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روناهي/ عين عيسى ـ على غير العادة لن 
تتمكن نسبة كبيرة من األهالي في مناطق 
شمال وشرق سوريا هذه السنة من شراء 
الغالء  بسبب  العيد،  حلويات  من  حاجتها 
أسعارها،  في  المسبوق  وغير  الفاحش 
واالرتفاع العام ألسعار المواد االستهالكية 
االنهيار  إثر  على  األخرى  والبضائع 
الدوالر  أمام  السورية  لليرة  المستمر 
األميركي، لذلك تعتمد شريحة واسعة من 
صناعة  على  العام  هذا  السورية  األسر 
الحلويات المنزلية الذي يوفر عليهم الكثير 
بكثير من شراء  أقل  وبتكاليف  المال،  من 
الحلويات الجاهزة، في حين يعزو أصحاب 
تكاليف  الرتفاع  غالئها  التجارية  المحال 

إنتاجها من المصدر.
ومع قدوم عيد الفطر المبارك تقصد نسبة 
والمحال  األسواق  العائالت  من  كبيرة 
ما  لشراء  األوقات  هذه  في  التجارية 
شراء  إلى  العيد  مالبس  من  يحتاجونه 
أمام  المعروضة  المتنوعة  الحلويات 
انهيار  أن  إال  بكثرة،  التجارية  المحال 
أمام  السورية(  الليرة   ( المحلية  العملة 
للقوة  تراجع  بدوره  األخرى جرَّ  العمالت 
العموم،  على  السوري  للمواطن  الشرائية 
المبارك  الفطر  كعيد  مناسبة  تشكل  والتي 

بها عموم  يحتفل  التي  المناسبات  أهم  أحد 
السوريين بكافة أطيافهم ومعتقداتهم، وليس 
شريحة  تعمد  لذلك   ، فقط  المسلمين  من 
السورية على  السنة من األسر  كبيرة هذه 
إعداد الحلويات المنزلية بأنواعها المختلفة.

إعداد حلويات ال تحتاج 
لتكاليف كثرية

الحلويات  أهم  أحد  )الكليج(  ويعتبر 
المنزلية التي تُعد قبل العيد في منطقة عين 
ويتميز  التحديد،  والرقة على وجه  عيسى 
وسرعة  به،  الداخلة  المواد  تكاليف  بقلة 
تحضيره، ويتميز هذا النوع من الحلويات 
باقتصاده للسكر المستخدم فيه والذي يعتبر 
جانب  الى  الفترة،  هذه  في  السعر  مرتفع 
والتوابل،  كالتمر  أخرى  مكونات  إدخال 
للكليجة،  مشابهة  أخرى  حلويات  وإعداد 
القهوة  ومستلزمات  العصائر  وشراء 

العربية للضيافة.
وبسبب ارتفاع تكاليف الحلويات لهذا العام 
أنواع  بعض  صناعة  إلى  األهالي  يعمد 
الحلويات كالكليجة المنزلية والكعك، ويتم 
عملية  وتتم  العام،  هذا  كبير  بشكٍل  إعداده 
تصنيعه بجلب مكوناته التي تعتبر بسيطة 
التي  األخرى  كالحلويات  معقدة  وغير 
وأفران  للعجن  معينة  آالت  ربما  تتطلب 
خاصة للنضج شبيهة بأفران إعداد الخبز.

وبإمكان الكثير من األسر توفير أكثر من 
لشراء  المخصصة  المالية  القيمة  نصف 
إضافة  المتاجر،  من  الجاهزة  الحلويات 
إلى نكهة الكليجة الرائعة للغاية، إلى جانب 
الكليجة  جانب  إلى  السكاكر  بعض  شراء 

بحسب قدرة معيل األسرة.

األسعار مرتفعة هذه السنة 
والحلويات من ضمنها

بعين  الحلويات  لبيع  محل  صاحب  يقول 
»األسعار   : االبراهيم  هللا  عبد  عيسى 
مرتفعة للغاية هذه السنة ومن الطبيعي أن 
تكون الحلويات على قائمة السلع »مرتفعة 
أسباب  لعدة  يرجع  األمر  وهذا  السعر«، 
الداخلة  المكونات  أسعار  ارتفاع  بينها  من 
في صناعته كالسكر والسمن العربي أو ما 
التي  األسباب  من  وغيرها  عنه،  يعوض 

بشكل  الحلويات  معامل  أصحاب  يذكرها 
عام«.

وأردف بالقول:« الكثير من الناس اتجهوا 
وهنالك  للحلويات  المنزلية  الصناعة  إلى 
شراء  بإمكانهم  األهالي  من  معينة  نسبة 
الذي  االرتفاع  من  الرغم  على  الحلويات 
وصل اإلى الضعف بالنسبة ألنواعها فمثالً 
يتراوح  كان  الماضي  العام  في  السكاكر 
بين )900ـ 1800( للكيلو غرام الواحد، 
بينما في هذا العام تضاعف السعر إلى ) 

3000ـ 3500( للكيلو غرام الواحد.
شهد  الشهر  هذا  بأن  بالذكر  والجدير 
المحلية  العملة  انهيار  في  قياسياً  ارتفاعاً 
)الليرة السورية( مقابل الدوالر األميركي  
ارتفاع  إلى  أدى  مما  األخرى،  والعمالت 
فاحش في أغلب المواد االستهالكية، ومن 
ضمنها الحلويات التي يُقبل عليها األهالي 

مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

تزامناً مع ارتفاع األسعار.... األهالي يعدون احللويات املنزلية استقباالً لعيد الفطر

رسالة إىل تركيا... االحتامء بامليليشيات ال 

يكفي لصناعة قوة إقليمية

تسابق تركيا الزمن لدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا كي تحصل 
على نفوذ واسع في منطقة شمال أفريقيا، وتأمل أن يساعدها ذلك 
المتوسط.  البحر  األوروبي وشرق  الجنوب  في  زيادة حظوظها  في 

وتبدي استعدادا للقيام بأي تحركات...9

مشاريع وإجراءات عدة لإلدارة الذاتية 
لتجاوز األزمة االقتصادية

مشاريع وإجراءات عدة لإلدارة الذاتية الدميقراطية في شمال وشرق سوريا لتجاوز األزمة االقتصادية اخلانقة التي تشهدها سوريا عامة 

وشمال وشرق سوريا بشكل خاص؛ وهذا ما أكده نائب الرئاسة املشتركة لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا فرهاد شبلي. وشدد 

على ضرورة تكاتف وتعاون أبناء املنطقة مع اإلدارة الذاتية لتجاوز هذه املرحلة احلرجة...«2

لتفاصيلها،  دقيقاً  فهماً  الباِب  معركةُ  تتطلُب 
عليها  داعش  مرتزقة  سيطرة  من  اعتباراً 
ومن بعدها االحتالل التركّي للمدينة ووصوالً 
وليس  المستمرةِ،  الفصائلّي  االقتتال  لحالة 
مبالغةً أنّها تختزُل في خطوطها العامِة مجمَل 
التنافِس  حجَم  وعكست  السوريِّة،  األزمِة 

الدولّي في سوريا...«5

الباب معركُة عناوين
 األزمِة السوريِّة

السيايس بابيكر: »الحصار املفروض عىل مخيم مخمور مجرد من اإلنسانية والقانون«

الكردي  السياسي  المراقب  أشار 
حصار  أن  إلى  بابيكر  بيشدار 
رستم  الشيهد  مخيم  على  المفروض 
له  صار  والذي  )مخمور(  جودي 
308 يوم غير أخالقي وغير قانوني، 
على  المفروض  »الحصار  قائالً: 
قانوني،  وغير  إنساني  غير  المخيم 
بأن  جيداً  تعرف  أن  الحكومة  وعلى 
مثل  مثلهم  نازحين  كانوا  رعاياها 
أهالي مخيم مخمور الفارين من بطش 

الدولة التركية«...«2

تقرير/ حسام اسامعيل
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وساق  قدم  على  الجدية  االبحاث  تتواصل 
دواء  ايجاد  أجل  من  العالم  مستوى  على 
الناس،  وقاتل  الدنيا  مالئ  لكورونا،  ناجع 
الوهمية  والوصفات  التكهنات  تستمر  فيما 
إعالن  وجاء  اخرى،  احايين  والقاتلة 
تعاطيه  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
المعالج  كلوروكين،  هيدروكسي  دواء 
لوقاية نفسه من فيروس كورونا  للمالريا، 
المستجد ليمثل جزءا من سلسلة العالجات 

التي تقرها أبحاث طبية.
ويقول تقرير لصحيفة اإلندبندنت البريطانية 
الواليات  في  اليمين  أقصى  اعتماد  إن 
من  يجعل  الثعبان  زيت  بيع  على  المتحدة 
من  للوقاية  كلوروكين  هيدروكسي  تناول 

فيروس كورونا أمر غير مفاجئ.
وكثيرين  ترامب  أن  التقرير  ويضيف 
لعقار  يروجون  نيوز  فوكس  شبكة  في 
هيدروكسي كلوروكين على أنه عالج يشبه 
المعجزة لفيروس كورونا، على الرغم من 
أي  اآلن  متعددة حتى  دراسات  إثبات  عدم 

فائدة من الدواء.
االثنين  النقاب،  كشف  ترامب  وكان 
هيدروكسي  دواء  تناوله  عن  الماضي، 
فيروس  لعالج  يصفه  الذي  كلوروكين 
كورونا رغم تحذيرات طبية من استخدامه 
كدواء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد. 

األسبوع  خالل  »تناولته  للصحفيين:  وقال 
ونصف الماضي، بمعدل قرص يوميا«.

ودافع ترامب، الثالثاء، عن قراره استخدام 
إن  قائال  المالريا،  بعالج  الخاص  العقار 
األمر يرجع لألفراد التخاذ قرارهم في هذا 

الشأن.
ترامب  قال  للكونغرس،  زيارته  وخالل 
هيدروكسي  عقار  أن  يعتقد  إنه  للصحفيين 
من  إضافيا  مستوى  »يعطيك  كلوروكين 
ذلك.  دليل على  أي  يقدم  لم  لكنه  األمان«، 
يتخذوا  أن  الناس  على  »سيتعين  وأضاف 

قرارهم بأنفسهم«.
األميركية  والدواء  األغذية  إدارة  وحذرت 

الخطيرة  الجانبية  إيه( من اآلثار  )أف دي 
هذا  استخدام  عن  تنجم  قد  التي  المحتملة 
الذي  كوفيد-19  مرضى  لعالج  العقار 

يسببه فيروس كورونا.
يشجع  التي  األولى  المرة  ليست  هذه  لكن 
ال  عالجات،  استخدام  على  ترامب  فيها 
تقرها أبحاث طبية، أو حتى غريبة تماما. 
فقد اقترح في شهر أبريل الماضي أنه يمكن 
الناس  حقن  طريق  عن  الفيروس  محاربة 

بمبيض.
على  حكرا  ليس  وهمية  ألدوية  والترويج 
»هناك  الصحيفة:  تقول  وحدهم.  اليمينيين 
بالطبع أناس، من اليسار، يبيعون عالجات 

وهمية أيضا« إال أن »تأثير اليمينيين تزايد 
خالل العقد الماضي.«

وفي أبريل الماضي، منع القضاء األميركي 
بيع عالج يقدم على أنه يشفي من فيروس 
كورونا، وتروج له، منذ سنوات، مجموعة 
ويحتوي  التكوين«،  »كنيسة  اسم  تحمل 
وهو  الجافيل،  ماء  على  أساسي  بشكل 
كمطهر  استخدامه  يشيع  مؤكسد  محلول 

ومبيض.
فلوريدا  في  فيدرالية  محكمة  وأصدرت 
الذي  المنتج  هذا  بيع  على  مؤقتا  حظرا 
يطرح على أنه »محلول معدني عجائبي«، 
ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروجين 
ومن  العالمية،  األمراض«  من   %5« له 
فضال  والكوليرا  واإليدز  السرطان  بينها 

عن  كوفيد-19.
لكن  »مقدس«  أنه  المنتج  مروجو  ويدعي 
وراء  تقف  التي  األميركية  العدل  وزارة 
المالحقات كشفت أن هذا »العالج« هو في 
يتحول عند مزجه  كيميائي  الحقيقة »منتج 

بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل«.
وكانت الوكالة األميركية لألغذية والعقاقير 
أصدرت، قبل سنوات عدة، تحذيرات حول 
والتقيؤ  الغثيان  يسبب  قد  الذي  المنتج  هذا 

والجفاف.

مركز األخبار ـ مشاريع وإجراءات عدة لإلدارة 
سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية 
لتجاوز األزمة االقتصادية الخانقة التي تشهدها 
بشكل  سوريا  وشرق  وشمال  عامة  سوريا 
المشتركة  الرئاسة  نائب  أكده  ما  وهذا  خاص؛ 
فرهاد  في شمال وشرق سوريا  الذاتية  لإلدارة 
شبلي. وشدد على ضرورة تكاتف وتعاون أبناء 
المنطقة مع اإلدارة الذاتية لتجاوز هذه المرحلة 

الحرجة..
العقوبات  نتيجة  اقتصادية  أزمة  سوريا  تشهد 
المتحدة  الواليات  قبل  من  عليها  فُرضت  التي 
في  قيصر  قانون  تطبيق  واقتراب  األمريكية، 
شهر حزيران القادم، وتنعكس هذه األزمة بشكل 
مباشر على مناطق شمال وشرق سوريا، وتبذل 
أعباء  تخفيف  سبيل  في  جهوداً  الذاتية  اإلدارة 

هذه األزمة عن كاهل المواطنين.
وتناقش اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ 
وعلى  االقتصادية،  األزمة  موضوع  أيام  عدّة 
كيفية  في  والبحث  لمناقشتها  إثرها شكلت خلية 
أبناء  كاهل  عن  األعباء  لتخفيف  تدابير  اتخاذ 

المنطقة.
وأوضح نائب الرئاسة المشتركة لإلدارة الذاتية 
أنباء  لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي لوكالة 
التي  االقتصادية  األزمة  أسباب  أبرز  هاوار 
مرتبطة  أبرزها  أن  وبيّن  بالمنطقة،  تعصف 
باألوضاع السياسية والعسكرية، كما أن أوضاع 
األزمة  في  كبير  تأثير  له  العالمي  االقتصاد 
في  الدوالر  ارتفاع  أثر  كما  بسوريا،  الحاصلة 
المنطقة  على  االقتصاد  في  الماضية  السنوات 

بشكل مباشر.  
ونوه شبلي إلى أن اقتراب تطبيق قانون قيصر 
الذي من المحتمل أن تفرضه الواليات المتحدة 
األمريكية في شهر حزيران له تداعيات كبيرة 
أساساً  يعاني  الذي  السوري  االقتصاد  على 
معدل  ارتفع  اقترابه  موعد  فمع  األزمات،  من 

الدوالر مقابل العملة السورية؛ األمر الذي أّزم 
الوضع االقتصادي بشكل أكبر. 

