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من مخيم مخمور أصوات تتعالى ألجل الوحدة الوطنية

مواطنو مخيم الشهيد رستم جودي )مخمور( 
أكثر  التقارب  إلى  الكردية  األحزاب  دعوا 
تفضيل  وعدم  الوطنية  الوحدة  لتحقيق 

المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية.

الالزم  الحل  هو  الكردي  الصف  توحيد 
كونه  الكردي  للشعب  بالنسبة  والضروري 
على  وتعامل  حقوقه  من  ُكثر  لسنوات  ُحرم 
قبل  من  لغة  وال  له  هوية  ال  شعب  أساس 

أبناء  أصوات  تتعالى  لذا  الحاكمة  الدول 
الوطنية  الوحدة  لتحقيق  الكردي  الشعب 
هذا  من  االستبداد  من  الخالص  سبيل  في 
المنطلق رصدت وكالة ROJNEWS آراء 

جودي  رستم  مخيم  في  القاطنين  المواطنين 
حول أهمية الوحدة الوطنية.

كاتب يستشهد بالتاريخ حول وحدة 
الكرد

من  بشواهد  استشهد  آري  أردال  فالكاتب 
الكردي  الشعب  واقع  عن  ليتحدث  التاريخ 
الميدية  اإلمبراطورية  »إبان  ذلك:  في  فقال 
خيانة  لكن  الكرد  بين  اتفاق  هناك  كان 
وأضعفهم،  الكرد  قسم  وقتها  )هارباكوس( 
ونستنتج من التاريخ بأن أي اتفاق وطني بين 

الكرد يقيهم من الهزيمة«.
مشيراً إلى أن ’’قرابة 50 مليون كردي يعيش 
على جغرافية كردستان دون أن يحصلوا على 

اعتراف رسمي من الدول’’.
بناء  أجل  من  العمل  أن  على  آري  وأكد 
األهمية  غاية  في  الكرد  بين  الوطنية  الوحدة 
جميع  عاتق  على  تقع  كبيرة  مسؤولية  وهو 

األطراف الكردية.
بأنه في عام 2013 كانت هناك  وذكر أيضاً 
الوحدة الوطنية  لبناء  محاوالت جدية ومهمة 
ولكن بسبب الهجمات لم تصل القوى السياسية 

الكردية إلى آلية مشتركة.
األحزاب  جميع  آري  دعا  الختام  وفي 
واألطراف الكردية لتكثيف جهودها في سبيل 

بناء الوحدة الوطنية.

التحالف بني األحزاب الكردية يضمن 
الوحدة

حول  رأي  لها  كان  مدرسة  وهي  بيرم  ليلى 
الذي  والتأثير  الكردية  األحزاب  تقارب  عدم 
تخلفه على الشعب الكردي فبينت بأنه عندما 
ال يوجد اتفاق بين عائلة أو مؤسسة أو دولة ما 
فال يمكن التقدم وهذا حال االتفاق بين الكرد 
ما  إلى  الحال  بهم  لما وصل  اتفاق  وجد  فأن 

وصلوه اليوم.
يتعرض  الكردي  الشعب  أن  على  مضيفة 
يومياً إلى الهجمات والقتل والتهجير من قبل 

الدول المستعمرة لكردستان.
مخمور  مخيم  عن  ليلي  حديث  وتضمنت 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  لهجمات  بتعرضه 
)قوات  والكريال  البيشمركة  تحالف  وحينها 
بناء  وتم  الهجمات  وأوقفوا  الشعبي(  الدفاع 
لم  السياسية  األطراف  لكن   ، اتفاق عسكري 

تستطع بناء الوحدة الوطنية.
ودعت ليلى جميع األحزاب الكردية إلى عقد 
معاً  والنضال  الكردستاني  الوطني  المؤتمر 

لتحرير جغرافية كردستان من »المحتلين«.

بدون الوحدة الوطنية لن نصل للحرية

المواطن أحمد أورهان قال بأنه من دون بناء 
الوحدة الوطنية ال يمكن تحقيق الحرية، وعدم 
بناء الوحدة الوطنية هو السبب الرئيس لبقاء 
كردستان مقسمة إلى أربعة أجزاء، وال يمكن 

أن نعيش بكرامة وحرية من دون تحقيقها.«
السياسية  األحزاب  جميع  أورهان  ودعا 
الوطنية  الوحدة  لبناء  كردستان  في  الكردية 

ألنه »في االتحاد قوة« على حد تعبيره. 

الكردي  األحمر  الهالل  نوعية خطاه  خطوة 
لتأمين التدفئة لمهجري سري كانيه في مخيم 
واشو وهي توزيع 285 مدفأة على العوائل 

القاطنة هناك.
يقع مخيم واشو كاني على بعد 12كم غربي 
افتتح  والذي  توينة  بلدة  في  الحسكة  مدينة 
بداية تشرين الثاني/2019 بعد هجوم الدولة 

كانيه  سري  مدينة  على  ومرتزقتها  التركية 
المدنيين  من  اآلالف  وتشريد  سبي  وكري 

وقتل المئات منهم.
وذكرت وكالة JINNEWS بأنه مع حلول 
الهالل  وزع  القاسية  وظروفه  الشتاء  فصل 
مخيم  إدارة  مع  بالتنسيق  الكردي  األحمر 
واشوكاني 285 مدفأة على  المهجرين قسراً 

في المخيم, كما وسيتم توزيع مادة المازوت 
 1020 عددها   يبلغ  والتي  العوائل  على 
عائلة, وسيتم توزيع 25 لتر في كل أسبوع.

عام  تأسيسه  ومنذ  الكردي  األحمر  والهالل 
2012 يعمل كمؤسسة إنسانية تطوعية.

المساعدة التي قدمها الهالل األحمر تتضمن 
الخدمة الطبية واإلسعافية واإلغاثية تطورت 
أخرى  خدمات  لتشمل  وتوسعت  بعد  فيما 
الدعم  وتقديم  النازحين  مخيمات  خدمة  منها 
طبية  تنموية  ومشاريع  واالجتماعي  النفسي 
باإلضافة الى تطوير تقنيات العمل من خالل 
برامج كالحماية واإلنذار المبكر وغيرها من 
البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى العمل.

العضوة في الهالل األحمر الكردي مجباص 
سبب  بأن  هاوار  لوكالة  ذكرت  القادر  عبد 
مادة  إلى  الكاز  مادة  من  المدافئ  استبدال 
المازوت هو »عدم تحمل الُمهّجرين رائحة 
الكاز, باإلضافة إلى حرق بعض الُمهّجرين  

خيمهم بسبب عدم معرفة استعمالها«.
ووجه اإلداري في مخيم واشو كاني وعضو 
القادر  الكردي مجباص عبد  الهالل األحمر 
بضرورة  الدولية،  المنظمات  إلى  رسالة 
المخيم  داخل  عملها  مباشرة  في  اإلسراع 
التي  األزمة  وتدارك  الُمهّجرين,  لمساعدة 

يعيشونها.

الديانة  معتنقي  صف  لتوحيد 
منظمتان  أعلنت  الزرادشتية 
كردستان  باشور  في  زرادشتيتان 
عن تشكيل مرجعية لتكون بمثابة 

مظلة جامعة لهم
و«يسنا«  »مري«  منظمتا  وعقدت 
أمنه  قاعة  في  صحفياً  مؤتمراً  الزردشتيان 
اإلعالن  تم  وخالله  بالسليمانية،  سوركه 
»سرايا  اسم  تحت  زرادشتية  مرجعية  عن 

الزرادشتيين الكردستانيين«.
حسام  أوات  »يسنا«  منظمة  مسؤولة  وقالت 
»سرايا  أن  اإلعالم  وسائل  أمام  الدين 
كل  تشمل  الكردستانيين  الزرادشتيين 

باشور كردستان،  الزرادشتية في  المنظمات 
منظمة  بتشكيل  راغبة  زرادشية  جهة  وكل 
في إطار الفلسفة الزرادشتية عليها الحصول 
على توجيهات وترخيص من هذه المرجعية 

المشكلة.
األوقاف  وزارة  في  تمثيل  وللزرادشتيين 

بحكومة باشور كردستان.
وبحسب ما جاء في البيان المشترك للمنظمتين 
هو  المرجعية  هذه  تشكيل  من  الهدف  فأن 
لتكون  المعتقد،  هذه  معتنقي  صفوف  توحيد 

بمثابة مظلة جامعة لهم.
أمام  رمزية  طقوس  في  اإلعالن  وجرى 
طاولة وضع عليها صورة تجسد زرادشت، 

ووعاء تلتهب فيه النار.

»عىل السوريين توحيد 
صفوفهم إلجالء المحتل 

الرتكي من األراضي السورية«

محنة السوريين منحة استثمار لدول
الجوار كسر اللجوء

أكد شيخ عشيرة السادة الحياليين 
الشيخ  سوريا  وشرق  شمال  في 
أّن  عباس  الشيخ  بن  الدين  عالء 
على السوريين توحيد صفوفهم 
وإجالء  الخارجية  االعتداءات  لرد 
األراضي  من  التركي  المحتل 
سلمي  حّل  وإيجاد  السورية، 
ينهي األزمة التي شردت وقتلت 
أن  إلى  وأشار  السوريين،  آالف 
الديمقراطية هيأت  قوات سوريا 
سوريا  وشرق  شمال  في  األمان 
السورية  األراضي  بتحريرها 

وهزيمة المرتزقة..«2

المعهودَة،  القوالَب  السورّي 
وبادر  للهجرة،  أقرب  فكان 
األفراُد لتأسيِس حياتهم مجدداً 
في بلِد اللجوِء وأسهموا بتطور 
اقتصاده، وبالتالي لم يكن عبئاً 
أضحى  بل  الجوار،  دول  على 
على  ومزايدٍة  رهاٍن  موضَع 
وكذلك  مختلفٍة،  مستوياٍت 
على  سياسّي  ضغٍط  ورقَة 
اإلقليمّيِة  الفاعلِة  األطراِف 
فقد  اقتصادّياً  وأما  والدولّية. 
كان اللجوُء قناَة استدراِج رؤوِس 
الستثمارها  والكفاءاِت  األمواِل 

واالستفادة منها...«5

ماذا بعد حرق الخيم في أخطر المخيمات..؟!

وفاء الشاذيل: »التدخل الرتكي يف دول 
المنطقة انتهاك للقرارات الدولية«

أكدت المحامية التونسية وفاء 
الغزو  بأن  الشاذلي  الحزامي 
التركي لبلدان المنطقة وشمال 
إفريقيا؛ بدأ منذ سنوات عبر 
التمهيد الثقافي، وأشارت إلى 
أن أردوغان يحلم بأن تصبح 
الغاز  لتصدير  ممراً  بالده 
المكتشف في شرق المتوسط 
إلى أسواق الغاز األوروبية، 
حيث تحاول تركيا مد أذرعها 
والجزائر  وتونس  ليبيا  في 

وصوالً إلى مصر...«4

هل حًلت مدافئ المازوت مشكلة التدفئة
 لمهجري سري كانيه؟؟!!

تشكيل مرجعية زرادشتية في 
باشور كردستان

في مخيم؛ يعّد األخطر من نوعه في شمال وشرق سوريا؛ تستمر نساء داعش األسيرات لدى قوات 
سوريا الديمقراطية في ارتكاب جرائمهن بحق من يرفض فكر داعش المتطرف؛ فمن قتل عضو 
لقوات األمن الداخلي، إلى محاولة قتل امرأتين، فتشكيل الحسبة ومحاوالت للطعن أو الهرب، فقتل 

امرأة، وغيرها من الجرائم؛ وآخر جرائمها كانت حرق أربع خيم وإصابة امرأة بحروق بليغة..«2
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      احتباس الماء بالجسم وطرق التخلص منهماذا بعد حرق الخيم في أخطر المخيمات..؟!

مرتزقة  نساء  جرائم  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
والالجئين  السوريين  النازحين  بحق  داعش 
مدينة  شرق   45 الهول  مخيم  في  العراقيين 
إلحياء  منهن   محاولة  في  السورية؛  الحسكة 
الفكر الداعشي المتطرف, والسيطرة على أفكار 
قاطني المخيم, ال سيما بعد فقدان مرتزقة داعش 
السيطرة العسكرية على آخر معاقلها باألراضي 

السورية, في آذار من العام المنصرم.
اليوم  صباح  هاوار  أنباء  وكالة  مراسل  وأفاد 

في مجموعة مؤلفة من  باندالع حريق  )األحد( 
المخيم؛  في  السادس  القطاع  ضمن  خيم  أربع 
كامل،  بشكل  األربعة  الخيم  احتراق  إلى  أدى 
إثرها  على  نُقلت  بليغة,  بحروق  امرأة  وإصابة 
إلى المشفى الميداني في المخيم, وتتلقى العالج 

فيه حالياً.
أمن  من  مصدر  قال  الواقعة،  مالبسات  وحول 
المخيم: »إن عملية احتراق الخيم مفتعلة من قبل 
مجموعة من نساء القطاع السادس نفسه, ووقعت 

الحادثة عند مطلع فجر اليوم؛ ما أدى إلى إصابة 
امرأة مسنّة في العقد السادس من عمرها بحروق 
المجاورة  الخيم  قاطني  تمكن  نتيجة عدم  بليغة, 
قاطني  من  بقي  من  ونجاة  إليها,  الوصول  من 
الخيم األربعة المحترقة، وهي نازحة سورية«.

إشعال  لحظة  أن  إلى  نفسه   المصدر  وأشار 
من  رصدها  تم  األربعة،  الخيم  في  النيران 
النسوة  آثار  تعقّب  وتم  المراقبة,  كاميرات  قبل 
نتيجة  لكن؛  الخيم.  حرق  بعملية  قمن  اللواتي 

تحرك النساء في المخيم على شكل مجموعات, 
ولباسهن األسود الموّحد، صُعب الوصول إليهن 
بشكل مباشر وأسرع, وما زالت عملية التحقيق 
وحرق  والطعن,  القتل  أعمال  ونشطت  جارية. 
يُعتبر  والذي  الهول،  مخيم  في  والفرار  الخيم، 
بالتزامن  كبير،  وبشكل  العالم,  في  أخطر مخيم 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  هجوم  مع 
على مناطق شمال وشرق سوريا, وال سيما بعد 
إعالن التحالف الدولي مقتل متزعم المرتزقة أبو 
بكر البغدادي في الـ 26 من تشرين األول، من 

العام المنصرم.
مناطق  في  المخيمات  أكبر  الهول  مخيم  ويعّد 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويقطنه 
نازحون  منهم  شخص،  ألف    68 من  أكثر 
إلى  باإلضافة  عراقيون،  والجئون  سوريون 
األخطر  يُعتبر  كما  أطفالهن,  مع  داعش  نساء 
من  أكثر  نتيجة وجود  العالم؛  مخيمات  بين  من 
مرتزقة  وأطفال  زوجات  من  ألف شخص   40

داعش.

المتحدة  لألمم  إحصائية  وفق  ـ  األخبار  مركز 
التي شددت على ضرورة موافقة مجلس األمن 
للسماح بعبور المساعدات عبر الحدود السورية 
شمال  في  شخص  ألف  وثالثمائة  مليون  فأن 
التي  المساعدات  على  يعتمدون  سوريا  شرقي 
عبر  تجري  التي  العمليات  من  عليها  يحصلون 

الحدود من معبر اليعربية.
األمن  استبعد مجلس  األممي  التحذير  لكن رغم 
اليعربية في شمال شرقي سوريا استجابة  معبر 
بهذا  المباحثات  عرقلت  التي  الروسية  للرغبة 

الشأن في أروقة مجلس األمن.
تسليم  على  المجلس  أجبرت  الروسية  الرغبة 
تركيا  في  موقعين  من  الحدود  عبر  المساعدات 
أشهر  ستة  لمدة  العملية  هذه  جددت  فيما  فقط 
انتهاء  المقرر  من  كان  بعدما  بدال من سنة  فقط 
الترخيص لهذه العملية عند منتصف ليل الجمعة 
في  التفاق  األمن  مجلس  يتوصل  لم  إذا  الفائت 

آخر دقيقة.
الموضوع  هذا  حول  مختلفة  آراء  هناك  كان 
إن  كرافت  كيلي  األمريكية  السفيرة  قالت  فقد 
القرار ”غير كاٍف تماماً”، وأكدت أن السوريين 

سيعانون دون داع نتيجة لهذا القرار.
مارك  المتحدة  باألمم  بلجيكا  سفير  أكد  وبدوره 
من  العبور  نقطة  إن  بوييتسويرف  دي  بيكستين 
لنحو  الطبية  المساعدات  لتسليم  تُستخدم  العراق 
1.4 مليون نسمة. وقال للمجلس قبل التصويت 

”اليوم ال يوجد بديل عملي لهذا المعبر”،.؟

أما سفيرة بريطانيا باألمم المتحدة كارين بيرس 
اتهمت روسيا بتسيس المسألة وقالت إن ”الشعب 
 2011 منذ  كثيرة  تعيسة  أياماً  رأى  السوري 
ولكن هذا اليوم ربما يكون أحد أتعس األيام ألنها 
األمن  أعضاء مجلس  أحد  فيها  يختار  مرة  أول 

خلط السياسة بالمساعدات اإلنسانية.
ومنذ عام 2014 تعبر األمم المتحدة وجماعات 
والعراق  تركيا  من  سوريا  إلى  الحدود  اإلغاثة 
مجلس  عليها  يوافق  مواقع  أربعة  عند  واألردن 

األمن الدولي سنويا.
ولم يتمكن مجلس األمن الدولي الشهر الماضي 
حق  روسيا  استخدمت  عندما  العملية  تمديد  من 
استخدام  سيجيز  كان  قرار  مسودة  ضد  النقض 
ثالثة معابر لمدة سنة كان من بينها معبر اليعربية.
مورست  التي  الضغوطات  إن  ذكره  والجدير 
في  اإلنساني  العمل  على   2019 العام  خالل 
قيادة  هيكلة  إعادة  في  التخبط  نتيجة  سوريا، 
الفيتو  ثم  ومن  لسوريا،  اإلنسانية  االستجابة 
الحدود،   عبر  قرار  على  والصيني  الروسي 
التي  كانت مؤشرات واضحة على الضغوطات 
يمارس بحق السوريين من الجانب اإلنساني إنما 
التجاذب  أن  كما  التجويع،  لحرب  استمرار  هي 
الحاصل بين األطراف كافة حول تفاصيل مثل 
على  كبيراً  ضغطاً  يشكل  القرار  ومدة  المعابر 
في  اإلنسانية  الجهات  وعلى  السوري،  الشعب 
على  واضحة  داللة  أنه  إلى  باإلضافة  سوريا، 
حجم استغالل المسائل اإلنسانية في سوريا ضد 

المدنيين.

عمار  الشهيد  أكاديميّة  قامت  ـ  األخبار  مركز 
بتخريج  العسكري  الرقة  لمجلس  التابعة  الشيخ 
الدورة الخامسة لها, باسم »الشهيد قورتاي آمد 
تلقّوا  الذين  الشبان  من  الكثير  فيها  شارك   ،«

تدريبات عسكرية وفكرية.
مجلس  قيادات  التخريج  مراسم  وحضر   
سوريا  قوات  من  قياديون  العسكري،  الرقة 
الديمقراطية، ممثلون عن مجلس الرقة المدني، 
ذوي  إلى  باإلضافة  الشهداء،  عوائل  لجنة 

المقاتلين الذين تم تخريجهم.
والدبكة؛  الشعبية  واألغاني  الهتافات  وتعالت 
لهذه  أبنائهم  بإنهاء  األهالي  فرحة  عن  تعبيراً 
الدورة ومن ثم عرض عسكري قام به المقاتلون، 
للمجلس  كلمة  منها  الكلمات  من  العديد  تاله  
العسكري في الرقة وريفها ألقاها القيادي عبدو 
رقة والتي تحدث فيها قائالً: »إن كلمة المقاتل 
الكلمة من  هذه  تعنيه  ما  بكل  معاني سامية  لها 
الوطن  وشرف  الرجال  وسام  فالمقاتل  معنى, 
أنتم  اللواء  هذا  والسالم وحامل  األمن  وعنوان 
من  كوكبة  تخريج  نشهد  اليوم  المقاتلون,  أيها 
أبطال هذه المدينة التي أبت أن تنام على الضيم 

وقدمت الغالي حتى تخلصه من ظلم التكفيريين 
قواتنا  وتضحيات  دماء  وبفضل  واإلرهابيين, 
باألمن  اليوم  ننعم  الديمقراطية  سوريا  قوات 

واالستقرار في هذا البلد«.
وأضاف عبدو: »أنتم أيها األبطال أصبحتم على 
في ساحات  رفاقكم  إلى  لتنضموا  الجاهزية  أتم 
العز، وتحافظوا على المكتسبات التي ستتحقق 
أحد  على  للتعدي  ليست  التي  القوة  هذه  بفضل 

وإنما للدفاع عن أنفسنا«.
قواتها  جمعت  وجمة  كثيرة  »دول  وتابع: 
المنطقة،  واستقرار  أمن  الستهداف  الظالمية 
مدعومةً بمرتزقتها وبجماعاتها اإلرهابية, وكل 
ذلك من أجل إفشال التجربة الديمقراطية الوليدة 
الديمقراطي  المشروع  ألن  الشعوب؛  وأخوة 
المقاتلون  أيها  عاتقكم  وعلى  مصالحهم,  يهدد 
الديمقراطية  التجربة  حماية  مهمة  األبطال 

وحماية أهلكم وحماية أرضكم«.
مدة  دامت  الدورة  هذه  أن  بالذكر  والجدير 
فكرية  دروساً  المتدربون  فيها  تلقى  يوماً   45
قورتاي  الشهيد  وأن  بدنية،  ولياقة  وعسكرية 
صدور  على  شعاراً  صورته  كان  الذي 
المتخرجين استشهد في معركة الكرامة بناحية 

عين عيسى شمال الرقة.

