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مركز تل رفعت... توعية 
وتثقيف المجتمع 

تعاني الكثير من األمم من مشكلة االبتعاد عن الثقافة والعلم فتكون ثغرة الستغالل تلك 
الشعوب من قِبل الدول الرأسمالية، والتي تهدف إلى خلق بيئة تُبِعد تلك المجتمعات عن 
الفكر  المنطلق قام نخبة من المدرسين وأصحاب  الثقافة كي تهيمن عليها، ومن هذا 
ومثقفو ناحية تل رفعت التي يقيم فيها أهالي مقاطعة عفرين الذين نزحوا قسراً بسبب 

انتهاكات االحتالل التركي بفتح مركٍز للتثقيف...«8

أشار الرئيس المشترك لبلدية قامشلو كبرئيل شمعون عن الشوارع المقّرر تزفيتها لعام 2020، 
وهي أربعة عشر شارعاً رئيسياً، باإلضافة إلى أعمال الترقيعات في أحياء المدينة بكمية ألفي متر 

مكعب، وأشار أيضاً إلى الميزانية المخصصة لألعمال الخدمية في مدينة قامشلو...«7

قال الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبد هللا أن دولة االحتالل التركي 
استفادت من الخالفات والصراعات بين األطراف الكردستانية فتدّخلت في 
الشؤون الداخلية الكردية. ولهذا؛ لم يتمكن الشعب الكردي من اتخاذ خطوات 
نحو بناء الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن دولة االحتالل التركي تحاول بشتى 

الوسائل إثارة الفتن والمشاكل بين الُكرد كي تتحكم بمصيرهم...«4

 كيف كان حال األطفال في ظل الخوف 
وباء  انتشار  لمنع  والحظر  والمرض 
األطفال  منع  باإلمكان  وكيف  كورونا؟, 
رقيقة  مخلوقات  فهم  الخروج,  من 
من  منعها  الصعب  ومن  كالفراشات 
والمرح  واللعب  والتحليق  الطيران 
وكيف  برفاقهم،  واالختالط  والخروج 

كان تعامل األمهات معهم؟...«3

»داعش« الوباء األسود. الجائحة القاتمة التي ابتلت بها الشعوب عامة وشعوب شمال 
شرق سوريا بخاصة، جرائم تنوعت وتفننت فيها داعش حتى باتت مثال الشر ومنهج 
التطرف، قتل و سبي و انتهاكات واغتصاب وتدمير للحضارة والميراث اإلنساني...«5

مركز »آمالنا« يبعث األمل يف 
نفوس ذوي االحتياجات الخاصة..

الخاصة  االحتياجات  اإلدارية في مركز »آمالنا« لعالج وتأهيل وتدريب ذوي  أكدت 
زينة علي بأنهن وبمساعدة ومساندة األهالي لهن يتخطين المصاعب النفسية كافة 

التي يعاني منها أطفال ذوي الهمم على اختالف أعمارهم وحاالتهم...«6

استهداف النساء الثالث ومجزرة 25 حزيران.. استمرار لسياسة اإلبادة
باألمس ارتكب مرتزقة داعش 

رة بحق المدنيين في كوباني  مجز
واليوم ارتكبت دولة االحتالل 

رة حلنج واستهدفت  التركي مجز
ثالث نساء؛ فكانت هاتين 

 لسياسة 
ً
رتين استمرارا المجز

اإلبادة ضد الشعب الكردي 
وسائر شعوب شمال وشرق 

ريا، وهذا ما أكدته منظمة  سو
حقوق اإلنسان في إقليم الفرات، 
وكذلك  مجلس مقاطعة كوباني. 
وطالبت الجهتان بإنهاء االحتالل 

ريا، وتشكيل  التركي لشمال سو
لجنة تقصي حقائق دولية 

للتحقيق في الجرائم المرتكبة 
بحق المدنيين«2

بلدية قامشلو ُتخّصص مزيانية 313 مليون 
لرية سورية لألعمال الخدمية لعام 2020

تأثري »كورونا« عىل 
نفسية األطفال 

وكيفية تعامل 
األمهات معهم..

محمد عبد اهلل: »بالوحدة الكردية 
سنتصدى لمخططات األعداء«

كوباين ... ليلة حالكة
 وإشراقة نصر

ندوة لقانون قيصر نظمها حزب سوريا املستقبل

بكدها تساهم يف حتقيق االكتفاء الذاتي والتخفيف 
من األزمة االقتصادية

روناهي/ منبج ـ تحت عنوان »قانون قيصر 
الشعب«؛ نظم حزب سوريا  وتداعياته على 
الضوء  سلطت  ندوة  منبج؛  فرع  المستقبل، 
لقانون  والمآالت  والتوقعات  األسباب  على 

قيصر على سوريا. 

قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ منذ السابع 
عشر من شهر حزيران الجاري، صار شغل 
بكل  السوري  الشعب  هاجس  لدى  الشاغل 
شمال  مناطق  سيما  وال  وشعوبه،  أطيافه 
وشرق سوريا. إذ؛ ألول مرة سيكون المواطن 
في  العيش،  وشظف  تقشف  خيار  أمام  نفسه 
وبات  جمل.  وال  له  ناقة  ال  عقابي  قانون 
األطروحات  من  العديد  مثار  قيصر  قانون 
والكتّاب،  الباحثين  من  لكثير  والدراسات 
نتائجه  وتداعيات  وآثاره  أبعاده  متناولين 
الضيقة؛  التساؤالت  تلك  خضم  في  أيضاً. 
لتضيء  المستقبل  سوريا  حزب  ندوة  جاءت 
عنوان  وحملت  جوانبه،  بعض  عن  النور 
»قانون قيصر وتداعياته على الشعب«؛ وذلك 
جنوبي  الكائن  والفن  الثقافة  مركز  قاعة  في 
الفعاليات  لمختلف  كبير  حضور  وسط  منبج 
ومؤسسات اإلدارة ومنظمات المجتمع المدني 
والعديد من األحزاب السياسية والعشرات من 

وريفها،  منبج  في  والسياسية  الثقافية  النخب 
وقدمها كل من المحاضرين؛ الباحث الحقوقي 
عبد الرحمن البطران، ورئيس حزب سوريا 

المستقبل إبراهيم قفطان .
القفطان  أشار  الندوة؛  من  األول  المحور  في 
المحتملة  اآلثار  الضوء على  أنه سيسلط  إلى 
الفاعلة،  األطراف  لمختلف  قيصر  لقانون 
ومروراً  وحلفائها  السورية  بالحكومة  ابتداًء 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  بالمعارضة 
ومناطق شمال غربي سوريا ومناطق اإلدارة 

الذاتية ورصد آثاره على المدنيين. 
القفطان أضاف: »ال شك أن الواليات المتحدة 
األمريكية دائماً ما تلجأ إلى عدة أمور للضغط 
على  قيصر  قانون  مشبهاً  الحكومات«.  على 
قبل  اقتصادي  اغتيال  مرحلة  وكأنها  سوريا 
النخب  داعياً  السياسي،  االغتيال  مرحلة 
»االغتيال  كتاب  لقراءة  والمثقفة  السياسية 
باركنز.  جون  للكاتب  لألمم«،  االقتصادي 
هذه  بنتيجة  أصبحت  سوريا  أن  إلى  مشيراً 
العقوبات.  من  جديد  لشكل  ناقالً  العقوبات 
وأضاف: »وكأننا أمام فيروس عقوبات، فمن 
سيدنو من سوريا أفراداً وشركات سيتعرض 
عزلة  من  سيزيد  الذي  األمر  للعقوبات؛ 
الحكومة السورية ويُضعف انفتاحها على كافة 

التعامالت االقتصادية أو التجارية«. 
وأوضح أن آثار قانون قيصر بدأت تتأتى أكلها 

والعسكرية  السياسية  التصدعات  خالل  من 
السورية.  الحكومة  ضمن  واالقتصادية 
وسترتب أقسى آثاره ضمن الخمس السنوات 
أن  إال  التنفيذ.  تاريخ دخوله حيز  القادمة من 
هناك فقرة بالقانون خاصة بحماية المدنيين في 
معاقبة  ستتم  كيف  القفطان؛  وتساءل  سوريا. 
الحكومة السورية في حين أن ذروة تداعياته 
السوريين  المدنيين  على  تتزايد  الخطيرة 
وقف  على  السورية  الحكومة  إلجبار  وربما 
الحوار  طاولة  على  والجلوس  النار  إطالق 
مع األطراف السورية المعارضة، ولعل هذا 
المدنيين،  لحماية  المضيء  الشق  هو  األمر 

فمن جهة عقاب ومن جهة أخرى مساندة. 
وأكد أن السياسة األمريكية دائماً تتخذ مواقفاً 
مع حلفائها باللون الرمادي وإال لما لم يطبق 
قانون قيصر في بدايات مناقشته في الكونغرس 
األمريكي في العام 2014م وحتى إقراره في 
كانون األول من عام 2019م، فهل يعقل أن 
تقوم أمريكا من أول مرة بعملية إسقاط لرأس 
الحكومة السورية وإجراء التغييرات ووضع 
المحصلة،  وفي  السورية،  لألزمة  حلول 
خالل  من  اثنين  سياستين  تتبنى  أمريكا  فإن 

كيسنجر، الغموض البناء والتفاؤل الحذر. 
قيصر  قانون  تطبيق  آلية  »إن  القول:  وتابع 
حجب  منها؛  رئيسية،  نقاط  عدة  ضمن  تأتي 
لألموال  وحجزها  األصول  وتجميد  الملكية، 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  المودعة 
وفقدان  أشكالها،  بكافة  التعامالت  وحظر 
سيفوت  القانون  أن  منوهاً  األجنبية«.  للعملة 
فرصة  روسيا  أو  السورية  الحكومة  على 
في  المدنيين.  أنقاض  على  اإلعمار  بإعادة 
الوحيد  المنفذ  هو  اإلنساني،  الشق  أن  حين 
للمساعدات  إدخالها  عبر  المدنيين  لمساعدة 
واختتم  الدولية.  والهيئات  المنظمات  قبل  من 
القفطان بأن آثار قانون قيصر ستطال معظم 
السوري  الملف  في  الدوليين جميعاً  الالعبين 
وإيران  والعراق  لبنان  مثل؛  استثناء  دون 

وتركيا وروسيا.
الحقوقي؛  الباحث  الثاني، تطرق  المحور  في 
العقوبات  تاريخ  إلى  البطران  الرحمن  عبد 
أهم  إلى  مشيراً  سوريا  على  االقتصادية 

تعود  التي  القديمة  االقتصادية  العقوبات 
حديثاً  وحتى  1979م  العام  إلى  جذورها 
هذه  أقسى  يعد  الذي  قيصر  قانون  بإصدار 

العقوبات على السوريين.
قانون قيصر يعتبر  البطران أن تطبيق  وبيَّن 
الملف  تجاه  أمريكا  سياسة  في  مهماً  تحوالً 
السوري ويعد قيصر أشد وطأة من العقوبات 

السابقة التي فرضت على سوريا.
بين  النقاشات  باب  بفتح  الندوة  واختتمت 
حول  دارت  التي  والمحاضرين  الحضور 
اإلدارة  مناطق  على  قيصر  قانون  تداعيات 
كافة  لتفادي  آلية  ثمة  من  وهل  الذاتية 
المؤشرات التي تضيق الخناق على المدنيين.

القرى  نساء  إحدى  الخالد  عنود  أكدت 
التخلص من األزمة  بأنها قادرة على  الريفية 
الزراعة  في  عملها  خالل  من  االقتصادية 
معبرة أن تطور عمل الزراعة يساعد في عدم 

الحاجة لالستيراد من الخارج.

مع تطبيق قانون قيصر في سوريا وتأثيراته 
للسكان,  المعيشية  األوضاع  على  السلبية 
وبصدد  األسعار,  في  غالء  األسواق  شهدت 
أنباء  وكالة  الموضوع؛ رصدت مراسلة  هذا 
المرأة عمل المرأة الريفية وبخاصة في مجال 
مواجهة  تحاول  خاللها  من  التي  الزراعة 

األزمة االقتصادية.
العمر  من  البالغة  الخالد  عنود  وأشارت 
شموكة  قرية  أهالي  إحدى  من  30عاماً، 
في  نساهم  أن  الحسكة: »علينا  لمدينة  التابعة 
قيامنا  الحد من األزمة االقتصادية من خالل 
بأعمال بأنفسنا ومنها الزراعة, فأنا أعمل في 

بارتباط  أشعر  ألنني  صغري؛  منذ  الزراعة 
كبير باألرض كارتباطي بأجدادي وتراثي«.

يقف  الزراعة  في  »العمل  عنود:  وأضافت 
وبالرغم  الصعوبات,  من  الكثير  وجه  في 
والحصار  التركية  الهجمات  استمرار  من 
االقتصادي, إال أنني أواجهها بكل إرادة وقوة, 
ولدي قطعة صغيرة من األرض اعتدت على 
الفصلين الصيف  بالخضار في كال  زراعتها 
فضالً  كثيراً  بالزراعة  العمل  أحب  والشتاء. 
عن ذلك ال أحتاج  لشراء الخضار من المحال 
التجارية وأحصل على خضاري الطازجة من 
المجهود الذي بذلته وأشعر بلذة التعب  حينما 

أرى مردود تعبي«.
للغاية  سيء  بوضع  اآلن  »نمر  وتابعت: 
قانون  تطبيق  بعد  كبيرة,  اقتصادية  وبأزمة 
القيصر في سوريا, وأثّر ذلك على األوضاع 
المعيشية لألهالي في تأمين متطلباتهم اليومية, 
وأعمل في الزراعة وهذا ما يخفف من أعباء 

وتأثيرات األزمة االقتصادية«.
روح  تنمية  أهمية  أن  إلى  عنود  وتطرقت 
خالل  من  القرية  أفراد  بين  والمحبة  األلفة 

ينتجه  ما  كإعطاء  البعض  بعضهم  مساعدة 
األزمة,  لتجاوز  بينهم  فيما  وتبادلها  األرض 
أساس  هي  التشاركية  والروح  الواحدة  فاليد 

المجتمع.
الرأسمالية تضغط  الدول  بأن   ونوهت عنود 
على شعوب المنطقة بجميع الوسائل ليس فقط 
قائلة:  أيضاً  سياسياً وعسكرياً وإنما اقتصادياً 
»سياسة الضغط على شعوب المنطقة تستمر 
على  حين  كل  المياه  انقطاع  إلى  باإلضافة 
أهالي مقاطعة الحسكة من قبل الدولة التركية 
الذي  قيصر  قانون  تطبيق  أخرى  جهة  ومن 
أدى إلى أزمة اقتصادية والحل لهذه السياسات 
الالزمة  والتدابير  باإلجراءات  األخذ  هو 
كتطور الزراعة ودعم المشاريع الصغيرة«.

جميع  عنود  ناشدت  حديثها؛  ختام  وفي 
األزمة  من  للحد  الزراعة  في  بالعمل  النساء 
وتقوية  المجتمع  منها  يعاني  التي  االقتصادية 
القرية  أفراد  بين  والتعاون  المساعدة  روح 
وإيقاف هذه األزمة من خالل العمل بالزراعة 

والحفاظ على تراثنا.

تقرير/ آزاد كردي
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هل تنقذ القهوة النساء من اإلصابة بالسرطان؟

حالة قارية فريدة.. شبكة غامضة من األنهار يف قاع المحيط

عالج انخفاض ضغط الدم استهداف النساء الثالث ومجزرة 25 حزيران.. استمرار لسياسة اإلبادة

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب العديد من 
المشاكل الصحية مثل الجفاف، الجلوس في الفراش 
الدم  حجم  انخفاض  التغذية،  نقص  طويلة،   لفترة 
ومشاكل القلب، الحمل، اضطرابات الغدة الصماء، 
األدوية  أنواع  بعض  تناول  أو  العصبية،  األمراض 
البول،  مدرات  البيتا،  مثبطات  ألفا،  مثبطات  مثل  
أن  يمكن  األدوية  من  ،والكثير  االكتئاب  مضادات 

تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم .
وعند محاولة التعامل مع الضغط المنخفض ينصح 

يجب  ولكن  الجسم  في  والسوائل  الملح  بزيادة 
الطعام  في  الملح  حول زيادة  أوالً  الطبيب  استشارة 
الكربوهيدرات  عالية  األطعمة  تقليل   على  والعمل 

مثل الخبز، األرز.
خطوات لعالج انخفاض ضغط الدم

1-الوقوف بالتدريج:
خصوصاً في الصباح ال ينصح باالستيقاظ  والوقوف 
انخفاض  إلى  يؤدي  قد  ذلك  ألن  فجأة  السرير  من 

ضغط الدم لذلك يجب الوقوف بالتدريج مثل الجلوس 
بحركات  القيام  مع  السرير  حافة  على  القامة  وفرد 
جسدية تعمل على زيادة معدل ضربات القلب وزيادة 
تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. على سبيل المثال 

وضع رجل على رجل أثناء الجلوس على السرير.
2-تجنب الوقوف لفترة طويلة:

عدم  في  يساعد  طويلة  لفترة  الوقوف  ألن  وذلك 
يتسبب في حدوث  للمخ مما  القلب  الدم من  وصول 
انخفاض ضغط الدم  لذلك في حالة حدوث انخفاض 

على  االستلقاء  يفضل  الوقوف  نتيجة  الدم  الضغط 
الفور مع العمل على رفع الساقين لتحفيز انتقال الدم 

في الجسم.
3-القهوة:

الساخنة،  الشوكوالتة  القهوة،  من  فنجان  تناول  عند 
الكوال أو أي مشروبات  تحتوي على مادة  الكافيين 

التي تحقق زيادة مؤقتة لضغط الدم.
تناول  الدم،  انخفاض ضغط  بأعراض  وإذا شعرت 
تضر  قد  عادة  تجعلها  ال  ولكن  القهوة   من  كوب 

بصحتك فقط في حاالت انخفاض ضغط الدم .
4-الزبيب:

لعالج  الفعالة   التقليدية  العالجات  من  الزبيب  يعد 
انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي، العمل على نقع 
الليل،  30 – 40 زبيب  في كوب من الماء طوال 
تناوله في الصباح على معدة فارغة ويمكنك تناول 
على  االنتظام  بداخلها،  الزبيب  نقع  تم  التي  المياه 

تناول هذه الوصفة  لبضعة أسابيع.
5- الريحان:

المنخفض  الدم  في عالج ضغط  جداً  مفيد  الريحان 
البوتاسيوم،  المغنسيوم،  ج،  بفيتامين  غني  ألنه 
حمض البانتوثنيك وعالوة على ذلك فهو يساعد في 
تقليل اإلجهاد، وبالحصول على عصير 10 – 15 
ورقة ريحان. إضافة معلقة من العسل، وتناول هذا 
العصير يومياً على الريق. يمكنك أيضاً عند الشعور 
الريحان  بتناول  4-5 أوراق  الدم  بانخفاض ضغط 

مباشرة.
6-العرقسوس:

تساعد  التي  المنزلية  العالجات  من  العرقسوس 
انخفاض  عن  الناجم  المنخفض  الضغط  عالج  في 

الوظائف  ويدعم  الكورتيزون  هرمون  مستويات 
الصحية في الجسم. يمكنك تحضير شاي العرقسوس  
أو  المجفف  العرقسوس   من  صغيرة  معلقة  بنقع 
البودرة في كوب من الماء المغلي لمدة خمس دقائق 

وتناوله يومياً.
7-عصير الشمندر:

الشمندر مفيد جداً  في عالج الضغط المنخفض وعند 
تناول  كوب من عصير الشمندر يومياً مرتين  لمدة 
أسبوع واحد يعد من  الفاكهة الطبيعية  المفيدة لعالج 

الهبوط .
8-اللوز والحليب:

للضغط  المنزلية  العالجات  من  العناصر  هذه  تعد 
المنخفض: قم بنقع حوالي 5 – 6 من اللوز في الماء 
عجينة  إلي  وتحويله  اللوز  تقشير  ثم  الليل،  طوال 

ناعمة.
الحليب  من  فنجان  في  المعجون  غلي  على  العمل 

وتناوله في الصباح.
9-عصير الجزر:

تناول  هي  المنخفض  الضغط  لعالج  وسيلة  أفضل 
كوب من عصير الجزر مع معلقة من العسل. تناول 
كوب من عصير الجزر مع إضافة 2 مالعق عسل 
الريق  الخليط مرتين يومياً علي  تناول هذا  للتحلية. 