تشكيل خلية ملناقشة ومراقبة 
األزمة االقتصادية 

كما بيّن فرهاد شبلي أن ظهور كورونا أثر في 
بشكل  كان  وتأثيره  العالم،  دول  جميع  اقتصاد 
مباشر في الحالة االقتصادية في سوريا ومناطق 
األسعار  وارتفاع  أيضاً،  سوريا  وشرق  شمال 
وتدهور المستوى المعيشي ألفراد المجتمع على 

إثره.
ال  الذاتية  اإلدارة  أن  من  الرغم  »على  وأكد: 
تمتلك اإلمكانات المطلوبة لمواجهة هذه األزمة 
كونها ال تمتلك ما تمتلكه الدول من صالحيات، 
االستدانة من الدول أو من صندوق النقد الدولي 
للمجتمع الدولي. لكنها؛ ستساهم بكافة إمكاناتها 
األهالي«،  على  األزمة  هذه  أعباء  تخفيف  في 
ومراقبة  لمناقشة  خلية  تشكيل  »تم  وأضاف: 
المنطقة،  في  الحاصلة  االقتصادية  األزمة 

ووضع حلول الحتواء األزمة«.

خطوات عّدة لتخفيف تبعات 
األزمة االقتصادية

ومنذ  الذاتية  اإلدارة  أن  شبلي  فرهاد  وأوضح 
وشرق  شمال  شعب  وتساند  تدعم  تأسيسيها 
أعباء  تخفيف  كيفية  تناقش  اآلن  وهي  سوريا، 
ُشكلت  التي  والخلية  االقتصادية،  األزمة 
إلى  اآلن  »نسعى  وقال:  ذلك،  اآلن  تناقش 
وبأسعار  الضرورية  المجتمع  متطلبات  تأمين 
االستهالكية  المواد  أسعار  منخفضة، وتخفيض 
الضرورية، وزيادة عدد الجمعيات االستهالكية 

جونسون،  آند  جونسون  شركة  أعلنت 
مسحوق  بيع  عن  التوقف  الفائت،  الثالثاء 
لألطفال،  الشركة  تنتجه  الذي  باودر(  )بيبي 
بعد سنوات من  وكندا،  المتحدة  الواليات  في 
النزاعات القضائية التي ألزمتها بدفع مليارات 

الدوالرات كتعويضات.
العمالقة في تجارة منتجات  الشركة  وذكرت 
األشهر  في  ستوقف  أنها  الصحية  الرعاية 
نحو  تشكل  التي  المسحوق،  مبيعات  المقبلة 
الواليات  في  تجارتها  من  المئة  في   0.5
المتحدة، على أن يواصل الباعة بالتجزئة بيع 
جونسون  شركة  وأضافت  الحالي.  المخزون 
كجزء  تأتي  الخطوة  هذه  أن  جونسون  آند 
جائحة  أزمة  بعد  منتجاتها  تقييم  إعادة  من 

»كوفيد-19«.
وأكدت أن الطلب على بودرة التالك انخفض 
عادات  »تغيير  بسبب  الشمالية  أميركا  في 
المستهلكين، والتضليل بشأن سالمة المنتج«، 
من  مستمرا«  »وابال  تواجه  جعلها  مما 

المحامين لمقاضاة الشركة.
دعوى  ألف   16 من  أكثر  الشركة  وتواجه 
قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة 
معروفة،  مسرطنة  مادة  وهي  األسبستوس، 
وتواجه  المستخدمين.  تحذير  عن  وتقاعست 

يتعلق  اتحاديا  جنائيا  تحقيقا  أيضا  الشركة 
المنتجات.  يتعلق بسالمة  فيما  بمدى شفافيتها 
وتنفي شركة جونسون آند جونسون أن يكون 
العديد  إن  وتقول  السرطان،  يسبب  مسحوقها 
أجرتها  التي  واالختبارات  الدراسات  من 
العالم  أنحاء  جميع  في  التنظيمية  الجهات 
أظهرت أنه آمن وخال من مادة األسبستوس.

وكانت رويترز نشرت، في 14 كانون الثاني 
جونسون  شركة  أن  أظهر  تقريرا   ،2018
آند جونسون تقاعست عن الكشف عن رصد 
بعض  في  األسبستوس،  من  صغيرة  كميات 

عينات المسحوق الذي تنتجه منذ عقود.
محلفين  هيئة  أمرت  الماضي،  شباط  وفي 
تعويضات  بدفع  الشركة  نيوجيرزي  بوالية 
ألربعة  دوالر  مليون   750 بقيمة  عقابية 
باودر(  )بيبي  مسحوق  أن  يزعمون  مدعين 

تسبب في إصابتهم بالسرطان.

مكافحة  سر  أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
الخاليا  داخل  موجودا  يكون  قد  الصلع 
الجذعية، األمر الذي يمنح األمل للماليين 
عدة  تقليدية  طرق  تجربة  بعد  العالم  في 

أثبتت عدم فاعليتها.

الوطنية  بوسان  جامعة  من  باحثون  وقدم 
في كوريا الجنوبية ما أطلقوا عليه »الحل 
خاليا  باستخدام  للصلع،  الموضوعي« 

جذعية وسيطة تأتي من النخاع العظمي.
الجذعية من  الخاليا  ويمكن استخراج هذه 
دهون يطلق عليها اسم )ADSCS(، وهي 
الهيكلية،  األنسجة  إلصالح  مهمة  خاليا 
من  فريق  وقام  والعظام.  الغضروف  مثل 
أطباء مستشفى جامعة بوسان باختبار مدى 
نجاعة هذا الحل على فروات رؤوس 38 
الصلع على مدى 16  يعانون من  شخصا 

أسبوعا.
ثمانية  بعد  االختبارات  نتائج  وأظهرت 
الجذعية،  بالخاليا  العالج  من  فقط  أسابيع 
ذكرت  ما  وفق  الشعر،  نمو  في  زيادة 
الثالثاء.  البريطانية،  »مترو«  صحيفة 
األكثر  الشكل  الوراثي  الصلع  ويعتبر 
الماليين،  لدى  الشعر  لتساقط  شيوعا 

ويصيب 50 في المئة من الرجال و45 في 
المئة من النساء في العالم.

بالخاليا  العالج  أن  الدراسة  وكشفت 
الذين  الرجال  لدى  فعاال  كان  الجذعية 
خاص،  بشكل  الشعر  تساقط  من  يعانون 
لم  الدراسة  في  المشاركين  أن  إلى  مشيرة 
يتلقوا أي عالج آخر للعناية بالشعر قد يؤثر 

على االختبار.
األسبوع  في  الضوئي  التصوير  وأظهر 
الثامن من التجربة زيادة أكبر في الشعر، 
السادس  األسبوع  حتى  ينمو  الشعر  وظل 
عشر بنسبة تزيد 28 بالمئة عما كان عليه 

الوضع سابقا.

السياسي  المراقب  أشار  ـ  األخبار  مركز 
حصار  أن  إلى  بابيكر  بيشدار  الكردي 
المفروض على مخيم الشيهد رستم جودي 
غير  يوم  له 308  والذي صار  )مخمور( 
»الحصار  قائالً:  قانوني،  وغير  أخالقي 
المفروض على المخيم غير إنساني وغير 
قانوني، وعلى الحكومة أن تعرف جيداً بأن 
أهالي  مثل  مثلهم  نازحين  كانوا  رعاياها 
الدولة  بطش  من  الفارين  مخمور  مخيم 

التركية«.
حكومة  برلمان  صمت  إلى  بابكير  ولفت 
بأن  مؤكداً  والحكومة  كردستان  إقليم 
وداخل  كردستان  بإقليم  المؤسسات  جميع 
وال  حزبي  طابع  ذات  أصبحت  البرلمان 

مضيفاً  المطلوب،  بالشكل  الشعب  تخدم 
إقليم كردستان  الكردية في  أن ’’األحزاب 
تخضع لسياسيات دول إقليمية ما يعني أن 

الحكومة ال تمثل الشعب في المنطقة«.
بابكير  بيشدار  السياسي  المراقب  وشدد 
على ضرورة االستفادة من المتغيرات في 
الشرق األوسط لبناء الوحدة الوطنية، وعدم 
المعادية  الدولة  سياسات  وراء  االنجرار 

لكردستان«.
جميع  حديثه  ختام  في  بابكير  وناشد 
للعمل  والنشطاء  المدني  المجتمع  منظمات 
لفك الحصار المفروض على مخيم الشهيد 

رستم جودي.

مركز األخبار ـ نشرت شبكة سي بي إس 
نيوز األمريكية فيلماً وثائقياً تحدثت فيه عن 
تركيا والذين  السوريين في  الالجئين  يأس 
السوداء  السوق  في  أعضاءهم  يبيعون 

لمجرد تلبية احتياجاتهم اليومية.
األعضاء  »بيع  المعنون  الوثائقي  الفيلم 
استخدمت  والتي  الحياة«،  قيد  على  للبقاء 
خفية  كاميرات  إس  بي  سي  شبكة  فيه 
يُظهر  فيسبوك،  منشورات  في  للتحقيق 
لبيع كالهم  الالجئين  أمواالً ُعرضت على 
الالجئين  أن  ووجدوا  كبدهم،  من  وجزء 
أموال  بدفع  للخداع  يتعرضون  الضعفاء 
أعضائهم.  أخذ  يتم  أن  بعد  وذلك  ضئيلة، 
عبد  قصة  إس  بي  سي  شبكة  وعرضت 
هللا، الذي فر من الحرب األهلية في سوريا 
قبل أربع سنوات والذي كان يكسب دخالً 
للمعادن  كعامل  شهرياً  دوالر   300 قدره 
في تركيا، وبعد مشاهدة منشور على الفيس 
إحدى  لبيع  وسيط  مع  صفقة  عقد  بوك؛ 

كليتيه مقابل 10000 دوالر.
نيوز:  إس  بي  سي  لشبكة  هللا  عبد  وقال 
السعر  نصف  دفع  األعضاء  سمسار  »إن 
المتفق عليه ثم اختفى«، وأشار إلى أنه لم 
ويشعر  ذلك،  بعد  رعاية  أي  على  يحصل 

بآالم كثيرة.
غير  من  إنه  إس  بي  سي  شبكة  وقالت 
القانوني شراء وبيع األعضاء البشرية في 
المتبرعين  على  يتعين  ما  وعادة  تركيا، 
باألعضاء أن يثبتوا أنهم أفراد قريبون من 
المتلقي، ويعتقد عبد هللا أن الرجل الذي دفع 
شبكة  وأخبر  أوروبا،  من  كان  كليته  ثمن 
سي بي إس أن المستشفى طلبت منه التأكيد 
شفهياً على أنهم أبناء عم قبل 30 دقيقة من 

الجراحة.
أم  إلى  أيضاً  إس  بي  سي  شبكة  وتحدثت 
لثالث بنات تدعى أم محمد، باعت نصف 
مقابل  وذلك  دوالر،   4000 مقابل  كبدها 
دفع اإليجار السنوي للشقة التي تسكن فيها.
سوري  أعمال  رجل  شيشكلي  يزن  وقال 
أمريكي، لشبكة سي بي إس إنه أنشأ منظمة 
بأن  يفاجأ  ولم  تركيا،  في  الالجئين  لدعم 
بيع  إلى  لجأوا  قد  الفقراء  السوريين  بعض 

أعضائهم.
لديهم  »ليس  إس:  بي  سي  لشبكة  وقال 
خيارات، إنهم يفكرون، ال أكترث بالموت، 
المال  بعض  على  سأحصل  األقل  على 

ألعطيه ألسرتي«.

حتذيرات من العالجات »الوهمية« لكورونا مشاريع وإجراءات عدة لإلدارة الذاتية لتجاوز األزمة االقتصادية

وقف بيع بودرة جونسون لألطفال بعد 
اجلدال والتعويض!!

عن عالج محتمل للصلع  في
 دراسات حديثة

السياسي بابيكر: »احلصار املفروض على مخيم 
مخمور مجرد من اإلنسانية والقانون«

ما الذي يدفع بالالجئني السوريني في تركيا 
إلى بيع أعضائهم؟!

ضمن كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وضبط 
وعدم  التموين،  إدارة  عبر  الواردات  أسعار 
السماح بفقدان الدوالر من األسواق، والعمل على 
دعم وزيادة المشاريع التي تحقق االكتفاء الذاتي 
واالقتصادية  والصناعية  الزراعية  كالمشاريع 
حول  وأبحاث  دراسات  وإجراء  الصغيرة، 
زيادة أجور العمال لتحقيق التوازن بين مستوى 
على  والتركيز  الدخل،  ومستوى  االستهالك 
دعم القطاع الزراعي في مناطق شمال وشرق 

سوريا«.
دراية  على  يكونوا  أن  الجميع  على  أن  وأكد 
بأن األزمة االقتصادية التي تشهدها المنطقة ال 
يمكن احتواؤها وتجاوزها بسهولة بدون التكاتف 

والتعاون.

