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عني احلقيقة

لتدوين  تسعى  الحسكة  من  موهوبة  شابة 
نضال المرأة بكتاباتها في صفحات التاريخ 
محاربة بذلك الفكر الرأسمالي الذي يحاول 

صهر أدمغة الشبيبة بشكل خاص.

التي  بموهبتها  سنها  سبقت  التي  فاطمة  
والكتابة  والقراءة  المطالعة  في  امتلكتها 
تجوب  هي  ها  الكلمات,  عالم  في  والسفر 
الكتب  بين  وتبحر  بالكلمات  الرسم  دروب 
لتكتب أناملها عما يجول في فكرها وتعبر 
أن  وتثبت  للمعرفة,  وحبها  أحاسيسها  عن 
يكونان  اللذان  اإلنسان ومعرفته هما  وعي 

اإلنسان الحقيقي.

القراءة واملطالعة أساس الكتابة

في  مشيرفة  حي  من  مراد  فاطمة  الشابة 
الصغر  منذ  بالكتابة  بدأت  الحسكة  مدينة 
تجد نفسها مبتدئة بالكتابة والزالت في بداية 
اسم  عليها  تطلق  لمرحلة  لتصل  الطريق 

الكاتبة.

لكتاباتها  حدود  تضع  وال  الكتابة  هوايتها 
فأنها تكتب الشعر وكذلك القصص القصيرة 
في  تجوب  التي  الخواطر  إلى  إضافة 

ذاكرتها.

ليست  الكتابة  بأن  تجد  فاطمة  الموهوبة 
اإللهام  وينتظر  بالقلم  الشخص  يمسك  أن 
الكثير  تتطلب  إنما  األوراق,  على  ليسرده 
من االطالع والقراءة والبحث, حتى يتمكن 
اإلنسان من صياغة ما يجول في خواطره, 
وبحاجة إلى إحساس مرهف وإبداع وعشق 

للقلم.

تنمية  في  ساعدها  للقراءة  الكبير  حبها 
القراءة  أحبت  فقد  الكتابة  فن  في  موهبتها 
الكتب  مكثف  بشكل  تقرأ  حيث  كثيرًا 
القائد عبداهلل  والثقافية ومرافعات  السياسية 
يتكون  حتى  للروايات  باإلضافة  أوجالن، 
فالطريق  الكلمات،  من  مخزون  لديها 
األساسي حتى تكون كاتبًا جيدًا هو القراءة 

والمطالعة، بحسب زعمها.

تكتب باللغة الكردية والعربية

للموهوبة فاطمة أجواء خاصة عند الكتابة 
الموسيقى  صوت  على  الكتابة  تحب  فأنها 

وخاصة البيانو.

لوكالة  فاطمة  الشابة  أكدته  ما  وبحسب 
JINNEWS فأن الشهرة ليست غايتها وال 
تمارسها:  أن  تحب  موهبة  هي  إنما  التميز 
وراء  أسعى  وال  جدًا  بسيطة  »إمكانياتي 
مميزًا,  شخصًا  أكون  أن  حتى  أو  الشهرة 
ممارستها,   وأحب  أفضلها  هواية  هي  إنما 
هدفي الوحيد هو زيادة الوعي الفكري ألن 
ما  ومعرفة  ووعيه  بفكره  يتميز  اإلنسان 

حوله«.

األنظمة  فأن  فاطمة  نظر  وجهة  ومن 
الشابة  األدمغة  تدمير  تحاول  الرأسمالية 
على  لذا  الخاصة  الحرب  طريق  عن 
تاريخهم والنضال من أجل  الشبيبة معرفة 
بناء مستقبل حر وذلك من خالل المطالعة 
من  كاف  قدر  على  يكونوا  حتى  والقراءة 

الوعي لمواجهة هذه الحرب.

باللغتين  تكتب  أنها  فاطمة  الشابة  يميز  ما 
بلغات  للكتابة  وتسعى  والكردية  العربية 
كثيرة في المستقبل فاإلرادة القوية والمثابرة 
على االطالع يهّون الصعوبات مهما كانت.

قصائد  الراهن  الوقت  في  فاطمة  تحضر 
وأشعار عن مقاومة المرأة ونضالها الدؤوب 
أثبتت وجودها  آفا والتي  خالل ثورة روج 
بجدارة وأصبحت رمزًا ومثااًل يحتذى به, 

ويستحق تدوين ذلك في صفحات التاريخ.

مراد  فاطمة  الموهوبة  الشابة  حديث  ختام 
عن  أنملة  قيد  تتراجع  لن  أنها  هي  للوكالة 
ممارسة هواياتها وقراءة الكتب وستبذل ما 
بوسعها للوصول إلى النجاح داعية الشبيبة 

لتنمية مواهبهم وعدم التخلي عنها.

ما هو قويّم وما هو وطيّن
ما إن انطلق حديث الحوارات الكردية حتى قامت القيامة في ساحة ما تسمى 
بيانات  بالمعارضة السورية، فأصدرت تيارات محسوبة على المعارضة، 
لدحض هذه الحوارات، وحشدت ضدها النداءات، وعقدت حولها الندوات، 
وقدمت صورة الحوارات الكردية كما لو أنها مؤامرة ليس فقط على مستوى 

شمال شرق سوريا، إنما على مستوى كل األمة السورية...«9

جمزرة املثقفني العلويني.. تاريخ أسود 
لدولة االحتالل الرتكي

أرمين سركيسيان: األرمن والُكرد تجمعهم 
المآسي والجرائم العثمانية

القديمة  طرابلس  مدينة  قلب  في 
الخياطين  خان  يستمر  لبنان،  شمال 
العصر  على  شهادته  تقديم  في 
الِحرفي  يخّطها  صمود  وحكاية 

بخيوط القصب الذهبية...«8

عفرين  في  التركية  االنتهاكات  تتواصل 
عبر  تحتلها  التي  المناطق  وسائر 
من  أدواتها  عبر  أو  المباشر  االحتالل 
ما  مرتزقة  رأسهم  وعلى  المرتزقة 
وال  السوري،  الوطني  الجيش  يسمى 
بدعة  وال  والسلب  للنهب  وسيلة  تترك 
لالبتزاز إال وتلجأ  إليها فيما االعتقاالت 
و الخطف والقتل يستمر في ذات الوتيرة 
بل ويتصاعد في كثير من األحيان، وسط 
صمت دولي مخٍز وغياب إلرادة صادقة 
الجسيمة  االنتهاكات  لتلك  حد  لوضع 

بحق اإلنسان...«5

خان اخلياطني ... تراث
 حنو االندثار

عفرين: محالت مداهمة يومية 
واعتقاالت على اهلوية

في  العثماني�ة  الدولة  اتبعتها  اليت  ذاتها  للسياسة   
ً
استمرا التركي  االحتالل  دولة  ترتكبها  تحىص؛  وال  تعّد  ال  جرائم   

إبادة شعوب الشرق األوسط واالستي�الء على أراضيهم وتتريك المنطقة وتغيير ديمغرافيتها؛ ومنها المجزرة اليت 
ارتكبتها دولة االحتالل التركي بحق المثقفين العلويي�ن عام 1993م، وهذا ما أكده الناشط السيايس العلوي إبراهيم 

إبراهيم..«2 

المجازر  إن  سركيسيان  أرمين  األرمين  الرئيس  قال 
في  بدأت  العثماني�ة  تركيا  في  األرمن  بحق  الجماعية 
أرمين،  ألف   300 ضحيتها  وراح   ،1896-1894 عايم 
هذه  في  لألرمن  أشقاء  وغيرهم  الكرد  أن   

ً
مؤكدا

العثماني�ة  ِقبل  من  رتكبت 
ُ
ا اليت  والفظائع  المآيس 

البائدة...«4

شابة موهوبة من احلسكة حتارب 
الفكر الرأمسالي وتدّون نضال املرأة

هدية مشو: »على نساء العامل 
أن يتحدَن للتصدي لدولة 

االحتالل الرتكي«

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في 
إن  شمال وشرق سوريا هدية شمو 
مخطط  لديها  التركي  االحتالل  دولة 
يستهدف الجميع بال استثناء، داعيًة 
باتخاذ  الدولية  والقوى  العالم  دول 
الممارسات  كافة  من  واضح  موقف 
التركية التي تخالف األعراف الدولية 

وتنتهك حقوق اإلنسان...«3

عدسة روناهي

صور أطفال خميم واشو كاني بعدسة نشتيمان ماردنلي
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التهاب املرارة

تناول السمك نقص فيتامني » D«عند األطفال
ُيعّزز الصحة

المرارة هي أشبه بكيس يبلغ طوله نحو 10 سم 
يتواجد على السطح السفلي للكبد، وتتمثل وظيفة 
المرارة  )عصارة  الصفراء  تركيز  في  المرارة 
بواسطة  وذلك  الكبد،  يفرزها  التي   )bile  -

امتصاص الماء والصوديوم.

في حالة التهاب المرارة ينشأ تلوث في المرارة 
يحتوي  مختلفة.  ومسببات  ينجم عن مصادر  قد 
مؤقت  بشكل  الصفراء،  على  المرارة  كيس 
تتقلص المرارة عند األكل فينتقل سائل الصفراء 
إلى األمعاء الدقيقة، وهناك يساعد سائل الصفراء 

على تحليل الطعام المهضوم.

وجود  عند  الغالب  في  المرارة  التهاب  يحدث 
انسداد  حال  ففي  المريض,  جسم  في  حصى 
المرارة واألمعاء من جراء  بين  الواصل  الممر 
وجود حصاة صغيرة، يتراكم سائل الصفراء في 
داخل المرارة مما قد يشكل حالة التهابية )تلوث 

الجراثيم في المرارة(.

أنواع التهاب المرارة:

هنالك نوعان أساسيان من التهاب المرارة:

تلوث حاد مصحوب  الحاد:  المرارة  التهاب   -1
حادة  آالمًا  يسبب  المرارة،  في  مفاجئ  بالتهاب 
في منطقة البطن، الغثيان، القيء وارتفاع درجة 

حرارة الجسم.

مزمن  تلوث  المزمن:  المرارة  التهاب   -2
ومستمر في المرارة، يسبب أحيانًا نوبات قصيرة 
من التهاب المرارة الحاد, يكون التهاب المرارة 
المزمن مصحوبًا بألم معتدل في البطن أو قد ال 
يكون مصحوبًا بأية أعراض, في حاالت التلوث 
المستمر من الممكن تشكل نسيج ندبي )مع ندب( 
أمالح  من  المرتفع  للتركيز  نتيجة  المرارة  في 
المرارة المتراكمة في المرارة، يضر هذا النسيج 
سائل  تخزين  على  وقدرتها  المرارة  بمرونة 

الصفراء.

أعراض التهاب المرارة:

60% - 80% من حاالت حصى المرارة ال تؤدي 
إلى ظهور أعراض المرارة أو مضاعفات.

لدى  بالصدفة،  الحصى  اكتشاف  حالة  في 
المرضى الذين ال يعانون من أعراضها، يطور 
10% منهم، فقط، أعراضًا خالل خمس سنوات 

في  أعراضًا  فقط،  منهم،   %20 يطور  بينما 
غضون 20 سنة.

هجومي  ويكون  األلم،  هو  األساسي  الَعَرض 
من  العلوية  اليمنى  الجهة  في  بنوبات(،  )يظهر 
البطن أو في الشرسوف ويمتد أحيانًا إلى الظهر 

أو الكتف.

ويستمر  األكل  من  ساعة  بعد  عادة  األلم  يظهر 
نحو 15 دقيقة, وقد يستمر يومًا كاماًل في بعض 

األحيان.

أسباب وعوامل خطر التهاب المرارة:

بشكل  المرارة  بالتهاب  اإلصابة  أسباب  تتمثل 
أسباب  إليك  المرارة،  بحصى  باإلصابة  أساسي 

تكّون حصى المرارة:

1- السن: تزداد نسبة ظهور حصى المرارة مع 
التقدم في السن.

2- الحمل: النساء الحوامل أو بعد حاالت عديدة 
من الحمل.

اللواتي  اليأس  سن  في  النساء  اليأس:  سن   -3
أو  األستروجين  هرمون  ببدائل  العالج  تتلقين 

النساء الالتي تتناولن أقراصًا لمنع الحمل.

المتالزمة  السكري،  داء  الزائدة،  السمنة   -4
لدى  الوزن  في  الحاد  واالنخفاض  األيضية 
المصّنعة،  األغذية  يستهلكون  الذين  األشخاص 
وخاصة السكر, هؤالء األشخاص يكونون أكثر 

عرضة لتكون الحصى في المرارة لديهم.

5- العائلة والوراثة: حصى المرارة أكثر شيوعًا 
بين أبناء عائالت األشخاص المصابين بالحصى.

كرون  داء  مثل  األمراض:  ببعض  اإلصابة   -6
وتشمع/ تليف الكبد.

أم  كّنا  كبارًا  )د(  فيتامين  إلى  بحاجة  جميعنا 
الكالسيوم  امتصاص  في  دور  له  إذ  صغارًا، 
الدم،  في  نسبتيهما  على  والمحافظة  والفوسفات 
وتنشيط جهاز المناعة إضافة إلى مقاومته لنشاط 

الخاليا السرطانّية وغيرها الكثير.

من  غيره  عن  الفيتامين  هذا  في  الممّيز  لكّن 
الفيتامينات هو وجوده في الجلد، ولكنه يحتاج إلى 
البنفسجّية  مساعدة أشعة الشمس وبالتحديد فوق 
أكثر  وبتوضيح  الجسم،  في  تنشيطه  أجل  من 
خالل  من  تكون  الفيتامين  هذا  تكّون  بداية  فإّن 
)برو  يتكّون  إذ  الكبد  طريق  عن  الكوليسترول 
فيتامين د( ومن ثّم يمر إلى الدورة الدموّية، وبعد 
يتم  أن  إلى  هناك  ويبقى  الجلد  إلى  ينطلق  ذلك 
ويتحّول  الشمس،  ألشعة  التعرض  عند  تنشيطه 
إلى فيتامين )د(. ويحتاج جسم اإلنسان للتعّرض 
إلى أشعة الشمس بشكل يومّي ما يقارب )10-2( 
دقائق، وذلك للحصول على كوليكالسيفيرول )د 

3( وهو اسم آخر لـفيتامين )د(.

وظائف فيتامين د: 

حيث  صحتها:  على  والحفاظ  العظام  نمو   -1
صناعة  عن  المسؤول  الفريق  من  جزء  إّنه 
يشمل  والذي  الجسم  في  عليها  والحفاظ  العظام 
وهرمونات  ه  وفيتامين  ج  وفيتامين  أ  فيتامين 
وبروتين  والكالسيتونين  درقّية  الجار  الغدة 
والمغنيسيوم  والفسفور  والكالسيوم  الكوالجين 
والفلور، ويحافظ فيتامين د على تركيز كل من 
للعظام  يسمح  مما  الدم  في  والفسفور  الكالسيوم 
د  فيتامين  ويحافظ  ومراكمتهما،  بامتصاصهما 
امتصاصهما  بتحسين  الدم  في  تركيزهما  على 
في  امتصاصهما  وإعادة  الهضمي  الجهاز  من 
الغدة  العمل مع هرمون  إلى  الكليتين, باإلضافة 
الجار درقّية على سحبهما من العظام إلى الدم في 
حال نقصهما، ويساعد تناول الكالسيوم بكمّيات 
فيتامين  كافية والحصول على كمّيات كافية من 
د على إبقاء هرمون الغدة الجار درقية منخفضًا 

والحفاظ على كثافة العظام.

الجسم،  في  أخرى  أدوارًا  د  فيتامين  يلعب   -2
حيث وجدت األبحاث العلمّية الحديثة مستقبالت 
له في العديد من خاليا الجسم، مثل خاليا المناعة 
والجلد  والبنكرياس  العصبّي  والجهاز  والدماغ 
التناسلية,  واألعضاء  والغضاريف  والعضالت 
الخاليا  هذه  تمايز  في  هاّما  دورًا  يلعب  وهو 
والقولون،  الثدي  خاليا  إلى  باإلضافة  ونموها، 

ويقلل  فيها،  الطبيعّي  غير  النمو  من  يمنع  مما 
من خطر اإلصابة بالسرطان، وتقترح األبحاث 
العديد من األدوار لفيتامين د في أنسجة لم يكن 

من المعتقد أّن فيها مستقبالت تستجيب له.

لفيتامين  دورًا  الدراسات  من  العديد  تقترح   -3
التصلب  بمرض  اإلصابة  خطر  خفض  في  د 
المتعدد، كما أنه يقلل من الروماتيزم الناتج عن 
الدراسات  بعض  تقترح  حيث  الذاتية،  المناعة 
الذي  المناعة  جهاز  عمل  تنظيم  في  له  دورًا 
الذاتية  المناعة  أمراض  بعض  فيه  الخلل  يسبب 
مثل السكري من النوع األول والتصلب اللويحّي 

وأمراض األمعاء االلتهابية. 

بين  عكسية  عالقة  الدراسة  بعض  وجدت   -4
مستوى الدم من هرمون فيتامين د )الكالستريول( 
في  دورًا  له  أّن  ووجدت  األنسولين،  ومقاومة 

الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. 

انقباض  في  أساسّيا  دورًا  د  فيتامين  يلعب   -5
العضالت وقوتها والتي تشمل عضلة القلب.

أسباب نقص فيتامين د: 

المغلقة،  السكنّية  الشقق  نسبة ساكني  ازدياد   -1
ألشعة  األشخاص  هؤالء  تعّرض  قّلة  وبالتالي 
الشمس ال سّيما األطفال والرّضع وكبار السن, 
ومن هنا فإّن االعتماد على الغذاء وحده ال يؤّمن 
يصاحبه  لم  إذا  الفيتامين  هذا  من  الجسم  حاجة 

التعّرض ألشعة الشمس لوقت كاٍف. 

2- استعمال النظارات الشمسّية بشكل كبير عند 
التعّرض ألشعة الشمس يزيد من احتمال حدوث 

نقص فيتامين )د( لديهم. 

لدى  )د(  الفيتامين  نقص  احتمالية  ازدياد   -3
غيرهم,  من  أكبر  تكون  والكلى  الكبد  مرضى 
ازدياد احتمالية نقص هذا الفيتامين لمن يتناولون 

أدوية خاصة بالصرع تكون أكبر من غيرهم. 

4- سوء امتصاص فيتامين )د( يكون أكبر إذا ما 
كان هناك أمراض في األمعاء الدقيقة, نقص هذا 
الفيتامين لدى ذوي البشرة السمراء الداكنة يكون 
حسب  وذلك  البيضاء،  البشرة  ذوي  من  أكبر 

دراسات عديدة ُأجِرَيت حول هذا الموضوع.

أعراض نقص فيتامين د: 

هناك أعراض عديدة تدّل على وجود نقص في 
فيتامين )د( عند األطفال ومنها:

في  عضلّي  تشّنج  األطفال  عند  يحدث  قد   -1
إشارة إلى نقص بهذا الفيتامين. 

2- ُيحتمل حدوث تقّوس للساقين عند األطفال من 
عمر سنة إلى أربع سنوات. 

الطفل  لدى  المشي  أو  الزحف  تأّخر  ُيحتمل   -3
المصاب بنقص الفيتامين. 

وتصبح  كبيرًا  الرّضع  لدى  اليافوخ  يكون   -4
جمجمته طرية. 

ح  5- قد يحدث في حوض الطفل ضيق أو َتَسطُّ
مستقباًل. 

