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كرميان  إلدارة  التابعة  كفري  ناحية  تعرف 
التاريخية  المواقع  بكثرة  كردستان  باشور  في 
أحمد  الفنان  ويحاول  المنطقة،  في  واألثرية 
جمال الملقب بمام ديله Mame Dile منذ عدة 
سنوات الحفاظ على المواقع التاريخية في ناحية 

كفري من خالل عمله الفني.
متحف  إلى  منزله  من  غرفتين  ديله  مام  حّول 
في  عمله  جانب  وإلى  الكردي،  والتراث  للفن 
النحت واللوحات الفنية جمع منذ أربع سنوات 
الكثير من  التراثية، وحصل على  القطع  آالف 
البعض  واشترى  األهالي،  من  كهدايا  القطع 

اآلخر من أمواله الخاصة.
ويهدف مام ديله من هذا العمل التعريف بناحية 

كفري، وما تحويه من آثار قيّمة ال تقدر بثمن 
الحكومة  قِبل  من  إهمالها  بعد  عليها  والحفاظ 

وتعرضها للتدمير والخراب.
والخردوات  واأللواح  الخشب  ديله  يستخدم 
مجسمات  بصنع  ويقوم  الالصقة،  والمواد 
لألمكنة األثرية بعد أن يلتقط لها صوراً ليوثقها 
ويحافظ على شكلها الحقيقي، ومن األبنية التي 
يعود  الذي  السرايا«  »مبنى  لها  مجسماً  صنع 
بناءه لعام 1919م. كما يعكف مام ديله العديد 
من القطع التاريخية والتراثية الكردية ووضعها 

في متحفه الصغير.
وكاالت

روناهي/ غزال العمر: تستمر لجنة الفعاليات في 
جل آغا وتحت رعاية لجنة الفعاليات واألنشطة 
مواهب  وتدعم  تشجع  التي  قامشلو  بمقاطعة 

الطلبة في كافة المجاالت وبخاصةً الرياضة.
قامشلو  مقاطعة  في  الفعاليات  لجنة  في  اإلدارية 
نيفين سعود محمد أثناء لقاء خصت به »صحيفتنا 
قامت  الفعاليات  لجنة  إن  أوضحت  روناهي«، 
مدارس  مستوى  على  القدم  لكرة  دوري  بتنظيم 
لغاية  ليستمر  م.   2020 عام  بنهاية  آغا  جل 
من  مدارس  ست  وبمشاركة  2021/1/4م 
قبل  من  ُمدّربة  رياضية  بفرق  الثانوية  المرحلة 
معلمي الرياضة وإشرافهم، وضمت فرقاً للبنات 

والبنين.

طموحات رياضّية

 وأشارت نيفين إلى أنّه يجب تفعيل دور النشاطات 
معنية  كجهة  وبأنهم  والثقافية  والفنية  الرياضية 
»صلة وصل بين الطالب ولجان المدارس نعمل 
على مستوى المدارس ثم نطمح أن تتطور على 

مستوى المدينة وصوالً لمستوى المقاطعة«.

مدرسة عمر املختار يف الصدارة

المشاركة  المدارس  من  مدرستان  تأهلت  وقد 
المختار  عمر  مدرسة  هما  النهائي  للدوري 
ومدرسة دير غصن بفوز مدرسة عمر المختار 

على نظيرتها دير غصن بهدفين مقابل صفر. 
للبنات  الثانوية  الرصافة  مدرسة  تأّهلت  كما 
وفازت  للبنات،  الثانوية  المختار  عمر  وثانوية 

مدرسة عمر المختار بفارق نقطتين.
بمقاطعة  الفعاليات  لجنة  في  اإلدارية  وأكدت 
دعماً  يولون  بأنهم  محمد  سعود  نيفين  قامشلو 
والنمطية  القيود  ليكسرَن  للبنات  وتشجيعاً 

ويساهمَن بتشكيل فرق تشارك في كافة الدوريات 
التي ستقام الحقاً، ألنهن مليئات بالنشاط والحيوية 

والطاقة الرياضية ويحتجن لألخذ بيدهن.

»الرياضة حياة«

تقول فيان شمو من طالبات مدرسة خربى جهوا – 
العباسية، وعمرها 15عاماً، بأنها تلقت تدريبات 
بهذه  قبل مدربهن، وسعيدة ورفيقاتها  مكثفة من 
الخطوة، ويطمحن للتميز واالستمرار:« أمارس 
الخامس  الصف  في  كنت  منذ  القدم  كرة  لعبة 

وسأستمر بذلك فالرياضة حياة«.
عمر  ثانوية  طالبات  من  حسن«  »روجدا  ولـ 
مجال  في  تحقيقها  تتمنى  كثيرة  أحالم  المختار 
الرياضة وترى روجدا »كرة القدم ليست حكراً 

على الرجال«.
كافة  في  للمشاركة  استعدادها  روجدا  وأبدت 
األنشطة الرياضية وُرفِع اسم مدرستها عالياً بين 
المدارس، شاكرةً الجهات المعنية ولجان األنشطة 
التي تأخذ بيدهن كشابات ينظرن للمستقبل بأمل 

وطموحات كبيرة.
الطالب  النهائي كرم  الدوري  االنتهاء من  وبعد 
المشاركين والمدربين من قبل لجنة النشاطات في 
مقاطعة قامشلو وسط أجواء من المحبة والحماس 
الفرق  لبقية  وتمنيات  الفائزة  للفرق  والتشجيع 

بالتقدم والنجاح.

مام ديله... حماية المواقع 
األثرّية بجهود ذاتية

مدرسة »عمر المختار« بفريقيها للبنات 
والبنين تتصّدر

ما المهام التي وضعتها لجنة المتابعة على عاتقها..؟!

المصالحة الخليجية... كيف ستنعكس عىل 
نفوذ تركيا بالعالم العريب؟

بجهود حثيثة حققن تغطية صحية 
شاملة خالل عام

من  عهدها  لسابق  العربي  الخليج  دول  عادت   
حيث العالقات الكاملة وتأجيل الخالفات مع قطر، 
قطر تلك الدولة التي اتهمتها السعودية واإلمارات 
المتحدة بتمويل اإلرهاب، ساهمت على نحو غير 
الموالية  المرتزقة  الفصائل  دعم  في  مسبوق 
لتركيا في سوريا، بل ودعمت حمالت عسكرية 
ستؤثر  فهل  سوريا،  وشرق  شمال  في  تركية 
عالقاتها  على  الخليج  دول  مع  عالقاتها  عودة 

المتنامية مع تركيا؟..«5

للمرأة بشمال وشرق سوريا 
الدور الريادي في المجال 

الصحي، فبنت مراكز خاصة 
بالنساء وأّهلت كوادر 

طبية نسائية، وكانت وال 
زالت المحاربة األولى في 

الصفوف األمامية بمواجهة 
جائحة كورونا، باإلضافة إلى 

نشر الوعي الصحي...«3

ممثلة مسد يف واشنطن تدعو 
لتشكيل لجنة دولية لمحاسبة تركيا 

عىل جرائمها بحق الكرديات
دولية  لجنة  تشكيل  إلى  واشنطن،  في  الديمقراطية  سوريا  مجلس  ممثلة  دعت 
يد  على  الكرد  نساء  لها  تعرضت  التي  الجنسية  االنتهاكات  في  للتحقيق  مستقلة 

مرتزقة االحتالل التركي في عفرين المحتلة...«2

 للظروف المعيشية واألمور الخدمية واإلدارية، والتواصل مع الشعب، وكذلك استئصال الفساد من اإلدارات؛ تشكلت لجنة المتابعة، هذا 
ً
تحسنا

ما أوضحه عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبن�اء الجزيرة والفرات لورانس البورسان..«4

 بعدسة نشتمان ماردنلي
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التذكارية  ناغازاكي  قاعة  جواره  إلى  وتقع 
القنابل  لضحايا  عام 2003  بنيت  التي  للسالم، 
الذرية. ويوجد متحف مماثل في هيروشيما هو 

متحف هيروشيما التذكاري للسالم. 
وتذّكر  النووي،  العصر  إلى  المواقع  هذه  ترمز 

الزوار بالتدمير الواسع والموت العشوائي الناجم 
وضرورة  أهمية  ومدى  النووية،  األسلحة  عن 

االلتزام بالسالم.
في بريطانيا، يقع متحف الحرب اإلمبراطوري، 
وهو عبارة عن ثالثة متاحف وطنية بريطانية، 
المدني  الحربي  المجهود  تسجيل  إلى  تهدف 
المملكة  بها  قامت  التي  والتضحية  والعسكري، 
األولى  العالميتين  الحربين  خالل  المتحدة 
والثانية، اللتين كان لهما بالغ األثر على الثقافة 
بعد  البالد. وليس مستغرباً  الوطنية في  والهوية 
لتسجيل  لندن  العاصمة  في  متحف  يُقام  أن  ذلك 
ذلك إثر هاتين الحربين، وأن يتحول إلى مستودع 
للقطع العسكرية الكبيرة التي استخدمت في تلك 
التي شهدها  الحروب، وغيرها من الصراعات 

القرن العشرين.
ذكرى  متحف  المتحدة  الواليات  في  ونجد 
الهولوكوست، وهو متحف تذكاري في العاصمة 
األميركي  المجتمع  لتذكير  يهدف  واشنطن، 

والدولي بمحارق النازية ضد اليهود.
سؤاالن  انتصرت؟«،  وكيف  قاتلت؟  »لماذا 
محوريان كبيران ضمن أسئلة كثيرة تأسس من 
أجلها المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في 
الواليات المتحدة، حتى تعرف األجيال المتعاقبة 
ثمن الحرية، ومن أجل أن تكون التجارب التي 

يعرضها المتحف مصدراً إللهامها.
بحلول عام 2000، خصصت الواليات المتحدة 
إنزال  »يوم  لـ  الوطني  المتحف  األميركية 
الكونغرس متحفاً  النورماندي«، قبل أن يصنفه 
وطنياً للحرب العالمية الثانية في البالد، لالحتفال 
والتفاؤل  الجماعي  والعمل  األميركية  بالروح 
والشجاعة والتضحيات من قبل الرجال والنساء، 

الذين قاتلوا على الجبهة.

متاحف عربية

العسكري  العلمين  متحف  يشتهر  مصر  في 

الرئيس  طلب  حينما   ،1956 عام  بني  الذي 
في  المهم  دور مصر  تخليد  الناصر  عبد  جمال 
الثانية،  معركة من أهم معارك الحرب العالمية 
المحور  ودول  الحلفاء  دول  بين  وقعت  والتي 
تطوير  تم   .1942 األول(  )تشرين  أكتوبر  في 
المتحف وخضع لعمليات ترميم وصيانة، وأعيد 
افتتاحه في الذكرى الـ 50 لمعركة العلمين، يوم 
توثيق  إلى  المتحف  يهدف  أكتوبر 1992.   21
العلمين من خالل عرض مجموعة من  معركة 
تحكي  التي  والمجسمات  والمدرعات  األسلحة 
المعارك والقوات التي شاركت فيها، إضافة إلى 
المقتنيات  وبعض  الخرائط  من  مهمة  مجموعة 

الخاصة بقادة تلك الجيوش.
وأقامت السلطات األردنية متحفاً تحت الماء في 
السياحية يضم 19 قطعة حربية،  العقبة  منطقة 
والبيئة  الرياضة  بين  تجمع  تجربة  تقديم  بهدف 
والسباحة  الغوص  يمارسون  لمن  والمعارض 
في المنطقة، بعدما أزالت الجهات المشرفة على 
المتحف المواد الضارة من المعدات المعروضة 

للحفاظ على البيئة البحرية.
لبنان، فّكرت  الجيوش األجنبية عن  وبعد جالء 
بكتابة  تعنى  لجنة  بإنشاء  اللبناني  الجيش  قيادة 
منذ  وذلك  تراثه،  وحفظ  اللبناني  الجيش  تاريخ 
عام 1947. ومنذ عام 1948، بدأت قيادة الجيش 
واأللبسة  واألسلحة  المعدات  بعض  بتجميع 
العسكرية القديمة، وجمعها في مكان واحد. وتم 
بناء مبنى جديد ملحق بالمتحف الوطني يختص 
بالجيش، وعرف باسم »متحف القرون الوسطى 
تبدأ  التي  الفترة  بمحتوياته  يغطي  والجيش«، 

بالقرون الوسطى حتى الوقت الحاضر.
أما في السعودية، فنجد متحف الملك عبد العزيز 
كلية  ومقره  البرية،  القوات  يتبع  الذي  الحربي، 
شامالً  ويقدم عرضاً  الحربية.  الملك عبدالعزيز 
وتطور  الحربية،  واألدوات  األسلحة  ألنواع 
سرد  مع  الكلية،  لطالب  العسكري  اللباس 

تاريخي لتطور القوات السعودية.

محررة الصفحة - هايستان أحمد محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

ممثلة مسد في واشنطن تدعو لتشكيل لجنة دولية لمحاسبة 

تركيا على جرائمها بحق الكرديات

ال رد روسي على القصف 
الذي طاله في تل تمر

أردوغان يعين رجاله لرئاسة 
الجامعة والطلبة يرفضون

أهالي مخمور يستذكرون مناضالت مجزرة 
باريس عام 2013

ليبيا: انتشار نقاط مراقبة أممية لوقف النار في سرت

متاحف الحروب تذكر العالم بمآسيها وانتصاراتها

علماء.. هذه الفصيلة من الدم هي 

األقل مقاومة للفيروسات

لدى  ال  جميلة،  ذكريات  الحروب  تترك  ال 
دمار  فالحرب  المنتصرين،  وال  المهزومين 
المتحاربين،  لجميع  وتهجير  وقتل  وخراب 
المعذبين  ضحاياها  وأغلب  ومواطنين،  جنوداً 

من النساء واألطفال والمسنين. 
دول  أغلب  »خلدّتها«  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
العالم في متاحف الحروب والسالح، وتخليدها 
الحرب  نتذكر  أننا  أي  المقلوب،  بمعناه  هذا 
أهوالها  نتذكر  كي  معروضة،  أمامنا  ونراها 
ومآسيها، فال يدخل في خلدنا إعادتها وتكرارها. 
دول قليلة تخلّد انتصاراتها الحربية في متاحف، 
الناس  تذكير  إلى  تهدف  العالم  دول  أغلب  لكن 

بجحيم الحروب. 

متاحف حربية وعسكرية

المتاحف  عن  تختلف  الحربية  المتاحف 
لزائرها،  نفسياً  معنى  تقدم  فاألولى  العسكرية، 
ومدافع  أسلحة  تعرض  تقنية  فهي  الثانية  أما 
دول  غالبية  في  موجودة  باتت  وهذه  ودبابات، 
ألسلحته  متحفاً  يملك  تقريباً  جيش  فكل  العالم، 
وبطوالته ومراحل تطوره، وهناك تنويع في كال 
النوعين من المتاحف، فالحربية يمكن أن تكون 
لحروب  أو  الثانية  أو  األولى  العالمية  للحرب 
أهلية أو لمجازر معينة أو لحرب بين دولتين، أما 
القوات  متاحف  بين  فتتنّوع  العسكرية  المتاحف 
والمشاة  والطيران  البحرية  والقوات  البرية 
فالجيوش  بكثرة،  موجودة  وهي  والغواصة، 

تستمتع بالتباهي بتاريخها ومراحله. 
في  تكون  ما  أكثر  موجودة  الحربية  المتاحف 
دول الحلفاء والمحور، وهي الدول التي خاضت 
الحربين العالميتين الرهيبتين، وهي تنتشر أكثر 
ما تنتشر في ألمانيا، التي وضعت خطة لتحويل 
استخدم  مكان  وكل  االعتقال  معسكرات  كل 
كسجن أو للتعذيب في زمن النازية إلى متحف، 
وهي موجودة في اليابان تحديداً في موقعي سقوط 
وهيروشيما.  ناغازاكي  النوويتين،  القنبلتين 
االتحاد السوفياتي والصين لم يتركا سبباً واحداً 
خاضوها  حروب  في  له  متحف  فتح  يمكن 
متحفاً، وهذا جزء  له  وبنوا  إال  فيها  وانتصروا 
تجعل  التي  »التوتاليتارية«  األيديولوجيا  من 
التابعين ومصدر  أفئدة  االنتصارات مهوى  من 
فخرهم وعّزهم. في بريطانيا والواليات المتحدة 
أكثر المتاحف الحربية هي لالحتفال باالنتصار 

في الحرب الثانية، مع بعض االستثناءات.

هتلر متحف أملانيا وأملها

كانت ألمانيا بدأت حملة لبناء متاحف في جميع 
آخرها  وكان  النازية،  االعتقال  معسكرات 

معسكر االعتقال النازي في فلوسينبورغ.
التي  الغرفة  حّولت  ببعيدة،  ليست  فترة  وفي 
هذه  في  متحف.  إلى  هتلر  أدولف  فيها  انتحر 
الغرفة، حدثت أبشع جرائم اإلبادة الجماعية في 
النازي حياته  الزعيم  فيها  التاريخ، حيث عاش 

حتى انتحاره في 30 نيسان 1945.
جديد  متحف  بافتتاح  األلمانية  السلطات  قامت 
لمعسكر اعتقال نازي، والمتحف الذي تم افتتاحه 
بعد أكثر من 75 عاماً من نهاية الحرب العالمية 

الثانية، يهدف إلى التذكير بضحايا النازية.
وافتتحت ألمانيا متحفاً للجيش في مدينة دريسدن 
من أجل استعراض التاريخ العسكري للبالد، بما 
الجيش  كتبها  التي  السوداء  الصفحات  ذلك  في 
األلماني من أيام النظام النازي إلى اليوم. ويتوقع 
أن يثير المتحف نقاشات مهمة حول تاريخ البلد، 
الذي  المتاحف  بين  األول  يعتبر  أنه  سيما  ال 
على  االنفتاح  إلى  التقني  الطابع  عن  يخرج 

التاريخ ومحطاته.
وفي هولندا، استعدت المتاحف الحربية لحرب 
من نوع جديد، وقامت بتشديد األمن بعد هجمات 
تذكارات  سرقوا  منظمون،  لصوص  شنها 
مرتبطة بهتلر وأجزاء أخرى من النظام النازي، 
وسط طلب عالمي هائل على تذكارات الحرب 

العالمية الثانية. 