تعويض املزارعني

من  ُحددت  التي  القمح  محصول  أسعار  وحول 
قبل اإلدارة الذاتية في وقت سابق، أوضح شبلي 
أن خلية األزمة االقتصادية ال تزال تناقش بصدد 
الذاتية،  اإلدارة  اعتمدتها  التي  القمح  أسعار 
نناقش  المزارعون  يتضرر  ال  »كي  وقال: 
كيفية تعويض المزارع الفروقات الحاصلة بين 
سعر  تحديد  فأثناء  السورية،  والليرة  الدوالر 
الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 225ل.س كان 

سقف الدوالر 1200، أما اآلن فالدوالر يواجه 
موجة ارتفاع ووصل إلى 1800 ل.س وهذا ما 

قد يؤثر بشكل سلبي في المزارع«.
وبخصوص سعر الشعير، بيّن شبلي أن اإلدارة 
الذاتية؛ حددت سعر الشعير بمبلغ وقدره 150 
ل.س، وستقوم بفتح المعابر والطرقات من أجل 
تطلب  »إذا  وقال:  األمر،  تطلب  إذا  تصديره 

األمر يمكننا تصدير القمح أيضاً«.
األهالي  جميع  على  أن  شبلي  فرهاد  وأوضح 
يدركوا  أن  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
تحديات  وتواجه  حرب،  حالة  في  المنطقة  بأن 
قبل  من  لهجمات  تتعرض  والمنطقة  كبيرة، 
االحتالل التركي الذي يشن هجماته على مناطق 
شمال وشرق سوياً، والهدف من هذه الهجمات 
من  »تمكنا  وقال:  المنطقة،  شعب  إرادة  كسر 
مواجهة جميع الهجمات بتكاتفنا وإرادتنا الحرة، 
كورونا  فيروس  ظهور  منع  من  تمكنا  بتكاتفنا 
هذه  اجتياز  من  سنتمكن  وبتكاتفنا  المنطقة،  في 

األزمة االقتصادية«.
الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  ودعا 
شمال  أبناء  شبلي  فرهاد  سوريا  وشرق  لشمال 
مع  والتعاون  التكاتف  إلى  كافة  سوريا  وشرق 
الحرجة،  المرحلة  هذه  لتجاوز  الذاتية  اإلدارة 
على  األزمة  هذه  تؤثر  بأن  السماح  وعدم 

القرارات السياسية المتعلقة بالمنطقة.
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

 أكدت نساء مدينة قامشلو على ضرورة التالحم 
المرأة  أن  إلى  الخالفات، وأشرن  الكردي ونبذ 
استطاعت أن تشارك في إدارة المجتمع سياسياً 
الوحدة  بناء  سيكتمل  وبمشاركتها  وعسكرياً 

الكردستانية.

السنين  مّر  على  الكردي  الشعب  تعرض 
المجازر  مئات  ارتكاب  عبر  إلبادات جماعية، 
بحقه، والسعي إلى القضاء على وجوده، وهذه 
إلى  الكرد  بحق  مستمرة  الزالت  الممارسات 

يومنا هذا.
للوقوف أمام هذه الممارسات، أُطلقت العديد من 
المبادرات التي تطالب بتوحيد الصف الكردي، 
اتصال  خالل  أوجالن  عبدهللا  القائد  دعا  كما 
توحيد  إلى  شقيقه  مع  نيسان  الـ27  في  هاتفي 

الصفوف بين األحزاب الكردستانية.

حان الوقت لخدمة أنفسنا 
واالبتعاد عن خدمة العدو

عدة  لقاءات  هاوار  وكالة  أجرت  الصدد  وبهذا 

بخصوص  آرائهن  ليبدين  النساء  بعض  مع 
المرحلة  في  المرأة  ودور  الكردية  الوحدة 
الراهنة لتقارب وجهات النظر وتحقيق الوحدة، 
تحدثت المواطنة رودين عيسى من أهالي مدينة 
وقالت: »جميعنا مسؤولون عن حديث  قامشلو 
الكردي  الصف  بتوحيد  فيه  يطالب  الذي  القائد 
ويتعرض  تعرض  التي  اإلبادات  أمام  للوقوف 
جميع  على  فإن  لذلك  الكردي،  الشعب  لها 
مهما  صفوفهم،  توحيد  الكردستانية  األطراف 

كان الثمن غالياً إلفشال مخططات العدو«.
من  بد  ال  حرة  كردستان  »لبناء  وأضافت: 
الوحدة الكردية، فبدونها سيذهب ما حققه الشعب 
الكردي من مكتسبات وإنجازات ُسدًى، لقد حان 
الوقت لخدمة أنفسنا واالبتعاد عن خدمة العدو، 
اليوم  وفرصتنا  دائماً،  تأتي  لن  الفرص  ألن 
موجودة أمامنا وعلينا استغاللها لبناء هذه الوحدة 

واالعتراف به في عموم الشرق األوسط«. 
الكردية  الوحدة  بناء  في  المرأة  دور  وحول 
ومشاركتها في صياغة القرار السياسي، أشارت 
في  تشارك  أن  استطاعت  المرأة  بأن  رودين 
إدارة المجتمع، وأن تتخذ مكانتها في المؤسسات 
العسكرية والدبلوماسية، لذا يجب أن تكون لها 
تهدف  التي  االجتماعات  في  وحضور  مكانة 

المرأة  رؤية  بدون  ألن  الكردية،  الوحدة  إلى 
ناضلت  من  فهي  الوحدة،  مشاريع  تكتمل  لن 
تمثل  كانت  التي  خلف  هفرين  أمثال  وكافحت، 
الوحدة  إلى  دعت  والتي  الحرة،  المرأة  إرادة 

والسالم على حد تعبيرها.
ضرورة العودة إلى البيت الكردي وبناء الحوار
من جهتها دعت المواطنة غالية محمد األحزاب 
إلى  والجلوس  وطنية،  وحدة  بناء  إلى  الكردية 
طاولة واحدة بعيدة عن األجندات السياسية التي 

ال تخدم سوى األعداء.
السياسية  األطراف  جميع  غالية  وناشدت 
كافة  ونبذ  القضية،  لدعم  الكردية  واألحزاب 
والمصالح  األجندات  عن  واالبتعاد  الخالفات، 
الكردي  البيت  إلى  والعودة  الضيقة،  الشخصية 

وبناء الحوار.
الوحدة  إن  طه  فلك  المواطنة  قالت  بدورها 
إلى  ودعت  الشعب،  جميع  مطلب  الكردية 

ضرورة التالحم الكردي- الكردي.

عفرين  إلقليم  الشهداء  عوائل  مؤسسة  سعت 
المحتاجة،  العوائل  ومساعدة  اقتصادها  لدعم 
محصول  من  هكتارات  أربع  بزراعة  وذلك  
البصل, للتأكيد على أن الشعب العفريني مرتبط 

باألرض والزراعة رغم التهجير القسري.
يعتبر القطاع الزراعي من أهم الموارد الغذائية 
التي يعتمد عليها الشعب في سوريا وبخاصةً في 
الركيزة  مناطق شمال وشرق سوريا، فهو يعد 

األساسية لالقتصاد المجتمعي.
من  عفرين  أهالي  تهجير  من  الرغم  على 
مقاطعتهم قسراً، لم يتخلوا عن زراعة األراضي 
فقد  الذاتي،  اكتفائهم  وتحقيق  اقتصادهم  لدعم 
مقاطعة  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة  عملت 
الشهباء على زرع األراضي بمحصول البصل، 
ومساعدة  ومعنويات  إرادة  لتحفيز  خطوة  في 

العوائل التي هجرت من مقاطعة عفرين.
أنباء  وكالة  مراسلة  أجرت  الصدد  هذا  وفي 
المرأة/jin news/عدد من اللقاءات مع عوائل 
وهن  األراضي  في  تواجدهن  أثناء  الشهداء 

يقلعن البصل.

»يقاومون ويكافحون من أجل 
العيش بأمان وسالم«

سبحان  »عبدو«  الشهيد  زوجة  تحدثت  حيث 
حسين أن مؤسسة عوائل الشهداء قامت بزراعة 
البصل منذ أشهر عدة في مقاطعة الشهباء، وتم 

تأسيس لجنة مكونة من خمسة أشخاص ليكونوا 
العمال  وتنظيم  المحصول  مسؤولين على جني 

وبيعها في السوق ضمن المقاطعة.
وأشارت سبحان إلى أن مؤسسة عوائل الشهداء 
تهدف من زراعة األراضي في مقاطعة الشهباء 
إلى  إلى رفع إرادة الشعب ومعنوياتهم، منوهةً 
وتعلقهم  بثقافتهم  يتميزون  عفرين  أهالي  أن 
عفرين  مهجري  أن  على  مشددةً  بالزراعة، 
قاموا بتنظيم أنفسهم مجدداً، وما زالوا يقاومون 
ويكافحون من أجل العيش بأمان وسالم، وذوو 

قوة وإرادة بحسب قولها.
قلع  في  باشرن  بأنهن  سبحان  وأوضحت 
إحدى  تأتي  يوم  كل  وفي  البصل،  محصول 
الكردي  الشعبين  كال  من  المقاطعة  مؤسسات 
والعربي لمساعدتهن، باإلضافة إلى أن الشعب 
أيضاً يتطوع في قلع المحاصيل، مؤكدةً على أن 

العمل معاً يداً بيد يرفع من معنوياتهن.
ويوفر موسم جمع محصول البصل الذي يزرع 
من  للعديد  عمل  فرص  مروية،  أراٍض  ضمن 
العوائل، كون عملية الجمع تتم يدوياً، وبالتالي 

الحاجة إلى أيدي عاملة كثيرة.
زيادة  على  سيعملن  بأنهن  سبحان  وبينت 
وأنهن  الزراعية  وإنتاجاتهن  مشاريعهن 
جاهزات لدعم اقتصاد مؤسسة عوائل الشهداء، 
في  ونطور  نتقدم  أن  »سنحاول  قائلةً:  وتابعت 
قدر  ناجحة  محاصيلنا  لتكون  الزراعة،  مجال 

اإلمكان«.
وشكرت سبحان كافة العوائل والمؤسسات التي 

ساعدتهن في حصد المحاصيل الزراعية.
وأكدت سبحان في ختام حديثها بأنهن سيواصلن 
السير ويقاومن بكل إرادة وقوة على فكر وفلسفة 

القائد عبد هللا أوجالن وعلى خطى الشهداء.

مشاريع مستقبلية 
كثرية يف الزراعة

وبدورها ذكرت أخت الشهيدة »شافين« خديجة 
محو هدف مؤسسة عوائل الشهداء من زراعة 
محصول البصل قائلةً: »أتينا اليوم إلى األرض 
لكي نقلع البصل الذي زرعناه مع بداية زراعة 
المحاصيل في شمال وشرق سوريا، في خطوة 

مقاطعة عفرين  التي هجرت من  العوائل  لدعم 
إلى الشهباء، ومساعدة أمهات وزوجات الشهداء 

وأوالدهم«.
ويناضلن  يكافحن  أنهن  على  خديجة  وأكدت 
إلى أن  واحدة  يداً  الشهباء ويكونوا  في مقاطعة 

يعودوا إلى أرضهم عفرين.
»جان  الشهيد  أم  أشارت  أخرى  جهة  ومن 
بزراعة  قاموا  أنهن  إلى  عبدو  آسيا  خورت« 
تقدر  األرض  من  قطعة  في  البصل  محصول 
من  العديد  فيها  ويعمل  هكتارات،  بأربعة 

المتطوعين معتمدين على أنفسهن.
عملهم  أن  حديثها  ختام  في  عبدو  آسيا  وأكدت 
وأنه في  مقابل,  دون  ما زال مستمراً  الطوعي 
األيام المقبلة لديهن مشاريع كثيرة في الزراعة.

البطولة  بلقب  كيون  هيون  بارك  توجت 
عودة  مع  للسيدات  للكولف  الكورية 
بعد  الجنوبية  كوريا  في  اللعبة  منافسات 
والبيسبول  القدم  كرة  منافسات  استئناف 
في هذه البالد الواقعة في شرق آسيا رغم 

استمرار جائحة كورونا.
سجلت  التوالي  على  الثاني  الدور  وفي 
بارك 67 ضربة لتقلب تخلفها بفارق ثالث 
واحدة  ضربة  بفارق  تفوق  إلى  ضربات 
لتحرز اللقب في أول بطولة تنظمها جولة 
الجنوبية منذ  الكولف في كوريا  محترفات 

كانون األول الماضي.
غيونغ  هي-  ليم  الثاني  المركز  وتقاسمت 
 68( وو  سيون-  وباي  ضربة(   71(
اجمالي  برصيد  الثاني  المركز  ضربة( 

تحت  ضربة   16 بواقع  ضربة   272 بلغ 
المعدل.

نادي  في  جمهور  بدون  البطولة  أقيمت 
التي  بارك  واحتضنت  يانغيو.  في  ليكوود 

ظهر جلياً تأثرها بالفوز والدها الذي عمل 
مساعداً لها في البطولة وأمطرها زمالؤها 

بالورود.
الجنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت 
بخيبة  »شعرت  قولها  بارك  عن  لألنباء 
المجموعة  أمل كبيرة لعدم وجودي ضمن 
وأضافت  الماضي.«  العام  في  الفائزة 
الفائزة »أنا سعيدة للغاية لتمكني من انتزاع 

الفوز األول في أول بطولة للعام.«
المقبل  فوزي  أن  أعتقد  قائلة »ال  وأردفت 
سيتحقق بسهولة. البدّ لي من االستمرار في 

السعي والمحاولة.«
لالعبات  ليكوود  نادي  بدخول  فقط  وسمح 
اإلعالم  وممثلي  والمسؤولين  والمساعدين 

في ظل تطبيق قواعد التباعد االجتماعي.

