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مشروع المونة الشتوية في إيزيدية تنتظر تحرير  28فردًا من عائلتها
مخيم سردم يؤمن فرص
خطفهم داعش قبل ستة أعوام
العمل لـ 30مهجرة

أطلقت إدارة ُمخيم سردم في مقاطعة الشهباء
عا للمونة الشتوية بمشاركة  30امرأة
مشرو ً
قسرا
لدعم اقتصاد نساء عفرين ال ُمهجرات
ً
واقتصاد المنطقة.
لدعم اقتصاد نساء عفرين المهجرات قسرا ً من
قبل المحتل التركي أطلقت إدارة مخيم سردم في
مقاطعة الشهباء مشروعا ً للمونة الشتوية والذي
سيساهم في رفع اقتصاد  30امرأة.
ويضم المشروع جميع المأكوالت والخضروات
التي تُحضر للمونة الشتوية كالملوخية ،اللبن،
دبس فليفلة وغيرها).
ويشرف على المشروع  6عضوات من إدارة
المخيم ،بمشاركة  30امرأة من نساء عفرين
بسهم  200ألف ليرة سورية.
الرئيسة المشتركة ل ُمخيم سردم رابرين خليل
ذكرت لوكالة أبناء هاوار بأن هدف المشروع
هو تقديم خدمة ألهالي مقاطعة عفرين النازحين،
وبشكل الخاص المرأة في المخيمات ،ولدعم
اقتصاد المنطقة عا ًمة.

مشاريع أخرى لدعم االقتصاد
كخطوة أولى للمشروع بدأت النساء بتجفيف
الملوخية ،حيث تعمل حوالي  15امرأة ،من
نساء المخيم ،وساعات العمل متفاوتة ،أي
بحسب الكمية الموجودة».
وقامت اللجنة المشرفة على المشروع بشراء
حوالي  250كيلو غرام من الملوخية بسعر
 160ليرة للكيلو الواحد ،وسيتم تجفيفها وبيعها
في األسواق المحلية.
هذا وبحسب المشرفين ،فإن المشروع سيتوسع،
لتحضير المؤن الشتوية األخرى كصنع اللبن
ودبس الفليفلة واليبرق ،ومن ثم سيتم العمل على
تجهيز فرن لخبز الصاج والتنور ،بإشراف نساء
ذوات خبرة.
وسيتم عرض المنتوجات المصنوعة في
األسواق المحلية ضمن مقاطعة الشهباء عن
طريق المشرفات على المشروع ،وسيتم تقسيم
الربح على المشاركات في المشروع.

تمكنت اإليزيديّة عدالن حسن النجاة من قبضة
مرتزقة داعش أثناء عمليات اإلبادة التي
ارتكبها مرتزقة داعش بحق أبناء جلدتها في
الـ  3آب  ،2014لكن ال يزال عدد من أفراد
عائلتها أسرى بيد مرتزقة داعش ،وهي لم تفقد
األمل بعودتهم بعد مرور كل هذه السنوات.
شن مرتزقة داعش بتاريخ  3آب  ،2014هجو ًما
وحشيًا على قضاء شنكال ،وارتكبوا المجازر
بحق اآلالف من اإليزيديين ،واختطفوا اآلالف
منهم ،بينهم أكثر من  5آالف امرأة إيزيدية،
وتسبب هجوم مرتزقة داعش “الفرمان 74
عرفه اإليزيديون ،إلى نزوح عشرات
” كما ّ
اآلالف من األسر اإليزيدية نحو روج آفا السليمانية بجانب  180عائلة إيزيدية أخرى.
ومناطق إقليم كردستان ودول الغرب.
فرت عدالن مع بعض من أفراد عائلتها من
ّ
عدالن حسن امرأة إيزيدية ُمسنّة من ناحية “تل شنكال مثلهم مثل آالف العوائل اإليزيدية  ،خوفا ً
بنات” بقضاء شنكال ،ولديها ستة بنات وولدان ،من وقوعهم بيد مرتزقة داعش حين شن هجومه
تقطن حاليا ً في “مخيم آشتي” التابع لمدينة على شنكال صيف .2014

لكن لم ينجو الكثير من أفراد عائلتها ،فقد وقع
 28فردا ً من أقربائها ،ومن بينهم ابنتها بيد
مرتزقة داعش و الزال مصيرهم مجهوالً.
وأثناء وقوع عمليات اإلبادة ،توجهت عدالن
إلى جبال شنكال مع أطفالها وعدد من أقربائها،
وبقيت هناك لمدة  9أيام ،ثم توجهت إلى مخيم
نوروز في ديرك.
وبعد ثمانية أشهر ،فرحت عدالن بتحرير ابنتها
من قبضة مرتزقة داعش ،بعد أن قامت بشرائها
من المرتزقة مقابل مبلغ مادي ،كما استطاع
أربعة أفراد من أقاربها اآلخرين الفرار من
قبضة المرتزقة.
وزارت عدالن مخيم الهول في شمال وشرق
سوريا عدة مرات بحثا ً عن أفراد عائلتها ، ،لكنها
لم تعثر على أي واحد منهم.
من بين  28فردا ً من أقرباء عدالن المخطوفين،
عاد  5أفراد فقط ،أما البقية ال يزال مصيرهم
مجهوالً.
ومع حلول الذكرى السادسة لعمليات اإلبادة
اإليزيدية ،لم تفقد عدالن األمل ،و قالت لوكالة
“ ROJNEWSأملنا الوحيد هو أن يعود إلينا
أبناؤنا بخير وسالمة “.

جانب من تدابري قوى األمن الداخيل يف
عين عيىس بحلول العيد
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أهالي الشدادي يدينون الهجمات التركية
المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا

أدان أهالي الشدادي األعمال اإلجرامية المروعة اليت ترتكبها دولة االحتالل التركي في مناطق شمال وشرق سوريا ،وهجماتها المتكررة عليها،
واستنكروا الصمت الدولي حيال هذه الجرائم وغض الطرف عنها ،ودعوا شعوب العالم للتن�ديد بهذه الجرائم وإيقافها ومحاسبة طاغوتها
المتجبر2»...

عفرين ...مساجد يف ظل انفالت أمين
تستمر حالة الفوضى والفلتان األمن ّي في مدينة عفرين وقراها المحتلة ،وتتكرر حوادث التفجير واالقتتال الفصائل ّي ،بالتوازي مع االعتقا ِل التعسف ّي من قبل األجهزة
ف التي يقوم بها المرتزقة بغاية االبتزاز المال ّي ،وفي تجاه ٍل لفقدا ِن أدنى معايير األمن والسالمة ت َّم اإلعالن عن بنا ِء
التي صنعها االحتالل ،وكذلك حاالت االختطا ِ
ض مستولى عليها5»...
مسجدين في أرا ٍ

روناهي عين عيسى ـ بدأت قوى األمن الداخلي
بعين عيسى باتخاذ جملة من اإلجراءات
والتدابير مع اقتراب حلول عيد األضحى،
واستنفرت كامل أفرادها على كافة الحواجز
األمنية المنتشرة في ناحية عين عيسى وريفها
حفاظا ً على أمن وسالمة المواطنين.

وتشمل اإلجراءات المتخذة التفتيش الدقيق
للسيارات والمركبات واألفراد الداخلين
والخارجين من الناحية ،وإجراءات مماثلة في
األرياف والنواحي التابعة لها.
صحيفتنا رصدت بالصور التدابير المتخذة من
قبل قوى األمن الداخلي بعين عيسى.

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

قال المثقف والمراقب السياسي نوروز فاضل« :إن تركيا لم تعد تعترف
بأي حدود سياسية وهي تسعى بشكل تدريجي الحتالل أراضي باشور
كردستان وأشار إلى أن الهدف من الهجمات التركية األخيرة على باشور
كردستان هو األطماع التركية بالسيطرة على أكبر مساحة ممكنة4»...

بين رغبة األم بالعمل واالهتمام
بأطفالها ..ال تجد الدعم المطلوب

إلى حد اآلن تعاني األم العاملة األم ّرين فال تجد الدعم الكافي ممن حولها ،وفي العمل تواجه صعوبات
وتحديات عديدة وهذا يؤثر بشكل سلبي على عملها وأطفالها معاً3»...
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أهالي الشدادي يدينون الهجمات التركية المتكررة على

الصحة والمنوعات

على ماذا تدل ألوان اللسان؟

مناطق شمال وشرق سوريا

الشدادي /حسام دخيل ـ أدان أهالي الشدادي األعمال اإلجرامية المروعة التي ترتكبها دولة االحتالل التركي في مناطق شمال وشرق سوريا،
وهجماتها المتكررة عليها ،واستنكروا الصمت الدولي حيال هذه الجرائم وغض الطرف عنها ،ودعوا شعوب العالم للتنديد بهذه الجرائم وإيقافها
ومحاسبة طاغوتها المتجبر..
بعد الهجمات المتكررة من قبل دولة االحتالل
التركي على مواطني شمال وشرق سوريا
وكان آخرها في منبج والتي راح ضحيتها
مجموعة من المدنيين اآلمنين؛ أصدرت
المؤسسات المدنية في ناحية الشدادي بيانا ً
إلى الرأي العام؛ تدين وتستنكر فيه الصمت
الدولي جراء تكرار الهجمات من قبل االحتالل
التركي ،وألقى البيان اإلداري في حزب
االتحاد الديمقراطي فاضل الحسين وجاء
في نصه« :اليوم وبعد مضي ثماني سنوات
على حربنا ضد اإلرهاب التكفيري وتحرير
األراضي من براثن اإلرهاب واالحتالل
بجميع أنواعه والحفاظ على األرض والعرض
والبنى التحتية في شمال وشرق سوريا وبناء

المؤسسات العسكرية والمدنية التي خدمت
المواطن والوطن وتحقيق األمن واالستقرار
والتطور الواضح والملحوظ في بناء العالقات
االجتماعية الدبلوماسية على الصعيد العالمي
واإلقليمي .وعند إحساس وإدراك غربان الشر
بأننا ماضون في تحقيق مشروعنا المتمثل
باإلدارة الذاتية ,بدأوا يحيكون المؤامرات
الدولية واإلقليمية في األزقة والحانات؛
مما سمح بغض الطرف والبصر وإطالق
جماح هذا الثور الهائج السلجوقي العثماني
األردوغاني ومرتزقته من جميع أصقاع
األرض بصب جام حممهم وغضبهم على
هذه األرض الطاهرة مرورا ً بعفرين وسري
كانية وتل أبيض تحت شعارات وعناوين زائفة

ال تمت لإلنسانية بصلة ،فكثفوا من حمالتهم
المزعومة وقتلوا األبرياء من األطفال والنساء
والشيوخ على مرأى ومسمع العالم ولم يقم من
يدعون لإلنسانية بتحريك ساكن ال حتى إدانة
هذه األعمال اإلجرامية البشعة في كل يوم
وكان آخرها في منبج والدرباسية والتي راح
ضحيتها شهداء من األطفال والنساء وتدمير
المنازل ولم نسمع أي تعليق أو تصريح يدين
هذه الجرائم الالأخالقية.
ومن هنا ومن هذا المنبر؛ ندين هذه األعمال
اإلجرامية المروعة ونستنكر الصمت الدولي
بحق شعبنا العظيم وندعو شعوب العالم أن تقف
وقفتها إليقاف هذه الجرائم ومحاسبة طاغوتها
المتجبر»

ماذا تحمل سجون مرتزقة االحتالل التركي بين طياتها؟!
مركز األخبار ـ تمكنت أسرة مكونة من خمسة
أفراد ،إضافة إلى شابين ،من الفرار من عفرين
المحتلة ،كان ثالثة منهم في سجون مرتزقة
االحتالل التركي في عفرين ،ومنطقتي الباب
واعزاز.
األشخاص رفضوا الكشف عن أسمائهم حفاظا ً
على سالمة أقربائهم الموجودين في المناطق
المحتلة ،وبينوا أن االحتالل التركي يرتكب
الجرائم بحق المدنيين .بينما تحدثوا عن الوحشية
التي تعرضوا لها أثناء وجودهم في السجون،
وأكدوا أنها مليئة بالمختطفين والمختطفات ،مع
تلفيق تهم باطلة لهم.
الفارون عن وجود  15مختطفة من
هذا وكشف
ّ

عفرين المحتلة في سجن لمرتزقة االحتالل،
وذكروا أسماء عدد منهن :أمينة بكر سلطان
 27عاما ً وطفلها من ناحية شيه ،فاطمة خليل
عثمان  23عاماً ،شمسة الحمد  30عاما ً من
ريف حلب ،تغريد دلوني  19عاما ً من ناحية
تل رفعت ،رانيا محمد خليل  43عاما ً وابنتها
التي تبلغ من العمر ثالثة أعوام من قرية قجيمو
التابعة لناحية جندريسه ،عواشه شقير  50عاما ً
من مدينة الطبقة ،فداء محمد  25عاما ً وطفلها،
فدوى محمد  45عاماً ،منال حسناء  40عاما ً من
مدينة منبج ،وأن هؤالء النسوة معتقالت بتهمة
تعاملهن مع مؤسسات اإلدارة الذاتية ،باإلضافة
إلى المعتقلة كوثر حمادة بتهمة التعامل مع

تركيا تحشد قواتها في سري كانيه
وتجهز مرتزقتها إلى أذربيجان

مركز األخبار ـ شهدت كل من قريتي أم عشبة
وباب الخير التابعتين لناحية زركان استنفارا ً
أمنيا ً ووصول تعزيزا ٍ
ت عسكرية كبيرة للفصائل
اإلرهابية التابعة لالحتالل التركي حسب
مراسلين محليين ،وذلك بعد ان استقدم جيش
االحتالل التركي والفصائل اإلرهابية التابعة له
تعزيزا ٍ
ى بريف منطقة سري
ت عسكريةً إلى قر ً
كانيه /رأس العين شمال شرقي سوريا.

العدد 985

تحضر المرتزقة السوريين الذين باتوا بيادق
تحت الطلب ،إلرسالهم إلى أذربيجان وقتال
الجيش األرميني.
مصادر محلية موثوقة من داخل عفرين وثقت
افتتاح مكاتب ومراكز لتسجيل أسماء الراغبين
بالذهاب إلى أذربيجان والقتال مع قواتها ضد
القوات األرمينية ،والمراكز تتواجد في ك ٍّل من
اعزاز والباب وجرابلس وغيرها.
وبحسب المصادر ،فقد القت تلك المراكز إقباالً
كبيرا ً من قبل الراغبين ،نظرا ً للمبالغ المغرية
التي خصصتها استخبارات النظام التركي،
والتي وصلت إلى ألفين وخمسمئة دوالر للشهر
الواحد ،بموجب عق ٍد مدّته ستة أشهر قابلةٌ للتجديد
ل َمن أراد.
تصريحات وزير دفاع النظام التركي خلوصي
آكار أكد األنباء عن ذلك عندما أعلن أن بالده
ستقف إلى جانب أذربيجان في حربها ضد
أرمينيا ،فيما أكدت الوزارة وصول ضباطٍ
وجنو ٍد أتراك إلى األراضي األذرية.
وستنطلق أول دفع ٍة من المرتزقة السوريين
إلى العاصمة األذربيجانية باكو وفقا ً للمصادر،
وتتعرض بلدة زركان وريفها بشك ٍل
َّ
ٍ
متكرر بعد عيد األضحى من مطاري غازي عنتاب
لقصف الفصائل المرتزقة التابعة لالحتالل وإسطنبول في تركيا.
التركي ،ما أدّى إلى عمليات نزوحٍ كبيرةٍ من ويسعى النظام التركي من خالل إرساله المرتزقة
القرى المحيطة بها ،وإصابا ٍ
ت في صفوف السوريين إلى أذربيجان ،إلى تأجيج الصراع
المدنيين.
هناك ،إلحكام السيطرة على جبال قره باغ الواقعة
في موضوع ذي صلة وفي خطوة أخرى على بين أرمينيا وأذربيجان ،إضافةً لتصفية حسابا ٍ
ت
ٍّ
طريق اإلرهاب الدولي ورعاية
وتبن واضح تاريخي ٍة ضد أرمينيا ،بعد مطالبة األخيرة له
وهي
التركية،
للمرتزقة تقوم بها الطورانية
باالعتراف بمجازر األرمن عام 1915م.

الحكومة السورية.
الفارون وجود عدد من نساء مرتزقة
كما أوضح ّ
داعش أيضا ً في سجن لالحتالل التركي ،وذكروا
أسمائهن وأصولهن :آنه بيلوفاروسية  32عاما ً
وطفلها الرضيع من روسيا ،ماريا ستيفن من
روسيا ،أم تسنيم روسية األصل ومعها أربعة
أطفال ،سعاد العمر  25عاما ً مغربية األصل
ومعها ثالثة أطفال ،سارة فارس  25عاما ً
وطفلها من مدينة حمص السورية».
ويتعرض المدنيون في المناطق المحتلة لجرائم
ال تنتهي من قبل تركيا ،بينما تكثر حاالت
الخطف لمطالبة ذويهم بفدية مالية مقابل اإلفراج
عنهم أو قتلهم في حال عدم الدفع.

