
العدد  1039 -  الخميس  2020/11/26م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

رئيسة التحرير:
سوزان علي 

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني:
ديالن أحمد

صحيفة روناهي

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

shrktronahi@gmail.com
Ronahi.net

يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  
  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

العدد  1039 -  الخميس  2020/11/26م

روناهي/الطبقة - بهدف دعم األطفال والتأكيد 
على ضرورة إبعادهم عن الحروب والنزاعات 
التابعة  المرأة  لجنة  أقامت  حولهم  الدائرة 
لإلدارة المدنيّة الديمقراطية لمنطقة الطبقة يوم 
االثنين المصادف لذكرى اليوم العالمي لحقوق 
الثقافة  مركز  في  الطبقة  ألطفال  حفل  الطفل 

والفن.

بحضور ممثلين عن المؤسسات المدنيّة ومجلس 
بدأ  األهالي  من  والعشرات  الشهداء  عوائل  
االحتفال في مسرح الغناء بمركز الثقافة والفن 
أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الطبقة  في 
على  أكدت  كلمات  بعدها  ألقيت  الشهداء، 
أحداث  عن  وإبعادهم  األطفال  حماية  ضرورة 
ظل  في  بالعيش  حقهم  ليُكملوا  والقتل  العنف 
طفولة سليمة, ثم تتالت مراسم االحتفال بعروض 
غنائية ومسرحية من األطفال المشاركين وسط 
الحفل  انتهاء  وقبيل  األطفال  من  عارمة  فرحة 
وزعت لجنة المرأة بالتنسيق مع مجلس عوائل 
الذين  الشهداء  ألبناء  وألعاب  هدايا  الشهداء 
ضحوا بأنفسهم ليعيش أطفالهم حياتهم المستقرة 

واآلمنة.

نسعى جاهدين لحامية أطفالنا

وللحديث  الحفل  لمجريات  متابعتنا  وخالل 
صحيفتنا  التقت  االحتفال  من  الهدف  عن  أكثر 
»روناهي« مع منسقيّة المرأة في اإلدارة المدنية 
التي  الناجي  والء  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
منذ  البالد  في  الدائرة  الحرب  »بسبب  قالت: 
والقسوة  العنف  من  شيئاً  ذلك  ولّد  سنوات  تسع 
علينا  توجب  ذلك  وعلى  أطفالنا  نفوس  داخل 

تقرير/ محمد إبراهيم

مسد.. الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول أطفال الطبقة... فرحتنا كبرية... ُنريد السالم
إلى الحل السياسي

بهدف الحفاظ على وحدة األراضي السورية، وإنهاء األزمة السورية، وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم، وإنهاء االستبداد ومخططات االحتالل 
بتغيير ديمغرافية المنطقة؛ عقد مجلس سوريا الديمقراطية المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات...«2

المرأة والثورة.. تاريخ من النضال ضمن العمال 
الكردستاين ويف روج آفا

رزكار قاسم: »هناك من يعمل عىل 
إفشال مساعي وحدة الصف الكردي«

 جاء تأسيس حزب العمال الكردستاني كوالدة جديدة للمرأة الحرة، بنهج وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن، وانبثقت من شعاعها بعد سنوات عديدة ثورة 
روج آفا والشمال السوري لتكمل رسالة المرأة نحو الحرية والديمقراطية...«3

أوضح رئيس حركة التجديد الكردستاني في سوريا رزكار قاسم بأن الدول األوروبية تُدرك جيداً مدى 
خطورة الدور الذي يلعبهُ أردوغان بسياساته في العمق األوروبي، وأكد: »باعتقادي أن أردوغان 
سيبدأ في الفترة المقبلة باتباع سياسة االنبطاح، وبمجيء جو بايدن ستكون السياسة األمريكيّة أكثر 

وضوحاً وثباتاً، إذ إن مصالحها االستراتيجية تفرض وجودها الدائم في المنطقة«...«4

 أنقرة و »أمراء الحرب«... شركاء
بسرقة زيت عفرين وتسويقه

تمويل  يكون مصدر  قد  المحلّي  متجرك  في  الموجود  الزيتون  تحت عنوان الفت »زيت 
 The Daily ألمراء الحرب السوريين«، كتب ماثيو بيتي تحقيقاً صحفيّاً نشرته صحيفة
عفرين،  زيت  سرقة  حول   2020/11/23 في  األمريكيّة  بيست«  »الديلي   Beast
ووصوله إلى متاجر الواليات المتحدة األمريكيّة، وحاول اإلجابة بموضوعية عن األسئلة 
المطروحة، وأشار إلى تهاون البيت األبيض مع أنقرة التي دعمت المرتزقة في العدوان 

على عفرين واحتاللها...«9

عدسة عبدالرحمن محمد محمد

إبعادهم عن هذه األحداث عن طريق الفعاليات 
ِمنّا  والمهرجانات والروضات وغيرها محاولةً 
بمناسبة  فاليوم  البريئة،  طفولتهم  إلى  إعادتهم 
ذكرى اليوم العالمي للطفل أقمنا الحفل ألطفال 
الطبقة جميعاً بشكل عام وأطفال الشهداء بشكل 
حتى  الشهداء  أطفال  على  التركيز  تم  خاص, 

يعلموا أننا جميعاً حولهم وسنداً لهم« 

َسِئمنا من الحرب الدائرة
 نُريُد السالم

األحمد  أسماء  الطفلة  مع  صحيفتنا  التقت  كما 
وتحدثت أسماء: »لقد سئمنا من الحروب والعنف 
والقتل وباألخص عندما كان داعش يسيطر على 
المنطقة كان الخوف يرافقنا أينما ذهبنا خوفاَ منهم 
أن يقتلوننا أو يضربوننا، أما بعد تحرير مدينتنا 
لنا  عادات  الديمقراطية  سوريا  قوات  قبل  من 
حياتنا تدريجياً نحو األفضل, فنحن اليوم كأطفال 
مدينة الطبقة فرحتنا عارمة في هذا الحفل غنينا 
أكثر من  الوصف  يَسعني  ورقصنا ودبكنا, وال 

ذلك عجزت الكلمات عن التعبير« .
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نساء الشدادي: »ليخرج العالم عن صمته حيال ما تتعرض له المرأة السورية«

محررة الصفحة - هايستان أحمد محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

مسد.. الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول 

إلى الحل السياسي

لوحات فنية تكشف تعنيف المرأة في 
مناطق احتلتها تركيا االستعمارية

وجهاء العشائر بالرقة يتساءلون أين 
هي روسيا كدولة ضامنة في المنطقة؟!

علماء يصنعون الماس في 
دقائق معدودة داخل المختبر

رئيسة حزب في تركيا: أردوغان ال يمتلك القدرة على تنفيذ اإلصالحات

محاور عدة ناقشها ممثلو اإلدارة الذاتية ومسد مع 
وزيرة خارجية السويد

لقاحات كورونا الفّعالة تقترب من المرحلة الحاسمة 
لتطعيم البشر

العلماء يحددون ألول مرة أوجه التشابه 

بين الدماغ البشري والكون

سباق  في  شهيرة  طبية  مختبرات  انخرطت 
الهادفة  السريرية  للتجارب  األخيرة  المرحلة 
كورونا.  لفيروس  مضادة  لقاحات  تطوير  إلى 
وفي حين أن النتائج التي تم التوصل إليها تبدو 
المستمرة  المعركة  نهاية  بقرب  وتبشر  مطمئنة 
منذ عدة أشهر ضد الوباء، فإن الموافقة النهائية 
التأكد  التنظيمية بعد  اللقاحات من الجهات  على 
االستخدام  والمناعة ستدعم  السالمة  بيانات  من 

الواثق ألكثر اللقاحات فاعلية.
يحبس العالم أنفاسه في انتظار التوصل إلى لقاح 
أصاب  الذي  كورونا  فيروس  ضد  وفعال  آمن 
مليون شخص  من  أكثر  بحياة  وأودى  الماليين 
جميع  في  االقتصاد  عجلة  وأوقف  اآلن،  حتى 

أنحاء العالم.
المبّشرة بشأن توفر  الطبية  وفي خضم األخبار 
أكثر من لقاح للقضاء على الوباء، قالت شركة 
أسترازينيكا إن فاعلية لقاحها للوقاية من فيروس 
كورونا المستجد قد تصل إلى نحو 90 في المئة 
ودون أي آثار جانبية خطرة. وأسترازينيكا هي 
إيجابية  بيانات  عن  تكشف  أدوية  شركة  أحدث 

مبدئية في السباق العالمي الحتواء الجائحة.

في  متقدمة  مراحل  تجارب  بيانات  وأظهرت 
طورته  الذي  اللقاح  أن  والبرازيل  بريطانيا 
تصل  أكسفورد  جامعة  مع  بالتعاون  الشركة 
فاعليته إلى 90 في المئة في الوقاية من كوفيد – 
19، إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم 

جرعة كاملة، وبينهما شهر على األقل.
فاعلية  التطعيم  في  أخرى  طريقة  وأظهرت 
بجرعتين  التطعيم  تم  إذا  المئة،  في  نسبتها 62 
وبالتالي  األقل،  على  شهر  يفصلهما  كاملتين 
طريقتي  من  للبيانات  المجمع  التحليل  أظهر 
التطعيم متوسط فعالية 70 في المئة للحماية من 

الفيروس.
أي  عن  تكشف  لم  التجارب  إن  الشركة  وقالت 
تحمل  وكان  بالسالمة،  متعلقة  خطرة  وقائع 

المشاركين له جيداً في طريقتي التطعيم.
وجاءت النتائج التي تظهر نطاق فاعلية بين 60 
و90 في المئة بعد أن نشرت شركات أميركية 
منافسة نتائج أولية في األسابيع الماضية تظهر 

فاعلية تفوق 90 في المئة.
وعلى الرغم من أن فاعلية لقاح أسترازينيكا أقل 
من فاعلية لقاحات شركات أميركية منافسة، إال 

ستعزز  البيانات  إن  يقولون  الصحة  خبراء  أن 
الثقة في فرص النجاح في تطوير عدة لقاحات 
العالم  أن  إذ  المرض بطرق مختلفة  للوقاية من 
بالطلب  للوفاء  اللقاحات  من  للكثير  سيحتاج 

العالمي.
ومن جانبها، أعلنت شركة نوفافاكس األميركية 
»منع  في  لقاحها  نجاح  الحيوية،  للتكنولوجيا 

العدوى« بين قرود المكاك الريسوسي.
المثير«  بـ«االختراق  اللقاح  العلماء  ووصف 
الذي من شأنه أن يضع نهاية للمعركة المستمرة 
منذ عدة أشهر ضد الوباء، إذا ثبتت فعاليته في 
منع انتقال العدوى بالفيروس بين البشر، لكنهم 
اختالفات  إلى  نظراً  الحذر  توخي  إلى  دعوا 

طريقة عمل الفيروسات لدى القرود والبشر.
وبعد نجاح تجربتها األولية على الفئران، منحت 
المكاك  قرود  من  العشرات  نوفافاكس  شركة 
القوة،  الريسوسي جرعتين من لقاحها، متفاوتة 
بفيروس  تصيبهم  أن  قبل  أسابيع  ثالثة  بفارق 
إصابة  في  الفيروس  يتسبب  لم  حيث  كورونا، 
فقط  نسخه  تم  وعندما  بالمرض،  القرود  معظم 
في رئتي قرد واحد حصل على أقل جرعة من 

اللقاح، قاوم القرد العدوى خالل 4 أيام.
إذا  ما  حالياً  األميركية  األدوية  شركة  وتدرس 
ومن  البشر،  على  الفاعلية  نفس  للقاح  كانت 
شأن ذلك القضاء نهائياً على الوباء ورفع القيود 
دمرت  التي  الوقائية  واإلجراءات  االحترازية 

االقتصاد العالمي.
قسم  رئيس  غلين،  غريغوري  الدكتور  وقال 
البحث والتطوير في نوفافاكس »إذا حدث نفس 

السيناريو  هو  هذا  فسيكون  البشر،  على  التأثير 
الحلم للقاح«.

 60 شراء  على  البريطانية  الحكومة  ووافقت 
لضمان  »نوفافاكس«،  لقاح  من  جرعة  مليون 
توزيعه في أسرع وقت ممكن، إذا تمت الموافقة 
التأكد  بعد  التنظيمية  الجهات  من  عليه  النهائية 
من بيانات السالمة والمناعة والفعالية للقاح التي 

ستدعم االستخدام الواثق للقاح.

اإلنسان  دماغ  في  العصبية  الخاليا  شبكة  تعد 
األنظمة  أكثر  من  للمجرات  الكونية  والشبكة 
توجد  هل  لكن  الطبيعة،  في  وتعقيداً  صعوبة 

أوجه تشابه بين هذين النظامين؟
من  الكثير  الكون  بعجائب  المهتمون  يتداول 
الشكل  في  الكبير  التشابه  تظهر  التي  الصور 
وشبكة  العصبية  الدماغ  شبكة  من  لكل  المعقد 
يعتقدون  أنهم  المتشعبة، حتى  الكبيرة  المجرات 

أن الكون ما هو إال دماغ عمالق.
كونه  يتعدى  ال  األمر  أن  اآلخر  البعض  ويظن 
األمر  فإن  التشابه  إلثبات  وأنه  بصرياً،  وهماً 
صورتين  وضع  من  أكثر  هو  ما  إلى  يحتاج 

متشابهتين بجوار بعضهما البعض.
وفروا  فقد  الدراسة  في  الباحثون  فعله  ما  وهذا 
ألول مرة إجابة علمية على هذا السؤال، وهي 
نعم يوجد تشابه كبير بين شبكة الدماغ العصبي 

وشبكة المجرات الكونية.

إجابة السؤال املثري للجدل

يقول الباحثون بالدراسة إنه في هذا العمل الجديد 
األعصاب  وعلم  الكون  علم  من  طرقاً  نطبق 
المثير  السؤال  هذا  الستكشاف  الشبكة  وتحليل 
للجدل من الناحية الكمية ألول مرة، ونستكشف 
والشبكية  والمورفولوجية  الهيكلية  الخصائص 
من  الرائعين  النظامين  لهذين  الذاكرة  وقدرة 

خالل نهج كمي.
وقارن كل من فرانكو فازا عالم الفيزياء الفلكية 

فيليتي  وألبرتو  بإيطاليا،  بولونيا  جامعة  في 
اإليطالية  فيرونا  جامعة  في  األعصاب  جراح 

بين الشبكتين، لتظهر لهما أوجه تشابه مفاجئة.
فعلى الرغم من االختالف الكبير في الحجم بين 
شبكة الدماغ العصبية وشبكة المجرات الكونية 
مفترق  على  يقع  الذي   - الكمي  تحليلهما  فإن 
 - الكونيات وجراحة األعصاب  بين علم  طرق 
يشير إلى أنه يمكن للعمليات الفيزيائية المتنوعة 
بناء هياكل تتميز بمستويات متماثلة من التعقيد 

والتنظيم الذاتي.
على  الحصول  أجل  من  إنه  الباحثان  ويقول 
تحليل متجانس لكال النظامين فإن عملنا ال يأخذ 
ولكن  الحقيقي  العصبي  االتصال  االعتبار  في 

تقريبه.
درجة  أن  يبدو  البسيط  القرب  على  وبناًء 
تشير   - تحليلنا  يكشفها  التي   - المثيرة  التشابه 
المعقدين  النظامين  لكال  الذاتي  التنظيم  أن  إلى 
من المحتمل أن يتشكل من خالل مبادئ مماثلة 
من  الرغم  على  وذلك  الشبكة،  لديناميكيات 

اختالف المقاييس والعمليات بشكل جذري.

أوجه مؤكدة وغري متوقعة

العصبية  شبكته  بفضل  البشري  الدماغ  يعمل 
الواسعة التي تحتوي على ما يقارب 69 مليار 
من  المرئي  الكون  يتكون  فيما  عصبية،  خلية 
شبكة كونية من 100 مليار مجرة على األقل، 
وداخل كال النظامين تتكون 30% فقط من كتلة 

وترتب  وخاليا عصبية،  مجرات  من  الشبكتين 
خيوط  في  نفسها  العصبية  والخاليا  المجرات 

طويلة أو عقد بين الخيوط.
من   %70 يتكون  النظامين  كال  داخل  أخيراً 
توزيع الكتلة أو الطاقة من مكونات تلعب على 
والطاقة  الدماغ  في  الماء  سلبياً،  دوراً  يبدو  ما 
المظلمة في الكون المرئي، وبدءاً من الميزات 
المشتركة للنظامين قارن الباحثان محاكاة شبكة 

المجرات بأقسام من القشرة الدماغية والمخيخ.
ويوضح فرانكو فازا: »لقد حسبنا الكثافة الطيفية 
لكال النظامين، وهي تقنية تستخدم غالباً في علم 
للمجرات،  المكاني  التوزيع  لدراسة  الكونيات 
وأظهرت تحليلنا أن توزيع التذبذب داخل الشبكة 
العصبية في المخيخ على مقياس من ميكرومتر 
المادة  توزيع  نفس  يتبع  مليمتر   0.1 إلى  واحد 
نطاق  على  بالطبع  ولكن  الكونية،  الشبكة  في 
مليون سنة  إلى 500  يبدأ من 5 ماليين  أوسع 

ضوئية«.
التي  المعالم  بحساب بعض  الباحثان أيضاً  وقام 
تميز كالً من الشبكة العصبية والشبكة الكونية، 
مثل متوسط عدد االتصاالت في كل عقدة وميل 
ذات  المركزية  العقد  في  اتصاالت  عدة  تجميع 

الصلة داخل الشبكة.
حددت  أخرى،  »مرة  فيليتي  ألبرتو  ويقول 
متوقعة،  غير  اتفاق  مستويات  الهيكلية  المعالم 
من المحتمل أن االتصال داخل الشبكتين يتطور 
الرغم  لمبادئ فيزيائية مماثلة، وذلك على  وفقاً 
من االختالف الواضح بين القوى الفيزيائية التي 

تنظم المجرات والخاليا العصبية«.
المعقدتين  الشبكتين  هاتين  فإن  لفيليتي،  ووفقاً 
تظهران أوجه تشابه بين بعضهما البعض أكثر 
وإحدى  الكونية  الشبكة  بين  المشتركة  تلك  من 
أحد  وداخل  العصبية  الشبكة  أو  المجرات، 

األجسام العصبية.
وتحث النتائج المشجعة لهذه الدراسة التجريبية 
التحليل  تقنيات  بأن  االعتقاد  على  الباحثين 
الجديدة والفعالة في كال المجالين - علم الكونيات 
أفضل  بفهم  ستسمح   - األعصاب  وجراحة 
للديناميكيات الكامنة وراء التطور الزمني لهذين 

النظامين.

