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بعدسة ليالن رسو

المحيط الهندي يستقبل 
ُحطام الصاروخ الصيني

ا إلى زركان بعد   المياه تعود تدريجًيّ
غياب شهر!

الطائشة،  رحلته  الصيني  الصاروخ  اختتم 
بعد أسبوع من التكهنات والترقب، وسقطت 
المحيط  في  صيني  صاروخ  أكبر  بقايا 
الهندي يوم األحد واحترقت معظم أجزائه 
الجوي لألرض وفي  الغالف  لدى دخولها 
لما  وفقاً  المالديف،  جزر  غربي  موقع 

ذكرته رويترز.
 5 مارش  »لونغ  الصاروخ  بقايا  وكانت 
بي« قد أثارت قلق الناس منذ أن أُعِلن عن 
فقدان السيطرة على الصاروخ، بعد إطالقه 
من جزيرة هاينان الصينية في 29 نيسان 
الماضي، غير أن مكتب هندسة الفضاء قال 
إن معظم مكونات الصاروخ »لونغ مارش 

5 بي« احترقت في الغالف الجوي.
بأن  الرسمية  اإلعالم  وسائل  وأفادت   
أجزاء من الصاروخ دخلت الغالف الجوي 
بكين  بتوقيت  صباحاً   10:24 الساعة  في 
في  وسقطت  غرينيتش(  بتوقيت   02:24(
شرقاً  درجة   72.47 الطول  بخط  موقع 

وخط العرض 2.65 شماالً.
دخول  األميركية  الفضائية  القيادة  وأكدت 
شبه  فوق  الجوي  الغالف  الصاروخ 
من  إنه  قالت  أنها  غير  العربية،  الجزيرة 
غير المعروف ما إذا كان الحطام قد سقط 

في  وأضافت  المياه،  في  أو  األرض  على 
لن  إنها  اإللكتروني  موقعها  على  بيان 
تكشف عن موقع سقوط الحطام أو مساحة 

انتشاره غير المعروفين حتى اآلن.
أو  مارش«  »لونغ  الصاروخ  وكان 
األسبوع  أُطِلق  الذي  الطويلة«،  »المسيرة 
بي«   5« طراز  من  الثاني  هو  الماضي 
العمالق بعد أول رحلة له في أيار 2020.

سقطت  الماضي،  العام  في  أنه  إلى  يشار 
أجزاء من أول صاروخ من هذا النوع في 
ساحل العاج وألحقت أضراراً ببعض األبنية 

لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
والطيران  الفضاء  إدارة  رئيس  وقال 
بيان  في  نلسون،  بيل  »ناسا«،  األميركية 
تقلل  أن  للفضاء  المرتادة  الدول  »على 
ألدنى حد األخطار على الناس والممتلكات 
على األرض لدى عودة األجسام الفضائية 
لدخول الغالف الجوي وتعزز الشفافية فيما 
درجة«،  أقصى  إلى  العمليات  بتلك  يتعلق 
فشلت  الصين  أن  الواضح  »من  مضيفاً 
يتعلق  فيما  المسؤولية  بمعايير  الوفاء  في 

بحطامها الفضائي«.

القرى  وبعض  زركان  ناحية  تشهد 
لمياه  انقطاًعا  شهر  قرابة  منذ  لها  التابعة 
الشرب نتيجة خروج سبعة من اآلبار عن 
قِدمها،  بسبب  الغطاسات  لتعّطل  الخدمة 
العمل  عن  غطاسات  سبعة  توقفت  وقد 
القرى  في  وأربعة  المركز  في  ثالثة  منها 
مجموعة  ضمن  تعمل  وكانت  المحيطة، 
آبار تقدر بحوالي 35 بئراً، بعد محاوالت 
عبر  المياه  لتوفير  المياه  لمؤسسة  حثيثة 

صهاريج.
بالمنطقة  المياه  لوضع  متابعة  وفي 
عبد  المواطن  قال  هاوار  وكالة  رصدته 
العزيز إبراهيم من ناحية زركان: »المياه 
مقطوعة منذ 25 يوًما، وعندما نسأل عن 

إلى  تحتاج  الغطاسات  أن  يجيبون  السبب 
من  احتياجاتنا  »نلبي  وأضاف:  صيانة«، 
المياه اآلن عن طريق الصهاريج التي يتم 
والقوات  المياه  مؤسسة  قبل  من  توزيعها 