في إقليم كردستان أكثر من  %40من
المنتجات الزراعية ُمستوردة
مركز األخبار ـ كشفت وزارة الزراعة في
إقليم كردستان ،عن نسبة المنتجات الزراعية
المستوردة والتي يتم إنتاجها داخليا ً خالل العام
الفائت.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة في
إقليم كردستان ،حسن حمه كريم ،لوكالة
 ،ROJNEWSإن إقليم كردستان يحتاج
سنويا ً إلى مليون و  500ألف طن من
المنتجات الزراعية.
وكشف المتحدث عن حجم اإلنتاج المحلي
والمستورد خالل عام  ،2019مبينا ً أن %59

من استهالك المنتجات الزراعية يؤ ّمنها
اإلنتاج المحلي ،ما يعني أن نسبة االستيراد
من الخارج بلغت .%41
وأشار حمه كريم إلى انخفاض أسعار المنتجات
الزراعية خالل فصل الصيفُ ،مبررا ً ذلك إلى
أن أغلب كميات اإلنتاج تنحصر في الفترة بين
الشهر الخامس والتاسع من كل عام.
ولفت حمه كريم إلى إمكانية وضع خطط
لالستفادة من المنتجات المتراكمة في الوقت
المحصور لإلنتاج وذلك عبر تصدير نسبة
منها إلى الخارج.
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اللسان :يُعدّ اللسان العضو العضلي الذي يقع
في الفم ،وتغطيه أنسجة وردية ورطبة تُعرف
بالغشاء المخاطي ،إضافة إلى نتوءات صغيرة
تُسمى بالحليمات والتي تعطي اللسان الملمس
الخشن ،ومن الجدير بالذكر ّ
أن آالف براعم
التذوق تغطي أسطح هذه الحليمات ،وتتصل
باألعصاب التي تنقل اإلشارات العصبية
يسبب الشعور بطعم األشياء.
إلى الدماغ مما
ُ
ويرتكز اللسان في الفم على شبكات من األنسجة
الصلبة والغشاء المخاطي ،ويتم تثبيت الجزء
األمامي من اللسان بحبل يعرف بال ِلجام ،بينما
يتم تثبيت الجزء الخلفي بالعَ ْ
ظ ُم اَّ
ي ،وتتمثل
الل ِم ّ
أهمية اللسان في المساعدة على المضغ والبلع
وكذلك الكالم ،وقد تؤثر العديد من المشاكل
الصحية في اللسان ومن بينها( :األلم ،والقروح،

والتورم ،والتغيّرات التي تطرأ على التذوق
واللون واللمس) وفي معظم األحيان ال تكون
هذه المشكالت خطيرة ،إال أنّها قد تتطلب العالج
الطبي في بعض الحاالت.
داللة ألوان اللسان
ـ اللون البرتقالي:
قد يتلون اللسان باللون البرتقالي نتيجة تناول
األطعمة ذات اللون البرتقالي ،مثل :المصاصة،
أو الجيالتين ،أو الحلوى الصلبة ،أو أي نوع
آخر من األطعمة التي تحتوي على لون برتقالي
صناعي ،وفي بعض األحيان قد يتلون اللسان
بلون برتقالي رغم عدم تناول أي من األطعمة
الملونة ،وتتضمن أسباب تلون اللسان بلون
برتقالي غير تناول األطعمة الملونة ما يلي:

ـ سوء العناية بنظافة الفم :إذا لم يقم الشخص
بتنظيف أسنانه ولسانه بانتظام؛ فقد تتراكم بقايا
الطعام على اللسان وتتسبب بتغير لونه.
ـ كما قد يؤدي استخدام التبغ ،وشرب القهوة أو
ظهور اللسان باللون البرتقالي إذا لم
الشاي إلى
ِ
يقم الشخص بتنظيف أسنانه بعد ذلك.
ـ جفاف الفم :يمكن أن يسبب جفاف الفم تلون
اللسان باللون البرتقالي ،نتيجة عدم التخلص
من البكتيريا كالمعتاد ،كما يمكن أن يؤدي إلى
تسوس الفم.
ـ القالع الفموي :يحدث مرض القالع الفموي
أو عدوى الفطريات الفموية نتيجة تجمع الكثير
من الفطريات خاصة ما يُعرف بالمبيضات على
اللسان.
ـ ويمكن أن يتسبب هذا األمر بظهور اللسان

شركة صينية تطور تقنية

فوائد التين
التين :من أل ِذ الفواكه الصيفية ويعتبر التين
بجميع أنواعه وأشكاله من الفواكه المفيدة جداً،
حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية،
مثل الفيتامينات ،والمعادن ،والمركبات المهمة،
وهناك أنواع كثيرة من التين ،منه التين األخضر،
والتين األسود ،والتين األحمر ،والتين الموازي،
والتين العسلي ،وغيرها الكثير.
القيمة الغذائية للتين
يحتوي التين على السكريات ،والسعرات
الحرارية ،وفيتامين أ ،وفيتامين ب ،2
ومضادات األكسدة ،وأحماض األوميجا
 ،3وأوميغا  ،6والبوليفينول ،وفيتامين ب
 ،1واألحماض الدهنية ،واأللياف الغذائية،
والبوتاسيوم ،والكالسيوم ،والمغنيسيوم ،والقليل
من الصوديوم ،وفيتامين ج ،والنحاس ،وسكر
الديكستروز ،والبكتين ،وفيتامين ك ،ويمكن
تناول التين طازجاً ،أو مجففا ً ّ
(قطين) ،أو عن
طريق طبخه مع الحلويات ،أو على شكل مربى
التين.
فوائد التين
ـ تستخدم أوراق شجرة التين في التخلص من
الرائحة الكريهة للفم ،والتخلص من التقرحات
والحمو ،وذلك عن طريق مضغها.

العدد 985

ـ يقوي الرغبة الجنسية عند الرجل ،ويخلصه
من الضعف الجنسي.
ـ يفتت حصى الكلى ،والمسالك البولية.
ـ يقضي على حب الشباب ،ويزيل آثاره.
ـ يخفّف من األعراض المصاحبة لمرض
السكري ،ويعالج العديد من أمراض الشيخوخة.
ـ يقوي العظام واألسنان.
ـ يساعد في عالج مرض جدري الماء.
ـ يمنع اإلصابة باإلمساك ،ويعالج البواسير،
وينظم عملية الهضم.
ـ يعالج نزالت البرد ،والتهابات الحلق،
واللوزتين.
ـ يعيد للبشرة الرونق والحيوية والنعومة ،ويقيها
من التجاعيد ،والبقع ،والتصبغات.
ـ يعالج االلتهابات الجلدية ،مثل الثآليل،
والدمامل ،والتقرحات ،والخراج ،والصدفية،
ويجدد خاليا البشرة الداخلية.
ـ يطرد السموم والفضالت من الجسم.
ـ ينشط الدورة الدموية في الجسم .يحفز الشعر
على النمو ،ويقوي البصيالت ،ويمنع تساقطه،
ويمنحه النعومة واللمعان ،ويؤخر ظهور
الشيب ،ويحافظ على صحة فروة الرأس ،كما
يدخل التين في صناعة مستحضرات العناية في

بلون أصفر أو برتقالي.
ـ ويؤثر القالع الفموي بشكل خاص في
األشخاص الذين يتناولون األدوية الستيرويدية،
كما ّ
أن الرضع عرضة بشكل أكبر لإلصابة
ً
بالقالع الفموي ،وخاصة إذا كانوا يتناولون
المضادات الحيوية التي يمكن أن تقتل البكتيريا
النافعة التي تحمي الفم من فرط نمو هذا النوع
من الفطريات.
ـ تناول بعض األدوية :تحتوي بعض األدوية
على مكونات يمكن أن تلون اللسان باللون
البرتقالي بشكل مؤقت ،ويُنصح بشرب السوائل،
أو تنظيف اللسان بالفرشاة ،حيث يختفي اللون
البرتقالي بعد ذلك في غضون ساعات قليلة.
ـ اللون االسود:
ي نتيجة
ـ قد يصبح ال ِلسان ذا لون أسود شعر ّ
تراكم خاليا الجلد الميتة أو تراكم الكيراتين،
وهو بروتين الجسم الطبيعي الموجود في الشعر
والبشرة واألظافر على العديد من الحليمات على
سطح اللسان التي تحتوي على براعم التذوق،
شعَّرا ً ولونا ً أسوداً.
مما يمنحها مظهرا ً ُم َ
ـ ونظرا ً لزيادة طول هذه الحليمات بشكل أكبر
من المعتاد ،فمن الممكن أن تحبس البكتيريا،
أو الفطريات ،أو التبغ ،أو الطعام ،أو المواد
األخرى داخلها مما يسبب كذلك تلونها باألسود.
شعَّر مصحوبا ً
ـ وقد يكون اللسان األسود ال ُم َ
بعالمات أخرى من بينها :المظهر الفروي
للسان ،وتغير التذوق ،أو الشعور بطعم معدني
في الفم ،وظهور رائحة الفم الكريهة ،والشعور
بالدغدغة في اللسان ،وتضم أسباب تغير لون
اللسان إلى اللون األسود ما يلي:

ـ التغييرات في البكتيريا أو الفطريات التي
تعيش في الفم بعد استخدام المضادات الحيوية.
ـ سوء العناية بنظافة الفم.
ـ جفاف الفم.
ـ االستخدام المنتظم لغسوالت الفم التي تحتوي
على عوامل مؤكسدة ،مثل؛ البيروكسيد.
ـ التدخين.
ـ شرب كميات زائدة من القهوة أو الشاي األسود.
ـ تعاطي الكحول المفرط.
ـ تناول طعام طري وناعم ال يساعد على فرك
خاليا الجلد الميتة عن اللسان.
األلوان األخرى
أسباب أُخرى باإلضافة إلى ال ُمسبّبات السابقة،
َّ
فإن هنالك ُمسبّبات أُخرى للّسان األبيض ،نذكر
منها ما يأتي:
ـ اإلصابة بالجفاف.
ـ التدخين بأنواعه.
ـ إدمان الكحول.
ـ التنفس عن طريق الفم.
ـ اإلصابة بال ُح ّمى.
المطول
ـ تناول بعض األدوية ،كاالستعمال
ّ
لل ُمضادات الحيويّة.
ـ اإلصابة بمتالزمة نقص المناعة ال ُمكتسبة
المعروفة باإليدز.
حواف
تعرض اللسان للتهيّج الميكانيكي من
ـ ّ
ّ
األسنان الحادة أو األجهزة الفموية.
ـ االعتماد على األطعمة اللينة.

الشعر والبشرة ،وصناعة بلسم الشعر.
ـ يطرد الغازات ،ويزيل الشعور باالنتفاخ.
ـ يهدئ األعصاب ،ويزيل مشاعر االكتئاب
واإلحباط.
ـ يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
ـ يقي من اإلصابة بالسرطان ،خصوصا ً
سرطان القولون.
ـ يُط ِفئ العطش ،ويقوي الجسم.
ـ يحافظ على صحة العين ،ويحمي من اإلصابة
بمرض الضمور البقعي المرتبط مع التقدم في
السن.
ـ يطرد البلغم ،ويعمل على توسيع القصبات
الهوائية ،وتحسين عملية التنفس.
ـ ينشط الكبد ،والطحال ،والكلى.
يدر البول ،ويخلص الجسم من السوائل
ـ
ّ
واألمالح الزائدة فيه .يعالج الرشح والزكام،
ويخفف من احتقان الجيوب األنفية.
ـ يعالج مرض النقرس.
ـ يقضي على الطفيليات والجراثيم والبكتيريا
الموجودة في الجسم.
ـ يعالج مرض الربو التحسسي ،ومرض السعال
الديكي.

تتعرف على الوجوه (المقنّعة)
في ثانية

ـ قالت شركة (هانوانغ تكنولوجي) الصينية،
إنها طورت تقنية للتعرف على الوجوه ،تعد
األولى القادرة على تحديد هوية األشخاص حتى
مع وضع القناع الذي بات ارتداؤه شائعا ً حول
العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
ـ وبيّنت الشركة التي تتخذ من بكين مقرا ً لها،
أن فريقا ً مكونا ً من  20موظف توصل للتقنية
األساسية التي طورت على مدار السنوات
العشر الماضية ،باالعتماد على قاعدة بيانات
تضم نحو  6ماليين وجه من الوجوه غير
المقنّعة ،باإلضافة إلى قاعدة بيانات للوجوه
المقنّعة.
ـ وبدأ الفريق العمل على التقنية في شهر يناير
الماضي حين أخذ فيروس كورونا الجديد في
االنتشار ،وبدأت في نشر التقنية في السوق
بعد شهر واحد فقط ،حسبما ذكر موقع AIT
 NEWSالمتخصص باألخبار التقنية.
ـ وتبيع الشركة نوعين رئيسيين من المنتجات
التي تستخدم التقنية ،إذ ينفّذ األول تقنية التعرف

األحادي القناة التي يفضل استخدامها في
مداخل مباني المكاتب ،أما النوع اآلخر ،وهو
األقوى فيستخدم نظام التعرف المتعدد القنوات
ويستعمل كاميرات مراقبة متعددة.
ـ وبحسب الشركة فإن التقنية قادرة على تحديد
هوية كل شخص في حشد مكون من  30شخص
في ثانية واحدة.
ـ وأضافت الشركة في بيان( :حين ارتداء
القناع ،يمكن أن يصل معدل التعرف إلى نحو
 95في المئة ،مما يضمن إمكانية تحديد معظم
األشخاص ،أما دون القناع ،فإن معدل التعرف
يرتفع إلى نحو  99.5في المئة).
ـ جدير بالذكر أن الصين تستخدم عددا ً من
أكثر أنظمة المراقبة تطورا ً في العالم ،بما
في ذلك تقنيات التعرف على الوجه ،إال أن
انتشار كورونا ،أوجب على المواطنين ارتداء
قناع طبي في الهواء الطلق بغية الوقاية من
ب مهمة التعرف
الفيروس ،األمر الذي صعّ َ
على الوجوه.

روناهي
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تعليق النشاطات الرياضية مجدداً
بسبب جائحة كورونا

تقرير /جوان محمد
روناهي /قامشلو ـ ُعلّقت النشاطات الرياضية
من جديد في معظم مناطق شمال وشرق سوريا،
ويأتي ذلك بعدما تم تسجيل ست إصابات جديدة
بفيروس كورونا في ك ٍّل من قامشلو والحسكة
وديرك.
وكانت النشاطات الرياضية قد علقت بشك ٍل
كامل في شمال وشرق سوريا في منتصف
آذار الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي
فيروس كورونا في المنطقة ،وعادت للتفعيل
في منتصف حزيران الماضي ،إال أن البطوالت
الرسمية في إقليم الجزيرة لم تبدأ بعد بسبب عدم
صرف المستحقات المالية لالتحاد الرياضي،
وها هي النشاطات الرياضية تتوقف مجددا ً
واالتحاد لم يبدأ بموسمه الرياضي! ،وجاء ذلك
بقرار من االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة يوم
أمس الثالثاء ،وسبقه بوقت ك ٌّل من هيئة الشباب
والرياضة في إقليم الفرات واالتحاد الرياضي
بالرقة.
وقبل يومين أعلن نادي قنديل في قامشلو عن
توقيف النشاطات حرصا ً على سالمة الالعبات
والالعبين بحيث كان النادي يخرج في تمارين
للفئات العمرية والمدرسة الكروية وسيدات كرة
القدم ،ولكن اإلدارة أوقفت النشاطات حتى نهاية
عطلة عيد األضحى مع إمكانية التمديد حسب
تطور اإلصابات في المنطقة.
وعلى غرار نادي قنديل مدرسة أمل الجهاد
لكرة القدم بمدينة قامشلو والتي كانت تستقطب
العشرات من الالعبين من فئة الصغار وما فوق،
أوقفت أيضا ً نشاطها إلى ما بعد نهاية عطلة عيد
األضحى ،كإجراء احترازي من خطورة انتقال
وانتشار فيروس كورونا بين الالعبين ،بحيث
سجلت حاالت في مدينتي قامشلو والحسكة
وديرك ،وفي تربه سبيه أوقفت مدرسة براتي
الكروية نشاطاتها لنفس األسباب.