الشدادي  نساء  شددت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
على أن الهيمنة الذكورية تديم العنف العالمي على 
المرأة، مؤكدات أنهن كنساء يمتلكن القوة والتصميم 

واإلرادة لتحقيق العدالة والمساواة.
العالمي  اليوم  بمناسبة  الشدادي  نساء  أصدرت 
لمناهضة العنف ضد المرأة بياناً وضحت فيه العنف 
الذكورية  الهيمنة  قبل  من  المرأة  بحق  يمارس  الذي 
أجل  من  وسيناضلن  يستسلمن  لن  أنهن  إلى  مشيرة 

المساواة.
وقرئ البيان من قبل اإلدارية في مؤتمر ستار »رهف 
البيان: »رفيقات دربنا  العالي«، ومما جاء في نص 
اللواتي  الحرية، نساء شمال وشرق سوريا  عاشقات 
مقاومتهن  خالل  من  وأصبحن  الثمن  ودفعن  عانين 
ورفيقات  أخواتنا  األوسط،  الشرق  في  المعة  نجوماً 
دربنا وجميع النساء العاشقات للحرية، نرفع أصواتنا 

من جغرافية هزمت تنظيم داعش وأمثالها بمقاومتها 
العظيمة«.

وذكر أيضاً: »نحن نعلم أن هذه المرحلة صعبة للغاية 
فنحن نتعرض ألشد الهجمات الوحشية لنيأس ونستسلم 
يديم  الذكوري  الهيمنة  نظام  إن  المفروضة،  للحياة 
الدين والتمييز على أساس  العالمي من خالل  العنف 
الممارس  والعنف  التحريض  إن  والقومية،  الجنس 

ضد المرأة يهدف إلى استسالمها وجعلها صامتة«. 
وأشار إلى أن الذكورية هي أخطر جزء من إيديولوجية 
الحداثة الرأسمالية والدولة القومية ألجل جعل وجود 
بين  المساواة  عدم  تعمق  فإنها  له  معنى  ال  المرأة 
الجنسين وترسخها من خالل أساليب وطرق متعددة. 
إبادة  وهناك  السنين  آالف  منذ  بأنه  البيان  وأوضح 
جماعية ضد النساء لكن لم يصف أحد قتل النساء بأنه 

إبادة وتعٍد على حقوقها وحياتها. ولفت البيان إلى دور 
النساء المناضالت »لقد دفعت النساء المناضالت في 
العالم ثمناً باهظاً لقبولهن أنفسهن كأمة تعرضت للقمع 
واإلبادة الجماعية في البداية، لكن بتنا نرى أن المرأة 
ترفع  ما  وغالباً  كفاحها،  بفضل  ذهبت  أينما  تنجح 
بدأت  التي  األنشطة  من خالل  معاً  أصواتهن  النساء 
على نطاق عالمي، أصبحوا معاً قوة للتغيير من خالل 

تنظيمهن«.
وشددت نساء الشدادي ضمن البيان بأن لديهن القوة 

والتصميم واإلرادة لتحقيق العدل والمساوة. 
المنظمات  كافة  البيان  ختام  في  النساء  وناشدت 
ما  حيال  صمتها  عن  للخروج  واإلنسانية  الحقوقية 
من  خاصة  السورية  المرأة  تعانيه  ما  وأخذ  يجري 

انتهاكات على مرأى من العالم.

الحسكة/ آالن محمد ـ بهدف الحفاظ على وحدة 
السورية،  األزمة  وإنهاء  السورية،  األراضي 
وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم، وإنهاء 
االستبداد ومخططات االحتالل بتغيير ديمغرافية 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  عقد  المنطقة؛ 

المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات.. 
عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره الوطني 
الحسكة  مدينة  في  والفرات  الجزيرة  ألبناء 
السياسية  الشخصيات  من  العديد  بحضور 
االفتتاحية  وبُدئت  القبائل,  وشيوخ  واالجتماعية 
الشهداء,  دقيقة صمت إجالالً ألرواح  بالوقوف 
وتالها فيما بعد كلمة مجلس سوريا الديمقراطية, 
ومن ثمَّ مناقشة ورقة عمل المؤتمر, وألقى الكثير 
ألعضاء  ومقترحاتهم  كلماتهم  المشاركين  من 
في  الفتاً  كان  وما  الديمقراطية.  سوريا  مجلس 
المقترحات, هو التشديد على وحدة الشعوب في 

على  التأكيد  إلى  إضافة  سوريا,  وشرق  شمال 
الفعلية  والمشاركة  السورية,  األراضي  وحدة 
السياسي,  بالحل  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد  هذا  وفي 
الذاتية  اإلدارة  في  التحضيرية  اللجنة  بعضو 
اإلدارة  تأسيس  »بعد  قال:  حيث  خليل  سليمان 
الذاتية لشمال وشرق سوريا واالنتصارات التي 
حربها  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  حققتها 
الموضوعة  الظروف  ونتيجة  اإلرهاب  ضد 
واستكماالً  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
عقد  السوري,  ـ  السوري  الحوار  لمشروع 
ندوة  عشرة  ثالث  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
تجسيداً  جماهيرية  لقاءات  وسلسلة  حوارية 
وبلدات  مدن  مختلف  في  المباشرة  للديمقراطية 
شمال وشرق سوريا؛ بهدف المواطنة المتساوية 
وحقوق كل الشعوب في سوريا موحدة وتعزيز 

التشاركية في مؤسسات اإلدارة الذاتية وتطوير 
وتمكين اإلدارات الذاتية والمدنية. وقد ُطرحت 
ممثلي  من  والمقترحات  اآلراء  من  العديد 
ذلك  على  وبناء  والفعاليات،  الشعوب  مختلف 
ألبناء  الوطني  المؤتمر  )األربعاء(  اليوم  انعقد 
أن  على  الحضور  أكد  كما  والفرات.  الجزيرة 
الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول إلى 
األجندات  عن  بعيداً  سوريا  في  السياسي  الحل 
ومبادى  أسس  على  وارتكازاً  الخارجية 
تحقيقاً  والالمركزية  والتعددية  الديمقراطية 
لالنتقال السياسي في سوريا وفقاً للقرار األممي 
السورية,  األرضي  وحدة  يضمن  وبما   2254
واالحتالالت  واإلرهاب  االستبداد  وإنهاء 
القانون  وتطبيق  والحقوق  الحريات  وضمان 
والعودة  والمساواة  االجتماعية  العدالة  وتحقيق 
إلى ديارهم وإنهاء  للمهجرين  اآلمنة والطوعية 

وإزالة  الديمغرافي  التغيير  هندسة  أشكال  كافة 
السياسيين  المعتقلين  سراح  وإطالق  آثارها 
والمغيبين  المختطفين  مصير  عن  والكشف 

قسرياً، وسيكون هناك مخرجات للمؤتمر الحقاً 
لمناقشتها وطرحها للتصويت عليها«.

من  كلٌّ  عرضت  ـ  خليل  بيريفان  قامشلو/ 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  سارا  منظمة 
وحركة الهالل الذهبي لوحات فنية تعبر عن 
رت  ُهجِّ التي  المرأة  بحق  الممارس  العنف 

قسراً من موطنها على يد المحتل التركي
العنف ضد  لمناهضة  العالمي  اليوم  بمناسبة   
العنف  لمناهضة  سارا  منظمة  نظمت  المرأة 
ضد المرأة بالتنسيق مع حركة الهالل الذهبي 
)كفانا زيرين( فعاليتين ضمن مخيم سري كانيه 
الغزل  معمل  مقابل  الحسكة  شرق  في  الواقع 
مناطقهم  من  قسراً  المهجرين  يحتضن  والذي 
وكانوا قاطنين سابقاً بمراكز اإليواء بالحسكة.

فنية  لوحة   60 قرابة  سارا  منظمة  وعرضت 
ضمن المخيم تحكي قصص النساء ومعاناتهم 

في ظل التهجير القسري الذي تعرضن له من 
قبل المحتل التركي في كل من عفرين وسري 

كانيه وكري سبي/ تل أبيض.
المحتل  همجية  أظهرت  اللوحات  ومعظم 
في  للنساء  واستهدافه  األطفال  تجاه  التركي 
تلك المناطق، األمر الذي كشف معاداة النظام 

التركي الفاشي للمرأة.
حركة  قدمت  المعرض،  افتتاح  جانب  إلى 
حول  تمحورت  مسرحية  الذهبي  الهالل 
العنف  أشكال  من  شكالً  يعتبر  الذي  االنتحار 
والتي  مجتمعاتنا  في  المرأة  ضد  الممارس 
ازدادت في اآلونة األخيرة خاصة في كوباني. 
أدت  فني  عمل  عن  عبارة  المسرحية  وكانت 

فيها الممثالت أدوراهن صمتاً دون الكالم.

العربية  العشائر  لفت وجهاء  ـ  مركز األخبار 
في الرقة إلى الدور الذي كان من المفترض 
لحماية  ضامنة  كدولة  روسيا  تتخذه  أن 
الديمقراطية  سوريا  قوات  معتبرة  المنطقة 
والدفاع  لحمايتهم  الضامنة  الوحيدة  القوة 

عنهم.
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
وشرق  شمال  أبناء  تجاه  االحتاللية  بسياستها 
األخيرة  اآلونة  في  كثفت قصفها  وقد  سوريا، 
للقوى  صمت  وسط  عيسى  عين  ناحية  على 
وجهاء  استنكر  اإلطار  هذا  ضمن  الضامنة. 
العشائر العربية بالرقة في حديثهم لوكالة أنباء 
الضامن  صمت  وسط  الهجمات  تلك  هاوار 
الروسي في المنطقة. قال وجيه عشيرة الحوس 
قبل  من  المتكررة  الهجمات  أن  الشبلي  دحام 
وشرق  شمال  مناطق  على  ومرتزقتها  تركيا 
زعمت  التي  روسيا  برضا  تحدث  سوريا 
وحماية  السوري  للشعب  الضامنة  الدولة  أنها 
المنطقة من أي هجوم تركي إال أنها تخيب أمل 

السوريين وتفقد ثقتهم بها اليوم.
مشيراً إلى أن ما يجري بناحية عين عيسى يدل 
»شاهدنا  واألتراك  الروس  بين  التواطؤ  على 
ألي  مناطقنا  تعرضت  كلما  أنه  السابق  في 
مكتوفي  الروس  يقف  تركي،  عدواني  هجوم 
تبادل  على  دليل  وهذا  المتفرج،  وقفة  األيدي 
المصالح فيما بينهما، فتركيا كلما تخسر منطقة 
على  هجوم  بشن  تقوم  حلب  وريف  إدلب  في 

الشمال السوري، وتحتل أجزاء منه«.
المفترض  من  كان  الذي  الدور  إلى  ولفت 

فعلت  أنها  إال  كدولة ضامنة  روسيا  تلعبه  أن 
للدولة  كبيرة  مساحات  سلّمت  »لقد  العكس 
رأس  إلى  ووصواًل  عفرين  من  بدًءا  التركية 
ا في  العين وتل أبيض، وال يزال التوسع مستمرًّ

سوريا من قبل تركيا ومرتزقتها«.
العلي  عشيرة  وجيه  أكد  آخر  جانب  ومن 
سوريا  من  جزء  كل  بأن  الرحال  رمضان 
السوريين  لجميع  بالنسبة  مقدسة  أرض  هي 
الدولية  المواثيق واألعراف  تعدت  تركيا  وأن 

وانتهكت حرمة األراضي السورية.
بإخراج  الدولي  المجتمع  الرحال  وطالب 
تركيا ومرتزقتها من مناطق الشمال السوري 
إلى  يتطلع  كان  السوري  الشعب  بأن  موضحاً 
الوجود الروسي كدولة ضامنة في المنطقة من 
في  الدور  هذا  يكمن  أين  فتساءل  أجل حمايته 

حماية أهالي المنطقة.
واعتبر كال الوجهين قوات سوريا الديمقراطية 
الوحيد  الضامن  المنطقة  أبناء  من  الُمَشكَّلة 

لحمايتهم والدفاع عن أراضيهم وشعبهم.

نجح فريق دولي من العلماء في تصنيع الماس، 
الزواج  خواتم  في  المستخدم  للماس  المماثل 
باستخدام  الغرفة  حرارة  درجة  في  والخطبة، 
سندان ماسي، وهو جهاز عالي الضغط يدمج 

القطع الصغيرة بمستويات هائلة.
ثم  الكربون  تبلور  استخدام  التجربة  شملت 
تعرف  انزالقية  أو  ملتوية  ضغط  قوة  تطبيق 
قطع  تشكيل  إعادة  وأمكن  »الجز«،  باسم 
شكل  على  معاً  وتجمعت  الصغيرة،  الماس 
عصبة ذات هيكل قوقعة أساسية بعد المعالجة 
الغرفة،  حرارة  درجة  في  العالي  بالضغط 
متولد  »تعادل ضغط  إنها  الخبراء  قال  والتي 
عن أوزان 640 فيالً إفريقياً تقف على طرف 

حذاء للباليه«.
 ANU األسترالية  الوطنية  الجامعة  كانت 
في  نجحتا  أن  سبق  قد   ،RMIT وجامعة 
ولكن  معملية،  بيئة  خالل  من  الماس  تصنيع 
فقط باستخدام درجات الحرارة شديدة االرتفاع. 
ولكن يُظهر االكتشاف الجديد غير المتوقع أن 
كالً من الماس العادي واللونسداليت، يمكن أن 
يتشكل أيضاً في درجات حرارة الغرفة العادية 

بمجرد تطبيق ضغوط عالية فقط.
إن اللونسداليت هي متأصالت الكربون النادرة 
النيازك  عندما تصطدم  تتشكل  والتي  طبيعياً، 
الماس  اسم  عليه  ويطلق  األرض،  بسطح 
السداسي ألن بنيته بلورية سداسية في الفراغ 
نسبة  التسمية  تلك  إطالق  وتم  األبعاد.  ثالثي 
وهي  لونسديل،  كاثلين  البلورات  عالمة  إلى 
الجمعية  في  كزميلة  انتخابها  يتم  سيدة  أول 

في  الفيزياء  عالمة  قالت  البريطانية.  الملكية 
ANU بروفيسور جودي برادبي: إن  جامعة 
»األمر كله يتعلق بكيفية تطبيق الضغط، حيث 
يتم تهيئة المجال لتعرض الكربون لما يسمى« 

الجز« وهو مثل قوة االلتواء أو االنزالق«.
ال  »نحن  قائلة:  برادبي  بروفيسور  وأضافت 
نقوم بأي شيء مذهل أو غير عادي، جل األمر 
أنه يتم دمج المواد معاً تحت قوة ضغط شديدة 
دقائق  خالل  الماس  قطع  تصنيع  ويتم  للغاية، 

معدودة.
االختراق  هذا  يؤدي  أن  في  الباحثون  يأمل 
إنتاج ماس  إلى  الطبيعة،  يتحدى  الذي  العلمي 
في  الصناعية  لالستخدامات  الصالبة  شديد 
مواقع  في  الموجودة  تلك  مثل  القطع  أدوات 

المناجم.

أسعار املجوهرات والحيل 
لن تتأثر!

ال  برادبي،  بروفيسور  بحسب  الحظ،  ولسوء 
الحالي  بالوقت  األقل  على  االبتكار  هذا  يعني 
الخواتم  في صنع  المستخدمة  الماس  قطع  أن 
والحلي والمجوهرات ستكون أرخص سعراً، 
الذي تم  السداسي والتقليدي  حيث إن »الماس 
أفضل صديق  يكون  ربما  المختبر  في  إنتاجه 
لعمال المناجم، ألنه يمكن أن يساعد في تقليل 

عدد مرات تغيير لقم التثقيب المكلفة كثيراً«.

سياسي  رئيسة حزب  األخبارـ شككت  مركز 
تنفيذ  على  أردوغان  بقدرة  تركيا  في 
الفتقاره  والقضاء  االقتصاد  في  إصالحات 

لإلرادة إلجراء اإلصالحات

في  المعارض  الخير  حزب  رئيسة  بررت 
عدم  تجاه  شكوكها  أكشنار  ميرال  تركيا 
اإلصالحات  تنفيذ  على  أردوغان  مقدرة 
اإلرادة  إلى  يفتقر  أردوغان  تجد  بأنها 
إلجراء اإلصالحات: »أنت ال تمتلك اإلرادة 
وال  عنها  تتحدث  التي  اإلصالحات  إلجراء 

هذه  لتنفيذ  بالكفاءة  الوزاري  تشكيلك  يتمتع 
اإلصالحات. سيد أردوغان توقف عن تسويق 
لهذا  منصبك  على  الحفاظ  على  حرصك 

الشعب تحت مظلة اإلصالحات«.
ميرال  أفادت  اجتماع  خالل  كلمتها  وفي 
تِف  لم  والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة  أن 
بالوعود التي قطعتها للمدرسين قائلة: »أحذر 
وأقول  المنبر  هذا  من  السلطة  على  القائمين 
لهم إن الثعلب سيتجاوز الشتاء لكنه لن ينسى 
أيضاً  المدرسون  منه.  عانى  الذي  الصقيع 
الـ18 عاماً هذه. لن ينسوا أبداً  لن ينسوا أبداً 
لعجزهم  إضافية  وظيفة  لشغل  اضطرارهم 

أبداً  ينسوا  لن  المالية.  احتياجاتهم  توفير  عن 
إلى  المقدسة  الوظيفة  هذه  بتحويل  قاموا  من 

عمالة موسمية«.