العسكرية«.
فيما ناشد مواطنون آخرون مؤسسة المياه 
باإلسراع في صيانة الغطاسات، وبخاصٍة 
في أجواء رمضان وأن العديد من األحياء 
لندرة  ناجعة  حلول  انتظار  في  زالت  ما 

المياه.
الرئيس المشترك لمؤسسة المياه في ناحية 
لوكالة  تحدث  إبراهيم،  ممدوح  زركان، 
هاوار عن مشكلة تأمين المياه في الناحية، 

قائاًل: »واجهنا في هذه الفترة مشكلة تأمين 
نتيجة خروج سبعة غطاسات عن  المياه، 
مياه  قطع  ونتيجة  واحد،  آن  في  الخدمة 
االحتالل  جيش  قبل  من  علوك  محطة 
التركي ومرتزقته انشغلت المديرية العامة 
ضمن  المساعدات  لنا  تقدم  التي  للمياه، 

اإلمكانات المتاحة لها«.
قديمة  الغطاسات  أنَّ  بيّن  إبراهيم  ممدوح 
للخدمة  تصلح  تعد  لم  ومهترئة  بل  جداً 
إلى  تدريجيًّا  اآلن  تعود  »المياه  وأضاف: 
أصل  من  غطاسين  إصالح  بعد  األهالي 
التصليح  قيد  الغطاسات  باقي  فيما  سبعة، 
شكل  على  الخدمة  إلى  وستعود  حاليًّا، 

دفعات«.

محمد محمد: قطع المياه عن السوريين 
جريمة بحق اإلنسان والطبيعة

طالب قامشلو يستلمون ثمار 
جهدهم للعام الدراسي

والتركي  السوري  الشأن  في  المتخصص  الحقوقي  قال 
بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان محمد 
مختار محمد أن ما ترتكبه تركيا في مجال حقوق اإلنسان 
التي  الديموغرافي  والتغيير  العرقي  التطهير  وعمليات 
تجريها في سوريا والعراق، وقطعها المياه عن السوريين 
بأن  وأكد  اإلنسانية،  ضد  جرائم  إال  هي  ما  والعراقيين، 
تركيا تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية 
التي تنادي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول...«4

 استلم طالب 
مدارس قامشلو 

جالءهم المدرسي 
بعد إنهاء عام 

دراسي تكلّل 
ببعض الصعوبات 

التي خلّفها 
انتشار فيروس 

كورونا...«2

الُكرد يف ثالث دول أوروبّية 
ُيساندون مقاومة األحرار بمناطق 

الدفاع المشروع
في ثالث دول أوروبية تضامن الُكرد في المهجر مع أخوتهم المقاومين في ساحات 
النضال ضد دولة االحتالل التركي داعين المجتمع الدولي إلى وضع حد للمحتل...«2

بعد أربعة أعوام من التحرير.. 
الطبقة في تنظيم وازدهار مستمر 
 للسكان؛ وذلك بعد مرور أربعة أعوام على تحريرها من رجس 

ً
صنفت مدين�ة الطبقة من أكثر المناطق استقطابا

واليت  الديمقراطية  المدني�ة  اإلدارة  ومؤسسات  لجان  وتشكيل  للمنطقة  التحتي�ة  البىن  إنشاء  وإعادة  داعش 
عملت بشكل واضح وملموس خالل هذه السنوات على سيادة األمن واالستقرار للمنطقة...«5

حملة األندية 
اإلنكلزيية ضد 

العنصرية خطوة 
يف الطريق 

الصحيح

نساء مقاطعة 
قامشلو: الكريال 

هي قوات اإلرادة 
والنضال

يواجه الالعبون في لعبة 
كرة القدم الكثير من اإلهانات 

العنصرية عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، وهذا 
األمر يُشّكل إزعاجاً كبيراً 
للكثيرين منهم، وبخاصةً 
في الدوري اإلنكليزي، 
مما دعا األندية للقيام 

بحملة ضد العنصرية عبر 
اإلنترنت...«10

أكد نساء مقاطعة قامشلو 
أنهن يدعمن مقاومة الكريال 
إلى آخر رمق، وأشرن إلى 
أن االحتالل التركي سيُهزم 

كما هزم في غاري...«3
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211  المنوعاتاألخبار

