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جميل كور  ....حكاية نضال من أجل اللغة الكردية
تقرير /آالن محمد
ع ِرف بالقاص الشعري المتجول ،فجاب
ُ
الطرقات وعاصر ملهمي اللغة الكردية والشعر
الكردي ،لتحكي تجاعيد وجهه حكاية رجل كافح
من أجل لغته األم.
العم جميل عيسو  91سنة لم يرتاد المدارس حيث
كان راعيا ً لألغنام منذ صغره ،إال أنه عشقه للغته
األم دفع به إلى االبتعاد عن رعاية األغنام ليرسم

لنفسه مسار آخر نحو إحياء اللغة الكردية والثقافة
الكردية الفلكلورية.
العم جميل أو يعرف بـ «جميل كور» بعد معرفته
بوجود الشاعر جكر خوين في مدينة قامشلو ذهب
للقاء به متجها ً نحو عالم آخر بعيد عن الرعي.
وتعرف في شبابه على الكاتب والشاعر الكردي
ّ
مال أحمد نامي ليحظى بفرصة تعلم لغته األم
«اللغة الكردية» ،وقال عن تجربته هذه لوكالة
أنباء هاوار« :باشر الشاعر مال أحمد نامي
بتعليمي اللغة الكردية ،وفي كل يوم كان يعلمني
دفترا وقل ًما ،وأثناء رعي
 5أحرف ،وأهداني
ً
األغنام في ساعات الصباح ُكنت أتعلم ما تلقنته
في ساعات المساء على يد مال أحمد ،وفي

ساعات المساء كان يعلمني  5أحرف أخرى».
وتمكن العم جميل كور من إتقان األحرف
الكردية بطالقة وحفظ األشعار عن ظهر غيب،
ويؤكد بأنه التقى بمعظم الساسة الكرد في مراحل
الستينات والسبعينات كنوري الدين ظاظا.
ويعرف بين الوسط الثقافي واألدبي في منطقة
قامشلو بالقاص الشعري المتجول ،ويرى في
إلقاءه األشعار الكردية واجب ويتفاخر بذلك.
وبحسب ما ذكره البعض عن العم جميل فأن
الشاعر جكر خوين كتب وتغنى بجميل كور
في أحد أشعاره ،وبأنه اُعتقل عدّة مرات من
قبل سلطات الحكومة السورية ،إللقائه األشعار
الكردية في الشوارع والمناسبات.

بجهود ذاتية مثقفو عفرين
يفتتحون مكتبة بتل رفعت
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وما زال ثمة عبيد يتضرعون هلل بأن يحتل خليفتهم أردوغان جغرافية
المنطقة التي كانت منذ فجر التاريخ منبع الحضارة والمدنية واإلنسانية،
ومهد كافة العلوم والتطورات والثورات المجتمعية والتي منها بدأت
الكلمة وانتشرت لتكون صداها في الوصف والمعنى والوجود في باقي
أطراف المدن المنتشرة حول هذين النهرين الخالدين9»...

تداعيات قيصر ...الدولرة ال تضبط والوعود
األمريكية حبر على ورق

أبدت الرئيسة المشتركة التحاد المثقفين
بمنبج وريفها «فاطمة محمد الحميد»،
فرحتها بإقامة الفعاليات الثقافية في شمال
وشرق سوريا ،واعتبرت معرض الشهيد
هركول الرابع للكتاب نموذجا ً للتطور الثقافي
الملحوظ في المنطقة ،كما دعت نساء منبج
لعدم االستسالم للعادات البالية التي تُقيد
حريتهن3»...

خلية األزمة االقتصادية تفتتح أول
مؤسسة استهالكية يف الرقة

مصطفى أوسو« :األطماع
الرتكيّة يف املنطقة تتجلى يف

افتتح عدد من مثقفي عفرين المه ّجرين إلى
الشهباء مكتبة في بلدة تل رفعت ،في خطوة لنشر
ثقافة القراءة وتطوير الفكر بين فئات المجتمع.

أطماعها التارخييّة»

وبعد تحضيرات المكتبة ،وعمل استمر أكثر
من شهرين ونصف على جمع الكتب من عدة
مصادر ومن مكتبة اتحاد مثقفي عفرين ،افتتح
المثقفون المكتبة ضمن مراسم احتفالية وأطلقوا
عليها اسم «مركز العلم والتنوير».

تذبذب في األسعار بشمال وشرق سوريا؛ يقابله ارتفاع وانخفاض في سعر الدوالر؛ األمر الذي يؤثر على المواطني�ن
ومردودهم المالي ومعيشتهم اليومية ،واإلدارة الذاتي�ة في شمال وشرق سوريا؛ اتخذت جملة من التدابير لتدارك
هذه األزمة ،وتحقيق االكتفاء الذاتي في الوقت الذي تفرض الحكومة السورية شراء المواد بالدوالر لسحب الدوالر
من شمال سوريا ،فيما وعود أمريكا بتقديم المساعدة باتت في مهب الريح5»..

والهدف من افتتاح هكذا مكتبة هو نشر ثقافة
القراءة وتنوير المجتمع ألن بالعلم يتطور
المجتمع وتتحقق األهداف المنشودة.
ودعا مؤسسي المكتبة الفئة الشابة خاصة إلى
ارتياد المكتبة لتثقيف الذات وإغناء الفكر الذي
به يتقدم المجتمع وتتطور الذات.
يذكر أن المكتبة تحتوي حاليا ً على حوالي 400
كتاب متنوع ما بين السياسة والروايات العالمية
واالقتصاد والكتب العلمية وغيرها ،وبحسب
القائمون على هذا العمل الناجح؛ المثقفون فأنهم
العدد يزداد تدريجيا ً مشيرين إنهم حصلوا على
أعداد جديدة .الجدير بالذكر أن مؤسسي المكتبة
هم كل من «صادق بركات ،خليل حبو ،محمد
محمد ،خليل عباس» .وهم من أهالي مدينة
عفرين ،منهم من يملك شهادات جامعية ومن
منهم من هو خريج القانون الدولي ومنهم من
هو باحث تاريخي ،وقد افتتحوا المكتبة بجهودهم
الذاتية.

امرأة من منبج ُت ّ
قيم
تجربتها خالل مشاركتها
بمعرض الشهيد «هركول»

افتتحت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أولى
المؤسسات االستهالكية في مدينة الرقة كجزء
من المشاريع االقتصادية التي تعمل عليها خلية
األزمة االقتصادية.

جميع المناطق السورية.

اإلدارة الذاتية صرحت سابقا ً بأن لديها مشاريع
وخطط لتجاوز هذه األزمة بهدف تخفيف األعباء
المالية عن أهالي المنطقة .وتلبية لمطالب أهالي
المؤسسة التي أطلق عليها اسم مؤسسة «نوروز الرقة ،افتتحت خلية األزمة هذه المؤسسة لتكون
االستهالكية» وهي األولى للمواد الغذائية في أول مؤسسة استهالكية في شمال وشرق سوريا
مدينة الرقة حيث يتوفر في المؤسسة جميع أنواع لتتعمم هذا التجربة في المستقبل القريب في جميع
المناطق كما أكده المعنيون.
المواد الغذائية.
وجاء افتتاح هذه المؤسسة بعد تشكيل اإلدارة
الذاتية لخلية أزمة اقتصادية يتمحور عملها حول
الحد من األزمة االقتصادية في ظل الظروف
االقتصادية المتدهورة بعد فرض قانون قيصر
على الحكومة السورية والذي تأثرت بموجبه

تتضمن المؤسسة جميع أنواع المواد الغذائية
وبأسعار منافسة لباقي المحالت التجارية في
المنطقة لتحقق هدفها في كسر احتكار التجار
والحد من تداعيات قيصر.

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب :اقليم الجزيرة -قامشلو (مكتبة سعدو -فرع ( )1شارع زكي األرسوزي -جانب البلدية  -425997فرع ( )2الشارع العام ،مقابل جامع الشالح  /452081مكتبة آواز -طريق عامودا  /439154مكتبة الحرية -الشارع العام /421360
مكتبة سومر -الشارع العام  /424037مكتبة الراوي فرع ( )1شارع الكورنيش ،تجمع محالت الراوي  - 444028فرع ( )2مقابل الصيدلية العمالية  /445820مكتبة الزهراء -دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري  /443742مكتبة دار القلم  -الشارع العام  - 452714مكتبة
األنوار شارع عامودا  - .438207مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف  0966278457-745733ـ المكتبة الرئيسية  -كركي لكي 754416 -عامودا (مكتبة آرين  )732323درباسية ( مكتبة سما  )711410جل آغا (مكتبة وائل  )755551تربه سبيه (مكتبة الجهاد .)470618

المرأة الكردية ...تجسد حلمها بالريشة واأللوان
لطالما كان الفن التشكيلي فن التعبير عن المشاعر المكبوتة في
ليؤمن
التيفجر
حسن
النفس ،فهي يَخ ُر
يوم يستنشق
تسمحكلله أن
األستاذللفنان
الفسحةجالمريحة
ألف
رغيف
توفيرتعشق
بهدففهي التي
لعائلته،هذا الفن،
الخبزرائدةً في
وكانت المرأة
بحرية هواء الفن،
ً
بين
السعر
فارق
وهو
ا
يومي
سورية
ليرة
مهنة الرسم منذ صغرها ,ونور شيخو من مدينة درباسية مبدعة بفن
والخبز
لوحةبكثرة
المتوفر
السياحي
متناغمة متعانقة
أفكار عدة في
الخبزعلى مزج
الرسم ,تمتاز بالقدرة
الحصول
المؤثر ,في
الجمالياألهالي
الجانبيعاني
العاديتبرزالذي
فتضع لنا جميع
األلوان والدالالت التي
االقتصادية
التدابير
من
ع
نو
هذا
عليه،
ٌ
مشاعرها وأحاسيسها ضمن اللوحة لتتجلى لنا بأبهى شكل8»..

التي تلجأ أليها بعض العائالت لتخفيف
مصاريفها على حساب وقت وقوفها في
طوابير لساعات ،إذ توحشت األسعار
عامة قبل تطبيق قانون قيصر األمريكي
على سوريا5»...

نادي األسايش يبدأ
العام بإحراز لقب بطولة
شهيدة الياسمين
في بطولة تنشيطية لأللعاب الفردية
وخاصةً لعبة الكيك بوكسينغ أقيمت
بطولة بصالة الشهيدة زالل منذر
لأللعاب القتالية ضمن مقر االتحاد
الرياضي بقامشلو ،وبمشاركة 54
العبا ً لفئتي األشبال والناشئين10»...

قال السياسي الكردي المستقل
مصطفى أوسو بأن تد َّخل تركيا في
عدد من الدول يعكس بشكل واضح
وجلي حلمها ومطامعها في استعادة
أمجاد اإلمبراطورية العثمانية
المنهارة ،إلى جانب محاولة
أردوغان إلهاء المجتمع التركي،
وأشار إلى أنّ دخول االحتالل التركي
على خط المواجهة بين أذربيجان
وأرمينيا يكون لصالح األولى؛
تبعا ً ألسبابه الخاصة منها :العداء
التاريخي التركي للشعب األرمني،
ومواجهة روسيا4»...

وسائل زراعية ُت ّ
خفف من
الحصار يف زمن الحرب
ً
ً
جميعا
شريكا ..ولنتساعد
االستفادة من المساحات الترابية ال تكن
بين األحياء بهدف الزراعة لتخفيف
الحصار في زمن الحرب؛ هي إحدى يف تفادي كارثة محتملة

الوسائل البديلة الي اتّبعها أهالي
مقاطعة الشهباء لتأمين قوت يومهم
والتقليل من مصروف المنزل لعدم
وجود مصدر للدخل ،وطالب أهالي
الشهباء البلدية في القيام بدعم هذه
المشاريع؛ ألنها ستكون بمثابة مصدر
رئيسي للغذاء وتحقيق االكتفاء
الذاتي7»...

أعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق
سوريا عن ظهور أربعة إصابات
بفيروس كورونا ،ثالثة منها بقامشلو
وواحدة في الحسكة ،وجاء ذلك بسبب
عدم تعاون المواطنين القادمين من
دمشق مع الجهات المختصة ناهيك
عن دور الحكومة السورية التي ترفض
التعاون مع اإلدارة وبالتالي المساهمة
في دخول فيروس كورونا إلى مناطق
اإلدارة الذاتية6»..
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أكاديمية المرأة السورية تنهي الدورة الرابعة عشر
للتدريب الفكري لنساء دير الزور والرقة

مركز األخبار ـ أنهت أكاديمية المرأة السورية،
اليوم (األحد) الدورة الرابعة عشرة للتدريب
الفكري المغلقة ،التي حملت اسم الشهيدة أليف
ّ
أنهن بدأن بالتّعرف
بوطان ،وأكدت المتدربات
على فلسفة الحريّة والديمقراطيّة من خالل هذه
الدورة واستمرت الدورة التي  21يوماً ،بمشاركة
 25متدربة من مختلف المؤسسات المدنية
والمجالس المحلية للمرأة من مدينتي دير الزور
والرقة وتلقت المتدربات خالل الدورة دروسا ً
فكرية حول (تاريخ المرأة ،أهمية التدريب ،األمة
الديمقراطية ،النقد والنقد الذاتي).
ّ
انضممن
وقيمت المتدربات المشاركات اللواتي
إلى الدورة مدى االستفادة من هذه الدروس،
وأكدن بأنهن بدأن بالتّعرف على فلسفة الحريّة
والديمقراطيّة من خالل الدروس التي تلقينها أثناء

بعد انضمامي إلى أكاديمية المرأة ،تعايشنا وتأقلمنا
مع بعضنا البعض ،وتقاسمنا لغاتنا وثقافتنا ،وهذه
الحياة التشاركية هو مشروعنا الذي ننادي به».
فيما أشارت المتدربة ماريا فالح العلي إلى
أنهن بانضمامهن إلى هذه الدورات سيثبتن بأن
االنتصارات التي حققتها المرأة سوف يكتبها
التاريخ ،وسيكتب بطوالتها ،حيث أصبحت رمزا ً
للنصر والكفاح ،وقادت الثورة بطابعها الخاص
لكي تصبح قدوة لجميع نساء العالم.
هذا وافتتحت أكاديمية المرأة السورية أبوابها في
وخرجت إلى اآلن
 18نيسان من عام 2019
ّ
 350امرأة من كافة شعوب المنطقة على مستوى
المؤسسات كافة.

الدورة التدريبية.
المتدربة نجاح أمين من الشعب األرمني؛ قالت:
«نحن بعيدات كل البعد عن الجوانب الفكرية
والسياسية .،لذا؛ لو نراجع أنفسنا نرى أننا غير
متقدّمات أو ملمات بمختلف الجوانب ،ومن خالل
هذه الدورة تمكننا من توسيع المدى الفكري لدينا،
كما أصبحنا نملك القدرة على أن نكون صاحبات
قرار ورأي حر ،وأقل شيء يمكن أن نقوم به
هو انضمامنا إلى هذه الدورة كي نتدارك كافة
الصعوبات ومعالجتها».
ومن جهتها؛ أكدت المتدربة ربيعة قواس مسلم من
الشعب الكردي إن افتتاح أكاديميات خاصة بالمرأة
تعطيها الدافع بأن تكسر حاجز الخجل ،وأضافت:
«كان هدفي في السابق تربية أوالدي فقط .لكن؛

انتهاكات متسمرة في السجون التركية
مركز األخبار ـ أعدت جمعية حقوق اإلنسان  -فرع
إسطنبول تقريرا ً عن انتهاكات حقوق السجناء
في منطقة مرمرة بتركيا (التي تضم واليات
إسطنبول ،ويالوفا ،وبورصة ،وتكير داغ) خالل
األشهر الثالثة الماضية ،وأكدت الجمعية اكتشاف
 2314انتهاكا ً للسجناء ،من ضمنها المعاملة
السيئة وتأخير وصول الدواء ،فضالً عن ضرب
وتعنيف السجناء.

وأكدت رئيسة الجمعية في إسطنبول ،غولسيران
يوليري ،أن  187سجينا ً من  25سجنا ً تقدموا
بطلبات تفيد بتعرضهم النتهاكات ،الفتةً إلى أن
شهر نيسان شهد تسجيل  533مخالفة ،و645
مخالفة في أيار ،و 1136مخالفة في حزيران
بحسب شبكة العربية.
وقالت غولسيران يوليري« :تلقينا طلبات كثيرة
من سجون كتكيرداغ وسيلفري ومالتبه ،والطلبات

التي وصلتنا كانت تنشد حل مشاكل أصحابها.
شهر إلى
لكن؛ كما رأينا تواصلت االنتهاكات من
ٍ
آخر».
وبحسب غولسيران؛ فإن أبرز االنتهاكات التي
رصدتها الجمعية تتعلق بـ»الصحة العامة ،وسوء
المعاملة ،واالعتداء على السجناء وتعنيفهم ،ومنع
المقابالت مع ذويهم ،والحد من استخدام الهاتف،
وحظر المطالعة بشك ٍل مؤقت ،والضغط النفسي،
وعدم إيصال األدوية إلى المرضى ،وعدم توفير
معلومات لعائالت السجناء عن أحوالهم ،وعدم
توفير االحتياجات الشخصية ،وعدم اتخاذ تدابير
كافية للحد من انتشار وباء كورونا».
وأشارت إلى أن هذه االنتهاكات ال يتم الكشف عنها
إال من خالل الوصول إلى بعض السجناء ،مؤكدة ً
أن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير.
وتابعت« :استمرت التهديدات واالعتداءات
والتعذيب ضد السجناء لمدة ثالثة أشهر ،ووصلت
الممارسات التعسفية واالنتهاكات ضد السجناء
ذروتها مع تشفشي الوباء تحت مسمى الحجر
الصحي ،إذ ألغت إدارات السجون كل الحقوق
االجتماعية ،وحظرت لقاء السجناء بأسرهم
ومحاميهم ،وألغت اإلحاالت إلى المستشفيات».
ودعا فرع إسطنبول لجمعية حقوق اإلنسان
السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتالفي االنتهاكات.

