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مؤسسة نوروز يف ديرك بشرى 
سارة للتخلص من احتكار التجار

مزارع بهولير ينتج 80
 نوع من العنب

إيرينا تسوكرمان: »فشل التحالفات الناشئة لردع تركيا سيؤدي إىل تدخل واشنطن«

ارتفاع حاالت لدغات العقارب تزامنًا مع 
الوضع الصحي المرتدي بالشدادي

»لن نرتاجع عن مواقفنا المنددة 
باالنتهاكات ضد المرأة«

األزمُة السورّيُة وحرُب الطرِق ـ1ـ 

إدارة المرأة يف الطبقة: 
»نطالب بتشكيل لجنة 

تقصي الحقائق للوقوف عىل 
جرائم االحتالل الرتكي«

السوباري أو سوبارتو... 

أجداد الكرد

انطالقة ممزية 
لدورة برايت الكروية

المعارِك  التي تربط بين المدن والبلداِت، وإلى جانِب  برزت خالل الحرِب السوريّة أهميّة الطرِق 
للسيطرة على المدِن االستراتيجيّة، نوع آخر من المعارِك باسِم حرِب الطرِق، وتوصيف أّي بلدة 
نعمةُ  وتنقلَب  الموقع،  أهلها ضريبةَ  ليدفَع  رئيسّي،  وقوعها على طريٍق  يعني  استراتيجيّة  بأنها 
الطريِق إلى نقمٍة، وكان فرُض الحصاِر على مدينٍة أو بلدٍة يعني قطُع كّل الطرِق المؤديِة إليها. »5

إقليم  في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  افتتحت 
الجزيرة مؤسسة نوروز االستهالكية في ديرك، 
التجار  استغالل  ولمنع  األهالي  احتياجات  لتلبية 

للمواد الغذائية والتالعب باألسعار.
الخطوات  من  العديد  الذاتية  اإلدارة  اتخذت 
سوريا  في  االقتصادية  األزمة  أعباء  لتخفيف 
خاص،  بشكل  سوريا  وشرق  شمال  وفي  ككل 
خصوصاً بعد فرض قانون القيصر في المنطقة، 
رفع  الذاتية  اإلدارة  نفذتها  التي  الخطوات  ومن 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في  العاملين  أجور 
إلى  إضافة  االنترنيت  باقات  أسعار  وتخفيض 
بشكل  المشاريع  ودعم  الصرافة  محال  مراقبة 

عام والزراعية منها بشكل خاص ناهيك عن فتح 
كسرت  بدورها  والتي  االستهالكية  المؤسسات 

احتكار التجار واستغاللهم للمواطنين.
افتتاح المؤسسات االستهالكية في  هذا وقد كان 
خطوة  سوري  والشرق  الشمال  مناطق  أغلب 
للتخلص  المادية  الناحية  من  الشعب  دعم  نحو 
من جشع التجار، وقد تم افتتاح فروع عدة باسم 
»نوروز«  في كل من الرقة والطبقة والحسكة 

وغيرها من المناطق.
فرع  افتتح  الجاري  أيلول   13 )األحد(  واليوم 
بهدف  نوروز«  »مؤسسة  باسم  ديرك  في  آخر 
التجار  قبل  من  احتكارها  ومنع  األسعار  ضبط 

كما ذكرنا آنفاً.
اإلدارية في لجنة اقتصاد المرأة في ديرك وفاء 
علي أوضحت لوكالة هاوار بأن أن الهدف من 
ما  ظل  في  األسعار  ضبط  هو  المشاريع  هذه 
تشهده سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا من 
ارتفاع حاد في األسعار، نتيجة التالعب بها من 

قبل التجار.
منع  هو  الرئيس  الهدف  أن  علي  وفاء  ونوهت 
جميع  أن  مضيفةً  باألسعار،  التجار  استحكام 
وبأسعار  نوروز  مؤسسة  في  متوفرة  المواد 

مقبولة تلبي حاجة المجتمع.

بشمالي  الجبلية  المنطقة  في  مزارع   يستغل 
أراضيه  من  كبيرة  مساحة  هولير  محافظة 
لزراعة العنب وينتج فيها نحو 80 نوع من هذه 

الثمرة.
قرية   سكان  من  مزارع  هو  ابراهيم  تحسين 
آكوياني التابعة لقضاء رواندوز بشمالي محافظة 
هولير، لديه 25 دونم من األراضي الزراعية، 
يجهزها  حيث  للمشاتل،  نصفها  خصص  وقد 
سنوياً لزراعة عشرات األنواع من شتل األشجار 
بهدف  للمزارعين  ويبيعها  وغيرها،  المثمرة 

إغناء القطاع الزراعي في المنطقة.
بينما خصص المزارع النصف اآلخر من أرضه 
لزراعة العنب، ويقول أهن ينتج أنواع كثيرة من 

العنب، بعضها يباع بأسعار مرتفعة ولها زبائن 
خصوصيين.

وتحدث ابراهيم لوكالة ROJNEWS عن أنواع 
كثيرة من العنب في مزرعته، بعضها بدون لب 
وبعضها باللب وأخرى تغير لونها عام عن آخر، 
وأخرى يدعى النوع اإلنكليزي الذي يصل وزن 
العنقود الواحد منه إلى 5 كغ. مشيراً إلى أنه أنتج 
نحو 80 نوع مختلف من العنب باللون والطعم 

والشكل.
وخالل حديثه انتقد المزارع شح الدعم الحكومي 
له وللقطاع الزراعي بشكل عام، داعياً أن تولي 
الجهات المعنية اهتماماً أكبر بالزراعة واإلنتاج 

المحلي.

قالت الكاتبة األمريكية إيرينا تسوكرمان المختصة في شؤون األمن القومي: »إن نظام أردوغان يوظف 
خطاب الكراهية ضد الكرد والعرب واليهود والقوى األوروبية مثل فرنسا لتبرير سياساتها العدوانية في 
منطقة الشرق األوسط«، وأكدت بأن أردوغان ينزع صفة اإلنسانية عن ماليين الكرد ويدعي أنهم يهددون 

تركيا، ويحتل أراضي العرب بينما ينتقد الماضي االستعماري الفرنسي ويتناسى االحتالل العثماني.«4

أربعة  الطبقة  منطقة  في  المرأة  إدارة  أصدرت 
مخيم  السويدية،  »قرية  من  كل  في  بيانات 
الجرنية«؛  بلدة  المحمودلي،  قرية  المحمودلي، 
االحتالل  دولة  ممارسات  خاللها  من  نددت 
من شمال وشرق  المحتلة  المناطق  في  التركي 

سوريا«2

تطلوا  أخرى  نافذة  إليكم  األعزاء  وأخوتي  أخواتي 
منها إلى الغنى الثقافي الحضاري الكردي من خالل 
تعرفكم على أحد أجدادكم الكرد وهم الشعب الكردي 

السوباري أو سوبري أو سوبارتو«8

كرة  لسباعيات  براتي  دورة  منافسات  انطلقت 
أرضية  على  فريقاً،  عشر  ستة  بمشاركة  القدم 
ملعب قامشلو المغطى، وتميزت مراسم االفتتاح 
جلّهن  واللواتي  الخابور  نادي  ناشئات  بتكريم 
من أندية إقليم الجزيرة، باإلضافة لسيدات قنديل 
الرياضي  االتحاد  من  رسمي  بحضور  سبور، 
وشخصيات رياضية وحشد جماهيري من أهالي 

المنطقة.«10

خالل  المسجلة  الحاالت  عدد  وصلت 
شهر آب المنصرم ومطلع الشهر الحالي 
للدغات العقارب إلى أكثر من 40 حالة 
الشدادي  ناحية  على  موزعة  تقريباً، 
تردي  ظل  في  منها  القريب  والريف 

الوضع الصحي في المنطقة.«6

تزايد العنف ضد النساء في المناطق المحتلة، يتطلب 
والجهات  والمنظمات  النساء  كافة  من  حثيثة  جهود 
الجناة،  منها ومحاسبة  للحد  المرأة  بشؤون  المعنية 
وضرورة حماية حقوق المرأة بمتابعة ملفات المرأة 
المعنفة وقضاياها وفضح المحتل التركي في المحافل 

الدولية، وإيقاف العنف ضد المرأة بكل مكان.«3

شعوب تربه سبيه: »حريتنا هي من 
حرية القائد أوجالن«

التركي متارس  أن دولة االحتالل  إلى  ـ نددت شعوب ناحية تربه سبيه بالعزلة املفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن، وأشاروا 
سياسة التهديد والوعيد والقتل واإلجرام بحق شعوب املنطقة بشكل عام وبحق الشعب الكردي بشكل خاص، وأكدوا أن 

الهدف من العزلة هي عزل الشعب عن القائد أوجالن..«2

بعدسة بيريفان العمر
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شعوب تربه سبيه: »حريتنا هي من حرية القائد أوجالن«

إدارة ُمخيم ُمهجري كري سبي... تجهّيز مركْز للحجر الصحّي َتحسبًا..!

إدارة المرأة في الطبقة: »نطالب بتشكيل لجنة تقصي 

الحقائق للوقوف على جرائم االحتالل التركي«

مجلس شنكال: »لن نقبل بأي اتفاق 

دون إرادة الشعب األيزيدي«

الدوخة والغثيان )أسباب وعالج(
تُعّرف الدوخة على أنّها الشعور بدوار الرأس، 
التشويش، أو عدم االتزان، وتؤثّر عادة في  أو 
العين واألذن، مما  للجسم مثل  الحسيّة  األجزاء 

قد يؤدّي في بعض الحاالت إلى اإلغماء.
بالحاجة  الشعور  أنّه  على  فيُعّرف  الغثيان:  أّما 
شعور  بين  ما  الغثيان  شدّة  تتراوح  وقد  للتقيّؤ، 
طفيف بعدم الراحة في المعدة، و الشعور باأللم 
إلى  الشديد في بعض األحيان، وتجدر اإلشارة 
وإنّما  مرَضين،  تُعدّان  ال  والغثيان  الدوخة  أّن 
عرضان قد يُصاحبان العديد من االضطرابات 

والمشاكل الصحيّة المختلفة.
أسباب الدوخة والغثيان

بعد األكل هناك عدد من األسباب التي قد تؤدي 
إلى الشعور بالدوخة والغثيان بعد تناول الطعام، 

وفي ما يلي بيان لبعض منها:
الدم بعد األكل: يحول الجسم  ـ انخفاض ضغط 
خالل عمليّة الهضم مسار الدم وزيادة تدفقه إلى 
المعدة واألمعاء، مّما يؤدي في بعض الحاالت 
لبعض  باإلضافة  الدم،  ضغط  انخفاض  إلى 
والغثيان،  )الدوار،  مثل،  األخرى  األعراض 
واضطراب الرؤية، والشعور بألٍم في الصدر(.

بعض  في  الممكن  من  الطعام:  حساسيّة  ـ 
المناعّي على  الجسم  يتعّرف جهاز  أن  األحيان 
غريبة  أجسام  أنّها  على  الطعام  أنواع  بعض 
تجاه  حساسيّته  إلى  يؤدّي  مّما  مواد ضاّرة،  أو 
من  المعاناة  عند  الحال  هو  كما  األطعمة،  هذه 
وقد  والحليب،  والبيض،  الفستق،  حساسيّة 
األعراض  من  عدد  الطعام  حساسيّة  تصاحب 
الطفح  مثل  والغثيان  للدوخة  باإلضافة  األخرى 

الجلدّي، وألم المعدة، وصعوبة التنفّس والبلع.
تتمثل  حالة  المريئّي: وهي  المعدّي  االرتجاع  ـ 

وفي  المريء،  إلى  المعدة  أحماض  بارتداد 
األذن  إلى  األحماض  تصل  قد  الحاالت  بعض 
الداخليّة مّما يؤدّي إلى تهيّجها، وبالتالي الشعور 
االرتجاع  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  بالدوخة، 
المريئّي قد يسبّب عدّة أعراض أخرى  المعدّي 

مثل )حرقة المعدة، وألم الصدر، والسعال(. 
أطعمة  تناول  عند  ويحدث  الغذائّي:  التسّمم  ـ 
البكتيريا  مثل  ُممِرضة   عوامل  على  تحتوي 
األكل  تسّمم  أعراض  تظهر  وقد  والفطريّات، 
أيضاً  الممكن  ومن  تناوله،  من  ساعات  خالل 
أن تمّر أيّام أو أسابيع قبل ظهورها، وباإلضافة 
إلى  األكل  تسّمم  يؤدّي  قد  والغثيان  للدوخة 
ظهور أعراض أخرى مثل )التقيّؤ، واإلسهال، 

والحّمى، وألم المعدة(.
لماذا تصاب بالدوخة والغثيان في الصباح

 قد ترتبط اإلصابة بالدوخة والغثيان في الصباح 
بعدد من المشاكل الصحيّة، ومنها ما يلي:

ـ الجفاف: قد يعاني البعض من الجفاف صباحاً 
من  كافية  كميّات  على  الحصول  عدم  حال  في 

إّن معدّل خسارة  اليوم السابق، أي  الماء خالل 
منها،  اإلنسان  يتناوله  ما  يفوق  للسوائل  الجسم 
مّما يؤدي إلى الدوخة والغثيان باإلضافة لغيرها 
واإلعياء،  الرأس،  )ألم  مثل  األعراض  من 

واالرتباك(.
السّكر  الدم: قد تنخفض نسبة  ـ  انخفاض سّكر 
في الدم خالل النوم في حال قلّة تناول الطعام في 
والغثيان،  الدوخة،  إلى  يؤدّي  مّما  السابق  اليوم 
من  وغيرها  واإلرهاق،  والتنميل،  والتعّرق، 

األعراض.
أحد  وهو  النومّي:  االنسدادّي  النفس  انقطاع  ـ 
النفس  انقطاع  إلى  تؤدي  التي  االضطرابات 
يتسبّب  بدوره  والذي  النوم،  أثناء  مؤقّت  بشكٍل 
خالل  مّرات  عدّة  النوم  من  المصاب  باستيقاظ 
إلى  طويلة  لفترات  النوم  قلّة  تؤدّي  وقد  الليل، 
عدد من األعراض مثل، )الدوخة والغثيان، وألم 

الرأس، والشخير، وجفاف الفم والحلق(.
ماذا عن الدوخة والغثيان أثناء الحمل

إلى  تؤدي  قد  التي  األسباب  من  عدد  هناك   

ومنها  الحمل،  أثناء  والغثيان  بالدوخة  الشعور 
ما يلي:

شعور  أنّه  على  يُعّرف  الصباحّي:  الغثيان  ـ 
يرافقه  وقد  بالتقيّؤ،  والرغبة  بالغثيان  الحامل 
وتجدر  األحيان،  بعض  في  بالدوخة  الشعور 
بغثيان  تسميته  من  بالرغم  أنّه  إلى  اإلشارة 
خالل  وقت  أي  في  يظهر  قد  أنّه  إاّل  الصباح، 

اليوم.
يُسبّب  أن  الممكن  من  الروائح:  حساسيّة  ـ 
الحمل تغيّرات في حاّسة الشّم نتيجة للتغييرات 
وبالتالي  المرأة،  جسم  في  الحاصلة  الهرمونيّة 
حساسيّة الحامل تجاه بعض الروائح مّما يؤدي 

إلى الشعور بالغثيان والدوخة.
ـ توّسع األوعية الدمويّة: مّما يؤدّي إلى تغيّرات 
بالدوخة  الشعور  وبالتالي  الدم،  ضغط  في 

والغثيان.
ـ الحمل خارج الرحم: يتمثل الحمل خارج الرحم 
عادة  فالوب  قناتّي  إحدى  في  الحمل  بحدوث 
وقد  الرحم،  إلى  الملقّحة  البويضة  انتقال  وعدم 
يصاحب هذه الحالة ظهور عدد من األعراض 
مثل، )الدوخة، والغثيان، والشعور باأللم الحاد، 

ونزف الدم الخفيف(.
عالج الدوخة والغثيان

1ـ عالج الدوخة:
 يعتمد عالج الدوخة على الُمسبّب الرئيسّي لها، 
األدوية  بعض  باستخدام  الطبيب  يوصي  وقد 
من  للتخلّص  التوازن  تمارين  أحد  وممارسة 
الدوخة، وتجدر اإلشارة إلى أّن الشعور بالدوخة 
تكيّف  بعد  للعالج  الحاجة  دون  يختفي  ما  عادة 
الجسم مع التغيّرات الُمسبّبة للدوخة، وفيما يلي 
في عالج  تُستخدم  قد  التي  األدوية  لبعض  بيان 

الدوخة:
مثل  والغثيان:  الدوخة  من  للتخفيف  أدوية  ـ 
الكولين،  ومضادّات  الهيستامين،  مضادّات 
وتجدر اإلشارة إلى أّن العديد من هذه األدوية قد 

يُسبّب الشعور بالنعاس.
وألبرازوالم،  ديازيبام  مثل  القلق:  ُمضادّات  ـ 
وهذه األدوية تتبع للمجموعة الدوائية المعروفة 

بالبينزوديازيبين.
البول: قد يصف الطبيب أحد ُمدّرات  ـ ُمدّرات 
البول، وينصح بخفض نسبة الملح في الطعام في 
حالة كانت الدوخة ناجمة عن اإلصابة بمرض 

مينيير.
2ـ عالج الغثيان: 

في  المستخدمة  العالجات  لبعض  بيان  يلي  فيما 
عالج الغثيان:

أّن  الدراسات  من  عدد  أثبتت  الزنجبيل:  ـ 
الغثيان  من  التخفيف  على  يساعد  قد  الزنجبيل 
الموجودة  لتلك  مشابهة  مرّكبات  على  الحتوائه 
أعراضه  أّن  إاّل  للغثيان،  المضادّة  األدوية  في 
لألدوية،  المصاحبة  تلك  من  أقل  تُعدّ  الجانبيّة 
عالج  على  يساعد  قد  أنّه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الغثيان الُمصاحب للحمل، وغثيان ما بعد العالج 

الكيميائّي، والغثيان بعد العمليّات الجراحيّة.
ـ الوخز باإلبر: يهدف الوخز باإلبر إلى تحفيز 
األعصاب إلرسال إشارات إلى النخاع الشوكّي 

والدماغ لتخفيف الشعور بالغثيان.
نفس  أخذ  طريق  عن  وذلك  بالتنفّس:  التحّكم  ـ 
عميق وبطيء عدة مرات للتخفيف من الغثيان.

مثل  والغثيان:  للتقيّؤ  المضادّة  األدوية  ـ 
أوندانسيترون، ودوالسيترون، ولورازيبام.

مركز األخبار ـ نظمت قوات حماية المجتمع، 
سبيه  تربه  ناحية  في  تظاهرة  )األحد(  اليوم 
من  فيها حشد  شارك  الجزيرة،  إلقليم  التابعة 
والسريان  والعرب  الكرد  من  الناحية  شعوب 
التي  المشددة  بالعزلة  تنديداً  واإليزيديين؛ 
تفرضها السلطات التركية بحق القائد عبد هللا 
أوجالن منذ عام 2015، واستنكاراً للهجمات 
منطقة  على  التركي  االحتالل  يشنها  التي 

حفتانين في باشور كردستان.
التظاهرة؛ انطلقت من  المشاركة في  الحشود 
أمام مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، وجابت 
الشارع العام وصوالً إلى مركز حركة الشبيبة 
عبر  الحشود  وأوضحت  السورية،  الثورية 
دون  من  حياة  ال  أن  أطلقتها  التي  الشعارات 
القائد أوجالن هي  القائد أوجالن، وأن حرية 

حرية شعوب الشرق األوسط.