إلى  الطفل  تعّرض  ما  إذا  كسور  ينتج  قد   -6
رضوض بسيطة. 

7- تكون قابلية حصول هشاشة عظام كبيرة لمن 
يعانون من نقص الفيتامين.

للسمك العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما 
أن أخصائي التغذية يدعون لتناوله بشكل منتظم.

العلمية  المجلة  في  نشرت  دراسة  كشفت 
أن   )Journal of Internal Medicine(
تناول السمك من شأنه أن يعزز صحة اإلنسان 
بالفيتامينات  غنية  فاألسماك  عمره.  ويطيل 
اإلنسان  وجسم  لصحة  الضرورية  والمعادن 

وباألخص األوميجا 3.

وكشفت دراسات علمية مختلفة أن تناول السمك 
يساهم في التقليل من خطر اإلصابة بالسرطان، 
خفض  على  ويعمل  القلبية  الصحة  من  ويحسن 
دراسات  في حين ربطت  بااللتهابات،  اإلصابة 
أخرى بين األوميجا 3 وتحسين الصحة العقلية 

والنظر.

السمك  تناول  أن  الدراسة  هذه  أشارت  حالًيا، 
وباألخص الغني بأوميجا 3 يقلل من خطر الوفاة 

المبكرة ويعزز من صحة اإلنسان.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتيجة من 
خالل استهداف 240,729 رجاًل و180,580 
 54,230 أن  ووجدوا  عاًما،   16 لمدة  امرأه 

رجال و30,882 امرأة قد توفوا خالل الدراسة.

الذين  الرجال  المشتركين  أن  الباحثون  وأفاد 
تناولوا السمك بانتظام انخفض لديهم خطر الوفاة 

المبكرة بنسبة 9% تقريًبا، إضافة إلى:

1- انخفاض حوالي 10% بالوفاة نتيجة أمراض 
القلب.

2- انخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة %6

اإلصابة  نتيجة  الوفاة  خطر  انخفاض   -3
بااللتهاب الرئوي بنسبة %20

بنسبة  الكبد  بأمراض  الوفاة  انخفاض خطر   -4
.%37

أما بالنسبة للنساء، فكانت النتائج كالتالي:

1- انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 
%10

2- انخفاض خطر الوفاة بالزهايمر بنسبة %38

تناول  بفوائد  وللتمتع  أنه  الباحثون  وأكد   -3
السمك يجب عدم طهيه بطريقة القلي.

جمزرة املثقفنت العلوينت..
 تاريخ أسود لدولة االحتالل الرتكي

مهجرو عفرين: »وحدة الصف الكردي سيساهم يف إجالء احملتل 
الرتكي عن األراضي السورية«

غياث نعيسة: »بيان آستانا ِعداء للمشروع الدميقراطي يف سوريا«

تحصى؛  وال  تعّد  ال  جرائم  ـ  األخبار  مركز 
ترتكبها دولة االحتالل التركي استمرًا للسياسة 
إبادة  في  العثمانية  الدولة  اتبعتها  التي  ذاتها 
على  واالستيالء  األوسط  الشرق  شعوب 
أراضيهم وتتريك المنطقة وتغيير ديمغرافيتها؛ 
االحتالل  دولة  ارتكبتها  التي  المجزرة  ومنها 
التركي بحق المثقفين العلويين عام 1993م، 
وهذا ما أكده الناشط السياسي العلوي إبراهيم 

إبراهيم..  
في مثل هذا اليوم الثاني من شهر تموز من عام 
1993، ارتكبت تركيا مجزرة بحق 35 مثقفًا 
ومفكرًا علويًا, بعد استهداف الفندق الذي كانوا 

لليوم خالدة في أذهان  يجتمعون فيه, وال تزال 
العلويين، وتبين مدى العنصرية والطائفية التي 

مورست بحق هذه الطائفة في تركيا.
السياسي  الناشط  تحدث  السياق؛  هذا  وفي 
هاوار؛  أنباء  لوكالة  إبراهيم  إبراهيم  العلوي 
قائاًل: »كل القراءات التاريخية واستخالصاتها 
العلمية والتي جاء بها أكاديميون استراتيجيون 
في  العلمي  المنهج  اعتمدوا  حياديون  وباحثون 
األشكال  من  شكل  بأي  وال  تشير  ال  قراءاتهم 
إلى أية مساهمة إيجابية للعثمانيين ال في تاريخ 

المنطقة وال العالم«.
فقط  ساهموا  تمامًا،  العكس  »على  وأضاف: 

في الحرب والقتل والتدمير والنهب، حتى كتب 
اإلخوان  مؤسس  السندي  الرحمن  عبد  عنهم 
»أي  إنهم  مصر  في   1919 عام  المسلمين 

االتراك« همجيون وعنصريون«.
ونوه إبراهيم إلى أن عالقات تركيا منذ العثمانية 
في  األخرى  والشعوب  األقليات  مع  واضحة 
بالسلبية, وقال: »لم يكن  تركيا, ولم ُتعرف إال 
من  أي  مع  طيبة  عالقة  على  األتراك  القادة 
التاريخية  الدراسات  تشير  كما  العالم،  شعوب 
واستعالئهم  وشوفينيتهم،  عنصريتهم  بسبب 
لثقافة  امتداد  اليوم  نراه  وما  المقيت.  القومي 

متوارثة من األجداد إلى األبناء واألحفاد«.

تركيا  حروب  من  اليوم  نراه  ما  »إن  وتابع: 
مناطق  في  وتدخالتها  البربرية  وممارساتها 
أخرى وسرقتها لموارد الشعوب وقتلها للناس، 
ما هي إال امتداد ألخالقيات تتمتع بها السلطات 

التركية منذ قرون«.
تشكل  المحتلة  التركية  الدولة  أن  إلى  وأشار 
وتحقد  »عنصرية  ألنها  البشرية,  على  خطرًا 
على القوميات واألديان والمذاهب حقدًا يتجاوز 

كل المقاييس«.
وبّين إبراهيم أن أردوغان وكرم اهلل أوغلو الذي 
كان يشغل منصب رئيس بلدية سيواس في تلك 
وغيرهما  حاليًا  السعادة  حزب  ورئيس  الفترة 

والسعادة  الرفاه  حزب  ومسؤولي  أعضاء  من 
والعدالة والتنمية كانوا من المخططين للهجوم. 
كرم  أن  الحدث  من  مقربة  ذكرت مصادر  إذ؛ 
اهلل أوغلو بارك المجزرة، وقال للمجرمين علنًا 

»مبارك نجاح غزوتكم«.
إبراهيم  العلوي  السياسي  الناشط  وأوضح 
الذين  معظم  أن  تصريحه  ختام  في  إبراهيم 
تبوأوا مناصب حكومية  الجريمة  لهذه  خططوا 
في عهد المارق رجب طيب أردوغان، واألهم 
من ذلك أن المجرمين الذين ارتكبوا  المجزرة 

لم يحاكموا.

وحدة  أّن  عفرين  مهجرو  أكد  ـ  األخبار  مركز 
لدولة  التصدي  في  ستساهم  الكردي  الصف 
األراضي  عن  وإجالئهم  التركي،  االحتالل 
السورية، وأشاروا إلى أّن عفرين ستتحرر إن 

عقد الكرد وحدتهم..
الجاري،  العام  من  حزيران   16 بتاريخ  ُعقد 
اجتماع لتعزيز التفاهمات بين األحزاب الكردية 
والمجلس  الكردية  الوطنية  الوحدة  »أحزاب 
بعد  وذلك  سوريا«؛  في  الكردي  الوطني 
لقوات سوريا  العام  القائد  أطلقها  التي  المبادرة 
الديمقراطية مظلوم عبدي لتحقيق وحدة الصف 
بين  ترحيبًا  المبادرة  القت  حيث  الكردي، 

األطراف الكردية.
وتم إعالن ذلك عبر بيان مشترك بين الطرفين 
والذي  الجاري،  الشهر  من  حزيران   17 في 
ينص على  الوصول إلى تفاهمات أولية، بثت 

االرتياح بين الشعوب الكردية.
ضمن رصد وكالة أنباء هاوار آلراء ُمهّجري 
حول  الشهباء  مقاطعة  في  القاطنين  عفرين 
األحزاب  ووصول  الكردية،  الوحدة  تحقيق 
السياسية إلى تفاهمات، تحدث المواطن شكري 
حيدر عن التهديدات التركية التي تهدف إلى عدم 
التركية  الدولة  تحقيق وحدة الصف قائاًل: »إن 
الكردي وضد لسان  الفاشية ضد وحدة الصف 

الذي  العثماني  النهج  يتبع  فهو  الكرد،  »أعلن حكم الشرق األوسط منذ 400 سنة، بهدف إبادة وثقافة  بالقول:  حيدر  وتابع  الكردي«.  الشعب 

األحزاب  بين  تفاهم  تحقيق  تم  أنه  العالم  أمام 
السياسية الكردية، ونحن نؤيد ذلك، وإن تركيا 
المحتلة لم ترغب في تحقيق ذلك. لذا؛ زادت من 
هجماتها على العّزل في شنكال، ومخيم مخمور 
حيدر  شكري  واختتم  كردستان«.  باشور  في 
العاملة، وكل دولة تدعو  الدول  بمناشدة  حديثه 
االحتالل  انتهاكات  بإيقاف  الديمقراطية  إلى 

التركي على شمال وشرق سوريا. 
ومن جهتها تحدثت المواطنة جيهان رشيد عن 
حالة االرتياح لدى الشعب بعد إعالن األحزاب 
هذه  بتحقيق  جدًا  سعدنا  »نحن  قائلًة:  الكردية 
المبادرة التي أطلقها القائد العام مظلوم عبدي؛ 

ألننا نشعر أن عودة عفرين أصبحت قريبة«.
االحتالل  وجود  نرفض   « جيهان:  وأضافت 
األراضي  كافة  وسنحرر  أرضنا  على  التركي 
عن  أما  الكردي«.  الصف  بوحدة  المحتلة، 
نجاح  بعد  فطالب  علي؛  قره  حسن  المواطن 
هذا  باستمرار  االتفاقات  من  األولية  الخطوة 
وأكد:  التركي،  االحتالل  لمواجهة  اإلصرار 
أمل  على  ألننا  الوحدة  هذه  إلى  بحاجة  »نحن 
وأن  المحتلة،  المناطق  وكافة  عفرين  تحرير 
ألن  قريب؛  وقت  في  التالية  الخطوات  تكون 
هدفنا هو تحرير أرضنا من العدوان التركي«.

فيما  الضامنة  الدول  خرجت   - األخبار  مركز 
حقيقة  فيه  توضحت  ببيان  آستانا  ب  ُيعرف 
سعي هذه الدول نحو استدامة األزمة السورية 
االتفاق  االجتماع  محور  وكان  حلها،  وليس 
اتضح  و  إيجاد حلول  ال  المصالح  تقاسم  على 
بناء  التنسيق  تعزيز  إلى  »سعيهم  بيانها  في 

على االتفاقات المبرمة ضمن إطار أستانا«.
في هذا السياق أوضح المحلل السياسي السوري 
غياث نعيسة أن بيان اجتماع آستانا بين روسيا 
الدول  هذه  عداء  مدى  أثبت  وإيران  وتركيا 
اإلدارة  تطرحه  الذي  الديمقراطي  للمشروع 
الذاتية وقال »إن هزيمة مشروع اإلدارة الذاتية 
سيعني قصم ظهر الحركة الديمقراطية السورية 
لعقود طويلة، ورمي بالدنا كفريسة بين أنياب 

الضواري اإلقليمية والدولية«.
الذين  الصفقات  ثالثي  فإّن  البيان،  وبحسب 
أي  »يرفضون  السورية  األراضي  يحتّلون 
األرض  على  جديدة  وقائع  لفرض  محاوالت 

بما  في سوريا تحت ذريعة محاربة اإلرهاب، 
يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعالن الحكم 
المخططات  »مواجهة  إلى  مشيرًا  الذاتّي«. 
االنفصالية« في إشارة على ما يبدو إلى اإلدارة 
الدول  التي تراها  الذاتية لشمال وشرق سوريا 
الثالث حجر عثرة في تنفيذ مخططاتها لتقسيم 
بعد  السورّي  الشعب  ُمقّدرات  ونهب  سوريا 

تدميرها وتهجير شعبها.
وكالة  مع  له  حديث  في  قال  نعيسة  غياث 
الرؤساء  هؤالء  اجتماعات  شكلت  هاوار:« 
تتويًجا لمحاولة منها إلدارة الصراع فيما بينها 
اإلقليمي،  الصعيد  على  وأيًضا  سوريا،  داخل 
تخدم  التي  تفاهماتها  لترتيب  وسيلة  أنها  كما 

مصالح كل منها«.
الحدث  أن  إلى  االنتباه  نعيسة   غياث  ولفت 
البيان  في  عنه  وما صدر  االجتماع  لهذا  األهم 
فيه  تعّبر  التي  األولى  المرة  أنها  هو  الختامي، 
وعلني  واضح  بشكل  وتركيا  وإيران  روسيا 

الذاتية  اإلدارة  لمشروع  وعدائها  رفضها  عن 
لألخيرة  ووصفها  سوريا،  وشرق  شمال  في 
ال  المعلن  الموقف  هذا  أن  وبّين  باالنفصالية. 
بخالف  الدول  »هذه  وأضاف:  بالخير،  يبشر 

سوريا،  في  عسكري  حل  ال  أن  عن  حديثها 
شعبنا  على  اعتداء  ونية  عدوانية  عن  تنم  إنما 
الواضح  الميل  هذا  سوريا،  وشرق  شمال  في 
على  الحرب  الواضح  إعالنها  في  آستانا  لقمة 

ومشروع  خصوصًا-  -والكردي  عموًما  شعبنا 
اإلدارة الذاتية ترافقه عدة مؤشرات تؤكده، منها 
عداء الدولة التركية المعروف للشعب الكردي 
في  الجاري  عدوانها  من  المشروعة،  وحقوقه 
إيران فيه،  العراق مع مشاركة  إقليم كردستان 
شمال  في  المتواصلة  اعتداءاتها  إلى  وصواًل 

سوريا«.
وضع  االجتماع  أن  السوري  السياسي  ونوه 
في  سياسًيا«  »حاًل  تراه  لما  إضافية   لمسات 
بعض  مع  النظام،  إبقاء  على  يقوم  سوريا، 
»الوكالء  بعض  ودمج  قمته،  في  التغييرات 
أقرب  وسيكون  فيه  المعنية  للدول  المحليين« 
أكيد،  هو  ما  ولكن  طائفية«  »محاصصة  إلى 
بسبب  الديمقراطية،  السوري وقواه  الشعب  أن 
الدول،  لهذه  والوصاية  االحتالل  ممارسات 
يزداد حصارها ومحاولة تهميشها وإبعادها عن 

حقها في تقرير مصيرها.
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تقرير/ جوان محمد

قوتنا بوحدتنا.. 
التضامن 

ُيحيينا

تعج  البلدان  من  الكثير  في  السجون 
جريمة  بتهمة  السياسيات  بالمعتقالت 
سواًء  المسلوبة  بالحقوق  المطالبة 
بالسجن  فعوقبن  الجندرية،  أو  القومية 
األنظمة  تّحمل  لعدم  محددة؛  غير  لمدة 
َفُحِكم  لجرأتهن،  وجهها  في  وقفَن  التي 
عليهن بالعزل الكامل عن المجتمع الذي 
والشجاعة  الحرية  أيقونات  َيعتبرهن 

والتضحية.
والرئيسات  البرلمانيات  من  الكثير 
والصحافيات  للبلديات  المشتركات 
والمدنيات  االجتماعيات  والناشطات 
القضبان  يقبعن اآلن خلف  والسياسيات 
ال  واإليرانية،  التركية  المعتقالت  في 
السياسي  نشاطهن  بسبب  سوى  لشيء 

والمدني.
مع انتشار جائحة كوفيد 19 التي تشكل 
عامًة  البشر  حياة  على  كبيرًا  تهديدًا 
انتهزت  حيث  خاصًة،  والسجينات 
الجائحة  هذه  السلطات  من  العديد 
التخاذ خطوات تعسفية ضد معارضيها 
رغم  السياسيات،  المعتقالت  وبخاصًة 
والحقوقية  الدولية  المناشدات  تصاعد 
عن  اإلفراج  بضرورة  للحكومات 
حدة  من  والتقليل  السياسيين  المعتقلين 
انتشار  ظل  في  السجون  داخل  التكدس 
جائحة كورونا، إال أن السلطات التركية 
التي  الخطوات  ببعض  قامتا  واإليرانية 
المعاكس،  االتجاه  في  بالخطر  تنذر 
الفجائي  النقل  ذلك،  على  دليل  وخير 
إلى  جالليان  زينب  السياسية  للمعتقلة 
سجن آخر يعاني فيه السجناء من تفشي 
ذلك  إثر  وإصابتها  كورونا،  فيروس 
به؛ ما دعا السلطات اإليرانية إلى نقلها 
إلى مكان غير  السجن  مؤخرًا من ذاك 

معلوم.
في  السياسيات  المعتقالت  وتخضع 
لضغوط  والتركية  اإليرانية  السجون 
يتمتعن  ال  إذ  هائلة،  وجسدية  نفسية 
والغذاء  والعالج  الصحية  بالخدمات 
الزيارات  حق  من  ويحرمَن  المناسب، 

والمكالمات الهاتفية مع عائالتهن.
للخارج،  صوتهن  إيصال  أجل  ومن 
وللفت األنظار إلى هذا الملف اإلنساني، 
في  بوحدتنا«  »قوتنا  مبادرة  أطلقت 
النسائية  للمبادرة  داعمًة  حملًة  لبنان 
مة أصاًل لدعم المعتقالت  العالمية المنظَّ
وذلك  معهن،  والتضامن  السياسيات 
تحت شعار »التضامن يحيينا«، وتم دعم 
المبادرة هذه من قبل منظمات وجمعيات 
لبنانية وفلسطينية معنية بحقوق اإلنسان 

وبقضية المعتقالت السياسيات.
إن هذه المبادرة »قوتنا بوحدتنا«، والتي 
تتشكل من عدد من المنظمات والجمعيات 
بلدان  من  العديد  في  الفاعلة  النسائية 
والتي  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
والتحالفات  التشبيك  توطيد  إلى  تتطلع 
بياٍن  عبر  هدفت  قد  الفعالة؛  النسائية 
الضوء  تسليط  إلى  مؤخرًا  لها  صدر 
والمعيشية  الصحية  الظروف  على 
إلى  التنويه  وإلى  السجون،  في  الرديئة 
المعاملة المهينة وغير اإلنسانية من قبل 
المحتجزين في سجونها  تجاه  السلطات 
السياسيات  المعتقالت  وتجاه  عمومًا، 

خصوصًا.
بوحدتنا«  »قوتنا  مبادرة  أكدت  كما 
على مطالب حملة »التضامن يحيينا«، 
ضرورة  على  بيانها  في  وشددت 
المعتقالت  جميع  عن  الفوري  اإلفراج 
عن  الدولة  عجز  ظل  في  السياسيات 
وعلى  الشخصية؛  سالمتهن  تأمين 
أهمية االلتزام بالتوصيات الصادرة عن 
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في 
السجون  أو  االحتجاز  لمراكز  إدارتها 
كورونا،  فيروس  انتشار  ضوء  في 
المترتبة  النتائج  مسؤولية  تحمل  وعلى 
من تداعيات مخاطر الفيروس على حياة 
المعتقالت وإمكانية تحول السجون إلى 

بؤر النتشار الفيروس.