في الصباح و المساء.
10-عصير الليمون:

للضغط  الفعالة   العالجات  من  الليمون  يعد عصير 
مع  الليمون  عصير  تناول  يمكنك   . المنخفض  الدم 
بتنشيط  يقوم  حيث  والسكر  الملح  من  بالقليل  خلطه 

وظائف الكبد وتحفيز عملية الهضم.

السرطانية  األمراض  من  الّرحم  سرطان  يعتبر 
وقلما  باأللم  شعور  أي  يرافقها  ال  التي  واألورام 
المتقدمة.  المراحل  في  األعراض سوى  فيها  تظهر 
لذا تتم السيطرة على المرض عادة بإجراء عمليات 
القضاء على األورام عبر نزعها من  بغية  جراحية 
رحم المرأة، أو استئصال الّرحم بأكمله في حال عدم 

التماثل للّشفاء.
بسرطان  اإلصابات  لمعظم  الرئيسي  الّسبب  ويكمن 
اإلستروجين  لهرمون  المفرط  اإلفراز  في  الّرحم 
جسم  في  البروجستيرون  هرمون  بمستوى  مقارنة 
زيادة  إلى  المذكور  الهرموني  الخلل  يقود  األنثى. 
ورم  إلى  الحقاً  يتطور  أمر  الّرحم،  بطانة  سماكة 
غير  نحو  على  الخاليا  وتكاثر  نمو  نتيجة  سرطاني 

طبيعي.
مؤخراً  وجدوا  الطبي  هارفارد  معهد  باحثي  أن  إال 
من  المرأة  بوقاية  كفيل  للقهوة  المنتظم  التناول  أن 
اإلصابة بسرطان الرحم. ووفقاً لنتائج دراسة هؤالء، 
فإن النساء الالتي تناولن القهوة بشكل دوري أظهرن 
من   % بـ22  أقل  الرحم  بسرطان  إصابة  مستويات 
مستويات اإلصابة لدى غيرهن ممن لم يكَن يتناولنها.
التي  المركبات  أكثر  إحدى  القهوة  كانت  ربما  وهنا 
تبعث على اهتمام العلماء على مر األزمنة. إذ تشير 
فبدءاً  المتنوعة،  الصحية  فوائدها  إلى  دراسات  عدة 
بخفض مخاطر اإلصابة بالسكري المكتسب )النمط 

مرضي  تطور  من  الوقاية  إلى  ووصوالً  الثاني( 
الزهايمر وباركنسون وغيرهما.

للخبراء، فإن مادة الكافئين الفعالة  على ذلك، ووفقاً 
جنباً إلى جنب مع طائفة من المواد المضادة للتأكسد 
بمجملها صاحبة الفضل في تأثيرات القهوة اإليجابية 
الكافئين  فإن  أيضاً،  الخبراء  وبحسب  المذكورة. 
في  المؤثرة  االستروجين  مستويات  انخفاض  وراء 
مستويات  تعديل  أن  علماً  الرحم،  سرطان  ظهور 
يتصدر  دوائي  بشكل  والبرجسترون  اإلستروجين 

طرائق عالج المرض الهرمونية.
تقل  للقهوة ال  إلى خاصية أخرى  العلماء  لفت  وهنا 
وهي  أال  االستروجين،  بخفض  سابقتها  عن  أهمية 
فعلها اإليجابي على زيادة الوزن لدى اإلناث، سيما 
المرض.  لظهور  المحفزة  العوامل  من  السمنة  وأن 

يذكر أن اإلستروجين يفرز عبر أنسجة الجسم
الدهنيّة إلى جانب إفرازه في المبيضين. من هنا فكلما 
كثرت األنسجة الدهنيّة في الجسم، كلما كان مستوى 
أن  من  وانطالقاً  أكبر.  اإلستروجين  هرمون  إفراز 
استمرار النوع البشري المهمة الرئيسة الموكلة إلى 
المرأة، فقد أنيط بها صون هذه الملكة من اإلصابات 
ينتهي  قد  الذي  الرحم  سرطان  سيما  واألمراض، 
ويجمع  األوالد.  إنجاب  على  القدرة  عدم  إلى  بها 
فوائد  للقهوة  أن  على  السياق  هذا  في  األخصائيون 

صحية وقائية ال يستهان بها.. 

داعش  مرتزقة  ارتكب  باألمس؛  ـ   األخبار  مركز 

ارتكبت  واليوم  كوباين  يف  املدنيني  بحق  مجزرة 

واستهدفت  حلنج  مجزرة  الرتيك  االحتالل  دولة 

استمراراً  املجزرتني  هاتني  فكانت  نساء؛  ثالث 

وسائر  الكردي  الشعب  ضد  اإلبادة  لسياسة 

أكدته  ما  وهذا  سوريا،  ورشق  شامل  شعوب 

منظمة حقوق اإلنسان يف إقليم الفرات، وكذلك  

بإنهاء  الجهتان  مجلس مقاطعة كوباين. وطالبت 

لجنة  وتشكيل  سوريا،  لشامل  الرتيك  االحتالل 

تقيص حقائق دولية للتحقيق يف الجرائم املرتكبة 

بحق املدنيني
دولة  باستهداف  المنددة  الفعل  ردود  تستمر 
يوم  كوباني  في  نساء  لثالث  التركي  االحتالل 
حقوق  منظمة  أصدرت  إذ؛  المنصرم.  الثالثاء 
)الخميس(  اليوم  الفرات  إقليم  في  االنسان 
وطالبت  االستهداف،  هذا  على  فيه  علقت  بياناً 
الجرائم  على  التركي  االحتالل  دولة  بمحاسبة 
أصدر  كما  المنطقة.  أبناء  بحق  ترتكبها  التي 
)الخميس(،  اليوم  بياناً  كوباني  مقاطعة  مجلس 
التي  حزيران   25 مجزرة  شهداء  فيه  استذكر 
ارتكبتها مرتزقة داعش في مدينة كوباني وقرية 
ضحيتها  راح  والذي   ،2015 عام  باتان  برخ 

233 مدنياً.
»إّن  اإلنسان:  حقوق  منظمة  بيان  في  وجاء 
المخططات اإلجرامية للدولة التركية تزداد يوماً 
بعد يوم، بحيث لم تقف عند أي حد من الحدود، 
واتخذت من القتل والتهجير والترهيب والتطهير 

العرقي دستوراً وقانونًا لها«.
كما استذكرت المنظمة في بيانها شهداء مجزرة 
أيضاً  كانت  تركيا  »إن  وقالت:  حزيران،   25
هي المسؤولة األولى واألخيرة عنها بشكل غير 

مباشر«.
كّل  مصدر  تركيا  »إن  المنظمة:  وأوضحت 
جريمة دولية ارتكبت وترتكب في شمال وشرق 
سوريا، وأّن ما أفاد به المعنيون بحقوق اإلنسان 
سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً يؤكده الواقع لجهة 
ارتكاب الدولة التركية في كل ساعة من وجودها 
وبأنها  سوريا،  وشرق  شمال  جغرافية  على 
أن  التركية  الدولة  اختارت  ولقد  دولية،  جريمة 
في  المرأة  بحق  إجرامها  مساحة  نصف  يكون 

شمال وشرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي 
والمحوري في كسر شوكة اإلرهاب في كوباني 

وعفرين وتل أبيض ورأس العين«.
الدولة  أّن  »بما  بيانها:  في  المنظمة  وأضافت 
في  ترتكب  جريمة  كل  عن  مسؤولة  التركية 
موصوفة  جرائمها  وألن  سوريا  وشرق  شمال 
األساسي  روما  نظام  من   /8-7-6-5/ بالمواد 
وهي   ،1998 لعام  الدولية  الجنايات  لمحكمة 
جرائم دولية وأركانها مستوفاة بداللة المادة/9/ 
العام  المدعي  تحّرك  النظام وتستوجب  هذا  من 
الدولي عمالً بالمادة /15/ بنظام روما األساسي. 
المتحدة  األمم  هيئة  إلى  هذا  نداءنا  نوجه  فإنّنا 
في  األممي  العام  والمدعي  العام  بأمينها  ممثلة 
وكافة  الدولية  العفو  ومنظمة  الدولي  القضاء 
في  الشأن  ذات  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات 

إلى  وتبادر  التاريخي  دورها  تمارس  أن  العالم 
الدوليين  القانونين  ومقتضيات  موجبات  ترجمة 
/2/و/4/  المادتين  وخاصة  واإلنساني  العام 
و/89/   /1/ والمادتين  المتحدة  األمم  ميثاق  من 
 1977 لعام  األول  اإلضافي  البروتوكول  من 
 1949 لعام  األربعة  جنيف  التفاقات  المكّمل 
لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   /147/ والمادة 
1949م؛ وذلك للحيلولة سريعاً دون انعدام الثقة 
البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعيتها ومحاسبة 
الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها، 
المحلية  الحقوقية  المنظمات  قبل  من  والموثقة 

والدوليّة«.
وطالبت المنظمة بضرورة »إنهاء احتالل تركيا 
وتشكيل  سوريا  وشرق  شمال  في  وتدخالتها 
الجرائم  في  للتحقيق  دوليّة  حقائق  تقصي  لجنة 

المرتكبة بحق المدنيين«.
فيه:  فجاء  كوباني؛  مقاطعة  مجلس  بيان  أما 
»خمس سنوات وال زال الجرح ينزف، نفس يد 
الغدر ال زالت تعبث بأمن وحياة الناس اآلمنين، 
النفوس الحاقدة لم تحتمل أن يبقى أي مكان آمن 
في هذا الوطن، لم تحتمل ابتسامة طفل يودع أمه 

للذهاب الى المدرسة.
تكن  لم  تكبيراتهم،  على  العصافير  استفاقت 
الذين  لغرور  إرضاء  للمذبحة  ستقدم  أنها  تعلم 
الرماد.  تحت  من  كوباني  تقوم  أن  يتحملوا  لم 
أشبه  ما  كله،  العالم  التي حاربت ظالم  كوباني 
اليوم باألمس، منذ خمس سنوات كانت مجزرة 
كوباني، واليوم يذكرنا اإلرهاب بنفسه في قرية 
ذوي  أذهان  في  األحداث  ترتيب  يعيد  حلنج، 
أعداء  كلكم  شهداء  كلكم  لنا  ليقولوا  الشهداء 

مشروع  على  خطر  وكلكم  واإلرهاب،  الظالم 
سيد الظالم، نعم نحن من حملنا راية النور وراية 

الحق والراية التواقة للحرية واألمل والسالم.
اليوم نستذكر ونذكر العالم الحر بأننا دافعنا عنهم 
بأرضنا وخيرة شبابنا ودفعنا أغلى ما نملك كي 
اآلفاق والدواعش،  باألمن من شذاذ  العالم  ينعم 
خسرنا آالف الشباب في سبيل القضاء على راية 
الظالم، واليوم نطالب العالم الحر بالوقوف معنا 
وفاء لدماء الشهداء والحفاظ على إرث شهدائنا 
الذين ضحوا  بأنفسهم ألجل العالم أجمع. ونعزي 
الشهداء بحلول ذكرى  أواًل ونعزي أسر  أنفسنا 
وذوي  سكوننا  إلى  تسللت  التي  الغدر  مجزرة 
ماضون على  أننا  ونعاهدهم  حلنج  قرية  شهداء 

طريق شهدائنا حتى النصر«.

أنهار تحت  غير مسبوق من  نظاماً  العلماء  اكتشف 
الجرف  األنظار على طول  تتدفق مخفية عن  الماء 
القاري ألستراليا، على نطاق غير معروف في أي 
مكان آخر بالعالم. ويبدو أن هذه الظاهرة -التي تسمى 
أنحاء  بمعظم  تحيط  الكثيفة-  الجوفية  المياه  شالالت 
البالد، وفقا للبيانات الجديدة التي سجلتها الغواصات 
الشراعية المحيطية التي اكتشفت حتى اآلن التدفقات 
تحت المائية على طول أكثر من 10 آالف كلم من 

الساحل األسترالي.
يقول عالم المحيطات شاري باتياراتشي من جامعة 
غرب أستراليا )UWA( إن »هذا هو أهم اكتشاف 
العقود  في  الساحلية  المحيطات  علم  مجال  في 
األخيرة، ليس فقط في أستراليا، ولكن على مستوى 
الكثيفة عن  الجوفية  المياه  العالم«. ونتجت شالالت 
حيث  الشاطئ،  من  بالقرب  المياه  كثافة  في  التغير 
يؤدي التبخر خالل حرارة الصيف وانخفاض المياه 

العذبة من األنهار إلى المياه الساحلية المالحة.
المياه  تلك  تغرق  الجوية،  الظروف  تبرد  وعندما 
المالحة الثقيلة أكثر من المعتاد تحت تأثير الجاذبية، 
قاع  طول  على  الشاطئ  قبالة  الكثيفة  المياه  وتتدفق 

البحر، لتصبح فعليا نهرا تحت الماء في قاع المحيط.
في  سيما  ال  العملية  هذه  دراسة  السابق  في  وتمت 
لم  اآلن  األسترالي، ولكن حتى  الساحل  المياه حول 
من  فريدة  حالة  كأنها  تبدو  أستراليا  أن  أحد  يدرك 

نوعها لكون العملية تحدث على المستوى القاري.
بيانات ضخمة ألكثر من عقد

تطلبت معرفة الصورة الكاملة لهذا النظام جمع كمية 
هائلة من بيانات عمليات المراقبة تحت الماء التي تم 
بواسطة غواصات  تسجيلها على مدى عدة سنوات 
 )IMOS( »نظام الرصد البحري المتكامل »إيموس

التي يديرها باحثو جامعة غرب أستراليا.
آثار كبيرة

تكون  أن  يمكن  تلك  الكثيفة  الجوفية  المياه  شالالت 
لها آثار كبيرة على جودة المياه في كل من الجرف 
القاري الداخلي والنظام البيئي في أعماق المحيطات، 
نظرا ألن المياه األكثر كثافة التي تشكل تلك األنهار 
تحت الماء تحمل المزيد من الجسيمات التي تساهم 

بها أنظمة األنهار البرية.
ويشرح المؤلف المشارك وأخصائي علم المحيطات 

هو  الساحلي  »المحيط  إن  بالقول  هيتزيل  ياشا 
التي  والمذابة  العالقة  للمواد  المستقبل  الحوض 
والحيوانية  النباتية  والمواد  المغذيات  على  تحتوي 
والملوثات، ويمثل مكونا مهما في بيئة المحيط، حيث 

يربط األرض بالمحيط األعمق«.
اكتشاف اآلثار النهائية لتلك الشبكة النهرية المكتشفة 
هو من مهام البحوث المستقبلية، ولكن جميع األدلة 
حتى اآلن تشير إلى أن هذا النظام الذي يحيط بالقارة 

األسترالية قد يكون فريدا.
النقل  »عملية  فإن  دراستهم  في  الباحثون  قال  وكما 
عبر الجرف القاري، التي تساهم فيها شبكة شالالت 
في  رئيسي  دور  لها  بقوة،  الكثيفة  الجوفية  المياه 
عمل النظام البيئي والعمليات الجيوكيميائية الحيوية 
كقناة لنقل المياه القريبة من الشاطئ والمواد المذابة 

والمعلقة عبر الجرف القاري«.
الكلوروفيل  من  األعلى  التركيزات  تظهره  ما  وهذا 
في  الموجهة  البحرية  التيارات  مع  المعلقة  والمواد 
تلك الشبكة من األنهار على طول الخطوط الساحلية، 

والممتدة ألكثر من 10 آالف كلم.

مركز األخبار ـ أعرب القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي عن ارتياحه للقاءات 
التي أجراها مع الرئيس المشترك لحزب االتحاد 

الوطني الكردستاني الهور طالباني.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  وقال 

الطالباني  مع الهور  »أخوياً«  نقاشاً  أجرى  أنه 
حول التطورات في مناطق شمال وشرق سوريا 
المسة  لما  شكره  عن  ُمعرباً  الكردي.  والحوار 
من جدية في النقاشات مع كل من الهور وبافل 
الطالباني وللدعم الذي يبدونه لحوارات الوحدة 
وذلك  بدايتها«،  منذ  آفا  روج  وثورة  الكردية 

حسابه  على  اليوم  صباح  نشرها  تغريدة  خالل 
الشخصي في »تويتر«.

مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد 
عبدي لم يكشف عما إذا كان قد التقى مع الهور 
النقاش عبر اتصال هاتفي، كما  أنهما أجريا  أم 

لم يوضح أية تفاصيل عن توقيت ذلك النقاش. 