هي  الوذمة«  ب«  يُعرف  ما  أو  السوائل  احتباس 
الدم  من  السوائل  تسرب  عن  تنتج  صحيّة  مشكلة 
كميات  تراكم  في  يتسبّب  مّما  الجسم،  أنسجة  إلى 
في  متعّددة  مناطق  في  السوائل  أو  الماء  من 
أو  اليدين،  أو  الكاحل،  أو  كالكعبين،  الجسم  أنحاء 
الرئتين،  الذراعين، وكذلك ربما حول  أو  الساقين، 
بدرجة  الحدوث  شائع  العينين، وهو مرض  وحول 

النظر  بغض  الذكور  عند  منها  النساء  لدى  أعلى 
الحالة حيث  هذه  إلى حدوث  المؤدية  األسباب  عن 
تتراوح بين األمور البسيطة إلى أصعب األمراض 

المزمنة والخطيرة.
أعراض احتباس السوائل في الجسم: 

»الكرش«  كالبطن  الجسم  من  أجزاء  توّرم   -1

والكاحل  الكعبين  خصوصاً  والقدمين  واليدين 
والساقين وحول العينين. 

2- الشعور ببعض اآلالم في األماكن المتورمة. 
بين  والتأرجح  الجسم  وزن  في  اضطراب   -3

الصعود والهبوط. 
4- انعدام المرونة في المفاصل وصعوبة حركتها. 

5- عدم مرونة الجلد حيث يميل إلى االصفرار عند 
الضغط عليه وال يعود بسرعة إلى حالته الطبيعيّة. 

بشكل سريع خالل  الوزن  في  زيادة مضطردة   -6
أيّام أو أسابيع قليلة.

أسباب احتباس السوائل في الجسم: 
1- الجلوس أو الوقوف الطويل لساعاٍت متواصلة أو 
السفر الطويل دون حركة يؤّدي إلى تراكم السوائل 
في األطراف وتجّمع السوائل بشكٍل غير اعتيادّي. 

2- اقتراب موعد الدورة الشهريّة لدى النساء، بحيث 
تتراكم السوائل في مناطق متفرقة من الجسم كالبطن 

أو األقدام قبيل موعدها بأسبوع تقريباً. 
3- استخدام بعض األدوية ذات األعراض الجانبيّة 
كحبوب منع الحمل أو أدوية ارتفاع ضغط الدم أو 
أدوية السكري وموّسعات الشرايين، وبعض أنواع 

مضاّدات االلتهابات وأصناف من المسّكنات. 
4- ارتفاع نسبة أمالح الصوديوم في الجسم، والتي 
جفاف  أو  المملحة  األغذية  تناول  كثرة  عن  تنتج 

الجسم وقلّة شرب الماء خالل اليوم. 
ضعف  وجود  أو  المزمن  الوريدّي  القصور   -5
األمراض   -6 الساقين.  في  األوردة  صمامات  في 

المزمنة للرئتين كانتفاخ الرئة. 
7- وجود أورام سرطانيّة ليفيّة في الجهاز الليمفاوّي. 
8- قصور الغدة الدرقية، ووجود اضطراب مزمن 

في إفرازات الغدة. 
9- أمراض المفاصل كالتهاب الروماتزم الحاّد، مما 

يؤدي إلى تجّمع السوائل حول المفصل. 

أو  الكلوّي  كالفشل  الخطيرة  األمراض  10- بعض 
يؤدي  الذي  الكبد  تليف  كذلك  الحاد،  الكلى  التهاب 

إلى فشل الكبد الحاد. 
أو   B1 فيتامين  نقص  وخاصة  التغذية  سوء   -11

البروتين في الدم. 
12- فترة الحمل وخاصة ابتداًء من الشهر الخامس، 
والذي قد يتسبّب أحياناً في حدوث حالة تسّمم الحمل.

طرق التخلص من احتباس السوائل: 
كمية  لزيادة  باعتدال  البول  مدّرات  استخدام   -1

التبول. 
2- التقليل من األطعمة المملحة كالمعلّبات والوجبات 

السريعة. 
3- االبتعاد عن شرب الكحول مع التقليل من شرب 

الكافيين كالشاي والقهوة. 
المياه  من  وافرة  كمية  تناول  على  الحرص   -4
االنتظام   -5 األمالح.  وزيادة  الجسم  جفاف  لتجنّب 
في ممارسة التمارين الرياضية كالمشي أو الجري 

لمنع تراكم السوائل في مناطق معينة من الجسم. 
على  القدمين  رفع  مع  الظهر  على  االستلقاء   -6
النوم  قبل  وخاّصة  الرأس  من  أعلى  بشكل  وسادة 

وفي أوقات الراحة. 
الخضراوات  بتناول  الغذائي  النظام  تحسين   -7
ب6  ب5  بفيتامينات  الغنية  واأللبان  والفواكه 
الكاليسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم والتي  ومعادن 

تحد من مشكلة االنحباس المائّي في الجسم.

إنتاجه  يتم  هرمون  هو  الجوع(  )هرمون  الجريلين 
ثم  فارغة،  المعدة  تكون  عندما  الهضمية  القناة  في 
ليبدأ  الدماغ  في  المهاد  تحت  إلى  الدم  عبر  ينتقل 
اإلحساس بالجوع وزيادة الشهية مما يدفع اإلنسان 

إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.
أهمية هرمون الجريلين:

1- تحفيز الشهية، وبالتالي هضم المزيد من الطعام 
وتخزين المزيد من الدهون.

النخامية ،حيث تؤدي  الغدة  التأثير على وظيفة   -2
مستقبالت الجريلين إلى تحفيز إفراز الهرمون.

األنسولين،  إفراز  على  السيطرة  في  المساعدة   -3
واألوعية  القلب  صحة  في  وقائياً  دوراً  ويلعب 

الدموية.
4- التأثير على دورة النوم واالستيقاظ.

5- التأثير على اإلحساس بالمذاق والتمثيل الغذائي 
للكربوهيدرات.

أسباب ارتفاع مستوى هرمون الجريلين:
يرتفع مستوى هرمون الجريلين عندما تكون المعدة 

وتختلف  الطعام,  تناول  بعد  ينخفض  ثم  فارغة، 
البدينين  فاألشخاص  للهرمون،  األجسام  استجابة 
تكون استجابة أجسامهم أكبر من غيرهم، رغم أن 
لألشخاص  مماثلة  تكون  قد  لديهم  الهرمون  نسبة 

العاديين.
والحمية  الجريلين  هرمون  مستوى  بين  العالقة 

الغذائية:

تبدأ  غذائية،  حمية  أي  بدء  من  األول  اليوم  خالل 
مستويات الجريلين في االرتفاع وتستمر في التغيير 
المستمر حتى أسابيع, وهذا يعني أنه كلما زادت مدة 
الدهون  كتلة  زادت  كلما  الغذائية  بالحمية  االلتزام 
مستويات  ارتفعت  كلما  تفقدها،  التي  والعضالت 
الجسم,  من  طبيعي  فعل  كرد  الجريلين  هرمون 
وبالتالي فإن االستمرار بحمية غذائية وفقدان المزيد 

من الوزن يصبح أصعب.
تنزيل  إلى  تهدف  التي  الجراحية  العمليات  تأثير 

الوزن:
الذين  المرضى  عند  الجريلين  هرمون  ينخفض 
مسار  تحويل  مثل  السمنة  عمليات  لبعض  خضعوا 
المعدة، مما يساعدهم على فقدان الوزن مع مراعاة 
ضرورة االلتزام بخطة النظام الغذائي الموصي بها 

من قبل الطبيب المختص.
زيادة  عاماً،   20 من  أكثر  منذ  العلماء  واكتشف 
الشعور  المسؤول عن  إفراز هرمون »الغريلين«، 

بالجوع، مع قلة النوم والتوتر.
هذه  على  للتغلب  واإلرشادات  النصائح  بعض 

المشكلة ومنها:
الكافي: ينبغي على المرء الحصول على  النوم   -1
فترة كافية من النوم تمتد من سبع إلى ثمان ساعات 
للنوم  الذهاب  قبل  الطعام  تناول  تجنب  مع  ليالً، 

مباشرة.
إفراز  لضمان  منتظم:  بشكل  الوجبات  تناول   -2
األلمانية  المجلة  أوصت  بسالسة  الهرمونات 
في  مرات   4 إلى   3 )من  الغذائية  الوجبات  بتناول 
الوجبة  بين  فترات  مع وجود  منتظم،  بشكل  اليوم( 
واألخرى، باإلضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي 

متوازن، يشتمل على العناصر الغذائية الهامة.
3- ممارسة الرياضة: تساهم الرياضة في التخلص 
الهرموني  والتوازن  بالسعادة  والشعور  التوتر  من 

في الجسم.
عمليات  تحدث  منتظم:  حياة  نمط  على  الحفاظ   -4
تكميلية هرمونية بشكل دائم في الجسم، والتي ترتبط 
كان  منتظماً،  الحياة  نمط  كان  وكلما  معين،  بإيقاع 

الجسم أفضل مع إيقاعه الداخلي.

شطيرته  تناول  عادة  األشخاص  معظم  يفضل 
بالفواكه  مليئة  زبدية  تناول  يعتبر  ولكن  المفضلة، 
يومك،  بها  تبدأ  أن  يمكن  وجبة  أفضل  الطازجة 
فأي طعام مطهو ال يستطيع أن يمدك بالطاقة مثل 
القيمة  فقدان  تسبب  الطعام  طهي  فعملية  الفواكه، 
صحيحة  تناولها  جداً  يسهل  والفواكه  له،  الغذائية 

غير معدلة.
الفيتامينات  من  العديد  الطازجة  الفواكه  تقدم 
سير  تحسن  أن  يمكنها  والتي  األساسية  والمعادن 
األمور خالل اليوم، وتتعدد المنافع الصحية لتناول 

الفواكه الطازجة على الفطور.
الفوائد الصحية لتناول الفواكه صباحاً:

1- تعمل الفواكه على تحسين عملية الهضم بشكل 
في  تساعد  بها  الموجودة  الغنية  فاأللياف  جيد، 
تنظيف الجسم، حيث تتخلص من السموم المتراكمة 
وتتحسن حركة األمعاء إذا تناولت زبدية واحدة من 
الفواكه الطازجة, باإلضافة إلى ذلك تحتوي الفواكه 
الحفاظ  في  يساعد  مما  الماء،  من  هائلة  كمية  على 

على رطوبة الجسم خالل النهار.
الحالة  على  تؤثر  الفواكه صباحاً  بعض  تناول   -2
بالنشاط  تشعر  لتجعلك  لألشخاص،  المزاجية 
أعمالك  إنجاز  على  قادراً  يجعلك  مما  واإليجابية، 

ومخططاتك اليومية 
3- هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تبدأ بتناولها 
البطيخ،  المانجو،  البرتقال،  الرمان،  مثل  صباحاً 
الماء  على  تحتوي  والتي  والموز،  التفاح  التوت، 

والجلوكوز مما يعطيك شعور بالطاقة عند تناولها، 
فالفواكه  السكر  مستوى  حيال  للقلق  داعي  وال 
الدم،  منخفضة من مؤشر سكر  نسبة  تحتوي على 
ولكن يجب استشارة طبيبك إذا كنت بالفعل مريض 

بداء السكري.
وعندما  معينة،  إنزيمات  على  الفواكه  تحتوي   -4
هذه  فتعمل  صباحاً  شيء  أول  الفواكه  تتناول 
اإلنزيمات على مساعدة الجسم الستيعاب العناصر 
الغذائية الموجودة بها كما تساعد في تحسين الجهاز 

المناعي للجسم وعملية الميتا بوليزم .
الفراولة،  البابايا،  الفواكه مثل األناناس،  5- بعض 
العنب، الكيوي، الليمون  والبرتقال، تحتوي جميعها 
التوتر،  تخفيف  في  يساعد  الذي  ج  فيتامين  على 
وتساعد مضادات األكسدة الموجودة بها على تأخير 
باإلضافة  الوجه،  على  السن  تقدم  عالمات  ظهور 
إلى ذلك فالفواكه تعمل على تقليص االلتهابات التي 

تصيب الجسم بشكل فعال.
من  الحد  فيمكنك  صباحاً،  الفواكه  تناولت  إذا   -6
الرغبة الشديدة لتناول الوجبات الخفيفة والمثلجات، 
يعتبر  الفواكه  محتويات  ضمن  الموجود  فالسكر 
األطعمة  في  الموجود  المكرر  السكر  من  أفضل 

األخرى، مما يجعله صحياً.
7- تساعد الفواكه بشكل كبير في الحفاظ على الوزن 
من  بالمزيد  طبقك  ملئ  استطعت  فإذا  الصحي، 
المصنعة،  األطعمة  من  والقليل  الطبيعية  األطعمة 

يمكنك البقاء بصحة جيدة ووزن مناسب .

في مخيم؛ يعدّ األخطر من نوعه في شمال وشرق سوريا؛ تستمر نساء داعش األسيرات لدى قوات سوريا الديمقراطية في ارتكاب جرائمهن بحق من يرفض فكر داعش المتطرف؛ فمن قتل عضو لقوات 
األمن الداخلي، إلى محاولة قتل امرأتين، فتشكيل الحسبة ومحاوالت للطعن أو الهرب، فقتل امرأة، وغيرها من الجرائم؛ وآخر جرائمها كانت حرق أربع خيم وإصابة امرأة بحروق بليغة.

تقرير/ معاوية محمد

»على السوريين توحيد صفوفهم إلجالء المحتل 
التركي من األراضي السورية«

ليبيا... الوفاق تخرق الهدنة والبرلمان العربي يناقش 
الوضع األربعاء القادم

معابر المساعدات اإلنسانية في سوريا 
ُتختزل بضغط من روسيا

كيف يعمل هرمون »الغريلين« المسؤول عن الشعور بالجوع؟

أهمية تناول الفواكه في الصباح مجلس الرقة العسكري يخرج دورته 
العسكرية الخامسة

أكد شيخ عشيرة السادة الحياليين في شمال وشرق 
أّن  عباس  الشيخ  بن  الدين  عالء  الشيخ  سوريا 
على السوريين توحيد صفوفهم لرد االعتداءات 
الخارجية وإجالء المحتل التركي من األراضي 
التي  األزمة  ينهي  سلمي  حّل  وإيجاد  السورية، 
أن  إلى  وأشار  السوريين،  آالف  وقتلت  شردت 
قوات سوريا الديمقراطية هيأت األمان في شمال 
السورية  األراضي  بتحريرها  سوريا  وشرق 

وهزيمة المرتزقة..
مركز األخبار ـ مع زيادة وتيرة الصراعات في 
الشرق األوسط بشكل عام وسوريا بشكٍل خاص، 
السورية،  األزمة  في  الدول  من  العديد  وتدّخل 
التي  والدستورية  السياسية  المحادثات  وفشل 
أصوات  تعالت  السورية؛  األزمة  لحل  ُعقدت 
سياسي  حل  إيجاد  لضرورة  السوري  الشعب 
التي قتلت وشردت اآلالف  سلمي يُنهي األزمة 

من الشعب السوري.
الشيخ  الحياليين  السادة  عشيرة  شيخ  وأوضح 
عالء الدين بن الشيخ عباس لوكالة أنباء هاوار 
أّن الحل الوحيد لحل األزمة السورية يكمن في 
توحيد الشعب السوري لصفوفه من الشمال إلى 
الغرب، وقال: »في  إلى  الشرق  الجنوب، ومن 
ستشكل  فإنها  صفوفها،  الشعوب  وّحدت  حال 
رأسهم  وعلى  األجنبي  التدخل  واحدة ضد  كتلة 

تركيا«.

سوريا  تراب  على  الحفاظ  ضرورة  على  وأكد 
ومكانتها، وثرواتها، وأن تُحترم حقوق الشعوب 
كافة، بحيث تنال هذه الشعوب حقوقها المشروعة 

ضمن سوريا الموحدة.
القادة  الحياليين  السادة  عشيرة  شيخ  طالب  كما 
شمال  مناطق  في  كافة  والعسكريين  الميدانيين 
النفس  السوري بضبط  والنظام  وشرق سوريا، 
وقال:  التركي،  باالحتالل  المتمثل  العدو  ودحر 
أردوغان،  هو  المنطقة  لشعوب  األول  »العدو 

الذي أشعل نار الفتنة في سوريا والمنطقة«.
المنطقة  شعوب  اعتماد  عدم  لضرورة  ونّوه 
وإيران  وأمريكا  الخارجية كروسيا  القوى  على 
وغيرهم، وقال: »يجب أن نعتمد على أنفسنا في 
من  تدخلت  الخارجية  القوى  ألن  قضيتنا؛  حل 

أجل مصالحها«.
وأشار لبدايات الثورة السورية، قائالً: »في بداية 
الثورة السورية، وأثناء دخول ما يعرف بالجيش 
ما  وعانينا  الويالت  شاهدنا  مناطقنا؛  إلى  الحر 
الشعب  حماية  وحدات  وجود  ولوال  عانيناه، 
الحتلت  الديمقراطية،  سوريا  وقوات  والمرأة 

داعش من حدود شنكال إلى مدينة الرقة«.
وأوضح بأنه وبفضل قوات سوريا الديمقراطية 
تحررت المنطقة من »اإلرهاب«، وعززت هذه 
كرد وعرب  من  المنطقة  مكانة شعوب  القوات 

وقدمت  سوريا،  ضمن  وإيزيديين  وسريان 
اآلالف من الشهداء في سبيل ذلك. وبيّن: »لذلك 
الشرعية  بحقوقنا  نطالب  المنطقة  شعوب  نحن 
في  وكافحنا  وقاتلنا  ناضلنا  ألننا  نقصان؛  دون 

سبيل وحدة هذا الوطن«.
وتوجه شيخ عشيرة السادة الحياليين الشيخ عالء 
العشائر  لشيوخ  بنداء  عباس  الشيخ  بن  الدين 
وقال:  صفوفهم،  بتوحيد  المنطقة  في  العربية 
»أتوجه بندائي لكافة شيوخ العشائر في المنطقة، 
الذاتية  اإلدارة  ويدعموا  صفوفهم،  يوحدوا  بأن 

التي هي على حق«.

