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بسواعد أهايل هجين ُيعاد 
تأهيل مدارس دمرها داعش

فلسطينية تحارب كورونا 
بسراويل الجينز القديمة

رزكار قاسم: »ال يمكن صياغة دستور 
سوري جديد يف ظل تغيب الكرد«

جمعيات تعاونية نسوية تجعل األزمة 
االقتصادية هشة بإقليم الجزيرة

حرب المياه اليت تخوضه دولة االحتالل 
الرتكي ضّد الدول اإلقليمية مستمرة

الصحفي رؤوف كمال 
يكشف سّر زيارة 

البارزاين إىل تركيا

الكردي يلماز كوين.. 
الفن مفتاح للحياة

تحديد انطالق بطوالت 
الطائرة والسلة يف 

إقليم الجزيرة

ال تزال دولة االحتالل التركي تخوض حرب المياه ضد شعوب الشرق األوسط وال سيما جاراتها سوريا 
والعراق، حيث تتبع سياسة التعطيش؛ حتى يستسلم أهلها عطشاً سائرة في ذلك على درب الدولة العثمانية؛ 
لتتريك المنطقة وتغيير ديمغرافيتها. وما انقطاع المياه عن الحسكة بعد ضرب محطة علوك سوى جزءاً من 

تلك السياسة العدوانية؛ متجاوزة بذلك األعراف والقوانين الدولية.«5

أهالي  أطلق  ذاتية،  وبجهود  شعبية  بمبادرة 
الشرقي حملة  الزور   بلدة هجين في ريف دير 
تضررت  التي  المدارس  تأهيل  إلعادة  تطّوعية 

في المنطقة.
الطلبة  وعودة  التعليمي  الواقع  تحسين  بهدف 
إلى مقاعد الدراسة في بلدة هجين، أطلق أهالي 
لتأهيل  تطوعية  حملة  شعبية  وبمبادرة  المنطقة 
للتخريب،  تعرضت  والتي  الُمهدّمة  المدارس 

خالل فترة سيطرة داعش على الريف الشرقي.
مدرستي  األول،  اليوم  في  الحملة  واستهدفت 
زوية هجين وهجين وسط، وكانت هذه المدارس 
كان  أن  بعد  لسنوات،  العمل  عن  خرجت  قد 

داعش يستخدمها لنشر فكره المتطرف.
المدرستين  من  اتخذوا  قد  داعش  مرتزقة  وكان 
مقرات لهم مما تسبب بدمارهما بشكل كامل بعد 

أن كان يقصدهما أكثر من 3000 طالب/ـة.
15منها  مدرسة   38 هجين  بلدة  في  ويوجد 

مدمرة 3بشكل جزئي والباقي بشكل كامل، مما 
الماضي  العام  في  والتعليم  التربية  لجنة  حّث 
على استئجار عدد من المنازل الستيعاب جميع 

الطالب  واستكمال العملية التعليمية.
أغلب  خروج  بسبب  المبادرة  هذه  وجاءت 

بعد  الطالب  عدد  وزيادة  الخدمة  عن  المدارس 
نجاح العام الدراسي الماضي.

العمل  هذا  على  المشرف  قال  السياق  هذا  وفي 
الحملة  هاوار«هذه  أنباء  لوكالة  الشجيف  أحمد 
مستمرون  وهم  األهالي،  قبل  من  تطوعية 
حتى  إمكانياتهم  ضمن  التّطوعية  بحمالتهم 

االنتهاء من إعادة تأهيل المدارس«.
هذا  التعليم  من  سيحرمون  »أطفالنا  وأضاف: 
كامل،  بشكل  المدارس  تأهيل  يتم  لم  إن  العام 
أكبر  بشكل  ازداد  العام  هذا  الطالب  عدد  ألن 
من السابق وذلك بسبب عودة أغلب األهالي من 

المناطق التي نزحوا إليها«.
أسبوع  منذ  أطلقوا  هجين  بلدة  أهالي  أن  يذكر 
الجزء  تأهيل  وإعادة  لتنظيف  تطوعية  حملة 

المدّمر من المشفى العام في بلدة هجين.

إسهاماً منها في محاولة الحد من تفشي فيروس 
قررت  المحاصر،  غزة  قطاع  في  كورونا 
الفلسطينية ريهام سلمي، التي تعمل في صناعة 
صنع  المستعملة،  الجينز  سراويل  من  حقائب 

كمامات من القماش المعاد تدويره.
كل  على  أثّرت  كورونا  أزمة  إن  ريهام  تقول 
لكن  يتوقف  لم  عملها  أن  إلى  مشيرة  شيء، 

المسار فقط هو الذي تغيّر.
وسجلت غزة مئات من حاالت اإلصابة بكورونا 
منذ ظهرت الشهر الماضي أول حالة إصابة بين 

عموم سكان القطاع المحاصر.
من  المتحدة  لألمم  تابعة  إغاثة  منظمة  وحذّرت 
أن عدم توفّر أدوات صحيّة أساسيّة بينها أجهزة 
عالج  الصعب  من  يجعل  قد  الصناعي  التنفس 

المرض بشكل فعال في القطاع.
ألربعة  أُم  وهي  عاماً(،   36( ريهام  وبدأت 
الجينز  سراويل  تدوير  إلعادة  مشروعاً  أطفال، 
حيث تعمل من المنزل بتمويل من منظمة دولية 

تدعم النساء من أجل بدء مشاريع صغيرة.
سكان  بين  ينتشر  كورونا  فيروس  بدأ  وعندما 
تصنع  ريهام  بدأت  أغسطس/آب   24 يوم  غزة 
إلعادة  وقابلة  تدويرها  معاد  مواد  من  كمامات 
االستخدام، كما تضيف لها ألوانا لتجعلها جاذبة 

لزبائنها ال سيما األطفال.
وتُباع الحقيبة التي تصنعها ريهام بين ما يعادل 
1.4 دوالر و9 دوالرات حسب تصميمها، بينما 

تُباع الكمامة بما يعادل دوالر واحد.

بين رئيس حركة التجدد الكردستاني رزكار قاسم بأن توقيع مذكرة التفاهم 
بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب اإلرادة الشعبية كانت خطوة جيدة، 
الدبلوماسية  إطار  في  يدخل  الذي  االتجاه  بهذا  العمل  تكثيف  من  بد  وال 
إلى  وأشار  والبعيد،  القريب  المدى  على  السياسات  تخدم  التي  المحنكة 
الرغم  على  الصحيح  باالتجاه  تسير  الكردية  األطراف  بين  المحادثات  أن 
الحوار وتجاوز  هذا  إنجاح  العمل على  الجميع  بطئها، وشدد: »على  من 

المصالح الشخصية والحزبية«4

رئيس  أن  رؤوف  كمال  والصحفي  الكاتب  شدد 
تركيا  زار  البارزاني  نيجرفان  كردستان  إقليم 
بأنه  وإبالغها  التركية  الدولة  إرضاء  بهدف 
األوربي ضد  الفرنسي  التحالف  من  جزء  ليس 

تركيا.«2

فنان وممثل ومخرج سينمائي دافع عن قضية شعبه 
وسط  والجوائز  باإلنجازات  جعبته  فامتألت  بالفن، 
السالح  والمقاومة  اإلرادة  فكانت  لنتاجه،  اضطهاد 

الذي تسلح بها يلماز كوني في مواجه القمع.«8

عدة  الجزيرة  إقليم  في  المرأة  اقتصاد  لجنة  افتتحت 
مشاريع اقتصادية كافتتاح الجمعيات في المجال الزراعي 
الجمعيات  إلى  إضافة  السلع،  وشراء  وبيع  والحيواني، 
التجارية، يعمل بها حوالي 1400 امرأة، لتقوية اقتصاد 

المرأة والمجتمع.«3

تخرج 300 متدرب/ـة من مركز تنمية الشباب 
يف جل آغا لحد اآلن

يحرص مركز »الشهيد علي مبارك« لتنمية الشباب في ناحية 
جل آغا التابع لهيئة الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة؛ على 
بيدها،  واألخذ  منّها  لالستفادة  الناشئة؛  للطاقات  أبوابه  فتح 
وذلك بتقديم كافة الخدمات للتدريب المهني والحرفي؛ ليكونوا 
أصحاب مهٍن مستقبلية قادرين على إعالة أنفسهم وذويهم.«6

االتحاد  في  الجماعية  األلعاب  مكتب  عقد 
لمناقشة  بإقليم الجزيرة اجتماعاً  الرياضي 
دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة ولعبة 
كرة السلة واالتفاق مع ممثلي األندية على 
موعد النطالق البطوالت للموسم الرياضي 

2020 ـ 2021.«10

بعدسة بيريفان خليل

مجلس المرأة السورية يطرح جملة 
حلول للحّد من االنتحار

جملة من احللول؛ طرحها مجلس املرأة السورية مبناسبة اليوم العاملي ملنع االنتحار؛ من شأنها احلّد من حاالت االنتحار ونشر 
العمل سوياً  إلى  واألفراد  واإلدارات  والهيئات  املنظمات  املرأة السورية  النساء، ودعا مجلس  أفراد اجملتمع وال سيما  الوعي بني 

للتقليل قدر اإلمكان من حاالت االنتحار..«2
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أطفال مخيم نوروز في فعالية ينددون باالنتهاكات التي 

يتعرض لها األطفال 

إلعادة النبض الحّي إلى بيروت.. مبادرة نسائية في تقديم 

المساعدات للمتضررين

الصحفي رؤوف كمال يكشف سّر زيارة 

البارزاني إلى تركيا

حساسية الجلد عند األطفال )أسباب وأعراض ونصائح(
في الكثير من األحيان يتعرض األطفال لإلصابة 
بالطفح الجلدي، خصوصاً عندما يكون الطقس 
جافاً، وفي حالة استمرار الطفح الجلدي وتكراره 
أنّه  على  ويُشّخص  يُصنّف  قد  مستمر  بشكل 
من  الجلدية  الحساسية  وتُعتبر  جلدية،  حساسية 
حساسية  وتليها  شيوعاً  الحساسية  أنواع  أكثر 
الطعام، والحساسية التنفسية، ويجدُر اإلشارة إال 
أّن الحساسية الجلدية من الممكن أن تحصل في 
أي عمر، ولكنّها في أغلب األحيان تكون أكثر 
شدة وشيوعاً عند األطفال الصغار، ومع التقدم 
في السن ستقل شدتها تدريجياً مع تقدم الطفل في 
العمر، ولحساسية الجلد تأثيرات صحية ونفسية 
وعاطفية على األطفال فلها العديد من األعراض 
المزعجة والمتعبة التي سوف يتم ذكرها الحقاً 
في هذا المقال، ولذلك يجب على األهل االنتباه 
دائماً ألّي مالحظات أو تغيّرات غير طبيعية في 
جلد الطفل، وفي حالة وجود أي من التغييرات 
معالجتها  على  الحرص  يجب  الطبيعية  غير 
يمكن  ما  بأسرع  في وقت مبكر، ألّن معالجتها 
تساعد  منها  للوقاية  احترازية  إجراءات  واتباع 

على منع عودة األعراض مرة أخرى.
أسباب ظهور حساسية الجلد عند األطفال

قد يتعرض الطفل في حياته اليومية إلى بعض 
الجوية، وغيرها  العوامل  أو  البيئية،  المؤثرات 
األطعمة  أنواع  بعض  تناول  مثل،  العوامل  من 
والمشروبات التي من الممكن أن تتسبّب بحدوث 
وتجدر  اتجاههم،  جلدية  تحسسية  فعل  ردة 
ترتبط  قد  الجلدية  الحساسية  أّن  إلى  اإلشارة 
بعوامل وراثية، فإصابة أحد الوالدين بالحساسية 
وهنالك  أيضاً،  بها  الطفل  إصابة  فرصة  تزيد 
العديد من المؤثرات والعوامل المسببة لحساسية 

الجلد عند األطفال، ومن هذه األسباب ما يلي:
واألعشاب  األشجار  من  اللقاح  حبوب  ـ 

والحشائش، والتي تكون محمولة في الجو.
ـ األطعمة واألشربة، فهنالك بعض األنواع من 
األطعمة واألشربة التي قد يتحسس الطفل منها، 
ومن أكثرها شيوًعا )البيض، والفول السوداني، 
والحليب، والمكسرات، وفول الصويا، والسمك، 

والقمح(.
ـ السّم القادم من لدغ الحشرات.

ـ التالمس مع وبر الحيوانات: مثل مالمسة وبر 
القطط، والكالب، والخيول، واألرانب.

ـ العفن. 
الفراش،  في  يعيش  ما  عادةً  والذي  العث:  ـ 

والسجاد، وغيرها.
ـ المواد الكيميائية، مثل بعض المواد الموجودة 

في مستحضرات العناية والتنظيف، والشامبو.
ـ األدوية، إذ يمكن أن يتحسس الطفل من أنواع 
معينة من األدوية، مثل:)األسبرين أو البنسلين(.

 أنواع حساسية الجلد عند األطفال
تُصيب  قد  الحساسية  من  عديدة  أنواع  هنالك   
بمسببات،  يرتبط  قد  منها  نوع  وكل  األطفال، 
يلي  وفيما  مختلفة،  عالج  وطرق  وأعراض، 

بياٌن لبعض من هذه األنواع:
ـ التهاب الجلد التحسسي: وهي الحالة المعروفة 
عشرة  كل  من  طفل  حوالي  وهنالك  باألكزيما، 
أطفال مصاب باألكزيما، وتُعرف األكزيما بأنّها 
حالة جلدية التهابية تتميز بالطفح الجلدي األحمر 
الذي يسبب الحكة، وتكثُر عادة عند األطفال في 
الفترة العمرية بين 1-5 سنوات، ومن الممكن أن 
الغذائية  بالحساسية  اإلصابة  األكزيما عن  تنتج 
من  الحاالت  بعض  وفي  البيئية،  الملّوثات  أو 
الممكن أن تصيب الطفل دون أي مسبب واضح. 
طفح  وهو  التحسسي:  التماسي  الجلد  التهاب  ـ 

مثيرة  مادة  لمس  بعد  ُمباشرة  يظهر  جلدي 
للحساسية، أي أّن الطفل يُعاني من حساسية تجاه 
فعل  بردة  سيقوم جسده  لمسها  فبُمجرد  ما  مادة 
تحسسية تجاهها، فتظهر لديه عدة أعراض مثل: 

ظهور الطفح الجلدي وتقّشر الجلد.
تفاعالت  عن  عبارة  هي  الشرية:  أو  الشرى  ـ 
أي  على  تظهر  أن  الممكن  من  شديدة  حساسية 
نتوءات  شكل  على  وتظهر  الجسم،  في  مكان 
التعّرض لمسبّبات  حمراء بعد وقت قصير من 
بالشرية  المرتبط  الطفح  ويتميز  الحساسية، 
أن  ويمكن  المتقشرة،  أو  الجافة  غير  بطبيعته 
ترافقه أعراض أخرى في بعض الحاالت مثل: 

)صعوبة التنفس، وانتفاخ الفم والوجه(.

أعراض اإلصابة بحساسية الجلد
اإلصابة  على  تدل  وعالمات  أعراض  هنالك   
بحساسية الجلد عند األطفال، وعادة ما تتراوح 
وبُمجرد  والشديدة،  الخفيفة  بين  ما  األعراض 
مالحظة بأّن الطفل لديه رد فعل تحسسي أكثر 

من معتدل أو أي أعراض ُمقلقة، يجب التواصل 
ذكر  يمكن  عام  وبشكل  المختص،  الطبيب  مع 
أبرز األعراض التي قد تدل على حساسية الجلد 

كما يلي:
1ـ األعراض الطفيفة أو المعتدلة:

 ـ احمرار في الجلد.
ـ انتفاخ طفيف.

ـ انسداد وسيالن في األنف.
ـ العطاس.

ـ حكة العينين أو تدميعهما.
ـ ظهور نتوءات في أي موضع على الجلد. 

2ـ األعراض الشديدة:
ـ انتفاخ في الفم أو اللسان. 
ـ مواجهة صعوبة في البلع.

ـ صعوبة في التنفس.
ـ المعاناة من ألم في البطن.

ـ الغثيان والتقيؤ، أو اإلسهال.
ـ الدوخة واإلغماء.

نصائح وإرشادات حول الحساسية الجلدية
قد  التي  واإلرشادات  النصائح  بعض  هنالك   
تُخفف من التعرض لحساسية الجلد، أو تُقلل من 
التحسس  التي ترافق حالة  المزعجة  األعراض 

عند األطفال، ومن هذه النصائح ما يلي:
المصممة  العناية  مستحضرات  اختيار  ـ 
يجب  إذ  بسهولة:  تتهيج  التي  للبشرة  خصيصاً 
ممكن  عدد  أقل  على  المنتجات  هذه  تحتوي  أن 
من المكونات، دون أي روائح وعطور، أو مواد 

ملونة.
عند  فاتر  ماء  استخدام  على  الحرص  ـ 
وأاّل  الفاتر،  الماء  باستخدام  يُنصح  االستحمام: 
تزيد مدة االستحمام عن 3-5 دقائق، فزيادة مدة 

االستحمام تتسبّب بجفاف الجلد.
ـ الحرص على استعمال مرطب يومي بعد كل 
حمام: إذ يُنصح تجفيف الجلد من الماء بلطف، 
وتجدر  االستحمام،  بعد  مهدئ  مرطب  ووضع 
الزيتية  الترطيب  أّن مستحضرات  إلى  اإلشارة 

تُعدّ أفضل خيار للترطيب.
اآلباء  يُنصح  إذ  القطنية:  المالبس  اختيار  ـ 
باختيار المالبس القطنية ألطفالهم خاصة أولئك 
فاألقمشة  الجلد،  حساسية  من  يعانون  الذين 
الخشنة األخرى يمكن أن تتسبّب بتحسس الجلد 

والحكة.
مالحظة  حال  ففي  جلدية:  عدوى  أي  عالج  ـ 
الوالدين ألي من أعراض العدوى الجلدية على 
الجلد،  في  الشديد  واالحمرار  كالتقيّح،  الطفل 
الفور  على  الطبيب  مراجعة  من  البدّ  وتقشره، 

للحصول عالج مناسب.
ـ نصائح أخرى: مثل، تجفيف لعاب الطفل كونه 
على  والحرص  الجلد،  لتحسس  رئيسياً  مسبباً 

قّص أظافره.

الذي  االنتحار  لمنع  العالمي  اليوم  بمناسبة 
يصادف اليوم ) الخميس( العاشر من أيلول؛ 
أصدر مجلس المرأة السورية في إقليم الفرات 
المنظمات  فيه  دعا  العام،  الرأي  إلى  بياناً 
حاالت  من  الحد  على  العمل  إلى  العالمية 

االنتحار.
الصحة  منظمة  »أعلنت  البيان:  في  وجاء 
حالة  هناك  أن   2019/9/9 بتاريخ  العالمية 
مستوى  على  ثانية  أربعين  كل  واحدة  وفاة 
يقارب  ما  ويموت  االنتحار،  بسبب  العالم 
80 ألف شخصاً كل عام، وأشار التقرير إلى 
أكثر من ضحايا  المنتحرين  الوفيات  أن عدد 
الحرب وجرائم القتل مجتمعة، كما أنه السبب 
الطرق.  حوادث  بعد  للوفاة  الثاني  الرئيس 
مع  العالمية  الصحة  منظمة  تشارك  لذلك؛ 
الرابطة الدولية لمنع االنتحار بتنظيم االحتفال 
من  العاشر  في  االنتحار  لمنع  العالمي  باليوم 
بقصد   ،2003 عام  منذ  عام  كل  من  أيلول 

إذكاء الوعي بإمكانية منع االنتحار«.

