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أهالي ديرنا آغي.. نسيج للتكافل 
االجتماعي

عائلة صينية تعثر على 
ابنتها المفقودة بعد 24 عامًا

جل آغا/ غزال العمر ـ في ظل الحظر الكلي 
المفروض على قرية ديرنا آغي بريف ديرك في 
شمال وشرق سوريا، وكخطوة احترازية وقائية  
سكان  على  الخبز  بتوزيع  يتكفل  مغترب  شاب 

القرية مجاناً طوال فترة الحظر المفروض.
يقيم في مدينة   شفان حمو كندي شاب مغترب 
بوخم من أبناء وسكان قرية ديرنا آغي الواقعة 
عاماً(   39( الشمالي  آغا  جل  ناحية  ريف  في 
قريته  على  المفروض  الكلي  الحظر  ظل  في 
تكفل   ٤/١٢ ولغاية   ٤/٦ بتاريخ  بدأ  والذي 
بتأمين مادة الخبز لكافة سكان القرية طوال مدة 
الحظر المعلن عنها من قبل اإلدارة العامة لهيئة 
القرية  الصحة. وأشار سكان محليين من داخل 
بأّن عدد البيوت في قريتهم يصل لـ ٢٥٠ بيت 
وكمية الطحين التي يحصلون عليها من اإلدارة 

يومين  كّل  الكمية  توزع  كيلو  ومئة  الذاتية طن 
لتخبز في فرن خربي جهوا 3٦٧ كيلو من الخبز 

وتوزع على األهالي.
معهم  تواصلت  الذين  األشخاص  وأكد  هذا 
بأنّه »تم تشكيل لجنة من  صحيفتنا »روناهي« 
على  الخبز  بتوزيع  يتكفلون  أشخاص«  ثالثة 
االحترازية  باإلجراءات  تام  تقيد  مع  السكان 
والسترة  والمعقم  كالكمامة  الضرورية  الوقائية 
والكفوف المطاطية كخطوات ال بد منها للتخفيف 

من حدة تفشي المرض في القرية.
أّي  بأّن  القرية  داخل  من  سكان  وأوضح  هذا 
ظهور  خالل  من  مصاب  بأنه  يُشتبه  شخص 
بعض األعراض ال بدّ من توجهه للفريق الطبي 
الخدمات  لتقديم  القرية  المتواجد في مستوصف 
األحمر  الهالل  فريق  قبل  من  المطلوبة  الطبية 

الكردي.
وأشار المصدر إلى أنّه تم تسجيل 3٥ حالة بين 
لفرض  المعنية  الجهات  دفع  مما  القرية  سكان 

حظر كلي لسالمة الجميع.

المتواصل  البحث  من  أربع وعشرين عاماً  بعد 
عن الفتاة الصينية »تشي فينغ« من قبل عائلتها، 
التم شمل الجميع باللقاء، واتبع وانغ مينغ تشينغ 
بإصرار  مختلفة  بحث  طرائق  العائلة  رب 
منقطع النظير، ودون كلل، كان آخرها أن عمل 
كسائق سيارة أجرة في مدينة تشنغدو، على أمل 
يوم من  ابنته سيارته في  تستقل  أن  أن يصدف 

األيام، التي فقدها وهي بعمر ثالث سنوات.
أن  بعد  البحث  في  عدة  سنوات  العائلة  أمضت 
فقدت ابنتها في أحد األسواق الشعبية، ونشرت 
إعالنات في الصحف، ونداءات على اإلنترنت، 
ولم يبرح الزوجان مدينة تشنغدو على اإلطالق، 

على أمل أن تعود تشي فنغ إليها.
نطاق  توسيع  وانغ  قرر   ،٢٠١٥ عام  وفي 
شركة  مع  كسائق  التسجيل  طريق  عن  البحث 
لسيارات األجرة، ووضع إعالن عن فقدان ابنته 
انتباه  ذلك  وجذب  للسيارة  الخلفية  النافذة  على 
الماضي،  العام  أواخر  وفي  الصيني،  اإلعالم 
وانغ  قصة  عن  الشرطة  مع  يعمل  رسام  قرأ 

وابنته المفقودة، وقرر المساعدة عن طريق رسم 
بالغ.  تشيفنغ كشخص  تبدو عليه  قد  لما  صورة 
ونُشرت الصورة بعد ذلك على نطاق واسع عبر 

اإلنترنت.
الجانب  في  الكيلومترات،  آالف  بعد  وعلى 
اآلخر من البالد، شاهدت امرأة تدعى كانغ يينغ 
بها،  الصورة  شبه  بمقدار  وُصدمت  الصورة، 
وما كان منها إال أن اتصلت بوانغ في وقت سابق 
بعض  في  تشترك  أنها  ووجدت  العام،  هذا  من 
السمات المميزة مع ابنتها المفقودة، بما في ذلك 
بالغثيان  وشعورها  جبهتها  على  صغيرة  ندبة 

كلما بكت، وأثبت تحليل الحمض النووي ذلك.
وقد  »تشنغدو«  في  بأبيها  الفتاة  أخيراً  والتقت 
انتشرت القصة المذهلة في كافة أرجاء الصين، 
أن  الطريف  العائلة،  شمل  بلم  كثيرون  واحتفل 
سوى  العائلة  عن  تبعد  ال  بلدة  في  نشأت  الفتاة 

عشرين كيلومتراً.
وكاالت 

المسؤول األول عن خاليا داعش يف 
الهول يكشف عن مخططهم

كشف المسؤول األول لخاليا مرتزقة داعش في مخيم الهول 
أحمد خاشع عن رسالتهم كتنظيم ضمن المخيم والوسائل التي 

يستخدمونها إلبقاء فكرهم حياً...«2

رياضة إقليم الجزيرة: جولة كروّية... إيقاف 
نشاطات وقرارات جديدة

أُقيمت منافسات الجولة الرابعة إياباً ضمن دوري أندية الدرجة األولى للرجال بكرة القدم في إقليم الجزيرة، 
ولم تشهد الجولة الكثير، ولعل األبرز هو تغيّب نادي الجزيرة عن مباراته مع األسايش وقرار هبوطه، 
ليصدر بعدها قراراً بإيقاف النشاطات الرياضية مجدداً بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة باإلضافة 

لقرارات أخرى....«١٠

500 عائلة تتجهز للعودة إلى العراق 
بعد نجاح دبلوماسية اإلدارة

الهول،  مخيم  في  المتواجدين  رعاياها  إعادة  بضرورة  العراقية  الحكومة  إقناع  في  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتي�ة  اإلدارة  نجحت 
وجاء ذلك بعد تواصل مباشر جرى بي�ن اإلدارة وإداريي�ن في مخيم الهول بشمال وشرق سوريا مع مسؤولين عراقيي�ن جرى وفقها 

الموافقة المبدئي�ة على عودة خمسمئة عائلة عراقية من أصل 8256 عائلة متواجدين في الهول اآلن....«5

شاهين: إغالق المعابر يف وجه األهايل والتجار 
يهدف لتجويع شعوب شمال وشرق سوريا

مهرجان الشهيد يكتا هركول 
يودعنا هذا العام بتألق

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات 
محمد شاهين إن دولة االحتالل التركي وحكومة دمشق 

متفقتان على حساب شعوب شمال وشرق سوريا، 
مطالباً كافة المنظمات اإلنسانية والحقوقية أن تكون 

ذات رأي وعامل ضغط على حكومة دمشق وتركيا على 
حد سواء لوقف انتهاكاتهما من قطع المياه وإغالق 

المعابر...«4

انطلق مهرجان الشهيد يكتا هركول الخامس للعروض المسرحية في 2٧ من 
شهر آذار الفائت، حيث كان من المقّرر أن ينتهي المهرجان في السادس من 

شهر نيسان الجاري، ولكن 
بسبب قرار حظر التجوال 

في عدة مناطق، قّررت 
اللّجنة التحضيرية للمهرجان 
إنهاء فعاليات المهرجان في 

الخامس من نيسان...«8
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رسوم األطفال انعكاس لحالتهم النفسّيةالمسؤول األول عن خاليا داعش في الهول يكشف عن مخططهم

عالج نقص كريات الدم 
البيضاء بالغذاء

الزعتر كنز طبيعي
 وعالج لألمراض

العفو الدولية: أنقرة تستمر في 
المعاقبة على األفعال التي يحميها 

القانون الدولي

المجلس األوروبي ُيصاب بعدوى أردوغان... 
موقف يفضح هذا األمر

أثيوبيا والسودان تتبادالن االتهام حول عرقلة
 أزمة سد النهضة

القبض  من  اإلرهاب  مكافحة  وحدات  تمكنت 
في  داعش  خاليا  عن  األول  المسؤول  على 
الملقب  أحمد خاشع  »الهول«  المخيمات  أخطر 
المتعلقة  بـ أبو خالد ليعترف عن بعض األمور 

بتنظيمهم ضمن المخيم.
برفقة  وصل  باألصل  عراقي  خاشع  الداعشي 
الهول  مخيم  إلى  البنات  وأخواته  ووالدته  والده 
كالجئ   ،٢٠١9 فبراير  شباط/  من   ٢8 الـ  في 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تضييق  بعد  عراقي، 
هجين  منطقة  في  داعش  مرتزقة  على  الخناق 

والباغوز خالل حملة عاصفة الجزيرة.
مخيم  في  داعش  خالفة  خاشع  المرتزق  استلم 
الهول بعد عزل داعش ألميرها ورجلها األول 
آب/  في  العراقي«،  كرار  »أبو  المخيم  في 

أغسطس ٢٠١9.

ا يسعون  وأوضح في حديثه لوكالة أنباء هاوار عمَّ
إليه في المخيم: »الغاية األساسية من المجاميع 
على  والمحافظة  التنظيم،  فكر  زوال  عدم  هي 
أبناء  العوائل على تربية  التنظيم، وحث  عوائل 

أسر التنظيم على هذا الفكر«.
ذكر  يستهدفونهم  الذين  األشخاص  عن  أما 
األشخاص  نستهدف  »كنا  خالد  أبو  الداعشي 
ممن يعملون مع الجهات األمنية، واإلدارية في 
المخيم، ومن يخرج عن فكر الدولة اإلسالمية، 

ومن ال يتبع فكر التنظيم«.
قال  داعش  لفكر  المخالفين  ردع  أساليب  وعن 
خاشع: »في البداية قمنا باستخدام أسلوب القتل 
باألدوات الحادة والمطارق، وتطور فيما بعد إلى 
القتل باألسلحة من نوع مسدسات مزودة بكواتم 
صهاريج  عبر  المخيم  إلى  وردت  التي  صوت 

توزيع مياه الشرب«.
يذكر أن قوى األمن الداخلي بالتعاون مع قوات 
اإلنسانية  حملة  أطلقوا  الديمقراطية  سوريا 
واألمن لرد خطر داعش في المخيم بتاريخ ٢8 
الـ  وتستمر  منها  األولى  المرحلة  لتنتهي  آذار 

YAT بعملها في إكمال مهام الحملة.

خبراء علم النفس ينصحون اآلباء بمحاولة فهم 
وعدم  الرسم  خالل  من  قوله  أطفالهم  يريد  ما 
أن  النفس  يؤكد خبراء علم  باإلعجاب.  االكتفاء 
الرسم يعزز الروابط العائلية، حيث يعد طريقة 
جيدة لتحفيز المودة والتواصل، ويمكن للوالدين 
من  النفسية  الطفل  حالة  عن  الكثير  يعرفا  أن 
أشكال  من  الرسم شكل  أن  إذ  خالل رسوماته، 
الطفل يعكس جزءاً  التعبير، وأي شيء يرسمه 

من شخصيته ومشاعره.
من  االستفادة  اآلباء  على  أنه  الخبراء  ويرى 
الذين  أطفالهم  برفقة  للرسم  ممكنة  فرصة  كل 
المشاركة،  بهذه  السرور  غاية  في  سيكونون 
مشيرين إلى عدم االكتفاء بعبارة إعجاب عابرة 
عندما يقدمون لهم آخر رسوماتهم، بل يحاولون 
أن يفهموا ما يريدون قوله من وراء الرسم وترك 

المجال لهم للتعبير عن أفكارهم.

االهتامم برسوماتهم

الضروري،  من  مارولي  الكاتبة الريسا  وقالت 
أن يعطي اآلباء اهتماماً أكبر لرسومات أطفالهم 
التمعن  دون  إعجاب  عبارة  بمجرد  يكتفوا  وال 
فيها، ألن الطفل يريد في الواقع أن يقول لهم أمراً 
ما عبر الرسم، مشيرةً إلى أن أي شيء يرسمه 

الطفل يعكس جزءاً من شخصيته ومشاعره.

العائلة شائع جداً  أّن رسم  إلى  وأشارت الريسا 
العائلة  أفراد  يرسمون  ما  وعادةً  األطفال،  لدى 

خارج المنزل وهم يقفون على شكل طابور.
في  نشأوا  الذين  األطفال  أن  الدراسات  وتؤكد 
منزل تعّم فيه الفوضى، من المرجح أن يرسموا 
أنفسهم بعيدين قليالً عن باقي أفراد العائلة، حيث 
يتأثر الطفل سلباً بعوامل مثل الصراخ المستمر 

ويفقد الشعور باألمان.
المنزل،  في  بالراحة  يشعر  الطفل  كان  إذا  أما 
فإنه سيرسم نفسه قريباً من أفراد العائلة، لذلك، 
عندما يكون الطفل بعيداً عن باقي أفراد العائلة 
بمسافة كبيرة في الرسومات، قد يعني ذلك على 
األرجح عدم شعوره بالراحة في المنزل وحاجته 

إلى المزيد من االهتمام.
األهل  على  يجب  رائعة  مهارة  الرسم  ويعد 
تشجيع األطفال على ممارستها من اللحظة التي 

يتمكنون فيها من التلوين ألول مرة.
تظهر  عندما  يكون  بالراحة  الطفل  شعور  عدم 
العائلة  أفراد  باقي  عن  منفصل  أنه  رسوماته 
الطفل  ويستطيع  عنه،  بعيدون  وأنهم  تواصلياً، 
واألقالم  الطباشير  بعض  باستعمال  يبدع  أن 
الرسومات  هذه  تكون  وقد  الملونة،  واألوراق 
وأحياناً  »خربشات«  مجرد  األحيان  بعض  في 

أخرى تكون قطعاً فنيّة رائعة.
إلى  أقرب  فوضوية  برسومات  األطفال  ويبدأ 
دخول  مع  لكن  مبكرة،  مرحلة  في  الخربشات 

الرسومات  تصبح  األطفال  رياض  مرحلة 
أو بعض  يمكنهم رسم منزل  إذ  أكثر وضوحاً، 

الزهور.
في  الطفل  قدرات  تتحسن  أعوام  الـ٧  وبعد سن 
إضافة  على  قادراً  ويصبح  كبير،  بشكل  الرسم 
رسم  أو  المالبس  مثل  التفاصيل،  من  المزيد 
مالحظة  ويمكن  صحيح،  بشكل  الحيوانات 
الكثير من العمق والواقعية في هذه الرسومات، 
بالخيال وبمشاهد حاضرة  كما يمكن أن تمتزج 

في أذهانهم.
يقصده  ما  اآلباء  يفهم  لم  إذا  أنه  الخبراء  ويرى 
إليه  التوجه  يمكنهم  ما،  رسم  وراء  من  الطفل 
أفكاراً  الرسومات  تحمل  قد  حيث  بالسؤال، 
ذلك  عن  معه  والحديث  الطفل،  تراود  وأحالماً 
أنه  كما  به،  أبويه  اهتمام  بمدى  يشعر  سيجعله 

سيكون متحمساً لشرح معنى الرسم.
وحذر الخبراء من كون الطفل يستخدم في رسمه 
اآلباء  على  ينبغي  حيث  الغضب  تنم عن  ألوانًا 

االنتباه إلى سلوكه وحالته النفسية.
هناك  كراي«،  فيرست  »بارنتينغ  لموقع  ووفقًا 
االنتباه  يجب  التي  التحذيرية  العالمات  بعض 
إليها، فإذا كان الطفل يرسم نفسه بشكل أصغر 
بكثير من أي شخص آخر، أو يستخدم ألوانًا تنم 
يرسم  أو  األحمر،  أو  األسود  مثل  الغضب  عن 
الجسم بأطرافه في أماكن خاطئة، فينبغي االنتباه 
إلى سلوكه وحالته النفسية، وإذا شعرت األم أن 

األمور ال تسير على ما يرام، يجب عليها أن ال 
أخصائي  أو  أطفال  بطبيب  االتصال  في  تتردد 

نفسي.
وعندما يدخل الطفل إلى المدرسة، يجب أن تأخذ 
الطبيعي  ومن  جدية.  أكثر  نحو  على  رسوماته 
تتضمن  صوراً  أحياناً  الطفل  يرسم  أن  جداً 
أو أشخاصاً غاضبين، لكن إذا تواترت  وحوشاً 
اآلباء  ينتبه  أن  يجب  المخيفة،  الرسومات  هذه 

إلى أن هناك مشكلة ما.
ويفيد الرسم الصحة العقليّة لألطفال، إذ يمثّل هذا 

النشاط طريقة مثالية لتطوير مهاراتهم الحركية 
والنفسي  االستكشافي  نموهم  وتعزيز  والعقلية، 
يقلق  ال  البالغين،  عكس  وعلى  والعاطفي، 
األطفال بشأن آراء اآلخرين، وليسوا متحيزين 
ضد رسوماتهم، وليس لديهم حواجز عاطفية أو 

عقلية تحد من قدراتهم.
فإنه  للرسم،  الكثيرة  الفوائد  عن  النظر  وبغض 
يجب على الوالدين عدم إجبار طفلهم على الرسم 
ما لم يكن يرغب بذلك، لكن بإمكانهما في المقابل 

إثارة اهتمامه بالموضوع.