الهدنة،  الوفاق  حكومة  خرقت  ـ  األخبار  مركز 
عين  منطقتي  في  وذلك  النور  رأت  بالكاد  التي 
زارة والزطارنة جنوب طرابلس، رغم موافقتها 
النار،  إطالق  لوقف  وأنقرة  موسكو  دعوة  على 

وكذلك تأييد الجيش الوطني الليبي.
فايز  لسان رئيسها  الوفاق وعلى  وقالت حكومة 
السراج  وفي بيان لها االستجابة لدعوة الرئيس 
التركي، ونظيره الروسي فالديمير بوتين، وأن 
االتفاق يبدأ من الساعة »صفر« من اليوم األحد، 
عن  الدفاع  في  المشروع  »حقها  على  مؤكداً 
النفس، بالّرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث 

من الطرف اآلخر«.
وبعدما أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، وقفاً 
البالد،  من  الغربية  المنطقة  في  النار  إلطالق 
عاد وكشف أن مجموعات تابعة لحكومة الوفاق 

الجيش  أكد  كما  طرابلس.  في  الهدنة  خرقت 
قبل  من  خرقها  رغم  بالهدنة،  ملتزمة  قواته  أن 

مجموعات الوفاق.
أيام،  منذ  تم  اتفاق  بعدا  الهدنة  إعالن  ويأتي 
ونظيره  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  بين 
كل  دعوة  على  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 
اعتباراً  هدنة  إعالن  إلى  الليبية  األزمة  أطراف 

من ليل األحد.
برئاسة  العربي  البرلمان  يعقد  أخرى  جهة  من 
البرلمان  رئيس  السلمي  فهم  بن  مشعل  الدكتور 
الرابع  االنعقاد  دور  من  الثانية  جلسته  العربي، 
وذلك يوم األربعاء 15 كانون الثاني الجاري في 
مدينة القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب في 
سيلقي  والذي  عقيلة صالح  المستشار  ليبيا  دولة 
التطورات  آخر  العربي عن  البرلمان  أمام  كلمة 

في الشأن الليبي.
بشأن  قراراً  العربي  البرلمان  المقرر  ومن 
باإلضافة  ليبيا،  دولة  في  األوضاع  تطورات 
العراق  في  المستجدة  األوضاع  تطورات  إلى 
المخطوفين والمقتولين من  أعداد  تزايد  في ظل 
عدداً  الجلسة  عن  سيصدر  كما  المتظاهرين، 
والرؤى  والوثائق  الموحدة  العربية  القوانين  من 
البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان 
كما  لالعتماد،  العامة  للجلسة  وترفع  العربي 
السوق  لتفعيل  العربي  البرلمان  رؤية  ستصدر 
للربط  البرلمان  ورؤية  المشتركة  العربية 

الكهربائي العربي.
اجتماعات  العربي  البرلمان  جلسة  وستسبق 
الموافق  الثالثاء  يوم  الدائمة،  األربع  اللجان 
العامة  األمانة  بمقر  م  الثاني2020  كانون   14
لجنة  ستناقش  حيث  العربية،  الدول  لجامعة 
القومي  واألمن  والسياسية  الخارجية  الشؤون 
جدول  على  المطروحة  الموضوعات  من  عدداً 
أعمالها وأهمها التطورات السياسية واألمنية في 
الدول العربية خاصة في سوريا واليمن ولبنان، 

                        .2019
فتعقد  13الجاري  الموافق  االثنين  يوم  في  أما 
العامة  األمانة  بمقر  اجتماعاتها  النوعية  اللجان 
اجتماعاً  فلسطين  لجنة  ستعقد  حيث  للجامعة، 
آخر  لتدارس  العربي  البرلمان  رئيس  برئاسة 
ستعقد  كما  الفلسطينية،  القضية  مستجدات 
والقضايا  اإلنسان،  بحقوق  المعنية  اللجان  باقي 
العربي  المائي  األمن  وموضوع  االقتصادية، 

اجتماعاتها في نفس اليوم.
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األلعاب الفردية تنتشي في منبج

تحديد موعد انطالق الدورة التنشيطية 

للفرق الشعبية بقامشلو

حقيبة روناهي الرياضية

نساء تنس الطاولة السعوديات 

يعدن لدورة األلعاب العربية

رسميًا.. تجميد الدوري اللبناني لكرة السلة

للحزام  اختبار  المنصرم  األسبوع  في  وجرى 
بإشراف  كان  والذي  التايكواندو  للعبة  األسود 
خبرات للعبة ومنهم من مدرسة نمور التايكواندو 
الدولية في إقليم الجزيرة، بعد توقف دام ألكثر 
من ثالث سنوات، وتم تشكيل منتخب لمنبج من 
الالعبين الذين نالوا الحزام األسود في االختبار 
من  مجموعة  من  المنتخب  ويتشكل  األخير، 
الالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات 
اعتباراً  تدريباته  المنتخب  بدأ  سنة،   15 حتى 
الرياضي  االتحاد  بصالة  السبت  أمس  يوم  من 
على  الرياضي  االتحاد  يعمل  وسوف  بالمدينة، 
لتمثيل  المنتخب  لهذا  المستلزمات  كافة  تأمين 
والخارجية،  المحلية  البطوالت  في  المدينة 
وخبراء  مختصين  قبل  من  إلشراف  باإلضافة 

للعبة.
الخاصة  األندية  رؤساء  مع  اجتماع  وجرى 
األجسام  كمال  لعبة  على  المشرفين  مع  ونقاش 

على  االتفاق  وتم  األثقال،  ورفع  البدنية  والقوة 
إقامة بطولة لفئة الشباب للقوة البدنية في منبج.

في  كثيراً  تنشط  بدأت  بمنبج  الفردية  األلعاب 
األلعاب  مختلف  تنشيط  وبهدف   ،2018 عام 
للعبة   2018 عام  في  مشتركة  بطولة  جرت 
الجزيرة  وإقليم  منبج  بين العبين من  الشطرنج 
بهدف  وذلك  الجزيرة،  إقليم  في  قامشلو  بمدينة 
تبادل الخبرات واالحتكاك بين الالعبين وتطوير 

األلعاب الفردية بين الجانبين.
مدرسة  بين  للتايكواندو  ودية  بطولة  كما جرت 
نمور التايكواندو ممثل إقليم الجزيرة ونادي نمور 
صالة  في  وذلك  لمنبج،  ممثل  للتايكواندو  منبج 
بطولة  أقيمت  بينما  بالمدينة،  الرياضي  االتحاد 
عفرين(،  )كرزان  الشهيد  باسم  الطاولة  للكرة 
واحتضنت  سوريا،  وشرق  شمال  لمنتخبات 
صالة األلعاب الفردية بمنبج البطولة، وبمشاركة 
عدة منتخبات وهي: إقليم الفرات ـ الطبقة ـ منبج 
المنافسات  واستمرت  الرقة،  ـ  الجزيرة  إقليم  ـ 
لمدة يوم واحد وفاز بالمركز األول وقتها منتخب 

الطبقة.

مكتب  حدد  ـ  قامشلو   / روناهي 
الرياضي  االتحاد  في  القدم  كرة 
المشرفة  واللجنة  الجزيرة  بإقليم 
للفرق  التنشيطية  الدورة  على 
القدم  لكرة  المرخصة  الشعبية 
انطالق  موعد  قامشلو،  بمدينة 
القادم  الثالثاء  يوم  وذلك  الدورة، 
وستجمع   ،2020/1/14 المصادف 
جزيرة  فريقي  االفتتاحية  المباراة 
على  قدوربك  وهفال  كورنيش 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 
الثانية  الساعة  بتمام  بقامشلو 

عشر ظهرًا.
لكرة  الشعبية  الفرق  لتنشيط  تهدف  والدورة 
القدم في مدينة قامشلو، بحيث الدوريات توقفت 
في  ذكرناها  ألسباب  سنتين،  من  أكثر  منذ 
تقارير سابقة، مثل عدم منح الفرق اللعب لكافة 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  الدوري  مباريات 
إلى  الفرق  بعض  لتحول  باإلضافة  كجو  هيثم 
أندية والمشاركة بدوري اإلقليم وأيضاً الالعبين 
الذين توزعوا على األندية، وأدت في النهاية إلى 

ابتعاد دور الفرق الشعبية عن رياضة كرة القدم، 
رغم إنها العماد األساسي لألندية التي تشارك في 

الدوري السوري واإلقليم حالياً.
الساعة  بتمام  األولى  مباراتين  يوم  كل  وستقام 
الثانية  الساعة  في  والثانية  ظهراً  عشر  الثانية 

أرضية  على  المباريات  كافة  وتلعب  عصراً، 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وبمشاركة 18 
فريقاً قُسموا على أربعة مجموعات على الشكل 

التالي:
المجموعة األولى:

ـ  عاليا  ـ  بك  قدور  هفال  ـ  كورنيش  جزيرة  ـ 
التنورية ـ جزيرة غربي ـ أرمنج.

المجموعة الثانية:
ـ جوفنتوس ـ روهالت ـ شباب ـ قنديل ـ األمل 

ـ التصدي.
المجموعة الثالثة:

ـ أخوة قدور بك ـ روج ـ اتحاد معلمي قامشلو ـ 
ميسلون ـ الهالل ـ قناة السويس.

المجموعة الرابعة:
ـ النضالـ  أربيلـ  أخوة كورنيشـ  فنرـ  الطريق 

ـ آفدار ـ »جامعة« جامعة روج آفا ـ قامشلي.
ويختتم الدور األول حسب الجدول الصادر عن 
مكتب كرة القدم واللجنة المشرفة على الدوري 

بتاريخ 2020/2/20.
الدور  إلى  مباشرةً  المجموعات  أبطال  ويتأهل 
أصحاب  مجموعة  كل  من  يتأهل  بينما  الثالث، 
الثاني  الدور  إلى  والثالث  الثاني  المركزين 
إلى  الفائز  ويتأهل  بينها  فيما  األندية  هذه  لتلعب 
الدور الثالث لمقابلة أبطال المجموعات األربعة 

المتأهلين مباشرةً لهذا الدور.

تنس  لكرة  النسائي  السعودية  فريق  يشارك 
دورة  في  التوالي،  على  الثانية  للمرة  الطاولة، 
في   2020 للسيدات  العربية  األندية  ألعاب 
الشارقة اإلماراتية، والتي ستنطلق من 2 إلى 12 
والتاريخية  األولى  مشاركته  بعد  المقبل،  شباط 

بالنسخة الماضية 2018.
وسيكون فريق تنس الطاولة النسائية ضمن الوفد 
والتي  العام،  هذا  دورة  في  المشارك  السعودي 
المشاركات  تاريخ  في  األكبر  المشاركة  تعد 
عبر  السعودية،  النسائية  للرياضة  الخارجية 

مشاركتها في 8 ألعاب من أصل 9 ألعاب.
في النسخة الماضية 2018، شاركت السعودية 
الطاولة  تنس  كرة  بينها  ومن  ألعاب،   5 في 
النسائية والتي اعتمدت في وقتها على نادي جدة 
األخضر، بقيادة المدربة السعودية أمينة النهدي، 

السعودية من  ممثل  منعت  الخبرة  نقص  أن  إال 
حصد أي ميدالية ومقارعة أصحاب الخبرة من 

الكويت واألردن.
بعد تلك المشاركة، استمرت كرة تنس الطاولة 
بالبطوالت  المشاركة  في  السعودية  النسائية 
آخرها  وكان  الخبرة،  كسب  بهدف  الخارجية 
المرأة  لرياضة  السادسة  الدورة  في  المشاركة 
في   2019 الخليجي  التعاون  مجلس  بدول 

الكويت.
الفريق  اعتماد  الخليجية  الدورة  شهدت  وقد 
ميسون  من  كل  على  الطاولة  لكرة  السعودي 
الصويغ، وشدن صعدى، ونورة العباس، وتاال 
الدخيل، إال أنهن لم يحصدن أي ميدالية، لتكون 
المشاركة الخليجية اإلعداد األخير لالعبات قبل 

خوض الدورة العربية في الشارقة.

أعلن االتحاد اللبناني لكرة السلة في بيان خاص 
الدوري،  بطولة  تجميد  عن  األندية  إلى  أرسله 
المقرر أن تُستأنف في 12كانون  التي كان من 

الثاني الجاري، بعدما أجلت قبل أسبوع.
 17 منذ  لبنان  في  الرياضي  النشاط  وتوقف 
التي  األحداث  بسبب  الماضي،  األول  تشرين 

تشهدها البالد.
»الوضع  أن  إلى  لألندية  الموجه  البيان  وأشار 
من  الرعاة  تمكن  وعدم  الصعب،  االقتصادي 
االلتزام بوعودهم يجبر االتحاد على اتخاذ هذا 

القرار«.
المصرفية  بالتدابير  »العمل  البيان:  وأضاف 
دفع  أمام  حاجزاً  يقف  الحواالت  قيمة  وتحديد 

اإلدارات رواتب الالعبين«.
اإلدارية  جلسته  بعد  السلة  كرة  اتحاد  وقرر 
غير  ألجل  النشاط،  توقف  يستمر  أن  األخيرة، 
مسمى، بينما يعاد البت فيه بحسب المستجدات.

كافة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  يدعو  ـ 
األندية المفعلة لديها لعبة كرة الطاولة المشاركة 
بالتجمع التصنيفي للعبة لفئة الرجال، وذلك يوم 
الجمعة المصادف 2020/1/17، بتمام الساعة 
العاشرة صباحاً بصالة اللعبة ضمن استاد شهداء 
لتصنيف  وذلك  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني 
نتائج  بحسب  اإلقليم  مستوى  على  الالعبين 

التجمع.

ـ أقيمت في مدينة السليمانية وألول مرة مباراة 
فريقي  بين  كانت  المباراة  الماء  كرة  في  ودية 
السليمانية وسيد صادق، حيث جرت في المسبح 
المغلق بنادي السليمانية، وتمكن نادي السليمانية 
ليحقق  المباراة  في   3-4 بنتيجة  الفوز  من 
انتصارات تاريخية في اللعبة التي تقام ألول مرة 

في السليمانية.
ـ يتقابل نادي الجهاد مع نادي التضامن يوم غداً 

أرضية  المصادف 2020/1/13، على  االثنين 
الساعة  بتمام  بالالذقية  الرياضية  المدينة  ملعب 
الدوري  منافسات  إطار  ضمن  عصراً،  الثانية 
وكانت  األولى،  »الدرجة  القدم  لكرة  السوري 
أمس  قامشلو  مدينة  غادرت  الجهاد  نادي  بعثة 
السبت صباحاً متوجهةً إلى الالذقية ووصلت في 
المساء، وإليكم أسماء البعثة والتي كانت كالتالي:
ـ رئيس البعثة ربير مسور ـ نائب رئيس البعثة 

أحمد عبدهللا ـ المدير الفني عماد مسور.
قذافي  ـ مساعد مدرب  ـ مدرب محمد سرديني 

عصمت ـ مساعد مدرب محمد محرم.
ـ إداري ماجد زبير ـ مدرب حراس عماد عيسى 
عبد  إعالمي  ـ  عثمان  حسين  النادي  مدير  ـ 

العظيم عبدهللا.
سركان  ـ  حجي  محمد  ـ  أحمد  حسن  الالعبين: 
حسن  ـ  محمود  روان  ـ  عنتر  حذيفة  ـ  أوسي 

الحاج.
أحمد الشيخ ـ إبراهيم الشيخ ـ أحمد عثمان ـ عبد 

المحمد ـ محمد صالح محمود ـ علي كيفو.
ـ إدريس األحمد ـ مصطفى حمو  محمد عثمان 
ـ محمود سرديني ـ بدر كوجك ـ إيفان سليمان. 

عز الدين دهام ـ محمد الطلب.
روناهي / قامشلو

بجهود مكتب األلعاب الفردية في االتحاد الرياضي  في منبج تتطور األلعاب الفردية نحو األفضل، وتقام اجتماعات متفرقة ومكثفة مع الخبرات الرياضية بهذا المجال، بهدف تفعيل الرياضات الفردية 
المختلفة، حيث جاءت خطوة هامة في هذا السياق وهو تشكيل منتخب للعبة التايكواندو.

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

كولشن ذات الـ 23 عاماً تعيُش مع أسرتها المكّونة 
من عشرة أشخاص، وهي تدير لساعات يومياً محل 
الزهور الذي افتتحته في شارع »بينجوين« وسط 

قضاء سيد صادق )60/كم شرقي السليمانية(.

اسمها ونشأتها

»كولشن صالح« من مواليد تشرين الثاني 1996 
السليمانية  لمحافظة  التابع  صادق  سيد  قضاء  في 
قالت: »ولدُت في أسرة متوسطة الحال تتكون من 
مع  أخوة،  وثالثة  بنات،  خمس  أشخاص،  عشرة 
أّي  إخواني، ومثل  بين  الخامس  والدّي، وتسلسلي 
فتاٍة أخرى، كانت لّي الكثير من األحالم والطموح 
واألهداف، رسمت لها الخطط مع اللحظات األولى 
من اندالع شرارة اإلحساس والشعور لدّي، إال أن 
القدر كان له كالم آخر فغيّر كل شيء في حياتي، 
غير  أخرى،  خريطة  وطموحي  ألهدافي  وجعل 

التي وضعتها ورسمتها«.

بداية املأساة

وتابعت كولشن روايتها لحياتها بالقول: »قبل نحو 
تسع سنوات ُكتبت رواية جديدة لحياتي، من خالل 
فقداني لساقّي، وبقائي مقعدة على كرسّي متحرك، 
أفراد  من  أحٍد  بمساعدة  إال  التحرك  أستطيع  ال 

أسرتي«.
ووضحت: »في لحظة سوداء، تهّدم بيتنا فجأة دون 
معرفة السبب، كان ذلك في عام 2010 عندما كنُت 
قدمّي،  فخسرُت  عمري،  من  عشرة  الرابعة  في 
مما  الفقري،  عمودي  في  عشرة  الحادية  والفقرة 
قدرتي  بشلل كامل في ساقّي، وعدم  أدى إصابتي 
على السير كما كنت في السابق، وذلك بعد انسداد 
أوعية الدم في إحدى الخاليا بالعمود الفقري، ومنذ 
الوقوف والسير  ذلك الوقت وأنا مقعدة ال أستطيع 

على قدمي«.

120 ألف دوالر مثن الشفاء

لعالجها  ايجاد فرصة  إمكانية  إلى  أشارت  كولشن 
خارج البالد ولكنها تتطلب مبلغاً ال تستطيع تأمينه، 
وبعد مراجعتها للعديد من األطباء وإجراء عشرات 
لمعالجتها  بسيط  أمل  هناك  كان  الفحوصات، 
العالية  التكاليف  بسبب  لكن  كردستان  باشور  في 
أصبحت  األيام،  مرور  ومع  ذلك،  من  تتمكن  لم 
حالتها أكثر تعقيداً وأصبح من المستحيل معالجتها 
وألمانيا  بريطانيا  نحو  التوجه  وعليها  باشور،  في 

وبتكلفة مالية ضخمة جداً ال تطيقها عائلتها.
ألمانيا  في  األطباء  »أبلغوني  كولشن:  تستطرد 
الخاصة  الطبية  التقارير  إرسال  بعد  وبريطانيا 
بحالتي أنه يمكنني السير على قدمّي كما كنُت قبل 
العملية  إجراء  من  تماماً  بعد سنة ونصف  الحادثة 
بتكلفة  واإلبر  األدوية  من  الالزم  العالج  وتلقي 
تصل إلى أكثر من )120 ألف دوالر أمريكي( لكن 
حتى  الضخم  المبلغ  هذا  تأمين  تستطيع  ال  عائلتي 

اآلن«.

»املعنيني رفضوا مساعديت«

للحصول  محاوالتها  عن  متحدثةً  كولشن  نوهت 
أناس  أو  باشور  في  مسؤولين  من  مساعدة  على 
من  الكثير  إليه  يتوجه  شائع  أمر  وهو  ميسورين 
مواطني باشور كردستان حين يعجزون عن تأمين 
وبينت  العامة،  المستشفيات  في  عالجهم  متطلبات 
أبواب  المرض، طرقُت  بهذا  إصابتي  »بعد  قائلةً: 
العديد من المسؤولين في حكومة باشور، واألغنياء 
لمساعدتي ومنحي فرصة أخرى للسير على قدمّي، 
لكن كل محاوالتي بائت بالفشل، ولم يساعدني أي 
إلى  أنتمي  كنت  ولو  حزبية،  لسُت  ألنني  مسؤول 

حزب كبير وأقوم بالدعاية له لتغير األمر«.
كان  باشور  حكومة  في  رفيع  »مسؤول  وسردت: 
بمصاريف  يتكفّل  أن  معه  حديثي  عند  وعدني  قد 

لسُت  بأنني  علم  أن  بعد  لكن  أوروبا  في  عالجي 
لي:  وقال  الواحد  بحرف  ذلك  عن  اعتذر  حزبية، 
لسِت حزبية«،  أستطيع مساعدتك ألنِك  »أسف ال 
وكذلك الحال تكرر مع مسؤول آخر في الحكومة 
الكالم  نفس  لكن  مرة  من  ألكثر  ووعدني  الحالية 

تكرر ولم يساعدني أبداً«.
»في  بالدموع:  عيناها  التمعت  فيما  تابعت  كولشن 
األشخاص  أحد  وعدني  األخيرة،  االنتخابات 
سيتكفّل  بأنه  جماهيري  بتجمع  ألفي شخص  وأمام 
بعد  لكن  إلى أوروبا،  بمصاريف عالجي وسفري 
لي:  قال  هولير  في  رفيع  منصب  على  أن حصل 
تاجر  لقد  لألسف  لعالجك،  مضطراً  لسُت  »أنا 
بحالتي وربما حاالت أخرى  للدعاية لنفسه ولينال 

المنصب«.
لدقائق توقفت كولشن عن الحديث وغطت وجهها 
بيديها، وكأنها تحاول جمع قواها ونسيان ذكرياتها 
لدعايتهم  شيء  كل  يستغلون  ساسة  مع  المريرة  
االنتخابية، قبل أن تتابع متحدثةً عن محاولتها لتغيير 
حياتها: »بعد فشل جميع المحاوالت في الحصول 
على مساعدة لمعالجة حالتي، قررت أن أفتح محالً 
المبلغ الالزم  المدينة وجمع  لبيع الورود في وسط 
بنفسي لتأمين تكاليف العملية، كرٍد على جميع الذين 
ال  وحتى  اليأس  حاالت  أعيش  وجعلوني  خذلوني 

أصبح عبئاً على عائلتي وإخواني«.