البيان: »من المعروف أن هناك طرق  وتابع 
السامة  بالمواد  التسمم  منها  لالنتحار،  عديدة 
النارية والرمي من شاهق  والشنق واألسلحة 
وغيرها، أما أسبابها فكثيرة، منها العالقة بين 
واالكتئاب  واالنتحار  النفسية  االضطرابات 
ضغوطات  مع  التعامل  على  القدرة  وعدم 
عالقة  وانهيار  المالية  المشاكل  من  الحياة 
أن  ننسى  وال  األسرية،  أو  الزوجية  مثل  ما 
حاالت االنتحار تقترن بالنزاعات والكوارث 
بالعزلة،  والشعور  المعاملة  وسوء  والعنف 
وترتفع بين الفئات المستضعفة مثل الالجئين 

والُمهّجرين«.
وأضاف: »وال يخفى على أحد ارتفاع حاالت 
مستوى  على  األخيرة  السنوات  في  االنتحار 
من  الكثير  وفقد  أسف،  بكل  عامة،  سوريا 
أن  شك  ال  لذا؛  وأعزاءهم.  أحباءهم  األسر 
يتطلب  الخطير  المرض  هذا  على  القضاء 

معالجة أسبابها«.
واختتم البيان: »لذلك، فإننا في مجلس المرأة 

السورية بمقاطعة كوباني ندعو كافة المنظمات 
والهيئات واإلدارات واألفراد إلى العمل سويًا 
للتقليل قدر اإلمكان من حاالت االنتحار وذلك 

من خالل:  
وسائل  إلى  الوصول  فرص  من  الحد  ـ 

االنتحار.
ـ إعداد وسائل اإلعالم من اإلذاعات والصحف 

والتقارير حول مخاطرة االنتحار ونتائجه.
المبكر  والعالج  تشخيص  على  العمل  ـ 

للمصابين باالضطرابات النفسية.
ـ تدريب العاملين الصحيين على تقييم وإدارة 
هذا  على  للقضاء  ومعالجته  االنتحار  سلوك 

المرض الخطير.
ـ إنشاء مركز إيواء، والتوعية والدعم النفسي 
لألشخاص المعرضين إلى العنف بشكل عام.

البطالة  للحد من ظاهرة  العمل  ـ خلق فرص 
إلى  الحاالت  بعض  في  يؤدي  الذي  والفقر 

االنتحار«.

مركز األخبارـ  تحت شعار »ال لقتل األطفال«؛ 
التي  باالنتهاكات  نوروز  مخيم  أطفال  ندد 
المناطق  في  والنساء  األطفال  لها  يتعرض 
ونددوا  كما  سوريا،  وشرق  بشمال  المحتلة 
حقوق  ومنظمات  الدولية  المنظمات  بصمت 
األطفال  له  يتعرض  ما  حيال  العالمية  الطفل 

من انتهاكات.
)الخميس(  اليوم  الشابة  المرأة  اتحاد  نظم 
نشاطاً في مخيم نوروز بمدينة ديرك، حضره 

النشاط  المخيم، وتضمن  أطفال  العشرات من 
كتابة األطفال عبارة »ال لقتل األطفال« على 
تعبيًرا  عليها،  أكفهم  وطبعوا  أبيض  قماش 
الدولية  المنظمات  لصمت  استنكارهم  عن 
ما  حيال  العالمية،  الطفل  حقوق  ومنظمات 
يتعرض له األطفال من انتهاكات في المناطق 

المحتلة.
منصات  على  فيديو  مقطع  مؤخًرا  وظهر 
عناصر  أحد  فيه  يظهر  االجتماعي  التواصل 

طفالً  يضرب  وهو  التركي  االحتالل  مرتزقة 
رضيعاً؛ البتزاز ذويه من أجل دفع فدية مالية 
حالة  المقطع  وشّكل  سراحه،  إطالق  مقابل 
بين عموم شعوب شمال وشرق  سخط شعبي 

سوريا وعلى منصات التواصل االجتماعي.
ومن المقرر أن تنظم فعاليات مماثلة في معظم 

مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

مركز األخبار ـ تواصل رابطة »جين« النسائية 
توزيع  في  االجتماعية  الثقافية  نوروز  ورابطة 
الحصص الغذائية على المنكوبين والعاملين في 
المناطق المنكوبة بالعاصمة اللبنانية بيروت، في 
محاولة لتوحيد جهود الجمعيات البيروتية إلعادة 
جماعية  بجهود  العاصمة  إلى  الحي  النبض 

مشتركة.
المنكوبة جراء  بيروت  مبادرات كثيرة تشهدها 
يقوم عدد  الماضي، حيث  الشهر  المرفأ  انفجار 
لمساعدة  خدماتهم  بتقديم  األشخاص  من  كبير 
اآلخرين في أي مجال يمكن أن يساهم في تقديم 
العون لألشخاص المتضررين من هذا االنفجار، 
»جين«  رابطة  مبادرة  المبادرات،  هذه  ومن 

النسائية لتقديم وجبات طعام للمتضررين.
رابطة  رئيسة  تقول  المبادرة؛  هذه  وحول 
أغلب  »إن  العلي:  بشرى  النسائية  »جين« 
على  تعمل  لبنان  في  المدني  المجتمع  منظمات 
قدم وساق ألجل إغاثة المنكوبين وإعادة إعمار 
بمساعدة  وذلك  المنكوبة،  والمناطق  بيروت 
المنظمات والمؤسسات الدولية التي تقدم مختلف 
أنواع المساعدات واإلغاثات، من أدوية وأطعمة 

واحتياجات أساسية في هذا اإلطار«.

تأتي  النسائية  مبادرتنا  أهمية  »إن  وأضافت: 
من قناعتنا التامة بأن المرأة هنا تلعب - أو من 
سياق  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  أن   - الضروري 

إلى  حاجة  أشد  فالمرأة  واإلعمار،  اإلغاثة 
االستقرار واألمن بسبب رعايتها لألطفال، وهي 
من  انطالقاً  والمساعدة  العون  يد  مد  إلى  أقرب 
روح األنوثة، ومن مبدأ األمومة، ومن طبيعتها 
الميالة أكثر إلى السلم واحتواء األزمات والتغلب 

عليها بشتى السبل«.
وأكدت بشرى: »تبرز أهمية هذه المبادرة، والتي 
تساهم رابطة جين النسائية فيها بفعالية، في ظل 

األمور،  هذه  كل  عن  اللبنانية  الحكومة  غياب 
ليس فقط ألن المؤسسات الدولية اشترطت تسليم 
ذات  المدني  المجتمع  لمنظمات  المساعدات 
الثقة، بل وألن الحكام اليوم ال يهمهم سوى تقسيم 
كعكة المناصب والحقائب الوزارية فيما بينهم، 
اإلعالم  وسائل  جميع  على  جميعاً  نتابع  مثلما 
فالحكومة  آخر،  بمعنى  االجتماعي.  والتواصل 
بحكم الساقطة وغير الشرعية بعد انفجار مرفأ 
بيروت، وهذه نتيجة لتراكمات طويلة من الفساد 
واإلهمال والتقصير بحق الشعب اللبناني وبحق 
الفاعلة،  والمؤسسات  والجمعيات  المنظمات 
تمأل  كي  النسائية  مبادرتنا  أهمية  تأتي  وهنا 
خارج  طبعاً  اللبناني  )الجيش  الحكومي  الفراغ 
تأمين  على  ونهاراً  ليالً  يعمل  ألنه  الفراغ،  هذا 
األمن والسالم لعمل المنظمات في كل األماكن(، 
وكي تلعب دوراً محورياً في إعادة نبض الحياة 
البسمة  تعيد  وكي  المنكوبة،  المناطق  إلى 
والفرحة ولو قليالً إلى القلوب المكسورة والناس 

المنكوبين«.
عشرات  من  نموذج  النسائية  »جين«  مبادرة 
النماذج التي ال تعدّ وال تحصى، كلها تدور في 
فلك المساعدات المجانية، تشغل معظم اللبنانيين 
المتعاطفين مع المتضررين جراء الكارثة التي 
أصابت كل لبنان، وتأتي هذه المشهدية اإلنسانية 
الرسمية  الجهات  اهتمام  في ظل غياب  بامتياز 

تماماً عنها.

كمال  والصحفي  الكاتب  شدد  ـ  األخبار  مركز 
نيجرفان  كردستان  إقليم  رئيس  أن  رؤوف 
الدولة  إرضاء  بهدف  تركيا  زار  البارزاني 
التحالف  من  جزء  ليس  بأنه  وإبالغها  التركية 

الفرنسي األوربي ضد تركيا.
ورأى الكاتب والصحفي كمال رؤوف أن زيارة 
جاءت إلرضاء  تركيا  إلى  البارزاني  نيجرفان 
ليسوا  بأنهم  قياداتها  وإبالغ  التركي  الطرف 
مشيراً  األوربي،  الفرنسي  التحالف  من  جزءاً 
وخاصة  داخلية  أزمة  من  تعاني  تركيا  أن  إلى 
مصر  أمامها  وتقف  االقتصادية،  الناحية  من 
والعراق واليونان وهي ال تستطيع الوقوف ضد 

كل هذه الجبهات.
الديمقراطي  الحزب  أن  إلى  رؤوف  وأشار 

الكردستاني PDK تقف بالضد من حزب العمال 
في  تركيا  توغل  سبب  أن  ويدعي  الكردستاني 
أراضي إقليم كردستان هو وجود حزب العمال 
ال  والتصريحات  الكالم  هذا  لكن  الكردستاني، 
معنى لها ألن، تركيا تريد تحقيق حلمها وإعادة 

نفوذ الدولة العثمانية إلى المنطقة.
والصحفي  الكاتب  كان  متصل  سياق  وفي 
 ROJNEWS رؤوف كمال قد انتقد عبر وكالة
أحزاب السلطة في إقليم كردستان لعالقتهم مع 
الهجمات  فعل شيء حيال  إيران وتركيا، دون 
ومواطنيه،  اإلقليم  أراضي  لها  تتعرض  التي 
وفق  تعمل  اإلقليم  في  األحزاب  أن  إلى  مشيراً 

مصالحها فقط.

رصد ثقب أسود يلتهم نجمًا 

ويتجشأ فقاعات غازية
لماذا يؤثر كورونا على المسنين 

أكثر من غيرهم..؟

أسود  الفلك شريط فيديو يظهر ثقباً  نشر علماء 
وطاقة  هائلة  غازية  فقاعات  )يتجشأ(  وكأنه 

كهربائية في الفضاء بسرعة الضوء تقريباً.
آالف   10 نحو  يبعد  الذي  األسود،  الثقب  وبدا 
كونية  بندقية  كأنه  األرض،  عن  ضوئية  سنة 
إشعاعية  وغيوماً  الفضاء،  عبر  ضوءاً  تنفث 

عرضها حوالي تريليون ميل.
النجم  رصد  طريق  عن  الفيديو  والتقط  ـ 
 MAXI اسم  عليه  يطلق  الذي  المضطرب 
كوكبة  في  الموجود   ،070+J182
الباحثين  من  مجموعة  قبل  من  )أوفيوسوس(، 
عن  باريس  جامعة  من  إسبيناسي  ماتيلد  بقيادة 

طريق موجات الراديو واألشعة السينية.
الثقب  هذا  سلوك  عن  تقريراً  الباحثون  ونشر 
الفلكية(،  الفيزياء  )رسائل  دورية  في  األسود 

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز األميركية.
صورة  رصدها  تم  التي  المالحظات  وترسم 

مألوفة لقوة الثقب األسود العاتية والتي ستساعد 
الثقوب  لسلوك  أفضل  فهم  على  الفلك  علماء 
بحسب  الخارج،  إلى  للطاقة  ونفثها  السوداء 

المؤلفين.
وفي الواقع فإن النجم الذي تم رصده عبارة عن 
نجمين: ثقب أسود أو حفرة جاذبية يبلغ حجمها 
حوالي 8 أضعاف حجم الشمس، ونجمة أصغر 
حجمها بنصف حجم كتلة الشمس، والتي يتغذى 

عليها الثقب األسود.
ـ وتم رصد الثقب األسود ألول مرة في مارس/
لشبكة  اآللي  المسح  خالل  من   ،2018 آذار 
تتكون من 24 تلسكوباً روبوتياً، وتقع في جميع 

أنحاء العالم تديرها جامعة والية أوهايو.
والثقوب السوداء هي في كثير من األحيان جثث 
لنجوم ماتت وانهارت، فهي كثيفة لدرجة أنه ال 
لنظرية  الهروب منها، وفقاً  يمكن حتى للضوء 
لذلك،  ونتيجة  للنسبية،  العامة  أينشتاين  ألبرت 

واحد  اتجاه  في  ممرات  السوداء  الثقوب  تعتبر 
ألي شيء يمر من خاللها.

األسود  الثقب  إلى  مادة  أي  دخول  حال  أنه  إال 
فإنها تتحرك بشكل لولبي حول حافته، وبسبب 
الضغط الهائل التي تتعرض له المادة باإلضافة 
الثقب  داخل  المغناطيسية  المجاالت  تأثير  إلى 
المادة  هذه  منه  بعض  خروج  الممكن  من  فإن 
الثقب على شكل طاقة هائلة، وذلك  إلى خارج 
يعني أنه من الممكن لبعض األشياء اإلفالت من 

قبضة الثقوب السوداء.
ففي حال أُجبر الثقب األسود على التهام كميات 
كبيرة من الغازات كالتهام نجم على سبيل المثال، 
فإن بعض أجزاء النجم ستتمكن من الخروج من 
حافة الثقب األسود الذي يسمى )أفق الحدث( أي 

قبل التهام الثقب األسود للنجم بأكمله.
وتم رصد مثل هذه الظاهرة في يوليو/تموز من 
عام 2018، حينما قام الثقب األسود بنفث سحب 
من الطاقة الهائلة في اتجاهين معاكسين خارج 

نظامه.
شبهت  اإللكتروني،  البريد  عبر  رسالة  وفي 
ماتيلد  الدكتورة  الفلك،  علماء  فريق  عضو 
الثقب  خارج  لفظها  تم  التي  المادة  إسبيناسي، 
األسود بفقاعات الصابون، والتي يبلغ قطر كل 
منها نحو عشري السنة الضوئية، إال أنها قالت 
هي  التي  بالبالزما،  ومليئة  كروية  ليست  إنها 
عبارة عن غاز مكهرب شديد النشاط اإلشعاعي.

العلمي،  الفريق  لتقديرات  وفقاً  فقاعة،  وكل 
تحتوي على حوالي 400 مليون رطل إنكليزي 
أي  كيلوغرام،  مليون  المادة، حوالي 181  من 

حوالي 1000 ضعف حجم مذنب هالي.
وأشارت ماتيلد إلى أن ربما كانت الزيادة الهائلة 
مباشر  غير  بشكل  مسؤولة  الكونية  األشعة  في 
األرض،  على  الحيوانات  بعض  انقراض  عن 
بسبب  ولكن  مباشرة  اإلشعاعات  بسبب  ليس 

األضرار التي لحقت بطبقة األوزون.

حين يصاب المسنون بفيروس كورونا المستجد 
بمن  مقارنة  للوفاة  أكثر عرضة  يكونون  فإنهم 
تؤكده  ما  وفق  األربعين،  عن  أعمارهم  تقل 

بيانات صحية.
أو بديهياً، من الناحية  ويبدو هذا األمر مفهوماً 
األكبر  النسبة  يشكلون  المسنين  ألن  الصحية، 
وضغط  السكري  مثل  بأمراض  المصابين  من 

الدم واضطرابات الرئة.
لكن بعض العلماء ينبهون إلى عامل صحي آخر 
للمضاعفات  المسن  الشخص  يزيد من عرضة 
الجهاز  شيخوخة  وهو  بالعدوى،  اإلصابة  عند 

المناعي لدى اإلنسان.
خاليا  فإن  تايمز(  )نيويورك  صحيفة  وبحسب 
كبيراً  تغيراً  تشهد  اإلنسان  لدى  المناعة  جهاز 
مع مرور عقود من الزمن، فتصبح على درجة 

كبيرة من التعقيد.

وبسبب هذه التغييرات، يتجاوب الجهاز المناعي 
لدى الشخص المسن، على نحو غير متناسب، 
فإما أنه يبالغ في التصدي للعدوى، فيؤدي إلى 
عدد كبير من التهابات، أو أنه يتأخر كثيراً عن 
التفاعل مع الخطر المحدق بالجسم مثل دخول 
أمام  سالكاً  الطريق  يصبح  وعندئذ،  الفيروس، 

المرض.
ويقول الباحثون الذين يدرسون شيخوخة الجهاز 
التغيرات لن يساعد فقط  المناعي، إن فهم هذه 
على  أيضاً  سيعين  بل  العمر،  تأثير  فهم  على 
وضع سياسات أفضل في مجال لقاحات وأدوية 

مرض )كوفيد 19( مستقبالً.
الجهاز  شيخوخة  دور  إلى  اإلشارة  وتمت 
)ساينس(،  بمجلة  منشورة  دراسة  في  المناعي 
وشارك فيها الباحث المختص في علم المناعة 

بكلية لندن الجامعية، آرني أكبر.