الدم هو عبارة عن سائل أحمر اللون يسير 
في جميع خاليا الجسم، ويتكون من خاليا 
الدموية؛  بالكريات  وتسمى  الحمراء  الدم 
الخاليا  كبقيّة  نواة  على  تحتوي  ال  ألنها 
الدم  وخاليا  انقسامات،  فيها  يحدث  وال 
بمهمة  وتقوم  فعلية  خاليا  وهي  البيضاء 
والصفائح  األمراض،  من  الجسم  حماية 
الدموية، وهناك البالزما التي تكون عبارة 
عن سائٍل شفاف تسبح فيها بقية مكونات 
الجسم  في  بعدة وظائف  الدم  ويقوم  الدم، 
الجسم،  خاليا  إلى  األوكسجين  نقل  منها 
وتوصيل  الكربون،  أكسيد  ثاني  وسحب 
من  والتخلص  إليها،  الغذائية  المواد 

الفضالت والسموم الموجودة فيها. 
ينتج النخاع العظمي كريات الدم البيضاء 
التي لها دور رئيسي في مقاومة األمراض 
ومحاربة الفيروسات والجراثيم التي تدخل 
البيضاء  الدم  كريات  نقص  الِجسم،  إلى 
التي  المشاكل  ببعض  الجسم  يصاب  قد 
البيضاء  الدم  انخفاض كريات  إلى  تؤدي 
يجب  الطبيعي  العدد  إن  حيث  الدم،  في 
أن يكون 3٥٠٠كرية لكل ميكروليتر من 
الرجل  من  العدد  هذا  يختلف  ولكن  الدم، 
إلى المرأة، كما أنه يتأثر بالفئة العمرية، 
المخبرية  الفحوصات  إجراء  يجب  لذلك 
للتأكد من العدد الطبيعي والعدد الموجود 

في الدم. 

أسباب نقص الكريات

نقص كريات الدم البيضاء تتعدد األسباب 
التي قد تؤدي إلى نقص عدد كريات الدم 

البيضاء ومنها:
مثل  األمراض  ببعض  اإلصابة  ـ 

السرطانات.
مما  بالمشاِكل  العظمي  النخاع  إصابة  ـ 

يسبِّب قلة إنتاج الكريات.
ـ اإلصابة بالفيروسات الممِرضة. 

العالج بالغذاء

نوع  هناك  ليس  أنّه  إلى  الخبراء  يشير 
الغذائية  المكمالت  أو  الطعام  من  معين 
البيضاء،  الدم  كريات  عدد  زيادة  يمكنه 
انخفاض  بين  الناس  بعض  يخلط  وقد 
إذ يمكن  الحمراء والبيضاء،  الدم  كريات 
طريق  عن  الحمراء  الدم  كريات  رفع 
يمكن  ال  أنه  إال  الحديد،  مكمالت  أخذ 
إال عن طريق  البيضاء  الدم  رفع كريات 
ال  الغذائي  النظام  إن  حين  في  األدوية، 
إلى  التنبيه  يجدر  ولكن  تأثير،  أي  يمتلك 
أن األشخاص الذين يعانون من انخفاض 
كريات الدم البيضاء يكونون أكثر عرضةً 
لإلصابة بالعدوى، ولذلك فإنهم يُنصحون 
بتجنب تناول الفواكه والخضراوات النيئة، 
وبدالً من ذلك يُنصح بتناول الخضراوات 
وذلك  المعلبة،  الفواكه  أو  المطبوخة، 
الحقيقة  وفي  للبكتيريا،  التعرض  لتقليل 
ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي 
للمحافظة  كافية  حرارية  سعراٍت  على 
فيما  ونذكر  العالج،  خالل  الوزن  على 
يأتي أطعمةً تعزز صحة الجهاز المناعي 

بشكٍل عام.
على  الحمضيات  تحتوي  الحمضيات:  ـ 

فيتامين ج المهّم لصحة الجهاز المناعي، 
تناولها:  يمكن  التي  الحمضيات  أهّم  ومن 

الجريب فروت، والبرتقال، والليمون. 
الفلفل  يحتوي  الحلو:  األحمر  الفلفل  ـ 
ج  فيتامين  كمية  ضعف  على  األحمر 
يُعدّ  أنّه  كما  الحمضيات،  في  الموجود 
والذي  كاروتين،  بالبيتا  غنياً  مصدراً 

يحافظ على صحة البشرة والعينين. 
ـ الثوم: يعزز الثوم صحة الجهاز المناعي، 
المحتوية  بالمركبات  غنيّاً  يُعدّ  ألنّه  وذلك 

على الكبريت مثل األليسين.
ـ السبانخ: يحتوي السبانخ على مضادات 
بشكٍل  مطهواً  تناوله  ويفضل  األكسدة، 
فيتامين  من  أكبر  بشكل  لالستفادة  خفيف 

أ الموجود فيه. 
ـ اللوز: يُعرف اللوز باحتوائه على كمية 
كبيرة من فيتامين هـ المهّم لصحة الجهاز 

المناعي. 
الكركم  أن  األبحاث  أظهرت  الكركم:  ـ 
يحتوي على تركيزات عالية من الكركمين 

المفيد للجهاز المناعي.
ـ الشاي األخضر: يحتوي الشاي األخضر 
على مركٍب يُسّمى إيبيجالوكاتشين جاليت 
األكسدة،  يمتلك خصائص مضادّةً  والذي 

والتي تعزز صحة جهاز المناعة. 

لكثير  فعاالً  يعتبر الزعتر كنزاً طبيعياً وعالجاً 
من األمراض، فهو يحتوي على مادة الثيمول، 
التي تعد واحده من فئة المركبات المعروفة بأنها 
الحية  الكائنات  تحارب  قوية  حيوية  مضادات 

الضارة، مثل البكتيريا المعدية.

فوائد الزعرت

– يعالج التهاب الحلق والتهاب المفاصل.
– يعمل على تقليل ضغط الدم المرتفع.

طبيعية  حافظة  كمادة  الزعتر  زيت  يعمل   –
للمنتجات الغذائية – لكن بتركيزات منخفضة – 
ضد العديد من البكتيريا الشائعة المنقولة بالغذاء 
المكورات  مثل  البشرية  األمراض  تسبب  التي 
االشريشيا  المعوية،  المكورات  العنقودية، 
للتسمم  مسببات  جميعها  تعد  والتي  كوالي 

الغذائي.
والثدي  القولون  سرطان  عالج  في  يساهم   –

حيث يقوم بتدمير الخاليا السرطانية.
– يعالج األمراض التي تسببها الفطريات سواء 
بدهن مستخلص الزعتر مع البابونج خارجياً أو 
الفطريات  عالج  علي  يعمل  أنه  حيث  تناوله، 
والمسببة  الفم  تصيب  التي  الكانديدا  نوع  من 
أنه  الدراسات  ووجدت  النسائية،  لاللتهابات 

يساعد أيضاً في حاالت األكزيما.
حب  حدة  تقليل  في  يساعد  الزعتر  زيت   –

الشباب.
في  تساعد  فعالة  مواد  على  الزعتر  يحتوي   –
عن  الناتجة  التنفسي  الجهاز  مشاكل  عالج 
فيروسات تنفسية، لذا فإنه من الضروري تناوله 
وإضافته إلى الغذاء في فصل الشتاء خصوصاً 

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
من  الهضمي  الجهاز  مشاكل  أيضاً  يعالج   –
التهابات  وكذلك  طفيليات،  إسهال،  غازات، 

المسالك البولية.

العفو  منظمة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
وضمانات  القضائية  السلطة  إن  الدولية 
القانونية  واإلجراءات  العادلة  المحاكمة 
تجاهلتها تركيا ولم تُعرف قوانين مكافحة 

اإلرهاب بشكل دقيق.

الدولية  التقرير السنوي لمنظمة العفو  في 
جميع  في  اإلنسان  حقوق  حالة  يقيم  الذي 
بتركيا  الخاص  الجزء  وفي  العالم،  أنحاء 
في  استمرت  أنقرة  إن  المنظمة  قالت 
المعاقبة على األفعال التي يحميها القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان.
أعضاء  بعض  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
تعرضوا  والمحامين  القضائية  السلطة 
بواجباتهم  »قيامهم  بسبب  لعقوبات 

المهنية«.
منظمة العفو الدولية تطرقت في تقريرها 
البلديات  على  المفروضة  القيود  إلى 
التركية  »الحكومة  وذكرت:  المعارضة، 
الحكومات  أنشطة  تقييد  تحاول  كانت 
لوحظ  المعارضة.  قمع  أجل  من  المحلية 
فيروس  أزمة  خالل  الحكومة،  أن 
التبرع من قبل  كورونا، حظرت حمالت 
أحزاب  تديرها  التي  البلديات  من  العديد 
رؤساء  مع  تحقيقات  وبدأت  المعارضة، 
قيامهم  بسبب  وأنقرة  إسطنبول  بلديات 
ضد  الكفاح  من  كجزء  التبرعات  بجمع 

الجائحة«.
وتحت عنوان »تدخل الدولة المفرط«، تم 

لفت االنتباه إلى حالة القضاة والمحامين.

ذكر في التقرير أن التحقيق التأديبي الذي 
ثالثة  ضد  والمدعين  القضاة  مجلس  بدأه 
أحداث  في  المتهمين  جميع  وبرأ  قضاة 
كافاال،  عثمان  فيهم  بمن  جيزي،  حديقة 
الذي ُحكم في ١8 شباط، ما زال مستمراً.

على  البرلمان  وافق   ،٢٠٢٠ تموز  في 
تقرير  التعددية.  المحامين  نقابات  قانون 
»القانون  إن  قال  الدولية  العفو  منظمة 
الجديد يقوض صالحيات واستقالل نقابات 

المحامين«.
التعبير  حرية  أن  على  التقرير  وركز 
وبأنه  الوباء،  هذا  ظل  في  أيضاً  مقيدة 
األشخاص  ضد  الجنائي  القانون  استخدم 
الذين أجروا مناقشات حول كورونا على 
الكاذبة«،  اإلنترنت تحت ستار »األخبار 
الكراهية  على  الجمهور  »تحريض  أو 
بين  والذعر  الخوف  »إثارة  أو  والعداء« 

الجمهور«.
الدولية  العفو  منظمة  تقرير  في  وجاء 
التعسفية  والمحاكمات  »التحقيقات  أن 
مستمرة« ضد أعضاء أحزاب المعارضة، 
بالسجن  الحكم  تأييد  تم  بأنه  التذكير  وتم 
على  أشهر  وثمانية  سنوات  تسع  لمدة 
الجمهوري  الشعب  مقاطعة حزب  رئيسة 
في  أوغلو  كفتانجي  جانان  إسطنبول  في 
أعضاء  من   ٢٠ اعتقال  وتم  حزيران، 
فيهم  بمن  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
عمدة كارس أيهان بيلجن، وأن الرئيسين 
الشعوب  لحزب  السابقين  المشاركين 

الديمقراطي ما زاال قيد االعتقال.

المجلس  رئيس  موقف  أثار  ـ  األخبار  مركز 
األوروبي شارل ميشيل وأردوغان  مع رئيسة 
الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 
بعدوى  المجلس  إصابة  كشفت  إعالمية  ضجة 

أردوغان.
إهانة بروتوكولية تعرضت لها رئيسة المفوضية 
جمع  لقاء  خالل  دير  فون  أورسوال  األوروبية 
شارل  األوروبي  المجلس  رئيس  وبين  بينها 

ميشيل وأردوغان.
أردوغان  قصر  في  الثالثة  األطراف  اجتمع 
فقط  كرسيين  بوجود  المفوضة  رئيسة  لتتفاجأ 
أردوغان  واستحوذ  واحد  على  دير  فون  جلس 
إلى  وتضطر  أورسوال  لتتفاجأ  الثاني  على 

الجلوس على األريكة جانباً.
واعتبر هذا الموقف افتقاراً للبروتوكول صارخاً 
رتبة  نفس  لهما  وميشيل  أورسوال  من  كل  ألن 

البروتوكول.
أردوغان  الجنسي  التحيز  كشف  التصرف  هذا 
على  األوروبيين  وحث  العملية  في  وشريكه 

لتحقيق  الخطوات  من  بالكثير  القيام  ضرورة 
فإنه  ذلك  جانب  إلى  الجنسين،  بين  المساواة 
يظهر بأن المجلس األوروبي قد أصيب بعدوى 

منزلة  وإعطائها  للمرأة  معاداته  في  أردوغان 
دونية على أنها وجودها شكلي فقط.

مركز األخبار ـ ال زالت أزمة سد النهضة قائمة 
والسودان  أثيوبيا  بين  االتهامات  تبادل  وسط 
منهما موقفها  وعبر تصاريح نظرية تظهر كل 
لحل  المعرقل  أنه  على  اآلخر  الطرف  ويتهم 

األزمة.

أن  السودانية  الخارجية  باسم  المتحدث  كشف 
تقدم في  بعدم حدوث  بالده ستبلغ مجلس األمن 
واعتبر  النهضة.  سد  بشأن  كينشاسا  محادثات 
المتحدث السوداني منصور بوالد إن إثيوبيا غير 
السد.  بشأن  المفاوضات  بعرقلة  وتقوم  متعاونة 

كما أكد أن الخرطوم ستواصل الترويج للمبادرة 
الرباعية بعد فشل محادثات كينشاسا.

وشدد بوالد على ضرورة االجتهاد والسعي مع 
اآلخرين للتفاوض الذي يؤدي إلى حلول مرضية 
لجميع األطراف. كما أوضح أن السودان لم يقدم 
القوات  بانسحاب  المتحدة  لألمم  رسمياً  طلباً 
مجرد  تكون  وربما  )اليونسفا(،  من  األثيوبية 
بعض  مع  الخارجية  وزيرة  أجرتها  محادثات 

األطراف.
الخارجية  وزير  بين  هاتفي  اتصال  وخالل 
القومي  األمن  ومستشار  مكونن  دمقي  األثيوبي 
األميركي جاك سوليفان أكد مكونن أن مفاوضات 
سد النهضة، برعاية االتحاد اإلفريقي، ضرورية 

بالنظر إلى كونه مراقبًا محايدًا ومنصفًا.
وحول األزمة الحدودية مع السودان، أكد وزير 
مع  الحدودية  الخالفات  أن  اإلثيوبي  الخارجية 

السودان يجب أن تُحل بالطرق السلمية وحدها.
قرار  تنتظر  بالده  أن  أوضح  اإلثيوبي  الوزير 
رئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيساً لالتحاد 

اإلفريقي، بشأن »استئناف التفاوض«.
في  للمشاركة  دولية  لرباعية  الدعوة  إن  وقال 
المفاوضات تعتبر تخطياً لدور االتحاد اإلفريقي، 

وتنتقص من سيادة إفريقيا، بحسب تعبيره.

مركز األخبار ـ كشف املسؤول األول لخاليا مرتزقة داعش يف مخيم الهول أحمد خاشع عن رسالتهم كتنظيم ضمن 
املخيم والوسائل التي يستخدمونها إلبقاء فكرهم حياً.
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دستينا يلدز: السالم سيتحقق بالمعارضة االجتماعية وإضراب المعتقلين خيارهم الوحيد

سجون  للجنة  المشتركة  الرئيسة  قالت 
إسطنبول التابعة لجمعية المحامين من أجل 
يلدز،  دستينا  مرمرة،  منطقة  في  الحرية 
الطعام  عن  المفتوح  اإلضراب  حملة  عن 
»خيارهم  بأنها  السياسيين،  للمعتقلين 

الوحيد«.

أجل  من  المحامين  جمعية  في  المحامية  قالت 
حملة  »أن  يلدز:  دستينا   )OHD( الحرية 
السجناء عندما ال  يسكله  اإلضراب هي طريق 
القمع  المقاومة ضد  أجل  من  بديل  لديهم  يكون 
أبسط  من  محرمون  والسجناء  واالنتهاك، 
الخارج  بإهمال  أيضاً  األمر  ويتعلق  حقوقهم، 
إلبداء  أخرى  طريقة  يوجد  ال  و  والالمباالة 

أصواتهم«.
العمال  حزب  في  معتقلون  وأطلق  هذا، 
حرية  حزب  ومعتقالت   )PKK( الكردستاني 
اإلضراب  حملة   )PAJK( الكردستانية  المرأة 
المفتوح عن الطعام منذ ٢٧ تشرين الثاني عام 
المطالبة  أجل  من  تركيا،  سجون  في   ٢٠٢٠
سياسة  وإنهاء  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بحرية 
انتهاكات حقوق اإلنسان في السجون، وتتواصل 
هذه الحملة في يومها الـ ١33 والمطلب الرئيسي 

للسجناء هو إنهاء العزلة.
يتم  السياسيين  المعتقلين  يلدز، أن  أفادت دستينا 
عزلهم في سجون منطقة مرمرة، وقالت: »العزلة 
مستمرة، ووصلت هذه الممارسات واالنتهاكات 
إلى أبعاد خطيرة بسبب وباء كورونا، وال يزال 
يستطيعون  وال  الداخل  في  معزولين  المعتقلين 
لقاء محاميهم وجهاً لوجه، ولقاءات الشهرية تم 
تستطيع  ولكن  شهور،  ثالثة  كل  لمرة  إلغاءها 
واللقاءات  زيارات  تمنع  أن  التركية  السلطات 
حتى أربعة أشهر أيضاً، تنفذ السلطات التركية 
المعتقلين،  بأبنائهم  للقاء  األهالي  لعرقلة  خطط 

كما إنها تتجاهل عملية العرقلة هذه التي تجري 
على  مشددة  عزلة  وتفرض  السجون  داخل 

المعتقلين«.
اإلضراب  حملة  حول  الضوء  دستينا  وسلطت 
أن  وأفادت  السجون،  في  الطعام  عن  المفتوح 
اإلنسان  حقوق  جمعية  مثل  المنظمات،  بعض 
بواجباتها  القيام  تحاول   )ÎHD( تركيا  في 
ومسؤولياتها في هذا الصدد، لكن هذا ليس كافياً.