ورفعت الحشود المشاركة في التظاهرة صور 
مدى  إلى  إشارة  في  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
بالهجمات  المشاركون  ندد  كما  به،  ارتباطها 
مناطق  على  التركي  االحتالل  يشنها  التي 
في  حفتانين  منطقة  خاص  وبشكل  كردستان 
الدولي  المجتمع  وطالبوا  كردستان،  باشور 
أطلقوها،  التي  الهتافات  عبر  تركيا  بردع 
بحق  اإلرهاب  يمارس  أردوغان  أن  وأكدوا 

الشعب الكردي.
للبنات،  خولة  مدرسة  أمام  الحشود  وتوقفت 
الحماية  قوات  في  القيادي  تحدث  وهناك 
هي  »تركيا  قائالً:  يونس،  ناصر  الجوهرية 
سياسة  وتمارس  العالمي،  اإلرهاب  رأس 
التهديد والوعيد والقتل واإلجرام بحق شعوب 
الكردي  الشعب  وبحق  عام  بشكل  المنطقة 

بشكل خاص«.

وأوضح ناصر يونس أن دولة االحتالل التركي 
الكردي وتمارس سياسة  الشعب  تنكر حقوق 
اإلبادة بحقهم، من خالل فرض عزلة مشددة 
»الهدف  وقال:  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على 

منها عزل الشعب عن القائد أوجالن«.  
شعوب  أن  أجمع  للعالم  »نؤكد  يونس:  وقال 
الشرق األوسط عرفت الحرية والخالص عن 
طريق أفكار القائد عبد هللا أوجالن، وحريتنا 

من حرية القائد عبد هللا أوجالن«.
الجوهرية  الحماية  قوات  في  القيادي  وطالب 
ناصر يونس باسم الحشود المشاركة المنظمات 
والضغط  دورها  بممارسة  العالمية  الحقوقية 
على الدولة التركية؛ لكسر العزلة المفروضة 
واحترام مشاعر  أوجالن  القائد عبد هللا  على 

وحقوق شعوب الشرق األوسط. 

إدارة  جهزت  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
خاصة  صحيَّة  غرفاً  سبي  كري  مهجري  مخيم 
للحجر الصحي؛ وذلك الستقبال أي حالة محتملة 
بأنها  المخيم  إدارة  وبينت  كورونا،  بفيروس 
والجهات  الدولية  المنظمات  إحدى  مع  تتعاون 
لتزويدها بمستلزمات  الذاتية  المعنية في اإلدارة 

طبية خاصة.
سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  واستكملت 
على  يتربع  الذي  الصحي  الحجر  مكان  تجهيز 
مساحة مخصصة من المخيم، وتم تجهيز أسوار 
الفنية  المستلزمات  جانب  إلى  داخله  وخيمتين 

كافة بحسب المواصفات المطلوبة.
وتتألف الخيمتان الكبيرتان التي تم انشاؤهما في 
داخلها  وتتوفر  معزول،  سرير   20 من  المخيم 
كافة التجهيزات من تكييف وغيرها، إلى جانب 

استعدادهم الستقبال ما تبقى من المعدات الطبية 
واألدوية عن طريق منظمة )E.R.C( بموجب 

عقد موقع من قبل اإلدارة.
مخيم مهجري  المشتركة إلدارة  الرئاسة  وبينت 
حالياً  بأنهم  الرحمن  عبد  نارين  سبي  كري 
سواء  الجهات  كافة  مع  يتواصلون  )كإدارة( 
من  المختصة  أو  الداعمة،  اإلنسانية  المنظمات 
الصحي  الحجر  مركز  لدعم  الذاتية  اإلدارة  قبل 
الذي تم إنشاؤه، بحيث يتم معالجة أي حالة مشتبه 

بها داخل المخيم.
المنظمات  تلتزم  بأن  »نأمل  نارين:  وأردفت 
الداعمة بوعودها بالنسبة للتجهيزات والمعدات، 
حالة  أي  استيعاب  يتم  ممكن حتى  وقت  بأسرع 
للفيروس  محتمل  يكون  قد  تفشي  قبل  وحجرها 

داخل المخيم«.

كري  مهجري  مخيم  إدارة  بأن  بالذكر  والجدير 
سبي؛ اتخذت جملة من اإلجراءات الوقائية على 
فيروس  لتفشي  تحسباً  ومخارجه  المخيم  مداخل 
والتوجيهات  بالقرارات  والتزاماً  كورونا، 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  عن  الصادرة 

سوريا.

في  المرأة  إدارة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
»قرية  من  كل  في  بيانات  أربعة  الطبقة  منطقة 
المحمودلي،  قرية  المحمودلي،  مخيم  السويدية، 
ممارسات  خاللها  من  نددت  الجرنية«؛  بلدة 
المحتلة من  المناطق  في  التركي  دولة االحتالل 
شمال وشرق سوريا، وجاء في مجمل البيانات: 
»تتعرض مناطق الشمال والشرق السوري منذ 
وجرائم  وحشية  لهجمات  التركي  االحتالل  بدء 
فصائلهم  بكافة  مرتزقته  يرتكبها  اإلنسانية  ضد 
والتهجير  والتدمير  القصف  فأعمال  اإلرهابية، 
والقتل الممنهج لم تقف عند هذا الحد، بل تعدت 
بذلك  مستهدفين  وإجراماً،  وحشية  أكثر  لتكون 
النساء واألطفال في محاولة لضرب إرادة المرأة 
ضد  الثورة  طليعة  شكل  الذي  ونضالها  الحرة 
بطش هذا االحتالل، فقتلوا واغتصبوا واختطفوا 

وتاجروا بأعضائهم البشرية.
إن التصعيد المستمر لجرائم اإلرهاب التركي منذ 
السورية  والبلدات  المدن  لعدد من  احتالله  بداية 
والتي بدأت تأخذ منعطفاً أشد خطورة مما ارتكبه 
االحتالل في جرائمه السابقة والتي كانت تشكل 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، 
مرأى  أمام  الشنيعة  األعمال  لهذه  وارتكابهم 
ومسمع العالم ما هو إال وصمة عار على جبين 
للضمير  تجرد  من  فيه  لما  جمعاء؛  اإلنسانية 
البشري وانتهاك للقوانين واألعراف الدولية. كما 
أن للتاريخ العثماني سجل أسود حافل بجرائمهم 
إلى  مستمرة  آثارها  تزال  وال  ارتكبوها  التي 
يومنا الراهن، فعلى العالم أن يقف عندها ويدرك 

وجوده  يمثل  الذي  االحتالل  هذا  مثل  خطورة 
تهديداً على المنطقة بأكملها.

لذلك؛ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه األفعال 
في  أهلنا  بحق  الالإنسانية  والجرائم  الوحشية 
الدولي  المجتمع  ونطالب  المحتلة  المناطق 
على  الحفاظ  في  دوره  بلعب  العالمي  والضمير 
االحتالل  انتهاكات  من  الشعوب  وسالمة  أمن 
والشرق  الشمال  في  أهلنا  بحق  ومرتزقته 
السوري، ونطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق 
للوقوف عند هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها بما 

تنصه القوانين الدولية«.

ووفق برنامج الفعاليات الذي أطلقته إدارة المرأة 
يوم أمس )السبت( فمن المقرر أن تصدر اإلدارة 
ومجالس ودور المرأة سبعة بيانات تدين السياسة 
عقد  جانب  إلى  المنطقة،  في  الهمجية  التركية 
مع  الطبقة  منطقة  أرياف  في  اجتماعات  ثماني 
التي  والمطامع  الغايات  لتوضيح  النساء  عموم 
تكمن وراء احتالل مناطق في الشمال والشرق 
السوري وما هي حقيقة الواقع الذي فرض على 
أفظع  فيها  ترتكب  التي  المناطق  تلك  في  المرأة 

الجرائم بحق النساء واألطفال اليوم.

الذاتية  اإلدارة  مجلس  أعلن  ـ  األخبار   مركز 
الديمقراطية في شنكال التي “دفعت ثمنأً باهظاً”، 
عن  بعيداً  شنكال  بشأن  قرارات  أية  قبول  عدم 
خالل  وهولير  بغداد  بين  يجري  شعبها.  إرادة 
األمني  الوضع  حول  مناقشات  األخيرة  اآلونة 
واإلداري في شنكال، في محاولة إلحداث تغيير 
رؤى  االعتبار  يعني  األخذ  دون  المنطقة  في 
أصدر  السياق  هذا  في  شنكال.  شعب  وإرادة 
شنكال   في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مجلس 
بيانًا بيّن فيه أن أهالي شنكال قد دفعوا ثمنًا باهًظا 
منذ الحرب مع داعش وحتى اآلن، وأنهم أظهروا 
إرادتهم ولن يقبلوا بأي اتفاق بشأن شنكال دون 

هذه اإلرادة.
الجماعية  واإلبادة  المجازر  إلى  البيان  وأشار 
التي ارتُكبت بحق المجتمع اإليزيدي حتى اآلن، 
وقال إن آخرها كان في 3 آب2014، بعد أن سلم 
الديمقراطي الكردستاني شنكال وتركها  الحزب 
الحكومة  تتبَن  ولم  داعش،  مرتزقة  مخالب  بين 
العراقية الدفاع عن شنكال، حتى بدأت المجزرة.
تتحقق،  لم  هذه  العدو  أهداف  أن  المجلس  وذكر 
المجتمع  أصبح  والمقاومة،  النضال  نتيجة  وأنه 
على  لالنتصار  وإرادة  قوة  صاحب  اإليزيدي 

العدو من خالل دفع تضحيات كبيرة.
كانت   ،2014 عام  قبل  أنه  إلى  البيان  وشدد 
فُرضت  قد  السياسية  األحزاب  وسياسات  إرادة 
على اإليزيديين، لكن هذا الوقت مضى ولم يعد 

المجتمع اإليزيدي كما هو.
الجارية  المفاوضات  إلى  االنتباه  المجلس  ولفت 

المتنازع  المناطق  حول  وبغداد  هولير  بين 
المشاريع  فإن  حدث  “مهما  وقال:  عليها، 
بدون  ممكنة  تكون  لن  شنكال  بشأن  والقرارات 
العملية  هذه  نتابع  نحن  لذلك  اإليزيديين،  آراء 
أن  المجلس  وأوضح  كثب”.  عن  والمناقشات 
مجتمعهم،  حماية  هو  ورغبتهم  األساسي  هدفهم 
القرارات  »إن  شنكال  مكانة  على  والحفاظ 
المحادثات  هذه  عن  ستتمخض  التي  واالتفاقات 
خارجة عن إرادتنا وآرائنا، فلن نعترف بها ولن 

تهمنا ولن تثمر عن شيء، ولن تَطبَق”.
تغييرات  أي  نقبل  ال  نقول  “وأخيًرا  وأكد: 

ومناقشات ال وجود لنا فيها”.
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مجلس  وأضاف 
المادة  على  النقاشات  أن   )MXDŞ( شنكال 
أن  يجب  عليها  المتنازع  المناطق  140بشأن 
تأتي بنتيجة، وأن يكون طرفًا في هذه النقاشات، 

ويجب معرفة هذا.
قبول أي  يتم  لن  أنه  أنه  إلى  البيان  كما وتطرق 
مناقشة أو تفاوض بخالف هذا النهج، وأشار إلى 

أنه يمكن إيجاد حل بالتعاون معهم.

هل يكون القمر مفتاح العثور فوائد المانجو

على أدلة بوجود كائنات 

فضائية؟

الفواكه  من  كواحدةٍ  المانجو  تُصنَّف  المانجو 
الجسم  تُزود  فهي  العالية،  الغذائية  القيمة  ذات 
والفيتامينات،  واأللياف،  الحرارية،  بالسعرات 
وبذورها،  قشورها،  تحتوي  كما  والمعادن، 
ولُبها على العديد من المركبات النشطة حيوياً، 
التي تشمل مركبات غذائية، وغير غذائية تمتلك 
التأكسد  آليات  عبر  تعمل  بيولوجية  خصائص 
واالختزال، وتُعدُّ المانجو من أكثر الفواكه شهرةً 
في العالم، ولها العديد من الفوائد المحتملة، وهي 
من النباتات التي تمتلك لُباً طرياً، وسميكاً، يُحيط 
جوز  من  كل  وينتمي  البذرة،  يحتوي  بتجويف 

الهند، والزيتون، والتمر إلى الفصيلة نفسها.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المانجو تختلف بالشكل، 
الجدير  ومن  البذرة،  وحجم  والمذاق،  واللون، 
االستوائية،  الثمار  من  تُعدّ  المانجو  أّن  بالذكر 
مباشرة،  البذرة  من  أشجارها  زراعة  ويمكن 
كانت  حال  في  البذرة  إنبات  فرصة  وتزداد 
وليس  جيداً،  ناضجٍة  مانجو  ثمرة  من  مأخوذةً 
قاسية، كما يجب أن تكون البذرة طازجة وغير 
زراعة  الممكن  من  يكن  لم  حال  وفي  جافة، 
الثمرة  من  أخذها  بعد  قليلٍة  أياٍم  خالل  البذرة 
لّب  إزالة  ويجب  رطبة،  بتربٍة  تغطيتها  فيمكن 
البذرة  فتح قشرة  ثّم  البذرة،  عن  كامالً  المانجو 
الستخراج النواة الموجودة داخلها، والتي يجب 

بالمبيدات  النواة  تُعالج  ذلك  وبعد  قطعها،  عدم 
وتحتاج  تأخير،  دون  مباشرة  وتُزرع  الفطرية 
البذرة التي نجح إنباتها إلى 6 سنوات حتى تبدأ 
بإنتاج الثمار، و15 سنة لتعطي أفضل إنتاجٍ لها.

فوائد المانجو
المانجو  ثمرة  تحتوي  األكسدة:  مضادات  ـ 
التي  الفينول  متعدد  مركبات  من  العديد  على 
المنجيفيرين،  مثل:  األكسدة،  من مضادات  تُعدُّ 
البنزويك  وحمض  واألنثوسيانين،  والكاتيشين، 
ذلك  إلى  وباإلضافة  وغيرها،  والكيريستين، 
أنواع  بعض  على  تحتوي  المانجو  ثمرة  فإنَّ 
العينين،  لصحة  المهمة  األكسدة  مضادات 
وأهّمها: اللوتين، والزيازانثين، والتي تتراكم في 
شبكية العين، وتقي العين من أشعة الشمس، كما 
تمتص الضوء الزائد، باإلضافة إلى تقليل خطر 

ض لألشعة الزرقاء الضارة. التعرُّ
المانجو  من  واحد  كوب  يُغطي  ج:  فيتامين  ـ 
االحتياجات اليومية من فيتامين ج، الضروري 
لصحة الجهاز المناعي، وصحة جدران األوعية 
قّوة  على  المحافظة  إلى  باإلضافة  الدموية، 
النسيج الضاّم، وقد أظهرت دراسةٌ أنَّ فيتامين ج 
التائية، التي  يساعد على إنتاج وتطوير الخاليا 
أنَّ  مراجعة  أظهرت  كما  الجسم،  مناعة  ترفع 
فيتامين ج يُساهم في تعزيز وظائف الخاليا في 

المناعي الفطري، أو الطبيعي،  كل من الجهاز 
المانجو  ويحتوي  التكيّفي،  المناعي  والجهاز 
هـ،  وفيتامين  ك،  فيتامين  من  كٍلّ  على  أيضاً 
صّحة  في  تساهم  التي  ب  فيتامينات  من  وعدد 

جهاز المناعة.
ـ فيتامين أ: يُعد فيتامين أ من الفيتامينات الُمهّمة 
لصّحة النظر، والجلد، والجهاز التناسلي، ونمو 
لهذا  المانجو مصدراً جيداً  الخاليا، وتُعدُّ فاكهة 
الفيتامين، الذي يعزز نمو الشعر، وإفراز الدُهن 
الذي يُرطب فروة الرأس، ويحافظ على صّحة 
أ  فيتامين  أهميّة  إلى  مراجعةٌ  وأشارت  الشعر، 
الجلد،  مثل  الظاهريّة  األنسجة  نمّو وحماية  في 
أنَّ  دراسةٌ  وأظهرت  الدهنية،  والغدد  والشعر، 
نقص فيتامين أ يؤدي إلى جفاف العين، والعمى 
الليلي، لدى األطفال، ومن الجدير بالذكر أّن حبة 
احتياجات  من  تغطي %10  المانجو  من  واحدة 
الجسم من فيتامين أ، الضرورّي لجهاز المناعة، 

والمساعدة على التقليل من العدوى.
ب  فيتامينات  أحد  الفوالت  يُعدُّ  الفوالت:  ـ   
المركب، المهم لصحة القلب، وإنتاج خاليا الدم.
الغنية  الفواكه  من  المانجو  تُعد  البوتاسيوم:  ـ 
بالبوتاسيوم، في حين تكاد تخلو من الصوديوم، 
الدم،  ضغط  تنظيم  على  تساعد  فهي  لذا 

والمحافظة على توازن السوائل في الجسم.

هارفرد  جامعة  في  الفلك  علم  قسم  رئيس  أفاد 
مركز  وجود  بأن  لوب،  إبراهام  األميريكية، 
من  يزيد  منتظمة،  بعثات  أو  القمر  على  بحثي 
حضارات  بوجود  دليل  على  عثورنا  فرص 

فضائية بعيدة، إن كانت موجودة أصالً.
وبحسب لوب، فإن البحث في القمر عن دالئل 
كائنات فضائية،  الباحثين عن  العلماء  سيساعد 
وذلك ألن سقوط أي عالمة من مؤشرات الحياة 
ميكانيكية  أو  بيولوجية  كانت  سواء  الفضائية 
على القمر، سيعني بقاءها في انتظار اكتشافها.

وفّسر لوب األمر من خالل مقالة نشرها موقع 
أن غياب  إلى  أشار  أميركان(، حيث  )سانتفيك 
سيجعل  الجيولوجي،  والنشاط  الجوي  الغالف 
ذكر  ما  وفق  قديمة،  آثار  بأي  محتفظاً  القمر 

باألخبار  المتخصص  المستقبل(  موقع )مرصد 
العلمية.

على  نجد  أن  الرائع  من  سيكون  وأضاف: 
القمر أحافير ميكروية أو أي صورة من صور 
آثار  على  نعثر  أن  واألروع  الفضائية،  الحياة 
القمر  على سطح  التي سقطت  التقنية  المعدات 

من مليارات األعوام.
العلمية  الجدل في األوساط  أثار  قد  وكان لوب 
العام الماضي بعد أن زعم أن الجرم البينجمي 
الشمسية  الذي دخل مجموعتنا  )أُومواموا(،  أو 
شكل  يشبه  والذي  أخرى،  مجموعة  من  قادماً 
نصل رمح، قد يكون مسباراً استخدمته كائنات 

فضائية.

مركز األخبار ـ نددت شعوب ناحية تربه سبيه بالعزلة المفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن، وأشاروا إلى أن دولة االحتالل التركي تمارس سياسة 
التهديد والوعيد والقتل واإلجرام بحق شعوب المنطقة بشكل عام وبحق الشعب الكردي بشكل خاص، وأكدوا أن الهدف من العزلة هي عزل الشعب 

عن القائد أوجالن..
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

»لن نتراجع عن مواقفنا المنددة باالنتهاكات ضد المرأة«

عائشة باشاران: »يظهر عنف الرجل في المجتمع بشكل منظم إلنهاء نضال المرأة«

هاتريك صالح يقود ليفربول لفوز شاق على ليدز

لورا وفيرا تحسمان لقب زوجي السيدات

أكدت البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي 
المرأة عائشة  باسم مجلس  والناطقة  ايليه  في 
آجار باشاران أنه توجد حركة ومقاومة للمرأة 
الحزب  أن  على  مشددة  وتركيا،  كردستان  في 
مجاالت  كل  في  الرجل  سلطة  يطبق  الحاكم 

الحياة.