مايكل روبين: »التطهري العرقي بحق الُكرد سياسة أردوغان ومنهجه«

نقاشات ُمثمرة بين مظلوم عبدي 

والهور طالباين

في  السابق  المسؤول  وصف  ـ  األخبار  مركز 
روبين  مايكل  األمريكي  والباحث  البنتاغون 
الممنهج  العرقي  التطهير  تمارس  بأنها  تركيا 
تناغم  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيراً  الكرد  بحق 
أسلوب جيمس جيفري مع ما يقوم به أردوغان 
تجاه الكرد. مطالباً إياه بالنزاهة  كونه وسيطاً ال 

أن يكون مدافعاً عن أردوغان.
أمريكان  معهد  في  األمريكي  الباحث  وقال 
في  السابق  والمسؤول   )AEI( انتربرايز 
به  يقوم  »ما  إن  روبين،  مايكل  البنتاغون، 

أردوغان من هجمات يعود إلى عدة أسباب، من 
وبأنه  محاسبته،  تتم  لن  بأنه  مدرك  أنه  ضمنها 

سوف يفلت من العقاب«.
وأضاف روبين في تصريح خاص لوكالة هاوار 
كمحاٍم  جيفري  جيمس  السفير  يعمل  ما  »غالباً 
نزيهاً، وهذا  ومدافع، بداًل من أن يكون وسيطاً 
في  هو  ما  متابعة  على  أكثر  أردوغان  يشجع 
الذين  الكرد  ضد  عرقي  تطهير  حملة  األساس 

يتمتعون بالحكم الذاتي«.
أن  على  بالتأكيد  حديثه  اختتم  روبن  مايكل 

وصفها  التي  الهجمات،  هذه  عبر  أردوغان 
بالِحيل الساخرة، يحاول أن »يستقطب المؤيدين 

القوميين إلى صفوفه«.
وفي آخر هجوم لها، قصفت طائرة ُمسيّرة لدولة 
االحتالل التركي في الـ 23 من حزيران الجاري 
منزالً في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، 
مؤتمر  منسقية  عضوتي  استشهاد  إلى  أدى  ما 
وصاحبة  خليل  مال  وهبون  بركل  زهرة  ستار 

المنزل األم أمينة ويسي.
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روناهي / قامشلو ـ رحَل وترَك خلفه إرثاً كبيراً 
من التاريخ الرياضي، األسطورة أحمد راضي 
والذي كان ممن خطفهم فيروس كورونا منا، 
لعبة  في  الماليين  محبوب  الخلوق  الرياضي 
الماضي  األحد  يوم  المنية  وافته  القدم،  كرة 
من  الكثيرين  وقلوب  العراق  الحزن  وليعم 
عشاقه في بلدان العالم، ولترثيه ابنته برسالة 

حزينة ومؤلمة.
وقال راضي يوم السبت المنصرم عبر تسجيل 
من  أعاني  »كنت  تصريحاته،  آخر  في  فيديو 
أنام..  أن  استطعت  واليوم  النوم،  في  مشكلة 
أشعر في بعض األحيان بصعوبة بالتنفس وهذا 

أمر طبيعي«.
للسفر  التالي  اليوم  في  يستعد  راضي  وكان 
بطائرة من أجل العالج إلى العاصمة األردنية 
عمان حيث تستقر عائلته. ولكن يبدو القدر كان 

أسرع من ذلك.
وتعرض راضي، الذي كان عضواً في مجلس 
األسبوع  السابقة،  دورته  في  العراقي  النواب 
الحرارة  بدرجة  مفاجئ  الرتفاع  الماضي 
نقله  إلى  أدى  ما  جسده،  في  حاد  وضعف 
إصابته  أظهرت  فحوص  وإجراء  للمستشفى 

بعد  الخميس  حالته  وتدهورت  بالفيروس. 
دفع  ما  المستشفى،  من  خروجه  على  ساعات 
ثانية  مرة  لنقله  عالجه  على  المشرف  الطبيب 

إلى مستشفى النعمان في بغداد.
وتأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على 
إثر  هادي،  علي  السابق  الدولي  الالعب  وفاة 

إصابته بالفيروس.

نبذة عن حياته

 ،1964 نيسان   21 في  راضي  أحمد  ولد 
وبرزت مواهبه في سن مبكر وتألق مع ناديي 

الرشيد والزوراء.
واصل تألقه مع المنتخب األول في الثمانينيات 
مونديال  نهائيات  الى  قاده  حيث  والتسعينيات 
فيه  شارك  الذي  الوحيد   ،1986 المكسيك 
الهدف  بتسجيل  نجح  حيث  العراقي،  المنتخب 
الوحيد لبالده في كأس العالم في مرمى بلجيكا.

 1984 في  الخليج  كأس  بطولة  أحرز  كما 
في  العب  أفضل  جائزة  نال  و1988عندما 

القارة اآلسيوية.
مجال  راضي  أحمد  دخل  الثالثة  األلفية  وفي 
النواب  مجلس  في  عضواً  وأصبح  السياسة، 

في  والرياضة  الشباب  لجنة  وعضو  العراقي 
المجلس.

أحمد  الراحل  الفيديوهات  أحد  في  ذكر  وكان 
راضي بأنه تعرض للسجن والتعذيب والضرب 
حكم  اثناء  العراقية  المخابرات  أجهزة  يد  على 
صدام حسين للعراق، فقد عرف وقتها ابنه عدي 
صدام حسين بتدخله في كافة مفاصل الحياة في 
التعذيب  أوامر  وكانت  الرياضة  ومنها  العراق 

للرياضيين تصدر منه رسمياً. 

رسالة ابنته »تاال« يف رثائه

أكثر رسالة مؤثرة نشرت على شبكات التواصل 
البنته  كانت  راضي  أحمد  لرحيل  االجتماعي 
العالمي،  األب  عيد  صادف  رحيله  ويوم  تاال، 
الراحل،  العراقي  النجم  ابنة  »تاال«  نعت 
الذي توفي صباح األحد،  أحمد راضي والدها 
بفيروس  إصابته  إثر   ،)2020 حزيران   21(
كورونا، بكلمات مبكية ومؤثرة، في اليوم الذي 

يوافق عيد األب العالمي.
وقالت تاال أحمد راضي: »يا ليت الدنيا تعود بي 
إلى أيامك، وإلى حنانك، وإلى عطفك، يا ليتني 
استيقظ في الصباح وأسمع صوتك الحنون الذي 
رائحتك  وأشم  احتضنك  ليتني  يا  به،  تناديني 

العطرة التي افتقدها بشدة«.
وما  فقدتك،  ما  ليتني  ويا  ليتني  »يا  وأضافت: 
رأيت يوماً كيوم هجرتك، يوم ُحملت فيه على 
الى مثواك األخير، تاركاً  أكتاف الرجال ذاهباً 

وراءك فتاة تبكي ليالً نهاراً شوقاً اليك«. 
المنام  في  حتى  أراك  أن  أتمنى  »كم  وتابعت: 
الحنونتين،  يديك  والمس  بك،  ناظري  وأُشبع 
وأنظر إلى عينيك المليئة بالحب والعاطفة على 
تعاني  الزمان  أيادي  بين  تركتها  التي  ابنتك 
هماً ال يعرف به أحد، رحمك هللا يا نور قلبي 

وحياتي أبي«.
بالفعل فقدت عالم الكرة أسطورة من نجومها، 
وحتى عرف أحمد راضي عالمياً والداللة تأتي 
لذكر االتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على 
لرحيل  التعازي  فيها  قدمت  بتغريدة  »تويتر« 
تعازي  ”خالص  كالتالي  وكانت  راضي  أحمد 
االتحاد الدولي ألسرة وأصدقاء أسطورة منتخب 
الكبير  الالعب  أحمد راضي. رحم هللا  العراق 
وسنتذكره دائماً كواحد من أفضل الالعبين في 

تاريخ كرة القدم”.
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تأثري »كورونا« عىل نفسية األطفال وكيفية 
تعامل األمهات معهم..

من شغف الطفولة إىل كسر النمطية..

روناهي/ جل آغا - كيف كان حال األطفال في ظل الخوف والمرض والحظر لمنع انتشار وباء كورونا؟, وكيف باإلمكان منع األطفال من الخروج, فهم مخلوقات رقيقة كالفراشات ومن الصعب منعها 
من الطيران والتحليق واللعب والمرح والخروج واالختالط برفاقهم، وكيف كان تعامل األمهات معهم؟. 

يؤدي  صحية,  بوعكة  المجتمع  يصاب  عندما 
إلى شلل شبه تام للحركة والعمل, وهذا يعني أن 
ونتيجةً  األفق،  في  بوادره  تلوح  ما  هناك خطر 
لذلك تبقى هناك الفئة األكثر ضرراً بالموضوع 
نتيجةً لمنع األمهات أطفالهن من الخروج يتحولن 
بنظرهم لسجانات.. فهل غريزة األمومة والحفاظ 
على صحة أوالدها هي ما جعلت األمهات يبالغن 
في االهتمام بأطفالهن بشكٍل مفرط؟ أم أننا بالفعل 
تحتاج  )كورونا(  تسمى  أزمة حقيقية  بظل  نحن 
كيفية  في  التهاون  وعدم  الحرص  هذا  كل  إلى 

خارجه،  أم  المنازل  داخل  سواًء  معه  التعامل 
فقرار اإلدارة الذاتية بحظر التجول مؤخراً كان 
حرصاً منها على سالمة المواطنين. ولكن؛ بعد 
استئناف القرار واجه األطفال صعوبة في تقبل 
هذه الفكرة، فخوف األمهات على فلذات أكبادهن 
أكثر حتى من أنفسهن أثناء الحظر كان في نظر 
الُمنفّر  والحد  الذروة  وبلغ  فيه،  مبالغاً  األطفال 
من قبل األوالد الذين ضاقوا ذرعاً جّراء تعامل 

األمهات واآلباء معهم داخل البيت.

تشدد األمهات من ناحية تعاملهن

 

هل انعكس هذا الحرص سلباً على حياة األطفال 
الذين ال يتجاوزون السادسة  ونفسياتهم وخاصةً 
من عمرهم؟ هذا العمر الذي يكون الطفل عاشقاً 
األسرية  والقوانين  القيود  يرفض  للعب  للحرية 
األخرين  مع  واللعب  الحركة  من  تمنعه  التي 
المجتمع،  يهدد  خطر  هناك  نفسه؛  الوقت  وفي 
الكثير  فقد راودتنا  والحذر،  الحيطة  أخذ  ويجب 
مع  الوالدين  تعامل  كيفية  حول  التساؤالت  من 
حرية  حجزت  التي  المرحلة  هذه  في  أبنائهم 
الطفل داخل حدود المنزل، وما هو رأي األطفال 
الجائحة  هذه  ظل  في  المنزلية  األمهات  بسياسة 
»كورونا«. وفي هذا الصدد ولمعرفة اإلجابات 
التي  بإحدى األمهات  التقيتنا  لتساؤالتنا؛  الشافية 
وتطهير  وغسيل  »تعقيم  لحد  وصلت  قد  كانت 
ندى  األم  فقالت  ساعة«،  كل  بمعدل  للبيت 
كل  وأنا حريصة  أطفال  ثالثة  »لدي  اإلبراهيم: 
الحرص طوال الفترة الماضية على الوقاية من 
مخالطة  من  أطفالي  على  فخوفي  الوباء،  هذا 
الناس والخروج إلى الشارع انعكس سلباً عليهم 
وباتوا يشعرون بالملل، ويبكون دون مبرر، فكان 
ال بد لي أن أشرح لهم أبعاد هذا المرض وخطره 
الخصوص،  وجه  على  األطفال  صحة  على 

ليتقبلوا فكرة الحجر المنزلي«.

ما بني التقارب العائيل والروتني 
املفروض

أنها  فيما كان لألم سولين شمو رأي آخر حيث 
بأنها  أكدت  والتي  معلمة  تعمل  وهي  لطفلين  أم 

استفادت من الفترة الماضية »فترة الحظر نتيجة 
وجالستهم،  أوالدها  من  وتقربت  كورونا«  وباء 
تشعرهم  وال  سالمتهم  على  حريصة  وكانت 
بالخوف الزائد كي ال تتأثر نفسيتهم، وذلك عبر 
الحديث  وعدم  الوباء  هذا  وتناسي  معهم  اللعب 
بشكٍل كبير عنه في البيت وتمنت السالمة للجميع 

في نهاية حديثها.
الصدد،  هذا  في  كلمتهم  لهم  فكان  األطفال  أما 
الخلف وهي بعمر  الطفلة رند أحمد  قالت  حيث 
الخمس سنوات متحدثةً عن معاناتها مع كورونا 
أثناء فترة الحظر المنصرمة التي نطقتها بأسلوٍب 
أنا  نخرج  تدعنا  تكن  لم  »ماما  بريء:  طفولي 
تسمح  تكن  ولم  البيت  من  مللنا  وقد  وأخوتي، 
دائماً  لنا  تقول  وكانت  مع صديقاتنا،  باللعب  لنا 
بأن كورونا في الشارع، وتسألت الطفلة بعفوية 

أحمد  بهرم  الطفل  أما  كورونا؟«.  انتهى  هل 
ذكرها  أسلفنا  التي  شمو  سولين  األم  بن  الخلف 
السادسة قال: »تحملنا  فبدا أكثر تفهماً وهو ابن 
وكنت  جيداً  بصحتي  أهتم  وكنت  الحظر  فترة 
أكن أصافح  ولم  يدي  بتعقيم وتطهير  دوماً  أقوم 
يهدد  عدوة«.وباء  ألي  تجنباً  أحد  أالمس  أو 
المجتمع بأكمله ال يميز بين صغير وكبير وطفل 
الموت  أنه  به،  لإلصابة  معرض  الكل  وعجوز 
المتنقل بالعدوة. لذا؛ يتوجب على الجميع الحفاظ 
كافة  اتخاذ  مع  أوالدهم  وسالمة  سالمتهم  على 
استئنافه  وبعد  الحظر  أثناء  الوقائية  اإلجراءات 
طبابة  من  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  مؤخراً 
وصحة، ومراعاة الحالة النفسية لألطفال من قِبل 
لهم  أسبابها  مفروضة  بقيود  التقيد  نتيجة  األهل 

مجهولة ألنها مهمة جداً.

من  عاماً(،   25( مالكي  سيميلي  شغف  تبلور 
فني  نشاط  إلى  اليدوية  باألعمال  قامشلو،  سكان 
أن  ورغم  بها،  خاصة  فنية  معارض  إقامة  تلته 
لم تخُل من صعوبات عرقلت نشاطها  مسيرتها 
وتجد  يوماً.  يتوقف  لم  طموحها  أن  إال  أحياناً 
الفتاة في األعمال اليدوية مهرباً من ضغوطات 
المالية  العلوم  معهد  في  دراستها  فخالل  الحياة، 
والمصرفية بالالذقية، كانت تلجأ لصناعة القطع 
اليدوية للترويح عن نفسها من ضغوط الدراسة.

من  أكثر  اآلن  حتى  مالكي  سيميلي  وأنجزت 
في  منها  كبيراً  قسماً  باعت  فنية،  قطعة   /500/
بالباقي  تحتفظ  بينما  أقامتها،  التي  المعارض 

لتزيّن غرفتها وأرجاء منزلها.

موهبة بدأت منذ الطفولة

وكانت ميولها قد بدأت تظهر في وقت مبكر من 
عمرها، لتثير موهبتها انتباه والدتها التي عملت 
القطع  صناعة  في  الصغيرة  طفلتها  دعم  على 

اليدوية واألعمال الفنية منذ ذلك الوقت.
القديمة  والمالبس  البالية  األقمشة  كانت  وقد 
التي  الصغيرة  الفتاة  لـ«سيميلي«،  بالنسبة  قيّمة 
لم تكن قد تجاوزت العاشرة من عمرها، فكانت 
تحولها لقطع جميلة تزينها بالخرز، لتحاكي بها 
كنيسة  زوار  على  وتعرضها  الدينية  األيقونات 
شمال  سبيه  تربه  بريف  »قصروك«  قريتها 
مع  تطورت  تلك  موهبتها  لكن؛  وشرق سوريا. 
إنتاجها من مجرد قطع  ليتطور  سنوات حياتها، 
يدوية ملفتة لألنظار إلى تحف وقطع فنية تحظى 

بإعجاب من حولها.
تقول سيميلي، لـ«نورث برس«: »بدأت عائلتي 
لكنهم  اليدوية،  األعمال  لصناعة  بميولي  تشعر 
صغيرة  لطفلة  هواية  كمجرد  األمر  تناولوا 
غير  شيئاً  الموهبة  هذه  تطور  أمر  واعتبروا 

واضح المعالم«.
وتتحدث الشابة كيف تطورت موهبتها مع األيام، 
فكانت تعمل أثناء األعياد في كنيسة القرية على 
والتي  الدينية  والقطع  األيقونات  بعض  صناعة 
تعتبرها بداية إنتاجها، وظهور الدافع النطالقتها 

في هذا المجال.
زوار  قبل  من  القته  الذي  التشجيع  خالل  ومن 
تزال  بأعمالها وهي ال  قريتها وإعجابهم  كنيسة 
خطواتها  لمتابعة  طموحها  زاد  صغيرة،  طفلة 

إلنجاز المزيد.

اإلبداع عنوانها

ومع انتقال عائلتها لمدينة قامشلو، بقيت سيميلي 
الحي  كنيسة  وخاصة  الكنيسة  مؤسسات  ترتاد 
التابعة  أفرام«  »مار  للجنة  وانضمت  الغربي 
فتحت  والتي  األرثوذكسية،  السريانية  للكنيسة 
معرض  أول  على  العمل  لتبدأ  أمامها  المجال 

خاص بها في العام 2013.
الحادي عشر  الصف  في  »كنت  مبتسمة:  تقول 
معرض  على  للعمل  الفرصة  لي  سنحت  عندما 
خاص بي بدعم من معلمتي في الكنيسة، والتي 
خالل  ومن  الجميلة،  للفنون  معلمة  أيضاً  كانت 
نصائحها وما علمتني إياه من أساسيات للمهنة، 

عرضت أعمالي الخاصة المتواضعة«.
المالية  للعلوم  التقاني  المعهد  من  تخرجها  بعد 
عادت   ،2016 عام  الالذقية  في  والمصرفية 
مؤسسة  في  دوامها  وبدأت  لمدينتها  سيميلي 
أعطتها  والتي  الجامعية«،  أفرام  مار  »أسرة 
المجال إلقامة معرضين متتاليين أحدهما خاص 
بأعمال عيد القيامة وأقيم في العام نفسه، والذي 
اعتبرته الشابة العشرينية »تحدياً وكسراً للصورة 

النمطية الخاصة بزينة هذا العيد«.