متاحف حربية... إنسانية

الحرب«  أطفال  »متحف  يقع  سراييفو،  في 
كانون  في  افتتح  الذي  والهرسك،  البوسنة  في 
الثاني 2017. بدأ المشروع عام 2010، عندما 
رجل  وهو  هاليلوفيتش،  جاسمينكو  استخدم 
حرب«،  و«طفل  وناشط  سراييفو  من  أعمال 
قصيرة  ذكريات  لجمع  اإلنترنت  على  منصة 
خالل  أطفاالً  كانوا  الذين  البالغين  صغار  من 
الشباب  أكثر من 1000 من  البوسنية.  الحرب 
في  هاليلوفيتش  جمعها  التي  ذكرياتهم،  قدموا 
األلمانية  إلى  ثم ترجم  نُشر عام 2013،  كتاب 

واليابانية. 
في اليابان، يقع متحف ناغازاكي للقنبلة الذرية. 

قدرة  كيفية  تحدد  الدم  »فصيلة  أن  العلماء  أكد 
أثناء  »اإلنترفيرون«  إنتاج  على  اإلنسان  جسم 
العدوى الفيروسية، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً 

بقضايا الجهاز المناعي«.
 وقد حدد العلماء فصيلة الدم التي يكون حاملوها 
بسبب  بالعدوى،  اإلصابة  لخطر  عرضة  أكثر 
المقاوم  »اإلنترفيرون«  بروتين  إنتاج  قلة 

للفيروسات، ما يؤدي إلى ضعف المناعة.
 وأظهرت نتائج التحليل أن أقوى استجابة تظهر 
بواسطة فصيلة الدم АВ، حيث وجد في أجسام 
هؤالء األشخاص، إنتاج »اإلنترفيرون« بشكل 

جيد وصل إلى 92 في المئة.
الدراسة  قائمة   А الدم فصيلة  تذيلت  في حين   
كأقل قدرة على إنتاج مضاد للفيروسات والتي 

وصلت إلى 60 في المئة.
 ويعرف »اإلنترفيرون« بكونه بروتين تفرزه 
خاليا الجسم، يمنع تكاثر الفيروس داخلها، مما 
إلى  خلية  من  الفيروسية  العدوى  انتشار  يقلل 
أخرى في الجسم، لهذا هو مهم جداً للوقاية من 

الفيروسات.

ـ دعت ممثلة مجلس سوريا  مركز األخبار 
الديمقراطية في واشنطن، إلى تشكيل لجنة 
االنتهاكات  في  للتحقيق  مستقلة  دولية 
الكرد  نساء  لها  تعرضت  التي  الجنسية 
على يد مرتزقة االحتالل التركي في عفرين 

المحتلة.
األوروبي  االتحاد  محمد  سينم  وطالبت 
الكونغرس،  وخاصة  المتحدة  والواليات 
لتحقيق  اللجنة  هذه  تشكيل  في  بالمشاركة 

العدالة.

نيوز  »سكاي  لموقع  خاص  تصريح  وفي 
تسليط  يجب  أنه  محمد  سينم  قالت  عربية«، 
الضوء على ما يحدث للنساء الكرديات، وأن 
تتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى 
لجرائم حرب، كما يجب اإلفراج عن النساء 

الالتي مازلن في قبضة مرتزقة تركيا.
وأشارت إلى أن تركيا شكلت مجموعة »رد 
المظالم«، لكنها كانت شكلية، حيث أن الجهة 
تقوم  التي  ذاتها  اللجنة هي  هذه  التي شكلت 
للجالد  يمكن  »كيف  وتابعت  باالنتهاكات، 

والمجرم أن يكون قاضياً«.
المعتقالت  لملف  بالنسبة  أنه  إلى  ولفتت 
عفرين  في  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
قبل تركيا والمرتزقة  المحتلة من  والمناطق 
بداية  منذ  عليه  العمل  بدأ  فقد  لها،  الموالين 
المدينة  شهدت  حيث   ،2018 احتاللها 

اعتقاالت تعسفية للنساء.
النساء  من  عدد  مصير  أن  وأوضحت 
تم  كما  مجهوالً،  زال  ما  هناك  المختطفات 
طلب  أو  واغتصابهن  النساء  على  االعتداء 

يتم  دفعها  وبعد  عنهن،  لإلفراج  فدية  دفع 
اختطافهن مرات عديدة.

تم  األخيرة  اآلونة  في  أنه  سينم  وذكرت 
الكشف عن إرسال نساء كرديات مختطفات 
هذا  أن  إلى  مشيرة  جنس،  كسبايا  ليبيا  إلى 
به مرتزقة داعش  قام  العمل ال يختلف عما 
في المناطق التي سيطرت عليها، وهو ما يدل 
على االرتباط الفكري بين داعش والمرتزقة 

التي تدعمها أنقرة.

التركي  االحتالل  جيش  األخبارـ قصف  مركز 
شمال  الواقعة  الروسية  القاعدة  ومرتزقته 
غرب ناحية تل تمر، دون أي رد من الجانب 

الروسي
شمال  مناطق  بقصفه  التركي  المحتل  يستمر 
شمال  األربعاء  قصف  حيث  سوريا،  وشرق 
الطريق  وبالتحديد  تمر   تل  ناحية  غرب 
كانيه،  وسري  وزركان  تمر  تل  بين  الواصل 

الموجودة  الروسية  القاعدة  القصف  وطال 
هناك، وما أكده مراسل وكالة أنباء هاوار هو 
القوات الروسية لم ترد على ذلك القصف  أن 

والذت بالصمت دون إبداء أي موقف.
أهالي  تخويف  التركي  المحتل  ويواصل  هذا 
بالتهديد  أخرى  وتارة  بالقصف  تارة  المنطقة 
وسط صمت دولي يزيد من تمدده في المنطقة.

في  االعتقاالت  حملة  تستمر  األخبارـ  مركز 
على  رداً  بوغازيجي؛  جامعة  طالب  صفوف 
تنديدهم بقرار أردوغان بتعيين مليح بولو أحد 
أعضاء حزب العدالة والتنمية رئيساً للجامعة

تنديدهم  عن  بوغازيجي  جامعة  طالب  عبّر 
بقرار حزب العدالة والتنمية تعيين أحد أعضائه 
وهو مليح بولو بقرار من رئيس النظام التركي 

أردوغان رئيساً للجامعة.
الشرطة  واجهت  الطلبة  موقف  على  وردًا 
اعتقاالت في  الطلبة بحملة  التركية تظاهرات 
األربعاء  يوم  استمرت حتى صباح  صفوفهم، 

6 كانون الثاني الجاري.
التركية في وقت مبكر  حيث داهمت الشرطة 
مختلفة،  عناوين  ستة  األربعاء  صباح  من 

بأنه كانت  الطالب، علماً  العديد من  واعتقلت 
قد اعتقلت 22 طالباً ليلة الثالثاء.

لباسهم  ارتدوا  الطالب في جامعة بوغازيجي 
االستالم  مراسم  في  وشاركوا  الجامعي 
كما  الجامعة،  حرم  في  أقيمت  التي  والتسليم 
الجامعة  رئاسة  لمبنى  ظهورهم  وأداروا 
وبدؤوا بمسيرة احتجاج حملوا شعارات »مليح 
جامعة  رئيس  نريد  و«ال  رئيسنا«  ليس  بولو 

تعينه الدولة«.
الفوري  باإلفراج  األكاديميون  طالب  كما 
بعد  اعتقلوا  الذين  المحتجزين،  الطالب  عن 
مؤكدين:  بولو  تعيين  على  أيضاً  احتجاجهم 
الحرية  بوضوح  ينتهك  ألنه  ذلك،  نقبل  »ال 
القيم  وكذلك  العلمية  واالستقاللية  األكاديمية 

الديمقراطية لجامعتنا«.

الشهيد  مخيم  مواطنو  أحيا  األخبارـ  مركز 
الذكرى  »مخمور«  لالجئين  جودي  رستم 
السنوية الثامنة الستشهاد مناضالت مجزرة 

باريس.
من  كل  الستشهاد  الثامنة  الذكرى  وبمناسبة 
حزب  مؤسسات  إحدى  جانسيز،  ساكينة 
العمال الكردستاني، وممثلة المؤتمر القومي 
حركة  وعضوة  دوغان،  فيدان  الكردستاني 
الشبيبة ليلى شايلمز، الالتي تم اغتيالهن في 
التاسع  بتاريخ  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
مجلس  عرض   ،2013 الثاني  كانون  من 
عوائل الشهداء في مخيم الشهيد رستم جودي 
المناضالت  ونضال  حياة  عن  سنفزيون 

الثالثة.
يذكر أنه في التاسع من كانون الثاني 2013، 

أياد  أقدمْت  باريس،  الفرنسية  العاصمة  في 
اغتيال  عملية  تنفيذ  على  تركية  استخباراتية 

بحق المناضالت الكرديات »ساكينة جانسيز 
ورفيقتيها فيدان دوغان وليلى شايلَمز«.

المسماري  المتحدث  كشف  ـ  األخبار  مركز 
ستنشر  المتحدة  األمم  أن  صحفي  لقاء  في 
عناصر لمراقبة وقف النار في مدينة سرت 

من مدنيين وعسكريين متقاعدين.

أحمد  الليبي،  الجيش  باسم  المتحدث  أكد 
المسماري، في لقاء مع »الحدث«، أن األمم 
النار  وقف  لمراقبة  عناصر  ستنشر  المتحدة 
وعسكريين  مدنيين  من  سرت  مدينة  في 
متقاعدين، وليس قوات دولية أو قوات فصل.
األجنبية  القوات  إخراج  أن  على  مشدداً 
والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة 
واستعادة الدولة في حال تمكنت األمم المتحدة 

من تحقيقها خالل مهلة الـ90 يوماً.
إطار  في  يأتي  اإلجراء  هذا  أن  إلى  مشيراً 
هذه  واصفاً  المفاوضات،  في  عليه  اتفق  ما 

المهمة بأنها األهم نحو حل األزمة الليبية.
غوتيريش،  أنطونيو  العام  األمين  وأوصى 
الثالثاء، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت 
وقف  اتفاق  لمراقبة  المتحدة  األمم  مظلة 
من  األول  تشرين  في  المبرم  النار  إطالق 
بوابة  االستراتيجية،  سرت  مدينة  في  قاعدة 
حقول النفط الرئيسية في البالد، فيما أعلنت 
بشأن  أممي  قرار  بصدور  أملها  عن  تونس 

ليبيا »في أسرع وقت ممكن«.
وقال األمين العام في تقرير مؤقت إلى مجلس 

األمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف 
يجب  أنه  تعميمه،  تم  والذي  النار،  إطالق 
الليبية  العاصمة  إلى  متقدم  فريق  إرسال 
»توفير  أجل  من  أولى  كخطوة  طرابلس 
لمراقبة  المتحدة  لألمم  تابعة  آللية  األسس 
وقف إطالق النار، وتكون مقرها في سرت.. 
بمراقبة  المتحدة  األمم  لقيام  األسس  لتوفير 

وقف إطالق النار بشكل قابل للتوسع«.
تشرين  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  ويدعو 
المسلحة  القوات  جميع  انسحاب  إلى  األول 
من خطوط الصراع، ورحيل جميع المرتزقة 

والمقاتلين األجانب في غضون 3 أشهر.
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بجهود حثيثة حققن تغطية صحية شاملة خالل عام

الحقوقية روشن حاجم: »ليلى صوت كل امرأة 
تنادي بالحرية«

الرياضة تصرخ في وجه العنصرية وتتحدى كورونا خالل 2020

آخر أخبار كرة القدم في إقليم الجزيرة
روناهي / قامشلو ـ اختُتمت منافسات الجولة الرابعة 
للدرجة  الذهاب  لمرحلة  الجزيرة  إقليم  دوري  من 
بينما  قادمة،  خامسة  وجولة  القدم،  لكرة  األولى 
ُعرفت هوية الناديين المتأهلين للمباراة النهائية من 
دوري األشبال، وانطالق جولة جديدة للشباب ودورة 

الشهيدة هيثم كجو مستمرة بمباريات قوية.
القدم  لكرة  الرجال  دوري  من  المرحلة  افتتاح  في 
خبات  نادي  سجل  الذهاب،  لمرحلة  األولى  للدرجة 
فوزاً كبيراً على نادي واشو كاني الذي يعاني من نقص 
في الالعبين بسبب التحاق البعض منهم بواجب الدفاع 
الذاتي ناهيك عن ظروف النادي نفسها والتشتت بعد 
احتالل مدينتهم سري كانيه في عام 2019 من قبل 
النظام التركي ومرتزقته التي تسمى بالجيش الوطني 
الجاهزية  عدم  رغم  خبات  نادي  أن  كما  السوري، 
بالشكل المطلوب، ولكنه أثبت أنه نادي قادر على أن 
أقيمت  والمباراة  الدوري  في  األولى  المراكز  يحقق 

على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
بينما تابع سردم سلسلة انتصاراته المتتالية وفاز على 
الفوز  في  بدون رد، والقى صعوبة  بهدفين  الطريق 
المباراة  من  األخيرة  الدقائق  في  الثاني  هدفه  وحقق 

التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
آذار بقامشلو، وعلى أرضية نفس الملعب خسر بهدف 
لم  الناديين  الصناديد وكال  مع  كانيه  بدون رد سري 
هذه  باستثناء  اآلن  حتى  المطلوب  المستوى  يقدما 

المباراة التي كانت أفضل نسبياً من باقي المباريات.
وفي مباراة قوية سيطر التعادل اإليجابي عليها بهدف 
لهدف وجمعت بين دجلة واالتحاد وذلك على أرضية 
ملعب الشهيد هيثم كجو، ودجلة يحاول هذا العام أن 
الذي هو  اللقب  ينافس على  يضع بصمة مميزة وأن 
ناديي األسايش وسردم حتى اآلن منذ  بين  محصور 

عام 2017.
وفاز برخدان بنتيجة كبيرة على جودي وبلغت خمسة 
أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب الشهيد 
وسنحت  األفضل  كان  برخدان  بقامشلو،  كجو  هيثم 
جودي  لالعبي  بالمقابل  المرمى  أمام  عديدة  فرص 
في  خاسرين  ليخرجوا  االستغالل  يحسنوا  لم  ولكنهم 

اللقاء.
وعلى أرضية نفس الملعب تغلب نادي األسايش على 
أرضية  على  رد  بدون  أهداف  بثالثة  الجزيرة  نادي 
األسايش  وكان  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 

المرتدات  يستغل  لم  والجزيرة  أكثر  السيطرة  له 
ترتقي  ال  المستويات  عام  بشكٍل  ولكن  يجب  كما 
للمستوى المطلوب وتغيب اللمحات الفنية الجميلة عن 

المباريات حتى اآلن.
الخامسة من  الجولة  الجمعة 2020/1/8،  يوم  وتبدأ 

مرحلة الذهاب للدوري وستقام اللقاءات التالية:
واشو كاني × دجلة ـ ملعب الشهيد هيثم كجو الساعة 

الثانية عشر ظهراً.
الطريق × الصناديدـ  ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 

الساعة الثانية عصراً.
سرير كانيه × برخدانـ  ملعب شهداء الثاني عشر من 

آذار بقامشلو الساعة الواحدة من بعد الظهر.
شبيبة تل كوجر × سردم ـ ملعب تل كوجر الساعة 

الواحدة من بعد الظهر.
وتستكمل المباريات يوم السبت 2020/1/9:

شبيبة الحسكة × األسايش ـ الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
الساعة الثانية عشر ظهراً.

الجزيرة × خبات ـ الشهيد هيثم كجو بقامشلو الساعة 
الثانية عصراً.

ترتيب المجموعة األولى:
1ـ األسايش 12نقطة +18.

 2ـ خبات 9 نقطة +12.
3ـ دجلة 7 نقاط +5.

4ـ االتحاد 4 نقاط -4.
 5ـ الجزيرة 3 نقاط -2.

6ـ شبيبة الحسكة 0 نقطة ـ7.
7ـ واشوكاني 0 نقطة -22.

ترتيب المجموعة الثانية:
1ـ سردم 12 نقطة +17.

2ـ برخدان 7 نقاط +7.

3ـ الصناديد 6 نقاط ـ1.
4ـ شبيبة تل كوجر 5 نقاط 1+.

5ـ الطريق 1 نقطة ـ5.
6ـ جودي 1 نقطة -10.

7ـ سري كانيه 1 نقطة - 11.
الثالثة  انطلقت جولة جديدة وهي  الشباب  دوري  في 

وكانت على الشكل التالي النتائج المسجلة:
فوز برخدان على الطريق بنتيجة 14×0. 