معامل مسألة »إيبك أر« توضحت

تحدثت البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي 
عائشة  المرأة  مجلس  باسم  والناطقة  ايليه  في 
 ANF لألنباء  فرات  وكالة  إلى  باشاران  آجار 
موضحةً بأن مسألة إيبك أر التي انتحرت نتيجة 
اعتداء الضابط التركي موسى أورهان عليها قد 
تقيمها بشكل خاص،  توضحت معالمها، ويجب 
وقالت: »أعلم بأن حكومة حزب العدالة والتنمية 
واقع  تطبيق  تحاوالن  القومية  الحركة  وحزب 
من  بدءاً  الحياة،  مجاالت  كل  في  الرجل  سلطة 
السياسة وحتى الحياة االجتماعية، ومن االقتصاد 
العنف  نتيجة  هذه  شك  وبدون  اإلعالم،  حتى 
واالغتصاب والسلطة التي تمارس على المرأة«.

إغالق مؤسسات املرأة يف ايليه

إغالق  إلى  االنتباه  باشاران  عائشة  ولفتت 
مؤسسات المرأة في ايليه، ونوهت: »يجب تقييم 
آغري  ففي  مستقل،  بشكل  وآغري  ايليه  مسألة 
لحياتهن  نساء  خمسة  فقدت  يوماً   35 خالل 
فيها  تكافح  التي  المدينة  الشكوك،  تثير  ألسباب 
المؤسسات،  فيها  أنشأت  طويلة،  لفترة  النساء 
الحكومة  في  المشتركة  الرئاسة  نظام  وطبق 
نسائية  تعاونيات  أيضاً  هناك  كانت  المحلية، 
الوكالء  سياسة  مع  ولكن  اإلدارات،  هذه  في 

نفسه  هو  والوضع  المؤسسات،  هذه  كل  ألغيت 
المؤسسات  واختفت  أنحاء كردستان،  في جميع 
التي تتواصل مع النساء، على سبيل المثال، إذا 
تمكنت  لو  ايليه  في  نسائية  جمعية  هناك  كانت 
إيبك من الوصول إلى تلك المؤسسة، لما كانت 
الوصول  من  تمكنت  أنها  ولو  النتيجة،  هذه 
وأخالقياً  نفسياً  دعماً  لتلقت  نسائية  مؤسسة  إلى 
البداية  منذ  قلناها  ذلك،  تفعل  لم  فربما  وقانونياً، 
للعدالة كما يتضح  إيبك كانت دعوة  انتحار  بأن 

من رسالتها«.
الحادثة  أن  إلى  باشاران  آجار  عائشة  وأشارت 
الحرب  أساليب  ضمن  تقييمها  يجب  ايليه  في 

الخاصة، متابعة: »هناك طرف مستقل في مسألة 
المعادية  الحكومة  إلى جانب سياسات  أر،  إيبك 
منذ  كردستان،  في  حرب  سياسة  هناك  للمرأة 
الحرب القديمة في العالم وإلى الحرب الحديثة في 
سوريا وحتى أعمال مرتزقة داعش، الوضع قائم 
الحرب هي  الرجل في  الشكل، سلطة  على هذا 
جزء من أدوات الحرب ليس ضد المرأة فحسب 
وإنما ضد المعتقدات والهوية أيضاً، حدثت مثل 
التسعينيات،  في  كردستان  في  الحوادث  هذه 
الحالة،  هذه  في  والعدالة،  الحقيقة  عن  وأخفيت 
العسكري  الزي  يلبسون  الذين  أولئك  يتصرف 
يقوم  الكرد،  الفتيات  على  لالعتداء  العقلية  بتلك 

بذلك ألنه متأكد بأنه محمي«.

ضغط شديد عىل
 املنظامت النسائية

وأردفت عائشة: »اعتاد موسى أورهان أن يقول: 
حقاً،  شيء  يحدث  ولم  شيء«،  لي  يحدث  »لن 
بقي معتقالً لسبعة أيام فقط، لم يقوموا بسجنه في 
المرء  الزنزانة بحجة وباء كورونا، يجب على 
الحرب  أسلوب  من  كجزء  هذا  إلى  ينظر  أن 
الخاصة، وتقييمه كعقليته، ونتيجة ذلك بدون شك 

إسكات  وحاولت  المسألة،  هذه  تبنت  الحكومة 
بالحادث،  التالعب  تحاول  زالت  وما  الشابة، 

وكل يوم تدلي بأقوال تتهم فيها إيبك أر«.
المنظمات  على  بالضغوطات  يتعلق  وفيما 
آجار  عائشة  ذكرت  كردستان  في  النسائية 
على  الضغط  من  الكثير  »هناك  باشاران 
النسائية،  روزا  وجمعية  الحرة  المرأة  حركة 
واعتقلوهم  رفاقنا  منازل  داهموا  الصباح  وفي 
من  والثامن  دوكو  كليستان  بشأن  واستجوبوهم 
المرأة،  إنهاء نضال  الواقع، يحاولون  آذار، في 
المؤسسات  وأغلقت  المؤسسة  هذه  استهدفوا 
اتفاقية  الدولة، يضعون  يد وكالء  األخرى على 
يظهر  الشكل  وبهذا  النقاش،  موضع  إسطنبول 
عندما  منظم،  بشكل  المجتمع  في  الرجل  عنف 
نقيم كل هذا، فإننا نرى أن النساء يقتلن أنفسهن 

أو يُقتلن نتيجة لذلك«.
الشعوب  حزب  في  البرلمانية  أفادت  كما 
الديمقراطي في ايليه والناطقة باسم مجلس المرأة 
إلى  بأنه  ختام حديثها  في  باشاران  آجار  عائشة 
المقاِومة،  للمرأة  حركة  هناك  ذلك  كل  جانب 
في  للمرأة  ومقاومة  حركة  »توجد  وقالت: 
كردستان وتركيا، إذا لم تكن الحكومة قادرة على 
اليوم،  إسطنبول  اتفاقية  في  النقاش  سوى  شيء 
وإذا كانت هناك بعض المكاسب في أيدينا، فهذا 

بفضل هذه المقاومة«.

انطالقة مميزة لدورة براتي الكروية

الرئيس  قبل  من  االفتتاح  شريط  قص  بعد 
نادي  وكابتن  الرياضي  لالتحاد  المشترك 
الملعب  أرض  الناديين  أعضاء  دخل  خابور؛ 
ليقف الجميع بعدها دقيقة صمت إجالالً ألرواح 
ثم  من  رقيب«،  نشيد »هي  واقع  على  الشهداء 
تحدث الرئيس المشترك لالتحاد الرياضي ديار 
إبراهيم عن أهمية هذه الدورة ودورها في تنامي 
وهنأت  الشعوب،  بين  والسالم  والمحبة  األخوة 
دورة  بلقب  فوزهن  على  خابور  نادي  العبات 
مباراة  بعدها  ولتبدأ  القدم،  لكرة  ناشئات سوريا 
جمعت كما ذكرنا ناشئات الخابور وقنديل سبور 
وانتهت بفوز الخابور بهدفين مقابل هدف واحد 
تالها تكريم بطالت سوريا لالعبات نادي خابور 
للدورة  المنظمة  اللجنة  قبل  من  النادي  وإدارة 
درع  قدم  وكذلك  تكريمي،  ودرع  مالي  بمبلغ 
يعتبرن  واللواتي  سبور  قنديل  لسيدات  تكريمي 
القدم  وصيفات في دوري اإلقليم للسيدات لكرة 
في  األسايش  بعد  الثاني  المركز  تحقيقهن  بعد 

لالتحاد  ودرع   ،2019 الماضي  العام  الدوري 
الرياضي مقدم من اللجنة المنظمة لدورة براتي.
األول  المركز  الخابور  نادي  ناشئات  وحققت 
في دورة لكرة القدم للناشئات أقيمت بدمشق بعد 
فوزهن في المباراة النهائية على ناشئات جرمانا 

بأربعة أهداف مقابل هدفين. 
يشارك  والتي  الدورة  مباريات  إطار  في  بينما 
مجموعات  أربع  على  قسموا  فريقاً   16 فيها 
يتأهل منها األول والثاني، للدور القادم، والذي 
وهي   ،2020/9/25 بتاريخ  ينتهي  سوف 

لمواليد 1997 وما دون، ويسمح لثالثة العبين 
مواليد  من  اإلقليم  دوري  في  المشاركين  من 
2000، وفي مباراة االفتتاح؛ تقابل فريقا قنديل 
والشمال وانتهت بفوز قنديل بهدفين مقابل هدف 
الزمالك  فريق  فاز  الثانية  المباراة  وفي  واحد، 
واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بخمسة  هسو  على 

بينما يتقابل اليوم )األحد(:
ـ دجلة × سوق حطين ـ الساعة الثامنة مساًء.
ـ خطاطين × درباس ـ الساعة التاسعة مساًء.

ملعب قامشلو الكروي المغطى.

افتتح حامل اللقب ليفربول مشواره في الدوري 
الصعوبة  غاية  في  بفوز  الممتاز،  اإلنكليزي 
على ضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة )4-3(، ضمن 

منافسات الجولة األولى.
وتألق نجم ليفربول محمد صالح بإحرازه ثالثية 
فيرجيل  وأضاف  و87(،  و33   4( الدقائق  في 
أحرز  بينما   .)20( الدقيقة  في  هدفاً  دايك  فان 
وباتريك  هاريسون  جاك  يونايتد،  ليدز  أهداف 
بامفورد وماتيوز كليتش، في الدقائق )12 و30 

و66( على الترتيب.

طريقته  على  كلوب  يورغن  المدرب  واعتمد 
متوقعة  تشكيلته  وجاءت   ،)3-3-4( المعتادة 
بوجود فيرجيل فان دايك وجو جوميز في عمق 
ألكسندر-  ترينت  الظهيرين  من  بإسناد  الدفاع، 

أرنولد وأندي روبرتسون.
العب  دور  هندرسون  جوردان  القائد  وأدى 
االرتكاز، ومن حوله جورجينيو فينالدوم ونابي 
كيتا، فيما تكون خط الهجوم كما هو معتاد من 
وروبرتو  ماني  وساديو  صالح  محمد  الثالثي 

فيرمينو.

مارسيللو  ليدز  مدرب  لجأ  المقابلة،  الجهة  في 
حيث   ،)1-4-1-4( اللعب  طريقة  إلى  بييلسا، 
أيلينج  لوك  الرباعي  من  الخلفي  الخط  تكون 
وستيوارت  ستروييك  وباسكال  كوتش  وروبن 

داالس.
الملعب،  منتصف  في  فيليبس  كالفن  وتمركز 
هرنانديز  وبابلو  كوستا  هيلدر  الرباعي  خلف 
بامفورد  أما  هاريسون،  وجاك  كليتش  وماتيوز 

كان وحيداً في خط الهجوم.
ولم تمض سوى أربع دقائق، حتى احتسب الحكم 
ركلة جزاء لصالح أصحاب األرض، بعد لمسة 
يد على كوتش، ونفذ محمد صالح الركلة مفتتحاً 

التسجيل في اللقاء.
في  الضيف  للفريق  هدفاً  الحكم  راية  وألغت 
كوستا،  على  تسلل  بسبب  التاسعة؛  الدقيقة 
وبعدها بثالث دقائق جاء التعويض عن طريق 
هاريسون الذي استلم الكرة في الناحية اليسرى، 
ورواغ ألكسندر- أرنولد، قبل أن يجتاز جوميز 

ويسدد الكرة في الشباك.
للفريق  المرة  هذه  لكن  هدفاً  ليلغي  الحكم  وعاد 
تسلل  بسبب  )16(؛  الدقيقة  في  المضيف 
بيد  الهدف،  لكرة  ماني  تسديد  قبل  روبرتسون 
أن التعويض جاء في الدقيقة )20( عن طريق 
نفذها  ركنية  إثر  دايك  فان  من  قوية  رأسية 

روبرتسون.

وكاد ليدز يتعادل مجدداً في الدقيقة )22(، عندما 
الذي  بامفورد،  نحو  متقنة  كرة  أيلينج  أرسل 

اجتياز الحارس أليسون بيكر دون فائدة.
 وأوشك ستوييك على التسجيل بمرمى فريقه في 
الدقيقة )26(، عندما حاول إبعاد كرة مرسلة من 
روبرتسون قبل أن يصل إليها ألكسندر- أرنولد، 
بيد أنه سددها نحو مرمى فريقه ليتدارك الحارس 

إيالن ميسلير الموقف ويبعد الخطر.
حاول  عندما  يغتفر  ال  خطأ  دايك  فان  وارتكب 
نحو  الجزاء  منطقة  إلى  مرسلة  كرة  إبعاد 
ليخطفها  ضعيفة  كانت  لمسته  لكن  بامفورد، 
لكن؛  المرمى.  في  بأناقة  ويضعها  ليدز  مهاجم 
في  مجدداً  تقدمه  استعادة  من  تمكن  ليفربول 
الدقيقة )32(، عندما نفذ روبرتسون ركلة حرة 
الذي  صالح  أمام  لتستقر  إبعادها  الدفاع  حاول 
سددها قوية أعلى الزاوية اليسرى لمرمى ليدز.

وارتدت محاولة ماني من كوتش قبل أن تصل 
المرة  هذه  لكنه  السنغالي،  للدولي  مجدداً  الكرة 
وطالب   ،)40( بالدقيقة  أيلينج  المدافع  في  سدد 
بعد   )44( الدقيقة  في  جزاء  بركلة  ليدز  العبو 
ألكسندر-  مع  مشتركة  لعبة  إثر  كوستا  سقوط 

أرنولد، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.   
فينالدوم  محاولة  بإبعاد  ميسلر  الحارس  وتألق 
إثر تمريرة أمام المرمة من فيرمينو في الدقيقة 
)49(، وعلت رأسية جديدة من فاد دايك مرمى 

ليدز في الدقيقة )53(.
وسجل ألكسندر- أرنولد هدفاً بمرمى فريقه في 
الدقيقة )58( عندما حاول إبعاد كرة هاريسون 
قبل أن تدخل المرمى، بيد أن األخير كان متسلالً 

ليلغي الحكم الهدف.
وبعد لحظات من نزول الشاب كورتيس جونز 
إعادة  من  ليدز  تمكن  هندرسون،  القائد  مكان 
كوستا  مرر  بعدما  الصفر،  نقطة  إلى  المباراة 
كرة بينية نحو كليتش الذي لم يتوان في إيداعها 

الشباك.
منطقة  نحو  عرضية  كرة  روبرتسون  وأرسل 
الجزاء أبعدها كوتش، لتصل إلى محمد صالح 
الذي سددها من أول لمسة فوق المرمى بالدقيقة 

.)71(
ونفذ فيليبس ركلة حرة متقنة مرت بجوار القائم 
األيمن لمرمى ليفربول في الدقيقة )77(، ووقف 
من  تمريرة  إثر  فينالدوم  محاولة  أمام  كليتش 

صالح في الدقيقة )78(.
في  ليفربول  لصلح  جديداً  هدفاً  الحكم  وألغى 
وجود  بحجة  دايك؛  فان  سجله   ،)79( الدقيقة 

خطأ على جونز قبل تسديد كرة الهدف.
في  الفوز  هدف  تسجيل  من  ليفربول  وتمكن 
المتألق  عبر  الجزاء  نقطة  من   )87( الدقيقة 
صالح، إثر مخالفة بحق البديل فابينيو من قبل 

مهاجم ليدز البديل رودريجو مورينو.

لورا  األلمانية  من  المؤلف  الثنائي  فاز 
سيغموند والروسية فيرا زفوناريفا، بلقب 
المفتوحة  أمريكا  في  السيدات  زوجي 
على  و4-6   4-6 التفوق  بعد  للتنس 
من  المؤلف  الثالث  المصنف  الزوجي 
يفان  والصينية  ميليشار  نيكول  األمريكية 

تشو، )الجمعة(.
غير  الروسي  األلماني/  الثنائي  وكسر 
ثالث  المنافس  الزوجي  إرسال  المصنف 
من  المئة  في   79 بنسبة  وفازتا  مرات 
نقاط اإلرسال األول، خالل المباراة التي 

استغرقت 80 دقيقة على ملعب آرثر آش.
ولم يسبق للورا سيغموند وفيرا زفوناريفا 

المنافسة معاً قبل أمريكا المفتوحة.
لها  لقب  أول  لورا سيغموند  وبهذا حققت 
في الزوجي في البطوالت األربع الكبرى، 
الثالث  اللقب  زفوناريفا  فيرا  نالت  بينما 
بعد فوزها بلقب 2006 في نيويورك مع 
ناتالي ديشي ولقب أستراليا المفتوحة مع 

سفيتالنتا كوزنتسوفا في 2012.
وقالت فيرا زفوناريفا: »من الرائع الفوز 
بطولة  في  خاصة  المطاف  نهاية  في 

األلقاب  من  أبداً  بالملل  أشعر  ال  كبرى. 
وسأواصل اللعب«.

فيرا  و  سيغموند  لورا  الثنائي  وفاز 
زفوناريفا في دور الثمانية على الزوجي 
حامل اللقب إليسه ميرتنز وأريانا سابالينكا 
وتقدمتا اليوم بسرعة 5-1 في المجموعة 

األولى.
الروسي  األلماني/  الثنائي  واستهل 
المجموعة الثانية بكسر لإلرسال قبل حسم 

المباراة.

تقرير/ جوان محمد

المحتلة،  المناطق  في  النساء  العنف ضد  تزايد 
يتطلب جهود حثيثة من كافة النساء والمنظمات 
منها  للحد  المرأة  بشؤون  المعنية  والجهات 
ومحاسبة الجناة، وضرورة حماية حقوق المرأة 
بمتابعة ملفات المرأة المعنفة وقضاياها وفضح 
وإيقاف  الدولية،  المحافل  في  التركي  المحتل 

العنف ضد المرأة بكل مكان.
حديث النساء مع وكالة أنباء هاوار، جاء حول 
مفاهيم  تجاوز  الذي  النساء  ضد  العنف  تزايد 
اإلنسانية في المناطق المحتلة، من قتل، واعتداء 
المرتزقة مما تسمى  أيدي  جسدي ونفسي على 
قبل  من  المدعومة  السوري  الوطني  بالجيش 

تركيا.

بالوعي ستتخلص املرأة

 من العنف

مجلس  في  اإلدارية  البداية  في  أوضحت  حيث 
ريجين  الحسكة  مقاطعة  في  المرأة  عدالة 
للعنف  تتعرض  األزل  منذ  المرأة  بأن  صالح 
خمس  »منذ  وقالت:  حقوقها،  على  والتعدي 
سنوات ومناطق شمال وشرقي سوريا تتعرض 
الهجمات  شن  عبر  المرأة،  وخاصةً  لالعتداء، 

والقصف والقتل مباشرةً، والدليل على ذلك قتل 
هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب  العام  األمين 

خلف«.
بيّنت  االنتحار  على  النساء  إقدام  وحول 
للضغوطات  تتعرض  المرأة  أن  صالح  ريجين 
العادات  باسم  مجتمعها  من  واالعتداءات 
وتقيد  تعنف  المسميات  هذه  وتحت  والتقاليد، 
حريتها، لتصل إلى مرحلة قتل النفس واالنتحار.
وللحدّ من ذلك وزيادة الوعي لدى النساء ذكرت 
للنساء،  توعية  حمالت  أطلقن  بأنهن  ريجين 
بزيارة المنازل لمعرفة وضعهن وتوعيتهن عبر 

محاضرات التوعية للنساء والرجال.
وفي الختام دعت إدارية مجلس عدالة المرأة في 
الدولية  المنظمات  الحسكة ريجين صالح جميع 
الداعية إلى حماية حقوق المرأة إلى إعادة النظر 
حول ما يحصل بحق النساء في المناطق المحتلة 

بشمال وشرقي سوريا وحمايتهن.