بصمة امرأة 

حنان عثمان

جنمات روج آفا يشاركَن مبسابقة كرة القدم على 
مستوى سوريا

مونديال 2023 سيفيد الكرة 
وضع زينب جالليان يف خطر وعلى املنظمات اآلسيوية النسائية 

اإلنسانية مراقبة أوضاع السجون بإيران

حقيبة روناهي الرياضية

روناهي / قامشلو ـ نجمات ومواهب من روج 
آفا لنوادي إقليم الجزيرة يتألقَن دائمًا في مجال 
كرة القدم، ومن التميز على مستوى اإلقليم فقد 
بحيث  سوريا،  مستوى  على  بالنجومية  وصلن 
شاركت كاًل من النجمة آية محمد صديق وسارا 
المنزلية  الكروية  المهارات  بمسابقة  األحمد 

للبراعم واإلناث.
النجمة سارا األحمد ابنة مدينة قامشلو في إقليم 
الجزيرة وهي من مواليد 2008، تشارك بمسابقة 
المهارات الكروية المنزلية للبراعم واإلناث في 
وتلعب  الرياضي  الجهاد  نادي  باسم  سوريا. 
للسيدات،  القدم  لكرة  قامشلو  نادي  مع  حاليًا 
ص بالعام 2016، وُشكل أول  النادي الذي ُرخِّ
الرياضي  االتحاد  من  مرخص  سيدات  فريق 
بإقليم الجزيرة والنادي حصل على لقب الدوري 
الكأس  بطولة  وكذلك  و2018،   2017 لعامي 
ومثلت  أخرى،  وألقاب  عامي 2018و2019، 
وشكلت العبات  الجهاد  سيدات  النادي  العبات 
نادي قامشلو ركن أساسي لنادي سيدات عامودا 
لكرة القدم واللواتي حصلن على المركز األول 

كرة  قسم  رئيسة  المزيني،  هاجر  أكدت 
القدم،  لكرة  العماني  باالتحاد  النسائية  القدم 
العالم  لكأس  ونيوزيلندا  أستراليا  تنظيم  أن 
للسيدات 2023، سيعود بالنفع على آسيا فنيًا 

واستثماريًا.
تصريحات  في  المزيني،  هاجر  وأوضحت 
ستحققها  التي  الفوائد  لـ«كووورة«،  خاصة 
التنظيم  »سينعكس  قائلًة:  الصفراء،  القارة 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  تركيز  على  إيجابًا 

القدم، على تطوير كرة القدم النسائية«.
وواصلت: »وأيضًا ضخ االستثمارات بشكل 

في  اآلسيوية  المنتخبات  فشلت  بعدما  أكبر، 
التواجد بالمربع الذهبي، لكأس العالم 2019 
في فرنسا، ما يضع أكثر من عالمة استفهام«.

الدول  في  النسائية  القدم  كرة  واقع  وعن 
الخليجية والعربية، أجابت: »حقيقة أنا فخورة 
القدم  كرة  تطوير  على  القائمة  بالجهود  جدًا 
والعربية،  الخليجية  المنطقة  في  النسائية، 
الشخصي،  برأيي  للعالمية  خطوة  فأول 
ثم  ومن  المنظومة،  في  التكامل  تحقيق  هي 

سنصبح قادرين على المنافسة عالميًا«.

حلم املونديال

في  المشاركة  المنتخبات  عدد  زيادة  وحول 
منتخبًا،   32 إلى   24 من   ،2023 نسخة 
من  العربية  المنتخبات  استفادة  وإمكانية 
ذلك، أكدت المزيني: »من المنطقي أن تزيد 
حظوظ تأهل جميع المنتخبات، العربية وغير 

العربية«.
عدد  زيادة  أن  أظن  ال  »لكن  واستدركت: 
للتأهل،  أسهل  المهمة  سيجعل  المنتخبات 
المهتمة  الدول  أعداد  تتزايد  يوم  بعد  فيومًا 
الحظوظ  كل  العالم..  كأس  إلى  بالصعود 
قائمة للمنتخبات العربية، مع وجود العزيمة 
والطموح والعمل الجاد، وهذا الشيء لمسناه 

لدى أكثر من منتخب عربي«.
وعما تحتاجه كرة القدم النسائية في بالدها، 
المستقبل،  في  العالمية  حلم  تحقيق  أجل  من 
قالت: »نحتاج إلى داعمين من الوزن الثقيل، 
األفراد،  أو  المؤسسات  مستوى  على  سواء 
الصبر  من  الكثير  نحتاج  ذلك  من  وأهم 

والعمل الجاد«.
وبخصوص إمكانية احتراف الالعبة العمانية 
العبات  خطى  على  مستقباًل،  أوروبا  في 
االحتراف  »ملف  ردت:  والجزائر،  األردن 
به  تحيط  الخليجية،  المنطقة  في  عام  بشكل 
الكثير من التساؤالت على مستوى الرجال، 

لذلك وضع السيدات ليس أفضل حااًل«.
احتراف  فكرة  أن  أعتقد  »شخصيًا  وتابعت: 
على  تعتمد  قد  والخليجية،  العمانية  الالعبة 

الجهود الفردية أكثر من المؤسسية«.
وختمت: »هو أمر ممكن وقابل للتحقيق، إذا 
ما توفرت لدى الالعبة عوامل معينة، كدعم 
جزء  تخصيص  وإمكانية  العائلة،  واهتمام 
المادية  الهدف، والقدرة  لهذا  كبير من وقتها 

لدعمه في بداية رحلة االحتراف«.

أنباء  لوكالة  أفين جمعة وأفين سويد  عّبرت كل من 
للسياسّية  الصحي  الوضع  تجاه  قلقهما  عن  هاوار 
مع  التعامل  المفترض  من  وقالتا  جالليان،  زينب 
السجين وفق قوانين حقوق اإلنسان، ودعتا المنظمات 

اإلنسانية ِلمراقبة أوضاع السجون.
في  ولدت  السياسية  الناشطة  جالليان،  زينب 
روجهالت كردستان عام 1982، وكانت عضوة في 

منظمة حياة كردستان »بيجاك«.

املقاومة ثم املقاومة ثم املقاومة..

الالأخالقية  السياسات  كافة  جالليان  زينب  تحدت 
الكردية  المرأة  هوية  ضد  المتبعة  والالإنسانية 
اإليرانية،  الدولة  قبل  من  عامًة  الكردي  والشعب 
قضية  أجل  من  وقاومت  لوطنها،  بحبها  واتسمت 
ثم  »المقاومة  شعار  واتخذت  الكردي،  الشعب 

المقاومة ثم المقاومة«.
في عام 2008 اعُتقلت السياسية زينب جالليان من 
بتهمة  اإليرانية  السلطات  استخبارات  أجهزة  قبل 
اإلرهاب، وفي عام 2009 حكم عليها باإلعدام شنًقا، 
وبتدخل من منظمات حقوق اإلنسان تم تخفيف الحكم 
في  الشاقة، ووضعها  األشغال  المؤبد مع  إلى  عليها 
السجن االنفرادي، وعدم السماح ألسرتها برؤيتها مع 

حرمانها من الحقوق اإلنسانية.
في  الظفرة  مثل  أمراض  من  جالليان  زينب  تعاني 
العين، الحمى القالعية، وأمراض في الجهاز التنفسي 
تعرضها  نتيجة  الدم،  ضغط  وارتفاع  والمعوي، 
للتعذيب داخل السجن، وُأصيبت في الـ 20 حزيران 
بفيروس كورونا بعد نقلها بتاريخ 21 أيار من معتقل 
»خوي« في محافظة أورمية إلى معتقل »قارجاك« 
جالليان  زينب  أعلنت  وعليه  طهران.  قرب 

اإلضراب عن الطعام الذي دخل يومه الـ11، ولعدم 
من  العديد  شاركت  سياسية،  كمعتقلة  حقوقها  حماية 
المعتقالت في اإلضراب عن الطعام، منهم المحامية 

»سهيلة حجاب«.
مؤتمر  باسم  الناطقة  سلطت  الخصوص،  هذا  في 
ستار في شمال وشرق سوريا أفين سويد واإلدارية 
أفين  الجزيرة  إقليم  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  في 
جمعة الضوء على انتهاكات السلطات اإليرانية بحق 

السياسيين والنساء خاصًة.

»املرأة هي املنظمة واملنشئة األساسية لألرسة«

في شمال وشرق سوريا  ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة 
من  العديد  سجل  التاريخ  أن  بّينت  سويد  أفين 

االنتهاكات بحق المرأة.
ولفتت أفين سويد إلى التناسب الطردي بين مقاومة 
التي  واالنتهاكات  والمرأة،  الكردي  الشعب  ونضال 
»تزداد  وقالت:  الدكتاتورية،  األنظمة  تمارسها 
االنتهاكات يومًا بعد يوم في جميع أجزاء كردستان 
بصورة وحشية وهمجية، مع ازدياد وتيرة المقاومة 
تموز في شمال وشرق  بدء ثورة 19  والنضال مع 
الشعوب  صوت  إيصال  استطاعت  التي  سوريا، 

وخاصًة صوت المرأة إلى الرأي العام العالمي«.
للمرأة  الدكتاتورية  األنظمة  استهداف  سبب  وبّينت 
أنها أصبحت رمًزا لثورة روج آفا وأخّوة الشعوب، 
الناحية  من  القيادية  المرأة  حقيقة  إبراز  واستطاعت 
الهجمات  وهذه  والعسكرية،  والدبلوماسية  السياسية 
وجودها  ونفي  الحرة  المرأة  إرادة  كسر  إلى  تهدف 
التي  خلف  هفرين  السياسية  أمثال  صوتها،  وكتم 
التركي،  االحتالل  دولة  مرتزقة  قبل  من  اسُتهدفت 
استهدافهن  تم  اللواتي  الثالث  والنساء  عقيدة،  واألم 

من قبل  طائرة ُمسّيرة تركية في كوباني.

تجاه  التركي  الخارجية  وزير  مواقف  على  وردًا 
نسبة  فإن  خاص،  بشكل  والمناضلة  الحرة  المرأة 
من  تشكل %60  شمال وشرق سوريا  في  القياديات 
النساء«، قالت أفين سويد: »إن األنظمة الدكتاتورية 
تدرك تمامًا أن المرأة هي المنظمة والمنشئة األساسية 

لألسرة والمجتمع«.

هدف إيران كرس إرادة ومقاومة زينب جالليان

مناشدات  من  الرغم  وعلى  إنه  سويد  أفين  وقالت 
المعتقلين  عن  اإلفراج  بضرورة  المتحدة  األمم 
إيران،  سجون  في  الفيروس  انتشار  بعد  السياسيين 
إال أن السلطات اإليرانية أفرجت عن المعتقلين بتهم 
جنائية فقط، واستثنت المعتقلين السياسيين المطالبين 
زينب  أمثال  الشعوب  وحرية  والعدالة  بالديمقراطية 
جالليان. وعّبرت أفين عن قلقها على حياة السياسية 
زينب جالليان بعد إضرابها عن الطعام، وقالت: »إن 
عدم سماح تقديم المعاجلة لها محاولة إلنهاء حياتها«.

الشرق  في  الكردية  المرأة  »مقاومة  أيضًا:  ونوهت 
ألراضي  المحتلة  الدول  لدى  خوًفا  شّكلت  األوسط 
على  الوسائل  بشتى  الضغط  تحاول  لذا؛  كردستان. 

المرأة التي تملك رؤية مستقبلية وفكرًا حرًا«.
وقالت أفين سويد في ختام حديثها: »نحن جزء من 
حلقة  نفسه  يرى  ستار  ومؤتمر  والنضال،  المقاومة 
في هذه المقاومة، ونسعى إليصال صوتنا إلى كافة 
النسائية، ألخذ موقف جدي  المؤسسات والتنظيمات 

حيال انتهاكات السلطات اإليرانية«.

»النظام اإليراين ال يكرتث بحقوق اإلنسان« 

الجزيرة  إلقليم  اإلنسان  حقوق  منظمة  في  اإلدارية 

أفين جمعة أوضحت أن السلطات اإليرانية لم تسمح 
جالليان  زينب  لمعالجة  طبية  مساعدات  أي  بتقديم 
من  العديد  مطالبة  من  الرغم  على  السجن،  داخل 
كون  السجن  خارج  مداواتها  بضرورة  المنظمات 
فيروس كورونا من األمراض المعدية، ووفق مبادئ 
حقوق اإلنسان من المفترض معالجة أي معتقل يعاني 

من أمراض تعرض حياته للخطر في السجون.
اإلنسان  حقوق  منظمة  اتفاقية  »وفق  وأضافت: 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
سجين  كل  حق  من  المتحدة  لألمم  التابعة  والصحية 
أن يعيش بحالة صحية جيدة في مكان مهيأ صحّيا، 
السجين ال يستطيع حماية نفسه بنفسه. لكنا؛ نرى أنه 
يتم  ال  اإليرانية  السجون  ومنها  السجون  أغلب  في 
التقيد بهذه المبادئ واالتفاقات، والدليل عليها الوضع 
زينب  السياسية  تعيشه  الذي  المتدهور  الصحي 

جالليان داخل السجون اإليرانية«.
وطالبت أفين جمعة بحماية حقوق المعتقلة السياسية 
وضعها  عن  والكشف  جالليان،  زينب  والحقوقية 
»يقع  قائلة:  وأشارت  وللعالم،  ألسرتها  الصحي 
صوت  إيصال  الحقوقية  المنظمات  عاتق  على 
زينب جالليان إلى الرأي العالمي، ومراقبة أوضاع 
الصمت  الختام  في  جمعة  أفين  وانتقدت  السجون«. 
الدولي تجاه االنتهاكات التي يمارسها النظام اإليراني 
بحق المعتقلين في سجونه، وقالت: »النظام اإليراني 
حقوق  سيحمي  فكيف  اإلنسان،  بحقوق  يكترث  ال 

السجناء؟!«.

ـ مكتب األلعاب الجماعية في االتحاد الرياضي 
الطائرة،  للكرة  بطولة  إقامة  عن  يعلن  بالرقة 
مراجعة  التسجيل  في  الراغبة  الفرق  فعلى 
)صالة  الفرات  ملعب  في  الرياضي  االتحاد 

التاج(.
مباراة  الرياضي  األسايش  نادي  إدارة  تقيم  ـ 
األسايش  ناديي  بين  الطائرة  للكرة  كرنفالية 
محمد  الالعب  للفقيد  ووفاًء  تقديرًا  وسردم، 
 ،2020/7/ المصادف  الجمعة  يوم  وذلك  سليم 
في مسقط رأس  الخامسة عصرًا  الساعة  بتمام 
كان  سليم  محمد  والالعب  زيوان.  تل  الفقيد 
للكرة  األسايش  فريق  صفوف  ضمن  يلعب 
إثر  يوم2020/6/26،  المنية  ووافته  الطائرة 
نوبة قلبية ودماغية نقل على إثرها إلى المشفى 
نظم  متصل  سياق  وفي  هناك.  الحياة  ليفارق 
في  الطائرة  للكرة  رياضي  نشاط  الهالل  فريق 
كوردستان،  بإقليم  بهولي  شكران  دار  مخيم 
شمدين  سليم  محمد  الفقيد  لروح  وتكريمًا  وفاًء 
»حمودي«، وأقيمت مباراة انتهت بفوز شباب 

الهالل على رجال الهالل بشوطين مقابل شوط 
واحد. 

ـ مكتب األلعاب الفردية للمجلس الرياضي في 
تدريبية  افتتاح دورة  يعلن عن  مقاطعة كوباني 
و  الناشئين  و  الشباب  لفئات  الطاولة  لكرة 
ويبدأ  سنة   )20( إلى   )10( ألعمار:  واإلناث 
التسجيل اعتبارًا من )30 - 6 - 2020( ولغاية 
)15 - 7 - 2020( )التسجيل في مكتب األلعاب 

الفردية في المجلس الرياضي(.
مدينة  في  الرياضي  الداخلي  األمن  نادي  بدأ  ـ 
البدنية  والقوى  األجسام  كمال  بتمارين  الرقة 
وزيادة وأنقاص الوزن، وذلك في الصالة التي 
ومدربين  األوروبية  األجهزة  أحدث  ضمت 
األجسام  كمال  رياضة  مجال  في  متخصصين 

والقوى البدنية.
الجدير ذكره إن االشتراك متاح لكافة المواطنين 

)مدنيين - عسكريين - موظفين مدنيين(.
روناهي / قامشلو

المالعب  على  القدم  لكرة  سوري  دوري  ألول 
المكشوفة للموسم 2019 ـ 2020، الالعبة سارا 
ونالت  الماضي  العام  األسايش  نادي  مع  لعبت 

معه لقب دوري إقليم الجزيرة لعام 2019. 
ولكن في الوقت الحالي على أرض الواقع تتمرن 
وتشارك  قامشلو،  نادي  باسم  وتشارك  وتلعب 
بالمسابقة التي تعتمد على حركات ومهرات فنية 
في  وأبدعت  الجهاد  نادي  باسم  القدم  كرة  للعبة 
الفيديو المصور والذي أدرج على صفحة خاصة 
بالمسابقة وفي صفحات رياضة مختلفة، وتعتمد 
على أكبر نسبة تفاعل والمسموحة إلى يوم غدًا 
الجمعة في الصفحة الرسمية المعتمدة للمسابقة، 

دعمها  روناهي  صحيفة  عبر  سارا  وطالبت 
والتفاعل مع الفيديو المدرج باسمها. وتشارك إلى 
 2006 مواليد  صديق  محمد  آية  النجمة  جانبها 
ابنة مدينة قامشلو، التي ذاع صيتها في لعبة كرة 
القدم على مستوى سوريا، وتتألق في المالعب 

والمستطيل األخضر على الدوام.
العبات  ثمانية  مع  وآية  سارا  من  كاًل  وتتنافس 
نوادي وفرق مختلفة على مستوى  أخريات من 
رسالة  وتمنح  مفيدة  الخطوة  وتعتبر  سوريا 
مفادها بأن نجمات روج آفا والعبات نوادي إقليم 
في  السورية  األندية  لمقارعة  قادرات  الجزيرة 
وسط  لهن  المقدم  الدعم  رغم  األخرى  المناطق 

للدعم  الجزيرة  إقليم  في  لدينا  النوادي  افتقار 
رياضة  على صعيد  وخاصًة  النواحي  كافة  من 
كرة القدم للسيدات فالمنظمات والجهات المعنية 

بشؤون المرأة لم تقوم بواجبها كما يجب باتجاه 
هذه النجمات والالعبات في النوادي حتى اآلن.