تغلب أهلي عامودا على خبات بهدف دون رد.
لقاء  على  لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  سيطرة 

الجزيرة واألخوة والسالم.
للمباراة  المنافسات  وصلت  فقد  األشبال  دوري  أما 
للمباراة  المتأهلين  الناديين  هوية  وُعرفت  النهائية، 
النهائية األول سردم الذي فاز بصعوبة على األسايش 
على  أقيمت  التي  المباراة  في  لهدفين،  أهداف  بثالثة 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو وكانت مباراة 

الذهاب قد انتهت بفوز األسايش بهدف بدون رد.
دوري  من  النهائية  المباراة  الى  برخدان  نادي  تأهل 
إياباً  فوزه  بعد  الجزيرة  إقليم  في  القدم  لكرة  األشبال 
على نادي دجلة بأربعة أهداف دون رد في المباراة 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  الناديين  بين  دارت  التي 
انتهت  قد  الذهاب كانت  بقامشلو، ومباراة  هيثم كجو 

موعد  لهدف، ويحدد الحقاً  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
المباراة النهائية من قبل مكتب كرة القدم في االتحاد 

الرياضي بإقليم الجزيرة.
وفي سياق آخر خارج الدوريات الرسمية المقامة من 
قبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة تستمر الدوريات 
على المالعب المغلقة ومنها الدورة المقامة حالياً في 
فريقاً  فيها 16  يشارك  والتي  المغطى  قامشلو  ملعب 
منافسات  وستنتهي  مجموعات  أربع  على  قُّسموا 
الدور األول الثالثاء القادم، وسجلت النتائج التالية يوم 

الثالثاء وإليكم مباريات األربعاء 2020/1/6:
سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف على لقاء فريقي 
فريق  مرمى  حارس  وحصل  وآفدار  جميل  شركة 
في  العب  أفضل  جائزة  على  حالوة  حجي  آفدار 

المباراة.
بدون  السلبي  التعادل  سيطر  الثانية  المباراة  وفي 
و  حطين  وسوق  بكداش  فريقي  لقاء  على  أهداف 
حصل حارس سوق حطين عالء حسن على جائزة 

أفضل العب في المباراة، وإليكم مباريات األربعاء:
ـ ماف × جومرد ـ الساعة السادسة مساًء.

ـ آزادي × هفال قدوربك ـ الساعة السابعة مساًء.
ملعب قامشلو المغطى. 

وشرق  بشمال  للمرأة   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
الصحي،  المجال  في  الريادي  الدور  سوريا 
فبنت مراكز خاصة بالنساء وأّهلت كوادر طبية 
في  األولى  المحاربة  زالت  وال  وكانت  نسائية، 
كورونا،  جائحة  بمواجهة  األمامية  الصفوف 

باإلضافة إلى نشر الوعي الصحي 

بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة 
سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  كان  عام  بشكل 
لما  وخاصةً  المستويات،  جميع  على  نصيبها 
التحتية  البنية  في  وخراب  دمار  من  تعانيه 
فقد أثر نقص الكوادر والمواد  الصحية، وأيضاً 
والمستلزمات واألجهزة الطبية سلباً على المجال 

الصحي في المنطقة.

الكونفرانس األول للصحة 
الخاص باملرأة

والمنظور  الخط  على  الصحي  العمل  ولتطوير 
الصحيح لتلبية االحتياجات الصحية للمجتمع على 
في  للتدريب  العضوات  وإخضاع  سليم،  أساس 
مجال الرعاية الصحية؛ بتاريخ 2020/9/11، 
للصحة  األول  الكونفرانس  أعمال  اختتمت 
الخاص بالمرأة بجملة قرارات هامة بخصوص 
القطاع الصحي الخاص بالمرأة في شمال وشرق 
سوريا، منها: »التدريب المهني والفكري وظيفة 
أساسية للواتي يعملن في مجال الرعاية الصحية. 
تنظيم التدريب الفكري، إنشاء لجان تعليمية في 

برامج  وضع  النتائج.  لتحقيق  المقاطعات  جميع 
تنظيم  والقصير.  الطويل  المدى  على  للتدريب 
دورات تدريبية وندوات في المستشفيات. تنظيم 
والمراكز  الكردي  الهالل األحمر  كوادر ضمن 
بعض  في  النفسي  الدعم  توفير  بهدف  الصحية 
ونشرها  صحية  برامج  تخصيص  المناطق. 
أعمال  وتنظيم  تطوير  اإلعالم.  وسائل  على 
الطب الطبيعي. تحديد وتخصيص أماكن خاصة 
واإلمكانات.  لالحتياجات  وفقاً  الطبيعي  بالطب 
الطب  عملية  لتطوير  البحوث  على  التأكيد 
الطبيعي. إنشاء مشفى للنساء في إقليم الجزيرة. 
في  الزور  دير  في  بالوالدة  افتتاح جناح خاص 
في  نسائي  جناح  إنشاء  وسوار.  كسرة  منطقتي 
المبكر عن  للكشف  مراكز  فتح  المشافي.  جميع 

سرطان الثدي في جميع المقاطعات«.
كما تعمل إلى جانب هيئة الصحة بشمال وشرق 
سوريا منظمة الهالل األحمر الكردي بكل تفان، 
وهي منظمة كردية سورية وطنية ذات شخصيٍة 
مستقلٍة معترف بها رسمياً من قبل اإلدارة الذاتية 
وتعمل  سوريا،  وشرق  بشمال  الديمقراطية 
بموجب مبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر، وهي : اإلنسانية، عدم 

ع الوحدة. التحيّز، الحياد، االستقالل، التطوُّ

740 عضوة يف الهالل 
األحمر الكردي

األحمر  الهالل  في  العامالت  النساء  عدد  يبلغ 

الكردي: 740 من أصل 1682 عضو وعضوة. 
وألن المرأة تمثل 70 بالمائة من القوى العاملة 
مستوى  على  واالجتماعي  الصحي  بالقطاع 
ال  كي  خاصاً  اهتماماً  إيالءها  وينبغي  العالم، 
يتعرضن للتمييز في بيئة عملهن، وكذلك التفكير 
واحتياجاتهن  واإلنجابية  الجنسية  صحتهن  في  
الخطوط  في  يعملن  صحيات  كعامالت  النفسية 
منظمة  في  الصحيات  كالعامالت  األمامية، 
الهالل األحمر الكردي وهيئة الصحة، حيث كنَّ 
فقد  كورونا  جائحة  لمواجهة  األمامي  الخط  في 
بلغ عدد العامالت في معالجة كوفيد 19 ضمن 
العدد  من   %35 حوالي  الكردي  األحمر  الهالل 

الكلي للعامالت.

35% من العدد الكيل للعامالت 
مبحاربة كورنا

أصيب الكثير منهن أثناء مزاولتهن لعملهن بهذه 
الجائحة فقد بلغ عدد العامالت المصابات ضمن 
الكوادر  من  بكورونا  الكردي  األحمر  الهالل 
الطبية في ذروة الجائحة حوالي 17% من العدد 
مصابات  أربع  توفيت  وقد  حالياً،  و%9  الكلي 

بكوفيد من السلك الصحي )هيئة الصحة(.
للمصابات  الكردي  األحمر  الهالل  ويقدم  هذا 
فرقاً  يرسل  كما  النفسي،  الدعم  لديه  العامالت 

طبية متناوبة وأدوية في حال تطلب الوضع.
وبعض  اإلنسانية  المنظمات  من  العديد  توجد 

الدعم  للهالل  تقدم  التي  األوروبية  الحكومات 
كوفيد  ومشافي  ولمراكز  عام  بشكل  الطبي 
عن  لها  األدوية  تسلم  حيث  خاص،  بشكل   19
طريق معبر سيمالكا أو من خالل شراء األدوية 
أو  المحلية  الشركات  واالحتياجات األخرى من 
الداخلية، حيث يبلغ عدد أجهزة الـ PCR خمسةً 
تعمل  سوريا  شرق  شمال  مناطق  في  موزعة 

عليها هيئة الصحة.

مركز للكشف املبكر عن
 رسطان الثدي

فتتم   ،»19 »كوفيد  لـ  االستجابة  آلية  حول  أما 
التي  العمليات  عن طريق خطوط ساخنة لغرفة 
بدورها توجه المريض أو تحوله لفرق االستجابة 
الحالة  تطلبت  المسحاة في حال  السريعة وفرق 
المناسب  باإلجراء  القيام  ثم  ومن  المسحة  أخذ 
والمراقبة  المنزلي  بالحجر  سواًء  للمريض 
المنزلية للحاالت الخفيفة أو النقل لمركز كوفيد 

للحاالت المتوسطة أو الشديدة.
وهناك تنسيق مستمر بين الهالل األحمر الكردي 
وهيئة الصحة بإقليم الجزيرة فيما يتعلق بفرق أخذ 
المسحاة ونتائج الفحص والعالقات المشتركة مع 

الصحة العالمية فيما يخص التحديثات العالمية.
مثل  عوائق  والتوعوية  التثقيفية  الفرق  وتواجه 
األولية  للمواد  والمخيمات  المدن  بعض  افتقاد 
توفر  وعدم  المياه  مثل  الفايروس،  من  للوقاية 
المعقمات لتغطية  الكمامات أو  الكافي من  العدد 
جميع المناطق وصعوبات مع المجتمع في تقبلهم 

لفرق االستجابة. 
كما أنه ثمة مراكز خاصة تابعة للهالل األحمر 
ماموغراف  كمركز  بالمرأة  خاصة  الكردي 

للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كوباني/ سالفا أحمد - إن اعتقال المناضلة ليلى 
كوفن انتهاك صارخ للمواثيق والمعاير الدولية، 
من  الفاشية  التركية  الدولة  خوف  على  ودليل 

نضال الشعب الكردي وباألخص نضال المرأة.

نددت الحقوقية وعضوة المنسقية العامة لمؤتمر 
ستار في إقليم الفرات روشن حاجم أثناء حديث 
السياسية  باإلبادة  »روناهي«  لصحيفتنا  خاص 
سياسيين  بحق  التركيا  الدولة  بها  تقوم  التي 
واعتقال  كردستان  باكور  في  كرد  ونشطاء 
المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  والرئيسة  البرلمانية 

الديمقراطي ليلى كوفن. 

»وأد صوت املرأة الحرة«

هذا وكانت السلطات التركية قد اعتقلت البرلمانية 
والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي 
ليلى كوفن في 22 كانون األول الجاري وحكمت 

متعلقة عليها بالسجن لمدة 22 عاماً، إثر تلفيق السلطات  تهم  إلى  إضافةً  لها،  تهمة   18 التركية 

الديمقراطية  إلى  الداعية  السياسية  بنشاطاتها 
والحرية. 

التركية  الدولة  سياسية  روشن  الحقوقية  وأدانت 
الدكتاتورية والفاشية بحق الكرد، وقالت: »تركيا 
ليلى كوفن وأد صوت  اعتقال  تحاول من خالل 

المرأة الحرة في باكور كردستان«. 
مشيرةً إلى أن اعتقال ليلى كوفن دليل على خوف 
الدولة التركية الفاشية من نضال الشعب الكردي 
إلى  تهدف  التي  الحرة  المرأة  نضال  وباألخص 
إنهاء الفاشية التركية في باكور كردستان وتحقيق 

الحرية والديمقراطية بالمنطقة.

رمز نضال املرأة

رمز  كوفن  ليلى  أن  إلى  حديثها  في  مضيفةً 
نضال المرأة الحرة مشددةً على ضرورة تصعيد 
نضال ومقاومة المرأة في كافة أنحاء العالم أمام 
القائد  حرية  تحقيق  ألجل  التركية  الدكتاتورية 

ورفاقها  كوفن  ليلى  والمناضلة  أوجالن  عبد هللا 
المعتقلين في سجون الفاشية التركية.  

والمنظمات  الدولي  المجتمع  »صمت  وزادت: 
بها  تقوم  التي  السياسية  اإلبادة  أمام  اإلنسانية 
السلطات التركية الفاشية بحق سياسيين ونشطاء 
كرد في باكور كردستان داللة على شراكتهم مع 
الدولة التركية الفاشية في إبادة الهوية الكردية«. 
انتهاك صارخ  كوفن  ليلى  اعتقال  أن  إلى  الفتةً 
انتهاكات  وبأنها  الدولية،  والمعاير  للمواثيق 
الأخالقية بحق السياسيين والمرأة بشكل خاص. 

العامة  المنسقية  وعضوة  الحقوقية  واختتمت 
حاجم  روشن  الفرات  إقليم  في  ستار  لمؤتمر 
المنظمات  عاتق  على  »يقع  بالقول:  حديثها 
الحقوقية واإلنسانية القيام بواجبتها تجاه المعتقلين 
الكرد في سجون الفاشية التركية«، مطالبةً األمم 
المتحدة وضع حد النتهاكات الدكتاتورية التركية 
التي تستهدف الوجود الكردي في أي مكان كان«. 

لم تكن أزمة تفشي اإلصابات بفيروس »كورونا« 
عالم  قلب  الذي  الوحيد  الشيء  هي  المستجد، 
الرياضة رأساً على عقب في عام 2020، وإنما 
حطم الرياضيون القواعد وحاجز الصمت بشكل 
لم يحدث من قبل، للتعبير عن رفضهم وتصديهم 

للعنصرية ومشاكل أخرى في المجتمع.

وخالل عام 2020، الذي يدنو من نهايته، أعلن 
األمريكي  السلة  كرة  العب  مثل  الرياضة  نجوم 
الشهير ليبرون جيمس والسائق البريطاني لويس 
هاميلتون بطل العالم لسباقات سيارات فورموال1، 
الحرب على العنصرية ومظاهر أخرى للظلم في 
الرياضة  نجوم  من  العديد  حرص  كما  المجتمع. 
على مساعدة المجتمع بطرق مختلفة خالل أزمة 

»كورونا«.

مقتل فلويد

وأثار مقتل المواطن األمريكي من أصل أفريقي 
في  الشرطة  رجال  أحد  يد  على  فلويد،  جورج 
مدينة مينيابوليس األمريكية في 25 أيار الماضي، 
وحوادث مماثلة، ضجة هائلة وغير مسبوقة في 
اجتاحت  التي  الغضب  حالة  ذلك  في  بما  العالم، 

عالم الرياضة.
وضرب عدد من نجوم الرياضة بعرض الحائط 
هذه القواعد القديمة التي تحظر امتزاج الرياضة 
مرسيدس  وفريقه  هاميلتون  لجأ  حيث  بالسياسة، 
األسود،  إلى  الفضي  من  الفريق  لون  تغيير  إلى 

تضامناً مع أصحاب البشرة السوداء.
لكرة  األمريكي  الدوري  مباريات  تأجلت  كما 
األمريكي  الدوري  ومباريات  للمحترفين  السلة 

للبيسبول، بعد حادث آخر في آب الماضي.
أوساكا  ناومي  اليابانية  التنس  العبة  هددت  كما 
سان  باريس  العبو  وجثى  لها،  مباراة  بخسارة 
جيرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي 
أبطال  بدوري  بينهما  مباراة  قبل  ركبتهم  على 

بالعنصرية  اتسمت  أخرى  واقعة  بسبب  أوروبا، 
من أحد حكام المباراة.

وحظيت حركة »حياة السود مهمة«، والتي نشأت 
نجوم  من  العديد  ومساندة  بدعم  فلويد،  وفاة  بعد 
الذي  جيمس  ليبرون  مثل  العالميين،  الرياضة 
المتابعين  من  الماليين  لعشرات  الوصول  يمكنه 

عبر شبكات التواصل االجتماعي.

كرس القواعد

وبعدما اعتبرت التصريحات السياسية سابقاً أمراً 
غير مشروع في عالم الرياضة، وكانت عقوبتها 
أصبح  أخرى،  لعقوبات  إضافة  اإليقاف  هي 
واالتحادات  األندية  قبل  من  اآلن  بها  مسموحاً 

الرياضية وإن لم يكن هذا بشكل رسمي.
القدم  لكرة  وتجرد فريق »واشنطن ريد سكينز« 
األمريكية من اسم »ريد سكينز«، كما سعى فريق 
من  أيضاً  للبيسبول  األمريكي  إنديانز  كليفالند 

التخلص من اسم »إنديانز«.
واعترف روجر جوديل مفوض رابطة كرة القدم 

األمريكية بأن الرابطة كانت مخطئة لعدم تشجيع 
االحتجاجات السلمية ضد العنصرية.

في  المشاركين  السائقين  معظم  حرص  كما 
بطولة العالم )الجائزة الكبرى( لسباقات سيارات 
بدء  مع  ركبتهم  على  الجثو  على  فورموال1، 
والذي  البطولة،  من  المنقضي  الموسم  فعاليات 
بدأ في تموز الماضي بدالً من آذار بسبب جائحة 

كورونا.
المنظمة  والرابطة  المشاركة  الفرق  وتعهدت 
لبطولة فورموال1، بمزيد من التنوع في المستقبل.

مواقف واضحة

بطولة  بلقب  الفوز  في  هاميلتون،  نجاح  يكن  ولم 
العالم لفورموال1 ومعادلة الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، هو الشيء 
شخصية  اختياره  في  الحق  منحه  الذي  الوحيد 
العام الرياضية في بريطانيا، وإنما كانت أنشطته 
خارج مضمار السباق من أهم األسباب وراء هذه 

الجوائز.

بالعاصمة  مظاهرة  في  هاميلتون  وشارك 
البريطانية لندن ضد العنصرية، وكذلك فعل نجم 
كانون  في  بيكر  بوريس  السابق  األلماني  التنس 
بأنها  االحتجاجات  وصف  حيث  الماضي،  أول 

»أهم أحداث في 2020 وفيما تبقى من حياتي«.
وأعلن العبو كرة القدم عن إدانتهم بقوة وصراحة 
للعنصرية، وجثى العبو الدوري اإلنكليزي على 
حدث  ما  هو  هذا  وكان  المباريات،  في  ركبتهم 
الدوري  مثل  أخرى  دوري  بطوالت  في  تماماً 

األلماني )بوندسليغا(.
سيتي  مانشستر  مهاجم  ستيرلنغ  رحيم  وقال 
اإلنكليزي: »أرى هذا كخطوة هائلة من الدوري 
اإلنجليزي أن يسمح بحدوث هذا. هذا يظهر أننا 

نسير في االتجاه الصحيح«.