عملية عسكرية واسعة في العراق تستهدف
بقايا مرتزقة داعش
مركز األخبار  -في إطار عملياتها المتواصلة منذ
فترة للقضاء على مرتزقة داعش ،أعلنت قيادة
العمليات المشتركة العراقية ،األحد ،عن انطالق
عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد،
تهدف إلى مالحقة خاليا مرتزقة داعش ،وبمشاركة
قوات من الجيش العراقي والشرطة االتحادية،
باإلضافة إلى قوات الحشد الشعبي.
العملية جاءت استكمالاً لعمليات مماثلة سابقة
«تهدف إلى خلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى ست
مناطق من محافظة ديالى ،وانطلقت العملية في
ثالثة محاور ،وتشارك في العملية صنوف متعددة
من القوات.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
تعهد في الرابع عشر من تموز الجاري بمواصلة
العمليات العسكرية من أجل مالحقة أي تهديد
للعصابات اإلرهابية ،وذلك خالل زيارته لمحافظة
ديالى.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعالن قوات الحشد
الشعبي ،تصديها لهجوم عنيف من قبل مرتزقة
داعش في قاطع العظيم شمال غرب ديالى ،وفق
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ما ذكرته وكالة األنباء العراقية ،السبت .وسبق أن
جاء في بيان للحشد أن «قوات اللواء  23بالحشد

الشعبي ،تصدت لهجوم عنيف شنه داعش في قاطع
العظيم شمال غرب ديالى».

مرتزقة أردوغان من الصوماليين
يتضاعفون في ليبيا

11

الصحة والمنوعات

فيروس كورونا ..آخر األخبار وأحدث المستجدات
أشارت أحدث اإلحصائيات إلى أن عدد المصابين
بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ 16مليون
مصاب ،في حين وصل عدد الوفيات إلى ما يزيد
عن  684ألف نسمة ،في حين تعافى من المرض
ما يفوق تسعة ماليين إنسان ،وال تزال الواليات
المتحدة تتصدر العالم بعدد اإلصابات بملونين وأكثر
من  637ألف حالة ،تليها البرازيل بمليون وأكثر
من  345ألف إصابة ،ثم روسيا ثالثة بما يزيد عن
 634ألف مصاب.
وفيما يلي أحدث مستجدات فيرس كورونا في العالم:
 أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتيةأنه سيتم إعادة تشغيل الرحالت التجارية في مطار
الكويت الدولي اعتبارا ً من األول من أغسطس
المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
 إيران تسجل  162وفاة جديدة بفيروس كورونا،وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء تفشي

هناك تفاوت بين القدرات التي يمتلكها األطفال في
تمر بهم وبحياتهم في مرحلة
العديد من الجوانب التي ّ
الطفولة ،كالتفاوت في البدء في الكالم ،فهناك أطفال
يتكلّمون في ٍّ
سن مب ّكر من طفولتهم ،وهناك قسم آخر
يتأ ّخرون في الكالم مقارنة مع غيرهم من األطفال،
وفي بعض الحاالت يكون التأ ّخر أمرا ً طبيعيا ً وال
يحتاج إلى القلق ،ويكون ناتجا ً عن عدم قيام األهل
بالحديث بشكل متواصل وكبير مع الطفل ،وحاالت
أخرى يكون التأ ّخر لسبب غير طبيعي ويحتاج إلى
متابعة ومعالجة من قبل األهل ،حتّى يتم ّكنوا من ح ّل
مشكلة تأ ّخر الكالم عند طفلهم ،وجعله قادرا ً على
الكالم بالشكل الطبيعي.

ـ مشاكل لفظية في الفم:

مركز األخبار ـ كشفت تقارير صحفية أن
الدولة التركية أرسلت المئات من المرتزقة
الصوماليين إلى ليبيا ،للقتال إلى جانب حكومة
الوفاق الليبية ،فيما توقع محللون إرسال
طائرات ( )16-Fالمقاتلة إلى ليبيا.
ونشرت «أوراسيا ديلي» مقاالً يستند إلى رأي
تركي يقول بضرورة اإلسراع في نشر طائرات
( )16-Fفي ليبيا ،لقطع الطريق على مصر في
الجو ،ولكي ال يكون األمر موجعا ً ألنقرة كما
في سوريا.
وجاء في مقال للكاتب السياسي التركي حسن
بصري يالجين نشر في صحيفة الصباح:
ستضطر تركيا إلى إرسال مقاتالتها متعددة
المهام من طراز  16-Fإلى ليبيا للحفاظ على
التفوق الجوي هناك ،حيث يحتدم النزاع المسلح
بشكل مطرد.
وفي رأيه ،فإن نقل المقاتالت إلى الجبهة
الليبية ،حيث اعتمد الجيش التركي حتى اليوم
على طائرات مسيرة ،في العنصر الجوي
من الحرب هناك ،يهدف إلى تحييد «العامل
المصري» .فالجمهورية العربية األكبر،
والتي على وشك غزو عسكري للدولة الجارة
«ستعتمد بشدة على قوتها الجوية» في العمليات
عبر الحدود لدعم جيش المشير خليفة حفتر
«الوطني الليبي».
ويرى يالجين أن على تركيا المخاطرة بنشر
طائرات ( )16-Fللدفاع عن المكاسب التي

كوفيد 19-في البالد في فبراير ،مما يرفع عدد
الوفيات إلى  10آالف و 670شخصاً.
 أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 819شخصا ً من المصابين بفيروس كورونا ،ليصبح عدد
المتعافين في البالد  36ألفا ً و 313شخصاً.
 وزارة الصحة العمانية تسجل  910إصابات جديدةبفيروس كورونا ،ليبلغ عدد اإلصابات في السلطنة
 39ألف و 60مصاباً.
 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن وفاةسيدة أربعينية من الخليل ،مما يرفع عدد الوفيات
بالفيروس في فلسطين إلى  8حاالت.
 سجلت الهند  19ألفا ً و 459إصابة جديدة ،ليرتفععدد اإلصابات إلى  548ألفا و 318شخصاً،
وأعلنت عن وفاة  480مصابا ً ليصبح عدد الوفيات
 16ألف و.475

 قالت والية فيكتوريا األسترالية إنها تدرس إعادةفرض قيود التباعد االجتماعي بعدما سجلت 75
إصابة ،وهي أكبر زيادة يومية في عدد اإلصابات
بفيروس كورونا منذ األول من أبريل الماضي.
 رصدت الصين  12إصابة جديدة مؤكدة مقابل 17حالة في اليوم السابق ،وذلك في ظل سعي العاصمة
بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في
منتصف يونيو.
 ألمانيا تعلن تسجيل  262إصابة جديدة مؤكدةبفيروس كورونا مقابل  256األحد ،ليصل العدد
اإلجمالي بالبالد إلى  193ألف و 761شخصاً.
 المكسيك تسجل  4050إصابة جديدة بفيروسكورونا و 267وفاة ،مما يرفع عدد اإلصابات إلى
أكثر من  216ألف والوفيات إلى ما يزيد عن 26
ألف شخص.

أسباب تأخر الكالم عند األطفال وعالجه

أسباب تأ ّخر الكالم عند األطفال
لتأ ّخر الكالم عند الطفل مجموعة من األسباب وهي:
ـ إعاقات جسديّة:
يمكن أن يؤثر الضعف في الفم والحنك على قدرة
الطفل على الكالم ،كما يمكن أن تتأثر قدرة الطفل
على الكالم بسبب الفجوة الصغيرة غير المعتادة
وهي الطية التي تحمل اللسان في الفم السفلي ،وغالبا ً
ما يتم التعرف على هذه المشاكل الجسدية من قبل
طبيب األطفال قبل أن يبدأ الطفل بالكالم ،وفي بعض
الحاالت يمكن تفويت هذه الحاالت منذ الصغر حتى
يبدأ تعريض الطفل لطبيب األسنان.

حققتها في ليبيا ،فقال« :إذا كنا ال نريد أن يتكرر
سيناريو التفوق الجوي (الروسي) الذي يؤلمنا
في سوريا ،فيجب علينا إيجاد حلول للصعوبات
والمخاطر التقنية وإظهار اإلرادة السياسية في
أقرب وقت ممكن».
وفي اآلونة األخيرة ،ظهرت في وسائل اإلعالم
أخبار عن خطط أنقرة إلنشاء قاعدة جوية
خاصة بها جنوبي طرابلس ،على أرضية قاعدة
الوطية الجوية ،التي تقع على بعد  140كم من
العاصمة الليبية.
إلى ذلك كشفت تقارير صحفية أن تركيا أرسلت
المئات من المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا،
للقتال إلى جانب الميليشيات المتطرفة التابعة
لحكومة الوفاق في طرابلس.
وأفادت صحيفة «صومالي غارديان» المحلية،
أن أكثر من ألفي صومالي انضموا بالفعل
إلى الميليشيات والمرتزقة الداعمين لحكومة
الوفاق ،بانتظار نشرهم في جبهات القتال.
وبحسب الصيفة فإن العديد منهم منحوا الجنسية
القطرية في وقت سابق ،وأن المئات غرر بهم
بسبب الفقر والبطالة.
ويذكر أن تركيا أعلنت في تشرين األول 2017
عن إنشاء قاعدتها العسكرية الثانية خارج
األراضي التركية وكانت في الصومال ،وتعد
القاعدة العسكرية التركية في قطر هي أول
قاعدة أُنشئت خارج البالد.
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يعاني معظم األطفال من صعوبة الكالم بسبب تواجد
مشاكل في مناطق الدماغ المسؤولة عن الكالم ،مما
يجعل من الصعب على الطفل تنسيق الشفاه واللسان
والفك إلنتاج األصوات ،كما ومن الممكن معاناة
هؤالء األطفال مع مشاكل أخرى متعلقة في الفم مثل
صعوبات التغذية ،حيث تتمحور هذه المشكلة في
حدوث اعتالل الكالم عند األطفال ،كما قد يعاني
الطفل من مشاكل في التحكم في العضالت وأجزاء
من الجسم التي تستخدم للتحدث ،وقد تتواجد هذه
المشاكل من تلقاء نفسها أو إلى جانب غيرها من
الصعوبات الحركية مثل مشاكل تناول الطعام.

ضعف في السمع من صعوبة في فهم الكالم وبالتالي
صعوبة نطقها ،وبهذا يجعل الطفل غير قادر على
إتقان وفهم الكلمات المحددة ومن ثم يمنعه من تقليد
الكلمات واستخدام اللغة بطالقة أو بشكل صحيح.
ـ عدوى األذن:
يمكن أن تؤثر عدوى األذن وخاصة العدوى
المزمنة في قدرة الطفل على السمع ،وعلى الرغم
من ذلك يجب أال تؤثر اإلصابات البسيطة في األذن
والتي تم عالجها على الكالم ،وما دام يتواجد سمع
طبيعي في أذن واحدة على األقل فإن الكالم واللغة
يجب أن يتطورا بشكل طبيعي.

ـ اإلعاقة الذهنية والقضايا النفسية:
يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من اإلعاقات
الذهنية في تأخر الطفل في التحدث والكالم ،ومن
األمثلة على هذه اإلعاقات عسر القراءة وغيرها من
صعوبات التعلم ،وفي بعض الحاالت تسبب العديد
من القضايا النفسية واالجتماعية تأخيرات في الكالم
عند األطفال ،فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي
اإلهمال الشديد للطفل في مشاكل في تطور اللغة.

أسباب أخرى لتأ ّخر الكالم:
ومن األسباب األخرى التي تعتبر األكثر شيوعا ً في
تأخر الكالم والنطق عند الطفل:
ـ التطور البطيء.
ـ التخلف العقلي.
ـ الحرمان االجتماعي بحيث ال يقضي الطفل وقتا ً
كافيا ً في التحدث مع اآلخرين.
ـ التوحد.
ـ كون الطفل توأم.
ـ الشلل الدماغي.

ـ مشاكل في السمع:
ترتبط مشاكل في السمع عادة ً مع تأخر الكالم عند
الطفل ،ولهذا يجب الخضوع الختبار السمع من
قبل إخصائي السمع في حال حدوث شك في عدم
مقدرة الطفل على الكالم ،كما قد يعاني الطفل من

عالج تأ ّخر الكالم عند األطفال:

فوائد مغلي البقدونس
مغلي البقدونس يستخدم مغلي البقدونس في العديد
من الخلطات الطبيعية ،للعناية بالشعر ،والبشرة،
آثار جانبية؛
والجسم ،بشك ٍل آمن ومن دون أي ٍ
الحتوائه على نسب ٍة عالية من األمالح ،والمعادن،
والفيتامينات ،ومضادات األكسدة الضرورية
لصحة الجسم ،ومنع نمو وانتشار الجذور الحرة،
ومن أبرزها فيتامين ( ،)C,K,Aوحمض الفوليك،
والزيوت الطيارة.
فوائد مغلي البقدونس للشعر
ـ يغطي الشعر األبيض؛ الحتوائه على نسب ٍة عالي ٍة
من النحاس ،الذي يساعد الشعر على استعادة لونه
الطبيعي.
ـ ينشط الدورة الدموية في الرأس ،ما يحفز نمو
الشعر ،ويزيد طوله.
ـ يقوي الشعر ،ويقلل تساقطه ،وبالتالي يعزز كثافته.
يمنح الشعر النعومة ،ويزيل التجاعيد ،ويحافظ عليه.
ـ يحفز الغدد الدهنية على إفراز مواد ترطب الشعر
وفروة الرأس ،ويزيد لمعان الشعر.
ـ ينظف فروة الرأس ،ويخلصها من القشرة.
ـ يقضي على القمل والصيبان.
طريقة تحضير مغلي البقدونس للشعر
ّ
ينصح بعدم غلي أوراق البقدونس؛ حتى ال تفقد
خصائصها ،نتيجة تعرضها لدرجات الحرارة
العالية ،وإنّما نقعها بالماء المغلي ،من خالل اتباع
الخطوات اآلتية:
ـ اغسلي أوراق البقدونس الخضراء.
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ـ ضعي األوراق في قدر عميق مملوءٍ بالماء المغلي.
ـ أغلقي القدر ،واتركي األوراق حتّى تنقع مدّة ثلث
ساعة تقريباً ،حتّى يصبح لون الماء أخضر.
ـ اخلطي الماء والبقدونس في الخالط الكهربائي،
للحصول على عجينة لينة( ،أو يمكنك تصفية السائل
الناتج من عملية النقع ،واستخدامه مباشرة ً على
الشعر).
ـ طبقي المزيج على الشعر مع مراعاة تدليك فروة
الرأس به ،وتركه مدّة ساعة تقريباً.
ـ اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

فوائد مغلي البقدونس العامة
ـ يدر البول ،ويخلّص الجسم من السوائل الزائدة،
والسموم ،ويطهر المسالك البولية ،ويفتت حصى
الكلى.
ـ يقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب ،والشرايين،

والسكتات الدماغية ،الحتوائه على حمض الفوليك،
الذي يحول الحمض األميني الهوموسيستين إلى
جزيئات غير ضارة.
ـ يخفض نسبة الكولسترول في الدم.
ـ يقلل خطر اإلصابة بمرض السرطان.
ـ يُحسّن عملية الهضم ،ويخلص الجسم من فضالت
الغذاء ،والغازات واالنتفاخ ،وينظف القولون
ويطهره.
ـ ينظم الدورة الشهرية ،ويخفف األعراض المرافقة
لها.
ـ يخفض مستوى السكر في الدم.
ـ يقي الجسم من نزالت البرود واإلنفلونزا.
ـ يحارب فقر الدم ،ويعزز عملية امتصاص الحديد
من المواد الغذائية.
ـ يعالج العديد من مشاكل البشرة أهمها :يحفز
على إنتاج الكوالجين ،وبالتالي يعزز عملية تجديد
وإصالح الخاليا التالفة .يطهر البشرة ،وينظفها،
ويمنحها النضارة ،والمرونة ،والنعومة ،والشباب.
ـ يوحد لونها ،ويزيل البقع الداكنة ،والتصبغات
الجلدية.
ـ يؤخر ظهور التجاعيد ،ويمنع تشكل الخطوط
الرفيعة.
ـ يزيل الهاالت السوداء حول العينين ،ويخفف
االنتفاخ.
ـ يخلص البشرة من حب الشباب ،والرؤوس السوداء.

لح ّل مشكلة التأخر في الكالم يجب القيام بالعديد من
الخطوات التي تؤدّي إلى عالج هذه المشكلة وهي:
ـ القيام بالعديد من األمور التي تؤدّي إلى لفت انتباه
الطفل لألصوات المختلفة كصوت الجرس الخاص
مرة،
بالباب ،وترك الطفل يقوم بتجربته ألكثر من ّ
ويمكن لفت انتباهه من خالل إحضار له األلعاب
التي تصدر منها أصوات مختلفة كصوت الحيوانات
وغيرها من األصوات.
ـ مشاركة الطفل عند قيامه باللعب ،والعمل على
إصدار بعض األصوات من قبل فم الشخص الذي
يقوم بمالعبة الطفل.
ـ عند الحديث مع الطفل يجب أن يتم إدخال بعض
المقاطع الصوتية البسيطة والسهلة للكالم كقول
(توت).

ـ القيام باستخدام بعض اإلشارات عند الحديث مع
الطفل ،كالقيام بحركات معينة بواسطة اليد ،ويكون
ي خطأ
ذلك عند القيام بتحذيره في حالة ارتكابه أل ّ
بأول كلمة ال مع القيام بإشارة تد ّل على ذلك وتكون
باليد.
ـ تعليم الطفل اسمه وكيفية النطق به ،ومناداته به
بشكل مستمر ،ومناداة من حوله من األشخاص
بأسمائهم.
ـ المواظبة على الحديث معه عند القيام بأي أمر
يتعلق به.
ـ تعليم الطفل األلوان المختلفة ويكون ذلك من خالل
الملونة.
العديد من الوسائل المتبعة في ذلك كالكرات
ّ
التدرج مع الطفل مع تعليمه وتلقينه كيفية تركيب
ـ
ّ
والنطق ببعض الجمل البسيطة.