وتجمع الالعبين يشكل خطورة كبيرة ويساعد
على انتشار الفيروس بشك ٍل كبير ،وخاصةً وأن
الحاالت المسجلة قد خالطت العشرات ،وسط
حالة ترقب وانتظار نتائج تحاليل لبعض الطالب
من جامعة روج آفا الذين اشتبه بإصابتهم
بالفيروس وكانت النتائج األولية لهم إيجابية.
بتاريخ  ،2020/7/24كشف الرئيس المشترك
لهيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا جوان مصطفى عن تسجيل أربع أصابات
بفيروس كورونا وكانت المرأتين وشاب من
قامشلو ،وامرأة واحدة من الحسكة ،وأضاف
أنهم يخضعون للحجر المنزلي فقط.
وأشار أن حالة المصابين األربعة الصحية «ال
بأس بها» ،وال يعانون من أعراض متقدمة ،كما
ال تستدعي حالتهم نقلهم إلى مراكز المعالجة.
ثم أعلن في  ،2020/7/26عن تسجيل حالتي
إصابة جديدتين لسيدتين ،واحدة من ديرك
والثانية من الحسكة .وسجلت سابقا ً في شهر
نيسان الفائت حالتين أيضاً ،تماثلتا للشفاء ليكون
المجموعة الكامل ثمان إصابات.
وبتاريخ  ،2020/7/24اتخذت اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا ،سلسلة من التدابير الوقائية
لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة ،فيما
شددت على ضرورة اتخاذ كافة سبل الوقاية

وضرورة المحافظة على التباعد االجتماعي .
كما ذكرنا فإن النشاطات الرياضية الرسمية
من قبل االتحاد لم تبدأ بعد بسبب عدم صرف
المستحقات المالية ،ولكن أقيمت بطولة تنشيطية
للكيك بوكسينغ باسم الشهيدة «هفرين خلف»
وبطولة تنشيطية للكرة الطائرة لمواليد 1980
وما دون ،وبطولة رباعية لكرة القدم قام برعايتها
نادي دجلة الرياضية.
أما في إقليم الفرات فقد تم إيقاف النشاطات
الرياضية بعد اجتماع لخلية األزمة الخاصة
باإلقليم والتي أصدرت تعميما ً بمنع التجمعات
من ضمنها تعليق النشاط الرياضي ،وكانت
البطوالت قد انتعشت في مناطق اإلقليم وأكثرها
كوباني ،فقد انطلق دوري الدرجة األولى والثانية
وشهد اإلقليم زخما ً في المباريات الودية لكرة
القدم ،ومع التنويه بأن اإلقليم لحد اآلن خالي من
أي إصابة بفيروس كورونا ،وهذا الكالم حتى
تاريخ اليوم األربعاء المصادف 2020/7/29
صباحاً ،وأوقف االتحاد الرياضي بالرقة أيضا ً
النشاطات الرياضية التي بدأت مثل لعبة كرة
القدم وألعابا ً أخرى ،فيما صدر القرار رقم 89
عن االدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإيقاف
كافة النشاطات والفعاليات والتجمعات ومنها
النشاطات الرياضية ووسائل النقل الجماعي
اعتبارا من يوم الجمعة .2020-7-31

رسمي ًا..

كلوب ينتزع عرش غوارديوال

بين رغبة األم بالعمل واالهتمام بأطفالها ..ال تجد

إلغاء بطولة بان باسيفيك
لتنس السيدات

ذكرت تقارير إخبارية يابانية أنه تقرر إلغاء
نسخة هذا العام من بطولة بان باسيفيك
المفتوحة لتنس السيدات التي تقام في العاصمة
اليابانية طوكيو ،بسبب جائحة فيروس كورونا
المستجد.
ونقلت صحيفة «يابان تايمز» عن بيان
لمنظمي البطولة أن« :إلغاء البطولة يشكل
أفضل قرار لصالح الصحة العامة ،خاصة في
ظل المخاوف من احتماالت وقوع موجة ثانية
من انتشار العدوى في اليابان».
وكانت البطولة التي تقام عادة ً في أيلول قد
تقرر تأجيلها إلى الفترة ما بين 2و 7تشرين
الثاني المقبل ،قبل أن يُتخذ قرار اإللغاء.
ويأتي ذلك بعد أن تقرر قبل أيام إلغاء جميع
منافسات الرجال والسيدات في الصين خالل

فترة الخريف.
ومن المقرر أن تعود البطوالت التابعة
للرابطة العالمية لالعبات التنس المحترفات
بعد أشهر من التوقف ،بإقامة بطولة باليرمو
في إيطاليا بعد أيام.
وكان من المقرر أن تُستأنف بطوالت
المحترفين للرجال عبر منافسات بطولة
واشنطن في  14آب المقبل ،لكن تقرر إلغاء
البطولة بسبب جائحة كورونا.
لكن ال يزال من المقرر أن تقام بطولة أمريكا
المفتوحة (فالشينغ ميدوز) اعتبارا ً من 31
آب وكذلك بطولة سينسيناتي لألساتذة التي
نُقلت لتقام على المالعب نفسها في نيويورك.

الدعم المطلوب

استطالع /رشا علي
روناهي /قامشلو -إلى حد اآلن تعاني األم
العاملة األم ّرين فال تجد الدعم الكافي ممن
حولها ،وفي العمل تواجه صعوبات وتحديات
عديدة وهذا يؤثر بشكل سلبي على عملها
وأطفالها معاً.
للنساء أثر وطابع جميل أينما حللن ,فبقوة
إرادتهن وعزمهن نرى مشاركتهن في الكثير
من المجاالت بالرغم من الصعوبات التي
صرات على العمل ولديهن
تواجههن ,ونجدهن ُم ّ

قدرة أكبر من الرجل على تح ّمل المسؤولية
سوا ًء في المنزل أو العمل ،ومؤخرا ً بعد قيام
ثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا سارعت
النساء إلى االنخراط في كافة مجاالت العمل
وتحدين المجتمع والذهنية الذكورية التي عمدت
منذ آالف السنين إلى نسبهن إلى المنزل وتربية
األطفال فقط.
قوة المرأة وإرادتها تدفعها إلى أن تنتمي إلى عالم
خارج اإلطار الذي حاولت الذهنية الذكورية
والعادات البالية أن تقيدها فيه ،ولكن هذا يسبب
ضغطا ً كبيرا ً عليها فهي تشعر بصعوبة بالغة في
مجال عملها من ناحية التنظيم بين العمل والمنزل
مما يترك آثار نفسية على األم ,التي تحاول إيجاد
نوع من التوازن بين العمل والمنزل.

ينظم سباق الجري الثلجي
أعلن مجلس دبي الرياضي ،تنظيم سباق
الجري الثلجي لمسافة  3كيلو مترات ،والذي
يقام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط،
ضمن فعاليات أسبوع دبي للرياضات الثلجية.
ويقام السباق بالتعاون مع سكي دبي يومي
14و 15آب المقبل ،ويتضمن سباقات التزلج
على الجليد والتزحلق على المنحدرات،
وتحتضن الفعاليات سكي دبي في مول
اإلمارات.
ويساهم هذا الحدث في تعزيز السياحة

الرياضية في دبي ،من خالل توفير تجربة
فريدة غير مسبوقة لممارسة رياضة الجري
على الثلج وداخل قاعة مغلقة تصل درجة
حرارتها إلى  4درجات تحت الصفر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الجميع
عن أماكن باردة لقضاء أوقات الصيف ،مما
يشجع على جذب المشاركين من المقيمين
والزوار لالستمتاع بهذه األجواء الرائعة،
خاصة بعد فتح مجال الطيران إلى دبي من
جميع دول العالم.

لثالثة أطفال أعمارهم ال تتجاوز العاشرة ,تعمل
منذ ثالث سنوات ضمن مؤسسات اإلدارة الذاتية
وبمعدل ثماني ساعات يوميا ً وعطلة ليوم واحد
في األسبوع ,التي ترى بأن العمل واجب على
كل شخص في المجتمع والنساء مثل الرجال
يجب عليهن العمل ،منوهةً بأن العمل ليس من
الثانويات كما تقول العادات والتقاليد البالية بل
حاجة ُمل ّحة من أجل تطوير المرأة لذاتها ومعرفة
حقيقتها ومدى قدرتها على التألق واإلبداع.
وأضافت بالقول« :لهذا السبب نضحي كثيرا ً
ونواجه الكثير من التحديات في سبيل االستمرار
في العمل ،وهذا شأن معظم النسوة في الشرق
األوسط عموما ً وشمال شرق سوريا خصوصاً،
ألنهن لم يجدن لحد اآلن أرضية مناسبة لعملهن،
والزلن يتخبطن بين االهتمام باألطفال وسعيهن
للعمل لعدم وجود أماكن مخصصة تحتضن
أطفالهن أثناء ساعات الدوام وعلى مدار العام،
فمن المعلوم أن الروضات تغلق أبوابها فترة
الصيف ولكن األمهات العامالت يعملن في هذه

المدرسات ،وكذلك ساعات
الفترة أيضا ً بعكس
ّ
دوامهن طويلة ال تتناسب مع ساعات دوام
الروضات التي تغلق أبوابها في الساعة الثانية
عشر تقريباً ،أما األم التي يذهب أطفالها للمدرسة
فتحتار أين تذهب بهم أثناء عطلة المدارس،
لتبقى مشغولة البال عليهم حتى انتهاء دوامها،
وهذا يؤثر سلبا ً على تطورها في عملها ألنها
ال تجد الراحة النفسية لتستطيع العطاء بالشكل
المطلوب».
وطالبت الجهات المعنية بدراسة كل هذه
التحديات والصعوبات التي تواجه األمهات أثناء
العمل وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
اختتمت سلوى العيسى حديثها قائلةً« :بالرغم من
كل المعوقات التي تعترض طريق األم العاملة
عليها أن أال تستسلم ألنها في النهاية ستصل إلى
النتائج المرجوة وستتجاوز الصعوبات مع مرور
الوقت ،وأتمنى من المجتمع والجهات المعنية أن
تدعمها بكل السبل واإلمكانات».

شرعية العنف
انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول يعني
ّ
ضد النساء واألطفال..

جوانب الهيمنة الذكورية..
أوضحت المحامية خديجة دمير لوكالة أنباء
الفرات  ANFأن العنف هو نتيجة القوة التي
يتمتع بها الرجل وهذه تعتبر مشكلة بحد ذاتها،
وشددت خديجة دمير على أن هيمنة الذكورة
على المرأة متعددة الجوانب ،وقالت« :لها جانبها
الثقافي والتاريخي واالقتصادي ،العنف ضد
المرأة ليس بغرض البقاء أو الالبقاء ،فالسلطة
محرر الصفحة  -جوان محمد

وفي سياق هذا الموضوع قامت صحيفتنا
«روناهي» باللقاء مع بعض األمهات العامالت
اللواتي يقمن بواجبهن في العمل خارجا ً إلى
جانب إدارة منزلهن ,حيث التقينا في البداية مع
درسة اللغة الكردية «سميرة العباس» ،األم
ُم ّ
لثالث بنات ,والتي حدثتنا بأن دوامها الصباحي
يبدأ من الساعة السابعة صباحا ً وينتهي الساعة
الثانية عشر ظهراً ,منوهةً بأنها تحب عملها
كثيرا ً وال تواجه أية مشاكل من ناحية عملها,
ولكن تجد صعوبة بترك بناتها في المنزل ,وهن
في سن صغير ال يستطعن االعتماد فيه على
أنفسهن ,فتقوم جدتهن باالعتناء بهن وهذا يسبب
حرجا ً لها أحياناً.
وأشارت سميرة بأنها تحاول قدر اإلمكان التنسيق
في وقتها بين الدوام وواجباتها المنزلية ,وتمنت
زيادة عدد الروضات والحضانات التي تساهم
في حمل عبء كبير عن األمهات العامالت.
درسة اللغة الكردية سميرة العباس
اختتمت ُم ّ
حديثها بالقول« :للمرأة دور فعال في المجتمع
ومن حقها أن تتعلم وتعلم ,وتربي وتعمل،
فالمرأة جزء من هذا المجتمع ,فهي خلقت لتكون
متساوية بحقوقها مع الرجل وليس أن تكون ربة
منزل فقط ،وعلى الجهات المعنية والمجتمع
تشجيعها ومساندتها في عملها».

يبقى المجتمع ناقصا ً دون مشاركة المرأة التي
تسعى بكل الوسائل إلى إضفاء طابع أنثوي
تتقدم به البلدان والمجتمعات معاً ,وحول هذا
الموضوع أشارت األم سلوى العيسى وهي أم

علقت المحامية خديجة دمير على المجازر التي
تُرتكب ضد المرأة واتفاقية إسطنبول ،مبينةً إن
احتمال تركيا لالنسحاب من اتفاقية اسطنبول
يعني االبتعاد عن القيم العالمية المعاصرة
وشرعية العنف ضد النساء واألطفال.
في باكور كردستان وتركيا أصبح من األساسيات
في الحياة ممارسة العنف ضد المرأة ،ال يوجد
يوم إال ويمارس فيه الرجال العنف ضد المرأة،
ولذلك فإن اتفاقية إسطنبول التي صادقت عليها
تركيا في عام  2011لمعاقبة جرائم القتل
والعنف ضد المرأة ،أصبحت ُمدرجة على جدول
األعمال.
وعلقت خديجة دمير إحدى المحاميات في مركز
حقوق المرأة في مكتب والية آمـد الكردستانية
على العنف والمجازر ضد المرأة واتفاقية
إسطنبول.

وحصد كلوب الجائزة ،بعدما قاد الريدز لتحقيق
لقب البريميرليغ ألول مرة منذ  30عاماً ،لينتزع
عرش مدرب مانشستر سيتي ،بيب غوارديوال،
الذي توج بالجائزة ،الموسمين الماضيين.
وقال كلوب ،عقب استالم الجائزة ،لهيئة اإلذاعة
البريطانية «بي بي سي»« :أنا سعيد للغاية
بهذه الجائزة ،والتي تحمل اسم السير أليكس
فيرجسون الرائع ،فهو رجل أعجبني كثيراً».
وأضاف« :إنه لشعور خاص للفوز بهذه
الجائزة ،ألنه تم التصويت عليها من قبل زمالئي
المدربين».
وتابع« :إنه لشرف لي أن أكون بصحبة العديد من
المدربين الذين توجوا بهذه الجائزة في السنوات
السابقة ،بما فيهم مدربي ليفربول السابقين ،مثل
«بيل شانكلي وبوب بيزلي وجو فاغان والسير
كيني دالجليش وبريندان رودغرز».
وأتم« :أنا هنا بالنيابة عن جهازي الفني ،وأنا
جيد كمدرب ،لكنهم يجعلونا مجموعة خاصة من
عقول تفكر فقط في كرة القدم».

حنان األم والرغبة الجامحة بالعمل

«يتخبط َن بني االهتامم باألطفال
ورغبتهن بالعمل»

مجلس دبي الرياضي

توج األلماني يورغن كلوب ،المدير الفني
لليفربول ،بجائزة أفضل مدرب في البريميرليغ
هذا الموسم ،من رابطة مدربي الدوري
اإلنكليزي الممتاز.
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السياسية وشكلها األيديولوجي ليست منفصلة،
عندما تصبح المرأة أكثر معرفة بحقوقها،
تتطور أساليب النضال في سلطة الفرد تجاههن،
وتتطور كذلك شبكات الدعم من قبل الرجل وهذا
يشكل تهديدا ً خطيراً ،ألن عدم احترام حرية
المرأة وتقرير مصيرها بنفسها يفتح الطريق أمام
زيادة العنف».
ولفتت خديجة دمير االنتباه إلى العنف ضد المرأة
والتعدي على النساء والفتيات واغتصابهن،
مضيفةً بأن العنف ضد المرأة واالغتصاب
والعنف ضد الفتيات الصغيرات ال ينفصالن،
ألنه في ثقافة الذكور ال يُنظر إلى النساء واألطفال
كعوامل ،بل كشكل من أشكال االستدامة .مؤكدة ً
بأن هذا اإلجراء يجلب معه العنف ،كما أن ردود
الفعل في الدفاع عن النموذج االجتماعي المتخلّف
للسلطة السياسية هي مراكز إنتاج العنف.
وأشارت إلى تنفيذ اتفاقية إسطنبول ،قائلةً:
«اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية تم التوقيع عليها
في إسطنبول عام  2011إلنهاء جميع أشكال
العنف المنزلي ضد المرأة ،تركيا هي الدولة
األولى التي وقعت على االتفاقية وجميع بنودها،
تستند االتفاقية على أربع نقاط أساسية« :منع
العنف وحماية الضحايا ومالحقة المسؤولين عن
العنف ،أي اإلفالت من العقاب وتنفيذ سياسات
فعالة ضد العنف» ،وعلى أساس االتفاق أنتج
النضال عدم المساواة والتمييز والجنس واإلفالت
من العقاب وثقافة العنف ،وقد عمدت السلطات

سياسة عدم الكشف عن البيانات اإلحصائية في
السنوات األخيرة حتى ال يفهم الجدول في هذا
الشأن ،وتعمل المنظمات النسائية بمقابل هذا
الشيء في فضح العنف الذي يُمارس ضد المرأة،
تقوم المرأة بالنضال وتقديم الطلبات من أجل
تنفيذ اتفاقية إسطنبول وحماية حقوقها بموجب
القانون .»6284

تربير العنف ضد النساء واألطفال
وتابعت بأن احتمال انسحاب تركيا من اتفاقية
إسطنبول تعني االختالف عن القيم العالمية
المعاصرة وتبرير العنف ضد النساء واألطفال،
مؤكدة ً أن حق النساء واألطفال في العيش بدون

عنف هو جزء ال يتجزأ من حقهم األساسي
العالمي ،بحسب خديجة.
ووضحت المحامية خديجة دمير موقف السلطة
القضائية من جرائم االغتصاب والعنف ضد
المرأة ،قائلة« :إن موقف القضاء يعتمد على
ذهنية الرجال ،الهيكل المشترك لحماية جميع
الرجال المسؤولين عن العنف يظهر هذا الشيء،
جميع جرائم القتل ضد النساء في تركيا والحجج
التي يدلي بها الرجال عن أنفسهم ليست مصادفة،
األعذار التي يقدمها الرجل مثل «لم تستمع
تحن رأسها أمامي» « ،خرجت
لكالمي»« ،لم
ِ
ليالً»« ،ولبست هكذا» و «إنني لن أعد الطعام»
كلها حجج تنتهك حقوق المرأة ،لألسف يتم
االستماع إلى هذه األعذار من قبل القضاء ،ومن
وقت آلخر يتم تبرريها.