مركز األخبار ـ ناقش ممثلو اإلدارة الذاتية 
سوريا  ومجلس  سوريا  وشرق  لشمال 
السويد  خارجية  وزيرة  مع  الديمقراطية 
إلى  التركية  والتهديدات  السوري  الوضع 
لقاء  خالل  الكردي  ـ  الكردي  الحوار  جانب 

افتراضي.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثلو  عقد 
لقاًء  الديمقراطية،  سوريا  ومجلس  سوريا 
آن  السويد  خارجية  وزيرة  مع  افتراضياً، 
ليند، تباحثوا خالله الوضع السوري والعملية 
والحوار  التركية  والتهديدات  السياسية 

الكردي – الكردي.
الخارجية  العالقات  لدائرة  بيان  وبحسب 
التواصل  مواقع  على  حسابها  عبر  نشرته 
أمس  يوم  كان  اللقاء  فإن  االجتماعي، 
)الثالثاء( عن طريق خدمة زوم بين وزيرة 
مشترك  ووفد  ليند«،  »آن  السويد  خارجية 
واإلدارة  الديمقراطية  سوريا  مجلس  من 

من  مؤلف  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد ونائب 
لإلدارة  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 
المشترك  والرئيس  كرد،  جيا  بدران  الذاتية 
لدائرة العالقات الخارجية الدكتور عبد الكريم 
اسكندنافية  في  الذاتية  اإلدارة  وممثل  علي، 
شيار علي. وقالت دائرة العالقات في بيانها: 
»تم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع 
العام في سوريا والوضع في مناطق اإلدارة 
السياسية  العملية  إلى  باإلضافة  الذاتية، 
 - الكردي  والحوار  التركية  والتهديدات 
داعش  مرتزقة  معتقلي  ووضع  الكردي، 
تحمل  وضرورة  المخيمات،  في  وعوائلهم 
المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف«.
الخارجية  وزيرة  أكدت  فقد  البيان  وبحسب 
على  التركي  للعدوان  السويد  إدانة  على 
مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت سنعمل 
على وقف الهجمات والتهديدات التركية على 

سوريا  مجلس  مشاركة  أن  وبينت  المنطقة، 
اجتماعات  في  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 
العملية  بخصوص  المتحدة  األمم  ونقاشات 
الدستورية  اللجنة  وفي  سوريا  في  السياسية 

ضرورية وسنعمل على ذلك«.
أثنت  الخارجية  العالقات  دائرة  بيان  ووفق 
وزيرة خارجية السويد على مساعي مجلس 
بخصوص  اإليجابية  الديمقراطية  سوريا 
على  وأكدت  السوري،   - السوري  الحوار 
دعمهم للحوار الكردي - الكردي وضرورة 
نجاحه، وتم االتفاق على ضرورة االستمرار 

بهذه اللقاءات في المستقبل.



26 تشرين الثاني  2020 الخميس

العدد 1039

26 تشرين الثاني  2020 الخميس روناهيروناهي

العدد 1039 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

المرأة والثورة.. تاريخ من النضال ضمن العمال 
الكردستاني وفي روج آفا

باشور كردستان يسجل نحو ستة آالف و432 حالة 
عنف خالل عام..

للحفاظ على الصحة الجسدية للطالب وتنمية 
لجنة  في  النشاطات  مكتب  يستمر  مواهبهم 
الكروية  البطوالت  بتنظيم  والتعليم  التربية 

للمدارس في الرقة.
التي  الخطوات  من  البطوالت  إقامة  وتعتبر 
بحيث  الدراسة،  حب  على  الطلبة  تشجع 
المفضلة  هواياتهم  ممارسة  من  تُمّكنهم 
الجماهير  معشوقة  القدم  كرة  لعبة  هي  وإال 
يواظب  الرقة  مدينة  وفي  والكبير،  والصغير 
مكتب النشاطات في لجنة التربية والتعليم على 
إقامة البطوالت الكروية للطلبة، بحيث أقيمت 
بطولة شارك فيها سبع مدارس إعدادية للحلقة 
الثانية »ذكور« على مستوى مكتب القحطانية 

التربوي.
على  المباريات  ولعبت  القرعة،  وسحبت 
الهوى، وكانت  ملعب مدرسة حاوي  أرضية 

النتائج كالتالي:
مدرسة  4×0على  حطين  مدرسة  فازت   -

محمد الفراتي.
الترجيح  بركالت  القحطانية  مدرسة  فازت   -
بعد  الشرقية  السلحبية  مدرسة  3×2على 

التعادل اإليجابي 1×1.

لقب بطولة  المصرية ميار شريف،  خسرت 
أمام  الهزيمة  بعد  للتنس،  كاناريا  غران 
النهائية.  المباراة  في  كانيبي،  كايا  األستونية 
على   101 المصنفة  كانيبي  كايا  وفازت  
المصنفة  المصرية  منافستها  على  العالم 

132عالمياً بنتيجة )6-3(، و)2-6(.
بعد  النهائي  إلى  تأهلت  شريف،  ميار  كانت 
تغلبها على األلمانية جولي نيمير في مباراة 
لمجموعة  بمجموعتين  النهائي  قبل  الدور 
هذه  األهلي  النادي  العبة  ودخلت  واحدة. 
البطولة بهدف تحسين تصنيفها لتدخل ضمن 

أفضل مائة العبة في العالم.

وتقدمت بطلة مصر إلى المركز 132عالمياً، 
والثاني عربياً بعد فوزها مؤخراً بلقب بطولة 
تشارلستون الدولية للتنس بالواليات المتحدة 

األمريكية.
وتعتبر ميار، أول العبة مصرية في التاريخ 
بطوالت  إحدى  في  الرئيسي  الدور  تبلغ 
للدور  وصلت  بعدما  الكبرى  سالم  الغراند 
)روالن  المفتوحة  فرنسا  ببطولة  الرئيسي 
غاروس( في تشرين أول الماضي، كما أنها 
أول مصرية تتأهل لدورة األلعاب األولمبية 

حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو.

تعليق النشاطات الرياضّية مجدداً 
في إقليم الجزيرة

برشلونة ُيسقط دينامو كييف برباعية 
ويتأهل لثمن النهائي

تتويج مدرسة حطين ببطولة 
مدرسّية في الرقة

المصرية ميار شريف تخسر لقب 
غران كاناريا للتنس

روناهي/ قامشلو ـ ُعلِّقت النشاطات الرياضية مجدداً 
الصادر   198 القرار  مع  تماشياً  الجزيرة  إقليم  في 
الذاتية بشمال وشرق سوريا، والقاضي  من اإلدارة 
الكلي في أربعة مدن وذلك للحد من  بتطبيق الحظر 

اإلصابات بفيروس كورونا.
بدأ  بالكاد  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وكان 
بتطبيق روزنامة الموسم 2020 ـ 2021، ولكن من 
الذي  الحظر  بسبب  الرياضية  النشاطات  ُعلِّقت  جديد 
الجزيرة  إقليم  في  والحسكة  قامشلو  مدن  على  يُطبق 
والطبقة والرقة اعتباراً من غداً الخميس، وذلك للحد 
من حجم اإلصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد 
اإلصابات حتى أمس الثالثاء 6691 حالة منها 183 

حالة وفاة و980 حالة شفاء.
شهر  منتصف  في  الرياضية  النشاطات  وتوقفت 
آذار الفائت، وتال ذلك قرار خلية األزمة في اإلدارة 
حظر  بتطبيق  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  الذاتية 
بتاريخ  كورونا  فيروس  من  احترازي  كإجراء  كلي 
ورفع  مجدداً  النشاطات  عودة  وبعد   ،2020/3/23
رسمياً  العودة  وتم   ،2020/6/16 بتاريخ  الحظر 
للنشاطات الرياضية بشمال وشرق سوريا. ولكن هذا 
السماح لم يدم طويالً بحيث ُسجلت إصابات عديدة في 
إقليم الجزيرة ليطبق حظر كلي جديد، وعلّقت على أثره 
 ،2020/7/29 بتاريخ  مجدداً  الرياضية  النشاطات 
الرياضية  النشاطات  عادت   ،2020/8/27 وبتاريخ 
بتطبيق  من جديد، وليصدر قرار 198 والذي ينص 
إقليم  في  والحسكة  قامشلو  مدينتي  على  كلي  حظر 
الجزيرة، ولذلك قرر االتحاد الرياضي باإلقليم بإيقاف 
ولغاية  تاريخ 2020/11/26،  الرياضي من  النشاط 

.2020/12/5

الشباب  دوري  من  مباريات  الثالثاء  أمس  وأقيمت 
قنديل على  نادي  فاز  القدم حيث  لكرة  الثانية  للدرجة 
نادي جوانن باز بثالثة أهداف مقابل هدفين، وسيطر 
وواشوكاني،  ديريك  ناديي  لقاء  على  السلبي  التعادل 
بينما تغلب جوانن عامودا على آشتي بهدف دون رد.

الكرة  دوري  من  الذهاب  مرحلة  منافسات  واختتمت 
النتائج  وسجلت  األولى«  »الدرجة  للرجال  الطائرة 

التالية:
مقابل  أشواط  بثالثة  األسايش  على  يفوز  الصناديد 

شوطين.
تغلب جودي على نادي الجزيرة بثالثة أشواط مقابل 

كوجر  تل  مع  كانيه  سري  مباراة  تقام  ولم  شوطين. 
لتغيّب الناديين عن الحضور.

الذي  الحظر  قبل  بطولة  آخر  األربعاء  اليوم  وستقام 
للتايكواندو  وهي  الخميس  غداً  من  اعتباراً  سيطبق 
لإلناث تحت سن 14، وذلك في صالة الشهيدة زالل 
منذر لأللعاب القتالية بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو.

العام  الصينية  ووهان  في  كورونا  فيروس  وظهر 
آذار  شهر  في  بكثرة  الفيروس  وانتشر  الماضي، 
العالمية  اإلحصائيات  وتشير  العالم،  في  المنصرم 
الـ 60  تجاوز  قد  الفيروس  بهذا  اإلصابات  عدد  بأن 

مليون.  

األوروبية،  انتصاراته  سلسلة  برشلونة  واصل 
بالفوز بنتيجة )4-0( خالل مواجهة دينامو كييف 
األوكراني، بالجولة الرابعة من دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
في  دست  سيرجينو  برشلونة،  أهداف  وسجل 
الدقيقة 52، وبرايثوايت في الدقيقتين 57 و70 
من ركلة جزاء، وغريزمان في الدقيقة )2+90(.
إلى 12  بهذا االنتصار، يرفع برشلونة رصيده 
بها  الصدارة، ضمن  في  الكاملة  بالعالمة  نقطة 
دينامو  رصيد  تجمد  بينما  النهائي،  لثمن  التأهل 

كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.
مع  الكرة،  بالسيطرة على  المباراة  برشلونة  بدأ 
مع  منطقتهم،  إلى  كييف  دينامو  العبي  تراجع 
االعتماد على الهجمات العكسية، ولم تظهر أي 
محاوالت خطرة من كال الطرفين. أول تهديد في 
دي  من  بتسديدة   ،19 الدقيقة  في  جاء  المباراة، 
بينا مهاجم دينامو كييف، أمسك بها تير شتيغن 

حارس مرمى برشلونة بسهولة.
وجاءت أولى محاوالت برشلونة في الدقيقة 27، 
منطقة  حدود  على  تمريرة  كوتينيو  تلقى  حيث 
بجانب  مرت  الكرة  لكن  بقوة،  وسدد  الجزاء، 

القائم األيسر لمرمى دينامو كييف.
قوية،  تسديدة  برشلونة  العب  ترينكاو  وأرسل 
في الدقيقة 35، أمسك بها حارس دينامو كييف 
في  شتيغن  تير  وتألق  مرتين.  على  بوشتشان 
الدقيقة  في  بينا  كارلوس  من  لتسديدة  التصدي 
45، لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي دون 

أهداف.
دست  سيرجينو  نجح  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
الظهير األيمن لبرشلونة في تسجيل هدف التقدم 
للضيوف، في الدقيقة 52، حيث تبادل التمريرات 
الجزاء،  مع زميله مارتن برايثوايت في منطقة 

قبل أن يُسدد أقصى يمين حارس دينامو كييف.
بالهدف  لبرشلونة،  النتيجة  برايثوايت  وضاعف 

نفذها  ركنية  ركلة  من   ،57 الدقيقة  في  الثاني 
ألينيا، وصلت إلى رأس مينجويزا الذي مررها 

بالرأس إلى برايثوايت الذي أسكنها في الشباك.
كييف  لدينامو  الفارق  يُقلص  أن  بينا  دي  وكاد 
منطقة  في  تمريرة  تلقى  حيث   ،63 الدقيقة  في 
األيسر  القائم  بجانب  برعونة  وسددها  الجزاء 

لتير شتيغن.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة في 
الدقيقة 68؛ بسبب تدّخل بوبوف على برايثوايت 
الدنماركي  المهاجم  وانبرى  الجزاء،  منطقة  في 
لتنفيذها، حيث سدد على يمين الحارس بوشتشان، 

ونجح في تسجيل الهدف الثالث للبارسا.

أرضية  عرضية  كرة  دست،  سيرجينو  ومرر 
بويغ  ريكي  زميله  أمام  الجزاء،  منطقة  داخل 
الذي سددها بقوة أعلى مرمى دينامو كييف في 

الدقيقة 76.
وحاول غريزمان تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة 
في الدقيقة 91، بتسديدة قوية تصدى لها حارس 
دينامو كييف ببراعة، قبل أن ينجح في التسجيل 
تمريرة أرضية من  تلقى  الدقيقة 92، حيث  في 

جوردي ألبا، وسدد بقوة على يسار الحارس.
ولم ينجح العبو دينامو كييف في إظهار أي رد 
بخطوات  سيره  الكتالوني  الفريق  ليوصل  فعل، 
المجموعة،  قمة  على  التالي  الدور  نحو  ثابتة 

بحصده العالمة الكاملة حتى اآلن.

العمال إعداد/ جوان محمد حزب  تأسيس  جاء   - قامشلو  روناهي/ 
الحرة، بنهج  للمرأة  الكردستاني كوالدة جديدة 
من  وانبثقت  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وفلسفة 
آفا  روج  ثورة  عديدة  سنوات  بعد  شعاعها 
نحو  المرأة  رسالة  لتكمل  السوري  والشمال 

الحرية والديمقراطية.

أمام  النساء  أغلب  المجتمع  يضع  الوالدة،  منذ 
خيارات محددة سلفاً وإطارات صممت خصيصاً 
لتتالءم مع ما يرضيه، وهناك بعض النساء ممن 
ألوامره،  وينصعن  المجتمع  لرغبة  يستسلمن 
وثورة  الكردستاني  العمال  حزب  ثورة  ولكن 
تلك  مع  التأقلم  ترفض  المرأة  جعلتا  آفا  روج 
هناك  أن  القول  يمكن  ولهذا  المحددة،  الخيارات 
مثال  منها  تجعل  المرأة  في  خفية  كانت  إرادة 
محيطها  في  المقاومة  وبداية  والمقاومة  النضال 
المستبدة  السلطات  على  الثورة  وحتى  الداخلي 

الهادفة لكسر إرادة المرأة الحرة.

خالص بالنسبة للمرأة..

مع  خاصاً  لقاًء  أجرينا  الموضوع  هذا  وحول 
العالقات  لجنة  باسم  الناطقة  مصطفى  زوزان 
قالت:  حيث  ستار،  مؤتمر  في  الدبلوماسية 
ضمن  نمطت  البالية  العادات  بحسب  »المرأة 
شرف  مسمى  تحت  المجتمع  وضعها  قوالب 
وناموس العائلة، فوصل لحد أن نظرة من رجل 
من  العشرات  قتل  في  تتسبب  كانت  امرأة  إلى 
الرجال، إلى جانب قتل العشرات بل المئات من 
وجنايات  الشرف  »قضية  مسمى  تحت  النساء 
الناموس«، وكانت تحجب المرأة قسراً، واقتصر 
فقط،  وتربيهم  األطفال  تنجب  كخادمة  دورها 
فجاء تأسيس حزب العمال الكردستاني كخالص 
الواقع عليها،  الظلم  للخروج من  للمرأة  بالنسبة 
اهتمامه  كل  أوجالن  عبد هللا  القائد  حيث صب 
للنساء،  األولى  المجموعة  حول قضيتها، ونظم 
من خالل  وأعاد  الحزب،  إلى صفوف  وضمها 

فكره حقوق المرأة إليها«.
المجال  في  انضمامها  يحصر  لم  بأنه  منوهةً 
الناحية  من  الرائدة  كانت  بل  فقط،  التنظيمي 
وتابعت:  أيضاً.  والسياسية  والفكرية  العسكرية 
العمال  حزب  ضمن  المرأة  استطاعت  »وبذلك 
كافة  في  الخاص  تنظيمها  تأسيس  الكردستاني 
الصعوبات  كافة  من  الرغم  وعلى  المجالت، 
كافة  مع  التأقلم  في  واجهتها  التي  والعراقيل 
اكتسبت  الحرب،  وأوضاع  الجبال  ظروف 
هذا  في  والتقدم  التطور  في  والعزيمة  اإلرادة 

مؤكدةً  التاريخ«.  في  له  مثيل  ال  بشكل  المجال 
قدماً  للسير  للمرأة حفزها  آبو  القائد  مساندة  بأن 
من  النضال  في  والنصر  النجاح  طريق  نحو 
تخرج  ألن  »حفزها  واسترسلت:  الحرية،  أجل 
جرأة  بكل  الحزب  لصفوف  وتنضم  الجبال  إلى 
من  خروجها  كان  أن  بعد  لها،  ند  ال  وجسارة 
المنزل من دون إذن أبيها أو أخيها، يعتبر قضية 
بين  الفعاليات  تنظم  أصبحت  فهي  ذاتها.  بحد 
الصفوف الجماهيرية، وتلقي الخطب والدروس 
والمجتمع،  المرأة  حقوق  عن  وتدافع  السياسية، 

ومرتبطة بحريتها وحرية شعبها ووطنها«.
وأشارت الناطقة باسم لجنة العالقات الدبلوماسية 
نهاية  في  مصطفى  زوزان  ستار  مؤتمر  في 
المرأة في مثل  انضمام  بالقول: »أحدث  حديثها 
ضمن  عظيماً  تأثيراً  واألوضاع  الظروف  تلك 
وقع  وانهال  األصعدة،  كافة  على  المجتمع 
صعبة  مذهلة  كضربة  العدو  على  الحدث  هذا 
ويروج  ينشر  إثرها  على  فراح  التصديق؛ 
األكاذيب التي تدعي بأن النار والبارود ال يمكن 
إلى  المرأة  انضمام  بأن  زاعمين  يجتمعا،  أن 

صفوف الحرب هو من أجل استخدامها كوسيلة 
إلشباع غرائز الرجل، وما شابه ذلك من أكاذيب 
الجميع  رأى  ولكن  الشعب,  على  للتأثير  تهدف 
بأن هذا الحزب ال يشبه أياً من األحزاب األخرى 
بناء  إعادة  إلى  يهدف  ألنه  قبله،  تأسست  التي 
المتمحور  الحر  الديمقراطي  الكردي  المجتمع 
حول ثقافة المرأة والتراث. وتبين هذا من خالل 
لدى  الناشئ  والوعي  والتطور  القوة  مستوى 

المرأة في كافة المجاالت«. 