مركز األخبار ـ جملة من الحلول؛ طرحها مجلس المرأة السورية بمناسبة اليوم العالمي لمنع االنتحار؛ من شأنها الحّد من حاالت االنتحار ونشر الوعي بين 
أفراد المجتمع وال سيما النساء، ودعا مجلس المرأة السورية المنظمات والهيئات واإلدارات واألفراد إلى العمل سويًا للتقليل قدر اإلمكان من حاالت 

االنتحار..
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 حماية التعليم
من الهجمات

الشعوب  تقدم  في  كبيرة  أهمية  للعلم 
الذي  النور  هو  العلم  ألن  والمجتمعات، 
يضيء حياة اإلنسان، العلم أساس النجاح 
الشخصي،  الصعيد  للفرد على  والسعادة 
الحياة  لتقدم  األساسية  اللبنة  وهو 
لما  والمعرفة  العلم  ولوال  والمجتمعات، 
نشأت الحضارات وبرزت، ولما تطورت 

حياتنا البشرية في كافة المجاالت.
للحياة  الضرورية  األساسات  من  العلم 
أن  نستطيع  ال  الدواء  هذا  دون  من  ألنه 
نعالج مرض الجهل في المجتمعات. من 
خالل هذا العالج الفعال نستطيع أن نضع 
تقدم  يميز  فما  واالنحطاط،  للتخلف  حداً 
شعب هو نسبة التعليم والمستوى الفكري 
التطور  أهمية  تأتي  ثم  أفراده، ومن  بين 

المادي واالقتصادي.
بمناسبة  الموضوع  هذا  إلى  نتطرق  إننا 
من  التعليم  لحماية  العالمي  اليوم 
العامة  الجمعية  أعلنته  والذي  الهجمات، 
أيلول  من  التاسع  باعتماد  المتحدة  لألمم 
من كل عام يوماً دولياً لحماية التعليم من 

الهجمات.
قوانين  تبقى  الشديد  األسف  مع  ولكن 
خاصةً  ورق،  على  حبراً  المتحدة  األمم 
الكردي  الشعب  واقع  إلى  ننظر  عندما 
ننظر  وعندما  األربعة،  األجزاء  في 
اليومية  االنتهاكات  جسامة  إلى  بذهول 
الكردي عامةً  الشعب  بحق  ترتكب  التي 
الهجمات  الكردي خاصةً، حيث  والطفل 
المدارس  على  ومتعمدة  مستمرة 
والمراكز التعليمية التي تعنى بتعليم اللغة 
التركية  الدولة  تقوم  وبالمقابل  الكردية، 
على  مناطق  احتلت  أن  بعد  بها  المحتلة 
الشريط الحدودي الممتد من رأس العين/ 
سري كانيه حتى تل أبيض/ كري سبي، 

واحتاللها لمنطقة عفرين وضواحيها.
قضم  على  التركية  األطماع  تقتصر  لم 
األهالي  وتهجير  الكردية  األراضي 
والتغيير الديمغرافي، بل وامتدت الهيمنة 
وافتتاح  المدرسية  الكتب  لتشمل  التركية 
المناطق  لتتريك  وجامعات  مدارس 
الكردية، ونشر األفكار العثمانية والدينية 
التنوير  )حملة  مسمى  تحت  المتطرفة 
فئة  هم  والمستهدفين  الديني(  واإلرشاد 
يحمل  الهجوم  وهذا  والشباب،  األطفال 
عن  خطورةً  يقل  ال  إيديولوجياً  طابعاً 

الهجوم العسكري.
أفليس هناك حاجة ملحة لوضع حد لهذه 
أبشع  في طياتها  تحمل  التي  االعتداءات 
القانونية  والخروقات  االنتهاكات  أنواع 
واإلنسانية الدولية؟ أليس من الضروري 

محاسبة الجناة ومرتكبي هذه الجرائم؟
العدالة  حكومة  ومحاسبة  مساءلة  عدم 
في  الخطيرة  تدخالتها  على  والتنمية 
مستوى  إلى  ترقى  والتي  المنطقة، 
االحتالل في بعضها، إنما يجعلها تتغلغل 
أكثر في أحشاء المجتمعات، حيث باتت 
وهوية  ثقافة  يهدد  السرطان  كمرض 

الشعوب.
في الختام وبمناسبة اليوم العالمي لحماية 
ضحية  بات  التعليم،  أي  والذي  التعليم، 
والحروب  والصراعات  النزاعات 
واألوبئة، نُصّر على أهمية حماية التعليم 
ونقول: أوقفوا كافة أنواع الهجمات على 

التعليم وخاصة التعليم بلغة األم.
يجب أن تتوقف الهجمات على المدارس 
على  هجمات  هكذا  مرتكبي  ومحاسبة 
مستقبل ماليين األطفال، الذين هم بحاجة 
واكتساب  تعليمهم  لمواصلة  أمنة  لبيئة 
للمستقبل.  يحتاجونها  التي  المهارات 
األمل  شمعةَ  التعليم  يضيء  أن  ويجب 

للجميع من أجل بناء مستقبل واعد.

بصمة امرأة 

حنان عثمان

جمعيات تعاونية نسوية تجعل األزمة االقتصادية 

هشة بإقليم الجزيرة

تدرس السياسة بالرغم من كل مخاوفها.. وتعتبر والدتها مثلها األعلى

مانشستر يونايتد يتعاقد مع بطلة كأس 

العالم للسيدات

كرة القدم النسائية السعودية 

تدخل مرحلة االعتراف الرسمي

رسميًا.. إلغاء بطولة أوروبا الختراق 

الضاحية
على  أمهما  وشقيقتها  كوفي  شورى  شجعت 
مواصلة عملها في السياسة رغم الهجمات، مبينةً 
بأنهن اخترن هذا الطريق وسيواصلن السير فيه.
أن  بعد  باليأس،  تشعر  كوفي  شورى  كانت 
األفغاني  البرلمان  عضوة  والدتها  تعرضت 
لواليتين كاملتين إلطالق نار في طريق عودتها 

إلى كابول بالسيارة.
محاولة االغتيال التي تعرضت لها والدة شورى 
بعثت الخوف داخلها حيث ظنت أنها فقدت أمها 
الشعور  ذلك  من  التخلص  إلى  سعت  ولكنها 

والسيطرة على مشاعرها.

سارت يف طريق والدتها

من  واحدة  شورى  والدة  كوفي  فوزية  تعد 
تحدت  وقد  األفغان،  األصوليين  منتقدي  أبرز 
»طالبان« على طاولة المفاوضات. ودفعت ثمناً 
السياسية، إذ تعرضت لمحاولتي  باهظا آلرائها 

اغتيال كانت ابنتها شاهدة عليهما.
ففي عام 2010 تعرض موكبها لهجوم من قبل 
»طالبان«، وفي الشهر الماضي أُطلق مجهولون 

الرصاص عليها في الطريق.
ووالدتها  شورى  كانت  الماضي  الشهر  وفي 

العاصمة  شمالي  بروان  إقليم  من  عائدتان 
تتعقبان  سيارتين  أن  الحظتا  حين  كابول  إلى 
التعرض  وشك  على  أنهما  فأدركتا  سيارتهما، 

لهجوم.
سيارتهن  سوداء  سيارة  تخطت  الهجوم،  قبل 
وأطلق السائق البوق، ثم سمعن إطالق نار من 
ناريتان.  طلقتان  كانتا  أمها.  ناحية  -من  الخلف 

األولى لم تصب السيارة.
الخلفي.  المقعد  في  فوزية  بجوار  كانت شورى 
أن  بأن  ونصحتها  أمها  رأس  حماية  حاولت 
تنزل إلى أسفل المقعد بينما كان السائق يحاول 
شورى  تر  لم  الرصاص.  عن  بعيداً  اإلسراع 

المهاجمين.
اختارت شورى واألم االبتعاد عن موقع الحدث 

وإال كان إطالق النار سيستمر باتجاههن.

»الزلت أتذكر صوت الرصاص«

داخل  وشورى  فوزية  كانت   2010 عام  وفي 
وكانت  الريفي،  نانجراهار  إقليم  في  السيارة 
الحلفاء  وإحدى  بالبرلمان  عضوةً  وقتها  فوزية 
حامد  آنذاك  األفغاني  الرئيس  من  المقربين 

كرزاي.
اإلقليم  داخل  وأثناء مرورها في موكب صغير 

عمر  كانت  وقتها  لكمين.  السيارة  تعرضت 
في  تجلس  كانت  حيث  سنوات  عشر  شورى 
أتذكر  »الزالت  وشقيقتها  والدتها  بين  السيارة 
جملة  توقف«،  بال  كان  الرصاص،  صوت 
وصفت بها شورى شعورها في ذلك الحدث لـ 

بي بي سي.
الشرطة  وقامت  بأذى،  حينها  فوزية  تصب  لم 
نُقلوا جواً  آمن حيث  مكان  إلى  موكبها  بمرافقة 
إلى كابول. وأعلنت »حركة طالبان« مسؤوليتها 

عن الهجوم حينها.
والدتها  اغتيال  محاالت  عن  شورى  قالته  وما 
علمنا  ألننا  سهولةً  أكثر  األمر  تقبل  »كان  هو: 
من يقف وراء الهجوم، لكن في المرة الثانية كان 
مسؤوليته،  أحد  يعلن  ولم  مجهولين  المهاجمون 

لذا يبدو أكثر صعوبة ورعباً بالنسبة ألسرتنا«.
ابنتاها وهما تريان أعمال  كحال فوزية، نشأت 
األحيان  بعض  وفي  بهما.  تحيط  الدامية  العنف 

كان من بين الضحايا أفراد من العائلة.
البرلمان  في  عضواً  كان  لوالدتها  شورى  فجد 
وقُتل على يد »مسلحين«. ووالدها أصيب بالسل 
أثناء احتجازه لدى »حركة طالبان« وتوفي بينما 
كانت التزال طفلة. وتولت فوزية رعاية ابنتيها 

مع مواصلة عملها بالسياسة.

»عانيت دوماً من الخوف«

نوهت شورى: »عانيت دوماً من الخوف من أن 
طبيعية  حياة  أعش  ولم  أسرتي،  أفراد  أحد  أفقد 

قط«.
إطالق  من  ثواٍن  فبعد  شورى،  تتذكر  وكما 
الرصاص مؤخراً نظرت إليها أمها وهي تقول: 
»اعتقد أنني أصبت«، مضيفة أنها كانت لحظة 

»لن تنساها أبدأ«.
اخترقت  فقد  ذلك.  بعد  بكلمة  فوزية  تنطق  لم 
الخلف،  من  للسيارة  المعدني  الهيكل  رصاص 

ذراعها  في  فوزية  لتصيب  المقعد  وكذلك ظهر 
أسفل كتفها األيمن.

تقول شورى: »ظننت أنني فقدتها. أخذت أقول 
لها رجاًء ال تغمضي عينيك، تحدثي إلي، حاولت 

أن أبقيها واعية«.
كانت فوزية قد تعافت لتوها من إصابتها بكوفيد 
الحديد  نسبة  في  نقص  من  تعاني  وكانت   19-
في الدم. حاولت شورى إيقاف النزيف مستخدمةً 

غطاء رأسها.
أكن  ولم  الظالم،  في  »كنا  الموقف:  تصف 
أحاول  بينما كنت  لكنني  الجرح،  أستطيع رؤية 
يداي  تلطخت  رأسي  بغطاء  النزيف  إيقاف 

بالدماء«.
وتمكن  دقيقة.   40 بعد  المستشفى  إلى  وصلتا 
األطباء بعد فحصين باألشعة المقطعية من تحديد 
فوزية.  ذراع  من  وإزالتها  الرصاصة  مكان 
ومازالت  أسبوع  بعد  المستشفى  من  وخرجت 

تتعافى.

»اخرتنا هذا الطريق وسنواصل 
السري فيه«

بين هؤالء  فقد كانت فوزية وشقيقتها مريم من 
البرلمانية  الالتي ُحرمن من خوض االنتخابات 
عام 2018 لالشتباه في »صلتهن بجماعة مسلحة 
االتهامات  بين  من  واحد  وهو  قانونية«،  غير 

التي تقول النساء إنها غالباً ما تُلفق لهن.
التي  الصعوبات  تدرك  كوفي  شورى  كانت 
والدتها  عن  قرأته  بعدما  خاصةً  المرأة،  تواجه 
من تعليقات غير مشجعة في الصحافة ووسائل 
تدرس  ذلك  مع  لكنها  االجتماعي،  التواصل 
العلوم السياسة في الجامعة األمريكية في كابول، 
السياسة.  في  العمل  أريد  دوماً  »كنت  وأكدت: 

أسير على خطى أمي، فهي مثلي األعلى«.

تحديد انطالق بطوالت الطائرة والسلة في إقليم الجزيرة

روناهي/ قامشلو ـ عقد مكتب األلعاب الجماعية 
اجتماعاً  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في 
الطائرة  للكرة  األولى  الدرجة  دوري  لمناقشة 
ولعبة كرة السلة واالتفاق مع ممثلي األندية على 
الرياضي  للموسم  البطوالت  النطالق  موعد 

2020 ـ 2021.
تعتبر لعبة الكرة الطائرة ذات الشعبية الثانية بعد 
كرة القدم في المنطقة، وتنشط بكثرة في القرى 
واألرياف التي رفدت مواهب كثيرة وكبيرة لهذه 
على  مقسمة  نوادي  تنشط  اإلقليم  وفي  اللعبة، 
الرجال  لجانب  وتقام  والثانية  األولى  الدرجتين 
دوري للناشئين، باإلضافة لنوادي السيدات لهذه 
الدوري  بطولة  العام  مدار  على  وتقام  اللعبة، 
والكأس. ولكن؛ هناك دورة نوروز ذائعة الصيت 
أكثر من ثالثة  تقام منذ  وخارجياً، والتي  محلياً 
بسبب  اآلن  حتى  تقم  لم  العام  هذا  ولكن  عقود، 
جائحة كورونا، وتطبق الحظر الكلي لمرتين في 

إقليم الجزيرة وتعليق النشاطات الرياضية.

وحدد في االجتماع الذي عقد بين مكتب األلعاب 
للعبة  مواعيد  عدة  األندية  وممثلون  الجماعية 
الكرة الطائرة ومنها ألول مرة إقامة بطولة لفئة 

الشباب، وكانت على الشكل التالي:
لكرة  السوبر  كأس  مباراة  انطالق  موعد   -

الطائرة 2020/10/9.
2- موعد انطالق دوري الرجال للدرجة األولى 

للكرة الطائرة 2020/10/16.

3- موعد انطالق دوري شباب الدرجة األولى 
لكرة الطائرة 2020/11/6.

بطولة  بإلغاء  قام  المكتب  بأن  لدينا  ويتوضح 
الفئات  كافة  كسب  بهدف  ذلك  وجاء  الناشئين؛ 
الشباب بحيث كانت هذه  فئة  للعب مع  العمرية 
وهي  األدنى  الفئة  مع  للعب  قادرة  غير  الفئة 
الناشئين، بينما الفئة األدنى فهي قادرة للعب مع 

الفئة األعلى.

تحتاج  زالت  ما  لعبة  فهي  السلة؛  كرة  لعبة  أما 
الكثير لالنتشار بشكٍل أفضل، رغم أن البطوالت 
في العام الماضي كانت ندية وقوية أكثر من باقي 
األعوام لكال الجنسين، وسوف ينطلق في الشهر 
لنا  يوضح  لم  بينما  اللعبة،  هذه  منافسات  القادم 

هذا االجتماع الكثير من النقاط فلم نشهد قرارات 
بخصوص منافسات السيدات للكرة الطائرة، وال 
إما  الواحدة  المرحلة  يعتمد  سوف  الذي  النظام 

الذهاب واإلياب.

أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي للسيدات 
عن تعاقده رسمياً مع العبة وسط منتخب أمريكا 
للسيدات توبين هيث، من فريق بورتالند ثورنز 

األمريكي.
ولم يكشف اليونايتد عن التفاصيل المادية، مكتفياً 
بالقول عبر موقعه الرسمي أن الالعبة األمريكية 
الدوري  موسم  لنهاية  يمتد  عقد  على  وقعت 
بشرط   ،)2021/2020( للسيدات  اإلنكليزي 

حصولها على تصريح للعمل في بريطانيا.
وعبرت الالعبة الجديدة عن سعادتها باللعب في 
الـ32  صاحبة  قالت  حيث  اإلنكليزي،  الدوري 
عاماً: »مانشستر يونايتد ناٍد استثنائي، ويسعدني 
اللعب  إلى خوض تحدي  أتطلع  إليه،  االنضمام 
في  الالعبات  أفضل  ضد  واللعب  إنكلترا،  في 

العالم«.
وساهمت توبين هيث بشكل كبير في فوز منتخب 

في   2019 للسيدات  العالم  كأس  بلقب  أمريكا 
فرنسا، لصناعتها أكثر من هدف لميجان رابينو 
وأليكس مورجان، مع فوزها بنسخة 2015 في 
كندا، ووصافة 2011 في ألمانيا. باإلضافة إلى 

حصدها مع منتخب بالدها الميدالية الذهبية في 
أولمبياد بكين 2008، ولندن 2012، كما توجت 
األمريكي  الدوري  بلقب  ثورنز  بورتالند  مع 

للسيدات مرتين عامي 2013 و2017.

اقتربت منظومة كرة القدم النسائية في السعودية 
من  سنوات  بعد  الرسمية،  المرحلة  دخول  من 
مشاركة فرقها في مسابقات ودية، داخل البالد، 
إلى جانب عدم االعشتراف بها من قبل االتحاد.

موعداً  المقبل  األول  تشرين  شهر  وسيكون 
النطالق النسخة األولى من مسابقة دوري كرة 
تحت  المسابقة  وتقام   .2020 للسيدات  القدم 
للرياضة  السعودي  االتحاد  ورعاية  إشراف 
للجميع، وهو اتحاد رسمي تابع لوزارة الرياضة 
الرياضية  النشاطات  بتنظيم  يختص  السعودية، 

المجتمعية.
آذار  في  المسابقة  تقام  أن  المقرر  من  وكان 
الماضي، عندما أقام االتحاد حفل تدشين الدوري 
بالعاصمة الرياض في شهر شباط الماضي، إال 

أن جائحة كورونا أجلت هذا المشروع.
النسائية في  القدم  لمسابقة كرة  الرسمي  التنظيم 
هذه  مستقبل  لبناء  أولى  خطوة  تُعتبر  السعودية 
الرياضة، التي ال تزال في مرحلة الهواية، إال 

أنها نجحت في صنع وهج محلي وإقليمي.

منتخب  أول  ظهور  الماضي  العام  شهد  فقد 
إشراف  تحت  الصاالت،  لكرة  نسائي  سعودي 
في  مشاركته  عبر  السعودية،  األولمبية  اللجنة 
بدول  المرأة  لرياضة  السادسة  الدورة  منافسات 

مجلس التعاون الخليجي 2019 في الكويت.
وحقق المنتخب النسائي مفاجأة من العيار الثقيل 
بحصده الميدالية البرونزية، متفوقاً على صاحب 

األرض منتخب الكويت بنتيجة 3-4.
الالتي  الالعبات  على  الجديد  المنتخب  واعتمد 
بالمسابقات  فرقهن  مع  مبارياتهن  يخضن 

في  يتواجد  حيث  البالد،  داخل  المناطقية 
 7 جدة  وفي  فرق،   9 نحو  الرياض  العاصمة 
الشرقية 6 فرق، وفريق واحد  فرق، والمنطقة 

في كل من الطائف وبيشة والمدينة المنورة.
ولعب االتحاد السعودي للرياضة للجميع دوراً في 
إظهار منتخب جديد يشارك في بطولة خارجية، 
فشهد  المجتمعية،  البطوالت  مستوى  على  لكن 
العام الماضي مشاركة المنتخب السعودي، تحت 
اسم الفريق األخضر، في كأس العالم لألهداف 

المستدامة 2019 في الدنمارك.
المشاركة  في  دور  أيضاً  المحلية  وللفرق 
المنطقة  من  الشرقية  شعلة  كفريق  الخارجية، 
منافسات  مرة  من  أكثر  خاض  الذي  الشرقية، 
الدوري البحريني لكرة القدم، مستفيداً من قرب 

المسافة الجغرافية مع مملكة البحرين.
النسائية،  القدم  لكرة  دوري رسمي  أول  ظهور 
إشراف  تحت  السعودية  مناطق  فرق  يجمع كل 
سيساعد  للجميع،  للرياضة  السعودي  االتحاد 
الكرة  بمنظومة  االحتراف  دخول  على  مستقبالً 
للمحترفات،  دوري  إلقامة  ويمهد  النسائية 

لكرة  السعودي  االتحاد  اختصاص  من  سيكون 
تطوير  إدارة  قسم  إنشاء  بالفعل  بدأ  الذي  القدم، 

كرة القدم النسائية بإشراف أضواء العريفي.
في  القدم  كرة  التحاد  التابعة  اإلدارة  وعقدت 
األشهر الماضية عدة محاضرات وورش عمل 
لتطوير الالعبات والحكمات واإلداريات، وكان 
أبرزها في شهر تموز الماضي عندما استضاف 
عن بُعد مدرب منتخب إسبانيا للسيدات خورخي 
إلطالق  والمشورة  األفكار  تقديم  بهدف  فيلدا؛ 
دوري للسيدات بحسب ما ذكره االتحاد اإلسباني 

لكرة القدم.