قالت المحامية خديجة دمير في نهاية حديثها
بخصوص إيجاد حل لسد الطريق أمام المجازر
والعنف الذي تتعرض له المرأة« :لألسف ،ال
يوجد نموذج واحد لذلك لكن يجب االعتراف أوالً
بمصدر العنف ضد المرأة على أنه عدم مساواة
اجتماعية بين الجنسين ،ينبغي تنفيذ آليات مكافحة
العنف ضد المرأة ،على النحو المنصوص
عليه في اتفاق إسطنبول بشكل كامل ودون
نقص ،ابتدا ًء من السياسة وجميع الديناميكيات
االجتماعية ،تتمثل أهدافهن في أن تتمتع النساء
بالمساواة وتستفيد من حقوق اإلنسان وتستمد
منه القوة ،ويتم تنفيذها بشكل مستقل ،يجب على
الدولة أن تلتزم بهذه المبادئ في مكافحة العنف
ضد المرأة ،وعلى هذا األساس يجب تطوير
تجارب وأقوال المرأة العاملة في الساحات».
محررة الصفحة  -ميديا غانم
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نوروز فاضل« :إن لم نتحد في وجه المحتل التركي؛
فلن َ
يبق لنا باقية»
قال المثقف والمراقب السياسي نوروز فاضل« :إن تركيا لم تعد تعترف بأي حدود سياسية وهي تسعى بشكل تدريجي الحتالل أراضي باشور كردستان
وأشار إلى أن الهدف من الهجمات التركية األخيرة على باشور كردستان هو األطماع التركية بالسيطرة على أكبر مساحة ممكنة

جاء ذلك في لقاء له مع وكالة فرات لألنباء،
حيث قيّم المثقف والمراقب السياسي نوروز
فاضل التطورات األخيرة على الساحة
الكردستانية ،وتحدث عن ضرورة التصدي
للهجمات التي تشنها دولة االحتالل التركي على
أجزاء كردستان وبشكل خاص على باشور
وروج آفا.
هدف االحتالل التركي النفط والموارد الطبيعية
وفي البداية تحدث« :إن أبرز أهداف دولة
االحتالل التركي في باشور كردستان التغلغل
بعمق أكبر وتحقيق ما يصبو إليه؛ نظرا ً لموقعها
اإلستراتيجي من الناحية الجغرافية ،وغناها
بالموارد الطبيعية ،وهو عماد االقتصاد .في
هذه المرحلة غيّر المحتل التركي من أسلوب
سياسته وإستراتيجيته االحتاللية ،فع ّمق من
إستراتيجيته تجاه باشور كردستان ،وصعّد من
هجماته عليها ،واألهداف األساسية لتركيا منذ
عام  1991ليس فقط الهجوم وخلق البلبلة ،إنما
االحتالل والسيطرة والتحكم بالقوى السياسية
والعسكرية الموجودة هناك ،بهذه الطرق يحاول
تحريض جميع األطراف ضد حزب العمال
الكردستاني ومحاربته بشتى الوسائل الممكنة».
وحول الخطط التركية االقتصادية التوسعية في
باشور كردستان أضاف فاضل« :تستخدم دولة

االحتالل التركي حزب العمال الكردستاني
كذريعة الحتالل باشور كردستان» .وتابع:
«تركيا تستفيد من الفراغ السياسي في العراق
من أجل تحقيق أهدافها االحتاللية ،وتعتبر
باشور كردستان الغنية بالموارد الطبيعية
وثرواتها الباطنية ،هدفها األول للسيطرة عليها،
وتسعى لالستفادة من ذلك في تقوية اقتصادها
المنهار؛ ألنه في السنوات األخيرة الماضية
ست تركيا من الناحية االقتصادية مما أثر
أُف ِل َ
على الشعب التركي ،كما أفلست العديد من
الشركات ،لذلك ولكي تستطيع تقوية اقتصادها
واالستفادة من اقتصاد باشور كردستان؛ ترى
فيها نقطة هامة لمنع انهيارها».

استخدام الشعوب لتحقيق
األهداف والغايات
وتعليقا ً على استخدام وتسييس دولة االحتالل
التركي للشعوب في باشور كردستان وأالعيبها
التي تمارسها ضدهم ،تحدث فاضل بقوله:
«تركيا تستخدم سلطتها على الشعوب األخرى
في باشور وتريد التأثير عليها والتفكير بمثل ما
تفكر به هي ،واستخدامهم وتحريكهم في حربها

ضد الشعب الكردي في باشور كردستان ،هناك
أثر آخر هو أن تركيا استخدمت وسائل اإلعالم
هنا إلفشال وضرب حركة التحرر الكردستانية
في سياق الحرب الخاصة ،استخدمت العديد من
وسائل اإلعالم في باشور كردستان ووضعتهم
في خدمتها مما أثر على سياسة األحزاب الذين
باتوا غير قادرين على مواجهتهم ،لم تبق لهم
سلطة االستقالل والحرية ،فقدوا كل شيء
وأصبحوا تحت خدمة تركيا .إذا أمعن المرء
النظر في هذه القنوات من حيث المحتوى،
فسيرى أنها ال تخدمنا ،بل تخدم المحتل
التركي ،وهذا يؤثر بشكل كبير على حكومة
باشور كردستان».
وتابع فاضل بالقول« :تركيا لم تعد تعترف
بالحدود وتحاول الدخول شيئا ً فشيئا ً واحتالل
كامل الجغرافيا في باشور كردستان ،كما تريد
إجالء سكان القرى في تلك المنطقة بغية إنشاء
المزيد من القواعد العسكرية التركية ،واإلقامة
هناك ألكبر وقت ممكن .نستطيع القول بأنه
تم نشر حوالي  30ألف جندي تركي على
أراضي باشور كردستان ،موزعين في عدة
مراكز وثكنات وجبال ووديان ،ومن هنا ال بد
من اإلشارة إلى أن البعض من ضعاف النفوس
من الكرد يضعون أيديهم في أيدي االحتالل،
يستقبلون المحتل بكل رحابة صدر ،ويأتون بهم
إلى قراهم ويستضيفونهم في منازلهم ويقومون
بخدمتهم وضيافتهم».

الوحدة بني الكرد السبيل
الوحيد للخالص
وفيما يتعلق بهجمات وخطط االحتالل التركي
في باشور كردستان ،تحدث فاضل بالقول« :من
أجل منع الهجمات غير الشرعية التي تقوم بها
دولة االحتالل التركي ،يجب إنشاء جبهة موحدة
بين الكرد ضد االحتالل التركي في أسرع وقت
ممكن ،وبخاصة في المرحلة الحالية ،والتي
كبيرا
بات فيها التدخل العسكري يشكل تهديدًا
ً

على باشور كردستان واألجزاء األخرى من
كردستان ،وإن لم يكن هناك وحدة وتضامن بين
الكرد ،وإن لم تُسد الطرق أمام هذا التدخل؛ فإنه
سيؤدي إلى فقدان باشور كردستان ،هنا يمكننا
أن نناقش موضوع منع االحتالل على جبهتين،
األولى :الدولة واألحزاب السياسية ،والثانية:
الشعب واألفراد».
وقسم فاضل طريقة مواجهة االحتالل التركي
إلى جبهتين ،بقوله« :األولى تتكون من
الحكومات واألحزاب السياسية ،والثانية تتكون
من األهالي والمثقفين والناشطين ،من المهم جدًا
أن تراجع الدولة واألحزاب السياسية نفسها ،أي
أولئك الذين هم اآلن في جبهة العدو ولديهم
سياسات وطرق خاصة بهم ،يجب أن يبتعدوا
عن تلك السياسة ويسعوا إلى بناء جبهة موحدة،
من الضروري العمل بطريقة موحدة في إطار
مفهوم الدفاع عن باشور كردستان وتحمل
المسؤولية في القدرة على منع هذه السياسة
الخطيرة ،حيث تتخذ تركيا سياسة األرض
المحروقة ضد كل ما يمت للكرد بصلة ،ففي
باشور كردستان هناك حكومة ضعيفة وخانعة
وخائفة ،ومن الواجب على تلك الحكومة
التصدي للمخططات التركية وإن لم تقم بواجبها
فعليها الرحيل ،وتشكيل حكومة جديدة تستطيع
مواجهة هجمات االحتالل التركي وحماية
باشور كردستان من الهجمات التركية ،وبناء
عالقات قوية وجيدة مع حكومة بغداد ،وإعادة
العالقات االقتصادية التي قطعتها منذ سنوات
مع الحكومة العراقية بسبب مصالحها ومصالح
الدولة التركية ،لكي تستطيع الحكومة العراقية
بدورها مد يد العون لحكومة باشور كردستان
في التصدي لالحتالل التركي ومنعه من التدخل
في شؤونها الداخلية واحتالل أراضيها».

موقف شعبي واضح ضد االحتالل
وتابع فاضل حديثة قائالً« :هناك موقف ثابت
من قبل الشعب الكردي في باشور حول التدخل
التركي وأطماعه ،هناك مجتمع ورأيه في

هذه المسائل هام وبخاصة في هذه المرحلة
المصيرية ،ويبدو أن الشعب الكردي ال أمل
لديه في وضع الحلول لما يجري ،يمكن لجميع
فئات وأقسام المجتمع السياسي والمثقفين
واألكاديميين وصغار الكسبة والكادحين؛ أن
يجتمعوا بطريقة جادة لمناقشة الوضع وشرحه
والتعليق عليه وحله ،من الهام هنا أن يلعب
دورا رئيسيًا في تعزيز الوحدة ومنع
المثقفون ً
االحتالل .إن وظيفة المثقفين هي تحذير حكومة
اإلقليم على الدوام ،وفي أعلى المستويات،
من خطورة األوضاع التي تمر بها باشور
كردستان والمنطقة برمتها ،يمكن للمثقفين
أن يأخذوا زمام المبادرة بين األهالي في هذه
المرحلة ،هذا ال يعني الحديث عن الوضع في
وسائل اإلعالم ،بل تحمل المسؤولية عمليًا،
يجب على الشعب اتخاذ خطوات جادة بشأن هذا
الوضع لتحقيق ما يتطلبه الوضع الحالي ،ونحن
نحتاج اآلن إلى الوحدة والنقاش فيما يتعلق
بمدى خطورة هذه الهجمات على حياتنا وثقافتنا
وتاريخنا وبقائنا ،نحن بحاجة إلى بناء جبهة
شعبية موحدة وتطوير وتوجيه أنفسنا بطريقة
صحيحة للتخلص من هذه األوضاع الخطيرة
في المنطقة».
وفي ختام حديثه؛ وجه المثقف والمراقب
السياسي نوروز فاضل رسالة ألهالي باشور
كردستان بالقول« :إن رسالتنا ألهالي باشور
هي أن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية
في منع االحتالل والوقوف ضده ،يجب توظيف
جميع أفراده خدمةً لذلك ،كما يجب أن يجتمعوا
للنقاش حول ما يجري من مخططات تطالهم،
وأن يكونوا أصحاب قرار وإشراك شبابهم
في العمل والنضال من أجل الوقوف في وجه
المحتلين بكافة الطرق الممكنة .لقد حان الوقت
للوقوف صفا ً واحدا ً والدفاع عن حقوقنا،
والخطر التركي المحدق بنا ال بد من إيقافه
وإفشاله ،أما إذا لم نتدارك خطورة األوضاع
سنفقد باشور كردستان ولن يكون هناك حل أبدا ً
في أيدينا ،لذلك من الهام محاربته بعزم وإيمان؛
ألننا إن لم نفعل ذلك اليوم فلن تتمكن من إيقاف
االحتالل وأطماعه غداً».
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عداء الدولة التركية التاريخي للشعب الكردي
واألساليب المتبعة ضدهم

أموت آيدن
سعت الدولة التركية إلى ضرب ثورة روج آفا
والقضاء عليها منذ اإلعالن عنها ،ففي البداية
دعمت المجموعات المرتزقة مثل القاعدة
وداعش وجبهة النصرة ،إال أن ثورة الشعوب
ألحقت ضربات موجعة بتلك المجموعات
المرتزقة التي كانت تتلقى دعمها من أردوغان،
وتصاعدت الثورة يوما ً بعد يوم حتى باتت
شعوب العالم تساندها.

اردوغان ـ باهجيل وجهان
لعملة واحدة
حكومة أردوغان  -باهجلي الفاشية تسعى
لمواصلة مساعي القضاء على ثورة روج آفا،
ولكن هذه المرة لجأت إلى أساليب مختلفة،
وتسعى إلى ضرب الثورة من الداخل ،الدول
بحد ذاتها هي جهاز أو مؤسسة للحرب الخاصة،
وبشكل خاص الدولة التركية التي لجأت إلى
مختلف السبل والسياسات من أجل القضاء على
الكرد عبر القمع واالضطهاد ،وهذا جزء من
الحرب الخاصة التي تقوم بها.
العداء التركي لثورة روج آفا ال ينفصل عن
الذهنية المعادية للكرد التي انتهجتها الدولة
التركية عبر تاريخها ،وأبرز أشكال العداء
التركي للشعب الكردي تمثل في سياسات اإلبادة
الجسدية ،والتهجير والتنكيل التي ورثتها من
العثمانيين ،وسارت على نهجها ،واتخذتها منهجا ً
أساسيا ً في تاريخها المعاصر ،واستخدمت هذه
األساليب بشكل خاص ضد األرمن واليونان
والسريان ،واآلن تُمارس هذه السياسات ضد
الكرد.
استطاع الشعب الكردي الصمود والمقاومة ضد
جميع هذه الهجمات ،وكلما نجحت المقاومة
في إفشال الهجمات كانت الدولة التركية تنتهج
سياسات وأساليب جديدة ،فقد لجأت إلى العمالة
المحلية ،الجواسيس وشراء الذمم والدعارة
والمخدرات والتضليل اإلعالمي كأساليب
حرب أساسية ،والحقيقة أن تاريخ استخدام هذه
األساليب يعود إلى زمن الدولة العثمانية وزمن
التشكيالت الخاصة لدى االتحاد والترقي ،ومع
اتفاقيات سايكس بيكو ولوزان تم تطبيق سياسة
«فرق تسد» على الشعب الكردي.
في أعوام السبعينيات تم استخدام جميع هذه
األساليب مجتمعة ضد الحركة التحررية
الكردستانية ،ولكنهم هذه المرة أيضا ً اصطدموا
بجدار النضال والمقاومة من أجل الحرية التي
أبداها الشعب الكردي ،نضال الحرية الذي
تصاعد في باكور «شمال كردستان» مر بالعديد
من المراحل العصيبة ،وامتد تأثير هذا النضال
إلى باقي أجزاء كردستان ووصل إلى يومنا
الراهن ،ولكن الفكرة التي بقيت راسخة في
عقل الدولة التركية هي؛ معاداة الشعب الكردي
وإبادته.

الحرب الخاصة واستمرارها
ضد الكرد
وصوالً إلى عام  2000لم تتمكن الفاشية
البيضاء التي انتهجها األتراك من القضاء على
مسيرة نضال حرية الشعب الكردي ،وعلى
العكس من ذلك فقد تم القضاء على كل من انتهج
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هذه السياسات ،ولذلك فقد حان دور اللجوء إلى
الفاشية الخضراء والدين من قبل الدولة التركية،
وقد تم تكليف أردوغان بهذه المهمة.
لقد أدرك أردوغان ومعه دائرة الحرب الخاصة
أنهم ال يمكن أن يستمروا في السلطة طويالً ما لم
يتم القضاء على حركة الحرية ،وكان أردوغان
يقرأ مصير من سبقوه من الحكام بشكل جيد
واستنبط منه الدروس والعبر ،الدولة العميقة
كانت إلى جانب أردوغان ،وقدمت له دعما ً ال
محدوداً ،كما أن القوى التي ساهمت في تقسيم
كردستان خالل الحرب العالمية األولى وقفت
أيضا ً إلى جانب سلطة أردوغان ،وبالتوازي
مع ذلك كان نضال الشعب الكردي من أجل
الحياة الكريمة يتصاعد يوما ً بعد يوم ،سواء
في المنطقة أو العالم ،وبات مصير أردوغان
كمصير من سبقوه من الحكام األتراك.
في مثل هذا الوقت بالضبط ظهر داعش في
العراق كإحدى مخلفات القاعدة ،وبدأ بالتمدد
واالنتشار في سوريا ،ليتحول إلى كابوس يهدد
اإلنسانية ،حيث تمكن من هزيمة الجيوش،
واجتاح المدن بين ليلة وضحاها ،اختطف النساء
واألطفال ،قتلوا واغتصبوا ،وخالل أيام تم
تهجير عشرات اآلالف من الناس ،أما المجتمع
الدولي فكان موقفه موقف القرود الثالثة ،ولم
يكن أحد ليرفع صوته ويقول كفى ،باختصار
كانت داعش هدية ألردوغان.
هذه المجموعات اإلرهابية بدأت بالهجوم على
الشعب الكردي سواء في سوريا أو في العراق،
وتصاعدت مقاومة الشعب الكردي ضد داعش،
بدايةً في شنكال ومن ثم مخمور وكركوك،
وصوالً إلى روج آفاي كردستان ،وتم دحر

وإفشال مخططات أردوغان الواحد تلو اآلخر،
تمكن الشعب الكردي من تصعيد المقاومة ودحر
داعش ،وتلقى دعما ً منقطع النظير من شعوب
المنطقة والعالم.