الصمت الخارجي..

تفرض  الحكومة  أن  إلى  دستينا  وأشارت 
أن   »: وقالت  المعتقلين،  على  العزلة  سياسة 
انتفاضة  هي  السجون  بداخل  اإلضراب  حملة 
من  أخر  بديل  لديهم  يكون  ال  عندما  للمعتقلين 
واالنتهاك،  القمع  ضد  والكفاح  المقاومة  أجل 
األمر  ويتعلق  الرئيسية،  بحقوقهم  ويطالبون 
أيضاً الالمباالة وصمت الخارجي للمجتمع حيال 
ساحة  توجد  ال  والممارسات،   االنتهاكات  هذه 
أخرى وبديل أخر إلبداء أصواتهم وسط صمت 

المجتمع في الخارج«.

يجب أن يظهر املعارضون 
االجتامعيون يف هذا الوقت

حملة  يكون  أن  يجب  أنه  على  دستينا  ونوهت 
اإلضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين على 
»نحن  وقالت:  الرئيسية،  األعمال  جدول  رأس 
اإلنسان.  وحقوق  اإلنسان  كرامة  عن  نتحدث 
بناء  في  نقطة  أهم  هي  السجناء  هؤالء  مطالب 

السالم االجتماعي«.
حديثها،  ختام  في  يلدز  دستينا  ذكرت  كما 
وقضية  اسطنبول  اتفاقية  من  تركيا  انسحاب 
حزب  وإداريي  أعضاء  وتوقيف  اعتقال 
الحادثين  »كال  وقالت:  الديمقراطية،  الشعوب 
يمثالن عزلة بحد ذاتها. وباسم جمعية المحامين 
ضد  جهدنا  قصارى  سنبذل  الحرية  أجل  من 
المعارضة  وعلى  واالنتهاكات،  السياسة  هذه 
هذه  ضد  وانتفاضة  نفسها  إظهار  االجتماعية 

سياسة السلطات«.
وكالة الفرات

رياضة إقليم الجزيرة: جولة كروّية... إيقاف نشاطات وقرارات جديدة

مبابي يقود باريس إلسقاط هيبة بايرن في معقله

استطاع  الدرباسية  شبيبة  شهداء  ملعب  وفي 
على  الفوز  تحقيق  والجمهور  األرض  صاحب 
وتقدم  رد،  بدون  وبهدف  كاني  واشو  الضيف 
من المركز الرابع إلى الثالث برصيد ١٧ نقطة 
واقترب من مركز الوصيف، بينما ما زال نادي 
واشو كاني محتالً المرتبة األخيرة في مجموعته 
األولى بثالث نقاط فقط، ولحساب نفس المجموعة 
لقاء  على  لهدف  بهدف  السلبي  التعادل  سيطر 
ناديي االتحاد ودجلة في ملعب شرموال بعامودا، 
تراجع  نادي خبات، حيث  تعادلهما  واستفاد من 
المركز  في  وأصبح  الوراء  إلى  مرتبة  االتحاد 
الثاني  المركز  في  زال  ما  دجلة  بينما  الثاني، 
لألسايش  الصدارة  ولتبقى  نقطة،   ١8 برصيد 
جديدة  نقاط  ثالث  كسب  حيث  منازع،  وبدون 
الحضور  عن  الجزيرة  تغيّب  بعد  عناء  بدون 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  لمباراته 
بدون  سجله  بذلك  يكمل  واألسايش  بقامشلو، 
هزائم، ومتصدراً للمجموعة األولى برصيد 3٠ 
أربع  بحوزته  كان  والذي  الجزيرة  بينما  نقطة، 
األخيرة،  قبل  وما  السادسة  المرتبة  وفي  نقاط 
الدرجة  إلى  هبوطه  الرياضي  االتحاد  قرر  فقد 
الثانية، وذلك بعد القرار االتحادي الذي صدر في 
٢٠٢١/3/٢8، وكان ينص على التالي: »إن كل 
نادي مشارك ضمن النشاط الرياضي الذي يقيمه 
مباراة ضمن  أي  يحضر  وال  الرياضي  االتحاد 
القانوني  النصاب  يكتمل  وال  االتحاد  مسابقات 
لالعبيه ضمن الملعب يُحرم النادي موسم كامل 
من المشاركة وتُحرر كشوف العبيه، وإذا كان 
يهبط  فسوف  األولى  الدرجة  أندية  ِعداد  من 

للدرجة الثانية وتحرر كشوف العبيه«.
المجموعة األولى:

١ـ األسايش 3٠ نقطة +3٢.
 ٢ـ دجلة ١8 نقطة +١١.
3ـ خبات ١٧ نقطة +١٢.
 ٤ـ االتحاد ١٥ نقطة +٠.

 ٥ـ شبيبة الحسكة ٦ نقاط -9.
٦ـ الجزيرة ٤ نقاط -١٥.

٧ـ واشو كاني 3 نقاط -3١.
على  برخدان  فاز  الثانية  المجموعة  ولحساب 
جودي وبثالثة أهداف بدون رد، برخدان أصبح 
لديه ١٧ نقطة وتقدم للمركز الثاني، بينما جودي 
األخير  المركز  في  زال  وما  جراحه  زادت 
سري  تغلب  بينما  فقط،  واحدة  نقطة  برصيد 
وزاد  رميالن،  ملعب  في  الصناديد  على  كانيه 
من رصيده سري كانيه ثالث نقاط وأصبح لديه 
١3 نقطة وبقي في المركز الرابع، بينما تراجع 
الصناديد من المركز الثاني إلى الثالث بعد هذه 
على  وفاز  بالصدارة  سردم  واستمر  الخسارة، 
مقابل هدف واحد على أرضية  بهدفين  الطريق 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
ورفع سردم رصيده إلى ٢٧ نقطة في الصدارة، 
بينما الطريق ما زال في عداد الهابطين ومستقراً 

في المركز السادس برصيد سبع نقاط.  
المجموعة الثانية:

١ـ سردم ٢٧ نقطة +3٦.
٢ـ برخدان ١٧ نقطة +8.

3ـ الصناديد ١٦ نقطة +١.
 ٤ـ سري كانيه ١3 نقاط -3.

٥ـ شبيبة تل كوجر 9 نقاط -8.
٦ـ الطريق ٧ نقاط -٢.

٧ـ جودي ١ نقطة -٢٧.

الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وأصدر 
على  وكانت  مؤخراً،  القرارات  من  مجموعة 

الشكل التالي:
للمادة 3 الفقرة ١/3 يهبط شباب نادي  ـ استناداً 
لعدم حضوره  الثانية  الدرجة  إلى  عامودا  أهلي 
العبيه  كشوف  تحرير  مع  متتاليتين  مباراتين 

ويخسر ما تبقى من مبارياته قانونياً 3×٠.
الرياضي  لالتحاد  المشتركة  الرئاسة  وأصدرت 

عفواً عاماً كان على الشكل اآلتي:
- كافة البطاقات الصفراء والحمراء الفنية.

- يستثنى من العفو حاالت سوء السلوك والسلوك 

المشين.
اللجان  الصادرة من  العقوبات  لكافة  - عفو عام 
للفرق  المغلقة  الصاالت  لدورات  المنظمة 

الشعبية.
الرابعة  الجولة  من  االنتهاء  بعد  ذكره  والجدير 
إياباً من دوري إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم 
الدور  للدرجة األولى، وإقامة مباراة واحدة من 
التمهيدي لمسابقة كأس اإلقليم والتي جمعت بين 
ديرك  بفوز  انتهت  والتي  وآشتي  ديرك  ناديي 
االتحاد  أوقف  فقد  رد،  بدون  أهداف  بتسعة 
الرياضي النشاطات بشكٍل عام في إقليم الجزيرة 
المجلس  من  الصادر   ،)8٤( القرار  مع  تماشياً 

سوريا،  وشرق  بشمال  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
والذي يتضمن تطبيق حظر كلي في مدن قامشلو 
جزئي  حظر  المناطق  وباقي  والرقة  والحسكة 
اعتباراً من ٢٠٢١/٤/٦، ولغاية ٢٠٢١/٤/١٢، 
شمال  في  اإلصابات  عدد  تزايد  بسبب  وذلك 
وشرق سوريا حيث بلغت حتى صباح الخميس 
لـ ٢٠٢١/٤/8، ١١333إصابة منها  المصادف 

٤٠٥ حالة وفاة و١3٤٢حالة شفاء.
النشاطات  فيها  تتوقف  التي  األولى  المرة  وهذه 
هذا العام، بينما أوقفت في العام الماضي ٢٠٢٠، 
الحركة  سير  على  سلباً  يؤثر  مما  مرات  ثالث 

الرياضية بشكٍل عام.

تلقى بايرن ميونخ، هزيمة مفاجئة على يد ضيفه 
ربع  ذهاب  في   ،)3-٢( جيرمان  سان  باريس 
في  نفسه  ليضع  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي 

مأزق قبل جولة اإلياب.
مبابي  كيليان  الباريسي،  الفريق  أهداف  سجل 
»ثنائية« وماركينيوس في الدقائق 3، ٢8 و٦8، 
فيما سجل ثنائية بايرن، تشوبو موتينج وتوماس 

مولر في الدقيقتين 3٧ و٦٠.
الضيوف  مرمى  بتهديد  المبادر  كان  بايرن 
تسديدة  من  األولى  دقيقتين،  أول  في  بفرصتين 
يسارية لهيرنانديز حولها نافاس لركنية، والثانية 
من رأسية تشوبو موتينج ارتطمت في العارضة.
صيد  في  الباريسي  الفريق  نجح  ذلك،  ورغم 
الشباك البافارية من أول فرصة بعد مرتدة سريعة 
انطلق بها نيمار قبل التمرير لمبابي، الذي سدد 
كرة قوية، فشل نوير في التعامل معها، لتصطدم 
البافاري  وكثف  الشباك.  داخل  إلى  وتتحول  به 
هجماته بعد التأخر بهدف مبكر، وكاد مولر أن 
وصلته  ساقطة  كرة  بعد  سريعًا  النتيجة  يعادل 
داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بلمسة مباشرة، إال 

أن الكرة ذهبت بين أحضان نافاس.
عن  الدفاع  الكوستاريكي،  الحارس  وواصل 
من  صاروخية  لتسديدة  البارع  بتصديه  مرماه 

بافارد، أطلقها من على حدود منطقة الجزاء.
ماركينيوس  لمواطنه  هدية جديدة  نيمار  وأرسل 
ويسددها  األخير  ليتسلمها  الجزاء،  منطقة  داخل 

إلى داخل الشباك، معزًزا تقدم الضيوف.
ماركينيوس  غادر  معدودة،  بدقائق  الهدف  وبعد 
بداًل  هيريرا  أندير  ليحل  المباراة مصابًا،  ملعب 
منه، قبل أن يجري هانز فليك، تغييًرا في الجهة 

المقابلة بإشراك ألفونسو ديفيز على حساب ليون 
بداية  على  فقط  ساعة  نصف  بعد  جوريتسكا، 

اللقاء.
وارتقى تشوبو موتينج لعرضية متقنة من بافارد، 
إلى  رأسية  بضربة  الكاميروني  المهاجم  ليقابلها 
داخل الشباك، مقلًصا النتيجة ألصحاب األرض.
تبدياًل  فليك  أجرى  األول،  الشوط  نهاية  وقبل 
حساب  على  بواتينج  جيروم  بإقحام  دفاعيًا 

نيكالس سولي.
صوب  ركنية  من  عرضية  كيميتش  وأرسل 
بضربة  مولر  لها  ليرتقي  باريس،  جزاء  منطقة 
رأسية، لكن نافاس كان للكرة بالمرصاد، لينتهي 

الشوط األول بتأخر أصحاب األرض )١-٢(.
أن  جيرمان  سان  كاد  الثاني،  الشوط  بداية  وفي 
ثالث بفرصة مزدوجة، لكن  تقدمه بهدف  يعزز 
الباريسي  للهجوم  كان  البافاري  والدفاع  نوير 

بالمرصاد.
منطقة  حدود  على  قوية  تسديدة  أالبا،  وأطلق 
قبل  لركنية،  ببراعة  حّولها  نافاس  لكن  الجزاء، 
لتصويبة  بالتصدي  مجددًا  مرماه  عن  يدافع  أن 

بافارد من داخل المنطقة على مرتين.
المرمى  على  بعيد  من  التسديد  كومان،  وحاول 
الباريسي، لكن كرته ذهبت بين أحضان حارس 

الضيوف.
عبر  التعادل  بايرن،  أدرك   ،٦٠ الدقيقة  وفي 
رأسية مولر، الذي قابل عرضية زميله كيميتش 
مرمى  يحاول غزو  أن  قبل  الشباك،  إلى  بلمسة 
مبابي  وأفسد  مقصية.  بضربة  جديد  من  نافاس 
الثالث  التعادل بعد 8 دقائق بتسجيل الهدف  هذا 
بتسديدة  مجددًا  النتيجة  في  ليتقدموا  للضيوف، 

داخل  الفرنسي  المهاجم  أطلقها  زاحفة  أرضية 
مجددًا  يتعادل  أن  ميونخ  بايرن  وكاد  الشباك. 
بعد نحو دقيقة واحدة من تسديدة تشوبو موتينج، 

ذهبت بين يدي كيلور نافاس.
المرمى  على  للتسديد  مساحة  دراكسلر،  ووجد 
البافاري من خارج منطقة الجزاء، ليصوب كرة 
بتسديدة أرضية  أالبا  العارضة، رد عليها  علت 

للمرمى  األيسر  القائم  بجوار  مرت  زاحفة، 
الباريسي.

كومان،  من  عرضية  تمريرة  مولر  وتلقى 
نحو مرمى سان  تسديدة  بجسده ووجه  واستدار 
مسارها،  غيّر  الباريسي  الدفاع  لكن  جيرمان، 
لتذهب إلى خارج الملعب، لتنتهي المباراة بفوز 

الضيوف )3-٢(.

روناهي/ قامشلو ـ أُقيمت منافسات الجولة الرابعة إياباً ضمن دوري أندية الدرجة األوىل للرجال بكرة القدم يف إقليم الجزيرة، ومل تشهد الجولة الكثري، ولعل األبرز هو تغّيب نادي الجزيرة 
عن مباراته مع األسايش وقرار هبوطه، ليصدر بعدها قراراً بإيقاف النشاطات الرياضية مجدداً بسبب انتشار فريوس كورونا يف املنطقة باإلضافة لقرارات أخرى.

دستينا يلدز

مهجرة من بين جدران مدرسة تصنع قوتها وتأمل بعودة قريبة..
التهجير  معاناة  ـ  مصطفى  كولي  الحسكة/ 
القسري ومرض أختها لم تثبط عزيمتها.. على 
العكس صنع منها امرأة جبارة، صبورة، قوية، 
المدرسة،  في  المهجرين  وبقية  زوجها  تدعم 
وجل أمنيتها العودة إلى مدينتها سري كانيه بعد 

تحريرها من المرتزقة.

ال  مؤلمة  قصص  لديهم  كانيه  سري  مهجرو 
الكافية  القوة  لديهم  أوجاعهم  كل  ورغم  تنتهي, 
لتحملها، وبشكل خاص المرأة ألنها أينما حلت 
حل الياسمين معها كنساء سري كانيه القويات, 
االستمرار  على  حولهن  من  يشجعن  اللواتي 

والمقاومة لحين العودة.

صبورة  امرأة  توجد  المدرسة  تلك  جدران  بين 
لم ترزق بأطفال, وتقوم بأعمالها المنزلية بحب 
رغم وضعهم المعيشي وتهجيرهم قسراً من قبل 
االحتالل التركي ومرتزقته؛ زهية رشيد محمد 
من سكان مدينة سري كانيه تبلغ من العمر ثالثة 
وثالثين عاماً, تقطن في مدرسة »دحام بوزو« 

ووالدها  زوجها  مع  بالحسكة  المفتي  بمنطقة 
وفي  تأويهم,  غرفة  في  أيضاً  المتزوج  وأخيها 
األخريات  أخواتها  تقطن  المجاورة  الغرفة 

المتزوجات مع أطفالهن.

املرأة تعاين بشكل أكرب من 
التهجري

تتحدث زهية لصحيفتنا »روناهي« عن معاناتها 
من  أكبر  بشكل  تعاني  »المرأة  التهجير:  من 
فالرجل  الكبيرة,  مسؤوليتها  بسبب  التهجير 
المرأة  ولكن  لنعيش،  المال  بعض  ليجني  يتعب 
هي من تطبخ، هي من تحمل هم المنزل بأكمله، 
وهي من تربي أطفاالً، فما بالك بكل ذلك وأنت 

مهجر«.

مضيفةً بأنه ليس من السهل أن تعيش في مدرسة 
بأنه  مؤكدةً  لحياتهم,  خصوصية  لديهم  وليس 
رغم النزوح أيضاً فمعاناتهم تزداد بسبب غالء 

األسعار والمعيشة.

منوهةً بأن زوجها ليس لديه عمل ثابت »أحياناً 
مدينة  بين  ما  »سرفيس«  سيارة  سائق  يعمل 
بناء الشقق  يعمل في  الحسكة وقامشلو, وأحياناً 

السكنية«.

وتابعت: »كل هذه الصعاب أتحملها وأدعم من 
نفسياً, ولكن بعد مرض أختي الصغرى  حولي 
بمرض سرطان الثدي واستئصال ثديها أصبحت 

أريد من يدعمني نفسياً«.

مشيرةً إلى أن اختها التي تبلغ من العمر ثالثين 
عاماً بعد النزوح من مدينتهم مرضت بالسرطان 

وتتلقى العالج في مدينة دمشق اآلن.

مناشدة للجهات املعنية..