غياب  طول  بعد  وأخيراً  ـ  قامشلو  روناهي/ 
األبواب،  خلف  ولكن  للحياة،  المستديرة  عادت 
التي حصدت  أبواب موصدة، والسبب كورونا 
واإلصابات  األرواح،  من  ألف  من320  أكثر 
دوري  وأول  مليون،  الخمسة  عتبة  من  تقترب 
البوندسليغا،  كان  باالستكمال  بدء  كبير  عالمي 
هامة  مباراة  شهد  والذي  األلماني  الدوري 
بما يسمى  جمعت بوروسيا دورتموند وشالكه، 

بـ »ديربي الرور«.
األلماني  الدوري  عجالت  دارت  وأخيراً 
البوندسليغا من جديد، بإقامة ستة مباريات ولعل 
ولكن  الرور«  »ديربي  كان  األبرز  العنوان 
األمر المحزن كان بإقامة اللقاء بدون جمهور، 
وليتم  نكهته،  اللقاء  أفقد  الجمهور  بالفعل غياب 
متابعة المباراة على شاشة التلفزة وعبر النت، 
ولكن الفرحة تمت بعودة الروح للعبة كرة القدم، 
دوريات  انطالق  ينتظر  بات  الجميع  بحيث 

»أيطاليا ـ إسبانيا ـ إنكلترة«.
حصون  دك  من  دورتموند  بوروسيا  وتمكن 
والذي  برباعية  الرور،  ديربي  في  شالكه، 
احتضنه ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار 

منافسات الجولة 26 من الدوري األلماني. 
الديربي جاء في اليوم األول لعودة البوندسليغا 
التي توقفت نحو شهرين؛ بسبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
محالة  العالمية ال  الكرة  كورونا غيرت  جائحة 
وكان منظر أليم جداً المالعب تقام فيها المباريات 
بدون جمهور، وحتى انتقد الكثيرين عن عملية 
أخذ  ووجوب  بالهدف  الجماعي  االحتفال  منع 
مسافة أمان، بحيث كانت االنتقادات تقول هناك 
فلماذا  الملعب  ميدان  في  الالعبين  بين  احتكاك 

يمنع االحتفال بالهدف؟.
أن  بيومي  خالد  الكروي  المحلل  أكد  جانبه  من 
عودة الدوري األلماني بعد فترة التوقف النتشار 

كله  للعالم  درساً  تعد  المستجد  كورونا  فيروس 
في ظل الجمود الذي أحاط بالساحرة المستديرة.
بقناة  اآلن(  )القاهرة  برنامج  عبر  بيومي  وقال 
)الحدث( إن أهم المالحظات على عودة الدوري 
األلماني تتمثل في االلتزام بين المدربين وعدم 
ووجود  اإلمكان  قدر  الالعبين  بين  التالمس 

بروتوكول طبي.
يوم  التي صدرت  ألمانيا،  احتفت صحف  بينما 
الجولة  منافسات  بانطالق  المنصرم،  األحد 
الـ26 من البوندسليغا، بإقامة 6 مباريات، أهمها 
ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه. 

 »Bild am Sonntag« صحيفة  وخرجت 
في  أخرى«،  مرة  البوندسليغا  »إثارة  بعنوان 
والنتائج  واألهداف  المباريات  لعودة  إشارة 
شهرين  نحو  دام  توقف  بعد  جديد  من  المثيرة 

بسبب جائحة كورونا.
 Frankfurter« صحيفة  غالف  حمل  بينما 
األشباح«،  »مباراة  عنوان   »Allgemeine
البوندسليغا  مباريات  كافة  لخوض  اشارت  إذ 
خلف األبواب المغلقة، دون حضور جماهيري، 
انتقال  لتفادي  االحترازية  اإلجراءات  ضمن 

العدوى بين المشجعين.
 »Kolner Stadt-Anzeiger« صحيفة  أما 
حيث  دورتموند«،  »حفل  بعنوان  فجاءت 
اهتمت بنجاح أسود الفيستيفال في اكتساح شالكه 
برباعية نظيفة بالديربي، الذي أظهر عدم تأثر 
كتيبة المدرب السويسري لوسيان فافر بالغياب 

الطويل عن المالعب.

ملا سمي بديريب »الرور«؟

هو ديربي كرة قدم من أشهر الديربيات في كرة 
القدم األلمانية، بين نادي شالكه ونادي بوروسيا 
ديربي  باسم  الديربي  سمى  وقد  دورتموند. 
الرور نسبة إلى نهر الرور، الذي يفصل مدينة 

دورتموند وهي معقل نادي بوروسيا دورتموند، 
شالكه،  نادي  معقل  حيث  غلزنكيرشن  ومدينة 
حيث تبدع المدينتان عن بعضها البعض حوالي 
باسم  الديربي  هذا  إلى  يشار  دائما  كلم.   15
النهر، على الرغم من وجود عدة أندية  ديربي 
أخرى في منطقة حوض الرور، في حين أن أي 
مباراة غير هذه المباراة بين فرق منطقة حوض 
نادي  بوخوم،  نادي  المثال  سبيل  )على  الرور 
باسم  تعرف  إيسن(  فايس  أو روت  دويسبورغ 

ديربي النهر الصغير.

من أسباب العداوة بني الفريقني

الشائع بين الناس أن سبب العداوة بين الفريقين، 
هو حب الزعيم النازي أدولف هتلر لنادي شالكه 
الملقب بـ األزرق الملكي، وإعدامه لبعض من 
وعزل  دورتموند،  بوروسيا  بنادي  العاملين 
بتوزيع  اتهام  بعد  حكمه  فترة  خالل  رئيسه 
وهي  النادي،  أروقة  داخل  ضده  منشورات 

إلى  العداوة  سبب  يرجع  حيث  خاطئة  شائعة 
البعض،  بعضهم  من  الفريقان  وقرب  الجيرة 
خلق  الفحم  مناجم  في  المدينتين  أهل  وعمل 
بنفى  شالكه  نادي  قام  وقد  بينهم.  كبيرة  عدائية 
يبرر  بياناً  أصدر  بعدما  هتلر  بأدولف  عالقته 
بسبب  كانت  الفترة  تلك  خالل  تفوقه  أسباب 
إتباعه ألسلوب لعب جديد على كرة القدم حينها، 
من  كثيرين  لكن  القصيرة.  التمريرات  وهي 
الشعب األلماني لم يصدقوا بيان شالكه وأصروا 

على عالقة الدكتاتور بنادي شالكه.
أن ديربي »الرور« لهذا الموسم سوف يخلد في 
التاريخ ألنه جاء في ظل انتشار فيروس كورونا 
الحالي  الوضع  نشبه  وقد  جمهور  بدون  وأقيم 
بالربيع بدون زهور، فالجمهور فاكهة المالعب 
وزهورها ودونهم بالفعل المتعة غائبة ال محالة 
الدوريات  باقي  النطالق  األنظار  وتتوجه 
وعلى  التقرير  سياق  ضمن  المذكورة  الكبرى 
شاشة  أمام  المنازل  في  السهرات  تعود  األقل 
كالسيكو  وخاصةً  المباريات  لمشاهدة  التلفزة 

األرض بين لاير مدريد وبرشلونة.

تقرير/ جوان محمد

نساء قامشلو: »مبشاركة املرأة سيكتمل بناء الوحدة الكردستانية«

مؤسسة عوائل الشهداء تدعم املرأة املزارعة في عفرين..

بارك تتوج بلقب البطولة الكورية للكولف

ديربي »الرور« بدون جمهور ... كالربيع بدون زهور
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الميليشيات  لدعم  الزمن  تركيا  تسابق 
نفوذ  على  تحصل  كي  ليبيا  في  المسلحة 
وتأمل  أفريقيا،  شمال  منطقة  في  واسع 
حظوظها  زيادة  في  ذلك  يساعدها  أن 
البحر  وشرق  األوروبي  الجنوب  في 
بأي  للقيام  استعدادا  وتبدي  المتوسط. 
في  مشروعة،  وغير  ملتبسة  تحركات 
سبيل حبك نموذجها القاتم كي تبني زعامة 
من  لتتمكن  كبيرة  جهوداً  بذلت  مشّوهة. 
في  الوفاق  حكومة  على  سيطرتها  بسط 
معلنة  حرباً  اآلن  وتخوض  طرابلس، 
الجارية  المعارك  لتربح  متعددة  وبوجوه 
أن  أنقرة  تعلم  العاصمة،  مشارف  على 
حسابات التسوية السياسية في ليبيا ليست 
مع  الداخلية  األطراف  وتتشابك  هينة 
وتعي  التفاصيل،  من  كثير  في  الخارجية 
أن طبيعة األزمة التي تتقاطع مع مواقف 
دول مختلفة يحتاج عبورها إلى إمكانيات 
كتائب  برداء  االلتحاف  معها  يكفي  ال 

مسلحة وعناصر إرهابية.
المخاوف  مسألة  التركية  القيادة  تتجاهل 
انتصار  أن  وتعتقد  عمد،  عن  الغربية 
وغيرها  ليبيا  في  واإلرهابيين  المرتزقة 
الطاغي  النفوذ  من  مساحة  لها  يكفل 
الذي تريده، ويوفر لها التحكم في مفاتيح 
بوابة  من  دخلتها  التي  اإلقليمية  األزمات 
والتنظيمات  المسلحة  العصابات  دعم 
للقريب  المتشددة، وهو ما أصبح واضحاً 

والبعيد.
بين  المتقلبة  العربية  العواصم  تختلف 
سقوط  الغرض  يظل  لكن  وتركيا،  إيران 
تقودها  صراعات  وحل  في  المنطقة 
قوى  بأوامر  تأتمر  مسلحة  ميليشيات 
على  القبض  في  وطامعة  طامحة  إقليمية 
مقدراتها، ما جعل البعض يشّك في وجود 
الجوار  دول  بين  األدوار  لتوزيع  لعبة 
قوة  األفق  في  تلوح  فالمهم  العربية،  غير 
محورية تلفت االنتباه وتثير الشقاق وتخل 
بالتوازنات، وتضغط على مفاصل مهمة 

في األمن القومي العربي.
العربية  الدول  بعض  يقظة  كانت  مهما 
بطيئاً  تحركها  يبقى  المعطيات،  هذه  مع 
وربما  مكبالً،  أو  حذراً  أو  منعدما  أو 
محكوماً بتقديرات صارمة تفّت في عضد 
يمّهد  الذي  األمر  لألمام،  نحو  كل خطوة 
الطريق للقوى الراغبة في الصعود على 
بالضعف  تتسلح  والتي  العربية،  األكتاف 
العام واالرتكان إلى جماعات من الداخل 

تتالقى معها في األهداف.
فيها  مضت نحو ستة عقود متتالية كانت 
كثيرة،  أنظار دول عربية  إسرائيل محط 

تناقل  وتم  انقسامات شهيرة  على  انطوت 
وتبادل مفردات تدغدغ المشاعر، تتراوح 
بين محاور المقاومة والممانعة واالعتدال 
بدت  حقبتين  حوالي  ومضى  والسالم، 
نقمة  تثير  التي  العتمة  نقطة  إيران  فيهما 
دول عربية عديدة، وتتراوح مواقفها بين 

العداء والتحالف والصداقة والحياد.
صاحبت  التي  السخونة  تبرد  أن  قبل 
المنطقة،  في  كرقم  إسرائيل  تكريس 
للهيمنة،  تركي  مشروع  مالمح  ظهرت 
صفحات  بها  تُطوى  التي  الطريقة  وألن 
تمضي  دولة  كل  به  تقوم  الذي  الدور 
حركة  مع  تتوافق  متسارعة  بوتيرة 
مرّجح  المتالحقة،  ومقتضياته  الزمن 
قادم  كمنغص  رابعة  دولة  تجهيز  يتم  أن 
في المنطقة وقبل أن تستنفد أنقرة أوراق 
هذه  تتغير  وعسكرياً.  سياسياً  اعتمادها 
العقدة مع تمكن الدول العربية من القبض 
ألن  المنطقة،  في  مهمة  أمور  زمام  على 
استمرار الصيغة الراهنة يوقعها دوماً في 
تستهلك طاقاتها وقدراتها،  إقليمية،  فخاخ 
الحفاظ  في  الحقيقية  مناعتها  وتفقدها 
وصد  الخطر  ودرء  القومي  األمن  على 

العدوان.
تركيا تدخلت في العالم العربي مع بزوغ 
فيها  كانت  عربية،  وانتفاضات  ثورات 
القوى اإلسالمية رقماً مركزياً، وحصدت 
مكاسب وتكبدت خسائر، وبقي المشروع 
التركي حاضراً لدى المؤيدين والداعمين 
وانخفضت  دول  في  راياته  ارتفعت  له، 
في أخرى/ في كل األحوال باتت الكتائب 
أدواته،  أهم  المذهبية  والقوى  المسلحة 
مقدمة  في  استنزافها  أو  الجيوش  وهدم 
أنقرة  عنها  تتخل  لم  سمة  هي  غاياته، 
كل  في  الدائرة  العسكرية  حروبها  في 
مصر.  مع  والسياسية  وليبيا،  سوريا  من 
والسودان  تونس  أبواب  تركيا  طرقت 
والجزائر بحيلة حصان طروادة الشهيرة، 
والقوى  األحزاب  مع  التعاون  خالل  من 
اإلسالمية التي تحظى بمشروعية سياسية 

في  وتمددت  دخلت  أنها  غير  هناك، 
والصومالية  والليبية  السورية  األراضي 
رسمياً،  محظورة  رافعات عسكرية  على 
تختلف في األسماء واأللقاب وتتشابه في 

التصورات والتصرفات.
من  تستفيد  أنها  العاقلة  األمم  مزايا  من 
تكرر  وال  وتجاربهم،  اآلخرين  دروس 
األخطاء وتتجنب السيناريوهات التي تقود 
االستعمار  عهد  مضى  فقد  الهالك،  إلى 
في  تبدع  أن  هذه  وتحاول  التقليدي، 
البقاء  أرادت  إذا  والممارسات  التوجهات 
التي  الدول  وكل  طويلة،  لفترة  والحياة 
اعتمدت على ميليشيات مسلحة أو مرتزقة 
مؤقتة،  فهي  انتصارات  من  حققت  مهما 
شعباً  تنتاب  ضعف  بلحظات  ومربوطة 
على  ينقلب  أنفاسه  يسترد  وعندما  معيناً، 

أعدائه.
من  معتبراً  جزءاً  ثمة  أن  سلّمنا  إذا 
في  راغبة  كبرى  قوى  تملكه  التوازنات 
عنه،  صامتة  أو  المنطقة  في  تركيا  تمدّد 
وتجني من وراء طريقتها مكاسب مباشرة 
كل  أن  أثبتت  فالتجربة  مباشرة،  غير  أو 
معتقدات  على  بناؤها  يتم  تصورات 
مذهبية وتستمد قوتها من جماعات عنف 
مكانتها  تغييرها، ومهما علت  السهل  من 
سوف يأتي الوقت لتصفية الحسابات، ألن 
التي تصدّر مرتزقة وتعّول عليهم  الدول 
لن تصمد في مواجهة المخزون الكبير من 

الصحيان الوطني.
لذلك ال يصنع الركون إلى الكتائب المسلحة 
قوة إقليمية مؤثرة على المدى البعيد، وهي 
الرئيسية،  المقومات  من  الكثير  تتغافل 
بدءاً من عوامل الجغرافيا السياسية وحتى 
قدرات القوى المناهضة، ففي لحظة معينة 
قد تجد تركيا نفسها مضطرة للدخول في 
مواجهات صريحة مع جيوش قوية، فكل 
أردوغان  تركيا  خاضتها  التي  المعارك 
عبارة عن مناوشات محدودة وبعيدة عن 
بالوكالة ومن خالل مرتزقة  أو  أراضيها 
وميليشيات، ولم تختبر في حرب نظامية.