هدية مشو: »على نساء العامل أن يتحدَن 
للتصدي لدولة االحتالل الرتكي«

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق 
لديها  التركي  االحتالل  دولة  إن  شمو  هدية  سوريا 
دول  داعيًة  استثناء،  بال  الجميع  يستهدف  مخطط 
العالم والقوى الدولية باتخاذ موقف واضح من كافة 
الدولية  األعراف  تخالف  التي  التركية  الممارسات 

وتنتهك حقوق اإلنسان.
تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق 
 )ANF( لألنباء  فرات  لوكالة  شمو،  هدية  سوريا، 
بشأن اعتقال الحكومة التركية للسياسيات الكرديات 
في باكور كردستان، كذلك مجزرة قرية حلنج التابعة 
لمدينة كوباني، التي ارتكبتها الدولة التركية بتاريخ 
تركيا  أفعال  كافة  وكذلك  المنصرم،  حزيران   23

البشعة للقضاء على حرية وإنجازات المرأة.
البداية  »في  حديثها:  مستهل  في  شمو  هدية  وقالت 
شخصية  في  الحرية  حركة  شهيدات  كافة  نستذكر 
زهرة بركل، أمينة ويسي وهبون مال خليل، كما نعلم 
الشعب  على  مجازر  ترتكب  لم  التركية،  الدولة  أن 
الكردي وبخاصًة على المرأة فقط، بل إنها أظهرت 
مجزرة  وارتكبت  مجددًا،  الوحشي  الحقيقي  وجهها 
أخرى في مدينة حلنج بكوباني مثلما ارتكبت مجزرة 
باريس التي راح ضحيتها ثالث مناضالت رائدات 
وهن ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان في 
باريس، وهاجمت الدولة التركية ومرتزقتها نساءنا 
في قرية حلنج، الالتي كن قادرات على تنظيم المرأة 

والمجتمع«.
وأضافت، »نحن نرى دائمًا أن الدولة التركية وأثناء 
شن هجماتها على المناطق في البداية تقوم باستهداف 
القتل،  جرائم  تمارس  وبجانبها  وإنجازاتها  المرأة 

النهب، الخطف واالغتصاب«.
التركية  الدولة  تاريخ  إلى  رجعنا  »إذا  وأوضحت: 
معها  تتعايش  كانت  التي  الشعوب  بإبادة  مليء  فأنه 
ومارست  األرمني،  الشعب  مثل  نفسها  المنطقة  في 
قذرة  وأساليب  الدماء  بسيل  سلطتها  الحكومة  هذه 

يومنا  التاريخ حتى  اإلنسانية عبر  ومنافية لألخالق 
ارتكبتها  التي  السيفو  مذبحة  أبدًا  ننسى  ولن  هذا، 
وفي  والسريان،  اآلشوريين  بحق  العثمانية  الدولة 
ذلك الوقت أيضًا قامت الحكومة العثمانية بمهاجمة، 

قتل، خطف واغتصاب اآلشوريات والسريانيات«.
»ذعر وخوف من النساء المقاومات«

وأكدت بأن الجميع على دراية تامة بكافة ممارسات 
على  تواصلها  التي  الفاشية  التركية  الدولة  وجرائم 
في  الكردية  المرأة  وباألخص  الكردي  الشعب 
باكور كردستان، الفتًة إلى أن الدولة التركية تهاجم 
باعتقالهن وتزج بهن  المناضالت وتقوم  السياسيات 
إلى السجون، بما يؤكد أنها تعيش حالة ذعر وخوف 
من النساء الالتي يقاومن ذهنية السلطات المهيمنة، 
المنظمات  على  القضاء  الوسائل  بشتى  تحاول  كما 
الشعوب  لحزب  التابعة  النسائية  والحركات 

الديمقراطية في باكور كردستان وتركيا.
وتطرقت إلى دور المرأة في الثورة التي بدأتها في 
تثبت  أن  استطاعت  أنها  شمال وشرق سوريا كيف 
والعسكرية  السياسية  المجاالت  كافة  في  جسارتها 
ثورة  بدأت  »عندما  وقالت:  الدبلوماسية،  وكذلك 
روج آفا بدأت بقيادة المرأة، وحملت المرأة مسؤولية 
المجتمع والمساواة منذ عشرة أعوام على عاتقها، كما 
ترون أن األمهات الالتي قدمن فلذات أكبادهن فداًء 
الشهداء  أبنائهن  الثورة يسرن اآلن على درب  لهذه 
وأصبحت  ناضلت  المرأة  فأن  ويقاومن،  ويناضلن 
خالل هذه الثورة رمزًا للكفاح والنضال وانتشر هذا 

المفهوم والفكر في العالم أجمع«.
وتابعت: »كما أن الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار 
في إقليم فرات زهرة بركل إحدى شهيدات مجزرة 
حلنج، التي لعبت دورًا مهمًا في سبيل تحقيق حرية 
زهرة  ناضلت  المجتمع،  بين  والديمقراطية  المرأة 
وقدمت مقاومة عظيمة حتى أنها أصبحت أيضًا هدفًا 

لمرتزقة داعش ووصلت إلى مرتبة الشهادة«.

إذا  التركية  الدولة  إن  القول  »نستطيع  وأوضحت: 
الكردية  المرأة  قوة  من  ومذعورة  خائفة  تكن  لم 
وجسارتها، فإنها لم تكن لترتكب هذه المجازر، فعندما 
مناطقنا  على  هجماتها  التركي  االحتالل  دولة  شنت 
في البداية شنتها على مدينة كوباني، عفرين وسري 
ساحات  في  المرأة  أصبحت  العين،  رأس  كانيه/ 
أصبحت  مثلما  والمقاومة،  للتصدي  رمزًا  كوباني 
المقاومة  رموز  من  رمزًا  ميركان  آرين  الفدائية 
والحرية، ووصلت كافة النساء إلى أعلى المستويات 
من الوعي والفكر بفضل مقاومتها واإلرث النضالي 
التي تركته لنا الفدائية أرين، كما أصبح تطلع المرأة 
للحرية ورفضها للظلم والعنف أعمق، واآلن تناضل 

نسائنا من خالل تدريبهن التوعوي والفكري«.

»مل تُظهر دول العامل ومنظامت حقوق 
اإلنسان موقفاً جاداً«

اليوم  وحتى  أنه  من  أسفها  عن  شمو  هدية  وعبرت 
لم ُتظهر دول العالم ومنظمات حقوق اإلنسان موقفًا 
على  التركية  الدولة  وهجمات  اإلبادة  تجاه  جادًا 
ُمضيفة:  واألطفال،  المرأة  على  وخاصًة  الشعب 
بأنها  تتدعي  التي  الكبرى  الدول  من  أي  تظهر  »لم 

تحل مشاكل العالم وأي من منظمات حقوق اإلنسان 
موقفًا واضحًا حيال مجزرة حلنج التي راح ضحيتها 
محاسبة  عن  أحد  يتحدث  ولم  كرديات،  نساء  ثالث 
من  وللحد  المجزرة،  هذه  الرتكابها  التركية  الدولة 

هذه الهجمات واإلبادة«.
الدولة  أن ممارسات  بالذكر  الجدير  بأنه  وأوضحت 
عامين،  منذ  المحتلة  عفرين  في  تتواصل  التركية 
االحتالل  قبل  من  ويقتلن  يخطفن  »فالنساء  وقالت: 
المئات  أن  والحقيقة  له،  التابعة  والمرتزقة  التركي 
من النساء في عفرين في خطر، حيث تشكل الدولة 

التركية الوحشية خطرًا على كافة المناطق«.
االحتالل  دولة  مرتزقة  وحشية  »نذكر  وأكملت: 
هو  الكردية،  المرأة  من  خوفهم  على  دليل  التركي 
عندما قاموا بالتمثيل بجثة الشهيدة بارين كوباني التي 
استشهدت وهي تدافع عن أرض عفرين وأهلها، فهذه 
كما  ومعتقدات،  أديان  أي  تتقبلها  ال  التي  الوحشية 
الشعب  حماية  وحدات  لمقاتلة  اللقطات  بعض  رأينا 
جيجك كوباني عندما تم أسرها من قبل مرتزقة تركيا 
يكررها هؤالء  كانت  التي  وهي جريحة واإلهانات 
المرتزقة وهي أسيرة لديهم، وكذلك المناضلة األمين 
خلف،  هفرين  المستقبل،  سوريا  حزب  في  العام 
بالجيش  أنفسهم  يسمون  ممن  اإلرهاب  يد  طالتها 

الوطني السوري التابع لتركيا«.
شمال  في  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  واختتمت 
كافة  مناشدًة  حديثها  شمو  هدية  سوريا  وشرق 
نساء العالم، وقالت: »إذا كنا نحن نساء الكرد هدفًا 
للدولة التركية اليوم، أنتن ستصبحن غدًا أيضًا هدفًا 
المنظمات  العالم،  نساء  جميع  على  الهجمات،  لهذه 
المرأة  مع  يتحدن  أن  العالم  في  النسائية  والحركات 
المتوقعة وأن  الهجمات  أنفسهن من  لحماية  الكردية 
نقف في وجه الدولة التركية ونشكل السالم واألمان 

للجميع«.

سارا االحمد  آية محمد
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حتى  الكردية  الحوارات  حديث  انطلق  إن  ما 
بالمعارضة  تسمى  ما  في ساحة  القيامة  قامت 
على  محسوبة  تيارات  فأصدرت  السورية، 
الحوارات،  هذه  لدحض  بيانات  المعارضة، 
حولها  وعقدت  النداءات،  ضدها  وحشدت 
الكردية  الحوارات  صورة  وقدمت  الندوات، 
مستوى  على  فقط  ليس  مؤامرة  أنها  لو  كما 
كل  مستوى  على  إنما  سوريا،  شرق  شمال 

األمة السورية. 
المواقف  عن  تحدث  البعض  أن  وقت  وفي 
السورية  التيارات  من  اإليجابية  أو  السلبية 
تيارات  بعض  موقف  أن  بدا  المتنوعة 
على  حتى  معاديًا  وحتى  متشنجًا  المعارضة 
واالتفاقات  الكردية،  الحوارات  أن  من  الرغم 
الحقًا تأتي في سياق دعم للمعارضة، وذلك من 
وتحّول  لبث  ما  الذي  »البون«  تضييق  خالل 
إلى عبء بات يؤثر على أداء المعارضة في 
مسائل  وفي  والدستورية،  التفاوضية،  العملية 

المناصرة والحشد.
الحوارات  إلى  المعارضة  تنظر  أن  وبداًل من 
الكردية على أنها تخدم عملية الحلول لألزمة 
السورية، وتقّيمها إيجابيًا، وأن تبدي استعدادها 
أدائها  وتحسين  الحوارية،  العملية  دعم  في 
البيانات  أسلوب  إلى  لجأت  أدواتها،  وتطوير 
على  بذلك  فأثرت  واالتهامات،  واإلدانات 
نفسها وسمعتها سلبًا، وقدمت صورتها للعامة 
تقود  أن  يمكن  ال  المعارضة  هذه  أن  على 
آمًنا  مستقباًل  تحقق  أن  وال  السياسية،  العملية 
المكونات  لكل  متساوية  وحقوقًا  للسوريين، 
سوريا،  تصبح  حتى  والسياسية  المجتمعية 
بالفعل سوريا الديمقراطية، أي تعكس صورة 
وأديان  قوميات  من  يتألف  والذي  الشعب  كل 

ومذاهب ولغات وطوائف مختلفة، ونحن نعلم 
يومًا  تقل  لم  الكردية  األطراف  كل  بأن  جيدًا 
المشاريع  بقية  عن  منفصل  مشروع  لها  بأن 
سوريا  مستقبل  بمسألة  يتعلق  فيما  السورية، 

الديمقراطي.

المعارضة  جيشت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
جيش كبير للوقوف في وجه أي تقارب كردي 
الثورة  أنها ومنذ انطالق  - كردي، في لحظة 
التغييرات،  عشرات  أجرت  هذا  يومنا  وحتى 
المثال  سبيل  فعل  السياسية،  التنسيقية  والكتل 

التفاوضية  الهيئة  من  جزء  أّن  الحصر،  ال 
الحالية أتى من مؤتمر أنطاليا األول في أواسط 
نواة  المؤتمر  هذا  أصبح  ما  2011 وسرعان 
للمجلس الوطني السوري، ومن بعد ذلك تشكل 
ائتالف المعارضة وثم الهيئة التفاوضية والتي 

تشكلت من عدد من المنصات، منصة موسكو، 
فاالئتالف،  التنسيق،  وهيئة  القاهرة،  ومنصة 
من  وعدد  الكردي،  الوطني  المجلس  والحقًا 
الموالين  السياسيين  المستقلين  المعارضين 

للمعارضة.
 - الكردي  الحوار  أصبح  أن  ومنذ  والحال، 
الشارع  لدى  للتفاؤل  ومثارًا  واقعًا،  الكردي 
الكردي، ومرحبًا به من قبل األصدقاء، لم تقف 
بعض الشخصيات المعارضة عن طرح أسماء 
وغالبيتها  وتحالفات،  وهيئات،  لتجمعات، 
الوطني«  العهد  خلبية، وآخر األسماء »وثيقة 
وتجدر اإلشارة أّن هناك بعض الكرد قد وّقعوا 

على تلك الوثيقة.
التباس  أو  لغط  هناك  أّن  هو  االنتباه  يثير  ما 
في مسألة ما هو قومي وما هو وطني، وكما 
في  قومية  موضع  بتحسين  التمسك  أّن  لو 
النسيج الوطني تهّمة، وبالرغم من  السياق أو 
تفصل  لم  انطالقتها  ومنذ  الكردية  الحركة  أّن 
نضالها القومي عن النضال الوطني في وقت 
الجديدة  والبيانات  الفيسبوكية  التشكيالت  آّن 
تعّبر عن روح مناطقي وبوتقي وأناني؛ وتجدر 
من  النشأة  جديدة  التكتالت  غالبية  أّن  اإلشارة 
منطقة  إلى  »الخطاب  توجه  أو  التوجه  حيث 

»الجزيرة« بطريقة سمجة.
الكردي،   - الكردي  الحوار  إّن  القول،  بقي 
أّن  وإن كان يجري بين األحزاب الكردية إال 
تخرج  لم  األولية  والتفاهمات  النقاشات  فضاء 
على  مؤشر  وهذا  بامتياز،  وطنية  كونها  من 
منطلقًا من  القائم هو حوار وطني  الحوار  أن 
والجغرافي  السياسي  التموضع  قومي،  أساس 
المحليين حتى تكون الحقًا بحجم كل المساحة 
هو  ما  لمفهومي،  لخلط  تجنبًا  وذللك  السورية 

قومي وما هو وطني!

  

التركية  البحرية  بين  المواجهة  كشفت 
العاشر  في  »كوربيت«  الفرنسية  والفرقاطة 
من )حزيران(، عن نوايا واضحة لتركيا أكثر 
الفرنسية  الفرقاطة  كانت  فبينما  أرادت،  مما 
في  يشتبه  شحن  سفينة  هوية  لتحديد  تسعى 
الفرقاطات  تدخلت  ليبيا،  إلى  أسلحة  تنقل  أنها 
التحكم  برادار  التركية وأضاءت ثالث مرات 
في إطالق النار، فكانت لحظة لم تكتِف تركيا 
وغير  الرسمية  البروتوكوالت  بمخالفة  فيها 
وفرنسا عضوان  )تركيا  الحلفاء  بين  الرسمية 
من  جعلت  بل  األطلسي(  شمال  حلف  في 
أو  ليبيا،  في  تفعله  ما  جدية  إنكار  الصعب 
إخفاء نواياها هناك. لقد أوضح الرئيس التركي 
أن  في  لديه  نية  ال  أنه  أردوغان  طيب  رجب 
تكون بالده جسرًا بين أوروبا والعالم العربي، 
واختار بداًل من ذلك إرجاع تركيا إلى ماضيها 
وخصم  كمنافس  ووضعها  اإلمبراطوري 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكان  لكليهم، 
صراحة  يشير  أوروبي  زعيم  أول  ماكرون 
إلى هذا الواقع وهذا الخطر، من خالل حض 
األطلسي  شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد 
ليبيا  الوقوف في وجه تركيا في كل من  على 
قائدة  كدولة  فرنسا  بذلك  واضعًا  وسوريا، 
استراتيجيًا ألوروبا فيما يتعلق بتركيا واألمن 
في البحر األبيض المتوسط، لينضم بذلك إلى 

صوت األغلبية العربية. 
إن دولة اإلمارات واثقة من أن الغالبية العظمى 
من الليبيين يريدون إنهاء هذه الحرب، وال نعتقد 
أن الشعب الليبي يدعم محاوالت »القاعدة« أو 
»داعش« للسيطرة على أجزاء من ليبيا، كما 
األفارقة  تهريب  يدعمون  الليبيين  أن  نعتقد  ال 
واالتجار بهم، أو أنهم يوافقون على تصرفات 
الميليشيات المسلحة غير المسؤولة. لماذا؟ ألن 

الليبيين لم يقبلوا يومًا بأي من هذه الممارسات.
بدءًا  عليه،  لتجيب  الكثير  تركيا  لدى  بات  لقد 
قطر  األمد مع  العديدة وطويلة  من محاوالتها 
وجماعة »اإلخوان المسلمين« لزرع الفوضى 
في العالم العربي عبر استخدام اإلسالم كغطاء 
لتبرير عدوانها، ففي األشهر األخيرة وحدها، 
وليبيا  سوريا  في  الالجئين  أردوغان  استخدم 
إيران  مع  تعاون  كما  أوروبا،  على  للضغط 
لقصف الكرد في شمال العراق، وسعى بنشاط 
إلى استغالل عدم االستقرار في القرن اإلفريقي 

لمصلحته.
ليبيا هي محور  أن  إنكار  يمكن  ذلك، ال  ومع 
حيث  الجديد«،  »العثماني  التوسع  ومنصة 
ففي  الموقع،  هذا  في  نفسها  تركيا  وضعت 
أردوغان  استغل  الماضي،  العام  أواخر 
الوطني  الوفاق  حكومة  داخل  االنقسامات 
بعد  استخدمها  ثنائية  اتفاقيات  لسن  الليبية 
للموارد  واسعة  عمليات مصادرة  لتبرير  ذلك 

أسلحة  وتوفير  المتوسط،  األبيض  البحر  في 
إلى  السوريين  المرتزقة  آالف  ونقل  متطورة 
أخرى  ظروف  في  جرى  وكما  ليبيا،  غرب 
فرنسا  مع  اإلمارات  دولة  تضامنت  مماثلة، 

وحلفاء آخرين للتصدي لهذه التهديدات.
الدولي  للمجتمع  بد  ليبيا ال  الحديث عن  وعند 
فيها  لبس  ال  واضحة  برسالة  أواًل  يبعث  أن 
ثانيًا،  مقبول،  غير  سلوكها  أن  مفادها  لتركيا 
يجب أن يمارس المجتمع الدولي الضغوطات 
الممكنة كافة لوقف إطالق النار، ما من شأنه 
سياسية  عملية  إلى  بالعودة  لليبيا  يسمح  أن 
وثمة  الخارجية،  العدائية  األعمال  من  خالية 
القاهرة«  »إعالن  من خالل  ذلك  لتحقيق  آلية 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أطلقه  الذي 
الماضي،  حزيران  من  السادس  في  السيسي 
والذي يستند إلى توصيات مؤتمر برلين الذي 
تدعمه األمم المتحدة، ويدعو إلى وقف فوري 
إلطالق النار، وانسحاب المقاتلين األجانب من 

ليبيا، وإجراء مفاوضات متعددة تمهد الطريق 
إلجراء االنتخابات.