إلغاء  القوى،  أللعاب  األوروبي  االتحاد  قرر 
البطولة األوروبية الختراق الضاحية التي كان 

المقبل في  األول  كانون  إقامتها في  المقرر  من 
إيرلندا، بسبب جائحة كورونا.

إن  القوى؛  أللعاب  األوروبي  االتحاد  وقال 
قيود  جانب  إلى  إيرلندا  في  الصحية  األوضاع 
السفر المفروضة في عدد من الدول األوروبية، 

أجبرته على اتخاذ قرار اإللغاء.
 13 في  البطولة  تنطلق  أن  المقرر  من  وكان 

كانون أول المقبل.
وقال دوبرومير كارامارينوف الرئيس المؤقت 
إلغاء  »قرار  القوى:  أللعاب  األوروبي  لالتحاد 
البطولة األوروبية الختراق الضاحية كان خياراً 

في غاية الصعوبة بالنسبة لالتحاد«.
إلغاء  »بعد  األوروبي:  المسؤول  وأضاف 
في   2020 القوى  أللعاب  األوروبية  البطولة 
باريس، قبل بضعة أشهر، كانت بطولة اختراق 
الضاحية آخر فرصة لتنظيم حدث أوروبي كبير 
في ألعاب القوى خالل العام الجاري ومن ثم فإن 

قرار اإللغاء لم يكن هيناً«.
تورينو  في  البطولة  من  المقبلة  النسخة  وستقام 

اإليطالية في 2021

تقرير/ جوان محمد

اقتصاد  للجنة  التابعة  التعاونية  الجمعيات  تخدم 
المرأة في إقليم الجزيرة األهالي بالدرجة األولى، 
وتساهم في رفع مستوى اإلنتاج المحلي، ويهدف 
النساء  التعاون والتشارك بين  إلى تعزيز روح 

لتطوير اقتصادهن.
الغذائية  المواد  إلى  المواطنين  لحاجة  نظراً 
الحصار  ظل  في  والتموينية  األساسية، 
المفروض على المنطقة وغالء األسعار، ومنع 
دخول المواد عبر المعابر الحدودية، نفذت لجنة 
مشاريع  عدة  ستار  مؤتمر  في  المرأة  اقصاد 
لكسر  محاولة  في  الجزيرة  إقليم  في  اقتصادية 
احتكار األسعار ودعم االقتصاد المحلي وتحقيق 

التنمية االقتصادية والمجتمعية.

عدة مشاريع اقتصادية مفيدة

ونفذت لجنة اقتصاد المرأة في إقليم الجزيرة عدة 
مشاريع اقتصادية كافتتاح الجمعيات في المجال 
السلع،  وشراء  وبيع  والحيواني،  الزراعي 
اإلنتاج  مجال  في  تجارية  جمعيات  إلى  إضافة 
التي  الصناعي والحرفي والصناعي  والتسويق 

تُفيد الفرد ومن هذه المشاريع:
»الجمعيات الزراعية في ديريك، قامشلو، تربه 
سبيه، عامودا، الحسكة والشدادي«، ويعمل فيها 

ما يقارب 275 امرأة.
لزراعة  زراعية  مشاتل  افتتحت  كما   
وتربه  الدرباسية  في  الموسمية  الخضراوات 
سبيه لبيع الخضراوات في سوق الخضار للمرأة 

في ناحية عامودا وفي أسواق المدينة.
الحسكة  في  إنشاء ورشة خياطة  إلى  باإلضافة 
كل  في  محالها  على  األلبسة  وتوزيع  ورميالن 

من قامشلو والدرباسية المندرجة باسم »الفين«، 
وورشة موبيليا باسم »ستار« وبيعه في معرض 

قامشلو وكركي لكي.
 باإلضافة إلى مطعم في سيمالكا، ومحال لبيع 
كاني  واشو  ُمخيمي  من  كل  في  الغذائية  المواد 

ونوروز.
كما أسست مشروعين لصناعة خبز التنور في 
الحيوانية  الثروة  ومشروع  تمر،  وتل  الحسكة 
ومعمل  المواشي،  لتربية  سبيه  تربه  ناحية  في 
»الرا« للحلويات والمعجنات في مدينة قامشلو 

وعامودا.
والدرباسية  الحسكة  مدينة  في  افتتحت  وأيضاً 
إنتاج  يدعم  الذي  األربعة«  »الفصول  معمل 

المونة الموسمية.

ما يقارب 1400 امرأة

 يعملن بالجمعيات

 1400 يقارب  ما  الجمعيات  هذه  في  ويعمل 
المواطنين  قبل  من  كثيفاً  إقباالً  وتتلقى  امرأة، 

نظراً ألسعارها المقبولة.
االقتصاد  تطوير  في  الجمعيات  هذه  وتساهم 
أفراد  بين  التضامني  الجماعي  العمل  وخلق 
المجتمع، الذي أصبح من أهم الوسائل لتحسين 
في  واالجتماعي  االقتصادي  المستوى  ورفع 
اإلقليم، وتحسين األداء وتقليل تكاليف الخدمات، 
تواجهه  التي  والمشاكل  التحديات  ومواجهة 

المنطقة.

أسعار زهيدة تالئم الوضع 
املعييش لألهايل

في  التعاونية  الجمعيات  في  المشاركات  إحدى 
االقتصاد  لجنة  في  واإلدارية  سبيه  تربه  ناحية 
بأن  هاوار  أنباء  لوكالة  أوضحت  خليل  لمعة 
لتقوية  التعاونية  الجمعيات  في  يعملن  النساء 
وتقوية  ذواتهن  على  واالعتماد  اقتصادهن 

االقتصاد المحلي وتشجيعه.
وأضافت: »تختلف أسعار الجمعيات عن أسعار 
بأسعار  فيها  المنتوجات  تباع  حيث  األسواق، 
زهيدة تالئم الوضع المعيشي لألهالي، مثاًل في 
بينما  ل.س   1400 بسعر  الثوم  يباع  جمعياتنا 

يُباع في األسواق بسعر 2000 ل.س«.  
وعن هدف هذه الجمعيات قالت اإلدارية في لجنة 
أرمانج  سوريا  شرق  شمال  في  المرأة  اقتصاد 
محمد أحمد لوكالة نفسها: »نحن نهدف من خالل 
التعاون  روح  تعزيز  إلى  التعاونية  الجمعيات 
اقتصادهن  وتطوير  النساء  بين  والتشاركية 
وإنما  الربح  ليس  هدفنا  الذات،  على  واالعتماد 
كسر الذهنية التي ترتبط فقط باالقتصاد وتشجيع 
التي تمر بها  اإلنتاج المحلي في ظل الظروف 
المنطقة من فرض قانون قيصر وتبعاته وإغالق 

المعابر«.
في  المرأة  اقتصاد  لجنة  في  اإلدارية  وأشارت 
شمال شرق سوريا أرمانج أحمد في ختام حديثها 
بأسعار  الجمعيات  منتوجات  يبعن  أنهن  إلى 
األولى، وكسر  بالدرجة  األهالي  لخدمة  رمزية 
احتكار بعض التجار لألسعار، وتشجيع اإلنتاج 

المحلي.

افتتحت لجنة اقتصاد المرأة في إقليم الجزيرة عدة مشاريع اقتصادية كافتتاح الجمعيات في المجال الزراعي والحيواني، 
وبيع وشراء السلع، إضافة إلى الجمعيات التجارية، يعمل بها حوالي 1400 امرأة، لتقوية اقتصاد المرأة والمجتمع.
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رزكار قاسم: »ال يمكن صياغة دستور سوري 
جديد في ظل تغيب الكرد«

بين رئيس حركة التجدد الكردستاني رزكار قاسم بأن توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب اإلرادة الشعبية كانت خطوة جيدة، 
وال بد من تكثيف العمل بهذا االتجاه الذي يدخل في إطار الدبلوماسية المحنكة التي تخدم السياسات على المدى القريب والبعيد، وأشار إلى أن 
المصالح  الحوار وتجاوز  إنجاح هذا  العمل على  الجميع  الرغم من بطئها، وشدد: »على  الصحيح على  باالتجاه  الكردية تسير  بين األطراف  المحادثات 

الشخصية والحزبية«.

ال بد من تجاوز املصالح

 الحزبية والشخصية

جاء ذلك خالل اللقاء الذي أجرته معه خبر 24 
األطراف  بين  والمفاوضات  المحادثات  وعن 
الكرديةـ  الكردية لحل الخالفات بينهم والوصول 
إلى اتفاق مشترك، تحدث بالقول: »المحادثات 
بين األطراف الكردية المجلس وأحزاب الوحدة 
ولو  حتى  الصحيح  باتجاهها  تسير  الوطنية 
إلى  يرتقوا  أن  الجميع  ولكن؛ على  بطيئاً.  كان 
مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم 
ودماء  المقدسة  وقضيته  الكردي  الشعب  تجاه 
الكبيرة  لألهداف  التطلع  إلى  بااللتجاء  الشهداء 
متجاوزة المصالح الشخصية والحزبية الضيقة 

وهنا أخص بالذكر المجلس الوطني.«
لبعض  بالنسبة  »أما  بقوله:  قاسم  وأضاف 
النقاط الخالفية فيما بين طرفي الحوار الكردي 
إال  خالف  أو  مشكلة  هناك  فليست  الكردي  ـ 
األطراف  لكل  كان  إذا  له حل، خاصة  ويكون 
اإلرادة  وبوجود  والشعب  القضية  خدمة  إرادة 
التبعية  يرفضان  اللذان  الحر  والفكر  الحرة 
كافة  تخطي  باإلمكان  الخارجية  واإلمالءات 
الكردي  الشعب  أعداء  يخلقها  التي  العوائق 
لضرب هذه الوحدة الوطنية الكردية المنشودة، 
وهذا مطلوب من كافة األطراف خاصةً المجلس 

الوطني«.
وأكد قاسم: »هناك الكثير من األعداء يحاربون 
ـ  الكردي  الحوار  لضرب  جهدهم  ويبذلون 
التي تحتل كردستان  الدول واألنظمة  الكردي، 
ستبذل كافة جهودها وقوتها لضرب أي حوار 
رأسهم  وعلى  الوطنية  الوحدة  تحقيق  يستهدف 
فهي  وكردستان،  للكرد  عدو  ألد  وهي  تركيا 
أوراقها  كافة  وستستخدم  زالت  وال  استخدمت 
يسمى  ما  األدوات  هذه  وإحدى  لذلك  وأدواتها 

الذي يلعب دوراً  المعارض  باالئتالف الوطني 
خبيثاً وإرتزاقياً لصالح األتراك. وكون المجلس 
الوطني يأخذ مكانه في هذا االئتالف الذي يعادي 
مسؤولياته  يواجه  أن  عليه  الكردية  القضية 
لمواجهة  مدعو  اليوم  فالمجلس  الصدد،  بهذا 
الكردية  القضية  تجاه  وتحملها  مسؤولياته 
المناطق  يحتلون  من  في وجه  بمواقف حاسمة 
الكردية، والكف عن إعطاء هؤالء الشرعية في 
األوساط الدولية عندها باإلمكان سحب البساط 
التدخالت  فرملة  وبالتالي  االئتالف  تحت  من 

التركية وضرب مخططاتها العدوانية«.

اللجنة الدستورية ال متثل 

إرادة السوريني

قال  فعاليتها  ومدى  الدستورية  اللجنة  وعن 
أسباب  لعدة  حلول  أي  تقديم  يمكن  »ال  قاسم: 
الدستورية  اللجنة  هذه  الشديد  ولألسف  طبعاً 
شخص  من150  الماضي  العام  ُشكلت  التي 
وبموافقة األمم المتحدة 50 من النظام و 50 من 
جزء مما تسمى المعارضة و50 من المنظمات 
أن  يمكنهم  ال  باعتقادي  المدنية  والمؤسسات 
يقدموا الحلول الالزمة والضرورية لحل األزمة 

السورية في الوقت الراهن والقريب وذلك لعدة 
أسباب منها وأهمها:

للشعوب  الحقيقية  اإلرادة  تمثل  ال  اللجنة  1ـ 
السورية بشكٍل عام.

ال  اللجنة  هذه  في  المشاركة  المعارضة  2ـ 
وهي  السوري  المجتمع  شرائح  كافة  يمثلون 

تمثل جزء وليس الكل.
المعارضة ال تمثل أجندات ديمقراطية  3ـ هذه 
خاصة  مصالح  يمثالن  وكالهما  النظام  كما 
بشريحة وفئة معينة يمكنها أن تلتقي للتقاسم ال 

لمستقبٍل لصالح الشعب.
ومعظمهم  اللجنة  هذه  بأن  ذلك  إلى  أضف  4ـ 
وأجندات  يمثلون مصالح  وهم  الكفاءة  يفتقدون 
دولية وإقليمية إلى حد باإلمكان تسمية البعض 

منهم بالوكالء والمرتزقة.
كافة  وتمثيل  اللجنة  هذه  مسار  لتصحيح  5ـ 
الممثلين  تمثيل  من  بد  ال  السورية؛  الشعوب 
األرض  على  الشرعية  والقوى  الشرعيين 
سوريا  ومجلس  الذاتية  اإلدارة  كممثلين 
عن  الحديث  باإلمكان  عندها  الديمقراطية، 
شرعية هذه اللجنة رغم اعتراف األمم المتحدة 
المصداقية  تفتقد  الحالي  بشكلها  لكنها  بها 

والكفاءة والشرعية«.
أن  اللجنة  لهذه  يمكن  »ال  بقوله:  قاسم  وتابع 
جديدة  سوريا  لصالح  إيجابية  نتائج  إلى  تصل 
دون مشاركة اإلدارة الذاتية الديمقراطية ومسد 
وقوات سوريا الديمقراطية، التي مثلت مجتمعة 
األسس  وضعت  والتي  للثورة  الحقيقي  المعنى 
ولسوريا  الجديدة  لسوريا  والصحيحة  الحقيقية 
من  يمنع  الذي  األساسي  والسبب  المستقبل، 
صياغة دستور ناجح هو غياب الكرد، وهناك 
تتعلق  بالنظام ومنها  تتعلق  منها  أخرى  أسباب 
تحتل  دول  بأجندات  تتعلق  ومنها  بالمعارضة 
كردستان وتلعب دوراً كبيراً ولها اليد اإلجرامي 
في األزمة السورية. النظام السوري أنكر ولمدة 

عقوٍد من الزمن وجود الشعب الكردي وقضيته 
وإقصائية  عنصرية  سياسات  استخدام  وقد 
ورغم  لألسف،  زال  وال  الُكرد  بحق  وهمجية 
ما  منذ  كارثي  وضع  من  سوريا  إليه  آلت  ما 
يقارب العشرة أعوام بسبب تلك السياسات وال 
زال هذا النظام يسير بنفس تلك العقلية الشوفينية 
من  االستفادة  دون  والديكتاتورية  العنصرية 
عقوٍد خلت تراكمت من خاللها أسباٌب أدت إلى 

انفجار الثورة«.
النظام  المعارضة فهي أسوأ من  وأعقب: »أما 
العنصرية وهي  بهذا الخصوص ألنها تمارس 
أداة بخسة بيد دوٍل إقليمية تعادي الشعب الكردي 
الخصوص  وجه  وعلى  كانوا،  أينما  وقضيته 
االحتالل التركي، فهذه المعارضة ال تمثل بأي 
السوري  الشعب  مصالح  األشكال  من  شكٍل 
الذي  السوري  االئتالف  هنا  بالذكر  وأخص 
حوَل الشعب السوري إلى مرتزقة بيد األتراك، 
دور  ولعبهم  بالدهم  الحتالل  األتراك  وجلبوا 
المنطقة،  في  التاريخ  عرفهم  مرتزقة  أكبر 
أصحابها  ويلتقي  تجتمع  األسباب  هذه  فكل 

ومصالحهم لمعاداة الكرد وقضيتهم«.
واختتم رئيس حركة التجدد الكردستاني رزكار 
قاسم حديثه قائالً: »السبيل الوحيد لتمثيل الكرد 
لقضيتهم في المحافل الدولية والمؤتمرات التي 

تخص األزمة السورية، أقترح عدة نقاط:
عرقلة  شأنها  من  التي  العوائق  كافة  إزالة  1ـ 
ويتم  تتم  أن  يجب  التي  الوطنية  الوحدة  مسيرة 
القضية  لصالح  الغد  قبل  اليوم  عنها  اإلعالن 

واألهداف األسمى.
الشعب  حماية  وحدات  حول  االلتفاف  ـ   2
سوريا  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  وقوات 

الديمقراطية.
تأخذ  حنكة  أكثر  دبلوماسية  سياسات  اتباع  3ـ 

المصالح العليا للشعب أساساً.

نظام أردوغان المناهض للمرأة يهدد األمن والسالم في سوريا

الفروف واألزمة السورية الخامدة

بكر حج عيسى: »مقاومة حفتانين تمثل 
إرادة اإلنسانية جمعاء«

تعرض مسؤولون أتراك مؤخراً النتقادات شديدة 
ومنظمات  اإلنسان  لحقوق  منظمات  قبل  من 
مناصرة للمرأة من مختلف أرجاء العالم بسبب 
اتفاقية  من  لالنسحاب  للدولة  قدموها  اقتراحات 
تنتقد  عالمية  اتفاقية  أول  تُعدُّ  والتي  إسطنبول، 
النقاش على  تمت صياغة  وقد  الجنسي،  العنف 
أنه شأن داخلي، ككل البيانات والكلمات المثيرة 

والتي  أردوغان،  التركي  الرئيس  ألقاها  التي 
تدعم قاعدته القومية المحافظة.

قضية  أنها  على  معها  التعامل  يتم  لم  وبالطبع، 
عامة  لمشكلة  تشير  أنها  رغم  خارجية،  سياسة 
على  تداعيات  لها  والتي  التركية،  الدولة  داخل 
الدور التركي في سوريا، إن التحيّز ضدّ المرأة، 
ال  واقعاً  يشّكل  التركية،  الدولة  ترعاه  والذي 
يقبل الجدال اليوم، حيث قال أردوغان في عدة 
الدرجة  من  مواطناً  المرأة  يعتبر  أنه  مناسبات 
الثانية، مسؤول آخر من حزب العدالة والتنمية 
الحاكم قال إنه ال يجب السماح للنساء بالضحك 
لعضو  اتهام  توثيق  تم  كما  العامة،  األماكن  في 
بقضية  والتنمية  العدالة  حزب  عن  برلماني 

اعتداء وقتل عاملة منزلية.