غريت املفروض

مكتب  باسم  الناطقة  شرحت  أخرى  ناحية  من 
المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية زينب قنبر 
ودورها  آفا  روج  ثورة  بعد  المرأة  وضع  عن 
البارز ضمن اإلدارة الذاتية، وقالت: »استطاعت 
المفروض وتحد من  الواقع  تغير من  أن  المرأة 
الشعب  بإرادة  اللعب  حاول  من  كل  حسابات 
وشرق  شمال  في  المرأة  تجربة  أمام  السوري 
التي  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  سوريا ضمن 

المرأة  ضد  عنف  حالة   3500 من  أكثر 
الديمقراطي  الحزب  سيطرة  مناطق  في 
الكردستاني، حيث أحصت مديرية مناهضة 
العنف ضد المرأة في إقليم باشور كردستان، 
وحدها،  هولير  مدينة  في  حالة   2220
دهوك  في  حالة   1614 إلى  باإلضافة 
الديمقراطي  الحزب  عليهما  يسيطر  اللتين 

الكردستاني.

تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
سّجل   11/25 اليوم  يصادف  الذي  المرأة 
باشور كردستان نحو ستة آالف و432 حالة 
عنف منذ مطلع العام الجاري حتى أيلول. كما 
أحصت المديرية 1558 حالة في السليمانية، 
بمنطقة  و278  كرميان،  بمنطقة  و589 
رابرين و179 حالة  في سوران، منذ مطلع 

العام الجاري حتى نهاية أيلول.
وخالل فترة األشهر التسعة من العام الجاري 
حالة  و18  قتل،  حاالت  أربع  أحصت، 
انتحار، باإلضافة إلى 33 حالة إضرام النار 
بالجسد، و51 حالة اغتصاب جنسي وتسجيل 

ستة آالف و317 شكوى.

وتستند المديرية العامة لمناهضة العنف ضد 
المرأة في إصدار حصيلة حاالت العنف على 
مديرياتها في كل من المناطق المذكورة آنفًا.
ورغم وجود 280 منظمة خاصة بالمرأة، إال 
المنظمات وال المنظمات  أنه لم تستطع هذه 
ضد  العنف  لمسألة  الحل  إيجاد  الحكومية 

المرأة.

وكالة هاوار

بالرجل،  المرأة  لعالقة  الحقيقي  المعنى  أعطت 
المرأة  ثورة  لتصبح  الوطن  وعشق  عالقة حب 
نحو وطن حر مفعمة بروح المحبة المنبثقة من 
للمرأة  لتعيد الشكل الطبيعي  أخالقنا المجتمعية، 

في المجتمع السوري«.
الذاتية  اإلدارة  ضمن  المرأة  بأن  موضحةً   
تعيش تجربة حقيقة الوطن والمواطنة والوطنية 
التغيير  نحو  المجتمع  تنوير  في  األساس  كونها 
الرد على  لتكون  المشترك  الديمقراطي والعيش 
وزادت:  والفكر،  لألرض  ومحتل  متآمر  كل 

سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  خطت  »كما 
نفسها  ونظمت  الثابتة  خطواتها  شعوبها  وبكل 
ووضعت طموحاتها وتطلعاتها بعين االعتبار في 
كل المجاالت السياسية والدبلوماسية والعسكرية 
في  األولى  األسس  ووضعت  واالجتماعية، 
االقتصاد المجتمعي, فقد خرجت المرأة من رحم 
فوحدت  جديد  مجتمع  بمخاض  لتبشر  الثورة 
آمالها، وأعلنت أن الحياة التشاركية التي عبرت 
في  المشتركة  الرئاسات  ضمن  بوجودها  عنها 
وبالتالي  األصعدة،  كافة  وعلى  المجاالت  جميع 
أصبحت المثال للحياة التشاركية وأخوة الشعوب، 
السوري  الشمل  لم  في  األساس  وأصبحت 
والتعددية نحو حل األزمة في وطن ديمقراطي 
ال مركزي«. وفي نهاية الحديث تطرقت زينب 
سباقة  كانت  الكردية  المرأة  أن  إلى  بقولها  قنبر 
تعلن وحدتها  أن  استطاعت  وأنها  المشروع  في 
الشعوب،  كل  ومن  المجتمع  ضمن  وتكاتفها 
وبالتالي حولت المجتمع في شمال وشرق سوريا 
للوحة فسيفسائية جميلة تعبر عن النسيج السوري 
إدارات  ضمن  واحدة  أرض  على  المتعايش 
مبدأ  على  والعيش  تعددي،  مجتمع  في  وأطياف 
الجرأة  مثال  لتكون  اآلخر,  وقَبول  المساواة 

والتحدي والتصدي لمتطرفي داعش.
والقيادية  الشجاعة  المقاتلة  »فهي  وأضافت: 
مارست  أنها  إلى  باإلضافة  والماهرة،  الحكيمة 
وبشكل  بجرأة  والدبلوماسي  السياسي  العمل 
البنية  لتكون  ديمقراطي  مشروع  عبر  مميز 
كونها  جديد  تاريخي  منعطف  نحو  األساسية 
ودبلوماسية  حكمة  واألكثر  السباقة  أصبحت 
الحلول  إليجاد  وحكمة  بعمق  تفكيراً  واألكثر 
المرأة السورية وخاصةً  التي تعيشها  والمقاومة 
المرأة الكردية في المقاومة، فهي األكثر تصميماً 
فبإرادة  المحنة،  العوائق وتجاوز  لتحدي  وجرأة 
المرأة الحرة ومطلبها في العيش بكرامة سنحقق 
نحو  األمل  شعلة  لنكون  إليه  نصبو  لما  النصر 
الحرية، ليس في سوريا فقط بل نحو شرق أوسط 

جديد وعالم جديد«.

- فازت مدرسة ربيعة 1×0على مدرسة حاوي 
الهوى.

الفائزة  المدارس  مع  العدنانية  مدرسة  وتأهلت 
إلى الدور نصف النهائي.

وفي مباريات الدور نصف النهائي:
مدرسة  على   0×1 حطين  مدرسة  فازت   -

القحطانية.
لتتأهل مدرسة حطين إلى المباراة النهائية .

- فازت مدرسة ربيعة بركالت الترجيح 3×2 
على مدرسة العدنانية بعد التعادل السلبي.

مدرسة  لجانب  ربيعة  إعدادية  مدرسة  لتتأهل 
حطين إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة النهائية فازت مدرسة حطين على 
مدرسة ربيعة بهدف بدون رد.

مراسيم التتويج:
- المركز األول: مدرسة إعدادية حطين.
- المركز الثاني: مدرسة إعدادية ربيعة.

ـ تكريم األستاذ أحمد الحمد من مدرسة إعدادية 
حطين كأفضل مدرب في البطولة.

مدرسة  من  هللا  العبد  صهيب  الطالب  تكريم  ـ 
إعدادية حطين كأفضل العب في البطولة.

كهدية  قدم  كرة  على  منهما  كل  حصل  حيث 
عينية تقديراً لجهودهم المبذولة.

زوزان مصطفى زينب قنبر
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رزكار قاسم: »هناك من يعمل على إفشال مساعي 
وحدة الصف الكردي«

نهاد أحمد: »تركيا تهدف لضرب أمن
 واستقرار المنطقة«

أوضح رئيس حركة التجديد الكردستاني في سوريا رزكار قاسم بأن الدول األوروبية ُتدرك جيداً مدى خطورة الدور الذي يلعبُه أردوغان بسياساته في 
العمق األوروبي، وأكد: »باعتقادي أن أردوغان سيبدأ في الفترة المقبلة باتباع سياسة االنبطاح، وبمجيء جو بايدن ستكون السياسة األمريكّية أكثر 

وضوحًا وثباتًا، إذ إن مصالحها االستراتيجية تفرض وجودها الدائم في المنطقة«.

آفا  روج  في  الكردي  التوافق  بأن  وأوضح 
مطلب جماهيري، ولكن، لألسف الشديد هناك 
من هم مصممون على وضع وخلق العراقيل 

أمام وصول هذا الحوار إلى نتائج إيجابية.

جاء ذلك في حواٍر أجراه آدار برس مع رئيس 
الكردستاني في سوريا رزكار  التجديد  حركة 

قاسم والحوار جاء على الشكل التالي:
ـ ألمانيا تدرس حظر منظمة الذئاب الرمادية 
أن  يمكن  هل  برأيكم  بفرنسا،  اقتداًء  التركيّة 
ينتشر حظر المنظمة في كل أوروبا، وما تأثير 
ذلك على مستقبل العالقات األوروبية التركيّة؟

األوربية  الدول  أصبحت  األخيرة  اآلونة  في 
يلعبهُ  الذي  الدور  خطورة  مدى  جيداً  تُدِرك 
األوروبي،  العمق  في  بسياساته  أردوغان 
الذئاب  األول  محورين،  على  يرتكز  والذي 
أوامرها  تأخذ  التي  المنظمة  هذه  الرمادية، 
والثاني  التركيّة،  المخابرات  من  المباشرة 
عن طريق الجوامع التي ترتبط كذلك مباشرةً 
التركيّة، وكالهما يعمالن وفق  باالستخبارات 
الغرف  داخل  مخططات  من  لها  يُرسم  ما 

االستخباراتية مباشرةً في تركيا.
والنمسا  فرنسا  وخاصةً  األوروبية،  فالدول 
والمانيا بالدرجة األولى؛ أصبحت تُدرك خطر 
واإلسالم  الرمادية  الذئاب  المنظمتين؛  هاتين 
األخيرة،  السنوات  في  خاصةً  المتطرف، 
الالجئين  ورقة  باستخدام  أردوغان  بدأ  عندما 
المتكررة  التهديدات  وإطالقه  السوريين، 
لألوروبيين، حيث تبِع كل تهديد أعمال إرهابية 
والمانيا،  فرنسا  خاصة  األوروبية،  الدول  في 
الدول،  هذه  في  األمنية  والجهات  فالمخابرات 

باتت على علم بوجود هذه الشبكات اإلرهابية، 
غير أن ما يعرقل عملها؛ وبالتالي اتخاذ تدابير 
هي  البلدان،  هذه  حكومات  قبل  من  صارمة 
بحقوق  المتعلقة  والقوانين  الديمقراطية  النظم 
اإلنسان وغيرها من القوانين ذات الصلة، األمر 
لتمرير  وسيلةً  الجماعات  هذه  تستخدمه  الذي 
أعمالها وسياساتها بشكٍل ممنهح، مستفيدة من 
هذه  على  يفرض  الذي  األمر  القوانين،  تلك 
الدول األوروبية تغيير بعض القوانين؛ ووضع 
قوانين أخرى؛ من شأنها كبح سياسات مثل هذه 

المنظمات اإلرهابية.
وبرأيي ستلجأ هذه الدول األوروبية إلى ذلك، 
خطورتها  مدى  جيداً  تُدرك  أصبحت  كونها 
تقديم  أمنها، وتركيا ستكون مجبرة على  على 
هذه  فعل  ردة  جديّة  ترى  عندما  التنازالت؛ 
الفترة  في  سيبدأ  أردوغان  وباعتقادي  الدول، 
عن  والتنازل  االنبطاح  سياسة  باتباع  المقبلة 

الكثير من األمور.
- بعد تصريح وزير الدفاع األمريكي بالوكالة 
بضرورة سحب القوات األمريكيّة من الشرق 
أمريكا  أن  ترون  هل  وأفغانستان،  األوسط 

ستنفذ ذلك؟
بكثرة  ظهرت  التصاريح  هذه  ومثل  أبداً  ال 
منها  يُنفذ  لم  ولكن  ترامب  رئاسة  فترة  خالل 
ستكون  بايدن  جو  بمجيء  ولكن؛  شيء،  أي 
السياسة األمريكية أكثر وضوحاً وثباتاً، إذ إن 
مصالحها االستراتيجية تفرض وجودها الدائم 

في المنطقة وليست مغادرتها.
وجنود  لمدرعات  االنسحابات  بعض  -هناك 
سوريا،  وشرق  شمال  في  تجري  أمريكيين 
والبعض يقول إنها عمليات روتينية، والسؤال 

الدفاع  وزير  به  صّرح  بما  عالقة  لذلك  هل 
األمريكي؟

ترامب  سيقوم  الشهرين  هذين  خالل  طبعاً 
ببعض التصرفات كردة فعل على هزيمته في 
جو  لوضع  األمريكية،  الرئاسية  االنتخابات 
ذلك  وقد ظهر  ما،  مأزق  في  بايدن وحكومته 
من خالل إقالته لشخصيات مهمة، وال يُستبعد 
يمكن  ما  وتقديم  الحماقات،  هذه  مثل  ارتكاب 
المنطقة  في  الشخصيين  لحلفائه  باستطاعته 
مصالح  فإن  ذلك  رغم  ولكن  كأردوغان، 
أمريكا ال تقتضي االنسحاب على األقل في هذه 

المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.
ـ برأيكم كيف ستكون عالقة اإلدارة األمريكية 
الذاتية،  اإلدارة  مع  بايدن  جو  بقيادة  القادمة 
خاصة أن هناك من يقول أنه -أي جو بايدن - 

يقف مع الُكرد ويدعم قضيتهم؟
السياسة مصالح وليست عواطف، فمن خالل 

أكد  السياسي  بايدن  جو  تاريخ  على  االطالع 
إقامة  مع  حتى  الكرد؛  حقوق  مع  بأنه  مراراً 
فترة  ستكون  األحوال  بكل  المستقلة،  دولتهم 
ترامب  رئاسة  فترة  من  بكثير  أفضل  رئاسته 
وهذا ما هو متوقع من قبل الكثيرين من المحللين 
اإلدارة  باعتقادي  المنطقة،  بقضايا  والمهتمين 
الجديدة ستعيد مشروع الشرق األوسط الجديد 
وجهته  عن  ترامب  أخرجه  الذي  مساره  إلى 
القضية  سيخدم  الذي  المشروع  هذا  الحقيقية، 
الكردية إلى حٍد بعيد، ولكن بكل األحوال علينا 
أيضاً إحداث التجديد والتغيير في سياساتنا وأال 
إليه،  نصبو  ما  بتحقيق  اآلخرين  على  نعّول 
ومواكبة  للمنطقة  الجديدة  السياسات  يخدم  بما 

خصوصياتها.
اإلدارة  بين  الحوار  مستقبل  ترون  كيف  ـ 
الذاتية والحكومة السوريّة في الفترة الُمقبلة؟

إنني غير متفائل حيال أي مستقبل للحوار بين 

الدولة السوريّة واإلدارة الذاتية، ألن النظام في 
سوريا ال زال يعيش ذهنية ما قبل 2011 من 
تزيده  االنتصار على معارضيه  جهة، ونشوة 
هذا  يحمون  الذين  أخرى  جهة  ومن  عنجهية، 
النظام من الروس واإليرانيين؛ ليست لديهم أيّة 
دوراً  يلعبون  بل  الحوار،  هذا  مثل  لخلق  نية 
النظام ويعملون إلعادة حدود  لصالح  مخادعاً 

سيطرته إلى ما قبل األزمة السوريّة. 
إنجاز  في  والتأّخر  التأنّي  سبب  ما  برأيكم  ـ 
التوافق الكردي - الكردي، خاصة إنه مطلٌب 

جماهيري بالدرجة األولى؟
مطلب  آفا  روج  في  الكردي  التوافق  نعم؛ 
لألسف  ولكن  األولى،  بالدرجة  جماهيري 
وضع  على  مصممون  هم  من  هناك  الشديد 
إلى  الحوار  هذا  وصول  أمام  العراقيل  وخلق 
نتائج إيجابيّة، وهؤالء الذين يشغلون مناصب 
قياديّة في أحزابهم، ليس من مصلحتهم أن يُكلَّل 
بأجندات  مرتبطين  وهم  بالنجاح،  الحوار  هذا 
دول محتلة وعلى رأسهم تركيا، وهذا الطرف 
الكردي  الوطني  المجلس  أحزاب  في  المتمثل 
لألسف أثبتوا بأنهم مجرد أداة يحققون أجندات 
دول، يفتقدون للشخصية التي من شأنها اتخاذ 
قراراتهم بذاتهم، فقرارهم أسير لتلك األطراف 
التي تعادي القضية الكردية بشكٍل عام، أضف 
إلى ذلك أنهم جزء من االئتالف السوري الذي 
ومدن  أجزاء  احتالل  في  كبير  بشكل  ساهم 
يحتل  الذي  وهو  سوريا؛  وشرق  شمال  من 
كانيه  وسري  عفرين  اإلرهابية  بمجاميعه 
يقودنا  الذي  األمر  أبيض(،  )تل  سبي  وكري 
التوافق مع َمْن ومن  التالي  إلى طرح السؤال 

أجل َمْن؟

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي 
أحمد  نهاد  الفرات  إقليم  في  الذاتية  لإلدارة 
المتبقي  الوقت  استغالل  يحاول  أردوغان  أن 
االنتخابات  في  خسارته  بعد  ترامب  عهد  من 
رقعة  لتوسيع  المتحدة  للواليات  الرئاسية 
وشرق  شمال  مناطق  في  أكثر  احتاللها 
سوريا، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي 
التركية  المخططات  مع  شراكتهم  على  داللة 

االحتاللية. 

أنقرة و»أمراء الحرب«... شركاء بسرقة زيت 
عفرين وتسويقه

في  املوجود  الزيتون  »زيت  الفت  عنوان  حتت 
ألمراء  متويل  مصدر  يكون  قد  احمللّي  متجرك 
حتقيقاً  بيتي  ماثيو  كتب  السوريني«،  احلرب 
 The Daily Beast صحفّياً نشرته صحيفة
»الديلي بيست« األمريكّية في 2020/11/23 
متاجر  إلى  ووصوله  عفرين،  زيت  سرقة  حول 
اإلجابة  وحاول  األمريكّية،  املتحدة  الواليات 
إلى  مبوضوعية عن األسئلة املطروحة، وأشار 
دعمت  التي  أنقرة  مع  األبيض  البيت  تهاون 

املرتزقة في العدوان على عفرين واحتاللها.

سياسة ترامب املتهاونة مع أنقرة

افتتح ماثيو بيتي تحقيقه الصحفّي بالقول »هناك 
لميليشيات  تسمح  األمريكيّة  العقوبات  في  ثغرة 
سوريا  في  المسروق  الزيتون  بنقل  العنف 
المتاجر  إلى  تصديره  ثم  تركيا  في  لمعالجته 

األمريكيّة«.
 