القيامة  لعيد  النمطية  الصورة  »كانت  تضيف: 
واأللوان  الريش  على  تعتمد  بزينة  محددة 
المائلة  األلوان  بأعمالي  فاستخدمت  والبيض، 
أن  القطع  مقتنو  ليستطيع  والخشبية  للترابية 
عيد  أيام  فقط  وليس  السنة  طوال  يستخدموها 

القيامة«.
وترى أن المعرض الثاني في العام 2018 كان 
مميزاً بالنسبة لها، فقد حاولت أن تظهر مهاراتها 
ولمساتها فيه عبر العمل على المهمالت والزجاج 
إعادة  كان  الثاني  المعرض  األشجار.  وأغصان 
منها  الكثير  استخدمت  حيث  المهمالت،  تدوير 
وأغصان  المرمية  الخشب  وقطع  كاألحجار 
وزجاجات  متكسرة  الزجاج  وبقايا  األشجار، 

الماء الفارغة وغيرها.
وترى الموهبة الشابة أن القطعة الجميلة والمميزة 
ما  بقدر  الثمن  باهظة  أو  ثقيلة  لمواد  تحتاج  ال 

تحتاج إلى »لمسة بسيطة أو فكرة جميلة«.

التغلب عىل العادات البالية

تجاوز  الوقت،  مرور  مع  سيميلي،  واستطاعت 
وأبرزها  منها  عانت  التي  الصعوبات  من  كثير 
خالل  المحالت  أصحاب  من  السلبية  التعليقات 
سعيها لتأمين مواد أعمالها األولية من األسواق.

محل  في  للبقاء  أضطر  أحياناً  »كنت  تقول: 
للنجار  أن أشرح  أجل  لوقت طويل من  النجارة 
القطعة التي أريدها وطريقة نشرها، فعندما كنت 
المواد كنت أالقي عدم اهتمام  أذهب لجلب هذه 
من الباعة، وقسم منهم لم يكن يستجيب لطلباتي 
ألنني فتاة تطلب مواداً )مثل األخشاب والزجاج 
خاصة  يعتبرونها  التي  والدهانات(  والمسامير 

بأصحاب مهن من الشباب فقط«.
تقص  أن  المرات  إحدى  في  الفتاة  وحاولت 

الخشب لوحدها، معتمدة على آلة قص كهربائية 
جلبها لها والدها، لكنها أصابت يدها ولم تستطع 
إلى  تحتاج  كانت  »ألنها  اآللة،  تلك  على  العمل 

قوة عضلية للتحكم بها«.
وتضيف أنها أصرت على كسر الصورة النمطية 
المتعلقة بخصوصية هذه المواد األولية للشباب، 
وكانت تصر على الذهاب إلى السوق وإحضار 
عليها  يعتادون  الباعة  بدأ  حتى  بنفسها،  موادها 
ويتعاونوا معها شيئاً فشيئاً، وخاصة بعدما علموا 

أنها تعمل في مجال األعمال اليدوية.
كانت الفتاة الشابة تتمنى أن تختص في الجانب 
لها  تسنح  لم  الفرصة  لكن  لموهبتها،  األكاديمي 
المسابقة  ألن  الجميلة،  الفنون  لدراسة  سابقاً 
الخاصة بالقبول في كلية الفنون الجميلة بالالذقية 

كانت تحتاج لمهارات الرسم أوالً.
الرسم  أحب  ال  فأنا  المعهد،  بمسابقة  أنجح  »لم 

كثيراً، ولكن ال أزال أفكر باالختصاص بمجال 
األعمال اليدوية ودراستها، ليكون عملي أكاديمياً 
ومتقناً أكثر، فأنا ال أريد أن تقتصر إمكاناتي على 

الموهبة فقط«.
األعمال  دراسة  على  قدرتها  عدم  جانب  إلى 
اليدوية والفنون، لم تستطع سيميلي أن تفتح لها 
محالً خاصاً لبيع أعمالها، فاألوضاع االقتصادية 
لم تساعدها كثيراً، ولكنها لم تتوقف عن صناعة 
منزلها،  في  اليدوية  واألعمال  المزينة  القطع 
التي  البالستيكية  طاولتها  على  تعمل  تزال  فال 

صنعتها ولونتها بيديها وتصنع قطعها المميزة.
مؤسسات  في  اآلن،  مالكي،  سيميلي  وتعمل 
الكنيسة األرثوذكسية بقامشلو وتشارك في كافة 
قطع  إكمال  على  حالياً  وتعمل  الفنية،  نشاطاتها 
وأعمال يدوية تعمل عليها منذ مدة قصيرة، وذلك 
خالل  خاص  جديد  معرض  الفتتاح  تحضيراً 

الفترة القادمة.

حزن عالمي لرحيل أحمد راضي... ورسالة مؤثرة البنته

الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات 
تستأنف عملها

أتاالنتا يقدم هدية ليوفنتوس 
بتعطيل التسيو

إعداد / جوان محمد

استطالع/ غزال العمر

قالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، إنها 
ستستأنف جمع العينات من رياضيين، بعد فترة 

توقف بسبب جائحة كورونا.
التي أوقفت إجراء االختبارات  وقالت الوكالة، 

في أواخر آذار، إن جميع موظفيها سيخضعون 
كورونا،  فيروس  عن  الكشف  لفحوص 
وسيرتدون مالبس واقية أثناء سحب العينات أو 

االتصال مع رياضيين.

من  عالمياً  الثالث  المركز  حالياً  روسيا  وتحتل 
يفوق  ما  لديها  أن  إذ  اإلصابات،  عدد  حيث 
ما  وهو  بكورونا،  إصابة  حالة  مليون  نصف 
تعزوه السلطات لبرنامج فحوص ضخم، شمل 
 15 عن  يزيد  لما  االختبار  إجراء  اآلن  حتى 

مليوناً.
المنشطات  لمكافحة  العالمية  الوكالة  وكانت 
)وادا(، قد أوقفت الوكالة الروسية في 2015، 
على  منشطات  تعاطي  أدلة على  بعدما وجدت 

نطاق واسع، بين الرياضيين الروس.
واستعادت الوكالة وضعها بشروط في سبتمبر 
اعتبرتها  العالمية  الوكالة  لكن   ،2018 أيلول 
بعد  الماضي،  العام  نهاية  قرب  متوافقة  غير 
اكتشاف تالعب موسكو في بعض نتائج معمل 

االختبارات.
ستنظر  إنها  الرياضية،  التحكيم  محكمة  وقالت 
إيقاف  على  الروسية،  األولمبية  اللجنة  طعن 
البالد أربع سنوات عن المشاركة في األولمبياد، 
أوائل  في  أخرى،  بارزة  رياضية  وبطوالت 

تشرين الثاني.

الدوري  في  الرائعة  انطالقته  أتاالنتا  واصل 
اإليطالي، بفوزه على التسيو بنتيجة 3-2، في 

إطار الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.
قلب  بعدما  قاسياً،  درساً  ضيفه  أتاالنتا  ولقن 
 ،2-3 الثمين  الفوز  إلى  نظيفين  بهدفين  تأخره 
على  الضغط  مواصلة  من  التسيو  ليحرم 

يوفنتوس المتصدر.
ورفع أتاالنتا رصيده إلى 54 نقطة في المركز 
الرابع، وتجمد رصيد التسيو عند 62 نقطة في 
الوصافة، لتكون هذه النتيجة بمثابة هدية ثمينة 
ليوفنتوس حامل اللقب، والذي يتصدر المسابقة 

برصيد 66 نقطة.
أولهما  جاء  للغاية  مبكرين  بهدفين  التسيو  تقدم 
عبر النيران الصديقة في الدقيقة / 5 / من توقيع 
مارتن دي رون العب أتاالنتا عن طريق الخطأ 

بتوقيع  الثاني  الهدف  ثم جاء  في مرمى فريقه، 
سافيتش في الدقيقة 11 .

ورد أتاالنتا بقوة عبر ثالثة أهداف سجلها روبن 
وخوسيه  مالينوفسكي  وروسالن  جوسينس 

لويس بالومينو في الدقائق 38 و66 و80.
وسجل دجيكو هدفين، ليقلب روما تأخره بهدف 
نظيف في الشوط األول إلى فوز 2-1، ويرفع 
الخامس،  المركز  في  نقطة   48 إلى  رصيده 
فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في 

المركز 16.
بهدف  متقدما  األول  الشوط  سامبدوريا  وأنهى 
ورد   ،11 الدقيقة  في  جابياديني  مانولو  سجله 
في  دجيكو  بثنائية  الثاني  الشوط  في  روما 

الدقيقتين 64 و85.

عن  الممتاز،  اإلنكليزي  الدوري  رابطة  أعلنت 
حماية النجوم من التعرض ألي إساءات عنصرية 

على مواقع التواصل االجتماعي.
نظاماً  »أطلقنا  رسمي  بيان  في  الرابطة  وقالت 
مخصصاً إلعداد تقارير عن الالعبين والمديرين 
يتعرضون  الذين  أسرهم  وأفراد  والمدربين 

إلساءات عنصرية خطيرة عبر اإلنترنت«.
وأضاف البيان »يسمح النظام المركزي لالعبين 
الدوري  رابطة  بإخطار  والمدربين  والمديرين 
يتم  خطيرة  عنصرية  انتهاكات  بأي  اإلنجليزي، 
تلقيها عبر الرسائل المباشرة على مواقع التواصل 

االجتماعي«.
شركات  وإبالغ  حالة  كل  مراجعة  »ستتم  وتابع 
التواصل االجتماعي ذات الصلة والتحقيق فيها، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية عند الحاجة«.
النظام،  هذا  الرابطة  طورت  »لقد  البيان  ونوه 

وسيكون مفيداً في حالة حدوث أي واقعة«.
وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة 
غير  العنصري  باالعتداء  مؤخراً  إبالغنا  »تم 
آيان  له  تعرض  الذي  اإلنترنت،  عبر  المقبول 
رايت العب آرسنال السابق، رابطة الدوري تدين 

هذا السلوك العدواني«.
غير  اإللكتروني  العنصري  »التمييز  وأضاف 
مقبول في أي من مجاالت الحياة، التصدي لتلك 

المشكلة يجب أن تكون له أولوية«.
على  لدينا  اإلبالغ  نظام  »طبقنا  ماسترز  وأكد 
الفور، سندعم إيان في أي محاولة لتقديم المذنبين 

إلى العدالة«.

نظام جديد يحمي نجوم 
الربيمريليغ من العنصرية
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

محمد عبد اهلل: »بالوحدة الكردية سنتصدى لمخططات األعداء«

جمال شيخ باقي: »األطماع الرتكية لن تقف عند حدود المناطق الكردية«

قال الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبد هللا أن دولة االحتالل التركي استفادت من الخالفات والصراعات بين األطراف الكردستانية فتدّخلت في الشؤون الداخلية الكردية. ولهذا؛ لم يتمكن الشعب 
الكردي من اتخاذ خطوات نحو بناء الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن دولة االحتالل التركي تحاول بشتى الوسائل إثارة الفتن والمشاكل بين الُكرد كي تتحكم بمصيرهم. 

وحول هذا الموضوع؛ أجرت روج نيوز حواراً 
معه والذي جاء على الشكل التالي:

في  السياسية  األحزاب  بين  خالفات  هناك  ـ 
األطراف  تتفاوض  ال  لماذا  كردستان؛  باشور 

لحل الخالف ومن هو سبب هذه الخالفات؟
الذهنية  من  ينتج  والتشتت؛  التجزئة  مفهوم  إن 
بصراحة  الضيقة.  والمصالح  االستبدادية 
أكثر  وتدخلوا  الوضع  هذا  من  المحتلون  استفاد 
لم  ولهذا؛  للكرد.  بالنسبة  الداخلية  الشؤون  في 
نحو  خطوات  اتخاذ  من  الكردي  الشعب  يتمكن 
الدول  تحاول  دائماً  بينما  الوطنية،  الوحدة  بناء 
المعادية استغالل الخالفات الحزبية بين األحزاب 

الكردية. ورغم وجود كيان في باشور كردستان. 
شتى  ويستخدم  بذلك  يرغب  ال  االحتالل  لكن؛ 
الحالي  لذا؛ فأن الوضع  الكيان.  السبل لهدم هذا 
الدرجة  في  األعداء  يخدم  كردستان  باشور  في 
األولى؛ ما يعني ان الوحدة الوطنية هي الخطوة 

األهم بالنسبة للشعب الكردي.
يجب معرفة أن حل القضية الكردية تكمن داخل 
أو  أوروبا  أو  أمريكا  في  وليس  الكردي  البيت 
لألطراف  يمكن  ال  ذلك  ومع  إيران،  أو  تركيا 
سياسة  اتباع  كردستان  باشور  في  الكردية 
مستقلة؛ ألن األجندات الدولية واإلقليمية متحكمة 
بها، كما أن اقتصادها مرتهن لتركيا. لذلك؛ تقوم 

بتمرير أجنداتها في باشور كردستان.
ـ لماذا يتأثرون بتركيا كل هذه الدرجة، وما الحل 

برأيكم؟
هناك اختالط بين العالقات والمصالح الحزبية، 
كما أن جميع أجهزة السلطة تخضع لنفوذ حزبية 
البيشمركة والنفط والتمويل وما إلى ذلك، والكل 
دون  األخر،  الطرف  على  نفسه  فرض  يريد 
على  مبنية  والعالقات  الشعب،  إلى  االلتفاف 
الديمقراطي  فالحزب  والسلطة.  العائلة  أساس 
الكردستاني ال يمكنه التخلي عن الدولة التركية؛ 
ألنه يعتقد في حال قطع عالقاته ستفقد نفوذها في 
باشور كردستان، هذا باإلضافة إلى ان االقتصاد 

بيد الدولة التركية المحتلة.
كردستان  باشور  حكومة  صمت  أسباب  ما  ـ 
باشور  لمناطق  التركي  واالحتالل  التدّخل  تجاه 

كردستان؟ 
الخالفات  إحداها  لذلك،  أسباب  عدة  هناك 
وباشور  بغداد  بين  سنوات  منذ  المستمرة 
الصراع  هي  األخرى  واألسباب  كردستان، 
والديمقراطي  الوطني  )االتحاد  الحزبين  بين 
الكردستاني( وهذا ما مهد الطريق أمام المحتلين. 
باشور  في  التركي  التدّخل  من  الهدف  ما  ـ 

كردستان؟ 
الكيان  تدمير  إلى  التركي  االحتالل  دولة  تهدف 
إرادة  ضد  هي  الحرب  وهذه  الحر،  الكردي 
التركية  للدولة  آخر  هدف  ومصالحه،  الشعب 
المحتلة هو نهب خيراتنا؛ ألن باشور كردستان 
مصدر للطاقة والمال، هذا باإلضافة إلى استخدام 
أراضيها لمحاربة حزب العمال الكردستاني عبر 
دولة  تريد  هذا  وبجانب  واستخباراتها،  قواعدها 
االحتالل التركي إشعال الفتنة واالقتتال الكردي 

تشهد  التي  المرحلة  هذه  في  وبخاصة  الكردي، 
الكردستانية ومحاولة  لتقريب األحزاب  مساعي 

بناء الوحدة الوطنية وهذا ما ال تريده تركيا.

ـ برأيكم ما المطلوب في هذه المرحلة الحساسة؟

كردستان  باشور  في  حزبان  هناك  بصراحة 
بعضهما  عن  مختلف  ونهج  بمفهوم  يعمالن 
إرادة  تمثل  حقيقة  معارضة  يوجد  وال  البعض، 
للشعب، ويسعى الجميع التقرب من الشعب خدمة 
لمصالحه، بالتالي أصبحت هذه المعارضة تحت 
تأثير السلطة. ومن المعروف ان الحزب الحاكم 
الديمقراطي  حزب  هو  كردستان  باشور  في 
الكردستاني واألحزاب األخرى ليس لديها موقف 
التركية  الحربية  الطائرات  قامت  وقد  يذكر، 
واستهدفت  مرات،  عدة  كردستان  إقليم  بقصف 
المدنيين، بينما لم تتخذ الحكومة وال أحزابها أي 

موقف يذكر.

خارج  األخرى  لألطراف  رسالة  هناك  هل  ـ 
الحكومة في باشور كردستان؟

وتشكيل  حقيقية  معارضة  هناك  يكون  أن  بد  ال 
الساحة، وإذا  بالضد مما يجري على  كتلة تقف 
كانت الحكومة غير قادرة على القيام بمسؤوليتها 
الظرف  وتحسين  كردستان  باشور  عن  والدفاع 
المعيشية وتحقيق تطلعات الوطنية، يجب تشكيل 

طرف ثالث مبني على قوة وإرادة الشعب.

الغطرسة  وجه  في  الوقوف  باإلمكان  كيف  ـ 
التركية؟  

وبناء  بالوحدة  إال  المحتلين  مواجهة  يمكننا  ال 
كردستان  باشور  يمر  واليوم  الوطنية،  الوحدة 
تأخذ  ما  غالباً  المشاكل  وهذه  اقتصادية  بأزمة 
هولير  بين  كالصراع  السلطة،  من  مصدرها 
كتداعيات  أخرى  وعوامل  نموذجاً،  وبغداد 
باشور  شؤون  في  المستمر  التركي  التدخل 
كردستان وهجماتها ضد المدنيين العزل. النقطة 
ديمقراطي  دستور  تشكيل  هو  للحل  الهامة 
لديها  يكون  أن  المهم  ومن  كردستان،  لباشور 
لتتفاوض  العراقية،  الحكومة  مع  جيدة  عالقات 
القضايا  حل  يجب  كما  العالقة،  المشاكل  وتحل 
والخالفات بين األحزاب عبر حوار وطني يشمل 

الجميع.

الكردي  الديمقراطي  للحزب  العام  األمين  قال 
السوري جمال شيخ بأن هجمات دولة االحتالل 
دولي؛  مخطط  كردستان  باشور  على  التركي 
وإضعافها،  الكردية  الحركة  تطويق  إلى  يهدف 
وأكد بأن االحتالل التركي يحاول إفشال مشروع 
والديمقراطية،  الحرية  في  الكردي  الشعب 
وتدخلها  المنطقة  شعوب  جميع  تعادي  وتركيا 

في سوريا والعراق وليبيا يؤكد ذلك.