الُكرد في ثالث دول أوروبّية ُيساندون مقاومة األحرار 
بمناطق الدفاع المشروع

طالب قامشلو يستلمون ثمار
 جهدهم للعام الدراسي

تركيا ُتسِجل أعلى معدل 
سجناء في أوروبا

قرابة النصف سنة وأبطال األمعاء الخاوية 
َيصِمدون في وجه ديكتاتورية أردوغان

القبض على أربعة مرتزقة كانوا ينشطون في 
تنفيذ االغتياالت بدير الزور

مركز ثقافي يدعم الُقّراء في ظل 
انقطاع الكهرباء بقامشلو

مركز األخبار ـ في ثالث دول أوروبية تضامن 
في  المقاومين  أخوتهم  مع  المهجر  في  الُكرد 
التركي  االحتالل  دولة  ضد  النضال  ساحات 

داعين المجتمع الدولي إلى وضع حد للمحتل.
في  والكرد  كردستان  أرجاء  في  الكرد  يواصل 
المهجر بدول أوروبية تضامنهم مع المناضلين 
األحرار الذين حققوا انتصارات عدة ضد الفاشي 
الدفاع  مناطق  في  أطماعه  وأفشلوا  التركي 

المشروع.
وأصدقاء  الكردستانيين  من  اآلالف  وتظاهر 
األلمانية  نورنبرغ  مدينة  في  الكردي  الشعب 
ضد االحتالل التركي والسياسات التي تمارسها 

ألمانيا ضد المؤسسات الكردية.
وأصدقائهم  الكرد  اجتمع  نورنبرغ  مدينة  في 
من  والكثير  الهيئات  عن  ممثلين  بحضور 
السياسة  ضد  األلمانية  والتنظيمات  المؤسسات 
والمؤسسات  السياسية  الحركات  تجاه  األلمانية 

الكردية.
وخالل المظاهرة أوضح طاهر كوجر وهو أحد 
باشور  على  كبير  هجوم  هناك  أن  المشاركين 
تقف  أال  ألمانيا  ندعو  »نحن  وقال:  كردستان 
مكتوفة األيدي وأال تلتزم الصمت أمام ما تفعله 
تركيا تجاه الشعب الكردي وكما نناجي الشعب 
جانب  إلى  ألمانيا  وقوف  يقبلوا  بأال  األلماني 
حرة؛  بحياة  نطالب  ونحن  الدكتاتورية  القوى 
وتضمن  والمساواة  العدالة  قيم  تسودها  حياة 

حقوق اإلنسان«.
دعمها  ألمانيا  توقف  أن  ضرورة  على  وشدد 
جانب  »إلى  مضيفاً  باألسلحة،  وتمويلها  لتركيا 
على  الضغوطات  تمارس  ألمانيا  هذا  كل 
غير  السياسات  بهذه  نقبل  ال  ونحن  مؤسساتنا 

اإلنسانية والال قانونية«.
الكردي  الشعب  أبناء  من  اآلالف  واعتصم  كما 
في بروكسل عاصمة بليجكا ضد هجمات الدولة 

التركية واحتجوا ضد سياسة اإلعدام وممارسات 
الدولة اإليرانية ضد الشعب الكردي.  

باسم  كلمة  آيدار  زبير  ألقى  الفعالية  هذه  في 

االتحاد الوطني الكردستاني قال فيها: »هجمات 
من  هي  كردستان  أراضي  على  االحتالل 
الشعبي  الدفاع  قوات  اإلمبريالية،  قرارات دول 

الكردستاني يقاومون المحتل ويجب على الشعب 
الكردي أن يقف بجانب قوات الكريال جنباً إلى 

جنب في مقاومة المحتل«.
مرسيليا  مدينة  وبالتحديد  أيضاً  فرنسا  وفي 
مظاهرة  في  الكردستانيين  من  المئات  خرج 
االحتالل  دولة  تشنها  التي  بالهجمات  منددة 
والعزلة  المشروع  الدفاع  مناطق  على  التركي 
القائد عبد هللا أوجالن. ودعوا  المفروضة على 

المجتمع الدولي للتدخل ضد الفاشية التركيّة.
حركة  أعالم  المظاهرة  في  المشاركون  ورفع 
أوجالن  عبد هللا  القائد  كردستان وصور  حرية 
تستخدم  التركية  »الدولة  عليها  ُكتب  والفتات 

الغازات السامة في كردستان«.
منشورات  المنظمون  وزع  المظاهرة  وخالل 
باللغة الفرنسية على المارة توضح الجرائم التي 
الشعب  بحق  التركي  االحتالل  دولة  ترتكبها 

الكردي.