إن  تقول  بوديت  ميغان  األمريكية  الصحفية 
لها  الموالية  المرتزقة  ومعها  التركية  القوات 
شخصّي  أخضر  بضوء  مرتين  سوريا  غزت 
المناطق  بنهب  متهمة   ، ترمب،  الرئيس  من 
احتاللهم،  تحت  الواقعة  الكردية  األغلبية  ذات 
إلى  متعددة  مصادر  عبر  الصحيفة  وتوصلت 
تركيا  من  المدعومين  الحرب«  »أمراء  أّن 
المحليين  المزارعين  الضرائب على  يفرضون 
الزيتون،  من  محاصيلهم  ويسرقون  ويبتزونهم 
وبفضل سياسة إدارة ترامب، يمكن للميليشيات 
على  المباع  الزيتون  زيت  من  االستفادة  اآلن 
تتأثر  أن  دون  األمريكية،  المتاجر  رفوف 
بالعقوبات االقتصادية األمريكية الصارمة على 

سوريا.
على  عقوبات  ترامب  إدارة  تفرض  لم  فيما 
المسؤولون  أشاد  السورّي،  الوطني  الجيش 
األمريكيون بعمليات تركيا في سوريا باعتبارها 
عناصر  وتلقت  الروسّي،  للنفوذ  مهماً  مضاداً 
أمريكاً  دعماً  السورّي«  الوطنّي  »الجيش  من 
وبرنامج سرّي  داعش  مكافحة  إطار حملة  في 

غروب شمس 
القومية العربية 

)6(

مسيرة  حول  العربي  العالم  انقسم 
القسم  قسمني،  إلى  السلمية  السادات 
للسادات  املعادي  الغالبية  وهم  األول 
فيه  يقف  اآلخر  والقسم  وتوجهاته، 
يؤيده  من  هناك  لكن  وحيداً،  السادات 
حسني  صدام  تهديد  من  خوفاّ  خفية، 
)سنالحقهم ولو في غرف نومهم(، وعقد 
اإلجماع  قراراته  أهم  وكانت  بغداد  مؤمتر 
مقر  ونقل  السادات،  بخيانة  ظاهرياً  ولو 
اجلامعة العربية إلى تونس، ولم يثني تلك 
بدأه،  الذى  طريقه  عن  السادات  القرارات 
التفاوض  وسيط  وكان  التفاوض،  ثم  ومن 
كيسينجر،  هنري  األمريكي  اخلارجية  وزير 
ورغم أنه يهودي فإن اإلعالم املصري قدمه 
الشعب  فيه  يثق  كي  للعرب،  كمنحاز 
عند  بيغني(  )مناحيم  ينس  ولم  املصري، 
قال في صالفة  اجليزة عندما  زيارته ألهرام 
توقيع  ومت  اليهود(،  أجدادي  بناها  )قد 
اتفاقية )كامب ديفيد( بني مصر وإسرائيل، 
بالتظاهرات  العربية  املنطقة  واشتعلت 

التي لم تكن متلك إال الشجب والتنديد.

ضد  املصري  الداخل  معارضة  أن  ذكرنا 
التيار  تيارين،  في  تتمثل  كانت  السادات 
ولم  السياسي،  اإلسالم  وتيار  اليساري، 
لتوجهات  وليدة  اليسار  معارضة  تكن 
تقلده  منذ  نشأت  بل  السلمية،  السادات 
املعارضة،  تلك  وتضاعفت  احلكم،  زمام 
القبض  إلقاء  من  السادات  متكن  عندما 
على معظم رجال عبد الناصر، وألقاهم في 
السجون، ووجد املعارضون العرب في ذلك 
فرحبوا  السادات،  من  للنيل  مجاالً  التيار 
برجاله ودعموهم، وأسست لهم مساحات 
تلفازية وصحفية يتحدثون ويكتبون فيها 

ملهاجمة السادات وتوجهاته.

املصري  اليسار  من  كثيراً  السادات  عانى   
بتيار  عالقته  أما  واخلارج،  الداخل  في 
اإلسالم السياسي كانت ملتبسة، وكثيراً 
مواجهة  أجل  من  أصحابه  يدعم  كان  ما 
التيار اليساري خصوصاً في اجلامعات، التي 
التي  احلائط  مجالت  ظاهرة  فيها  نشأت 
وباندفاع  بضراوة  السادات  تهاجم  كانت 
اجلامعات  كليات  جدران  كانت  إذ  الشباب، 
اسم  وألن  اجملالت.  بتلك  مغطاة  املصرية 
السادات اقترن بلقب الزعيم املؤمن، تالقت 
اإلسالم  وتيار  السادات  بني  النظر  وجهات 
بتأسيس  السادات  فوجه  السياسي، 
التيار  لتواجه  جامعية  إسالمية  جماعات 
اليساري، ونشطت في عملها بكل حرية، 
كما كانت تتلقى دعماً من الدولة، بل عني 
مسؤوالً لها في تنظيم االحتاد االشتراكي، 
بعض  حرم  في  دموية  مواجهات  وحدثت 
عن  حتدث  السادات  أن  ويذكر  الكليات.  
من  أبنائي  )كان  بقوله:  الطالب  جتاوزات 
للتوجه  يستعدون  األزهر  جامعة  طالب 
شمس  وعني  القاهرة  جامعتي  لطالب 
لتأديبهم لكنني منعتهم(، لكن في نفس 
للمتطرفني  خروجاً  يحدث  كان  الوقت 
التكفير  )جماعة  اجلماعات  بعض  من 
والهجرة وواقعة الفنية العسكرية(، وهنا 
التيارات  وتلك  النظام  بني  الصدام  يحدث 
املتطرفة، لذلك كانت العالقة بني السادات 
لكن  ملتبسة،  ذكرنا  كما  اجلماعات  وتلك 
صدرت  ديفيد،  كامب  اتفاقية  توقيع  مع 
أكثر من فتوى بخروج السادات عن الثوابت 
وفى  القتل،  يستحق  وبالتالي  اإلسالمية، 
أكتوبر،  لنصر  الثامن  العيد  احتفاالت 
السادات،  اغتيال  مت  وخالل عرض عسكري، 
الرفض  من جماعة  ارتياحاً  االغتيال  والقى 
لتبقى  عادالً،  جزاًء  فيها  رأوا  إذ  العربية، 
مجرد  حالها  على  العربية  القومية  فكرة 
حلم في جبهة الرفض، دون أن يتمكن ذلك 
احللم من إعاقة قطار السالم، الذى انطلق 

دون توقف رغم رحيل السادات.

إمتام  أسجل  القادم  اخلتامي  مقالنا  وفى   
كل  وألن  العربي،  احللم  ونهاية  بل  غروب 
غروب البد أن يتبعه شروق جديد، فإنني ال 
أعتقد بأنني سأرى هذا الشروق من جديد، 

إن حدث!

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

 رامان آزاد

تقرير/ سالفا أحمد

الحكومة  لتقويض  المركزيّة  المخابرات  لوكالة 
السوريّة.

التقرير  قال  الرادعة  للعقوبات  إشارة  وفي 
»رفض المتحدثون باسم وزارة الخزانة ووزارة 
ضد  سياسات  إلى  مشيرين  التعليق،  الخارجية 

الحديث عن عقوبات محتملة«.

أمراء الحرِب تجاُر الزيت

يناير  الثاني/  كانون  في  عفرين  تركيا  غزت 
وسلمت  عسكرية،  حملة  من  كجزء   2018
يسّمى  المرتزقة  المجاميع  من  لتحالف  المنطقة 
هذه  اتُهمت  وقد  السوري«،  الوطني  »الجيش 
النهب  من  جرائم حرب،  بارتكاب  المجموعات 
واالتجار بالبشر إلى التطهير العرقي والتعذيب، 
من قبل األمم المتحدة والحكومة األمريكيّة، وتم 
تمويل العمليات بالسيطرة على صناعة الزيتون 

في عفرين، بمساعدة تركيا.
الذي  الزيتون  أن  تحقيقها  في  الصحيفة  وجدت 
السوريون«  الحرب  »أمراء  تسميهم  من  سرقه 
ويتم  القتالية،  وحداتهم  تمويل  في  استخدموه 
تهريبه إلى أوروبا ويستخدم إلنتاج زيت زيتون 
يتم بيعه وتخزينه في  الجودة، ومن هناك  عالي 
متاجر البقالة في أمريكا، من سيراكيوز إلى بلدة 
أتالنتا،  ضواحي  إلى  الصغيرة،  ماساتشوستس 

وجورجيا.
الوطنّي  »الجيش  يسمى  وما  تركيا  تسيطر 
في  المتبقية  الزيتون  صناعة  على  السورّي« 
المزارعون  ويُمنع  حديد،  من  بقبضة  عفرين 
ويجب  المفتوحة،  السوق  في  منتجاتهم  بيع  من 
عليهم تسليم جزء كبير من محصولهم إلى أمراء 
ألول  تايمز  آسيا  صحيفة  ذكرت  كما  الحرب، 

مرة العام الماضي.
األراضي  مالكي  على  الحرب  أمراء  يفرض 
للوصول  حتى  أو  الزيتون  لتصدير  »رسوماً« 
على  ضريبة  لفرض  إضافة  أراضيهم،  إلى 
األشجار، وتختلف »الرسوم« حسب المرتزقة، 
لكن هناك أمراً واحداً هو ثابٌت: وهو اضطرار 
المزارعين لبيع منتجاتهم إلى الكيانات المدعومة 

من تركيا بأسعار منخفضة.
زيت  مصدر  تعقب  الصحيفة  محاوالت  تكشف 
الزيتون عن عالم غامض لقادة المرتزقة ووسطاء 
أربعة  وأفادت  عفرين،  مزارعي  من  يستفيدون 
أن  اآلن  المستحيل  أنه من  المنطقة  مصادر من 
يخرج الزيتون من عفرين دون موافقة »أمراء 

الحرب«.
فيما ال تحمي السلطات المدعومة من تركيا في 

عفرين المزارعين من تجارة الزيتون المفترسة، 
فمن المحتمل أن تساعد إدارة ترامب عبر قوانين 
العقوبات األمريكيّة التي يمكن أن تمنح الحكومة 
سوري  كيان  مع  »المعامالت  لوقف  أدوات 
الخارجية  السياسة  تخالف  أنشطة  في  متورط 
توشباند،  ماثيو  ذكره  لما  وفقاً  األمريكية«، 
مستشار آرينت فوكس، نائب كبير المستشارين 
األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  في  السابق 

بوزارة الخزانة األمريكية.

زيارة وإقرار تريّك بالصفقة

وأشار التحقيق إلى ما نقلته مواقع إعالمية تركية 
)هي  تركية  زراعية  هيئة  ممثلي  أن  معارضة، 
 ،)»T.T.K« تعاونيات االئتمان الزراعي التركّي
زاروا الواليات المتحدة بهدف تسويق 90 ألف 
عفرين  من  المسروق  الزيتون  زيت  من  طن 
المحتلة على أنّه منتج تركي، وفقاً لموقع )أحوال 
تركية(، واحتمال أن يكون المنتج قد وصل إلى 
المتاجر الصغيرة في الطرف اآلخر من المحيط 

األطلسي من غير إدراك ذلك.
وذّكر التقرير بمواقف تركية سابقة تتعلق بزيت 
بكير  التركي  الزراعة  وزير  قال  إذ  عفرين، 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  للبرلمان  بكديرلي 
أو  بطريقة  عفرين،  عائدات  نريد   :2018
هيمنتنا،  تحت  منطقة  هذه  أيدينا،  في  بأخرى، 
في  اإليرادات  تقع  أن  نريد  ال  كحكومة،  نحن، 

أيدي »المقاتلين الكرد اليساريين«.
اشتكى  بيكديرلي،  خطاب  من  وجيزة  فترة  بعد 
السياسيون األوروبيون وممثلو صناعة الزيتون 
زيتون  من  األطنان  آالف  ضخ  من  األتراك 
عفرين »المنهوب« إلى األسواق الدولية، والذي 

تم وصفه زوراً بأنه زيتون تركي.

سارق الزيت زّور العالمة 
التجاريّة

حاولت الصحيفة أن تتعقب مصدر الزيت الذي 
وصل إلى المتاجر األمريكية، فوجدت أّن الزيت 
يأتي عبر الساحل الشرقي من عفرين، وذكرت 
تبلغ 150  الزيتون في عفرين  أن قيمة صناعة 
مليون دوالر، ويعمل فيه 90% من سكان عفرين 
حتى في أولى سنوات الحرب األهلية السورية، 
سكان  لمعظم  بالنسبة  التقديرات،  بعض  بحسب 
عفرين، فإن األمر ال يتعلق بالجغرافيا السياسية 

ولكن يتعلق بشريان حياتهم.
لويل،  في  الحالل  العز  أبو  سوق  مدير  وأكد 
أن  الهاتف  عبر   The Daily Beast لموقع 
تركيا،  إلى  سوريا  من  »نُقل«  الزيتون  زيت 
ولكنه أنكر معرفته بالوضع في عفرين، فيما قال 
العديد من موظفي شركة توركانا فود أن الحديث 
لهم،  مصرح  غير  الهاتف  عبر  الصحافة  إلى 
ولم ترد الشركة على طلبات البريد اإللكتروني 
لرجل  المسجل  العنوان  العبوات  تحمل  للتعليق. 
األعمال السوري الدنماركي عارف حميد، الذي 
يبيع أيضاً زيت زيتون عفرين في أوروبا تحت 
االسم التجاري كفر جنة، وأكد حميد أن مصدر 
يدعى  عفرين  في  معروف  مصدر  من  زيتونه 
تحت  أوروبا  في  بتسويقها  ويقوم  شيخو  آزاد 
نفى  لكنه  جنة،  كفر  المسماة  التجارية  العالمة 
بيعه للواليات المتحدة عبر شركة توركانا فوود، 
التعامل  نفيا  الرجلين  كال  أن  الصحيفة  وتذكر 

الملصق  بأنَّ  وتوقعا  فوود،  توركانا  شركة  مع 
الموجود على عبواِت زيِت زيتون عفرين يمكن 

أن يكون مزّوراً.
مع  الواتساب،  تطبيق  عبر  الصحيفة  تواصلت 
بتصديره  فأقر  عفرين  في  شيخو  آزاد  التاجر 
التجارّي  االسم  تحت  أوروبا  إلى  الزيت 

»كفرجنة«.
اعترفت الشركات التي يظهر شعارها وعنوانها 
على عبواِت الزيت في الواليات المتحدة بتصدير 
زيت زيتون عفرين، لكنها أنكرت بيع منتجاتها 
توركانا  شركة  عبر  األمريكيّة  األراضي  على 
دور  ليبقى  األمريكّي.  التركّي  المستورد  فوود، 
في  للجدل  مثيراً  موضوعاً  عفرين  في  تركيا 

الشتات السورّي.
سليمان رشو، الشريك التجارّي السابق لشيخو، 
لديه عالمة تجارية سوريّة لزيت زيتون عفرين، 
وادعى  األتراك«  مع  »التعامل  أيضاً  نفى  لكنه 
باللوم  وألقى  مزّورة.  تكون  قد  الزجاجات  أن 
على أشخاص مجهولين في تركيا لسرقة عالمته 
التجاريّة. ونفى الثالثة التعامل مع أمراء الحرب 
الزيتون.   وزيت  الزيتون  تصدير  في  السوريين 
ضاحية  في  القدس  مخبز  في  موظفة  وأكدت 
روزويل بأتالنتا أن متجرهم يحوي زيت زيتون 

عفرين.  

شهادات حية ملواطنني كرد
 من عفرين

يذكُر التقرير أن مواطناً كرديّاً من عفرين اسمه 
نضال شيخو يشعر باأللم والحزن وانكسار القلب 
المسروق  عفرين  زيت  من  عبوة  يجد  عندما 
والية  شمال  سيراكيوز  في  أمريكّي  متجر  في 
نيويورك، تحمل عالمة »توركانا«، وقال شيخو 
الذي يعيش اآلن شمال والية نيويورك: »شعرت 
بسبب  عيناي  وتدمع  والحسرة،  والحزن  باأللم 
الظلم الذي تعرضت له مدينتي، عفرين«، ويختم 
مدينة  عاشت  عفرين،  »عاشت  بالقول  شيخو 

الزيتون المقدّسة«.
تجربة شيخو ليست استثنائيّة، فالمواطنة الكرديّة 
أفرين هاوار )اسم مستعار( وهي صاحبة حقل 
الموسم  هذا  جني  كان  للصحيفة:  قالت  زيتون 
كابوساً. وتضيف: »وهللا، ُسرق معظم الموسم«، 
من  أبشع  »إنّها  رزقي«،  من  محرومة  »أنا 
ويصدرون  يسرقون  كانوا  لو  مما  السرقة 
الزيتون«. »لكن كل شيء ُسرق من الكردي - 
العمل الجاد والمعيشة والجهد والكرامة، الحقوق 
سيدو،  هجار  يقول  األكبر«.  إلى  األصغر  من 
عائلة  وتمتلك  دنماركي  سوري-  مواطن  وهو 
»زيتنا  عفرين:  في  زيتون  أشجار  سيدو  هجار 
أعيننا،  أمام  يباع  أشجارنا  من  يأخذونه  الذي 
رجل  أيَّ  أرى  وعندما  منه،  محرومون  ونحن 
أنه ثروة  أعمال يأخذ الزيت من عفرين، أشعر 

مسروقة«.
فقد  الذي  حسن،  حسن  الحقوقي  للناشط  وفقاً 
الزيتون والرمان الخاصة به بعد فراره  بساتين 
اإلنسان  حقوق  منظمة  اآلن  ويدير  المنطقة  من 
في عفرين من مكان آخر في سوريا، حيث كتب 
في رسالة نصية، »لقد كان إرثاً عائلياً ورثته عن 
أبي، الذي ورثه بدوره عن أسالفنا منذ قرون«، 

مدعياً أن والده »مات الحقاً بسبب الحزن«.
عبوة  بوديت  ميغان  المستقلة  الباحثة  واكتشفت 
أخرى تاريخ إنتاجها أبريل 2019 في متجر في 

لويل، ماساتشوستس.

المجتمع الدولي ال يَِهمهُ سوى تحقيق المصالح
جاء ذلك خالل اللقاء الذي أجرته صحيفتنا معه 
حول هجمات تركيا ومرتزقتها على ناحية عين 
االحتالل  إن  فقال:  تحدث  وقراها حيث  عيسى 
التركي يمارس أفظع الجرائم بحق الشعب أمام 
صمت  هناك  ولكن  الدولي،  المجتمع  أنظار 
الدولي  المجتمع  االنتهاكات،  هذه  أمام  كبير 
والمنظمات التي تطلق على نفسها بأنها الحامية 
لحقوق اإلنسان مجرد منظمات ليس لها سوى 
مصالحه،  أجل  من  يعمل  الجميع  فقط،  اسمها 
أهدافهم  من  ليست  وحقوقهم  الشعوب  حرية 
وأولوياتهم، ال يهمهم سوى مصالحهم ونفوذهم، 
أفعال  مع  شراكتهم  على  كثيرة  أدلة  وهناك 

أردوغان اإلرهابيّة. 