وفي هذا السياق، فمن الحماقة االعتقاد بوجود 
حل عسكري للصراع الليبي، إذ أنه بعد اتهام 
الخصوم بخلق أزمة إنسانية ومحاولة إخضاع 
كل ليبيا لسيطرتهم، تحركت الميليشيات الليبية 
المدعومة من تركيا شرقًا، وارتكبت العديد من 
ليبيا  األعمال االنتقامية، ودعت جميع مناطق 
الحالية حول  المواجهة  إن  لها.  الخضوع  إلى 
 60 من  أكثر  تعرض  الساحلية  سرت  مدينة 
أن  بل  فحسب  هذا  ليس  للخطر،  ألف شخص 
ليبيا،  أنحاء  كل  في  الناس  حياة  يهدد  الخطر 
كبيرة  أجزاء  وثمة  الليبي،  االقتصاد  انهار  إذ 
الغرب والجنوب هي في األساس مناطق  من 
خارجة عن القانون، كما تضاعفت اإلصابات 
بفيروس »كوفيد-19« عما كان عليه الوضع 
ليبيا  لدى  وليس  أسابيع،  بضعة  قبل  الصحي 
البنية التحتية لتحديد مدى انتشار الوباء، ناهيك 

عن مكافحته. ومن دون حل سياسي مبني على 
دون  ومن  الليبي،  الشعب  يدعمه  متينة  أسس 
األجنبية، سيستمر هذا  القوات  انسحاب جميع 
االجتماعي  النسيج  تدمير  يتم  حتى  الصراع 
بالكامل، لقد تعلم الليبيون أنه كلما مالت الكفة 
أنهم  يعني  ذلك  فإن  آخر  دون  طرف  لصالح 
من  العظمى  الغالبية  الثمن.  سيدفعون  من 
نعتقد  الحرب، وال  إنهاء هذه  يريدون  الليبيين 
أن الشعب الليبي يدعم محاوالت »القاعدة« أو 
»داعش« للسيطرة على أجزاء من ليبيا، كما 
األفارقة  تهريب  يدعمون  الليبيين  أن  نعتقد  ال 
واالتجار بهم، أو أنهم يوافقون على تصرفات 
الميليشيات المسلحة غير المسؤولة. لماذا؟ ألن 
الليبيين لم يقبلوا يومًا بأي من هذه الممارسات.
لقد أجريت انتخابات وطنية، وحتى اآلن لم يتم 
أخذ نتائجها. وقد حرفت الجهات الفاعلة مرارًا 
وتكرارًا رسالة ونوايا االتفاق السياسي الليبي 
المتحدة  األمم  برعاية  إليه  التوصل  تم  الذي 
الحالية  الحكومة  تؤكد  أساسه  على  والذي 
ليبيا  في  اإلمارات  دولة  اهتمام  إن  شرعيتها، 
األجنبية هذا  القوات  استخدام  هو ضمان عدم 
العالم  استقرار  لزعزعة  كوسيلة  الشقيق  البلد 
عدم  فقط  ليس  المهم  فإن  ذلك،  ومع  العربي، 
وجود الصراع، فمع القيادة المسؤولة واإلدارة 
على  القدرة  تملك  ليبيا  فإن  للموارد،  الحكيمة 
االقتصادي  للنمو  إقليمية  قاعدة  تصبح  أن 

واالزدهار.
زعزعة  وليس  ليبيا  استقرار  هو  نريده  وما 
طرق  مفترق  على  تقع  منطقة  في  االستقرار 
ومن  العربي،  والعالم  وأوروبا  إفريقيا  بين 
دون  من  يحدث  أن  يمكن  ال  هذا  أن  الواضح 
فإن  ذلك،  ومع  وتسامحهم،  الليبيين  شجاعة 
الشعب الليبي يحتاج بالتأكيد إلى فرصة لتوحيد 
أن  دون  من  وطموحاته  آماله  ويحقق  بالده 
اإلقليمية  السيطرة  إلى  يسعى  من  هناك  يكون 

المشبعة باأليديولوجيا.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 فاروق حجي مصطفى 

أنور قرقاش

أرمنت سركيسيان: »األرمن والُكرد 
جتمعهم املآسي واجلرائم العثمانية«

إن  سركيسيان  أرمين  األرمني  الرئيس  قال 
تركيا  في  األرمن  بحق  الجماعية  المجازر 
 ،1896-1894 عامي  في  بدأت  العثمانية 
تسقط  ال  أرمني،  ألف   300 ضحيتها  وراح 
أشقاء  وغيرهم  الكرد  أن  مؤكدًا  بالتقادم، 
لألرمن في هذه المآسي والفظائع التي ُارتكبت 

من ِقبل العثمانية البائدة.

العربي  األهرام  صحيفة  أجرت  ذلك  وحول 
أرمينيا  جمهورية  رئيس  مع  حوارًا  المصرية 
الضوء  سلطت  سركيسيان  أرمين  الدكتور 
العامة  للسياسات  حاكمة  تاريخية  قضايا  على 
التي  المذابح  انطالقًا من  أرمينيا  في جمهورية 

تعرض لها شعب األرمن عام 1915. 
ـ لقد مضى أكثر من قرن على الجريمة الشنيعة 
بين  والحضارة  اإلنسانية  بحق  ُارتكبت  التي 
تلك  عواقب  ولكن   ،1923-1915 عامي 
هذا  يومنا  حتى  موجودة  زالت  ما  الجريمة 
وتعوق التطور الطبيعي ألرمينيا، كيف تعلقون 

على ذلك.
في الحقيقة، إن المجازر الجماعية بحق األرمن 
-1894 عامي  في  بدأت  العثمانية  تركيا  في 
1896 أيام السلطان عبد الحميد الثاني، وراح 
مواقفها  وسجلت  أرمني،  ألف   300 ضحيتها 
حينه،  في  الكبرى  الدول  الحدث  هذا  ضد 
الشخصيات  الى  إضافة  العالمية  والصحافة 
من  الفتاة  تركيا  حكومة  واستفادت  البارزة، 
بين  وأطلقت  األولى  العالمية  الحرب  ظروف 
تركيا،  في  األرمن  إبادة  خطة   1916-1915
والعنف  الترحيل  عمليات  تنفيذ  خالل  من 
والقتل على نطاق واسع وغير مسبوق. في 24 
وبريطانيا  وفرنسا  روسيا  قامت   1915 أيار 
جرى  ما  بوصف  مشترك  بيان  في  العظمى 
على أنه »جريمة بحق اإلنسانية والحضارة«، 
وفي وقت الحق، في عام 1944، قام رافائيل 
الجماعية«  »اإلبادة  مصطلح  بإدراج  ليمكين 
في القانون الدولي على أساس إبادة األرمن في 
عام 1915، بعد نهاية الحرب العالمية األولى، 
واصل مصطفى كمال عمل أسالفه، وقتل من 
الغربية،  كيليكيا وأرمينيا  تبّقى من األرمن في 

وشن حربًا ضد جمهورية أرمينيا الفتية.

من  وهم  األرمن  يقم  ألم  ذلك؟  حدث  وكيف   -
تلك  بخدمة  العثمانية  اإلمبراطورية  مواطني 
تطورها،  في  ساهموا  كما  بإخالص،  الدولة 

بماذا كانوا يعيقون األتراك؟

العديد  ترك  فقد  تنفيذها،  وآليات  اإلبادة  حادثة 
من شهود العيان؛ من الدبلوماسيين والعسكريين 
والسياسيين  والمبّشرين  العسكريين  واألطباء 
شهادات  وغيرهم،  الدولية  اإلعالم  ووسائل 
وسبل  الجماعية  اإلبادة  إنكارها حول  يمكن  ال 
األوساط  في  الخبراء  قام  والحقًا،  تنفيذها، 
األكاديمية والمؤرخون وعلماء اإلبادة الجماعية 
األرشيفية،  الوثائق  إلى  استنادًا  ذلك  بتوضيح 
على  أركز  أن  أود  جيدًا،  ذلك  يدرك  والعالم 

بعض أسباب اإلبادة وعواقبها.
تصل  أن  ينبغي  كان  سياسي:  األول  السبب 
مؤتمري  في  أثيرت  التي  األرمنية«  »المسألة 
سان ستيفانو وبرلين في عام 1878 إلى نهايتها 
على  األرمنية  السيادة  تأكيد  بإعادة  المنطقية 
أساس  ووضع  ألرمينيا،  التاريخية  األراضي 
الشعوب  وضع  وفي  الحقًا،  أرمينيا  الستقالل 
المناطق  في  ذلك  حدث  األخرى  العثمانية 
األوروبية والشرق األوسطية في اإلمبراطورية 
األولى.  العالمية  والحرب  البلقانية  الحرب  بعد 
ثم  التركية  السلطنة  غضب  أثار  ما  وهذا 

استقالل  حال  في  ألنه  التركية؛  الجمهورية 
أرمينيا، كان سيتم اقتطاع الجزء ذات األهمية 
والذي  اإلمبراطورية،  جسم  من  االستراتيجية 
القوقاز  باتجاه  األتراك  طريق  سيقطع  كان 

وبلدان آسيا الوسطى.
القومية  سعت  عقائدي:  لإلبادة  اآلخر  السبب 
اإلمبراطورية  تحويل  إلى  الناشئة  التركية 
دولة  إلى  والثقافات  الشعوب  الشاسعة ومتعددة 
تركية ذات نسيج وتركيبة واحدة، مع األخذ بعين 
االعتبار تقدمها السياسي نحو المناطق الشاسعة 
وكانت  الوسطى.  وآسيا  القوقاز  في  والغنية 
أخرى  مرة  الطريق  هذا  على  الرئيسية  العقبة 
المنطقتين،  هاتين  بين  سكنوا  الذين  األرمن 
اآلخرين  والمسيحيين  اليونانيين  وكذلك 
القاطنين في آسيا الصغرى. لذلك؛ لم يكن أمام 
العرقي  التطهير  خيار سوى  األتراك  القوميين 
اليونان  اإلمبراطورية؛  في  عنصرين  ألبرز 
الحضارة  ببناء  قاما  الشعبان  وهذان  واألرمن. 
اإلمبراطورية  البيزنطية وورثوها، وهم ورثة 
العثمانية، وكرسوا قدراتهم وإمكاناتهم لتطورها 

وازدهارها.
خاصة  واجتماعية  سياسية  مكانة  لألرمن  كان 
السابع  القرن  منذ  العثمانية  اإلمبراطورية  في 
لدولة  خطة  لديهم  وكان  عشر  والثامن  عشر 
مستقلة ودستور جاهز، منذ ذلك الحين، نشطت 
جماعات سياسية، وتحولت إلى أحزاب سياسية 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
و كان لألرمن دور اقتصادي بارز ومؤثر ليس 
والروسية،  العثمانية  اإلمبراطورية  في  فقط 
من  وغيرها  بل  التاريخية،  أراضيهم  حيث 
ومن  الشرق،  إلى  الغرب  من  الواسعة  البلدان 
فاعلين  أصبحوا  حيث  الجنوب،  إلى  الشمال 
في  براعتهم  بفضل  عنهم،  االستغناء  يمكن  ال 
التجارة  في  كبير  بشكل  ساهموا  وقد  أعمالهم، 
العالمية وتطوير الروابط التجارية واالقتصادية 

بين الشرق والغرب.

ـ لقد مضى أكثر من قرن على اإلبادة، ومهما 
ذلك  أن  البعض  يقول  كبيرة،  الخسائر  كانت 
األمام  إلى  ننظر  أن  ويجب  الماضي،  من  بات 

والمستقبل.

بمستقبلنا،  ونحلم  المستقبل،  إلى  ننظر  نحن 
ونخطط لمستقبلنا، ونعمل كل يوم لبناء المستقبل. 
لكن؛ لنتذكر أن المستقبل هو استمرار للماضي 
الخسائر  عن  نتحدث  ما  وكثيرًا  والحاضر، 
إن  صحيح،  وهذا  الضخمة،  والمادية  البشرية 
خسارة مليون ونصف المليون نسمة أّثر بشكل 
أساسي على تكاثر الشعب األرمني، فكان يجب 
العادية  الظروف  ظل  في  تعدادنا،  يكون  أن 
اليوم، ليس فقط بين 10-12 مليون، ولكن على 

األقل ضعف ذلك. هذا يعني أن األرمن نتيجة 
لإلبادة الجماعية ُحرموا من حقوقهم في العيش 
على أراضي أجدادهم، وإدارة حياتهم الخاصة 
لم  أن األرمن  بعين االعتبار  ومستقبلهم، خذوا 
هم  بل  حديثًا،  مشكلة  عرقية  مجموعة  يكونوا 
العالم،  في  قديمة  وحضارة  دولة  يملك  شعب 
تدمير  جرى  لإلبادة،  الالحقة  العقود  وخالل 
وتخريب آثار األرمن والحضارة األرمينية في 

جمهورية تركيا بشكل مستمر وممنهج.
والنصب  اآلثار  تدمير  بإدانة  نقوم  واليوم حين 
قبل  العالم من  أماكن مختلفة من  في  التاريخية 
بشدة،  إدانة  من  علينا  يترتب  فكم  المتطرفين، 
وكان علينا سابقًا أن ندين تدمير اآلثار الثقافية 
إلى آالف  تاريخه  يعود  بأكمله  لشعب  والمادية 
السنين على األقل، وتخيلوا اآلن وضع األرمن 
المنتشرين في أصقاع العالم، الذين بقي معظمهم 
األربعينيات  وحتى  طويلة  لعقود  وطن  بال 

والخمسينيات من القرن الماضي.
خالل  حاربوا  األرمن  أن  رغم  بالمناسبة، 
بكرامة وتضحية على  األولى  العالمية  الحرب 
كل الجبهات في جيوش الحلفاء، من فيردن إلى 
فلسطين، ومن بريست إلى طرابزون والقوقاز، 
لكنهم لم يحصلوا بعد نهاية الحرب على وطنهم 
الذي حلموا به، اليوم، يعيش ما يقارب الثالثة 
ظروف  في  مختلفة،  دول  في  األرمن  أرباع 
اجتماعية  وطبقات  وتقاليد  أعراف  تشمل 

جهودًا  مكان  كل  في  األرمن  ويبذل  متنوعة، 
عن  والتحدث  هويتهم،  على  للحفاظ  جبارة 
حقوقهم التي حرموا منها نتيجة اإلبادة الجماعية
ـ ماذا استفدتم من دروس اإلبادة، وماذا يمكن 

لإلنسانية أن تفعله؟

تتعلم  لم  اإلنسانية  بأن  اإلدراك  المؤسف  من 
اإلبادة  نسيت  لقد  األرمنية،  اإلبادة  من  دروسًا 
وظلت بدون اعتراف ولم يتم إدانتها، ولو تمت 
الممكن منع جرائم مماثلة في  لكان من  إدانتها 
تاريخ البشرية. لكن؛ اإلنسانية شهدت بعد ذلك 
فإن  العميقة،  قناعتي  حسب  أخرى،  إبادات 
االعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن ال يقتصر 
األول  المقام  في  هو  بل  فحسب،  األرمن  على 
القيم اإلنسانية، ولعدم تكرار  مسألة موقف من 
الوعي،  هذا  من  تنطلق  أرمينيا  إن  الشر.  هذا 
سياستها،  أولويات  أحد  اإلبادات  منع  وتحدد 
على  المسار  هذا  في  نشيطة  بخطوات  وتقوم 
الصعيدين القومي والدولي. وبمبادرة من أرمينيا 
اعتمد مجلس حقوق اإلنسان لدى منظمة األمم 
اإلبادات،  منع  بشأن  قرارات  دوريًا  المتحدة 
أيضًا  أرمينيا  من  بمبادرة   2015 عام  في  أما 
المتحدة  األمم  منظمة  قبل  من  قرار  اعتماد  تم 
إلحياء  عالمي  كيوم  األول  كانون   9 إلعالن 
ومنع  الجماعية  اإلبادة  جريمة  وتمجيد ضحايا 

هذه الجريمة.
وبالتالي، إن قضية االعتراف باإلبادة الجماعية 
المجتمع  أمام  األرمن  يثيرها  والتي  لألرمن 
عدة  وتشمل  واقعي،  موضوع  وتركيا  الدولي 
مثل  تكرار  ومنع  الذاكرة،  دين  سداد  مكونات 
الجماعية،  اإلبادة  الجرائم، وإزالة عواقب  هذه 
في  العالم  بدأ  قرن،  نصف  دام  صمت  وبعد 
عن  جديد  من  الحديث   1970-1960 أعوام 
اإلبادة األرمنية، وكانت األروغواي أول دولة 
تعترف بها عام 1965، اليوم، العديد من الدول 
باإلبادة  اعترفت  العالم  في  الدولية  والمنظمات 
األرمنية، منها فرنسا، روسيا، الواليات المتحدة 
األمريكية، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، الفاتيكان، 
وفي العالم العربي، لبنان وسوريا، وعدد الدول 

بازدياد مستمر.

اليوم، ليس لدى المجتمع الدولي شك في حقيقة 
الوقت  وفي  األرمن.  بحق  الجماعية  اإلبادة 
قضية  إلى  ُينظر  أن  المقبول  غير  من  ذاته، 
االعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن من وجهة 
الحالية  السياسية  أو  االقتصادية  المصالح  نظر 
نعلن  أن  يمكننا،  ال  الحالة،  تلك  في  أنقرة،  مع 
معاداة  ضد  فعالة  مشتركة  معركة  جهة  من 
ومعاداة  والتعصب،  والتمييز،  اإلنسانية، 
إنسانية  وشرور  اإلبادة،  وإنكار  السامية، 
أخرى، ومن جهة أخرى، نمارس »دبلوماسية« 

حول تلك القضايا.

السياسية  والشخصيات  الدولي  المجتمع  اليوم، 
من  كبير  عدد  بينهم  ومن  واالجتماعية 
المفكرين األتراك والشخصيات العامة يطالبون 
باالعتراف باإلبادة األرمنية، آملين أن تتصالح 
من  المأساوية  الصفحات  مع  التركية  السلطات 

تاريخها، وتتجاوزها،
بالتقادم،  تسقط  ال  الجماعية  اإلبادة  جريمة  إن 
الجماعية  باإلبادة  تركيا  اعتراف  فإن  وبالتالي 
بالنسبة  أمني  ضمان  عواقبها  وإزالة  لألرمن 
ألرمينيا وللشعب األرمني، وللمنطقة أيضًا، ال 
لألرمن، وال  الجماعية  اإلبادة  ننسى  أن  يمكننا 
تجاهل  يمكننا  ال  عواقبها.  مع  التصالح  يمكننا 
تأمين  علينا  ويجب  والناجين،  الضحايا  معاناة 

مستقبل آمن ومشّرف ألجيالهم.