الروبوت (ياسمين) يدخل معركة
مواجهة كورونا في تونس
دخل الروبوت |(ياسمين) الذكي المصنّع بالكامل
في تونس ،المعركة أمام فيروس كورونا المستجد،
وذلك بعد بدء االستعانة به بالمستشفى الجامعي
سهلول بسوسة.
ـ ومن مهام الروبوت (ياسمين) تخفيف أعباء العمل
في المستشفى من خالل التقليل من التعاطي المباشر
مع المرضى المصابين بفيروس (كوفيد.)19-
ـ كذلك سيساعد الروبوت من خالل اعتماده لنظام
فرز في توجيه المرضى للمناطق المخصصة
لعالج المصابين بالفيروس ،وذلك في حال االشتباه
بإصابتهم.
ـ ويقوم الروبوت (ياسمين) المجهزة بكاميرا
حرارية ،بقياس الحرارة ومستوى األوكسجين،
وتشخيص حالة المريض عند وصوله للمستشفى،
حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا لألنباء.
ـ ويدعم الروبوت (مجيبا آليا) ،باستطاعته التفاعل
مع المرضى واإلجابة على أسئلتهم وباللهجة
التونسية.
ـ ويتميز الروبوت بتمكينه األطباء من مراقبة حالة
المرضى وإجراء الفحوصات الالزمة ،وذلك دون
القيام باتصال مباشر.
ـ ويعد الروبوت ثمرة تعاون بين شركتي (إينوفا

روبوتيك) المتخصصة بمجال الروبوتات والذكاء
الصناعي ،و(إيكومباس) العاملة بميدان التعليم
والتي ابتكرت المحاور اآللي (عزيزة) الذي اعتمدته
وزارة الصحة خالل أزمة كورونا.
وطور الروبوت (ياسمين) في إطار مسابقة (تحدي
ـ ِّ
تونس) والتي ت ّم إطالقها منذ  17مارس  2020من
قبل (نوفيشن سيتي) بسوسة بالتعاون مع وزارة
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى
جانب وكالة التعاون األلمانية ،وتهدف لتوفير حلول
تقنية متطورة للمساهمة في احتواء جائحة كورونا.
ـ وال يعتبر روبوت ياسمين المشروع الرابح الوحيد
في هذا التحدي ،حيث ت ّم االحتفاظ بعدد آخر من
المشاريع ،وجاري العمل على تطويرها.

روناهي
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نادي األسايش يبدأ العام بإحراز لقب
بطولة شهيدة الياسمين

روناهي /قامشلوـ في بطولة تنشيطية
لأللعاب الفردية وخاصةً لعبة الكيك بوكسينغ
أقيمت بطولة بصالة الشهيدة زالل منذر
لأللعاب القتالية ضمن مقر االتحاد الرياضي
بقامشلو ،وبمشاركة  54العبا ً لفئتي األشبال
والناشئين.
ووفا ًء لشهيدة الياسمين «هفرين خلف» والتي
استشهدت بطريقة وحشية على يد مرتزقة
المحتل التركي إبان الغزو على سري كانيه
وكري سبي في شهر تشرين األول من العام
 2019الماضي ،أقيمت بطولة تنشيطية للكيك
بوكسينغ وشارك فيها  54العبا ً لفئتي األشبال
والناشئين.
وكانت المشاركة جيدة مقارنة بتوقف بطوالت
اللعبة منذ العام  ،2018والتي تنتشر ولكن
بشك ٍل ضعيف في مناطق شمال وشرق
سوريا ،والمشاركين كانوا كالتالي:
سردم واألسايش وشبيبة الحسكة وفدنك
ومراكز :دايدو الدولية  -جيا  -شوتو كان ـ
النجوم.
وتوج بلقبها نادي األسايش بالمركز األول،
وجاء في المركز الثاني نادي سردم ومركز
دايدو ثالثاً ،ونادي األسايش كان حقق العام
الماضي جميع ألقاب لعبة الكاراتيه للذكور
ويديره المدرب أحمد عمر.

حقق إنتر ميالن فوزاً مستحقا ً على جنوى،
بنتيجة ( ،)0-3في المباراة التي جمعتهما،
بملعب لويجي فيراريس ،في إطار منافسات
الجولة  36من الدوري اإليطالي.

التصدي لها بسهولة.
وسنحت الفرصة أمام بروزوفيتش ،بعدما نفذ
إريكسن ولوكاكو هجمة مرتدة سريعة ،لتصل
الكرة إلى قدم بروزوفيتش الذي سدد الكرة من
على حدود منطقة الجزاء ،لتمر بجوار المرمى.
وجاءت أولى محاوالت جنوى على مرمى اإلنتر
في الدقيقة  ،29بعدما أطلق بيتر أنكيرسين،
العب الوسط ،تصويبة قوية من مسافة بعيدة،
تمكن حارس إنتر هاندانوفيتش من التصدي لها.
وبعد دقيقة واحدة ،نفذ إريكسن فرصة جديدة
بعدما استلم تمريرة لوكاكو ،ليسدد الكرة وتمر
بسالم على مرمى جنوى.

انطالقة قوية

هدف أول

وأحرز روميلو لوكاكو الهدفين األول والثالث
بالدقيقتين  34و ،93فيما سجل أليكسيس سانشيز
الهدف الثاني بالدقيقة .83
وبهذا الفوز ،رفع إنتر رصيده إلى  76نقطة
بالمركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس (،)80
بينما تجمد رصيده جنوى عند  36نقطة بالمركز
الـ.17

إنتر بدأ المباراة برغبة في التسجيل ،وفي وتمكن لوكاكو أخيرا ً من فك شفرة جنوى،
الدقيقة  ،12أطلق الدنماركي كريستيان إريكسن بتسجيل الهدف األول في اللقاء بالدقيقة  ،34بعد
تصويبة تمكن ماتيا بيرين حارس جنوى من كرة عرضية من بيراجي في الناحية اليسرى،

قابلها لوكاكو بتسديدة رأسية في الشباك.
بداية الشوط الثاني جاءت بطيئة من الطرفين،
حيث مرت الدقائق األولى من الشوط بدون أي
خطورة على كال المرميين.
في الدقيقة  ،64قرر أنطونيو كونتي إجراء تبديل
ثالثي ،بخروج إريكسن ،الوتارو مارتينيز ودي
أمبروزيو ،ليحل محلهم كل من بورخا فاليرو،
سانشيز وسكرينيا.
وبعد دخوله بدقائق ،أهدر بورخا فاليرو فرصة
محققة للتسجيل ،بعد عرضية أرضية من الناحية
اليمنى من موسيس نجح مدافع جنوى في إبعاد
الكرة إلى ركنية ،قبل أن يلمسها فاليرو ويضعها
بالشباك.
وأهدر بينامونتي مهاجم جنوى ،فرصة محققة
لتعديل النتيجة ،بعدما ارتقى وقابل عرضية من
الناحية اليسرى ليقابلها بتسديدة بالكعب تمر
بعيدة عن المرمى.

استعراض لوكاكو
وواصل العبو جنوى إهدار فرص سهلة
للتسجيل ،وفي الدقيقة  81قابل كريستيان زاباتا
عرضية ليسددها برأسية برعونة وتخرج بعيدًا
عن المرمى.
وتمكن سانشيز من إضافة الهدف الثاني لإلنتر
بالدقيقة  ،83بعد عرضية متقنة من موسيس تمر
من أمام الجميع لتصل إلى أليكسيس أمام المرمى
ويسدد الكرة وترتطم بالعارضة وتسكن الشباك.
واختتم لوكاكو غلة األهداف بهدف ثالث
مارادوني في الدقيقة  ،93بعد أن استحوذ على
الكرة من منتصف الملعب وانطلق وتوغل داخل
المنطقة ليراوغ روميرو مدافع جنوى بطريقة
رائعة ،ثم مر من المدافع جولدانيجا ،ليسدد الكرة
بيسراه نحو الشباك.

العدد 984

قيم تجربتها خالل مشاركتها بمعرض
امرأة من منبج ُت ّ

كوارتارارو يتفوق في تجارب

الشهيد «هركول»

سباق األندلس للدراجات النارية

للسباق الثاني على التوالي ،ضمن الفرنسي
فابيو كوارتارارو سائق ياماها ،االنطالق
من المركز األول ،عندما تفوق على الجميع
في التجارب التأهيلية الرسمية لسباق جائزة
األندلس الكبرى للدراجات النارية ،في حلبة
خيريس اإلسبانية.
من جهة أخرى ،أكد فريق هوندا ،أنه لن
يخاطر بإشراك سائقه اإلسباني مارك ماركيز
بطل العالم ،الذي يتعافى من إصابة بكسر
في الذراع ،تعرض لها في السباق األول
للموسم األحد الماضي .وسجل كوارتارارو،
أسرع زمن خالل التجارب ،وبلغ دقيقة واحدة
و 37.007ثانية.
وسجل اإلسباني مافريك فينياليس ،زمنا ً
أسرع ،لكنه ألغي بعد خروجه عن مضمار
الحلبة عند المنحنى السابع .وسينطلق اإليطالي
فرانشيسكو بانيايا سائق دوكاتي من الصف
األول ،إلى جانب كوارتارارو وفينياليس،
في حين سينطلق مواطنه المخضرم فالنتينو
روسي سائق ياماها وصاحب األلقاب العديدة
من المركز الرابع.
وفي وقت سابق ،أعلن أن ماركيز سيكون
الئقا ً للمنافسة في السباق الثاني من الموسم
على نفس الحلبة ،بعد خضوعه لعملية جراحية
لعالج إصابة في الذراع تعرض لها في سباق
جائزة إسبانيا الكبرى األسبوع الماضي ،لكنه

لم يكمل أول لفة له في الجولة األولى من
التجارب وسرعان ما عاد إلى مقر فريقه.
ولم يكمل ماركيز ،التجارب ،وأكد الفريق بعد
ذلك أنه لن يشارك في السباق المقبل اليوم
األحد.
وقال ألبرتو بويج رئيس فريق هوندا بعد
التجارب «لن يقدم ماركيز على أي مخاطرة
أخرى ،مارك لن يشارك في السباق غدا».
وتابع «في الفترة األولى من التجارب
تدهورا ،وكان من
التأهيلية ،زادت حالة مارك
ً
األفضل عدم المخاطرة .األمر تطلب الكثير
لعودته إلى هنا لكننا اتخذنا القرار الصحيح .ال
يجدر بأي بطل البقاء في منزله لو كان يؤمن
بوجود فرصة».
ً
وزاد موقف فريق هوندا تدهورا ،عندما
تعرض سائقه أليكس ماركيز ،لحادث في
المنعطف الخامس في الجولة األولى من
التجارب التأهيلية ،وبدا ممس ًكا بذراعه األيمن
بعد الحادث ،لكن الفريق قال إنه لم يتعرض
ألي إصابة خطيرة.
وسينطلق كال كراتشلو متسابق إل سي آر
هوندا ،وأليكس رينز متسابق سوزوكي،
اللذان تعرضا إلصابات في السباق األول
من الموسم ،من المركزين  13و 20على
الترتيب.

«إنتر» يضغط على «يوفنتوس»
بثالثية في جنوى

روناهي

قرار إيطالي يهدد مشاركة

سيمونا هاليب في بطولة باليرمو

ربما تفقد بطولة باليرمو المفتوحة للتنس،
أبرز العباتها ،وهي الرومانية سيمونا هاليب،
بعد أن قررت إيطاليا فرض الحجر اإلجباري
لمدة  14يوما ً على القادمين إليها من رومانيا
وبلغاريا ،في ظل استمرار أزمة كورونا.
وقال وزير الصحة اإليطالي ،روبرتو
سبيرانزا ،إن األشخاص الذين تواجدوا
في بلغاريا ورومانيا خالل آخر  14يوماً،
سيخضعون للحجر الصحي لدى وصولهم
إلى إيطاليا.
وستكون بطولة باليرمو ،أول بطولة للتنس
االحترافي على مستوى الرجال والسيدات منذ
توقف البطوالت في آذار الماضي ،وستقام
على المالعب الرملية في صقلية ،بداية من
 3آب المقبل.
وقال أوليفييرو بالما مدير المسابقة ،إن
المنظمين بعثوا برسالة عاجلة إلى سبيرانزا،
طلبوا فيها إعفاء العبات التنس المشاركات
في البطولة من الحجر الصحي.
وأضاف بالما في بيان «هذه اإلجراءات ستمنع
العبة مثل سيمونا هاليب المصنفة الثانية
عالمياً ،من المشاركة في بطولة باليرمو».
وفي باليرمو ،ستكون هناك إجراءات
احترازية ووقائية صارمة ،وستخضع جميع
الالعبات للفحوص قبل السفر وعند الوصول
وكل  4أيام بعد ذلك.
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تقرير /رشا علي
روناهي /قامشلو -أبدت الرئيسة المشتركة
التحاد المثقفين بمنبج وريفها «فاطمة محمد
الحميد» ،فرحتها بإقامة الفعاليات الثقافية في
شمال وشرق سوريا ،واعتبرت معرض الشهيد
هركول الرابع للكتاب نموذجا ً للتطور الثقافي
الملحوظ في المنطقة ،كما دعت نساء منبج لعدم
االستسالم للعادات البالية التي تُقيد حريتهن.
بتحرير منبج من براثن مرتزقة داعش على
يد قوات سوريا الديمقراطية نظمت النساء
صفوفهن وسعين إلى كسر العادات والتقاليد
البالية التي قيدت حريتهن وتألقن في العديد من
المجاالت منها السياسية والعسكرية والثقافية
..إلخ ،وبعد تحرير المرأة وتقدمها لوحظ تطور
في تقدم المجتمع ككل ,لما للمرأة من دور ريادي
في ارتقاء مجتمعها.
مشاركة المرأة من منبج في معرض الكتاب

عدم االستسالم للعادات البالية..
وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا «روناهي»
في معرض الكتاب الرابع للشهيد هركول مع
الرئيسة المشتركة التحاد المثقفين بمنبج وريفها
«فاطمة محمد الحميد» لتحدثنا حول مشاركتها
في المعرض ،وعن دور المرأة بمنبج في
المجال الثقافي قائلةً« :تحرير المرأة في منبج
وخالصها من سواد مرتزقة داعش وحصولها
على كافة حقوقها ومشاركتها في مجاالت أوسع
في المجتمع إلى جانب الرجل ،كان له تأثير
إيجابي إلى حد كبير ،وباألخص بالنسبة للمرأة،
حيث ساهم ذلك في القضاء على بطالة النساء
وأعاد إليهن حريتهن المسلوبة ,ولكن بالرغم
من تطورها في شتى المجاالت نجد مشاركتها
في المجال الثقافي قليل نوعا ً ما».

فرحة غامرة ال توصف..
وأضافت فاطمة بأن تجربتها في المشاركة بهذا
المعرض غمرتها بفرحة ال توصف ،منوهةً بأنها
كانت تأمل بمشاركة العديد من النساء من مدينة
منبج بفعاليات هذا المعرض ،واعتبرته تجربة
جديدة عليهن ،لعدم إقامة مثل هذه الفعاليات في
مناطقهن ،وتمنت تنظيم هكذا أنشطة في منبج
«ليتعمقن النساء أكثر في المجال الثقافي».
وأشارت الرئيسة المشتركة التحاد المثقفين في
منبج وريفها «فاطمة محمد الحميد» في ختام
حديثها بضرورة كسر المرأة بشمال وشرق
سوريا وفي منبج على وجه الخصوص قيود
العادات والتقاليد البالية التي تحد من حريتهن،
وعدم االستسالم لها للوصول إلى أسمى معاني
الحرية.
ومع أنه أصبح للمرأة في منبج دور ريادي بكل
المجاالت ,بعد تحريرها من مرتزقة داعش الذين
لم يعترفوا بأي دور لها ,وسلبوا حقوقها وعمدوا
إلى كسر إرادتها وعزيمتها ,إال إنه يمكننا القول

قصة نجاح ومشروع أمل لألطفال الذين ال
معيل ,ليحظوا بحياة آمنة وسعيدة ،ألنهم جنة
هذه األرض والمستقبل الزاهر والواعد للمجتمع
.
افتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة دار حماية
األطفال بتاريخ الـ 12من شهر أيار عام 2015م,
وذلك الحتضان األطفال الذين فقدوا أسرهم,
وتأمين الخدمات الالزمة لهم حتى يستمروا في
حياتهم الطبيعية.
وفي هذا السياق أعدت وكالة JINNEWS
تقريرا ً عن هذا المركز ودوره في حماية األطفال
والخدمات التي تقدم لهم لتأمين حياة مستقرة.

من دار األيتام إىل دار حامية األطفال

هيئة املرأة الداعم الرئييس للدار

محرر الصفحة  -جوان محمد

الرابع للشهيد هركول الذي أقيم في قامشلو
خير دليل على أنها ماثلت ثقافتها وارتبطت
بها وسارت بخطواتها نحو التعبير عن آرائها
ومواهبها.

دار حماية األطفال في رميالن..
ُ
يسعى لخلق جو أسري مناسب

وتحدثت بهذا الخصوص اإلدارية في دار حماية
األطفال نجاح حسين قائلة« :غيرنا اسم الدار من
دار األيتام إلى دار حماية األطفال حتى ال يتأثر
األطفال بهذا االسم ,ويبلغ عدد األطفال حاليا ً في
الدار  65طفالً من كافة الفئات العمرية ,وهم
موزعون على ثالثة مراكز« :الرضع ,اإلناث,
الذكور».
هذا ويتطلب شروط التبني في الدار أوراق
ثبوتية كدفتر العائلة لضمان حقوق الطفل ,وأال
يكون للزوجين أطفال ,واألهم أن تكون العائلة
المتبنّية ذات أخالق وسيرة حسنة ,باإلضافة إلى
أن تكون حالتهم المادية جيدة حتى يكون الطفل
مؤ ّمنا ً عليه من كافة الجوانب.

وقال بالما «نحن على قناعة بأن اإلجراءات
الصحية التي اتخذها اتحاد الالعبات
المحترفات صارمة بما يكفي لضمان سالمة
وصحة ،ليس فقط الالعبات ،بل جميع
العاملين المرتبطين بالحدث».

المرأة
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ونوهت نجاح إلى أنهن يتلقين الدعم المادي
والمعنوي من هيئة المرأة الداعم الرئيسي لهذا
الدار ,وأحيانا ً تقدم منظمة الهالل األحمر الكردي
المساعدة.
ويؤ ّمن الدار لألطفال ما فقدوه من الرعاية
الالزمة في حياتهم ذلك من خالل خلق أجواء
العائلة حتى ينشؤون نشأة طبيعية كباقي األطفال
وأال يشعروا بأي نوع من الحرمان من المحبة,
ويسعى إلى بناء شخصية األطفال ليكونوا فاعلين
في المجتمع.