واقعة باريس

وكذلك  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وسمح 
واالتحادات  )يويفا(  للعبة  األوروبي  االتحاد 
شعار  ظهر  كما  التصرفات،  هذه  بمثل  الوطنية 

باريس  في  بارز  بشكل  للعنصرية«  »ال  اليويفا 
باريس سان جيرمان  مغادرة العبي  بعد  مؤخراً 
وباشاك شهير الملعب، إثر تصريح عنصري من 

الحكم الرابع.
وجثى جميع العبي الفريقين وحكم المباراة على 
اليوم  في  نفسها  المباراة  استئناف  لدى  ركبتهم 
مهاجم سان جيرمان:  مبابي  كيليان  وقال  التالي. 
شيء  من  ما  أنه  الحقيقة  تم.  بما  بالطبع  »أفتخر 
أفضل من األفعال. ال نريد أن نمر بهذه التجربة 
مجدداً«، وقال ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا إن 

كرة القدم لديها القدرة على إحداث هذا التغيير.

تحدي كورونا

وبعيداً عن العنصرية، حاول العديد من الرياضيين 
مساعدة المتضررين من أزمة »كورونا«، حيث 
مثل  كبيرة  تبرعات  الماضية  الشهور  شهدت 
روجيه  السويسري  التنس  أسطورة  تبرعات 
عبر  التدريبات  مثل  عملية  ومساعدة  فيدرر، 
الوثب  في  العالم  بطلة  من  لألطفال  اإلنترنت 

الطويل األلمانية مااليكا ميهامبو.
كيميتش،  وجوشوا  جوريتسكا  ليون  جمع  كما 
الماليين من خالل  األلماني،  ميونخ  بايرن  العبا 

مؤسستهما الخيرية »نحن نركل كورونا« .
راشفورد  ماركوس  من  كان  األكبر  التأثير  لكن 
مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي، بعدما أجبرت 
الحكومة  المحرومين،  األطفال  لدعم  جهوده 
تمويل  بشأن  مسارها  تغيير  على  البريطانية 

الوجبات المدرسية خالل العطالت.
وينتظر أن تتواصل هذه األنشطة بشكل جيد في 
وقاسياً  اختباراً صعباً  سيشهد  الذي  عام 2021، 
للرياضيين خالل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو، 
كورونا،  جائحة  بسبب   2021 إلى  تأجل  الذي 
نظرا ألن اللجنة األولمبية الدولية ما زالت تدعم 
في  السياسية  التصريحات  تحظر  التي  قواعدها 

المالعب واالحتفاالت الرياضية األولمبية.
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ما المهام التي وضعتها لجنة المتابعة على عاتقها..؟!

سالم حسين: »الهجمات على عين عيسى 
هدفها ضرب االستقرار في المنطقة«

بشير مال نواف: »إرسال المرتزقة 
لحفتانين هدفه إشعال فتنة 

كبيرة في المنطقة«

للظروف  تحسناً  ـ  العيسى  صالح  الرقة/ 
واإلدارية،  الخدمية  واألمور  المعيشية 
استئصال  وكذلك  الشعب،  مع  والتواصل 
المتابعة،  لجنة  اإلدارات؛ تشكلت  الفساد من 
هذا ما أوضحه عضو لجنة المتابعة المنبثقة 
لورانس  والفرات  الجزيرة  أبناء  مؤتمر  عن 

البورسان..
مؤتمر  الديمقراطية  سوريا  مجلس  عقد  بعد 
أبناء الجزيرة والفرات في جميع مناطق شمال 
وشرق سوريا ومتابعة أحوال األهالي وأعمال 
بد  ال  كان  الصعد،  جميع  على  المؤسسات 
وشرق  شمال  أهالي  رغبة  على  الوقوف  من 
سوريا بتحسين الظروف االقتصادية للمنطقة 
إدارة  عن  الفاسدين  وإبعاد  الفساد  ومحاربة 

شؤون المواطنين.
ومن أجل ذلك انبثق عن مؤتمر أبناء الجزيرة 
في  تخصصت  التي  المتابعة  لجنة  والفرات 
كبح الفساد واستئصاله من اإلدارات وتوسيع 
نطاق األعمال التي تصب في مصالح األهالي 
لتحسين الظروف المعيشية واألحوال الخدمية.

جاءت لتحسني األمور
 الخدمّية واإلداريّة

 وعن أهمية هذه اللجنة والمهام الموكلة إليها 
أجرت صحيفتنا لقاًء مع عضو لجنة المتابعة 
والفرات  الجزيرة  أبناء  مؤتمر  عن  المنبثقة 
الدور  على  أطلعنا  الذي  البورسان  لورانس 
»تم  فقال:  وتحدث  المتابعة  لجنة  تلعبه  الذي 
الجلسة  من  االنتهاء  بعد  التفتيش  لجان  تفعيل 
إلى  الموكلة  المهام  وشرح  األولى  الحوارية 

حيث  ميدانيًا،  العمل  انطلق  المتابعة  لجنة 
مع  بالتنسيق  منطقتها.  في  لجنة  كل  تعمل 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإدارات 
من  كل  حيثيات  لمعرفة  جدول  أعد  المناطق 
االنطالقة  وكانت  والمدنية،  الخدمية  الدوائر 
باطالعهم  قمنا  التشريعي، حيث  المجلس  من 
بشكل كامل على توصيات المؤتمر ومباحثتها 

وماهية الجدول الزمني لتنفيذها«.
بقوله: »هذه األعمال جاءت  البورسان  وتابع 
تلبية لرغبات األهالي لتحسين األمور الخدمية 
مجلس  رئاسة  مع  جلسة  عقد  فتم  واإلدارية 
الرقة المدني، وقمنا بوضع خطة لعقد جلسات 
المجلس، وكانت هذه  لجان ومكاتب  كافة  مع 
أربع  أو  ثالث  تعقد  فأحيانًا  مكثفة  الجلسات 
مهام  تتوضح  كي  الواحد،  اليوم  في  جلسات 
تكون  بحيث  المؤسسات  لكافة  المتابعة  لجنة 

الفترة المقبلة فترة تغيير وإصالحات«.

القضاء عىل الفساد 
والتخلص منه

على  اللجنة  »تقف  بالقول:  البورسان  وبيّن 
متابعة التوصيات التي صدرت خالل مؤتمر 
مكافحة  ضمنها  من  والفرات  الجزيرة  أبناء 
هذه  وتعالج  المؤسسات  في  المتواجد  الفساد 
الظاهرة الخطيرة بمرحلتين، المرحلة األولى: 
أما  المفسدين  ومراقبة  الضابط  وجود  هي 
الفساد  ملفات  بإحالة  فتكون  الثانية  المرحلة 
في  المركزي  والتفتيش  الرقابة  جهاز  إلى 
أيًضا  التوصيات  ومن  سوريا،  وشرق  شمال 
كبيرة  شريحة  تخدم  استثمارية  مشاريع  فتح 

من شعوب شمال وشرق سوريا، وتحتاج تلك 
أو  كانت صغيرة  سواء  تمويل  إلى  المشاريع 
كبيرة ويتم تجميع المقترحات لرفعها إلى لجنة 
االقتصاد المركزية التابعة للجنة المتابعة وهي 

التي تتولى تخصيص ميزانيات المشاريع«.
واختتم لورانس البورسان حديثه قائالً: »نحن 
كلجنة متابعة مهمتنا هي التواصل مع الشعب 
والعيش مع معاناتهم اليومية، ونحن نعمل مع 
لحل  مؤسساتها  ومع  معها  ونتواصل  اإلدارة 
شعوب  تهم  التي  المشاكل  من  ممكن  هو  ما 

المنطقة كافة«. 

الطبقة  فرع  رئيس  أكد  ـ  أحمد  حازم  الطبقة/ 
السوري  الديمقراطي  الوطني  التحالف  لحزب 
سالم حسين بأن االعتداءات التركيّة ومرتزقتها 
إال  هي  ما  عيسى  عين  ناحية  على  األخيرة 
واحتاللها،  عليها  والسيطرة  للتوغل  محاولة 
في  يجري  ما  كل  من  الهدف  أن  إلى  وأشار 
عين عيسى هو ضرب حالة األمن واالستقرار 
الديمقراطية  سوريا  قوات  على  والضغط 

واإلدارة الذاتية لتقديم التنازالت. 
حول هذا الموضوع أجرت صحيفتنا لقاًء معه 
فتحدث قائالً: »ال يزال المحتل التركي يحاول 
وهجماتها  المنطقة،  شعوب  إرادة  من  النيل 
بأنها  تؤكد  وريفها  عيسى  عين  على  اليومية 
الدولي  الطريق  لقطع  الناحية  احتالل  تحاول 

بين اإلدارة الذاتية والداخل السوري، وال يمكن 
األيام  في  يحدث  أن  يمكن  بما  يتنبأ  أن  ألحد 
ما وتحتل  تنجز شيئاً  أن  تريد  فتركيا  المقبلة، 
قبل  مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا، 
أن يستلم الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن 
مهامه الرئاسية، والسبب تصريحاته المعادية 
لتركيا وللرئيس التركي أردوغان، حيث قال: 
بأنه سيلجم تركيا في المنطقة وبأنه لن يسمح 
تزيد  التصريحات  وهذه  فيها،  التركي  للتمدد 

من مخاوف تركيا«. 
 وأشار حسين بقوله: أردوغان كان يأمل أن 
يكون الفائز في االنتخابات األمريكية ترامب، 
ليكمل ما بدأ به والسيطرة على كامل الشمال 
معه  بالتوافق  يأمل  وكان  السوري،  والشرق 

واآلن  األرض،  على  جديدة  مكاسب  ليحقق 
في  السلطة  واستالم  وتسليم  الفراغ  يستغل 
الواليات المتحدة وبالتعاون مع الروس احتالل 
عين عيسى، لما لها من أهمية كبيرة، لموقعها 
مدن  بين  الوصل  صلة  فهي  الهام  الجغرافي 
وبلدات شمال وشرق سوريا وربطها ببعضها.
على  السيطرة  تحاول  تركيا  حسين:  وتابع 
طريق M4 الهام وفي حال حصول االستقرار 
حواجز  تقيم  أن  يمكن  المنطقة  في  السياسي 
للمناطق  تمويل  على  تحصل  كي  هناك، 
والطريق  كانيه وكري سبي،  المحتلة كسري 
المناطق  كافة  يربط  الذي  المنفذ  هو  الدولي 
يمكن  عيسى  عين  على  فبالسيطرة  السورية، 
الطريق  بهذا  والتحكم   M4 على  السيطرة 
الحركة  على  والضرائب  اإلتاوات  وفرض 

التجارية التي تمر ببلدة عين عيسى.
وأضاف: الروس يدركون خطورة ذلك، وهي 
السيطرة على عين عيسى عبر  أيضاً  تحاول 
هناك  أن  ويبدو  السورية،  الحكومة  قوات 
لعبة سياسية ومقايضات جديدة، والمقايضات 
تؤكد  وتركيا  الروس  بين  السابقة  واالتفاقيات 

أن هناك شيء ما بين الطرفين.  
واختتم سالم حسين بالقول: الهجمات التركية 
على ناحية عين عيسى تزيد من معاناة أهالي 
المنطقة، وال بد أن يكون هناك حلول سياسية 
العودة  الجديد،  العام  بداية  في  تبدأ  أن  يمكن 
إلى لجنة صياغة الدستور والعودة إلى مسار 
سياسية  جديدة  مرحلة  عن  والحديث  جنيف 
السياسية  األطراف  كافة  بإشراك  سوريا  في 
أنه  تحدث  األمريكي  فالمبعوث  سوريا،  في 
سوريا  ومجلس  الذاتية  اإلدارة  إشراك  يجب 
الديمقراطية بأي محادثات مستقبلية، وهذا ما 

نؤكده.

الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  اتحاد  عضو  بيّن 
أجندات  تستخدم  تركيا  بأّن  نواف،  مال  بشير 
بإّن  تنفيذ مخططاتها، وأكد  الدول األخرى في 
إرسال »المرتزقة إلى مناطق الدفاع المشروع 
وحفتانين يشّكل خطًرا كبيًرا على دول الشرق 

األوسط وليس على الكرد فحسب«.
ظهرت في الفترة األخيرة تقارير تفيد بإرسال 
االحتالل التركي لعناصر المجموعات المرتزقة 
في سوريا إلى منطقة حفتانين في خطوة جديدة 
لها، بعد أن أرسلتهم إلى ليبيا وقره باغ، وتضم 
المجموعة المرتزقة المسّماة الحزب اإلسالمي 
والشيشان  األوغور  من  عناصر  التركستاني 
آسيا  من  ومرتزقة  والطاجيك  واألوزبك 
الوسطى، وذلك بهدف ترسيخ االحتالل الدائم.

أمن  على  للخطر  األساسي  المصدر  تركيا 
المنطقة

جاء حديثه في لقاء أجرته وكالة هاوار لألنباء 
معه، وبدأ حديثه بالقول تركيا منذ انطالقة ثورة 
األساسي  المصدر  أصبحت  العربي،  الربيع 
للخطر على أمن الشرق األوسط، واآلن بدأت 
تتدّخل في العديد من المناطق األخرى حيث ال 
حسيب وال رقيب، وهي اليوم تحاول السيطرة 
كردستان،  وباشور  شمال وشرق سوريا  على 
أهداف  وتحقيق  استرجاع  إلى  تسعى  ألنها 
الخالفة  بإعادة  وذلك  االستعمارية،  أجدادها 
لها  ُمنحت  التي  الشرعية  مستخدمة  العثمانية، 

من قبل الدول الكبرى.
ولفت مال نواف حديثه فقال: تركيا تقف وراء 
إخفاق كافة الثورات الكردية فهي التي أخفقت 
الوسائل  بكافة  27 ثورة كردية، واليوم تسعى 
إلى إنهاء حركة التحرر الكردستانية في مناطق 
الدفاع المشروع، ألن هذه الحركة هي الوحيدة 
التركية«،  المخططات  لجميع  تصدت  التي 

آفا، وهّجرت  واآلن تركيا استغلت ثورة روج 
المهجرين  استخدام  بهدف  تركيا،  إلى  شعبها 
واليوم  مصالحها،  لتحقيق  ومرتزقة  كأجندات 
المشروع،  الدفاع  مناطق  احتالل  في  تستغلهم 
كبيًرا  خطًرا  تشكل  التركيّة  التحركات  وهذه 
على شعوب الشرق األوسط كافة وعلى الشعب 

الكردي بالتحديد«.
التركي  المحتل  وقال:  نواف  مال  وأوضح 
عبر  كردستان  باشور  مناطق  احتالل  يحاول 
والتي  هناك،  المتمركزة  وقواعدها  مقراتها 
بنتها منذ سنوات لهذا الهدف، الذهنية الشوفينية 
والعنصرية للقادة األتراك هي سبب استمرارها 
التركي  االحتالل  ودولة  المخططات،  هذه  في 
تستخدم أجندات الدول األخرى لصالحها، وفي 
من  األخضر  الضوء  على  تحصل  مرة  كل 
إذ ليس من  الكبرى لتحقيق مخططاتها،  الدول 
االنتهاكات  هذه  كل  تركيا  ترتكب  أن  الممكن 
في  والمتحكمة  الكبرى  القوى  موافقة  دون 

المنطقة كاالتحاد األوروبي وأمريكا.
وأنهى بشير مال نواف حديثه قائالً: على الكرد 
التوافق على وجود خطاب موحد بينهم، وال بد 
من عقد المؤتمر الوطني الكردستاني، للوقوف 
تستهدف  التي  التركية  المخططات  وجه  في 

الوجود الكردي في كل مكان. 