أن  واإلنسانية  الدولية  المنظمات  زهية  تناشد 
سلبت  التي  وبيوتهم  ألرضهم  ليعودوا  تتدخل 
منهم في سري كانيه. ويذكر بأنه في التاسع من 
شهر تشرين األول من عام ٢٠١9، بدأ الجيش 

وجوي  بري  هجوم  بشّن  ومرتزقته  التركي 
تل  سبي/  وكري  كانيه  سري  مدينتي  استهدف 
من  الضحايا  عشرات  بسقوط  وتسبب  أبيض 
أكثر  قسراً  وهجر  والرجال،  والنساء  األطفال 
المناطق اآلمنة في  باتجاه  من ٢٠٠ ألف مدني 

الرقة والحسكة.
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الحرب الخاصة سالح تستخدمه الدولتية ضد المجتمع ـ1ـ شاهين: إغالق المعابر في وجه األهالي والتجار يهدف لتجويع 
شعوب شمال وشرق سوريا

دولة االحتالل التركي تتسلل إلى السودان وموريتانيا

جاهد حسن )كاتب(
تتم الحرب الخاصة من خالل بعض المؤسسات 
األحيان  بعض  وفي  الدولة،  لنظام  الخاصة 
أداة  الحقيقة هي  في  بشكل خاص،  تطبيقها  يتم 
المجتمع،  الدولة ضد  تستخدمها  أساسية  حرب 
والسبل  والوسائل  كافة  استغالل  آخر،  وبمعنى 

ضد المجتمع. 
يتم  التي  والسبل  واألدوات  الوسائل  استخدام 
تطبيقها خالل الحرب الخاصة، ليست محدودة 
تشكل  الحرب  من  النمط  فهذا  معينة،  بمدة 
واستخدم عبر التاريخ منذ بداية ظهور الدولة، 
والعالقة بين الطبقات، وهي مستمرة إلى اآلن، 

وتشكلت ضد اإلنسانية وعالقاتها.
وسري  علني  بشكل  الحرب  هذه  وتُستخدم 
الحاكمة من حماية  األنظمة  تتمكن  لكي  أيضاً، 
فهي  ولهذا  مآربها،  إلى  والوصول  ديمومتها، 
هذه  لتحقيق  والتكتيكات  األدوات  كافة  تستخدم 
الخاصة،  الحرب  حقيقة  هي  وهذه  المآرب، 
وعليه فلننظر إلى الحرب الخاصة عبر التاريخ 

وإلى يومنا الراهن، وبشكل مختصر.

الحرب الخاصة من األمس إىل 
اليوم

الصيد بصفته منعطفاً تاريخياً في حياة البشرية، 
مجرد  ليس  وهو  الرجل،  يمارسه  كفعل  ظهر 
عمل جسدي، فالصيد يحتاج إلى ادوات متطورة 
ِجدّاً، ومن أجل ذلك فهو بحاجة إلى االستشارة 
المراوغة  إلى  وكذلك  الخيال،  قوة  وإلى 

واالستغالل، إضافة إلى التخطيط.
باختصار، فإن الصيد يتطلب كل ما هو بحاجة 
آخر،  أمر  وهناك  التحليلي،  الذكاء  تطوير  إلى 
رغم أنه بدأ من أجل تأمين ما يسد الرمق، إال 
أنه تم النظر إليه بأشكال مختلفة فيما بعد، حيث 
تم االعتماد عليه لتحقيق القيمة الزائدة، وبيعها 
لتحقيق  ممارسة  إلى  تحول  كما  األسواق،  في 
المتعة، األمر الذي أدى إلى تحويل الصيد إلى 
الرماح  تكن  لم  الصيد  وأدوات  إبادة،  ممارسة 
ونصب الكمائن، بل استخدام حيوانات من نفس 
هي  لتصبح  وتدجينها،  ترويضها  بعد  الفصيلة 

أيضاً شريكة في الجريمة.
الداجنة  الحيوانات  الزمن أصبحت  ومع مرور 
أو التي تم ترويضها شريكة في الصيد، وتساعد 
مراحل  بعض  فإن  وعليه  عمله،  في  الصياد 
هذه  نفسه،  للصياد  الحاجة  فيها  تعد  لم  الصيد 
البشرية  المجتمعات  في  تطورت  المرحلة 
وبخصائص مختلفة ومتباينة، فالرجل المراوغ 
اكتسب العديد من التجارب من ممارسة الصيد، 
واستغلها ضد المرأة ومنعها من أن تكون الفرد 

الندّ – الحر أو رائدة المجتمع.

املرأة.. أوىل الطبقات التي تم 
اضطهادها

بهذا الشكل ظهر النظام البطريركي وتمكن من 
المحافظة على بقائه، وبالتالي تم وضع األسس 
األولى للمجتمع الدولتي. هذا الوضع الذي أدى 
المضطهدة،  واالمم  الطبقات  أولى  ظهور  إلى 
المرأة  عبودية  وتطوير  ظهور  آخر،  وبمعنًى 
تطوير  مع مرور  المباشرة،  غير  أو  الممنهجة 
الصيد  فمرحلة  أيضاً،  المرأة  دور  وبروز 
وفيما  المرأة،  طريق  عن  بداية  انطلقت  التي 
يومنا  إلى  ووصلت  كامل،  بشكل  المجتمع  بعد 

الراهن.
ومع تطور نظام السطلة وزيادة نفوذه، انتقل من 
الملكيات، ومن  إلى مرحلة  المدن  مرحلة دولة 
الصيد  وتحول  اإلمبراطوريات،  إلى  الملكيات 
للحداثة  أساسي  عامل  إلى  الزمن  مرور  مع 
الرأسمالية، أما التوجه والذهنية األساسية لنظام 
وبشكل  الليبرالية،  إلى  تطورت  فقد  الصيد 
المدجنة  الذهنيات  الليبرالية  حولت  فقد  طبيعي 
والتي تم ترويضها إلى مذاهب، ومن ثم حّولتها 

إلى شريك في جرائمها.
على  المبني  الحضارة  تاريخ  فإن  عليه،  وبناًء 
تاريخ  نفسه  الوقت  في  يعني  والدولة،  السلطة 
في  تحولوا  والذين  المتضررين،  األشخاص 
الوقت نفسه إلى شركاء في الجريمة، فموضوع 
ال  تقييمه،  بصدد  نحن  الذي  الخاصة  الحرب 
يقتصر فقط على السلطات، بل شمل أيضاً جميع 

التنظيمات  أو  والطبقات  واألوساط  الذهنيات 
إلى  التحويل  في  بآخر  أو  بشكل  ساهمت  التي 

سلطة.
كثيراً  اهتم  أوجالن  هللا  عبد  القائد  فإن  لذلك 
بتحليل موضوع السلطة والدولة بشكل عميق، 
من  كامل  بشكل  التخلص  المرء  أراد  فإن 
أراد  إذا  وكذلك  وتأثيراتها،  الدولة  حضارة 
بهجمات  نسميها  التي  الهجمات  وإنهاء  إفشال 
الحرب الخاصة، فال بد من التأكيد على تطبيق 
وتنفيذ تحليالت القائد عبد هللا اوجالن، أي يجب 
اعتبار أن أسس تحويل المجتمع مرتبطة بمعاداة 
الدولة السلطوية، ألنها تمثل المنظومة الفكرية 
الناجحة واألكثر نجاعة من أجل ترسيخ الذهنية 
المرأة،  وحرية  والديمقراطية  اإليكولوجية، 
وكذلك لمواجهة استراتيجيات وتكتيكات الحرب 

الخاصة. 

الحرب الخاصة يف الحضارة 
الدولتية

إن الحرب الخفية والحرب التجارية والبيولوجية 
الراهن،  يومنا  في  بينها  فيما  متداخلة  أصبحت 
لنظام  والموسع  المعمق  التحليل  فإن  ولذلك 
الحضارة الدولتية وممارستها الخاصة وبالتالي 

اإلشارة إلى الحلول، أمر ال بد منه.
»السالح  إن  يقال  الدينية  الحركات  بعض  في 
يقال  وكذلك  الخوف«  هو  الحرب  في  األخطر 
الذي  الوحيد  إال  تموت،  المخلوقات  »إن جميع 
يخاف من الموت هو اإلنسان« هاتان المقولتان 
للحرب  عاملين  كأهم  استُخدمتا  الظاهرتان  أو 
الخاصة، كذلك لترسيخ نظام الحضارة الدولتية، 
وترافقت طبعاً مع أساليب تعذيب وجرائم إبادة.

ومن جانب آخر، فقد حلت االنتهاكات الحقوقية 
أهم  من  الحرب  وأصبحت  األخالق،  محل 
التحول  ضد  الدولتية  الحضارة  نشوء  أسباب 
تُسمى  والتي  الهجوم،  أساليب  إن  االجتماعي، 
في يومنا الراهن بالحرب غير النظامية وحرب 
الكونتر غريال، تم شرعنتها بالقوانين الحقوقية، 
أو بانتهاك القانون، واستمرت على تلك الشاكلة 

حتى وصلت إلى يومنا الراهن.
إثراء وإنشاء هذه الطريقة في الحرب  لذلك تم 
عبر المؤامرات واألالعيب واالستغالل، وعليه 
فإن حمالت إنشاء وبناء المعتقدات تحولت إلى 

مبدأ أساسي للحرب الخاصة.
الرهبان  عهد  ومنذ  أخرى،  جهة  ومن 
السومريين، وإلى يومنا الراهن، تحولت الدولة 
في  الدولة  طورت  كما  والقمع،  للظلم  أداة  إلى 
وأدوات  التدريب  أساليب  سيطرتها،  مناطق 

التعليم، وتسعى إلى إرضاء وإقناع المجتمع بها. 
والتدريب،  والتعليم  الفلسفة  تحولت  فقد  وعليه 
واإلرضاء  لإلقناع  أدوات  إلى  سلبي،  وبشكل 

والتدجين والتضليل من قبل نظام الدولة. 
ومروراً  التعذيب  من  بدءاً  األمور،  هذه  وكل 
تشكيل  ومساعي  التضليل،  وأدوات  باإلقناع 

المعتقدات، تُعد من أدوات الحرب الخاصة.
في  وتحديداً  الثانية،  التقسيمية  الحرب  بعد 
المرحلة التي سميت بالحرب الباردة، فإن قوى 
المحيطة  الدول  وتشكيالت  الدولتية  الحضارة 
العميقة،  الدولة  نظام  وبناء  بتعزيز  قامت  بها، 
والتي هي موضوع الحرب الخاصة، واتحدت 

معها. 
وتحول الناتو إلى مركز أساسي لهذه التشكيالت، 
في البداية لعبت المخابرات المركزية األمريكية 
والموساد الدور األساسي في الحرب الخاصة، 
التدخل  قوى  إلى  تحولت  فقد  الجيوش  أما 
المباشرة ضد الشعوب والمجتمعات وفق تنظيم 

خاص وآليات االنقالب. 
اإلعالم  أدوات  في  التطور  مع  بالتوازي 

حلف  يمتلكها  التي  التقنيات  فإن  والتواصل، 
ميادين  جميع  في  الناس  مراقبة  تتيح  الناتو، 
أضيفت  فقد  وعليه  االوقات.  كل  وفي  الحياة 
في  الخاصة  الحرب  لموضوع  جديدة  معاٍن 

الوقت الراهن.

الحرب الخاصة الجديدة أو 
الحرب الهمجية

في هذا الموضوع، فإن التطوير الالفت والمهم 
طورها  التي  الهجينة«  »الحرب  نظرية  هو 
تولى  والذي  غريسيموف،  فاليري  الجنرال 
هذه  وبحسب  الروسي،  الجيش  أركان  رئاسة 
العقيدة، فإنه عندما تتواجه قوة غير نظامية وفق 
عقيدة غير نظامية، مع قوة وعقيدة عسكرية، فإن 
هذا ما يسمى بـ«الحرب الهجينة«، حيث يمكن 
في  األساليب  جميع  استخدام  الحرب  هذه  في 
المسلحة،  والقوات  )الجيش،  نفسه، مثل  الوقت 
الميليشيات، العمالء، التقنية السيبرانية، الدعاية، 
التواصل  واإلعالمية،  الدبلوماسية  الحرب 
والتكنولوجيات  الوسائل  وجميع  االجتماعي، 

الذكية األخرى(.
وواقع  طبيعة  أن  إلى  غريسيموف  وأشار 
الحرب تتغير بشكل كامل، وعليه فإن المكاسب 
بالتدخل  عادة  تتحقق  التي  واالنتصارات 
المعارضات  عبر  تحقيقها  يمكن  الخارجي، 
المحلية الداخلية، ويقول إن الحرب الهجينة هي 
حرب بيضاء وسوداء، أي إنها مرحلة رمادية 
ال  الرمادي  الواقع  وهذا  والسالم،  الحرب  بين 
يتعداه  العسكري فقط، بل  الجانب  يقتصر على 
واإلعالمية  والمدنية  االجتماعية  الميادين  إلى 

أيضاً.
فكرتها  فإن  الهجينة،  الحرب  تعريف  ووفق 
األساسية تنطلق من فكرة أن هذه االستراتيجية 
على  تعتمد  وهي  الفوضى،  نظرية  على  تبنى 

آليات الفوضى التي تم إنشاؤها.

من  تُعد  الوقت  نفس  في  هي  الهجينة  الحرب 
أنها بمثابة سالح يستخدم  أساليب الحرب، كما 
في حرب الوكالة وهدفها تعزيز حالة الفوضى 

وانعدام االستقرار.
وقتنا  في  ظهرت  التي  المشتركة  الفكرة  هذه 
وأوكرانيا  والهرسك،  البوسنة  في  الراهن 
وجورجيا وليبيا، تعكس طبيعة ما يحصل اآلن 

في كردستان أيضاً.
أنها  هي  الدول  هذه  كل  بين  المشترك  القاسم 
تأجيجها  تم  التي  الحروب  هذه  في  تشارك 
وبشكل  التركية،  الدولة  قبل  من  وإدارتها 
خاص خالل فترة سلطة حزب العدالة والتنمية 
والحزب القومي الفاشي، إن االستعمار التركي 
ليس  الجديدة  الخاصة  الحرب  أساليب  يستخدم 
في كردستان فقط، بل في سائر المنطقة، وتلعب 

دوراً فعاالً وبارزاً في هذه الحرب.
في  الموجودة  الفوضى  فإن  نفسه،  الوقت  وفي 
سوريا اليوم، تأججت وتطورت على مبدأ بناء 
العالمية  القوى  طورتها  التي  الفوضى  آليات 

الحرب  فإن  وعليه  اإلقليمية،  والقوى  المهيمنة 
الدائرة اآلن هناك هي حرب الوكالة.

للحرب  األساسية  الخصائص  إحدى  أن  بمعنى 
في وقتنا الراهن، هي تأسيس الحرب الخاصة، 

وحرب الوكالة نفسها على أنها القوة الرئيسية.
يعتمد من جهة على  الخاصة  الحرب  مبدأ هذه 
العقيدة،  على  أخرى  جهة  ومن  التكنولوجيا، 
آليات  تطوير  منها،  البريئة  القوى  من  ويطلب 
القاعدة  وقوات  داعش  لها،  ومضادة  بديلة 
مخلفات  من  هي  والتي  المسلمون،  واإلخوان 
الرأسمالية، تعد جزءاً من »قوى الفوضى التي 
هذه  وإيران،  تركيا  عبر  وذلك  تشكيلها«،  تم 
الحرب الخاصة التي يتم إدارتها، تجعل معرفة 
العدو الحقيقي أمراً ضبابياً ومبهماً، كما تصبح 
الحقيقية،  للقوى  بالنسبة  رخيصة  حرب  مجرد 
االمريكية  المتحدة  الواليات  رئيس  فإن  ولذلك 
السابق دونالد ترامب كان يتحدث بشكل مستمر 

عن الحرب التي ال تكلفهم أمواالً.

اإلعالم والتنظيامت الخاصة

وسائل  تحولت  أن  التاريخ  عبر  يحدث  لم 
الخاصة،  الحرب  أداة  إلى  القدر  بهذا  اإلعالم 
والحزب  والتنمية  العدالة  حزب  ائتالف 
على  السيطرة  إلى  عمدا  الفاشي،  القومي 
حربهما  بدء  قبل  كامل،  بشكل  اإلعالم  وسائل 
وقاما  والمنطقة،  كردستان  عموم  ضد  الشاملة 
للدولة  التابعة  المسلحة  القوات  كل  بتخصيص 
يعني  مما  والمخابرات،  والشرطة  الجيش  مثل 
أن دكتاتورية أردوغان الفاشية كانت قد أعدّت 
العدة وأكملت جميع تحضيراتها، ومن ثم بدأت 
بشن الحرب. ومختصر القول فإن سلطة حزبي 
العدالة والتنمية والحزب القومي، أصبحت هي 
استغاللها  ويتم  الهجينة«  »الحرب  تدير  التي 
ويتم  الدولية،  القوى  قبل  من  واستخدامها 

توجيهها ضد الشعوب.