العدد 984

ويعمل في الدار مشرفتين ومرشدتين و 11األطفال ويقدمنَ كل ما باستطاعتهن لجعلهم
مربية ,يتبادلن الدوام على شكل مجموعتين ,سعداء.
الصباحي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا ً حتى
الثالثة عصراً ,أما المجموعة الثانية تبدأ بعملها
«نقوم برعايتهم مثل أطفالنا»
في تمام الساعة الثالثة حتى الثامنة صباحاً ،من
أجل عدم بقاء األطفال لوحدهم.
وتقوم اإلداريات في الدار بزيارة العوائل التي وبدورها بيّنت المربية روكن بكداش التي تعمل
تتبنى األطفال لمعرفة أخبارهم واالطمئنان في الدار منذ عامين ,وهي مسؤولة قسم الرضع,
عليهم ,واألجواء التي يعيشون ضمنها ومدى عن آلية عملهم في الدار قائلةً « :نرعاهم مثل
أطفالنا ونحاول عدم التقصير في عملنا وواجباتنا
إحاطتهم بالرعاية واالهتمام.
وعن الخطوات واإلجراءات التي يتخذنها عند تجاههم ,حتى ال يشعرون بالحرمان ونؤمن لهم
قدوم أطفال جدد إلى الدار ,قالت نجاح« :في األجواء المناسبة المليئة بالمحبة والحنان».
البداية نتأكد من أن الطفل ليس لديه عائلة من ويوجد في الدار نظام خاص بالطعام وبرنامج
ثم نقوم بأخذ الطفل لفحصه عند الطبيب للتأكد خاص للترفيه ,إذ يقدم لألطفال عدة نشاطات
من وضعه الصحي ,كما نقوم بتصويره وتسجيله ترفيهية في سبيل أال يشعر الطفل بالملل ,وأكدت
روكن حول هذا الموضوع بالقول« :نسعى دائما ً
حتى يكون سجله موجودا ً في األرشيف».
كما ذكرت نجاح بأنهن يقدمنَ النصائح للمربيات أن نقدم لهم الجو األسري المناسب».
حتي يتمكن من إسعاد األطفال وتعويضهم عن واختتمت المربية روكن بكداش حديثها بأنه
حرمان الوالدين «نقدم النصائح واإلرشادات بشأن التعليم ،األطفال يذهبون للمدارس كباقي
للمربيات حول كيفية التعامل مع األطفال ,حتى األطفال ،إضافةً إلى َّ
أن هناك معلمة مخصصة
نعوض هؤالء األطفال ولو بشكل بسيط عن لهم في الدار.
حرمان الوالدين وخاصةً األم».
ويستقبل المركز الثقافي في رميالن األطفال
وتوجهت إدارية دار حماية األطفال نجاح حسين القادمين من دار حماية الطفل الذين يمتلكون
بالشكر لهيئة المرأة لدعمها المستمر للدار وأيضا ً مواهب في الغناء ,الرسم ,الشعر والكتابة
المربيات اللواتي يسهرن الليالي من أجل رعاية ويساعدهم على تنمية وصقل هذه المواهب.

بصورة عامة إن بعض العادات التي تقيد المرأة
ال تزال موجودة ،وبالرغم من الدور الفعال الذي
لعبته ثورة روج آفا وشمال سوريا بفتح الباب
على مصراعيه أمام حرية المرأة ،ولكن مازالت

العادات المجتمعية البالية تتحكم ببعض النساء
وتقيدهن ،وال يزال بعضهن يخشينَ االنخراط
في مجتمعهن بالشكل المطلوب.

ً
تعزيزا لدور نساء الريف ..خطط تعتيل
قائمة األولويات إلدارة المرأة بالطبقة

رسمت إدارة المرأة لمنطقة الطبقة ،استراتيجية
فعالة لتطور وتقدم المرأة ،وكان على قائمة
أولوياتها دعم المرأة الريفية وتنظيم عمل
المجالس ضمن الخطوط الثالثة لإلدارة
«المنصورة ،الجرنية ،البوعاصي».
سلسلة نشاطات وأعمال قامت بها إدارة المرأة
ضمن المناطق الواقعة في ريف مدينة الطبقة،
من ندوات وحوارات وعشرات الزيارات
للمنازل ،لكن اإلدارة ترى أن هذه النشاطات لم
تكن كفيلة برسم واقع أكثر تحررا ً للمرأة الريفية
وبقي النشاط االقتصادي األبرز ضمن المشهد،
إذ وضعت نصب عينها تطوير وتأهيل المرأة
الريفية ضمن عدة خطط اعتلت قائمة األولويات
إلدارة المرأة في المرحلة الراهنة.

ترسيخ املفاهيم الحقيق ّية للمرأة
في هذا اإلطار قالت إدارية المرأة في مدينة
الطبقة وإدارية مركز أبحاث حماية حقوق
المرأة ،زهرة الحمادة لوكالة هاوار« :بعد أن
تمكنّا في إدارة المرأة ضمن المدينة من ترسيخ
المفاهيم الحقيقية والصحيحة للمرأةّ ،
عززنا
دورها بشكل كبير إلى حد ما ،وعلى كافة
الصعد ضمن المؤسسات االجتماعية وحتى
العسكرية واألمنية».
وأضافت« :واجبٌ علينا إزاء نساء المنطقة رف ُع
وتيرة أعمالنا ونشاطنا ضمن ريف المدينة،
فالقالب االجتماعي الذي يُفرض على المرأة
الريفية يُعد أكثر قسوة من المدينة ،إذ تبقى
المرأة في الريف تحت سقف العادات والتقاليد
والمعتقدات العشائرية التي ح ّجمتها وربما
صهرت دورها في معظم األحيان ،ومن خالل
مجالسنا سعينا جاهدات لضم تلك النسوة إلى
صفوفنا ومشاركتهن كافة القضايا ضمن إطار
تعزيز دور المرأة الريفية».
وفي الحديث عن أولى الخطوات التي باشرت
إدارة المرأة بتطبيقها ضمن خطط دعم المرأة
الريفية ،أوضحت زهرة أن اإلدارة عملت على

تفعيل عمل لجان الصلح والعالقات في مجالس
الريف ،كونها تعدّ من اللجان الطليعية ضمن
نشاط تعزيز شخصية المرأة واطالعها على
القضايا االجتماعية التي تواجه حياتها وآلية
الحلول السليمة ضمن المبادئ االجتماعية.

دورات فكرية ضمن املرحلة األوىل
وضمن الخطوة الثانية أشارت زهرة إلى أن
إدارة المرأة وعبر لجان التدريب الفرعية التابعة
لمجالس القرى افتتحت دورات فكرية ضمن
المرحلة األولى للتأهيل ،إذ تستمر هذه الدورات
 10أيام ،وألربعة ساعات يوميّاً ،تتلقى ضمنها
النساء المنضمات دروسا ً فكرية توضح حقيقة
تاريخ المرأة ،ومسيرة النضال التي تستمر فيها
إلى اليوم ،إلى جانب تنظيم العالقات األسرية
وآلية تفعيل دورها ضمن نطاقها الجغرافي.

أهمية مشاركة النساء يف اتخاذ القرارات
وانطالقا ً من أهمية تأهيل الكوادر اإلدارية للمرأة
في المنطقة وتوسيع رقعة نشاطها اإلداري في
المؤسسات العاملة في المنطقة ،ارتأت إدارة
المرأة خالل الفترة األخيرة افتتاح دورات
تدريبية تختص باإلداريات واألكاديميات.
وتطرقت إدارية المرأة في منطقة الطبقة زهرة
الحمادة إلى أهمية رفع وتيرة التدريب للنساء
ضمن المؤسسات االجتماعية ،وقالت« :ما
مورس عليها من صهر وتهميش ألعوام ،كان
كفيالً باندثار أي مفهوم يحمل فن اإلدارة للمرأة،
ومدى أهمية مشاركتها في اتخاذ القرارات
ورسم الخطط واالستراتيجيات».
هذا وقد أنهت إدارة المرأة خالل الفترة السابقة
تأهيل الدفعة األولى من المتدربات ،إذ ضمت
 15متدربة من مختلف المؤسسات التابعة
لإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة
ومجالس ودور المرأة أيضاً ،حيث تلقين التدريب
على مدار  17يوما ً ضمن دروة الشهيدة «آدارا
هارون».
محررة الصفحة  -ميديا غانم

روناهي
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روناهي

ومن يتجرأ على أن يخون الفرات والنيل

التركية في المنطقة
مصطفى أوسو« :األطماع
ّ
التاريخية»
تتجلى في أطماعها
ّ

محمد أرسالن

د ّخل تركيا في عدد من الدول يعكس بشكل واضح
قال السياسي الكردي المستقل مصطفى أوسو بأن ت َ
وجلي حلمها ومطامعها في استعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية المنهارة ،إلى جانب محاولة أردوغان
إلهاء المجتمع التركي ،وأشار إلى ّ
أن دخول االحتالل التركي على خط المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا
يكون لصالح األولى؛ تبع ًا ألسبابه الخاصة منها :العداء التاريخي التركي للشعب األرمني ،ومواجهة روسيا.
جا َء ذلك في حوا ٍر أجراه آدار برس معه؛ وهذا
نصه:
ـ يتساءل الكثيرون عن سبب الصمت األمريكي
حيال التد ّخل التركي في ليبيا ،هل هو حلف
الناتو الذي يجمع بينهما أم أنه توريط لتركيا؟
الصمت األمريكي حيال التد ّخل التركي في ليبيا
من أجل توريطها كما يرى البعض أمر وارد
بطبيعة الحال في السياسة .لكن؛ باعتقادي أن
المسألة ليست توريطا ً بقدر ما هي تفاهم على
المصالح وتنسيق يجري وراء الكواليس؛ حتى
وإن بدا للعالم أن هناك خالفات بين بعض القوى
الكبرى بشأن هذا التدخل ،ويبدو أن العامل
األساسي هو التدخل الروسي في ليبيا ،وهو ما
يستدعي قلقا ً وخوفا ً أمريكيا ً من أن تصبح ليبيا
بيد الروس وتضيع من يديها مثلما يحدث في
سوريا.
ـ ربما لم يتوقع أحد أن تدخل تركيا على خط
المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا؛ برأيكم ما
سبب توسيع الجبهات التي تقوم بها تركيا بعد
سوريا والعراق وليبيا؟
توسيع جبهات تد ّخل تركيا في عدد من الدول؛
يعكس بشكل واضح وجلي حلمها ومطامعها في
استعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية المنهارة،
التي ما أنفك يتحدث عنها أردوغان قائالً إن
اهتمامه بكل شبر من األرض التي وطأتها
أقدام العثمانيين ،إضافة إلى عامل آخر ال يقل
أهمية عما ذكرناه ،وهو محاولة أردوغان إلهاء
المجتمع التركي والضغط الداخلي عليه جراء

األزمة االقتصادية التي تعيشها تركيا.
وفيما يتعلق بدخولها على خط المواجهة بين
أذربيجان وأرمينيا لصالح األولى ،فهو أيضا ً
له أسبابه الخاصة إضافة إلى األسباب العامة
التي ذكرناها ،ومنها :العداء التاريخي التركي
للشعب األرمني ،ومواجهة روسيا ،وهي تتضح
من خالل جملة التصريحات التركية التي
توظفها للضغط على روسيا التي يشتبك معها
في عدة ملفات ومصالح معقدة ،من بينها سوريا
وليبيا ،ويستغلها لتهديد موسكو بشكل مبطن.
 تركيا ال تتوانى في الهجمات على شمالشرق سوريا ،وفي اآلونة األخيرة استخدمت

الطائرات ال ُمسيّرة وكانت النتيجة جرح
وإصابة مدنيين ،إضافة إلى جنود روس؛ كيف
تقرؤون هذه التطورات؟
التطورات األخيرة تشير إلى رسائل متبادلة
على األرض السورية بين تركيا وروسيا،
واتهمت موسكو فصائل متشددة بالوقوف
خلفها ،ردت عليها روسيا بقصف مدينة الباب
شمال حلب ،الواقعة تحت السيطرة والنفوذ
التركي ،لترد تركيا من جهتها على ذلك بقصف
مدينة الدرباسية ،مستهدفة نقطة تنسيق للقوات
الروسية على طريق الدرباسية ـ الحسكة؛ أدى
ذلك أيضا ً إلى إصابة جنود روس وقوات النظام
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المرافقين لهم ،ناتجة عن تداخل في الحسابات
الروسية التركية شرق سوريا وغربها مع ما
يربطها بالملف الليبي أيضاً ،يضاف إلى ذلك
وجود مؤشرات قوية على نية موسكو استئناف
العمليات العسكرية في إدلب ،بدعم قوات النظام
والمليشيات اإليرانية؛ بهدف السيطرة على
المزيد من المناطق فيها ،ردا ً على توسع سيطرة
تركيا والقوات الحليفة لها في ليبيا ،ونيتها البدء
بعملية السيطرة على مدينة سرت ،ما يجعل
الحسابات التركية ـ الروسية في إدلب ومناطق
شرق سوريا عموماً ،تدخل في حزمة واحدة مع
الملف الليبي ومعركة سرت خصوصاً.
ـ هناك مطالبات من المجتمع الكردي باستكمال
الحوار الكردي ـ الكردي ،كيف تقرؤون سبب
ّ
تأخر البدء بالمرحلة الثانية من الحوار؟
في جميع األحوال على الطرفين اإلسراع
في ترجمة مطالب الشعب الكردي باستكمال
الحوار الكردي  -الكردي من أجل التوصل إلى
تشكيل مرجعية كردية شاملة ،لقطع الطريق
أمام جميع المحاوالت الرامية ،سواء من قبل
تركيا ،الحتالل باقي مناطق شمال وشرق
سوريا التي تديرها اإلدارة الذاتية ،وتشريد
سكانها وتغيير ديمغرافيتها في نسخة جديدة
مطابقة لما حدث قبل ذلك في عفرين وسري
كانيه /رأس العين وكري سبي /تل أبيض أو
من قبل الحكومة السورية إلخضاعها لسيطرتها
وإرجاع األوضاع فيها إلى ما كانت عليه قبل
عام  ،2011وذلك بحجج منها :عدم تمثيلها

لجميع ممثلي الشعب الكردي وشعوب المنطقة.
ـ كيف ترون مستقبل شمال وشرق سوريا ،في
ظل تعنّت الحكومة السورية ،وتكالب الدولة
التركية المحتلة على المنطقة؟
منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
عن قرار الواليات المتحدة األمريكية انسحاب
قواتها من سوريا إبان العدوان التركي على
مناطق شمال شرق سوريا ،في التاسع من
تشرين األول  ،2019والمنطقة تشهد حالة
تنافس وصراع غير مسبوق من أجل المزيد من
السيطرة وتوسيع النفوذ فيها ،حيث زاد من حدتها
تراجع الواليات المتحدة عن قرار االنسحاب
من المنطقة وبدئها بتسيير دورياتها بكثافة فيها،
والذي أدى للتصادم مع الدوريات الروسية
الساعية بدورها لتوسيع نفوذها وسيطرتها؛ ما
عدَّ بمثابة قرار لترميم خطأ قرار االنسحاب
ُ
وكسب ثقة حلفائها وشركائها في المنطقة لتفادي
فرض روسيا والنظام السوري وإيران أجنداتها
في المنطقة ،إضافة إلى أن رعاية الواليات
المتحدة األمريكية للحوار الكردي ـ الكردي،
واهتمامها بنجاحه ،يؤشر لوجود مشروع في
المنطقة يساهم في استقرارها وتعايش شعوبها
وصيانة أمنها وسالمها ،بمنع عودة النظام إليها
أو احتاللها من قبل االحتالل التركي ومرتزقته
وتهجير وتشريد أهلها وجلب الغرباء إليها؛ من
أجل تغيير ديمغرافيتها السكانية ،كما حدث في
المناطق التي سبقتها.

وما زال ثمة عبيد يتضرعون هلل بأن يحتل
خليفتهم أردوغان جغرافية المنطقة التي كانت
منذ فجر التاريخ منبع الحضارة والمدنية
واإلنسانية ،ومهد كافة العلوم والتطورات
والثورات المجتمعية والتي منها بدأت الكلمة
وانتشرت لتكون صداها في الوصف والمعنى
والوجود في باقي أطراف المدن المنتشرة حول
هذين النهرين الخالدين.
نهران كانا وما زاال يتدفقان بقوة غير آبِ َهيْن
بما يخططه اآلخر من أوهام على رمالهما التي
قضت على الكثير ممن فكر في أن يبني مجده
على رمال الفرات والنيل ،ربما يظن هؤالء
الجهلة بالتاريخ َّ
أن هذين النهرين ال يمثالن
سوى مجريين مائيين مثلمهما مثل أي نهر في
العالم ،لكن الجهل بالتاريخ والحضارة اإلنسانية
ال يعني البتة َّ
بأن هؤالء بمقدورهم أن ينعموا
بما يتوهمون.
أردوغان ومن يدور في فلكه من اإلخوان
المسلمين والمرتزقة بكل جنسياتهم يتوهمون
بأنه يمكنهم احتالل ضفاف نهري النيل
والفرات ،ويبنون مجدهم المسخ على حساب
شعوب هذه الجغرافيا الذين كانوا وما زالوا
وغاز حاول أو يحاول أن
يقاومون كل محتل
ٍ
يجد موطئ قدم فيها .حاول اإلسكندر الكبير
اإلغريقي أن يجربها ويبني إمبراطوريته على
هذين النهرين ولكنه فشل ولم يستطع أن يرى
نتائج حروبه وبناء مجده ومات وهو في بابل
التي أصابته بلعنتها ،وجاء من بعده الرومان
وأرادوا أن ينفذوا ما عجز عنه َخلَفُهم اإلسكندر
ولكن ما هي إال سنوات وكانت عاقبتهم غير

التوسعية
محمد بديع ديهي« :سياسات أنقرة
ّ

يرتبط النقاش العام في تركيا ،الذي يتم توجيهه
وتقييده إلى حدّ كبير ،بالتطورات الجارية في
السياسة الداخلية ،وبينما تواجه تركيا سلسلة من
التطورات المخيبة لآلمال ،الواحدة تلو األخرى،
تفشل هذه المناقشات المكبوتة في توليد القوة
القادرة على إزالة القفل الثقيل المعلق على أزمة
النظام في البالد.
ليس من الصعب فهم ما يجري؛ من الواضح
أن سبب ارتفاع عدد الناخبين والمتظاهرين
المترددين – الذين لم يحسموا أمرهم في البالد
إلى أكثر من  25في المئة – يعود إلى حد كبير
إلى المعارضة في تركيا ،باستثناء حزب الشعوب
الديمقراطي المحظور والمؤيد للكرد ،مثل
حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي،
والحزب الصالح اللذان يديران سياسات ناقصة
ال تستند إلى أسس ،وبالتالي يحبسان نفسيهما في

تؤجج الصراع في ليبيا»

قال الباحث والمتخصص في الشأن التركي محمد ربيع ديهي« :إن تركيا تستغل حلف شمال
األطلسي لتحقيق مآربها في المنطقة وال سيما في ليبيا ،وأكد بأن الوضع هو األخطر على
اإلطالق أمام التوسع التركي والتقسيمات التي تقوم بها في المنطقة للسيطرة على خيراتها
ومواردها.