عجز ُمشني للدول التي تّدعي 
حقوق اإلنسان

مدينة  في  المرأة  مجلس  عضوة  أدانت  بينما 
التركي  الجرائم  مسلسل  المحمد  وزنة  الرقة 
الذي  »العجز  وأشارت:  المحتلة،  المناطق  في 
ُمشين بحق  تركيا هو عجز  أمام  الدول  تظهره 
لكن  اإلنسان،  حقوق  تحترم  أنها  تدّعي  دول 
تلك  قائمة  في  بعد  نسجل  لم  أننا  لنا  الواضح 

الدول، المفروض التساوي في الحقوق«.
بدورها قالت عضوة في لجنة التدريب في إدارة 
اغتالت  فترة  »قبل  األحمد:  وئام  بالرقة  المرأة 
بركل  زهرة  أمثال  مهمة  شخصيات  تركيا 
الممارسات  تلك  تكررت  أيام  وقبل  ورفيقاتها، 
الشرطة  قبل  من  وإهانتهن  النساء  بضرب 
العسكرية التابعة للمرتزقة التركية في الشوارع، 
استطاعت  التي  والشجاعة  القوة  بهدف ضرب 
خاللها المرأة أن تقف وتحمي أطفالها وتكافح«.
بالرقة  المرأة  إدارة  في  التدريب  لجنة  عضوة 
وئام األحمد اختتمت حديثها قائلةً: »لن نتراجع 
عن مواقفنا المنددة باالنتهاكات ضد المرأة مهما 

كلفنا األمر«.

»تركيا دولة إجرامية 

يجب إيقافها«

فهيمة  الرقة  في  المرأة  إدارة  في  اإلدارية  أما 
العربيات  النساء  »نحن  بالقول:  شددت  الجاسم 
والقوى  الحكومات  ننادي  السوري  الشمال  في 
التركية  الدولة  النتهاكات  حدّ  لوضع  العالمية 
والشباب،  والشيوخ  واألطفال  النساء  بحق 
قضاياها،  في  المرأة  ملفات  وتدوين  وإيقافها 
حيث إن ما قامت به هو أكبر دليل على أنها دولة 
إجرامية لم تأت إلصالح المجتمع بل الغتصاب 
األرض وسلب ممتلكات هذه المنطقة، وانتهاك 

حقوق اإلنسان.
الرقة  في  المرأة  إدارة  في  اإلدارية  وأشارت 
نساء  »نحن  حديثها:  ختام  في  الجاسم  فهيمة 
ولمرتزقتها  لتركيا  نقول  سوريا  وشرقي  شمال 
الشمال  في  األراضي  وإن  واحدةٌ،  سوريا  إن 
والتي  الذاتية  وإلدارتنا  لنا  ملك  هي  السوري 

تحررت بدماء شهدائنا وشهيداتنا«.

روناهي/ قامشلو ـ انطلقت منافسات دورة براتي لسباعيات كرة القدم بمشاركة ستة عشر فريقًا، على أرضية ملعب قامشلو المغطى، وتميزت مراسم 
الرياضي  االتحاد  رسمي من  بحضور  لسيدات قنديل سبور،  باإلضافة  الجزيرة،  إقليم  أندية  واللواتي جلّهن من  الخابور  نادي  ناشئات  بتكريم  االفتتاح 

وشخصيات رياضية وحشد جماهيري من أهالي المنطقة.
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إيرينا تسوكرمان: »فشل التحالفات الناشئة 
لردع تركيا سيؤدي إلى تدخل واشنطن«

قالت الكاتبة األمريكية إيرينا تسوكرمان المختصة في شؤون األمن القومي: »إن نظام أردوغان يوظف خطاب الكراهية ضد الكرد والعرب واليهود 
والقوى األوروبية مثل فرنسا لتبرير سياساتها العدوانية في منطقة الشرق األوسط«، وأكدت بأن أردوغان ينزع صفة اإلنسانية عن ماليين الكرد ويدعي 

أنهم يهددون تركيا، ويحتل أراضي العرب بينما ينتقد الماضي االستعماري الفرنسي ويتناسى االحتالل العثماني.

وحول هذا الموضوع أجرت وكالة فرات لألنباء 
حواراً خاصاً مع الكاتبة األمريكية المختصة في 
وكان  تسوكرمان  إيرينا  القومي  األمن  شؤون 

الحوار على الشكل التالي:
عديدة  جوانب  األخير  مقالكم  تناول  لقد  ـ 
تستهدف  التي  التركية  التحركات  من  ومعقدة 
بلدان المنطقة؛ لكن ماذا عن األبعاد المرتبطة 
ودعم  المتطرف،  والقومي  الديني  بالخطاب 

تركيا لإلخوان وتيار اإلسالم السياسي؟
أردوغان  ومخاطبة  مناشدة  أن  المؤكد  من 
الشعبوية  الديماغوجية  خالل  من  لإلسالميين 
لتحقيق  يستخدمها  التي  التكتيكات  من  جزأ 
أهدافه، ليس هناك شك في أن سعيه الدائم لدعم 
اإلسالميين واإلخوان المسلمين حقيقي وملموس 
بين  المشتركة  والرؤى  األهداف  في  ومتجذر 
إلى  وصل  عندما  نفسه،  الوقت  في  الجانبين. 
السلطة ألول مرة، ابتعد عن الخطاب المتطرف 
وسعى إلى تصوير نفسه على أنه معتدل. هناك 
حجة يمكن طرحها حول ما إذا كان سيذهب إلى 
أبعد ما هو عليه اآلن إذا لم ينهار االقتصاد وإذا 
لم يبدأ حزب العدالة والتنمية في فقدان شعبيته 
وكان لديه طريقة استراتيجية أخرى للتعافي من 
هذا المستنقع، هناك أيًضا سؤال عما إذا كانت 
الصارخ  الترويج  هذا  مثل  من  ستمنع  تركيا 
لإلسالميين في جميع أنحاء العالم، إذا تم قبولها 

في االتحاد األوروبي مثالً.
فاسدًا  كان  أردوغان  أن  أيًضا  نتذكر  دعونا 
شخصيًا منذ البداية، وهو على األقل جزء من 
سوء اإلدارة الذي أدى إلى مشاكل داخلية، وهو 
في  وإيران  تركيا  عمل  سبب  أيًضا  يفسر  ما 
وقت مبكر لاللتفاف على العقوبات. دعونا نسأل 
كيف تمكن من إبقاء هؤالء اإلسالميين راضين 
في  واالستمرار  الشعبوية،  التحركات  هذه  عن 
على  الحفاظ  مع  القدس،  غزو  حول  الصراخ 
العالقات الدبلوماسية غير المنقطعة مع إسرائيل 
وإقامة عالقات تجارية مع إسرائيل على أعلى 

المستويات!
ـ كيف توظف تركيا خطاب الكراهية حالياً ضد 
كل من الكرد وكما سمعنا من وزير الخارجية 
الفرنسي  االستعماري  الماضي  حول  التركي 
على  للرد  كتكتيك  يبدو  فيما  مثالً،  بالمنطقة 
الجديدة  العثمانية  تمثله  لما  الواسع  االنتقاد 

والتذكير بفظائعها في الماضي؟
خياًرا  المفتوح  األجانب  كره  استخدام  كان 

جانب  من  أي  األعلى،  من  جاء  استراتيجيًا 
تهدف  أخرى  إجراءات  جانب  إلى  أردوغان، 
كانت  وعزله،  وفصله  المجتمع  تقسيم  إلى 
القضية األكثر أهمية بالنسبة للكرد هي مساواة 
أكثر من ثالثين مليون نسمة الذين يعيشون في 
بحزب  سوريا(  في  )ونظرائهم  وحدها  تركيا 
للترويج  الخطاب  هذا  الكردستاني.  العمال 
الجيوسياسية من خالل جماعات  تركيا  ألجندة 
اإلنسانية  صفة  نزع  فقد  لذا؛  الغربية.  الضغط 
»البعبع«  بـ  وساواهم  األشخاص  ماليين  عن 
جزئياً  »إرهابية«  أنها  على  مدرجة  لمنظمة 
وجزئياً  نبذتها،  التي  السابقة  األنشطة  بسبب 
مما  نفسها،  تركيا  من  السياسي  الضغط  بسبب 
بغض  لتصنيفهم  دائمة  ذاتية  مرجعية  يجعلها 

النظر عن الحقيقة.
وعقلية  التآمرية  العقليات  أردوغان  يخاطب 
بالركود  المقترنة  الثقافية  والتحيزات  الضحية 
جميع  في  السائدة  األجواء  لخلق  االقتصادي 

في  شرعت  التي  واالستبدادية  الشمولية  الدول 
أي وقت مضى في فظائع جماعية أو سياسات 
إبادة ضد مجموعات معينة، بينما تضغط أيًضا 
على الخارج بحثًا عن الموارد، األرض والمجد 
بدالً من التعامل مع القضايا الداخلية واكتساب 
القوة من خالل السياسات االقتصادية والعالقات 

التجارية الفعالة.
ـ النمسا أعلنت أن أنشطة االستخبارات التركية 
في  الكرد  والنشطاء  المعارضين  بعض  ضد 
البالد كشفت عن شبكة من العمالء لتركيا في 
المزعزعة  األنشطة  تلك  ترون  كيف  أوروبا؛ 
أنها  وخاصة  األوروبية  القارة  في  لالستقرار 
تلك  في  أتراك  معارضين  الغالب  في  تستهدف 

الدول؟
الكشف  تم  الوحيدة  الدولة  ليست  النمسا 
قبل  من  السابق  في  مماثلة  استراتيجية  عن 
وقد  المتحدة،  الواليات  قبل  من  وكذلك  ألمانيا، 
شبكات  خالل  من  األنشطة  هذه  تركيا  أنجزت 

واألئمة  بالوكالء  المليئة  والمساجد  المغتربين، 
لقد  وجواسيس،  تأثير  كعمالء  يعملون  الذين 
»الذئاب  بحركة  أوروبا  كل  إلى  أيًضا  تسللوا 
بالقوميين  وثيقًا  ارتباًطا  ترتبط  التي  الرمادية« 
المتطرفين ولكنها تؤدي نفس الوظيفة وتتوافق 
 MIT التركية  المخابرات  مع  كبير  حد  إلى 
طريقة  القضية.  هذه  بشأن  أردوغان  وأجندة 
أخرى هي من خالل العصابات التركية الممولة 
أصبحت جزًءا من شبكات  والتي  جيدًا  تموياًل 
الجريمة المنظمة األوروبية، حيث تعمل أيًضا 
الجريمة  وعصابات  اإليرانية  المخابرات  مع 
وجزئيًا  أخرى  أنشطة  لتمويل  جزئيًا  المحلية، 
من حيث جمع المعلومات االستخبارية، واتخاذ 
وإسكات  المعارضين  وترهيب  فعالة،  تدابير 

األصوات األوروبية.
كان األتراك أكثر حرًصا من اإليرانيين في هذا 
الصدد، بدالً من شن هجمات إرهابية جماعية، 
لتلك  تحديدًا  أكثر  باستهداف  يقومون  فإنهم 
المجموعات لتجنب التدقيق واالستجابة المفرطة 
لذلك  السياسي،  المستوى  على  األوروبيين  من 
حول  متداولة  تقارير  وجود  من  الرغم  على 
في  المخابرات  وأنشطة  التركية  العصابات 
المساجد، إال أن األوروبيين لم يتكلموا إال عن 

معالجة هذه القضايا.
على  أمريكي  رهان  هناك  أن  تعتبرين  هل  ـ 
من  تحد  تحوالت  أو  تركيا؟  في  تغيير  حدوث 
يمارسه  الذي  والعدوان  التركي  التوسع 
أردوغان في المنطقة كلها؟ سيما كان للواليات 
سوريا  شمال  مثل  فيها  قوي  المتحدة حضور 

وشمال العراق حيث الكرد؟
كانت هناك بعض األدلة على نهج أكثر انتقادًا 
من جانب إدارة ترامب تجاه تركيا، يتضح من 
على  المفروض  التسليح  لحظر  الجزئي  الرفع 
قبرص، وتوبيخ تركيا الستضافتها قادة حماس 
بهذا  األحمر  خطها  أن  اإلدارة  تُظهر  مؤخًرا، 
وأي  األوروبي  البحري  األمن  هو  المعنى 
األمريكية  المالحة  حرية  يهدد  أن  يمكن  شيء 
المباشر.  المواجهة  لخطر  حلفائها  يعرض  أو 
ومع ذلك، فإن معظم هذه اإلشارات في الوقت 
الحالي مختلطة؛ ألنه في وقت واحد مع إصدار 
من  وفداً  اإلدارة  أرسلت  حماس،  عن  بيان 
المسؤولين الموالين لتركيا إلى تركيا، مما يشير 
إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة يكونون فيها 
الخارجية.  السياسة  توجيه  إلعادة  مستعدين 
هو  كما  مختلًطا  تركيا  سجل  كان  الواقع،  في 
الحال في البداية مع إيران، ومع تركيا، شراء 

ولكن؛  الروسية.  الصاروخية   S400 منظومة 
واستخدام  بأكملها  السياسة  تغيير  عدم  يفضل 
لتجنب  الممكنة  التوجيه  إعادة  من  األدنى  الحد 
الصراعات، وحتى الدبلوماسية. اآلن الواليات 
المتحدة على بعد شهرين من االنتخابات، لذلك 
في هذه المرحلة من الوقت، ال تحب أي إدارة 
قضية  أي  بشأن  معينة  جذرية  إجراءات  اتخاذ 
الحمالت  على  طاقاتها  وتركز  األجل  طويلة 

ومعالجة مشكلة أمنية فورية وملحة.
أي  هناك  يكن  لم  ألنه  اآلن  القول  الصعب  من 
من  غيرها  أو  ليبيا  بشأن  اإلطالق  على  تحول 
البيانات  بعض  فقط  وهناك  الرئيسية،  القضايا 
العدوان  حول  ما  حد  إلى  والمعتدلة  المختلطة 
التركي بشكل عام. ويبقى أن نرى ما إذا كانت 
آجالً،  وليس  ذلك عاجالً  تحقيق  تم  إذا  ناجحة؛ 
السياسة  أولويات  إلى تحول في  فقد يشير ذلك 
الخارجية األخرى مثل التعامل مع تركيا، ومع 
ذلك، إذا أصبح من الواضح أن هذه التحالفات 
مع  التعامل  يمكنها  ال  البسيطة  الجديدة  الناشئة 
صعود تركيا، فمن المرجح أن تتدخل الواليات 

المتحدة.
النظام  ضد  القوي  وخطابه  بايدن  عن  ماذا  ـ 

التركي؟
لقد ألقى بايدن حديثًا صارًما حول تركيا، لكنه 
ال يتمتع بالمصداقية بشأن هذه القضية، لم يظهر 
أي  في  تركيا  الحتواء  جهد  أي  الديمقراطيون 
وقت خالل العقود الماضية. في الواقع، رحب 
أوباما بأردوغان وجعل أيًضا دخول تركيا إلى 
سوريا ممكنًا، والعديد من السياسات الحالية هي 
استمرار لما بدأ في عهد أوباما خالل »الربيع 

العربي« في ليبيا وغيرها. 
بشأن  لترامب  الثانية  للوالية  تتوقعين  ماذا  ـ 

مواجهة سلوك تركيا؟
تدريجيًا  ذلك  فسيكون  ذلك،  ترامب  فعل  إذا 
ومن المحتمل جدًا أن تتنازل تركيا عن بعض 
كسب  أجل  من  الضغوط  بعض  تحت  القضايا 
الوقت، إلى أن تنحي اإلدارة جانباً المستشارين 
الكامل  التغيير  فإن  تركيا،  في  الموجودين 
نرى  قد  ما،  حد  إلى  محتمل  غير  أمر  للمسار 
بعض عالمات التحول في السياسة تجاه اليمن، 
لتركيا حضور كبير،  بشكل فوري، حيث كان 
التحالف،  لقادة  األخير  السعودي  التعديل  مع 
من  المدعومين  اإلسالميين  أن  إلى  وإشارات 

تركيا سيتم طردهم وتقييدهم.
المشكلة هي أن الدول األوروبية تعتمد اعتمادًا 
كبيًرا على نظرية تركيا - قطر، وتشعر بالقلق 
أيًضا من أزمات المهاجرين الجديدة التي يهدد 
وقد  سوريا،  من  لها  العنان  بإطالق  أردوغان 
التفاهم مع روسيا،  إلى بعض  التوصل  تحاول 

لكن هذا يخلق مجموعة مشاكلها الخاصة.
أن  لمجرد  اآلن،  حتى  سحري  حل  يوجد  ال 
العديد  الناعمة في  القوة  تركيا تمكنت من نشر 
من األماكن وهي تعمل أيًضا بالتنسيق مع قطر 
أكثر  وبشكل  القضايا،  من  العديد  في  وإيران 
سرية مع روسيا في قضايا أخرى. سيكون من 
الصعب للغاية فك االرتباط بها، وسيتطلب قدًرا 
األطراف  متعدد  والتعاون  التنسيق  من  كبيًرا 
الذي لم يحدث بعد، وهناك تضارب مصالح في 
مختلف التحالفات القائمة، مثل الكتلة المصرية 
أن  أعتقد  النهاية،  في  الروسية.   – الفرنسية   –
ستلعب  الخاصة  والكيانات  الجهات  من  العديد 
دوًرا أكثر أهمية في السياسة الخارجية والجهود 

المناهضة لتركيا في السنوات القليلة المقبلة.
ترامب  الرئيس  يرسل  الحالي،  الوقت  في 
ليست  وهي  يكن  لم  إن  للغاية  متباينة  إشارات 
لكن؛  ألردوغان.  ضمنيًا  مشجعة  إشارات 
رد  لتقديم  الحلفاء  هؤالء  لجميع  متروك  األمر 
سياسي أكثر تضافًرا، وليس فقط عسكريًا، على 
انتشار جماعات الضغط التركية والقطرية في 
مسألة  اآلن  حتى  كانت  أنها  أعتقد  واشنطن، 
جانب  من  والصمت  جانب  من  عارم  ضجيج 

آخر. 