روسيا والتحديات القادمة

حل األزمة الخليجية وانعكاساتها السلبية على تركيا

قائمة  بين  من  »كورونا«  جائحة  تزال  ال   
التحديات التي تنتظر روسيا، مع جميع تبعاتها، 
مثل الخسائر المالية واالقتصادية الناجمة عنها، 
الصحية،  الرعاية  نظام  على  الكبير  والعبء 
للعالقات  التقليدي  النظام  أصاب  الذي  والخلل 
منها،  اإلنسانية  وحتى  الخارجية  االقتصادية 
واالنقطاعات في السالسل التكنولوجية لدورات 

اإلنتاج.
ر لقاحاً  أصبحت روسيا أول دولة في العالم تطّوِ
عملية  بدأت  ما  وسرعان  كورونا،  ضد  فعاالً 
التطعيم الجماعي للسكان، لكّن األمر سيستغرق 
وقتاً حتى يتم تطعيم الغالبية العظمى من سكان 

أصدر ولي العهد السعودي، بياناً أكد فيه أن »قمة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة 
لمسيرة  ومعززة  للصف  موحدة  للكلمة  جامعة 
المصالحة  إعالن  وجاء  واالزدهار«،  الخير 
عشية قمة خليجية مرتقبة الثالثاء في السعودية، 
ومصر  واإلمارات  السعودية  قطعت  أن  وبعد 
قطر  مع  العالقات   2017 عام  منذ  والبحرين 
إسالمية  مجموعات  بدعم  حينها  واتهمتها 
باإلرهاب  اتهامها  الدوحة  نفت  بينما  متطرفة 
وقرارها  سيادتها  من  للنيل  واعتبرته »محاولة 

المستقل«.
كانت تركيا من أهم القوى اإلقليمية التي تفاعلت 
مع أزمة حصار السعودية واإلمارات والبحرين 
هذه  من  االستفادة  متأملةً  قطر  لدولة  ومصر 
بقاء  في  لها  وأهداف  غايات  لتحقيق  األزمة 
منطقة الخليج منطقة توتر؛ فسارعت تركيا إلى 
تمتين عالقاتها مع قطر؛ األمر الذي سبب عدم 

ارتياح للعديد من األطراف.
التركية وحكامها  الرؤية  أن  هنا  المالحظ  ومن 
على ضرب  ترتكز  والتنمية  العدالة  حزب  في 
الخليج،  المنطقة عامة بما فيها منطقة  استقرار 
وخاصة بعد دخول الحرب في سوريا والعراق 
مراحل جديدة، فحرصت دائماً على اإلبقاء على 

فيتالي نعومكين )مدير معهد االستشراق 
التابع ألكاديمية العلوم الروسية(

مصطفى عبدو

بنتائجها،  الجماعية  التطعيمات  وتأتي  البالد، 
العالمية في  للتغيرات  إلى ذلك، نظراً  باإلضافة 
في  الواضحة  واألزمة  باإلنسان  المحيطة  البيئة 
العديد من  يعتقد  والطبيعة،  اإلنسان  بين  العالقة 
 »19-COVID« تراجع مع  أنه حتى  الخبراء 
من الممكن التنبؤ بظهور المزيد من الفيروسات، 
وبالتالي جائحات جديدة. في الوقت نفسه، يأخذ 
افتراض  في  الجرأة  نفسهم  على  الخبراء  بعض 
تصبح  أن  يمكن  التي  العالم  من  المناطق  تلك 
سبيل  )على  الفيروسات  هذه  لظهور  مصدراً 
يمكن  أنه،  بيد  أفريقيا(،  عن  يتحدثون  المثال، 
روسيا  لدى  المكتسبة  الخبرة  أن  وبثقة  القول 

ستمّكنها من التعامل مع هذا التهديد.
ضغوط  استمرار  هو  لروسيا  اآلخر  التحدي 
العقوبات عليها من قبل عدد من الدوائر الغربية، 
إضعاف  بهدف  األميركية،  النخبة  خصوصاً 
عدد  تنفيذ  ومنع  واالقتصادية  المالية  إمكانياتها 
إليها  إنجازها، تضاف  من  والتمكن  الخطط  من 
الدول الغربية وبالدرجة األولى الدول األوروبية. 
يكفي أن نذكر المحاوالت للواليات المتحدة لمنع 
»السيل  الغاز  أنابيب  خط  وتشغيل  استكمال 

 Nord« شركة  عليه  تعمل  الذي  الشمالي« 
التابعة لشركة »غاز بروم« كما   »2  Stream
األميركية  الدفاع  ميزانية  فإن  معروف،  هو 
مؤخراً،  الكونغرس  عليها  وافق  التي  الجديدة، 
بما  الجديدة،  العقوبات  من  كبيراً  عدداً  تتضمن 
في ذلك ضد الشركات التي تمّول وتزّود معدات 
تحديث السفن أو تجهيزها وتوفير خدمات التأمين 
وتعليقاً  العمل،  الستئناف  الالزمة  والتراخيص 
شؤون  إدارة  رئيس  نائب  وصف  ذلك،  على 
الرئاسة والسكرتير الصحافي للرئيس الروسي، 
سطو  »عملية  بأنه  القرار  بيسكوف  ديمتري 
سافرة لرعاة البقر«. في الواقع، يريد المشرعون 
الغاز  األوروبيون  يشتري  أن  حقاً  األميركيون 
األميركي المسال بدالً من غاز خطوط األنابيب 
سعر  من   %20 بنسبة  أعلى  بسعر  الروسية 
لدى  حاداً  امتعاضاً  يثير  وهذا  الروسي،  الغاز 
يحاولون  التي  ألمانيا،  خصوصاً  األوروبيين، 
حرمانها من حق اتخاذ قرار سيادي يتماشى مع 
األميركية  الميزانية  تتضمن  الوطنية.  مصالحها 
مشروع  تنفّذ  التي  الشركات  على  قيوداً  أيضاً 
بسبب  تركيا  ضد  وعقوبات  التركي«  »السيل 

.400-Sشرائها منظومة الدفاع الجوي
ومن التحديات األخرى التي تقف أمام روسيا، التي 
تُبذل في سياق التنافس الجيو سياسي المتصاعد 
في العالم، محاوالت إلشعال الخالفات الحدودية 
بين حلفاء موسكو وشركائها وبين روسيا وبعض 
الدول المجاورة لها أيضاً من أجل الضغط عليها، 
إلجبارها على اتباع سياسة خارجية تعود بالنفع 
على منافسيها ولمنع تحسين عالقاتها مع القوى 
اإلقليمية، بما في ذلك في الشرق األوسط. يكفي 
أن نذكر محاوالت تأجيج المشاعر االنتقامية في 
على  القرم،  جزيرة  بشبه  يتعلق  فيما  أوكرانيا 
قضية  أن  يفهم  عاقل  سياسي  أي  أن  من  الرغم 
ملكية شبه جزيرة القرم قد أغلقتها موسكو نهائياً، 
الصدد  هذا  في  عليها  للضغط  محاوالت  وأي 
معاهدة  اعتبار  اإلستونيون  قرر  لها.  معنى  ال 
)روسيا  المفعول  سارية   1920 لعام  »تارتو« 
باستقالل  اعترف  من  أول  كانت  السوفيتية 
إستونيا(، والتي بموجبها تم نقل بعض األراضي 
روسيا،  بها  مرت  صعبة  ظروف  في  ألستونيا 
ولكن في عام 1944 أُعيدت هذه األراضي إلى 
السوفيتي(،  االتحاد  إطار  )في  الروسي  االتحاد 

عام  في  صالحيتها.  »تارتو«  معاهدة  وفقدت 
إستونيا  مع  جديدة  اتفاقية  روسيا  وقّعت   2014
المساحات  حدود  وتعيين  الدولة  حدود  بشأن 
البحرية في خليجي نارفا وفنلندا في بحر البلطيق 
)ولم تُذكر معاهدة تارتو في هذه االتفاقية(، والتي 
لم يتم التصديق عليها بعد، من غير المرجح أن 
الرغبة في تقديم مطالبات لروسيا محكوم عليها 
بين  الجوار  ُحسن  عالقات  تخدم  سوف  بالفشل 
سكان  على  بالفائدة  تعود  التي  وإستونيا  روسيا 
الدولتين، مثل هذا التحدي غير قادر على إحداث 

أي ضرر كبير لروسيا نفسها.
في  وخصومها  روسيا  بين  خالفات  وثمة 
التعاون  ذلك  في  بما  أيضاً،  تركيا  مع  عالقاتها 
ذلك،  السوري، ومع  المسار  بينهما على  المعقّد 
على  عام،  بشكل  مستمراً  التعاون  هذا  يبقى 
الرغم من االختالفات القائمة في المواقف، كما 
قره  ناغورني  قضية  حول  أيضاً  توجد خالفات 
على  المثال،  سبيل  على  يقترح  كما  ولكن  باغ. 
للشؤون  الروسي  للمجلس  اإللكتروني  الموقع 
يترأس  )إذ  تشاغري  عادل  الخبير  الدولية، 
وسكرتير  السابق  الخارجية  وزير  المجلس  هذا 
مجلس األمن الروسي األسبق إيغور إيفانوف(، 
بين  الثنائية  للعالقات  الجديدة  لالستراتيجية  وفقاً 
أنها  على  تعريفها  يمكن  والتي  وأنقرة،  موسكو 
تعاون  تم تطوير نموذج  استراتيجية »تجزئة«، 
حيث يتم فيه »وضع االختالفات السياسية جانباً، 
االقتصاد  مجالي  في  التعاون  على  والتركيز 
حادثة  حين  إلى  النموذج  هذا  عمل  والطاقة«. 
إسقاط الطائرة الروسية في سوريا عام 2015، 

وبعد ذلك، وفقاً لتقييم المؤلف، تم استبدال نموذج 
جديد به، يعتمد على قنوات حوار مفتوحة ويركز 
انتقاد  يمكن  السياسية.  الخالفات  على  بالفعل 
االستنتاج حول استبدال نموذج التعاون، ألنه لم 
بين  الملحوظ  الفاصل  الخط  يكن هناك مثل هذا 
كما  دائماً،  الصدارة  في  وكان  العالقة،  مراحل 
يبدو لي، تحقيق أقصى قدر ممكن من المصالح 
وشرط  الشريك  مصالح  مراعاة  مع  الوطنية، 
االلتزام »بقواعد اللعبة« المعمول بها، وإعطاء 

األولوية لتجنب الصدام المسلح.
أما فيما يخص إيران، فتختلف معها روسيا في 
مسألة دور إسرائيل في الصراع السوري، التي 
روسيا  يجعل  مما  معها،  حواراً  موسكو  تُجري 
تحافظ على موقع الوسيط الفعال الذي يقف على 
مسافة واحدة من جميع األطراف اإلقليمية، من 
يشاركون  إيرانيون  خبراء  يقترح  أخرى  جهة 
إشراك  الروس،  مع  ونقاشات  مناظرات  في 

األوروبيين والصين في عملية آستانا.
الختامية  النقاش  فعالية  في  تمت  بالمناسبة، 
الدولية 2020 خالل  للمجلس الروسي للشؤون 
األول،  كانون   26 في  التحليلي  »اإلفطار« 
أحد  افتراضياً،  تمثل  أن  يمكن  مشكلة  مناقشة 
لم  إذا  تتطور  أن  يمكن  التي  الجديدة  التحديات 
يتم العثور على الحل المطلوب، أال وهي مشكلة 
نفوذ روسيا في فضاء ما بعد االتحاد السوفياتي، 
عن  فقط  أمثلة  سرد  خالل  من  عام  بشكل  لكن 
أن  مالحظة  يمكن  جميعها،  وليس  التحديات 
تفاؤالً معتدالً يسود في تقييمات الخبراء الروس.

دوماً  وعملت  منها،  تستفيد  كي  الفوضى  حالة 
على إبقاء األزمة معلقة ألن نتائج انتصار أّيٍ من 
خسارة  ستكون  اآلخر  وهزيمة  األزمة  أطراف 

لتركيا.
في  يصب  الخليجي  االنقسام  أن  تركيا  أدركت 
الوقت  في  تحتاج  أنها  إال  وسياساتها  مصلحتها 

نفسه للتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون 
الخليجي في حل أزماتها المتصاعدة، لهذا تعزف 
قبل  وتجاريها  واشنطن  وتر  على  اليوم  أنقرة 

موقفها  بسبب  عليها  الخليجية  األزمة  انعكاس 
وتصعيدها  تحريضها  وبسبب  لقطر،  المساند 
اإلعالمي وأمالً منها في أن تقوم الدول الخليجية 
بين  مجاريها  إلى  المياه  إعادة  في  دورها  بلعب 

انقرة وواشنطن.
أنها غير مضطرة لالصطفاف  اليوم  تجد تركيا 
الواضح مع قطر وتتسبب في مواجهة إجراءات 
تلويح  بسببها، ومن هذه اإلجراءات  تتضرر  قد 
الكردية في وجه  بالورقة  المقاطعة لقطر  الدول 
تركيا، ورفض التعامل معها في الملف السوري 
على  مؤخراً  ركَّز  السعودي  اإلعالم  أن  خاصة 
كما  كرد  سياسيين  مع  إعالمية  مقابالت  إجراء 
من  المدعوم  السوري  الغد  تيار  نشاط  لوحظ 

اإلمارات في فتح عالقة مع الكرد .
أفضل  الحياد  بأن  قرقاش  أنور  تلويح  وبعد 
استمرار  أن  تجد  تركيا  وألن  أنقرة،  خيارات 
حوارها مع دول الخليج يخفف من أضرار عملية 
استعداء تركيا أو التحريض عليها، وألن تقارب 
أحداث  تجاه  وقطر  تركيا  بين  النظر  وجهات 
المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالعالقة مع جماعة 
وقضايا  حماس  وحركة  المسلمين  اإلخوان 
إليه بشكل سلبي من  يُنظر  المنطقة،  التغيير في 

قبل أغلب دول العالم.
ولهذا فهي تسعى لالستفادة من الموقف الخليجي 
ال  حيث  المنطقة؛  قضايا  كافة  في  عام  بشكل 
كالملف  الملفات،  من  عدد  في  معه  تتعارض 
وكذلك  سوريا،  مستقبل  في  وتحديداً  السوري، 
بالقضية  يتعلق  وفيما  اليمني  الشأن  في  الحال 

الفلسطينية.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

إهداء: إلى طفولتي وأُسرتي الَّتي كانت تعانقها 
سهول القمح أيَّام الحصاد!

أحنُّ إلى أيّاِم الحصاد، كنُت أتوهُ بكّلِ شغٍف بيَن 
بأبهى  الملّونة  النَّباتات  ألملُم  الحقوِل،  متاهاِت 
أمامي صوٌر ومشاهدُ  تتراقُص  هوِر،  الزُّ أنواعِ 
طفاًل،  كنُت  عندما  الغمام،  طيَّاِت  بين  مسربلة 
خلَف  أركُض  الفسيحة،  البراري  أعبُر  كنُت 
لملمِة  من  أهرُب  األخضر،  والجراِد  الفراشاِت 
باقاِت الحنطة، كانت أُّمي تقوُل ألسرتي: دعوهُ 

يفرُح مَع عوالِم الفراشاِت والعصافير. 
إلى  الفراشات  إحدى  قادتني  كيَف  جيِّدًا  أتذّكُر 
فيه  عصفوٍر،  عّشِ  أماَم  بي  وإذ  الحقِل  أعماِق 
تساَءلُت:  عطًشا..  مناقيَرها  تفتُح  فراخ صغيرة 
هل هذه الفراخ عطشى مثلي، أم أنّها تتوُق إلى 
الماِء،  جّرةِ  نحَو  ركْضُت   .. ؟!  األّمِ أحضاِن 
ماٍء،  طاسةَ  الصَّغيرة  يدي  في  حاماًل  عْدُت  ثمَّ 
فقالَْت أّمي: لَمْن هذا الماء يا بني؟ ركْضُت نحَو 
العصافير،  لفراخِ  قائاًل:  المعاكسة ألهلي  الجهِة 
ضحَكْت أّمي، ثمَّ قالَْت: ونحُن أاَل نستحقُّ قلياًل 
تْهُت   .. أّمي،  يا  بني؟! سآتي حااًل  يا  الماِء  من 

العربي  الوطن  في  والموسيقى  الغناء  يذكر  ال 
إال وترقص في الذاكرة أسماء كواكب في سماء 
الموسيقى والفن، وتحضرنا عائلة الرحباني بكل 
الموسيقية  وأعمالها  الالمعة  بأسمائها  عنفوانها 
هذا  في  وعالمية  عربية  مدرسة  أضحت  التي 
الموسيقى  الرحابنةُ  أثرى  وقد  العريق،  الفن 

العربية بعشرات، بل ومئات األعمال الراقية.
والشقيق  الثالث  األخ  هو  الرحباني  إلياس 
األصغر لألخوين عاصي ومنصور، ُولد في بلدة 
لبنان عام 1938م،  أنطلياس في محافظة جبل 
وهو  ومنصور  عاصي  أخواه  برعايته  وتكفل 
الرحباني،  حنا  والدهم  رحيل  بعد  الخامسة  في 
الموسيقى  تربيته وتعليمه، فدرس  وأشرفا على 
 )1958  –  1945( اللبنانية  األكاديمية  في 
والمعهد الوطني للموسيقى )1955 – 1956(، 
في  خاصة  دروساً  أعوام  ولعشرة  تلقى  كما 

الموسيقا من قبل أساتذة فرنسيين.
تعرض إلياس الرحباني إلصابة في يده اليمنى 
دراسته  إلكمال  روسيا  إلى  سفره  دون  حالت 
مما  من عمره 1957  التاسعة عشرة  في  وهو 
االهتمام  فقرر  نفسه،  في  موجعاً  أثراً  ترك 
بالتأليف الموسيقي، وكانت انطالقته العملية مع 
إذاعة بي بي سي عام 1958م، حيث أبرم معها 
لـ13  موسيقا  ووضع  أغنية   40/ بتلحين  عقداً 
برنامجاً/ مقابل أجر بحوالي 4000 ليرة لبنانية.
بدأت بعد ذلك إنجازات الفنان والموسيقي الشاب 
بدأ   1962 عام  ففي  يعلو  نجمه  وبدأ  تتوالى 
»ما  بأغنية  المعروفين،  المغنّين  مع  بالتعاون 
أحالها« للمغني نصري شمس الدين، وعمل في 
إذاعي  للموسيقا ومخرج  لبنان كمستشار  إذاعة 
الفترة تزوج من  تلك  حتى عام 1972 وخالل 
ثم  وجاد،  غسان  بولديه  منها  ورزق  خليل  نينا 

سافر إلى فرنسا عام 1976م.
الجوائز  من  العديد  الصغير  الرحباني  نال   
شبابية  مسابقة  جائزة  منها:  والعالمية،  العربية 
عن  جائزة   ،1964 الكالسيكية  الموسيقى  في 
)الحرب   La Guerre Est Finie مقطوعة 
شهادة   ،1970 عام  أثينا  مهرجان  في  انتهت( 

السينما في المهرجان الدولي للفيلم اإلعالني في 
البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان 
الجائزة   ،1995 عام  لإلعالن  الدولي  لندن 
 ،Mory األولى في روستوك بألمانيا عن أغنية
وعام  وبلغاريا.  واليونان  البرازيل  في  وجوائز 
واشنطن  في  بارينغتون  جامعة  كّرمته   2000
بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في 