تركيا تضع العامل أمام حرب
عاملية ثالثة
وجاء حديث الباحث والمتخصص في الشأن
التركي محمد ربيع ديهي ،خالل اتصال هاتفي
مع مراسل وكالة أنباء هاوار حول الصراع
واألزمة الدائرة في ليبيا والتدخل التركي في
شأن تلك الدولة العربية ،فتحدث بالقول« :إن
الوضع في ليبيا هو األخطر على اإلطالق؛
وذلك ألنه بتفاقم الوضع في ليبيا لن نكون وقتها
أمام سوريا جديدة ،بل يمكننا أن نكون أمام
صومال جديدة يصعب خاللها أي حل سلمي
أو تفاوضي».
وأضاف ديهي بالقول« :الدور التركي قد يضع
العالم أمام خيار حرب عالمية ثالثة في ظل
انقسام داخل االتحاد األوروبي حول ضرورة
فرض عقوبات مشددة ،والبعض اآلخر الذي
يري أن تكون العقوبات اقتصادية ،إضافة
إلى التصدع داخل حلف الناتو ،والذي يهدد
استمرار الحلف في ظل استغالل تركيا الحلف
لتحقيق طموحاتها في المنطقة ،وهو األمر الذي
جعل الحلف يقف في موقف العاجز والمتفرج
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عىل العرب توحيد الجهود أمام
الخطر الرتيك

على سياسات أنقرة دون إيقاف هذه الطموحات
التركية ،لذلك فالوضع في ليبيا يزداد خطورة
كل يوم باستمرار الدعم التركي».
وأوضح ديهي بقوله« :يبدو أن أنقرة أصبحت
في الواقع شريكا ً في مخطط تقسيم جديد للمنطقة

العربية ،وتسعى نحو إحكام السيطرة على
الشمال اإلفريقي والعديد من الدول العربية لتنفيذ
هذا المخطط .ولكن؛ الواقع العربي يثبت مدى
وعي المواطن العربي بهذا التهديد ،فالمنطقة
العربية والشعوب العربية باتت تنبذ وترفض

وحول أهمية ليبيا بالنسبة ألنقرة واإلصرار في
فرض الهيمنة التركية عليها ،تحدث ديهي فقال:
«ليبيا تعد هي النقطة المحورية في االستراتيجية
التركية بعد فشل تركيا في السيطرة على مصر،
وكذلك فشل طموحها في سوريا .لذلك؛ تنظر
تركيا إلى ليبيا على اعتبارها نقطة ارتكاز هامة
في الوجود بشمال إفريقيا والتغلغل في العمق
اإلفريقي ،فضلاً عن استغاللها إلزعاج دول
إقليمية كبرى مثل مصر التي حطمت المشروع
التركي».
ولفت إلى أن تركيا ومن خالل وجودها في
ليبيا يمكنها االستيالء على الثروات النفطية
في شرق المتوسط ،ودعم اإلخوان المسلمين،

واستخدامهم كورقة ضغط أو استفزاز لالتحاد
األوروبي ،من خالل تهديد أمن االتحاد أو
إرسال إرهابيين من خالل البحر المتوسط.
وتعليقًا منه على مواقف الدول األوروبية
والعربية حول التدخل التركي في ليبيا ،تحدث
ديهي بقوله« :أعتقد بأن التدخل التركي في
كبيرا خالل
الساحة الليبية سيشهد تراجعًا
ً
الفترة القادمة في ظل رفض القوى الدولية
لهذا الدور ،فضلاً عن الموقف المصري الذي
لوح باحتمالية استخدام القوة العسكرية في حال
استمرار الدور التركي المزعزع لالستقرار في
المنطقة ،فضلاً عن أن الموقف األوروبي بدأ
يأخذ منحى تصعيديًّا تجاه تركيا ،ويؤكد رفضه
لهذا الدور ،وسعيه إلى فرض عقوبات على
تركيا بصورة كبيرة وجادة تخوفًا من حدوث
حرب عالمية ثالثة».
وفي نهاية حديثه؛ دعا الباحث والمتخصص
في الشأن التركي محمد ربيع ديهي إلى
ضرورة توحيد الجهود على المستوى العربي
واألوروبي لمواجهة الدور التركي في المنطقة،
دون إعطاء أهمية لتلك الدول التي تدين أنظمتها
بالوالء للنظام التركي.
محرر الصفحة -رفيق ابراهيم

مختلفة ع َّما ح َّل به.
وجاء من بعدهم العثمانيون الذين تقنعوا
برداء وعمامة اإلسالم ليقتلوا كل من يخالفهم
ويقاومهم وبقوا قرون عدة ولكن التاريخ قال
ضا ولفظهم ولم تدم خالفتهم تلك
فيهم كلمته أي ً
رغم كل ما قاموا به من ترهيب وقتل وسرقة،
ضا َّ
بأن هذه الجغرافيا التي
لكن للتاريخ كلمته أي ً
هي منبع نهري النيل والفرات ،ال يمكن ألي
أحد أن يعيش عليها إال إن كان من أهلها وكأن
هذين النهرين يعرفان أبناءهما الذين كانوا وما
زالوا يعيشون على ضفافه ،وكيف أن هللا علَّم
آدم األسماء كلها ،فكأن هللا علَّم هذين النهرين
العظيمين أسماء من يعيشون على مائهما ومن
هم أهلهما ،الذين بنوا حضارتهم على ضفافهما
وامتزج عرق جبينهم مع ماء النيل والفرات.
جرب هذا األمر من جاء بعد العثمانيون من
محتلين غربيين وقسموا المنطقة وحالوا دون أن
تجتمع الشعوب مع بعضها البعض ،وأول أمر
قاموا به فصلوا شعبي نهري النيل والفرات عن
بعضهم البعض بدويلة مصطنعة وبوعد بلفوري
غربي ،لكن التاريخ دائما ً يعلمنا أنه ال يمكن
فصل الشعوب والثقافات عن بعضها البعض
مهما حاول اإلنسان ذلك.
الحضارة التي بدأت من ضفاف نهري دجلة
والفرات والتي أخذت اسمها منهما ووصفت
بأنها بالد ما بين النهرين التي كانت وما زالت
أرض أجداد الكرد من الهوريين والكاشيين
والميتانيين والغوتيين وباقي شعوب المنطقة
الذين سكنوا مع بعضهم البعض آالف السنين،
وبنوا مدنهم وحضارتهم وتواصلوا مع أشقائهم
على ضفاف نهر النيل الذين كانوا وما زالوا
منذ فجر التاريخ وحتى اآلن هبة النيل الذي ال
ينضب كما ثقافتهم وحاضرهم.

النيل والفرات ليسا اسمين يمكن ترديدهما وكأن
أمر عادي يمكن نطقهما
شيئا ً لم يكن أو أنه ٌ
في أي مجلس كان ،هكذا يظن جهلة التاريخ
والحضارة ،بل إن هذين النهرين يمثالن الوجود
اإلنساني بحد ذاته ،وبكل ما يحتويه التاريخ من
علم وتطور من كافة النواحي العمرانية والفلكية
واألدبية والسياسية والدبلوماسية واالقتصاد،
أي أنهما نهرين خالدين في وجدان شعبي مصر
وبالد ما بين النهرين وال يمكن ألي كان أن
يفصل هذين الشعبين عن هذين النهرين اللذان

يعتبران شريان الحياة بالنسبة لهما ،وال يمكنهم
سا بعيدين عنهما.
العيش أسا ً
لذا ،مهما حاول أردوغان ومرتزقته ونحن في
القرن الحادي والعشرين في احتالل ضفاف
هذين النهرين ثانية كما فعل أجداده ،فإنه لن
ينجح أبدًا وستسقط أوهامه أمام مقاومة وهدير
أبناء الفرات والنيل ،ربما تكون حسابات التاريخ
مختلفة عن حسابات البشر في ع ِدّ األرقام
واألعوام لكنه في نفس الوقت تاريخ مخفي في
حاضرنا ونحن مخفيين في بداية التاريخ .ومن

يتجرأ على أن يخون النيل والفرات إال أن يكون
لقيطا ً بكل معنى الكلمة وأنه لم يشرب من ماء
هذين النهرين الخالدين ،اللذين كانا ومازاال
عنوان لكل من يبحث عن ذاته ووجوده ونسبه
وتاريخه وحاضره ومستقبله ،النيل والفرات
الهوية الذاتية والجمعية ألي شعب ومجتمع
يسعى نحو السمو والمجد ،وغير ذلك ال يمكن
وصفه إال باالنحطاط والجهل ولقطاء التاريخ
والجغرافيا مثلهم مثل خليفتهم أردوغان ومن
يدور في فلكه.

تركيا على حافة الهاوية حتى موعد االنتخابات
ياوز بيدر

جماعة اإلخوان الذراع المنفذ لألهداف التركية
في المنطقة العربية بصورة كبيرة ،حتى وإن
كانت ترغب في الذهاب إلى ما هو أبعد من ليبيا
فلن تلقى قبولاً لدى المجتمع العربي».

اآلارء
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صندوق زجاجي بسبب ممارساتهما.
وبالنسبة إلى المنشقين الجديدين عن حزب
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ،فإنهما كذلك
يفشالن في تحقيق ذلك ،على سبيل المثال تعادل
تصريحات زعيم حزب المستقبل ،أحمد داود
أوغلو ،الضجيج الذي يتردد (مثل الصدى)
في الخلف لكنه يفتقر إلى رد فعل حقيقي ،ثم
هناك حزب الديمقراطية والتقدم ،بقيادة علي
باباجان ،الذي اختار أن يلعب أدوارا ً صغيرة
وخجلة ومترددة على الساحة السياسية ،كل هذه
األحزاب لها قاسم مشترك :فهي تدير سياساتها
المفككة على أساس فكرة أن حزب العدالة
والتنمية سوف يسقط وأنها ستبقى على أهبة
االستعداد حتى ذلك الحين.
وبحسب هذه األحزاب ،فإن تركيا ال تقف على
مفر منه؛ هذه
حافة الهاوية ،واالنتخابات أمر ال ّ
المزاعم ليست مدفوعة بمخاوف ديمقراطية ،بل
بتحالف ألخذ السلطة لنفسه ،ويبدو من المحتمل

أن تتخطى تركيا هذا االختناق مع الوضع الحالي
ألحزاب المعارضة في البالد ،على الرغم من
دورها الصغير الذي تلعبه ،وإذا كان هناك شيء
ما يجب تغييره ،فهي سياسة تركيا الخارجية،
هذا هو المكان الذي يمثل عامل التغيير في اللعبة
السياسية ،هذا هو المكان الذي يتكشف فيه العمل
الحقيقي.
لماذا؟ ألن السلطة الحاكمة تكتسب مكانتها
في الداخل عادة بفضل المعارضة ،التي يتم
الزج بها في الخنادق ،لكن العالم الخارجي ال
يشبه الداخل ،كل خطوة تخطوها ،ستؤدي إلى
تشكيل جبهة معارضة ملموسة ،نحن نرى كل
يوم التطورات الملموسة التي يحققها تحالف
أيديولوجية الرئيس ،رجب طيب أردوغان،
اإلسالمية والمؤيدة لإلخوان المسلمين ،مع
األيديولوجية القومية التركية لشريكه في
االئتالف ،دولت بهجلي.
هذه العقيدة ترى مستقبالً تصبح فيه معاهدة

لوزان ،في شكلها الحالي ،باطلة ،ويعود الميثاق
الوطني لعام  1920إلى الحياة بحلول عام
الذكرى المئوية لتركيا عام  ،2023العراق،
سوريا ،ليبيا ،قبرص ،أرمينيا والصومال
واليمن وشرق البحر المتوسط؛ كل هذه المواقع
والتطورات فيها تتكشف عن معالم لصورة
تُرسم كاملة وواضحة لما ينتظر تركيا.
دعونا نقارن بالتوازي بين سياسة أردوغان
بشأن ليبيا – التي تم وضعها خطوة بخطوة
مع بهجلي وتيار أوراسيا – وغزو فيتنام الذي
أدى إلى هزيمة الواليات المتحدة ،النظام
التركي متحمس اآلن للعب لعبة حرب باستخدام
المرتزقة كبيادق ،تحاول تركيا أن تنحي الحرب
جانباً ،ثم تنظر إلى ردة فعل المعارضين من
الجيران ،وتختبر ما إذا كانوا سيستسلمون أيضا
مثل المعارضة المحلية ،وعندما يترددون،
تسرع تركيا وتحتد في لغتها ،وتتصرف بجرأة
أمام المأل.
وتبدو القاعدة واضحة ،فعلى سبيل المثال إذا
كنت تلعب بمسدس ،فسيتعين عليك استخدامه
في النهاية ،وسيكون عليك أيضا ً تحمل النتائج،
من المؤكد أن نتائج اللعبة لن تكون جيدة ،فبينما
تستمر تركيا في مواجهة دول متعددة ،ستدخل
مصر بالتأكيد إلى ليبيا ،ثم من الممكن أن تضغط
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل فرض عقوبات.
لكن األمر المثير لالهتمام هنا هو أن كتلة

التحالف في أنقرة ليس لديها قوة أجنبية يمكن
االعتماد عليها من الخارج ،سوى قطر إلى حدّ
ما ،وباكستان أيضاً ،أما أذربيجان فستعود في
نهاية المطاف إلى روسيا ،حيث تنتمي.
أما الموقف األميركي فيمكن اختصاره
بالمكالمات الهاتفية الخاصة من الرئيس
األميركي دونالد ترامب وينظر إليها أردوغان
كما لو أن المؤسسة األميركية بأكملها وافقت
على ما تحدث به بالهاتف ،ومع ذلك ،نحن
نتحدث عن رئيس غير مستقر ،يفقد الدعم مع
مرور كل يوم ،وينفصل عن المؤسسات ذات
الجذور العميقة .وهذا يعني ما يلي :كما هو
الحال في سباق الخيل ،استثمر أردوغان جميع
أصوله في ترامب للفوز باالنتخابات ،هل أقنع
بهجلي بهذا األمر أيضا؟ لم يتم التأكد بعد ،لكنه
اآلن يعتمد على بهجلي في الداخل وترامب في
الخارج ،المشكلة الوحيدة هي إمكانية تحقيق
الفوز في هذه المقامرة عالية الرهان ،حيث إذا
خسر ترامب ،فسوف ينقلب عالمه كله رأسا
على عقب.
لذلك ،سيتضح مع االنتخابات الرئاسية األميركية
المقبلة ،أن الناخبين األميركيين لن يختاروا
الرئيس القادم لبلدهم فحسب ،بل سيحددون أيضا
مستقبل تركيا وشعبها ومستقبل بقاء أردوغان
على السلطة.

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم
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المرأة الكردية ....تجسد حلمها بالريشة واأللوان

روناهي  /قامشلو -لطالما كان الفن التشكيلي فن التعبير عن المشاعر المكبوتة في النفس ،فهي الفسحة المريحة للفنان التي تسمح له أن يستنشق بحرية هواء الفن ،وكانت المرأة
الرائدة في هذا الفن ،فهي التي تعشق مهنة الرسم منذ صغرها ,ونور شيخو من مدينة درباسية مبدعة بفن الرسم ,تمتاز بالقدرة على مزج افكار عدة في لوحة متناغمة متعانقة
االلوان والدالالت التي تبرز الجانب الجمالي المؤثر ,فتضع لنا جميع مشاعرها واحاسيسها ضمن اللوحة لتتجلى لنا بأبهى شكل.

تقرير /رشا عمر
للمرأة في الفن حضور عميق يعكس برمزيته
معنى الحياة والطبيعة ,وهي التي تحتضن كل
الهموم وتلمع من عينيها معنى الحرية المنشودة,
فالفن التشكيلي هو أحد أنواع الفنون البصرية
التي تصور الجمال عبر عدة أشكال ,فذلك يتطلب
موهبة قوية وخبرة عالية ,والهدف منه إبراز
الجمال فقط دون أي استخدام عملي له إليصال
رسالة أو فكرة عن الموضوع لألشخاص ,فنجد

معرض للوحاتها ,فتحقق
أن تحقق حلمها بافتتاح
ٍ
في 2019/8/4م وذلك برعاية «حزب االتحاد
الوطني الحر في روج آفا» ،في مركز محمد
شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو ,باسم «محرقة
الكرد» ،واستمر المعرض ليومين ،وعن مشاركتها
بالمعرض قالت« :رسمت لوحاتي بأسلوب جميع
المدارس وعرضتها في المعرض ,كان االستقبال
جيدا ً من جميع النواحي ,وكان من المفترض أن
يُقام معرض آخر في الدرباسية قبل أشهر ,ولكنه
ألغي بسبب وباء كورونا».