تجنيد العمالء لرضب
شعوب املنطقة
وتشكلت جبهة مقاومة شاملة بقيادة الشعب
الكردي وقفت في وجه المرتزقة والراديكاليين،
وأفشلت جميع حسابات ومخططات أردوغان
وشركائه ،لذلك عاد مرة أخرى إلى سياسات
ومخططات أسالفه ،وسعى إلى الضرب من
الداخل ،ولم يكتفوا بذلك بل لجؤوا إلى استخدام
وتجنيد العمالء والجواسيس .ومع األسف فقد

ُو ِجد في كردستان بعض من استجاب لهذه
السياسات والمخططات التركية ،حيث تم تجنيد
العديد من األشخاص وبأسماء مختلفة ،وهم
على األغلب أشخاص منبوذون في المجتمع،
وال قيمة اجتماعية لهم ،ومع ذلك أطلقوا على
أنفسهم تسميات وصفات حزبية ،كانت بعض
هذه األحزاب موجودة منذ سنوات دون أن
يلتفت إليها أحد ،وكانت مجرد تنظيمات مهمشة،
حتى أنه لم يكن لهم وجود أثناء الثورة ولكن تم
استخدام هؤالء العمالء من قبل الدولة التركية
لضرب حركة حرية الشعب الكردي.
وكان الهدف هو القضاء على الشعب الكردي
عن طريق هؤالء العمالء ،الذين ال تربطهم مع

ال ُكردايتي سوى أصولهم الكردية ،يستخدمون
لغة وثقافة ورموز الشعب الكردي ،ولكن باالسم
فقط ،ووضعوا أيديهم بيد الدولة التركية ووقعوا
على فرمانات إبادة الشعب الكردي ،وتصرفوا
بناء على تعليمات الدولة التركية .ينطقون
باستمرار باسم الكرد وكردستان ،يقولون
أنهم يعملون على الساحة الدولية باسم الكرد
وكردستان ،ويروجون بين الناس أنهم يمثلون
نهج ال ُكردايتي ،ولكنهم يمتهنون العمالة والخيانة
ضد الكرد ،عقدوا اجتماعات علنية وسرية مع
الميت التركي «المخابرات التركية» في أنقرة
وديلوك والرها وغيرها من المدن ،وكانوا
يفتخرون بذلك.
الحقيقة أن هذه األطراف التي تسمي نفسها
بالكردية لم تفعل أي شيء للشعب الكردي ،ومنذ
بداية الثورة وعندما كان الشباب الكرد يضحون
بدمائهم ضد مرتزقة الدولة التركية ،كانت
تلك األحزاب واألطراف تعقد االجتماعات مع
«الميت» التركي ،ويتم استقبالهم في الفنادق
والمطاعم الفخمة ،وعلى الدوام كانوا يتشدقون
بشعارات «ال ُكردياتي».
أولئك الذين كانوا يعقدون الصفقات على حساب
قيم الشعب الكردي ،بدؤوا باألفول يوما ً بعد
يوم أمام الشرفاء الذين كانوا يضحون بدمائهم
من أجل الحرية ،ورغم مساعي شراء الذمم إال
أن شعب روج آفا لم يهتم بأولئك ،وتصاعدت
المقاومة في كل مكان ،كان المجتمع يميز
جيدا ً بين من يدافع عنه ومن يتهرب من هذا
الواجب .بعد أن تم القضاء على داعش ،بدأت

الدولة التركية باستخدام تلك األطراف العميلة،
كما بدأت بتنفيذ أساليب جديدة للحرب الخاصة،
وصلت إلى درجة أنها استخدمت تلك األطراف
كأحجار الشطرنج في هذه الحرب الخاصة،
وتم تدريب عناصر «الميت» من قبل الدولة،
بهدف نشرهم في المجتمع ،والقضاء على الثقافة
األصيلة ،ونشر الدعارة والتسيب األخالقي عبر
استدراج الشباب باستخدام المخدرات ومن ثم
استغاللهم ضد أبناء شعبهم..

أخوة الشعوب ستنترص يف النهاية
من أهم مميزات وخصائص ثورة روج آفا أن
الكرد والعرب والسريان والشعوب األخرى
وقفوا إلى جانب بعضهم البعض ،لذلك سعت
الدولة التركية إلى إثارة الفتنة والتفرقة بين الكرد
والعرب وغيرهم ،وسعت إلى إثارة العداوة
بينهم ،وروجت مختلف الدعايات واالفتراءات
المضللة بهدف تشويه صورة اإلدارة الذاتية
الديمقراطية.
لقد انتهجوا سياسة قائمة بشكل أساسي على
الدعاية ضد حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات
حماية الشعب ،وتم احتالل عفرين وكري سبي
وسري كانيه لتحقيق هذه الغاية ،ولكن في
معركة عفرين ظهر للجميع من الذي وقف
إلى جانب شعبه وواصل المقاومة ،ومن الذي
وقف إلى جانب األعداء وباعوا قضية ومستقبل
شعبهم للعدو.
فمن جهة تم عبر العمالء والجواسيس ،بث
الدعايات المغرضة واالفتراءات واألخبار
المضللة بين أفراد المجتمع ضد اإلدارة الذاتية
وحزب االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية
الشعب والمرأة ،ومن جهة أخرى عمدوا إلى
بث الفوضى والوهن واليأس في المجتمع عن
طريق وسائل التواصل االجتماعي ،وعن
طريق العمالء الذين استغلوا القيم الكردية،
والذين قبضوا ماليين الدوالرات في ديلوك
والرها وأنقرة ،وبالتالي سعوا من أجل تنظيم
المجتمع لمناهضة قيادة الثورة في روج آفا.
وكما قال تيودور أدورنو «ال حياة صحيحة في
الخطأ» وال يمكن اإلجابة بشكل صحيح على
األسئلة الخاطئة ،فبدالً من محاسبة ومساءلة
أولئك الذين احتلوا كردستان ،وارتكبوا
المجازر ،يتم محاسبة ومساءلة من قاوموا
وصمدوا من أجل الحرية ،وهذه مسألة خاطئة،
وال يمكن أن يكون الجواب صحيحاً.
خالصة القول ،إنهم كانوا يسعون من خالل تلك
الهجمات إلى القضاء على اإلدارة الذاتية ،وبث
الفتنة والصراعات بين الشعوب في المنطقة،
وبناء عليه فإن السؤال األهم هو ماذا يجب أن
يفعل كل واحد منا؟ األمر األهم هو طرح األسئلة
الصائبة ،يجب أن تتم عملية مساءلة مجدية،
والكشف عن حقيقة جميع األطراف ،ليتبين
من هي الجهة التي تناضل من أجل المستقبل
والنظام الديمقراطي ومن أجل الحياة المشتركة
بين الكرد والعرب والسريان واألرمن وجميع
الشعوب األخرى ،ومن الذي يعتدي على تلك
الشعوب؟

روناهي القاهرة ...ضياء روج آفا

الثورة الجزائرية
بين زعم اإلرهاب
وحقيقة النضال
رجائي فايد
هناك تباين في نظرتني حلالة واحدة ،النظرة
األولى ترى أنها إرهاب ،والنظرة الثانية تراها
نضاال ً وكفاحاً ،وكان مرجع هذا التباين إلى
معطيات الزمان واملكان ،بحيث يتبدد ذلك
التباين بتبدد إحداهما أو كليهما معاً ،فتتحد
النظرتان في نظرة واحدة ،وهذا ما حدث عندما
طالب الرئيس اجلزائري من نظيره الفرنسي،
إعادة رفات أبطال حرب التحرير اجلزائرية (الذين
كانت فرنسا تعتبرهم في املاضي إرهابيني
وق َ َتلة) من متحف اإلنسان في فرنسا ،ليعاد
دفنهم وتكرميهم في أرض اجلزائر ،التي ضحوا
وقبل الرئيس الفرنسي
بحياتهم من أجلهاِ ،
ذلك معتبرا ً أنهم مناضلون ضحوا بحياتهم
من أجل االنعتاق من نير االستعمار ،رغم
أنهم كانوا في مفهوم أسالفه إرهابيني
وقتلة ،لقد ضحى الشعب اجلزائري من أجل
حريته بالكثير من دماء أبنائه حتى سمي
اجلزائر بحق «بلد املليون شهيد» .وما كان
من املمكن للجزائر أن تنال استقاللها إال
بدم هؤالء (وللحرية احلمراء باب  ...بكل يد
مضرجة يدق) ،واجلزائر حتتفل في أول تشرين
الثاني من كل عام بذكرى اندالع ثورتها،
ففي مثل هذا اليوم من عام  1954اندلعت
ثورة التحرير اجلزائرية ،حيث انطلقت أولى
رصاصات الثورة مبنطقة األوراس ،وسرعان ما
امتد لهيب الثورة إلى بقية املدن اجلزائرية ،لقد
بدأت الثورة بعدد محدود من الثوار ،مسلحني
ببنادق تقليدية وبنادق صيد وقنابل بدائية
من مخلفات احلرب العاملية الثانية ،وتقدر
الشهادات والدراسات التاريخية بأن الثوار ،في
فجر الثورة ،لم يكن في حوزتهم إال ما يقارب
 400قطعة سالح ،لكن هذه البداية املتواضعة
للثورة أدت إلى حدوث أزمات سياسية خطيرة
في فرنسا ،بل شكلت العد التنازلي لسقوط
اجلمهورية الفرنسية الرابعة لتحل محلها
اجلمهورية اخلامسة ،والتي فشلت هي األخرى
في القضاء على الثورة ،التباعها نفس العنف
مع اجلزائريني ،مما أدى إلى تشويه املكانة الدولية
لفرنسا ،وأسفر ذلك عن إصدار األمم املتحدة
قرارا ً مينح شعب اجلزائر حق تنظيم استفتاء
من أجل نيل استقالله ،وبعد سلسلة من
املفاوضات بني احلكومة الفرنسية التي تولى
رئاستها اجلنرال شارل ديغول ،وكان الطرف
اجلزائري في تلك املفاوضات بعض القادة
املناضلني املعتقلني في السجون الفرنسية،
ولم يكن الطريق إلى تلك املفاوضات سهالً،
وإمنا كان مليئا ً باملؤامرات ،ومنها اختطاف قادة
الثورة في عملية قرصنة جوية ،تذكرنا مبا حدث
فيما بعد بقرصنة اختطاف املناضل عبد اهلل
أوجالن ،ففي طريقهم بالطائرة إلى تونس أقدم
طيران اجليش الفرنسي في  20تشرين األول
 1956على اختطاف الطائرة التي تقل قادة
الثورة (أحمد بن بلال ومحمد بوضياف وحسني
آية أحمد ومحمد خيضر) ،وبتلك القرصنة
أفشل جنراالت اجليش الفرنسي املفاوضات
التي كانت قد بدأت بوساطة تونسية ومغربية،
حيث سجن هؤالء في السجن الفرنسي
السانتي في جزيرة إكس ،لكن عملية القرصنة
تلك وتداعياتها كانت املسمار األخير في نعش
اجلمهورية الفرنسية الرابعة ،وإجبار حكومة
اجلمهورية الفرنسية اخلامسة بعد مماحكات
على إطالق سراح هؤالء القادة املناضلني والبدء
في املفاوضات معهم ،وأذكر أنني اشتركت
مع اجلماهير املصرية في االستقبال الشعبي
احلافل لهؤالء ،وأتذكر جيدا ً حلظة وصولهم
إلى قصر الطاهرة في سيارة مكشوفة وهم
يحيون اجلماهير احملتشدة قرب أبواب القصر،
وانتهت املفاوضات بالتوقيع على اتفاقية إفيان
في آذار  ،1962ومن بعدها أجري استفتاء على
استقالل اجلزائر ،وبقية احلكاية معروفة .لكن
ما نقصده بهذه الكلمات ،هو مدى التباين
في النظرتني حيال ثورة اجلزائر وقادتها بني
املاضي واحلاضر ،ثم تبدلت تلك النظرة بفعل
تغير الزمان إزاء حدث تاريخي واحد ،فجماجم
شهداء الثورة التي كانت في متحف اإلنسان
في باريس ،بصفتهم مجرمني ،أعيدت إلى
اجلزائر في احتفال مهيب يليق بأصحابها.
أهدي هذه الكلمات إلى ملناضل السجني في
سجن إميرالي بتركيا منذ عقدين من الزمان،
السجان على تغيير
فسيأتي يوم يجبر فيه
ّ
ً
نظرته إليه ،وأهديها أيضا إلى املناضلني في
جبل قنديل ،فكلي ثقة بأن نضالهم لن يذهب
سدى ،وإلى أهالي املدن والقرى السورية التي
احتلتها تركيا ،فإن يوم انعتاقهم من االحتالل
قد اقترب.
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ِ
بلوحاته
رسام موهوب ُيحاكي الوطن

ِّ
ٍ
أمني
مساجد في ظل انفالت
عفرين...
ٌ
ّ

روناهي /جل آغا :مكان يجتمع فيه الوطن والتاريخ؛ األصالة والعراقة والذوق الرفيع ،واإلحساس المرهف؛ اللوحات الخشبية والحجرية والزجاجية التي تحمل في ثنايا تعرجاتها تاريخ
الوطن؛ فزيتون عفرين ُيغازل شمس سري كانيه ومجزرة األرمن حاضرة في لوحاته ،تسمع شكوى وآهات «حلبجة» وال يغيب القائد عبداهلل أوجالن عن مرسم الفنان «حسين العلي» في
يجهز لمعرضه بموعد لم يعلن عنه بعد.
مدينة رميالن الذي
ّ

القائد عبدالله أوجالن حارض يف
قلبي ومرسمي

تقرير /غزال العمر
حسين العلي ذو األربع والخمسين عاما ً يمارس
موهبته في الرسم التي خصته السماء بها منذ خمسة
بالتخرج من أكاديمية دمشق
وثالثين عاما ً ليكللها
ّ
للفنون الجميلة؛ لتصبح الموهبة فنا ً احترافيا دقيقا ً
مدروسا ً بشك ٍل علمي كما وقد حصل على شهادة
للرسم من أكاديمية السليمانية في باشور كردستان
أيضاً ،وقام بعدة معارض جاب بها أنحاء الوطن
من ديريك إلى كوباني لتمتد إلى أربيل ودهوك.

قبل أن أرسمها
لوحايت ترسمني َ
فما كان من صحيفتنا إال أن قامت بجولة في مرسمه
الصغير الذي ال تتجاوز مساحته الخمسة أمتار في
غرفة تطل على شوارع رميالن العريضة لتتنفس
فنا ً وذوقاً ،وعراقة عند دخولك للمرسم الذي
يجهز فيه العلي لمعرضه المنتظر؛ فكان سؤالنا
األول للفنان «حسين العلي» عن عالقته بالريشة
واللوحة؟ ليجيب قائالً« :أخطط لشيء وأرسم عدة
أشياء غير مخطط لها فغالبا ً ما ترسمني اللوحة
وتع ِبّر عني ،وتفهمني أكثر مما أفهم نفسي».
وأوضح العلي بأن لوحاته واقعية وال تستند للخيال
ألن الواقع الذي نعيشه أشد فظاعة من الخيال نفسه
حسب تعبير

اللوحات تُعلِن رصختها
األوىل بني يديه

وأشار العلي إلى أنه هناك قصة عشق تربطه مع
كل لوحة من لوحاته التي يشعر وهو يرسمها؛

أعاد البروفيسور مصطفى خياطي في مؤلفه
الجديد الموسوم بـ «نساء تركنَ بصمات في تاريخ

وكأنه ينتظر والدة ول ٍد من أوالده؛ ينتظر أن يطلق
وصرح العلي
صرخته األولى بين أحضانه؛ كما
ّ
بأنه يضيع بين خطوط لوحاته وسرعان ما يعود
لتوازنه عندما ينتهي منها.

الخشب والحجر
والزجاج ينطق بلوحاته

هذا وقد رافقنا بجولتنا في أرجاء المرسم لنقف
عند عدد من اللوحات؛ ليكلمنا فيها عن إسقاطاته
النفسية ولواعجه الروحية التي تحتضنها كل لوحة
من لوحاته فكانت تحية اإلجالل األولى للوحة
يبتسم فيها القائد «عبدهللا أوجالن» ابتسامة تصميم
وقوة يستمد منها الناظر كل ما هو جميل؛ فتحدّث
لنا عما تعنيه له هذه اللوحة قائالً« :أنه رمز السالم
واألب الروحي لي» ،وأكمل حديثه عن الشعور
النفسي الذي رافق رسمه لهذه اللوحة حيث لم
تنقطع دموعه عندما رسم هذه اللوحة؛ فكانت
دموع أمل وعرفان بالجميل ،وامتنان لشخص
يعيش حياته داخل القضبان ليرسم هو ويفرح غيره
ويتعلم األخر».

أما عن لوحة ألم القائد عبدهللا أوجالن فقد علّق
قائالً« :هي أم لجميع أبناء الوطن وأنجبت رمز
األمة الذي يمنحهم الصبر واألمل على مواصلة
الحياة وتستحق أن نصنع لها تمثاالً ،وليس لوحة
فقط».

املرأة رمز للعطاء كام الوطن
أما عن لوحة أنثوية تتزين جبهتها بغصني زيتون
وعنب وتتوشح بكوفية تمثّل التراث الكردي
ض َح أسرار هذه اللوحة؛ بأن العنب
العربي فقد و ّ
والزيتون من أكثر األشجار قدسية فكل بيت في
أصقاع هذا الوطن يكاد ال يخلو منهما ،والفتاة رمز
للوطن واألغصان التي التفت حولها ما هي إال
تعبير عن الوحدة التي تجمع مكونات الوطن من
كرد وعرب وسريان وأرمن متمسكين بجذورهم.