جاء ذلك خالل الحوار الذي أجرته وكالة هاوار 
معه وكان نصه على الشكل التالي:

الهجمات  التركي من  االحتالل  دولة  ما هدف  ـ 
على مناطق شمال وشرق سوريا، وزيادة حشد 

قواتها الغازية في المنطقة؟

أنجزت  وألنها  آفا،  روج  ثورة  بداية  منذ   
واالجتماعي  السياسي  المستوى  على  الكثير 

والعسكري، فقد كانت الدولة التركية تترقب هذه 
االنتصارات، وحاولت دائًما منع نجاح مشروع 
الكردي  الشعب  فقط  وليس  الكردي،  الشعب 
الحرية  أجل  من  تعمل  التي  الشعوب  كل  إنما 
تحاول  خاصة  أحالم  لديها  ألن  والديمقراطية؛ 
النهج  وإعادة  المتطرف  فكرها  وفق  تحقيقها 
الضوء  تركيا  فيه  تُمنح  مرة  كل  في  العثماني. 
مناطق  تهاجم  الدول،  بعض  قبل  من  األخضر 
وبعد  بذلك  احتلت  فقد  سوريا،  وشرق  شمال 
وبعدها  عفرين،  مقاطعة  المقاومة  من  شهرين 
كانيه،  وسري  سبي  كري  مدينتي  إلى  توجهت 
وبمساعدة  قذرة  بمؤامرة  أيضاً  كانت  والتي 
بعض الدول ومن بينها أمريكا وروسيا والنظام 
اآلن  تحاول  التركي  االحتالل  دولة  السوري. 
احتالل مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا. 
لكن؛ دواًل مثل أمريكا وروسيا وصلت لنتيجة أنه 
يعِط  لم  السورية، وهذا  لألزمة  إيجاد حل  يجب 
المجال لتركيا، وألن القوى الكردية تلعب الدور 

أردوغان  ومخططات  المنطقة،  في  األساسي 
فشلت في مناطق شمال وشرق سوريا، فقد توجه 
السري  االجتماع  بعد  كردستان  باشور  صوب 
االستخبارات  رئيس  بين  كاماًل  يوًما  دام  الذي 
التركية والكاظمي ومسؤولين يعتقد أنهم إيرانيون 

في بغداد، وهذا مخطط دولي.

الكردية؛  الوحدة  تطورات في موضوع  ـ هناك 
هل للهجمات التركية عالقة بهذه الخطوة؟

حزب  فقط  تحارب  ال  التركية  الدولة  بالطبع،   
العمال الكردستاني فهي تحارب الشعب الكردي 
أينما وجد. لذلك؛ على القوى السياسية أن توضح 
للعالم أجمع أن رسالتهم ومطالبهم واحدة، نتمنى 
أن يكونوا  الكردية من اآلن فصاعداً  القوى  من 
مصلحتهم  أجل  من  ويعملوا  شعبهم  مع  جديين 

العليا. 

كردستان عن  باشور  تخرج حكومة  لم  لماذا  ـ 
هذا  يخدم  وكيف  تركيا؟  سياسة  حيال  صمتها 

الصمت االحتالل التركي؟ 

بوجود  كردستان  باشور  حكومة  تتحجج  دائماً 
حزب العمال الكردستاني في المنطقة، وتتحجج 
فلتراجع  لكن؛  وبسيطة.  مقنعة  غير  بأسباب 
نفسها، يوجد في باشور كردستان العشرات من 
المئات  انتشار  إلى  باإلضافة  التركية،  القواعد 
األمر  وهذا  التركية،  االستخبارات  عناصر  من 
غير طبيعي. حكومة باشور تعلم أن األزمات بين 
الدول تُحل بشكٍل سلمي، وقوات الدفاع الشعبي 
والقائد عبدهللا أوجالن دائماً يطالبون بحل األزمة 
باشور،  حكومة  تتدخل  ال  فلماذا  سلمي،  بشكٍل 
الشكل  بهذا  األزمة  بحل  التركية  الدولة  وتخبر 
يترك  ولن  مقاوم  شعب  الكردي  الشعب  أيضاً، 

قضيته مهما كلف ذلك من ثمن.

ـ لماذا يتم التساهل مع مشروع تركيا التوسعي 
في الشرق األوسط؟

صدام  مصير  مثل  سيكون  أردوغان  مصير 
إنهاء وجود  إلى  يهدف  دائًما  كان  الذي  حسين، 
الشعب الكردي في عهد مال مصطفى البرزاني، 
وقدم العديد من التنازالت لإليرانيين وبدأ معهم 
دخل  وبعدها  سنوات  ثماني  دامت  بمعارك 
التجاوزات جلبت  الكويت، كل هذه  بمعركة مع 
سوريا،  في  يتمادى  أيًضا  أردوغان  نهايته. 
ويهاجم باشور كردستان وليبيا، أتوقع أن كل هذه 

التجاوزات ستجلب نهايته.

ـ التزامن مع استهداف تركيا لمناطق في باشور 
المناطق  اإليرانية  الطائرات  قصفت  كردستان، 

الحدودية إلى ماذا يشير ذلك؟

هذا يعني إنشاء جدار بين إيران وباشور، وبين 
مناطق  في  تركيا  فعلته  ما  وكل  وتركيا  إيران 
وسري  عفرين  واحتالل  سوريا  وشرق  شمال 

ومخمور،  شنكال  وقصف  سبي،  وكري  كانيه 
من  الممتدة  المنطقة  على  السيطرة  بهدف  يأتي 
زينه ورتي وحج عمران وحتى دهوك وصواًل 
الدفاع  مناطق  عزل  يعني  وهذا  شنكال،  إلى 
المشروع )مناطق ميديا( عن باشور كردستان، 
وقطع طريقها من جانب إيران، وقطع الطريق 
من زاخو إلى شنكال وفصلها عن روج آفا. قطع 
الدفاع  مناطق  تطويق  يعني  ورتي  زينه  طريق 

المشروع وروج آفا باعتقادي هذا هو السبب.

الكردية  السياسية  القوى  من  المطلوب  ما  ـ 
إليقاف حمالت اإلبادة بحق الكرد؟

على القوى السياسية والشعب الكردي أن يكونوا 
يدًا واحدة وصوتًا واحدًا، ومن الهام تحقيق وحدة 
يحاك  ما  كل  ضد  للوقوف  والموقف،  الصف 
من أجل إبادته، وعلينا تحمل المسؤولية الكاملة 
دماء  بفضل  تحققت  التي  المكتسبات  للدفاع عن 

عشرات اآلالف من الشهداء.

بهاء العوام

محمد أرسالن عيل

وأخريًا استفاق العرب عىل جعري أردوغان

بداية  هي  االستفاقة  هذه  تكون  أن  أتمنى  كم 
على  ويعملوا  سواعدهم  عن  العرب  يشّمر  أن 
وصلت  والتي  بهم  المحيطة  المخاطر  تحجيم 
اردوغان  إرهاب  انتشر  أن  بعد  دارهم،  عقر 
بشكل  العربية  الدول  معظم  في  ومرتزقته 
له  اخوانية  حاضنة  وجود  مع  ومباشر  رسمي 
فيما تبقى من الدول األخرى وإن كانت بنسب 
كانوا  الذي  نومهم  العرب من  استفاق  متفاوتة، 
فيه ينعمون بأوهاٍم يرسمها لهم أردوغان على 
الرمال في أنه الزعيم الذي ينبغي أن يُحتذى به 
وكذلك على أنه السلطان الذي سيحرر فلسطين 

ويرمي العدو في البحر.
خالل  براعة  بكل  أردوغان  لها  َج  َروَّ أكاذيب 
عبر  مباشر  بشكل  كان  إن  األخيرين  العقدين 
التي  التركية  الدراما  عبر  أو  الرنانة  خطاباته 
عبر  وكذلك  العربية  الجماهير  عقل  غزت 
العرب  القادة  من  كان  وكم  المزيف،  اسالمه 
وعقدوا  هذا  أردوغان  بنموذج  انبهروا  الذين 
من  لمستوى  وصلت  حتى  العالقات  معه 
الغفلة  عليها،  يحسدهم  الكل  بات  الحميمية، 
التي كانت بمثابة الرماد في عيون البعض ممن 
المنتظر  الخليفة  بأنه  اردوغان  يصفون  راحوا 

والسلطان والفاتح.
القناع  العربي” سقط  “الربيع  بـ  ما سمي  ومع 
االستبدادية  حقيقته  وبانت  اردوغان  وجه  عن 
الرسمي  المتعهد  إال  ليس  وأنه  والعثمانية 
للمشروع الغربي في نشر الفوضى في المنطقة 
سكانها،  وتهجير  الدول  تدمير  حساب  على 
اصقاع  كافة  من  اإلرهابيين  آالف  بجلب  بدأ 
دماراً  فيها  ويعيثوا  سوريا  إلى  ليدخلهم  العالم 
من  شيء  لكل  وحرقاً  ونحراً  وقتالً  وخراباً 
الشجر والحجر والبشر، لم يسلم من اردوغان 
ومرتزقته أحد في سوريا فالكل كان عدوه الذي 
ودينه  قوميته  النظر عن  يقتل بغض  أن  ينبغي 

وطائفيته.
الدين  باسم  أهلها  ر  وهجَّ الكردية  المدن  احتل 
على  الفتح  سورة  يقرؤون  السلطان  وشيوخ 
أسوار عفرين وقبل ذلك كوباني وكذلك سري 
كانوا  العرب  ومعظم  سبي،  وكري  كانية 
من  أكثر  أنشأ  يحدث،  ما  ويشاهدون  ينظرون 

عشرين قاعدة عسكرية واستخبارية ولوجستية 
تحت حجة محاربة  العراق  اقليم كردستان  في 
ينظرون  مازالوا  العرب  ومعظم  اإلرهاب، 

وينتظرون ما ستؤول إليه األوضاع.
ومجازر  الموصل  احتالل  في  داعش  ساعد 
االيزيديين وما حلَّ بهم من سبي وقتل وبيع في 
ومعظم  والرقة،  الموصل  في  النخاسة  أسواق 
ويشاهدون،  ينظرون  زالوا  ما  أيضاً  العرب 
بهم  يبتز  وراح  السوريين  بالالجئين  استثمر 
األموال  يمنحوه  لم  هم  إن  ويهددها  أوروبا 
أيادي مرتزقته  وكذلك أن يصمتوا عما تقترفه 

من جرائم في الشمال السوري، ومعظم العرب 
ينظرون ولم يغيروا حتى من وضعية جلوسهم 
الزعيم  أردوغان  أوهام  على  متكئين  وهم 

الحقيقي لداعش واالخوان المسلمين.
استثمار حادثة جمال خاشقجي وراح  برع في 
حقوق  حامي  وكأنه  وهناك،  هنا  ويعربد  يهدد 
عباده،  برعاية  هللا  من  المكلف  وكأنه  االنسان 
هنا أيضا كان معظم العرب ينظرون ويشاهدون 

المسرحية الهزلية.
ومعظم  تقريباً  الزمن  من  عقٍد  مرَّ  على  وهكذا 
كان  وأفضلهم  تائهون  حالمون  نائمون  العرب 

في  ِرحاله  أردوغان  حطَّ  حتى  وينظر،  يشاهد 
ليبيا ونقل إليها عشرات اآلالف من اإلرهابيين 
األجانب والمرتزقة السوريين لينشروا الفوضى 
ويحرقوا  ويقتلوا  ويسرقوا  وينهبوا  فيها 
الرعشة  كانت  هنا  حّي.  شيء  كل  ويغتصبوا 
والصدمة حينما اقترب اإلرهاب منهم واستيقظ 
كانوا  الذي  العرب من سباتهم  المعظم من  هذا 
فيه ينعمون وكأن لسان حالهم يقول “أردوغان 
بعيد عنّا ولن يصلنا” وبلهجة اشقائنا المصريين 
الحقيقي  الخطر  بان  اآلن  مالنا”،  “واحنا 
المنطقة  في  التوسعي  ومشروعه  ألردوغان 
على حساب شعوبها ودولها، وأن أردوغان لم 

ولن يكون الزعيم النموذج في المنطقة بقدر ما 
هو الزعيم الشاذ والمنافق واألفاق الذي ينبغي 

على الكل رجمه والتخلص منه.
ربما استفاق معظم العرب على جعير اردوغان 
في هجماته األخيرة على باشور كردستان بحجة 
وكذلك  الكردستاني،  العمال  حزب  محاربته 
في  وربطها  المنطقة  هذه  من  تبقى  ما  احتالل 
الملي  الميثاق  مشروعه  وفق  بتركيا  المستقبل 
من  جزء  أنه  على  اردوغان  إليه  ينظر  والذي 
عينه  أن  خاصة  المنطقة،  عثمنة  في  مشروعه 
على احتالل إيالة الموصل )التي تضم الموصل 
زال  ما  التي  والسليمانية(،  واربيل  وكركوك 

يعتبرها أردوغان جزءاً مهماً من سلطنته.
جداً  ماسة  بحاجة  العرب  أن  اعتقد  ما  على 
لتحطيم األصنام الفكرية التي ما زالوا يعتقدون 
بها والتي جعلتهم فريسة ألطماع القوى الغربية 
المهيمنة وكذلك للقوى اإلقليمية وخاصة إيران 
يحتل عدة  منهما  فكل  بينهما  فرق  فال  وتركيا، 
هاتين  يقاوم  منها  القليل  وبقي  عربية  عواصم 
برمتها،  المنطقة  لقضم  تسعيان  اللتان  الدولتين 
واألخرى  الشيعي  الهالل  مسمى  تحت  إحداها 
القوتين  السني، وبين هاتين  البدر  تحت مسمى 
ما زال الكرد وحدهم يتصدون لهما في الخندق 
األول على حواف جبال طوروس وزاغروس 

حتى كتابة هذه السطور.
مواقع  وإيران  تركيا  تقصف  أن  مصادفة  ليس 
المخطط  لهما  كانا  إذا  إال  التوقيت  بنفس  الكرد 
نفسه في احتالل ما أمكنهما من المدن في العراق 
الشبه دولة، فإذا كان الكرد في هذه اللحظة هم 
في الخندق األول في تصديهم لِكال المشروعين 
االستبداديين الصفوي والعثمانوي، فينبغي على 
العرب على األقل أن يمدوا يدهم ويدعموا الكرد 
في حربهم هذه وهم في الخندق األول، قبل أن 
تصل نيران هذه الحرب إلى عقر دارهم حينها 

لن ينفع الندم كما يقال.
بعض الدول مثل مصر والسعودية واالمارات 
تنديد  بيانات  أصدروا  والبحرين  والكويت 
العراق  شمالي  على  وتركيا  إيران  بهجمات 
وباشور كردستان، لكن على ما اعتقد أن زمن 
تهديد  أن وصل  بعد  ولَّى،  قد  والتنديد  البيانات 
ليبيا واليمن والصومال وغيرها  إلى  اردوغان 

من الدول.

تركيا  تحارب  مزايدات  أو  مغالطات  أي  دون 
عربية،  دول  ثالث  في  اليوم  وعتادها  بجيشها 
مختلفة،  بذرائع  الدول  هذه  في  بقواتها  تتوغل 
إثبات  محاولة  هو  بينها  المشترك  القاسم  ولكن 
على  السيطرة  يمكنها  التي  القوة  تزال  ال  أنها 
العالم العربي، يريد رجب طيب أردوغان إحياء 
احتلها  التي  المنطقة  في  العثماني  االستعمار 
وسوريا  العراق  في  عام.  لخمسمئة  أجداده 
رقيب،  أو  حسيب  دون  األتراك  يتمدد  وليبيا 
األمم المتحدة ومجلس األمن هادئان تماماً إزاء 
عبث أردوغان في الدول الثالث، فيما تصمت 
الواليات المتحدة وكأن شيئا لم يكن، أما الروس 
نوع  في  السلطان  مع  التنسيق  يمارسون  فهم 
على  الحفاظ  لصالح  الواضحة  االنتهازية  من 

مصالحهم على سواحل البحر المتوسط. 
تركيا  بين  عالقون  فهم  لألوروبيين  بالنسبة 
الجديد  والمشروع  الناتو،  حلف  في  الشريكة 
يهدد  بات  الذي  العثمانية  لإلمبراطورية 
بمشاريع  فقط  يرتبط  األمر  يعد  لم  مصالحهم، 
والبحر،  البر  في  باطنية  وثروات  اقتصادية 
لألمن  تهديداً  يمثل  التركي  الوجود  بات  وإنما 
األوروبي على الحدود الجنوبية للقارة العجوز 
المطلة على البحر المتوسط. أمام هذه المعطيات 
الحال  واقع  توصيف  المنطقة  في  فئات  تفضل 
األوروبيين  بين  جديد  قديم  صراع  بأنه  اليوم، 
واألميركيين واألتراك والروس على دول العالم 
العربي، ال يختلف كثيرا عن ذاك الذي دار بينهم 
بداية القرن الماضي، ولذلك من األفضل النأي 
بأنفسنا عما يجري ونتجنب االصطفاف إلى أي 

من هذه الدول ضد الجبهة األخرى.
بين  الصراع  هذا  “الزاهدين”،  هؤالء  برأي 
للمنطقة،  القديمة  االستعمارية  الدول  مجموعة 
وضعت  التي  الخرائط  رسم  إعادة  إلى  يهدف 
حدود الدول العربية كما نعرفها اليوم، يقولون 
إننا لم نشارك في اتفاقيات “سايكس بيكو” قبل 
صياغة  في  طرفاً  اآلن  نكون  ولن  عام،  مئة 
المستعمرون  يريدها  التي  الجديدة  الخرائط 
القديمون الجديدون للمنطقة. من بين هذه الفئات 
من ال يكترث فعالً لنتيجة الصراع بين األقطاب 
األربعة أياً كانت، وهم في سلبيتهم هذه ينقسمون 
وبين  لبالده،  الداخلية  األوضاع  على  ناقم  بين 
مترصد لموجة يركبها لتحقيق مكاسب سياسية 
أوزارها،  الحرب  تحط  أن  بعد  اقتصادية،  أو 
فئة  مع  بالمقارنة  ضرراً  يشكالن  ال  الفريقان 

ثالثة تدعي السلبية، ولكنها تظهر ما ال تبطن.
ثمة من يخفي رغبته بفوز طرف محدد، ولكنه 
الخصوم  مقارعة  على  وقدرته  لقوته  يروج 
قواميسه  في  يبحث  كما  المعارك،  وحسم 
ومفرداته عن تلك المبررات التي تجعل انتصار 
في  شعبياً،  مطلباً  حتى  أو  مقبوالً  الدولة  هذه 
أنصار عودة العثمانية إلى المنطقة العربية مثال 
يطبلون ويزمرون  فهم  الفئة،  لهذه  واضح جدا 
لهذا االحتالل، وكأنه بوابة االنتقال إلى صدارة 
والحضارة  واالقتصاد  القوة  في  أجمعه  العالم 
اإلنسانية بأرقى معاييرها. العثمانيون العرب” 
في  حل  أينما  التركي  للجيش  الغلبة  يتمنون 
كل  ترزح  أن  لهم  بالنسبة  وال ضير  أوطانهم، 
الدول العربية تحت نير االحتالل العثماني من 
يتكلم  أردوغان  طيب  رجب  أن  طالما  جديد، 
بلسان المرشد العام لجماعة اإلخوان، فأنصار 
أو  الجماعة،  أعضاء  هم  العرب  من  السلطان 

موظفون في بالط الدول التي يديرها ويحكمها 
اإلخوان.