أن الفن بكل اجناسه وألوانه هو تعبير عن الحياة
وتفاصيلها وتصوير النفس وخباياها والتأثير
بالمجتمع والتأثر به.
وللحديث أكثر عن الفن التشكيلي وخباياه وتعلق
المرأة به أكثر في اآلونة األخيرة حول ما مرت
به منطقتنا ,تواصلت صحيفتنا «روناهي» مع
الفنانة التشكيلية «نور شيخو» من اهالي مدينة
درباسية من مواليد 1987م ,لتتحدث عن حلمها
وموهبتها الفنية وتعلقها به عبرت قائلة« :كنت
مولعة بالرسم منذ الصغر ,درست الفنون الجميلة
في مدينة دمشق ,عشت متنقلة بين مدينة الدرباسية

متثيل الفلكلور والرتاث الكردي
عرب الرسم

ودمشق ,لتنمية موهبتي الفنيّة أكثر ,بدأت برسم
لوحات مختلفة قبل سنوات وصل عددها حوالي
ثالثون لوحة» .رغبت نور بإقامة معرض ,لكن
بسبب سوء األحوال في دمشق عادت إلى مدينتها
الدرباسية ,ولم تستطع جلب لوحاتها حينها,
فتعرضوا للسرقة.

أرادت نور شيخو كفتاة كردية ومن خالل لوحاتها
أن تقدم شيئا ً للفلكلور والثقافة الكردية ,وللتعبير
عن معاناة الشعب على مدى سنوات ,واللوحات
بشكل عام مختلطة بين لوحات تعبر عن الطبيعة
كردستان الصامتة والفن التشكيلي واألمثال
الشعبية والفلكلور الكردي ,وعن واقع المرأة وما

وبعد عودتها إلى مدينتها الدرباسية ورغم جميع
المعوقات بدأت مسيرة فنها ,وباشرت برسم
لوحات جديدة ناهزت األربعين لوحة ،أرادت

نور شيخو

تتعرض له ,ولوحاتها غير مقتصرة على ألوان
معينة ,فهي مزيج من األلوان ,كل لوحة رسمتها
بظروف معينة ,وحسب البيئة التي عاشت فيها
لتعبر عن معاناة ما ,لذا لكل لوحة من لوحاتها
استقالليتها من ناحية األلوان والرسم ,فتقوم برسم
لوحا ٍ
ت بألوان زيتية على أقمشة ,ولكن هناك
صعوبة بالحصول على المواد واأللوان.

اإلملام بالفن التشكييل

رباعيات الخيام كما ع ّربها «شاعر الشباب» أحمد رامي

نعرف ويعرف كثر من «الس ّميعة» العرب وال
سيما الكلثوميين منهم ،أن أحمد رامي ،الملقب عادة
بشاعر الشباب هو الذي كتب لكوكب الشرق بعض
أجمل أغانيها وبخاصة في العامية المصرية التي
تحولت على يديه وبصوت «الست» إلى لغة شفافة
رائعة ،وما «دليلي احتار» و»هجرتك» و»جدّدت
حبك ليه» وصوالً إلى «يامس ّهرني» وغيرها من
الروائع التي ال تزال تُسمع إلى اليوم وكأنها لم
تُكتب إال في األمس القريب ،سوى البرهان على
ذلك .ونعرف أيضا ً أن رامي كان عاشق أم كلثوم
األبدي الذي وصل في هيامه بها إلى أنه كان
يعطيها القصائد من دون مقابل وتستزيده هي من
دون وجل .ويعرف قراء الفرنسية أن أحمد رامي
هو «بطل» واحدة من أطرف الروايات التي كتبها
مبدع عربي األصل بلغة موليير بعنوان «أم»
لتتحدث تحديدا ً عن حب أحمد رامي المستحيل
لفاتنته الكبيرة .ولقد جاءت تلك الحكاية في الكتاب
الذي أصدره الكاتب والصحافي اللبناني األصل
سليم نسيب بعنوان  ،OUMوفيه يروي على لسان
أحمد رامي ،وبطريقة روائية ال تمس الحقيقة ،في
نهاية األمر ،بعض الجوانب األساسية للحكاية
المشهورة عن غرام أحمد رامي الصامت بأم كلثوم
وتكتمه على ذلك الغرام طوال سنوات حياته ،مع
الحرص على التعبير عنه تعبيرا ً صارخا ً في
األغاني التي كان يكتبها لـ «الست» .ثم نعرف
أن أحمد رامي الذي كانت العامية المصرية شغفه
الكبير لم يفته أن يكتب بالفصحى قصائد رائعة
ربما توازيها في القوة «رباعيات الخيام» ،تلك
القصيدة الرائعة بلغة الضاد التي غنتها أم كلثوم
من ألحان رياض السنباطي واعتبرت دائما ً واحدة
مر العصور.
من أجمل األغنيات العربية على ّ

تعريب عن الفارسية
كل هذا نعرفه كما يعرفه كثر في العالم العربي،
غير أن المعروف أقل من هذا هو أن «رباعيات
الخيام» التي أبدعتها أم كلثوم لم تُكتب خصيصا ً
لها ،بل هي مجرد جزء يسير ،بضعة أبيات مختارة
بعناية ،من بين مئة وسبعين رباعية خيّامية هي
الترجمة العربية التي قام بها أحمد رامي مباشرة

العدد 984

عن الفارسية التي تعلمها في باريس موفدا ً من قبل
الحكومة المصرية حيث يروي بنفسه كيف اكتشف
عام  1922نسخة من رباعيات الخيام قام بنشرها
المستشرق الفرنسي «نيكوال» عن نسخة طهران
عام 1867م« ،فانقطعت لقراءتها وتوقفت على
دراستها حتى إذا انتهيت منها دار في خلدي أن
أنقلها عن الفارسية إلى الشعر العربي رباعيات
كما نظمها الخيام ،وشجعني على ذلك افتقار
اللغة العربية ،حتى ذلك العهد إلى هذه الرباعيات
منقولة عن اللغة الفارسية» .وبعد ذلك يحكي رامي
كيف أنه قَبل إقدامه على ذلك العمل راجع نسخ
الرباعيات الخطية في دار الكتب األهلية بباريس
«وسافرت في مستهل عام 1923م إلى برلين
حيث راجعت النسخ الخطية المحفوظة في مكتبتها
الجامعة» .بعد ذلك انصرف خالل عام 1924م
إلى ترجمة مختارات من الرباعيات نشرت للمرة
األولى في صيف ذلك العام.

أي أقل من عشرة في المئة من الرباعيات التي
ترجمها رامي ونشرها وهذه لم تش ّكل على أية حال
سوى ربع الرباعيات المكتشفة في الفارسية .وال بد
أن نذكر هنا أن االختيارات الكلثومية كانت دقيقة
للغاية حيث أنها استبعدت كل تلك الرباعيات التي
تحض صراحة على شرب الخمر وعيش المرء
ّ
كما يحلو له ،مكتفية برباعيات تدعو في أقصى
«تهتّكها» إلى السهر ناهيك بالعديد من الرباعيات
التي تخاطب العناية اإللهية مباشرة.
في اختصار ،بعد الرقابة األولى التي كان أحمد
رامي قد مارسها بنفسه على أشعار الخيام،
مارست أم كلثوم رقابة ثانية بحيث تحولت األشعار
«الماجنة» و»المتهتكة» في بعض األحيان ،إلى
تصوفية إلهية ،ال تخلو في بعض األحيان
قصيدة
ّ
من تساؤالت قد يمكن وصفها بـ»الوجودية» ،لكنها
تتسم بحياء ال يمكن للخيام نفسه أن يجد فيه مرآة
لشعره.
غير أننا إذ نقول هذا ،ال نرمي بالطبع إلى االنتقاص
من الجهود التي بذلتها الفنانة الكبيرة في اختيار
أبيات ال شك في روعتها على أية حال ،وتتوافق
تماما ً مع متطلبات الرأي العام العربي واإلسالمي
في ذلك الحين .وهو أمر ال شك في أن أحمد رامي
«فلنقدم
وافق عليه من فوره ولسان حاله يقول:
ِ
الجوهر إلى الجمهور الكلثومي ،ولنتركه بعد
َ
ذلك يعود إلى الرباعيات المطولة نفسه فيكتشف
المزيد ،واألكثر جرأة إذا أحب» .وهذا ما حدث
بالفعل حيث أن مجموعة الرباعيات طبعت مرات
ومرات كما صاغها أحمد رامي وأقبل عليها القراء
يستزيدون من أشعار الخيام ،بفضل استماعهم إلى
القصيدة الكلثومية الرائعة وإعجابهم المدهش بها
وصوالً إلى نسيانهم أحيانا ً أن صياغتها العربية
هي من إنجاز أحمد رامي الذي كان يعيش في ذلك
الحين ّ
عز مجده ككاتب لألغاني الرائعة التي كانت
أم كلثوم تغنيها ،وهو يستوحيها من حبه لها.

وتح ّول الخ ّيام إىل متص ّوف ورع

لقاء مع بدوية اسمها أم كلثوم

وال بد أن نذكر هنا أن إنشاد أم كلثوم لبعض أبيات
«الرباعيات» من ترجمة رامي ،لم يتم قبل العام
تختر سوى خمس عشرة رباعية
 1949م وهي لم ْ

غغير أن اختصار أحمد رامي إلى مجرد كاتب
لألغاني الكلثومية بل حتى إلى مجرد عاشق ألم
كلثوم ،فيه ظلم كبير لذلك الشاعر المرهف .فأحمد

رامي الذي عرف بـ «شاعر الشباب» ،كان واحدا ً
من كبار المثقفين الذين عرفتهم الساحة الثقافية في
مصر خالل النصف األول من القرن العشرين،
وهو كان قد بدأ حياته الشعرية منذ الخامسة عشرة
من عمره ،مركزا ً على القصائد الوطنية ،ثم بعد
دراسته الثانوية توجه إلى فرنسا حيث حصل
على دبلوم دراسات عليا من جامعة السوربون،
وعلى دبلوم آخر من معهد اللغات الشرقية ،وهو
ما أهله عند عودته إلى مصر ،إلى شغل العديد
من الوظائف ،ومنها منصب مدير في دار الكتب.
بيد أن أحمد رامي عرف كيف يجعل من مناصبه
اإلدارية وسيلة لتمكينه من وسائل العيش المادي،
حتى يمكنه االنصراف إلى اإلبداع في المجال
الفني ،وفي مجال الشعر على وجه الخصوص.
وهو إذ بدأ حياته كاتبا ً للشعر باللغة الفصحى على
طريقة أصحاب الديوان ،ثم على طريقة جماعة
أبولو ،فإنه عاد بعد ذلك و»اكتشف» العامية
المصرية ،ال سيما بعد أن التقى بتلك المغنية الفتية
ذات الثياب البدوية والصوت العجيب ،والتي كان
من قدرها أن تصبح بعد ذلك سيدة الغناء العربي.

يوم استبعده العمالقان!

تداعيات قيصر ...الدولرة ال تضبط والوعود
األمريكية حبر على ورق

تحقيق /صالح إيبو

وأخيرا ً اختتمت الفنانة التشكيلية نور شيخو حديثها:
«يجب إعطاء أهمية أكبر لموهبة الفن ,ويجب أن
تكون مادة الرسم في المدارس ذات أهمية كبيرة
وليس كمادة ترفيهية واستراحة للطالب؛ فالكثير
من األطفال لديهم موهبة وإبداع في فن الرسم
ولكن ال يوجد من يدعمهم ويشجعهم ,وعلى المرأة
الكردية التي تملك الموهبة من أي ناحية وفي أي
مجال أن تسعى لالرتقاء بها وأن ال يقف في وجهها
أي عقبة».

حلم نور يبرص النور
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منذ التقى رامي بأم كلثوم كان غرامه بها ،الغرام
الذي أكد لديه سمات الشجن التي طبعته على
الدوام .فهو كان ،في نهاية األمر ،غراما ً يائسا ً لم
ينقذه من يأسه فيه سوى اكتشافه عدمية عمر الخيام
وإقباله على الحياة .وهو منذ اكتشف عمر الخيام
وقرأه بالفارسية ،جعل من االهتمام به واجبا ً يوميا ً
في حياته ،وما ترجمته لرباعياته التي غنت أم
كلثوم بعضها ،سوى جزء يسير من ذلك االهتمام.
ثمة اهتمام آخر شغل أحمد رامي طويالً ،هو
ضرورة اللقاء بين محمد عبدالوهاب وأم كلثوم،
فهو بوصفه صديق الطرفين عمل كثيرا ً من أجل
تحقيق ذلك اللقاء .ولكن كان من سوء حظ رامي أن
اللقاء تم ،ولكن طرفه الثالث (ككاتب لألغنية) كان
أحمد شفيق كامل .وصدرت أغنية «أنت عمري»
التي ال يزال الكثيرون يعتقدون أنها من كتابة أحمد
رامي.

بعد رحيل أم كلثوم زادت حدة كآبة أحمد رامي وق ّل
إنتاجه ،وهو حين غاب عن عالمنا في حزيران
1981م ،وودّعته مصر يوم الخامس من ذلك
الشهر ،كان يعيش في شبه عزلة ،بعيدا ً عن حياة
فنية ظلت تنظر إليه على الدوام على أنه واحد من
أقطابها ومن الذين ظلمهم الفن أكثر من غيرهم.

التقارير والتحقيقات
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يَخ ُرج األستاذ حسن فجر كل يوم ليؤمن رغيف
الخبز لعائلته ،بهدف توفير ألف ليرة سورية
يوميا ً وهو فارق السعر بين الخبز السياحي
المتوفر بكثرة والخبز العادي الذي يعاني
ع من التدابير
األهالي في الحصول عليه ،هذا نو ٌ
االقتصادية التي تلجأ أليها بعض العائالت
لتخفيف مصاريفها على حساب وقت وقوفها
في طوابير لساعات ،إذ توحشت األسعار عامة
قبل تطبيق قانون قيصر األمريكي على سوريا،
وتضاعف أسعار صرف الدوالر بالنسبة لليرة
السورية لخمسة أضعاف ،مما أثر سلبا ً على
حياة المواطنين في سوريا عامة .وقد اتخذت
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حزمة
تدابير لتقليل األثر السلبي ،لكن رغم هذه
اإلجراءات تبقى األسعار مرتفعة بالنسبة لذوي
الدخل المحدود ،إذن كيف يتأقلم أهالي شمال
وشرق سوريا مع الوضع االقتصادي الجديد
في ظل قانون قيصر وجائحة كورونا التي
ظهرت حاالت منها في إقليم الجزيرة مؤخراً؟!
بالتزامن مع فرض الواليات األمريكية قانون
قيصر على سوريا بهدف دفع النظام السوري
لتغيير سلوكه السياسي القائم ،وفرض حزمة
عقوبات على شخصيات مقربة من النظام
السوري منتصف الشهر الماضي ،اتخذت
اإلدارة الذاتية عددا ً من اإلجراءات لتقليل األثر
السلبي لهذا القانون على المواطنين في شمال
وشرق سوريا ،من ضمن تلك اإلجراءات ،رفع
أجور العاملين في اإلدارة الذاتية ،ومنع خروج
القَطعِ األجنبي من السوق المحلية في شمال
وشرق سوريا ،وإعفاء بعض المواد األساسية
المستوردة والداعمة لالقتصاد من الضرائب
الجمركية وإلغاء كافة التعريفات الجمركية بين
المعابر مع الداخل السوري.
ومن خالل جولة لنا في أسواق مدينة قامشلو
الحظنا نوعا ً من القَبول العام من قبل التجار
 وباألخص تجار الجملة  -لقرارات اإلدارةالخاصة بإعفاء بعض المواد من الضرائب،
لكن مقابل ذلك يعاني بائعو المفرق والمواطنون
من مشاكل ج ّمة ،فاألسعار ال تتوافق مع سعر
صرف الدوالر ،فبعض المواد ارتفعت أسعارها
بمقدار  %20مع فرض قانون قيصر رغم أن
سعر صرف الدوالر كان ثابتا ً تقريباً .ويقول
حسن برزان أحد بائعي المفرق« :نحن نعاني
من تذبذب األسعار ،فالبضائع تباع لنا بالليرة
السورية ،ولكن في حال انخفاض الدوالر
يخفض أصحاب محالت الجملة أسعار موادهم،
وهنا ال نستطيع التخفيض وفق الدوالر مما
يسبب خسائر لنا» ،حسن يُشير إلى خسائر لهم
في بعض األشهر ،ويقول أن مدخوله الشهري
ال يتعدى أربعمئة ألف ليرة سورية ،وال يفي هذا
الدخل في تدبر أمورهم الحياتية.

وكانت اإلدارة الذاتية قد منعت إخراج الدوالر
من مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية ،بهدف
الحفاظ على سعر الصرف ،ومنع استفادة النظام
منه ،وهنا يقول الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد
في اإلدارة الذاتية وعضو خلية األزمة سلمان
بارودو« :بالنسبة للسيطرة الكاملة على أسواق
الصرف فال يمكن ذلك لعدم وجود بنك مركزي
لدينا ،لذلك ال يمكن الحفاظ على المدخرات
المحلية ،وبالتالي عدم إمكانية تحجيم الدولرة
أيضاً ،وإن انخفاض الليرة السورية أمام الدوالر
في ظل جائحة كورونا وقانون قيصر هو أمر
متوقع ولكن ال نتوقع أن يؤدي استمرار هذه
الحالة إلى أن تتحول إلى ظاهرة».
والطا ّمة األخرى هنا ،هو تحكم التجار بأسعار
كافة المواد الواردة من الداخل السوري والخارج
وتحديد أسعارها بالدوالر ،رغم منع النظام
السوري تداول الدوالر في مناطق سيطرته ،إال
أن التجار المرتبطين به يبيعون المواد لمناطق
اإلدارة الذاتية بالدوالر ال الليرة السورية ،وهذا
شك ٌل آخر لسحب الدوالر من المنطقة باتجاه
مناطق الحكومة السورية ،وكانت اإلدارة
رفضت عروضا ً من جهات دولية الستخدام
الدوالر في أسواقها بدالً من الليرة السورية،
وعلى أرض الواقع جميع المواد تباع بالدوالر.
ويختلف سعر مادة معينة من محل آلخر في
نفس الوقت دون تغير في سعر صرف الدوالر،
هذه الحالة تكررت مع عدد من المواطنين الذين
التقيناهم ،وبالتحديد في المواد المستخدمة في
البناء واأللبسة وبعض مواد الزينة ،يقول بنكين
محمد« :توجهت لشراء خزان ماء ،وجلت
األسواق لالستفسار عن األسعار ،والمفارقة
أن فرق السعر في نفس اللحظة بين محل وآخر
لنفس المادة والنوعية كان  18ألف ليرة سورية،
وهو فرق كبير جدا ً في السعر» ،وتساءل عن
دور الرقابة والتموين في هذا؟!