الداللة العميقة لمئوية معاهدة سيفر
تم 

أكثر  قبل  سيفر  معاهدة  مئوية  بإحياء  التفكير 
غير  نشاطات  تتضمن  الخطة  وكانت  سنة،  من 
اعتيادية، من ثقافية، علمية وتوثيقية ذات عالقة 
الخطة  أن  إال  ونتائجها،  بالمعاهدة  تاريخية 
األوربية  للمجتمعات  التام  اإلغالق  بعد  تغيرت 
للعمل  دفعنا  مما  الماضي،  نيسان  بشهر  بدءاً 
وفق السيناريو الثاني، والتي تلخصت في إحياء 

المناسبة بطريقة رمزية، وهذا ما تحقق.
إذ تضمنت عملية اإلحياء ثالث فقرات، األولى 
افتتاحية المناسبة في نفس المكان الذي تم توقيع 
يوم  صباح  أي  عام،  مئة  قبل  فيها  المعاهدة 
بالوقوف  وذلك  الموافق 2020/8/10،  االثنين 
كردستان،  شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة 
كانوا  والذين  عام،  مئة  طوال  قضوا  الذين 
والتنصل من  معاهدة سيفر  تطبيق  ضحايا عدم 
الكردي على  بالشعب  الخاصة  ببنودها  االلتزام 
أرض الواقع، من قبل الدول األربعة المنتصرة 
)أمريكا،  وهي  األولى،  العالمية  الحرب  في 
كلمة  إلقاء  ثم  ومن  إيطاليا(،  فرنسا،  بريطانيا، 
باسم اللجنة المنظمة من قبل اإلعالمي والناشط 
نص  قراءة  تلتها  عبداللهي،  أردالن  المدني 
الرسالة الموجهة لسيادة رئيس جمهوريا فرنسا 

ايمانويل ماكرون.
أما الفقرة الثانية كانت بعد ظهر نفس اليوم في 
المعهد الكردي بباريس، بدأت بقراءة مقال حول 
داللة وأهمية معاهدة سيفر بالنسبة للكرد وباقي 
الكردية،  باللغة  وكانت  األوسط  الشرق  شعوب 
ثم تلتها قراءة الرسالة الموجهة للرئيس ماكرون 
إبراهيم.  حبيب  األستاذ  قرأها  الكردية،  باللغة 
الساسة  من  العديد  وآراء  مواقف  عرض  تم  ثم 
واألكاديميين الكرد، سواًء تلك التي وردت على 
شكل  على  أو  مسبقاً،  مسجلة  فيديوهات  شكل 

رسائل خطية، هذا وقد نقلت هذه الفعاليات بشكل 
مباشر عبر عدة أقنية تلفزيونية. أما القسم الثالث 
عبارة  وكانت  أيام  لعدة  فاستمرت  الفعالية  من 
المدنية  المنظمات  تواقيع  استكمال  عملية  عن 
للرئيس  الموجهة  الرسالة  على  واألحزاب 

الفرنسي، ومن ثم ايصالها إلى قصر االليزيه.
الدنيا  الحدود  ضمن  االحتفالية  تنظيم  تم  لقد 
كورونا  جائحة  في ظل  للتجمعات  به  المسموح 
كما  باريس،  في  المتبعة  القوانين  وبموجب 
األخوة  مع  والمشاركة  التنسيق  تم  أن  صدف 
سيفر،  معاهدة  توقيع  مكان  نفس  في  األرمن 
وهو معمل السيراميك في مدينة سيفر، هذا وقد 
ولد اللقاء والمشاركة مع الوفد األرمني ارتياحاً 

وتفاؤالً كبيراً لدى كل من الجانبين.

االحتفال مبئوية سيفر 
الدالالت وملاذا؟

من  العديد  ودعوة  التحضير  فترة  أثناء 
واألحزاب  المدنية  والمنظمات  الشخصيات 
للمشاركة، أو لمباركة هذا النشاط ذات الرمزية 
بصدد  ملح  سؤال  برز  والسياسية،  التاريخية 
المعاهدة  بهذه  االحتفال  لماذا  النشاط:  جدوى 
الذكرى،  إحياء  عملية  من  الفائدة  وما  الميتة؟! 
لإلجابة المختصرة ومن ضمن ما يمكن عرضه 
هنا، يمكن التأكيد على أن هذه المعاهدة مازالت 

األدنى  الشرق  تاريخ  في  األهم  المعاهدة  تشكل 
المعاصر، كانت ومازالت حية، ليس ألنها طبقت 
في عدد من بنودها، لذلك نؤكد على أن التشبث 
ذات  تبقى  إلحيائها  والدعوة  المعاهدة  بروح 
دالالت سياسية وقانونية وفلسفية عميقة، وذلك 

لعدد من المبررات وأسباب نوردها باقتضاب:
1ـ أنهت المعاهدة رسمياً كيان السلطنة العثمانية، 
وأسدل الستار بذلك على وجود آخر إمبراطورية 

ساللية تحكم باسم الدين في الشرق األوسط.
 2- نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب القوات 
التركية العثمانية من جميع مناطق اإلمبراطورية 
التي ال يتكلم سكانها باللغة التركية، وبذلك فتحت 
في  تكمن  جديدة  سياسية  فلسفة  لصياغة  اآلفاق 
مشروعية تأسيس الدول في الشرق األوسط على 

أسس قومية وليست دينية.
لسائر  المصير  تقرير  حق  أسس  وضعت   -3  
التي  اللغة  على  بناًء  األوسط  الشرق  شعوب 
المستقلة على  بناء دولهم  فيه  بما  بها،  يتحدثون 

أساس قومي، ثقافي ولغوي وليس ديني.
الكرد  فيها  يذكر  دولية  معاهدة  أول  كانت   -4  
السياسي  تقرير مصيره  له  يحق  وكشعب  كأمة 
وبناء دولته المستقلة، وذلك بصرف النظر عن 

حدود هذه الدولة.
5- أقرت بمبدأ االستفتاء ألخذ آراء أبناء الشعب 
الكردي في جميع مناطق شمال وشرق سوريا، 
الذي  الكيان  في  السياسي  رأيهم  عن  ليعبروا 
يريدونه، وهي ظاهرة سابقة لعهدها، حتى اآلن 

ال يقرها أي من حكومات أنقرة ودمشق، طهران 
وبغداد، بل حتى مجاميع المعارضة التي تدرج 
تحت مسميات الديمقراطية في هذه الدول نفسها.
القانون  بموجب  المعاهدة  وأكدت  وثقت   -6  
الدولي عندئذ حق شعب كردستان في بناء دولته 
الحق والمبدأ، على  الخاصة، من حيث  القومية 
أن تتولى عملية اإلشراف على والدة هذه الدولة 
عصبة األمم المتحدة، هذه المنظمة الدولية التي 
عضويتها  في  يدخل  وكان  الوالدة  قيد  كانت 

)32( دولة يومئذ.
بالقضية  الصلة  ذات  المعاهدة  بنود  إن   -7
الكردية، أرقام )62، 63، 64( تبقى ذات قيمة 
قانونية وسياسية، بل وحتى أخالقية، على الرغم 
من تنكر وانسحاب حكومة أنقرة منها الحقاً، هذا 
انتهاء  بعد  اجتماعاً  المنظمة  اللجنة  عقدت  وقد 
الطابع  على  وأكدت  الفعالية،  من  األول  اليوم 
المقرر  من  والذي  النشاط،  هذا  لمثل  المستدام 
أن يستمر بأشكال أخرى، كما تقرر عقد مؤتمر 
اإلعالم  ممثلي  لدعوة  الحق  وقٍت  في  صحفي 
هذه  طي  من  نتج  ما  على  للوقوف  باريس  في 
المعاهدة من مآسي بحق الشعب الكردي، وكذلك 
الموجهة  الرسالة  مع  التفاعل  درجة  لمتابعة 
جديد  من  لتذكيره  والسعي  ماكرون،  للرئيس 
المعاهدة والعمل على  نسيان هذه  لعدم  ودعوته 
إحيائها بما يضمن حق األمة الكردية في تقرير 

مصيرها السياسي.

مسك الختام كلمة مظلوم عبدي

االحتفالية كان رمزياً  أن طابع  الرغم من  على 
نالت  فقد  الكردية،  الكرنفالية  الثقافة  وبعيدة عن 
رضا جميع األطراف، ووصلت في الوقت نفسه 
إلى اللجنة المنظمة عدد من الخطابات المسجلة، 
كبير  عدد  من  والدعم  التأييد  رسائل  وكذلك 
الكردستانية  واألحزاب  المدنية  المنظمات  من 
والشخصيات األكاديمية، التي لها باع طويل في 

السياسة ودور كبير في المجتمع.
وأيضا كان ملفتاً حضور عدد كبير من الجمعيات 
والمنظمات المدنية الكردية في أوربا: )هبون – 
باريس، هيفي –باريس، جمعية الثقافة الكردية – 
ليون، روزي كورد – باريس، سازومانا جيهانيا 
كرد في ألمانيا وفرنسا، شبكة الجالية الكردية – 
أوربا، فدراسيون الجمعيات الكردية – دانمارك، 

فدراسيون الجمعيات الكردستانية في النروج.
لقوات  العام  القائد  رسالة  الختام  مسك  وكان 
دعمت  التي  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 

هذا النشاط الهام إلحياء مئوية سيفر.
السيدات والسادة…تحية وبعد:

للقائمين  تقديم الشكر واالمتنان  بدايةً، ال بد من 
على هذه الفعاليّة الهامة، ونقدر عالياً هذا الجهد، 
وما تقومون به، فهو أمر مهم للغاية، وسينعكس 
الذي  لشعبنا  التاريخية  الصيرورة  على  إيجاباً 
أصبح بعزيمة المناضلين من مقاتلينا قاب قوسين 

أو أدنى من حياة حرة وكريمة.
العزيزات واألعزاء...

لشعب  التاريخ  ندّون  حيث  هنا،  من  نخاطبكم، 
حّرة  إرادة  يكون صاحب  أن  على  أصّر  طالما 
في  سيفر  دّونتها  التي  األولى  اللبنة  من  منطلقاً 
بنودها الثالثة قبل مائة عام )10 آب 1920(، 
اإلرهاب  نتحدى ونصد  أننا  وبفخر،  لكم،  نقول 
من جهة، وننتزع حقوق شعبنا، والشعوب التي 

نعيش معها من رحم االستبداد من جهة أخرى، 
والظروف  التحديات  حجم  ندرك  أننا  ومع 
واإلقليمية،  الدولية،  واالستقطابات  والتجاذبات 

والمحلية، إال إننا نستند إلى أمرين هما: 
ويشرعن  عادلة،  قضيٍة  أصحاب  نحن  األول: 
العالمي لحقوق اإلنسان، وكافة  كفاحنا اإلعالن 
العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

وحقوق القوميات وحقوق األقليات.
الثورات  من  بنا،  تحيط  التي  الظروف  ثانياً: 
والتي طالت  الشعبية  والحركات  واالنتفاضات، 
األوسط،  الشرق  مناطق  من  واسعة  مساحات 
وهذا مؤشر مهم على إحداث التغييرات الكبيرة 
على مستوى بنية األنظمة، وشكل الدول، وهو 
ونعاهدكم،  تاريخي،  استحقاق  أمام  يضعنا  أمر 
اإلرهاب(  على  )بنصرنا  العالم  عاهدنا  كما 

بالنصر األكيد والحتوم.
العزيزات واألعزاء…

حراك  سيفر  مئوية  تصادف  أن  صدفة  ليست 
بحقوقه،  لمطالبته  يوماً  يتأخر  لم  الذي  شعبنا 
تاريخنا،  من  مفصلية  مرحلة  نعيش  نحن  وها 
ونعاهدكم أال يعيد التاريخ نفسه، نرفض أن يكون 
هناك »لوزان آخر«، سائرون على ما وضعته 

سيفر من األسس القانونية لحق تقرير المصير.
وأنتم تعقدون فعاليتكم وتحيون الذكرى العظيمة 
ونحن  والقانوني،  السياسي  شعبنا  تاريخ  في 
النشاط  هذا  أمام  عاٍل،  بتقدير  نقف  بدورنا 
البحثي، من قراءة التاريخ بعد دهر من تاريخنا 
بحق  واالنتهاكات  والمجازر،  بالويالت  المثقل 
السياسية  والمشاركة  للهوية،  ونكران  السكان، 
وثقة  وبحماس  الجغرافية،  الحدود  أطر  في  كل 
عالية نقول لكم، نساندكم في سعيكم، ونضع جل 
شعوبنا  لتاريخ  خدمة  الفعاليّة،  لنجاح  إمكانياتنا 
التي لطالما عانت من وطأة اإلرهاب، واستبداد 

حكوماتها، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.

آزاد أحمد علي
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

األزمُة السورّيُة وحرُب الطرِق ـ1ـ 
برزت خالل الحرِب السوريّة أهميّة الطرِق التي 
تربط بين المدن والبلداِت، وإلى جانِب المعارِك 
آخر  نوع  االستراتيجيّة،  المدِن  على  للسيطرة 
من المعارِك باسِم حرِب الطرِق، وتوصيف أّي 
بلدة بأنها استراتيجيّة يعني وقوعها على طريٍق 
وتنقلَب  الموقع،  ضريبةَ  أهلها  ليدفَع  رئيسّي، 
الطريِق إلى نقمٍة، وكان فرُض الحصاِر  نعمةُ 
على مدينٍة أو بلدةٍ يعني قطُع كّل الطرِق المؤديِة 

إليها. 

أهمّية طرق املواصالت الرئيسة

طريقا M5،M4  أهم شرايين التجارةِ الدوليِّة 
في سوريا، ويشّكالن عقدةَ مواصالٍت يتصالن 
بشبكة الطرق بالمنطقة، ليصال بذلك بين تركيا 
وأوروبا ودول الخليج العربّي وُعمق آسيا، ومن 
يسيطر عليهما يملُك مفاتيح التجارةِ وإيراداتها 
على  للسيطرة  المعارِك  ضراوة  سبب  وهذا 
هذه  عوائد  وبلغت  الدوليين.  الطريقين  هذين 
 3 التقديرات  لبعض  وفقاً   2011 قبل  الطرق 
مليار دوالر سنويّاً، حيث كانت تعبر من خالل 
شاحنة  ألف   150 حوالي  السوريّة  األراضي 
سنويّاً. فقد كان سبيل تبادل السلع مع الشركاء 
والسعودية  كاألردن  اإلقليميين،  التجاريين 
وكان  تركيا.  وكذلك  أخرى،  عربية  ودول 
فيما  محوريّاً  دوراً  الدوليّة  المواصالت  لطرق 
تشهده األزمة السوريّة منذ بدايتها عام 2011، 

وكانت جبهاُت القتال تُحددُ وفقاً لتلك الطرق.
سريٌع  طريٌق   :M5 الدولّي  الطريق  ــ 
األردنيّة  السوريّة  الحدود  من  يبدأ  استراتيجّي 
جنوباً، ويمتد إلى مدينة حلب شماالً، حيث تصل 
التركيّة. ويبلغ طوله 450 كم، ويربط  للحدود 
وحمص  )دمشق  سوريّة  مدن  أربع  أكبر  بين 
إدلب.  محافظة  عبر  ويمر  وحلب(،  وحماة 
برسِم  الطريُق  هذا  على  السيطرة  وساهمت 
الثروة  الطريِق  على  تتركز  إذ  الحرب،  مسار 
التحتيّة  والبنية  الصناعيّة  والمناطق  الرئيسيّة 

والحضريّة.
قبل الحرب، كان الطريق الدولّي يمثل شرياناً 
اقتصاديّاً لسوريا، وكان يغذّي النشاط الصناعّي 
المحّملة  البضائَع  أّن  الخبراُء  ويُقدُّر  في حلب. 
دوالر  مليون   25 قيمتها  بلغت  الطريق  عبر 
قبل  السوريّة  التجارية  الطفرة  أوج  في  يوميّاً 
الحرِب. كما كان الطريُق ممراً بين أنحاء البالد 

لنقِل القمح والقطن والمنتجاِت الزراعيّة.
عام  الطريق  أُنشئ   :M4 الدولي  الطريق  ــ 
سوريا  وشرق  شمال  بين  ويصل   ،1950
والساحل غرباً، وأُجري تحسينه، بما يتوافُق مع 
الكبيرة، فهو من أهّمِ طرِق  أهّميته االقتصاديّة 
العراقيّة  الحدوِد  من  ويبدأ  في سوريا،  التجارةِ 
ويمّر  كوجر/اليعربيّة«،  »تل  معبر  لدى  شرقاً 
قرب مدينة قامشلو ثّم إلى بلدة تل تمر وصوامع 
ومدينِة  منبج  ومدينة  عيسى  عين  وبلدة  العالية 
التي  حلب،  إلى  وصوالً  تادف  وبلدة  الباِب 

بالطريق M5 ويفترق عنه  يخرج منها متحداً 
عند مدينِة سراقب، فيمر بمدينة أريحا بمحافظِة 

إدلب، وينتهي بمدينة الالذقية.
مع تحريِر كامل جغرافيا شمال وشرق سوريا، 
شنّت  أنقرة  أّن  إال  الدولّي،  الطريِق  تأمين  تم 

مع  السالم«  »نبع  عدوان   2019/10/9 في 
وفي  الطريق،  واستهدفِت  سوريين،  مرتزقة 
تنفيذ  من  المرتزقة  تمّكن   2019/10/12
اختراٍق ووصلوا إلى الطريق وارتكبوا جرائم 
العام  األمين  اغتيال  بينها  من  ميدانيٍّة،  قتٍل 
خلف  هفرين  الشهيدة  المستقبل  سوريا  لحزب 
في 2019/10/12. وبوقِف القتاِل احتلت تركيا 
المنطقة بين رأس العين وتل أبيض وهي تطلُّ 
80 كم من الطريق تقريباً، وفي 2020/5/25 
التفاٍق  التوصَل  روسيّة  إعالم  وسائل  أعلنت 
لفتحِ الطريِق بضمانة روسيّة، وكان الفتاً مروُر 
على  سيارة   30 مؤلفة  روسيٍّة  عسكريٍّة  قافلٍة 

الطريق بأول يوٍم لفتحِ الطريِق.
مدينة  إلى  تصل  التي  المهمة  الطرق  ومن 
البوكمال  من  األول  مهمان  طريقان  حلب 
الزور  )دير  بمدن  ويمرُّ  العراقيّة  الحدود  على 
والطبقة والرقة(، وله ثقل نوعّي لنقل المنتجات 
المناطق  ووصل  األوليّة  والمواد  الزراعيّة 
معبر  من  واآلخر  السورّي  بالداخل  الشرقيّة 

السالمة في إعزاز على الحدود التركيّة ويُعرف 
شريان  وكان  عينتاب«  »غازي  طريق  باسم 

التجارةِ بين تركيا وسوريا. 

القصري أوىل معارك الطرق

الطرقات  على  الخطر  مظاهر  أولى  بدأت 
التي  الطرِق  قطاع  من  العصاباِت  عمِل  عبر 
تظهر على نحو مفاجئ وتقوُم بأعماِل الخطِف 
والسلِب، وأصبح االنتقاُل عبر الطرِق مغامرةً 
تحتمُل الخطَف أو القتَل على الهويِة، وكان ذلك 
أوُل مظاهِر العسكرةِ، ومن ثم أقيمت الحواجز 
معها  لتزدادَ  التفتيِش  بإجراءاِت  تقوُم  التي 

مخاطُر الطرِق.
استفادت أطراُف الصراعِ السورّي من السيطرةِ 
للتمويِل،  الدوليّة مصدراً  فيها  بما  على الطرِق 
فكانت تفرُض ضرائُب باهظةً وإتاواِت العبوِر 
على انتقاِل األفراِد والبضائعِ، يُضاف لها أجور 
وصولها(،  حتى  البضائع  )مرافقة  »الترفيق« 
وكانِت الحواجُز تدرُّ عوائدَ ماليٍّة كبيرةٍ. ويُذكر 
 2 تقارُب  األزمِة  قبل  الطرِق  تلك  قيمةَ  أّن 

ترليون ل.س.
باسم  والبلداِت،  المدِن  على  الحصاُر  فُرض 
بزعِم  الطرِق  على  السيطرةِ  عبر  »الثورة« 
قطع اإلمداداِت العسكريِّة، إال أّن الطرَق كانت 
العبور  إتاوات  فعدا  للتمويِل،  مهماً  مصدراً 
جرت  األموال،  وسلب  األمتعة  ومصادرة 
مبالغ  إلى  الفديات  ووصلت  الخطف،  أعمال 
تقدر بالماليين. األزمة السوريّة غيّرت معايير 
الباديِة  في  نقطٍة  من  وجعلت  والسفر  االنتقال 
معبراً إلزاميّاً ُعرفه كّل السوريين باسِم »حاجز 

المليون«.
معابر  السيطرة  علي  الحرُص  واضحاً  كان 
بدأت  واألزمة  لها،  الموصلة  والطرق  الحدود 
إلى  وانتقلت  األردن،  حدود  على  مدينة  من 
إلى  وصلت  ما  وسرعان  لبنان،  مع  الحدود 
سياسة  أنقرة  اتبعت  حيث  التركيّة،  الحدود 
الجهاديين والسالح،  لتمرير  المفتوحة،  الحدود 
وشهدت  الجئين.  السوريين  خروج  وبالمقابل 
مدينة جسر الشغور القريبة من الحدوِد التركيِّة 
واحدةً من أسوأ عملياِت القتل الجماعّي، والتي 
أسبوعاً،  واستمرت   ،2011/6/4 في  بدأت 
وكان التعويُل على مناطق شمال سوريا والتي 
شملت بما فيها مدينة حلب وحتى الحدود التركيّة 

وكامل محافظة إدلب.
معظُم الطرقاِت قُطعت في تلك المرحلة، وجرى 
وإلزامهم  الطرق،  عابري  من  األهالي  خطف 
اغتياالت،  جرت  كما  كبيرة،  فديات  بدفعِ 
 - حلب  طريق  على  الواقعة  المعامل  وُسرقت 
القادمة للمعامل،  دمشق، وكذلك المواد األولية 
مدينة  ليتعزز حصار  القطار،  واستهدفت سكة 

حلب وعزلتها.
معارك  أولى  من  »القصير«  معركةُ  كانت 
الطرق في سوريا، ولذلك أصّرت دمشق على 
استعادة المدينة بعد أكثر من عام على خروجها 
عن سيطرته، وبدأت معركتها في 2012/5/19 
بثقل عسكرّي نوعّي بمشاركة من مقاتلي حزب 
بانسحاب  وانتهت  محاور،  ثالثة  وعلى  هللا 
المسلحين في 2013/6/5 وأطالل مدينة مدمرة 
تشهدُ بضراوة القتال، وتأتي أهمية القصير من 
اللبنانيّة،  الحدود  وعلى  االستراتيجّي  موقعها 
قريبة  فهي  وبذلك  سوريا،  وسط  منطقة  وفي 
الدولّي بين دمشق وحلب، وكذلك  من الطريق 

طريق حمص الساحل. ولذلك؛ حظيت المعركة 
باهتماٍم إعالمّي كبيٍر.