رسالة إلى تركيا... االحتماء بامليليشيات ال 
يكفي لصناعة قوة إقليمية

سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  أكد 
مجلس  أّن  درار  رياض  الديمقراطية 
السياسي  بجناحيه  الديمقراطية  سوريا 
الذهنية،  تغيير  على  يعمل  والعسكري 
ويناضل من أجل سوريا موحدة، وأشار 
الخط  على  تؤكد  وثائقهم  كل  أّن  إلى 
والقرارات  العالقات  في  الديمقراطي 
منظومة  استمرارية  استحالة  ترى  التي 

الحكم الحالية في سوريا.

جاء ذلك في حواٍر أجراه آدار برس معه 
وهو على الشكل التالي: 

سوريا  إلى  األمريكي  المبعوث  قال  ـ 
لن  روسيا  أن  مؤخراً  جيفري  جيمس 
اإلعمار في  أي دعم دولي إلعادة  تجد 
سوريا طالما هي مستمرة في التحالف 
مع األسد؛ كيف تقرؤون هذا التصريح؟

وأمريكا  خيرية،  جمعيات  ليست  الدول 
غنية  دول  هي  األوربي  االتحاد  ودول 
ويُنتظر منها القيام بالسهم األوفى بإعادة 
بدون  ذلك  تفعل  لن  وهي  األعمار، 
هو  السياسي  وشرطها  سياسية،  شروط 
إبعاد األسد، وهي أيضاً لن تقدم الخدمة 
لروسيا المنافس السياسي. لذلك؛ تحملها 
الذي  التكليف  بحكم  التغير  مسؤولية 

السياسية في سوريا،  اللعبة  تدير  جعلها 
فهي خفضت من مستوى جنيف وجعلت 
للحل،  موازياً  خطاً  وأستانا  سوتشي 
ضد  تحالفات  أجل  من  ذلك  واستغلت 
أن  فعليها  وتركيا،  إيران  مع  الغرب 
أوراقاً  تملك  روسيا  المسؤولية.  تتحمل 
للحل. لكنها؛ لن تكون ناجزة بدون توقيع 
أمريكي، التكليف لروسيا يتطلب التنفيذ، 
لن  الالجئين  وعودة  اإلعمار  وإعادة 
أنه ال  ويبدو  السياسي،  الحل  قبل  تكون 

يزال بعيد المنال.

إلى سوريا،  األمريكي  المبعوث  أشار  ـ 
في التاسع من أيار الجاري، إلى وجود 
بشأن  روسية  مرونة  على  مؤشرات 
ردكم  ما  الدستورية؛  اللجنة  مستقبل 

على ذلك؟

بالتأكيد لروسيا رؤية قدمتها في الدستور، 
وتم  الروسي(،  )الدستور  بـ  سمي  بما 
رفضه من قبل قوة معارضة، وتم التعديل 
يجب  والدستور  آخرين،  قبل  من  عليه 
أن يكتبه السوريون. ولكن؛ ال بأس من 
وتجاربهم،  اآلخرين  بمعارف  االهتداء 
والدستور الروسي، يمثل هذا النوع من 
لتطويره،  عليه  للعمل  التوجه  إمكانية 
الذي  السوري  النظام  في  هي  المشكلة 

مغايرة  الدستور  حول  تصورات  يملك 
ورافضة حتى لتعديل الدستور 2012، 
التأثير على هذا  وروسيا التي تملك كل 
لدفعها  شيئاً  تقدم  ال  السورية؛  الحكومة 
تمارس  بل  سياساتها،  تغيير  أجل  من 
لعبة شد الحبل معها؛ من أجل المزيد من 
والتنازل  االقتصادية  بقراراتها  التحكم 
االقتصادية  ومواردها  البلد  ثروات  عن 
لشركات روسية ولرجال أعمال روس، 
االقتصاد،  مفاتيح  أبرز  تسليمهم  مع 
روسيا تناور في الحل، وهي في أغلب 
التصورات ستمارس دوراً كدور سوريا 
في لبنان من أجل إدارة األزمة إلى حين. 
بما  األمريكية،  التصريحات  كل  لذلك؛ 
نوع  هي  األخير  جيفري  تصريح  فيها 
من مد الحبل لروسيا في وقت االنشغال 

األمريكي بقضايا أخرى.

مجلس  ساهم  درجة؛  أي  إلى  برأيكم  ـ 
عالقات  نسج  في  الديمقراطية  سوريا 
القوى  مختلف  بين  والتوافق  التقارب 
لحل  والخارج  الداخل  في  المعارضة 

المعضلة السورية ديمقراطياً؟

الديمقراطية  سوريا  كمجلس  نحن 
نعمل  والعسكري؛  السياسي  بجناحها 
أجل  من  ونعمل  الذهنية،  تغيير  على 
تؤكد  وثائقنا  كل  بل  موحدة،  سوريا 
العالقات  في  الديمقراطي  الخط  على 
استحالة  ترى  التي  والقرارات 
في  الحالية  الحكم  منظومة  استمرارية 
من  تعاني  السورية  فالحكومة  سوريا، 
وال  ترميم  معها  ينفع  ال  بنيوية  أزمة 
مهمة  البالد  وإنقاذ  إصالح.  محاوالت 
مرتهنة بأيدي وإرادة السوريين وقواهم 
الوطنية الديمقراطية التي تمتلك مشاريع 
تضمن  عملية  وإمكانيات  للحل  حقيقية 
وشعوب  أفراداً  السوريين  جميع  حقوق 

وعلى ذلك ننشط سياسياً.
من  نحن  العسكري؛  الجانب  وفي 
نواجه  الديمقراطية  سوريا  قوات  خالل 
نقدم  وبذلك  بداعش،  المتمثل  اإلرهاب 
التطرف  ضغط  تخفف  لبالدنا  خدمة 
مستقبل  وعلى  السياسي  المستوى  على 
اإلدارة  نبني  ذلك  خالل  ومن  سوريا، 
الذاتية التي ستكون مشروعاً لنظام جديد 
في سوريا نراه ال مركز ديمقراطياً في 

أحسن األحوال.

رياض درار: »إنقاذ سوريا مهمة مرتهنة بأيدي وإرادة 
السوريني وقواهم الوطنية الدميقراطية«

 من جديد ... تعالوا إلى
كلمة سواء

دواجن  حلقول  وظيفية  مهمة  في  كنت  أني  تصادف 
املاضي(  القرن  ثمانينات  ذلك في منتصف  )كان  أربيل 
شعير  حبات  يأكل  الظل،   خفيف  موظفاً  وشاهدت 
لبنية لم تنضج بعد، وملا سألته  ملاذا يأكل ذلك، أجابني 
العسكرية،  للخدمة  ستستدعى  )مواليدي  ضاحكاً 
أتدرب على أكل الشعير، ألني سأسجل نفسي  لذلك 
يعرف  ال  ملن  معناها  و)جاش(   ،)!! هلل  واحلمد  جاش 
من  يطلق  كان  لقب  هو  و)اجلاش(  )جحش(،  الكردية 
الكرد استهزاًء بهذه الفئة، التي حتمل السالح دفاعاّ عن 
النظام العراقي، وبالتالي حتارب مليشيات البيشمركة 
الكردية، وكان كل مجموعة من هؤالء تنتسب إلى رجل 
)جماعة  اسمه  يحملون  كانوا  بل  معروف،   عشائري 
فرسان  هو  لهؤالء  الرسمي  االسم  كان  فالن(،  اآلغا 
النظام  ويكلف  اخلفيفة،  اجلحافل  أو  الدين  صالح 
هؤالء بحماية منطقة من املناطق، وبالتالي كانت تدور 
بينهم وبني من يطلق عليهم النظام املتمردون معارك، 
الكردية  فالبندقية  الطرفني،  بني  دماء  بسببها  سالت 
توجه إلى صدر كردي آخر، وألن طبيعة هذه التشكيالت 
العالقة  كانت  لذلك  العشائري،   الطابع  عليها  يغلب 
بني الفرد املنتمي إليها وآمره تتسم بتقاليد العشيرة، 
زعيم  ونواهي  وأوامر  العشيرة  في  يتلخص  فالوطن 
اجليش  فيه  حينئذ  العراق  وكان  تناقش،  ال  العشيرة 
البعث  حزب  )ميليشيات  الشعبي  واجليش  النظامي 
كان  بينما  الدين،  صالح  وفرسان  االشتراكي(  العربي 
على اجلانب اآلخر ميليشيات البيشمركة،  والتي يطلق 
عليها النظام املتمردون أو اخلونة أو أدالء اخليانة، وكانت 
احلزب  هما  البعث  لنظام  تابعة  كردية  أحزاباّ  هناك 
الكردستاني،  الثوري  واحلزب  الكردستاني  الدميقراطي 
مجرد  يعتبرونها  إذ  اجلميع،  استهزاء  موضع  وكانت 
بسخاء  ينفق  العراقي  النظام  وكان  كرتونية،  أحزاب 
على هؤالء سواء،  كانوا أفراداّ أو مستشارين من األغوات 
وزعماء العشائر، حيث كانت لهم مقرات وأموال تدفع 
اآلغا  كان  مهما  إمرته  حتت  ينتسبون  من  بعدد  لألغا 
مبالغاّ في تلك األعداد، وكان النظام يتغاضى عن ذلك،  
كما يتغاضى عن أي مخالفات أو جرائم يرتكبها هؤالء، 
بل كان رمبا يشجع ذلك انطالقاً من حتقيق )فرق تسد(، 
وما أكثر اجلرائم التي ارتكبوها في حق أبناء قوميتهم،  
الكويت، وصدور قرار مجلس  وبعد تداعيات حرب حترير 
األمن رقم 688 اخلاص بحماية املدنيني، وحتديد منطقة 
العرض36،  أصبح اجملال مهيئاً  املالذ اآلمن شمال خط 
بغداد،  عن سلطات  بعيداّ  إقامة كيان كردى  إلمكانية 
ويؤكد اخلبراء أن هؤالء الذين كان يطلق عليهم )جاش(، 
كان لهم دوراّ مهما في متكني الكرد في إقامة كيانهم،  
توحدت  الكردي،   الكردي  الداخلي  االحتراب  من  فبدالّ 
البنادق من أجل هدف أسمى،  وهنا البد من التنويه بأن 
أنهم  وجدوا  املنطقة،   في  األمر  لتولى  يستعدون  من 
ستشغلهم  أكثرها(،   )وما  القدمية  اجلراح  نكئوا  لو 
من حتقيق  يتمكنوا   لن  وبالتالي  وثاراتها،   اجلراح  تلك 
أي شيء، لذلك فإن من األفضل هو نسيان املاضي بكل 
يبتعد  كيان  بناء  إلى  والتطلع  وثاراته،  وجراحة  آالمه 
بالكرد عن ممارسات نظام البعث، لذلك قال اجلميع عفا 
اهلل عما سلف، وتوحد اجلميع في الدفاع عن كيانهم، 
ولو افترضنا أن هذا احلل العبقري لم يجد آذاناّ صاغية، 
وظل اجلميع في حالة احتراب داخلي النهاية له، فهل 

كان باإلمكان بناء كيان كهذا؟. 

إن أحداثها    حكايتنا تلك ليست من وحى اخليال، بل 
مازالت ماثلة، وما أكثر من عاشوها ومازالوا بيننا حتى 
اآلن، وأنا أجزم أن مثل هؤالء يتمنون تكرار هذا املشهد 
من جديد، ويقول اجلميع للجميع عفا اهلل عما سلف، 

وتعالوا سوياً لنتوافق على كلمة سواء.

زاوية روناهي القاهرة.. ضياء روج آفا

رجايئ فايد

محمد أبو الفضل
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

تتطلُب معركةُ الباِب فهماً دقيقاً لتفاصيلها، 
عليها  داعش  مرتزقة  سيطرة  من  اعتباراً 
للمدينة  التركّي  االحتالل  بعدها  ومن 
الفصائلّي  االقتتال  لحالة  ووصوالً 
في  تختزُل  أنّها  مبالغةً  وليس  المستمرةِ، 
السوريِّة،  األزمِة  مجمَل  العامِة  خطوطها 

وعكست حجَم التنافِس الدولّي في سوريا.