رفع األجور ترافق معه ارتفاع
إيجار املنازل أيضاً
ويؤكد األستاذ سلمان أنهم وجهوا لجان
الرقابة لوضع حد للتعامل المحلي بالدوالر
ومنع المضاربة وحصرها في مجال التجارة

الخارجية ،لكن لألسف بات الدوالر يستخدم في
بيع كافة المستلزمات باستثناء الخضار والفواكه
التي تعتبر أسعارها مقبولة مقارنة بباقي السلع
المستهلكة يومياً ،فحتى إيجارات المنازل باتت
بالدوالر ،ومع قرار اإلدارة رفع أجور العاملين
لديها ارتفعت إيجارات المنازل بمقدار - 20
 %80بحسب المنطقة والمؤجر ،ويعتبر العديد
من المواطنين أن قرار رفع أجور العاملين
كان مناسباً ،لكن تطبيقه في بعض المؤسسات
لم يتوافق مع القرار ذاته ،وتسبب في حالة
من الغالء المؤقت ضمن األسواق نتيجة ثقافة
المجتمع التي تنظر إلى دخل الفرد من المنظور
السطحي.

تدابري اإلدارة اإليجابية يقابلها
ضعف رقابة األسواق

وتبدأ اإلدارة الذاتية اليوم بإنشاء بعض الصاالت
لبيع بعض المستلزمات اليومية والخضار
والفواكه بأسعار التكلفة ،وينظر المواطنون
إلى هذه الخطوة بعين االرتياح ،ولكن يبدو أن
تطبيق هذا البند سيكون في مناطق بأعداد محددة
أيضاً ،إضافة لتوزيع «براكيات» لبيع الخبز
العادي في األحياء كافة ،بهدف تخفيف معاناة

السلع السورية تباع بالدوالر ...أسلوب
جديد لسحب الدوالر من املنطقة
األهالي .وعن المشاريع الصغيرة التي وعدت
اإلدارة بتنفيذها يقول بارودو« :اآلن نعمل وفق
إمكانياتنا المتواضعة ،نحاول قدر المستطاع
تحريك عجلة اإلنتاج المحلي ،وضبط األسعار،
والحد من الفساد ،وذلك لتحقيق االستقرار
والتوازن في السوق بحيث ينعكس بشكل إيجابي
على الحالة المعيشية والوضع االقتصادي بشكل
عام ،وفي هذا المجال تم دعم وإنشاء بعض
المشاريع الضرورية كإنشاء بيوت بالستيكية
ومحالج أقطان ومجفف للذرة الصفراء وفتح
صاالت استهالكية لبيع المواد المدعومة بسعر
التكلفة وفتح معمل للزيوت النباتية ومخبر
مركزي لتحليل كافة المواد ومعامل كونسروة
وألبان وأجبان ،كما يتم دعم اإلخوة الفالحين
بالمحروقات واألسمدة والبذار بأسعار مقبولة
مقارنة باألسواق المحلية».

محررة الصفحة  -هايستان أحمد

العدد 984

عائلتي الصغيرة بهذا المبلغ ،لكن يجب على
اإلدارة الذاتية العمل على عدم رفع أسعار بعض
المستلزمات كالكهرباء والخبز والسلع األساسية
ألن ذلك سيؤثر مباشرة على ذوي الدخل
المحدود ،فأنا ال أتناول اللحم لعدة أشهر!!».
وتشكلت خلية األزمة بهدف حل المشكالت
الناجمة عن جائحة كورونا وقانون قيصر على
مستوى شمال وشرق سوريا ،ويقول بارودو
حول ذلك« :الخلية االقتصادية جاءت لمتابعة
األوضاع االقتصادية الطارئة ،واتخاذ القرارات
الفورية لتجنيب المواطنين االستغالل وجشع
التجار والسماسرة ،وخاصة لدعم القطاع
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم وتشجيع
كافة المشاريع اإلنتاجية بهدف االكتفاء الذاتي،
ورفع رواتب كافة موظفي اإلدارة ،وقد وضعت
خطة إليقاف تصدير الخراف والعجول وتأمين
األعالف ،وال بد من دعم أصحاب المداجن
والشيء اإليجابي في حركة األسواق ،تتمثل
باألعالف والصيصان واألدوية وإعفائهم من
بانخفاض أسعار بعض المواد بعد قرار اإلدارة
الرسوم الجمركية».
إعفاء التداول الجمركي في المعابر الرابطة مع
الداخل السوري ،ويُشير محمد ،صاحب محل
جملة والمعروف باسم أبو مصطفى ،إلى أن
أين الوعود األمريكية بدعم
هذا القرار أثر إيجابا ً على خفض أسعار بعض
اإلدارة واملنطقة ومادياً؟!
السلع ،وقد استعرض أسعار بعض السلع التي
خفضت بمقدار  %30عن أسعارها قبل شهرين،
وكانت اإلدارة األمريكية صرحت أن شمال
وعامل االنخفاض مرتبط بسعر صرف الدوالر
وشرق سوريا لن يشملها قانون العقوبات،
وإلغاء الضرائب .وينوه سلمان بارودو إلى أن
ولكن الحالة العامة للمواطنين تأثرت بشك ٍل
اإلدارة تدرس اليوم إعفاء بعض السلع األساسية
كبير بتداعيات هذا القانون باعتبارها جزءا ً من
األخرى من التعرفة الجمركية ،ويقول« :المواد
سوريا ،وكانت اإلدارة األمريكية قد صرحت
الواردة المعفية من رسوم الجمارك إلى مناطقنا
عن تخصيص مبلغ مالي كبير لدعم المشاريع
من خارج سوريا هي «حليب األطفال وكافة
الصغيرة في شمال وشرق سوريا .ويؤكد عضو
األدوية الطبية والزراعية والبيطرية ،ولدينا نية
خلية األزمة عدم تلقيهم أي دعم مادي من أمريكيا
في إعفاء مواد أخرى كالمواد الغذائية األساسية
حتى اليوم ،ويقول بارودو« :بالنسبة لوعود
وخاصة في ظل جائحة كورونا وقانون قيصر»،
وتصريحات اإلدارة األمريكية بخصوص دعم
لكن هناك العديد من المواد المصنعة في سوريا
اإلدارة الذاتية فهي حتى اآلن ال تتجاوز حدود
والتي أعفيت من الضرائب تباع في أسواق شمال
الوعود والتصريحات ،دون أن يكون هناك أمر
وشرق سوريا بالدوالر .ويقول حسن برزان:
ملموس على أرض الواقع ،على الرغم من طلبنا
«كنا نشتري طرد الزيت النباتي بـ  14ألف
المستمر بخصوص تقديم الدعم وخاصة بعد
ليرة واليوم صار الطرد بـ  16دوالر ،الفارق
تعرض مناطقنا للدمار والتخريب من قبل القوى
كبير! كيف حدث هذا ال نعلم؟» ،ويتوجه التجار
والفصائل اإلرهابية المتمثلة بداعش وأخواتها».
والمواطنون لإلدارة الذاتية بضرورة إجبار
يجب وضع خطط مستقبلية لتفادي االنهيار
التجار الموردين للبضائع من الداخل السوري
االقتصادي
على البيع بالليرة السورية ال الدوالر كون أن
تداعيات قانون قيصر وما سبقه من ركود
الرواتب والتداول هي بالعملة السورية ،لكن
اقتصادي نتيجة فرض حظر التجوال بسبب
في هذا أيضا ً مخاطر ،كون أن التاجر يحاول
ّب أزمة معيشية لدى الطبقة
جائحة كورونا سب َ
حماية نفسه من الخسارة بحساب سعر المادة
الفقيرة والمتوسطة في شمال وشرق سوريا،
وفق المستوى األعلى للدوالر خالل شهر ،وبهذا
والتدابير االحترازية لإلدارة الذاتية ساهمت
في حال االنخفاض سيربح أضعافا ً وعلى حساب
بشكل بسيط في تخفيف هذه األزمة إال أن آثارها
المستهلك.
السلبية واضحة في حركة األسواق وضعف القوة
الشرائية لغالبية السكان رغم قرار اإلدارة رفع
األجور للعاملين لديها ،وهذا يتطلب البحث عن
قطاعات خدمية باتت
برامج اقتصادية للتنمية الشاملة تعتمد على قاعدة
عبأً عىل املواطنني
بيانات قريبة من الواقع وتتوافق مع الظروف
الراهنة لشمال وشرق سوريا والتهديدات األمنية
ويشتكي العم محمد محمد ،وهو في العقد السابع المستمرة على المنطقة ،ويُشير الرئيس المشترك
من عمره ،يعتاش من بيع المنتجات القطنية لهيئة االقتصاد سلمان بارودو إلى وجوب
على عربة صغيرة في سوق األحد ،من ضعف التركيز على الخطة المستقبلية واالستمرار في
الرقابة على المحال وعدم ضبط األسعار بالشكل دعم المشاريع اإلنتاجية والتي تعتمد على المواد
المناسب ،ويقول «ال يتعدى دخلي الشهري الـ األولية المتوفرة لدينا بهدف تحقيق األمن الغذائي
 90ألف ليرة سورية ،لكني أحاول تدبر أمر للمواطنين.

روناهي
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ال تكن شريك ًا ..ولنتساعد جميع ًا في تفادي كارثة محتملة
روناهي /قامشلو ـ أعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عن ظهور أربعة إصابات بفيروس كورونا ثالثة منها بقامشلو وواحدة في الحسكة،
وجاء ذلك بسبب عدم تعاون المواطنين القادمين من دمشق مع الجهات المختصة ناهيك عن دور الحكومة السورية الذي يرفض التعاون مع
اإلدارة والتالي المساهمة في دخول فيروس كورونا لمناطق اإلدارة الذاتية.
تقرير /جوان محمد
وكانت اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال
وشرق سوريا بدأت بتطبيق الحظر الكلي في
مناطقها منذ  ،2020/3/23وبعدها فك الحظر
جزئيا ً ليتم رفعه بشك ٍل كلي في منتصف شهر
حزيران الماضي ،وبعد ظهور حاالت في كل
من قامشلو والحسكة اتخذت اإلدارة تدابير جديدة
بخصوص وضع حد لتفشي فيروس كورونا،
ولكن ما يظهر جليا ً خالل هذه الظروف هي
أن هناك من يساهم في انتشار هذا الوباء في
مناطق شمال وشرق سوريا وهذا إن دل على
شيء فأنه يدل على عداء تلك الجهات للمشروع
الديمقراطي في المنطقة واستهداف االنتصارات
التي حققته أبناء المنطقة ضمن اإلدارة الذاتية،
فالحكومة السورية لم تغلق المجال الجوي أبدا ً
مع مدينة قامشلو رغم انتشار الفيروس بشكل
كبير في دمشق وريفها والعديد من المناطق
الخاضعة لسيطرته.
وصل عدد اإلصابات بفيروس كورونا في
مناطق الحكومة السورية حتى صباح يوم األحد
 26تموز الجاري  627حالة ،شفيت منها 191
مصاب وتوفيت  36مصاب.

االستهتار بسالمة املواطنني
مقابل حفنة نقود

إيصال المساعدات اإلنسانية بعد تقويض روسيا
والصين لمشروع قرار يتيح إدخال مساعدات
عبر معبر تل كوجر/اليعربية ،وذلك باستخدام
حق النقض «الفيتو» ،وتمت الموافقة على فتح
معبر باب الهوى كمعبر وحيد لدخول المساعدات
عن طريق أراضي تركية وباتجاه المناطق
ال ُمحتلة التي تسيطر عليها دولة االحتالل التركي
و ُمرتزقتها.
إن اإلمكانيات الطبية لإلدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا محدودة وغير قادرة على صد
الفيروس إذا انتشر بشك ٍل كبير ،فمن المعلوم
أن دول مثل أمريكا وإسبانيا وإيطاليا أعلنت
االستسالم لهذا الفيروس فكيف لإلدارة الذاتية
والتي تتعرض للهجمات ليالً نهارا ً من دولة
االحتالل التركي ومرتزقته ،وال تلقى أي
دعم يستحق الذكر أو تعاون دولي بخصوص
المساعدات الطبية ،باستثناء حكومة إقليم
كردستان والتي قدمت أجهزة ( )PCRالخاص
بالكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .)19 -

األنانية ستؤدي إىل كارثة ال
يحمد عقباها

نؤكد على المواطنين ضرورة التعاون مع
الجهات المختصة في سبيل تحجيم انتشار
فيروس كورونا في مناطقنا ،فبحسب الهالل
األحمر الكردي هناك  88حالة مخالطة مع
المصابين أغلبها في قامشلو وهذه المحصلة
حتى إعدادنا لهذا التقرير ،مما قد ينذر بارتفاع

حالة إنسانية تدخل إلى مناطق اإلدارة الذاتية
اعتبارا ً من تاريخ .2020-7-24

 -4تمنع التجمعات واالحتفاالت واألعراس
وخيم العزاء حفاظا ً على الصحة العامة.
 -5تمنع الصلوات الجماعية في دور العبادة كافةً
حفاظا ً على الصحة العامة حتى إشعار آخر.
 -6يقتصر عمل المطاعم على تلبية الطلبات
الخارجية فقط.
 -7يطلب من الجميع في شمال وشرق سوريا،
االلتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد
االجتماعي في كافة األمكنة (أماكن العمل -
األماكن العامة).

 -9مدة هذا القرار  15يوما ً اعتبارا ً من تاريخ
نشره.
وضمن التدابير االحترازية التي اتخذتها اإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلية األزمة التي
ُ
شكلت في  15آذار الماضي لمنع تفشي فيروس
كورونا المستجد ،الذي اجتاح معظم دول العالم،
جهزت اإلدارة الذاتية تسعة مراكز للحجر
الصحي في مناطق شمال وشرق سوريا.
ومراكز الحجر الصحي التي ُ
شيدت من قبل
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا موزعة
في كافة المناطق ،أربعة منها في إقليم الجزيرة
والباقي في كوباني والرقة والطبقة ومنبج
ودير الزور ،وهي بعيدة عن المناطق السكنية،
باألسرة والمعدات األولية.
ومجهزة بشكل كامل
ّ

ومع قدوم المواطنين من دمشق عبر مطار
قامشلو وتهريبهم عبر مناطق خاضعة لسيطرة
الحكومة السورية مثل حي الطي وعدم تسليم
أنفسهم للجهات الصحية العاملة في اإلدارة
الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ،بغرض
اإلبقاء عليهم في الحجر الصحي لمدة  14يوماً.
تهريب المواطنين لمنع إخضاعهم للحجر
الصحي عمل منافٍ لألخالق ولعب دورا ً كبيرا ً
في ظهور حاالت جديدة في مناطق اإلدارة
الذاتية مثل قامشلو والحسكة ،ناهيك عن عدم
تعاون الحكومة السورية التي استهترت منذ
البداية بهذا الفيروس والذي أدى بالنهاية إلى
زيادة عدد المصابين بشك ٍل كبير في سوريا
وتفشي الفيروس في العديد من المناطق
الخاضعة لسيطرته منذ حوالي شهر من اآلن.
وأكثر ما لعب دورا ً في وصول الفيروس إلى
سوريا وانتشاره فيها كان استقبال الرحالت
الجوية من بلدان تتفاقم فيها أزمة فيروس
كورونا ،مثل الهند وإيران ،وكذلك فتح المعابر
مع األردن ودول أخرى ،هذا عدا قدوم الكثيرين
بطرق غير شرعية وتغاضي الحكومة السورية
عنهم مقابل أخذ الرشوة منهم كما يحصل في
مطار قامشلو ،ويقوم عناصر الحكومة السورية
وقوات تابعة لها مثل «الدفاع الوطني» بتهريب
المواطنين عبر حي الطي مقابل مبالغ مالية،
ضاربين عرض الحائط سالمة المواطنين مقابل
حفنة من النقود.
هنا المواطن يقع شريكا ً في نشر الفيروس
والكارثة التي قد تؤدي بالمنطقة نحو الهالك
الكامل ،حيث يقابل تعرض المواطنين النتشار
فيروس كورنا إغالق المعابر الحدودية خاصة
في المناطق التي تديرها اإلدارة الذاتية وعدم
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حاالت اإلصابة ،رغم عدم ظهور أي أعراض
على هؤالء المخالطين ولكن قد تظهر عليهم
الحاالت فيما بعد ،والتعاون الكبير يأتي ممن
القادمين عبر مطار دمشق إلى مطار قامشلو
فعليهم الخضوع للحجر الصحي ،وإال سوف
نوجه مناطقنا نحو كارثة ال أحد سيستطيع
السيطرة عليها.
وفي هذا السياق دعا المواطن سيبان علي
من الحي الغربي في قامشلو ،والذي يبلغ من
العمر  26عاما ً وهو صاحب محل لبيع ألعاب
األطفال ،أبناء المناطق في شمال وشرق سوريا
إلى االلتزام بقرارات اإلدارة الذاتية وعدم
التوجه والمشاركة في التجمعات وتطبيق التباعد
االجتماعي ،ونصح بتعقيم اليدين وعلى وجه
الخصوص ممن هم أصحاب المحالت والذين
لديهم تعامل كبير مع مختلف المواطنين القادمين
من القرى والريف.
وأكد سيبان على الدور الكبير للمواطنين في
درء تفشي كورونا وخاصةً القادمين من خارج
مناطق اإلدارة الذاتية ووجوب مراجعتهم
لمراكز الحجر الصحي إلخضاعهم للحجر لمدة
 14يوماً ،كي ال نواجه خطر انتشار فيروس
كورونا بشكل أكثر في مناطقنا.
وبخصوص ذلك اتخذت اإلدارة الذاتية مؤخرا ً
سلسلة من اإلجراءات عبر قرار حمل الرقم 85
وجاء فيه ما يلي:
1ـ تغلق كافة المعابر الحدودية اعتبارا ً من
صباح يوم الجمعة الواقع في 2020-7-24
بشكل كامل.
 -2تخضع للحجر الصحي لمدة  14يوماً،أي

كما شكلت هيئة الصحة فرق إسعاف في كافة
مدن ونواحي شمال وشرق سوريا ،وهي مؤلفة
من سيارات وكوادر طبية مجهزة بلباس ميداني،
باإلضافة إلى تخصيص أرقام طوارئ الستقبال
الحاالت المشتبه بها ،وخلية أزمة تتواصل مع
كافة المراكز الطبية على مدار  24ساعة ،وفرق
مداهمة مهمتها التدخل بشكل عاجل وإسعافي في
حال االشتباه بأي حالة إصابة بفيروس كورونا،
وإذا دعت الحاجة إلى التدخل ،يتم نقل المصاب
إلى مراكز االستقبال في المدن ومهمتها الكشف
على المصاب ،وبعد التأكد من إصابته بفيروس
كورونا يتم نقله إلى مركز الحجر الصحي أو
المنزل بحسب درجة اإلصابة.
وبتاريخ  ،2020/3/22تم تسجيل أول إصابة
بفيروس كورونا في سوريا بحسب وزارة
الصحة التابعة للحكومة السورية ،بينما بتاريخ
 ،2020/3/29أعلنت نفس الوزارة عن وفاة
امرأة فور دخولها للمشفى بحالة إسعافية وبعد
إجراء االختبار لها تبين بأنها حاملة لفيروس
كورونا.
بينما في مناطق اإلدارة الذاتية فقد أعلن عن
أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالمشفى الوطني
بقامشلو ،وكانت لرجل مسن من الحسكة عمره

روناهي

وسائل زراعية ُت ّ
خفف من الحصار في زمن الحرب

روناهي /الشهباء ـ االستفادة من المساحات الترابية بين األحياء بهدف الزراعة لتخفيف الحصار في زمن الحرب؛ هي إحدى الوسائل البديلة الي ا ّتبعها أهالي مقاطعة الشهباء
لتأمين قوت يومهم والتقليل من مصروف المنزل لعدم وجود مصدر للدخل ،وطالب أهالي الشهباء البلدية في القيام بدعم هذه المشاريع؛ ألنها ستكون بمثابة مصدر
رئيسي للغذاء وتحقيق االكتفاء الذاتي.