مؤشراٌت أوليّةٌ اتضحت في تلك المرحلة، ومنها 
والبلدات  المدِن  على  للسيطرةِ  المسلحين  تطلُع 
الحدوديّة إجماالً، وجعلتهم خسارةُ »القصير«، 
يرّكزون على الحدوِد التركيِّة المفتوحة حينها، 
تأجيج  في  التركّي  الدور  دليل على  ذلك  وكان 

الصراع في سوريا.

بداية استعادة الطريق

الدولّي  الطريِق  على  السيطرةِ  استعادةُ  كانت 
عن  خروجها  منذ  لدمشق  قصوى  أولويةً 
القضِم  أسلوَب  إنجازه  في  واتبعت  سيطرتها. 
التدريجّي على مراحَل متعددةٍ، فبدأت باستعادةِ 
عام  من  اعتباراً  الدولّي،  الطريِق  من  أجزاَء 
2014، إال أنّها لم تنجح، ومع التدخل الروسّي 
العسكرّي في سوريا في 2015/9/30، أصبح 
العسكريّة،  العملياِت  أولويّة  الطرِق  موضوُع 
في  المسلحين  من  خاليةً  حلب  إعالُن  وجاء 
رئيساً  ومنعطفاً  مهمةً،  خطوةً   2016/12/22
في مساِر الحرِب السوريّة، ولكنّها بقيت رهَن 
البادية  عبر  وحيدٌ  طريٌق  ويصلها  الحصاِر، 
الذي  أثريا«،  باسم »طريق خناصر-  معروف 
بقي لسنواٍت مهدداً بالهجماِت اإلرهابيِّة، إال أنّه 
كان منفذ حلب الوحيد في ظل الحصاِر الكامِل.

الضاريِة  المعارِك  سياسةَ  موسكو  اتبعت 
المصالحاِت  عقِد  إلى  للدفعِ  العنيِف  والقصِف 
تركيا،  مع  التفاوِض  عبر  القسرّي،  والترحيِل 
وخالل عام 2018 تمِت السيطرة على الغوطة 
حمص   - دمشق  أوتوستراد  وتأمين  الشرقية 
خفض  مناطق  إنشاء  اتفاقات  وعبر  الدولّي، 
التصعيد تم ترحيل المسلحين من ريف حمص 
الشمالي وتأمين طريق حمص - حماه الدولّي، 
واتفقت مع تركيا على نشر نقاط مراقبة لتأمين 

طريق حلب - حماه.
على  الواقعة  والمدن  البلداُت  باتت  وتدريجيّاً 
منطقة  ومنها  الدولّي،  الطريِق  من  أجزاء 
الغوطة وضواحي دمشق، أنقاضاً بعدما أجبرها 
على  المستمر  والقصف  الطويل  الحصار 
الجيش  سيطر   2018/1/20 وفي  االستسالم. 
العسكرّي  الضهور  أبو  مطار  على  السورّي 
مدينة  إخالء  وجاء  المنطقة.  في  خرقاً  ليحدث 
 ،2018/5/16 في  المسلحين  من  حمص 

لكونها عقدةَ  الطريِق  خطوة أخرى مهمة على 
أسلوب  وعبر  سوريا.  في  مهمة  مواصالٍت 
معبر  على  النظام  قوات  سيطرت  المصالحات 

نصيب الحدودّي في 2018/7/6.
أّي  في  الطرق  مسألةَ  تضمين  موسكو  حاولت 
اتفاٍق مع المعارضة أو الدول الضامنة، وجاء 
بوتين  بين  سوتشي  التفاق  الختامي  البيان  في 
وأردوغان في 2018/9/17، ما نصه: »العمل 
المحليين  السكان  حركة  حرية  ضمان  على 
التجارية  الصالت  واستعادة  والبضائع، 
عبر  الترانزيت  حركة  واستعادة  واالقتصادية 
)حلب  وإم5  الالذقية(   - )حلب  إم4  الطريقين 
وهو   ،»2018 عام  نهاية  بحلول  حماة(   -
)روسيا  أستانة  في  الضامنة  الدول  من  قراٌر 
النظام  مفاوضو  عليها  ووقّع  وإيران(،  وتركيا 
والمعارضة حتى أنَّ هدف نقاط المراقبة أنشئت 
بأطراف إدلب، إضافة لرصد الخروقات التفاِق 
في  التجاريّة  الحركة  ضماُن  التصعيِد،  خفِض 
سوريا، وتأمين أوتوستراد حلب- حماه، وحلب 
الالذقية. وتضم سبع نقاط إيرانية، وعشر نقاط 

روسية، و12 نقطة تركية.
أنَّ  يعني  حماة  حلب  طريق  تأمين  فإن  كذلك؛ 
تسيطر  الذي  حلب  لجنوب  االستراتيجّي  الثقل 
على قسم منه قوات موالية إليران، سيتراجُع من 
الطرق  وفتح  واالقتصاديّة،  العسكريّة  الناحية 

الدوليّة سيسّهُل الربط مع العاصمة دمشق.

من حلب إىل معرب نصيب

الجيش  قوات  سيطرت  سنوات  تسع  نحو  بعد 
كامل  على   ،2020/2/11 الثالثاء  السورّي، 
أسابيع  بعد  دمشق،   - حلب  الدولي  الطريق 
وفي  روس.  بدعم  واسع  عسكري  هجوم  من 
السوريّة،  النقل  وزارة  أعلنت   2020/2/22
أمام  وحلب  دمشق  بين  السريع  الطريق  فتح 
حركة السير والمرور، بعد استعادته، التي من 
شأنها أن تسّهل نقل المعدات العسكريّة. وبذلك 
نصيب  معبر  إلى  حلب  من  الطريق  أصبح 

مفتوحاً للحركة.
بدأت  قد  روسيّة  بمساندةٍ  النظام  قوات  كانت 
في  الغربي  حلب  ريف  في  عسكريّة  عملية 
حي  كامل  على  وسيطرت   .2020/1/24
الراشدين وقرى في الريفين الغربّي والجنوبّي 
العملية  كانت  فيما  الدولّي.  الطريق  على 
الدولّي  الطريق  مسار  على  مستمرة  العسكرية 
في ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوب فسيطر 
على مدينة معرة النعمان في 2020/1/29 ومن 
بعدها على مدينة سراقب في 2020/2/7، كما 
سيطرت على العديد من المدن والقرى الواقعة 
على جانبي الطريق الدولّي، فيما تمت السيطرة 
 2019/8/22 في  شيخون  خان  مدينِة  على 

وكانت طفرة على مسار الطريق الدولّي. 
غازي   - حلب  طريق  إجراء  إلى  أنقرة  تسعى 
تداول  ويتم  البحث  قيد  هو  الدولّي،  عينتاب 
الحديث عن اتفاق روسّي - تركّي إلعادة العمِل، 
التهجير  ومناطق  رفعت  تل  بلدة  ملف  ولكن 
القسرّي ألهالي عفرين هو العائُق، وهو يرتبط 

مباشرة مع قضية عفرين المحتلة.

تفجرياٌت عىل الطريِق الدويّل

المنطقة  شهدته  تصعيد  إثر  إدلب  شهدت 
في  تركياً  جندياً   33 باستشهاد  ذروته  وبلغ 
النظام  لقوات  جوي  قصف   ،2020/2/27
التصعيد«.  »خفض  منطقة  على  السوري 
الربيع«  »درع  عملية  تركيا  أطلقت  ذلك  وإثر 

وهرع  إدلب.  في  السوري  النظام  قوات  ضد 
اتفاقاً  وعقد  موسكو  إلى  إثرها  على  أردوغان 
بوتين،  الروسي  الرئيس  مع   2020/3/5 في 
جراء، وتضمن االتفاق تسيير دوريات مشتركة 
من ترنبة شرقي إدلب حتى عين الحور شمالي 
الالذقية. إال أّن الطريق لم يتم تأمينه ووقع عددٌ 
من الحوادث. فقد فشلت تسيير أولى الدوريات 

في 2020/3/15 بسبب التظاهر والتهديدات.
»جسر  على  انفجار  أدّى   2020/3/25 في 
الكفير« بريف إدلب الغربّي إلى انقطاع الطريق 
من  يوم  بعد  التفجير،  ويأتي   ،)M4( الدولّي 
االستعداد  التركيّة، عشية  الدفاع  إعالن وزارة 

للدورية البريّة الثانية. 
بهجوم  الروس  الجنود  من  عدد  وأُصيب 
التركيّة  للقوات  المشتركة  الدوريّة  استهدف 
الطريِق  على  والعشرين  الحادية  والروسيّة 
 ،2020/7/14 في  إدلب،  بريف   M4 الدولّي
وقال المركز الروسّي للمصالحة بين األطراف 
روس  جنوٍد  ثالثةَ  »إّن  سوريا:  في  المتحاربة 
ناسفٍة  عبوةٍ  بانفجاِر  طفيفٍة  بجروحٍ  أُصيبوا 
في  تركيٍّة مشتركٍة  دوريٍّة روسيٍّة  أثناء مرور 
سوريا. وأضاف المركز أّن أفرادَ طاقم السيارة 
التفجير،  أُصيبوا أيضاً جراء  التركيّة  المدّرعة 
وأُجلي جميع المصابين فوراً من المنطقة، ونُقل 

الجنودُ الروس إلى قاعدةِ حميميم.
 - تركيّة  دورية  تعرضت   2020/8/17 وفي 
ما  إدلب،  منطقة  في  لتفجيٍر  مشتركة،  روسيّة 
أدّى إلى إصابة مركبة عسكريّة تركيّة، وقالت 
وسائل إعالم تركيّة وروسيّة حينها إنَّ الواقعةَ 

لم تسفر عن إصابِة جنوٍد.
في 2020/8/25 أدّى انفجار وقع أثناء تسيير 
والروسيّة  التركية  للقوات  مشتركة  الدوريّة 
طفيفة  أضراراً  وألحق  إدلب،  بريف  الـ26 

بإحدى المركبات.

وتصدّر اسم »كتائب خّطاب الشيشاني« واجهة 
بتبنيها  مؤخراً،  إدلب  في  العسكرّي  المشهد 
استهداف الدوريات التركيّة-الروسيّة المشتركة 
إعالُن  وتكرر   .»M4« الدولّي  الطريق  على 
استهداِف  عن  مسؤوليتها  المجهولِة  الجماعِة 
الدولّي،  الطريق  على  المشتركِة  الدورياِت 
وسبق أن تبنت المجموعة نفسها، الهجوم الذي 
استهدف الدوريات التركيّة-الروسيّة قرب مدينة 
أريحا، في 2020/7/14، وأسفر عن جرحى 
الجماعة  هذه  بروز  وأثار  الروس.  الجنوِد  من 
تعطي  إذ  تدعمها،  التي  الجهاِت  تساؤالٍت عن 

مبرراً الستئناف العملية العسكريّة في إدلب.

في  يساهم  الدوليّة  الطرق  فتَح  أنَّ  المؤكِد  من 
تكاليَف  ويخفُف  االقتصاديّة،  الحركة  تنشيط 
األسعاِر  لخفِض  ويؤدّي  االنتقال  وعناء 
والبضائع بسبب سهولة نقلها بين دمشق وحلب 
أدّى  الدوليّة  الطرق  فتح  أنَّ  كما  المدن.  وبقية 
لالستغناء عن الطرِق الزراعيّة وطرق الباديِة 
غير اآلمنة، التي ما زالت عرضة لهجمات من 
بقايا مرتزقة داعش. وإذا كان باإلمكان استعادة 
الطرق ممكناً بالقوةِ العسكريّة، فإّن حّل األزمة 
المغلقة  الوطنّي  الحواِر  مساراِت  فتح  يتطلب 

بسبِب االنغالق في أساليب تفكير محددةٍ.

السوباري أو سوبارتو... أجداد الكرد

رمزية الخيل في الثقافات اإلنسانية

فنان وممثل ومخرج سينمائي دافع عن قضية شعبه بالفن، فامتألت جعبته باإلنجازات والجوائز وسط اضطهاد لنتاجه، فكانت اإلرادة والمقاومة السالح الذي تسلح بها يلماز كوني في 
مواجه القمع.

الخيول  القدم صداقة وثيقة مع  منذ  العرب  عقد 
بمثابة  لتكون  الوظيفي  دورها  تجاوزت  التي 
ويرتحل  ويصاحبه  يحاوره  للعربي  صديق 
القديمة  الرسومات  لكن  ظهره،  على  ويقاتل 
الخيول  أن  تؤكد  العالم  أنحاء  المبثوثة في شتى 
احتلت مكانة مهمة في ثقافات العديد من شعوب 

العالم أيضاً.

في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة »لوموند« 
الفرنسية، سلّط الكاتب يونس بوسنّة الضوء على 
خالل  فرنسا  شهدتها  وغريبة  غامضة  ظاهرة 
من  العديد  على  ُعثر  حيث  األخيرة،  األسابيع 
الكاتب  حاور  وقد  والمقتولة.  المشّوهة  الخيول 
عن  تحدّثوا  الذين  والخبراء  الباحثين  من  عددا 
الثقافات  في  الحيوان  هذا  مثّلها  التي  الرمزية 

اإلنسانية عبر التاريخ.

خيول مشّوهة ومقتولة

يؤكد الكاتب أن ظاهرة الخيول المشّوهة والنافقة 
يكتنفها  الفترة األخيرة ما زال  في فرنسا خالل 
الكثير من الغموض، في ظل حالة من الغضب 
الشعبي واألسئلة الملحة عن األسباب والدوافع.

إذا  ما  المعروف  غير  من  إنه  الكاتب  ويقول 
كانت الظاهرة تتعلق باعتداءات بشرية مرتبطة 

بطقوس قديمة، أو أنها حوادث طبيعية.
سلسلة  مدير  يقول  الظاهرة،  على  تعليقه  وفي 
غورو،  لويس  جان  الفروسية«  »فنون  كتب 
الذي ألّف حوالي 30 كتاباً عن الخيول، إنه »ال 
القبيل تتطابق مع  توجد ممارسة قديمة من هذا 
ما نشهده اآلن، هذه ليست سوى أعمال قاسية ال 

مبرر لها«.
بيير  من جانبه، عبّر عالم األنثروبولوجيا جان 
اإلنسان  بين  العالقات  في  المتخصص  ديغار، 

نفهم  ال  »نحن  قائالً  صدمته  عن  والحيوان، 
جيدا معنى هذه األعمال الهمجية، لكنها مرتبطة 
ببعض الطقوس، وهو ما يعطيها بعداً مرعباً«.

في  للبحوث  الفخري  المدير  غورو،  ويقول 
المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، إن هذه 
أثار  للغاية في حق حيوان  االعتداءات مزعجة 
على  وكدليل  القدم،  منذ  وفتنه  اإلنسان  إعجاب 
العناصر  أحد  مثّل  الحصان  فإن  الشغف،  هذا 
أقدم  تاريخ  ويعود  الكهوف،  فن  في  الرئيسية 
الرسوم التي ظهر فيها الحصان إلى حوالي 34 

ألف عام، في كهف شوفيه جنوب فرنسا.
الرسوم  تلك  في  المدهش  أن  ديغار  ويعتبر 
هو  القديم  الحجري  العصر  إلى  تعود  التي 
هذه  يركض.  وهو  فيها  يظهر  الحصان  »أن 
هذا  قوة  إلى  األول  المقام  في  تشير  الرسومات 

الحيوان وسرعته«.

يذكر الكاتب أن اآلثار األولى الستئناس الخيول 
منطقة  في  وتحديداً  الوسطى،  آسيا  في  ُوجدت 
الحالية،  إلى كزاخستان  األسود  البحر  تمتد من 

وتعود إلى حوالي 3500 عام قبل الميالد.
أن  دون  الحصان  استئناس  »تم  ديغارد  يقول 
تكون هناك فكرة واضحة عن الفائدة من ذلك«، 
األلفية  حتى  الفروسية  رياضة  تبدأ  لم  حيث 

األولى قبل الميالد في آسيا.
بالغزو  أساساً  الحصان  ارتبط  الغرب،  وفي 
والحروب، وهو ما تُظهره الرسوم التي تصّور 
محاربي الوندال والهون على ظهور الخيل أثناء 

حمالتهم البربرية المرّوعة.

رموز متضادة

من منظور ديني، يقول الكاتب إن الحصان يلعب 
ثقافات  ففي  والموت.  الحياة  بين  مزدوجاً  دوراً 

آسيا الوسطى، وخاصة العقيدة الشامانية، يلعب 
الحصان دور مرشد األرواح، أي قائد األرواح 

في اآلخرة.
ونجد هذا المعنى أيضاً في األساطير اإلسكندنافية، 
حيث يفوض اإلله أودين »الفالكيري« العذارى 
بحمل أبطال المعارك المقتولين على الخيول إلى 

العالم اآلخر.
الملك  فإن  اليونانية،  الميثولوجيا  في  أما 
يوروسثيوس يأمر هيراكليس بأن يروض خيول 

ديوميدس األربعة النادرة.
كما يجمع الحصان، حسب الكاتب، بين الصفات 
ما  فكثيرا  ذاته.  اآلن  في  واألنثوية  الذكورية 
يرمز الحصان للقدرة الجنسية العالية، ومن هنا 
الجنسي  المعجم  ضمن  »فحل«  مصطلح  يأتي 
بصفات  الحيوان  هذا  يرتبط  كما  الذكوري، 
الرشيق،  وقوامه  شعره،  خالل  من  األنوثة 

والعالقة الحميمية بينه وبين الفارس.