حلب -الباب بداية التنسيق 
الرويّس- الرتيّك

ترتيبها  وفَق  جمعها  يتطلُب  األحداِث  فهُم 
فالتدخل  بينها،  والربط  تتابعاً(  أو  )تزامناً 
في  سوريا  في  الروسّي  العسكرّي 
إنجازاٍت ملحوظةً  لم يحقق   2015/9/30
على األرِض، وتأكدت موسكو من حاجتها 
لدوِر مركب ألنقرة، في سوريا وشراكتها 
لتجاوِز  وكذلك  االستراتيجّي  بمشروعها 
تتجاوَز عن  أن  فارتأت  القوقاز،  مشكالت 
إسقاط القاذفة سو-24 في 2015/11/24، 
الناتو  عضوة  انقرة  استقطاب  أن  ومعلوم 
الباب  ومعركة  كبيرةٍ.  إغراءات  يتطلب 
السوريّة  الحرِب  مشاهِد  من  كثيراً  تختزُل 
بين  والتوافقاِت  التسوياِت  دور  وتُظهر 

واشنطن وموسكو.

 تطلبِت الباُب توافقاً بين موسكو وواشنطن، 
لتحديِد القوةِ العسكريِّة التي ستُخِرج داعش 
ألنقرة.  تُركت  أنها  النتيجةُ  وكانِت  منها، 
ونذكر أّن ثالَث قوًى وصلت إلى مشارِف 
الباب من ثالِث جهاٍت مختلفة، كانت قسد 
قد تقدّمت من جهِة الشرِق بعد تحرير مدينة 
منبج في 2016/8/12، والجيش السورّي 
القريبة،  تادف  بلدة  مشارف  وصل  الذي 
والمرتزقة  التركّي  االحتالل  وقوات 
الموالين له بعد إعالن عملية درع الفرات 
واحتالل مدينة جرابلس في 2016/8/24.
عبر  أنقرة  استقطاِب  على  موسكو  عملت 
موقٍف تضامنّي معها إثر االنقالِب المزعوِم 
أول  موسكو  وكانت   ،2016/7/15 في 
االنقالب  بعد  ألردوغان  خارجيٍّة  محطٍة 
الزيارةَ  وسبق   ،2016/8/9 في  فزارها 

باعتذاٍر شديٍد عن إسقاِط القاذفِة الروسيّة.
وفعالً بدأت أنقرة في 2016/11/6 عمليةً 
وتجاوز  الباب،  مدينة  الحتالِل  عسكريّةً 
حادَث  بعد  فيما  التركّي-الروسّي  التوافُق 
كارلوف  أندريه  الروسّي  السفير  اغتياِل 
في 2016/12/19، وقد صرخ القاتُل بعد 
االتفاق  وقصد  حلب«،  تنسوا  »ال  التكبير 
 2016/12/13 وفي  التركّي-الروسّي، 
من  المسلحين  إخراجِ  على  التوافِق  تمَّ 
في  اإلرهاِب  من  خالية  وإعالنُها  حلب 

 .2016/12/22

بداية أستانه

في 2016/12/29 أعلن الرئيس الروسّي 
فالديمير بوتين التوصَل التفاٍق لوقٍف شامٍل 
روسيٍّة  بضمانٍة  سوريا  في  الناِر  إلطالِق 
التزاَمها  األزمِة  أطراُف  وأعلنت  وتركيٍّة، 
سياسيٍّة.  لمفاوضاٍت  يمّهدُ  الذي  باالتفاِق 
وثائَق  ثالث  توقيُع  جرى  إنّه  بوتين  وقال 
األولى  تتعلُق  والنظاِم،  المعارضِة  بين 
بوقٍف شامٍل إلطالِق الناِر، والثانية بالرقابة 
عليه، والثالثة باالستعداِد لمفاوضاِت سالٍم. 
موسكو  أعلنت  أيضاً،  االتفاق  إطار  وفي 
تُعقدُ  سالم  لمحادثات  االستعداداِت  بدَء 

بالعاصمِة الكازاخيّة أستانه.
 وفي 2016/12/31 صّوت مجلُس األمن 
القرار  مشروع  لصالحِ  باإلجماعِ  الدولّي 
وقف  باتفاق  المتعلق  التركّي-الروسّي 
إطالق النار، وأُدخلت كثيٌر من التعديالِت 
على مضمونه. وصدر القرار 2336 الذي 
بالوثائق  علماً  أخذ  األمن  مجلَس  أّن  أّكد 

الروسيّة-التركيّة دون أن يتبناها.
في  الباِب  مدينِة  احتالل  أنقرة  أعلنت 
الثالثة  الجولة  وانعقدت   ،2017/2/23
ثالث  فإّن  وبالتالي  في2017/3/14 
كانت  فيما  انعقدت  أستانه  من  جوالٍت 
التركيّة  العسكريّة  العمليةَ  تواصُل  تركيا 
في مدينة الباب حتى إعالن احتاللها. األمُر 
العسكرّي  التدخل  أّن  لالستنتاج  يقودُ  الذي 
التركّي جاء عبر االحتواِء الروسّي ألنقرة، 
ولم تستطع أنقرة خالل خمس سنوات من 

األزمِة السوريّة التدخَل المباشر. 
استمراراً  كانت  الباب  في  أنقرة  معركة 
الفيدرالّي،  للمشروع  المباشر  لالستهداف 
التواصِل  منَع  االحتالل  عبر  أرادت  فقد 
أسهم  ما  وعفرين،  كوباني  بين  الجغرافّي 
كرر  التي  عفرين،  على  الحصاِر  بفرِض 
الهدَف  ستكوُن  أنّها  األتراك  المسؤولين 
التوافق  آلية  وبنفس  قادمة،  عملية  أّي 
في  عفرين  على  العدوان  بدأت  الدولّي 

.2018/1/20

خالٌف عىل التهريِب

الوطنّي«  »الجيش  اسم  أّن  المؤكد  من 
للمرتزقة  عنواٍن  ومجرد  شكلّي  هالمّي 
زوراً  لإليحاء  لتركيا،  الموالين  السوريين 
أنَّ من يقاتلون هم سوريون يواصلون ثورة 
الثورة  حديَث  أّن  رغم  البلد،  في  التغيير 

وشعاراتها أضحى من الماضي. 
فبعد احتالل مدينة الباب تركتها أنقرة نهباً 
للمرتزقة الموالين لها مكافأة لهم، والنتيجة 
والتضييق  األمنّي  االنفالُت  هي  المؤكدة 
التعسفّي وحوادث  على األهالّي واالعتقال 
التفجيِر واالقتتاِل الفصائلّي، ولكنه ال يناُل 
نصيبَه من االهتماِم اإلعالمّي، وكأّي منطقٍة 
معّرضة  فإّن  التركّي  لالحتالِل  تخضع 

المدينة  معالم  وتغيير  التتريك  لسياسة 
والثقافة وفرض اللغة والعلم التركّي.

في 2020/5/17 تدخلِت الشرطةُ العسكريّة 
مرتزقة  بين  لالشتباكاِت  حدٍّ  لوضع 
تشكيالت  من  الشامية  والجبهة  الحمزات 
السوري«،  الوطني  »الجيش  يسمى  ما 
المواجهاِت  أنَّ  المصادر  وأوضحِت 
اندلعت عندما قطع مرتزقة الجبهة الشاميّة 
الطريق على شاحنات معدّة للتهريب تقوم 
السكريّة  قريِة  إلى  الحمزات  مرتزقة  بها 
النظام. وأن  الواقعة ضمن مناطق سيطرة 
الشرطة  بينها هي  فيما  اشتبكت  4 فصائل 
العسكريّة التابعة للمجلس المحلّي، مرتزقة 
الحمزات.  الشامية،  الجبهة  الشام،  احرار 
واندلعت االشتباكات في مدينة الباب وقرية 
الثقيلة.  األسلحة  فيها  واستخدمت  قباسين 
فيما ذكر مصدر آخر أّن االشتباكات وقعت 

على خلفّية عدم التقاسم لسرقة. 
في  وقع  ما  أيضاً  االشتباكاِت  نماذج  ومن 
وجرح  أمنيان  قتل  حيث   2020/3/28
الشرقية  آخرون من مرتزقة تجمع أحرار 
على  المدنيّة،  الشرطة  مع  اشتبكت  التي 
خلفيٍة طلب الشرطة فّض التجمعات تنفيذاً 
وباء  تفشي  لمنع  الوقائّي  الحظر  إلجراء 
كورونا، فقد تطور شجار في سوق المدينة 
قرب مشفى الفارابي مع أصحاب البسطات 
فتدخل  الشرقيّة  مرتزقة  على  المحسوبين 
عناصر  مع  واشتبكوا  الشرقية،  مرتزقة 
الشرطة،  من  مالزم  وأصيب  الشرطة، 

وقتل مرتزقة للشرقية وأصيب أخرون.

اقتتال تنافيّس

التنافس الفصائلّي هو سبب مباشر لالقتتال 
 2017/6/11 في  حصل  كما  بينها 
بين  اشتباكاٌت  لتندلع  شجاٌر  تطور  إذ 
األول«،  و«الفوج  »الحمزة«  مرتزقة 
مدينة  أطراف  على  حزوان  طريق  على 
الخفيفة  األسلحة  فيها  واستخدمت  الباب، 
الحمزة  من  مرتزٍق   9 وقُتل  والمتوسطة، 

و7 من الفوج األول، بحسب شبكة »بلدي 
نيوز«. وأرجع ناشطون أسباب االشتباكات 
إلى أنّها محاولة إلنهاء وجود حركة أحرار 
أّن  قيل  التي  الشمالي،  حلب  بريف  الشام 
الفوج األول إليها، ولذلك استنفرِت مرتزقة 

أحرار الشام، وساندوا »الفوج األول«.

ال اشتباكات مع قوات النظام

رغم القرب الجغرافّي فإّن ثّمة هدوء على 
النظام  سيطرة  لمنطقة  المتاخمة  الحدود 
األولى  للمرة  اندلعت  اشتباكات  أّن  ويذكر 
أن  قبل  إليها  للوصول  التسابق  إطار  في 
كانت  ويومها  تركيا  لصالح  قطعيّاً  تحسم 
الباب ففي  باتجاه مدينة  تتقدم  النظام  قوات 
باتجاه  النظام  قوات  تقدمت   2017/2/9
بلدتي  بعد سيطرتها على  الزندين  أبو  بلدة 
وبادرت  ومزارعها  والشماوية  قاق  دير 
مواقع  على  مدفعّي  بقصٍف  النظام  قوات 
أحكمت  قد  النظام  قوات  وكان  المرتزقة. 
)العويشية،  قرى  سلسلة  على  سيطرتها 
التي  الباب  مدينة  جنوب  تادف(  حورات، 
كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش حينها. 
بالمنطقة  جبهة  بفتح  تركيا  أوعزت  وقد 
على  خاللها  من  للضغط   2020/2/1 في 
هجوم  وفشل  المحتدمة،  إدلب  جبهات 

المرتزقة على قريتّي الرحالة والشعالة.
الدولّي  التنسيَق  أّن  التركّي  الجيش  وذكر 
بين عناصره  اشتباكات  تضمن منع وقوع 
وبين جيش النظام السورّي الذي كان يتقدم 
فإّن  ولهذا  للمدينِة.  الجنوبي  محور  على 
معركة الباب كانت واحدة من أكثر جبهات 
القتال تعقيداً خالل الحرب السوريّة وكانت 
بتأمين عزلها  العدوان على عفرين  مقدمة 

شرقاً.
كغيرها من المناطِق التي تحتلها تركيا عبر 
المرتزقِة، فالوضُع األمنّي في مدينِة الباِب 
مضطرٌب للغايِة، وفي فوضى السالحِ تقُع 

حوادُث التفجيِر واالقتتاِل من وقٍت آلخٍر.

وصف  في  الفرنسيين  النقاد  أحد  يبالغ  لم 
ـ السويسرية سيسيل لجالي  رواية اإليرانيةـ 
»الجوهرة«.  بـ  أحد«،  ال  »ابنة  األخيرة، 
في  أو  الشعرية،  لغتها  سطوة  في  فسواء 
الثرية  قّصتها  في  أو  المبتَكرة،  هندستها 
المهمة،  والشخصيات  بالموضوعات 

تشّكل هذه الرواية تحفةً أدبية.
»ابنة ال أحد«، التي صدرت حديثاً عن دار 
»أكت سود« الباريسية، ال تنير فقط حياة 
كافكا  فرانز  التشيكي  هما  كبيرين  كاتبين 
واإليراني صادق هدايت، بل تغوص أيضاً 
كاشفةً  الكتابي،  منهما  كّل  عمل  داخل  بنا 
ومستكشفةً  منه،  مخفيّة  وجوانب  أسراره 
وكما  وتمّزقاتها.  الكتابة  ِمَحنة  خالله  من 
لو أن ذلك ال يكفي، تستحضر بين فصٍل 
أحرقها  التي  الثمينة  الكتب  وآخر قصص 
البرابرة  رّمدها  التي  والمكتبات  أصحابها 
من  بالنتيجة كّماً  التاريخ، مغذّيةً  على مّر 

األسئلة حول فعلّي الخلق والتدمير.
إلنجاز كل ذلك، تلجأ لجالي إلى شخصية 
يتسلّط  نوتّي  لوسي  تدعى  نسائية  روائية 
أّمها  غادر  الذي  والدها  شبح  حياتها  على 
عنه  تعرف  وال  والدتها  بعد  مباشرةً 
سعيها  نهماً. وضمن  قارئاً  كان  أنه  سوى 
متقاطعين:  بحثين  تقود  أثره،  تقفّي  إلى 
مصدر  عن  وبحث  أصولها  عن  بحث 
اإلبداع. بحثان يضعانها بفعل »مصادفتين 
موضوعيتين« على طريق كافكا أوالً، ثم 
هدايت. عمالقان يتشاركان سمات كثيرة، 
لعل أبرزها هاجس االنتحار ورغبة ملّحة 

في إتالف نصوصهما.
على  تتوّزع  الرواية  في  السرد  عملية 
مرحلتين زمنيتين متقاطعتين: األولى تمتد 