وأكد نهاد أحمد بقوله: إن أبناء هذه المنطقة التي 
تتعرض كل يوم ألفظع أنواع الجرائم اإلرهابية 
على يد المحتل التركي ومرتزقته، هم من حموا 
داعش،  مرتزقة  وإرهاب  رجس  من  اإلنسانية 
حيث فشل العالم بمحاربتهم، وتمكنوا من حماية 
المجتمع  على  لذا  هم،  بشهادتهم  هذا  اإلنسانية 
التحرك بأسرع وقت لوقف االنتهاكات  الدولي 
شمال  في  اإلنسانية  بحق  التركية  والجرائم 

وشرق سوريا.
وأضاف نهاد أحمد قائالً: »بعد فوز جو بايدن 
واستمرار  األمريكية  الرئاسية  باالنتخابات 
في  الديمقراطية،  لقوات سوريا  الدعم  مواصلة 
للبقاء  والتخطيط  داعش  مرتزقة  على  القضاء 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  طويلة  مدة 
المتبقي من عهد  الوقت  استغالل  تحاول  تركيّا 
ترامب الذي ينتهي بعد أقل من شهرين، حيث 
شمال  مناطق  على  جديدة  هجمات  لشن  تسعى 
في  احتاللها  رقعة  لتوسيع  سوريا،  وشرق 

مناطق شمال وشرق سوريا«. 
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  واختتم 
نهاد  الفرات  إقليم  في  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
أحمد بالقول: الهدف التركي من كل ما يجري 
الشعوب  وأخّوة  المشترك  العيش  ضرب  هو 
الكردي،  الشعب  وإبادة  المنطقة،  تعيشها  التي 
باحتالل  التاريخية  التركية  األطماع  غير  هذا 

المنطقة بأكملها. 
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الفن  وحماية  ثورة  الفن   - قامشلو  روناهي/ 
والفلكلور والمجتمع الكردي واجب ملقى على 
عاتق األجيال المتعاقبة، وأصالة وعراقة الفن 
هي  إنما  اليوم  وليدة  ليست  الكردي  والتراث 
في  تحمل  السنين وهي  وآالف  بل  مئات  نتاج 
والغناء  التراثية  المالحم  من  الكثير  طياتها 
أشكال  وكافة  والموسيقا  والرقص  الفلكلوري 

الفن.

الكردستاني  العمال  حزب  النطالقة  كان   
الكردية  واللغة  والتراث  للفن  الجديد  االنبعاث 
وقلب  الطغيان.  على  وثار  الخوف  بدد  عندما 
الخوف الذي يسيطر على الفنانين إلى قوة وتبث 
الشعبية  األغنية  لتعود  جديد  من  الروح  فيها 

والوطنية إلى سابق عهدها في األلق والتميز. 
ريزان  الكردي  الفنان  مع  لنا  خاص  لقاء  وفي 
في  الكردستاني  العمال  حزب  دور  حول  بكر 
الحفاظ على الغناء والفن الكردي التراثي بشكل 
في  كان  الكردي  والفن  الثقافة  »إن  قال:  عام 
للهاوية بسبب تعرضهما  للضغط من  الطريق 
أن  يعلم  فالكل  الكرد،  فيها  عاش  التي  الدول 
انهيار المجتمعات تبدأ من محو ثقافتها، لم يكن 
الثقافة والفن والموروث  الكرد من يحمي  لدى 
الشعبي ويدافع عنهم بشكل عام، وتأسيس حزب 
بداية  1978كان  عام  في  الكردستاني  العمال 
حيث  للكرد،  جديد  من  الحرية  شمس  إشراق 
الفن  وإيالء  واالجتماعي  القومي  الوعي  زيادة 
مقومات  أبرز  كأحد  األولى  األهمية  والتراث 

الثورة والتقدم والسير نحو فجر الحرية«.
كل  يتجاوز  أن  بالفنان  »يجدر  بكر:  وأضاف 
طريقه،  تعترض  التي  والعوائق  الصعاب 
وبخاصة  المواتية  الظروف  من  واالستفادة 
من  الكردستاني  العمال  حزب  أنجزه  بعدما 
ثورة على مفاهيم الفناء واالنبعاث من جديد في 
كافة النواحي وبخاصة الفن والتراث والفلكلور 
والتشتت،  الضياع  من  الفن  أنقذ  فقد  الكردي، 
ثورة  الكردستانية  التحرر  حركة  ثورة  وكانت 

في الشمال الغربي لدير الزور وعلى بعد 58 كم 
التبني شرق طريق  بقرية  اآلن  يعرف  ما  وفي 
دير الزور - حلب على شاطئ الفرات، وشرق 
شمال تدمر على بعد 165 كم؛ تقع إحدى أجمل 
المدن األثرية والسياحية ذات الجمال اآلسر وهو 

موقع حلبية وزلبية
على  المتبقية  القليلة  الشواهد  من  الموقع  يعتبر 
إلى  بتاريخ عريق  تتمتع  والتي  الفرات  ضفاف 
والسحر  المتميز  والموقع  الطبيعة  سحر  جانب 
وحكايته  الفرات  جانبي  على  بإطاللته  الفريد، 
في  فالموقع  كذلك  التاريخ.  عمق  في  الضاربة 

ُنَخٌب من دول متعددة تشارك في الحملة 
المصرية لحرية أوجالن

تقرير/ صالح إيبو

تقرير/ محمد محمود

إعداد/ عبد الرحمن محمد

والكتاب  المثقفين  من  المئات  يومياً  يشارك 
عدة  وغربية  عربية  دول  من  وعمال  وأكاديميين 
المصرية  اللجنة  أطلقتها  التي  الدولية  الحملة  في 
القاهرة  مركز  رئيس  وقال  أوجالن«،  »لحرية 
جمع  حملة  أن  فايد  رجائي  الكردية،  للدراسات 
التواقيع مستمرة، وسيتم اإلعالن عن نتائجها في 
يوم ذكرى اختطاف قائد الشعب الكردي عبد هللا 
أوجالن، وستسلّم التواقيع إلى ممثلية األمم المتحدة 
اآلسيوي  التضامن  ومنظمة  العربية  والجامعة 

اإلفريقي.
وأطلقت اللجنة المصرية »لحرية أوجالن« والتي 
حملة  األكاديمية،  الشخصيات  من  عدداً  تضم 
الشعب  قائد  بحرية  المطالبة  الحمالت  إطار  في 
الحملة رسمياً  وانطلقت  أوجالن،  عبدهللا  الكردي 

على المواقع اإللكترونية
ht tps : / /ehamalat .com/Ar/s ign_
petitions.aspx?pid=1124 

في األول من تشرين الثاني، تحت عنوان »حرية 
في  والسالم  الشعوب  أوجالن هي ضمانة ألخوة 

المنطقة«.

عالقات تاريخية

وبلغ عدد زوار موقع الحملة إلى تاريخ إعداد هذا 
التقرير 14 ألف وسبعمئة زائر، ووقع العديد من 
عربية  دول  من  والسياسيين  والصحفيين  الكتاب 

الدكتور  وقال  الحملة،  على  وأمريكا  وأوربية 
الحملة  على  الموقعين  أحد  وهو  فايد  رجائي 
 ،ROJNEWS لوكالة  نشرها  في  والمساهمين 
المطالبة  التواقيع  لجمع  مصرية  لجنة  شكلوا  أنهم 
باإلفراج عن عبد هللا أوجالن، بهدف حض النخبة 

المثقفة المصرية على المساهمة في هذه الحملة.
شرائح  من  التوقيعات  بجمع  اللجنة  هذه  ستستمر 
العتقال  السنوية  الذكرى  حلول  حتى  مختلفة 
أوجالن، وعندها سيصدر بيان باسم الحملة بشأن 
اللجنة  وستسلم  فايد،  قول  بحسب  التواقيع  نتائج 
التواقيع إلى مختلف الدوائر السياسية المعنية بهذا 
األمر، ومنها الجامعة العربية ومكتب األمم المتحدة 

في القاهرة ومنظمة التضامن اآلسيوي األفريقي.
وعن مشاركته الشخصية في هذه الحملة قال فايد: 
وحده  الكردي  للشعب  قائداً  ليس  أوجالن  »ألن 
تاريخاً  الكردي  للشعب  وألن  أممي،  قائد  هو  بل 

بين  تربط  تاريخية  أن هناك عالقات  كما  معروفاً 
يجعلنا  ما  هذا  فإن  والكردي،  المصري  الشعبين 
النجاح  الحملة  لهذه  الحملة ونأمل  سباقين في هذه 

مصرياً وعربياً ودولياً«.

جرمية كربى

األستاذ  الحملة  في  أيضاً  المشاركين  ضمن  ومن 
الجامعي الدكتور صادق أطيمش من ألمانيا، وقال 
أوجالن  هللا  عبد  »إن  الحملة  على  تعليقه  خالل 
مناضل أممي يقود ثورة تحررية من أجل مجتمع 
والتعسف  القومي  التعصب  من  خاٍل  ديمقراطي 

الدكتاتوري واالنقسام الديني«.
واألكاديميين  الديمقراطيين  كافة  أطميش  وطالب 
المبادئ  وانتشار  الحر  الفكر  بدعم  للمساهمة 

اإلنسانية التي يدعو لها أوجالن بالقول »العيش في 
مجتمع شرق أوسطي تتوفر فيه العدالة االجتماعية 
عليه  وما  حقوق  من  له  ما  بكل  اإلنسان  واحترام 
من واجبات هو ما يدعو له هذا المناضل السجين 
لدى غالة التخلف ودعاة الرجعية العثمانية وسليلي 

المنظمات اإلرهابية«.
في حين وصف كاظم ماني من الواليات المتحدة 
أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  األمريكية 
برمز الحرية والعدالة والديمقراطية واعتبر إبقاءه 

في السجن بالـ«جريمة الكبرى«.

تحالف كردي عريب

تشكيل  إلى  إبراهيم  علي  اليمني  الكاتب  ودعا 
لمواجهة  المنطقة  في  كردي  عربي  تحالف 
واجب  أوجالن  »حرية  بالقول  التركية  األطماع 
الكرد  مثل  العرب  نحن  علينا  وأخالقي  إنساني 
في  تركيا  أطماع  لمواجهة  األفضل  التحالف  كون 

المنطقة هو تحالف كردي عربي«.
ووجه مطلقو الحملة دعوة المشاركة لكل المثقفين 
كافة  من  والديمقراطيين  واإلعالميين  والسياسيين 
شعوب المنطقة، وجاء في نص بيان إطالق الحملة 
على موقع حمالت التمدن: »نحن الموقعون أدناه، 
وسياسيون  وكتّاب  حقوقية  وشخصيات  مثقفون 
اإلنسان ونشطاء ووطنيون  ومدافعون عن حقوق 
من جميع شعوب المنطقة من عرب وكرد وأرمن 
أن  نؤكد  الشعوب،  من  وغيرهم  وآشور  وسريان 
لنا  وحتمي  حيوي  أمر  أوجالن  هللا  عبد  حرية 

وللمنطقة«.
وشرح البيان ظروف اختطاف وتسليم أوجالن عام 
1999 إلى تركيا بعملية قرصنة دولية وتآمر أمام 

أعين العالم.

حزب العمال الكردستاني.. حامي قيم المجتمع الكردي وتراثه

الخطف والفدية.. »روايات مرعبة« تفضح فصائل أنقرة بسورياحلبية وزلبية... تاريخ عريق وجمال ساحر

الفن  على  الحفاظ  عطاءاتها  أبرز  من  حقيقة 
وبعثه من جديد«.

في  المثقفين  اتحاد  عضو  قال  أخرى  جهة  من 
أعداء  »إن  السياق  ذات  في  وليد  محمد  عفرين 
على  وصهره  محوه  حاولوا  الكردي  الشعب 
كل  اعتقال  إلى  تعمد  تركيا  وكانت  الدوام، 
شخص ينطق باللغة الكردية أو يقدم على عمل 
فني أو تراثي عن الكرد بهدف محو الثقافة والفن 
ضمن المجتمع الكردي. وفي كثير من األماكن 
جرماً  تعتبر  الكردية  األغاني  كانت  والدول 
في  وتشتيتهم  البعض  بعضهم  الكرد عن  إلبعاد 
الكردي  والتراث  والفن  التاريخ  لجعل  خطوةٍ 
تأسيس حزب  لكن  التاريخ.  من  مطوية  صفحة 
رأساً  تنقلب  الموازين  الكردستاني جعل  العمال 
للمجتمع  الحامي  الحزب  ليصبح  عقب  على 
والتاريخ والفن، إن الثورة التي بدأها القائد عبد 
هللا أوجالن كانت إحدى مقوماتها حماية العادات 
والتقاليد والموروث الثقافي الكردي الذي حاولت 

الدول المهيمنة القضاء عليه«.
الكبرى  األهمية  والفن  الثقافة  إيالء  وعن 
الكردستاني  العمال  حزب  »إن  وليد:  أضاف 
أعطى األهمية الكبرى للثقافة، فالخطوة األولى 
من  والفلكلور  الثقافة  هذه  على  الحفاظ  كانت 
أوالً  التراثي  والرقص  الغناء  فرق  إنشاء  خالل 
والحفاظ على مفردات  الحزب،  ضمن صفوف 
والتراث األصيل  العريقة  الثقافة  تلك  ومقومات 
من خالل كوادر متخصصين في عموم مناطق 
ما  كل  وأرشفة  وجمع  لنشر  كردستان  وأجزاء 
يمت بصلة للثقافة والفن ألنها أساس المجتمعات 

ومحور وجودها«.
وأضاف وليد »كان الهدف من تدريب الكوادر 
الثقافية والفنية العمل على إعادة إحياء مقومات 
وقام حزب  الكردي،  المجتمع  في  والفن  الثقافة 
اللغة  لتعلم  أماكن  بإنشاء  الكردستاني  العمال 
قنوات  أيضاً  وافتتح  األم،  اللغة  الكردية، 

يتعلق  ما  كل  ودعم  الكردية  باللغة  تلفزيونية 
باإلرث والثقافة ولم يتواَن الحزب عن أي شيء 

لحماية وتجسيد التراث والثقافة الكردية«.
عظمة  على  وليد  محمد  أكد  حديثة  ختام  وفي 
التحرر  حركة  قدمتها  التي  التضحيات 
العمال  حزب  سخر  »لقد  بالقول:  الكردستانية 
المجتمع  على  للمحافظة  قوته  كل  الكردستاني 
له  أراده  الذي  واالمحاء  الصهر  من  الكردي 
خارج  المقيمين  الكرد  من  أتمنى  لذا  أعداؤه، 
أجزاء كردستان أو داخلها أن يقدّروا التضحيات 
العظيمة التي قدمها من خالل النضال الدؤوب 
النبيلة ألجل  بأرواحهم  الذين ضحوا  والشهداء 
بل  وفنه  وثقافته  وقيمته  الكردي  المجتمع 
ووجوده، وعدم نسيان أن أي خطأ نقع فيه يكون 

فرصة سانحة يستغلها أعداؤنا ضدنا«.
إن الفن والتراث إحدى ركائز الوجود، وحزب 
العمال الكردستاني سطر مالحم في الدفاع عن 
بأسره  العالم  وجعل  الكردية  والهوية  المجتمع 

يدرك حقيقة وثقافة وهوية الكرد.

ريزان بكر

رجائي فايد

ابراهيم شيخو مصطفى عبدي

محمد وليد

الفرات  نهر  على  حصنين  عن  عبارة  أصله 
فكانت  التدمرية  الحضارة  ازدهار  مع  ازدهرا 
في  »زنوبيا«  وأختها  »حلبية«  في  »الزباء« 

»زلبية« وكل واحدة منهما تتربع على العرش.

تاريخ املوقع وأهميته

من  تعتبر  والتي  وزلبية«   »حلبية  آثار  تعود 
الميالد  قبل  التاسع  األلف  إلى  القالع«  »مدن 
زمن الملك اآلشوري »آشور نصر بال«- الذي 
مع  وازدهرا  الفرات  نهر  على  الحصنين  بنى 
عن  عبارة  الموقع  التدمرية.  الحضارة  ازدهار 
مرتفع بارز يحيط به واديان، ولكن المرتفع الذي 
المرتفع  قمة  وعلى  منخفض،  »بزلبية«  يصل 

ينحدران  الجص  من  سوران  منها  يتفرع  قلعة 
الضلع  أما  الفرات،  إلى  متعاكسين  باتجاهين 
مياه  به  ذهبت  فقد  للنهر  المواجه  للمثلث  الثالث 

الفرات وأعيد بناؤه خلف البناء القديم.
 وعلى الجهتين األخريين أبراج ضخمة بارزة، 
»لوقي«  اآلرامية  العهود  في  تسمى  وكانت 
أبيها  الحكم من  التي ورثت  بنتها »الزباء«  وقد 
»عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينه العميلقي« 
الذي كان يحكم العرب بأرض الجزيرة ومشارف 
الطريق  لحماية  تدمرياً  حصناً  بنتها  وقد  الشام، 
أن  ويبدو  بالنهر،  تدمر  يربط  الذي  الفراتي 
فيقال  التاريخ  عبر  اسم  من  أكثر  المدينة حملت 
أنها »لوقي« أو »دور كارباتي« ثم عرفت باسم 
»زنوبيا« و«الزباء«، وكانت العبادة فيها بالعهد 
البيزنطي بنيت فيها  العهد  التدمري وثنية، وفي 
مركزاً  واعتبرت  للجنود،  صغيرتان  كنيستان 
عبورهم  عند  للراحة  وخلودهم  الجنود  لتواجد 
أبنية  بها  تحيط  طرق  المدينة  وداخل  المنطقة، 
للسكن  وبيوت  معدنية  مياه  حمامات  فيها  عامة 

غنية بالزخارف والنقوش.