الحرب البيولوجية

موضوع  في  والمهمة  األخرى  القضايا  ومن 
الحرب الخاصة هو موضوع استخدام األسلحة 
خالل  مراراً  استخدامها  تم  التي  البيولوجية، 
تاريخ الحرب الخاصة، وقد تم رؤيتها وإدراكها 
كورونا،  جائحة  انتشار  في  واضح  بشكل 
متباينة  ونقاشات  وتقييمات  تحليالت  وجرت 
حول الموضوع، ولكن وجهة النظر المشتركة 
البيولوجية دخلت حيز  والعامة هي أن الحرب 
الثالثة، كشكل  التنفيذ في إطار الحرب العالمية 
من أشكال الحرب االقتصادية والتجارية، ورغم 
كان  االشتراكي  النظام  وجود  أن  إال  هشاشته 
يَحول دون إقدام قوى الحضارة المركزية على 
شن هجوم مماثل بشكل علني، ولكن في الوقت 

الراهن، فقد دخلنا مرحلة ال مباالة كبيرة جداً.
للشعوب  المناهضة  الهجمات  هذه  خضم  وفي 
والمجتمعات، والمكاسب التي حققتها الشعوب، 
الفاشية،  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  فإن 
لتنفيذ  الفرصة  وتستغل  الواقع  هذا  من  تستفيد 
الشعب  بحق  اإلبادة  مجازر  وارتكاب  مآربها 

الكردي.
لم تصدق  الفاشية، وكأنها  أردوغان  دكتاتورية 
ظهور جائحة كورونا، وعدته هدية من السماء، 
الحدود  القوانين وتجاوزت كل  وانتهكت جميع 
تنتهك  أن  يهمها  ال  الكردي،  الشعب  لمحاربة 
قوانينها ودستورها، والقوانين والحقوق الدولية، 
الدولة  فإن  ولذلك  العالمية،  اإلنسان  وحقوق 
التركية الفاشية تخوض حرباً هجينة ضد شعوب 

المنطقة، وضد الشعب الكردي بشكل خاص.

وفيما تستمر تركيا بارتكاب الجرائم واالنتهاكات 
بحق شعوب شمال وشرق سوريا، ومنها خفض 
سكان  تجويع  بهدف  الفرات  نهر  مياه  منسوب 
إليه  يشير  كما  مناطقهم  وتهجيرهم من  المنطقة 
حكومة  تتبع  السياسيين،  المحللين  من  الكثير 
دمشق سياسة التجويع ذاتها عبر إغالق المعابر 

مع اإلدارة الذاتية.

ردود فعل غاضبة من الوسطني 
الشعبي والسيايس

لكافة السياسات العدائية ضد شعوب  واستنكاراً 
شمال وشرق سوريا ظهرت ردود فعل غاضبة 
المنطقة تجاه  من الوسط الشعبي والسياسي في 
االنتهاكات التي تُرتكب بحقهم والصمت الدولي 

حيال تلك االنتهاكات والجرائم.
وعن هذا قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
شاهين  محمد  الفرات  إلقليم  الذاتية  اإلدارة  في 

عمد  األخيرة  الفترة  »في  هاوار:  أنباء  لوكالة 
اإلدارة  مع  المعابر  إغالق  إلى  السوري  النظام 
تجويع  بهدف  والتجار  األهالي  وجه  في  الذاتية 
من  وتهجيرهم  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
مناطقهم من جهة، ومن جهة أخرى عمدت دولة 
نهر  مياه  منسوب  إلى خفض  التركي  االحتالل 

الفرات للهدف نفسه«.
االحتالل  دولة  أن  إلى  شاهين  محمد  وأشار 
حساب  على  متفقتان  دمشق  وحكومة  التركي 
شعوب شمال وشرق سوريا قائالً: »يتضح من 
والتنمية  العدالة  السوري وحزب  النظام  سياسة 
الحاكم في تركيا العدائية لشعوب المنطقة إنهما 
حرب  لخوض  األخيرة  الفترة  في  اتفاق  على 
على  وللضغط  المنطقة  شعوب  ضد  اقتصادية 

اإلدارة الذاتية لتقديم التنازالت السياسية لهم«.
و«النظام  التركية  الدولة  إن  إلى  شاهين  ونوه 
إغالق  عبر  اإلنسان  حقوق  ينتهكان  السوري« 
والتجارية  اإلنسانية  الحاالت  وجه  في  المعابر 
أن  إلى  باإلضافة  الكثيرين  معيشة  تدبر  التي 
خفض منسوب مياه نهر الفرات من قبل الدولة 

التركيّة انتهاك بحق اإلنسان والحيوان والطبيعة، 
كون لخفض منسوب الفرات تأثيرات سلبية على 
كافة الجوانب الحياتية والحيوانية والزراعية في 

المنطقة.
القضايا  تستخدم  ال  الذاتية  اإلدارة  بأن  وأكد 
اإلنسانية لتحقيق مصالحها السياسية في المنطقة 
قائالً: »نحن في اإلدارة الذاتية ال نشهر التجارة 
أحد  أي  وجه  في  كسالح  اإلنسانية  القضايا  أو 
المساعدة  نقدم  بل  السياسية،  مصالحنا  لتحقيق 
والعون متى ما احتاج شعبنا في مناطق النظام 

السوري والكل يعلم بهذا األمر«.

انتهاكات ال أخالقية وال حقوقية 
بحق اإلنسانية

التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  وطالب 
شاهين  محمد  الفرات  إقليم  في  الذاتية  لإلدارة 
تكون  أن  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات  كافة 
والدولة  السوريّة  الحكومة  وجه  في  رأي  ذات 
عليهما  تضغط  وأن  سواء،  حد  على  التركية 

لوقف هذه االنتهاكات بحق شعوب شمال وشرق 
سوريا.

ال  االنتهاكات  تلك  أن  شاهين  محمد  وأوضح 
وأضاف:  اإلنسانية،  بحق  حقوقية  وال  أخالقية 
بهدف  وحياتية  اقتصادية  ضغوطات  »ألنها 
لتقديم  المنطقة  الذاتية وشعوب  اإلدارة  إرضاخ 
اإلدارة  أن  مؤكداً  لهم«،  السياسية  التنازالت 
الذاتية لشمال وشرق سوريا لن تقدم أي تنازالت 

عبر هكذا طرق والتي وصفها بال أخالقية.

التدرج  على  تقوم  استراتيجية  اتباع  خالل  من 
السودان  إلى  المرة  هذه  تركيا  تتسلل  واإلغراء 
أردوغان  دعا  فقد  ذلك  على  وبناًء  وموريتانيا, 
في  السيادة  مجلس  رئيس  من  كالً  مؤخراً, 
السودان عبدالفتاح البرهان والرئيس الموريتاني 
خطوة  في  أنقرة،  لزيارة  الغزواني  ولد  محمد 
في  الناعم  التمدد  في  تركيا  داعمة الستراتيجية 

البلدين, وفقاً لصحيفة )العرب(.
يركزون  األتراك  فأن  المراقبين,  بحسب بعض 
خالل  من  والخرطوم  نواكشوط  جذب  في 
وعود باالستثمارات وإطالق المشاريع ,خاصةً 
من  دعم  على  الحصول  في  البلدين  فشل  بعد 
دول  حلف  في  وجودهما  خالل  المقاطعة  دول 
وجماعة  وتركيا  قطر  بمواجهة  المقاطعة 
المرة  هذه  تركيا  وتسعى  المسلمين،  اإلخوان 
واقتصادية  سياسية  تركيبة  من  جزءاً  تكون  أن 

وحضور ثقافي يتحمل الهزات السياسية.

التغلغل واستعادة النفوذ

من  االستفادة  تريد  تركيا  إن  المراقبون  وقال 
المانحين  على  والسودانيين  الموريتانيين  عتب 
لنواكشوط  بالوعود  تكتفي  لن  لكنها  الخليجيين، 
في  التواجد  كلفة  أن  خصوصاً  والخرطوم 
المشاريع قليلة نسبياً وضمن سياق إتاحة الفرص 
في  وديني  ثقافي  تواجد  مع  التركيّة  للشركات 
في  رغبة  عن  واإلفصاح  بل  مساعدات،  شكل 
التغلغل واستعادة النفوذ الذي فقده األتراك خالل 

السنوات الماضية.
ودعا نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، األحد 
أنقرة  لزيارة  الموريتاني  الرئيس  المنصرم، 
حماني  ديوري  مطار  في  بينهما  لقاء  خالل 
نيامي، بعد حضور  النيجرية  بالعاصمة  الدولي 

مراسم تنصيب الرئيس محمد بازوم.
السودان  إلى  العودة  على  األتراك  ويعمل 
البشير،  بسقوط  خسروه  الذي  النفوذ  واستعادة 
الذي  سواكن  بجزيرة  الخاص  االتفاق  وخاصةً 
كان سيتيح لهم موقعاً حيوياً على البحر األحمر.

للتغلغل  أنقرة  جهود  تضاعفت  موريتانيا  وفي 
في المجتمع الموريتاني منذ الزيارة التي قام بها 
توجت  حيث   ،٢٠١8 في  لموريتانيا  أردوغان 

بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.
وبدت تلك الزيارة األولى من نوعها ألردوغان 
محطة لفتح الباب أمام االهتمام التركي بذلك البلد 
المحيط  على  استراتيجية  منطقة  في  يقع  الذي 
األطلسي وبالقرب من منافذ بحرية هامة للتجارة 

الدولية وبوابة لدول حوض نهر السنغال.

تدريب األمئة!

تواجدها في موريتانيا من  بتعزيز  وتقوم تركيا 
خالل الجانب الديني تحت عنوان تدريب األئمة، 

تقوم  التي  الخيرية  المنظمات  وكذلك من خالل 
تدّخلها  تركيا  ركزت  كما  محدودة،  بأنشطة 
الساحة  إلى  للتسلل  التعليم  قطاع  على  الناعم 
استقطاب  على  كذلك  وعملت  الموريتانية، 
الجامعات  في  للدراسة  الموريتانيين  الطالب 

التركية.
على  تركيا  رهان  أن  إلى  المراقبون  ويلفت 
اتخاذ  وهو  آخر،  هدف  له  والسودان  موريتانيا 
البلدين بوابة انطالق لنفوذها في القارة األفريقية 
في  المتمركزة  األخرى  الدولية  القوى  ومنافسة 

دول الساحل وكذلك في شرق القارة.
وكاالت

 إعالم قسد والمهام
الصعبة

والتغطيات  اإلعالمي  العمل  يعتبر 
من  احلروب  وأوقات  مناطق  في  الصحافية 
بسبب  الصحافي،  العمل  أنواع  أصعب 
اخملاطر الكبيرة التي يتعرض لها العاملون 
في هذا القطاع، والدقة املطلوبة ملا يتوفر 
إلى  باإلضافة  ومتابعتها،  معلومات  من 
سلف  مما  واالصعب  امليدانية،  التغطيات 
هو إدارة منظومة إعالمية ناشئة في أكثر 
مناطق العالم اشتعاالً والتي رمبا شهدت 

أشرس املعارك في القرن اجلديد.

املكتب اإلعالمي لقوات سوريا الدميقراطية 
مواجهة  في  القوات  ظهر مع ظهور هذه 
وألقي  جداً،  قاسية  ظروف  في  )داعش(، 
تنسيق  منها  كثيرة،  مهام  املكتب  على 
املراسلني  وتغطيات  وحتركات  وصول 
من  الواردة  املعلومات  وتنسيق  األجانب، 
اجلبهات والتاكد من دقتها لتعميمها على 
أن مواقع  ومبا  العالم،  اإلعالم حول  وسائل 
املوقع  أصبحت حتتل  االجتماعي  التواصل 
األول في التواصل والتغطيات فقد أضيفت 
التواصل  وهو  املكتب  لهذا  مهمة جديدة 
حول  الصحافيني  مئات  ورمبا  عشرات  مع 
والتواصل  باملعلومات  ومدهم  العالم 

الدائم معهم على مدار الساعة.

مصطفى  قام  املاضية  الفترة  وطيلة 
وبالطبع  وجه،  أكمل  على  بعمله  بالي 
يخطئ،  أن  بد  ال  يعمل  ومن  عمل  فهو 
طفيفة  تعتبر  عنده  اخلطأ  نسبة  لكن 
املوكولة  األعمال  بضخامة  مقارنة  جداً 
إليه، ومن املمكن أن تكون نسبة األخطاء 
نسبة  وهي  األكثر،  على  املائة  في  عشرة 
وسائل  بأخطاء  مقارنة  منخفضة  تعتبر 
اإلعالم بل حتى وزارات اإلعالم حول العالم، 
الشامي  فرهاد  إلى  املهام  انتقلت  وقد 
منه  يتوقع  والذي  واملصور،  الصحافي 
القيام مبهامه على أكمل وجه أيضاً، كونه 
وممارسته  اإلعالم  إدارة  عن  بعيداً  يكن  لم 
آفا وشمال وشرق سوريا،  روج  مناطق  في 
األخبار  ناقالً  األرض  على  يتنقل  وكان 

وموثقاً بعدسته التي ال تفارقه.

وفي ظل تراجع حدة العمليات العسكرية 
واستبدالها  انتهاؤها  أصح  مبعنى  أو 
بقايا  ملالحقة  خاطفة  أمنية  بعمليات 
داعش، قد يظن البعض أن املهام اإلعالمية 
العكس،  على  لكن  أسهل،  ستكون 
للدقة  حتتاج  احلالية  امللفات  من  فالعديد 
والتأني في التعامل معها إعالمياً والتي ال 
تقل خطورتها عن خطورة األعمال احلربية.

ومن أبرز امللفات مواجهة حمالت التشهير 
األمن  زعزعة  إلى  تهدف  التي  واألكاذيب 
وإحداث  قسد،  مناطق  في  واالستقرار 
الكبيرة  الصورة  شرخ مجتمعي إلضعاف 
أعني  في  القوات  هذه  فيها  تظهر  التي 
امللف  أن  علماً  العالم،  حول  احلكومات 
امللفات  أكثر  من  هو  الكردي  العربي 
امللفات  ومن  الفترة،  هذه  خالل  استهدافاً 
الدقيقة امللف التركي واملناطق احملتلة من 
قبل اجليش التركي وملحقاته من املرتزقة، 
ومتابعة ملف اجلرائم احلاصلة بحق البشر 

واحلجر.

وملف  اإلنسان  حقوق  ملف  يعتبر  كما 
أيضاً  الدقيقة  امللفات  من  األطفال  جتنيد 
أن  علماً  بدقة،  بها  االهتمام  يجب  التي 
طويالً  شوطاً  قطعت  وأن  سبق  اإلدارة 
إيجابية  رسائل  وأرسلت  الشأن  هذا  في 
اإلنسانية  واملنظمات  الدول  من  للعديد 

واحلقوقية حول العالم.

أما ملف مخيم الهول فيعتبر كاخلنجر في 
اخلاصرة، حيث تختلط امللفات املتعددة به، 
البدء باحملاكمات  كحقوق اإلنسان وضرورة 
املتورطني  وتوقيف  اإلرهابيني  متويل  ووقف 
واإلبقاء  بعمليات قتل وعنف داخل اخمليم، 
اإلعالم  وسائل  كافة  مع  التواصل  على 
حول العالم وإرسال الصورة الصحيحة ملا 

يجري داخل اخمليم.

للرفيق  القول  من  بد  ال  النهاية  وفي 
مصطفى بالي أحسنت عمالً مع التوفيق 
الشامي  فرهاد  وللرفيق  اجلديدة،  باملهمة 

بالتوفيق في مهمتك الشاقة.

نقطة على السطر 

فادي عاكوم

قال الرئيس املشرتك للمجلس التنفيذي يف إقليم الفرات محمد شاهني إن دولة االحتالل الرتيك وحكومة دمشق 
متفقتان عىل حساب شعوب شامل ورشق سوريا، مطالباً كافة املنظامت اإلنسانية والحقوقية أن تكون ذات رأي 

وعامل ضغط عىل حكومة دمشق وتركيا عىل حد سواء لوقف انتهاكاتهام من قطع املياه وإغالق املعابر.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

500 عائلة تتجهز للعودة إلى العراق بعد نجاح دبلوماسية اإلدارة

المرتزقة السوريون في ليبيا.. هل انتهت المهّمة أم مناورة تركية جديدة؟

العام  بداية  منذ  شهد  الذي  المخيم  إدارة  وبدأت 
من  عدداً  طالت  قتل  عمليات  سلسلة  الجاري 
العراقيين المتواجدين في المخيم، بتسجيل أسماء 
لديارهم  العودة  في  الراغبة  العراقية  العوائل 

بشكٍل طوعي.

تواصل مبارش

حسن«  »همرين  المخيم  في  اإلدارية  وقالت 
لصحيفتنا إن هذه الخطوة جاءت بعد أسابيع من 
التواصل المباشر بينهم وبين مسؤولين عراقيين، 

وتكللت بالنجاح.
وبدأ مكتب اإلدارة منذ األربعاء بتسجيل أسماء 
إلى  وجرى  طوعاً،  بالخروج  الراغبة  العوائل 

استكمال  وسيتم  عائلة،   8٥ أسماء  تسجيل  اآلن 
التسجيل في غضون األسابيع القليلة القادمة على 
أن تنظم رحالت دورية بمعدل مئة عائلة في كل 

رحلة.
تأتي هذه الخطوة بعد انقطاع دام أكثر من عامين 
نتيجة  ديارهم،  إلى  العراقيين  عودة  لرحالت 
بحجة  رعاياها  إجالء  العراقية  الحكومة  رفض 
ستشكل  عودتهم  وأن  داعش  لمرتزقة  انتمائهم 
الحكومة  أوقفت  لذا  العراق،  أمن  على  خطراً 
العراقية رحالت العودة منذ أواخر عام ٢٠١8.

مدينة  كم شرق  الواقع ٤٥  الهول  مخيم  ويقطن 
المخيم  إلدارة  إحصائية  آخر  حسب  الحسكة، 
من  عائلة   8٢٥٦ ضمن  شخصاً   3٠٧38
الجنسية العراقية بين »رجال، ونساء، وأطفال«.

فابريزيو كاربوني مدير منطقة الشرق األوسط 
الـ ١١  في  قال  األحمر،  للصليب  الدولية  للجنة 
إعادة  المفترض  من  كان  بأنه   ٢٠١9 آذار  من 
في  هم  ممن  عراقي  الجئ  ألف   ٢٠ يقارب  ما 
السورية وباألخص من هم في مخيم  األراضي 
الحكومة  مع  اتفاق  بموجب  ديارهم  إلى  الهول 
أكثر من عام  أنه مضى  إال  بغداد،  العراقية في 

والرحالت بقيت متوقفة.