لوسي  ونرى   ،1914 إلى   1910 من 
آل  دار  في  منزل  مدبّرة  تعمل  خاللها 
قوتها  كسب  بهدف  براغ  مدينة  في  كافكا 
تعمل  التي  الدكتوراه  أطروحة  وكتابة 
عليها، وموضوعها المكتبات التي التهمتها 
كافكا  من  فيها  تتقّرب  مرحلة  النيران. 
وتصبح نجيّته والشخص الذي سيمّكنه من 
المحافظة على رابط بواقعٍ كان يشكك به: 
»غالباً ما أسّر فرانز لي بخوفه من كونه 
مجّرد شبح وكتاباته مجّرد سرابات. حين 
كنت أصغي إليه، كنت أفّكر بأبي. أنا أيضاً 
ابنة ال أحد. ابنة رجٍل عبر مدناً أتنّقل فيها 
من دون أن ألتقي به. ابنة قارئ نهم، كاتب  

بال آثار. بطلة رواية لم تُكتَب«.
خالل  تقع  األخرى  السرد  مرحلة 
لوسي  تلتقي  باريس حيث  الخمسينات في 
بالصدفة هدايت داخل المكتبة التي أّسستها 
يتوّجب  »كان  انتحاره:  حتى  وترافقه 
في  بمخطوطاتك  رميَت  مرافقتك.  علّي 
جلسَت  خانقاً.  الغرفة  هواء  بات  الموقد. 
على حقيبتك التي كنت تضع فيها أوراقك 
وأمسكَت برأسك بين يديك، منهاراً. الجزء 
األكبر من عملك منشور. لن تقوى النيران 
علّي  وكان  ذلك،  عبور  عليك  كان  عليه. 
أن أشاهد هذا الطقس. لقد فهمته قبل قليل، 
أعتقد  لي:  قلت  حين  الدلب،  شجرة  تحت 
يا لوسي إنني كنت في انتظارك كي أنجز 
هذا المساء ما كان علّي أن أفعله منذ زمن 
الفارسية  لكنته  باهتاً.  كان صوتك  طويل. 
ذلك  أنا ظلّك.   )...( كانت مطفأة.  الشادية 
الذي تكتب له. ذلك الذي يكشف لك جانبك 

الحارق، ليلك وخرابه«.
ومجاورتهما  الكاتبين  بهذين  افتتانها  من 
والدين  وجوداً،  هوية،  لوسي  ستكسب 
اليتم  تلطيف شعور  من  فتتمكن  روحيين، 
صديقاها  سيكسب  بينما  عليها،  المسلَّط 
محنتهما وعبقريتهما  يقول  بفضلها صوتاً 
الكاتبان  معاً: »بجنونهما، يسمح صديقاي 
وهم  في  يحصل  الذي  اللقاء  بذلك  لي 
على  أساعدهما  المقابل،  وفي  االنسحاق. 
جوقة  حياتهما.  جوقة  أصير  طريقتي. 
ل في العتمة  تنشد خلفهما. الجوقة التي تأّوِ
صمٍت  من  جوقة  المتأللئة.  حواراتهما 
تضاريساً  تمنح  مصغية،  دائمة  بليغ، 

لكلماتهما. صدى لخطاباتهما. أنا ارتجاٌج. 
القيثارة  أصابعهما.  تقرصها  قيثارة  أوتار 
التي تسير في النهر حيث يغني رأٌس بال 
جسد. أحمل الغنيمة الدامية أليامهما وأعبر 

بهما من ضفة إلى أخرى«.

قراءة جديدة

من  فريد  نّص  إذاً  هو  أحد«  ال  »ابنة 
كافكا  ألعمال  جديدة  قراءة  يوفّر  نوعه 
لتعلّم  فرصة  وبالتالي  وحياتهما،  وهدايت 
شخصية  كطبيعة  حولهما،  كثيرة  أشياء 
المستحيلة  وعالقته  المكتئبة  األول 
الفتة،  بمعرفة  لجالي  تحلّلها  التي  بوالده 
كافكا  كتابات  بمصدَرين:  مستعينةً 
المادّي  الوضع  أو  الجامحة؛  ومخيّلتها 
هدايت  كان  الذي  المؤلم  والسيكولوجي 
من  األخيرة  السنوات  خالل  فيه  يتخبّط 
أندريه  بمجموعة  عالقته  وطبيعة  حياته، 
في  عثوره  ومسألة  السوّريالية،  بروتون 
مستوى  على  سواء  له،  صنو  على  كافكا 
المشاكل العائلية التي عانى منها، أو على 
مستوى شغفه الحصري بالكتابة. وهو ما 
نقل »في مستعمرة  إلى  دفعه عام 1948 
العقاب« إلى الفارسية وتحليل عالم كاتبها 
ترجمة  إلى  ثم  العمل،  لهذا  مقدّمته  في 
لروايته  ركيزة  واعتمادها  »اإلنمساخ« 

األهم، »البومة العمياء«.
هي  صادق  »ُكتُب  لجالي:  تقول  وحوله، 
إثارةً  األكثر  وربما  سوداوية،  األكثر 
تمنحني  بالعتمة،  تمسك  ألنها  لكن  للقلق. 
النور. هدايت يكتب كي نخاف أقل، نحن 
قّراؤه. يكتب )وفي الوقت ذاته يقتل نفسه( 
هكذا  العالم.  عنف  على  كلماته  تعيننا  كي 
يتراجع الموت والقلق حين يعيد صياغتهما. 
رواياته تتفّحص حيواتنا. الشخصيات التي 

عبء  وتحمل  بمخاوفنا  تضطلع  يبتكرها 
م هذه المذبحة. هو  أيامنا، مكاننا. إنه منّظِ
ليس  نلتهمه.  نتملّكه،  ونحن  نفسه  يمنح 
الليل ما يمتّص هدايت، إنه إدراكنا كقّراء. 
الجريمة،  هذه  ارتكاب  من  نخجل  ال  وإذ 

فألننا نعلم أنها أمنية الشاعر«.
وهذا ما يقودنا إلى موضوعٍ آخر مركزي 
يؤدّيه  الذي  الدور  ونقصد  الرواية،  في 
أهميته  تتجلى  دور  األدب.  داخل  القارئ 
لوسي  طريق  عن  النص  طول  على 
لجالي  وتقول  وهدايت،  بكافكا  وعالقتها 
الذين  القّراء  »إنهم  لسانها:  على  فيه 
من  اللعنة،  من  األدبية  األعمال  ينتزعون 
التي  الساعات  غبار  من  النسيان،  نيران 
 )...( غبار.  إلى  والورق  الحبر  تحّول 
إدراك القارئ سدٌّ بين معنى يضيع وقصة 
تشكيلها  يُعيد  كي  عينيه  أمام  تتراقص 
بقراءته. من دون قارئه، الكاتب ال شيء. 
بكماء،  رسالٍة  عدٍم،  موقِّع  سوى  ليس 
صّماء وعمياء. دم القارئ هو الذي يسقي 

جثث الكتب الجافة«.
باختصار، »ابنة ال أحد« رواية فاتنة إلى 
جماليات  في  أوالً  قيمتها  تكمن  حدّ،  أبعد 
وهدايت  كافكا  لغتي  تضارع  التي  لغتها 
في  أيضاً  تكمن  بهما.  تتماثل  أن  دون  من 
تمّكن لجالي داخلها من إعادة إحياء هذين 
عن  بمعاشرتهما  لنا  وسماحها  العمالقين 
خالل  ومن  حميم،  بشكل  وفهمهما  قرب 
وجه  في  كسدٍّ  األدب  أهمية  بإدراك  ذلك، 
اليأس، وبالتآلف مع فعل الخلق في جانبه 
في  ــ  آخراً  وليس  ــ  أخيراً  تكمن  المعتِم. 
أفضل  على  تجّسد  التي  بطلتها  شخصية 
المحيية  القارئ  لدى  الحلم  سلطة  وجه 
نصوص  أمام  دّوارها  وينير  للكتب، 
السواد«  في  »العمل  دّوار  وهدايت  كافكا 
كاتب  كل  يختبره  الذي  ــ  الخيميائي  ــ 

ويتغذّى منه.

الباب معركُة عناوين األزمِة السوريِّة اإليرانية املهاجرة »سيسيل جلالي« تستكشف محنة الكتابة ومتزّقاتها
تقرير/ رامان آزاد
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روناهي/ قامشلو- سلط مدرسون بقامشلو 
من  يعد  الذي  التعليم  قطاع  على  الضوء 
بالجائحة  تأثرت  التي  القطاعات  أوائل 
الصحية )كورونا( وتطلبت اتخاذ إجراءات 
وأثر  المدارس,  إغالق  ومنها  سريعة 
الطلبة مما  على  التعليم سلباً  االبتعاد عن 
بعد  التعلم عن  منصات  توفير  إلى  اضطر 
والتي  التعليمية  العملية  متابعة  أجل  من 
حسب  كبير  حٍد  إلى  إيجابية  خطوة  كانت 

قولهم.
على  العالم  كورونا  وباء  انتشار  أجبر 
سلسلة تغيرات آنية وأخرى غير متوقعة, 
ذلك  إلى  وما  األصعدة  مختلف  شملت 
مجاالت التعليم ليكون هناك طرق تعليمية 
جديدة في تلقي المعلومات حيث باتت معظم 
التعليم اإللكتروني )التعليم  الدول تستخدم 

عن بعد( كبديل عن الذهاب للمدارس.

مدرسة البيت..

وبهذا الخصوص تحدث مدرس الصفوف 
اإلعدادية لمادة العلوم والفيزياء والكيمياء 

بمدرسة ابن النفيس بقامشلو محمد غانم 
التعليم  مواصلة  أهمية  عن  لصحيفتنا 
والنتائج اإليجابية لتجربة التعليم عن بعد 
المنزل  التدريس من  قائالً: »كانت تجربة 
البيت(  )مدرسة  اسم  عليها  أطلقنا  والتي 
حواجز  كسرت  كبير,  لحد  ناجحة  تجربة 
الروتين والنمطية في التعليم والقت تفاعالً 
كبيراً من قبل طالبنا بمساعدة أهاليهم, وقد 
تابع قسم كبير من الطالب شرح دروسهم 
معنا مباشرةً على مواقع التواصل، وأيضاً 
آفا,  روج  فضائية  على  متابعتها  عبر 
وإضافةً إلى ذلك تم تشكيل كروبات واتس 
آب خاصة للطالب استنتجنا من خالل هذه 
الخطوات أن غالبية الطالب متفاعلين مع 
التعليم بطريقة حديثة ومختلفة ويواصلون 
بين  دائم  تواصل  هناك  أن  كما  متابعتها, 
أو  الستفساراتهم  والطالب  المعلمين 
هذه  والقت  دروسهم  بشأن  توضيح  أية 
أغلبية  منه  واستفاد  الفتاً  نجاحاً  التجربة 

الطلبة«.
أثناء  واجهتهم  التي  الصعوبات  وعن 
بأنه  غانم  بيَن  النت  طريق  عن  التدريس 
في  الصعوبات  بعض  واجهوا  البداية  في 
عدم انسجام الطلبة بشكل جيد على تجربة 
اإلنترنت  طريق  عن  بعد  عن  التدريس 
مع  لتعودهم  وذلك  التلفاز،  شاشات  أو 

في  المعتمدة  الوحيدة  التقليدية  الطريقة 
مباشر  باختالط  وذلك  بمناطقنا  التدريس 
بين األساتذة والطالب في قاعات وصفوف 
إلى  »باإلضافة  قائالً:  وأردف  التدريس, 
البعض  لدى  اإلنترنت  شبكات  توافر  عدم 
انقطاع  أن  كما  قليلة،  بنسبة  كانت  لكن 
ذلك  كل  الدروس  عرض  أثناء  الكهرباء 
أثرت سلباً على عملية التعليم عبر النت، 
مع  التواصل  استطعنا  عام  وبشكل  ولكن 
مجموع كبير من الطالب وإيصال الشرح 
إليهم بصورة جيدة واستطاعوا االستفادة 
من هذه التجربة التي تؤكد لنا بأن الطالب 
عليه أن ال  ينقطع عن تعليمه ألي سبب 

كان«.

الحل األمثل للوضع الحايل

أفين  المعلمة  أشارت  السياق  ذات  وفي 
محمد من مدينة قامشلو بأن وباء كورونا 
تسبب في تأخير سير التعليم في المدارس 
وكان البد من إيجاد حلول بديلة للتواصل 
أطول  لمدة  انقطاعهم  لعدم  الطلبة  مع 
وتعويضهم عما فاتهم من الفائدة العلمية، 

على حد تعبيرها.
هذه  في  »لقينا  بالقول:  أفين  وأردفت 

التجربة تفاعالً كبيراً من الطلبة على الرغم 
خطة  ألن  وجهناها  التي  الصعوبات  من 
علينا  تجربة جديدة  كانت  بعد  التعليم عن 
وصول  بدايةً  استصعبوا  حيث  وعليهم، 
مع  استطاعوا  أنهم  إال  إليهم،  المعلومات 
الوقت وبشكل يومي التأقلم على األسلوب 
مستوى  تقييم  وسيتم  التعليم,  في  الجديد 
الطلبة على حسب تجاوبهم وتفاعلهم معنا 
على شبكات اإلنترنت ومدى نجاح تلقيهم 
على  االتفاق  بعد  يتم  لم  ألنه  للمعلومات، 
الكتابية  االختبارات  تقديم  في  قرار  أي 
واالمتحانات النهائية في المدارس مباشرةً 

لحد اآلن«.
من  بأنه  محمد  أفين  المعلمة  واختتمت 
بين  ما  تختلف  التعليم  طريقة  أن  المؤكد 
النمط القديم الذي كان يعتمد على التواصل 
والنمط  والطالب  المعلم  بين  المباشر 
الحديث الذي كان األصعب على حٍد سواء 
وأضافت:  أيضاً،  وللطالب  للمدرسين 
»لكنها كانت أفضل خطوة نستطيع تقديمها 
التعليمية  العملية  سير  لمواكبة  للطالب 
الحالي في ظل  للوضع  األمثل  الحل  وكان 
هذا  كان  لذلك  كورونا،  فيروس  انتشار 
بالرغم من صعوبته لكنه  النظام ضرورياً 

أفضل من أن يتوقف التعليم«.