مدارس  طالب  استلم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
عام  إنهاء  بعد  المدرسي  جالءهم  قامشلو 
خلّفها  التي  الصعوبات  ببعض  تكلّل  دراسي 

انتشار فيروس كورونا.
بعد إنهاء العام الدراسي للعام 2020ـ 2021 
االبتدائية  للمرحلة  المدارس  طالب  استلم 
واإلعدادية عدا طالب الصف التاسع جالءهم 
المدرسي وسط تمنيات بعام مقبل مكلل بالنجاح 

بعيداً عن المرض.
في مدرسة الجوالن الكامنة في الجهة الغربية 
إدارة  وزعت  قامشلو،  مدينة  من  الجنوبية 
المدرسة الجالء المدرسي على طالب المرحلة 
الدراسية  العملية  االبتدائية وباركت لهم نجاح 
التي تعرضوا لها  على الرغم من الصعوبات 
كون التعليم استمر عدة أشهر عبر نظام األون 

الين وذلك نتيجة فرض الحظر الكلي والجزئي 
انتشار  بعد  المدارس  وإغالق  المنطقة  في 

فيروس كورونا في المنطقة وازدياد نسبته.
الدراسي  للعام  التقييم  بأن  اإلدارة  وذكرت 
كان  الطالب  وأن  شهرين  مستوى  على  كان 
لديهم شغف الدراسة وحب المتابعة ليُكلل ذلك 

بالنجاح على الرغم من انتشار المرض.
ويُذكر أن هيئة التربية والتعليم كانت قد أقّرت 
 2021 ـ   2020 لعام  الدراسي  العام  بإنهاء 
في الثالث من أيار الجاري عدا طالب الثالث 
اإلعدادي والثانوي الذي سيستكملون دراستهم 
لتجري بعدها االختبارات العامة للعام الدراسي 

بتاريخ 7 حزيران القادم.

السجناء  عدد  انخفض  بينما  ـ  األخبار  مركز 
خالل  ُمطّرد  بشكل  أوروبا  في  بالسجون 
يناير  من  اعتباًرا  الماضية  السبع  السنوات 

2020، سجلت تركيا أعلى معدل لإلدانات.
مباشرةً  روسيا  على  تتقدم  تركيا  أن  حين  في 
بهذا المعدل، فإن عدد السجناء في هذين البلدين 
كان أعلى بكثير من الدول األوروبية األخرى.
وفق اإلحصائيات السنوية التي نشرها مجلس 
أوروبا حول السجناء في السجون لعام 2020، 
معدالت  أعلى  لديها  التي  الدولة  تركيا  كانت 

إدانة لكل 100،000 شخص.
 ،2020 لعام  أوروبا  مجلس  تقرير  وبحسب 
بنسبة  ارتفع  التركية  السجون  نزالء  عدد  فإن 
115.3 في المائة بين عامي 2010 و2020.
 17 تجديد  تم  العدل،  وزارة  تقرير  وبحسب 
سجون  بناء  ويستمر  الماضي،  العام  سجناً 
جديدة في 26 منطقة. ووفق الوزارة يوجد في 
تركيا حالياً حوالي 300 ألف سجين، بعد أن 
كان الرقم في عام 2010، 120 ألفًا، وفي عام 

2000 كان هناك 48 ألفًا 758 سجناً فقط.
الصحفيين  من  كبير  عدد  وجود  إلى  يشار 
والمدافعين  واألكاديميين  والكتّاب  والسياسيين 
عن حقوق اإلنسان في السجون التركيّة بسبب 

انتقادهم نظام أردوغان.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 
المحاكمة  وضمانات  القضائية  السلطة  إن 
في  تجاهلها  تم  القانونية  واإلجراءات  العادلة 
اإلرهاب  مكافحة  قانون  استخدام  وتم  تركيا 

بشكل موّسع العتقال المعارضين.