خمس رحالت متوقعة

وعن آلية خروج العراقيين اليوم، تُشير همرين 
الحسن إلى وجود آلية تنسيق مباشرة بينهم وبين 
بتسجيل  اآللية  هذه  تقضي  العراقية،  الحكومة 
 ١٠٠ تضم  الئحة  كل  وتسليم  العوائل  أسماء 
عليها،  الموافقة  إلبداء  العراقية  للحكومة  عائلة 
األراضي  إلى  المخيم  من  إلجالئهم  والتحضير 

العراقية.
وسيتم اتباع هذا النمط من التنسيق إلى أن تنتهي 
وتأمل  عائلة،  وهي ٥٠٠  عليها،  المتفقة  الدفعة 
إدارة المخيم أن تستمر هذه الخطوة لتشمل كافة 

العراقيين المتواجدين في المخيم.
يتم تسير الرحلة األولى خالل  المتوقع أن  ومن 
ووفق  الحدودي.  كوجر  تل  معبر  عبر  أيام 
هذه  فإن  المخيم،  إدارة  بها  أفادت  معلومات 
توافد  إذ  العراقيين،  لدى  ترحيباً  القت  الخطوة 
العشرات منهم إلى مكاتب الخروج في المخيم، 
المخيم  إلدارة  وامتنانهم  سعادتهم  عن  وأعربوا 
الرحالت،  هذه  إلعادة  المبذولة  الجهود  على 

وتسييرها من جديد.

مطالبات بتفريغ الهول

القتل  حاالت  تضاعف  بعد  الخطوة  هذه  تأتي 
المخيم،  ضمن  داعش  مرتزقة  خاليا  نشاط  إثر 
بالمشاركة  الداخلي  األمن  قوى  دفع  الذي  األمر 

حماية  ووحدات  الديمقراطية  سوريا  قوات  مع 
أمنية  لبدء حملة  المرأة  حماية  الشعب ووحدات 
حملة اسم »اإلنسانة واألمن«، وانتهت مرحلتها 
األولى يوم الجمعة المنصرم بإلقاء القبض على 
خمسة  ضمنهم  من  النائمة  الخاليا  من   ١٢٥

وعشرون متزعماً ومتورطاً في أعمال القتل.
وطالبت اإلدارة الذاتية في أكثر من مناسبة كافة 

دول العالم ممن لهم رعايا في مخيم الهول وضمن 
بضرورة  الديمقراطية  سوريا  قوات  سجون 
استعادة هذه الدول رعاياها، إال أن غالبية الدول 
اليوم استعدادها لذلك، وتركز غالبية  تبِد إلى  لم 
دول أوروبا الشرقية على استعادة األطفال فقط 

دون عائلتهم. 

بخصوص  ليبيا  في  بالمناورة  تركيا  تستمر 
من  الرغم  فعلى  السوريين،  المرتزقة  إخراج 
أّن  تقارير  أّكدت  لذلك،  إعالم  وسائل  ترويج 
في شمال سوريا  المرتزقة  تجنّد  تزال  ال  تركيا 
من  تركيا  أهداف  هي  فما  ليبيا،  إلى  إلرسالهم 

التمّسك بالمرتزقة؟ ولماذا ترّوج لخروجهم؟
السياسي  الحل  عرقلة  التركية  الدولة  تواصل 
بعد تشكيل سلطة جديدة، وذلك من  الليبي حتى 
خالل وجودها العسكري، باإلضافة إلى التمّسك 

بوجود المرتزقة السوريين.
والمطالبات  الدعوات  جميع  تركيا  وتجاهلت 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  بإخراج  الدولية 
التي  للُمهل  اهتمام  تبِد أي  لم  أنّها  ليبيا، كما  من 

أعطيت لها.
الماضية، وعقب تشكيل سلطة  وخالل األسابيع 
لبدء  إعالمية  وسائل  رّوجت  جديدة،  تنفيذية 
انسحاب المرتزقة السوريين، وذلك وسط غياب 

أي تصريحات تركية رسمية أو حتى ليبية.
اإلنسان  لحقوق  السوري  للمرصد  تقرير  وفي 
نشره في 3 نيسان/ أبريل الجاري، كشف فيه أّن 
عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا، متوقّفة 
إلى اآلن، حتى أّن الدفعة التي غادرت األراضي 
الليبية بتاريخ ٢٥ آذار الفائت، لم تعُد إلى سوريا 

حتى اللحظة.
من  الذي  الوقت  »في  السوري:  المرصد  وقال 
من  المرتزقة  خروج  عملية  تتم  أن  المفترض 
إاّل  دفعات،  على  سوريا  إلى  وعودتهم  هناك، 
أّن الجانب التركي ال يزال يراوغ ويناور بملف 
المرتزقة  قِبل  استياء متواصل من  العودة وسط 
سيئة  أوضاعهم  أّن  السيما  هناك،  الموجودين 

رواتبهم  على  حصولهم  عدم  حيث  من  جدًّا، 
للجانب  أن  يبدو  لكن  بالعودة،  الشديدة  ورغبتهم 
التركي رأي آخر، فهو اآلمر الناهي بهذا الشأن، 
التركية  المخابرات  بيد  دمية  المقاتلون  بينما 

تحّركها كيفما شاءت«.
وفي هذا السياق، أّكد المرصد السوري أّن هناك 
سوريًّا،  مرتزقًا  نحو 38٠  من  مؤلّفة  مجموعة 
الفائتة،  األيام  خالل  التركية  األراضي  وصلت 
ولم ترد معلومات مؤّكدة حتى اللحظة، فيما إذا 
جرى نقلها إلى ليبيا من تركيا أم لمنطقة أخرى 

أم أنّها ال تزال في تركيا.
حديث المرصد السوري عن عدم وصول دفعات 
ليبيا،  في  مقّراتهم  من  تحّركوا  الذين  المرتزقة 
يُشير إلى إمكانية محاولة تركيا خداع المراقبين 
المرتزقة  مقّرات  تبديل  عبر  الدولي  والمجتمع 
داخل األراضي الليبية، والترويج أنّها عادت إلى 

سوريا.

تركيا لن تتخىّل عن أطامعها

الكاتب المختص في الشأن الليبي رضا شعبان، 
عن  تتخلّى  لن  »تركيا  قائاًل:  ذلك  حول  تحدّث 
أطماعها في ليبيا أو في منطقة شمال إفريقيا أو 
الساحل الجنوبي ألوروبا، وستظل تناور بملف 
المرتزقة وتتظاهر باالستجابة للقرارات الدولية 
وقرارات اللجنة العسكرية الليبية التي قضت في 
٢3 أكتوبر الماضي، بضرورة إخراج المرتزقة 

والقوات األجنبية من االراضي الليبية«.
جدًّا  بسيطة  أعداد  تسحب  تركيا  أّن  وأوضح 

العلن، ومن نوعيات مستجلبة  المرتزقة في  من 
كانت  سوريا،  شمال  في  المخيمات  سكان  من 
مقابل  على  للحصول  فقط،  كأعداد  أرسلتهم  قد 
اقتصادية  ألهداف  السراج  حكومة  من  مادي 
إلنعاش االقتصاد التركي، وهؤالء وأعداد منهم 
ا  فقط من تقوم تركيا بإخراجهم، بينما تضخ سرًّ
التنظيمات والفصائل اإلرهابية  أكبر من  أعدادًا 

وقياداتها النوعية إلى األراضي الليبية.
الترويج  إلى  تركيا  دفعت  التي  األسباب  وحول 
شعبان:  قال  السوريين،  المرتزقة  لخروج 
»تستخدم تركيا اآلن وسيلة المماطلة، إلى حين 
الجديد،  األميركي  الرئيس  إدارة  توّجه  وضوح 
العلن  في  بينما  الليبي،  الملف  تجاه  بايدن،  جو 
توحي باستجابتها للقرارات الدولية وتجاوبها مع 

المجتمع الدولي«.

›املرتزقة أداة مستقبلية إلكامل 
املرشوع الرتيك يف ليبيا‹

والمناورة  المراوغة  من  تركيا  أهداف  وحول 
بملف إخراج المرتزقة من ليبيا، رأى شعبان أّن 
تركيا تهدف من المراوغة بملف المرتزقة وإبقاء 
القيادات النوعية من الفصائل اإلرهابية الموالية 
لها، إلى ضمان الضغط على المؤسسة العسكرية 
الليبي  اإلرهابي  اإلخوان  تنظيم  ومساندة  الليبية 
القادمة  البرلمانية  االنتخابات  في  لها  الموالي 

المزمع إجراؤها في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.
وأضاف محذًّرا: »بعد تمكين تنظيم اإلخوان من 
استكمال  ستعاود  االنتخابات،  بعد  ليبيا  مستقبل 

لالستيالء  الوظيفي،  التنظيم  هذا  عبر  أطماعها 
انطالق  قاعدة  إلى  وتحويلها  ليبيا  مقدرات  على 
إضعاف  على  والعمل  إفريقيا،  شمال  دول  إلى 
اإلرهابية  العناصر  من  أعداد  بتسريب  أوروبا، 
الجنوبي  ساحلها  عبر  أوروبا  دول  إلى  المدّربة 
المقابل للساحل الليبي، من خالل رحالت الهجرة 

غير الشرعية«.
ورأى شعبان أّن »تركيا تخطط لالستيالء على 
التنظيم  وتمكين  الليبية،  الثروات  من  قدر  أكبر 
أوروبا  وتهديد  الليبي،  القرار  من  اإلرهابي 
التي  مصر،  من  بالقرب  الوجود  واستمرار 
ترى تركيا أنّها الخصم اإلقليمي األقوى والعدو 
األيديولوجي الذي أسقط تنظيم اإلخوان اإلرهابي 

في منبته مصر«.

›السلطة الجديدة محارصة بآالف 
املرتزقة‹

قال  ذلك،  من  الجديدة  الحكومة  موقف  وحول 
»حكومة  الليبي:  الشأن  في  المختص  الكاتب 
الليبي،  القرار  تحرير  تحاول  دبيبة  الحميد  عبد 
الحكومة  مسار  في  ووضح  أظهرته،  ما  وهذا 
على أكثر من مستوى، ولكنها وحدها ودون دعم 
المرتزقة،  إخراج  إطار  في  وجاد  حقيقي  دولي 
وتمكين المؤسسة العسكرية الليبية للقيام بمهامها 
وتحرير السيادة الوطنية الليبية، ستبقى مجهودات 
الحكومة محاصرة بآالف المرتزقة والتنظيمات 

اإلرهابية«.
وكالة هاوار

مهرجان الشهيد يكتا هركول يودعنا هذا العام بتألق

قراءة نقدية في َقصيَدَتي »الحدود 1و2« الشاعر محمد عاطف

للمسرح، وهو  العالمي  اليوم  آذار  يصادف ٢٧ 
»يكتا  المسرحي  الفنان  فيه  أضرم  الذي  اليوم 
وذلك   ،٢٠٠٤ عام  جسده  في  النار  هركول« 
حلب،  بمدينة  الجابري«  هللا  »سعد  ساحة  في 
القائد عبد هللا  المفروضة على  العزلة  مستنكراً 

أوجالن وتهميش الثقافة الكردية. 
كاني«  واشو  »صرخة  المهرجان  وسمي  هذا 
االحتالل  يمارسها  التي  باالنتهاكات  للتذكير 
وكان  احتاللها،  ُمنذ  كانيه  سري  في  التركي 
قد   ٢٠١9 عام  الرابع  موسمه  في  المهرجان 

حمل شعار »صدى الزيتون«.

تسع فرق مشاركة يف املهرجان

فرق  تسعة  العام  هذا  المهرجان  في  شارك 
من  فرقةً   ٢٧ أصل  من  اختيارها  تم  مسرحية 
ويتضمن  للمهرجان،  التحضيرية  اللجنة  قبل 
والهادفة،  المتنوعة  المسرحيات  من  العديد 
ومنها »مسرحية وردة حمراء تليق بالجنرال« 
قدمتها فرقة الرقة المسرحية، »مسرحية المادة 
الثالثة« المقدمة من فرقة تل كوجر، »مسرحية 
الشهيدة هيفي،  الجديد« قدمتها فرقة  القائم مقام 
حركة  قدمتها  العصافير«  أجنحة  في  »السالم 
لفرقة  المحترقة«  »األرواح  الذهبي،  الهالل 
آفا  فرقة  والمهرج«  »القرد  مسرحية  ليلون، 
جيان  فرقة  وقدمت  ديرك،  ناحية  من  مازن 
بعنوان  ومسرحية  »الباب«،  بعنوان  مسرحية 
مسرحية،  سردم  فرقة  قدمتها  »التشخيص« 

و«الصرخة« قدمتها فرقة تولهدان.

تقييم حول مضامني العروض

الداخلة  للعروض  المسرحية  المضامين  حول 
في المسابقة تحدث لصحيفتنا الصحفي السوري 
يكتا  الشهيد  مهرجان  في  التحكيم  لجنة  وعضو 

تقسيم  »يمكن  قائالً:  سفر«  »بسام  هركول 
اللجنة  اختارتها  التي  العروض  موضوعات 
إلى موضوعات نسوية، وفي أدوات نسوية من 
أجنحة  في  »السالم  مسرحيين  عرضين  خالل 
والسالم  الحرب  موضوع  يتناول  الطيور«، 
مكان  في  السالم  إحالل  خالل  من  المنطقة  في 
المنطقة،  تعيشها  التي  الظروف  وسط  الحرب 
عن  »الصرخة«  اآلخر  النسوي  والعرض 
الخياطة  مشغل  في  يعملن  اللواتي  الممثالت 
المعمل  يد صاحب  ويتعرضن لالضطهاد على 
شاهدناه  الحرب  مسرح  أما  الحج،  في  الغائب 
تناول  قامشلو«  من  »أبواب  عرضين  خالل 
مفاهيم  بوابة  من  والحقوق  والموت  المجازر 
»حق  ومنها  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الشرعة 
والحداء  إلخ،  المرأة..  حقوق  والطفل،  الحرية 
أهدافه  تحقيق  دون  يموت  معه حتى  وما حدث 

في الدخول إلى الجنة«.
والساخر«  »المهرج  عرض  »هناك  وأضاف: 
في  تنفعان  هامشيتان ال  يقدمه شخصيتان  الذي 
الجبل،  إلى  والخروج  الحرب  في  وال  التهريج 
ولعفرين ومهجرها حصة في المهرجان ويظهر 
ذلك في عرض »أرواح محترقة«، وقدمت فرقة 
الرقة عرض ورود حمراء تليق بالجنرال عبر 
شخصية الجنرال الذي قتل كل من حوله ألجل 
تواجهه  وعندما  ألبتة،  البشرية  يفيد  ال  اختراع 
وزوج  الخادم  ويقتل  يقتلها  الحقيقة  بهذه  أخته 

األخت من أجل االختراع«. 

مفهوم  يتناول  آخر  »وعرض  سفر:  وتابع 
االعتراف لخمس شخصيات نمطية في المجتمع، 
القائم  عرض  قدمت  التي  هيفي  الشهيدة  وفرقة 
مقام الجديد، إذ تقدم شخصية مجنون يحل مكان 
قائم المقام ويسعى إلى العدل ويحققه طيلة فترة 
حكمه، أعتقد هذه أهم المضامين بتكثيف شديد«.
في  العاملين  تواجه  التي  الصعوبات  حول 
المسرح أكد سفر قائالً: »لكل مكان في سوريا 
في  أنه  وأعتقد  المسرحية،  ومشاكله  همومه 

المشرق عموماً، سواًء الكرد أو العرب، المسرح 
ففي دمشق  بالجديد،  ليس  ال يطعم خبزاً، وهذا 
قضية الملف من الميزانية المخصصة للديكور 
المنصة  على  واألدوات  واألزياء  والموسيقا 
الضعيفة  األجور  إلى  باإلضافة  المسرحية، 
فنانة  وجود  إمكانية  وأحياناً  والفنانين،  للفنيين 
بحد ذاتها ترغب في لعب دور مسرحي نتيجة 

قلة األجور«.
األمر  وجدت  قامشلو  في  »هنا  سفر:  وأضاف 
مختلفاً نسبياً حسب الجهة الداعمة، لكن عموماً 
اللواتي  الفتيات  وقلة  خبزاً،  يطعم  ال  المسرح 
يشاركن في األعمال المسرحية ونظرة المجتمع 
قلة  إلى  باإلضافة  والمرأة،  الفن  تجاه  النمطية 
ما  وهذا  المسرحية،  المهن  في  االختصاصين 
شمال  مناطق  في  المسرحية  الحركة  يضعف 

وشرق سوريا«.

النصوص املرسحية مشكلة 
واجهت املرسح

وبالسؤال هل يمكن أن يكون التأليف المسرحي 
أوضح  المسرحية  العروض  مشاكل  أحد  هو 
إحدى  هي  المسرحية  الكتابة  »بالتأكيد  سفر: 
المشاكل التي يعاني منها المسرح، على الرغم 
تقدم  التي  العروض  من  للعديد  مشاهدتي  من 
إال  متاحة،  العربية  وأيضاً  الكردية،  باللغة 
محلية  عدم  حول  زالت  وما  كانت  الشكوى  أن 
وعملية  العروض،  بها  تقدم  التي  النصوص 
لكن  بشكٍل جيد،  تسير  يبدو ال  ما  اإلعداد على 
خريج  يلعبه  الذي  الدراماتورجيا  مفهوم  هناك 
المعهد العالي للفنون المسرحية اختصاص النقد 
المهمة  بهذه  القيام  يستطيع  المسرحي،  واألدب 

لمصلحة العرض المسرحي المحلي«.
وأشار سفر قائالً: »لكي يتقدم المسرح في منطقة 
ما، يجب إنشاء الفرق وإعطاؤها دورها بشكٍل 
جدي وحقيقي بعيداً عن التناحر والتنافس، فيما 

المهرجانات،  أو  المهرجان  في  الجوائز  يخص 
في  تبدأ  اختصاصية،  ورشات  على  والعمل 
اإلضاءة  تركيب  في  تنتهي  وال  الممثل  إعداد 
لألزياء  وصوالً  بالدراماتورجيا  مروراً 
إلى  إضافة  المسرحية،  واألدوات  والعناصر 
تمويل العروض من خالل الفرق، وإذا لم يكن 
شركات  من  قروض  تقديم  يجب  كافياً  التمويل 
لتشجيع  الضريبي  اإلعفاء  خالل  من  ومحال 

الفرق والعروض«.