 53سنة وسط تكتم الحكومة السورية ومنظمة
الصحة العالمية عليها ،وأصدرت هيئة الصحة
في اإلدارة الذاتية بيانا ً حينها إلى الرأي العام
أشارت فيه بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت
عن وفاة شخص من أهالي الحسكة يبلغ من
العمر  53عاما ً بفيروس كورنا ،وذلك في
المشفى الوطني التابعة للحكومة السورية بمدينة
قامشلو ،منوهةً بأن المنظمة قالت في تقريرها
أن «هذا الشخص أصيب بالمرض بتاريخ 22
آذار المنصرم وأدخل إلى مشفى خاص ،وفي
 27آذار أحيل إلى المشفى الوطني في قامشلو»،
وأرسلت عينة المريض إلى دمشق بتاريخ 29
آذار ،وتوفي المريض بتاريخ الثاني من شهر
نيسان الماضي ،وتبين فيما بعد من نتائج
التحاليل أنه كان مصاب الفيروس.
وبتاريخ  ،2020/4/29تم اإلعالن عن إصابة
زوجين من الحسكة بفيروس كورونا بحسب
هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا .وبتاريخ
 ،2020/5/20أعلنت هيئة الصحة في إقليم
الجزيرة عن خلو مناطق اإلدارة الذاتية في إقليم
الجزيرة من فيروس كورونا بعد تماثل الحالتين
للشفاء.
وبتاريخ  ،2020/6/16تم رفع الحظر بشك ٍل
كامل عن مناطق شمال وشرق سوريا مع اإلبقاء
على إغالق المعابر باستثناء معبري التايهة
والطبقة وهي لحاالت المرض والطالب ،وذلك
بموجب القرار .63

بإمكانات بسيطة تسعى للحد
من انتشار الفريوس..

بعد تفشي الفيروس مجددا ً في مناطق خاضعة
للحكومة السورية ودول الجوار وبتاريخ
 2020/7/5اتخذت اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا جملة من التدابير للحد من
انتشار فيروس كورونا ،وشددت على الحفاظ
على التباعد االجتماعي وإغالق كافة المعابر
الحدودية اعتبارا ً  2020 -7 -13وبشكل كامل،
وكذلك بأن أي حالة إنسانية تدخل إلى مناطق
اإلدارة الذاتية ستخضع للحجر الصحي لمدة

 /14/يوماً ،كما منعت إدخال جنازات الموتى
بسبب جائحة كورونا إلى مناطق اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا ،ودعت إلى الحفاظ على
التباعد االجتماعي في (دور العبادة ـ خيم العزاء
ـ األعراس ـ االجتماعات الكبرى) ،واستثني
وقتها الطالب ،إلى حين انتهاء فترة االمتحانات،
مع اتخاذ االحتياطات الطبية واإلجراءات
الصحية الالزمة.
والسبب في ظهور الفيروس في مناطقنا كان كما
ذكرنا آنفا ً ضمن سياق تقريرنا هذا بأن تفشي
فيروس كورنا في دمشق وريفها ومناطق أخرى
خاضعة للحكومة السورية ومع قدوم الطالب
والمواطنين الذين يقومون بزيارة دمشق بغرض
العالج والعودة بدون إخضاعهم من قبل الحكومة
ال في الذهاب وال اإلياب للحجر الصحي،
وتهريب بعضهم عبر أحياء خاضعة للحكومة
السورية مثل حي الطي إلى األحياء األخرى
بقامشلو ،نتيجةً لكل هذه األسباب ظهرت حاالت
جديد بفيروس كورونا بإقليم الجزيرة ،وأكد ذلك
بتاريخ  ،2020/7/24الرئيس المشترك لهيئة
الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
جوان مصطفى ،وأشار أيضا ً إلى أن اإلمكانات
الطبية في المنطقة ستمكنهم من التصدي النتشار
فيروس كورونا إلى مستوى معين.
وأضاف في تصريحات إعالمية أن التحضيرات
واإلمكانات الطبية في مناطق شمال وشرق
سوريا ،ال تضاهي الدول في هذا المجال ولكنها
«ستمكنهم إلى مستوى معين» من التصدي
لفيروس كورونا.
وكشف «مصطفى» عن أن الحاالت األربعة
التي تم تسجيلها بفيروس كورونا هي المرأتين
وشاب من قامشلو ،وامرأة واحدة من الحسكة،
وأنهم يخضعون للحجر المنزلي فقط.
وأضاف أن حالة المصابين األربعة الصحية «ال
بأس بها» ،وال يعانون من أعراض متقدمة ،كما
ال تستدعي حالتهم نقلهم إلى مراكز المعالجة.

مصدر لتأمني غذائهم يف زمن
غالء األسعار والحصار
ففي مقاطعة الشهباء التي يسكن فيها اآلالف
من أهالي عفرين الذين ُه ِ ّجروا قسرا ً وهربا ً من
انتهاكات دولة االحتالل التركي التي طالت كل
شيء ،ويسعى األهالي في المقاطعة إلى وسائل
بديلة لتأمين قوت يومهم والتقليل من مصروف
المنزل لعدم وجود مصدر للدخل ومن تلك
الوسائل التي اعتمد عليها أهالي عفرين في

الشهباء ومن خبرتهم بالزراعة واالستفادة
من المساحات الترابية الميتة بين المنازل
والمحاضر الموجودة في األحياء؛ يقومون
بزرع الخضار فيها كوسيلة لتأمين الغذاء،
حيث ينتشر في ناحية تل رفعت العشرات من
هذه المزارع التي أصبحت مصدرا ً لتأمين
غذائهم في زمن غالء األسعار والحصار ،ومن
المحاصيل التي يتم زراعتها النعناع والبصل
والملوخية والباذنجان والقرع واليقطين والثوم
ومن الفاكهة البطيخ األحمر واألصفر والخيار
والبندورة وغيرها من األنواع التي يستفيد منها
األهالي وتعد هذه الوسيلة من الوسائل التي

تؤ ّمن لألهالي طعامهم اليومي دون اللجوء
لشرائها من السوق .وفي جولة لصحيفتنا
ضمن أحياء الناحية رأينا كيف يتشارك األهالي
في عمل الحواكير والعمل فيها .والتقينا ضمن
الجولة بالعديد من أصحاب المزارع؛ فحدثنا
المزارع عابدين محمد قائالً« :كان بالقرب
من منزلي مساحة ترابية مليئة باألوساخ فقمت
بإخراج األوساخ منها ثم قمت بزراعتها كي
نستفيد منها».أما عن الخضار التي قام بزرعها
فقال المزارع عابدين« :قمت بزراعة البندورة
والخيار والبطيخ والنعناع؛ إال إننا نعاني من قلة
المياه فهي بعلية لكننا نقوم بري النعناع فقط عن

املشاكل التي يواجهها املزارعون
ومطالبهم؟؟؟
وقال المواطن محمد عبد الرحمن دوليكو:

عابدين حممد

حممد إيبش

«نطالب البلدية في القيام بدعم هذه المشاريع؛
ألنها ستكون بمثابة مصدر رئيسي للغذاء وهذه
المشاريع ناجحة وتقلل من المصروف فمعظم
العائالت في الشهباء ال تمتلك مورد للدخل
فهذه المزارع تقلل من عبء المصروف على
األهالي؛ ولهذا نتوجه بالطلب عبر صحيفتكم
لمجلس البلدية التي تستطيع أن تقدم لنا الدعم من
ناحية تأمين المياه» .كما وأكد الرئيس المشترك
للكومين السادس في ناحية تل رفعت محمد إيبش
قائالً« :ففي الحي أكثر من عشرة حواكير قام
األهالي بزراعة الخضار فيها لالستفادة منها،
ونحن بدورنا نشجع األهالي على استغالل كل
شبر من األرض ليتم استثماره في الزراعة؛
ومن المعلوم َّ
أن أهالي عفرين تربطهم صلة
وثيقة بالزراعة ويمتلكون خبرة كبيرة في هذا
المجال فبإمكانهم إنجاح هذه المشاريع فعفرين
كانت مركز لتصدير جميع أنواع الثمار لجميع
المحافظات والمناطق السورية».

بلدية ديرك تستأنف مشاريعها الخدمية نفوق كبير لألسماك في ِ
سد
ّ
العريشة الجنوبي
في المرحلة األولى
تقرير /هيلين علي
روناهي /ديرك  -بدأت بلدية الشعب في ديرك,
بتنفيذ مشاريعها الخدمية في المرحلة األولى
بأعمال المجبول الزفتي في المدينة ,بعد أن
توقفت عن تنفيذها بسبب جائحة كورونا.

أطلقت بلدية الشعب في ديرك بمقاطعة قامشلو
في إقليم الجزيرة ,مشاريعها الخدمية في
المرحلة األولى بأعمال ترقيعات المجبول
الزفتي في المدينة ,والتي تتضمن «الكورنيش،
والمداخل الرئيسية لمدينة ديرك ،وطريق
المشفى الوطني ،إضافة إلى سوق المدينة».
صرح اإلداري في المكتب
وبهذا الخصوص؛
ّ

وهنا نذكر بأن شمال وشرق سوريا شهد ارتفاع
أعداد اإلصابات بالفيروس إلى ستة إصابات منذ
اإلعالن عن إصابتين خالل شهر نيسان الفائت.
دور المواطن يكون باتباع سبل الوقاية ،وفي
حال كان عائدا ً من دمشق أو عبر طرق تهريب
من باشور كردستان عليه مراجعة الجهات
المختصة في شمال وشرق سوريا ،بغرض
إخضاعه للحجر الصحي ،وإال فإن المنطقة كما
ذكرنا ستكون مقبلة على كارثة حقيقية ،بحيث
انهارت منظومات صحية متينة وقوية عالمية
أمامها ،فكيف إلدارة محاصرة وال يقدم لها أي
دعم يذكر وتعتمد على اإلمكانيات الذاتية أن
تتحمل انتشار هذا الوباء.

الفني ببلدية الشعب في ديرك حسن محمد
لصحيفتنا «روناهي» ,بالقول« :إن بعض
األعمال والمشاريع الخدمية المقررة ضمن
الربع الثاني من عام  ,2020توقفت بسبب
فرض الحظر على مناطق شمال وشرق سوريا
من قبل اإلدارة الذاتية كإجراء وقائي بسبب
تفشي فيروس كورونا».
إن البدء بأعمال المجبول الزفتي التي تتضمن
الكورنيش ،والمداخل الرئيسية لمدينة ديرك،
وطريق المشفى الوطني إضافة إلى سوق
المدينة ,جاء بعد انتهاء أعمال القص والتنظيف
ورش مادة  mcoبمعدل  2.5لكل متر واحد
مربع بمساحة تقدر بـ  700متر مكعب ,وذلك
بمبلغ ثالثة عشر مليون ليرة سورية.
واختتم اإلداري في المكتب الفني ببلدية

حسن حممد

الشعب في ديرك حسن محمد مؤكدا ً على
أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من األعمال
والمشاريع الخدمية ضمن المدينة ,بعد االنتهاء
من المرحلة األولى.

د سد العريشة الجنوبي
شه َ
نفوق كبير لألسماك؛ حيث
قامت هيئة االقتصاد والزراعة
مع اإلدارة العامة للزراعة
والثروة الحيوانية وعضو من
هيئة اإلدارة المحلية والبيئة
بالكشف عن السد الجنوبي.

وتبيّن خالل الكشف أن سبب النفوق الكبير
لألسماك يعود بالدرجة األولى إلى استخدام
مادة الالنيت السامة من قبل بعض الصيادين
دون االكتراث إلى األضرار السلبية الكبيرة
الناتجة عنها؛ مما أدى إلى حدوث نفوق كبير
من األسماك؛ وهذا بحسب المركز اإلعالمي
لالقتصاد.
حرقة في االستخدام
مادة الالنيت مادة سامة و ُم ِ
وتنقل السمية إلى اإلنسان عند التغذية على هذه
األسماك المصابة الحاملة للسم ،كما أن انتشار
األسماك المميتة على أطراف السد تعتبر وكرا ً
النتشار األمراض المعدية؛ مما يزيد الخطورة
تواجد مخيم العريشة بالقرب من السد .لذلك؛
تقوم بلدية الحسكة بتنظيف األطراف.

والجدير بالذكر أن تفشي وباء «كورونا  -كوفيد
 )19-COVID( »19كان في مدينة ووهان
الصينية بتاريخ  31كانون األول ،2019
فيروس كورونا عالميا ً مازال ينتشر وشهد حتى
صباح اليوم األحد تخطي حاجز اإلصابات عبر
العالم  16,205,503المتعافون 9,914,063
الوفيات .648,477

محررة الصفحة  -ميديا غانم

طريق األواني ألنها تحتاج للمياه وهذه الزراعة
تعود للنفع على الجميع كما نتعاون في العمل
وجمع الثمار وهي بمثابة مصدر للغذاء ألهالي
الحي فبوجود المياه ستكون أكثر إنتاجاً».كما
حدثتنا المواطنة ناظلية حسين من قرية معملة
عفرين التي تقيم في أحد أحياء ناحية تل رفعت
قائلة« :قمنا باالستفادة من المحضر الموجود
بالقرب من المنزل ونحن أربع عائالت نشترك
في هذه المزرعة وهي وسيلة لتأمين الخضار،
حيث قمنا بزراعة الباذنجان والبندورة والقرع
واليقطين ،كما نقوم بتوزيع الفائض على
الجيران .لكن؛ ثمار البندورة تتأثر بالحرارة
الشديدة وتؤدي إلى جفافها».

تقرير /شيار كرزيلي
منذ بداية االستيطان البشري بحث اإلنسان
عن األمان والطعام من أجل استمرار الحياة
البشرية ،حيث كان يقوم بالسكن في المغارات
بأعالي الجبال كي يحمي نفسه من برد الشتاء
وحر الصيف ويقي نفسه من الحيوانات
المفترسة ،كما كان سكنه بالقرب من موارد
المياه والطعام .واستمرت الحضارات اإلنسانية
وجدَ
وجدَ األمن والطعام ِ
على هذا الشكل فأينما ِ
اإلنسان .أما في الحروب وحين ينقطع اإلنسان
عن الوسائل التقليدية؛ يقوم بالبحث عن وسائل
جديدة من أجل استمرارية الحياة ،حيث يقوم
باالستفادة من كل شيء متاح يساعده في تأمين
مستلزماته الضرورية.

 -3يمنع إدخال جنازات الموتى بسبب جائحة
كورنا إلى مناطق اإلدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا .

 -8يطلب من المؤسسات المختصة في المعابر
اتخاذ اإلجراءات الصحية المشددة على المعابر
(البضائع  -األشخاص).
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وبعد تحليل مياه السد تبين أن بنية المواد كانت
تحتوي على مادة الزرنيخ وهي غير مطابقة
للشروط الصحية ،لذلك قامت هيئة االقتصاد
والزراعة بإصدار تعميم بخصوص الصيد من
سد العريشة بتاريخ  2020/7/23نص التعميم
على« :حفاظا ً على الثروة السمكية من الصيد
الجائر من قبل البعض وتطبيقا ً لمبادئ الصحة
والسالمة العامة ونظرا ً لظهور نسبة كبيرة
من األسماك النافقة في بحيرة السد الجنوبي
بالحسكة نتيجة تعرضها لمادة الالنيت السامة
والتي تؤثر على صحة اإلنسان وسالمته
وعليه:
ـ يمنع تداول وبيع مادة الالنيت في كافة
الصيدليات الزراعية لتأثيرها على الصحة
العامة ونتيجة للضرر الذي تسببه على اإلنسان
والحيوان والنبات والبيئة.
ـ يمنع صيد األسماك في بحيرة السد الجنوبي
الحتوائها على المعادن الثقيلة والتي لها تأثير
على صحة اإلنسان على المدى البعيد تحت
طائلة المالحقة القانونية.
ـ منع السباحة في مياه البحيرة في جميع
الفترات».
محررة الصفحة  -بيريفان حمي