هذا وقد تابع العلي حديثه عن لوحات تمثّل مجزرة
األرمن حيث تجسد ذلك برسمه ألم حملت أوالدها
هاربة من وحشية وهول ما فعله بهم األتراك .أما
عن لوحة تمثّل مجزرة «حلبجة» التي القى فيها
نظام ظالم؛ حيث رسم
كرد العراق حتفهم على ي ِد ٍ
أما ً مع صغارها تحملهم على ظهر دابة رفضت
استبدالها بسيارة فخمة ألنها ستصعد الجبل والدابة
أقدر من السيارة على ذلك ،حيث كان هدفها النجاة
بصغارها؛ ليؤكد بأن هذه القصة حقيقية وحصلت
مع إحدى النساء في ذلك الوقت

الرسم رسالة إنسانية
تحمل هموم الوطن

كثيرة هي اللوحات التي حملت أوجاع الوطن
والنزوح وكذلك التصميم واإلرادة والقدرة على
متابعة الطريق؛ ومن أجمل لوحاته تلك التي رسم
بها فتاتين مقاتلتين يسقط تحت قدميهنا وينهار
مرتزقة داعش المزعوم؛ فأغلب لوحاته تحاكي
الوطن والمرأة التي يعتبرها مثالً أعلى لألمل،
للعطاء ،للطيبة فهي طاهرة كطهر األرض.
بكالم بليغ؛ يصلك
فنان مبدع تتحدث رسوماته
ٍ
إحساسه وإيمانه بقضايا الوطن بمجرد النظر
والتمعن فيها؛ يرسم في الظل ليعبّر عن نفسه ال
تبهره األضواء فعمله الفني يتحدث عنه؛ فالرسم
عالمه الخاص الذي يرى العالم من خالله فتحية
طيبة لمن حمل الوطن بقلبه وفنه.

أما عن طريقة رسمه فيما إذا كان يستعمل األلوان
الزيتية أم يستعمل أدوات أخرى ،قال العلي« :أنا
إنسان بسيط وعميق أحب الطبيعة وعطاءها؛ أبتعد
عن الخداع والغموض واأللوان الزيتية تخدع وأنا
أحب الوضوح» .هذا وقد تابع حديثه أجد في الحرق
على الخشب والنقش والتنقير على الحجر والزجاج
عالمي الطبيعي البعيد عن التصنع ،وأضاف العلي
بأنه يوظف الطبيعة لخدمته فالخشب والحجر
والزجاج يتكلم بين يديه في كل لوحة ينجزها؛
فالناظر للوحاته يذهب معها لعالم آخر؛ وذلك
لصدق إحساسه الذي ينعكس على المتلقي

س َير ألهم النساء الجزائريات على مرِّ التاريخ

الجزائر» إلى الذاكرة مسارات المرأة الجزائرية
في فترات تاريخية متباينة ،بدءا ً من العصور

تاريخ املنطقة ترويه اللوحات

القديمة إلى الوقت المعاصر ،في نوع من التقويم
شمل أسماء بارزة لمناضالت وسياسيات وراهبات
وفنانات ورياضيات.
يعطي هذا المؤلف ،الصادر عن منشورات
المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار بالجزائر ،نبذة
عن حياة نساء تركنَ آثارا ً في تاريخ الجزائر ،بدءا ً
من األميرة القرطاجية صوفونيسبا ( 235ق م -
 203ق م).
الكتاب تطرق إلى سير نساء مؤثرات تاريخيا
من ملكات ومناضالت وصحافيات وسياسيات
وأديبات وفنانات ورياضيات وغيرهن ،كما قدم
الكاتب نماذج نساء من العصور القديمة محاربات
وراهبات وكذلك نساء دولة مثل كليوبترا سيليني
الثانية ( 40ق م –  6م) زوجة يوبا الثاني
واألميرة والكاهنة والمحاربة روبى (– 384
 )434وتينهينان وكل األساطير التي قيلت عن
هذه الشخصية المحورية في الثقافة الترقية ،وكذا
الملكة البربرية ديهيا التي عرفت باسم كاهنة.
وأبدى مصطفى خياطي اهتماما ً كبيرا ً بالمرأة

في المغرب الكبير بعد إسالم سكانه ،حيث أفرد
حيزا ً خاصا ً لمكانة المرأة اإلباضية في المجتمع
وتأثيرها في مختلف ميادين الحكم خالل الدولة
دون الكاتب أسماء لنساء برزن
الرستمية .كما ّ
خالل الحكم العثماني مثل فاطمة تاوزوغرت
( )1641 – 1544وهي أول امرأة تحكم األوراس
بعد الكاهنة.
كما ساق الكتاب أمثلة عن دور المرأة في حقبة
االستعمار الفرنسي ( )1954 - 1830من بينهن
الال فاطمة انسومر ( ،)1886 – 1830وهي
من وجوه مقاومة االستعمار في منطقة القبائل،
وكذلك نماذج عن نساء في المحيط األسري لألمير
عبدالقادر ،مثل رقية بنت الحرمة التي ساهمت
في قيام انتفاضة أوالد سيدي الشيخ .كما تطرق
إلى نساء قام االستعمار بنفيهن وعددهن مجهول.
لم يغفل خياطي في عمله التاريخي الدور الكبير
الذي قامت به المرأة خالل فترة االحتالل الفرنسي
خاصة في مجال التعليم.

نظمت هيئة المسرح والفنون األدائية السعودية
لقاءها االفتراضي الثاني أخيرا ً مع المسرحيين
الشباب بعنوان «أصوات مسرحية جديدة»،
واستضافت فيه الممثل والكاتب المسرحي
عبدالعزيز جرب ،والسينوغرافي والمخرج محمد
جميل ،والممثل والكاتب المسرحي ثامر الحربي،
فيما أدارت اللقاء -الذي أقيم عبر قناة وزارة الثقافة
على منصة يوتيوب -الكاتبة المسرحية إشراق
الروقي.
وتناول المشاركون دور هيئة المسرح والفنون
األدائية ،ومبادرة فرقة المسرح الوطني في خلق
بيئة جاذبة من شأنها صناعة فرص حقيقية الحتراف
المواهب المسرحية السعودية ،وتصديرها للسوق
المحلي ،إضافة إلى جانب تدريب العاملين في
مجال المسرح على األمور الفنية واإلدارية،
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وضرورة إيجاد سبل للشراكة التعاونية بين هيئة
المسرح والفنون األدائية والمؤسسات الحكومية
والخاصة الستثمار الموظفين الموهوبين ،وتسهيل
اإلجراءات الخاصة بتفريغهم ليتمكنوا من اإلسهام
في اإلنتاج الثقافي والفني والمسرحي في المملكة.
وتحدث في بداية اللقاء عبدالعزيز جرب عن
اإليجابية والتفاؤل التي يعيشها المسرحيون في
السعودية بعد سنوات طويلة من التهميش للنشاط
المسرحي ،مشيرا ً إلى أن أغلب الفنانين بدأوا
يلمسون بشكل واضح التغيرات اإليجابية بعد
أن أصبح ألحالمهم ملجأ ،ولواقعهم المسرحي
مؤسسة رسمية تسهم في المضي به قُدماً ،وهو ما
جعل طموح الشباب يزداد رغبة في اإلسهام في
خدمة عمل هيئة المسرح والفنون األدائية إلثراء
الحركة المسرحية التي تعد امتدادا لحركة قادها

تحديات كثرية تواجه
العمل املرسحي
وتباينت الكثير من اآلراء في النقاشات المختلفة،
هناك تحديات كثيرة تواجه العمل المسرحي ،منها
ضعف سوق اإلنتاج المحلي ،واقتصار ظهور
المواهب في المهرجانات المسرحية فقط ،إضافة
النحسار األعمال الفنية في بعض المدن الكبرى
وغيابها في الكثير من مناطق المملكة ،كما أن
قلة أو انعدام الوظائف المتخصصة في المجال

المسرحي تعد من أهم التحديات التي تواجه
العاملين في هذا المجال ،فيما هناك فرق شاسع بين
ما يُقدم على خشبة المسرح والجمهور ،إضافة إلى
ذلك غياب االهتمام بتصدير الموهبة المسرحية.

رامان آزاد
ي في مدينة
تستمر حالة الفوضى والفلتان األمن ّ
عفرين وقراها المحتلة ،وتتكرر حوادث التفجير
ي ،بالتوازي مع االعتقا ِل
واالقتتال الفصائل ّ
ي من قبل األجهزة التي صنعها االحتالل،
التعسف ّ
االختطاف التي يقوم بها المرتزقة
وكذلك حاالت
ِ
لفقدان أدنى
ي ،وفي تجاه ٍل
ِ
بغاية االبتزاز المال ّ
بناء
معايير األمن والسالمة ت َّم اإلعالن عن ِ
أراض مستولى عليها.
مسجدين في
ٍ

استشهاد طفل كُردي
مساء األحد  2020/7/26وقع انفجار بواسطة
عبوة ناسفة على طريق جندريسه بمركز المدينة،
قرب مغسلة العموري وكراج القى القديم ،وأسفر
عن استشهاد الطفل رمضان كاميران خليل (10
أعوام) وإصابة أربعة أشخاص هم :روخاش
كاميران خليل ( 6أعوام) ،رشفان كاميران خليل
( 7أعوام) وإصابته بليغة ،فاطمة شيخو (29
عاماً) ،تم إسعافهم إلى مشفى الشفاء ،والمصاب
الرابع رفيق مالوي ( 35عاماً).
يُذكر ّ
أن المواطنة الكردية صبيحة سيدو
صادق من قرية داركير ،استشهدت األربعاء
 22/7/2020بسبب اشتباكات اندلعت قرب
مشفى آفرين ،واستخدمت فيها األسلحة الخفيفة
والمتوسطة ،بين مجموعتين من مرتزقة «جيش
الشرقية» ،كما أصيب سائق تكسي وطفل.

تفاصيل استشهاد املسن الكُردي
إسامعيل علو إسامعيل

واستعرض أيضا ً مسار نساء من الحركة الوطنية
مثل ايميلي بوسكان زوجة مصالي الحاج وخيرة
بلقايد وأيضا ً نساء من الحزب الشيوعي الجزائري
والحركة الوطنية ،وأنشأت هذه األخيرة جمعية
النساء المسلمات التي ترأستها ماميا عبد العالي
ونفيسة حمود.
يجد متصفح الكتاب معلومات عن مناضالت
ومجاهدات مثل جميلة بوحيرد وحسيبة بن
بوعلي وجميلة بوباشا وسامية لخضيري وزهرة
ظريف وجاكلين قروج وآني ستينر ،ويشير كذلك
في صفحاته إلى نساء َّ
كن ضمن فيدرالية جبهة
التحرير الوطني بفرنسا وأسماء أوروبيات ساندن
الثورة التحريرية ،كذلك يذكر المحكوم عليهن
باإلعدام واللواتي َّ
كن عرضة للتعذيب واالغتصاب
وشهيدات معسكرات االعتقال الخاصة بالنساء.
وخصص الكتاب فصالً لمرحلة ما بعد االستقالل
بإبراز أسماء صحافيات وسياسيات وأديبات
وفنانات ورياضيات.

مسرحيون سعوديون :هناك تحديات لكن كلنا أمل
لسنوات طويلة رواد ضحوا بالغالي والنفيس لدفع
الحركة المسرحية رغم التحديات والصعوبات
التي واجهتهم في العقود الماضية.
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نشر موقع عفرين بوست تفاصيل جديدة حول
استشهاد المسن «إسماعيل علو إسماعيل»
من أهالي قرية «خازيانا تحتاني» بناحية
«موباتا» .فقد تو ّجه الشهيد «إسماعيل» يوم
الثالثاء  2020/7/20إلى أرضه في القرية
لقطف محصول السماق ،وكان قد استكمل ك َّل
اإلجراءات المطلوبة وحصل على الرخصة
بجني محصوله ،إال أنّه فوجئ بوجود مجموعة
من المسلحين يتجاوز عددهم الخمسين ،وهم
يسرقون المحصول ،فدخل في شجار معهم،
إال أنّهم أساؤوا إليه وأشهروا عليه السالح
مهددين بقتله ،وطردوه من أرضه .ولم تسمح
الحالة الصحية للشهيد «إسماعيل» بتحمل وقع
الحادثة عليه واإلساءة المتعمدة إليه ،إذ يعاني
من ارتفاع ضغط الدم ،المتجاوز  210مليمتر
زئبقي أحياناً ،وارتفاع نسبة السكر أكثر من
 450ملغم ،وهي أسباب تؤدي للوفاة بنوبة قلبيّة
ي مفاجئ ،ومع
بحال التعرض لضغط عصب ّ
ي أُسعف إلى مدينة عفرين،
انهيار وضعه الصح ّ
ولكنه استشهد قبل الوصول إلى المدينة.
وكان الشهيد «إسماعيل علو إسماعيل» مقيما ً
في مركز ناحية جندريسه في شارع  ١٦غرب
سوق الهال (قديماً).

اعتقاالت تعسف ّية

فالفنان بشكل عام مشغول بالجوانب الفنية
واإلبداعية ،وقد ال يجد الوقت الكافي ليعطي
الجانب اإلداري حقه ،لذلك من الضروري
التركيز على صناعة قادة من الجيل الشاب وذلك
باالستفادة من خبرات الرواد وأصحاب التجارب
الذين يملكون رصيدا كبيرا ً من السنوات ال يقل عن
 25سنة ،وهو ما سيختصر على الشباب المدة في
خوض تجارب سبق وخاضها مسرحيون قبلهم.
من جهته تطرق الفنان محمد جميل للعقبة التي
تواجه أغلب العاملين في المسرح ،وهي تتعلق
بالتوفيق بين حياتهم الوظيفية -التي تأخذ منهم جل
طاقتهم ووقتهم -ومزاولة النشاط المسرحي ،ورغم
ذلك ال زال المسرحيون يضحون بوقتهم الخاص
لمحاولة إنعاش شغفهم الفني.

محررة الصفحة  -هايستان أحمد

التقارير والتحقيقات

 30تموز  2020الخميس

اعتقلت مرتزقة «الشرطة العسكرية» األحد
 ،2020/7/26عددا ً من المواطنين ال ُكرد،
من مواقع مختلفة ،فاعتقلت المواطن «محمد
حمدوش» من قرية «جوقه» ،والمحامي لقمان
حنان بن حميد ( 40عاماً) من قرية داال بناحية
معبطلي من منزله بحي المحمودية في مدينة
عفرين واقتيد إلى جهة مجهولة ،بحسب منظمة
حقوق اإلنسان ،علما ً َّ
أن المحامي لقمان يعاني
وآالم بالمفاصل منذ سنوات.
من ديسك بالفقرات
ٍ
وفيما أُفرج عن «محمد حمدوش» بعد دفع 500
ي ،بقي مصير المحامي «لقمان»
دوالر أمريك ّ
مجهوالً.
واعتقلت أيضا ً المواطنيَن ال ُكرديين «عكيد
حمو» و»منذر حبش» من أهالي قرية ديكه،
وهما في الثالثينات ،من مكان عملهما بالمنطقة
الصناعية بمدينة عفرين.
واعتقلت عناصر من االستخبارات التركية
(الميت) في  ،2020/7/23المواطن «هيثم
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فاطمة شيخو مصابة