توزيع الجوائز عىل الفائزين يف 
املهرجان

الخامس  هركول  يكتا  الشهيد  مهرجان  واختتم 
من  الخامس  في  فعالياته  المسرحية  للعروض 
المهرجان،  في  الفائزين  أسماء  بإعالن  نيسان 
الشكل  على  وهي  عليهم،  الجوائز  وتوزيع 
التالي: »ثالث شهادات تقديرية لكّل من حميدي 
العبوسي في مسرحية »المادّة الثالثة«، وهيلين 
سليم في مسرحية »السالم في أجنحة الطيور«، 
مسرحية  في  بالمرأة  الخاصة  تولهلدان  ولفرقة 

»الصرخة«. 
نّص  أفضل  المحترقة«  »األرواح  مسرحية 
إعداد  أفضل  جائزة  منحت  حين  في  مسرحي، 
مسرحي لمسرحية »المادة الثالثة«، كما منحت 
جائزة أفضل سينوغرافيا لمسرحية »السالم في 
ممثّلة  أفضل  جائزة  ونالت  الطيور«،  أجنحة 
مسرحية  في  سعدون  شيخ  هيفيدار  أّول  بدور 
ممثل  أفضل  جائزة  نال  كما   ،»Venasîn«
بدور أول، رابرين حسن كلكاوي في مسرحية 

»األرواح المحترقة«،
أّما جائزة أفضل ممثلة بدور ثاٍن فحصلت عليها 
لورين أحمد، كما نال جائزة أفضل ممثل بدور 
ثاٍن أيضاً محمد سعيد يوسف في دور الشاويش.

الكاتب لمسرحية »Venasîn« محمد  نال  فيما 
أفضل  أّما جائزة  إخراج،  أفضل  رسول جائزة 
مسرحية  نصيب  من  فكانت  مسرحي  عرض 

»القائم مقام الجديد«.

مهرجان هذا العام متميز

بعد اإلعالن عن النتائج النهائية التقينا مع عضو 
في  التحكيم  لجنة  وعضو  التحضيرية  اللجنة 
»كاوا  الخامس  هركول  يكتا  الشهيد  مهرجان 
مهرجان  بأن  حديثه  بداية  في  أكد  الذي  فتاح« 
السنوات  عن مهرجانات  متميزاً  كان  العام  هذا 
األخرى نتيجة التنوع ومشاركة العديد من الفرق 
من عدة مناطق، وتمنى بأن تكون النتائج النهائية 

مرضية للمستحقين للتمهيد لنجاحات أكبر.
وأكد فتاح بأن اختيار الفائزين كان ضمن معايير 
قوانين العروض المسرحية وذلك لبناء جمهور 
على  حصل  من  لكل  فتاح  وتأمل  مسرحي، 
االستمرار  ألن  العمل،  في  االستمرارية  جائزة 
يؤدي إلى نجاحات أكبر، فالجائزة ليست نهاية 

المطاف.

محمود عوينات
اإلبداع ظاهر واضح في القصيدة بشقيها األول 
تمثل  فالبداية   »١ »الحدود  نص  ففي  والثاني، 
حبه  مدى  معرفة  تحاول  فهي  نبض؛  جس  لي 
لكنه رد برد مزلزل  لها »المحبوب«،  ومعزته 
قوي.. اعتمد نَقدياً على الحوار الذي يُمثل إثارة 

النتظار  للمتلقي  وإشراك  للملل  ودفعاً  وحيوية 
األحداث. 

أنها  على  أيضاً  عاطف  محمد  الشاعر  اعتمد 
بدأت بفعل القول »قالت« في الماضي، أي أنها 
بقوة  هو  رد  حيث  الرد،  لقوة  الطلب  تُكرر  لم 
وثبات محاوالً وضع ُحدوده وَعلمه وحبه داخل 

أرضها منتظراً التأشيرة العاطفية. 
له  تمثل  فهي  الرمز،  علي  أيضاً  اعتمد  كما 
يستطيع  ال  والحدود..  األركان  متكامل  وطناً 
ذاتها...  هي  كانت  لو  حتى  عليه  منازعته  أحد 
حبه...  يمثل  وعلمه  عواطفها  تمثل  التأشيرة 

تبادل أدوار ورموز موحية معبرة.
»الحدُود١«

قَالت لي الَ بُدَ من تَرسيم 
الحدُود!! 

فَقُلت لها وَكيف ذَلَك
وأنِت َوَطني وال ُحدودَ لْه
وخرائطي منذُ ِسنيَن عددا

َوِضمَن َمناطِق نُفوذي
ودون تَردُّد...

أخذُت َخيمتي...
َونَصْبتُها على أَرِضها... 

َورفعُت َعلمي... 
وتَلوُت نَشيدي.. 

وطالبتُها بِحق لُُجوئي العَاطفي
ولآلَن لم أَحُصل على التَأشيرة«.

 »٢ »الحدود  بـ  الموسوم  الثاني  نصة  في  أما 
فهو في هذا المقطع الذي يبدأ بالسؤال وبالزمام 
على  أيضاً  ويعتمد  الفعل،  رد  وليس  والفعل 
الحب  حالة  للترقب عن  بسؤال  فيبدأ  المفاجأة.. 
مسكينة  وتبدو  حالتها  فتتبدل  لها..  والعشق 
ضعيفة بعد ما تأكدت من قوة حبه لها.. فردت 
في تسليم بأنها أصبحت ملكه، بل احتلها وصال 
وجال وطار وأنها غرقت في بحر الهوى، وأنها 
تأكدت من قوة سالحه فصارت أسيرة ال حول 
لها وال قوة.. ومع ذلك هي محبة راضية بذلك، 
من  الغرض  أن  من  إليه  ذهبنا  ما  يؤكد  وهذا 
المحاورة هو بيان مدى حبه لها ومعرفة قوته.. 
فصار مؤسساً لدولة العشق ُمتخذاً من صورتها 
العلم أي الشكل... واالبتسام هو النشيد... والعيد 
بديعة  تشبيهية  في صورة  ميالدها  يوم  القومي 

توحي باالنتصار في صورة الحب الذي يشمل 
الشكل والمضمون... استخدم الشاعر مع التشبيه 
باالستمرار  توحي  التي  المضارعة  األفعال 

والتجدد في الحب.. 
الحقيقي  الحب  أن  يثبت  عاطف  محمد  الشاعر 
وطن..  الحبيبة  واألمان...  والسكن  الِحمَى  هو 

وللوطن أجمل القصائد بل كلها.
»الحدود ٢«

ماذا إذن عن ُمَوافْقتِْك ..
على أوراِق اعتمادي 

عاشقاً َوْلهانا...
فقالت..

كيف تَطلُب اعتماداً...
ِمَمْن صارت 

ِضمَن َمناطِق نفُوِذك
وتَُصُوُل وتَُجوُل على أرضها...

وتَطيُر بِسمائها...

وبأَنَهارها تُبحر..
فلقد َغِرقُت في هواَك ألُذني...

وقُمَت أنت باحتاِللي..
َوَسلبَت إِرادتي وجميَع أَختَامي 
وأنت تَُجرجُرني َحيُث ِمحَرابك

وأَشهرَت بِوجهي ِسالَحك الَساهر
فَدَّك ُكَل ُحُصوني...

وأَشعَل فيَّ الَجوى والُجنوَن..
فَِصرُت لَديَك أَسيرةً...

وال أُريدُ أن أَْفتدي نَفسى..
فأُلِقيُت بِنَفِسي...
على َصدرك..

أَحتمى بَِك َرغم أنَك أَتعبتني
آه منَك يَامن في الَهوى ُمجرْم..

فَقُلت لها...
اآلن أُعلُن قِيام َمملكتي 

ُمتخذاً ُصورةَ وِجهك 
لها َعلماً 

وابتساَمتِك لها نشيداً 
وتاريَخ ِميالدك لها ِعيداً.

قامشلو/ صالح إيبو ـ نجحت اإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا يف إقناع الحكومة العراقية برضورة إعادة 
رعاياها املتواجدين يف مخيم الهول، وجاء ذلك بعد تواصل مبارش جرى بني اإلدارة وإداريني يف مخيم الهول بشامل 
ورشق سوريا مع مسؤولني عراقيني جرى وفقها املوافقة املبدئية عىل عودة خمسمئة عائلة عراقية من أصل 8256 

عائلة متواجدين يف الهول اآلن.

قامشلو/ إيفا إبراهيم - انطلق مهرجان الشهيد يكتا هركول الخامس للعروض املرسحية يف 2٧ من شهر آذار الفائت، 
حيث كان من املقّرر أن ينتهي املهرجان يف السادس من شهر نيسان الجاري، ولكن بسبب قرار حظر التجوال يف عدة 

مناطق، قّررت اللّجنة التحضريية للمهرجان إنهاء فعاليات املهرجان يف الخامس من نيسان.

بسام سفر كاوا فتاح
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البيوت البالستيكية بقرى منبج في مواجهة الحصار

دمشق.. توزيع الوقود عبر رسائل نصّية.. وقف للطوابير واستمرار لألزمة

الحظر الكلي في الحسكة بين الَقبول والرفض

درباسية ـ عامودا... القريبتان البعيدتان؛ فهل من حلول..؟!

مدارس دمشق أغلقت بسبب األزمة االقتصادية ال كورونا

وشرق  شمال  في  منبج  أهالي  يسعى 
وذلك  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  سوريا 
البيوت  بزيادة المساحات المزروعة ضمن 

البالستيكية وزراعة الخضار الصيفية.

شهر  بداية  مع  منبج  قرى  مزارعو  يتجّهز 
كانون الثاني من كل عام، لزراعة الخضروات 
الصيفية ضمن البيوت البالستكية أو كما تسّمى 
المنطقة  في  زراعتها  انتشرت  التي  »األنفاق« 

منذ أربعة أعوام.
ويلجأ المزارعون إلى البيوت البالستيكية لتحقيق 
الّراهنة في  الفترة  الذاتي، وخاًصة في  االكتفاء 
في  تسببت  التي  الحدودية  المعابر  إغالق  ظل 

ارتفاع األسعار إلى ضعف السعر المعتاد.
بعد أشهر من الزراعة، يبدأ المزارعون بتسويق 
إنتاجهم من الخضروات الصيفية التي زرعوها 
ضمن البيوت البالستيكية في السوق، ويسدّ هذا 
اإلنتاج من ١٥ إلى ٢٠ بالمئة من حاجة السوق 

في منبج.
المزارع عبود مصطفى، من قرية الحمر جنوب 
هكتارات،  ثالثة  مساحتها  أرضاً  يملك  منبج، 
ضمن  الصيفية  بالخضروات  معظمها  زرع 
البيوت  »تجربة  إّن  قال  البالستيكية،  البيوت 

البالستكية جديدة في المنطقة«.
كان  السابقة،  األعوام  »في  وأضاف مصطفى: 
األساسية  المحاصيل  يزرعون  المزارعون 

كالقمح والشعير والعدس وغيرها من الزراعات 
الشتوية والصيفية«.

تجربة  ظهور  بعد  »ولكن  قائالً:  حديثه  وتابع 
البيوت  في  الصيفية  الخضروات  زراعة 
أكثر  يفّضلونها  المزارعون  بات  البالستكية 
والتي أصحبت  األخرى,  الزراعية  الغاّلت  من 
الّراهن، إضافًة  الثمن في الوقت  تكلفتها باهظة 

إلى نجاح التجربة«.
هذه  إّن  إلى  مصطفى  عبود  المزارع  وأشار 
الزراعة انتشرت بشكل كبير في منبج وخاًصة 
في الفترة األخيرة, وساهمت في تحقيق جزء من 

االكتفاء الذاتي للبلد.
لم يواجهوا صعوبات في زراعة  أنّهم  وأوضح 
الخضروات الصيفية ضمن البيوت البالستكية، 
والرياح,  كالصقيع  الجوية  العوامل  سوى 
جديد  من  المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  باإلضافة 
والتي  التنقيط  أدوات  وبذور  بالستيك  وأكياس 
الدوالر  صرف  سعر  بموجب  أسعارها  تكون 

األمريكي مقابل الليرة السوريّة.
على  حالياً  مصطفى  عبود  المزارع  ويعمل 
األسواق،  في  والخيار  الكوسا  خضار  تسويق 
إذ يباع الكيلو الواحد من الكوسا بـ ١8٠٠ ليرة 
تكلفة  بلغت  وقد   .١9٠٠ بـ  والخيار  سوريّة 
زراعة الهكتار الواحد ما يقارب ٢٥٠٠ دوالر 

أمريكي هذا العام.

دعم من مؤسسة الزراعة

ونظراً الرتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي 
مقابل الليرة السوريّة، أصبحت تكاليف الزراعة 
مؤسسة  تدعم  فيما  المزارعين،  على  عالية 
البالستيكية،  البيوت  زراعة  بدورها  الزراعة 
أسمدة  من  والمستلزمات  التسهيالت  تقديم  عبر 
المازوت  مادة  المؤسسة  وقدّمت  ومازوت. 
للمزارعين بالسعر المدعوم )٧٥ ليرة سورية( 

وذلك على أربع دفعات ولكل هكتار ٤٥٠ لتر.

ويساهم ذلك في زيادة عدد المزارعين المقبلين 
وبالتالي  الصيفية،  الخضروات  زراعة  على 

ازدياد المساحات المزروعة.
خالد  منبج،  في  الزراعة  مؤسسة  رئيس  وقال 
أوسو لوكالة هاوار: »إّن عدد مزارعي األنفاق 
والبيوت البالستكية هذا العام بلغ ما يقارب ٧٧ 
العام  هذا  بلغت  المزروعة  والمساحة  مزارعاً, 
حيث  الماضي  العام  مع  مقارنةً  دونماً,   ١١٦٦

كانت المساحة ٦٤٠ دونماً«.
هذا  تأثّرت  الزراعة  أّن  أوسو  خالد  وأوضح 

منسوب  تركيا  بسبب خفض  كبير،  بشكل  العام 
المزارعين  أثّر سلباً على  الفرات، ما  مياه نهر 
وخاصةً أولئك الذين تقع أراضيهم على ضفاف 

النهر.
أّن  إلى  إضافة  محاصيلهم،  سقاية  تتأخر  حيث 
أكبر  مسافة  تمديد  على  أجبروا  المزارعين 
أكثر  محروقات  استهالك  وبالتالي  للمضخات، 

مما زاد من التكاليف والجهد.

العاصمة  في  الوقود  توزيع  عملية  فشلت 
السوريّة دمشق عبر رسائل الجوال بحل أزمة 
العمومية  السيارات  أصحاب  ويطالب  الوقود، 

والخصوصية بحلول جادة.

الغارقة في  السوريّة  الحكومة  تتسارع قرارات 
أزماتها االقتصادية، وخاصةً أزمة الوقود التي 
االقتصادية،  القطاعات  العديد من  بشلل  تسببت 
وأبرز مشاهدها في قطاع النقل، حيث استطالت 
طوابير السيارات أمام محطات الوقود لعشرات 
األمتار، وكثرت النزاعات والرشوة واالبتزاز، 
فكان الحل من قبل النظام أن يعمم اعتماد توزيع 
الوقود عبر الرسائل النصية، لكي يتخلص من 
حقيقة  حلول  هناك  يكون  أن  دون  المشهد  ذلك 

ألزمة النقص.
بتاريخ  المعدنية  والثروة  النفط  وزارة  وأعلنت 
تطبيق  بدء  الجاري،  نيسان  شهر  من  السابع 
نظام  وفق  البنزين  مادة  لتوزيع  الجديدة  اآللية 
اآللية  تعتمد  حيث  القصيرة،  النصية  الرسائل 

الجديدة على إرسال رسالة نصية قصيرة على 
يتوجب  التي  المحطة  تفاصيل  تتضمن  الجوال 

التوجه إليها مع مدة صالحية الرسالة.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم ربط البطاقة بشكل 
بنفس  منها  التعبئة  تمت  محطة  بآخر  تلقائي 
البطاقات  ترتيب  وسيتم  الحالية،  المخصصات 
على محطة الوقود تبعاً ألقدمية عمليات التعبئة.