العرب  العثمانيون  كان  فقط  قليلة  أشهر  قبل 
في  السلطان  مطامع  عن  الحديث  يصورون 
التهويل  ضروب  من  ضرب  وكأنه  المنطقة 
للدولة  المبرر  غير  العداء  أشكال  من  شكل  أو 
أردوغان  يفاوض  وبينما  اليوم،  أما  التركية، 
العالم على إقامة دائمة لقواته في سوريا وليبيا 
التكذيب  من  هؤالء  خطاب  تحّول  والعراق، 
إلى التبشير بالفاتح لعصر جديد تقود فيه تركيا 
المنطقة  شعوب  وتحمي  اإلسالمي،  العالم 
الحقيقة  في  األجنبية.  األطماع  من  ومصالحها 
ال يمتلك العثمانيون الجدد مشروع دولة أو بديل 
عن الحكومات التي يفضلون االحتالل التركي 
عليها، هم فقط يريدون هيمنة اإلسالم السياسي 
عمالق  مصنع  إلى  لتتحول  المنطقة  على 
يحتاجونها  التي  والبشرية  المالية  للموارد 
يغرقون  التي  والتطرف  اإلقصاء  ثقافة  لنشر 
فيها، وتنضح بها أدبياتهم وخطاباتهم وأدواتهم 

الفكرية والسياسية.
حيثما يحلون يحل معهم الخراب. ولم تصاحبهم 
في  كثيرة  أمثلة  ذلك.  عكس  تثبت  تجربة  أي 
مصر والسودان وتونس وسوريا وغيرها، وألن 
مشاريعهم المباشرة في كل مكان ما عدا قطر، 
األطماع  وراء  اصطفوا  وتهدمت.  تضعضعت 
األردوغانية في المنطقة وراحوا يغذونها بالمال 
يعوضون  لعلهم  والمرتزقة،  والكلمة  والسالح 
اإلخوان  جماعة  تريد  خاللها.  من  خسائرهم 
السيطرة على دول المنطقة من خالل مشروع 
هذه  يحكمون  الجديدة،  العثمانية  اإلمبراطورية 
هذا  يدعمون  العثماني،  االحتالل  عبر  الدول 
يتركهم  ثم  أوطانهم،  يتمكن من  االحتالل حتى 

والة له وجباة ألمواله وضرائبه في هذه الدول، 
أحد  وال  المشهد  يتصدرون  ال  هذا  في  وهم 
يتعرض لهم، ألنهم تحت حماية اإلمبراطورية. 
ما يزيد بشاعة هذا المخطط هو أن اإلخوان ال 
من  لدولهم،  العثماني  االحتالل  كلفة  يتحملون 

يتحملها ويدفع ثمنها ماالً ودماً، هم أبناء البالد 
ذلك  أجل  من  تساندهم  تركيا  أن  يظنون  الذين 
عندما  ولكن  ألوطانهم،  ينشدونه  الذي  التغيير 
يجدون  المعركة  غبار  ويهدأ  الحرب  تنتهي 
الواقع  أنفسهم عبيداً الحتالل ال يقل سوءاً عن 

الذي ثاروا ضده

ماذا يريد العثمانيون العرب؟
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التي  القاتمة  الجائحة  األسود.  الوباء  »داعش« 
ابتلت بها الشعوب عامة وشعوب شمال شرق 
فيها  وتفننت  تنوعت  جرائم  بخاصة،  سوريا 
داعش حتى باتت مثال الشر ومنهج التطرف، 
وتدمير  واغتصاب  انتهاكات  و  سبي  و  قتل 

للحضارة والميراث اإلنساني.
دخول  مع  مبكر  موعد  على  كوباني  كانت 
مقاومتها  يوميات  وتحولت  إليها،  الشر  غربان 
بها  تغنى  مقاومة  وأغنيات  نصر  أناشيد  إلى 
كانت صعبة  والمعادلة  المقارنة  العالم،  أحرار 
للغاية وعلى طرفي نقيض؛ فكوباني باتت قبلة 
واألشرار،  الشر  وجه  في  والحرية  المقاومة 
والمرتزقة  الدنيا  أشرار  داعش  جمعت  بينا 
النظم  من  العديد  وبرعاية  العالم  أصقاع  من 
فعلت  ،كما  منها  ودعم  والشوفينية  الدكتاتورية 

تركيا.

داعش »السكني« الرتكية يف خارصة 
الشعوب الساعية للحرية

ال تعد المجازر التركية وال تحصى؛ سواء منها 
تلك التي نفذتها بذاتها أو عبر وكالئها ومجزرة 
أفظع  من  كانت   2015-6-25 في  كوباني 

الجرائم التركية بأيٍد داعشية.
على  سوريا  شهدتها  عدة  انتهاكات  و  مجازر 
بينها  من  كان  متعددة  أماكن  وفي  أعوام  مدى 

النظام  قوات  ارتكبتها  التي  الحولة  مجزرة 
يد  على  الزور  دير  في  الشعيطات  ومجزرة 
نفذتها  التي  كوباني  ومجزرة  داعش  مرتزقة 

داعش بدعم ورعاية تركية 
لداعش  امتحان  وأقسى  أول  كوباني  كانت 
وعندما كسرت شوكتها جاء انتقامها الفظيع فجر 
يوم 25-6-2015 وراح ضحية تلك المجزرة 
قرية  أهالي  من  جلُّهم  مدنياً   «  233« قرابة 
برخ باتان وما حولها ومن بينهم نساء وأطفال 
وشيوخ، وقام  ما بين »80 -100« مرتزق من 
مرتزقة داعش من بينهم »سوريين« بالتنكر في 
الزي الرسمي لوحدات حماية الشعب وبواسطة 
داخل  إلى  بالتوجه  عسكرية  عربات  ثمانية 
المدينة من مناطق جنوب المدينة وانقسمت إلى 
بشكل  المدينة  إلى  األولى  انطلقت  مجموعتين 
قرية  أرجاء  ضمن  انتشرت  والثانية  مباشر، 
برخ باتان إحدى أكبر القرى جنوب المقاطعة، 
ضد  المعارك  في  ألهلها  الكبير  الدور  وذات 
من  عدد  أكبر  بقتل  األخير  من  رغبة  داعش، 

المواطنين.
استغرب  المجموعتين  تحركات  أولى  مع 
األهالي من تصرفات المرتزقة واعلموا قوات 
األمن الداخلي »األسايش«  باألمر وعلى الفور 
وعدد  العالية،  المباني  أسطح  المرتزقة  اعتلى 
خاللها  من  السيطرة  يمكن  التي  المناطق  من 
ومبنى  اآللي  الفرن  ومنها«  الجوار   على 
المدينة،  جنوب  حلب  طريق  الذاتية،  اإلدارة 
محيط محطة محروقات مصطفى درويش، حي 
كانيا كردان شرق المدينة، حي الجمارك، ساحة 
الحرية وسط المدينة، سوق الهال القديم، شارع 
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األسايش تكشف التسلّل واملقاومة 
تُفِشل املخطط األسود

بالمجموعات  لألسايش  المدنيين  إبالغ  مع 
ستة  من  مؤلفة  منهم  مجموعة  قامت  المريبة 
حقيقة  واكتشفت  األمر  باستطالع  أعضاء 
قام  للمدينة  الجنوبي  المدخل  وفي  المتسللين، 
المرتزقة بصب وابل من الرصاص عليهم بعد 
كشف حقيقتهم لمنهم من نشر الخبر ومقاومتهم.
البداية حيث ظنوا عن  التبس على األهالي في 
صرين  بلدة  حررت  الشعب  حماية  وحدات 
فخرجوا محتفلين، واستغل المرتزقة ذلك فزاد 
يربو  ما  ارتقى  إذ  المدنيين،  من  الشهداء  عدد 

أرجاء  الدماء  وغطت  شهيداً  مدنياً   233 على 
من شوارع المدينة.

كانت تركيا على اتصال مباشر وتدعم المرتزقة 
لوجستياً و تفتح لهم المعابر عالنية وباتت تخطط 
المنطقة عبر الهجوم على شكل  للسيطرة على 
عصابات بدًءا من قرية برخ باتان جنوباً وبلدة 
واالنتشار  الفرات،  ضفاف  على  غرباً  شيوخ 
في المدينة شماالً . وفتحت معبر »معبر مرشد 
كوباني   مدينة  من  بالقرب  الحدودي  بينار«  
شمال  مفخخة  بعربة  اإلجرامي  التفجير  لتنفد 
لمحاولة  خاللها  داعش  مرتزقة  تسلل  المدينة 

االنتقام لخسارتهم  المعارك السابقة.
المقاومة البطولية التي دامت ثالثة أيام تمكنت 
التي  الشعب  حماية  ووحدات  األسايش  قوات 

المرتزقة،  فيها  تمركز  التي  النقاط  حاصرت 
تحركت  التي  األسايش  مجموعة  وارتقت 
أوقفت  أن  بعد  الشهادة  مرتبة  إلى  البداية  في 
المرتزقة لفترة وحدّت من توسيع جرائمها، وما 
صعّب المهمة تمكن المرتزقة من نشر القناصة 
أغلب  أن  استراتيجية، غير  مباٍن وأماكن  على 
المرتزقة تم القضاء عليهم وتمكن بعضهم من 

الفرار وقُبض على العديد منهم.
قرية  أهالي  أبداها  التي  المحلية  المقاومة  بينما 
من  المرتزقة  عشرات  أجبرت  باتان  برخ 
االنسحاب من القرية، حيث تمكن سكان القرية 
الحر  والجيش  الشعب  حماية  وحدات  ومقاتلو 
المتحالف مع الوحدات من قتل عدد من المرتزقة 

األجانب، فيما تمكن بعضهم من الفرار.

شهداء وجرحى... وانتصار

بعد مضي حوالي الشهر وفي 21 تموز2015 
بياناً  كوباني  لمقاطعة  التنفيذي  المجلس  أصدر 
عن  الحقائق  لتقصي  لجنة  وعبر  فيه  كشف 
من  شخصاً   27 منهم  مدنيا   233 استشهاد 
الجرحى 273  باتان، وبلغ مجموع  قرية برخ 
جريحاً، بينما استشهد ثالثين مقاتالً من صنوف 
وقضي  للعملية  التصدي  في  المشاركة  القوات 
سبعة  عدا  ما  المتسللة  المجموع  كامل  على 

مرتزقة آوتهم تركيا.
مجزرة كوباني صفحة مقاومة ناصعة، ووصمة 
عار لتركيا، وشهداؤها الخالدون يستذكرون كل 

عام وكل يوم بالدموع والشموع.

وما  اإلعالم،  أمام  مغلقة  منطقة  عفرين  باتت 
يصُل من أخبارها هو الجزء اليسير جداً، وفي 
االحتالل  جرائم  تجاوزت  السالحِ  فوضى  ظل 
األهالي  لدفع  الحدوِد،  كّل  ومرتزقته  التركّي 
يكتفي  ال  إذ  المنطقِة،  مغادرةِ  إلى  بقوا  الذين 
الديمغرافيّة  للتركيبة  نسبّي  بتغيير  االحتالل 
للمنطقة بإسكان عوائل المرتزقة فيها والموالين 
له، بل يهدف إلى إنهاء الوجود الكردّي األصيل 
ينقل  االرتزاق  خّزان  عفرين  باتت  ال  فيها، 

االحتالل منها العناصر للقتال في ليبيا 

اشتباكات 

الثالثاء  يوم  بوست  عفرين  موقع  نقل 
2020/6/23 عن مصادر محليّة أّن االحتالل 
الوطنّي  »الجيش  مرتزقة  إلى  أوعز  التركّي 
إقليم  مركز  داخل  مقراتِها  بإخالِء  السورّي«، 
خارج  مواقعها  إلى  والتوّجه  المحتل،  عفرين 
المدينة، خالل مهلٍة ُحدّدت بثالثة أشهر، األمر 

الذي خلق حالةَ امتعاٍض عاّمٍة لدى المرتزقة.
المدينة على  في  اإلبقاء  األمِر سيتم   وبموجُب 
والعسكرية«،  المدينة  »الشرطة  ميليشيات 
لو  األمَر حتى  يرفض  من  اعتقال  طائلِة  تحت 
ليبيا.  في  للقتال  المرتزقة  وإرسال  قياديّاً،  كان 
في  وقعت  محدودةً  اشتباكاٍت  أّن  الموقع  ونقل 
قرية ترندة بين ميليشيا »الشرطة العسكريّة«، 
ومرتزقة »الحمزة« بسبب رفض األخيرة تنفيذ 
من  عددٌ  الحادِث  خلفية  على  واُعتقل  األمر، 

مرتزقِة الحمزة. 
األحد  اإلنسان،  لحقوق  السورّي  المرصدُ  وثّق 
2020/6/22 وقوع اشتباكاٍت عنيفة في شارع 
بين مجموعتين من  بلدة جندريسه  يالنقوز في 
قتيل  عن  وأسفرت  الشام«،  »أحرار  مرتزقة 
التركيّة.  المشافي  إلى  نُقل بعضهم  و5 جرحى 
والغالب أّن خالفاُ على تقاسم المسروقات كان 

سبب االشتباكات. 

انفجار عبوة ناسفة يف عفرين

أصيب 6 مستوطنين بينهم أربعة أطفال بجراح 
مساء السبت 2020/6/20، جراء تفجير عبوة 
شارع  في  سوزوكي  بسيارة  مزروعة  ناسفة 
تتبنى  أن  دون  عفرين،  مدينة  وسط  الفيالت 
أي جهة المسؤولية عن التفجير. وكانت العبوة 
أوتوستراد  على  سيارة  في  ُزرعت  قد  الناسفة 
ومشفى  آفرين  مشفى  بين  مركونٍة  الفيالت 
المرتزقة  أّن  محليّة  مصادر  وأفادت  ديرسم. 
من  واالقتراَب  التفجيِر  حادِث  تصويَر  منعوا 

المكاِن.
وفي ادعاء مكشوٍف أصدرت ما تسمى »رابطة 
كانت  والتي  السوريين«  الُكرد  المستقلين 
بياناً  »الحمزة«،  ميليشيا  في صفوف  منضوية 
بالتفجير،  مستهدفاً  كان  مكتبها  أّن  فيه  زعمت 
به.  لحقت  التي  األضرار  طبيعة  توضيح  دون 
التفجير  موقع  من  القريبة  البيوِت  كّل  أّن  علماً 
يناقضه  الرابطة  وادعاء  األضرار.  بها  لحقت 
الواقع، إذ أّن المقّر يقُع في البناء الذي يشرُف 
جاهد  المرحوم  بناء  في  جندريسه  مثلث  على 

مباشرة  يكوَن مستهدفاً  أن  يمكُن  الغبارّي، وال 
بالتفجير نظراً لبُعد المسافة. والغالب أّن التفجير 
بسط  على  الفصائلّي  التنافِس  سياق  في  كان 

النفوذ بالمدينة.
عقب  جاء  التفجيَر  أّن  محليّة  مصادر  وأفادت 
الشرقية«،  مرتزقة »جيش  اقتحام  من  ساعات 
والهيئة  الكرد«  صقور  »لواء  ميليشيا  لمقر 
الُمنحلّة وسط إطالق كثيف  لكرد سوريا  العليا 
اللوحاِت  كلَّ  وأزالوا  الهواء،  في  للرصاص 
محتوياته  جميع  وصادروا  المقِرّ  واجهِة  عن 
عالمات  ووضعوا  المقرات،  على  واستولوا 
لمرتزقة  تابعة  أصبحت  المباني  أنَّ  إلى  تشيُر 

جيش الشرقية. 

سلب..

أقدم مسلحون من مرتزقة فرقة السلطان مراد” 
االعتداء على  الجمعة 2020/6/19 على  يوم 
المواطن محمد حسن عرب، بالضرب المبرح 
في  أغنامه  برعي  يقوم  كان  بينما  تقييده  بعد 
ومشاليه/مشعلة.  كفرجنة  قريتي  بين  يقع  واد 

وسرقوا 3 رؤوس ماشية منه، والمواطن محمد 
إلى  عائلته  قِدمت  العربّي  المكّون  من  عرب 

المنطقة منذ أربعين عاماً.
تابعون  مرتزقة  أقدم  أيضاً  كفرجنة  قرية  وفي 
بتاريخ  السبت  يوم  اإلسالم  جيش  لفصيل 
جميل  المواطن  خطف  على   2020/06/20
منان حمدوش واقتياده إلى جهة مجهولة. وفي 

التالي أطلق سراحه مقابل جرار زراعّي.
الشام”  “فيلق  مرتزقة  يستمر  بلبله،  ناحية  في 
بسلب موسم “ورق العنب على مرأى أصحاب 
الكروم في قرى )دراقليا وميدان اكبس( وعلى 
ويتم  وعشونة(،  كاريه  قرية   – )بيباكا  طريق 
تشحن اإلنتاج إلى سوق الهال في مدينة عفرين.