روخاش كاميران ؟ مصابة

رمضان محمد عو

سرقت أغراض
سيدو» من قرية ترميشا بناحية شيه ،من منزله موسى» زوجة حسين قنبور ،و ُ
الكائن في شارع  16بمدينة جندريسه واقتادته منزليّة منه.
إلى جهة مجهولة.
اعتقلت عناصر ما يُس ّمى الشرطة العسكريّة في
توافد عائالت مستوطنة
سجن ماراتيه السبت  2020/7/25المواطن
ي أحمد أحمد رشيد الملقب أبو مظلوم
الكرد ّ
ذكر موقع عفرين بوست في 2020/7/28
( 60عاماً) عاما ً من قرية ترميشا ،أثناء زيارته
ّ
أن عشرات العائالت المستوطنة تتوافد إلى
بتهم كيديّة
ألبناء قريته المعتقلين بالسجن،
ٍ
عفرين من بلدات جبل الزاوية بريف إدلب،
أبناء
من قبيل التعامل مع اإلدارة السابقة من
ِ
ً وسط أنباء عن تحضيرات روسيّة سوريّة لبدء
قريته وزيارتهم ،وال يزال مصيره مجهوال.
ي ضد مجاميع المرتزقة وما يُس ّمى
والمواطنون المعتقلون في سجن ماراتيه عم ٍل عسكر ّ
ي» .وذكر الموقع ّ
أن
ي السور ّ
«الجيش الوطن ّ
(معراته) هم:
عوائل من إدلب وصلت قبل يومين إلى عفرين
ــ حسن أمين أحمد :اختُطف بتاريخ
وتبحث عن منازل ،فيما يجول المرتزقة على
 2020/02/18من قبل ميليشيا السلطان سليمان
ي مبرر
شاه (العمشات) بتهمة التعامل مع اإلدارة السابقة المناز ِل ويطلبون عقودا ً بحثا ً عن أ ّ
ً إلخراجِ العائالت الكرديّة منها ،وإسكان عائالت
وواجب الدفاع الذاتي ،علما ً بأنه اختُطف سابقا
مستوطنة بدالً منها.
لمدة تتجاوز  10أشهر وأُطلق سراحه بعد تسوية
ي ودفع الغرامة الماليّة .وثالثة
وضعه اإلدار ّ
مواطنين من القرية اختُطفوا في  2020/7/22مصادرة البطاقات الشخص ّية بغاية
بتهمة التعامل مع اإلدارة الذاتيّة ،وأداء خدمة
االبتزاز املا ّيل
واجب الدفاع الذاتي ،وهم :عماد حسن علي،
فوزي نوري حسن ،عابدين أحمد خليل .علما ً
أقام مرتزقة «جيش اإلسالم» حاجزا ً متنقالً
أن المواطنين الثالثة قد اختُطفوا في وق ٍ
ت سابق
(طياراً) أمام فرن «التقوى» على طريق
ودفعوا الفدية المالية لقاء إطالق سراحهم.
«ترنده» وصادر البطاقات الشخصية ،وطالب
واعتقل عناصر ما يسمى «الشرطة العسكرية»
ي الكائن في
الجمعة  2020/7/24المواطن أحمد محمد قنبر األشخاص بمراجعة مقره األمن ّ
منزل ُمستولى عليه وتعودُ ملكيته للمواطن
من قرية قرة كول لدى مروره على حاجز مدخل
ال ُكردي «صبحي عبدالو» ،من أهالي القرية
مدينة عفرين أثناء الذهاب إلى إحدى المشافي
نفسها .ويوم األحد  2020/7/26صودرت 7
لمعالجة ابنه المريض ،واتهموه بالتعامل مع
بطاقات شخصيّة من أهالي قرية «ترنده» ،بينهم
اإلدارة السابقة وأداء خدمة واجب الدفاع الذاتي،
سيدتان ُكرديتان والهدف من ذلك هو االبتزاز
واقتيد إلى جهة مجهولة.
ي.
ويوم الجمعة  2020/7/24اعتقل عناصر ما المال ّ
يسمى بالشرطة العسكريّ ِة وبالتنسيق مع مرتزقة
ّ
السلطان مراد المواطنَ ال ُكردي
المسن رمضان دعم قطري خفي لبناء املساجد
علو بن محمد الملقب بأبو ياسر ( ٧٢عاماً) ،من
منزله الكائن في قرية قسطل خضريانلي بناحية
ُ
بلبله ،ولم ترد معلومات عنه فيما بعد .ويُذكر أعلن في مدينة عفرين السبت  2020/7/25عن
َّ
ّ
أن
المسن رمضان سبق وأن اختُطف من قبل مشروع إقامة مسجد «الذاكرين» بسعة 1500
قوات االحتالل التركي والمسلحين الموالين له .مص ٍّل ،وقد تبنت «هيئة اإلغاثة اإلنسانيّة التركيّة
وذكر
ٌ
مصدر أن االعتقال جاء على خلفية وشاية  »IHHبناءه خالل عام ،وشارك نائب رئيس
ُّ
بتقديم
ياسر
أبو
المسن
شارك
فقد
بحقه،
كيديّة
ِ
الهيئة إرهان يمالك ،بوضع حجر األساس،
ب
ِ
واج ِ
عزاء في قريته ،وتحدث عن األوضاع والذي برر المشروع بقل ِة عدد المساجد بمدينة
القرية
سكان
بين
ة
المعامل
سن
ح
وضرورة
العامة
ِ
ُ
ق
عفرين ،وقد ت ّم االستيالء على موقع في سو ٍ
ي إلقام ِة المساجد وأزيلت األكشاك منه،
(بمختلف أصولهم) ومسائل الحالل والحرام ،شعب ّ
َ
ب له ،هو الشرطي
ذكر
حادث اعتقا ِل قري ٍ
كما َ
ومعروف عن هيئة  ،İHHعالقاتها مع حزب
ٌ
وصالتها المشبوهة مع قطر
أحمد عبد العزيز علو الذي ت َّم اعتقاله على خلفيّة العدالة والتنمية ِ
خالف مع
ٍ
ت اإلرهابيّ ِة في سوريا وتورطها
عنصر مسلح وتم تحويله إلى الشرطة والتنظيما ِ
ت التركيّة،
العسكريّة ,بعد هذا الحادث داهم المدعو عمار بنق ِل السالح بالتنسيق مع االستخبارا ِ
حج غازي المعروف باسم «عمار بيانوني» وسعت حكومة أنقرة لتغطية نشاطاتها ومنع
وهو قيادي في مرتزقة السلطان مراد منزل «أبو محاسبتها.
استيالء «جمعية
ياسر» ،وصادر بندقية مرخصة من قبل المجلس وفي سياق آخر تم تداو ُل خبر
ِ
المحلي للناحية ،واقتادوه إلى مقر الفصيل ،ومن العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي  »48الممولة
أرض زراعيّة بقرية تل طويل
ثم جرى تسليمه إلى الشرطة العسكرية في ناحية من قطر على
ٍ
راجو.
لبناء مسج ٍد عليها .وتعود ملكية األرض لمواطن
كردي من قرية عشونة بناحية بلبله.
ي
الديمغراف
التغيير
ق
ِ
ويأتي بنا ُء المساج ِد في سيا ِ
ّ
نهب البيوت
والثقافي لنشر فكر التطرف وفرض تغيير
أقدم عناصر من مرتزقة «فرقة الحمزة» ،على طويل األمد وسط تجاه ٍل تام لألولوية األمنية
نهب وسرقة خمسة منازل بقرية «قدا» بناحية وحالة فوضى السالح التي يسببها فكر التطرف
راجو ،وتعود ملكية تلك المنازل للمواطنين :والتكفير.
 -1منزل «حميد عرب» :سرقة جهاز خليوي
يك يرفض استقبال وفد
وجهاز الطاقة الشمسية وأغراض منزلية ،الوايل الرت ّ
 -2منزل «عريفة سليمان» زوجة المرحوم
أهايل قرية مه ّجرة
رفعت حاجي موسى :تمت سرقة مبلغ مائتي
ألف ل.س -3 ،منزل «عريفة حاجي موسى»
زوجة المرحوم صبحي حاجي موسى :تمت تو ّجه قبل أيام وفدٌ من أهالي قرية «باسليه»
ي،
سرقة أغراض منزلية4 ،ــ منزل «نازلية بناحية شيراوا ،للقاء والي االحتالل الترك ّ
شيخو» زوجة المرحوم حيدر حيدر حيث تمت والحصول على موافقة بالعودة إلى بيوتهم في
القرية ،بحسب موقع «عفرين بوست» ،إال ّ
أن
سرقة أغراض منزلية5 ،ــ منزل «خاليدة حاجي
ي» رفض استقبا َل وفد األهالي.
الوالي «العثمان ّ

المحامي لقمان حميد

الشهيدة صبيحة سيدو

الشهيد رمضان كاميران

ويُذكر ّ
أن قرية باسليه خالية من أهلها األصليين ،الرج من عائلة مستوطنة تنحدر من مدينة حلب،
وخاوية على عروشها ،منذ احتاللها في آذار وقامت امرأة مجهولة الهوية بإلقائه من هناك
 ،2018ويسيطر عليها مرتزقة «الجبهة بقصد القتل ،وسبق أن وقعت خمس حوادث
الشامية» الذين نهبوا ك َّل شيءٍ فيها .وتتذرع مشابهة أودت بحياة طفلين ،وتوفيت األربعاء
ي ،لمنع عودة األهالي )2020/7/29( ،الطفلة جنى الشيباني من
سلطات االحتالل الترك ّ
بوقوع القري ِة على خط التماس الساخن مع منطقة مستوطني حي جوبر الدمشقي إثر سقوطها من
الشهباء وقرى غير محتلة في ناحية شيراوا .وال الطابق الثاني ،ويبدو ّ
أن أسبابا ً كيدية تقع خلف
يقتصر منع عودة األهالي على قرية باسيله ،تلك الحوادث.
ى بناحية راجو وبلبله ال يُسمح بعودة
فهناك قر ً
أهلها إلى بيوتهم وأمالكهم ،ومثالها قرية جرقا
بناحية بلبله حيث
عسكريّة.أنشأت قواتُ االحتالل الترك ّي مشفى يحظر اللغة الكرديّة ومتييز
فيها قاعدة

املرتزق أحمد مستو
(أبو صالن) معتقالً

عنرصي بالرواتب
ّ

موقع عفرين بوست نقل في  2020/7/24تقريرا ً
عن عمل مشفى «المنار» فقال إن المشفى يديره
المدعو «نزار المدني» وهو طبيبٌ مستوطن
(ينحدر من الغوطة) ويمنع العاملين الكرد من
ث باللغ ِة الكردية في أروقته ،كما تمارس
التحد ِ
إدارة المشفى التمييز العنصري ضد العاملين
الكرد ،من جهة الرواتب ،ويقبض المستوطنون
الممرض
ضعف رواتب العاملين الكرد ،فراتب
ّ
المستوطن مثالً يبلغ ( 600ليرة تركية) مقابل
ي ،بغض
( 360ليرة تركيّة)
ّ
للممرض الكرد ّ
النظر عن كفاءة وخبرة العامل!!

اعتقال فريق قناة الجزيرة
ذكر موقع عفرين بوست نقالً عن مصادر
موثوقة أنّه ت َّم القبض على المدعو أحمد مستو
(أبو أصالن) دون معلومات إضافيّة حول عملية
االعتقال وظروفها ،والتي يبدو أنّها تمت في
ظروف خاصة بالمكان والزمان واألسلوب.
وأحمد مستو كان منضويا ً في «الجبهة الشاميّة»،
منتقالً إليها من «أحرار الشام» ،وأخيرا ً عضوا ً
في رابطة المستقلين الكرد.
وينحدر المدعو مستو من قرية حسيه /ميركانلي
بناحية موباتا ،وقد انضم إلى صفوف ما يُسمى
«الجيش الحر» مبكراً ،ولم ينفصل عنه حتى
عندما أعادت أنقرة صياغته باسم «الجيش
ي» ،وشارك معه في العدوان على عفرين.
الوطن ّ
يُذكر أنّه سبق أن تداولت مواقع إخباريّة خبر
مقتل مستو في  ،2018/6/7إال أنه قال في
صفحته على موقع فيسبوك ،أنه أصيب وكان
قيد العالج في تركيا ،وقد حاولت جهاتٌ تجميل
صورته وتلميعها وتقديمها بصورةٍ مغايرةٍ.
مصادر أخرى ذكرت ّ
أن عناصر الشرطة
العسكرية اعتقلت المدعو أحمد مستو ،في ناحية
موباتا ،يوم السبت  2020/07/25في ظروفٍ
غامض ٍة واقتيد إلى جه ٍة مجهولةٍ.

رسقة الفستق الحلبي يف قيباريه
المستوطنون الذين تم توطينهم بقرية قيباريه
يسرقون محصول الفستق الحلبي من البساتين
الواقعة في محيط قناة المياه جنوب القرية ،وفقا ً
لموقع عفرين بوست ،وتعود ملكيّة البساتين
ألهالي قرية قيباريه.

اعتقل مرتزقة «فيلق الشام» اإلثنين
 2020/7/27فريق عمل قناة «الجزيرة»
القطرية ،بسبب إعدادهم تقريرا ً
مصورا ً عن
ّ
محطة القطار القديمة في بلدة ميدان إكبس بناحية
راجو ،برفق ِة منظمة «يدا ً بيد» التي زعمت
أنّها تقو ُم بأعمال خيريّة ،بغية تصوير تقرير
عن نشاطات تلك المنظمة بخصوص المعاقين.
ُ
الفريق
وبحسب موقع عفرين بوست فقد رغب
بتصوير تقرير آخر حول محطة القطار القديمة،
ما أدّى لالعتقال ،وت َّم اإلفراج عن الفريق بعد
خمس ساعات بعد توسط ما يعرف بـ»االئتالف
ي» لدى المرتزقة.
ي السور ّ
الوطن ّ

مرتزقة إىل ليبيا واليمن
افتتحت االستخبارات التركيّة مكتبا ً لتسجيل
أسماء الراغبين بالتو ّجه إلى اليمن ،تمهيدا ً
إلرسالهم بهدف القتال إلى جانب «حركة
اإلصالح» اإلخوانيّة اليمنيّة .ونقلت عفرين
بوست عن مصادرهاّ ،
أن المكتب يقع في شارع
ً
الفيالت بمدينة عفرين المحتلة ،وتحديدا في
الشارع ال ُمحاذي لمقهى «شو كافيه» المعروف،
وأُضفيت السريّة على عمله.
وذكر الموقع ّ
أن مرتزقة «السلطان مراد» أكثر
عرف ممن سجلوا (أبو
و
التسجيل،
إقباالً على
ُ
عبد هللا الحلبي ،أبو عدي الديري وأبو جعفر
مدني) ،والراتب الشهري المتفق عليه بين
ي).
المكتب والمتقدمين 5500( ،دوالر أمريك ّ
مغر للمرتزقة ويعادل ضعفي راتب
وهو راتبٌ ٍ
المرتزق الذي يقاتل في ليبيا.

قتل األطفال رمياً من
من جهة ثانية أنهى مرتزقة سليمان شاه
المعروفون بالعمشات دورة تدريبيّة لثمانين
األبنية العالية
مسلحا ً مرتزقاً ،بإقامة وليمة كبيرة احتفاالً
بالمناسبة .فيما تُدخل جثث قتالها الذين يسقطون
فقد الطفل صالح إبراهيم الرج ( 9أعوام) حياته
ي قرب
قرب في ليبيا عبر فتحة في الجدار الحدود ّ
بسبب سقوطه من الطابق السادس من بناءٍ
قرية «قرمتلق» ويدفنون في مقبرة القرية بسريّ ٍة
دوار نوروز وسط مدينة عفرين .والطفل صالح
حظر التجول على القرية.
فرض
تام ٍة وسط
ِ
ِ
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استهتار المواطنين بوباء كورونا ..ومطالب بفرض حظر
بشمال وشرق سوريا

أعلنت اإلدارة الذاتية جملة من التدابير الوقائية
درءا ً لتفشي وباء كورونا ولمدة  /15/يوماً،
شملت إغالق المعابر وإخضاع الحاالت
اإلنسانية الداخلة للمنطقة للحجر الصحي
مدة  /14/يوماً ،إلى جانب منع التجمعات في
األعراس والعزاء والصلوات الجماعية.

بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر وتهريب األغنام خارج مناطق اإلدارة الذاتية.

وكانت هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا ،قد أعلنت مؤخرا ً عن وجود
ثماني إصابات بفيروس كورونا في مناطق
موزعة في ك ٍّل من قامشلو والحسكة وديرك،
الفتةً إلى أن «أوضاع تلك الحاالت مستقرة
وهي تخضع للحجر المنزلي» ،وبحسب الهالل
األحمر الكردي فقد وضع ثمانية وثمانون
شخصا ً قيد الحجر المنزلي كانوا قد خالطوا
مصابين بفيروس كورونا« -كوفيد »19
وأغلبهم موجودون في قامشلو وسيتم مراقبة
وضعهم واإلبقاء على الحجر حتى التأكد من
سالمتهم.

«أكرث من  %90غري مهتم
بالتباعد االجتامعي»
وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا «روناهي»
المواطن «جاسم حمو» من مدينة قامشلو ،حيث
أوضح لنا بأن انتشار فيروس كورونا في

مناطقنا لم يتفاقم لحد اآلن ،ويجب على األهالي
االستعداد لهذه المرحلة ألنها مرحلة جديدة ،إما
سيتم تخطيها بأمان أو ستتفاقم وتصبح كارثة،
منوها ً بأن التدابير التي اتخذت في وق ٍ
ت سابق
من قبل هيئة الصحة في إقليم الجزيرة بهذا
الخصوص كانت ضرورية و ُم ِل َّحة.
وأما عن وضع المواطنين في قامشلو والتزامهم
بإجراءات الوقاية ،أشار حمو بأن أكثر من
 %90ال يهتمون بالتباعد االجتماعي وال بوضع
الكمامات والكفوف مما يشكل خطرا ً على
المجتمع برمته ،وهذا قد يكون سببا ً في انتشار
وباء كورونا المستجد ،مطالبا ً بفرض حظر
جزئي بشكل مؤقت وبحظر كلي في حال خروج
الوباء عن السيطرة.
وحول أسعار الكمامات سألنا في عدة أماكن
لنجد بأن سعر الكمامة الواحدة تتراوح بين
 300إلى  500ل.س ،واألسعار متفاوتة من
صيدلية ألخرى ،أما سعر المعقم يتراوح ما
بين  700و 800ل.س .وبهذا الخصوص أكد
المواطن «جاسم حمو» بأن أسعار الكمامات
والمعقمات مرتفعة كثيراً ،حيث يتوجب استخدام
اثنتين إلى ثالثة كمامات يومياً ،ولهذا فقد ال
يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود شراءها،
وقال« :ألن أغلب األهالي ال يستطيعون
شراء الكمامات والمعقمات عليهم أخذ الحيطة
والحذر باالبتعاد عن التجمعات ،وتطبيق التباعد
االجتماعي واالهتمام بالنظافة الشخصية وعدم
مصافحة األشخاص ومنع الزيارات».

عبدالغين سليمان

جاسم محو

رضورة االلتزام بالتدابري الوقائية

من قبل المواطنين ،كما ناشدت المعنيين
بوجوب فرض حظر جزئي مع تطبيق قوانين
التباعد االجتماعي ،وليس الحظر الكلي «ألن
الحظر الكلي سيؤثر سلبا ً بالدرجة األولى على
المواطنين من ذوي الدخل المحدود» على حد
تعبيرها.