االزدهار االقتصادي
 واملوقع املتفرد

مع نمو مملكة تدمر لتغدو من أكبر المدن، حيث 
التجارة  قوافل  بها  تمر  تجارياً  مركزاً  أصبحت 
يتصل  وما  العراق  أسواق  بين  البضائع  تحمل 
بها من بالد الفرس والهند والخليج وبين أسواق 
زنوبيا  قامت  المتوسط.  البحر  وحوض  الشام 
مملكتها  حدود  لحماية  الفرات  على  مدينة  ببناء 
من الشرق ولتجعل من المدينة ميناًء نهرياً تزاحم 
في  الحلة  بلواء  الكفل »الجيشا«  مدينة  ميناء  به 

العراق وأسمت المدينة »زنوبية« وهو اسمها.
كان لمضيق حلبية أهمية كبرى في التاريخ القديم 
الموجودة  الشاهقة  بالصخور  تحصينه  لسهولة 
مدخل  على  تسيطر  والتي  الهضبة  سفح  على 
الضيقة  األبواب  تشكل  مخرجه  وعلى  الممر، 
والمضيق النهري، مكاناً نادراً على نهر الفرات.
تسمى  آشورية  إمارة  كانت  فقد  »زلبية«  أما 
اإلمارة  هذه  ضمن  المدينة  وتقع  »زوحي« 
وتعتبر ميناًء لها وهي تقابل »حلبية« حيث أنها 
تقع على ضفة الفرات الشرقية إال أنها تنحرف 
أيام  وكانت  قليالً،  الشرقي  الجنوب  نحو  عنها 
هامة  عسكرية  قيمة  ذات  اآلشوري  الحكم 
ويربط  »لحلبية«،  بالنسبة  جداً  قليلة  ومعالمها 
»حلبية وزلبية« أبنية سقفت نهر الفرات وفتحت 

نفقاً يربط بين عرش الزباء وعرش زنوبيا.
وال تزال آثار الجسر في نهر الفرات إلى اآلن، 
الفرس  أنظار  محط  وزلبية«  »حلبية  وكانت 

األول«  »خسرو  كسرى  دمرها  فقد  والروم 
فلما  عليها،  استيالئه  بعد  م   /540/ حوالي 
حوالي  البيزنطي  نوس«  »جستنيا  استرجعها 

/565/ م أعاد بناء ما تهدم منها.
التي  الفرنسية   - السورية  البعثة  كشفت  وقد 
التنقيب في موقع »حلبية وزلبية«  أعمال  أنهت 
بدير الزور في الموسم الرابع عن وجود رسوم 
وزخارف تزين جدران المدافن البرجية الواقعة 
تاريخها  ويعود  وزلبية«  »حلبية  حصن  شمال 
الرسوم  وهذه  الميالد،  قبل  الثامن  القرن  إلى 
والزخارف التي تزين جدران المدافن هي ذات 
األحمر  بألوان  وملونة  مختلفة  هندسية  أشكال 
تم  التي  المدافن  عدد  ويبلغ  والبرتقالي،  والبني 
األحجام  مختلفة  مدفناً   /64/ بحدود  اكتشافها 
إلى  الواحد  للمدفن  الوسطية  المساحة  تصل 

/3،5/م طوالً و/3،5/م عرضاً«.

تتخذ المرتزقة الموالية لتركيا في شمال سوريا 
طلب  بعد  والتمويل  للتربح  وسيلة  الخطف  من 
الفدية من أسر المختطفين، والتي تصل إلى 40 

ألف دوالر عن الرهينة الواحدة. 
أشخاص  أن 10  أكدت  وكانت مصادر خاصة 
من مدن متفرقة من شمال شرق سوريا قد خطفوا 
بعد وصولهم من منبج إلى جرابلس قبل 10 أيام 
على يد مسلحي الفصائل السورية المسلحة في 
تزوجا  زوجين  بينهم  ألنقرة  الموالية  المناطق 
طالبوا  الخاطفين  أن  المصادر  وأكدت  حديثاً، 

بمبلغ قدر بـ20 ألف دوالر عن كل رهينة. 
وزادت في اآلونة األخيرة شبكات تهريب البشر 
على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا 
معها  وزادت  خطيراً  منعرجاً  وبلغت  وتركيا 
األرباح  ألن  الفدية  أجل  من  الخطف  عمليات 

التي تجنيها مافيات اإلتجار بالبشر كبيرة. 
واستطلعت »سكاي نيوز عربية« األمر والتقت 
وشبكات  المرتزقة  براثن  من  الناجين  بعض 

اإلتجار في البشر.

خديعة املهربني

شيروان محمود من أبناء مدينة قامشلو في شمال 
تهريب  شبكة  ضحايا  أحد  كان  سوريا  شرق 
التركي  للجانب  وصوله  بعد  اكتشف  البشر 
قادات  مع  مرتبطة  مافيا  أنها  أشخاص   10 مع 
الحدود  وحرس  المعارضة  السورية  الفصائل 

التركي المعروف بالجندرما.
وقال محمود إن مهرباً يدعى سمير دخل معهم 
الجوادية  بلدة  قرية »باترزاني« في ريف  عبر 
مبلغ  لقاء  أشهر   9 قبل  قامشلو  الحدودية شرق 
3000 دوالر عن كل شخص وكانت وجهته هو 
ورفقة دربه هي مدينة إسطنبول ليسافروا منها 

بحراً عبر مهربين آخرين إلى أوروبا.

رصاص  برشقات  فوجئوا  محمود،  وحسب 
التركي تنهمر عليهم فاعتقلوهم،  حرس الحدود 
وهم  بالفرار  الذوا  والمهرب  منهم  ثالثة  لكن 
الى  »اقتادونا  مضيفا  وتابع  االعتقال  قيد  بقيوا 
التركي وسلمونا  الجانب  مدينة سري كانية من 
التي  المعارضة في مدينة سري كانيه  لمسلحي 

احتلتها أنقرة العام الفائت«.

40 ألف دوالر عن كل رهينة

سجون  في  بقوا  أنهم  محمود  شيروان  ويقول 
خاللها  تعرضوا  أيام  الـ10  قرابة  المرتزقة 
لضرب مبرح على يد السجانين وسلموا بعدها 
لجبهة النصرة بعد نقلهم لمدينة إدلب فغابوا في 
خاللها  وتوعدهم  أشهر،  لـ4  سجنها  غياهب 
عدة  تلفيق  بعد  رؤوسهم  بحز  الجبهة  مسلحي 
مقاتلين من وحدات حماية  أنهم  لهم وأولها  تهم 

الشعب.. 
ماريا  أبو  يدعى  شخصاً  أن  محمود  وأوضح 
العراقي كان مسؤوالً عن إجراء التحقيق معهم 
فعرض عليهم التواصل مع عوائلهم وطلب فدية 
شخص  كل  عن  دوالر  ألف   40 قدرها  مالية 

مقابل تحريرهم.

قبض الفدية وقتل الرهينة

اإلنسان في  اإلداري في منظمة حقوق  وكشف 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  تعمل  التي  عفرين، 
الديمقراطية، إبراهيم شيخو، عن توثيق المنظمة 
العديد من حاالت قتل الرهائن بعد استالم الفدية 
من قبل قادات الفصائل وجبهة النصرة وصلت 

ألكثر من 10 حاالت.
عاماً  مقتل طفل عمره 11  وتحدث شيخو عن 
في سجون جبهة النصرة في إدلب يدعى بطال 

قد هرب  كان  عفرين  ريف  من  المتحدر  حسن 
مع عائلته إلى مدينة هاتاي التركية أثناء احتالل 
قبل  التركية  الشرطة  قبل  من  واعتقل  مدينته 
شهور بتهمة التعامل مع منظمة كردية إرهابية.

وأضاف »األمن التركي قام بترحيل الطفل إلى 
أن  بعد  النصرة  جبهة  لمرتزقة  وسلموه  إدلب 
أثبت محاميه براءته من التهمة الملفقة له، لكنه 
عائلته  أن  الجبهة رغم  يد  على  ذبحاً  حتفه  لقي 
دفعت الفدية المالية التي طالبتها الجبهة وكانت 

10 آالف دوالر«.
ولم يكن بطال الرهينة الوحيدة، التي لقيت حتفها 
بعد دفع الفدية فقد نشرت منظمة حقوق اإلنسان 
في عفرين على صفحتها الرسمية على فيسبوك 
ابنة  أنها  نفسها  عن  تعرف  لشابة  فيديو  مقطع 
شقيق أبو وائل المنبجي بن حمومة قائد فصيل 
خطف  عن  فيه  تتحدث  سابقا  الشرقية  صقور 
على  األخير  مرور  أثناء  كردي  لشاب  عمها 

حاجز عون الدادات بين منبج وجرابلس.
حاليا  يعمل  الذي  المنبجي،  أن  الشابة  وكشفت 
 50 طلب  قد  العسكرية  الشرطة  صفوف  في 
ألف دوالر من شقيقة الشاب وقتل الرهينة بعد 

استالمه للفدية.

رشكاء الشبكة

وليد منان مدني من عفرين قتل شقيقه برصاص 
الجيش التركي قبل سنتين أثناء محاولته الفرار 
المتشددة  الفصائل  سيطرة  بعد  مدينته  من 
مارس  آذار/  في  تركي  بدعم  عليها  المعارضة 

.2018
الشباب  عشرات  واعتقال  مقتل  أن  منان  وأكد 
مدينتهم  جحيم  من  الفارين  عفرين  من  الكردي 
السورية  والمجموعات  التركي  الجيش  يد  على 

المرتزقة.

التي  الراهنة  الظروف  شرح  في  البيان  وتوسع 
أنواع  أقسى  تحت  سنة   21 منذ  أوجالن  يعيشها 
بجزيرة  انفرادية  زنزانة  في  والتعذيب  العزلة 
إمرالي. وحيث يتم احتجازه بشكل مخالف للقانون 
واالتفاقيات والمعايير الدولية وال يتمتع بأي حقوق 

وال يُسمح له بمقابلة أسرته أو محامييه.
عدم  عل  تأسفهم  الحملة  على  المشرفون  وأبدى 
التعذيب  لمناهضة  أوروبا  مجلس  لجنة  قدرة 
المسؤولة عن هذه القضية )CPT( اتخاذ الموقف 
الالزم تجاه الدولة التركية، وأن صمت المؤسسات 
لحرية  الداعمة  للحمالت  رؤيتها  وعدم  الدولية 
بهذه  تستمر  أن  في  دعماً  تركيا  يمنح  أوجالن 
التركية  السياسية  إلى  البيان  وتطرق  العزلة. 
الحالية في المنطقة برمتها بدأً من سوريا إلى ليبيا 
واليمن، وما خلفه العدوان التركي في سوريا من 
تغيير ديمغرافي وتهجير قسري للسكان األصليين، 
سواء في عفرين وسري كانيه أو المدن السورية 
في  »نحن  الحملة  مطلقي  بيان  واختتم  األخرى. 
ندافع  أوجالن،  هللا  عبد  لحرية  المصرية  اللجنة 
اليوم عن حرية أوجالن الذي يقترح فكرة وتنظيم 
نضال شعوب المنطقة ضد االحتالل التركي، إن 
أوجالن  لحرية  إطالقها  تم  التي  الدولية  الحملة 
أن  بما  بدعمنا  وتحظى  المعنى  بهذا  للغاية  مهمة 

حرية أوجالن مطلب للشعوب«.
اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  بدعم  وطالبوا 
وجميع  والديمقراطيين،  بالقانون  والمنادين 
الوطنيين الذين يدافعون عن التعايش الديمقراطي 
المؤسسات  الشعوب في منطقتنا، وخاصة  وأخوة 

الدولية، من أجل حرية أوجالن.

شمال  في  بالبشر  االتجار  »شبكة  وأضاف 
السورية  الفصائل  قيادات  يديرها  سوريا  شرق 
الذين  التركية  الجندرما  بالتنسيق مع  المعارضة 
الفصائل  لقادات  ويسلمونهم  الرهائن  يعتقلون 
بمبالغ  ماديا  المختطفين  يبتزون  بدورهم  وهم 

خيالية تتقاسمها الشبكة ولكل حصته«.

طرق التهريب

من  الحدود،  عبر  البشر  تهريب  تجارة  تنتشر 
خالل  عبروا  السوريين  فآالف  المهربين  خالل 
أوقات  في  الحدود  تلك  السورية  األزمة  سنوات 
متفرقة، دفع بعضهم مبالغ كبيرة ليعبروا طرقا 
مختلفة بينها ما هو آمن نسبيا وقصير، وبين ما 
خليل  عيسى  يذكره  ما  وفق  وخطر،  وعر  هو 
شاب ثالثيني عمل مهرباً بين سوريا وتركيا قبل 

انتقاله للعيش في أوربا قبل 7 شهور.
وكشف خليل عن خطورة كل طرق التهريب من 
شمال سوريا إلى داخل األراضي التركية، لكن 
أكثرها رعباً هي بوابة مدينة رأس العين فلم يسلم 
العابرون منها من عمليات خطف وطلب الفدية 

أو انتظار الموت.
َمْنبِج  التهريب من   وعرض خليل قائمة أسعار 

إلى  ثم  إلى جرابلس شمال شرق محافظة حلب 
تركيا تكلفتها 3000 دوالر لكبار السن والعائالت 
يشرف عليها قيادات الفصائل السورية، أما من 
بين  تتراوح  المهربين  فتسعيرة  إدلب  إلى  منبج 

3000 و3500 دوالر لكل شخص.

توثيق

من جانبه، قال اإلداري مركز توثيق االنتهاكات 
إن  عبدي،  مصطفى  سوريا،  شرق  شمال  في 
المركز أحصى )1084( حالة اختطاف وطلب 
السورية  الفصائل  يد  على  المدنيين  طالت  فدية 
المسلحة، بينهم )7027( حالة اعتقال و)1016( 
حالة تعذيب، فيما ال يزال مصير بقية المعتقلين 

مجهوال.
و2388   )2016(  2331 القرارين  وبموجب 
)2017( كانت األمم المتحدة قد دعت المفوضية 
التصدي  على  العمل  إلى  الدولي  والمجتمع 
المسلحة،  النزاعات  خالل  باألشخاص  لإلتجار 
اإلرهابية  التنظيمات  بأنشطة  المتعلقة  سيما  ال 

المسلحة.

سكاي نيوز عربية
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روناهي/ منبج - قال الرئيس المشترك لمكتب 
عمر  وريفها؛  منبج  مدينة  في  الطفل  حماية 
سعيد: »تمكن مكتب حماية الطفل في مدينة منبج 
من إعادة طفلة كانت في القوات العسكرية إلى 

ذويها بعد قرابة شهر من تقديمهم الشكوى«.

وجاء تأسيس مكتب حماية الطفل في النزاعات 
على  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  المسلحة 
خلفية التعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 
القُصَّر وال  فيما يخص األطفال  »اليونيسيف«، 

سيما في مناطق النزاعات في سوريا. 

في  األطفال  ُجنِّد  السورية  األزمة  بدء  ومنذ 
أطراف  مع  القتال  ألغراض  المعارك  ساحات 
ومرتزقة  وأخواتها  كداعش  السوري؛  الصراع 
المعارضة، بما يسمى »بالجيش الوطني«، بينما 
كانت قوات سوريا الديمقراطية وال زالت الجهة 
عمدت  إذ  الطفل،  حقوق  انتهاك  عن  المبتعدة 
بحقوق  المتعلقة  األممية  بالمبادئ  االلتزام  على 
الطفل منذ البداية، حيث وجهت أوامر عسكرية 
في شهر أيلول من عام 2018م وتموز من عام 
2019م من أجل تحييد األطفال عن النزاعات. 
بعمر  التقت صحيفتنا »روناهي«  الصدد  وبهذا 
الطفل  حماية  لمكتب  المشترك  الرئيس  سعيد 
الشؤون  للجنة  التابع  المسلحة؛  النزاعات  في 

االجتماعية والعمل في مدينة منبج وريفها. 

أخالقيات قوات سوريا 
الدميقراطية حجر األساس

وحول إعادة الطفلة إلى ذويها حدثنا عمر سعيد 
والتنسيق  التعاون  بعد  »بالطبع  قائالً:  ذلك  عن 
منبج  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  قوات  مع 

منبج  في  الطفل  حماية  مكتب  قام  العسكري، 
وريفها بتاريخ 2020/11/22م بتسريح الطفلة 
لمى دشو بنت يوسف، لكونها قاصر دون الثامنة 
عائلتها  من  علم  وجود  ولعدم  العمر  من  عشرة 
بشأن انتسابها إلى القوات العسكرية، وألن ذلك 
قوات  في  العمل  أخالقيات  مع  أيضاً  يتعارض 

سوريا الديمقراطية«.

متابعة الشكاوى عن كثب

وأضاف سعيد أنه وبعد تلقي الشكوى من ذوي 
هذه  رفعت  2020م،   /10/26 بتاريخ  الطفلة 
الذاتية  اإلدارة  في  العام  المكتب  إلى  الشكوى 
أعيدت  العسكرية  القوات  مع  التنسيق  وبعد 
الديمقراطية  قوات سوريا  قرار  بموجب  الطفلة 
المتضمن تسريح من هم دون سن الثامنة عشرة، 
وسرحت الطفلة لمى دشو؛ البالغة من العمر 15 
لمدينة  العسكري  المجلس  في  الخدمة  من  عاماً 
في  أي  2020/11/22م،  بتاريخ  وريفها  منبج 
في  الطفل  حماية  مكتب  وتمكن  شهر،  غضون 
مدينة منبج وريفها من معالجة القضية بالسرعة 
الطفل  حماية  مكتب  ويحرص  القصوى. 
شكاوى  متابعة  على  وريفها  منبج  مدينة  في 
كل  ويحرص  شكاٍو،  عشر  البالغة  المواطنين 
الحرص على متابعتها بأسرع وقت بالتنسيق مع 

الجهات المختصة. 

حاالت جديدة مسجلة

الطفل  حماية  لمكتب  المشترك  الرئيس  واختتم 
الشؤون  للجنة  التابع  المسلحة  النزاعات  في 
االجتماعية والعمل في مدينة منبج وريفها؛ عمر 
سعيد عن ذلك قائالً: »إن مكتب حماية الطفل في 
النزاعات المسلحة في مدينة منبج وريفها، افتتح 
منذ  المكتب  وتلقى  2020/10/12م  بتاريخ 
تاريخ افتتاحه العديد من الشكاوى واالستفسارات 
لألهالي في منبج وريفها. وال يزال مكتب حماية 
الطفل يستقبل مزيداً من الحاالت، إذ بلغت حتى 
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موسم  الرقة  أهالي  استهلَّ   - الرقة  روناهي/ 
عصر الزيتون هذا العام واالستياء يبدو عليهم 
بسبب ضعف اإلنتاج مقارنة بالسنة الفائتة، إذ 
بلغ إنتاج العام الماضي كيلو غراماً من الزيت 
لكل 4كغ من الزيتون، أما هذا العام فمن 8كغ 

إلى 12كغ استُخِرج منها لتر واحد.