إتاوات..
في ناحية “موباتا، خيّرت مرتزقة لواء السلطان 
سليمان شاه- العمشات يوم الجمعة 202/6/19، 
العوائل الكرديّة التي بقيت في قرية كاخره بين 
دفع إتاوة ماليّة مقدارها 200 دوالر أو مغادرة 
المستوطنين  إسكان  ليتمَّ  وقريتهم،  منازلهم  من 
بدالً عنهم فيها. ونقلت منظمة حقوق اإلنسان-
مجموعات  بأّن  محليّة  مصادر  عن  عفرين 
)العمشات(  لمرتزقة سليمان شاه  تابعة  مسلّحة 
سابٍق  وجود  إلى  إضافة  القرية  إلى  اُستقدمت 
خمس  إنذاُر  وتمَّ  القرية،  في  سمرقند  لمرتزقة 
منازلهم  بمغادرة  األصليين  السكان  من  عوائل 
إلى أي جهة، واختيرت العوائُل التي يغيُب عنها 

معيلها بسبِب الخطف أو الوفاة. 
الجدير بالذكر أن قرية كاخره كان يسكنها نحو 
مع  عائلة   200 نحو  منها  ُهجر  عائلة،   500
بداية االحتالل، ومع قيام مرتزقة »العمشات« 
بالقرية  وأقربائهم  عناصره  عوائل  بإسكان 
انخفضت  األصليين  السكان  على  والتضييق 

نسبة السكان األصليين إلى أقل من %40

اللغة الكرديّة تهمة

اعتدى مسلحان من ميليشيا “فيلق الشام” بتاريخ 
المواطنين  على  عنيٍف  بشكل   2020/6/17

إبراهيم شيخو وإبراهيم شيخو  الُكرديين محمد 
عليهما  وانهالوا  شرا  بناحية  دراقليا  قرية  في 
تحدثهما  بسبب  البنادق  بأخمص  بالضرب 

تحدثهما باللغة الُكردية في حضور المرتزقة.
واالستفزاز  التضييق  إجراءات  إطار  وفي 
عشوائياً  المارة  المرتزقة  حواجز  تستوقف 
أم  مسلمين  عرباً،  أم  ُكرداً  كانوا  إن  وتسأل 
األمنّي،  المقر  إلى  الكردّي  ويُساق  إيزيديين، 
البحث  بغاية  للعثور  هاتفه  ويُفتش  ليُستجوب 
عن حّجة لخطف واالبتزاز المالّي. ونقل موقع 
الشامية«  »الجبهة  مرتزقة  أّن  بوست  عفرين 
يوم السبت 2020/6/20، اختطفت القاصرين 
الُكرديين »رشيد شيخ كيلو )16عاما( وصالح 
مصطفى)17عاماً( على حاجزها األمنّي بحي 
األشرفية بمحيط دوار كاوا بحّجة »الُمكابرة«، 
واقتيدا إلى المقّر األمنّي الكائن في محيط »دوار 

كاوا«، لتفرج عنهما بعد وقت قصير.
الحرائق التهمت 141 دونم من محصول القمح

نقالً  عفرين   – اإلنسان  حقوق  منظمة  نشرت 
أّن  شيراوا،  ناحية  في   « محليّة  مصادر  عن 
بتاريخ  ومرتزقته  التركّي  االحتالل  قصَف 
إلى  أدّى  »بينه«  قرية  على   2020/6/19
أراضي  من  تقريباً  دونم   )141( احتراق 

محصول القمحِ العائدة ألهالي القرية.

إطالق نار تعسفّي

في  الحمزة”  “فرقة  ميليشيا  من  مرتزق  أقدم 
في  الواقع  األحد  ليلة  العاشرة من  الساعة  تمام 
2020/6/14 على إطالق 3 رصاصات على 
عطش  الرحمن  عبد  شعبان  الُكردي  الشاب 
مقر  أمام  لدى مروره  ديني«،  بـ »خل  الملقب 
أدى  ما  راجو،  شنكيليه-ناحية  بقرية  المرتزقة 
إلى أحد  إلصابته برصاصة في فخذه وأسعف 
اإلنسان  حقوق  منظمة  ووفق  عفرين.  مشافي 
على  الرصاص  إطالق  سبب  أّن  عفرين،  في 
المرتزق  طلب  رفضه  هو  “عطش”  المواطن 
وإعداد  الميليشيا  مقر  تنظيف  منه  الليلة  تلك 

الطعام لمرتزقة المقر! 

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

تقرير/ عبدالرحمن محمد

تقرير/ رامان آزاد

كوباين ... ليلة حالكة وإشراقة نصر

عفرين... االحتالل وفوضى السالح

صادق بركات خليل حبو

تقرير/ شيار كرزييل

الدراما السورية.. معاناة باهتة يف رواية قصص الحرب واللجوء

مركز تل رفعت... توعية وتثقيف المجتمع 

المجتمع،  لنقل صورة  رئيسية  أداة  الدراما  تعد 
وفي بعض األوقات تلعب دوراً كبيراً في إثارة 
أنه وفي  المساعدة في حلها، إال  القضايا وربما 
تسع  بعد  حقيقية  بأزمة  تمر  السورية  الحالة 
السوري  الالجئ  وبقي  الحروب،  من  سنوات 

على هامش اهتماماتها.

الدرامي  سياقها  في  المسلسالت  بعض  حاولت 
السوريين  الالجئين  قضايا  من  جزء  نقل 
الموجودين في لبنان على وجه التحديد، ال سيما 
وأنها تندرج ضمن فئة األعمال السورية اللبنانية 
المشتركة التي زاد اإلقبال عليها خالل السنوات 

التسع األخيرة.

نلتقي – 2015«  األعمال »غداً  تلك  أبرز  من 
لكاتبه إياد أبو الشامات، وبطولة كاريس بشار، 
الهادي  عبد  عماري،  المنعم  عبد  خليل،  مكسيم 
سرد  المسلسل  حاول  وقد  وغيرهم.  الصباغ 
من  هربت  وفلسطينية  سورية  عائالت  قصص 
مجتمعها  وأنشأت  لبنان،  إلى  الحرب  جحيم 
الخاص في مدرسة مهجورة بالقرب من بيروت 
تتنوع  بيت صغير.  إلى  فيها  كل غرفة  لتتحول 

الشخصيات في العمل بين المؤيد للنظام السوري 
المتطرف  وحتى  له  والمعارض  منه  والمستفيد 
الراغب في حكم الدولة اإلسالمية، وبين اإلنسان 
أو  العيش  لقمة  يبحث عن  وآخر  الحالم  المثقف 
فينجح  اللجوء،  مستنقع  من  بها  يهرب  وسيلة 
بعض منهم بالوصول إلى بر األمان )فرنسا( في 
حين يكون الموت الفعلي أو النفسي من نصيب 

آخرين.

تطرق المسلسل إلى جوانب من القضايا السوريا 
أطراف  من  أي  إلى  االنحياز  دون  المتشعبة 
باستخدام  حنا  رامي  المخرج  ليتمكن  النزاع، 
من  الشاحبة  والديكورات  الخافتة  اإلضاءة 
أمسى سمة  الذي  والتشرد  المدقع  الفقر  تصوير 
الجوار، وهذا ما  السوريين في دول  المهّجرين 
للممثلين-  العالي  األداء  إلى  -باإلضافة  جعله 
الجمهور  أحبها  التي  القليلة  األعمال  من  واحداً 

السوري، وحتى العربي بجميع أطيافه.

يالزم  الذي  والقهر  القاسية  اللجوء  ظروف 
المشاهد  في  أيضاً  نجدها  لبنان  في  السوريين 
األخيرة من المسلسل القصير »العميد – 2020« 

في  بروفيسور  دور  حسن  تيم  فيه  لعب  الذي 
التحليل الجنائي، يدفعه شغفه المهني إلى الكشف 
عن مالبسات اختفاء زوج روائية معروفة لعبت 
حقائق  لتظهر  بشار،  كاريس  الممثلة  دورها 
القضية أن الزوج لم يكن يعمل في بيع اللوحات 
ويدير  بالبشر  االتجار  في  بل  الفنية  والتحف 
المسلسل  يظهر  المخيمات.  أطفال  لبيع  شبكة 
في  السوريّة  المخيمات  لواقع  مؤلمة  مشاهد 
المعيشية  الظروف  على  الضوء  ويسلط  لبنان، 
الصعبة التي تدفع كثيراً من الالجئين السوريين 

إلى البحث عن أي سبيل للخالص.

قصص املعاناة ما قبل 

اللجوء وبعده

وإنما  اللجوء،  مع  تبدأ  السوريين ال  معاناة  لكن 
السوري،  الداخل  في  معاناة  من  ذلك  يسبق  ما 
وخيباتها،  الهجرة  أحالم  من  بذلك  يرتبط  وما 
التطرق  حمادة  ممدوح  الكاتب  حاول  ما  وهو 
إليه في مسلسل »ضبوا الشناتي – 2014« من 
خالل الكوميديا السوداء بوصفها جزءاً من حالة 
العائلة السوريّة القابعة في مناطق سيطرة النظام 
أساسيات  وانعدام  فقر  من  تعانيه  وما  السوري 

العيش.

البطولة  بأدوار  قام  الذي  المسلسل،  هذا  يعد 
أهم  من  وآخرون،  عرفة  وأمل  كوسا  بسام  فيه 
المسلسالت التي نقلت معاناة شريحة واسعة من 
قصة  يروي  إذ  السوري،  الداخل  في  العائالت 
سببته  الذي  الضغط  من  الهرب  تحاول  عائلة 
العجوز،  القارة  إلى  بالذهاب  وتحلم  الحرب، 
فترهن بيتها وحياتها لتحقيق هذا المبتغى، وفي 
نهاية العمل تنجح األسرة بركوب القارب )البلم( 
السوريّة،  العائالت  من  العديد  وكحال  لكنها، 

عمله  عكس  وعلى  بالموت.  رحلتها  تختتم 
»ضيعة ضايعة« يستثني الكاتب الطفلة سيرينا 
بوعاء  أمها  ربطتها  بعدما  عائلتها  مصير  من 
كان  ذلك  ولعل  الغرق،  من  أنقذها  بالستيكي 
مفتوحاً  األمل  باب  ترك  في  الكاتب  من  رغبة 

حتى في صميم المأساة.

إعالن مخفي لقصص السلطة

أفقدت تداعيات الحرب العمل الدرامي السوري 
انعدام  يكون  يكاد  ما  إلى  وأدت  أصالته، 
تقديم  في  قُدماً  المضي  على  اإلنتاجية  القدرة 
المحتوى النابع من عمق المشكالت االجتماعية 
أغلب  فباتت  السياسية،  وحتى  واالقتصادية، 
وخاصة  مشتركة،  عربية  الدرامية  األعمال 
اللبنانية السورية منها، أبطالها نجوم سوريون، 
شركات  إلى  لجأت  معروفة  أسماء  ومخرجوها 
اإلنتاج الخليجية غالباً، التي تفضل عدم الخوض 
ألسباب  إما  السوريا،  النزاعات  تفاصيل  في 

ترويجية، أو ألخرى سياسية.

في  األمنية  األجهزة  تسيطر  أخرى  جهة  ومن 
ليتحول  الحياة،  جوانب  جميع  على  سوريا 
والهم  األلم  لنقل  مرآة  من  المرئي  الفني  العمل 
التي يرغب  للرسائل  إلى إعالن مبطن  الشعبي 
النظام في إيصالها، وزاد الوضع قتامة مع حالة 
ومنع  السوريين،  الممثلين  طالت  التي  التشرذم 
بعضهم من العودة إلى البالد. لذلك باتت معظم 
رواية  تكرر  سوريا  داخل  المنتجة  األعمال 
التي  تلك  أما  وتخدم مصالحه،  لألحداث  النظام 
يتم إنتاجها وتصويرها في الخارج فيمكن القول 
إن غالبيتها لم يرتِق إلى مستوى الحدث السوري 

ولم يستطع نقل الواقع بتجرد.

قاموا  السوريين  الالجئين  من  كثيراً  أن  يُذكر 
والقصيرة  الروائية  األفالم  عشرات  بإنتاج 
اللجوء  إلى حد ما واقع  التي المست  والوثائقية 
بمعاناتهم،  ترتبط  وقضايا  مواضيع  وطرحت 
لكن أكثرها لم يكن في متناول المشاهد العادي، 
المهرجانات  في  للمشاركة  إنجازها  تم  وإنما 

والمسابقات السينمائية العالمية.

األمم  من  الكثير  تعاني  رفعت:  تل  روناهي/ 
فتكون  والعلم  الثقافة  عن  االبتعاد  مشكلة  من 
الدول  قبل  من  الشعوب  تلك  الستغالل  ثغرة 
تبعد  بيئة  خلق  إلى  تهدف  والتي  الرأسمالية، 
الثقافة كي تهيمن عليها،  المجتمعات عن  تلك 
المدرسين  من  نخبة  قام  المنطلق  هذا  ومن 
التي  رفعت  تل  ناحية  ومثقفو  الفكر  وأصحاب 
نزحوا  الذين  عفرين  مقاطعة  أهالي  فيها  يقيم 
بفتح  التركي  االحتالل  انتهاكات  بسبب  قسراً 

مركٍز للتثقيف.

للتثقيف  مركز  فتح  على  بالعمل  المثقفون  بدأ 
المضادة  الدعاية  ومحاربة  بالمجتمع  والرقي 
المحاضرات  إعطاء  وهي  وسائل،  بعدة 
والندوات والنقاش، وعرض المواهب من شعٍر 
وإقامة أمسيات شعرية؛ كما يعتبر المركز مقر 
اإلصغاء  مثل  المفيدة  باألمور  الوقت  لقضاء 
للمطالعة  وفيه جناح  الشطرنج  ولعب  للقصص 
ومكتبة. وفي زيارة لرؤية كيفية تحضير مركز 
العلم وتنوير المجتمع تفاجئنا بإقبال الناس عليه 

كبير،  وبشكٍل  رسمياً  افتتاحه  يتم  أن  قبل  حتى 
على  المركز  أعضاء  مع  يتعاونون  أنهم  كما 
بإلقاء  المركز  عن  المسؤولين  ويقوم  تجهيزه 

المحاضرات وعقد اجتماعات مع األهالي.

ومنهم  المركز  بتأسيس  قاموا  من  مع  والتقينا 
الثورات  أن  المعلوم  »من  قائالً:  حبو  خليل 
ومن  شأنها؛  وإعالء  بالمجتمعات  الرقي  هدفها 

هذا المنطلق نحن كفئة مثقفة في تل رفعت قمنا 
واكتساب  الجهل  لمحاربة  المركز  هذا  بإنشاء 
المعارف، ألن الجهل يجعل الفرد والمجتمع غير 
قادر على التمييز بين الخطأ والصواب، وتجعله 
غير قادر على إطالق أحكام سليمة وصحيحة، 
عليها  والسيطرة  المجتمعات  استثمار  يتم  حيث 
عن  بعيداً  والمجتمع  الفرد  جعل  طريق  عن 

العلوم والمعارف«.

أهمية املركز وإمكاناته املحدودة

وأضاف خليل بأن المركز سيكون بمثابة منهل 
للعلوم والمعارف كما أنهم يقومون بالتنسيق مع 
االرتقاء  أجل  من  وخبراء  ومختصين  أساتذة 
السياسية  الناحية  من  الفرد  وعي  بمستوى 
يكون على علم ودراية  والعلمية، كي  والثقافية 
الواقع  تحليل  على  قدرة  ويمتلك  باألحداث 

المعاش واألحداث التاريخية. 

النقاش مع مجلس  في حديثه: »بعد  وأكد خليل 
ناحية تل رفعت عن أهمية إقامة هذا المشروع 
رفعت  تل  مدينة  داخل  دار  بتأمين  المجلس  قام 
قمنا  األساس  هذا  وعلى  لعملنا،  مقر  ليكون 
تجهيز  على  بالعمل  بالمباشرة  طوعي  وبشكل 

المكان  تنظيف  األولى  الخطوة  وكانت  المركز 
وإقامة حديقة صغيرة داخل فناء الدار، كما قمنا 
بشراء بعض الكتب وتم إحضار مكتبة وبعض 

الطاوالت والمقاعد« 

ألصحاب  بكلمة  »نتوجه  بالقول:  خليل  وختم 
األقالم الحرة والفكر النير بالتعاون مع مركزنا 
كما  والمعنوي  المادي  الدعم  لنا  يقدموا  وأن 
يقوموا  بأن  الجزيرة  في  الذاتية  اإلدارة  نطالب 
كي  للكتاب،  ماسة  بحاجة  ألننا  الكتب  بإرسال 
يستفيد منها القّراء ألن مقاطعة الشهباء ال تمتلك 
وليس  واالستعارة  الكتب  لبيع  ومكتبات  مراكز 
بمقدورنا الشراء، ألننا نعاني من الحصار وما 
المنازل  حطام  بين  من  وإخراجه  بشرائه  قمنا 

المدمرة ما هو إال الشيء القليل«.  

من  وهو  بركات  صادق  المدرس  تحدث  كما 
قائالً: »نحن اآلن  للمركز  المؤسسين  األعضاء 
لم  إننا  من  الرغم  وعلى  التحضيرية  الفترة  في 
نفتتح المركز بشكل رسمي إال إنه هنالك إقبال 
الجيد  اإلقبال  وبسبب  األهالي،  قبل  من  جيد 
التي  العديد من المحاضرات  بإلقاء  والدائم قمنا 
تهتم بالواقع االجتماعي المعاش وكيفية االهتمام 
بالمعارف في ظروف الحرب، كما نقوم بقبول 
أجندة  ضمن  لتكون  الزوار  من  االقتراحات 

المركز.  كما هنالك زيارات من قبل الطلبة وهذا 
يظهر اهتمام أهالي الناحية بالمركز«. 

أكثر  فقبل  بالقول  بركات  صادق  وأشار 
عفرين  في  العاموديون  كان  1500عام  من 
لنشر  والقفار  الجبال  في  الطرقات  يختارون 
العلوم واألخالق والدين النصراني، ونحن أقمنا 
مركزنا في تل رفعت إلحياء هذه الثقافة فبإرادتنا 
إلى  ونصل  والعمران  العلم  ننشر  الحرة سوف 
مجتمع سليم متآخي يمتلك فكراً حراً ديمقراطياً.

ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  مع  التقينا  كما 
قائالً: »من  الذي تحدث  تل رفعت محمد حنان 
بالمجتمع  تهتم  المحلية  المجالس  بأن  المعلوم 
واالقتصادية  الثقافية  المشاريع  جميع  وتدعم 
من  العون  بتقديم  وتقوم  والفنية،  والرياضية 
تل  ناحية  مثقفو  قام  أن  وبعد  إنجاحها،  أجل 
رفعت بطرح فكرة إقامة مركز لتوعية المجتمع 
ومطالبتنا بالتعاون معهم وبعد النقاش عن كيفية 
عملهم رأينا بأنها فكرة جيدة، وتصب لمصلحة 
المجتمع وعلى هذا األساس تمت الموافقة، وقمنا 
بتأمين دار داخل المدينة كي يتم إنشاء المركز، 
كي  والطاوالت  المقاعد  بتقديم  نقوم  كما سوف 

يتم تجهيز المركز الستقبال الزوار«.     
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تقرير/ إيريش محمود
تقرير/ ليكرين خاين

نقص يف األدوية وارتفاع أسعارها.. ما هي الحلول؟

مركز »آمالنا« يبعث األمل يف نفوس ذوي 
االحتياجات الخاصة..

سلمان بارودو: »نسعى لتحقيق االكتفاء الذايت من خالل استقبال القمح وتخزينه«

بلدية قامشلو تخصص مزيانية 313 مليون لرية سورية
 لألعمال الخدمية لعام 2020

لبلدية  املشرتك  الرئيس  أشار  ـ  قامشلو  روناهي/ 

املقّرر  الشوارع  عن  شمعون  كربئيل  قامشلو 

شارعاً  عرش  أربعة  وهي   ،2020 لعام  تزفيتها 

أحياء  يف  الرتقيعات  أعامل  إىل  باإلضافة  رئيسياً، 

إىل  أيضاً  ألفي مرت مكعب، وأشار  املدينة بكمية 

مدينة  يف  الخدمية  لألعامل  املخصصة  امليزانية 

قامشلو.