وتابعت: »أقول لكل الذين لم يصدقوا بوعدهم معي، 
وطموحاتي  أهدافي  جميع  وأحقق  سأتعالج  بأنني 

بعون هللا وباألمل الكبير الموجود في داخلي«.
الورود،  محل  إدارة  تتدبر  كيف  كولشن  وتشرح 
الذي تفتح أبوابه عند التاسعة صباحاً ولغاية السابعة 
مساًء: »كلّفني فتح هذا المحل أكثر من ثالثة ماليين 
دينار عراقي، وأدفع إيجاراً شهرياً يبلغ 200 ألف 
دينار عراقي، وتساعدني شيماء زوجة أخي وتبلغ 

20 عاماً في تيسير شؤون المحل«.

»عائلتي كرست تقاليد املجتمع«

وتقول: »أنا أنتمي لمجتمع تحكمه العادات والتقاليد 
ذوي  من  فتاة  وخروج  بعيد،  حٍد  إلى  العشائرية 

باألمر  ليس  العمل  إلى  مثلي  الخاصة  االحتياجات 
الحواجز ووقفت  لكن عائلتي كسرت هذه  السهل، 
كنت  لما  ولوالها  ومعنوياً  مادياً  وساندتني  معي 

وصلت إلى هذه المرحلة«.
وتؤكد كولشن إنها لم تواجه مضايقات إلى اآلن في 
طبيعي  بشكل  تجري  المحل  في  »األمور  عملها: 
ولم أواجه مضايقات كبيرة رغم أن المجتمع ليس 
من السهل عليه تقبل عمل الفتاة خاصةً من هم في 

حالتي«.

العودة ملقاعد الدراسة

وبشأن دراستها، تقول: »منعني فقداني لقدمٍي من 
في  وأصبحت  كاملين،  لعامين  دراستي  مواصلة 
حالة يأس كبيرة جداً، وكنُت ال أخرج من البيت أبداً 
بسبب كالم المجتمع القاسي والتعابير الوحشية التي 
كنُت أسمعها من الناس، لكنني قررت كسر العجز، 
وإكمال الدراسة، وعدُت إلى مقاعد الدراسة، واآلن 
بإكمال  وأطمح  الثانوي،  الخامس  الصف  في  أنا 
بمجال  النفسية  الحاالت  في  والتخصص  دراستي 

الطب أو الهندسة«.
عالم  دخلت  ذلك  عند  أتوقف  »لم  بالقول:  وشددت 
أهدافي  أحقق  آخر  بعد  ويوم  والكتابة،  الصحافة 

وطموحاتي، ال يوجد شيء صعب في حياة اإلنسان 
إرادة  إلى  يحتاج  فقط  قاسية  ظروفه  كانت  مهما 
ليحقق ما يريد، وسأستمر في مسيرتي ولن أتوقف 

عند نقطة معينة أبداً«.

أكرث شخص يستحق الشكر..

كولشن خصت نفسها المقاومة بالشكر ألنها مكنتها 
من النهوض مجدداً: »إذا كانت هناك ضرورة ألن 
أشكر شخص ما على دعمه ومساندته لي إزاء كل 
هذه المصاعب التي واجهتها في حياتي بعد تعرضي 
إن  تستغربوا  ال  نعم،  أنا«  »نفسي  فهو  لإلعاقة، 
الشكر،  فقط هي من تستحق  أنا«  أن »نفسي  قلت 
من  جميع  خذلني  أن  بعد  لوحدي  تتركِن  لم  ألنها 
كان لّي أمل بهم لمساعدتي، وقفت معي في السراء 

الصعبة  السوداء، واألوقات  الليالي  والضراء، في 
الشجاعة  شحنات  تمنحني  جانبي  في  دائماً  كانت 
أقول  نفسه  الوقت  في  ومطباتها،  الحياة  لمواجهة 
لجميع الذين خذلوني بأنني لن أسامحكم أبداً على ما 
فعلتموه معي وخذالنكم لّي، وأقول لهم أيضاً ضعوا 
إن  ووضعكم  حالكم  سيكون  كيف  بمكاني  أنفسكم 
ستعرفون  تأكيد  بكل  عندها  مقعدة،  مثلي  أصبحتم 

حجم المعاناة التي أعيشها«.
كولشن تنقل الكثير من جوانب معاناتها مع اإلعاقة 
التي سجنتها داخل كرسي أو على سرير ال تستطيع 
النجاة منه، فتقول: »في بعض األحيان أعطش أو 
أناِد  أن  أستطيع  لكنني ال  الليل،  بالجوع في  أشعر 
من  كأس  لي  ليجلب  عائلتي  أفراد  من  أحد  على 
الماء أو يجهز لي الطعام وهم نيام، وهذا ما يجعلني 
أسهر مع الجوع والعطش إلى الصباح الباكر، وهذه 
واحدة من أقسى وأوجع اللحظات التي أعيشها منذ 

فترة وباستمرار«.

تحكم عىل من خذلها بوردة!!

حتى في أصعب لحظات حياتها تؤكد كولشن أنها 
الذين  هم  »كثيرون  خذلوها:  من  كل  مع  تتسامح 
خذلوني ورفضوا مساعدتي وأنا في أمّس الحاجة 

لهم، لكن لو شاء القدر بأن أحكم عليكم كـ«جزاء« 
أطلقه  حكم  كأقوى  وردة  سأهديهم  لي،  لخذالنهم 
عليهم وعلى الجرح الذي سببوه في داخلي، ألنني 
ال يمكن أن أصبُح قاسية في يوٍم من األيام مثلهم«.

وعن إمكانية االرتباط تقول: »أنا أعيُش في مجتمع 
الزواج في وقت مبكر،  الفتاة  عشائري يحتم على 
لخطبتي،  الشباب  من  العديد  يتقدُم  سنوات  ومنذ 
وأعلن الكثير من الشباب عن استعدادهم للزواج بّي 
وأنا بهذا الوضع، لكن بالنسبة لي السير على قدمّي 
أو أي شيٍء آخر،  الزواج  أهُم من  الوقت  في هذا 
ولن يفرحني شيء في هذه الحياة سوى السير على 

قدمّي كما كنت في السابق«. 
لصحيفة  حياتها  سيرة  صالح«  »كولشن  تختُم 
»صباح كوردستان« وهي تقول بحرقة قلب: »كل 
ما أريده هو أن أقف على قدمي مجدداً، وسأكون 

ممتنة لكل من يساعدني ألستعيد قدمي وحياتي«.

فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة تجابه 
الخذالن باألمل..

باشور  في  المسؤولون  خذلها  أن  بعد  عالجها  تكاليف  لتأمين  الورود  لبيع  محٍل  فتح  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  كردية  فتاة  وهي  صالح«  »كولشن  قررت 
كردستان ورفضوا مساعدتها ألنها ال تنتمي لحزب سياسي، وهذا ما كان عائقًا في تحقيق حلمها للسفر إلى إحدى الدول األوروبية لتلقي العالج فيها.

المرأة النازحة

لحقوق  انتهاكات  فيه  ترتكب  نزاع  أي  إن 
مصدر  يشكل  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
على  ويتوجب  جمعاء  لإلنسانية  قلق 
المجتمع الدولي أن يتعهد بوضع حد لهذه 
بقي  الكل  سوريا  في  فقط  االنتهاكات، 

صامتاً.
لم تتخيل خالتي بيوم من األيام ولو للحظة 
ومن  بيتها  من  قسراً  تهجيرها  يتم  أن 
أصبحت  التي  أسرتها  ومن  اآلمنة  حياتها 
واليوم  زوجها,  وفاة  بعد  لهم  المعيلة  هي 
مع  الثالثة  للمرة  قسراً  للنزوح  اضطرت 
أن  دون  كانيه  سري  مدينتها  أبناء  جميع 
حيث  الحسرات,  سوى  شيئاً  معها  تحمل 
وبعد  طويلة  مسافات  قطع  إلى  اضطرت 
معاناة  بعد  اإليواء  مراكز  إلى  وصولها 
أماناً  منحت  أنها  أحست  للحظات  طويلة 
مع  جنب  إلى  جنباً  العيش  لكن  نسبياً, 
من  يحد  اآلخرين  العوائل  مع  العشرات 
صحية  لمشاكل  وتعرضهم  الخصوصية، 

ونفسية. 
قسراً  مهجرة  المرأة  تصبح  عندما  طبعاً 
بين  الهادئة  وحياتها  وذكرياتها  بيتها  من 
مراكز اإليواء والمخيمات في وطنها تزداد 
أغلب  ألن  يوم  بعد  يوماً  النفسية  صدمتها 
بمفردهن،  بيوتهن  يدرن  النساء  ربع  من 
  55 فكان  األطفال  مسؤولية  ننسى  وال 
الثامنة  دون  األطفال  هم  النازحين  %من 
عشر ذكوراً وإناثاً يضاف إلى ذلك الخوف 
الذي  واالغتصاب  المذابح  من  الدائم 

يستخدم كأداة حرب في سوريا.
مثل ما قالت خالتي أن أوجاعنا كثيرة وإن 
الصعوبات  فوق  وسنكون  صعبة  الحياة 
األمان  بر  إلى  لوصولها  الرب  وشكرت 
النازحين هي  أن أساس حل مشكلة  ولكن 
القضاء على األسباب التي دفعتهم للخروج 
من ديارهم ومن قراهم والتي هي االحتالل 
والضغط  لمدينتهم   ومرتزقته  التركي 
وبضمانات  وطوعية  وكريمة  آمنة  لعودة 
دولية تؤمن الحد األدنى من األمن ووقف 
االنتهاكات التي أدت إلى التهجير القسري 

الجماعي للناس.
الكثير  الكثير  الماضية كتبت  السنوات  في 
الكثير  ونشرت  أشكاله  بكل  العنف  عن 
من  الناجيات  من  الكثيرات  مع  وقعدت 
عن  عاجزة  أقف  اليوم  ولكنني  العنف 
توضيح أي نوع من العنف الذي تتعرض 
تهدمت  ممن  الكثيرات  وغيرها  خالتي  له 
بيوتهم وتم التغيير الديمغرافي في مناطقهم 
وبدون  بيت  وبدون  سند  بدون  وأصبحن 
جميع مستلزمات األمان والحياة، أصبحت 
من  لذلك  األسرة  دفء  فقدن  أن  بعد  مرة 
التي  الكارثة  هذه  إلى  االلتفات  الواجب 
منها  سلبت  التي  السورية  بالمرأة  حلت 

الحرب كل شيء ما عداها.
في  داخلياً  النازحين  من  الماليين  هناك 
يظهرن  ال  اإليواء  مراكز  وفي  سوريا 
للعيان, هم أصوات منسية وهناك أشخاص 
األزمات  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
اإلنسانية والحروب ومع االحتالل التركي 
انتشار  السورية ومع  المناطق  من  لبعض 
من  بات  العالم؛  حول  المسلحة  النزاعات 
الضروري للمجتمع الدولي أن يعيد التأكيد 
مساعدة  بال  أحد  يترك  بأال   التزامه  على 
في األزمات اإلنسانية بما يشمل األشخاص 
تمييز  وبدون  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
ونحو استجابة أفضل في مخيمات النزوح 
واإلسهام  سوريا  من  الشرقي  الشمال  في 
لكل  سلمي  حل  إلى  للوصول  الفعال 

الصراعات.
أما أنت أيتها  المرأة النازحة المهجرة من 
الكثير  الكثير  واجهت  فقد  ذكرياتها  دفء 
ننهزم  ال  أن  علينا  ولكن  الصعوبات  من 
أن ننهض منه كيفما كان, فال  المهم  ومن 
يمكن أن نتحكم بكل ما يحصل لنا ولكن ما 
يمكننا فعله هو التحكم في طريقة االستجابة 
القوة,  تكمن  االستجابة  وفي  حدث  لما 
الحياة  عملية  هو  فالتغيير  األمور  ستتغير 
بنفسها.. كوني أنت سر التغير وكوني سر 

قوتك.

كوني سر قوتك

نورا خليل
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ساستنا؛ جعلتم من دفتر القضية واحة يلتقي 
الحظ  يندب  شعبنا  جعلتم  الغرباء،  فيها 
الجراح وهول  القادم من عمق  بالغد  ويحلم 
هو  هذا  كان  ربما  كذلك  ليكن  الصراع، 
قدرنا، مرة أخرى تتكرر هموم الُكرد، وهذه 
المرة في غرب الوطن حيث تتهاوى سيوف 
ممتلكاته  وتغتنم  الكرد،  رقاب  على  الحقد 
وبناًء على كل ذلك فكرُت أن أقتحم مجالسكم 
وبالوطن  بالشعب  أحلم  وأنا  الساسة،  أيها 
الذي تنزف جراحه  المجتمع  كوني من هذا 
وعلى  والجغرافيا،  التاريخ  امتداد  على 
امتداد ساحات قراراتكم الغائبة وعلى امتداد 
كل  من  تخرج  التي  والمبررات  المناورات 

األركان والزوايا وتُفَرض على مجالسكم.

فكرُت أن أقتحم عليكم خلوتكم أيها الساسة، قد 
نتفق في تقييم حجم المأساة وقد نختلف؛ فأمام 
وأصبح  بينِّاً  اليقين  يعد  لم  المناورات  ركام 
القاعدة، قد نتفق وقد نختلف لكنه  الشك هو 
التاريخ يفتح صفحاته من جديد، فهل تقبلون 
الجماهير.  باسم  مجالسكم  أقتحم  أن  مني 
الشامخ  البناء الحضاري  هنا في غرب هذا 
بقايا  تستمر  التاريخ  عمق  في  والضارب 
ونشر  الُمجزأ  تجزئة  تحاول  التي  المؤامرة 
جديداً  فصالً  هذا  أليس  والتفرقة،  التشتت 
من فصول مآسينا؟ في مجتمعنا حتى أحالم 
على  تتحطم  ما  غالباً  البسيطة  الجماهير 
صخرة االنقسام، فآالم شعبنا كثيرة وعديدة، 
الباقي في الواقع أشدُّ  أكتفي بما ذكرت ألن 
، لم يعد هناك مجال لالستمرار في هذه  وأمرُّ
يعد  ولم  العقيمة،  الوطنية  والعبثية  الهزلية 
حق  فالحق  باطل،  وآخر  حق  فريق  هناك 
الرؤى.  التفرد وفرض  الشعب والباطل هو 
لن نحلم كثيراً، ولن نسلم بروح اليأس القاتل 
قََدَر شعبنا، والجميع يعلم أن تنازل أحد، إنما 
هو تنازل الَخيِر للَخيِر، ولنجعل ما بين هذا 
الزمن،  تسابق  مخلصة  وطنية  خاليا  وذاك 

في تمهيد أجواء كل اتفاق كردي.
وهناك  هنا  من  األصوات  بعض  رأينا  ولقد 
إلى  يدعو  والكل  اللعبة  هذه  تدخل  بدأت 
مناصرته ومعاضدته، ولقد جاءت األحداث 
الساخن،  الجو  هذا  من  لتلطّف  األخيرة 
بأن  واليقين  الشعور  الجميع  لدى  وأيقظت 
واحد  والهدف  واحد،  وعدونا  واحد  شعبنا 
وإن تعددت السبل، فمواقف الجماهير سواء 

حول  سياسية  حركات  أو  الثقافية  النخب 
أن  أظهرت  الكردي  البيت  ترتيب  مبادرات 
وفقه  األولويات  وتحديد  بالتحديات  الوعي 

المرحلة لم يغادر العقول.

هذه  من  الخروج  في  أفلحنا  لو  فخراً  يكفينا 

األطراف  نظر  وجهات  وتقريب  األزمة 
بعدما عجز التاريخ والحاضر في رأب هذا 
الفرقاء، لسنا بحاجة في هذه  بين  االنفصال 
الفترة الحرجة والعصيبة إلى من يزكي نار 
علينا  فُتحت  التي  الجبهات  تكفينا  االنقسام، 
مجتمعنا  في  التشظي  ويكفينا  منا،  غفلة  في 

لنستخلص الدرس، ويكفينا أننا ال نملك رؤية 
أجيال  وجود  يحفظ  ما  وال  فعله،  يجب  لما 
المستقبل،  في  القوى  ُمنهكة  الحق  مسلوبة 
يكفي هذا كله لنقول اتقوا هللا فيما تفعلون ما 
الذي  اليأس  بعد  التفاؤل  على  نافذة  يفتح  قد 

تملكنا

بعدما فشل أردوغان في سوريا، من الطبيعي 
أن يفشل في كّل مكان آخر، بما في ذلك في 
إسطنبول المدينة التي احتضنته والتي خسر 
فيها االنتخابات البلدية األخيرة، ومن يفشل 
في إسطنبول ال يمكن أن يربح في ليبيا أبداً.