سوريا،  في  ُمرِعباً  االقتصادي  المشهد  بات 
على  الضغوط  يزيد  المستقر  غير  فالدوالر 
االقتصاد السوري ليوصله إلى حالة الشلل شبه 
المواطنين  كاهل  بثقله على  ذلك  وليُلقي  الكلي، 
»بالفلتان  له  يتعّرضون  ما  وصفوا  الذين 

االقتصادي وجنون األسعار«.   
لما  نموذجاً  السوريّة  حلب  مدينة  أخذنا  فلو 
العاصمة  تعد  كانت  التي  بسوريا،  يعصف 
والمركز  سوريّة  مدينة  وأكبر  االقتصادية 
بشلل  أُصيبت  قد  نجدها  الرئيسي،  الصناعي 
شبه كلي بسبب الحروب التي مّرت عليها خالل 
وزادت  مستمرة،  تزال  ال  التي  األزمة  أعوام 
سوريا  على  المفروضة  الدولية  العقوبات 
األجنبية،  العملة  أمام  السورية  الليرة  وانهيار 

الضغوطات االقتصادية على أهلها.
من  حالة  سوريا  عموم  في  األسواق  وشهدت 
سوق  على  الكبير  الركود  وسيطر  الركود 
بشكل  األسعار  ارتفاع  بسبب  الشتوية  المالبس 
العام  عن  السعر  ضعفي  بزيادتها  جنوني، 
الماضي، إذ أصبح شراء المالبس الجديدة حلماً 
أمام شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل 
المحدود، وباتت األلبسة الفاخرة المعروضة في 

واجهات المحالت الزجاجية للعرض فقط.

أوضاع ُمزرية

اقتصادية  ضغوطات  من  المواطنون  ويعاني 
أمام  الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  وتداعيات 
على  قيصر  قانون  فرض  بعد  السوريّة  الليرة 
عموم سوريا في 17 حزيران من العام الجاري، 
وكالتنا  ورصدت  حادّاً،  تدهوراً  يشهد  والذي 
في  يواجهونها  التي  والصعوبات  األهالي  آراء 

هذه الظروف.
تقول المواطنة أميرة بالل من أهالي حي الشيخ 
أسعار  في  واضحاً  غالًء  »نواجه  مقصود: 

أمورنا،  تدبير  نستطيع  وال  الشتوية  المالبس 
في  حل  أي  يوجد  وال  خيالية  أسعار  فهناك 

الوسط«.
فيما تحدّث المواطن عارف حسن وقال: »نعاني 
كثيراً في تأمين احتياجاتنا، فإن أسرة صغيرة ال 
تستطيع تلبية احتياجات جميع أفرادها، فإذا كان 
الراتب 50 ألف ل.س، فيحتاج رب األسرة إلى 
بعض  لشراء  ليرة سوريّة  ألف  من 200  أكثر 

الثياب العادية والتي ليست بالجودة العالية«.
وأشار حسن خالل حديثه إلى أّن بعض أصحاب 
الموسم  ألبسة  ببيع  األزمة  يستغلّون  المحالت 
يوجد  أنه  إلى  ونّوه  الحالية،  باألسعار  الفائت 

فلتان اقتصادي وجنون في األسعار.

عدم توفر املواد األولّية

حي  في  المنتجين  غرفة  باسم  الرسمي  الناطق 
الشيخ مقصود فاروق عرب بيّن خالل تصريح 
لوكالة هاوار أّن مدينة حلب سابقاً كانت محاطة 
من  لألقمشة  ومعامل  والخيوط  النسيج  بمعامل 
كافة األصناف، فكان النوع األول هو من إنتاج 
تواجه  التي  الرئيسة  والمشكلة  حلب،  مصانع 
المواد  توفّر  عدم  هي  حالياً  الصناعي  القطاع 
إلى  الخارج،  من  األقمشة  واستيراد  األولية، 
جانب الدمار الواسع في البنية التحتية للصناعة 

والتجارة.
الرئيسة  األسباب  أّن  عرب  فاروق  وأوضح 
العملة  قيمة  تراجع  إلى  تعود  المشاكل  لهذه 

تداعيات  أّن  منّوهاً  اإلنتاج،  تكاليف  وارتفاع 
قانون قيصر زادت العبء على كاهل المنتجين، 
الذين يضطرون إلى التعامل بالدوالر الستيراد 
إمكانية  لعدم  )كالصين(  الخارج  من  األقمشة 
إنتاج األقمشة في حلب كالسابق، باإلضافة إلى 
النقص الحاد في مادة المازوت والتي يتّم شراؤها 
من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، فضالً 
وبذلك  اإلنتاج،  العاملة وضعف  اليد  نقص  عن 
تلك  تباع  حين  األسواق  على  الغالء  »يطوف 

المنتوجات والبضائع للمواطنين«.

رضائب الحكومة زادت املحنة

بسوريا  يعصف  ما  كل  أنه ورغم  فاروق  وأّكد 

من حصار وتدهور اقتصادي: »ما يزيد الطين 
الحكومة  تفرضها  التي  الجمركية  الرسوم  بِلّة 
نقلها  المعابر وأثناء  البضائع في  السورية على 
األولية  المواد  بمصادرة  تقوم  كما  المحال،  إلى 
أو  قبل 2011  الموجودة  المعامل  في  المخزنة 

تحتجز المعمل إن لم يتم تسليمها المواد«.

حلول رسيعة مؤقتة

وعن الحلول األوليّة الممكنة يقول فاروق: »من 
األزمة  تجار  استغالل  إيقاف  اإلسعافية  الطرق 
الرقابة  لجان  قبل  من  التكلفة  سعر  تحديد  عبر 
لبيعها  معقولة  أرباح  نسبة  وتحديد  والتفتيش 

للمواطنين«.

االقتصادي  المحّرك  كانت  حلب  أنّه  ويُذكر 
السوري ومركزاً للصادرات الصناعية كاألدوية 
لحق  لكن،  وغيرها،  والبالستيك  والمنسوجات 
فيها،  والمعامل  المصانع  بمعظم  كبير  ضرر 
األكبر  الحّصة  وآالته  النسيج  لمصانع  وكان 
المجموعات  يد  على  والسرقات  التدمير  من 
الكثير  فرار  جانب  إلى  دخلتها،  التي  المرتزقة 
من أصحاب المعامل والتجار إلى خارج البالد، 
فبقيت تداعيات العشر السنوات السابقة مستمرة 
بشكل  وحلب  عامة  سوريا  على  تأثيرها  في 

خاص إلى يومنا هذا.

وبحسب تصريح قدّمه وزير الصناعة السوري 
أّن  أكد  سوبتينك  لوكالة   2019 عام  أوائل  في 
تُقدّر  الصناعي  بالقطاع  لحقت  التي  األضرار 
بأكثر من مليارين و890 مليون دوالر أمريكي.
النسيجية  للصناعات  العامة  المؤسسة  وذكرت 
األضرار  حساب  جردها  خالل  سوريا  في 
التي قدّرتها خالل سنوات الحرب في المنشآت 

النسيجية بـ 203 مليار ليرة سورية.

ولة التركيَّة ُمحتلة ويجب إيقافها عنَد حدِّها« أهالي عين عيسى: »الدَّ

مكتب حماية الطفل بمنبج؛ يعيد 
طفلة إلى ذويها بعد شهر من الشكوى

مهجر سوري يحّول خيمته 

إلى مكتبة محاطة بحديقة

روناهي/ عين عيسىـ  طالب أهالي ناحية عين عيسى 
له عن  التابعين  والمرتزقة  التركي  المحتل  يد  بكف 
االستمرار باستهداف الناحية ومنازلهم التي طالتها 
القذائف التي تنهمر عليهم بشكٍل يومي، وأكدوا على 
وجوب تحمل الُمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه 

الجرائم الُمرتكبة.

تقرير/ حسام إسماعيل

تقرير/ آزادي كردي

تقرير/ صالح العيسى

أهالي الرقة ُيباشرون موسم عصر الزيتون

األزمة االقتصادّية تِشلُّ قطاع الّصناعة في حلب والمواطن 
يدفع الضريبة

يستمر االحتالل التركي والمرتزقة التابع له باستهداف 
ناحية عين عيسى في اآلونة األخيرة وبشكٍل يومي؛ 
حيث أدت القذائف المنهمرة على الناحية إلى استشهاد 
الشهر  من  عشر  السادس  في  الزيدان  حاتم  الطفل 
المنصرم، وإصابة الطفل جمال زيدان بجروح نتيجة 
شظايا القذائف، باإلضافة إلى إصابة عدد من المدنيين 

اآلخرين.
في حين احتج المئات من األهالي أمام القاعدة الروسية 
جيش  تعديات  بوقف  للمطالبة  عيسى  عين  بناحية 
باستهداف  واستمرارهم  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
وأكدوا  ضمنها،  بالسكان  المأهولة  والمناطق  الناحية 

على ضرورة أن تفي الدولة الروسية بتعهداتها كونها 
الطرف »الضامن« في المنطقة.

من  مطالبهم  عيسى  عين  أهالي  جدد  الصدد  وبهذا 
على  األخيرة  االعتداءات  بوقف  الدولي  المجتمع 
كافة األراضي  العمل على تحرير  الناحية، ووجوب 

السورية، وتوفير األمن واألمان.
عين  ناحية  من  اإلسماعيل  حمود  المواطن  يقول 
التابعين  والمرتزقة  التركي  االحتالل  »دولة  عيسى: 
على  وهجماتها  بتعدياتها  وتستمر  أراضينا  تحتل  لها 
وتساءل  الهجمات«،  هذِه  تتوقف  أن  نُريد  مناطقنا، 
القومي  األمن  وهددنا  قبل،  فيما  السالح  حملنا  »هل 
واستهداف  أراضينا  احتالِل  على  تُقدم  لكي  لتركيا 

مناطقنا اآلمنة؟!«.
التركية  الدولة  به  تقوم  ما  »إن  اإلسماعيل  وأردف 
المحتلة والمرتزقة التابعين لها هو تعٍدّ واضح وسافر 
تجاه مناطقنا ومنازلنا، وتعمل على احتالل المزيد من 
الممارسات  هذه  إيقاف  ويجب  السورية،  األراضي 

ووضع حد لها«.
استهداف  أن  محمد  زهرة  المواطنة  أكدت  بدورها 
تحاسب عليها  أن  التي يجب  الجرائم  الناحية هو من 
به  يقومون  ما  »إن  وقالت:  المحتلة،  التركية  الدولة 
هو اعتداء، عين عيسى منطقة سورية وكافة المناطق 
التي احتلتها تركيا هي أراٍض سورية وال يحق لها أن 

تقوم بممارسة إرهابها على السوريين«.
التركية  الدولة  حققته  الذي  الهدف  هو  وأردفت: »ما 

حمود االسماعيل

عمر سعيد

زهرة محمد

المحتلة منذ احتاللها لألراضي السورية؟ لم تجلب لنا 
الشعب  بحجة حماية  والخراب  الدمار  المزيد من  إال 
إلزام  الدولي  المجتمع  على  يجب  ولذلك  السوري، 

في  السورية  األراضي  على  تعدياتها  بوقف  تركيا 
الحال، ودحر المحتل وانسحابه من األراضي السورية 

بشكٍل كامل، ليتحقق األمن واألمان المنشود«.

المتواضعة بـ85 كتاباً  وسام دياب يحتفظ في مكتبته 
أشجار  بين  ومدرسية.  دينية  ومراجع  روايات  من 
زيتون معّمرة في شمال غرب سوريا، يعزف الشاب 
وسام دياب على العود بينما تحيط به نباتات زرعها 
لجعلها  محاولة  في  خيمته،  مدخل  على  بها  واعتنى 
قبل  المعارك  وقع  على  منه  نزح  الذي  منزله  تشبه 

سنوات.

دياب  رتّب  بإدلب،  أطمة  منطقة  في  الخيمة  وداخل 
زيّنها  طاولة  على  الكتب  من  العشرات  عاماً(   19(
في  مزروعة  الصبار  وبنبتة  اللون  أبيض  بغطاء 

أحواض صغيرة.
وقال دياب: »نشأت في منزل يشبه ما جعلت الخيمة 
عليه اليوم، كان لدينا حديقة ومكتبة، لكن منزلنا أجمل 

بكثير«.
بها  وحدّد  الحقل  من  صغيرة  حجارة  دياب  وجمع 
فراشاً  داخلها وضع  وفي  خيمته.  إلى  المؤدي  الممّر 
النباتات  أحواض  ووّزع  اللون،  حمراء  سجادة  فوق 
في الزوايا، وعلق جانباً معطفه وشهادة مشاركته في 

دورة تدريب مهني حول مبادئ التمريض.
كفر  قريته  من  أربع سنوات  قبل  وعائلته  دياب  نزح 
مخيمات  إلى  العائلة  ولجأت  حماة.  شمال  في  زيتا 
نحو  يعيش  حيث  إدلب  شمال  في  المكتظة  النزوح 

مليون ونصف المليون نازح.

حنني الطفولة

حقل  إلى  أشهر  ثمانية  قبل  مجدداً  العائلة  وانتقلت 
زيتون، بعيداً عن اكتظاظ المخيم، وخشية من تفشي 
أن  المرة  هذه  اختار  دياب  لكّن  كورونا،  فيروس 
يخصص لنفسه خيمة محاذية لتلك التي يسكنها والداه 

وكل من شقيقتيه.
أشبه  أجعلها  أن  المستطاع  قدر  »حاولت  وأوضح: 
أربع  بعد  لالستقرار«،  مني  محاولة  القديم..  بمنزلنا 
سنوات من النزوح ورغم إدراكه أّن الخيمة ال تغني 
الجمال  المنزل وإن كانت على مستوى من  عن  أبداً 
تمّكنت من إحضار  تهّجرنا  وتابع: »حين  والترتيب. 
بضعة كتب فقط. هنا بدأت من الصفر، اشتريت نباتات 
وكتباً من جديد وأصبح لدي مكتبة وعدت إلى القراءة 

والزراعة وأحضرت الورد أيضاً ونبتة الصبار«.
من  كتاباً  بـ85  المتواضعة،  مكتبته  في  دياب  يحتفظ 
روايات ومراجع دينية ومدرسية وبينها رواية »كافكا 
األول  والمجلّد  موراكامي  لهاروكي  الشاطئ«  على 
فيودور  للروسي  المترجمة  الروائية  األعمال  من 
العزف  ذلك  جانب  إلى  دياب  ويتعلّم  دوستويفسكي. 
على آلة العود بنفسه عبر متابعة مقاطع مصّورة على 
موقع يوتيوب، كما أنه يهوى جمع العمالت القديمة؛ 
وبانتظار عودته يؤكد أنه سيواظب على شراء الكتب 

واالهتمام بنباتات الصبار والياسمين.

ويعمل  شكاٍو،  عشر  التقرير  هذا  إعداد  تاريخ 
الجهات  مع  القصوى  بالسرعة  معالجتها  على 

المعنية«.

ثناء من األهايل عىل تعاون 
مكتب حامية الطفل

وفي ذات الشأن التقت صحيفتنا »روناهي« مع 
والد الطفلة المسرحة؛ يوسف علي دشو، فحدثنا 
لكل  بالشكر  »أتوجه  بالقول:  ابنته  تسريح  عن 
خاصاً  وشكراً  الطفل،  بحماية  المعنية  الجهات 
المسلحة  النزاعات  في  الطفل  حماية  لمكتب 
بمدينة منبج وريفها الذي استجاب لمطالبنا على 

وجه السرعة«.

الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  ذكره،  الجدير 
الدولية  باالتفاقيات  التزمت  قد  كانت  »قسد« 
المتعلقة بحقوق الطفل. ووفقاً لذلك سّرح العديد 
األمم  مع  العمل  خطة  توقيع  قبل  األطفال  من 
توقيع  وبعد  2019/6/29م  بتاريخ  المتحدة 
مكاتب  افتتحت  »اليونيسيف«  مع  العمل  خطة 
الطفولة في جميع مناطق شمال وشرق  حماية 
للنزاعات  الطفل  حماية  مكتب  ومنها؛  سوريا، 

المسلحة. 

استطالعاً  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت   
آلراء أصحاب البساتين للتعّرف على أسباب 
انخفاض اإلنتاج منهم، وحدثنا علي المحمود 
قائالً: »لدي 240 شجرة حيث باشرنا بقطف 
الزيتون منذ الخامس عشر من تشرين الثاني 
انتهينا  المنصرم  العام  الجاري، وعلى عكس 
من القطاف بغضون تسعة أيام حيث استغرق 

قطفه السنة الفائتة عشرين يوماً«.
ويُعّزي علي المحمود سبب انخفاض اإلنتاج 
وبحسب  التي  الزيتون  أشجار  طبيعة  إلى 
يتقلب  إذ  وتحرم عاماً«  وصفه »تعطي عاماً 

إنتاجه من سنة ألخرى فعاماً يكون وفيراً وفي 
العام الذي يليه يتقلص المحصول.

بستان  صاحب  الخلف  محمد  قال  جانبه  من 
العام هو  هذا  اإلنتاج  انخفاض  أنَّ سبب  آخر 
الصيف  خالل  المرتفعة  الحرارة  درجات 

الُمنقضي فقد أثّر سلباً على أشجار الزيتون.
كما كان لصحيفتنا جولة في إحدى المعاصر 
في الريف الشمالي للرقة والتقينا بعلي العلي 
وقال:  اآلالت  على  المشرفين  الفنيين  أحد 
هذا  ضعيفاً  سيكون  اإلنتاج  أن  مسبقاً  »نعلم 
لذا من  الماضية كان ممتازاً  السنة  ففي  العام 

إالَّ  ذلك  من  وبالرغم  اآلن،  ضعفه  الطبيعي 
أن اإلقبال جيد حيث نستقبل في اليوم الواحد 
منذ  لعصرها  الزيتون  من  30طن  قرابة 

انطالق الموسم«.
علي  يضيف  الزيتون  عصر  تكاليف  وعن 
أجور  برفع  قمنا  الموسم  »هذا  قائالً:  العلي 
العصر إذ بلغت  65 ل.س للكيلو الواحد من 
الزيتون بحكم الظروف االقتصادية الراهنة إذ 
بلغ سعر لتر المازوت 500 ل.س في األيام 
القليلة الماضية ناهيك عن أسعار قطع اآلالت 

وتكاليف الصيانة«.