المشاريع  أهم  أحد  من  الطرق  صيانة  تُعد 

قامشلو، حيث أن معظم شوارع  لبلدية  الخدمية 
يؤثر  وهذا  الضرر،  من  تعاني  قامشلو  مدينة 
المدينة كافة، وبخاصة  أبناء  بشكل مباشر على 
الصيف  فصل  بداية  ومع  السيارات.  أصحاب 
مع  قامشلو  مدينة  في  الشعب  بلديات  تعاقدت 
تزفيت  بمجال  المختصة  زاغروس  شركة 

الشوارع  وصيانة  الطرق  لتعبيد  الطرقات، 
أبناء  تخدم  أخرى  وخدمات  منها،  المتضررة 

المنطقة.

وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا » روناهي » 
لقاء مع الرئيس المشترك لبلدية قامشلو كبرئيل 
شمعون الذي بدوره أفادنا عن المشاريع الخدمية 
مد  ومنها  مشاريع  عدة  وهي   ،2020 لعام 
المجبول الزفتي، وهناك ما يقارب أربعة عشر 
تزفيتها،  سيتم  قامشلو  مدينة  في  رئيسياً  شارعاً 
باإلضافة إلى الترقيعات بكمية ألفي متر مكعب، 
وتم التعاقد مع شركة زاغروس المختصة بمجال 

مد المجبول الزفتي.

تم  التي  للشوارع  »بالنسبة  شمعون:  وأضاف 
هناك  اآلن  حتى  الزفتي  المجبول  بمد  تزفيتها 

دوار  شارع  من  ومنها:  رئيسية  شوارع  ثالثة 
من  عويجة  شارع  سوني،  دوار  وحتى  سيفان 
دوار تشرين حتى شارع كورنيش، وشارع من 
دوار سيفان حتى شارع الوحدة« وأشار إلى أن 
الشوارع التي تم تحديدها قليلة جداً؛ كون هناك 
الزفتي.  المجبول  مد  إلى  تحتاج  كثيرة  شوارع 
ولكن؛ في هذه السنة كانت الميزانية المخصصة 
ارتفاع  إلى  السبب  يعود  قليلة،  الخدمية  ألعمال 
الخدمات  كمية  تقليص  تم  بأنه  وأكد  الدوالر. 
المطلوبة  الميزانية  وجود  لعدم  تنفيذها  المقرر 
وأشار إلى أن الميزانية المحددة لألعمال الخدمية 
في بلدية قامشلو كانت 313 مليون، و283 ألف 
الميزانية  هذه  »وكانت  وأعقب:  سورية،  ليرة 
ارتفاع  بسبب  ولكن؛  األعمال.  لمعظم  كافية 
الدوالر في الفترة األخيرة أدى ذلك إلى انهيار 
تدني الميزانية المخصصة بسبب ارتفاع معظم 
جميع  في  كورونا  وباء  ظهور  وأيضاً  المواد، 
التجوال،  لمنع  المفرض  والحظر  العالم  أنحاء 
المقررة  الخدمات  تقليل  في  سبباً  أيضاً  كان 
تنفيذها«. واختتم الرئيس المشترك لبلدية قامشلو 
كبرئيل شمعون حديثه بالقول: »بالنسبة ألعمال 
والحجر  المقالع،  وبقايا  الصحي،  الصرف 
المكسر سوف يتم العمل عليها حسب اإلمكانية 

المتوفرة لدينا«.

نقص  من  سوريا  وشرق  شمال  سكان  يعاني 
توفرها  حال  في  أسعارها  وارتفاع  األدوية  في 
هذا غير االستغالل واالحتكار، فما هي أسباب 

النقص والغالء وما هي الحلول؟

عام  منذ  سوريا  في  المندلعة  المعارك  تسببت 
منها  يسلم  ولم  التحتية,  البنية  بتدمير   2011
األخرى,  القطاعات  حال  كما  الصحي  القطاع 
التي اعتمد  إذ تعرضت معامل صناعة األدوية 
للدمار  احتياجاتهم،  تأمين  في  السوريون  عليها 

والتخريب.

وشرق  شمال  مناطق  على  بتأثيره  هذا  وألقى 
معامل  فيها  يوجد  ال  المنطقة  فهذه  سوريا؛ 
البعث  حزب  سياسات  نتيجة  األدوية  لصناعة 
الذي منع افتتاح المعامل في المنطقة، ما جعلها 
تعتمد بشكل كلي على معامل األدوية الموجودة 
غالبيتها  تعرضت  والتي  السوري،  الداخل  في 

للدمار والنهب وخرجت عن الخدمة.

موقعها  على  العالمية  الصحة  منظمة  وأشارت 
الرسمي بداية العام الجاري إلى أن »األنسولين، 
واألمصال  التخدير،  ومواد  واألكسجين، 
لم تعد متوفرة داخل سوريا  الوريدية  والسوائل 
الصحية  المرافق  وأن  االحتياجات،  لتلبية 
توفير  على  قادرة  غير  المحلية  والصيدليات 
المزمنة  األمراض  لعالج  سيما  وال  األدوية، 

المستمرة«.

في  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس  وبحسب 
فإنه »يعمل  شمال وشرق سوريا جوان محمد، 
سوريا  في  األدوية  لصناعة  معمالن  فقط  اآلن 
في  الداخلة  المواد  نقص  من  يعانيان  وهما 

صناعة األدوية«.

غالء ونقص حاد باألدوية
 لألمراض املزمنة

وتشهد اليوم مناطق شمال وشرق سوريا غالء 
أنواعها,  بعض  توفر  وعدم  األدوية  أسعار  في 
وباألخص أدوية األمراض المزمنة مثل أمراض 

القلب والسكري واألعصاب وحليب األطفال.

ويقضي المواطنون والمرضى أياماً في البحث 
يحصلوا  أن  دون  الصيدليات،  في  األدوية  عن 
عليها، وهذا هو حال المواطن من مدينة قامشلو 
كانيه/  سريه  مدينة  من  الُمهّجر  برهو،  هواش 
محمد  والمواطن  سيدو،  إبراهيم  العين  رأس 
ضاهر الذي بحث عن دواء البنه بعد أن عجز 
مدينة  في  وجده  ثم  عليه،  الحصول  من  االبن 

حلب.

ويحّمل الصيدالني مصطفى علي، المستودعات 
األدوية  نقص  مسؤولية  المنطقة،  في  الموجودة 
في الصيدليات، حيث قال لوكالة هاوار: »هناك 
تأمينها،  في  ونالقي صعوبة  األدوية  في  نقص 

وهذا يزيد معاناة المرضى«.

فيما أشارت المواطنة نورا حمدي إلى أن هناك 
بن بعض صيدليات تحتكر األدوية، ويتفق معها 
أوضحا  حيث  خليل،  أحمد  المواطن  ذلك  في 
أهوائها،  وفق  األدوية  تبيع  صيدليات  هناك  أن 
من  متفاوتاً  الواحد  الدواء  سعر  يجعل  ما  وهذا 
المعنية  الجهات  وطالبا  أخرى،  إلى  صيدلية 
بتشديد الرقابة على الصيدليات وضبط آلية البيع 

واألسعار.

ماهي األسباب التي تقف

 وراء نقص األدوية؟

ومن جهته يرى الرئيس المشترك التحاد صيادلة 
إقليم الجزيرة خالد داؤود، أن هناك أسباب عدة 

تقف وراء نقص األدوية وغالء أسعار.

ومن هذه األسباب بحسب داوود، األزمة السورية 
وأزمة  الخدمة،  عن  األدوية  معامل  وخروج 

فيروس كورونا وإغالق المعابر والحدود.

فرض  هو  أيضاً  األسباب  »إحدى  وأضاف: 
الفرقة الرابعة ـ التابعة لماهر األسد - ضرائب 
الواردة  الطبية  المواد  على  باهظة  وإتاوات 
عبر  أو  دمشق,  من  مناطقنا  إلى  المعابر  عبر 
الطيران«، مؤكداً أن الفرقة الرابعة تفرض إتاوة 

تصل إلى 15 ألف دوالر على كل شاحنة تحمل 
األدوية إلى المنطقة.

وانتقد داؤود، ازدواجية منظمة الصحة العالمية 
وإرسالها األدوية إلى مناطق الحكومة السورية 
تلك  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وإقصاء 
المساعدات، وأكد أن المنطقة باتت تعاني نقصاً 

في أدوية القلب والسكري وحليب األطفال.

األدوية  مستودعات  بعض  احتكار  ولمنع 
اتحاد  أن  إلى  داؤود  أشار  للدواء،  والصيدليات 
الصيادلة مع هيئة الصحة أصدرا قانون عقوبات 
غرامة  وفرض  الرخصة  مصادرة  يتضمن 
الصيدليات  أصحاب  من  المخالفين  على  مالية 

ومستودعات األدوية.

المنطقة  في  كورونا  فيروس  انتشار  بدء  ومع 
وإغالق المعبر الوحيد الذي يدخل منه الدواء ـ 
معبر تل كوجر/ اليعربية - بفعل الفيتو الروسي 
في مجلس األمن، وتطبيق قانون قيصر من قبل 
وشرق  شمال  مناطق  فإن  المتحدة،  الواليات 
أكده  ما  وهذا  صحية،  بكارثة  مهددة  سوريا 
جوان  الدكتور  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس 

محمد.

ويرى الدكتور جوان محمد أنه لحماية المنطقة 
كوجر/  تل  معبر  فتح  يجب  الكارثة  هذه  من 
التي  األدوية  استيراد  يستطيعوا  حتى  اليعربية، 
تحتاجها المنطقة عبر المنظمات الدولية ومنظمة 
لتأمين  المنطقة  في  وتوزيعها  العالمية،  الصحة 

كافة األدوية التي يحتاجها المواطنون.

مركز  يف  اإلدارية  أكدت  ليك-  كريك  روناهي/ 

»آمالنا« لعالج وتأهيل وتدريب ذوي االحتياجات 

ومساندة  ومبساعدة  بأنهن  عيل  زينة  الخاصة 

كافة  النفسية  املصاعب  يتخطني  لهن  األهايل 

التي يعاين منها أطفال ذوي الهمم عىل اختالف 

أعامرهم وحاالتهم.

للتأكد من صحته  مبكر  في وقت  الطفل  متابعة 
يقوم  التي  العامة  والسلوكيات  والعقلية  النفسية 
بها أمر يحتاج من األهالي عدم إهماله، وبالرغم 
االضطرابات  بحاالت  تعنى  مراكز  وجود  من 
إال  النطق  ومشاكل  العقلي  والتخلف  السلوكية 
الحاالت  هذه  الكتشاف  أساسي  األهل  دور  أن 
مع  بالتزامن  نتيجة  إلى  للوصول  مبكراً؛ 
ضمن  جماعية  ونشاطات  لجلسات  خضوعه 
المركز. وفي هذا اإلطار كان لصحيفتنا روناهي 
آمالنا لعالج وتأهيل وتدريب  إلى مركز  زيارة 
عن  عليها  لنتعرف  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

قرب.

استقبال جميع حاالت ذوي 
االحتياجات الخاصة

ومشاكله  النطق  بحاالت  آمالنا  مركز  يعنى 
الناتجة عن أسباب عدة وهي؛ »الشلل الدماغي، 
وغيرها  التواصل«،  وصعوبة  التوحد،  طيف 
كثيرة  وأمراض  حاالت  وهناك  األسباب،  من 
جوانبها  بعض  في  تشابه  ظاهرية  بأعراض 
اضطراب التوحد. لذلك؛ فتشخيص هذه الحاالت 
الحالة  بدراسة  يقومون  إلى متخصصين  يحتاج 
المناسب  التشخيص  إلى  للوصول  بتأني  دراسة 
نشاط حركي  التركيز يصاحبه  قلة  كاضطراب 
»آمالنا«  لذلك مركز  متهورة،  زائد وسلوكيات 
االحتياجات  ذوي  حاالت  جميع  ويضم  شامل 

الخاصة.

استقبالها  علينا  يتوجب  التي  األعمار  نحدد  )لم 
في المركز، بل نستقبل كافة الحاالت باختالف 
الفئات العمرية، وتشمل هذه الحاالت: »التخلف 
التوحد  طيف  وأطفال  داون  ومتالزمة  العقلي 

وحاالت التأخر في النطق سواًء لدى األطفال أو 
الكبار بالسن نتيجة اإلصابة بالشلل الدماغي أو 
إصابات تسببت بالضرر في المناطق المسؤولة 
أخصائية  أكدته  ما  هذا  الدماغ(  في  النطق  عن 
لكي  بكركي  آمالنا  مركز  في  واإلدارية  النطق 

زينة علي.

افتتح المركز في كانون األول من عام 2019، 
وتتابع زينة بالقول: »في البداية كنت أرغب في 
افتتاح مركز خاص بمشاكل النطق. ولكن؛ بعد 
باالضطرابات  متعلقة  مختلفة  لحاالت  رؤيتي 
العمل  نطاق  من  أوسع  أن  قررت  السلوكية 
دراسة  أعددت  أن  بعد  سيما  وال  المركز  في 

الماجستير عن اضطرابات طيف التوحد«.

المركز أضافت زينة: »منذ  اإلقبال على  وعن 
إلى  المختلفة  الحاالت  تتردد  االفتتاح  بداية 
في  واإلقبال  العمرية  الفئة  باختالف  مركزنا 
تزايد مستمر، حيث لدينا 15 حالة مختلفة ما بين 
داون  ومتالزمة  التوحد  وطيف  العقلي  التخلف 

وأربع حاالت تأخر في النطق«.

اعتامد برامج عاملية يف املعالجة

بالنسبة للطريقة التي تتم فيها معالجة الحاالت؛ 
العاملة  الكوادر  بفرز  »نقوم  قائلةً:  زينب  تؤكد 
في المركز بحسب االختصاص، باإلضافة إلى 
خضوع الكوادر إلى دورات تدريبية خاصة بكل 
يتم عن  التوحد عالجه  حالة طيف  فمثالً  حالة، 
طريق اتباعنا لبرنامج عالمي يساعد بشكل كبير 
بينه  تحيل  التي  العوائق  لكل  الطفل  تخطي  في 
وبين االندماج في المجتمع، ولقد تم عالج كافة 
ذات  نطبق  واآلن  السابقة  التوحد  حاالت طيف 

الطريقة لمساعدة األطفال في الدخول إلى الواقع 
واالختالط بأقرانهم«.

بأنه  زينة  أشارت  المركز؛  عمل  آلية  وعن 
لجميع  فردية  جلسات  طريق  عن  المعالجة  تتم 
الطفل  دمج  يتم  ثم  ومن  باختالفها،  الحاالت 
نشاطات  ضمن  اللعب  أوقات  أثناء  أقرانه  مع 
جماعية، كما وإن األلعاب فيها تتمتع بخصوصية 
ألعاب  على  يعتمدون  بأنهم  مشيرةً  التنمية، 
األنشطة العالمية التي تسهم في تنمية المهارات 

العقلية والسلوكية لدى الطفل.

بالنسبة  المركز  يواجهها  التي  العقبات  وعن 
أخصائية  أشارت  كامل؛  بشكٍل  الحاالت  لشفاء 
لكي  بكركي  آمالنا  مركز  في  واإلدارية  النطق 
عالج  في  صعوبة  »نواجه  قائلةً:  علي  زينة 
عن  انقطاعهم  بسبب  وهذا  الحاالت  بعض 
المادية،  وحالتهم  لألهل  يعود  وهذا  الجلسات، 
شعورهم  عند  األهالي  من  بعض  هناك  وأيضاً 
بأن طفلهم قد تحسن نوعاً ما عن قبل فأنهم يرون 
الجلسات  بعد اآلن إلكمال طفلهم  بأنه ال حاجة 
المعالجة. ولهذا؛ وجب التنويه بأننا عندما نرى 
نحن  كامل  بشكل  معالجته  تمت  قد  الطفل  بأن 
من نقرر تخريجه من المركز، كما أريد توجيه 
كلمة لألهالي بأن يكونوا يقظين حيال سلوكيات 
أطفالهم بشكل مستمر، وال ضير في السؤال عن 

في  االقتصاد  لهيئة  المشترك  الرئيس  أشار 
أن  إلى  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
االكتفاء  لتحقيق  العام  هذا  تتجه  الذاتية  اإلدارة 
الذاتي واستالم 500 ألف طن من القمح مؤكداً 

أن التسعيرة قد نالت استحسان الفالحين.

الزراعي  للعام  الحصاد  موسم  انتهاء  مع 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  نجحت  2019- 2020؛ 
من  المحاصيل  حماية  في  سوريا  وشرق 
التعاميم  وجملة  االحترازية  اإلجراءات  خالل 
وقوع  خطر  لتقليل  أصدرتها  التي  والقرارات 

السابق، منها زيادة عدد  العام  الحرائق كما في 
سيارات اإلطفاء وإلزام سائقي الحصادات بعدد 
من التدابير الوقائية وتوجيه الفالحين إلى اتخاذ 

إجراءات تستبق موسم الحصاد.

اإلدارة  في  االقتصاد  لهيئة  المشترك  الرئيس 
الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو وفي 
الكميات  إلى  أشار  هاوار  أنباء  لوكالة  حديث 
وقال:  والشعير  القمح  محصولي  من  المستلمة 
عن   تزيد  اآلن  حتى  المستلمة  القمح  كمية  »إن 
340 ألف طن تم توريدها من قبل الفالحين إلى 

البالغ عددها 22 مركزاً  الذاتية  اإلدارة  مراكز 
أما  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  تتوزع 
التي تم استالمها من قبل  بالنسبة لكمية الشعير 
خمسة مراكز في مناطق شمال وشرق سوريا؛ 

فبلغت 60 ألف طن«.

تسعرية اإلدارة الذاتية القت 
استحسان الفالحني

ووعن تسعير المحاصيل وخاصة عقب انخفاض 
قيمة الليرة السورية أكد سلمان بارودو أن قرار 
وتسعير  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الشعير  استالم 
استحسان  نال  قد  أمريكيًا  سنتاً  بـ17  القمح 
المزارعين  باتجاه  القراران  وساهم  الفالحين، 
والشعير  القمح  محصول  كامل  توريد  نحو 

لمراكز اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

نحقق االكتفاء الذايت ونتجه الستالم 
500 ألف طن

ونوه الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد أن اإلدارة 
الذاتية تستهدف هذا العام استالم كمية 500 ألف 
المادة  تعد  كونها  القمح وتخزينها  مادة  طن من 
األهم في تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي لمناطق 

شمال وشرق سوريا.

يذكر أن مراكز استالم القمح في مناطق شمال 
وشرق سوريا ال تزال تستقبل المحصول.

زينة عيل

سلامن بارودو 