ما هو قومّي وما هو وطيّن

قناع تركيا يسقط يف ليبيا
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تتواصل االنتهاكات التركية في عفرين وسائر 
المناطق التي تحتلها عبر االحتالل المباشر أو 
عبر أدواتها من المرتزقة وعلى رأسهم مرتزقة 
ما يسمى الجيش الوطني السوري، وال تترك 
إال  لالبتزاز  بدعة  وال  والسلب  للنهب  وسيلة 
وتلجأ  إليها فيما االعتقاالت و الخطف والقتل 
يستمر في ذات الوتيرة بل ويتصاعد في كثير 
من األحيان، وسط صمت دولي مخٍز وغياب 
االنتهاكات  لتلك  حد  لوضع  صادقة  إلرادة 

الجسيمة بحق اإلنسان.
المهتمة  والمنظمات  الحقوقية  المؤسسات 
بحقوق اإلنسان ومنها مركز توثيق االنتهاكات 
عدة  حاالت  يوميًا  توثق  سوريا  شمال  في 
وتواصل  التعسفي،  واالعتقال  الخطف  من 
تركيا  من  المدعومة  المسلحة  الجماعات 
العنف  المزيد منها حيث زادت معدالت  تنفيذ 
منطقة  في  والخطف  واالعتقال  والجريمة 
عليها  يسيطر  التي  المناطق  وعموم  عفرين 

جيش االحتالل التركي.
جيش االحتالل والمرتزقة المسلحة المدعومة 
االنتهاكات  من  المزيد  ارتكاب  تواصل  منها 
وال يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة 
بدافع  وخطفهم  المواطنين  واعتقال  اليومية 

معرفة  من  ذويهم  ومنع  الفدية  على  الحصول 
أسبابه، ورفض عرضهم  أو  احتجازهم  مكان 

على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
االنتهاكات:  توثيق  لمركز  تقرير  في  وجاء 
 2020 أيار  شهر  في  عفرين  منطقة  شهدت 
توثيق  من  تمكنا  شخصًا،   )40( اعتقال 
ال  ذلك  من  أكثر  الفعلي  العدد  فيما  أسمائهم، 
تحفظت عائالتهم على  أسماء  هنالك  أّن  سيما 
من  نتمكن  لم  اعتقال  لحاالت  إضافة  ذكرها، 
مقتل  وتوثيق  متابعة  وتم  كما  إليها،  الوصول 
مدنيين تحت التعذيب، وحاالت انتهاك متعددة، 
معتقاًل   14 من  أكثر  تعرض  توثيق  وتم  كما 
التعذيب،  للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت 

وحالتان لقتل المسنين.
نهب  عمليات  المنطقة  هذه  في  السائد  وبات 
منّظمة يومية، وعمليات االستيالء على منازل 
وقطع  الزيتون،  ومواسم  الناس  وممتلكات 
التعسفية  األشجار وغيرها إضافة لالعتقاالت 
فدية  مقابل  كرهائن  الناس  وخطف  اليومية، 

مالية، والتضييق على السكان.
العسكر  فوضى  إطالق  إن  إلى  أشار  المركز 
وعشرات المجموعات اإلرهابية، هي سياسية 
“الجماعات  بأيدي  تتم  لكّنها  متعّمدة؛  تركية 

السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني 
 \ المؤقتة  السورية  للحكومة  التابع  السوري” 
جيش  أعين  تحت  يجري  ذلك  فكل  االئتالف، 

االحتالل التركي ومشاركته.

وفي تفاصيل التقرير الشهري لمركز جاء ما 
يلي:

الجاري  »بتاريخ 3 و 4 و 5 حزيران يونيو 
العسكرية”  “الشرطة  فرضت   )2020(
حصارًا  الوطني”  “الجيش  بفصائل  مدعومة 
خانقًا على قرية ) راجا ( التابعة لناحية معبطلي 
عشوائي،  بشكل  المنازل  كل  بتفتيش  وبدأت 
األجهزة  ومصادرة  المحتويات  وتكسير 
وقامت  المتوفرة.  الكمبيوتر  وأجهزة  الخلوية، 
باعتقال دفعة إضافية ممن تبقى من سكانها من 
الرجال في القرية وهم : حميد إبراهيم بن خليل 
)70 عام(، عزيز حسين بن شيخو )60 عام(، 
آزاد  عام(،   37( رشيد  بن  نعسان  هوريك 
لبقية  يضافون  عام(   30( جميل  بن  إبراهيم 
أهالي القرية الذين تم اعتقالهم منذ تاريخ 26 
وهم:  مجهواًل  مصيرهم  ومازال   2020 أيار 
لتدهور  عنه  أفرج  عام(-   65( شيخو  حسين 
 55 ( شيخو  محمد  بطال   ،- الصحي  وضعه 
عام(، هيثم رمزي حمو )52 عام(، علي حمو 
عام(،   56( عارف شعرة  حنيف  عام(،   55(
حنيف حنان )60 عام(، محمد بريم )60 عام(.

بتاريخ /6 حزيران/ 2020 داهم مسلحون من 
الوطني منزل في قرية أرنده  الجيش  مرتزقة 
بناحية شيه في عفرين، واعتقلوا المواطن أمين 
متواجدًا  كانوا  الذي  عام(   30( كيلو  رمزي 

بالصدفة في منزل عمه.
الشرطة  نفذت   2020 حزيران/   7/ بتاريخ 
معمال  قرية  طالت  تفتيش  حملة  العسكرية 
أوشاغي التابعة لناحية راجو اعتقل خاللها 5 
بريم )32  منهم: محمد حنان  أشخاص عرفنا 

عام(، جوان شكري عمر )20 عام(.
)السلطان  مرتزقة  قام  حزيران/  بتاريخ/10 

مراد( بخطف المواطن محمد إسماعيل معمو 
من أهالي قرية بركاشة بعدما رفع دعوى ضد 
أبو عبدو(  أحد قادة األجهزة األمنية )المالزم 

بتهمة االستيالء على منزله.
بتاريخ 12 حزيران اعتقل مسلحون من جهاز 
في  يعمالن  شخصين  العسكرية”  “الشرطة 
أهالي  من  وهما  عفرين  بمدينة  الصناعة  حي 
قرية أشكان \ ناحية جنديرس أسمائهم : عبدو 
مراد الملقب عبدو كوت )36 عام (، مصطفى 
طاله )45 عام (، كما قام عناصر من )الجبهة 
جمال”  “جيالن  المواطنة  باعتقال  الشامية( 
)20 عام( من منزلها في مدينة عفرين، وهي 

من أهالي قرية داركير \ ناحية معبطلي.
المخابرات  جهاز  اعتقل  حزيران   14 بتاريخ 
من   4 اعتقال  على  راجو  ناحية  في  التركية 
محمد  نظمي   : وهم  المدنية  الشرطة  موظفي 
حسين  منان  هوليلة،  قرية  أهالي  من  محمد 
صبري من أهالي قرية كورا، سرول محمد بن 
حيدر من أهالي قرية كورا، محمد علي عارف 

من أهالي قرية هوليلة.
من  مسن  مواطن  اعتقل  حزيران   15 بتاريخ 
في  منزله  مداهمة  بعد  العمشات  فصيل  قبل 

مدينة شيخ الحديد واسمه حنان محمد 65 سنة.
عمار  “إبراهيم  اعتقل  حزيران   16 بتاريخ 
بعد  وذلك  سراقب،  أهالي  من  وهو  هالل” 
حيث  عفرين،  مدينة  إلى  إدلب  من  توجهه 
اعتقل من قبل حاجز في مدخل قرية باسوطة 

بريف عفرين.
مجهولة  جثة  على  عثر  حزيران   17 وفي 
الهوية مرمية في األراضي الزراعية في قرية 
لـ  عائدة  أّنها  تبين  إعزاز  مدينة  قرب  طاطية 
مدينة  في  يسكن  مدني  وهو   ،) كنجو  قيس   (
جهاز  قبل  من  اعتقل  األشرفية،  عفرين، حي 
الشرطة، وتم نقله إلى مدينة إعزاز بتاريخ 1 
في  جثته  على  العثور  ليتم   ،2020 حزيران 
بقرية  الزراعية  األراضي  في  مرمية  العراء 
يتم  كان  أّنه  الصور  وأظهرت  كما  طاطية، 
تجهيز قبر لدفنه، بغرض إخفاء الجريمة، لكن 
إنجاز  قبل  بالفرار  الذوا  الخاطفين  أّن  يبدو 
إعزاز  شرطة  قسم  قيس  عائلة  وحملت  ذلك. 
كامل المسؤولية عن قتل ابنهم تحت التعذيب، 

ومحاولة دفنه إلخفاء الجريمة«.

لبنان،  شمال  القديمة  طرابلس  مدينة  قلب  في 
على  شهادته  تقديم  في  الخياطين  خان  يستمر 
العصر وحكاية صمود يخّطها الِحرفي بخيوط 

القصب الذهبية. 
 - طرابلس  مرحلة  مرحلتين:  السوق  عايش 
بين  الوسيط  دور  لعب  في  نجح  حيث  الشام 
ومرحلة  األوروبي،  والعالم  العربي  العمق 
الكبير  لبنان  إلى  المتصرفية  االنتقال من عهد 
والتعايش بين الشروال والزي الفرنجي. ومع 
فرادته  على  الخان  حافظ  األزمنة،  تعاقب 
قناطره  بفعل  جميلة  معمارية  أيقونة  وشّكل 
وعقوده الحجرية، والمحال التي توّزعت على 
الرخامية  طريقها  ُرصفت  التي  السوق  طوال 

الستقبال المارة.

الِحريف األخري

طوال عقود، قّدم الخان نموذجًا للِحرفي اللبناني 
الشروال  أنواع  أفضل  صنع  الذي  الماهر 
والقميص والقنباز. ومع التحّول الحداثي، هجر 
عدد كبير من الفنانين مرغمين مهنتهم األحّب. 
ولم يبَق إال آحاد يتقنون صناعة الزي العربي. 
أكبر  سنة(   83( القطمة  منيب  أبو  ُيعتبر 
المهنة عن والده  الخياطين سنًا وخبرة. ورث 
الشهير بنوري الحموي نسبًة إلى مدينة حماة، 
على  المحل  بها  يزدان  التي  الصور  وتشهد 

بالنهار  الليل  كان يصل  الجميل، حيث  الزمن 
و«النخب«  البلد«  »كبار  طلبات  لتأمين 
تحفظ  والغربية.  الشرقية  البدالت  وتفصيل 
ذكريات القطمة عددًا كبيرًا من التواريخ، فهو 
ترعرع في سوق تتوسط البلد وتشّكل الشريان 

األساسي للحياة االقتصادية في شمال لبنان.
 وما زال يتمسك ببعض المقتنيات التي ُتعتبر 
إرثًا عائليًا. فداخل متحف القطمة، تترّبع ماكينة 
خياطة »سينجر« في زاوية المحل، إلى جانبها 
كراسي القش والخيزران، وتحيط بها مجموعة 
التي طال  األصيلة  والطرابيش  الشراويل  من 

انتظارها لزبائنها.
نجاحات  عن  أخبار  المحل  أنحاء  في  تترّدد 
كثيرة حققها صاحب المهنة، الذي ربطته صلة 
الرقص  فرق  أشهر  كركال«،  بـ«فرقة  وثيقة 

الشعبي اللبناني.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحّد بل حّل في بيوت 
من  وتمّكن  حّلوا،  أينما  اللبنانيين  المغتربين 
اللبناني.  التراث  على  الخاصة  بصمته  وضع 
اليوم لم يعد القطمة يترّدد كثيرًا إلى محترفه، 
ألن الهّمة ضعفت والطلب على األزياء القديمة 
بات نادرًا. وفي غالبية األحيان، يجلس خارجًا 
ويلتقي  المارة  مع  السالم  يتبادل  كرسيه  على 

أناسًا عرفهم.

اإلرث العائيل

منيب.  البكر  البنه  الحرفة  أمانة  القطمة  سّلم 
االقتصادية  الظروف  الشاب  الحرفي  ُيقاوم 
مواجهة  اإلمكان  قدر  ويحاول  واالجتماعية، 
السوق.  لمتطّلبات  واالستجابة  التحّديات 
فرضت  االستمرارية  أن  منيب  ويوضح 
بعض  إدخال  غرار  على  التنازالت،  بعض 
كالـ«جالبيات«  آليًا  الجاهزة والمصّنعة  السلع 
الصالة«  و«سجاد  الخيزران«  و«عصي 
ينظر  التي  البضائع  من  وغيرها  والكوفيات 
إليها الحرفي التقليدي نظرة »المنافس األجنبي 

والغريب«.
ال يتوقف األمر عند هذا الحد، إذ انتقل الحرفي 
على  تقوم  جديدة  استراتيجية  اعتماد  إلى 
روزنامته  في  ويضع  المناسبات.  مع  التكّيف 
وعيد  الشريف  النبوي  كالمولد  األعياد  بعض 
بدأ  والجيش.  االستقالل  وعيَدْي  األضحى 
من  والمراهقين  األطفال  شريحة  باستهداف 
الطرابيش  وعرض  الشراويل  خياطة  خالل 
الصغيرة، إضافًة إلى عرض الزي العسكري.

لم ُيبعد الهّم التجاري وغريزة البقاء واالستمرار 
بعض  بحياكة  واستمر  الخياطة،  عن  منيب 
الشراويل والقمصان التراثية على أمل أن يأتي 

على عجل زبون ما.
كما يلفت إلى أن الشريحة التي تلبس الشروال 
أصبحت نادرة، ومن بقي منهم على قيد الحياة 
بعضهم  يفّضل  بينما  السن،  في  طاعنًا  بات 
ألنها  جديدة  شراء  على  القديمة  بدلته  ترميم 
عالية الكلفة. تبلغ كلفة الشروال المصنوع من 
الجوخ اإلنجليزي وخيط القصب حوالى 300 
بالنسبة  ثروة  يشّكل  الرقم  هذا  وبات  دوالر، 
سعر  تدهور  ظّل  في  اللبناني  المواطن  إلى 
وتعود  قياسية.  لحدود  الوطنية  الليرة  صرف 
الكلفة األساسية إلى سعر القماش المرتفع جدًا 
مقارنًة بغيره من مواد الخام. لذلك تحّول منيب 
إلى صناعة الزي العربي من أقمشة رخيصة 
نسبيًا، وأقبل على طلبها وشرائها عدد كبير من 
المطاعم وأصحاب المحال التراثية والمتاحف 

وفرق العروض الفنية.

يف انتظار املُغرتب اللبناين

يرتبط خان الخياطين بصلة وثيقة مع المغترب 
هؤالء  »شّكل  الخان  حرفيو  ويؤكد  اللبناني. 
المنقذ للخان خالل الفترة الممتدة من 1990م 
حتى 2010م، إذ كانوا يقصدونه لشراء الزي 
البحار.  وراء  ما  رحلة  في  ليرافقهم  التراثي 

ارتبط الشروال والقنباز والطربوش بالالوعي 
الجماعي لسكان جبل لبنان ونوستالجيا العودة 
عدد  تواصل  إلى  منيب  ويلفت  الجذور.  إلى 
التواصل  وسائل  عبر  معه  هؤالء  من  كبير 
على  يعرضها  التي  فالصور  االجتماعي، 
أنه  ظنوا  »ألنهم  الحنين  فيهم  تحّرك  صفحته 
األسواق  في  األزياء  لهذه  هناك وجود  يعد  لم 

اللبنانية«.
تحريك  في  كثيرًا  الخياطين  خان  ُيعّول  ال 
العجلة االقتصادية على السياح األجانب، فهم 
من  »ليست  ألنها  المالبس  هذه  يشترون  ال 
الصور  »التقاط  ويفضلون  الثقافي«،  إرثهم 
التذكارات  بعض  »شراء  أو  الفوتوغرافية« 
لذلك  الصغيرة«.  القطع  أو  كالكوفية  الرمزية 
ازدادت  التي  الداخلية  السياحة  على  يرّكزون 
خالل العقد األخير، وكذلك على قدوم المغترب 

إلى لبنان.
الخياطين  خان  حرفيو  يحّمل  المقابل،  في 
وزارَتْي السياحة والثقافة مسؤولية دعم الحرف 
التقليدية، ألن زوال هذه الحرفة يساوي زوال 
الجماعية  والهوية  اللبنانية  الذاكرة  من  جزء 
لشعب بأكمله. ويقترح هؤالء دعمًا جّديا لحرفة 
على  اقتصارها  وعدم  العربي  الزي  تفصيل 
األحاديث الصحافية والدعوة إلى المشاركة في 

المعارض.  

الخياطة حل بديل ومؤقت

خان  داخل  انقالبًا  األخيران  العقدان  شهد 
من  الورش  أكثرية  تحّولت  حيث  الخياطين، 
الخياطة،  إلى  القديم  العربي  الزي  صناعة 
فيما بدأ خّياطون كثر بالبحث عن بديل ألنهم 

يفكرون جّديا باإلقفال.
عن  نموذجًا  التكريتي  فاطمة  السيدة  ُتعتبر 

لم  فهي  السوق،  داخل  الصامدات  السيدات 
ثمانينيات  في  بدأ  حلم  عن  اليوم  حتى  تتخلَّ 
الوقت،  مع  يتالشى  وراح  الماضي  القرن 
محسن  جبل  بين  طرابلس  أحداث  مع  تحديدًا 
المدينة  صورة  في  أّثرت  التي  التبانة  وباب 
صعوبات  إلى  وتشير  االقتصادية.  ومكانتها 
على  يدّب  اليأس  بدأ  حيث  الخان،  تهّدد  جّدية 
وقع الضربات المتتابعة، وشّكلت أزمة كورونا 
وارتفاع الدوالر ضربة قاصمة لورش الخياطة 

والتدريب المهني.
في  الحرفيين  رفاقها  مع  التكريتي  أسهمت 
الحياة  هذه  أّن  إاّل  السوق،  في  الحياة  بعث 
وتطّور  المادية  الناس  بقدرات  مرتبطة 
عن  الزبائن  تخّلي  مع  االجتماعية.  عاداتهم 
الجاهزة  األلبسة  لصالح  مالبسهم  خياطة 
رخيصة الثمن، تحّولت مع أقرانها إلى تعديل 
المالبس وحياكة بعض القطع المنخفضة الكلفة 

كـ«الجالبيب« و«أثواب الصالة«.
كما أدى ارتفاع أسعار المواد األولية إلى تكبيل 
أيدي الحرفيين، فتعطي التكريتي مثااًل »بكرة 
الخيطان التي كان ال يتجاوز ثمنها 2000 ليرة 
تضاعف  حال،  بأحسن  سنتًا(  و20  )دوالر 
البنطال  تقصير  وكلفة  أضعاف«،  ستة  ثمنها 
تقتصر  الذين  الناس  عامة  متناول  في  َتُعد  لم 

زيارتهم على السؤال.
وتؤكد أن الحرفة لم تُعد ُتغّطي تكاليف المواد 
األولية وأجرة محال األوقاف وأمر اإلقفال ال 

ينقصه سوى تالوة الفاتحة عن روحه.
المواطن  لدى  التحّمل  قدرة  عن  وتتساءل 
واألخير  األول  هّمه  »أصبح  الذي  اللبناني 
ثوبه  ثني  مفّضال  أوالده،  وقوت  خبزه  تأمين 

في المنزل على دفع المال للخياط«.  

وكاالت

منطقة  في  الشعبية  والتقاليد  العادات  تعبر 
خالل  السكان  لحياة  طويلة  تجارب  عن  ما 
والتطورات  باألحداث  الحافل  تاريخهم 
اإلنسانية، ويترك سلوك السكان وأنماط عملهم 
ويميزه  المجتمع  في  واضحًا  أثرًا  ومعتقداتهم 
إقليم الجزيرة  بعادات وتقاليد خاصة. ومنطقة 
تتمثل  المجال،  هذا  في  بخصوصية  تتمتع 
بانفرادها عن باقي سوريا وبغناها )بالفلكلور( 
الموروث عبر مئات السنين، ولعدد من الفئات 
التي قد ال نجدها في مكان آخر، والتي تتميز 

بعادات وتقاليد فريدة من نوعها في آن معًا. 