أرجع مسؤولون في اإلدارة الذاتية ونشطاء 
المتسولين  أعداد  ازدياد  الرقة  في  مدنيون 
في المدينة خالل شهر رمضان إلى البطالة 
إلى ضرورة  مشيرين  العمل،  فرص  وقلة 
لمعالجة  معنية  أطراف  تضافر جهود عدة 
هذه المشكلة االجتماعية التي تفاقمت خالل 

سنوات الحرب.
الشؤون  للجنة  المشترك  الرئيس  قال 
االجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني 
برس«  »نورث  لـ  حمسورك  السالم  عبد 
مجتمعنا،  في  غريبة  التسول  »ظاهرة  إن 
وإن  وجدت سابقاً فهي قليلة، قياساً بها بعد 
الحرب«، ويعزي السبب وراء ازدياد عدد 
المتسولين إلى »العوز وقلة فرص العمل«.

ضرورة زيادة عدد المشاريع االقتصادية
وأشار حمسورك إلى أن حل ظاهرة التسول 
يكمن في زيادة عدد المشاريع االقتصادية، 

وتوفير فرص عمل وتضافر جهود جميع 
المجتمع  منظمات  أن  معتبراً  المؤسسات، 
المدني معنية أيضاً بالتصدي لهذه الظاهرة 

والسعي للحد منها، على حد قوله.
وال تمتلك لجنة الشؤون االجتماعية والعمل 
المتسولين  عدد  دقيقة حول  إحصاءات  أيّة 
خطة  تعد  إنها  تقول  حين  في  الرقة،  في 
والمنظمات  الجمعيات  بعض  مع  بالتنسيق 
مدى  ومعرفة  المتسولين،  أوضاع  لمتابعة 
احتياجاتهم، واألسباب التي دفعتهم للتسول، 

بحسب ما أوضحه حمسورك.
الشؤون  للجنة  المشترك  الرئيس  وأضاف 
االجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني 
منذ  »لكن  بالقول:  حمسورك  السالم  عبد 
البدء بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس 
كورونا المستجد وفرض حظر التجول في 
اللجنة  عمل  انصب  سوريا،  شرق  شمال 

باتجاه تقديم المساعدات اإلغاثية والمعونات 
للمحتاجين«.

التواصل  مسؤول  نوه  آخر  جانب  من 
غير  )جهة  المجتمعي  الدعم  مركز  في 
»أهم  أن  إلى  الخليل  عبدهللا  حكومية(، 
أسباب انتشار ظاهرة التسول هي البطالة، 
وقلة فرص العمل، وقدوم نازحين كثر إلى 
الرقة«، حيث لم يعد بمقدور الناس معرفة 
يتخذ  ومن  للمساعدة،  بحاجة  فعالً  هو  من 

من التسول كمهنة«، على حد قوله.

الحاجة لعمل وتنسيق كبريين

المجتمع  منظمات  فإن  الخليل،  وبحسب 
معالجة  على  بمفردها  قادرة  غير  المدني، 
الظاهرة، »بسبب ازديادها وانتشارها، لذا 

وتنسيق  لعمل  بحاجة  عليها،  السيطرة  فإن 
بحاجة  فعالً  هم  من  لمعرفة  كبيرين، 

للمساعدة«.
انتشاراً  السورية  المناطق  معظم  وتشهد 
لظاهرة التسول بعد نحو عشرة أعوام من 
إلى  السكان  عدد  نصف  وتحول  الحرب 

نازحين والجئين داخل وخارج البالد.
التي  األزمة  أن  اقتصاد  خبراء  ويرى 
تعيشها سوريا منذ العام 2011، أدت إلى 
السوريين  من   %80 من  أكثر  يعيش  أن 

تحت خط الفقر.

للجنة  المشتركة  الرئيسة  أكدت  ـ  الرقة  روناهي/ 
الزراعة والري المهندسة ابتسام العبد أنَّ اللجنة قد 
استعدت الستقبال موسم حصاد القمح، والشعير، 
المحاصيل،  لحماية  االستعداد  أهبة  على  وهي 

وتفادي الحرائق كما حدث العام الماضي.
الزراعة  للجنة  المشتركة  الرئيسة  حديث 
الذي  اللقاء  خالل  من  جاء  العبد  ابتسام  والري 
التي  األضرار  وعن  معها.  صحيفتنا  أجرته 
والتدابير  المنقِض،  العام  بالمحاصيل  لحقت 
ابتسام:  قالت  حدث  ما  تكرار  لتجنب  الوقائية 
العام  في  والشعير  القمح،  محصول  »تعرض 
الماضي للحرق نتيجة االستهتار، وعدم االلتزام 
اللجنة  بالتعليمات، والتعميمات الصادرة من قبل 
بقايا  حرق  وعدم  الطرقات،  جوانب  حرث  مثل 

وإشعال  السجائر،  أعقاب  ورمي  المحاصيل، 
النيران في الرحالت«.

بالنسبة  مؤلمة  الحرائق  »كانت  وأضافت: 
من  بالمئة   90 اعتماد  كون  واألهالي  للفالحين، 
وعلى  الزراعية،  المحاصيل  على  الرقة  أهالي 
األضرار  نسبة  قدرت  حيث  الحبوب،  رأسها 
بالرقة  المدنية  لإلدارة  اإلدارية  الحدود  ضمن 
حوالي 1% من المساحات اإلجمالية المزروعة«.

من  الهكتارات  آالف  الحرائق  التهمت  كما 
األراضي المزروعة بالقمح، والشعير في مختلف 
مناطق شمال، وشرق سوريا العام الفائت 2019.
والري  الزراعة،  لجنة  أنَّ  إلى  ابتسام  وأشارت 
األراضي  عن  للكشف  لجان  بتشكيل  قامت 
األساسية  المهنة  هي  الزراعة  كون  المتضررة 
العام  لتعويض خسائر  األهالي  عليها  يعتمد  التي 
الفائت بمساعدات للعام الحالي بعد كشف اللجان 
عن إحصاء لألراضي المتضررة بسبب الحرائق 

المتضررين،  الفالحين  بأسماء  جداول  لتشكيل 
وحجم المساحات التي تأذت البالغة 7300 دونم 

ضمن الرقة.
في  والتدقيق  الكشف،  »بعد  ابتسام:  وأكدت 
تعويض  تم  المحروقة؛  األراضي  إحصائيات 
غرام  كيلو   20 تقديم  تم  حيث  بالبذار،  الفالحين 
القمح،  لدونم  غرام  و35  الشعير،  من  للدونم 
بشكل  والسماد  والبذار،  المازوت،  مادة  وتقديم 
كامل للفالحين بأسعار مدعومة، ونوعيات أفضل 

من األنواع الموجودة في السوق«.
واختتمت الرئيسة المشتركة للجنة الزراعة والري 
ابتسام العبد حديثها؛ قائلةً: »إنه لتفادي ما حصل 
الالزمة،  التدابير  بكافة  نقوم  المنصرم  العام  في 
المدني،  الرقة  مجلس  لجان  كافة  مع  والتعاون 
وبخاصة لجنة اإلدارة المحلية، والبلديات، وقوى 
الحصاد  فترة  خالل  لالستنفار  الداخلي  األمن 
العديد  وتجهيز  خسائر،  بأقل  الموسم  الجتياز 

المنطقة،  خطوط  كافة  في  اإلطفائيات  فرق  من 
في  اجتماعات  وعقد  توعية،  منشورات  وتوزيع 
ا بالنسبة للمشاريع،  األرياف لتوعية األهالي. وأمَّ
فهي  والري  الزراعة  للجنة  المستقبلية  والخطط 
عدم  على  واالشراف  القمح،  محصول  استقبال 
العام  في  حصل  ما  لتفادي  أخطاء  أي  حدوث 

الماضي«.
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روناهي/ منبجـ  تواجه المحاصيل الزراعية في 
مناطق شمال وشرق سوريا ال سيما في مدينة 
موسم  في  المستعرة  الحرائق  خطر  منبج؛ 
الحصاد، وتهدد معها أرزاق آالف المزارعين. 
المحاصيل  في  النيران  إشعال  يقف وراء  فمن 
في  الزراعة  مؤسسة  أعدت  وماذا  الزراعية، 
مدينة منبج وريفها حيال حدوث هذه الحرائق؟

وشهدت األراضي الزراعية في العام المنصرم 
المعقول  نطاق  عن  خرجت  هائلة؛  حرائق 
والصدفة إلى حرائق مفتعلة تحمل أبعاد سياسية 
الشعب  لتطلعات  معادية  جهات  خلفها  تقف 
السوري بتحييد األمن الغذائي عن الصراعات 
إال أن ذلك لم يحدث وباتت المحاصيل الزراعية 
وآخر.  طرف  بين  الحسابات  لتصفية  ميداناً 
طالت  العام،  هذا  في  كبيرة  حرائق  واندلعت 
مساحات شاسعة من محاصيل القمح والشعير، 
الحرائق  بعض  أن  التحقيقات  كشفت  حيث 
كانت مفتعلة وبعضها اآلخر كان بفعل شرارة 
نار تائهة. على إثر ذلك، قامت اإلدارة الذاتية 
المتضررين  بتعويض  سوريا؛  وشرق  لشمال 
من الحرائق في العام المنصرم عبر منح البذار 

للمزارعين بشكل مجاني.

هل سيكون حريق العوسجيل 
آخر الحرائق هذا العام

الجمعة  يوم  ظهر  الحرائق  نيران  واندلعت 
أرض  في  2020/5/15م  في  المصادف 
مزروعة بمحصول الشعير في قرية العوسجلي 

ذلك  وأدى  منبج،  مدينة  غربي  الواقعة  كبير؛ 
محصول  من  هكتار   2 حوالي  احتراق  إلى 
من  منبج  إطفاء  فرق  تتمكن  أن  قبل  الشعير 
الوصول إلى موقع الحريق وإخماده بمساعدة 
األهالي وقوى األمن الداخلي وقوات الترافيك. 
التقت صحيفتنا »روناهي«؛  المزيد،  ولمعرفة 
بمدير مؤسسة الزراعة في مدينة منبج وريفها 

خالد أوسو.
قبل  من  المتخذة  اإلجراءات  وحول  بداية، 
مؤسسة الزراعة في مدينة منبج وريفها حول 
مدير  حدثنا  الواسعة،  الحرائق  ظاهرة  شيوع 
مؤسسة الزراعة في مدينة منبج وريفها؛ خالد 
أوسو عن ذلك قائالً: »عقدنا اجتماعاً موسعاً 
مع إدارة الخطوط في مدينة منبج وريفها من 
الحرائق  من  للحد  مناسبة؛  صيغة  بلورة  أجل 
اتخاذ عدد  في حال حدوثها. وتم االتفاق على 
أهبة  على  الجاهزية  رفع  أهمها؛  النقاط  من 
االستعداد من خالل كافة الكومينات والمجالس. 
ومن ثم إخطار اللجان الزراعية بكافة الخطوط 
في المدينة؛ بضرورة إبالغ أصحاب الجرارات 
آخذ الحيطة الكاملة عبر وضع الكلفتور خلف 

الجرار على أهبة االستعداد والجاهزية القصوى 
من أجل القيام؛ بإطفاء أي حريق بشكل سريع 
فالن  أرض  باحتراق  المساجد  في  النداء  عبر 
من األهالي في القرية، حينها ينبغي أن تتضافر 
من  البعض  بعضها  مع  القرية  في  الجرارات 
أجل إخماد الحريق عن طريق وضع وصناعة 
الحريق  مصدر  حول  األرض  )حراثة  ردة 
الواقعة  الفترة  هذه  في  خاصة  دائري(  بشكل 
في بموسم الحصاد. إلى جانب ذلك، تعميم رقم 
فوج اإلطفاء في مدينة منبج وريفها على كل 
أهالي مدينة منبج وريفها، وهو أي رقم فوج 

إطفاء منبج )0981600930(«. 

وعي السكان؛ املخرج من معضلة 
الحرائق وآثارها

وعن دور سكان مدينة منبج وريفها ووعيهم 
بخطر الحرائق وضرورة إخمادها؛ أشار مدير 
وريفها  منبج  مدينة  في  الزراعة  مؤسسة 
نثمن  أن  بد  »ال  قائالً:  ذلك  عن  أوسو  خالد 

على  وريفها  منبج  مدينة  في  األهالي  دور 
للحيلولة  واحدة  يداً  وقوفهم  بضرورة  وعيهم 
فقد  واسع.  نطاق  على  الحرائق  انتشار  دون 
تحت  المزارعين  ألحد  أرض  أي  تتعرض 
في ظرف  حينها  وهو  الحرائق،  تهديد سطوة 
أحد  هناك  ليس  وبالتالي  أبداً.  عليه  يحسد  ال 
وامتدادها  وانتشارها  الحرائق  عن  بمنأى 
الحرائق  العديد من  أفقياً. وبالطبع كانت هناك 
تطال  أن  دون  الفرز  على  اقتصرت  الصغيرة، 
محصول الشعير، بينما أثبتت الحقائق أن هناك 
تعاوناً ووعياً كبيرين من قبل أهالي مدينة منبج 
على بذل كافة الجهود لمنع تكرار حدوث هذه 

الحرائق من جديد«. 
الجدير ذكره، أن اإلدارة الذاتية أصدرت تعميماً 
في وقت سابق إلى كافة هيئات ولجان االقتصاد 
بسبب  نظراً  الفالحين،؛  واتحادات  والزراعة 
عقد  يطلب  الدوالر  استقرار سعر صرف  عدم 
بسعر  النظر  إعادة  لمناقشة  طارئة  اجتماعات 
شراء محصول القمح للموسم الزراعي الحالي.

معلمو قامشلو يؤكدون بأن جتربة التعليم 
عن بعد خطوة إيجابية رغم الصعوبات....

ازدياد أعداد املتسولني في الرقة خالل شهر رمضان.. 
فهل من حلول في األفق؟

تدابير مؤسسة زراعة منبج للحيلولة دون انتشار احلرائق في احملاصيل الزراعية

استعدادات جلنة الزراعة والري في الرقة ملوسم احلصاد

استطالع/ نشتيامن ماردنيل

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ صالح عيىس