وحاول الحزب مراراً وتكراراً تمرير قانون في 
البرلمان يسمح للمغتصبين بتلقي عقوبات مخففة 
ضحاياهم  من  الزواج  بعد  وذلك  السجن  في 
القاصرين، وكانت أحدث اإلجراءات الصارمة 
التي اُتخذت ضد الكرد والمنشقين سبباً في تهديد 
حقوق المرأة، ويعتبر النظام القضائي السياسي 
في تركيا، مناصري حزب الشعوب الديمقراطية 
بين  المساواة  يطبّقون  والذين  للسالم  المناصر 
الجنسين في القيادة والتعاون مع المرأة في إدارة 

البلديات، على أنهم أكبر مثاٍل على اإلرهاب.
وخاصةً  النسائية،  الحركة  من  نشطاء  ويواجه 
اضطهاداً  الكردية،  النسائية  الحركة  نشطاء 
وهجمات منتظمة، فقد أُغلقت تقريباً جميع المراكز 
النسائية التي أُنشئت في المدن الكردية قبل عام 
2016، وذلك أثناء حالة الطوارئ في مرحلة ما 
بعد االنقالب، وكثيراً ما يُسجن الصحفيون الذين 
يبِلّغون عن أعمال العنف ضدّ النساء وقتاً أطول 
من الرجال الذين يرتكبون الجرائم، وقد اكتسبت 
هذه السياسات والتصريحات أثراً تراكمياً، حيث 
تُظِهر اإلحصاءات أن نسبة العنف ضدّ المرأة قد 
ازدادت بشكٍل مذهٍل في فترة حكم حزب العدالة 

والتنمية.
عدد ضحايا النساء في العام 2009 كان /123/ 
العام  في   /417/ إلى  العدد  ارتفع  فيما  امرأة، 

2019، وقد عّمت مظاهرات في مختلف أرجاء 
البالد إثر إطالق سراح ضابط عسكري كان قد 
أيام  بعد  وذلك  كردية،  فتاة  واغتصب  اختَطف 
تجاهل  إلى  القرار  صنّاع  ويميل  اعتقاله،  من 
لصالح  النساء  لها  تتعرض  التي  التهديدات 
مدى  يهمهم  وال  تقليدية،  استراتيجية  اهتمامات 
بأن  يعني  ال  هذا  ولكن  القائم،  العنف  خطورة 
البعض،  ببعضها  مرتبطة  غير  المسائل  هذه 
فالنظام التركي المناهض للمرأة يعّرض النساء 
السوريات للخطر ويهدد إمكاناتهن، لضمان عدم 

سماع أصواتهن واهتماماتهن في المستقبل.
ضدّ  تُرتَكُب  التي  الوحشية  األعمال  وحظيت 
المسلّحة  الجماعات  قبل  من  السوريات  النساء 
المدعوم  بالجيش الوطني السوري  أو ما يسمى 
من  بدءاً  دولي،  باهتماٍم  التركية  الدولة  قبل  من 
جريمة قتل هفرين خلف على يد أحرار الشرقية 
مختفيات  كّن  اللواتي  النساء  اكتشاف جثث  إلى 
الحمزات  فرقة  في سجون  العامين  تقارب  لمدة 

في عفرين.
المرتزقة  هؤالء  المتحدة  األمم  اتهمت  وقد 
اإلدارة  حققته  الذي  التقدّم  “تفكيك”  بمحاولة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا في مجال حقوق 
العنف  من  دائمة  خوف  حالة  وخلق  المرأة، 
من  المحتلّة  المناطق  في  النساء  لدى  واإلكراه 
قِبلها، وال تضمُّ المنظمات السياسية في سوريا، 
المدعومة من قبل تركيا، أي قيادات نسائية، ولم 

االهتمام  من  القليل  المنظمات سوى  هذه  تُظِهر 
في اتخاذ إجراءات لحماية حقوق المرأة.

تشريعات  الذاتية  اإلدارة  أصدرت  وحين 
في  الجنسين  بين  التفاوت  لمعالجة  تاريخية 
القانون السوري الحالي، وصف قادة المعارضة 
ال  أن  وزعموا  “مؤقتة”  بأنها  اإلصالحات 
عالقة لها بمستقبل سوريا، ويقع المقر الرئيسي 
للمجلس اإلسالمي السوري، الذي يقوم بإصدار 
فتاوى تبيح جرائم الشرف والعنف الجنسي ضدّ 

هذا  يواجه  ال  حيث  إسطنبول،  في  المعتقلين، 
اآلراء  هذه  مثل  إلصدار  عواقب  أي  المجلس 

الهمجية.
وطالما أن تركيا تسيطر على أراٍض في سوريا 
المعارضة،  على  كبيرة  سياسية  بسلطة  وتتمتع 
فسيكون لها قوٌل نافذٌ على نحو أكثر من غيرها 
المواقف  أصبحت  إذا  أما  البالد،  مستقبل  في 
الحالية  المرأة  حقوق  بشأن  التركية  والسياسات 
ذات طابع مؤسساتي في سوريا، فستكون المرأة 
السورية أقلَّ تمثيالً وذات حقوق أقلَّ مما كانت 

عليه قبل الحرب.
 ،/2254/ رقم  األمن  مجلس  قرار  خالل  ومن 
المشاركة  تشجيع  على  األعضاء  الدول  وافقت 
الهادفة للمرأة في العملية السياسية التي ترعاها 
أن  األبحاث  وتُظِهر  سوريا،  في  المتحدة  األمم 
تجعل عمليات  للمرأة  السياسية  المشاركة  زيادة 
بين  المساواة  تعزيز  وأن  نجاحاً،  أكثر  السالم 
فإن  المتطّرفة،  اإليديولوجيات  يتحدى  الجنسين 
من  السوريون  وحلفاؤه  أردوغان  نظام  تمّكن 
األرض  على  للعالم  التمييزية  نظرتهم  فرض 
الدولية، فسيكون من الصعب  المفاوضات  وفي 
بأنه  التزامه  على  الحفاظ  الدولي  المجتمع  على 
يجب “على جميع شرائح المجتمع السوري جني 

ثمار المساواة.”

الخارجية  وزير  زار  عجاف  ثمان  سنوات  بعد 
يحمل  ال  دمشق،  الفروف  سيرجي  الروسي 
وإنما  السورية،  لألزمة  حلوالً  بجعبته  الفروف 
سواحل  على  بالده  استقرار  توطيد  قواعدَ 
على  النقاط  لوضع  الوقت  حان  فقد  المتوسط، 
الحروف، وحسم الخالفات بشأن اإلقامة الروسية 
الروسية  الدبلوماسية  رأس  سوريا،  في  الدائمة 
عام  نحو  منذ  خامدة  السورية  واألزمة  يصل 
تقريبا، ال أحد يريدها اليوم أن تتفجر، األطراف 
أكثر  أخرى  بقضايا  منشغلة  والدولية  المحلية 

أولوية اآلن، وال ضير من استغالل هذا الوقت 
لترتيب البيت الداخلي في بعض التفاصيل التي 

يصعب إنجازها تحت وطأة الحرب.
الفروف يريد أن يبدأ الحضور الروسي الفعلي 
في سوريا بمجاالت االقتصاد واألعمال والثقافة 
القطاع  في  الحال  هو  كما  والدين،  والتعليم 
يصبح  أن  يريد  وإنما  فقط  هذا  ليس  العسكري، 
مع  مقارنة  واضح  بشكل  طاغيا  الحضور  هذا 
أي طرف أجنبي آخر على قائمة حلفاء دمشق، 
يجب  شروط  للروس  إيران،  األخص  وعلى 
اليتيمة  البوابة  اليوم  وهم  تنفيذها،  دمشق  على 
االقتصادية  أزماته  من  الخروج  أراد  إن  للنظام 
والسياسية، لن تقدم موسكو ضمانات لألسد في 

البقاء على رأس السلطة إلى األبد، وإنما تعهدات 
بأن تبقى األزمة خامدة حتى يحين الوقت لحلها 

بأقل األضرار الممكنة له ولنظامه.
منشغلون  األتراك  اإلثارة،  عدم  الجميع  يفضل 
المتحدة  والواليات  األوروبيين،  مع  بصراعهم 
في  الرئاسة  انتخابات  انتهاء  حين  إلى  معطلة 
تنتظره  ما  وهو  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
إيران أيضا ألنه يحدد سلوكها في منطقة الشرق 
حالها  المقبلة،  األربع  السنوات  خالل  األوسط 
في هذا حال العديد من دول العالم شرقاً وغرباً، 
بالنسبة لألطراف السورية، فإن األزمة الخامدة 
أو عسكري  أفضل من أي حراك سياسي  تبقى 
باستمرار  يحلم  النظام  الحالية،  مكتسباتها  يهدد 
المعارضة،  لألبد، وجبهات  النسبي  الهدوء  هذا 
كل على حدة طبعاً، يستغل الهدوء ذاته من أجل 
ظله  في  بالنفوذ  ينعم  الذي  الحال  واقع  ترسيخ 

اليوم.
ولشمال وشرق سوريا خصوصيته وبخاصة في 
يستمتعون  أنقرة  ومعارضو  اإلرهاب،  محاربة 
بقية  أما  السوري،  ونصفهم  التركي  بنصفهم 
معارضتهم  مع  تصالحوا  فقد  الجوقة  أفراد 
لقاءات  مع  والفضائيات،  التواصل  وسائل  عبر 
متفرقة في جنيف أو غيرها بين الحين واآلخر، 
هم  األزمة  تنتهي  أن  يريدون  الذين  الوحيدون 
دول  في  االحتجاز  ومراكز  المخيمات  سكان 
ثقيلة  عليهم  األيام  تمر  هؤالء  والعالم،  الجوار 
من  جزء  حياتهم  من  يقتطع  يوم  وكل  وقاسية، 
ال  لألسف  ولكن  طبيعية،  حياة  إلى  العودة  حلم 
صوت لهؤالء، وال حيلة لهم فيما جرى ويجري 

وسيجري.
أيضا،  األزمة  إنهاء  يريد  من  الداخل  في  ثمة 
ولم  يوما،  النظام  من  يستفيدوا  لم  الذين  هؤالء 
عام  بعد  حرب  أمراء  أو  تجار  إلى  يتحولوا 

وطأة  تحت  يعيشون  الذين  السوريون   ،2011
مستقبل  بمرارة  ويشاهدون  والحاجة  الفقر 
أوالدهم وهو يتشوه يوماً بعد يوم، نتيجة تراجع 
العلم واألخالق واالقتصاد، المضحك المبكي أن 
يحضرون  والخارج  الداخل  في  المستضعفين 
والمؤتمرات  والبيانات  الخطب  في  دائماً 
الحديث  الروسي  الوزير  يغفل  لم  الصحافية، 
عنهم مرة أمام وسائل اإلعالم، ولكن في األروقة 
على  يأتي  ال  ربما  غيره،  أو  األسد  مع  المغلقة 

ذكرهم، فهم خارج قائمة أولويات بالده اليوم.
بين  الحديث  أطراف  تبادل  أن  البعض  يعتقد  قد 
الدستورية  اللجنة  بشأن  الروسي  وضيفه  األسد 
هو من أجل السوريين المتضررين في األزمة، 
على  فرضوا  الروس  أن  لو  حقيقي  أمر  وهو 
التعامل  في  الجدية  من  األدنى  الحد  “الرئيس” 
بوفده  فيه  يعترف  الذي  الحد  وهو  اللجنة،  مع 
أبدا  الروس  يستعجل  ال  جنيف،  في  المفاوض 
يعكر  ذلك  ألن  لعملها  الدستورية  اللجنة  إنجاز 
يعرفون  ذلك  قبل  وهم  الخامدة،  األزمة  صفو 

حق المعرفة، أن هذه اللجنة لن تستقيم في عملها 
طالما أن الكرد ال يحضرون على طاولتها، وأن 
بدستور  تعود  لن  الشمال  في  األتراك  مناطق 

جديد للبالد.
ما يهم الروس اليوم هو تلك الملفات االقتصادية 
وتجليات  محددات  ترسم  التي  والعسكرية 
التي  النقاط  وتلك  سوريا،  في  الدائم  حضورهم 
إليران،  ضرراً  أكثر  الحضور  هذا  من  تجعل 
أجل  من  فقط  ليس  ألميركا،  منفعة  وأكثر 
إسرائيل، وإنما ألن طهران تنافس موسكو أكثر 
الروس  بات  سوريا،  في  وأنقرة  واشنطن  من 
سوريا،  في  األميركيون  يريد  ماذا  يعرفون 
الوصول  يريدون  وكيف  متى  أيضا  ويعرفون 
في  واشنطن  على  موسكو  تبخل  لن  إليه، 
أي  من  أقرب  لبعضهما  اليوم  وهما  التفاهمات، 
وقت مضى، وإن بقي ترامب في البيت األبيض 
بركان  يثور  لن  ربما  أخرى،  سنوات  ألربع 

األزمة السورية أبداً مجدداً.

قال مسؤول مكتب العالقات الدبلوماسية لحزب 
حج  بكر  الفرات  إقليم  في  الديمقراطي  االتحاد 
يواجه  عندما  التركي  االحتالل  »إن  عيسى: 
إلى  يلجأ  الداخلية  األزمات  حل  في  الفشل 
تصدير هذه األزمات إلى الخارج«، مشدًدا على 
باشور  في  الكردية  األحزاب  تتحد  أن  ضرورة 
لمنع  الكردستانية  التحرر  حركة  مع  كردستان 

إبادة الشعب الكردي.
بهجماته  التركي  االحتالل  جيش  يستمر 
العسكرية على باشور كردستان وشمال وشرق 
الطرف  غض  مع  واآلخر،  الحين  بين  سوريا 
عن تنامي القوة المتطرفة والموالية للقاعدة في 
صفوف مرتزقته في سوريا والعراق وليبيا، هذه 
البلدان التي حولتها تركيا إلى ساحة تتقاسم بها 
المصالح مع حلف الناتو وبعض الدول الالعبة 
في المنطقة كروسيا، وبعض الدول في االتحاد 

األوروبي.
العالم إليقاف كافة أشكال  وفي وقت يجتهد فيه 
القتال في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، 
لهم  ناقة  ال  حروب  في  بمرتزقتها  تركيا  تزج 

العبة  دول  على  الضغط  بغية  جمل؛  وال  فيها 
في المنطقة للحصول على مكتسبات سياسية أو 
إفراغ  عند  حصل  كما  اقتصادية،  أو  جغرافية 
وسرقت  الصناعية  معاملها  من  حلب  مدينة 

ثروات عفرين عبر مرتزقتها التي تدعمهم.

تركيا تعادي الكرد أينام كانوا

وفي هذا السياق تحدث مسؤول مكتب العالقات 
الدبلوماسية لحزب االتحاد الديمقراطي في إقليم 
الفرات بكر حج عيسى لوكالة أنباء هاوار بقوله: 
السياسية  أزماته  يصدّر  التركي  االحتالل  »إن 
شعبه  خداع  بغية  الخارج،  إلى  واالقتصادية 
وهذه  الكاذب،  انتصاره  تظهر  إعالمية  بدعاية 
االحتالل  بها  يُصدّر  التي  األولى  المرة  ليست 
الهجوم على  الخارج، عبر  إلى  أزماته  التركي 
الشعب الكردي في حفتانين وغيرها من المناطق 

الكردية«.
التركي  »المحتل  بقوله:  عيسى  حاج  وأكد 
هدفه إبادة الشعب الكردي كما فعل مع الشعب 

واضحاً  كان  عفرين  في  حصل  فما  األرمني، 
للجميع، الغزو الهمجي الذي ترتب عليه تهجير 
الشعب،  إرادة  كسر  كان  والهدف  اآلالف، 
في  اآلن  يحصل  كما  الثقافية  هويته  وطمس 
مختلف،  بتوقيت  واحدة  سياسة  وهي  حفتانين 
الكردية  السياسية  الساحة  فيه  تشهد  وقت  وفي 
التي بادرت  المفاوضات  التقارب إثر  نوًعا من 

بها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
السياسية  األطراف  بين  الخالف  لحل  عبدي 
رئاسة  تسعى  حين  في  آفا،  روج  في  الكردية 
إقليم كردستان إلى توطيد العالقات الدبلوماسية 
التي ترفض أي شكل من  التركية  مع الحكومة 
الوجود  وتعادي  الكردي   - الكردي  التقارب 

الكردي أينما كان«.

تهاجمهم  من  »إن  عيسى:  حاج  بكر  وأوضح 
القيم  عن  يبحثون  أناس  هم  حفتانين  في  تركيا 
والديمقراطية  الحرية  صوت  وإعالء  اإلنسانية 
ليس  الهدف  االندثار،  من  المجتمعات  وحماية 
القضاء على حزب معين، بل هو القضاء على 
الشعب الكردي؛ ألنهم أعلونها صراحة أكثر من 
مرة وقالوا لو أن خيمة كردية نُصبت في أفريقيا 
القشعرت شعور أبداننا، المقاومة التي أبديت في 
حفاتين كسرت كل هذه السياسات التركية، واآلن 
برفضه  لإلدالء  الشوارع  في  الكردي  الشعب 
لهذه الهجمات التركية الالإنسانية، ألن حفتانين 

تمثل إرادة الشعب وإرادة اإلنسانية كلها«.
الدبلوماسية  العالقات  مكتب  مسؤول  واختتم 
الفرات  إقليم  في  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
القوى  »أناشد  بالقول:  حديثه  عيسى  حج  بكر 
باشور كردستان  في  الكردية  الوطنية  السياسية 
أن تقف صفًّا واحدًا أمام الغزو التركي، واالتحاد 
مع الشعب الكردي ألن هذه الهجمات تستهدف 
أرضه  على  ووجوده  الكردي  الشعب  إبادة 

التاريخية«.

ميغان بوديت

بهاء العوام
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

حرب المياه التي تخوضه دولة االحتالل التركي 
ضّد الدول اإلقليمية مستمرة

كانوا  عندما  العثمانيين  أن  التاريخ  يذكر 
يحاصرونها  كانوا  ما،  منطقة  يهاجمون 
ويقطعون عنها الماء والغذاء حتى يستسلم أهلها 
لهم جوًعا وعطًشا، وتسير تركيا الحديثة على 
القرن  ستينيات  منذ  بدأت  فقد  العثمانيين،  خطا 
الماضي بشن حرب المياه على الجارتين سوريا 
باستخدام  وذلك  بسياساتها؛  للقبول  والعراق 
حرب  وحول  كسالح.  ودجلة  الفرات  نهري 

المياه؛ أعددت وكالة هاوار الملف التالي:
يجريان  توأمان  والفرات  دجلة  نهرا  ويعدّ 
من  ينبع  دجلة  فنهر  دول،  عدّة  عبر  مترافقين 
أقصى  في  سوريا  يعبر  ثّم  طوروس،  جبال 
يعبر  ثّم  كم،   50 طول  على  الشرقي  الشمال 
ويلتقي  خابور،  فيش  بلدة  في  العراقيّة  الحدود 
مع نهر الفرات في بلدة القرنة جنوب العراق، 
ليكّونا معًا في البصرة ما يسّمى بشط العرب، 
ويبلغ طول دجلة من المنبع إلى المصب حوالي 
1800 كم. أما نهر الفرات فينبع أيًضا من جبال 
طوروس، ويدخل األراضي السورية في مدينة 
جرابلس، ويدخل العراق في مدينة القائم. ويبلغ 

طوله حوالي 2940 كم.
وتستخدم دولة االحتالل التركي هذين النهرين 
فصل  فخالل  والصيف،  الشتاء  في  كسالح 
تركيا  تزيد  والثلوج  األمطار  وتساقط  الشتاء 
من كميات المياه الواردة إلى العراق وسوريا؛ 
ما يمثل تهديدًا للسدود والمساحات المزروعة، 
يؤدي  ما  المياه  كميات  تخفض  الصيف  وفي 
الفرات،  حوض  مناطق  في  كبير  جفاف  إلى 
الذي تتبعه خسائر اقتصادية كبيرة في قطاعي 
الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى المخاطر 

التراكمية التي تنذر بكوارث مستقبلية.