ومن أهم هذه العادات والتقاليد واإلرث الثقافي 
الزواج  طقوس  وتتشابه  الكردية،  األعراس 
الطابع  عليها  ويغلب  كثيرًا  اآلن  المدن  في 
الحديث؛ أما الطابع التقليدي فيسود في الريف 
يختلف  الطابع  وهذا  المدن  أحياء  بعض  وفي 
من فئة ألخرى باستثناء المراحل األولى التي 
تمر بها هذه الطقوس مثل اتفاق أهل العروسين 
فتعقد  والزفاف  الزواج  عقد  أما  الخطبة  ثم 
واألهازيج  واألغاني  والدبكات  الرقصات  فيه 
وبالنسبة  بالعروسين،  واحتفااًل  ابتهاجًا 
التقليدية  الطريقة  على  تقام  التي  لألعراس 

نجدها في عدة أشكال أهمها: 
موعد  اقتراب  ومع  الخطبة  إجراءات  بعد 

الزفاف  ليلة  قبل  الليلة  تخصص  العرس 
العريس  أهل  من  الفتيات  تقوم  حيث  )للحنة( 
العروس  بيت  إلى  بالتوجه  المدعوات  وبعض 
سيرًا على األقدام وهن يرددن األغاني ومنها 
ساعة  نصف  وبعد  )بالحنة(،  خاصة  أغاني 
إحداهن  تقوم  العروس  بيت  في  وجودهن  من 
بوضع قليل من الحنة على إصبع العروس ثم 
بيت  إلى  ويرجعن  القماش  من  بقطعة  تربطه 
لغاية  الحنة  بليلة  االحتفال  ليتابعن  العريس 
منتصف الليل، وهذه األغاني الفلكلورية ُتغنى 

عادة في الحنة:
»َحَنْي َحَنا َزْيُرْن 

َحَنْي ُده َتْشَتْيُكْن
آفي ْبَكيفُجه َلْيُكْن 
ُموَمْي ُده ُأْوْرَتْيُكْن

 ُلَدْسْت ُلْنَكْي
َفْي ُبووَكْي ُكْن ....« 

فتصدح الزغاريد بين فينة وأخرى.
بالعريس  يحوطون  أخرى  جهة  من  والشباب 
األغاني  أحلى  يغنون  مخدٍَّة،  على  جالسًا 
الموروثة من األجداد ؛ كـ : َده زاَفه زافه زافه، 
باَفه،  لماَلْي  َلْيالْن  ِهْيْن  آَفه،  َشْيِرْيْن ماُلْك  ماْل 

َخْو ُتَنه ُلَوْي جافه ....،
وفي اليوم الثاني يبدأ االستعداد بتحضير الغداء 
الحالق  يأتي  الطعام  تناول  وبعد  للمدعوين 
الذين  أصدقائه  بوجود  العريس  شعر  ليقص 

العريس؛  بحالقة  الخاصة  األغاني  له  يغنون 
األغاني  له  فيغنون  الحمام  إلى  يأخذونه  ثم 
خاصة بالحمام أيضًا ويعودون مساء ليستعدوا 

للعرس.
ومن  أهلها  بيت  من  العروس  يجلبوا  ولكي   

العادات أثناء إحضار العروس أن يقف
الخروج  من  فيمنعها  الباب  على  أقربائها  أحد 

حتى يرضونه بما يطلبه من مال أو

هدايا، وعند اقتراب موكب العروس إلى بيت 
العريس يستعدوا الستقبالها وأثناء

خاصته  أحد  أو  العريس  يقوم  البيت  دخولها 
عند  النقود  أو  بالسكاكر  مليئة  جرة  بكسر 
قدميها، ثم يمسك بيديها فيدخلها البيت، ويجلس 
بجانبها لمدة عشرة دقائق تقريبًا يخرج بعد ذلك 
ليجلس مع أصدقائه من الرجال ومع المدعوين 
في مكان خاص بهم ويستمر االحتفال والغناء 

والرقص حتى منتصف الليل.

ونبض  المائي  الشريان  الفرات  نهر  يعتبر 
تعتمد عليه  السوري والذي  الشمال  الحياة في 
منذ القدم في الري و الشرب والكهرباء وتوفير 
ومرطبًا  وملطفًا  واسعة  خضراء  مساحات 
لألجواء وبخاصة انه يمر في مناطق محاذية 
وليست ببعيدة عنه تعرف بمناخها الجاف وهي 

مناطق البادية السورية.
الفرات  نهر  تستعمل  تزال  وال  تركيا  كانت 
والعراق  لسوريا  وابتزاز  ضغط  كورقة 
وهددت بها الدولتين مرارًا، وانتهكت وتبرأت 
من اتفاقيات التفاهم الخاصة بتوزيع الحصص 
الثالث تركيا وسوريا والعراق.  للدول  المائية 
وبعد انطالقة ثورة روج آفا وبعد أن حررت 
قوات سوريا الديمقراطية مناطق شمال شرق 
االستراتيجية  السدود  ضمنها  ومن  سوريا 
على نهر الفرات باتت تركيا الداعمة لمرتزقة 
حول  والوعيد  التهديد  من  بمزيد  تقوم  داعش 

قطع المياه.
وسائل  تتناقلها  التي  الفيديو  ومقاطع  صور 
اإلعالم اليوم لنهر الفرات وهو يدخل األراضي 
السورية باتت موجعة وصادمة، وبخاصة بعد 
شهرين  من  أكثر  ومنذ  التركي  المحتل  لجوء 
إلى حبس المياه وإطالق ما يقارب ربع الكمية 
المتفق عليها فقط من الكمية المتفق عليها دوليًا. 
صيف  في  األسلوب  لذات  لجات  قد  وكانت 
تقلص  والجلي  الواضح  ومن  2017م،  عام 
المسطحة  المساحة  وانكماش  المائي  المجرى 
السهلية،  المناطق  في  األمتار  لمئات  للمجرى 
الزراعة  في  النهر  ألهمية  تركيا  وإلدراك 
وتوليد  مساحات خضراء  توفير  وفي  والغذاء 

الكهرباء فإنها ومنذ سنوات تهدد وتبتز سكان 
شمال وشرق سوريا، مما يؤدي إلى انخفاض 

انعدام  وربما  وقلة  الزراعي  اإلنتاج  في  كبير 
استمرار  حال  في  الكهربائية  الطاقة  توليد 

قطع المياه والتأثير الكبير على البيئة والغطاء 
النباتي وكذلك على الحيوانات النهرية والثروة 

السمكية. 
وحسب االتفاقية السورية التركية عام 1987، 
بمعدل 500 متر  المياه  أن تضخ تركيا  يجب 
العراق على %60  الثانية، تحصل  مكعب في 
للمياه  الحالية  النسبة  لكن  الكمية،  تلك  من 
و   150 بين  السورية  األراضي  إلى  المتدفقة 
أي  الثانية.  في  المياه  من  مكعب  متر   200

حوالي ربع الكمية المتفق عليها.

محطة  أكبر  ثاني  تشرين  سد  إدارة  وكانت 
كهرومائية في سوريا قد حذرت  بداية األسبوع 
نهر  لمياه  تركيا  حبس  استمرار  من  الجاري، 
سلًبا على  ينعكس  ما  أراضيها،  داخل  الفرات 
اقتصاد المجتمع واألمن الغذائي العام، وتوفير 

مياه الشرب للمواطن.

من  الكهربائية  الطاقة  توليد  ساعات  تقليص 
منتصف  من  بدًءا  وتشرين  الفرات  محطتي 
لذلك،  كنتيجة  جاء  المنصرم،  حزيران  شهر 
الطاقة  توليد  ساعات  أن  السد  إدارة  وأعلنت 
فقط،  ساعات   10 إلى  ستنخفض  الكهربائية 
على  توزع  يومًيا،  ساعة   18 كانت  بعدما 

مناطق شمال وشرق سوريا.

لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  إن  يذكر 
والحكومتين  المتحدة  األمم  طالبت  قد  كانت 
الدولة  على  الضغط  والعراقية  السورية 
انتهاكًا  ذلك  معتبرة  سابق؛  وقت  في  التركية، 
تقاسم  تنظم  التي  الدولية  والمواثيق  للقانون 
الموارد المائية حسب نظم وسياسات واتفاقات 

خاصة بذلك.
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في  اإلدارية  صّرحت   – قامشلو  روناهي/ 
قسم النقل والمواصالت التابع لبلدية عامودا 
بين  ما  خطوط  ثالثة  هناك  بأن  أمين  صباح 
إلى  أشارت  كما  األخرى،  والمناطق  عامودا 
إلى  باإلضافة  )فوكس(،  نوع  السيارات  عدد 
عدد تكاسي األجرة، وطالبت الجهات المعنّية 

بإنشاء كراج خاص بالبلدية.

والمواصالت  النقل  قسم  في  اإلدارية  حديث 
الجزيرة صباح  إقليم  في  عامودا  ناحية  لبلدية 
أمين جاء في لقاء لصحيفتنا »روناهي« معها، 
حيث أفادتنا قائلة: »هناك ثالثة خطوط نقل بين 
عامودا والمناطق األخرى ومنها خط عامودا ـ 
قامشلو ويبلغ عدد السيارات فيه /70/ سيارة، 
وخط  سيارة،   /40/ الحسكة  ـ  عامودا  وخط 
هذه  وجميع  سيارتين،  الدرباسية  ـ  عامودا 

السيارات من نوع فوكس لنقل الراكب«.
بين  النقل  ألجور  »بالنسبة  صباح:  وأشارت 

 - »عامودا  خط  ومنها  الثالثة،  الخطوط  هذه 
قامشلو، وخط عامودا ـ الدرباسية« 500 ليرة 

سورية تعرفة الراكب الواحد، أما خط »عامودا 
هذه  بأن  وتابعت  ل.س،   1000 الحسكة«   -

أدى  الذي  الدوالر  ارتفاع  بعد  جاءت  التعرفة 
سعر  فوصل  السورية،  الليرة  قيمة  تدني  إلى 
المنصرم  حزيران  شهر  في  الدوالر  صرف 
إلى أكثر من ثالث آالف ليرة للدوالر الواحد«.
لألجرة؛  التكسي  سيارات  لخدمة  وبالنسبة 
هناك  عامودا،  ناحية  »في  صباح:  أضافت 
شنكال،  دوار  »موقف  ومنها  مواقف،  ثالثة 
جهاد«  الشهيد  وموقف  المرأة،  دوار  وموقف 
أجرة  تكسي  عشرين  موقف  لكل  ويوجد 
هناك  بأن  وذكرت  المواطنين«،  لخدمة 
هناك  بأن  التكاسي  أصحاب  قبل  من  شكاوي 
فيه  موقف آخر في وسط سوق عامودا يوجد 
تكاسي خصوصي، ولكنها غير مرخصة من 
أصحاب  على  يؤثر  وهذا  النقل،  مديرية  قبل 

التكاسي األخرى«.
ونوهت صباح بأن هناك بعض الشكاوي من 
قبل السائقين أصحاب السيارات بسوء الطريق 
وأضافت:  والحسكة،  عامودا  بين  ما  الواصل 
»ونحن بدورنا طالبنا الجهات المعنية بصيانة 
بسبب  ولكن؛  الحالي.  العام  بداية  في  الطريق 
تقليص  تم  العالم  في  كورونا  وباء  ظهور 
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على الرغم من الصعوبات والعوائق ووجودهم 
إال  التركي  التماس مع االحتالل  على خطوط 
لتفادي  وفي خطوة  زراعتهم،  يتركوا  لم  أنهم 
ارتفاع األسعار زرع أحد المزارعين مساحة 
ارتفاع  أن  ويوضح  بالخضروات،  دونم   50
أسعار قطع الصيانة وهمجية االحتالل التركي 

تؤثر على زراعته.
من  الكثير  ابتعد  السورية  األزمة  بدء  مع 
التي  االشتباكات  نتيجة  الزراعة  عن  األهالي 
كانت تدور رحاها في معظم المدن السورية، 
ولكن؛  سوريا.  وشرق  شمال  مدن  بينها  ومن 
مع إعالن اإلدارة الذاتية في الشمال السوري، 
عادت  قبلها  من  كبيرة  أهمية  الزراعة  وإيالء 
الزراعة للمنطقة، وتم إدخال أنواع جديدة من 
إلى  باإلضافة  والشتوية،  الصيفية  المحاصيل 
كان  التي  المثمرة  األشجار  من  جديدة  أنواع 

ُيمنع زراعتها من قبل الحكومة السورية.
ويعتمد الكثير من أهالي القرى بشكل دائم على 
المنزلية  والبساتين  والشعير،  كالقمح  الزراعة 

كونها مصدر للرزق في فصل الصيف.
تموز   19 ثورة  منذ  السوري  الشمال  عانى 
من حصار من قبل القوى اإلقليمية، باإلضافة 
إلى أنه كان ساحة للمعارك مع مرتزقة داعش 
ألكثر من خمسة أعوام، األمر الذي دفع اإلدارة 
بالتعاون مع المزارعين إلى إيجاد خطط محلية 
العمل  فرص  وتأمين  الحصار،  لكسر  بديلة 
المعامل،  افتتحت  حيث  المنطقة،  في  والمواد 
وأدخلت أنواع جديدة من الزراعة إلى المنطقة. 
تأثرت  »قيصر«  قانون  تطبيق  مع  ولكن؛ 
من  كغيرها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
صرف  سعر  تدهور  إلى  باإلضافة  المناطق, 
والتقليل  ولكسر  الدوالر،  أمام  السورية  الليرة 
من تبعات قانون قيصر لجأ معظم أهالي القرى 

إلى الزراعات الصيفية.
الزراعات  هذه  فيها  تكثر  التي  المناطق  ومن 
على  الواقعة  القرى  وبخاصة  تمر  تل  ناحية 
حيث  التركي،  االحتالل  مع  التماس  خطوط 
المنزلية  إلى زراعة الخضروات  لجأ األهالي 
ارتفاع  مشكلة  ولتفادي  أنفسهم  على  لالعتماد 

األسعار.
ورغم تعرض أهالي تلك القرى بشكٍل مستمر 
لمشاكل كبيرة بسبب االنتهاكات التي يقوم بها 
االحتالل التركي ومرتزقة ما يسمون »الجيش 

العشوائي  القصف  نتيجة  السوري«،  الوطني 
في  كبير  بشكٍل  تؤثر  باتت  والتي  لقراهم 

حياتهم، إال أنهم مستمرون في زراعتهم.
الخير  باب  قرية  إلى  هاوار  وكالة  توجهت 
الواقعة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية 
الحسكة،  مقاطعة  في  راسين  أبو  زركان/ 
في  الصيفية  الزراعة  عن  المزيد  لمعرفة 
تمر  التي  والظروف  التركية  الهجمات  ظل 
التي  والمشاكل  منها  والهدف  المنطقة،  بها 

يواجهونها.
خضر حج أيو، مزارع من القرية، قال لوكالة 
الخضروات  بزراعة  »قمنا  هاوار:  أنباء 
البطيخ  إلى  إضافة  أنواعها,  بجميع  المنزلية 
بمساعدة  دونم   50 مساحتها  وبلغت  األحمر، 

من أشقائي«.
وعدم  األسعار  ارتفاع  مع  أنه  إلى  أيو  ونوه 
قرروا  الدوالر,  أمام  السورية  الليرة  توازن 
البساتين  بزارعة  أنفسهم  على  االعتماد 
المنزلية, بهدف عدم استيراد الخضراوات من 

األسواق.

مشاكل كبرية بسبب ارتفاع أسعار 
القطع والصيانة

البستان  سقاية  في  يعتمدون  أنهم  أيو,  وبّين 
أية أعطال في  على اآلبار، وفي حال حدوث 
كبيرة،  مشاكل  لهم  تسبب  فإنها  المحركات، 
سعر  فأصبح  القطع,  أسعار  ارتفاع  بسبب 
القديمة,  األسعار  أضعاف  الواحدة  القطعة 
ثالث  سعرها  كان  التي  »القطعة  ويضيف: 
ليرات، أصبح سعرها 1000 ليرة، إضافة إلى 
عملية استخراج مضخة البئر وصيانتها تكلف 

أكثر من 500 ألف«.

همجية االحتالل الرتيك ومرتزقته تؤثّر 
يف زراعتهم

وأشار خضر أيو في حديثه إلى أنه »نتعرض 
من  مستمر  وشبه  عشوائي،  بشكٍل  للقصف 
لوجود  التركي ومرتزقته  قبل جيش االحتالل 

قريتنا على خطوط التماس«.

بقصف  المرتزقة  قيام  أثناء  أنه  أيو,  ولفت 
القرية، يخرجون منها إلى القرى األكثر أماًنا، 
ولذلك تبقى السباتين دون اعتناء لفترات، وهذا 
وتابع:  الزراعة،  وفشل  اإلنتاج  في  يؤثر  ما 
اليومية  والرعاية  للسقاية  تحتاج  »البساتين 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  قصف  وبسبب 

للقرية وخروجنا من منازلنا تتأثر زراعتنا«.

رسقة أدت إىل خسارة أكرث من 60 
مليون

 
الفصائل  وصول  مع  أنه  أيو,  خضر  وأشار 
المرتزقة إلى مشارف تل تمر واحتاللهم قرية 
الريحانية الواقعة غرب الناحية قاموا بالسيطرة 

على مشروعه وأراضيه الزراعية.
بسرقة  قاموا  المرتزقة  أن  أيو,  خضر  وأكد 
المولدات وآلياته الزراعية باإلضافة إلى سرقة 
بذار  من  جوال  و75  القمح  من  جوال   125
الشعير، كما قاموا بحرق محاصيله الزراعية 

وتدمير المنازل الموجودة على المشروع.
أيو، مزارع من قرية باب  ويقول خضر حج 
عن  تزيد  »خسائري  اللقاء:  نهاية  في  الخير، 

60 مليون ليرة سورية«.

خدمة النقل واملواصالت يف عامودا واملطالبة بإنشاء 
كراج خاص للبلدية

خسارة أكثر من 60 مليون لرية سورية 
بسبب همجية االحتالل الرتكي

ضريبة مجركية يف تركيا على 
أكثر من 400 منتج

كثيرة  وشكاوي  مطالبات  قامشلو-  روناهي/ 
من أهالي قامشلو لإلسراع في فتح جمعيات 
استهالكية، وذلك من أجل تخفيف العبء على 
للمواد  التّجار  احتكار  ومنع  المواطن  عاتق 

األساسية.

خطوة  االستهالكية  التعاونية  الجمعيات  تعد 
المكتسبات  من  العديد  لتحقيق  رئيسية 
االقتصادية واالجتماعية مثل مكافحة االحتكار 
ومنع الغش التجاري في أسواقنا وتوفير السلع 
الوظائف,  وتوطين  معقولة  بأسعار  للمواطن 
تسويقها  ودعم  المحلية  المنتجات  وتشجيع 
على  العبء  وتخفيف  المحلية  السوق  في 

المواطنين.

خطوة هامة يف مصلحة املجتمع

المواطن  مع  التقينا  الموضوع  هذا  وحول 
»عبدالرحمن سعيد« من مدينة قامشلو، حيث 
مؤخرًا  الذاتية  اإلدارة  بقرار  فرحته  أبدى 
فتح  بأن  مؤكدًا  استهالكية،  جمعيات  بفتح 
في  تصب  مهمة  خطوة  استهالكية  جمعيات 
أهداف  إلى  مشيرًا  برمته،  الشعب  مصلحة 
الجمعيات االستهالكية منها؛ »إيقاف االحتكار 
بسعر  السلع  وتوفير  السوق،  في  الحاصل 
المجتمع  ظروف  ومراعاة  للمواطنين،  زهيد 
كون المواطنين يعانون من ظروف اقتصادية 

ومعيشية صعبة للغاية« على حد تعبيره.

وجوب اإلرساع بالتنفيذ

بفتح  اإلسراع  ضرورة  إلى  سعيد  ونوه 
خطوة  تعد  كونها  االستهالكية  المؤسسات 
العامة  اإلدارة  مطالبًا  المجتمع،  إيجابية ألجل 
وضبط  عملهم  على  أكثر  الوقوف  للتموين 
السوق بشكل أكبر »كون األسعار متفاوتة من 

حيث السعر بين المحل واآلخر«. 
حديثه  سعيد«  »عبدالرحمن  المواطن  وختم 
بتنفيذ  واإلسراع  أكثر  العمل  بضرورة 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الصادرة  القرارات 

ودعم المشاريع التي تخدم المواطنين.

