبة والضبط 
على التجار, الذين بدورهم يتحكمون بأسعار 
وأصحاب  لألسواق  بيعهم  خالل  من  السلع 
المحال التجارية في المدن والبلدات األخرى, 
والغالء  الفوضى  بهذه  يتسببون  وبالتالي 
المريب؛ مما يزيد أعباء المواطنين وال سيما 
يملكون  ال  الذين  المحدود,  الدخل  أصحاب 

قوت يومهم«.
بالتدخل  المعنية  الجهات  حمزة  وطالب 
السريع وإيجاد الحلول الجذرية لهذه األزمة 
المعيب  »من  بالقول:  مشيراً  المتفاقمة, 
الراهن  الوقت  هذا  في  المواطن  يعاني  أن 
على  مراقبة  وجود  لعدم  األزمات  هذه  من 
التجار الذين يتحججون بارتفاع سعر صرف 

الدوالر«.
األسواق  بضبط  الرقابية  الجهات  مطالبة 

ومعاقبة المخالفين
كلستان  المواطنة  نوهت  ذاته؛  السياق  وفي 
ميرزا من مدينة ديرك, بالقول: »إن الوضع 
ال  هابطة  والرواتب  جداً  سيء  المعيشي 
بصورة  ارتفعت  التي  األسعار  مع  تتناسب 
غير مسبوقة، وأن مصروف العائلة من أكل 

وشرب فقط يحتاج إلى 300 ألف شهرياً«.
الرقابية  الجهات  ميرزا  كلستان  وطالبت 
الذين  المخالفين  ومعاقبة  األسواق  بضبط 
يتحكمون بمصير المواطنين، واصفة ارتفاع 

األسعار بأنها غير منطقية«.
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