أردوغان تصورات ال عالقة لها 
بالواقع

الفرص،  إضاعة  من  أسوأ  هناك  ليس 
خصوصاً عندما يكون المرء سياسياً استطاع 
بلوغ الموقع األول في بلده، في النهاية، تبقى 
األحالم أحالماً واألوهام أوهاماً، بل تصبح 
األوهام متوّرمة، يحدث ذلك عندما ال يمتلك 
ما  حدود  فهم  على  القدرة  السياسي  الزعيم 
يستطيع عمله انطالقاً من اإلمكانات الحقيقية 
لها  عالقة  ال  تصورات  من  وليس  لبلده، 
التركي  الرئيس  حال  هذه  والواقع.  بالحقيقة 
الذي كان  الفرص،  أردوغان، ملك إضاعة 
طليعي  محوري  دور  لعب  استطاعته  في 
على الصعيد اإلقليمي، بدل الدخول في لعبة 

تدفع تركيا ثمنها غالياً.
يزيد على عشر سنوات  ما  قبل  تركيا  بدْت 
مهيّأة ألن تلعب دوراً إيجابيا في كّل مجال من 
المجاالت في المنطقة مع اقتراب تخلّصها، 
واتفاقات فرضت  معاهدات  من  السنة،  هذه 
عليها قيوداً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
األولى وهزيمتها فيها، لكّن أردوغان فّضل 
على ذلك أن تتحّول تركيا مجدداً إلى رجل 
المنطقة المريض، تماما كما حال إيران في 
هللا  آية  أسسه  الذي  الفقيه  الولّي  نظام  ظّل 

الخميني في العام 1979 والذي رفع شعار 
تصدير الثورة. لم تكن تركيا مضطرة، بعد 
مرور قرن على انهيار الدولة العثمانية، إلى 
وضع  إلى  فيها  تعود  مرحلة  إلى  الوصول 
الرجل المريض بعدما بدت في مرحلة معيّنة 
يُحتذى به، لكّن  قادرة على أن تقّدم نموذجاً 
أردوغان فّضل الدخول في لعبة المزايدات 
يمثلهم  وهو  المسلمون  اإلخوان  يتقنها  التي 

خير تمثيل.
للسلطة،  استالمه  بدايات  في  أردوغان  كان 
على  يعتمد  العظمة،  بداء  إصابته  وقبل 
كانت  حيث  اإلسالمي  واالعتدال  الوسطية 
لكّن  ذلك،  إلى  الحاجة  أمسِّ  في  المنطقة 
السنوات األخيرة، جعلت منه رمزاً لمشروع 
توّسعي آخر شكل خطراً على الداخل التركي 
والمحيط اإلقليمي، قاد هذا العقل المنحرف 
هناك  يدعم  ليبيا،  في  التدخل  إلى  أردوغان 
شيء،  لكّل  تصلح  متطّرفة  مجموعات 
التناحر  دمرها  دولة  بناء  إعادة  باستثناء 
أن  يمكن  الذي  ما  مسلّحة.  مجموعات  بين 
ليبيا  في  للقتال  سوريين  إرسال  إليه  يؤدي 
إلى جانب ميليشيات متطّرفة موجودة حاليا 
في طرابلس؟ وماذا يفيد إرسال قوات تركية 
اتفاق  الفائدة من  الليبية؟ وما  إلى األراضي 
الحدود  شأن  في  السّراج  فايز  حكومة  مع 
البحرية تعترض عليه دول عّدة مطلة على 
واليونان  مصر  بينها  من  المتوّسط،  البحر 

وقبرص؟

السياسة الفاشلة وتخيل األصدقاء

يجعل  أن  التركي  الرئيس  باستطاعة  كان 
الدول  كّل  بين  مشتركاً  قاسماً  بالده  من 
ذلك  في  بما  المتوّسط،  البحر  على  المطلة 
موضع  يصبح  أن  بدل  األوروبية،  الدول 

تكمن  المشكلة  لكّن  الجميع،  حذر وشك من 
في أن الرجل يرفض االستفادة من تجارب 
الماضي القريب، بما في ذلك تجارب الداخل 
التركي حيث انفّض عنه كّل الذين يمتلكون 
في حزب  رفاقه  من  المنطق  من  أدنى  حّداً 
عبدهللا  هؤالء  رأس  على  والتنمية،  العدالة 
المثال  سبيل  على  أوغلو  داود  وأحمد  غول 
في  أردوغان  جناه  الذي  ما  الحصر.  وليس 
فّك  عن  الحماسية  خطبه  من   2010 العام 
الحصار على غّزة غير الرضوخ لما تطالب 
على  يزيد  ما  منذ  تنفّذ  التي  إسرائيل  به 
القطاع.  محكما على  عشر سنوات حصاراً 
“حماس”،  حركة  لمساعدة  أردوغان  هّب 
التي هي جزء ال يتجّزأ من تنظيم اإلخوان 
المسلمين، وهي من تواطأت مع إسرائيل من 
أّن  الرجل  يستوعب  لم  الحصار،  بقاء  أجل 
الحصار  من  األّول  المستفيد  هي  “حماس” 
غّزة  أهل  يضع  أنّه  إلى  نظراً  اإلسرائيلي، 
المساكين تحت رحمتها من جهة، وتحت ما 
تسمح إسرائيل بإدخاله إليهم من جهة أخرى. 
لفّك  عّدة  سفناً  ذاك  وقت  أردوغان  أرسل 
إسرائيل،  لهم  تصدت  غّزة،  عن  الحصار 
قتلت أتراكاً كانوا على إحدى تلك السفن، في 
نهاية المطاف بقي الحصار وسعى الرئيس 
الدولة  مع  العالقات  إصالح  إلى  التركي 

العبرية بعد ذلك.
فيه، كان  إاّل وسقط  فّخاً  أردوغان  يفّوت  لم 
في سوريا،  المنقذ  دور  لعب  استطاعته  في 
سورية،  مشكلة  إلى  تركيا  يحّول  به  فإذا 
لم  كبير،  كالم  رافقه  الذي  التركي  والترّدد 
جعل  الواقع،  أرض  على  له  ترجمة  يجد 
تركيا بمثابة بيدق تتالعب به إيران وروسيا، 
بصفة  واضحة  سياسة  لها  تكون  أن  بدل 
وإلى  السوريين  إلى  األقرب  الدولة  كونها 
أهل حلب وإدلب بالتحديد. كانت النتيجة أن 
تركيا صارت جزًء من األزمة السورية بكل 

الجانب  ذلك  في  بما  وامتداداتها،  تعقيداتها 
الكردي منها، بعدما كانت في مرحلة معيّنة 
مدخال إلى حّل سياسي، حّل يتوج باالنتهاء 
قرن  نصف  عمره  صار  قمعي  نظام  من 

يحتقر السوريين ويذلّهم يومياً.

التقوقع يف الفكر اإلخواين املتشدد

من  سوريا،  في  أردوغان  فشل  وبعدما 
بما  آخر،  مكان  كّل  في  يفشل  أن  الطبيعي 
في ذلك في إسطنبول المدينة التي احتضنته 
والتي خسر فيها االنتخابات البلدية األخيرة، 
من يفشل في إسطنبول ال يمكن أن يربح في 
ما  كّل  فعل  أنّه  أردوغان  فعله  ما  كّل  ليبيا، 
يمكنه أن يزيد األزمة الليبية تعقيداً، وما نحن 
تمارس سياسة  التي  أن تركيا  متأكدون منه 
مبنية على أحالم كبيرة من نوع استعادة مجد 
الدولة العثمانية، ولكنها تواجه مشكلة كبيرة 
لسياسة  مكان  ال  بأن  المشكلة  هذه  تختزل 
توسعية تقوم على اقتصاد ضعيف من جهة، 
وعلى ابتزاز أوروبا والواليات المتحدة من 

جهة أخرى. هناك ابتزاز ألوروبا عن طريق 
إغراقها بالالجئين السوريين، وهناك ابتزاز 
روسية،  أسلحة  شراء  طريق  عن  ألميركا 
“إس-400”  منظومة  تركيا  اشترت  حيث 
الروسية المضادة للطائرات، ما نتيجة ذلك؟ 
أم  لروسيا،  للنّد  النّد  من  حليفاً  صارت  هل 

صارت أداة صالحة لالستخدام بيد روسيا؟
لعبة  دخول  أردوغان  استطاعة  في  كان 
االستفادة من حقول الغاز في البحر المتوسط 
ونقل تركيا إلى مكان آخر، إلى مصاِف الدول 
والعشرين،  الواحد  القرن  إلى  تنتمي  التي 
البقاء في أسر عقد الماضي من  لكنه فّضل 
لماذا  واحدة  مّرة  ولو  نفسه  يسأل  أن  دون 
الرساميل  التركي وهربت  االقتصاد  تراجع 
يفترض  الذي  السؤال  هذا  مثل  البلد؟  من 
بأردوغان أن يطرحه على نفسه يحتاج إلى 
حّولوا  الذين  السياسيون  يمتلك  ال  شجاعة، 
نفسهم أسرى لفكر اإلخوان المسلمين، الذين 
لديهم شبق ال حدود له إلى السلطة، مثل هذه 
الشجاعة ومن ضمنهم أردوغان، هؤالء ال 
في  يفكروا  أن  بدل  بأنفسهم  سوى  يفكرون 

مستقبل بلدهم ال أكثر وال أقّل.

ساستنا هل نفتح نافذة على التفاؤل 
بعد يأس تملكنا؟

غارة  األميركيّ  الجوّ  سالح  تنفيذ  إثر  الجاري،  الشّهر  من  الّثاني  في  ظهرت  حيث  باإلرهاب،  األخرى  منها  واحدة  كّل  تتهمّ  حيث  وإيران،  األمريكيّة  المتّحدة  الواليات  من  كّل  بينَ  جديدٌة  أزمٌة  برزت 
استهدفت موكب قائد فيلق القدس اإليرانيّ قاسم سليمان، ونائب رئيس هيئة الحشد الشّعبيّ العراقيّ أبو مهدي المهندس، ما أدّى إلى مقتلهما، وذلك على طريق مطار بغداد الدّوليّ، والواليات 
المتّحدة األمريكيّة صرّحت بأنّها ال تسعى إلى حرب مع إيران، وقالت: »لقد تصرّفنا من أجل منع نشوب الحرب، وليس من أجل إعالن الحرب، والقيادة في إيران هددت بأنها سترد على الهجوم وستنتقم 

من الواليات المتحدة.

أكدت المحامية التونسية وفاء الحزامي الشاذلي بأن الغزو التركي لبلدان المنطقة وشمال إفريقيا؛ بدأ منذ سنوات عبر التمهيد الثقافي، وأشارت إلى أن أردوغان يحلم بأن تصبح بالده ممرًا لتصدير الغاز 
المكتشف في شرق المتوسط إلى أسواق الغاز األوروبية، حيث تحاول تركيا مد أذرعها في ليبيا وتونس والجزائر وصواًل إلى مصر.

وتأثيرها  التركية  التحركات  هذه  وحول 
أنباء  وكالة  أجرت  المنطقة؛  على  السلبي 
وفاء  التونسية  المحامية  مع  حواراً  هاوار 
الحزامي الشاذلي، وجاء على الشكل التالي:

دول  في  تحركاته  من  أردوغان  هدف  ما  ـ 
المغرب العربي وبخاصة تونس؟ 

أردوغان ومنذ مدة طويلة يخطط السترجاع 
الهيمنة التركية على بلدان شمال إفريقيا التي 
كانت تحت سيطرة االحتالل العثماني، وفي 
المستوى  على  البلدان  تلك  في  تدخل  البداية 
لهذه  التركية  المسلسالت  بإدخال  الثقافي، 
المستوى  على  تدخل  ثم  ومن  البلدان، 
تعود  تجارية  اتفاقية  خالل  من  االقتصادي 
لقرابة خمس عشرة سنة، وهي اتفاقية مدمرة 

أن  أحد  على  يخفى  وال  التونسي  لالقتصاد 
يبدؤون  العثمانية  الدولة  عهد  منذ  األتراك 
الهجمات  شن  قبل  االقتصادي،  باالستعمار 
سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  على  األخيرة 
ليسهل عليها تركيع الدول وتحقيق ما يصبو 

إليه.
المقاومة  منذ سنوات  أعلنا  تونس  في  ونحن 
والثقافي،  االقتصادي  التركي  المد  ضد 
المعارك  وقف  مدرسة  تواجد  وحاربنا 
جديدة  عثمانية  لدولة  تجهّز  التي  التركية 
ووجود  أردوغان.  الحرملك  سلجوق  بقيادة 
األطماع  كثيراً  ساعد  قد  الحكم  في  اإلخوان 
إفريقيا  شمال  منطقة  على  للسيطرة  التركية 
الحكام  على  أردوغان  عّول  وقد  جديد،  من 
رغباته  لتنفيذ  اليوم؛  تونس  يحكمون  الذين 

يتربع على عرش رئاسة  باعتباره  وأحالمه 
المرجعية  بهم  وتربطه  العالم،  في  اإلخوان 
المادي  الدعم  لهم  األيديولوجية نفسها، فوفر 
واللوجستي والمعنوي للسيطرة على مفاصل 

الحكم في تونس رغم أنهم أقلية.
ـ كانت هناك زيارة غير معلنة ألردوغان إلى 

تونس؛ ما سبب تلك الزيارة برأيكم؟
باالتفاق  تتعلق  لتونس  المعلنة  غير  زيارته 
حول دعم حكومة تونس الجديدة لبالده ليحكم 
قبضته على ليبيا، وليتمكن من تنفيذ االتفاقية 
مذكرتي  في  السراج  بحكومة  تربطه  التي 
موقع  لها  فتونس  وبحرية،  عسكرية  تفاهم 
وهي  إفريقيا  شمال  منطقة  في  استراتيجي 
أرض عبور لقواته وتجهيزاته وأسلحته، كما 

أن تونس تملك حدوداً برية مع ليبيا بخمسمائة 
المياه  تحدها  التونسية  اإلقليمية  والمياه  كم، 
مشتركة  إقليمية  مياه  ولنا  الليبية،  اإلقليمية 

بجهة الكتف برأس الجدي.
لتونس  أردوغان  زيارة  أثارت  الحقيقة  وفي 
سواء،  حد  على  والعرب  التونسيين  غضب 
ينتمون  ال  الذين  تونس  أحرار  وأقصد طبعاً 
رفضهم  عن  وعبّروا  اإلخوان،  لجماعة 
غدر  نية  أو  عثمانية  مخططات  ألية  الشديد 
للشقيقة ليبيا عبر استغالل أراضينا وحدودنا. 
التونسيين فليعرف أن جدهم  ومن ال يعرف 
هو البطل علي بن غذاهم الذين رفضوا دفع 
في  العالي  للباب  تُرسل  كانت  التي  الجباية 
تركيا ولمن ال يعرف التونسيين، فنحن شعب 
ال يرضى بالعثمانيين الذين سلموه للمستعمر 

الفرنسي.
أردوغان  أن  جيداً  يعلمون  تونس  وأحرار 
السراج  فايز  مع  باطالً  اتفاقا  أبرم  العثماني 
ينتهك  االتفاق  وهذا  التركية،  األصول  ذي 
نية،  سوء  على  وينطوي  الدولي،  القانون 
ويعد خطوة تصعيدية تدعم مشروع القرصنة 
والنفط  الغاز  ثروات  الالهث وراء  التركي، 

في منطقة شرق المتوسط.
بين  العسكرية  لالتفاقية  ستكون  هل  ـ 
أردوغان والسراج تداعيات على المنطقة؟ 

يراهن  الذي  أردوغان  أن  يعرف  منا ال  من 
الغاز  من  المتوسط  شرق  ثروات  على 
واالقتصاد،  الطاقة  في  تركيا  أزمة  لتجاوز 
الغاز  لتصدير  بأن تصبح بالده ممراً  ويحلم 
أسواق  إلى  المتوسط  شرق  في  المكتشف 
الوضع  هذا  وأن  خاصة  األوروبية،  الغاز 
مهيمنة  إقليمية  قوة  تصبح  تركيا ألن  يرشح 
فاتفاقية  هيهات،  لكن؛  الحيوي.  محيطها  في 
السراج وأردوغان هي معدومة األثر قانونياً، 
إذ ال يمكن االعتراف بها على ضوء المادة 
ينص  الذي  الصخيرات  اتفاق  من  الثامنة 
ال  الوفاق  مجلس  رئيس  أن  على  صراحةً 
لكن؛  بمفرده.  الدولية  االتفاقات  إبرام  يمكنه 

بطالن،  من  باالتفاقية  يحيط  ما  كل  رغم 
واإلقليمية،  المحلية  القوى  من  ورفض 
والدولية إال أن أردوغان يصّر على المغامرة 
غير  وعنجهية  استهتار  بكل  والتصرف 
اكتساب  ألجل  ذلك  وكل  العواقب،  محسوبة 
شعبية في الداخل قبل االنتخابات المقبلة سنة 
التركية  المعارضة  وأن  خصوصاً   ،2023
بصدد كسب هذه الشعبية، وال يخفى على أحد 
هزيمة حزب أردوغان المدوية في انتخابات 
ظهره  قصمت  هزيمة  وهي  اسطنبول  بلدية 

وأفقدته صوابه
ـ رفض التونسيون التدخل التركي في بلدهم 
سياسياً وجماهيرياً؛ من يقف مع أردوغان 

في تونس؟  
نحن في تونس نعلم جيداً من هم مع أردوغان. 
بكل تأكيد اإلخوان هم الذين يقفون مع الدولة 
التركية الباغية، لتمكين أردوغان من مبتغاه، 
هي  ليبيا  في  معركتهم  بأن  دراية  على  وهم 
الكينونة  معركة  هي  بل  األخيرة،  المعركة 
أي الحياة أو الموت خاصة بعد سقوطهم في 
مصر والسودان، ولهذا وللحفاظ على بقائهم 
يتحالفون مع أردوغان. فاإلخوان في تونس 
االخواني  نظامها  بحكم  تركيا  أن  يعلمون 
وقفت إلى جانبهم، والشعب التونسي كما رأينا 
رفضوا بأغلبيته وجودهم في الحكم ويعلمون 
االستخباراتية  منصاتها  وفّرت  تركيا  أن 
لنصرتهم باالنتخابات. إن األيام القادمة حبلى 
من  الكثير  وستكشف  المفاجئات  من  بالكثير 

الخبايا.
ونحن نؤكد أن درجة الوعي الشعبي بما يدور 
في خلد العثماني الجديد ومرتزقته في تونس 
مرتفعة، وتونس في 2020هي ليست تونس 
2011 وسنتصدى ألحالم الطيش العثمانية، 
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والنصر 
أجمع،  العالم  في  األحرار  حليف  سيكون 
والمقاوم  الصامد  الكردي  للشعب  ونتمنى 
والمساندة  المحبة  كل  منا  وله  االنتصار، 

وأقول له ما ضاع حق وراءه مطالب.

الحزب  المركزية في  اللجنة  قال عضو 
كيلو  السوري  الكردي  الديمقراطي 
السوري  النظام  على  »إن  عيسى: 
والسياسية  العسكرية  نظرته  تغيير 
من  والتعلم  سوريا،  في  الوضع  تجاه 
سنوات الصراع التي شهدتها البالد«، 
النظام  يتوصل  أن  ضرورة  على  وشدد 
بخصوص  لتفاهمات  الذاتية  واإلدارة 

مستقبل سوريا والمنطقة.
من  مزيد  نحو  سوريا  في  الوضع  يتجه 
أعوام  ثمانية  مضي  من  بالرغم  التعقيد، 
على األزمة التي تحولت إلى صراع مسلح 
في  كانت  بعدما  األطراف،  من  العديد  بين 
عشرات  شارك  سلمية،  انتفاضة  بداياتها 
التغيير  هو  مطالبهم  كانت  فيها،  اآلالف 
أن  على  كثيرون  ويتفق  الديمقراطية.  نحو 
السوري  الشأن  في  الخارجية  التدخالت 
هي التي أطالت من عمر األزمة، وجعلت 
أصوات  وهناك  مصيرها،  يلف  الغموض 
ـ  السوري  الحوار  أن  على  تؤكد  كثيرة 
وسيقطع  الخالف،  نقاط  سيعالج  السوري 
في  المتدخلة  الدول  مصالح  أمام  الطريق 
تكترث  ال  الحال  بطبيعة  والتي  األزمة، 
تسعى  ما  بقدر  السوري،  الشعب  بمصير 

لتحقيق مصالحها.

قسد وطنية بامتياز

المركزية  اللجنة  وحول ذلك تحدث عضو 
كيلو  الكردي  الديمقراطي  الحزب  في 
»نحن  قائالً:  هاوار،  أنباء  لوكالة  عيسى 
سوريا  وشرق  شمال  في  الكردي  الشعب 
إنهاء  أجل  من  جاهدين  ونعمل  نناضل 
األزمة والصراع في سوريا، عبر تفاهمات 
الوطنية  القوى  مع  داخلية  وحوارات 
اإلدارة  قامت  ذلك  أجل  ومن  السورية. 
بالحوار  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
اتفاق  إلى  وتوصلت  السوري  النظام  مع 
يتعلق  الروسي،  الوسيط  طريق  عن  معها 
التركية  السورية  الحدود  حماية  بمسألة 
الحدود  على طول  الحدود  وانتشار حرس 
التركية السورية، والتضحيات التي قدمتها 
الديمقراطية في سبيل حماية  قوات سوريا 
وطنية  تؤكد  وشعبها،  السورية  األراضي 
الشعب  سبيل  في  وتضحيتهم  القوات  هذه 

السوري.«

لم  السوري  النظام  أن  »يبدو  وأضاف: 
بها  مرت  التي  الصراع  سنوات  من  يتعظ 

سوريا، والعمل مع اإلدارة الذاتية من أجل 
تملك  الذاتية  اإلدارة  ألن  سوريا؛  مستقبل 
الذين  السوريين  مصلحة  يخدم  مشروعاً 
شتتتهم األزمة، اإلدارة الذاتية أجرت أكثر 
من مرة محادثات مع النظام، وطالبت بعقد 
أهمل  لكنه؛  حلول.  إليجاد  جادة  حوارات 
بما  يعمل  ولم  الدعوات،  أو  المطالب  هذه 
ما  العكس،  على  وإنما  السوريين،  يخدم 
يفعله يصب في مصالح جهات أخرى غير 

الشعب السوري«.

اللجنة  عضو  قال  حديثه،  ختام  وفي 
الكردي  الديمقراطي  الحزب  المركزية في 
السوري كيلو عيسى: »إن النظام السوري 
الصراع  تجاه  العسكرية  نظرته  يغير  لم 
عام  قبل  ما  عقلية  عقليته  زالت  الدائر وال 
سوريا  تعيشها  التي  واألزمة   ،2011
أسفرت عن نتائج كارثية على الشعب من 
ديمغرافي  وتغيير  ودمار،  وتهجير،  قتل، 
في كثير من المناطق، وإن لم يغير النظام 
الهاوية  إلى  سوريا  ستتجه  النظرة،  هذه 
أكثر مما يحصل اآلن، ويجب أن نعلم بأن 
في  المتدخلة  والخارجية  اإلقليمية  الدول 
شعبنا  مصالح  تراعي  ال  السوري  الشأن 

السوري«.