أسباب التحكم بنهري دجلة 
والفرات

حوًضا  والفرات  دجلة  حوضي  تركيا  وتعد 
رافدان  وهما  للحدود،  عابرين  واحدًا،  مائيًّا 
لنهر واحد هو شط العرب، وتنظر إلى الحدود 
السياسية لمجموع البلدان المتشاطئة في حوض 
)دجلة والفرات( كحدود غير قائمة. كما أنها ال 
دوليان،  بأنهما  والفرات  دجلة  بنهري  تعترف 
إحدى  وأن  الدولي،  المجرى  عليهما  تطلق  بل 
ضفتيه تقع ضمن حدود دولة، واألخرى ضمن 
حدود دولة ثانية، ليمر خط الحدود في منتصف 
المجرى المائي، فيخضع للسيادة المطلقة للدولة 

التي ينبع منها.
ولهذا ترى إنه من حقها أن تتصرف في كمية 
األخرى،  الحوضية  للدولة  تمنحها  التي  المياه 
بينما تستخدم هي ما تشاء لسد حاجتها من مياه 

النهرين حاضًرا ومستقباًل.
في  إسماعيل  هللا  عبد  سليمان  الدكتور  ويقول 
كتابه حول األنهار في تركيا، إن هذا الفهم يعني 

»تتريك النهرين وإضفاء هذا النعت عليهما«.
األمير  قاسم  فؤاد  العراقي  الكاتب  يشير  فيما 
دجلة  نهري  مياه  تقسيم  مبدأ  تركيا  رفض  إلى 
محاصصتهما،  أو  توزيعهما  أو  والفرات 
فالسياسة المائية التركية تقوم على حق السيادة 
في  المائية  مواردها  على  لتركيا  المطلقة 
»حوض« دجلة والفرات داخل أراضيها. دولة 
االحتالل التركي تؤكد دائًما على أن مشاريعها 
واالقتصادية  االجتماعية  الحاجات  لسد  تعمل 
وبدون  للمياه  األولى  األولوية  وأن  لسكانها، 

منازع هي لألتراك.

وينوه الكاتب العراقي، أن تركيا ال توافق على 
تتعلق  وسوريا  العراق  مع  ثنائية  اتفاقات  عقد 
أن  بحجة  المياه؛  تقسيم   أو  المائية  بالحصص 
أنها  كما  ذلك،  على  يجبرها  ال  الدولي  القانون 
ال تعترف بمبدأ »الحقوق المكتسبة«، ولم تقبل 
الجتماعات  جدول  أي  في  المبدأ  هذا  إدراج 

اللجان الثنائية أو الثالثية حول المياه.

حصة سوريا والعراق

ووقّعت سوريا بروتوكوالً مع تركيا، في تموز 
1987 يتعهد فيه الجانب التركي بتوفير )500( 
م3/الثانية من مياه الفرات على الحدود التركية 
ـ السورية لتوزيعها بين العراق وسوريا، وفي 
الحاالت التي يكون فيها الجريان الشهري دون 
مستوى )500( م3/الثانية، فإن الجانب التركي 
الشهر  خالل  الفرق  يعوض  أن  على  يوافق 
التالي، كما وأن الجانبين سيعمالن مع الجانب 
في  والفرات  نهري دجلة  مياه  لتوزيع  العراقي 
حدث  األساس؛  هذا  وعلى  ممكن.  وقت  أقرب 
اتفاق سوري ـ عراقي في نيسان عام 1988، 
اتفق فيه الجانبان أن تكون حصة العراق %58 
سوريا،  إلى  الممررة  الفرات  مياه  مجمل  من 

و42% لسوريا.
تركيا  والسوري  العراقي  الجانبان  وطالب 
 )500( من  الحقًا  السنوي  التصريف  بزيادة 
لتلبية  المياه  كفاية  لعدم  م3/الثانية   )700( إلى 
احتياجاتهما، وقد رفض األتراك الطلب، ورأى 
سليمان ديميريل الذي كان يشغل منصب رئيس 
وزراء تركيا، أن كمية )500( م3/الثانية هي 
ذاتها، وهي تفيض عن حاجة  كمية عالية بحد 
يتراجع  أن  يمكن  ال  أنه  إالّ  والعراق،  سوريا 
الذي   1987 بروتوكول  لوجود  نظًرا  عنها 

يحكم العالقة المائية بين البلدين.
الماضي  القرن  سبعينيات  منذ  تركيا  واتبعت 
سياسة مائية غامضة لمشروعات ري عمالقة 
استراتيجية  وجود  لعدم  جيرانها  عن  أخفتها 
الفرص،  واقتناص  عراقية،  ـ  سورية  زراعية 
 – العراق  بين  السياسية  الخالفات  مستغلة 
مياه  من  كمية  أكبر  على  للحصول  وسوريا 
يرفضون  السوريين  أن  تزعم  فتارة  الفرات، 
التباحث مع العراقيين، وتارة أخرى تدّعي أن 
خضعت  إذا  اإلضافية  بالمياه  ستحتفظ  سوريا 

تركيا لمطالب العراق وحصصه المائية.

االحتالل الرتيك ألجزاء من سوريا

دولة  احتجزت   ،2018 عام  نيسان  شهر  في 
على  بحربها  وبدأت  المياه،  التركي  االحتالل 
في  المياه  مستوى  وتراجع  السوري،  الشمال 
عشرات  يعتمد  حيث  والطبقة،  تشرين  سدي 
سقاية  في  النهر  مياه  على  السكان  من  اآلالف 
محاصيلهم الزراعية، وهي مورد دخل رئيسي 

للسكان على امتداد نهر الفرات.
تقاسم  ضرورة  على  تنص  الدولية  القوانين 
عادل، يتسم بالمساواة للموارد المائية المشتركة 
بين أكثر من بلد، ورغم وجود بروتوكول عام 
1987، إال أن تركيا لم تكن تمرر سوى 200 
م3 في الثانية وهي أقل بكثير من النسبة المتفقة 

500 م3/الثانية.

جرمية ضد اإلنسانية.. تعطيش 
مليون نسمة

ومنذ احتالل تركيا لكل من مدينتي سري كانيه 
وكري سبي/ تل أبيض إبان الهجوم الذي أُطلق 
االتفاقات  من  الرغم  على  مستمًرا  يزال  وال   -
من  التاسع  في   - وتركيا  وأمريكا  روسيا  بين 
التركي  االحتالل  قطع   ،2019 األول  تشرين 
المياه ثماني مرات عن الحسكة وضواحيها التي 

من  بالقرب  المحتلة  علوك  محطة  على  تعتمد 
سري كانيه.

ومرتزقته  االحتالل  قبل  من  المياه  قطع  ويعدّ 
الدولية،  القوانين  اإلنسانية بحسب  جريمة ضد 
ويتسبب بكارثة إنسانية خاصة أن القطع يتزامن 
مع انتشار جائحة كورونا في العالم، ومن ضمنها 
مدن شمال وشرق سوريا التي سجلت إلى اآلن 
أن  المعروف  من  أنه  حيث  اإلصابات،  مئات 
هذا الفيروس يتطلب الكثير من الماء من أجل 
التعقيم  في  تستخدم  فالمياه  تفشيه،  عدم  ضمان 
عن  المياه  قطع  يأتي  كما  الشخصية.  والنظافة 
منطقة يعيش فيها مليون نسمة وتوجد فيها ثالثة 
وشرق  شمال  في  النزوح  مخيمات  أكبر  من 
العريشة والهول«، وفي  سوريا »واشو كاني، 

فصل الصيف حيث الحاجة الملحة للمياه.
وسبق لمرتزقة تركيا أن استخدموا المياه كسالح 
في األزمة السورية، إذ استخدموها ضد أهالي 
مدينتي دمشق وحلب، واليوم يستخدمونها ضد 

أهالي مدينة الحسكة وريفها.
ويرى المراقبون أن قطع مياه محطة علوك؛ هو 
البتزاز اإلدارة الذاتية والضغط عليها من جهة 
والسعي  اإلدارة  المجتمع على هذه  تأليب  عبر 

إلى خلق فتنة طائفية بين العرب والكرد.
لشن  كمبرر  استخدامها  أخرى  جهة  ومن 
واحتاللها،  المنطقة  على  جديدة  هجمات 
استكمااًل للمخطط التركي باحتالل كامل شمال 
 450 إلى  تصل  مسافة  على  سوريا  وشرق 
كيلو متًرا، بداًل من 130 كيلو متًرا بين سري 
المحتلتين، حيث  كانيه وكري سبي/ تل أبيض 
سد الطريق أمام ذلك بعد االتفاق الذي ُوقّع بين 
السورية،  الديمقراطية والحكومة  قوات سوريا 
السوري  الحدود  حرس  بنشر  اقتضت  والتي 
على طول الشريط الحدودي، وتسيير دوريات 

روسية تركية مشتركة.

ردود دولية ال تتحدث عن 
الجرائم الرتكية

أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن قلقها 
بعد  الحسكة،  الشرب في مدينة  مياه  حيال شح 
الشمالي  المدينة  بريف  العلوك  انقطاع مضخة 
التي  الحرارة  درجات  ارتفاع  وسط  الغربي، 

تتجاوز 40 درجة مئوية.
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  أكدت  فيما 
محطة  من  المياه  ضخ  توقف  أن  )اليونيسف( 
التي  المناطق  ضمن  تقع  والتي  علوك  مياه 
شخص   460,000 يعرض  تركيا  تحتلها 
للخطر، وأعربت عن رفضها الستخدام مرافق 

المياه لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
يعيش  أن  يجب  »ال  بيانها:  المنظمة  واختتمت 
أي طفل حتى يوًما واحدًا بدون ماء آمن، المياه 
ينقذ األرواح، واستخدام  اليدين  النظيفة وغسل 
عسكرية  مكاسب  لتحقيق  والمياه  المياه  مرافق 
أو سياسية أمر غير مقبول - فاألطفال هم أول 

من يعاني من هذا األمر«.
إلى قطع دولة  األممية  المؤسسات  تتطرق  ولم 
واعتبار  المدنيين،  للمياه عن  التركي  االحتالل 
ذلك جريمة ضد اإلنسانية بحسب القوانين التي 
ويساعد  بها،  وتؤمن  المتحدة  األمم  وضعتها 
بجرائمها بحق  التمادي  في  تركيا  الصمت  هذا 

الشعوب السورية.

القوانني تستوجب معاقبة تركيا

ويحق  اجتماعية  ثروة  الماء  أن  اعتبار  وعلى 
عدم  وضرورة  عليه،  الحصول  مواطن  ألي 

استخدامه في الحروب، فإن اتفاقية جنيف تنظر 
إلى  ترتقي  أنها  على  المياه  قطع  مسألة  إلى 
مستوى »جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية« 

ويجب محاسبة الجناة.
الجنائية  للمحكمة  المنشئ  روما  نظام  وبحسب 
تركيا  تقدم عليها  التي  االنتهاكات  فإن  الدولية، 
وغير  القانونية  غير  وأفعالهم  ومرتزقتها 
دولة  بوصفها  حتى  مناقضة  تعدّ  المسؤولة 
احتالل، ما يعرضها للمساءلة القانونية الدولية.

كيف ميكن محاكمة أردوغان؟

ويقول الدكتور في القانون الدولي آزاد دوسكي 
القانون  بحسب  إنه  كردستان،  باشور  من 
الدولي، وميثاق األمم المتحدة الموقع في مؤتمر 
الدول  كافة  فإن  فرانسيسكو عام 1945،  سان 
شمال  ومنطقة  الدولية،  القوانين  بهذه  متقيدة 
مرتبطة  السورية  للدولة  التابعة  وشرق سوريا 

بهذه القوانين أيًضا.
ورأى دوسكي، أن تركيا بقطعها للمياه وتغيير 
القانون  تنتهك  ودجلة  الفرات  نهري  مجرى 
أن  السورية  الحكومة  على  ويجب  الدولي، 
هذه  حول  طارئ  اجتماع  إلى  المجلس  تدعو 
في  الشرعي  الممثل  باعتبارها  المستجدات، 

األمم المتحدة حتى اآلن.
وأضاف: »ومن جانبها تستطيع اإلدارة الذاتية 
التي تدير روج آفا وشمال شرق سوريا إخطار 
تقدم  التي  االنتهاكات  حول  الدولية  المنظمات 
هذه  وعلى  المنطقة.  شعوب  بحق  تركيا  عليها 
المنظمات إيصال هذه الرسالة إلى مجلس األمن 
سواء  ذلك،  حول  اإلثباتات  من  العديد  وهناك 
قطع المياه أو تقليل ضخها، والتي تعتبر مسألة 

سياسية لمعادة روج آفا«.
من  التركي  االحتالل  هدف  أن  دوسكي،  وبيّن 
بدوره  وهذا  الشعب،  تهجير  هو  المياه  قطع 

سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
من  العديد  هناك  أن  إلى  دوسكي،  وأشار 
التي  انتهاكاتها  التي تدين تركيا على  اإلثباتات 
من  والسابع  السادس  الفصلين  وفق  تجري 
ميثاق مجلس األمن، ويمكن محاسبتها وفق هذه 
االنتهاكات والقوانين، وقال: »توجد الكثير من 
األدلة التي تدين تركيا، فهذه ليست المرة األولى 
وميثاق  اإلنسان  حقوق  فيها  تركيا  تنتهك  التي 
القانون  في  الدكتور  وأوضح  المتحدة«.  األمم 
الدولي أن سوريا تستطيع رفع دعوى قضائية 
في محكمة الجنايات الدولية في »الهاي« على 
هذه  ثبتت  ما  وإذا  أردوغان  التركي  الرئيس 

االنتهاكات عليه يمكن محاسبته.

الكردي يلماز كوني.. الفن مفتاح للحياة

الكشف عن بئر يضم توابيت فرعونية مغلقة منذ 2500 عام

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.

ال تزال دولة االحتالل التركي تخوض حرب المياه ضد شعوب الشرق األوسط وال سيما جاراتها سوريا والعراق، حيث تتبع سياسة التعطيش؛ حتى يستسلم أهلها عطشًا سائرة في ذلك 
على درب الدولة العثمانية؛ لتتريك المنطقة وتغيير ديمغرافيتها. وما انقطاع المياه عن الحسكة بعد ضرب محطة علوك سوى جزءاً من تلك السياسة العدوانية؛ متجاوزة بذلك األعراف 

والقوانين الدولية.

ما ال  بئر غير عادية تضم  آثار  اكتشف علماء 
بإحكام  مغلقة  ملوناً  خشبياً  تابوتاً   13 عن  يقل 
ومخبئة منذ حوالي 2500 عام في مقبرة سقارة 
الصحراوية بمحافظة الجيزة المصرية. وذكرت 
مميزة  المكتشفة  التوابيت  أن  أنباء  وكاالت 
مجمع  في  المدفونة  التوابيت  آالف  بين  للغاية 
المقابر القديم، كونها ظلت سليمة ومغلقة بإحكام 
مئات  بعد  البعض  بعضها  فوق  ومرصوصة 
جثامينهم  ووضع  أصحابها  وفاة  على  السنين 

فيها.
تم  المصرية،  واآلثار  السياحة  لوزارة  ووفقا 
دفنت على عمق  بئر  في  التوابيت  العثور على 

بعضها  فوق  مكدسة  األرض،  تحت  متراً   11
البعض، وفي حالة جيدة، حتى أن بعض األلوان 
تزال سليمة، ووجد  الخشب ال  المرسومة على 
منذ  ختمها  تم  ربما  التوابيت  أن  أولي  تحليل 
دفنها. وداخل موقع الدفن، تم العثور أيضاً على 
قطع أثرية أخرى، وقال الوزير خالد العناني إنه 

من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التوابيت 
في البئر لم يتم اكتشافها بعد.

لممفيس  مقبرة  بمثابة  كانت  سقارة  أن  ويُعتقد 
مصر  عاصمة  األيام  من  يوم  في  كانت  التي 
المصريون  ودفن  عام،  آالف   3 لمدة  القديمة 
موتاهم هناك، وعلى هذا النحو أصبحت موقعاً 

ذا أهمية أثرية كبيرة.
نهاية  أعلنت  قد  المصرية  اآلثار  وكانت وزارة 
العام الماضي عن اكتشاف مجموعة ضخمة من 
75 تمثاالً من القطط مختلفة األحجام واألشكال 
مصنوعة من الخشب والبرونز، و25 صندوقاً 
هيروغليفية  بكتابات  مزينة  بأغطية  خشبياً 
منطقة  في  ضخمة  لقطط  مومياوات  بداخلها 

سقارة األثرية غرب القاهرة الكبرى.

آثار جنائزية

وفي تقريره عن الكشف األثري األخير، رجح 
أن   )science alert( ألرت  ساينس  موقع 
تعود على األرجح ألشخاص  المكتشفة  المدافن 
من الطبقة المتوسطة أو العاملة. وأضاف تقرير 
الموقع أنه حتى المدافن الغنية لم تكن بمنأى عن 
التأثيرات الخارجية، فعلى مدى آالف السنين تم 
لذا  الفرعونية،  األثرية  المقابر  من  العديد  نهب 
يتم  لم  التي  التوابيت  العثور على مخبأ من  فإن 

يتم فتحها طوال  اكتشافها أو نهبها من قبل ولم 
ومقتنيات  آثار  وجود  إمكانية  يعني  الوقت  ذلك 

جنائزية لم تمس بالداخل.

وبالنظر إلى أن التوابيت مصنوعة من الخشب 
احتفاظها  احتمال  فإن  جاف  مكان  في  ودفنت 
بأي سائل غريب بداخلها منخفض للغاية، وأثار 
تابوت أثري قديم عثر عليه في اإلسكندرية في 
وقت سابق جدالً طويالً، الحتوائه على سائل ذي 
رائحة مقززة كانت على األرجح بسبب تسرب 

مياه صرف صحي إليه.
التوابيت المكتشفة في معرفة مدى أهمية  وتفيد 
األشخاص المدفونين في مجتمعهم القديم، ومن 
من  المزيد  االكتشاف  هذا  يضيف  أن  المرجح 

الفهم إلى العادات الجنائزية المصرية القديمة.
في  المدفونين  األشخاص  وهويات  أسماء 
التوابيت لم يتم اكتشافها بعد، لكن مع استمرار 
أعمال الحفر في الموقع فإن من المتوقع العثور 
على هذه المعلومات قريباً، باإلضافة إلى العدد 

اإلجمالي للتوابيت المدفونة في البئر المكتشفة.