إسبانيا.
القرن  في  الموسيقيين  ألمع  من  الرحباني  يعد 
من  المئات  قدم  فقد  وعالمياً  عربياً  العشرين 
األعمال الموسيقية الرائعة والهامة، ففي رصيده 
على  ألغنية  لحن   2500 على  يربو  ما  الفني 
مدى حوالي ستين عاماً، وتنوعت تلك األلحان 
وشعبية،  وثورية  ورومنسية  طربية  ألغنيات 
الغناء العربي، ومنهم  أنه لحن لعظماء في  كما 
بركات  وملحم  الصافي  ووديع  وصباح  فيروز 
ألحانه  إلى  باإلضافة  آخرين،  كبار  وفنانين 
لموسيقا  إضافة  أجنبية،  ألغنيات  المميزة 
أنه  يفوتنا  وال  فيلماً،   25 يقارب  لما  تصويرية 
شارك  بلداً  لـ52  كتحية  الفرنكفونية  نشيد  قدّم 
في  لبنان  في  عقدت  التي  الفرنكفونية  القمة  في 
عام 2001م. وله كتاب وحيد في الشعر بعنوان 

»نافذة العمر« صدر عام 1962م.
إلياس الرحباني آخر العنقود في عائلة الرحباني 
مصاف  إلى  العربية  بالموسيقى  ارتقت  التي 
وعن  وعشقه،  أحبه  عالٍم  عن  رحل  العالمية، 
الموسيقا  ومتذوقي  عشاق  وجماهير  أحبته 

في  األلم  وعميق  الحزن  بالغ  وترك  الراقية 
نفوس الكثيرين، وقد ضجت المواقع والصفحات 
التغريدات  بآالف  التواصيل  الفنية على شبكات 
اللبناني  للشعب  والمواساة  العزاء  وبرقيات 
والرحابنة بالمصاب الجلل ومنها تغريدة وزير 
اللبنانية  األعمال  تصريف  حكومة  في  الثقافة 
اليوم ثالث الرحابنة..  عباس مرتضى »غادرنا 
الموسيقار العبقري إلياس الرحباني، وبخسارته 
الفادحة تفتقد األغنية اللبنانية الحديثة والمسرح 
الغنائي أحد أهم أعمدته التي رفعها إلى مصاف 
خارج  بتحليقه  بناها  شهرةً  محققاً  العالمية، 
السرب بشخصية فنية منفصلة وسمت مشواره 
الفني ذا البصمة المختلفة التي مزجت بين اللحن 

الشرقي والغربي«.
ونعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان الراحل، 
القلوب، والحزن  فقالت: »مع فيض األسى في 
في  المحترفين  الفنانين  نقابة  تنعى  العيون،  في 
ساحات  وسيد  لبنان،  فقيد  الكبير،  المبدع  لبنان 

اإلبداع في الوطن العربي والعالم«.
رحل إلياس الرحباني إلى عالم الخلود األبدي بعد 
اسبوعين من إصابته بفيروس كورونا وإدخاله 
المشفى وذلك يوم االثنين 2021/12/4م. لتبقى 
أعماله أثره العِطر تروي لألجيال القادمة حكاية 
عاشق للحن ومبدع جاور النجوم بتميزه ورقي 

أعماله. 

روناهي/ غاندي إسكندر- صدرت حديثاً رواية 
»أفين  الكردية  للكاتبة  الصفر«  تحت  »أرواح 
للنشر  المصري  »ببلومانيا  دار  عن  أوسو« 
مئتين  في  الرواية  وتقع  بالقاهرة«  والتوزيع 

وستين صفحة من القطع المتوسط.

عن  الواقعية  السردية  الرواية  تفاصيل  تدور 
عائلة زميلتين جامعيتين »أفيستا وجيان« حيث 
تضطر جيان بسبب الظروف القاسية التي تعاني 
منها سوريا إلى خوض رحلة الهجرة مع أسرتها، 
تعرفت  قد  كانت  شاب  مع  حب  قصة  لتعيش 
عليه في المقهى الجامعي، تؤكد أفين أوسو في 
روايتها أن العالقة بين جيان وزنار عالقة غير 

بينهما،  الثقافي  المستوى  لفرق  نظراً  متكافئة 
وفي  الحب،  سياط  تحت  تتأوه  أرواحهم  وتبقى 
وأسرتها  جيان  تتعرض  القاسية  النزوح  رحلة 
عندما  والمضايقات،  والظلم،  القمع،  أنواع  لكل 
يُجبر والدها على التستر على جريمة قتل طفلة، 
الثانية  البطلة  فيما  البحر،  عرض  في  ورميها 
»أفيستا« ابنة رجل يعمل في سلك الدولة، تنعم 
بحياة رغيدة، فارهة، وتقع في حب زميلها شفان، 
بها  يخالف  للنظام،  مناوئة  آراء  له  تكون  الذي 
والدها، وتصاب أفيستا بجرح في رأسها جراء 
الذاكرة،  فقدانها  إلى  يؤدي  جامعتها،  قصف 
معنونة  غير  فصوالً  السردية  الرواية  وتتضمن 
وأفيستا«  »جيان  الرواية  بطلتي  اسمي  من  إال 

ليكون عدد الفصول تسعة وأربعين فصالً.

المصالحة الخليجية... كيف ستنعكس على 
نفوذ تركيا بالعالم العربي؟

مهجرو عفرين بين حصار الحكومة السورية 
وقذائف االحتالل التركي

إعداد/ عبد الرحمن محمد

صبري يوسف )كاتب وتشكيلي سوري(

قامشلو/ صالح إيبو- عادت دول الخليج العربي لسابق 
الخالفات  وتأجيل  الكاملة  العالقات  حيث  من  عهدها 
السعودية  اتهمتها  التي  الدولة  تلك  قطر  قطر،  مع 
على  ساهمت  اإلرهاب،  بتمويل  المتحدة  واإلمارات 
نحو غير مسبوق في دعم الفصائل المرتزقة الموالية 
لتركيا في سوريا، بل ودعمت حمالت عسكرية تركية 
في شمال وشرق سوريا، فهل ستؤثر عودة عالقاتها 

مع دول الخليج على عالقاتها المتنامية مع تركيا؟
العالقات  عودة  السعودي  الخارجية  وزير  أعلن  إذ 
السعودية  األربع  المقاطعة  ودول  قطر  بين  الكاملة 
واإلمارات والبحرين ومصر، وقال األمير فيصل بن 
اتفقت على »تنحية  الدول  هذه  إن  للصحفيين  فرحان 
خالفاتنا جانباً تماماً«، وذلك خالل قمة مجلس التعاون 

الخليجي، بعد نحو ثالث سنوات من المقاطعة.
ومصر  والبحرين  واإلمارات  السعودية  وقطعت 
بدعم  إياها  متهمة   ،2017 عام  قطر  مع  العالقات 
الوسطاء  كثف  األخيرة،  األشهر  وفي  اإلرهاب. 

الكويتيون واألمريكيون جهودهم إلنهاء األزمة.

إيران يف الواجهة

التعاون  الدول الست األعضاء في مجلس  قادة  ووقع 
العهد  ولي  قال  اتفاقيةً  الثالثاء،  قمة  خالل  الخليجي، 
الخليجي  واستقرارنا  »تضامننا  تؤكد  أنها  السعودي 

والعربي واإلسالمي«.
وأضاف أن »هناك حاجة ماسة اليوم لتوحيد جهودنا، 
تحيط  التي  التحديات  ومواجهة  بمنطقتنا  للنهوض 
النووي  البرنامج  يمثلها  التي  التهديدات  سيما  ال  بنا، 
)إيران(  وخططها  البالستية،  والصواريخ  اإليراني 

للتخريب والتدمير«.
قالت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية في وقت سابق 
السعودية  العربية  المملكة  من  تريد  ترامب  إدارة  أن 
أن تفتح مجالها الجوي أمام الرحالت الجوية القطرية 

لتسييرها  الدوالرات  ماليين  حالياً  الدوحة  تدفع  التي 
على  االثنين،  مساء  السعودية،  ووافقت  إيران.  فوق 
أمام  وأجوائها  والبحرية  البرية  حدودها  فتح  إعادة 

قطر.
وتعليقاً على المصالحة الخليجية اعتبر وزير الخارجية 
اإليراني، محمد جواد ظريف، أن اتفاق إنهاء الخالف 
بين قطر وبين السعودية وحلفائها كان نتيجة »مقاومة 

قطر الشجاعة للضغط واالبتزاز«.
إيران  اآلخرين:  العرب  لجيراننا  »أقول  وأضاف: 
ليست عدواً وال تمثل تهديداً. كفى بحثاً عن كبش فداء، 
خاصة وأن داعمكم األرعن )الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب( في طريقه للخروج )من منصبه(«.

أسباب الخالف؟

وصفت  خارجية  سياسة  قطر  مارست  لطالما 
الخليج  دول  بعض  سرب  خارج  بالـ«طموحة«، 
أثارتا غضب  األخرى، لكن هناك قضيتان رئيسيتان 

جيرانها خالل العقد الماضي.
بتقديم  قطر  وتقر  لإلسالميين،  قطر  دعم  هي  األولى 
المساعدة للجماعات اإلسالمية التي تم تصنيفها على 
أنها منظمات »إرهابية« من قبل بعض جيرانها، وال 
مساعدة  تنفي  لكنها  المسلمين.  اإلخوان  جماعة  سيما 
والقضية  داعش.  أو  القاعدة  مثل  الجهادية  الجماعات 
التي  إيران،  مع  قطر  األخرى هي عالقات  الرئيسية 
وتعد  العالم.  في  غاز  حقل  أكبر  في  معها  تشترك 
اإلقليمي  المنافس  )إيران( هي  الشيعية  المسلمة  القوة 

الرئيسي للمملكة العربية السعودية.
مع  جديدة  تجارية  طرقاً  قطر  أنشأت  الحصار  بعد 
األساسية  االحتياجات  تلبية  لضمان  وتركيا،  إيران 
لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة لكن منهم 300 
ألف قطري فقط، واستخدمت ثروتها من النفط والغاز 

لدعم اقتصادها.

والدبلوماسي  العسكري  تواجدها  تركيا  عززت  وهنا 
تمويل  في  المتنامية  العالقات  واستثمرت  قطر،  في 
المالي  الدعم  تركز  وبالتحديد  تركيا  خارج  حروبها 
السورية  الفصائل  تشغيل  في  والكويتي  القطري 
المرتزقة بشمال سوريا لتنفيذ أجندات تركيا في سوريا 

وليبيا.
وظهرت وثائق عدة أثبتت تقديم قطر دعماً مالياً لتركيا 
في عفرين التي احتلتها في 18 آذار 2018، إضافة 
لتمويل كّلٍ من قطر والكويت لمئات المنظمات العاملة 
في شمال حلب والتي تهتم بنشر فكر تنظيم اإلخوان 

المسلمين بين األهالي من كرد وعرب.
إال أن العالقات السعودية واإلمارتية مع تركيا ليست 
على ما يرام، وأعلنت الدولتان في وقت سابق حملة 
أن  المؤكد  من  بدى  لذا  التركية،  المنتجات  لمقاطعة 
عودة المياه بين قطر ودول المقاطعة لمجرها يصب 
اقتصادياً،  إيران  استهداف  خانة  في  األولى  بالدرجة 
لكن تبقى العالقات القطرية التركية هي األخرى مسار 
جدل وتشكل خطراً على وحدة القرار في دول الخليج.

سوريا عىل أجندات الخليج

االهتمام  بدى  الخليجية  القمة  مقررات  خالل  من 
األعلى  المجلس  أكد  إذ  السوري،  بالملف  واضحاً 
لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه وقراراته الثابتة 
على  القائم  السياسي  والحل  السورية،  األزمة  بشأن 
مبادئ )جنيف 1(، وقرار مجلس األمن رقم 2254، 
تتولى  للحكم  انتقالية  هيئة  تشكيل  على  ينص  الذي 
لسوريا،  جديد  دستور  وصياغة  البالد،  شؤون  إدارة 
لسوريا  جديد  مستقبل  لرسم  لالنتخابات  والتحضير 

يحقق تطلعات الشعب السوري »الشقيق«.
وعبر المجلس األعلى عن أمله بأن تسفر اجتماعات 
وأن  سريع،  توافق  عن  سوريا  في  الدستورية  اللجنة 

حل  إلى  للوصول  المبذولة  للجهود  معيناً  ذلك  يكون 
السوري  للشعب  ويحقق  السورية  لألزمة  سياسي 
تطلعاته المشروعة، مجدداً دعمه لجهود األمم المتحدة 

لتحقيق ذلك.

رفض التغيري الدميغرايف

وجدد المجلس األعلى دعمه جهود األمم المتحدة للعمل 
إلى مدنهم  السوريين  الالجئين والنازحين  إعادة  على 
وتقديم  الدولية،  المعايير  دولي وفق  بإشراف  وقراهم 
محاوالت  أي  ورفض  اللجوء،  دول  في  لهم  الدعم 

إلحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
كما أكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على 
وسيادتها  استقاللها  واحترام  سوريا،  أراضي  وحدة 
في  اإلقليمية  التدخالت  ورفض  أراضيها،  على 
شؤونها الداخلية، وكل ما يمس األمن القومي العربي 

ويهدد األمن والسلم الدوليين.
في  اإليراني  للتواجد  إدانته  عن  مجدداً  وأعرب   
الشأن  في  إيران  وتدخالت  السورية  األراضي 

اإليرانية  القوات  كافة  بخروج  وطالب  السوري، 
التي  الطائفية  الميليشيات  وكافة  وميلشيات حزب هللا 

جندتها إيران للعمل في سوريا.

نوع املواجهة مع تركيا؟

إضافة لهذه المخرجات، جدد المجلس التزامه بمحاربة 
الثالثة  الشروط  فهل  برمتها،  المنطقة  في  اإلرهاب 
تنفيذها  قطر  من  المقاطعة  دول  طلبت  التي  عشرة 
الخليج العربي  ستنفذ فيما بعد! وهنا يجب على دول 
المنطقة  في  المتزايد  التركي  الدور  على  التركيز 
ليبيا،  العربي،  القومي  األمن  تهدد  والذي  العربية، 
اليمن، الصومال، سوريا، لبنان، ساحات صراع نفوذ 

حالية بين بعض دول الخليج وتركيا.
فهل ستتحول تركيا في سياستها الخارجية للتصالح مع 
اإلمارات والسعودية مثل ما توقعته صحيفة الغارديان 
البريطانية، أما آن األون لتشكيل تحالف عربي فعال 
في  المتزايد  واإليراني  التركي  النفوذين  لمجابهة 

الشرق األوسط والعالم العربي؟!

قامشلو/ محمد محمود ـ تعيش اليوم منطقة الشهباء 
 25 فقط  وتبعد  حلب  مدينة  شرق  شمالي  الواقعة 
المعيشية،  الظروف  أقسى  المدينة،  مركز  عن  كم 
فصل  او  المناخي  التغير  ليس  ذلك  في  والسبب 
الالجئين  الشتاء، بل حكومة دعت قبل أشهر لعودة 
على  الحصار  تمارس  لكنها  بالدهم،  إلى  السوريين 
منطقة  من  ُمهجر  ألف  مئة  قرابة  يقطنها  منطقة 

عفرين وبعض المناطق السورية األخرى.
الغذائية  المواد  تأمين  جداً  الصعب  من  بات  إذ 
للمحروقات  إضافة  خصوصاً،  واألدوية  الضرورية 
فصل  وفي  الكهرباء  لتوفير  القصوى  األهمية  ذي 

الشتاء.

هوية دون جدوى

ولمتابعة أوضاع مهجري عفرين عن كثب والتحقق 
بالمواطن  صحيفتنا  التقت  األحداث  مجريات  من 
»عزت شيخو«، الذي أكد استمرار الحكومة السورية 
من  أكثر  مضي  رغم  عليهم  الخانق  الحصار  فرض 
عن  بعيداً  الشهباء  في  مكوثهم  على  ونصف  سنتين 

أرضهم المحتلة.
»ما زالت الحكومة تمنع دخول المواد الغذائية والطبية 
فأكثر ما  المنطقة«، وفق حديث شيخو  التي تحتاجها 
إدخال  السوري  النظام  منع  هو  الحالي  الوضع  يؤزم 
المحروقات للمنطقة التي توصف وفق األمم المتحدة 
التي  الحقيقية  المعاناة  »إن  ويقول  إنسانية«  »منطقة 
المفروض  الحصار  هي  الشهباء  في  األهالي  يعيشها 
من قبل الحكومة السورية على هذه البقعة الجغرافية 

الصغيرة؛ وعدم السماح بمرور أبسط مقومات الحياة 
المحروقات  وحتى  الطبية  والمستلزمات  الغذاء  من 
عبر الحواجز الموجودة مما يشكل عائقاً كبيراً داخل 

المقاطعة«.
يستغرب الكثير من أهالي عفرين المهجرين من أفعال 
الفعل  هذا  البعض  ويصف  تجاههم،  السوري  النظام 
النهاية  »في  شيخو  ويتابع  جداً«  المعيب  بـ«الشيء 
نحن سوريون ونحمل الجنسية السورية، لذا كان من 
العفريني  الشعب  إلى جانب  الوقوف  الحكومة  واجب 
ال الوقوف ضدنا وفرض حصار خانق علينا بعد ما 
عشناه نتيجة قيام المحتل التركي والمرتزقة التابعيين 
األصليين  سكانها  وتهجير  لمدينتنا  احتالل  من  له 
وفرض التغيير الديموغرافي، لكن مع األسف الشديد 
علينا  خانق  حصار  بفرض  قاموا  مساندتنا  من  بدالً 
متناسين أننا في المخيمات نواجه أقسى ظروف الحياة 

في شتاء قارس وصيف حارق«. 