وفاء الشاذلي: »التدخل التركي في دول

 المنطقة انتهاك للقرارات الدولية«

خيراهلل خيراهلل

أردوغان… األحالم واألوهام

كيلو عيسى: »إن لم يغير النظام نظرته تجاه 

األزمة؛ ستتجه سوريا نحو الهاوية«

مصطفى عبدو
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

هروُب املاِل مع بدايِة األزمِة

إما  طريقتين  عبر  سوريا  من  األمواُل  خرجِت 
المادِة /5/ من قانون االستثمار 8  نظاميّة وفَق 
لعام 2007 الذي سمح بخروِج رؤوِس األمواِل 
األجنبيّة وأرباحها، فاستفادت منه الشركاُت التي 
لديها شريٌك أجنبّي، أو بطريقٍة غير نظاميّة عبر 
التهريب، وكشف موقع مداد بنهايِة 2017 عن 
تهريِب نحو 20 مليار دوالر إلى دوِل الجواِر. 
ألّن استثمار المال مرتبط جوهريّاً بتوفر األمن، 

وبهرب بفقدانه.
التي  األمواِل  لحجِم  تفصيليّةٌ  بياناٌت  تتوفُر  ال 
مع  التقديراُت  وتختلُف  سوريا،  من  أُخرجت 
 2016/5/24 ففي  باألرقام،  كبيرة  تبايناٍت 
رؤوس  مجموع  أّن  المتحدة  األمم  تقريُر  ذكر 
األموال السوريّة المهّربة بلغت 22 مليار دوالر 
 %122 نسبة  يشّكل  الرقم  وهذا   ،2016 أيار 
من  المركزّي  المصرف  احتياطيات  حجِم  من 
النقد األجنبّي في بداية الحرب والتي كانت تبلغ 
18حوالي مليار دوالر وأن مجموع المبالغ التي 
من  فقط  األولى  األشهر  الثماني  خالل  خرجت 
األزمِة بلغت ما بين 3-5 مليارات دوالر. حسب 

موقع االقتصادّي في 2019/8/28.

السوريون يف مرص... 

استثامراٌت وآماٌل

لملم تمنع عوامل االضطراِب السياسّي في مصر 
ثورة 2011/1/25، وأحداث سياسيّة  من  بدءاً 
من  االقتصادّي  الوضع  وتراجع  الحقة  أخرى 
تدفق السوريين إليها، كما شهدت مصر تراجعاً 
لحجم االستثمارات األجنبيّة وصل لنسبة %80. 
ذكر موقع إضاءات في 2019/06/15 وجود 
الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  بين  فجوٍة 
السوريين  أعداد  حول  المصريّة  والحكومة 
إلى  تشير  فالمفوضية  مصر،  في  المقيمين 
قوائمها  على  مسجلين  سورّي  ألف   137 أن 
تشير  فيما  اإلنسانّي،  اللجوء  على  للحصول 
الحكومة المصريّة إلى أّن العدد قد تجاوز 550 
ألف سورّي، كما تشير المتحدثة باسم المفوضيّة 
كسر  العدَد  أنَّ  إلى  بشاي  كريستين  مصر  في 
حاجز 700 ألف سورّي، ولكن المرّجح أنّه يبلغ 

نصف مليون سورّي. 
ووفقاً لتقرير البرنامج اإلنمائّي لألمم المتحدة، فإّن 
الوافدين السوريين إلى مصر أسسوا مشروعات 
 2016-2012 عامي  بين  ما  مختلفة  تجاريّة 
حوالي  إلى  االستثماريّة  قيمتها  إجمالي  يصُل 
الرقم رغم ضخامته  مليون دوالر. وهذا   800
لالستثمارات  األدنى  الحد  عن  يعبّر  قد  فإنّه 
السوريّة في مصر ألّن الكثيرين من المستثمرين 
مصريين  شركاء  بأسماء  شركاتهم  يسجلون 
لتجنب التعقيدات اإلداريّة واإلجراءات المطولة. 
ألف   120 من  أكثر  وجوِد  إلى  التقريُر  وأشار 
الجئ سورّي بمصر بعد اندالع األزمة السوريّة 
تقّدر  المصريّة  الحكومة  أنَّ  إال   ،2011 عام 
العدَد بحوالي 500 ألف الجئ )0.5% من عدد 

السكان(، بسبب عدم تسجيل أغلبهم. 

رجال  لرابطة  متفّرقة  تصريحات  وبحسب 
األعمال السوريين بمصر، فإن عدد المستثمرين 
السوريين الذين يعملون في تأسيس مشروعات 
 30 إلى  تصل  البالد  في  مختلفة  مجاالت  في 
المجاالت  تتنّوع  أعمال.  ورجل  مستثمر  ألف 
بين  ما  مصر  في  السوريون  بها  يستثمر  التي 
الصناعات الخفيفة والمطاعم السورية وشركات 
المفروشات  الحلويات الشرقية إلى جانب  إنتاج 
والمالبس  العطور  ومتاجر  األثاث  ونجارة 

وغيرها.
الحكومة  تضعها  التي  القيود  بعض  ورغم 
مصرية  عمالة  تشغيل  شروط  أمام  المصرية 
فإنهم حققوا نموا ملحوظا في  في مشروعاتهم، 
وتيرة تأسيس مشروعاتهم لدرجة تأسيس 818 
الشهور األولى فقط  شركة سورية خالل تسعة 
بنحو 70  قُّدرت  باستثمارات  عام 2018،  من 
مليار جنيه  يعادل 1.25  ما  )أي  دوالر  مليون 
الشركات  عدد  ربع  يُمثّل  ما  وهو  مصري(، 
وهذا  العام.  هذا  في  أجانب  بواسطة  المؤسسة 
األعمال  رجال  تدفق  في  الملحوظ  التطور 
والمستثمرين السوريين جعل الحكومة المصرية 
سورية  صناعية  منطقة  بإنشاء  اقتراحاً  تدرس 
على  النسيج  صناعة  في  متخصصة  متكاملة 
رمضان  من  العاشر  بمنطقة  واسعة  مساحة 
القاهرة، تضم عشرات  الصناعية في ضواحي 

الشركات السورية المتخصصة في هذا المجال
بزيادة  بمصر  السوريين  مشروعات  ساهمت 
في   %4.1 كانت  فقد  االقتصادّي  النمو  معدل 

وبلغت  2016-2017مستهدفة  الماليّة  السنة 
 .2018-2017 الماليّة  السنة  نهاية  مع   %4.9
وقد أفاد تقرير حكومّي صدر في أواخر 2018، 
مستنداً إلى بيانات من وزارة االستثمار والتعاون 
تدفق  بأن  والصناعة،  التجارة  ووزارة  الدولّي 
مستثمرين  إنشاء  عن  الناتج  األموال  رؤوس 
 %30 بنسبة  زاد  قد  جديدة  لشركات  سوريين 
 –  2018 عام  من  األولى  الشهور  التسعة  في 
مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق – برصيد 
الشركات  بربع  السوريون  انفرد  شركة،   818
المؤسسة بواسطة أجانب في تلك الفترة، بتدفق 

يقترب من 70 مليار جنيه.
التي  العوائق  أولى  من  البيروقراطيّةُ  كانِت 
تقريِر  فبحسب  مصر،  في  السوريين  تواجهُ 
القانون  فإّن  اإلنمائّي  المتحدِة  األمِم  برنامِج 
المصرّي ال يتيُح لحاملي صفِة اللجوِء بالعمل، 
فيما السوريون الحاصلون على تصريح اإلقامة 
إجراءات  أّن  كما  بالعمل،  تصريٌح  لديهم  ليس 
الثمن  باهظة  مصر  في  إقامة  على  الحصول 
ومعقّدة ويجب تجديدها كلَّ ستة أشهر، وهو ما 
يعرقل الالجئين السوريين من تسجيل أنشطتهم 

وأعمالهم رسميّاً.
لالجئين  جذباً  األماكن  أكثر  مصر  أن  ورغم 
في  الموجودين  السوريين  ربع  فإن  السوريين، 
مصر هم فقط المسجلين. وأغلب السوريين في 
مصر يعملون بال تصاريح عمل، وهذه ميزة ال 
يجدونها في العديد من الدول العربيّة األخرى، 
أو  العقوبة  أو  القانونيّة  للمساءلة  يعّرضهم  وال 
وزارة  وأعلنت  الخليج.  دول  في  كما  الترحيل، 
أنهاّ  المصريّة  الخارجية  والتجارة  الصناعة 
أنشأت وحدة مختصة للتعامل مع رجال األعمال 

السوريين.
المصرّي  المحامي  تقّدم   2019/6/8 في 
العامة،  للنيابة  قانونية  بمذكرة  صبري،  سمير 

السوريين  ثروات  على  بالرقابة  فيها  طالب 
واستثماراتهم في مصر. تبع ذلك دعم مصرّي 
كبيٌر للسوريين على مواقع التواصل االجتماعّي 

يرحبون به ضيفاً عزيزاً.

األردن... حوافز مشجعة لالستثامر

قصدها  التي  الوجهات  أولى  األردن  كانِت 
في  األوضاع  تفجر  بعد  السوريون  الالجئون 
المفوضية  بحسب  األقرب.  باعتبارها  سوريا 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فإّن عدد 
 650 نحو  لديها  المسجلين  السوريين  الالجئين 
إّن  تقول  األردنيّة  الحكومة  أّن  إال  الجئ،  ألف 
 1.3 عن  يقلُّ  ال  أراضيها  في  الالجئين  عدد 
مليون الجئ، وهو ما ترتّب عليه تحديات كبرى 
لالقتصاد والبنية التحتية األردنية بكافة أوجهها.

المأساويّة  األوضاع  عن  األخبار  تزايد  ومع 
خصوصاً  باألردن  السوريين  لالجئين 
ينكرون  اآلن  حتى  الكثيرين  فإّن  بالمخيّمات، 
البالد،  إلى  السوريين  للجوء  اإليجابّي  الجانب 
وكانوا السبب بحركة استثماريّة وتجاريّة كبيرٍة 
فبحسب  بالدهم.  في  األزمة  سنواِت  مدار  على 
السورية  الشركات  عدد  بلغ  سوريا،  تلفزيون 
أربعة  عن  يقل  ال  ما  باألردن  رسميّاً  الُمسّجلة 
آالف شركة حتى بدايات العام 2018، بإجمالي 
دينار  مليون   220 على  تزيد  أموال  رؤوس 

أردنّي أي ما يعادل 310 مليون دوالر.
الوجود  أّن  اللندنيّة  الحياة  صحيفة  وأوردت 
يقل  ال  بما  ساهم  السنوات  هذه  خالل  السورّي 
عن 20% من إجمالي النمو الكلّي لألردن الذي 
ال يتجاوز 2%، وهو ما جعله يحّذر من التراجع 
السوريون  عاد  حال  في  الكبير  االقتصادّي 
أزمة  يُشّكُل  كبيراً  فراغاً  ويتركون  بالدهم  إلى 
لقطاعات كبيرة باألردن ستؤثر على دخل فئات 
كبيرة من األردنيين باتوا يعتمدون على الوجود 
واالستثمارات.  والسكن  لإليجارات  السورّي 
خالد  الباحث  أجراها  شخصيّة  دراسة  وقّدرت 
السورّي في  للوجوِد  الماديّة  اآلثار  بأّن  الوزنّي 
البالد بنحو 4 مليارات دوالر سنويّاً، رغم اآلثار 
السلبيّة والضغط الكبير على مرافق البنية التحتيّة 
الكبيرة في  الزيادة  تتحّمل هذه  التي ال  باألردن 

سّكانها خالل فترة وجيزة.
باألردن  السوريّة  االستثمارات  في  الُمالحظ 
األردنّي  السوق  طبيعة  مع  وتالؤمها  تنّوعها 
لالستثماِر  السوريون  لجأ  حيث  التنافس،  عالية 
والغذائياِت،  والمطاعم  التجارِة  مجاالت  في 
صناعِة  كورش  الحرفية  القطاعات  وكذلك 
السوُق  يجتذبها  مجاالٍت  اقتحموا  كما  األثاث، 
تطويِر  تقنياِت  في  االستثمار  مثل  األردنّي 
المعلومات،  وتكنولوجيا  الشركاِت  إدارِة  نظِم 

وشركات لإلعالن والتسويق اإللكترونّي.
تعدُّ قوانين االستثماِر األردنيّة األفضَل بالمنطقة، 
السوريين  المستثمرين  القوانين  هذه  ومنحت 
تسهيالٍت استثماريّةً كبيرةً بمعاملتهم كاألردنيين 
أو  المشاركة  أو  بالتملِك  االستثمار  حيُث  من 
بعِض  في  الكامِل  التملِك  إمكانيِة  المساهمة عدا 
القطاعاِت الخدميّة واإلنشائية، وتسهيالٍت أخرى 
السوريين،  للمستثمرين  سنويٍّة  إقاماٍت  كمنِح 
وتمديِد مدِة رخِص المركباِت التي تحمُل اللوحة 

السوريّة وغيرها، وساعد ذلك بتوّجه صناعيين 
سوريين للعمِل بالسوق األردنيّة، فكانت معامُل 
المعامل  أكبر  من  المشهورة  الغذائيّة  »الدرِة« 

التي استقرت باألردن.
المستثمرة  السوريّة  األموال  رؤوس  بلغت 
 140 حوالي   2014 عام  نهاية  حتى  باألردن 
حجم  من   %15 نسبةَ  وشّكل  دوالر،  مليون 
عدد  بلغ  حين  في  فيه،  األجنبيّة  االستثمارات 
وبلغِت  مستثمر   191 السوريين  المستثمرين 
المصانُع السوريّة المسجلة هناك 370 مصنع، 
إجمالي  وبلغ  األردنيّة.   الغد  صحيفِة  بحسب 
رؤوس أموال الشركات السوريّة المسجلة لدى 
ماليين   310 األردنيّة  الشركاِت  مراقبة  دائرة 

دوالر حتى تموز 2019.

ودائع سوريّة ضخمة يف

 املصارف اللبنانّية

في نيسان من العام 2017، خرج رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري في مؤتمر بروكسل الذي 
ُعقد لمناقشة أزمة الالجئين السوريين، وصّرح 
نقطة  من  يقترُب  »لبنان  إّن  الوضوح  بمنتهى 
يعانيها  التي  الهائلة  الضغوط  بسبب  االنهيار« 
الجئ  مليون  ونصف  مليون  استضافة  من 

سورّي على األقل.
الالجئين  من  طيٌف  بها  يمرُّ  التي  المعاناة  رغم 
وصمهم  إلى  وصلت  لبنان  في  السوريين 
ووسائل  سياسيّة  قيادات  قبل  من  بالعنصريِّة 
حمل  بالمقابل  السورّي  الوجوَد  فإّن  إعالميّة، 
االقتصاد  في  خصوصاً  عديدةُ  إيجابيّةً  جوانَب 
واالستثمار. رغم التضييِق الشديِد الذي فرضته 
قوانين  بسّن  السوريين  على  اللبنانية  الحكومة 
وتقيّد  لبنان  في  المباشِر  االستثماِر  من  تمنُعهم 
حريّةَ عملهم بالشركات اللبنانية بوظائَف محددٍة 

تشمُل قطاعاِت النظافِة والبناء وغيرها.
األمريكيّة  الجامعةُ  أجرتها  دراسة  وبحسب 
التابع  فارس«  »عصام  معهد  نشرها  ببيروت 
لبنان  في  السوريين  الالجئين  فإّن  للجامعة، 
مقابل  سنويّاً  دوالر  مليون   378 نحو  يدفعون 
بمعدٍل  أي  يسكنونها،  التي  المنازل  إيجار 
دوالر.  مليون  ونصف  مليون  يساوي  يومّي 
وساهم الوجوُد السورّي بتوفير 12 ألف وظيفة 

بالسوق اللبنانّي عام 2016 استفاد منها لبنانيون 
المتحدة  األمم  أنشأتها  بمدارس  كمدّرسين 

لالجئين السوريين.
منتصف  في  اللبنانيّة  النهار  صحيفةُ  ونقلت 
ودائع  لحركِة  مصرفيّةً  تقديراٍت   2017 عام 
دوالر  مليار   20 بنحو  لبنان  في  السوريين 
 8 قُدرت  سوريّة-بينما  مصادر  إلى  -استناداً 
مصرفيٍّة  تقديراٍت  بحسب  دوالر  مليار   30-
لبنانيّة. ومعظم األموال جاءت إلى لبنان بطرِق 
عبر التهريب سراً وأودعت بشكِل ودائع اّدخاٍر 

بالمصارِف اللبنانيِّة.
وذكر موقع انديبندنت عربي في 2019/3/19 
أّن رجاَل األعماِل السوريين الهاربين من بلدهم 
استثمروا أمواالً ضخمة في الدول التي استقروا 
فيها خصوصاً دول الجوار ودول الخليج العربّي 
ومصر، وخسرت سوريا رؤوس األمواِل التي 
المصانِع  ومعها  األزمِة  قبل  بعضها  استقطبت 
وسرقت.  ُدّمرت  التي  التجاريِّة  والمستودعاِت 
السوريِّة  باالستثماراِت  يحظَ  لم  لبنان  أّن  ومع 
الكبيرِة مثل تركيا، إال أّن نسبةً كبيرةً من ودائِع 
إذ شّكلت  اللبنانيّة،  البنوُك  استقطبتها  السوريين 
لبنان منذ األيام األولى لألزمِة الِوجهةَ الرئيسيّة 
البالد  خارج  السوريّة  األمواِل  رؤوِس  النتقاِل 
نتيجة التشابكاِت الماليِّة والمصرفيِّة سابقة العهد 
بين البلدين حيث كان التجاُر السوريون يعتمدون 
على المصارف اللبنانيّة بفتح اعتماداتهم لتمويل 
عمليات االستيراد أمام ضعِف الجهاِز المصرفّي 
في  الخاصة  المصارف  ظهور  وقبل  السورّي 

سوريا.
 2010 عام  لبنان  في  السوريّة  األمواُل  قُّدرِت 
من   %12 حوالي  وتشّكُل  دوالر،  مليار   16 بـ 
اندالِع  ومع  لبنان،  في  المصرفيِّة  الودائِع  حجِم 
األزمِة السوريِّة ارتفع حجُم هذه الودائع وازداد 
معها رقم احتياطي مصرف لبنان من 29 مليار 
المصرُف  يصدِر  ولم  دوالر،  مليار   37 إلى 
حول  رسميٍّة  توضيحاٍت  أيّة  اللبنانّي  المركزّي 
إلى  تعوُد  أنّها  يُرّجُح  والتي  المفاجئِة  الزيادِة 
إيداعاِت السوريين بالمصارِف اللبنانيِّة بحثاً عن 

مالٍذ آمٍن لتلك األمواِل.
فقد  لبنان  في  السوريِّة  االستثماراِت  قلِة  ورغم 
صّرح مدير عام مؤسسة االستثمارات األجنبيّة 
في لبنان قد صّرح العام الماضي بأّن المؤسسة 
تلقّت طلبات من صناعيين سوريين ومستثمرين 
تراخيص  على  للحصول  سوريا  في  لبنانيين 
لبنان  إلى  استثماراتهم  لنقل  أو  مصانع  إلنشاِء 
أمنيّاً  تدهوراً  شهدت  التي  حلب  من  وخاصة 
معظم  أّن  وذكر  والمصانع.  المعامل  وتدمير 
مصنٍع  إنشاء  شملت  المطلوبة  التراخيص  تلك 
ومعامل  دوالر(  مليون   120 )بقيمة  للحلويات 
ألبسة جاهزة ومواد غذائيّة وفتح مطاعم وسوبر 
ماركت، وكلها أمواٌل سوريّة خرجت تبحُث عن 

قنوات توظيف.
لكّن  السلبيّة،  السوريّة  األزمة  آثار  كّل  رغم 
بتلك  ليس  الجوار،  دول  إلى  السورّي  اللجوَء 
كذلك  له  يرّوج  وإنما  السوداويّة،  الصورِة 
فالسوريون  استثماريٍّة،  لغايٍة  وسياسيّاً،  إعالميّاً 
لم يكونوا عبئاً مطلقاً على الدوِل التي استقبلتهم. 
والمفارقة أّن المحنةَ تحّولت إلى منحٍة استثماِر 
واستقطاِب  الخبراِت  من  لالستفادِة  وفرصِة 

رؤوِس األمواِل.