وفي السياق ذاته التقينا مع المواطنة «كوثر
خالد» والتي قالت بأن هناك إهماالً كبيرا ً وعدم
أخذ تداعيات هذا الوباء الخطير على محمل
الجد ،مشيرة ً إال أنه ال يوجد أي نوع من التباعد
االجتماعي ،في األسواق خصوصاً ،مؤكدة ً بأن
هناك ازدحاما ً كبيراً ،وهذا ينذر بانتشار الوباء
وخروجه عن السيطرة.
وتابعت بالقول« :يجب على األهالي أخذ التدابير
الالزمة لحماية أنفسهم ،مثل االهتمام بالنظافة
الشخصية والتباعد االجتماعي ووضع الكمامة،
وعند العطاس استخدام منديل ورقي والتخلص
منه فوراً ،وتعليم األطفال في المنزل سبل
الوقاية».
وفي الختام شددت «كوثر خالد» على ضرورة
أخذ خطورة وباء كورونا بشكل أكثر جدية

أما المواطن «إبراهيم بشير حمزة» فقد نوه إلى
أهمية وعي المواطن وأخذ الموضوع بجدية
أكثر وقال« :يشكل هذا الوباء خطرا ً محدقا ً على
مناطق شمال وشرق وسوريا في الوقت الذي
تعاني فيه جميع المناطق من نقص في المواد
الطبية جراء تداعيات قانون قيصر الذي أدى
إلى إغالق المعابر وعدم تقديم مساعدات من قبل
المنظمات ،فكل ذلك سيزيد من صعوبة السيطرة
على هذا الوباء ،وفي حال انتشاره بشكل أوسع
يتطلب فرض حظر جزئي وتطبيقه على كافة
المناطق وتشديد الحظر في الحي الذي تتفشى
فيه جائحة كورونا».

وفي سياق متصل التقينا الطبيب «عبدالغني
سليمان» متخصص في األمراض الصدرية
والسل الرئوي والربو والحساسية ،الذي أكد أن
فيروس كورونا هو فيروس جديد ،بحيث يتم
عمل تقارير وأبحاث عنه بشكل شبه يومي ،مبينا ً
بأن أعراض هذا الفيروس تبدأ بسيالن األنف
والتهاب الحلق والسعال ويمكن أن تتراوح شدة
أعراض «كوفيد  »19بين خفيفة جدا ً إلى حادة،
وقد يصاب بعض األشخاص بأعراض قليلة
جداً ،وقد ال تكون لدى بعض الناس أي أعراض
على اإلطالق ،وقد يعاني البعض من تأزم
األعراض مثل تفاقم في ضيق التنفس وااللتهاب
الرئوي الحاد ،بحسب سليمان.
منوها ً بأن تخوف المواطنين من الوباء يجب أال
يتحول إلى حالة هلع وخوف ألن نسبة %97
من المصابين بكورونا يعالجون ويُشفون ،أما
نسبة  %3من األشخاص األكثر عرضة لإلصابة
هم األكبر سنا ً ومن لديهم أمراض خطيرة مثل:
(السرطان ،أمراض القلب ،مرض السكري،

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة
مدينة قامشلو أزمة في تأمين مادة الخبز
باإلضافة إلى رداءة جودته ،لذلك اتخذت
اإلدارة الذاتية عدّة تدابير ،منها تنظيم جوالت
مكثفة على األفران ،وزيادة مخصصاتها من
مادة الطحين ،كما وزعت إدارة األفران في
إقليم الجزيرة ثالثة عشر كشكا ً في أحياء مدينة
قامشلو كمراكز لتوزيع مادة الخبز على األهالي.
وأثنى أهالي مدينة قامشلو على الجهود التي
تبذلها اإلدارة الذاتية والمؤسسات المعنية
من أجل حل مشكلة مادة الخبز ،وحول هذا
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«الخبز متوفر يف أي وقت نشاء»
حيث وصفت في البداية المواطنة خالدة النزال
من الشعب العربي خطوة إنشاء كشك في كل
حي بالجيدة ،وقالت« :عدد األفران هنا قليل،
الكثير من األهالي لم يكن باستطاعتهم تأمين
كمية الخبز الكافية ألسرهم ،وكنا نعاني من
تأمين الكمية المناسبة».
وأوضحت بالقول« :إنه اليوم الثالث على
التوالي الذي أشتري فيه الخبز من الكشك ،وال
نعاني كالسابق في تأمينه ،والخبز متوفر في أي
وقت نشاء».
خالدة النزال أكدت أن جودة الخبز أصبحت

المواشي في الطبقة لالطالع على أوضاع
السوق في هذه الفترة ،وخالل الزيارة؛ التقينا
بالعديد من مربي وتجار األغنام.

ميلون لرية سورية سعر األضحية
والتقينا بأحد مربي األغنام في الطبقة محمد

إبراهيم بشري محزة
الضغط ،ضعف جهاز المناعة).

التدابري الوقائية مسؤولية
جميع األفراد
وتابع سليمان بأنه على المواطنين عدم االستهتار
بهذا الوباء وأخذه على محمل الجد ،وقال« :في
حال ظهور أعراض خفيفة يشتبه بأن تكون
أعراضا ً لكورونا فعلى الشخص المصاب اتباع
التعليمات وتطبيق الحجر المنزلي على نفسه
وأخذ حبوب «باراسيتامول» في حال ارتفاع
درجة الحرارة وشرب السوائل الدافئة والعصائر
الطبيعية التي تحتوي على فيتامين « »Cسوا ًء
عن طريق حبوب فوارة أو شرب عصائر
طبيعية ،ومن الضروري االبتعاد عن األماكن
المزدحمة مثل العزاء واألعراس والمطاعم،
ووضع كمامة في حال الذهاب إلى مكان ما،
وخاصةً األشخاص الذين لديهم أعراض مثل
العطاس والسعال وسيالن األنف».
وختم الدكتور «عبدالغني سليمان» المختص
باألمراض الصدرية والسل الرئوي والربو
والحساسية حديثه بمطالبة المواطنين باالنتباه
إلى النظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً،
وتمنى زوال هذا الوباء عن العالم أجمع بأسرع
وقت.
إن االلتزام باإلجراءات الوقائية أصبح مسؤولية
جميع األفراد في سبيل التحصين العام للمجتمع،
لتخطي هذه المرحلة يتطلب التكاتف وااللتزام
بالدرجة األولى من األسرة صاحبة الدور
المحوري في تعزيز الوعي لدى األبناء باتباع
السلوكيات والممارسات الصحية حتى تصبح
العادات الوقائية سلوكا ً يمارسه األطفال في
حياتهم اليومية ،وفي هذه الفترة الحساسة يجب
على جميع أفراد المجتمع أن يكونوا على قدر
كافٍ من المسؤولية ،وذلك من خالل االلتزام
باإلجراءات الوقائية التي تتخذها اإلدارة الذاتية
الديمقراطية كافةً لتعزيز السالمة والصحة
العامة ،على أمل القضاء على هذا الفيروس
نهائياً.

أهالي قامشلو «وضع كشك لتوزيع الخبز في كل حي خطوة جيدة لخدمة األهالي»
أثنى أهالي مدينة قامشلو على الجهود التي تبذلها
اإلدارة الذاتية ،لحل مشاكلهم وتوفير مستلزمات
الحياة الضرورية لهم ،وخاصةً الخبز ،بينما
أكدوا أن وضع كشك لتوزيع الخبز في كل حي
خطوة جيدة لخدمة األهالي.

تقرير /محمد إبراهيم
مع قدوم عيد األضحى تشهد أسواق المواشي
حركة بيع كبيرة وذلك بسبب زيادة الطلب عليها
في هذه الفترة من قبل األهالي لتقديمها أضحية
في سبيل هللا وحسب الشريعة اإلسالمية .وبهذا
الصدد؛ زارت صحيفتنا «روناهي» سوق

الهلع سيسبب تأزماً يف املشكلة

الموضوع أجرت وكالة هاوار استطالعا ً آلراء
األهالي:

عيد األضحى ...موجة غالء وعزوف عن األضحية
ً
مقارنة بالعام الفائت؛ وذلك
روناهي /الطبقة  -شهدت أسواق األغنام ركودا ً في حركة البيع والشراء في مدينة الطبقة نتيجة االرتفاع الكبير في األسعار قبيل عيد األضحى

روناهي /قامشلو -بعد تأكيد عدة حاالت أصيبت بوباء كورونا مؤخرا ً في مناطق شمال وشرق سوريا ،أكد بعض المواطنين في استطالع رأي على
ضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية مطالبين بفرض حظر بشمال وشرق سوريا
استطالع /عادل عزيز
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أفضل من السابق ،وقالت« :جودة الخبز اآلن
أفضل من السابق ،كما أن السعر مناسب ،حيث
نحصل على الربطة الواحدة بـ  125ل .س».

وبيّن في السياق ذاته المواطن إبراهيم محمود
أن خطوة افتتاح البراكية ممتازة ،وتُس ّهل أمور
المواطنين وقال« :هذه الخطوات تخدمهم
وتساعدهم في تأمين احتياجاتهم اليومية من مادة
الخبز ،فقبل فتح األكشاك كنا نقضي يوما ً كامالً
في تأمين ربطة الخبز ،وهناك تحسن في جودة
الخبز أيضاً».
وشكر المواطن إبراهيم محمود الجهات المعنية
على حل أزمة الخبز ،التي كان يعاني منها
أهالي مدينة قامشلو.
محررة الصفحة  -ميديا غانم

العلي الذي قال« :تباع األضاحي هنا حسب
وزنها؛ اليوم سعر الكيلوغرام الواحد للحم
يباع بنحو ستة آالف وخمس مائة ليرة سورية،
مقارنة بالعام المنصرم؛ كان سعر الكيلو غرام
الواحد ألفان وخمسمئة ليرة؛ هذا االرتفاع الكبير
في األسعار بين العام السابق والعام الحالي هو
أكبر دليل على ضعف حركة البيع الحالية في
األسواق ,في حين تجاوز سعر كيلو غرام
اللحم في محالت القصابة أثنا عشر ألف ليرة
سورية» .وأضاف« :إذا أردنا أن نأخذ سعر
تقريبي لألضحية؛ فإن سعر الخاروف الواحد
اليوم يبلغ ما بين الخمسمئة ألف إلى المليون
ليرة سورية» .وفي السياق ذاته؛ التقينا المربي
أحمد المخلف والذي أكد قائالً« :سبب ارتفاع
أسعار المواشي هو عمليات التهريب للمواشي

خارج مناطق اإلدارة الذاتية؛ ما أدى إلى ارتفاع
أسعارها».

معاناة جديدة تثقل

كاهل املواطن
وفي لقاء آخر مع أحد القصابين المتواجدين في
السوق؛ أشار القصاب مصطفى العمر قائالً:
«سبب غالء وتضاعف أسعار المواشي؛ أدى
إلى ارتفاع سعر اللحوم وهذا السبب الرئيسي
السبب الذي زاد معاناة األهالي ،حيث لم يعد
بإمكان األهالي وأصحاب الدخل المحدود شراء
اللحوم الالزمة معيشيا ً بسهولة؛ ويعود ذلك
إلى غياب القوانين الضابطة لوقف عمليات
تهريب المواشي والذي أدى إلى ارتفاع أسعار
المواشي واللحوم إلى أكثر من أثني عشر ألف
ليرة سورية

لجنة المحروقات في الشدادي تبدأ بتوزيع مازوت التدفئة
تقرير /حسام دخيل
روناهي /الشدادي ـ باشرت لجنة
المحروقات في ناحية الشدادي
بتوزيع مازوت التدفئة على
األهالي؛ وذلك بالتعاون مع
كومينات األحياء لضمان وصول
المادة لألهالي قبل الدخول
لفصل الشتاء.

وبهذا الصدد؛ التقت صحيفتنا «روناهي»
عضو لجنة المحروقات في ناحية الشدادي
فايز الهجيج الذي قال« :باشرت اللجنة عملية
التوزيع وفق خطة مرسومة تبدأ من أحياء ناحية

الشدادي والقرى التابعة لها لحين انتهاء عملية
التوزيع قبل دخول فصل الشتاء وعلى أمل أال
يتكرر خطأ العام المنصرم والذي حصلت فيه
عدة أخطاء أدت إلى تأخر وصول المادة إلى

معظم األهالي».

حرصا ً منها على وصول مادة مازوت التدفئة
إلى األهالي قبل الدخول لفصل الشتاء باشرت
لجنة المحروقات في الشدادي وبالتعاون مع
الكومينات بتوزيع الدفعة األولى من المادة
وبكمية قدرها  440لتر لكل عائلة.

ولفت الهجيج« :إن كل عائلة ستحصل على
كمية قدرها  440لتر كدفعة أولى وسيتم توزيع
الدفعة الثانية بعد االنتهاء من توزيع الدفعة
األولى مباشرةً».

وبدوره؛ أضاف المواطن خضر الفياض قائالً:
«إن توزيع مازوت التدفئة في هذا التوقيت
بادرة جيدة بحيث يحصل األهالي على المادة
قبل دخول فصل الشتاء على عكس التوزيع
الذي حصل في العام الماضي؛ والذي أدى على
إثره إلى التأخير في استالم مازوت التدفئة
حتى نهاية شهر شباط من العام المنصرم».

الحصول على ربطة خبز منغص يومي ألهالي كركي لكي
بأننا سنقوم بنصب براكيات في معظم األحياء
تماشيا ً مع قرار هيئة االقتصاد»؛ هذا ما قاله
اإلداري في لجنة االقتصاد بمجلس ناحية كركي
لكي راوند علي.وعن سبب ارتفاع سعر ربطة
الخبز السياحي؛ أضاف علي« :بصراحة ليس
لدينا أي سلطة على أصحاب المخابز الخاصة
سوى تزويدهم بالدقيق المطلوب ،فهم يشترون
أغلب المواد الالزمة لعجن الخبز وصنعه».

تقرير /ليكرين خاني
روناهي /كركي لكي ـ بين
اإلداري في لجنة االقتصاد
بمجلس ناحية كركي لكي راوند
علي أن أزمة الخبز التي مرت
بها المنطقة سوف تنتهي مع
وضع اللجنة للحلول ،وأكد:
«وفي الوقت الراهن نحن بصدد
اتخاذ قرارات لدعم األفران
بمادة الطحين والعمل على
تحسين جودة الخبز عن طريق
تزويد األفران بالطحين الخالي
من النخالة ،باإلضافة إلى وضع
حلول لتردي الوضع المادي
وإنصاف العاملين في األفران».

«خطوة افتتاح الرباكية ممتازة»

مصطفى العمر

حممد العلي

أمحد املخلف
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مادة الخبز من المواد األساسية التي توجد
حول ِسفرة كل إنسان ،وتروى حولها أشهر
الحكايات وفي حال فقدانها تقام االحتجاجات
ي على كل الحكومات
والمظاهرات ،فحر ًّ
واإلدارات أن توفر هذه المادة لكل إنسان
وبأسعار زهيدة وال سيما مع توفر المادة
األساسية لصنعها أال وهي القمح في معظم
بلدان الشرق األوسط .وحول ظاهرة أزمة
الخبز وجودته؛ أعددنا التقرير التالي واستطلعنا
آراء األهالي والمعنيين في ناحية كركي لكي..

مساعي مستمرة لحل أزمة الخبز
«إن سبب األزمة الحالية وتفاقم أزمة الخبز هو
عدم وجود خبراء أكفاء لصيانة آالت المخابز،

راوند علي
على سبيل المثال فرن آفا شين الذي يدعم
نصف سكان كركي لكي والقرى المحيطة
بالخبز المدعوم هو معطل منذ أيام وهذا العطل
سبب أزمة كبيرة لدى السكان ،وخالل األيام
القادمة سنعمد إلى صيانة اآلالت؛ والمشكلة
ال تكمن في شح الدقيق كما يروجها البعض
بينما المشكلة هي فنية بحتة ،وأبشر األهالي

التهافت عىل الخبز يف موطن
الخبز يثري أكرث من عالمة
استفهام
وللتعرف عن قرب على أزمة الخبز الحالية
وجودة الرغيف وكيفية الحصول عليه؛
استطلعنا آراء عدد من األهالي ،وحدثنا
المواطن عبد الرحمن سليمان قائالً« :أنا
موظف وأخرج من المنزل الساعة الثامنة

صباحا ً وال يتسنى لي جلب الخبز المخصص
لي من الكومين؛ ألن التوزيع يبدأ من الساعة
العاشرة ،وأضطر لشراء الخبز السياحي لدى
عودتي .بلغت قيمة ربطة خبز السياحي 1000
ليرة سورية للربطة الواحدة وهذا السعر هو
غا ٍل بالنسبة لموظف ال يقبض إال القليل».
أما المواطنة صالحة محمد فأكدت« :سابقا ً
كانت سوية الخبز جيدة وكنا نحصل على
الخبز بسهولة ويسر .لكن؛ منذ فترة ثالثة أشهر
أصبح الحصول على ربطة خبز كالحصول
على شيء نفيس .همنا واهتمامنا حاليا ً كيف
نحصل على الخبز وكيف نؤمن الغاز المنزلي
وكيف نتعامل مع احتكار التجار لألسعار
والعديد من المشاكل والمنغصات الخدمية
اليومية!! ،واألمر الذي يحيرني أننا في موطن
الذهب األصفر والذهب األسود ونضطر أن
نقف في طوابير حتى نحصل على ربطة خبز
وهو أمر محزن ومثير للدهشة واالستغراب
ويطرح أكثر من عالمة استفهام».

محررة الصفحة  -بيريفان حمي