لكن عالمة األعراق والباحثة في متحف التاريخ 
أن  ترى  ليزي،  برناديت  باريس،  في  الطبيعي 
أو  للذكورة  كرمز  الحصان  إلى  النظرة  هذه 
مقاربة  مكانها  وتحل  تتالشى،  بدأت  األنوثة 
جديدة ترى هذا الحيوان رمزا لـ«عالقة أخالقية 

جديدة مع الحياة ومع الطبيعة«.
وتؤكد برناديت أن الحصان مثّل منذ فترة طويلة 
والمكانة  للنفوذ  رمزاً  بعيد  غير  زمن  وإلى 
يظهر  كان  ما  وهو  المرموقة،  االجتماعية 
وتدل  الـ19،  القرن  خالل  فرنسا  في  بوضوح 
التي  الشهيرة  دافيد  لوي  جاك  لوحة  ذلك  على 
تُظهر نابليون وهو يعبر جبال األلب على متن 

حصان.

ناقل روحي

في  أيضاً  الحصان موجود  أن  الكاتب  ويضيف 
القديسين  من  العديد  يتنقل  إذ  المسيحية،  الديانة 
والقديس  هوبرت  القديس  مثل  الخيول،  على 

يوستاس والقديس مارتن والقديس جرجس.
يوحنا،  رؤيا  في  رئيسياً  دوراً  الحصان  ويلعب 
السماء،  من  المرسلين  األربعة  الفرسان  عبر 
كما أن عودة المسيح إلى األرض حسب العقيدة 
وفي  أبيض.  حصان  على  ستكون  المسيحية 
اإلسالم أيضا، يحتل الحصان مكانة هامة حسب 
عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  ركبه  إذ  الكاتب، 

وسلّم.
وبالنسبة لألستاذ المحاضر في جامعة السوربون 
الحضور  هذا  فإن  بيريرا،  كارلوس  الجديدة، 
ديني  بعد  ذات  نقل  كوسيلة  للحصان  الطاغي 
الباحث  ويرى  مصادفة.  يكون  أن  يمكن  ال 
وفنون  البرتغالية  الحضارة  في  المتخصص 
بين  األهم  الحيوان  هو  الحصان  أن  الفروسية، 

جميع الحيوانات على المستوى الروحي.
للجسد  »صورة  الحصان  أن  بيريرا  ويضيف 
وأهوائه التي يجب ترويضها من أجل الوصول 
الحصان  فكرة  تعكسه  ما  وهو  اإلله«،  إلى 
الصوفية  والتجربة  العالم،  نهاية  في  األبيض 
ركوب  عبر  الكمال  درجات  أعلى  »تنشد  التي 

الخيل«.

أخرى  نافذة  إليكم  األعزاء  وأخوتي  أخواتي 
تطلوا منها إلى الغنى الثقافي الحضاري الكردي 
الكرد  أجدادكم  أحد  على  تعرفكم  خالل  من 
أو  سوبري  أو  السوباري  الكردي  الشعب  وهم 
سوبارتو, ومن الدهشة لدى الذين يعرفون ألول 
وصوراني  وسوري  »كردي  أسماء  بأن  مرة 
واسم  وسومر  وخرستيان  وكردستان  وسرياني 
من  اشتقت  قد  الزمن   بمرور  سيرت«  مدينة 
 SOBAR سوبير  سوبارتو-  سوبار-  اسمهم: 
بصيغ  اسمهم  يرد  ق.م،   1500  –  4000
وأسماء عديدة  في معظم فترات التاريخ الكردي 
التي  الشعوب  كتابات  في  وكذلك  كردستان  في 

عاصرتهم, منها: 

سوبير,  سوبارتو,  سوبر,  سوبار 
وسوروحور،  وهور  هوباروخوباروخور 
الكردية  اللغة  في  واحد  معنى  تحمل  وجميعها 
العلو  الكردية  في  منها  أخذ  التي  الشمس  وهي 
والجبل اسمهما, وقد اختلف الباحثون فيما بينهم 
جغرافية  على  يدل  هو  هل  االسم,  داللة  حول 
أثنية في كردستان, وبنظري  أو على مجموعة 

ال معضلة في ذلك من الناحية الجغرافية كثيراً 
ما يأخذ شعب أو قبيلة اسمهما من المنطقة التي 
إن  وخاصة  ذلك  من  الضرر  فما  عليها,  يعيش 
بالد الكرد عرفت لدى أبنائها عبر التاريخ باسم 
التاريخ  في  ولدينا   ,)Roj )أي  )خور(  الشمس 
أو  هور  اسمهما  عريق  وشعب  دولة  الكردي 
أو  الهوريين  العربية  الصيغة  في  أي  خور, 
الحوريين, واسم خور يتحول إلى سور وكثيراً 
تضاف  أو  المركب,  االسم  في  يسقط حرف  ما 
عليها أحرف, وهذا ما قد حصل في اسم  سوبار 
الشعوب  ألسنة  على  ينتقل  عندما  وخاصة 
المختلفة في الثقافات, وفي اللغة الكردية خورتو 
يعني الشاب والكلمة من القوة ) Xwert(، وال 
Xorأي  خور   من  مشتقة  بأنها  قلنا  إن  غرابة 
الشمس ألننا نحن الكرد لنا صلة قوية بالشمس 
قوة  ذات  تعتبرها  التي  الميثولوجية  ثقافتنا  في 
آهور هو  الهندوآريين  لدى  كان  فائقة, وخاصة 

إله الشمس.
اسم  تحول  أستبعد  فأنا ال  األثنية   الناحية  أما    
كرد من خورد وسورد, للتحول المرن في اللغة 
ميرخان  والسين  والخاء  الكاف  بين  الكردية 
الدال  حرف  وتسلل  وهانم  وخانم  وميركان 
تصبح   ,Birبر مثل  الراء  حرف  بعد  ما  إلى 
وكرد   عمل  أي   kir كرد  وهكذا  أخذ,  أي  برد 
وخاصة  ذلك  في  فرق  ال  الذئب.  Gurdأي 
إن  اسم كردستان كوطن جاء من كرد كأثنية.                                                                                                   
ظهر ألول مرة اسم السوباريين في لوحة أثرية 
تعود إلى عهد لوغال أني مند في القرن الواحد 
أدابا في عهد نارام  والثالثين ق م, حاكم مدينة 

سين األكادي باسم سوبارتيم.
سوبار  اسم  كثيراً  المصريون  الفراعنة  أطلق 
ذلك  ظهر  العمارنة  تل  ففي  الهوريين,  على 
ويتألف من سو- بير, سو) إثني( وبير )خارج( 
تأثر شعوب  مدى  نعلم  ونحن  السومريين,  لدى 
الكرد  زاغروس  شعوب  بلغة  وسومر  بابل 

عندما  قرون  ثمان  طوال  والكوتيين  كالكاشيين 
كانت بإدارتهم, ال غرابة لو قلنا إن اسم سومر 
الكرد  معشر  نحن  ألننا  سوبر  من  مشتق  بذاته 
كثيراً ما نقلب حرف الميم إلى الباء مثل محمد 

وبحمد ومهفان Mihvanو Bihvanبهفان.
إن  فيلهلم  جرنوت  الباحث  يقول  االسم  وعن   
هذا  سوبر,  هي  السومرية  في  سوبارتو  تسمية 
سوبر  هو  سومر  اسم  بان  آنفا  ذكرناه  ما  يؤكد 
اسم  تحمل  حاليا  كردية  عشيرة  وثمة  الكردي, 

زيبار المشتق من سوبار. 
 يقول د.سامي سعيد األسعد إن الكثير من أسماء 
أور,  منها:  سوبارية  كانت  السومرية  المدن 
أريدو, أوروك, سيبار, الرسا, الكاش... وكذلك 

بالنسبة إلى الكثير من الكلمات.
األكاديون كانوا يطلقون على مقاطعات الشمال 
يسكنها  حيث  سوبير,  اسم  وسوريا  إيالم  بين 
الهوريون في عهدهم وفي عهد ملكهم نارام سين 
يطلق على بالد الكوتيين والوللبيين تسمية بالد 

سوبارتيم.
يأتي  أن  قبل  مهران:  بيومي  د.محمد  يقول 
دجلة  بين  سوبارتو  قوم  يوجد  كان  األشوريون 
المواطنين  وهم  بساميين  وليسوا  وزاغروس 
األصليين، وقد تصارعوا مع األشوريين الغرباء 

القادمين.
لم  الفتيان:  مالك  وأحمد  سليمان  د.عامر  يقول   
الشمالي  القسم  في  يكن اسم األشوريين معروفاً 
من العراق في األلف الثالث ق. م  بل كان يطلق 
اسم  بالدهم  وعلى  سوبار  اسم  السكان  على 

سوبارتو.
السوباريون  ليس  يقول:  أحمد  رشيد  د.جمال 
ساميين وال هندوأوربيين سواء أكانوا كوتيين أو 
لوللوبيين وغيرهم بل هم سكان الشمال والمناطق 
 Koyhistan الفرس سموهم كويهستان العليا، 
على  وبناء  الجبال(،  )سكان  قوهستان  والعرب 

بحيرة  بين  الحالية  الكردية  األراضي  إن  ذلك 
الجنوب  باكور كردستان والحسكة في  وان في 
سميت في النصوص األكادية والسومرية ببالد 
سو وكردا التي شملت مقاطعة )قردي أي كردي 
الشمالية  المقاطعات  االرتباط  إلى  وتشير   ،)
السورية مع سوبارتو المركز، التي سميت فيما 

بعد بكردوئين, وتضمنت حينذاك مقاطعات:
كوتيوم,  نوار,  أوركيش,  باراهشي, 
وكانت  آشور  وحتى  أربيلوم   زاموا,سيمورم, 
تطلق عليها أحياناً أرض خور العالي أي شمس 
البابليين  لدى  وكانت  العالي(,  )حور  العالية 
جغرافية سوبار تمتد من حدود إيالم في الشرق 
 çiyayêكاور )جيايي  أمانوس  جبال  حتى 
غربي  في  )أي  سوريا  غربي  شمال   )gewir

روج آفا(. 
 الباحث سبايزر يقول: إن السوباريين هوريون، 

سكان  إن  يقول:  سميث  سيدني  السير  كذلك 
القسم الغربي لنهر دجلة سوباريون وهم عرفوا 
تغالت  حاصر  وعندما  )خوريين(,  بالهوريين 
شريش  مدينة  ق.م   1100-1110 بالسر 
وقال  ببسالة,  السوباريون  دافع عنها  السوبارية 
أيضاً إن اسم  سوبار اختفى في عهد األشوريين 
أقوال  كانت  نايري، مهما  اسم  عنه  بدالً  وظهر 
الموطن  إن  على  تؤكد  فإنها  متنوعة  الباحثين 
في  زاغروس  مناطق  هو  للسوباريين  األصلي 
الكوتيين,  الكاشيين,  مناطق  حيث  كردستان, 
اللوللوبيين, الهوريين أجداد الكرد وفي هذا يقول 
د.أحمد محمود خليل: إن للسوباريين صلة وثيقة 
أقاموا  بأنهم  المؤرخون  يؤكد  كما  بالسومريين، 
بالد  بعدئذ  شملت  ثم  الشمال  في  قوية  مملكة 

أشور ومن ملوكها ايلو شوما.

برادوست ميتاني

رامان آزاد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

ارتفاع حاالت لدغات العقارب تزامنًا مع الوضع الصحي المتردي بالشدادي

من حلم الطفولة على آلة الخياطة إلى عازف بارع

روناهي/ الشدادي- وصلت عدد الحاالت المسجلة خالل شهر آب المنصرم ومطلع الشهر الحالي للدغات العقارب إلى أكثر من 40 حالة تقريبًا، 
موزعة على ناحية الشدادي والريف القريب منها في ظل تردي الوضع الصحي في المنطقة.

الحرارة  لدرجات  الشديد  االرتفاع  مع  بالتزامن 
يعتبر  جوي  بمرتفع  مؤخراً  البالد  تأثر  نتيجة 
األرصاد  في  خبراء  بحسب  سنين  منذ  األطول 
لدغات  حاالت  كبير  بشكل  ارتفعت  الجوية, 

العقارب في الشدادي وريفها. 
نوفة  بالمواطنة  التقينا  الموضوع  هذا  وحول 
ضحايا  إحدى  الشدادي  من  عام/   40/ الخلف 
ليالي  »كباقي  قالت:  حيث  العقرب،  لدغات 
حرارة  من  هرباً  المساء  عند  نخرج  الصيف 
نحظى  لعلنا  المنزل  إلى سطح  الملتهبة  الغرف 
ولكن  الشمس،  غروب  بعد  تهب  هواء  بنسمة 
عن  وارتفاعنا  السطح  عن  مكوثنا  أن  يبدو 
األرض بعلو أربعة أمتار هذه المرة لم يشفع لي 
ولم يقيِن من لدغة عقرب, فبلمح البصر وبدون 
سابق إنذار شعرت بوخزة قوية في ساقي اليمنى 
قد  أني  أدركت  عندها  كامالً,  جسمي  خدرت 
أطفالي  إبعاد  حاولت  اللحظة  ذات  وفي  لُدغت, 
تجنباً لحدوث أي مكروه لهم, ولم أستطع التمكن 
من قتله، وهذا ما أرقني وزاد الخوف داخلي«.

بيئة مثالية لعيش العقارب فيها

جسمي  كل  غزا  »األلم  الخلف:  نوفة  وتابعت 
ولسوء حظي زوجي لم يكن في المنزل ليسعفني, 
ولكن على صوت ُصراخ طفلتي اجتمع الجيران 
الصيدليات  أحد  إلى  وأسعفوني  المنزل،  في 

القريبة وحصلت على المصل الالزم«.
قرية  من   / عام   29/ األسعد   بسام  الشاب  أما 
لناحية  المقابلة  الشرقية  الجهة  على  البجدلي 
قرية  سكان  »نحن  الصدد:  بهذا  أشار  الشدادي 

الزراعية  واألراضي  الخابور  نهر  من  قريبة 
عكس  على  األطراف  مترامية  تبدو  ومنازلها 
المثالية  البيئة  تعتبر  منطقتنا  لذا  المدينة,  بيوت 
لعيش العقارب وغيرها الكثير من األفاعي فيها، 
ورؤيتهم بالمنطقة خالل فصل الصيف ليس أمر 
غريب على أبناء القرى بشكل عام, لكن ما يميز 

هذا الصيف هو كثرتهم«.
مؤكداً بأنه قتل هذا الصيف أكثر من 30 عقرب, 
تزورنا  أن  دون  يوم  يمر  يكاد  »ال  وأردف: 
خمسة  تزورنا  قد  األيام  بعض  وفي  إحداهن، 

عقارب وكلها تالقي الحتف ذاته«.
ونوه األسعد أنه قد تعرض للدغ العقرب ثالث 
أثناء  أعوام  عدة  قبل  كانت  مرة  أول  مرات, 
محاولته إبعاد أحد العقارب الصفراء التي تسللت 
إلى شعر شقيقته األصغر، حيث تعرض  خلسةً 
لعدة لدغات في أصابع يده حينها، والتي بدورها 

نالت نصيبها من اللدغ.
مناعة  حمل جسمه  الحادثة  تلك  بعد  أنه  وأشار 
ضد لدغات العقارب، حيث لم تعد تأثر فيه أي 
لدغة، مبيناً بأن آخر لدغة تعرض لها كانت في 
أواخر شهر آب المنصرم دون حدوث أي ضرر 
التي  المناعة  بسبب  مصل  ألي  حاجة  أي  أو 

حصل عليها، بحسب بسام األسعد.

»نسبة كبرية مقارنًة

 بالعام الفائت«

بريف  العواد«  »حمد  الصيدالني  قال  وبدورة 
قرابة  منذ  إلى صيدليته  وردت  قد  أنه  الشدادي 
الشهر حتى هذه اللحظة ما يقارب اثنا عشر حالة 
إصابة بلدغات العقارب، أخذت جميعها المصل 
الالزم, ووضح العواد أن هذه النسبة تعتبر كبيرة 
حيث  الفائت،  بالعام  مقارنةً  واحد  شهر  خالل 

»لم ترد خالل شهر آب من العام 2019 سوى 
خمسة حاالت إلى صيدليته«.

الممرض عبدالرحمن األسعد، والذي يعمل  أما 
بأن  لصحيفتنا  قال  الطبي  الشدادي  مجمع  في 
أعراض اللدغة تختلف من شخص آلخر، وذلك 
استناداً لعدة عوامل أهمها نوع العقرب الذي لدغ 
اللدغات  »تسبب  وقال:  اللدغة،  ومكان  وعمره 
بمعظم األحيان احمراراً في مكان اللدغة وحكة 
شديد  وتعرق  بالتنفس  واضطرابات  وورم 
األعراض   هذه  ولكن  الحرارة,  في  وارتفاع 

تزول بعد ساعات من أخذ المصل المضاد«.
األهالي  األسعد  الرحمن  عبد  الممرض  وحذر 
من طريقة تعاملهم مع مصابي لدغات العقارب 
إلى  أشار  حيث  لهم،  األولية  اإلسعافات  وتقديم 
طرق خاطئة يتعاملون بها مع المصاب أهمها؛ 
»جرح مكان اللدغة ومصها بالفم لإلخراج الدم 
الملوث بالسم منوهاً إلى خطر هذه الطريقة على 
الشخص الذي يقوم بمص مكان اللدغة حيث قد 
الشخص  من  السم  نقل  إلى  الحركة  هذه  تؤدي 
المصاب إلى الشخص السليم وتسبب هشاشة في 

األسنان والتهابات في اللثة«.
أفقر  الشدادي جنوب الحسكة من  وتعتبر ناحية 
مشفى  خروج  بسبب  وذلك  صحياً،  المناطق 
المعارك  نتيجة  الخدمة  عن  الوحيد  الشدادي 
األهالي  اعتمد  حيث  بالمنطقة,  دارت  التي 
أما  بديل،  إسعافي  كحل  الصحي  المركز  على 
على  فيها  األهالي  يعتمد  البعيدة  األرياف  في 
الصيدليات الموجودة وعلى العيادات التمريضية 

والتي تقدم بعض اإلسعافات األولية فقط.

املركز الصحي الوحيد 

خارج الخدمة؟

في  الصحة  لجنة  ذكر عضو  ذاته  السياق  وفي 
ال  إنه  العلي«  »صالح  الشدادي  ناحية  مجلس 
توجد لديهم إحصائيات دقيقة عن حاالت لدغات 
التابع  والريف  الناحية  في  واألفاعي  العقارب 
إلى  تشير  التقريبية  األعداد  بأن  مؤكداً  لها، 
العقارب  للدغات  أكثر من 40 شخص  تعرض 
منذ مطلع شهر آب المنصرم حتى الثلث األول 

من الشهر الحالي.
إلى  دقيقة  إحصائيات  وجود  عدم  سبب  ويعود 
حد اآلن النتشار بعض العيادات التمريضية في 
أرياف الشدادي البعيدة، والتي يلجأ إليها بعض 

األهالي ألحذ المصل المضاد.
في  الصحي  المركز  في  المصل  ويتوفر  هذا 
الصيدليات،  وفي  »المستوصف«  الشدادي 

ويعطى بشكل مجاني في المستوصف.
ويذكر أن المركز الصحي الوحيد في الشدادي 
بعد  الفائت  األسبوع  منذ  العمل  عن  توقف 
اكتشاف حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد 
لدى أحد العاملين في المركز, وسيعود للعمل بعد 
التأكد من سالمة الكادر الطبي وأجراء عمليات 

التعقيم الالزمة له، بحسب معنيين.