املرحلة املقبلة تفرض علينا العمل 
أضعاف مضاعفة

المشتركة  الرئيسة  قالت  السياق  هذا  وفوفي 
أن  إبراهيم«  »آفيستا  عفرين:  مثقفي  التحاد 
مرحلية  ضرورة  هي  الكردي  الصف  وحدة 
والشعب  الكردي،  الشعب  مستقبل  تضمن 
الكردي هو أقدم شعوب المنطقة وتوحيد جهود 
هذا الشعب ليست مستحيلة، بل يجب أن تكون 
الحالة الصحية الضرورية في الوقت الراهن«، 
السياسية  الخالفات  إبراهيم  آفيستا  وأرجعت 
لعوامل طبيعية  المختلفة  الكردية  التيارات  بين 
ولكن  الكردية،  السياسية  بالحركة  خاصة 
سياسية  رؤية  وجود  ضرورة  على  ركزت 
يضمن  بما  والشعب  المنطقة  لمستقبل  موحدة 

مصالح هذا الشعب الذي قّدم آالف الشهداء.
الصف  وحدة  »إن  إبراهيم:  آفيستا  وأردفت 
الكردي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكرد 
التي  السورية  األزمة  في  الحساسة  والمرحلة 
انعكاسات  لها  سيكون  العاشر،  عامها  دخلت 
الكردي والسوري،  العام  الوضع  إيجابية على 
وستكون العائق الوحيد أمام أي مؤامرة أخرى 
تستهدف وجود هذا الشعب كما حدث في اتفاقية 

لوزان«.
المشترك  العمل  على ضرورة  آفيستا  وشددت 
واالجتماعية  السياسية  الكيانات  مختلف  بين 
جديدة  مرحلة  أن  مؤكدةً  سوريا،  في  الكردية 
والميدانية  السياسية  التطورات  بعد  بدأت 
العمل  يكون  أن  يجب  وبالتالي  المتالحقة 

أضعاف ما كان عليه سابقاً ليكي تنعم األجيال 
القادمة بحياة كريمة.

االختالف السيايس ظاهرة صحية

مثقفي  التحاد  المشترك  الرئيس  أوضح  بدوره 
البيت  لملمة  أن  على  أحمد«  »أسامة  عفرين 
الصعيد  على  مرحلية  ضرورة  هي  الكردي 
له  وسيكون  واإلقليمي،  السوري  الداخلي 
السورية  الساحتين  على  مهمة  انعكاسات 

والكردستانية في المستقبل.
الكردي  البيت  ترتيب  أحمد: »أن فرص  وقال 
كبيرة ومتالئمة، لعدم وجود خالفات جوهرية 
الكردي،  الشعب  ومستقبل  األهداف  حيث  من 
لكن الوسيلة هي المختلفة، ومن الطبيعي وجود 
خالف سياسي بين التيارات الكردية السياسية، 
هذه  وضع  األطراف  كافة  على  يجب  لكن 
سياسية  ورقة  على  والتركيز  جانباً  الخالفات 
في  الكردية  القضية  مستقبل  تضمن  موحدة 
اإلقليمية  الساحة  على  وانعكاساتها  سورية 

والكردستاني وبعدها الدولي«.

املجلس الوطني سيتحول إىل 
جسم متهالك إن مل يفك ارتباطه 

الخارجي:

وويرى أسامة أحمد إن انقسام الحركة الكردية 
في سوريا بين خيارات داخلية وطنية وأخرى 
الوحيد  العائق  هو  خارجية،  قوى  على  تعتمد 
أمام وحدة الصف الكردي، وتابع: » إذا رأت 
الصف  توحيد  ضرورة  الكردية  األطراف 
النقاط  أرضية  من  تنطلق  أن  يجب  الكردي، 

بعض  تأجيل  أو  الخالفات  وحل  المشتركة 
الخالفات األخرى التي ال يمكن حلها في الوقت 

الراهن ألسباب متعددة«.
قدمتها  التي  اإليجابية  المواقف  يخص  وفيما 
الكردي،  الصف  توحيد  بهدف  الذاتية  اإلدارة 
المجلس  من  المعتقلين  صراح  إطالق  ومنها 
الوطني الكردي والسماح لهم بمزاولة نشاطهم 
وفتح مكاتبهم دون قيد أو شرط، إضافة لمبادرة 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  أطلقها 
بين  النظر  وجهات  تقريب  في  للمساهمة 
اإلدارة  أن  أحمد،  قال  الكردية،  األطراف 
الذاتية قدمت خطوات إيجابية تنمى عن حسن 
»اآلن  وأضاف:  الوطني،  المسار  هذا  في  نية 
اتخاذ  الكردي  الوطني  المجلس  من  يُتطلب 
التركية  العباءة  من  والخروج  جريء  قراراً 
سيواجه  أو  المعارض،  السوري  واالئتالف 
سيتحول  وبالتالي  جماهيرياً  المصداقية  فقدان 
إلى جسم متهالك وميت، وهنا ال نستبعد حدوث 
فيها  مرغوبة  غير  شخصيات  ونبذ  انشقاقات 
فك سياسته  يستطع  لم  إذ  الوطني  المجلس  من 
البيت  في  واالندماج  الخارجية  األطراف  من 

الكردي الذي بات اليوم ضرورة تاريخية«. 
الكردي  الوطني  »المجلس  قائالً:  أحمد  وتابع 
إلى  ويرتهن  قراره  يمتلك  ال  اللحظة  هذه  إلى 
أهدافه  الطرفين  االئتالف وتركيا، ولكال  قرار 
إطالح  حدوث  ضرورة  إلى  إضافة  الخاصة، 
عن  ابتعدت  ألنها  األحزاب،  لهذه  داخلي 
أهدافها، وهيمن عليها الطابع الشخصي، لذا قد 
تتحرك القاعدة الشعبية لهذه األحزاب في منحى 

مغاير لقادتها«.

عفرين  مثقفي  التحاد  المشترك  الرئيس  وربط 
الصف  وحدة  تحقيق  بين  أحمد«  »أسامة 
إذ  السورية،  الكردي وتأثيره على حل األزمة 
أن وحدة الصف الكردي وترابطه مع مشروع 
اإلدارة الذاتية والذي يضم كافة مكونات شمال 
وشرق سوريا، سيعطي القوة الكافية لجعل هذا 
السورية،  األزمة  في  أساسية  قوة  المشروع 
المفاوضات  على  اإليجابي  التأثير  وبالتالي 
ويعطي  السوري،  والنظام  الذاتية  اإلدارة  بين 
زخماً سياسياً للقضية الكردية والتمثيل الداخلي 

الدستور  إعداد  لجنة  في  للكرد  والدوالي 
ومستقبل سوريا، وسيكون له بالطبع انعكاسات 
إيجابية على المستويين اإلقليمي والكردستاني، 
الحساسة  التاريخية  المرحلة  هذه  في  والسيما 
وما  الكرد  هم  مْن  يعلم  أجمع  العالم  بات  التي 

عانوه من ظلم خالل قرون.

األطفال يطالبون مبستقبٍل مرشق

وهذه النظرة فيما يخص وحدة الصف الكردي 
آخر، »خليل موسى«  إلى  تختلف من جيل  ال 
الطفل الكردي الذي باَت معروفاً اليوم بالكاتب 
نازحي  معاناة  عن  كتاب  تأليفه  بعد  الصغير 
عفرين، وله عدة أشعار ويعمل اليوم على كتابة 
هو  الشعب،  هذا  آالم  عن  قصصية  مجموعة 
خطابها  لتوحيد  الكردية  األحزاب  دعا  اآلخر 
السياسي، ُمشيراً إلى أن بعض األحزاب التي ال 
تندمج مع رغبات قاعدتها الشعبية لن تستطيع 
»نحن  وتابع  مصداقيتها،  وستفقد  االستمرار، 
يتحقق  ولن  مشرقاً،  غداً  نريد  الكرد،  كأطفال 

ذلك بدون وحدة الصف الكردي«.

وغالواي  كرواتيا  في  رييكا  مدينتا  حصلت 
الثاني  كانون  من  األول  من  اعتباراً  بإيرلندا 
األوروبية  الثقافة  لقب عاصمتي  الجاري على 

في 2020م، ولمدة عام.
أسلوب  ترويج  مشروع  رئيس  لنائب  ووفقاً 
الحياة األوروبي، مارجريتس شايناس، سيسمح 
لقب عاصمتي الثقافة األوروبية لمدينتي رييكا 
للثقافة  الكاملة  اإلمكانات  بتسخير  وغالواي 
األوروبية  للبلدان  الحياتية  التجربة  إلثراء 

وتقريب مجتمعاتها.
الثقافة  وزيرة  بادرت  1985م،  عام  وفي 
بإطالق  ميركوري  ميلينا  آنذاك،  اليونانية 
ذلك  ومنذ  األوروبية.  الثقافة  عاصمة  مبادرة 
أكثر  واحدة من  المبادرة  هذه  الحين، أصبحت 
وفي  أوروبا.  في  شهرة  الثقافية  المبادرات 
برنامج  على  بناء  المدن  اختيار  يقع  الواقع، 
يركز  أوروبي،  بعد  له  يكون  أن  ينبغي  ثقافي 
المدينة  لسكان  الفعالة  المشاركة  تشجيع  على 
المختلفين  المصلحة  وأصحاب  والمجتمعات 
في  بدورها  المشاركة  هذه  تسهم  أن  وينبغي 
المحيطة  للمدينة والمنطقة  التنمية طويلة األمد 

بها.
العاصمة اإلفريقية:

للقارة  جنوباً  الثقافة  عواصم  تقليد  وانتقل 
2018م،  الثاني  تشرين  ففي  اإلفريقية، 
المتحدة  المدن  منظمة  اجتماع  خالل  جرى 

مدينة  اعتبار  إفريقيا  في  المحلية  والحكومات 
مراكش المغربية أول عاصمة للثقافة اإلفريقية 

في 2020م.

نهاية  في  بمراكش  االحتفال  برنامج  ويبدأ 
افتتاح كبير يجمع  الجاري بحفل  الثاني  كانون 
وعروض  وأفارقة  مغاربة  ومثقفين  فنانين 
وتستعد  مختلفة،  فنية  واحتفاالت  وبرامج 
المدينة المغربية الستقبال زوار جدد من أنحاء 
ومعالمها  القديمة  المدينة  على  ليتعرفوا  العالم 

وقصورها ومتاحفها التاريخية وفنها التقليدي.
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  وتصنف 
والثقافة »اليونسكو« ساحة جامع الفنا والمدينة 
القديمة في مراكش ضمن قائمة التراث الثقافي 
العالمي، وتتميز المدينة كذلك بجمالها الطبيعي 

والنباتي.
المرابطين  لدولتي  عاصمة  مراكش  وكانت 
لغلبة  الحمراء  بالمدينة  وتلقب  والموحدين 
اللون األحمر على بنائها العريق، وتقع جنوب 
وتُعرف  األطلس  جبال  سفوح  عند  المغرب 

كذلك بعاصمة النخيل.
مثل  التاريخية  بمعالمها  مراكش  وتزخر 
األسوار القديمة الممتدة لنحو تسعة كيلومترات، 
المعمار  روائع  من  تعد  التي  المرابطين  وقبة 
ومسجد  واألعمدة  للحدائق  إضافة  المرابطي، 

الكتبية ومدرسة ابن يوسف، وحدائق المنارة.

العاصمة البلقانية:
لشؤون  األوروبي  االتحاد  لمفوضية  ووفقاً 
اإلبداع والثقافة والتعليم ماريا غابرييل، تجمع 
الناس،  بين  األوروبية  الثقافة  عاصمة  مبادرة 
النهوض  في  الثقافة  دور  على  الضوء  وتسلط 
بالقيم التي يقوم عليها االتحاد األوروبي والتي 
تتمثل في التنوع واالحترام والتسامح واالنفتاح، 
بحسب تعبيرها. وذكر الموقع أن »رييكا« تعد 
تجذب  كرواتية  أوروبية  ثقافية  عاصمة  أول 
منطقة  بقية  إلى  سيمتد  الذي  الدولي،  االهتمام 
والهرسك  البوسنة  تشمل  التي  البلقان  غرب 
وسيكون  وألبانيا،  األسود  والجبل  وصربيا 
»ميناء التنوع« هو الشعار، حيث سيضم مئات 

المشاريع من أربعين دولة.
على  الثقافي  رييكا  برنامج  يركز  وعموماً، 
المرتبطة  والهجرة  والعمل  الماء  ملفات 
بالمنطقة، فضالً عن القضايا الراهنة في العالم. 
الشهير  الفنان  االفتتاحي  المعرض  وسيتضمن 
مشاركة  مع  مالكوفيتش،  ديفيد  رييكا،  في 
معرض  ذلك  في  بما  األخرى  المعالم  أبرز 
الطهو  لفن  »البحر متوهج« ومهرجان عالمي 
والمنشآت  إتنو«  »بورتو  المسمى  والموسيقى 
الدائمة الجديدة للفن المعاصر على الساحل. كما 
االفتتاحية في األول والثاني  ستقام االحتفاالت 

من شباط عام 2020م. 
غالواي عاصمة الثقافة األوروبية:

أيرلندا  في  مدينة  ثالث  غالواي  تعد  بالمقابل، 
تحمل لقب عاصمة الثقافة األوروبية بعد دبلن 
2005م.  عام  في  وكورك  1991م،  عام  في 
ويتمثل شعار برنامج غالواي الثقافي في »دع 
استكشاف  على  يركز  الذي  يظهر«،  السحر 
موضوعات محلية جوهرية من اللغة والمناظر 

الطبيعية والهجرة.
عالوة على ذلك، سيستخدم موضوع »نأمل أن 
لإلبداع،  مصدراً  غالواي  في  الطقس  تمطر« 
االحتفال  األخرى  البارزة  األحداث  وتشمل 
باألدب العالمي مع تفسير درامي ألقدم ملحمة 
أدبية باقية في العالم، وهي قصة جلجامش التي 

يعود تاريخها ألكثر من ألفي عام قبل الميالد.
قديمة،  سومرية  ملحمة  جلجامش  ملحمة  وتعد 
اآلشوري  الملك  مكتبة  أنقاض  في  عليها  عثر 
ويحتفظ  بالعراق،  نينوى  في  آشوربانيبال 
التي  الطينية  باأللواح  البريطاني  المتحف 
التاسع  القرن  منتصف  في  بالمصادفة  اكتشفت 

عشر.

من  مقتطفات  قراءة  كذلك  الفعاليات  وتشمل 
وستبدأ  غالواي.  شواطئ  على  أوديسا  ملحمة 
عام  شباط  في  2020م«  »غالواي  فعالية 
في  إمبولك  احتفال  بداية  مع  تزامناً  202م0، 

إيرلندا.
ويعود تاريخ ملحمة األدويسا للشاعر اإلغريقي 
وتدور  الميالد،  قبل  الثامن  بالقرن  هوميروس 
األناضول  غرب  مدن  في  أحداثها  من  كثير 
حصار  أحداث  ذلك  في  بما  حالياً(  )تركيا 
طروادة الشهير إلى جانب جزر البحر المتوسط 

ومالطا وصقلية وجنوب إيطاليا واليونان.
يمنح االحتفاظ بلقب عاصمة الثقافة األوروبية 
المدن فرصة لتعزيز صورتها وإبراز مكانتها 
تشجيع  عن  فضالً  األخرى،  العالم  دول  وسط 
تنميتها  في  التفكير  وإعادة  المستدامة  السياحة 
من خالل الثقافة. كما سيكون لهذا اللقب تأثير 
الثقافي  الجانب  على  سينعكس  األمد  طويل 

بالنسبة  سواء  واالقتصادي،  واالجتماعي 
للمدينة أو المنطقة.

بلغاريا  بلوفديف في  وفي عام 2019م، مثلت 
وماتيرا في إيطاليا عاصمتي الثقافة األوروبية. 
وبعد رييكا وغالواي في عام 202م0، ستكون 
2021م،  عام  في  األوروبية  الثقافة  عواصم 
هي تيميشوارا في رومانيا وإلفسينا في اليونان 
سوغ  إيش  وستكون  صربيا.  في  ساد  ونوفي 
ليتوانيا،  في  وكاوناس  لوكسمبورغ  في  ألزيت 
2022م.  عام  في  األوروبية  الثقافة  عاصمتي 
المجر  في  فيسبرم  وفي عام 2023م، ستكون 
عام  في  أما  األوروبية.  الثقافة  عاصمة  هي 
2024م، ستحمل تارتو في إستونيا وباد إيستشل 

في النمسا وبودو في النرويج هذا اللقب.

أن  »يجب  غابرييل:  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
وذات  شاملة  الناجحة  الثقافة  عاصمة  تكون 
تكون  أن  كما يجب  لمواطنيها،  بالنسبة  مغزى 
استعداد  على  تدل  حتى  العالم  على  منفتحة 
والتفاهم  للسالم  للثقافة محركاً  للترويج  اتحادنا 
تحقيق  مع  العالم،  أنحاء  جميع  في  المتبادل 
لهذه  األمد  طويلة  واقتصادية  اجتماعية  فوائد 

العاصمة«.
وكاالت

ِمحَنُة السوريين ِمنَحة استثماٍر لدوِل الجواِر  مثقفو عفرين: وحدة الصف ضمان لمستقبل الكرد وسوريا
الجوار، بل أضحى  اللجوِء وأسهموا بتطور اقتصاده، وبالتالي لم يكن عبئًا على دول  بلدِ  لتأسيِس حياتهم مجددًا في  المعهودَة، فكان أقرب للهجرة، وبادر األفرادُ  القوالبَ  السوريّ  اللجوُء  كسر 
موضعَ رهانٍ ومزايدةٍ على مستوياتٍ مختلفةٍ، وكذلك ورقَة ضغطٍ سياسيّ على األطرافِ الفاعلةِ اإلقليميّةِ والدوليّة. وأما اقتصاديًّا فقد كان اللجوُء قناَة استدراِج رؤوِس األمواِل والكفاءاتِ 

الستثمارها واالستفادة منها.

روناهي/ عفرين: وصف مثقفو عفرين وحدة الصف الكردي بالضرورة التاريخية والمرحلية، لضمان مستقبل الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا، في إشارة إلى أن وحدة البيت الكردي تعطي 
زخمًا كبيرًا لمشروع اإلدارة الذاتية وترسيخها في المنطقة، وتفتح أفقًا جديدة لطرح القضية الكردية على المستويين اإلقليمي والدولي.