دخلت القضية الكردية أطواراً عديدة، العسكري 
التي  البلدان  في  واالحتجاجي،  والسياسي  منها 
بالهوية  حلمهم  إلى  طامحين  الكرد  فيها  يتوزع 
التي قد تحققها الدولة وقد ال تحققها، ولكن المؤكد 
أن الهوية هي الثقافة، وأن من قدّم ثقافة الشعوب 
نسج  من  هي  التي  والفنون  هوياتها،  لها  صنع 
الثقافات أعلى تجليات تلك الهوية، تستطيع نقل 
رسالة الشعوب إلى العالم كما فعل يلماز كوني 

الممثل والمخرج السينمائي الكردي الراحل.
زوجته  مع  نزح  بيوتون  أوغلو  حميد  وكان 
قرية  إلى  األناضول  جنوب  من  »غوللو« 
لخالفات  أضنة،  لمدينة  التابعة  »بنيدجه« 
حيث  الشديد،  الفقر  بسبب  وكذلك  عشائريّة، 
يولد لهم »يلماز″ في عام 1937م. يلماز حميد 
أوغلو بيوتون هو االسم الحقيقّي للكاتب والممثل 
الكردّي  السينمائّي  والمخرج  والسيناريست 

يلماز كوني.
يحمل  أن  يلماز  المراهق  على  مكتوباً  وكان 
الطيّبون،  الفقراء  يملكها  التي  الحساسيّة  تلك 
معه  ستتقدّم  كثيرة  أعماالً  يعمل  أن  عليه  وكان 
في محاولة تقدّمه في تحصيله العلمّي. ففي سّن 
السابعة، اضطر للعمل في قطف الفواكه، ثّم في 
للجرائد  وبائعاً  للجوز  بائعاً  ثّم  وحّماالً،  السقاية 
ثّم أجيراً عند قّصاب، وأخذته األقدار كي يعمل 
ميكانيكياً آلالت التشغيل السينمائّي، لدى شركتي 

آند فيلم وكمال فيلم.

»أردت تحرير شعبي بالفن«

القاسية،  المهن  بين  ذاك  المضني  تجواله  في 
العلم،  من  المزيد  تحصيل  على  إصراره  وفي 

بسبب  الحقوق  دراسة  إكمال  بعدم  توقف  الذي 
عمله لمساعدة أهله، واالقتصاد، ألنه كان رهن 
متفّوقاً  كان  لكنّه  التوالي،  على  األول،  اعتقاله 
المعاناة  رغم  السابقة  الدراسيّة  المراحل  في 
في  زمالئه  من  يالقيها  كان  التي  والفظاظة 
المدرسة؛ حيث كانوا يستهزئون من قبحه وثيابه 
التي  أّمه »غوللو«  الرثّة.. وفي إنصاته لحكاية 
فّرت عائلتها بسبب الزحف الروسّي على تركيّا، 
والكثير من الحكايات التي كانت تغلي فوق نار 

الشوق والفقد والحرمان.
حياة يلماز كوني حكاية كردية رفيعة جعلت الفن 
للحياة كما كان يقول هو ›أردت تحرير  مفتاحاً 
شعبي بالفن‹، كان على يلماز أن يكبر على يد 
وافرة  مفردات  على  ويحصل  القاسية،  الحياة 
البائسة، فبدأ كتابة القصة  لتلك الحياة الجماعيّة 
القصيرة والمقاالت وهو في الرابعة عشرة من 
التي  »الديك«،  قصته  تنشر  لم  حيث  عمره، 
ثمن  بدل  ديكاً  الطبيب  يعطى  فقير  عن  تتحدّث 
معاينة زوجته المريضة الذي لم يكن في حوزته 
بمدرسته  الخاّصة  الحائط  نشرة  في  المال، 
ذلك  على  يلماز  وعلّق  »يساريّة«!  أنّها  بحّجة 
هذا  معنى  »يعرف  يكن  لم  العمر  ذلك  في  بأنّه 
 )1954( عشرة  السابعة  وفي  المصطلح«. 
»يناديني  قصتيه  الجديدة«  »اآلفاق  مجلة  تنشر 
عنوان  ومن  لإلذالل«.  حدود  و«ال  الموت« 
بسهولة  نستشّف  أن  نستطيع  القصتين  هاتين 
الشاب  ذاك  الذين يحملهما  النقمة والبؤس  كمية 

الكردّي الحزين.
هما  مجلتين،  زمالئه  مع  يلماز  ويصدر 
لن  باألدب،  تهتمان  و«بوران«  »دوروك« 
ينشر  ولكنّه  المال،  نقص  بسبب  تستمرا طويالً 
فيهما العديد من قصصه، التي تودي إحداها به 
إلى  نفيه  وإلى  ونصف،  عام  لمدة  السجن  إلى 

»قونيه« لمدّة ستة أشهر. وهي المّرة األولى التي 
1961م  عام  في  ذلك  وكان  يلماز،  فيها  يعتقل 
األول  سجنه  وفي  للشيوعيّة«،  »الدعاية  بتهمة 
ورؤوسهم  »ماتوا  الشهيرة  روايته  يكتب  ذاك 
محنية« التي ترجمت لعدّة لغات، منها العربيّة، 
 – كمال  »أورهان  بجائزة  خاللها  من  ويفوز 

جائزة اتحاد كتّاب تركيا« في عام 1970م.

يلامز كوين املمثل

هي  المهن  باقي  من  يلماز  أنقذت  التي  المهنة 
في ظهور  التمثيل، وكان حّظه جيّداً  العمل في 
مخرجين جيدين أخيراً في السينما التركيّة؛ مثل 
غوريج  وآرتم  يلماز  وعاطف  أركصان  متين 
وآخرين  أوغلو  صاغر  ودويغو  أون  وممدوح 
منذ عام 1960م. حيث بدأت الصناعة السينمائيّة 
الحقيقيّة في تركيّا، وكان فيلم »الصيف القاحل«، 
الذي عرض في عام 1964م، للمخرج أركصان 
أول فيلم يحقق النجاح للسينما التركيّة؛ بحصوله 

على جائزة في مهرجان برلين السينمائي.
في عام 1959م مثّل يلماز فيلمه األّول »األيل 
الوطن«.  هذا  »أبناء  فيلم  ثم  ومن  األحمر« 
وفي ذلك الوقت يحصل على لقبه الفنّي »يلماز 
كوني«، أي يلماز الجنوبّي، كاسم مستعار كتب 
عاطف  المميّز  المخرج  أفالم  أحد  سيناريو  به 

يلماز.
العام  في  تركياً  فيلماً  عشر  أحد  في  يلماز  مثّل 
1964م، واثنين وعشرين فيلماً في العام التالي. 
ليصل مجموع ما مثّله وأخرجه من األفالم، في 
حياته الفنيّة، إلى 110 أفالٍم سينمائية، كان من 
يحلو  وكان  التجاريّة.  األفالم  من  العديد  بينها 
الشاشة  »ملك  نفسه  على  أطلقه  الذي  اللقب  له 

القبيح«.
في الثالثين من عمره يضيف كوني اختصاص 
السينما  في  اآلخرين  لعمله  السينمائّي  اإلخراج 
يحظ  لم  الذي  الوقت  وفي  وسيناريست.  كممثل 
يذكر،  نجاح  بأّي  كريم«  »اسمي  األّول  فيلمه 
فإنّه سرعان ما حقق فيلمه الثاني »سيد خان«، 
في  القياسيّة  األرقام  1968م،  التالي  العام  في 
المشاهدة؛ حيث شاهد الفيلم ما يقارب من ثمانية 
ماليين مشاهد. وفاز بالجائزة الثالثة ألفضل فيلم 
بينما  1969م،  السينمائّي  أضنة  مهرجان  في 
فاز كوني بجائزة أفضل ممثل. ومنذ ذلك العام، 
وتحديداً منذ عام 1970م، لمع نجم كوني كأحد 
الوضع  مجّسداً  السينمائيين،  المخرجين  أفضل 
جديدة  موجة  في  للبالد  المزري  االجتماعي 
للسينما التركيّة، ضّمت إلى جواره مخرجين من 
أوكتان  وزكي  دورو  وثريّا  كيرال  أردن  أمثال 
وعمر قاوور وشريف غوران.. حيث جعلوا اسم 

السينما التركيّة، منذ عام 1980م، يسطع نجمه 
في المحافل الدوليّة بقّوة.

اضطهاد الفنان

باألحرى  أو  كوني،  يلماز  صراعات  تنته  لم 
نجوميّة  على  حصوله  بعد  حتى  األحقاد ضده، 
لقب »ملك  السينمائّي؛ فمن  جديدة في اإلخراج 
بعد  نفسه  على  أطلقه  الذي  القبيح«،  الشاشة 
والمنتجين  الممثلين  من  سّراً  به  إلصاقه  تزايد 
كرهه،  في  مخلصين  ظلّوا  الذين  والصحافيين 
حاز  »القبيح«  بعنوان  فيلماً  صّور  أنّه  لدرجة 
على عدد من الجوائز، وصنع ضجة كبيرة في 
الوسطين الفني واالجتماعي، زادت من التهّجم 
عليه من األوساط البرجوازيّة واإلعالم الناطق 
تحكيم  لجنة  على  الضغط  حادثة  إلى  باسمها. 
مهرجان أضنة السينمائي من أجل التراجع عن 
المهرجان  جائزة  »األب«  فيلمه  بمنح  قراراها 
للمخرج  وإعطائها  له،  ممثل  أفضل  وجائزة 
»جونات آركين«، الذي رفض الجائزة وصّرح 
بأّن يلماز كوني أحّق بذلك. ثم بعد ذلك حادثة عدم 
منحه رتبة ضابط عند سوقه للخدمة العسكريّة، 
كانت  الثانويّة  الشهادة  على  حصوله  أّن  رغم 

تخّوله تلك الرتبة.
هو  الرتبة  على  من حصوله  المنع  سبب  وكان 
الذي  السجن  ذاك  بحقه.  بالسجن  أحكام  وجود 
يساق إليه مرتين أخريين؛ ففي السابع عشر من 
شهر آذار لعام 1972م يسجن بتهمة التحريض 
سبعة  بسجنه  ويحكم  الفوضوييّن،  ومساعدة 
الشاقة. ولكن يطلق سراحه  أعوام من األشغال 
في عام 1974م لصدور عفو عام. ولن يمضي 
على إطالق سراحه سوى مائة وعشرين يوماً، 

شهر  من  عشر  الرابع  يوم  في  يُساق  حتى 
السجن،  إلى  الثالثة  للمرة  1974م  لعام  أيلول 
لتنفيذ  له،  القتل  تهمة  تلفيق  بعد  المّرة  وهذه 
أّن  تسعة عشر عاماً. ورغم  لمدة  بالسجن  حكم 
القاتل الحقيقّي اعترف بأنّه القاتل، مع عشرات 
تلفيق  على  أصّرت  المحكمة  أّن  إال  الشهود، 
التهمة ليلماز كوني، بضغوط من شخصيّات لها 
وزنها المالّي واإلعالمّي والقومي في البالد، من 
كوني  ويهرب  الكردّي.  ذلك  من  التخلّص  أجل 
تشرين  شهر  من  عشر  الثاني  في  السجن  من 

األول لعام 1981م، ويلجأ إلى فرنسا.

جعبة كوين امتألت

 باإلنجازات والجوائز

السينمائيّة  الجوائز  بالعديد من  فاز  يلماز كوني 
التمثيل  في  المحليّة،  المهرجانات  في  سواء 
والسيناريو واإلخراج، وكذلك دوليّاً في سويسرا 
وأسبانيا وبلجيكا وبريطانيا..، ولكن أكبرها كان 
الذهبيّة،  السعفة  بجائزة  »الطريق«  فيلمه  فوز 
مناصفة مع فيلم مفقود للمخرج اليوناني كوستا 
دورته  في  السينمائي  كان  لمهرجان  غافراس، 

الخامسة والثالثين )1982م(.
»ماتوا  هي  روايات  أربع  كوني  يلماز  كتب 
و«زنزانتي«،  و«المتهم«،  محنية«  ورؤوسهم 
الفوز  لقائمة  رّشحته  التي  الرواية  و«صالبا« 
عشرات  كذلك  وكتب  لألدب،  نوبل  بجائزة 
القصص، إضافة إلى 53 سيناريو، وأخرج 17 
فيلماً سينمائيّاً، ومات في باريس بمرض عضال 
العظماء  أيلول 1984م ودفن في مقبرة  يوم 9 
)بيير الشيز(، وقال في آخر حواراته :«لم يكن 
هدفي من الحياة مزاولة الفن، بل محاولة تحرير 

شعبي من خالل هذا الفن«.
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67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

تخرج 300 متدرب/ـة من مركز تنمية الشباب في جل آغا لحد اآلن

انتقادات للحكومة السورية جراء حرائق السويداء ومطالبة بالتعويض

روناهي/ جل آغا- يحرص مركز »الشهيد علي مبارك« لتنمية الشباب في ناحية جل آغا التابع لهيئة الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة؛ على فتح أبوابه 
للطاقات الناشئة؛ لالستفادة مّنها واألخذ بيدها، وذلك بتقديم كافة الخدمات للتدريب المهني والحرفي؛ ليكونوا أصحاب مهٍن مستقبلية قادرين 

على إعالة أنفسهم وذويهم.

عليّها  الطالب  المركز  يدرب  كثيرة  مهٌن 
وبرادات-  غساالت  صيانة  حدادة-  )خياطة- 
تمديدات صحية  نسائية-  وديكور- حالقة  دهان 
تختار  حيث  إلكترونية(؛  صيانة  وكهربائية- 
المهنة ويتدرب عليّها حسب حاجة سوق العمل 

والمجتمع.
ويقع هذا المركز في ناحية جل آغا بالقرب من 
تخرج  لألجرة؛  بيت  في  الناحية  بلدية  مجلس 
في  افتتاحه  منذ  دورات  تسع  المكان  هذا  من 
عام 2017م، ليبلغ العدد اإلجمالي للمتخرجين/
ات ما يقارب 300 شاب وشابة؛ أي ما يقارب 
75 متدرب/ـة في كّل  دورة سنوياً؛ يمارسون 
أّن  بعد  حالياً  ميداني  بشكل  المهن  مختلف 
استفادوا مما قدم لهم من تدريب ورعاية ومتابعة 

بعد التخرج. 

آلية التخريج ورشوط  االستقبال

هذا وقد قامت صحيفتنا روناهي بزيارة للمركز 
خدمات  من  يقدمه  وما  نشاطه،  على  لالطالع 
لقاء مع الرئيسة  نظرية وعملية، فكان لنا بدايةً 
المشتركة بمركز تنمية الشباب والرياضة في جل 
الخمسة وثالثين  الشندي« ذات  آغا »منال عبد 
ربيعاً، والتي حدثتنا عن آلية التدريب؛ موضحةً 
بأّن التدريب يكون على ثالث دفعات: »النظري 
ومدته ثالثة أشهر، والعملي أربعة أشهر. وذلك 
في ورش التطبيق للممارسة العملية لما تعلموه 

يقدم  وبعدها  لشهرين،  المتابعة  فترة  ثم  نظرياً، 
يطرحه  الذي  المشروع  ومناقشة  للطالب  الدعم 

لمساعدته ضمن اإلمكانيات المتوفرة«.
أما بالنسبة لألعمار التي يستقبلها المركز؛ لتكون 
فاعلة في المجتمع تتراوح بين 15 إلى 19عاماً، 
وبشرط أن يكون خارج المدرسة، وبحسب منال 
ذوي  وكذلك  بنات،  هم  المستفيدين  أغلبية  فأن 
وضعهم  يمنعهم  ال  الذين  الخاصة  االحتياجات 

من العمل والمهّجرين أيضاً لهم األولوية.
وتابعت الرئيسة المشتركة لمركز تنمية الشباب 
والرياضة في جل آغا منال عبد الشندي حديثها 
المتخرجين  التخرج: »يمنح  عن مرحلة ما بعد 
هيئة  من  وشهادة  المحل  لفتح  الكافية  العدة 
الشباب والرياضة، والدعم المادي، حيث فتحت 
صيانة  مهنة  يمارسون  لشباب  محالت  ثالث 

الموبايالت في جل آغا والقرى المجاورة«.

ما هي الخطط املستقبلية 
لتوسيع العمل؟

الشباب  لجنة  عضو  أشار  ذاته  السياق  وفي 
والرياضة في جل آغا »شافع النزال« بأّن اإلقبال 
على المركز كان ضعيفاً في بداية المشروع، مما 
اضطرهم للقيام بجوالت كلجان شبابية في الهيئة 
لتشجيع الشباب على التسجيل ليستفيد 64 كوميناً 
من هذا المشروع، حيث يغطي حتى ريف جل 

آغا ليزداد اإلقبال تدريجياً. 
أما عن الخطط المستقبلية لتطوير هذا العمل فقد 
الخريجين  لتجميع  بأن هناك خطة  النزال  أشار 

وإدخالهم لسوق العمل ضمن عمل جماعي تحت 
الجزيرة  بإقليم  والرياضة  الشباب  هيئة  رعاية 

يعود ريعها للشباب العاملين وللهيئة.
لعدم  ومهنهم؛  طاقتهم  الستثمار  »وذلك  وتابع: 
بهم؛  خاصة  محالت  فتح  على  بعضهم  قدرة 
الفرصة  ويضيع  تعلمه  ما  ممارسة  من  فيحرم 

لعدم تمكنه من مزاولة حرفته«.

صعوبات تهدد استمرار 

عمل املركز

وعن المعوقات التي تعترض عملهم، أكد النزال 
بأّن عدم وجود مركز ثابت وتوفر البنية التحتية 
فهم  بإيقافه؛  مهدد  تجعله  المركز  لهذا  الحاضنة 
يستأجرون بيتاً لمتابعة عملهم، وال يعرفون بأّي 

لحظة يخرجون منه، على حد تعبيره.
في  والرياضة  الشباب  لجنة  عضو  واختتم 
دور  كورونا  لجائحة  بأّن  النزال  شافع  آغا  جل 
على  حريصون  وبأنّهم  عملهم،  تأخر  في  كبير 
سالمة المتدربين بعد انتهاء الحظر، حيث قاموا 

بحمالت توعية للحد من انتشار كورونا. 