 ٢٤( الرسالة  صالحية  فترة  انتهاء  حال  وفي 
بإعادة  طلب  إرسال  للمواطنين  يمكن  ساعة( 
السفر  المادة، ويمكن االستفادة من خدمة  تعبئة 
مخصصات  فيها  يوجد  التي  المحطات  ضمن 

لهذه الخدمة لمرة واحدة »ذهاب وإياب«.
التأكد  الضروري  من  أنه  إلى  الوزارة  ونّوهت 
من رقم الجوال الخاص بالبطاقة لضمان استالم 

الرسالة النصية القصيرة.
دمشق:  العاصمة  في  أجرة  سيارة  سائق  وقال 
مضى  فيما  قديمة،  الذكية  البطاقة  »خديعة 
وضعوا بعض المواد الغذائية المدعومة لتوزع 
األهالي  وبات  النصية،  والرسائل  البطاقة  عبر 

لتأتي، وأنا  تتأخر  التي غالباً  الرسالة  ينتظرون 
منذ نحو الشهرين لم تأتني الرسالة، لكن الفائدة 
الوحيدة أنهم ألغوا مشهد التجمهر أمام المؤسسات 
االستهالكية قبل بزوغ الضوء، لكن األزمة ما 

زالت وعدم توفر المواد التموينية قائم«.
ال  أنهم  فقط  فالفكرة  البنزين  »واليوم  وتابع: 
فشلهم  األرض  على  يشاهدوا  أن  يريدون 
المادة  وال  توقفت  السرقة  ال  لكن  وعجزهم، 
على  أعمل  أنا  حلوالً،  ليست  وهذه  توفرت، 
اليوم  أشخاص،  تسعة  ورائها  من  يعيش  سيارة 

٢٠ لتر كل أربعة أيام، وفي الحقيقة أن ١٥ أو 
١٦ لتراً ليست كافية أبداً ألعمل أكثر من يومين 
اللعب  وليس  بنزيناً  نريد  أيام،  أربعة  من أصل 

بالوقت والضحك علينا«.
أما صاحب سيارة خاصة من جانبه، قال: »قرار 
توزيع البنزين عبر الرسالة النصية كارثي، وقد 
وِضع للضغط أكثر على المواطن، أنا وأمثالي 
وصاحبها  مدة،  منذ  سيارتي  اشتريت  ُكثر، 
السابق في منطقة بعيدة عني، وبطاقة البنزين ال 
الرسالة ستأتي على هاتفه،  تزال باسمه أي أن 

فكيف أحصل أنا على مخصصات سيارتي؟«.
وأضاف: »من يذهب اليوم إلى مديريات النقل 
سيعلم عن ماذا أتحدث، الناس هناك منذ الصباح 
الباكر تقف في الطوابير هذا يريد إنهاء معاملة 
الهاتف  رقم  لتغيير  معاملة  يريد  وذلك  الفراغ 
مادية  أعباء  الناس  يحّمل  ذلك  وكل  المعتمد، 
المشكلة  من  نتخلص  لم  وبالمقابل  إضافية، 

األساسية وهي عدم توفير المادة وسرقتها«.
وكاالت

مع بداية انتشار فيروس كورونا بسرعٍة كبيرة, 
واألمم  القارات  بين  طويلة  مسافات  قاطعاً 
سوريا,  وشرق  شمال  مناطق  إلى  ووصوله 
والطبيّة  الصحيّة  القطاعات  كافّة  استنفرت 
لصد  الكاملة  الجاهزيّة  عن  معلنةً  المنطقة,  في 
الفيروس والحد من انتشاره, ولكن مع عدم توفر 
اإلدارة  قامت  الفيروس,  لهذا  المناسب  الترياق 
الذاتية بوضع خطة طوارئ طبية, ومنها فرض 
حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا, 
المستطاع,  ضمن  وقائية  سلسلةً  الحظر  ليأخذ 
لتخفيف حدة انتشاره, وزيادة الوعي بين الناس 

عن طريق توضيح مدى خطورة هذا الوباء. 

آثار الحظر 

في جولٍة قامت بها صحيفتنا »روناهي« لمواكبة 
الصورة العامة للحظر المفروض على مقاطعة 
عبروا  الذين  المواطنين  ببعض  التقينا  الحسكة, 
عن رأيهم بالحظر، وبيَّنوا بعض الجوانب التي 
على  المفروض  الحظر  ظل  في  منها  يعانوَن 
المنطقة, حيث تباينت آراؤهم بيَن ممتعٍض من 
ضرورية  خطوة  يراه  من  وبين  الحظر  قرار 
الذي  الخلف  أحمد  المواطن  ومنهم  للوقاية, 
المباشر  عدونا  كورونا  فيروس  »أصبح  قال: 

على  الخطيرة  آثاره  فبسبب  الحالية,  الفترة  في 
لمنع  الذاتية  اإلدارة  واضطرار  المواطنين 
متوقف  مباشر وهو  بشكٍل  تأثر عملي  التجول, 

كلياً, ونتمنى أن تتجه األمور نحو األفضل«.
السلوم  عطية  المواطن  تحدث  جهته  ومن   
أعمل  »أنا  نارية:  لدراجة  سائقاً  يعمل  الذي 
التي تعتبر مصدر رزقي  النارية  الدراجة  على 
الحظر  بسبب  العمل  عن  وتعطلي  الوحيد, 
وأتمنى  مادية,  أزمٍة  في  سيدخلني  المفروض 
عناية  وتوجيه  الخبز  توفير  الذاتية  اإلدارة  من 
الحالية  الفترة  في  لدعمنا  اإلنسانية  المنظمات 
والتي تليها, ألننا نعاني من قلة الخبز، وهذا من 

أهم االحتياجات الضرورية التي تلزمنا«.
كامل  شبه  إغالٍق  حالة  األسواق  حالياً  وتشهد 
لقرار  وفقاً  باالفتتاح  المشمولين  باستثناء 
الحظر, مثل المحال التجارية الخاصة باألغذية 
المنظمات  والصيدليات والنقاط الطبية, وبعض 

المختصة بالوضع اإلنساني. 

رضورة الوعي الوقايئ 

دول  كل  على  بظاللها  كورونا  جائحة  »ألقت 
منه,  مفّر  ال  واقعاً  أمراً  وأصبحت  العالم, 

في  نقدمه  أن  نستطيع  الذي  الوحيد  واألمر 
واتباع  الوقاية  ضرورة  هو  الراهنة,  الفترة 
اإلرشادات الصحية«, هذا ما عبر عنه المواطن 
حسين محمود إدريس، وأضاف: »نسمع بشكٍل 
اكتشفتها  التي  واللقاحات  الترياقات  عن  يومي 
ثقة  على  ونحن  لألدوية,  العالمية  الشركات 
في  اللقاحات  بتأمين  ستقوم  الذاتية  اإلدارة  بأن 
علينا  يجب  الحين  ذلك  وإلى  القادمة,  الفترة 
والحرص  الوقائية  بالتعليمات  وااللتزام  الصبر 
على عدم التهاون بالوباء, والتعامل معه بجديٍّة 
تامة«, وشدد على ضرورة التباعد االجتماعي, 
في  الملحة  الحاجة  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيراً 
أهم  من  ألنها  والمياه,  والكهرباء  الخبز  تأمين 
متمنياً  الوباء,  مكافحة  في  الضرورية  الوسائل 
الصحة لكافة الشعوب في شمال وشرق سوريا. 

شمال  مدن  ترتبط   - درباسية  روناهي/ 
طريق  عن  ببعض،  بعضها  سوريا  وشرق 
وباصات  من سرافيس  تتكون  مواصالت  شبكة 
صغيرة، تنقل المواطنين من مدينة إلى أخرى، 
الدرباسية وعامودا محرومتان من  مدينتا  ولكن 

هذه الشبكة.
وفي المجمل؛ فإن وسائط النقل بين مختلف مدن 
وبلدات شمال وشرق سوريا هي مؤمنة نوعاً ما. 
طوال  ساعاٍت  بعضها  عن  تبعد  التي  تلك  حتى 
أن  األحيان  بعض  في  أحدنا  اضطر  وإن  حتى 
إلى  سيصل  المسافر  ولكن  سرفيسين،  يستقل 
وجهته. إال أن ما يثير االستغراب هو أن مدينتين 
مقطوعةً  بينهما  المواصالت  تكون  متجاورتان 

بشكٍل تام. 
بينهما مسافة  الدرباسية وعامودا، تفصل  مدينتا 
3٠ كيلو متراً، أي ما يعادل نصف ساعة فقط، 
أو  عامودا  إلى  الدرباسية  من  المتجه  أن  إال 

بالعكس، يبقى في َحيرةٍ من أمره، فكيف يصل 
إلى وجهته! ألن السرافيس بين هاتين المدينتين 
مقطوعة منذ أكثر من شهرين، وذلك ألسباب ال 

يزال المواطن يجهلها. 

الوقوف يف الطرقات

الدرباسية،  ناحية  من  مواطٌن  سليمان،  فريد 
عامودا،  في  طبيٍب  عند  أسناني  »أعالج  يقول: 
عند الذهاب إلى كل جلسة يتوجب علي االنتظار 
أجد  ريثما  الدرباسية  مدخل  على  لساعات 
أذهب  لكي  المعارف  بأحد  خاصة  نقل  واسطة 
أي  ذاتها،  هي  الطريقة  فإن  العودة  وعند  معه، 
ريثما  المدينتين  مداخل  عند  لساعات  نبقى  أننا 
السابق  »في  سليمان:  ويضيف  ينقلنا«.  ما  نجد 
 - درباسية  خط  على  تعمل  سرافيس  هناك  كان 
عامودا، كانت تنطلق من كلتا المدينتين، أما اآلن 

فقد أُلغيت تلك السرافيس وال نعلم لماذا، فنضطر 
للجوء إلى التشتت في الطرقات«.

األجرة الخصوصية باهظة 
التكاليف

في  متزوجة  الدرباسية  مواليد  من  عمر،  سناء 
بيني  المسافة  أن  من  »بالرغم  تقول:  عامودا، 
لكنني ال  الساعة،  النصف  تتعدى  وبين أهلي ال 
أزورهم إال في المناسبات، وذلك ألن الوصول 
إلى الدرباسية من عامودا بات صعباً جداً بسبب 
نستأجر  زيارة  كل  فعند  السرافيس،  توافر  عدم 
بين  تتراوح  أجرة  لقاء  خصوصية  نقل  واسطة 
ذاته  والمبلغ  ذهاباً  سورية  ليرة  آالف   ١٠  -  8
لإلياب، وهذه تعتبر تكاليف إضافية ندفعها عدا 
عن التكاليف المعيشية األخرى، لذلك بتنا نقتصر 

زياراتنا قدر اإلمكان«. 

بني خدمة املواطن ومصلحة 
السائق

الكراج،  في  األخرى  الخطوط  على  السائقون 
خط  على  سرافيس  وجود  عدم  سبب  أرجعوا 
الخط  سيارات  قلة  أن  إلى  عامودا   - درباسية 
وأغلب  اليوم،  في  واحدة  سفرة  تنقل  كانت 
الذي  األمر  فارغين،  يعودون  كانوا  األحيان 
يسبب لهم خسائر مادة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار 
تقوم  التي  التصليح  التبديل، وإيجار ورش  قطع 
بتصليح األعطال عند حدوثها، ما اضطر سائقو 
هذا الخط إلى التوقف عن العمل أو تغيير الخط.

وهنا تقع الكرة في ملعب المعنيين، حيث أنه ال 
فمن  النقل،  خدمة  بدون  الخط  هذا  إبقاء  يجوز 

إلى  المدينتين  إحدى  من  المتوجه  يضطر  جهة 
بأحسن  أو  باهظة،  تكاليف  دفع  إلى  األخرى 
قامشلو   - درباسية  سرفيس  في  يركب  األحوال 
لينزل في عامودا، ولكنه يدفع أجرة كامل الخط 
)من الدرباسية إلى قامشلو أو العكس( والتي تبلغ 

١٠٠٠ ليرة سورية.
أن  يجب  أيضاً  السائقين  فإن  أخرى  جهة  ومن 
السيارة  بأن هذه  تُراعى مصالحهم، وخصوصاً 
ال  وبالتالي  للرزق،  مصدراً  لهم  بالنسبة  تشكل 
يمكن العمل إذا لم يكن هناك مربٌح من هذا العمل.
معضلة يعاني منها أهالي الدرباسية منذ أكثر من 
شهرين، وإلى اآلن لم تحل، ليبقى السؤال األهم 

هو: هل سيطول انتظار الشعب لهذا الحل؟

إغالق  قرار  دمشق  العاصمة  من  سكان  أعاد 
والجامعات  المعاهد  في  الدوام  وتعليق  المدارس 
أزمة  أبرزها  اقتصادية  أسباب  إلى  الحكومية 
عدد  الزدياد  فقط  وليس  الحادة،  المحروقات 
برر  كما  البالد،  في  بفيروس كورونا  اإلصابات 

القرار الحكومي.

ترصيحات متناقضة

الماضي،  السبت  التربية،  هذا وقد أعلنت وزارة 
الخامس،  المدارس حتى الصف  الدوام في  إنهاء 
يعود  أن  الثامن على  السادس وحتى  وتعليقه من 
مدة  تقليص  تم  فيما  االمتحانات.  لتقديم  الطالب 
والحادي  العاشر  الصفين  في  الدراسي  الفصل 
عشر، وحددت الوزارة بدء االمتحان في الخامس 
والعشرين من نيسان وينتهي في التاسع والعشرين 

من الشهر ذاته.
العالي  التعليم  وزارة  أعلنت  الماضي،  واإلثنين 
الحكومية  الجامعات  في  الدوام  تعليق  السورية 

والخاصة والمعاهد ألسبوعين.

من  أقل  بعد  جاء  الدوام،  وتعليق  إغالق  قرار 
دارم  السوري  التربية  وزير  كالم  من  أسبوع 
أن  يمكن  ال  المدارس  »تعطيل  أن  عن  طباع، 

يخفف من أعداد اإلصابات«.
 : إنَّ حينها،  الحكومي،  للتلفزيون  الوزير  وقال 
إجراءات  ضمن  مستمرة  التعليمية  »العملية 

صحية احترازية«.
وال  السيطرة  »تحت  الوضع:  أن  الوزير  وزعم 

خوف حالياً على العملية التربوية«.
المدرسية  الصحة  مديرية  من  مصدر  وبحسب 
فإن عدد اإلصابات  السورية،  التربية  في وزارة 
تجاوز  دمشق،  حكومة  مناطق  في  المدارس  في 
٢٠٠٠ إصابة، منذ مطلع العام الدراسي الحالي.

طوابري مزدحمة

واستهجن عدد من سكان دمشق إغالق المدارس 
وتعليق الدوام خوفاً من تفشي الجائحة، بينما يقف 
لتعبئة  سواء  طويلة  لساعات  طوابير  في  الناس 

الوقود أو الحصول على رغيف الخبز.

العمر:  من  الخامس  العقد  في  تكسي  سائق  وقال 
»أنتظر ألكثر من عشر ساعات كي أحصل على 
٢٠ ليتراً من مادة البنزين، دون وجود أدنى حد 

من اإلجراءات االحترازية لمواجهة الجائحة«.
وتشهد جميع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة 
المحروقات وأزمة مواصالت،  في  دمشق نقصاً 
وارتفاع  الكهرباء،  في  حاد  تقنين  مع  بالتزامن 
أسعار المحروقات ألضعاٍف في السوق السوداء.

المزة  منطقة  في  عشريني  شاب  عبَّر  حين  في 
بها  تدار  التي  الطريقة  من  استيائه  عن  بدمشق 
الحكومة، وقال: »طوابير  قِبل  السكان من  أمور 
تنشر  بأن  لوحدها  كافية  األفران  على  الخبز 

فيروس كورونا وتجعله متفشياً بين السكان«.

إصابات مرتفعة

وتساءل دكتور في كلية التربية بجامعة دمشق عن 
يتلقاها  لم  التي  الدروس  لتعويض  الحكومة  خطة 
الطالب. وقال لنورث برس إنَّ ذلك »لن يعوض، 
وفي حال كانت الحكومة ترغب فعالً بمنع حدوث 

فاقد تعليمي لكانت أخبرت المدارس بقرارها قبل 
صدروه«.

ودعا الحكومة ِلتُطيل فترة تعليق الدوام، كي تكون 
بحجم أزمة المحروقات الخانقة والمستعصية عن 
سيطرة  مناطق  وتشهد  عديدة.  سنوات  منذ  الحل 
أعداد  في  ملحوظاً  ازدياداً  دمشق،  حكومة 
من  تحذيرات  وسط  كورونا  بفيروس  المصابين 

انهيار النظام الصحي في تلك المناطق.
الحكومي  للفريق  صحفية  تصريحات  وبحسب 
فإن  فيروس كورونا،  لمواجهة  بالتصدي  المعني 
انتشار الفيروس حالياً في مناطق سيطرة حكومة 
مرحلة  أو  الصيف  مرحلة  من  »أسوأ  دمشق: 

الذروة األولى في تموز العام الماضي«.
عدم  اشترط  الحكومي،  الفريق  في  عضو  وقال 

نشر اسمه، إن: »عدد اإلصابات بالفيروس يتزايد 
بشدة منذ شهر وإن جميع المشافي قد امتألت، ما 
اصطناعي  تنفس  جهاز  إيجاد  صعوبة  إلى  أدى 

فارغ فيها«.
كل  يتغير  العالجي  البروتوكول  أن   إلى  وأشار 
للفيروس  الثالثة  الطفرة  مع  مفيداً  يعد  يوم: »ولم 

استخدام األدوية السابقة نفسها«.
أقوى  ألدوية  حالياً  المشافي  »تلجأ  وأضاف: 
ألن  الدم،  ومميعات  الكورتيزون  وخصوصاً 

الطفرة الثالثة لها ولع بتخثير الدم«.
مشفى  في  يعمل  باألورام  مختص  طبيب  وحذر 
اسمه،  نشر  عدم  فضل  الحكومي،  النفيس  ابن 
كمهرجان  والتجمعات  المهرجانات  استمرار  من 
أيَّ  دون  والتعازي  األفراح  وصاالت  التسوق 

ضوابط.
ورأى الطبيب أن ذلك: »سيضع السوريين على 
الجغرافيا  غالبية  ستطال  رابعة  ذروة  مع  موعد 
السورية«. وأضاف: »من المبكر الحديث عن أثر 
إغالق المدارس والجامعات على عدد اإلصابات، 

ألن ذلك حدث قبل عدة أيام فقط«.

خالد أوسو

أحمد الخلف

عبود مصطفى

حسين محمود ادريس

عطية السلوم

الحسكة/ آالن محمد ـ أثنى أهايل الحسكة يف شامل ورشق سوريا عىل قرار اإلدارة الذاتية بتطبيق الحظر عىل بعض املدن نتيجة انتشار جائحة كورونا بشكل كبري؛ إال أنهم أشاروا إىل وقوعهم 
يف أزمة مالية جراء توقف أعاملهم.