تخفيف العبء عىل املواطن

وفي سياق متصل التقينا مع المواطن »يوسف 
جمعيات  فتح  بأن  بدوره  أكد  حيث  حسيني« 
استهالكية يعد خطوة هامة تصب في مصلحة 
الشعب، وقال: »كان يجب البدء بتنظيم فتحها 
الحرب،  ظروف  بسبب  أن  إال  سنوات  قبل 
هذا  مسببات  من  كان  التركي  والعدوان 
العوائق  هذه  رغم  ولكن  الحاصل،  التأخير 
بفتح  القيام  الراهن  الوقت  في  الضروري  من 
ممكن،  وقت  بأسرع  االستهالكية  الجمعيات 
وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين 

ومنع احتكار التجار للسوق المحلية«.

في  كورونا  بفيروس  اإلصابات  تزايد  مع 
المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، 
تتزايد  لسوريا،  المجاورة  الدول  في  وكذلك 
مخاوف سكان شمال وشرق سوريا من وصول 
الفيروس إلى منطقتهم، فما هي تدابير اإلدارة 

الذاتية لحماية المنطقة؟
المتحدة  األمم  أطلقتها  التي  التحذيرات  رغم 
ومنظمة الصحة العالمية، بدأت العديد من دول 
تفشي  من  للحد  المفروضة  القيود  برفع  العالم 
فيروس كورونا, األمر الذي قد يسهم في عودة 
السكان  من  اآلالف  حياة  وتهديد  الفيروس, 
كان  الصدد  وبهذا  سوريا،  سكان  بينهم  ومن 
لوكالة أنباء هاوار استطالعًا آلراء المواطنين 

والمعنيين خالل التقرير التالي:

ارتفاع ملحوظ يف عدد اإلصابات

وشهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة 
السورية خالل شهر حزيران المنصرم ارتفاعًا 
إذ  بالفيروس,  اإلصابات  عدد  في  ملحوظًا 
الصحة  وزارة  بحسب  المصابين  عدد  وصل 
السورية في آخر إعالن لها يوم 30 حزيران 
منها  ُشفَي  إصابة,  حالة   279 إلى  المنصرم، 

102 وتوفيت تسع حاالت.
وعزلت الحكومة السورية مناطق متفرقة من 
البالد تركزت في قرى وبلدات كل من »دمشق 
مثل  الفيروس  وتفشي  ظهور  جراء  وحلب«, 
»حي السيدة زينب, بلدة منين, ساحة سعد اهلل 
السورية  الصحة  وزارة  وبحسب  الجابري«, 
بعد  جديدة  حظر  فترة  على  ُمقبلة  البالد  فإن 
انقضاء فترة االمتحانات الثانوية الجارية للعام 

الدراسي 2020/2019.
وتأتي زيادة عدد اإلصابات في سوريا بالتزامن 
مع عدد اإلصابات في الدول المجاورة لها مثل 
كردستان  إقليم  مناطق  ففي  وتركيا،  العراق 
المحاذية لمناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
دفع  ما  مؤخًرا،  اإلصابات  عدد  ازداد  سوريا 
حكومة اإلقليم إلى إعادة تفعيل حظر التجوال 
السليمانية,  »هولير,  من  مختلفة  مناطق  في 
كما  المحافظات,  بين  التحرك  ومنع  دهوك«, 
اإلقليم  في  السوريين  الالجئين  مخيم  وأغلقت 
محافظة  جنوب  »دوميز«  بمخيم  والمعروف 

دهوك بسبب تشخيص حاالت مصابة.

إصابات جديدة تُنبئ بالخطر

وتقول أفين شيخموس من ناحية عامودا »من 
خالل متابعتنا لوسائل اإلعالم التابعة لحكومة 
إقليم كردستان فإن األوضاع هناك باتت غير 
الخطر  ناقوس  دقة  سنسمع  وربما  مطمئنة، 
هناك قريًبا, وأيضًا الوسائل اإلعالمية التابعة 
يوميًا  تنشر  باتت  حيث  السورية،  للحكومة 
تنبئ  األمور  يجعل  ما  جديدة  إصابات  أخبار 

بالخطر«.
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ورفعت 
حزيران   16 من  اعتبارًا  المفروض  الحظر 
المنصرم، كما أعادت تفعيل المعابر التي تربط 
السورية  الحكومة  المنطقة مع مناطق سيطرة 

وكذلك مع إقليم كردستان.
السورية  المناطق  في  الفيروس  انتشار  ومع 
إقليم  ومناطق  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة 
كردستان، تزداد مخاوف األهالي من وصول 
المعابر  أن  سيما  ال  المنطقة،  إلى  الفيروس 
إذ  مستمرة،  حركة  تشهد  المناطق  هذه  مع 
تستقبل مناطق اإلدارة الذاتية الوافدين من إقليم 
كردستان، باإلضافة إلى سهولة حركة السكان 
سيطرة  ومناطق  الذاتية  اإلدارة  مناطق  بين 

الحكومة.
شيخموس:  أفين  تقول  المخاوف  تلك  وحول 
»إن بقيت المعابر مفتوحة بهذا الشكل سيكون 
خطر انتشار الفيروس في مناطقنا كبيرًا جدًا, 
ألننا ال نعلم من يحمل هذا الفيروس عند دخوله 
إلى مناطقنا، خاصًة أن الفيروس يبقى في جسد 
المصاب أكثر من 15 يوم دون ظهور أعراض 
اإلصابة، وكون منطقتنا ال تملك أجهزة دقيقة 
تكشف عن الفيروس فإنه يجب زيادة الخطوات 
االحترازية عند التعامل أو دخول أشخاص من 

مناطق يكون المرض منتشًرا فيها«.

عمٌل ممّيز يستحق الثناء

ثالثة  سوى  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تشهد  ولم 

حالتان  تماثلت  بالفيروس،  فقط  إصابات 
للشفاء, فيما فقد الشخص الثالث حياته. ويعود 
المنطقة  في  الفيروس  تفشي  عدم  في  الفضل 
الذاتية،  اإلدارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  إلى 
منها الحظر العام للتجوال, إلى جانب عمليات 
التعقيم التي شملت كافة مدن وبلدات المنطقة, 
العزل,  ونقاط  الصحية,  المراكز  وتجهيز 

وتدريب الكوادر الطبية.
هورين  اإلعالمية  تقول  السياق  هذا  وفي 
حسن: »بدون شك أن اإلجراءات االحترازية 
آذار،  بتاريخ 23  الذاتية  اإلدارة  اتخذتها  التي 
وإلى رفع الحظر الكامل بتاريخ 16 حزيران 
المنصرم, كانت عماًل مميزًا ويستحق الثناء«.

يشكل  المعابر  تفعيل  إعادة  أن  إلى  وأشارت 
مخاوف ومخاطر في المرحلة الراهنة، قائلًة: 
»المرحلة السابقة لم تكن هناك حاالت إصابة 
والمرحلة  الجوار,  ودول  سوريا  في  كثيرة 
اتخاذ  يجب  لذا  حساسية,  األكثر  هي  المقبلة 
في  أكبر  بشكل  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات 
المعابر بما يخص القادمين من دمشق والمناطق 

األخرى إلى مناطق اإلدارة الذاتية«.
وأضافت: »الكل يعلم أن البنية التحتية الصحية 
هشة وتفتقر إلى المستلزمات الطبية منذ بداية 
األزمة السورية وإلى اليوم, لذا يجب التحرك، 
بصورة  الجد،  محمل  على  الموضوع  وأخذ 
المنطقة  أهالي  قبل  من  عليه  هو  مما  أكبر 

واإلدارة الذاتية«.
ومن جانبه اتفق الرئيس المشترك لهيئة الصحة 
سوريا,  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
وعضو خلية األزمة لمواجهة فيروس كورونا، 
التي  المخاوف  مع  مصطفى,  جوان  الدكتور 

كارثة  وقوع  إمكانية  حيال  األهالي  تراود 
المنطقة,  إلى  الفيروس  تسلل  في حال  إنسانية 

من خالل الوافدين عبر المعابر.
شهدت  والمواسم  األعياد  لفترة  »نظرًا  وقال: 
بالمناطق  مناطقنا  تربط  التي  المعابر  جميع 
األخرى تساهاًل بعض الشيء, والسماح ألعداد 
كبيرة بالتحرك ذهاًبا وإياًبا إلى مناطق اإلدارة 
االحترازية  اإلجراءات  جميع  ولكن  الذاتية, 
والطبية بقيت كما هي مستمرة، الوافدون إلى 
وال  طبية,  لفحوصات  إخضاعهم  تم  المنطقة 
تزال إجراءاتنا قائمة في مجمل تلك المعابر«.

إمكانية دخول الفيروس عبر الوافدين
في  اإلصابة  حاالت  ازدياد  »إن  وأضاف: 
السورية,  الحكومة  ومناطق  كردستان,  إقليم 
والمناطق األخرى التي تربطنا بهم معابر, يثير 
الفيروس  دخول  إمكانية  من  أيضًا  اليوم  قلقنا 
الفترة  في  لذلك  الوافدين,  عبر  المنطقة  إلى 
القريبة القادمة سنعيد تقييم وضع هذه المعابر, 
أكثر  وجعلها  االحترازية  اإلجراءات  وزيادة 
صرامة, وكذلك اإلجراءات الوقائية, وقد نصل 
للحاالت اإلنسانية  إلى مرحلة نسمح فيها فقط 
وشرق  شمال  إلى  بالدخول  واالضطرارية 

سوريا«.
اإلدارة  في  الصحة  هيئة  أن  مصطفى  ولفت 
الذاتية تعمل على إعداد مسودة مشروع لكافة 
شمال وشرق سوريا تستوفي جميع الجوانب, 
أو  الخاصة  سواء  القطاعات  كافة  ستشمل 
الواقع  مع  التعامل  كيفية  على  ستنص  العامة, 
الجديد وكيفية الحد من هذا الفيروس, وسيوجه 
كل قطاع على حدة حسب توجيهات وتعليمات 

خاصة بهذه القطاعات دون األخرى.

ونوه إلى إمكانية إعادة فرض حظر تجوال جديد 
في المنطقة, وقال إن كل االحتماالت مفتوحة, 
األمر,  لزم  وإذا  المخاوف  ازدياد  حال  في 
ولكن يبقى العمل األكبر بحسب الدكتور جوان 
المجتمع  وتوعية  توجيه  كيفية  هو  مصطفى 
الفيروس, والعمل على  نفسه من  حول حماية 
تأهيل المجتمع للتعايش مع الواقع الجديد ومع 

الوباء الذي قد يستمر إلى ما ال نهاية.
إن توفر اإلمكانات وتطور التكنولوجيا والتقنية 
من  بشكل  يساهم  قد  العالم  بلدان  في  الطبية 
الفيروس,  تفشي  على  السيطرة  في  األشكال 
اإلدارة  مناطق  في  المعاش  الواقع  أن  إال 
البلدان,  لتلك  مغاير  عمومًا,  وسوريا  الذاتية 
نظرًا لغياب اإلمكانيات والحصار المفروض, 
يسبب  قد  الذي  الطبية,  التحتية  البنية  وتهالك 
في  الفيروس  انتشر  لو  فيما  إنسانية  كارثة 

المنطقة.
اإلدارة  فإن  الدكتور جوان مصطفى  وبحسب 
الذاتية حصلت على بعض المساعدات الطبية 
متعلقة  العالمية  الصحة  منظمة  من  والمعدات 
من  والحد  للكشف  االحترازية  باإلجراءات 

فيروس كورونا.
اإلدارة  وعدت  المنظمة  »إن  مصطفى:  وقال 
بما يخص  المنطقة,  في  الصحة  فرق  بتدريب 
حال  في  معه  التعامل  وكيفية  الفيروس, 
ظهوره«, ونوه أن وصول المساعدات الطبية 
إلى المنطقة يواجه صعوبة كبيرة نتيجة إغالق 
معبر تل كوجر الحدودي على الحدود السورية 

- العراقية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت رسالة 
مقلقة في أيار المنصرم، قالت فيها على لسان 
المنظمة  في  العاجلة  الصحية  القضايا  مدير 
مايكل راين في مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت 
في جنيف: »لدينا فيروس جديد يخترق البشرية 
للمرة األولى، لذلك من الصعب جدًا القول متى 
يمكن دحره, هذا الفيروس قد يصبح مستوطًنا 

في مجتمعاتنا وقد ال يختفي أبدًا«.
وظهر فيروس كورونا للمرة األولى من مدينة 
ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر عام 
بلدان  معظم  في  انتشر  ما  وسرعان   ,2019
العالم, وحتى اآلن ُأصيب به أكثر من 10.5 
نصف  من  أكثر  إلى  وأدى  شخص،  مليون 

مليون حالة وفاة.

تفعيل اجلمعيات االستهالكية.. قريبًا..

خماوف من وصول فريوس »كورونا« إىل املنطقة جمددًا..

األعمال الخدمية لخدمة المجتمع، والعمل على 
المشاريع الضرورية«.

والمواصالت  النقل  قسم  في  اإلدارية  ونوهت 
الجزيرة  إقليم  في  عامودا  ناحية  لبلدية  التابع 
»نقوم  قائلة:  اللقاء؛  نهاية  في  أمين  صباح 
بمتابعة جميع أعمال التنظيم في الكراج؛ وذلك 
السائقين،  وغرفة  المرور  إدارة  مع  بالتنسيق 
خاص  كراج  بإنشاء  المعنية  الجهات  ونطالب 

تابع للبلدية«.

جمركية  ضرائب  التركية  السلطات  فرضت 
إضافية على أكثر من 400 منتج؛ وُنشر القرار 
الرسمية  بالجريدة  أردوغان،  بتوقيع  الرئاسي 

ملحقًا نظام االستيراد.
سيتم  التنفيذ؛  حيز  دخل  الذي  القرار  ووفق 
مختلفة  بنسب  إضافية  جمركية  فرض ضريبة 
 400 من  أكثر  على  المئة  في   20 إلى  تصل 

منتج حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري.
على  مضافة  جمركية  ضريبة  يفرض  القرار 
»حماية  بغرض  المستوردة  السلع  بعض 
الصناعة المحلية من ضغوط االستيراد المتزايدة 
فيروس  تفشي  ألزمة  السلبية  اآلثار  وتقليص 
استجابة  االقتصاد«  على  المستجد  كورونا 
للطلبات الواردة من الشركات ومؤسسات قطاع 

الصناعة.
جمركية  ضريبة  فرض  على  القرار  ونص 
المئة  إلى 20 في  إضافية بنسب مختلفة تصل 
من  أكثر  على  المقبل  أيلول  من  الثالثين  حتى 
400 منتج من بينها المنسوجات ومعدات الصب 
واللحام وآالت الزراعة والحصاد والمضخات 
ورافعات السفن والمقطورات وحمض الستريك 

والمواد  للمقاعد  األمان  وأحزمة  والنوافذ 
وأدوات  وأجهزة  الحرارة  ومنظم  الالصقة 
ومنتجات  واألفران  المستعار  والشعر  الوزن 
الحديد والصلب والكابالت والحلي الثمينة على 
الثالثين  من  اعتبارًا  النسبة  هذه  يتم خفض  أن 

من شهر أيلول حتى 10 في المئة.
وبإمكان وزارة التجارة إصدار إشعارات بشأن 
قرارات  وإصدار  القرار  في  الواردة  البنود 
الخاصة  األوضاع  دراسة  بعد  الصدد  هذا  في 

واإللزامية.
جمركية  ضريبة  فرض  تقرر  الصعيد  وعلى 
النوافذ  تظليل  أفالم  على  المئة  في   10 بنسبة 
التعديالت  بموجب  وذلك  المستوردة  العاكسة 
التي أجريت في قرار نظام االستيراد األخير. 
وبهذا تحددت نسبة الضريبة الجمركية للوحات 
البالستيكية التي سيتم استيرادها الستخدامها في 
البالستيكية  والبطاقات  الذكية  البطاقات  إنتاج 

بنحو 10 في المئة. 

وكاالت

العمل  إلى  يتطلع  »مجتمعنا  حسيني:  وأضاف 
تصب  والتي  اإليجابية  الخطوات  هذه  على 
بشكل  التموين  وتفعيل  الجميع،  مصلحة  في 
ممن  مخالفات  وضبط  األسواق  لمراقبة  أكبر 
مراقبة  يجب  كما  التموينية،  المواد  يحتكرون 
أسعار على  مستلزمات األطفال ووضع الئحة 

المواد«.
بضرورة  حسيني«  »يوسف  المواطن  وختم 
تهدف  مشاريع  وتنفيذ  لالحتكار  حد  وضع 
جمعيات  بفتح  واإلسراع  المجتمع  استفادة  إلى 

استهالكية.

دعم عرشة مواد أساسية
 ملساعدة املواطنني

المشتركة  الرئيسة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
حسن«،  »وليدة  الجزيرة  بإقليم  المالية  لهيئة 
الذاتية  بأن هناك قرار من اإلدارة  حيث أكدت 

سواًء  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  بدعم 
منها  ليستفيد  وذلك  عامة،  أو  خاصة  كانت 
أن  بالقول: »كما  وتابعت  بشكل عام،  المجتمع 
وسيتم  استهالكية،  مؤسسات  بفتح  قرار  هناك 
)السكر  مثل  األساسية  المواد  دعم  خاللها  من 
والزيت(، وسيتم دعم عشرة مواد أساسية على 
المواد  بإدخال  السوق  تنشيط  وسيتم  مراحل، 
األساسية إليها، وستكون بسعر التكلفة أو يكون 
لتنشيط  وذلك  الربح،  من  قليل  هامش  هناك 
السوق الداخلية المحلية وتنشيط القوى الشرائية 

مما سيؤثر بشكل إيجابي على المواطنين«.

تفعيل رقابة مديرية التموين بشكل أكرث

مديرية  رقابة  تفعيل  سيتم  بأنه  وليدة  وأشارت 
التموين بشكل أكثر، وذلك لضبط حركة األسواق 
ومنع احتكار التجار، مبينًة بأنه بناًء على قرار 
اإلدارة الذاتية مؤخرًا لمراقبة محالت الصرافة 

والحواالت لمنع التالعب بالعملة وضبطها من 
قبل هيئة المالية في إقليم الجزيرة، وقالت: »لذا  
نقوم بواجبنا بهذا الخصوص، ألن هذه القرارات 
في  المواطنين  على  العبء  تخفيف  إلى  تهدف 

ظل الظروف االقتصادية الصعبة«.
بإقليم  المالية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  وختمت 
الجزيرة »وليدة حسن« حديثها بأنه شكلت لجنة 
الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  األسعار  لتحديد 
التجارة  مديرية  من  أعضاء  من  »وتتكون 
ومديرية التموين، بحيث يتم التنسيق بينهم وبين 
المعابر بهدف الحصول على الفواتير الصحيحة 

وتحديد األسعار«. 
هامة  خطوة  االستهالكية  الجمعيات  وتعد 
والخدمات  للسلع  بتوفيرها  التنمية  في  ودورها 
األساسية للمواطنين بأسعار تتناسب ومحدودي 
الدخل، فهي تجمع أفراد الشعب لتلبية احتياجاتهم 

وتوفير السلع بأنواعها.