أحالم قد تحد من املعاناة

إن ما يتمناه كل مواطن عفريني في بداية العام الجديد 
السالم واألمان لكل المناطق السورية ومناطق الشمال 
الكردية  المناطق  الخصوص  وجه  وعلى  السوري 
عزت  ليختم  المستقبل  سوريا  فجر  العام  هذا  وجعل 
أن   2021 عام  الجديد  العام  في  »أتمنى  قوله  شيخو 
مناطق  وخاصة  السورية  المناطق  كامل  السالم  يعم 
عفرين وسري كانيه وكري سبيه )تل أبيض( ودحر 

كل الفصائل المرتزقة التابعة للمحتل التركي«.
ومن جهة أخرى نوهت »سلمى شيخ حبيب« إلى أن 

مقاطعة  إلى  والنزوح  عفرين  من  القسري  الخروج 
الشهباء كان له تأثير كبير في نفوس األهالي وفي كل 

يوم تتجدد معاناتهم داخل المخيمات.
الحكومة  قبل  من  المفروض  للحصار  كان  حيث 
السورية على المقاطعة دوراً كبيراً في تأجيج المعاناة 
أنواع  أغلب  وفقدان  السلبيات  من  الكثير  خلفه  مسبباً 
األدوية، األمر الذي يشكل خطراً على األطفال وكبار 
الواسع  االنتشار  مع  الحصار  هذا  ويترافق  السن، 
المقاطعة  في  كورونا  بفيروس  لإلصابات  والسريع 

والتي تخطت عتبة الـ850 إصابة.

الدواء شبه مفقود

العثور على بعض األدوية  وتعاني سلمى من مشكلة 
الضرورية وتقول »بعض األصناف الدوائية مفقودة، 
وفي حال تواجده يكون باهظ الثمن، فسعر علبة الدواء 
الخاص بالزكام كانت 500 ليرة سورية، واآلن باتت 

2000 ل.س«.
وتسبب نقص المحروقات في مد األهالي بالكهرباء، إذ 
تعتمد المنطقة على مولدات الكهرباء فقط، وتم تقنين 
الكهربائية  بالطاقة  والمخيمات  المنازل  مد  ساعات 
)المازوت(،  الديزل  مادة  توفير  بهدف  ثالث ساعات 
خمس  من  الكهرباء  ساعات  »تقنين  سلمى  وتتابع 
ليتر  سعر  وصل  بينما  ساعات  ثمان  إلى  ساعات 
المازوت في السوق الحرة إلى 1000 ليرة سورية، 
وأسطوانة الغاز تقدر بسعر سبعة وعشرين ألف ليرة، 
السورية  الحكومة  حصار  هذا  كل  سبب  وبالتأكيد 

للشهباء«.

واقع مفروض

لم  الحالي  الوقت  في  الشهباء  مقاطعة  تشهده  ما  إن 
بين  واقعة  كونها  أخرى  إنسانية  منطقة  أي  تشهده 
نارين، األول الحكومة السورية والحصار الذي سبب 
قصف  والثاني  العمل،  فرص  وقلة  الواضح  الغالء 
االحتالل التركي الذي يسبب الخوف والهلع لكل من 
قبل  الترهيب من  المقاطعة واتباع سياسة  يتواجد في 
العوائق  يجعل  مما  لها  التابعين  والمرتزقة  االحتالل 
األطفال والمسنون  تزداد، حسب قول سلمى، وطبعاً 
هم األكثر تضررن مما يحدث »لم يكن الغالء الواضح 
الذي تشهده مقاطعة الشهباء والحصار المفروض من 
بل  نعانيها  التي  الوحيدة  المشكلة  السورية  الحكومة 
التركي  المحتل  قبل  من  له  نتعرض  الذي  القصف 
لمناطقنا هو خطر آخر يحدق بنا، وهنا تكمن المشكلة 
السورية  الحكومة  مواقف  من  وهي صدمتنا  الكبرى 

تجاهنا«.

متنيات العودة تتجدد

داخل  األهالي  يعيشها  التي  الصعوبات  هي  كثيرة 
مقاطعة الشهباء وتحمل في طياتها شتى أنواع المآسي 
والمعاناة للمهجرين التي ال توصف، والحياة المعاشة 
المقاومة  معنى  تلخص  الجغرافية  البقعة  هذه  ضمن 
الحلم  وإن  أطيافه،  بكل  العفريني  الشعب  يبديها  التي 
الوحيد الذي يراودهم هو العودة إلى وطنهم وأرضهم 
في  »إننا  قائلة:  حديثها  سلمى  وختمت  وبيوتهم، 

مقاطعة الشهباء نعيش بين ناريين، من جهة الحصار 
المفروض عليهم ومن جهة القصف التركي المتعمد، 
وأصبح العيش بأمان الحلم الوحيد الذي نريده ونحلم 
نتمنى أن يتحقق حلمنا وتكون  لذا  إليه،  في الوصول 
يعم  وأن  السنة  هذه  في  عفرين،  ألرضنا،  عودتنا 
السالم في كل المناطق السورية وخروج االحتالل من 

كافة أرضينا«.

فـــــــــــــــــــراُخ العصافيـــــــــــــــــــــــــر

رواية أرواح تحت الصفرإلياس الرحباني... أمير اللحن وملك الوتر

عِن العّشِ ولم أهتِد إليِه؛ ألنّهُ كاَن وسَط الحقِل، 
دمعي،  تحضُن  القمحِ  وسنابُل  وحيدًا  جلْسُت  ثمَّ 
قَِلَق األهُل عليَّ عندما طاَل بهم ااِلنتظار، وخافوا 
أن تكوَن قد لسعتني أفعى في قيِظ تلَك الظَّهيرة 
عنّي  يبحثوَن  استنفروا  ثمَّ  الحقِل..  رحاِب  في 
فوجدتْني أختي، زغردَْت وقالَْت: هو ذا صبري، 
أكثر،  فبكيُت  دمعي،  تمسُح  وهي  حملتني  ثمَّ 
سألتني أّمي: ماذا تريدُ يا ابني؟ قْلُت لها: أضعُت 
طريَق الفراخِ! .. ضحكوا، فجنَّ جنوني وطلْبُت 
، تلَكُؤوا  منهم أن يمّشطوا الحقَل بحثًا عِن العّشِ
في بادِئ األمِر، لكنّي بدأُت أبكي بصوٍت عاٍل، 
فما وجدوا بدًّا إالَّ أن ينصاعوا إلى أمري، وبدَُؤوا 
ونحُن  يدي  أختي  أمسَكْت   ، العّشِ عن  يبحثوَن 
تزغرد  وهي  أّمي  سمْعُت  لحظاٍت  بعدَ  نمشي. 

)كليليليليلي!(: هو ذا العشُّ يا صبري! 
قْلُت  طاستي؟  أيَن  ولكن   .. آٍه  بفرحٍ،  ركْضُت 
عندَ  هناَك  طاستي  نسْيُت  اركضي،  ألختي: 
دمعتي، ركَضْت أختي بسرعة البرِق ثّم جاَءْت 
وضْعُت  ثمَّ  الطَّاسة  أمسْكُت  رغبتي،  تحمُل 
إصبعي في الماِء وبدأُت أنقُِّط قطراِت الماِء في 
حلوِق الفراخِ وهي تفتُح مناقيَرها الغّضة، نظَر 
والدي إليَّ بتمعٍُّن، ثمَّ همَس في أذن أّمي، كنُت 
حلوقِهم  على  أُغِدُق  الفراخِ،  عوالِم  في  غائًصا 
العطشى مطري، سمْعُت والدي يقوُل ألّمي: هذا 
يفرح  »خلّي«  أّمي:  فقالت  عادي«،  »مو  الولد 
مَع فراخِ العصافير، فقاَل لها: »خلّي« يفرح لكنّه 
عقلي،  يتصّوُرها  ال  درجٍة  إلى  الحساسية  شديدُ 
وأخاُف عليِه من الجنوِن؛ جنوِن الحّبِ والعشِق، 

جنوِن التَّواصِل مَع اِخضراِر الكوِن! 
أمسْكُت  ثمَّ  الفراُخ،  ارتوت  عندما  فَِرْحُت   ..
، أتذكَُّر  الفراَخ بيدي وبدأُت أداعُب زغبَها النَّديَّ
أنّني قبَّلتُها .. كْنُت أشعُر وكأنَّها تشكُرني، كانْت 

فهَمْت  هل  عيوني،  إلى  تنظُر  الصَّغيرة  عيونُها 
أنّني لْسُت أباها وال أّمها؟! 

فضاِء  على  تخرُّ  ساخنة  دمعةٌ  أنّني  عرفَْت  هل 

العشِق،  هالالِت  إلى  جامٌح  شوٌق  وحِ؟..  الرُّ
طفولةٌ  النَّسيِم،  جباِه  فوَق  طريّة  فرحٍ  ومضةُ 
طفولتي  يا  تعالي  البحِر.  أمواجِ  فوَق  مفروشةٌ 

تفتحين  لعلَِّك  أجنحتي؛  فوَق  أفترَشِك  أن  أريدُ 
أمامي أبواَب النَّعيِم.
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كركي لكي/ ليكرين خانيـ  بيّن أهالي كركي لكي 
الشعب  بلدية  وفرتها  التي  الشعب  باصات  أن 
خطوة مميزة وهامة، وال سيما في هذه الظروف 
المعيشية الصعبة فوسائل النقل الداخلية كانت 
تشكل عبئاً مادياً على األهالي بشكٍل عام وعلى 

ذوي الدخل المحدود بشكٍل خاص.
في ظل تفاقم أزمة الدوالر وارتفاع أسعار المواد 
بلدية الشعب في  الغذائية والمواصالت، وفرت 
القت  والتي  الداخلي  للنقل  باصات  لكي  كركي 
بمثابة  كانت  حيث  األهالي،  قبل  من  استحساناً 
حل بسيط لألزمات المادية والظروف المعيشية 

الصعبة.
صحيفتنا  استطلعت  الخصوص  وبهذا 
»روناهي« آراء أهالي كركي لكي حول أهمية 

باصات الشعب.

وّفرت ارتياحاً لألهايل

»نحتاج إلى أكثر من باص، فأحياناً نضطر إلى 
االنتظار أكثر من ربع الساعة حتى يأتي الباص، 
تغطي  كي  آخرين  باصين  توفير  نأمل  لذلك 
مراكز  إلى  الوصول  لنا  يتسنى  لكي  المنطقة، 
ركوب  نضطر  الباص  تأخر  حال  ففي  عملنا، 
سيارات األجرة التي تثقل كاهلنا المادي، فأجرة 
ليرة سورية  الراكب في سيارات األجرة 200 
وأحياناً 300 ليرة سورية، فالباصات توفر علينا 
وفاء  المعلمة  قالته  ما  هذا  المصاريف«  بعض 
خليفة وأضافت: »نرتاح بشكل كبير في الباص 
سيارات  ففي  المكان،  واتساع  نظافة  إلى  نظراً 

األجرة ال تتوفر هذه المواصفات«.

نأمل توفري باصات من وإىل القرى 
املجاورة لكريك ليك

أضعافاً  لكي  كركي  في  السكان  عدد  »تزايد 
يبلغ  النهار  ففي  السوريّة  الحرب  بعد  مضاعفة 
أهالي  مع  نسمة  ألف   50 قرابة  السكان  عدد 
لشراء  لكي  كركي  إلى  يتوافدون  الذين  القرى 
ألهالي  باصات  تتوفر  لو  حبذا  لهذا  حاجياتهم، 
القرى المجاورة والقريبة لبلدة كركي لكي مثل: 
)تل فخار، كر زيارت، تل جمال(، كما ونأمل 
جل   - لكي  كركي  طريق  على  باصات  توفير 
بدأت  الكلمات  بهذه  قليلة«،  المسافة  كون  آغا، 
بعض  وأردفت: »في  مايا عمر حديثها  الطالبة 
إلى  المدرسة  من  الشعب  باص  استقل  األحيان 

قرية  في  أقطن  ولكن  لكي  كركي  بلدة  سوق 
مجاورة حيث ال يصل الباص وأجد صعوبة في 
طريقي للعودة، لهذا تواجد باصات تقل الطالب 
الطالب  من  كبير  عدد  هناك  ألن  مهمة  خطوة 
في  النقل  وسائل  تتوفر  وال  القرى  في  يقطنون 

أغلب األحيان«. 

خدمة مستمرة ومراعاة للظروف 
والحاالت اإلنسانية

لبلدية  المشترك  الرئيس  أوضح  جانبه  ومن 
قائالً:«  كرحو  عكيد  لكي  كركي  في  الشعب 
على  األعباء  تخفيف  المستطاع  قدر  نحاول 
وتأثيرها  األسعار  ارتفاع  ظل  في  المواطنين 

الحدائق  دائرة  ـ تستمر  إبراهيم  الطبقة/ محمد 
معالم  لتشجير  الطبقة  منطقة  في  والتشجير 
المدينة من دّوارات وحدائق، باإلضافة للمعالم 
من  ومنصفات  شوارع  من  والخدمية  الثقافية 
للمنطقة، وكذلك  الجمالية والرونق  إعادة  أجل 
لتشجير  الخطة  تعد  حيث  الرياضية،  المعالم 

المدينة الرياضية ضمنها.
ولذلك تستنبت دائرة الحدائق والتشجير الغراس 
من  البالستيكي  البيت  تجهيز  بعد  المشتل  في 
الحفاظ  أجل  من  للزراعة  الزمة  وتربة  أكياس 
على عدد مناسب من الغراس المتنوعة لتوزيعها 
استبدال  بغية  المدينة  من  مختلفة  مواقع  على 

األشجار اليابسة بأخرى خضراء.

بدأت حملة التشجري من
 مداخل الطبقة

الحدائق  دائرة  أعمال  على  أكثر  ولالطالع 
والتشجير في الطبقة التقت صحيفتنا »روناهي« 
أن  على  أكد  الذي  محمد؛  سليمان  المهندس  مع 
المدينة  حدائق  تشمل  كانت  التشجير  أعمال 
في  الطرق  ومنصفات  الطبقة  مدينة  ومفرق 
على  الدائرة  تعمل  كما  المدينة،  أجزاء  مختلفة 
إعداد بيت بالستيكي لحماية الغراس من الصقيع 

فيه  تنخفض  والذي  السنة؛  من  الفصل  هذا  في 
تلك  يؤثر على  مما  كبير  بشكل  الحرارة  درجة 
متعددة  للزراعة  الُمعدّة  الغراس  وإن  الغراس، 
السرو،  مثل  حراجية  أشجار  من  وهي  األنواع 
الصنوبر، النخل المروحي، والورد الجوري... 
األشجار  وكذلك  األخرى،  األنواع  من  والعديد 
المثمرة ومنها الزيتون والنخل المثمر والرمان، 

باإلضافة إلى أنواع أخرى. 

تجهيز العدد الكايف من الِغراس

والغراس  األشجار  »إن  بالقول:  محمد  وأشار 
المعدة سيتم زراعتها في حدائق المدينة الرياضية 
والحي الجنوبي لمدينة الطبقة والحدائق القريبة 
من السد؛ كما يتم العمل على تأمين إيصال المياه 
الحراجي  التشجير  مشروع  وبخصوص  لها؛ 
بدأت  الرياضية  المدينة  في  الموجودة  للحدائق 
لعدد  الحفر  وتجهيز  األرض  بحراثة  الدائرة 
األعمال  ضمن  ومن  غرسها  المتوقع  األشجار 

اقتالع األشجار اليابسة وجمع الركام لترحيله«.
وضع نوافير جانب األشجار يُعطي جمالية أكثر
تشمل  الحالية  الخطة  »إن  محمد:  وأضاف 
الشهداء  ودوار  الدلة  دوار  تأهيل  استكمال 
والمهاجع  المقاسم  القرية  حدائق  قسم  ومتابعة 
والحدائق الموجودة في قسم األحياء؛ في حين أن 
وكذلك  متعددة،  قطاعات  العمال موزعين على 
تأهيل  إلعادة  القرية  قسم  في  األعمال  تجري 
تأهيل  وإعادة  اآلشورية  الكنيسة  حديقة  سور 
حديقة الصنوبري، كما يتم متابعة حديقة المقاسم 
الحراجية  باألشجار  وتعويضها  األمل  وحديقة 

المتنوعة المناسبة«.
بالقول:  حديثه  محمد  سليمان  المهندس  واختتم 
النوافير  تأهيل  إعادة  على  العمل  اآلن  »يتم 
والبحرات الموجودة في المركز الثقافي وحديقة 
تعديل  وإضافة  تشغيلها،  على  والعمل  الفرقان 
على دوار الدلة وهو »إضافة يد تمسك بالفنجان 
توضح تراث المنطقة بتقديم القهوة العربية الُمّرة 
لضيوف المدينة والحياة الطبيعية البسيطة ضمن 

المجتمع«.

انتشار لمرض اللشمانيا في جنوب الحسكة والحاجة 
ملحة لتأمين العالج

تدخين األطفال.. وباء مجتمعي يحتاج للمكافحة

باصات الشعب في كركي لكي.. توفير للوقت وتخفيف لألعباء 
المادية على األهالي

دائرة الحدائق والتشجير: »هدفنا إعادة 
الرونق والجمالية للطبقة«

المواطن السوري يدفع الثمن في 
األزمات.. فأين المعنيون من هذا؟!