تحقيق/ رامان آزاد

تقرير/ صالح إيبو

أسامة أحمد آفيستا إبراهيم خليل موسى

رييكا وغالواي ومراكش...عواصم الثقافة األوروبية واإلفريقية
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ارتفعت المواد الغذائية بما فيها اللحم في مناطق 
مقاطعة  فيها  بما  كافة  سوريا  وشرق  شمال 
من  الواحد  الكيلو  سعر  وصل  حيث  كوباني، 
سورية،  ليرة   7000 يقارب  ما  إلى  اللحم 
السورية  الليرة  قيمة  تدني  إلى  السبب  ويعود 
األمريكي(،  )الدوالر  األجنبية  العمالت  أمام 
وتصدير المواشي إلى دول الجوار عن طريق 
التجار، باإلضافة إلى تراجع ثقافة تربية الثروة 

الحيوانية في المنطقة. 
أمام  تدريجياً  تنهار  السورية  الليرة  أن  حيث 
العمالت األجنبية، وبخاصةً في الفترة األخيرة؛ 
نتيجة سوء األوضاع األمنية في المنطقة بشكل 
عام، والعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة 
»اتفاقية  السورية  الحكومة  على  األمريكية 
عملة  على  المتزايد  للطلب  إضافة  القيصر«, 

الدوالر أكثر من أي عملة أخرى.
في  بالدوالر  يتعاملون  التجار  أغلب  أن  كما   
على  ذلك  يؤثر  مما  والشراء؛  البيع  عمليات 
لتدني  نظراً  كافة؛  المعيشية  المتطلبات  ارتفاع 
تالعب  إلى  باإلضافة  السورية،  الليرة  قيمة 
في  رغباتهم  حسب  السلع  بأسعار  التجار 

المقاطعة.
»روناهي«  صحيفتنا  سلطت  السياق؛  وفي 
مقاطعة  في  األهالي  بعض  آراء  على  الضوء 
الغذائية،  المواد  أسعار  ارتفاع  حول  كوباني 

الذي يعمل سائق  وحدثنا المواطن محمد خليل 
يعد  قائالً: »لم  سيارة أجرة في مدنية كوباني، 
بإمكاننا تلبية المتطلبات الرئيسية كافة لعائلتي، 
علماً أن راتبي ال يتجاوز/80/ ألف ليرة سورية، 
الحاجيات  كافة  مع  الراتب  ذلك  يتوافق  فكيف 

الرئيسية في ظل ذلك الغالء المعيشي«.
كافة  تلبية  يستطيع  ال  بأنه  خليل  وأشار 
بتلبية  يقوم  حيث  المعيشية،  االحتياجات 
األساسيات الضرورية، وذكر بأن سعر الكيلو 
ل.س.   800 إلى  وصل  البندورة  من  الواحد 

وكيلو اللحم يتجاوز سعره إلى 7000 ل.س.
وشدد خليل على ضرورة قيام كل من الجهات 
بوضع  المقاطعة  في  التموين  ومديرية  المعنية 
كل  من  الوحيد  الخاسر  كون  األزمة،  لهذه  حد 

هذا هم أبناء المنطقة.
شمال  مناطق  تعيشه  لما  البديل  الحّل  أّن  وأكد 
هو  األسعار  في  ارتفاع  من  سوريا  وشرق 
اكتفاء  وخلق  المنطقة  اقتصاد  على  االعتماد 

ذاتي من معامل ومصانع وحقول المنطقة.
لبيع  محالت  أصحاب  أحد  وحدثنا؛  كما 
قائالً:  جمال،  شاهين  المدينة  في  الخضراوات 
»في الفترة األخيرة ارتفعت كافة المواد بشكل 
غير طبيعي في المدنية ومنها أسعار الخضار، 
والشراء  البيع  عمليات  في  نتعامل  أننا  علماً 
كبير  ارتفاع  ذلك هناك  السورية، ومع  بالعملة 
التجار  تالعب  إلى  السبب  ويعود  سعرها،  في 

باألسعار«.
وطالب جمال الجهات المعنية ومديرية التموين 
تالعب  لمنع  رقابة  وضع  كوباني  مقاطعة  في 

التجار باألسعار.
مع  لقاء  لنا  كان  اللحوم؛  أسعار  غالء  وحول 
فياض شكري؛  كوباني  مدينة  قصابي  مسؤول 
فقال: »تشهد مناطق شمال وشرق سورية في 
أسعار  في  مسبق  غير  ارتفاع  األخيرة  الفترة 
من  الواحد  الكيلو  سعر  وصل  حيث  اللحوم، 

اللحم إلى 7000 ل.س«. 
وأضاف: »يأتي سبب غالء أسعار اللحوم إلى 

الجوار عن طريق  دول  إلى  المواشي  تصدير 
الحيوانية  الثروة  تربية  ثقافة  وتراجع  التجار، 
في المنطقة، في ظل تدني الليرة السورية أمام 

العمالت األجنبية«. 
المشاريع  تفعيل  ضرورة  على  شكري  وشدد 
كينونته  إلى  باالقتصاد  والعودة  االقتصادية 
على  عالوة  االستيراد،  على  االعتماد  وعدم 
سيقود  الذي  األمر  التركية؛  البضائع  مقاطعة 

االحتكار  عن  بعيداً  الكومينالية  إلى  باالقتصاد 
والتالعب باألسعار.

المشترك  بالرئيس  التقينا  ذاته؛  السياق  وفي 
دابان،  أحمد  الفرات  إقليم  في  التموين  لمديرية 
تجاه  الذاتي  نقدنا  نقدم  بدايةً  قائالً:«  فحدثنا؛ 
الشعب حيال أي تقصير قمنا به. مع تدني قيمة 
تشهد  األجنبية،  العمالت  أمام  السورية  الليرة 
األسواق ارتفاع كبيراً في أسعار المواد والسلع، 
ويأتي ذلك نتيجة تعامل أغلب التجار بالدوالر 
في عمليات البيع والشراء، فيما يقتصر التعامل 
والشراء.  البيع  عمليات  على  السورية  بالليرة 
وبسبب عدم استقرار سعر الدوالر ال نستطيع 
المتطلبات  وكافة  الغذائية  المواد  أسعار  توحيد 

المعيشية«. 
بعدم  التموين  لمديرية  األهالي  شكاوي  وحول 
القيام بواجباتها تجاه الشعب؛ قال دابان: »نعلم 
بأن أبناء المنطقة يعانون من ارتفاع في المواد 
الغذائية. لكن؛ يعود السبب إلى عدم االستقرار 
في سعر الدوالر، باإلضافة بأننا نقوم بجوالتنا 
التي  المواد  ولكن  األسواق،  على  يومي  بشكل 
تأتي من مدينة منبج تكون غالية الثمن، والتجار 
يتالعبون ويتحكمون بأسعار األسواق، ونتيجة 

ذلك ترتفع األسعار«. 
ونوه الرئيس المشترك لمديرية التموين في إقليم 
الفرات أحمد دابان: »قمنا بالتنسيق والتواصل 
التموين في مدينة منبج لوضع حد  مع مديرية 
نلمس  لم  اآلن  حتى  ولكن؛  التجار.  لتالعب 

النتائج المرجوة«. 

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

رهف ذات األحد عشر ربيعاً، حملت في يدها 
جالئها المدرسي، لكن فرحتها هذه لم تكتمل، 
أقارنها  قبور  الخضراوين  بعينها  راقبت  إذ 
الشهداء، في ذكرى أربعيناتهم، لم ترغب رهف 
بأن يكون صديقها الذي كان يجلس إلى جانبها 
في الصف بمدرسة تل رفعت، شهيداً، بل كانت 
ترغب في أن يفرحا معاً بجالئهم المدرسي في 

هذا اليوم الذي صادف هذه الذكرى األليمة.

أطفال ُخلِّدت أسامئهم

للمشاركة  جاءت  التي  وحدها  رهف  ليست 
في ذكرى أربعينية الشهداء األطفال، بل عدد 
آخر من طلبة مدرسة األحداث وفافين شاركوا 
الورود  باقات  الشهداء حزنهم، وحملوا  أهالي 
عوائل  مؤسسة  نظمتها  التي  التظاهرة  في 
الشهداء اليوم في فافيين وتوجهوا على أضرحة 
المجزرة  في  استشهدوا  الذين  العشر  الشهداء 
كانون   2 في  التركي  االحتالل  ارتكبها  التي 
عبر  رفعت  تل  ببلدة   ،2019 عام  من  األول 
المأهولة  األماكن  استهدف  صاروخي  قصف 

بالنازحين قصراً.
تركيا،  بانتهاكات  المنددة  التظاهرة  تقدمت 
أطفال لبسوا البياض وكتبوا على ألبستهم هذه 
لمحاسبة  وتدعوا  األطفال  بقتل  تندد  عبارات 
المزينة  الشهداء  صور  أيديهم  وفي  القتلة، 

بالورود.
الوقت  في  لكن  ومؤلمة،  حزينة  عدة  صوراً 
أحد  المقاومة،  على  وتحث  األمل  تبث  ذاته 
دماء   « تقول:  فلك«،  »األم  المجزرة  شهود 
مضي  رغم  سداً،  تذهب  لن  الشهداء  هؤالء 
ننَس  لم  أننا  إال  استشهادهم  على  يوماً  أربعين 
ساعةً واحدة تلك الجريمة، وبل كانت ضحكات 
المقاومة  في مخيلتنا تحثنا على  دائماً  األطفال 

واالستمرار في الحياة«.
االستمرار باملقاومة

فافين  بلدة  مركز  من  المنددة،  التظاهرة  بدأت 
مقبرة  في  لتستقر  الرئيسية  الشوارع  وجابت 
أضرحة  حول  األهالي  ويتجمع  الشهداء، 
بالورود  األضرحة  وزينت  العشرة،  الشهداء 
الحياة  رونق  إلى  إشارة  في  الزاهية  واأللوان 

الذي يرسمه األطفال.

مؤلمة،  التخليد هذه ظهرت صور  في مراسم 
لعائالت الشهداء العشرة وهم يستذكرون فلذات 
أكبادهم، غالبية العوائل لم يتمكنوا من الحديث 
تتحدث  كانت  الصورة  لكن  اإلعالم،  لوسائل 
عن حجم المعاناة، والد الطفل حمودة قال »هذا 
اليوم أصعب بكثير من يوم استشهاد أطفالنا«، 
ولكن وعد الوالد أهالي عفرين باالستمرار في 
المقاومة حتى تحرير عفرين ونقل جثمان ولده 

الشهيد إلى تراب عفرين الطاهرة.
باللغتين  بيان  إلقاء  تم  الشهداء  مقبرة  وفي 
تنديداً  عفرين،  أطفال  باسم  والعربية  الكردية 
بالمجزرة وحّمل البيان مسؤولية هذه المجزرة 
األطفال  حقوق  بحماية  المدعية  للمنظمات 
»اليوم  البيان  وقال  اليونسف،  رأسها  وعلى 
بفرحة  الشهداء  األطفال  مع  نفرح  أن  نود  كنا 
الحصول على الجالء المدرسي، لكن يد الغدر 

منعت ذلك«.
على  زينب  الطفلة  قراءته  الذي  البيان  وشدد 
الحروب  مآسي  األطفال  تجنيب  ضرورة 

واحترام حقوقهم بالحياة والتعلم بلغتهم األم.

أطفال عفرين أهدوا جالئهم المدرسي ألقارنهم الشهداء

الطب الشعبي خلق جاذبية لعالجه الفعال في منبج..

ال يزال التداوي باألعشاب أو ما يسمى »الطب 
منبج،  مدينة  في  كبيرة  بشعبية  يحظى  البديل« 
ولعل السبب يكمن في انخفاض تكاليف العالج 

مقارنةً بأسعار المعاينات لدى األطباء.

ويجد الكثير من األهالي وفقاً لما استطلعته بعض 
وعالج  شفاء  فيه  األعشاب  طب  أن  الوكاالت 
لألمراض، أفضل من األدوية والمستحضرات 

الكيميائية.

طب األعشاب أكرث فائدة

بين  المعاينة عند األطباء  تتراوح أسعار  كذلك 
/3000/ ليرة سورية أي نحو ) ثالث دوالرات 
دوالرات  )خمس  ل.س  و/5000/  أمريكية( 
أمريكية( بحسب كل اختصاص. باإلضافة إلى 
سعر الوصفة الطبية من الصيدلية التي تتجاوز 
من  تعاني  كنت  إذا  دوالرين  ل.س   /2000/

الزكام وفق حديث لمدنيين.
فيما أضاف سكان المنطقة لـ«نورث برس« بأن 
»الطب البديل أو طب األعشاب ال يتجاوز سعر 

الوصفة الطبية منه /2000/ ل.س.

امتهَن العالج باألعشاب ملساعدة 
الناس يف املرتبة األوىل

مدينة  من  الشعبي  المطبب  السليم  حمد  ويقول 

»يعتمد على  التقليدي،  الشعبي  الطب  إن  منبج 
العالج  أنواع  وجميع  الذاتية  والتجربة  الخبرة 

تكون من النباتات على اختالف أنواعها«.
باألعشاب  العالج  امتهن  بأنه  السليم  ويضيف 
إضافةً  األولى،  المرتبة  في  الناس  لمساعدة 
العديد من  أن  له، كما  العتبارها مصدر رزق 
سوريا  في  المناطق  شتى  من  يقصدونه  الناس 

للعالج.
على  لمرضاه  العالج  يقدم  أنه  السليم  ويتابع 
من  خلطات  بعمل  يقوم  وأنه  المرض،  حسب 
األعشاب التي يجمعها من األراضي والجبال، 
أو يقوم بشرائها من محال العطارة، فضالً عن 
عنها  يعجز  التي  الظهر  وآالم  للكسور  عالجه 
األطباء، وال يبَق أمامهم سوى العمل الجراحي، 

الذي تكون نسبة نجاحه ضئيلة.
بينما يقول المواطن محمد الدرويش، من مدينة 
منبج في حديثه إنه كان يعاني من مرض جلدي 
معروف باسم »الحزاز« وأن األدوية الكيميائية 
لم تسهم في معالجة ذلك المرض، حيث قرر أن 
يستعيض عنها بالطب البديل، وبعد تلقيه العالج 

المرض  وانتهى من  للشفاء،  تماثل  بفترة شهر 
إلى غير رجعة.

في حين يؤكد المواطن زكي العامر من مدينة 
بعد  الظهر  في  ألم  من  يعاني  كان  أنه  منبج، 
أصبح  أنه  حتى  العمل،  في  إلصابة  تعرضه 
ست  حضوره  وبعد  المشي  على  قادر  غير 
من  اإلرشادات  التباعه  إضافةً  للعالج  جلسات 
حياته  متابعة  على  قادراً  أصبح  المطبب،  قبل 

وإكمال عمله إلعالة أسرته، وبتكاليف قليلة.

الخربة الزمة لوصف عشبة ما

يستخدم  كان  الشعبي  الطب  أن  بالذكر  الجدير 
لعالج جميع األمراض، ولكل عشبة  القِدم  منذ 
عن  خاصة  ومميزات،  مختلفة  فوائد  نبتة  أو 
األعشاب  هذه  أن  التجارب  أثبتت  وقد  سواها، 
آمنة ولكن تحت إشراف طبيب أعشاب ممتهن، 

ولديه الخبرة الكافية لوصف العالج.

روناهي /الشهباء- طالب مدرستا األحداث وفافين حملوا باقات الورود وتوجهوا إلى أضرحة الشهداء العشر الذين استشهدوا في مجزرة تل رفعت ليهدوهم 
شهادات جالئهم المدرسي.

تقرير/ سالفا أحمد

تقرير/ صالح إيبو

ما البديل أمام هبوط الليرة السورية وارتفاع األسعار؟!

ترحيل أكثر من 920 ألف متر مكعب من األنقاض في الرقة

24مليون لتر من المازوت ُوّزَعت على األهالي والبدء بتوزيع الّدفعة الّثانية

للجنة  التابع  اإلعمار  إعادة  مكتب  يواصل 
اإلدارة المحلية في مجلس الرقة المدني، أعماله  

بنقل األنقاض وترحيلها خارج المدينة.

وصلت نسبة الدمار الجزئي في أحياء المدينة، 
بعد طرد مرتزقة داعش منها وتحريرها على 
يد قوات سوريا الديمقراطية، إلى 86% بحسب 
مكتب إعادة اإلعمار، في حين أن نسبة  الدمار 

الكلي لمباني المدنية بلغت %65.
وعلى الرغم من قلة اآلليات والمعدات الثقيلة، 
إال أن الفِرق المختصة، وبعد تقسيم المدينة الى 
عدة قطاعات بهدف اإلسراع في وتيرة العمل، 
متر  ألف   920 من  أكثر  إجالء  من  تمكنت 
مكعب من األنقاض، والكتل اإلسمنتية الكبيرة 
التي  المشاكل  وتتلخص  المدينة.  خارج  ونقلها 
اعترضت عمل المجلس المدني، ولجنة البلديات 
بشكل  المدينة  تنظيف  في  التأخر  إلى  وأدت 
كامل؛ في زيادة األعباء عليها بعد عودة آالف 
األهالي إلى المدينة، والبدء بأعمال إعادة إعمار 
اضطرت  حيث  التجارية،  ومحالهم  منازلهم، 
اللجنة إلجالء مخلفات البناء الناجمة عن إعادة 

اإلعمار، وتخفيف األعباء عن األهالي.

الركام يدخل يف إعادة إعامر البنى 
التحتية من جديد

من  والبلديات  المحلية  اإلدارة  لجنة  استفادت 
المدينة، حيث  أحياء  المستخرجة من  األنقاض 
والعبّارات  والجسور  الطرقات  أغلب  ردم  تم 
التي دمرها مرتزقة داعش في وقت سابق من 
الجسر  الجسور:  هذه  ومن  للمنطقة،  احتاللها 
وجسر  الرقة،  شرقي  البليخ  نهر  على  الواقع 

الصوامع, وجسر الرومانية وغيرها.
اإلدارة  لجنة  في  اإلداري  أشار  الصدد؛  وبهذا 
لوكالة  حجو  أحمد  بالرقة  والبلديات  المحلية 
واجهت  التي  الصعوبات  أن  هاوار  أنباء 
هي:  العمل  بداية  في  واللجنة  المدني  المجلس 
كانت  حيث  األنقاض،  وكثافة  المعدات،  نقص 
لفتح  األولوية  فكانت  مغلقة،  جميعها  الطرقات 
الفرعية،  الطرقات  ثم  الرئيسية،   الطرقات 
حجو  أحمد  وأكد  األخرى.  األحياء  وباقي 
إلعادة  جاهداً  يسعى  المدني  الرقة  مجلس  أن 
في  وسيستمر  للمدينة،  الحضاري  المظهر 
نسبة  اكتمال  حتى  متسارعة  وبوتيرة  العمل، 

100% من تنظيف المدينة.

للتدفئة  الموّزعة  المحروقات  كمية  بلغت 
من  أكثر  وشرق سوريا  شمال  أهالي  على 
األولى،  الدفعة  خالل  لتر  مليون   240
البدء  العامة  المحروقات  إدارة  أعلنت  فيما 

بتوزيع الدفعة الثّانية على أهالي المنطقة

الذاتية  اإلدارة  في  المحروقات  لجان  بدأت 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  والمدنيّة 
بتوزيع مازوت التدفئة ألهالي شمال وشرق 
سوريا قبل دخول فصل الشتاء الحالي، وتم 
توزيع 200 لتر للعائلة الواحدة كدفعة أولى، 
كدفعة  لتر  اللجان 400  فيما وزعت بعض 

بسعر 75  المدن،  أهالي بعض  واحدة على 
ليرة سوريّة للتر الواحد.

ووصل عدد األسر التي شملتها عملية التوزيع 
وبلغت  عائلة،  ألف   )14474( من  أكثر 
الكمية التي وزعت عليهم )240652530( 

مليون لتر.
أكثر  على  مازوت  توزيع  اإلدارة  ووزعت 
من 22631 ألف عائلة من المهجرين جراء 
سبي،  كري  مناطق  على  التّركي  العدوان 
اإلجمالية  الكمية  وبلغت   ، كانيه  وسري 
لتراً،   )22631( من  أكثر  عليهم  الموزعة 

حيُث وزع لكل عائلة 200 لتر بالمجان.

المشترك  الرئيس  أكد  الصدد؛  هذا  وفي 
لإلدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق 
هاوار  أنباء  لوكالة  الخلف  صادق  سوريا، 

أن جميع العائالت في مناطق شمال وشرق 
التدفئة،  من  األولى  الّدفعة  استلمت  سوريا 
بتوزيع  السبع  اإلدارات  في  اللجان  وبدأت 
المخصص  البرنامج  بحسب  الثانية  الدفعة 

لذلك.
العامة  لإلدارة  المشترك  الرئيس  وبين 
الديمقراطيّة  الذاتية  اإلدارة  في  للمحروقات 
الحالي  العام  خالل  الموزعة  الكمية  أن 
والمخّصصة  سوريا  وشرق  شمال  ألهالي 
بلغت  وغيرها  والخدمات  والزراعة  للتدفئة 
مادة  من  لتر   482،267،471 من  أكثر 

المازوت.

العامة  لإلدارة  المشترك  الرئيس  ونوه 
سوريا  وشرق  شمال  في  للمحروقات 
صادق الخلف: »إن جميع اإلدارات تصلها 
مخصصاتها من المحروقات والمواد النفطية 
بشكل عام )المازوت، البنزين، وأسطوانات 
عقبات  أو  مشاكل  أية  توجد  وال  الغاز( 
تعترض إيصالها لألهالي في جميع المناطق، 
في  للمحروقات  العامة  اإلدارة  وخفضت 
شمال وشرق سوريا سعر مادة البنزين إلى 
210 ليرة سورية مراعاة ألوضاع األهالي 
في  سعرها  وصل  حيث  المعيشية،  والحالة 
وقت سابق لما يقارب الـ 300 ليرة سورية. 

روناهي/ كوباني ـ تشهد أسواق مدينة كوباني ارتفاع ملحوظ  بأسعار المواد الغذائية والسلع بشكٍل كبير في اآلونة األخيرة؛ نظرًا لتدني قيمة الليرة السورية أمام العمالت األجنبية )الدوالر(؛ مما أّثر 
على الوضع المعيشي لألهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، وأضعف حركة السوق من البيع والشراء، إال أّن االكتفاء الذاتي واالعتماد على خيرات المنطقة يعدّ من البدائل للوضع المعيشي الراهن؛ 

كما يقول أهالي كوباني..