ووضع  كرسياً  طفولته  في  أحضر  أنه  يتذكر 
عليه بعض الوسائد ليتمّكن من الجلوس أمام آلة 
على  أصابعه  ويحرك  بأمه،  الخاصة  الخياطة 
خشبة اآللة مقلداً عازف األورغ الذي شاهده في 

التلفاز.
من آلة الخياطة التي كانت تملكها والدته وبعمر 
أصابعه  يدرب  كريست  الطفل  بدأ  أعوام  ستة 
الصغيرة على العزف متخيالً طاولة آلة الخياطة 
أورغاً صغيراً، ومعتمداً على ما تابعه من عزف 

على التلفاز.
من  وهو  عاماً(،   41( ميكائليان  كريست  يقول 
أرمن قامشلو لوكالة »نورث برس«: »كنت في 
السادسة من عمري عندما علقت في ذهني إحدى 
المقطوعات الموسيقية التي كنت قد سمعتها عبر 

التلفاز«.
وبقيت هذه الذكرى عالقة في ذهن كريست إلى 
اشترى  حين  عمره  من  عشر  الحادية  بلغ  أن 
أخوه الذي يكبره بست سنوات آلة أورغ صغيرة 

لمحبته هو اآلخر للعزف.

أول مشاركة له..

كانت  التسعينات  بداية  »في  ميكائليان:  يتابع 
وموسيقا  الهجان  رأفت  مسلسل  شارة  موسيقا 
من  عزفهما  فتعلمت  مشهورتان  الالمبادا 
األغاني  ألحان  بعض  جانب  إلى  سماعها، 

األرمنية للمغني بول بغداديان وغيره«.
ويذكر بعدها: »عندما سمع أخي ما تعلمته قرر 
دعمي ومساعدتي للتعلم، كنت أعزف ولكن لم 
تكن حركات أصابعي صحيحة، وكنت أخطئ أو 

أفقد اللحن في بعض األماكن«.
بنشاط  لـ«ميكائليان«  األولى  المشاركة  وكانت 
عام  االبتدائية  للمدارس  مسابقة  موسيقي ضمن 

يدربه  أخاه  بدأ  الذي  نفسه  العام  وهو   1990
على  فيها  وحصل  العزف،  أصول  ويعلمه 

المركز الثالث على مستوى الحسكة.
المسابقة  في  مشاركتي  »وبعد  وأردف: 
التحقت  فيها،  الثالثة  المرتبة  على  وحصولي 

بكورال الكنيسة األرمنية«.
فبسبب ضعف العازف الذي كان يرافق الكورال 
اسمه  »ميكائليان«  أصدقاء  أحد  طرح  سابقاً، 
بهذا  وقال  العزف،  هو  ليتولى  المسؤولة  على 
اآلن  وحتى   1994 عام  »منذ  الخصوص: 
أرافق كورال كنيسة األرمن األرثوذكس في كل 

الطقوس والمناسبات الدينية«.
اإلعدادية  المرحلة  أنهى  أن  بعد  المدرسة  ترك 
أحد  في  للعمل  وتوجه  عمره  من  الـ/15/  في 

محالت المنطقة الصناعية بقامشلو.
عن  بعيد  بعمل  التزامي  »رغم  مبتسماً:  يقول 

الهروب  أفوت فرصة  أكن  لم  الموسيقا، ولكني 
من العمل لاللتحاق بأي نشاط للكنيسة أو لنادي 

األرمن من أجل العزف«.
مستوى  على  مشاركاته  من  أعوام  أربعة  بعد 
قامشلو،  مدينة  في  األرمنية  والطائفة  الكنيسة 
الموسيقية  بفرقة »مونتانا«  التحق »ميكائليان« 
ليعزف   1998 عام  تشكلت  قد  كانت  والتي 
داوود،  سركون  السرياني  المغني  مع  ضمنها 

والذي كان معروفاً في تلك الفترة.

اشرتى أورغه الخاص عام 2005

كغيره ممن بدأوا مسيرتهم في عمر مبكر عانى 
»ميكائليان« صعوبات مادية، حيث كان يضطر 
يستأجرها  كان  التي  األورغ  آلة  أجرة  ليدفع 

للعزف في فعاليات فرقة مونتانا الموسيقية.

إلى أن اشترى أورغه الخاص في العام 2005، 
يسجلها،  كان  التي  واألعمال  الحفالت  ريع  من 
جودة،  أكثر  آخر  وشراء  ببيعه  بعدها  ليقوم 

بحسب قوله.
فرقة  في  له  على صديق  »ميكائليان«  وتعرف 
مونتانا واستمرا ضمن الفرقة إلى جانب المغني 
 2000 العام  في  اقترح  الذي  داوود،  سركون 
بدأت  »وهنا  وتابع:  له،  خاصة  أغنية  تسجيل 

تجربتي األولى مع التوزيع الموسيقي«.
فيقول، وهو ممسك بقطته األليفة والتي أسماها 
لم  أننا  رغم  األمر،  لهذا  متحمسين  »كنا  بيانو: 

نكن نعلم شيئاً عن التوزيع الموسيقي«.
ويضيف أن أحد أصدقائه ويدعى مروان، كان 
تسجيل  برنامج  فاشتروا  شخصياً  حاسوباً  يملك 
اإللكترونية،  البرامج  على  الموسيقى  وتوزيع 

وبالفعل سجلوا أول أغنية لهم.

تسجيل األغنية األوىل

ومشاكل  تقنية  مشاكل  إلى  »ميكائليان«  يشير 
جودة واجهتهم في البداية، ويؤكد: »ألن تسجيل 
األغاني وتوزيع الموسيقى علمياً وأكاديمياً كان 
المسجلة  البرامج  من  نتعلم  وكنا  صعباً،  عمالً 

على األقراص حينها«.
المجال  بهذا  وإعجابهم  تطورهم  يخفي  ال  لكنه 
األولى  لألغنية  تسجيلنا  »بعد  وبين:  الجديد، 
كان من الصعب علينا التوقف ألننا استمتعنا بها 

وتعلمنا أموراً جديدة في الموسيقى«.
مونتانا،  فرقة  ضمن  حينها  ميكائليان  استمر 
إلى جانب عمله مع صديقه مروان في تسجيل 
األغاني، حيث كان يتسلم مروان أمور التسجيل، 

ويقوم ميكائليان بالتوزيع الموسيقي.
في عام 2004 توقفت الفرقة بسبب سفر المغني 
والتحاق  الخارج،  إلى  داوود  سركون  الرئيسي 
كريست  والتحق  أخرى،  بفرق  األعضاء  باقي 
المغني  مع  كرونك  بفرقة  أيضاً   2007 عام 
األرمني المعروف مامبري واستمر معها لغاية 

  .2011
يقول اآلن والحسرة بادية على وجهه: »لقد سافر 
األزمة  بداية  مع  الفرقة  أعضاء  من  تبقى  من 
السورية عام \2011\ وبقيت بمفردي فتفرغت 
مع صديقي  واألستوديو  الكنيسة  للعزف ضمن 

مروان«.
استمر »ميكائليان« بعمله في أستوديو »األحالم 
قد  كان  والذي  الموسيقي«،  واإلنتاج  للتوزيع 
 2002 عام  شلمي  مروان  صديقه  مع  أسسه 

بأجهزة وإمكانات بسيطة.
 أشار: »بعد عملنا مع فنانين محليين استطعنا أن 
نصل لعدة نجوم عرب، كان لهم دور في شهرة 
االستوديو عربياً، ومنهم الفنان سامر كبرو ابن 

الجزيرة، وربيع بارود وليال نعمة وغيرهم«.
معروفة  قامشلو  مدينة  أن  »بحكم  ويضيف: 
بتنوعها الثقافي والفني، فكان من الواجب علينا 

سماع تراث المكونات األخرى«.
بمختلف  األعمال  من  الكثير  األستوديو  وأنتج 
وأخرى  مردلية  جزراوية  أعمال  منها  اللغات، 

كردية وسريانية.
يوسع  أن  اآلن  ميكائليان«  كريست   « يطمح 
ويطور األستوديو الذي يدير عمله مع صديقه، 
العالم  في  كبار  لنجوم  خاصة  أغاني  لينتج 
ما  أبرزها  صعوبات  تجاوز  ويأمل  الغنائي، 
تعيشه المنطقة من آثار للحرب وانتشار جائحة 

كورونا.

تقرير/ حسام دخيل

تجهيز بذار القمح بنوعيه القاسي والطري للموسم المقبل

أزمة المياه في الحسكة بدأت باالنفراج

شعب التموين مستمرة بمراقبة أسواق المدن والقرى

أيلول شهر قطاف 

وتسويق الذهب األبيض 

في شمال وشرق سوريا

في هذه األوقات؛ تسعى مؤسسات تطوير وإكثار البذار في مناطق شمال وشرق سوريا لتجهيز بذار القمح بنوعيه الطري والقاسي وبكافة أصنافه لتوزيعها على مزارعي 

المنطقة لموسم 2020 ـ 2021.

الزراعي  واإلكثار  البذار  تطوير  لجنة  تسعى 
لتجهيز 3300 طن من البذار بنوعيه القاسي 
على  لتوزيعها  أصنافه،  وبكافه  والطري 
األيام  مزارعي منطقة ديرك ونواحيها خالل 
القادمة، وتمكنت حتى اآلن من تعقيم وغربلة 

ألفي طن.
تمكنت لجنة تطوير البذار واإلكثار الزراعي 
من  المتواصل  العمل  من  أشهر  ثالثة  بعد 
صيانة جميع اآلالت في صوامع تل علو التابعة 
بذار  وغربلة  تعقيم  بغية  لكي؛  كركي  لناحية 
الموسم الحالي لعام 2020 ـ 2021 والخاصة 
قبل  الفالحين  على  لتوزيعها  ديرك،  بمنطقة 

بدء الموسم الزراعي.
وباشرت لجان الصيانة في تل علو قبل استالم 
محصول موسم القمح بصيانة وتعقيم صوامع 
لجنة  قررت  حيث  القمح،  الستالم  علو  تل 
تطوير وإكثار البذار في منطقة ديرك وتل علو 
القمح  وغربلة  تعقيم  قامشلو  لمقاطعة  التابعة 
بنوعيه القاسي والطري وأصنافه منذ عامين.

االستعداد لتحضري البذار بنوعيه 
القايس والطري وبكافة أصنافه

البذار واإلكثار الزراعي تجهيز  لجنة تطوير 
3300 طن من البذار بنوعيه القاسي والطري 
ونواحيها  ديرك  لمنطقة  أصنافه،  وبكافه 
منذ  باشرت  حيث  الفالحين،  على  وتوزيعها 
العاشر من أيلول الحالي، وذلك بموجب طلب 
وكمية  نوعية  على  للحصول  الفالحون  قدمه 

البذار حسب مساحة أرضه الزراعية.
وأصناف القمح الموجودة ضمن لجنة الزراعة 
والثروة الحيوانية هي، القاسي: ويتضمن دوما 

نوع  أما   ،11 بحوث   ،9 بحوث   ،7 شام   ،1
الطري ويتضمن: دوما 4، دوما 2، باإلضافة 
التون  تايكر،  )دجلة،  التركية  األصناف  إلى 
البذار  وإكثار  تطوير  لجنة  حثت  كما  باشا(. 
عبر تعميٍم، منذ مدّة، تجار األعالف وأصحاب 
غير  البذار  بمادة  المتاجرة  بمنع  الغربال 

المرغوبة من حيث المواصفات والنوعية.
رئيس لجنة البذار واإلكثار في ديرك درويش 
»إن  هاوار:  أنباء  لوكالة  أوضح  أحمد 

والتعقيم  الصيانة  ناحية  من  جاهزة  الصوامع 
من  طن   3300 لغربلة  والتحضير  والغربلة 
القمح بنوعيه القاسي والطري وكافة أصنافه، 

وتوزيعها على الفالحين«.

الكمية الجاهزة 2000 طن

البذار  من  الجاهزة  »الكمية  أحمد:  وبيّن 
طن   2000 إلى  وصلت  والمغربل  المعقم 
مضيفاً  والطري«،  والقاسي  الطري  بنوعيه 
العقود  من  الخام  القمح  استلم  الصوامع  بأن 
تطوير  مؤسسة  مع  المتعاقدين  والمزارعين 
وغربلتها  لتعقيمها  الزراعي  واالكثار  البذار 

نظراً لجودة نوعيتها.
أحمد:  قال  وتوزيعها،  البذار  أسعار  وحول 
ليرة  ألف    360 بـ  الواحد  الطن  سعر  »قدر 
للمزارعين  الواحد  الطن  سعر  بينما  سورية، 
والمتعاقدين مع مؤسسة تطوير البذار واإلكثار 

فهو بـ 400 ألف ليرة سورية«.

توفري البذار املعقم واملغربل 
للفالحني واملزارعني

والمغربل  المعقم  القمح  أن  إلى  أحمد  وأشار 
توزيعها  سيتم  علو  تل  صوامع  في  الموجود 
كوجر  وتل  ونواحيها  ديرك  منطقة  على 
تبقى  حيث  وديرك،  آغا  وجل  لكي  وكركي 
كمية في صوامع تل علو لسهولة توزيعها على 
المناطق القريبة من الصوامع ولتخفيف أسعار 
وأجور النقل على الفالحين والمزارعين أثناء 

شرائها ونقلها.
التعقيم  بعملية  البدء  ومنذ  أنهم  أحمد  ونوه 
وعوائق  صعوبات  أي  يواجهوا  لم  والغربلة 
خالل فترة التحضير وإلى اآلن، وبأن الدواء 
األدوية  أفضل  من  البذار  لتعقيم  المستخدم 

المعروف باسم )سبيرو(.
البذار  وإكثار  تطوير  لجنة  رئيس  وأوضح 
جميع  بأن  ديرك  في  أحمد  درويش  المهندس 
األصناف الموجودة في مؤسسة تطوير وإكثار 
من  وأفضل  مقبولة  وأسعارها  نظيفة  البذار 

البذار الموجود في السوق.

شهدت أزمة المياه في مقاطعة الحسكة انفراجاً 
بعد معاودة الضخ من آبار علوك، والقى هذا 

األهالي،  قبل  من  واستحساناً  ترحيباً  األمر 
الى  اإلنسانية  األزمة  تلك  أصداء  ووصلت 

أروقة األمم المتحدة، والتي بدورها ضغطت 
والتي  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  على 

أثمرت عن معاودة الضخ.
وبين فترة وأخرى يلجأ االحتالل التركي إلى 
السياسي  االبتزاز  بغرض  المياه  بورقة  الزج 
ضارباً بعرض الحائط القرارات الدولية التي 
أمور  عن  المدنية  المنشآت  تحييد  إلى  تدعو 

الحرب.
اإلسراع  إلى  الذاتية  اإلدارة  األهالي  ودعا 
إقليم  لتغذية  اآلبار  استكمال حفر وتجهيز  في 
ألهواء  أسرى  األهالي  يبقى  ال  كي  الجزيرة 
المنظمات  األهالي  دعا  كما  أردوغان، 
الضغط  زيادة  إلى  المتحدة  واألمم  اإلنسانية 
على االحتالل التركي للعمل على وضع كافة 
اآلبار بالخدمة، وهذا ما سيشكل تحسناً إيجابياً 
المكتب  في كمية ووقت الضخ؛ وهذا بحسب 

اإلعالمي لالقتصاد.

الشعبة  أعضاء  آغا  جل  تموين  شعبة  قسمت 
الشعبة  إدارة  قبل  من  رقابيتين  لجنتين  إلى 
والقرى  األسواق  على  رقابية  بجوالت  للقيام 
التابعة لها؛ وذلك للتأكد من التزامهم باألسعار 
وحماية  للتموين  العامة  اإلدارة  من  الصادرة 
التي  المواد  صالحية  من  وللتأكد  المستهلك 
يتم بيعها في األسواق من خالل ذلك تم ضبط 

عشر مخالفات تموينية لألسباب التالية:
زيادة في األسعار العنب، وعدم إعالن لوائح 
العنب،  األطفال،  )فوط  للمستلزمات  األسعار 
الغذائية(؛  المواد  الشاي،  الدخان،  الخضار، 
وعدم إبراز فواتير مواد التجميل؛ وعدم التزام 

الفرن بقوانين التموين.
في تربه سبيه تم توجه األعضاء إلى األسواق 
المحال  أغلب  وكانت  وضبطها  لمراقبتها 
نظامية ملتزمة بقوانين التموين، حيث ضبطت 
وتم  األسعار  لوائح  إبراز  لعدم  واحدة  مخالفة 
المحروقات:  محطات  على  الجولة  استكمال 

ألجل  الرصاص  فك  تم  معروف:  تل  كازية 
كازية  التصليح.  بعد  التعيير  وسيتم  تصليحها 

كر صور: تم تعيير العداد.
إلى  األعضاء  تقسيم  فتم  قامشلو  في  أما 
مناطق  مختلف  في  فرزهم  وتم  مجموعات 
السويس،  قناة  عاليا،  )السوق،  قامشلو 

 )11( ضبط  تم  الجولة  وأثناء  األربوية(، 
مخالفة تموينية لألسباب التالية: عدم اإلعالن 
)العدس،  مثل  إغاثية  مواد  بيع  األسعار،  عن 
الصالحية  منتهية  مواد  بيع  المعكرونة(، 
حامض  كوال،  الرمان،  دبس  )الشوكوال، 

الليمون(.

الحسكة  القطن في  يتجهز مزارعو محصول 
محصولهم  لقطاف  أيلول  شهر  بداية  مع 
ونتيجة  االستالم.  مراكز  إلى  وتسويقها 
الجوالت الحقلية التي قامت بها مديرية الوقاية 
في  اإلصابة  نسب  وأخد  لها  التابعة  واللجان 
أكبر قدر ممكن من الحقول وفي حال وصول 
يطلب  كان  االقتصادية  العتبة  إلى  اإلصابة 
لذا؛  المكافحة.  بعملية  القيام  المزارع  من 
السيطرة وابتعاد  المكافحة تحت  كانت عملية 
واستخدام  العشوائي  الرش  عن  المزارعين 
تضر  التي  والفوسفورية  الصاعقة  المبيدات 

بالبيئة والنبات واإلنسان.
وبلغت مساحة األراضي المزروعة بمحصول 
بحسب  الحالي  للموسم  دونم   83694 القطن 
الحسكة  مقاطعة  في  النباتي  اإلنتاج  مديرية 
مقارنةً بما كانت عليه قبل احتالل منطقة سري 
بلغت  حيث  التركي،  االحتالل  قبل  من  كانيه 
الزراعي  للموسم  فيها  المزروعة  المساحة 
2019م 45512 دونم قطن الذي كان يصل 

إنتاجه لـ 25 ألف طن.
السنة  لهذه  القطن  محصول  زراعة  وعملية 

توجه  بسبب  الماضية  السنة  من  أفضل 
للديدان  المزارعين إلى أصناف أكثر مقاومة 
أكبر  إنتاجية  ذات  األصناف  وإلى  اللوز؛ 
دعم  بسبب  وكذلك   ،124 حلب  صنف  مثل 
الحيوانية  والثروة  للزراعة  العامة  اإلدارة 
المازوت  ومادة  أسمدة  من  المحصول  لهذا 
تمر  تل  الترخيص في منطقة  وتغاضيها عن 
وزركان كونها تشكل خط الجبهة وعلى سرير 
دعم  مع  تزامناً  المياه  بإطالق  الخابور  نهر 

المازوت.
وكيفية  المراكز  إلى  القطن  لتسليم  وبالنسبة 
حتى  السعر  تحديد  يتم  لم  وسعرها  استالمها 
وشرق  شمال  في  االقتصاد  هيئة  من  اآلن 
سوريا وأن مزارعي محصول القطن يطالبون 
بوضع  اإلسراع  بضرورة  المعنية  الجهات 
مع  تتناسب  القطن  محصول  لشراء  تسعيرة 

ارتفاع التكاليف المرتفعة والشحن.
والجدير بالذكر أن إنتاج محصول القطن في 
بلغ 40 ألف  المنصرم  العام  الحسكة  مقاطعة 

طن.