اللشمانيا  يهدد مرض  ـ  دخيل  الشدادي/ حسام 
األشخاص  آالف  الرمل  ذبابة  لدغة  عن  الناتج 
في مناطق جنوب الحسكة، مع وجود حالة من 
بشكل  انتشاره  من  خوفاً  األهالي  تنتاب  الهلع 

أوسع وعدم القدرة في السيطرة عليه
األحد  يوم  الشدادي،  في  الصحي  المركز  شهد 
للمصابين،  ازدحاماً  الثاني،  كانون  من  الثالث 
 40 من  أكثر  الصحي  المركز  راجع  حيث 

مراجعاً جلهم من األطفال والنساء وكبار السن.
ما هي أسباب المرض؟

لمرض  الرئيسي  المسبب  الرمل  ذبابة  تعد 
وهي  عليها.  يطلق  كما  السنة  حبة  أو  اللشمانيا 
عند  تنتشر  الحجم  صغيرة  صفراء  حشرة 
المستنقعات ومكبات النفايات، تترك لدغتها ندوباً 
حمراء اللون وسرعان ما تتحول هذه الندبات إلى 

وتكون  سريع.  بشكٍل  الجلد  على  لتتسع  تقيحات 
واليدين  كالوجه  الجسم  من  المكشوفة  المناطق 

واألقدام أكثر عرضة لإلصابة بلدغة الذبابة.

اإلجراءات املتخذة

انتشر مرض اللشمانيا في مناطق جنوب الحسكة 
بشكٍل كبير، حيث سجلت مدينة الشدادي ونواحي 
كبيراً  العريشة وعبدان ومركدة والدشيشة عدداً 
في  الصحي  المركز  ويعمل  اإلصابات.  من 
الشدادي على قدم وساق من أجل السيطرة على 
تم تخصيص  انتشاره. حيث  المرض والحد من 
يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع الستقبال 
في  اإلداري  بحسب  وذلك  المصابة،  الحاالت 

مركز الشدادي الصحي علي السعيد.
األيام  من  الواحد  اليوم  في  أنهم  السعيد  وأشار 
باللشمانيا  المصابين  الستقبال  المخصصة 
يستقبل المركز أكثر من خمسين إصابة، ينحدر 
الشدادي  في  مختلفة  مناطق  من  المصابون 
العراقية  السورية  الحدود  إلى  وصوالً  وريفها 
شرقاً؛ والحدود اإلدارية بين الحسكة ودير الزور 

جنوباً.

عالج متوفر ومجاين

ونوه السعيد أن عالج اللشمانيا يتوفر في المركز 
الصحي ويقدم بشكل مجاني لألهالي، ويتم تقديم 
دوري  بشكل  للمرضى  الالزمة  اللقاحات  كل 

يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع.
وعن عدد الحاالت المصابة قال علي السعيد أن 
المركز الصحي في الشدادي استقبل عام 2020 

/1100/ مصاب بمرض اللشمانيا.
مشيراً إلى أن عدد المصابين عام 2020 انخفض 
األعوام  في  المصابين  أعداد  بشكل ملحوظ عن 
الفائتة، حيث بلغ عدد المصابين عام 2019 أكثر 
تجاوز   2018 عام  وفي  مصاب   /2000/ من 
المصابين /3100/ حالة وفي عام 2017  عدد 
تخطى عدد اإلصابات حاجز الـ/4000/ إصابة. 
ويُذكر أن انخفاض أعداد الحاالت المصابة في 
الشدادي  بلدية  تأهيل  إلى  يعود  الشدادي؛  مدينة 
لقسم كبير من شبكات الصرف الصحي المدمرة، 
مياه  من  مستنقعات  بتشكل  تتسبب  كانت  والتي 
الصرف الصحي والتي تعتبر الحاضنة األساسية 

لذبابة الرمل المسببة للمرض.

املراكز التي تقدم العالج

لفت السعيد أن المراكز التي يتم من خاللها تقديم 
العالج للمصابين باللشمانيا في الشدادي وريفها 
هي فقط في مركز الشدادي الصحي. فيما طالب 

مركدة  بلدة  من  هللا  العبد  الرزاق  عبد  المواطن 
30كم جنوب الشدادي، بتوفير العالج في المركز 

الصحي ببلدتهم.

بريف  قريته  من  الطريق  عناء  يتكبد  أنه  وقال 
مركدة إلى الشدادي على الرغم من وجود مركز 
وهيئة  الصحة  لجان  مطالباً  البلدة،  في  صحي 
الصحة في اإلدارة الذاتية بضرورة توفير األدوية 
الصحية  المراكز  في  اللشمانيا  لعالج  الالزمة 
مناطق جنوب  أن  ويذكر  بلداتهم.  في  المتواجدة 
الحسكة تضم خمسة مراكز صحية، في العريشة 
الدشيشة  بلدة  في  الشاير  وتل  ومركدة  وعبدان 

إضافة إلى المركز الصحي في الشدادي.

مراحل  التدخين  يحرق  ـ  العمر  غزال  آغا/  جل 
حياة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 
١3 - ١٨عاماً، يبدون صغاراً على نفث دخان 
السجائر والنراجيل؛ لكن منظرهم يوحي بأنّهم 

أصحاب خبرة
يقول )أ. ف( 14 عاماً من أهالي ناحية جل آغا 
بأنّه يدخن منذ أربع سنوات، مستحضراً تجربته 
يتعرض  كان  حيث  المنتزهات  بأحد  بدأت  التي 
لسخرية رفاقه  لعدم تدخينه؛ فانصاع لطلبهم وبدأ 

مشواره مع التدخين سراً.

تدخني جامعي

عن  والده  غياب  فرص  يتحين  ف(  )أ.  وبدأ 
بالقول:  وأشار  بأعمالها،  أمه  وانشغال  المنزل 
الشارع؛  إلى  أخرج  األبوين  تواجد  حال  »في 
حيث ألتقي برفاقي وندخن بإحدى الزوايا البعيدة 

ضريبته  للتدخين  »لكن  ويتابع:  الحارة«.  عن 
التي دفعت ثمنها غالياً؛ فصحتي بدأت تتدهور«، 
بقلب عائلته: »صدري وضيق  الشك  مما زرع 
لصحيفتنا  الطفل  قاله  ما  هذا  أرهقاني«.  نفسي 
قبل  من  لعائلته  أمره  افتضاح  بعد  »روناهي«، 
يعود  مرضه  سبب  بأّن  لهم  أكد  الذي  الطبيب؛ 

الستنشاقه للدخان. 
أن  معتقداً  نفسه  الم  والدي  بأّن  »أذكر   : وتابع 
على صحتي،  سلباً  أثرت  دخان سجائره  رائحة 
وتدهور  الصحية  بوعكتي  السبب  بأنّه  منه  ظناً 
حتّى  تعافيت  أن  »ما  قائالً:  وأضاف  صحتي«. 
والدي،  تجاه  يؤنبني  وضميري  للتدخين  عدت 
فقررت االعتراف له بعدما وجدت نفسي مدمناً 
من الصعب أن يقلع عن التدخين ويتركه«. ويبدو 
أّن الطفل أتعبه دور التخفي والتحايل على أهله 

لتأمين ثمن علبة دخانه فقرر إخبار أهله.

ردة فعل العائلة

وأكمل سرد ما حصل معه بالقول: »واجهني أبي 
المنزل  من  بالطرد  والتهديد  والصفع  بالضرب 
بالدخان  تمسكي  فازداد  سري؛  كشفت  أن  بعد 
أفقدني  منه  بالحرمان  فشعوري  به،  وتعلقي 

عقلي«.
له  أبيه  عقاب  المدخن  الطفل  واجه  كيف  أما 
فتحدث )أ. ف( عن األمر: »تركت المدرسة بعد 
للعب  أذهب  المصروف، أصبحت  حرماني من 
والتدخين مع أصدقائي حتّى اقترح علّي أحدهم 
فكرة العمل، فقبلت على الفور؛ فتأمين ثمن علبة 

السجائر أصبح هاجساً وهماً أثقل كاهلي«.
رؤية  منظر  وبات  الواقع؛  لألمر  والده  استسلم 
ابنه يدخن ورفاقه جهراً وبالعلن داخل البيت وفي 

الشارع اعتيادياً. 

األهل يف مواجهة األبناء

آغا  جل  ناحية  أهالي  من  م(  )ع.  والمواطن 
يتجاوز  ال  أكبرهم  أوالد؛  لستة  أب  )45عاماً( 
عمره العشرين عاماً، يواجه معاناة بسبب إدمان 
قال  صغيرة؛  بسٍن  التدخين  على  األوسط  ابنه 
أكمل  بغصة  ساحب«.  والصاحب  شلة  »رافق 
بالضرب  التهديد  الطرق؛  كّل  »اتبعت  حديثه: 
ومن  المصروف،  من  والحرمان  والضرب، 
الخروج«. ليضيف مسترسالً بأنّه فقد الحلول مع 

ابنه وترك التدخين. 
هذه  بظل  فعله  ردة  من  »نخاف  األب:  فيقول 
الظروف واالنقسامات فتركهم للبيت مصيبة بحد 

ذاتها«.

أسباب مجتمعية

همٌّ أسري حملناه للمرشد االجتماعي شاهر العلي 
في  ونفسي  اجتماعي  ومرشد  معلم  عاماً(   35(
المعضلة  هذه  عن  تحدث  الذي  آغا،  جل  ناحية 
الشائكة قائالً: »نواجه نوعاً من هذه المشاكل في 
لكنّها  ومراقبتها  ضبطها  على  يُعمل  المدارس، 

تنتشر بالشوارع والمقاهي«.
األطفال  هؤالء  مثل  تدفع  التي  األسباب  وعن 
للتدخين قال العلي: »التأثر باآلخر داخل وخارج 

المنزل؛ فالمدخن عرضة لالنحراف«.
المنزلية  والمتابعة  التربية  بأّن  العلي  وأكد 
مكتسبة  عادة  فالتدخين  مهماً؛  دوراً  تلعب 
ويمكن السيطرة عليها: »يكبر ويتعلم النافع من 
الضار«، كلمة يرددها األهل؛ ليخلوا مسؤوليتهم 
بتبرير مغلوط بحجة أنّهم بمرحلة عمرية حرجة 
أطفالهم؛  فعل  ردة  من  ويخافوا  »المراهقة«، 
الذين يصعب التفاهم معهم بحسب زعم البعض 

طفل  أمام  األيدي  مكتوفي  نقف  »هل  متسائالً 
يحرق صحته وننتظره ليكبر؟«.

مربرات مغلوطة

وأوضح العلي بأنّه يلوم األهل والجهات المعنية 
هو  »فهذا  الحاالت،  هذه  مثل  تضبط  ال  التي 
الموت البطيء«. ومنهم من يخاف من انحراف 
السجائر،  ليشتري  الطفل  يسرق  فربما  أبنائه، 
فيفضل األهل شراء الدخان لهم على أن يقال بأّن 
ابن فالن »حرامي«. حلول ومبررات آنية يقنع 
األهل أنفسهم بها لكنّها في األصل وباء مجتمعي 
اختتم  بهذا  معالجتها؛  يجب  منتشرة،  وظاهرة 

المرشد النفسي شاهر العلي.
وخالصة القول؛ يمكننا القول بأن أغلب األطفال 

المدخنين آبائهم مدخنون، يجب أن تكون التربية 
أحوال  تتدهور  ال  منزل، كي  كل  السليمة عماد 
أي  من  حرمانهم  يجب  وال  أكثر،  المراهقين 
يشكل  الحرمان  فهذا  للمعاقبة،  حقوقهم  من  حٍق 
فيما بعد في  معضلة وقد تتطور وتصبح كارثة 

حياة هؤالء المراهقين.
 

أرقام مرعبة

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن التدخين يقتل 
بالمئة  أكثر من 8 ماليين شخص سنوياً، و80 
منهم في الدول قليلة ومتوسطة الدخل، حيث يبلغ 
عدد المدخنين حول العالم مليار ومليون شخص، 
وقد تم تخصيص يوم 9 شباط من كل عام يوماً 

عالمياً  لإلقالع عن التدخين.

عكيد كرحو فادي حاجي مايا عمر

بشكل سلبي على حياة المواطن من كافة الجهات، 
فبتوفير هذه الباصات نستطيع أن نوفر ولو جزء 
بسيط من المصاريف للمواطنين، فوسائل النقل 
الداخلي باستغاللها للمواطنين ورفع األسعار مع 
ارتياح  عدم  شّكل  الدوالر  سعر صرف  ارتفاع 

لدى األهالي«.
األهالي  أن  ملحوظ   هو  »كما  عكيد:  وتابع 
كبير،  بشكل  الباصات  على  وُمقبلين  راضين 
وسوف نسعى إلى تأمين باصات إضافية حسب 
نبذل  »سوف  بالقول:  وأضاف  اإلمكانات، 
قصارى جهدنا من أجل توفير الراحة للمواطنين 
المشاكل  لجميع  الحلول  لخلق  نسعى  وسوف 

والعقبات«.
وفي السياق ذاته أكد معاون سائق إحدى الباصات 
فادي حاجي: »إن األهالي فرحين بتوفر باصات 
النقل الداخلي، وإن الفئة األكثر إقباالً على الباص 
كما  والمدّرسات«،  والمدّرسين  الطالب  هم 
وضح حاجي آلية العمل وساعات تواجد الباص 
من  »نعمل  قائالً:  والموقف  العام  الشارع  في 
الرابعة مساًء حيث  إلى  السابعة صباحاً  الساعة 
يوجد أكثر من عشرة مواقف للباص، ونستخدم 

بطاقات بسعر 200 ليرة سورية تسمح لألهالي 
مراعاة  مع  مرتين،  الباص  يركبوا  أن  بموجبها 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  المسنين،  وضع 

بإيصالهم إلى أقرب موقف لوجهتم«.
وفي الختام أكد معاون سائق الباص فادي حاجي 
على ضرورة تواجد أكثر من باصين الختصار 
العمل  وطبيعة  كثيرة  المواقف  كون  الوقت 
المخصصة  المواقف  كل  في  الوقوف  تستوجب 

للباص.

نظراً لقلة المحروقات في العاصمة دمشق تزامناً 
عادت  السوداء  بالسوق  أسعارها  ارتفاع  مع 

طوابير األهالي أمام محطات توزيع الوقود.
توزع  لم  السوريّة  الحكومة  بأن  ويُذكر 
من  الذكية  البطاقة  على  السوريين  مخصصات 
منتصف العام المنصرم؛ وأن مخصصات العائلة 
الواحدة تبلغ 400 ليتر ومن المفترض توزيعها 
الثاني  كانون  شهر  في  الثانية  دفعتين؛  على 
ولكن حتى الوقت الراهن لم توزع حصة شهر 
كانون الثاني؛ والجدير ذكره بأن سعر الليتر من 
المازوت ارتفع من 180 ليرة إلى 1200 ليرة 
نحو  يقابل  )الدوالر  السوداء  السوق  في  سوريّة 

2900 ليرة(.
وبحسب ما نشره موقع العربي الجديد إن أصحاب 
»البطاقات الذكية« يدفعون رشاوي تصل لنحو 
على  والحصول  أدوارهم  لتقديم  ليرة  ألف   20
ألن  السوريّة،  لألسرة  المخصصة  الحصة 
الحل البديل هو التوجه للسوق والشراء بأسعار 

مرتفعة جداً.
تأمين  وصعوبة  األسر  على  المعاناة  تقتصر  ال 
العاصمة  من  مصادر  تؤكد  إذ  التدفئة،  مازوت 
السورية إن أصحاب سيارات األجرة ينتظرون 
الوقود،  توزيع  محطات  أمام  طويلة  لساعات 
مخصصاتهم  على  للحصول  رشوة  ويقدمون 
ويدفعون أسعاراً مضاعفة لزيادة المخصصات، 
لسيارات  المدّعم  المازوت  ليتر  سعر  ويصل 

األجرة إلى 1000 ليرة سوريّة.
إجمالي  أن  دمشق  ريف  في  مصادر  وتكشف 
تتجاوز  ال  إليها  تصل  التي  المازوت  كميات 
ألف  القطاعات، منها 550  لكل  لتر  ألف   770
لتر مخصص للتدفئة يكفي لنحو 82 ألف بطاقة 
عدد  أن  حين  في  الحالية،  للكميات  وفقاً  شهرياً 
ألف   600 يناهز  دمشق  ريف  في  البطاقات 
بطاقة، والحاجة الفعلية تبلغ أكثر من مليوني لتر 

يومياً من المادة.
جميل،  حسين  السوري  االقتصادي  ويرى 

الشتاء  فصل  خالل  والغاز  المازوت  أزمة  أن 
متوقعة، ألن النفط في مناطق الحكومة السورية 
حين  في  يومياً،  برميل  ألف   20 عن  يزيد  ال 

االستهالك يزيد عن 140 ألف برميل يومياً.
ويضيف االقتصادي السوري، أنه ال يمكن التنكر 
التدفئة  وسائل  بتأمين  السوريّة  األسر  لمعاناة 
وغالء أسعار المازوت وانقطاع الكهرباء ألكثر 
من 15 ساعة حتى بالعاصمة دمشق، لكن هناك 
مشكلة أخرى لدى المزارعين والصناعيين الذين 
وهذا  ليرة،   1500 المازوت  لتر  ثمن  يدفعون 
سيسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وفي النهاية يدفع 

المواطن الثمن.
إلى  السوريّة  الحكومة  تلجأ  أن  جميل  ويرجح 
المازوت  سعر  ُرفِع  أنه  علماً  األسعار،  رفع 
خالل الثورة منذ عام 2011 ست مرات، مبيناً 
أن للمازوت أسعار رسمية عدة، منها 180 ليرة 
الذكية،  البطاقة  ووفق  التدفئة  لزوم  للمواطنين 

وللفالحين وأصحاب األفران 135 ليرة للتر.
تراجع  والغاز  النفط  من  سوريا  إنتاج  إن  يُذكر 
يومياً  نفط  برميل  ألف  من 385  الحرب  خالل 
وكانت  برميل،  ألف   20 نحو  إلى   2011 عام 
سورية تُصدر قبل عام 2011 نحو 150 ألف 
سنوياً،  دوالر  مليار  خمسة  بقيمة  نفط،  برميل 

حسب بيانات رسمية.
وكاالت