وجهات نظر حول نشاط املركز

حيث  بالمركز،  العمل  لورش  توجهنا  وقد  هذا 
التدريب العملي لمهنة الكهرباء  الناشئون  يتلقى 
المنزلية؛ لنلتقي بالشباب الذين ينتظرون تخرجهم 
فكان  وجوههم؛  على  واضحاً  الحماس  بدا  وقد 
من  محمد«  فواز  »زانا  المتدرب  مع  وقفة  لنا 
الذي  قرية »آلة قوس« ابن الخمسة عشر عاماً 
»نصحتني  المركز:  في  تسجيله  سبب  عن  قال 
بأنّها  والذي شجعني  بالتسجيل،  قريتي  من  فتاة 
الدورات وتمارس  المستفيدات من  كانت إحدى 
فيها وهذا ما  أثبتت نشاطها  التي  الخياطة  مهنة 

حفزني«.
ذات  من  سليمان«  حسن  »دلشاد  الشاب  أما 
القرية ذو السادسة عشر عاماً، حدثنا عن سبب 
مستقبل  ذات  »مهنة  قائالً:  المهنة  لهذه  اختياره 
جيد ومردود مادي، وهي مهنة عملية وتناسب 

سوق العمل فهي مهنة مطلوبة«.
بأنهم  أوضح  فقد  المحددة  العمل  ساعات  وعن 
الواحدة ظهراً  حتى  الثامنة صباحاً  من  يعملون 

حيث يتم توصيلهم لقراهم من قبل المركز.
مهنة  لتفاصيل  وفهمهم  استيعابهم  مدى  وعن 
الكهرباء  مهنة  مدرب  نوه  المنزلية؛  الكهرباء 
الخامسة  ذو  النزال«  محمود  »أحمد  المنزلية 
بأنّهم  والثالثين عاماً؛ من أهالي جل آغا منوهاً 
نزل  حيث  الدورة،  من  الثانية  بالخطوة  بدأوا 
تفاصيل  على  لالطالع  العمل  لميدان  الطالب 
عن  يختلف  العملي  فالتطبيق  المهنة؛  وأسرار 
ذهنية  مهنة  الكهرباء  »مهنة  وقال:  النظري، 
90 بالمئة، وال تحتاج لجهد عضلي كبير وإنما 

تحتاج آلالت حديثة تساعدنا في العمل«.
للوقوف  زيارة  لنا  كان  أيضاً  الخياطة  ولورشة 
على تفاصيل العمل، ولقاء المتدربين من ذكور 
وإناث؛ حيث يحرص المركز على انتقاء المهن 
مهنة  معلم  ليكون  الجنسين؛  لكال  تجوز  التي 
الخياطة )قسم المد العربي والمجالس( وارشين 
من  سنة  والعشرين  السابعة  ذو  رمضان  علي 
لنا  ذكر  والذي  التقينا؛  من  أول  »شبك«  قرية 
التجربة  »تختلف  الطالب:  تعليم  في  تجربته 
والجلوس  المقص  فمسك  العملية،  عن  النظرية 

على مكنة الخياطة غير النظر إليّهما«.
الصفر  من  طالبه  مع  يبدأ  بأنّه  رمضان  وتابع 
األصعب،  في  ليتدرج  األساسيات  يعلمهم  حيث 
وال  خبرة،  من  لديّه  ما  كّل  يعطيهم  بأنّه  وأكد 

يبخل عليّهم بأسرار مهنته.

»اخرتت مهنتي برغبتي«

وهذا ما لمسناه من خالل عالقته بمتدربيه الذين 
ألنّهم  ويحبونهم؛  عليّهم  يقسو  ال  بأنّهم  أجمعوا 

يعلمهم بكّل ضمير وال يرشدهم إالّ لمصلحتهم.
التي  العيسى«  »غفران  بالشابة  والتقينا  كما   
ناحية  أبناء  من  عشر  الخامس  عامها  دخلت 
لمهنة  اختيارها  سبب  عن  حدثتنا  التي  آغا  جل 
ألنّي  الخياطة  مهنة  »اخترت  قائلةً:  الخياطة 
أّن  وأتمنى  اختياري ورغبتي  كانت  فقد  أحبّها؛ 

أتقنها«.
وكذلك كان لخالدية الجمعة ذات السادسة عشر 
من  أوضحت  مداخلة  آغا  جل  ناحية  من  عاماً 
لكنّهم  كمتدربين  يتعبون  ربما  بأنّهم  خاللها 
منهم  تجعل  المستقبل  في  طيبة  نتائج  سيقطفون 
شباب يخدمون وطنهم ومجتمعهم حسب وصفها، 
بأّن رغبتها في التعلم وإصرارها جعلها  مؤكدةً 
وتحقق  أخيراً  لتقبل  مراراً؛  التسجيل  تحاول 

حلمها.
براعم تقبل على حّب التعلم بشغف، وتحلم بيوم 
عوناً  لتكون  العمل؛  بمجال  واالنخراط  التخرج 
لعائالتها؛ بدعم من هيئة الشباب  لوطنها وسنداً 
والرياضة بإقليم الجزيرة؛ التي تحرص على أّن 
للشباب ليكونوا فاعلين في المجتمع  تكون ملجأً 

ونافعين له. 

وسط  السورية  للحكومة  الذعة  انتقادات 
السويداء  في  كما  الحرائق  سيناريو  تكرار 
بريف  المثمرة  األشجار  آالف  تضررت  حيث 
ثمانية  من  ألكثر  استمر  حريق  جراء  السويداء 
أيام، والمتهم عنصر من »الدفاع الوطني« التابع 

للحكومة السورية.
قدرت مصادر تابعة للحكومة السورية األضرار 
بالسويداء  أيام  لثالثة  دامت  التي خلفتها حرائق 
دونم   /3000/ نحو  باحتراق  سوريا،  جنوبي 
المثمرة  األشجار  من   /2600/ وتضرر 

والحراجية.
التابع  اإلطفاء  فوج  قائد  الصدد  بهذا  وقال 
أكبر  ثاني  مدينة صلخد،  في  السورية  للحكومة 
الحرائق  إن  راس،  أبو  محمود  السويداء،  مدن 
لبلدة  التابعة  العز،  أبو  منطقة  في  بدايةً  اندلعت 

حبران.
بعد  أخمد  الحريق  بأن  برس  لنورث  وأضاف 

خمس ساعات بالتعاون مع السكان.

املساحات املترضرة 

وأشار »أبو راس« إلى تضرر /1500/ شجرة 
األشجار  من  المئات  إلى  باإلضافة  حراجية 

المثمرة كالتفاح والعنب واللوز والتين.
الحريق  جراء  المتضررة  المساحات  وقدر 

بـ/2500/ دونم.

»بفعل فاعل«

 وأكد قائد فوج اإلطفاء بمدينة صلخد، أن أحد 
سكان المنطقة تقدم ببالغ إلى قيادة الشرطة في 
المنطقة يتهم فيه عنصراً من »الدفاع الوطني« 

التابع للحكومة السورية.
مزارع  وهو  عام(   65( سعد  أبو  سماح  وقال 
»إن  برس:  لنورث  حبران  بلدة  من  متضرر 
مساء  العز،  أبو  منطقة  في  تجددت  الحرائق 
صباح  حتى  واستمرت  الماضي  الثالثاء 

األربعاء«.
وأضاف أنه وبعد إخماد الحرائق، عادت النيران 

لتلتهم ما تبقى من مزارع حبران الغربية.
يستطيعوا  لم  أنهم  إلى  أسعد  أبو  سماح  وأشار 

مع  اإلطفاء  فوج  تكاتف  رغم  عليها  السيطرة 
السكان المحليين حتى ساعات الصباح األولى.

»من ال تحمي املواطن كيف 
ستحمي أرضه«

لحماية  القرى  غالبية  في  األصوات  وتعالت 
كونها  األشجار  وبساتين  الزراعية  المحاصيل 
الوضع  بات  أن  بعد  للعيش  الوحيد  السبيل 
إال  سبيل  وال  االنهيار،  شفا  على  االقتصادي 
العودة لألرض كي تحمي المجتمع من كوارث 
الجوع، إال أن الفوج لم يفلح في مهمته واحترق 
ألهلها  النافعة  الزراعية  األراضي  من  الكثير 

وكذلك األشجار المثمرة.
من  كثير  قلق  أثار  الحرائق  مسلسل  تكرار 
الفالحين، وخاصة من تعتبر أرضه هي مصدر 
عطا،  أسامة  أبو  حال  هو  كما  الوحيد،  رزقه 
الغربي  الريف  بلدات  إحدى  في  يسكن  فالح 
من محافظة السويداء، قال لـ«العربي الجديد«، 
»األرض هي مصدر رزقنا الوحيد، نعيش على 
للعام، وحرق األرض يعني  العام  تنتجه من  ما 

تجويعنا وتجويع عائالتنا«.
وأعرب عن استغرابه من »عدم تحرك مؤسسات 

الدولة لوقف هذه الجرائم، وحماية األراضي«، 
كيف  المواطن  تحمي  ال  من  »لكن  مستدركا 

ستحمي أرضه؟«.
أن  »المشكلة  بريك  محمود  أبو  قال  جهته،  من 
فرق  تدعم  وال  جدية،  تحقيقات  تفتح  ال  الدولة 
اإلطفاء سواء بالعناصر أو اآلليات، لتكون لديها 
القدرة على االستجابة أكثر، ومن جهة أخرى ال 
التعويض  نوع من  أي  يتلقى من تحرق أرضه 

ولو بالحد األدنى«.

احرتاق 2600 شجرة حراجية

بلدة  في  الزراعية  اإلرشادية  الوحدة  وتقدر 
حتى  المتضررة  المساحات  إجمالي  حبران 
األراضي  من  دونماً  بنحو /3000/ أالف  اآلن 

تضررت فيها 2600 شجرة حراجية ومثمرة.
حرائق  سوريا  وسط  والالذقية  حماة  وشهدت 
لتعامل  انتقادات  وسط  أيام،  ثمانية  من  ألكثر 
وإخفائها  السورية  للحكومة  التابعة  المؤسسات 
أهالي  قبل  من  مطالبة  جانب  إلى  للحقائق، 
من  تخوفهم  عن  ناهيك  بتعويضهم،  المنطقة 

تكرار السيناريو في كل عام.
التواصل  مواقع  على  ناشطون  وأطلق  كما 

االجتماعي وسم #سوريا_ تحترق

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ حسام دخيل

عودة القطن لواجهة المحاصيل الزراعية وموسم مبشر يرجوه الفالحون

توضيح كيفية توزيع البذار على فالحي الشمال السوري

روناهي/ الشدادي ـ يتمتع القطاع الزراعي في مناطق شمال وشرق سوريا بفرص واسعة وإمكانات هائلة تشجع على االستثمار به؛ لما تحويه المنطقة من أراضي خصبة 

ومساحات زراعية واسعة، فضاًل عن وفرة المياه الجوفية منها واألنهار التي تمر من خاللها؛ مما جعل الزراعة العمود الفقري القتصاد المنطقة وجعلها سلة الغذاء الرئيسية 

لمناطق سوريا عمومًا طيلة العقود المنصرمة.

تركيا وحرب المياه
الزراعة  الحسكة عن  انقطعت مناطق جنوب 
تحكم  بعد  الصيفي  الموسم  عن  وباألخص 
الشريان  يعد  الذي  الخابور  نهر  بمياه  تركيا 
ٍمن  قادم  عبرها  يمر  الذي  للحسكة,  الحيوي 
مدينة  إلى  وصوالً  العين  رأس  كانيه/  سري 
جريانه  ومنع  الزور,  دير  شرق  البصيرة 
بعد  وذلك  السورية  األراضي  في  كلي  بشكل 
إقامة السدود الكبيرة عليه داخل أراضيها؛ مما 
حرم آالف العوائل السورية والتي كانت تعتمد 
باإلضافة  الزراعة،  على  دخلها  توفير  في 
المنطقة ونفوق عدد  اقتصاد  نواة  إلى ضرب 
وأهمها  الصيفية  الزراعية  المحاصيل  من 

محصول القطن.

منحة ربانية تعيد املنطقة 
للحياة من جديد

بعد عقٍد كامل من الجفاف وقلة األمطار وشح 
إلهياً  تدخالً  المنطقة  احتاجت  الخابور؛  نهر 
والذي كان قد حصل في موسم 2018ـ  2019 
كميات  هطول  عبر   2020  -2019 وموسم 
كبيرة من األمطار والتي اعتبرت بمثابة جهاز 

الصدمة الكهربائية إلنعاش األرض من جديد 
السدود  امتالء  عن  وفضالً  للحياة,  وإعادتها 
مما فتح الباب على مصراعيه إلعادة الحركة 

الزراعية إلى المنطقة.

محاصيل اسرتاتيجية

 تعود من جديد

الخليف:  حسن  المزارع  يقول  الصدد؛  وبهذا 
عن  سنوات  عشر  من  أكثر  دام  توقف  »بعد 
وسنين  الخابور  نهر  شح  بسبب  الزراعة 
الحرب التي مرت بها المنطقة؛ بدأت الحركة 
بعد  عهدها  لسابق  تدريجياً  تعود  الزراعية 
التزام لجنة الزراعة بفتح بوابات سد الحسكة 
والشدادي  العريشة  لنواحي  المغذي  الجنوبي 
دير  شرق  البصيرة  إلى  ووصوالً  ومركدة 

زراعة  على  المزارعون  شجع  مما  الزور؛ 
وبعض  والسمسم  القطن  بمحاصيل  أراضيهم 
الخضار الصيفية«؛ وقال الخليف موكداً على 

عودة محصول القطن بقوة هذا الموسم. 
ويتابع الخليف حديثه: »قمت بزراعة األرض 
البالغة مساحتها 30 دونم بمحصولي السمسم 
والقطن؛ والمؤشرات تشير إلى موسم مبشر«؛ 
وتمنى الخليف أن يكون اإلنتاج على مستوى 
أشعة  تحت  المزارعون  بذله  الذي  التعب 

الشمس الحارقة.

مطالبات بتوفري مزيد من الدعم 
للقطاع الزراعي

وطالب المزارع حسن الخليف في نهاية حديثه 
باإلدارة  الزراعة  لجان  في  المعنية  الجهات 
الذاتية بتوفير مزيد من الدعم للقطاع الزراعي 
وللمزارعين وتنشيط الزراعة في شمال وشرق 
سوريا من خالل تقديم التسهيالت للمزارعين 
الالزمة  باألسمدة  ومدهم  أراضيهم  الستثمار 

المنطقة  على  بالفائدة  يعود  مما  والمحروقات 
بالكامل.

المشترك  الرئيس  التقينا  نفسه؛  السياق  وفي 
المجيد عبيد  الشدادي عبد  في  الزراعة  للجنة 
حيث قال: »إن المساحات التي تم زراعتها في 
الناحية بلغت 4800 دونم مزروعة بمحصول 
بمحصول  مزروعة  دونم  و3500  القطن، 
موسم  إلى  تشير  المعطيات  وكل  السمسم, 

مبشر«.
 وأضاف عبيد: »إن أكثر ما شجع المزارعون 
على استثمار أراضيهم هو وفرة المياه, حيث 
نهر  لتغذية  الجنوبي  السد  بوابات  فتح  تم 
استفادة  لضمان  زمني  جدول  وفق  الخابور 

كافة المزارعين من المياه لري محاصيلهم«.
وأشار عبيد إلى أن الدعم اقتصر هذا الموسم 
المازوت  بمادة  المزارعين  ومد  التنظيم  على 
الالزمة لتشغيل المحركات الزراعية، مبيناً أنه 
خالل المواسم القادمة سيتم العمل على توفير 
القطاع  تقوية  على  والعمل  الدعم  من  المزيد 

الزراعي.

ال معلومات عن آلية تسويق 
املحصول الصيفي

مع اقتراب وقت جني المحصول الصيفي لهذا 
الموسم؛ نوه الرئيس المشترك للجنة الزراعة 
في الشدادي في نهاية حديثه إلى أنه لم تردهم 
محاصيل  لتسويق  معينة  آلية  اللحظة  حتى 
المزارعين مؤكداً على أنه في حال ورود أي 
جديد بالنسبة لتسويق المحاصيل؛ سيتم إعالم 
لجنة  تقديم  مبيناً  المعتمدة  باآللية  المزارعين 

الزراعة كل التسهيالت الالزمة لهم.
والجدير ذكره فيما يخص الموسم الشتوي بأنه 
ليرة سورية  بـ 365  القمح  تسعيرة  تحديد  تم 
الحصول  مزارع  أي  وبإمكان  الواحد  للكيلو 

عليها من المراكز المخصصة.

أوضح الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد في 
الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان  اإلدارة 
بارودو أن توزيع بذار القمح على المزارعين 
سيتم بالسعر المحدد، منوهاً أن لديهم مراكز 
وشرق  شمال  مناطق  كافة  على  موّزعة 

سوريا.
وأصدرت هيئة االقتصاد والزراعة تعميماً في 
وقٍت سابق حددت فيه تاريخ العاشر من شهر 
أيلول الحالي موعداً لبدء عملية توزيع البذار 
على الفالحين، بموجب التنظيم الزراعي من 

قبل مديريات الزراعة في كل منطقة.

يف كل عام خطط جديدة 
لتحقيق االكتفاء الذايت

لهيئة  المشترك  الرئيس  تحدث  الّصدد؛  وبهذا 
بارودو  سلمان  الذاتية  اإلدارة  في  االقتصاد 
لوكالة هاوار، عن آلية توزيع البذار ومراكز 
التوزيع، وقال: »في كل عام نضع خّطة شراء 
من مادة القمح من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في 

كل منطقة«.

من  الزراعي  القطاع  »إن  بارودو:  وأضاف 
مناطقنا،  في  والمهمة  األساسية  القطاعات 
يُعتبر  الذي  القمح  زراعة محصول  وبخاصةً 
من المواد االستراتيجية، وأهم مصدر للغذاء«.
وعن نوعية البذار الذي سيوّزع على الفالحين، 
بيّن بارودو قائالً: »إن نوعية البذار التي سيتم 
توزيعها على الفالحين، هو من نوعية البذار 

الُمحّسن )العقود(«.
ولفت خالل حديثه إلى أن هيئة االقتصاد في 
مع  اجتماعات  سلسلة  نّظمت  الذاتية،  اإلدارة 
الفالحية  واالتحادات  الزراعية  اللجان  كافة 
وشركة التّطوير المجتمع الزراعي، من أجل 
التدابير  ألخذ  منطقة  كل  مخّصصات  معرفة 

الالزمة«.

تجهيز مراكز االستالم يف 

املناطق كافة

في  ومنتشرة  ُمجّهزة  المراكز  أن  إلى  وأشار 
كافة أنحاء مناطق شمال وشرق سوريا، بينما 
انتهت عملية الغربلة والتعقيم للتحضير لموسم 

2020 ـ 2021«.
وعن كيفية تحديد سعر البذار؛ أوضح الرئيس 
الذاتية  اإلدارة  في  االقتصاد  لهيئة  المشترك 
قائالً:  بارودو  سلمان  سوريا  وشرق  لشمال 
سلسلة  عقد  بعد  البذار  قيمة  تحديد  »جاء 
تم  وعليه  المختّصة،  الجهات  مع  اجتماعات 

تحديد سعر البذار المعقم والمغربل والمكيس 
رغم  سورية،  ليرة  بـ 360  للزراعة  الجاهز 
 385 بـ  ُكلّفة  المادة  هذه  شراء  متوسط  أن 
ل.س، باإلضافة لـ 75 ليرة للكيلو الواحد قيمة 
فمجمل  والعمال،  واألكياس  والتعقيم  الغربلة 
 435 لـ  وصلت  الواحد  للكيلو  المصاريف 
ليرة فتسعيرتنا كانت من أجل تشجيع الفالحين 

ومساعدتهم«.
المشترك  الرئيس  أكد  حديثه  نهاية  وفي 
سلمان  الذاتية  اإلدارة  في  االقتصاد  لهيئة 
بارودو على أنه سيبدأ التوزيع على الفالحين 
والمنتجين بحسب إجراءات التوزيع التي تتم 
المديريات  قبل  الزراعي من  التنظيم  بموجب 

الزراعية. 