بحملة  المقاومون  يستمر  ـ  األخبار  مركز 
مرور  بعد  الطعام  عن  المفتوح  اإلضراب 
النصر  على  مصممين  سنة  نصف  قرابة 
وتحقيق مطالبهم ضد سياسة القمع التعسفي 
بحق  التركي  االحتالل  دولة  تمارسها  التي 

القائد عبد هللا أوجالن.
تتواصل حملة اإلضراب المفتوح عن الطعام 
التي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجون 
باكور كردستان وتركيا ضد العزلة المشددة 

أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على 
بمقاومتهم  164مستمرين  الـ  يومها  في 
تفرضها  التي  اإلبادة  وسياسة  التعسف  ضد 
ضد  أردوغان  برئاسة  التركيّة  السلطات 
هللا  عبد  اإلنسانية  وقائد  عام  بشكل  الكرد 

أوجالن بشكل خاص.
السابع  بتاريخ  السياسيون  المعتقلون  بدأ 
الماضي حملة  الثاني  تشرين  والعشرين من 
اإلضراب المفتوح عن الطعام إلنهاء العزلة 

المشددة التي تطال قائد الشعب الكردي عبد 
هللا أوجالن في سجن جزيرة إيمرالي وإنهاء 
في  المعتقلون  لها  يتعّرض  التي  االنتهاكات 

السجون.
المقاومون في السجون التركيّة يُصّرون على 
وسط صمت  القوية  بإرادتهم  النصر  تحقيق 

دولي تجاه ما يحصل في إيمرالي.

مركز األخبارـ  ألقت القوات الخاصة في قوى 
األمن الداخلي لشمال وشرق سوريا القبض 
في  الشحيل  منطقة  في  مرتزقة  أربعة  على 

الريف الشرقي لدير الزور.
لقوات  اإلعالمي  المركز  نشره  لبيان  ووفقًا 
الجاري،  أيار   9 األحد  الديمقراطية  سوريا 

فإن أربعة مرتزقة ضمن خلية تابعة لداعش 
كانت تنشط في تنفيذ االغتياالت في المنطقة، 

أُلِقَي القبض عليهم.
وأكد البيان أن عمليات االغتيال كانت تطال 
سوريا  وقوات  العشائر  ووجهاء  المدنيين 
البيان  وضمن  األمنية.  والقوى  الديمقراطية 

األمن  قوى  في  الخاصة  القوات  أشارت 
أنهم  إلى  سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي 

ضبطوا وثائق بحوزة المرتزقة.
المرتزقة  على  القبض  عملية  وجرت  هذا 

بدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش.

الكهرباء  انقطاع  زيادة  نتيجة  ـ  األخبار  في مدينة قامشلو أعلن مركز اتحاد مثقفي روج مركز 

آفاي كردستان عن افتتاح مركز للمطالعة ودعا 
ممتع  وقت  وقضاء  زيارته  إلى  القراءة  ُمحبي 

هناك.
في  الكهربائي  التيار  تقنين  ساعات  زيادة  بعد 
روج  مثقفي  اتحاد  مركز  أعلن  قامشلو  مدينة 
ركن  افتتاح  عن   )HRRK( كردستان  آفايي 

خاص للمطالعة.
من  بدءاً  وذلك  لزيارته  المثقفين  كافة  فيه  دعا 
ظهراً  الثانية  ولغاية  صباحاً  العاشرة  الساعة 
يومياً عدا يوم الجمعة، علماً أن المركز يُراعي 
حالة التباعد االجتماعي، ويوفر اإلنترنت والتيار 

الكهربائي خالل هذه الفترة من اليوم.

ستة فحوصات ُينصح بإجرائها بعد التعافي من كورونا

الجمل روشان يحمل الكتب إلى أفقر أطفال باكستان

فوائد الليمون بالماء

من  تعافوا  الذين  المرضى،  من  العديد  يعاني 
فيروس  بعد  ما  مضاعفات  من  كوفيد-19، 
كوفيد«  بـ«لونغ  أيضاً  تُعرف  والتي  كورونا، 
قد  تأثيرات  تشمل  والتي   ،)Long COVID(
كورونا.  من  التعافي  بعد  طويلة  لفترة  تستمر 
بريطانيا«  في  الوطنية  الصحة  لـ«خدمة  ووفقاً 
أن  يمكن  األشخاص،  لبعض  بالنسبة   )NHS(
يتسبب فيروس كورونا بظهور أعراض تستمر 
ما  وهذا  العدوى،  زوال  بعد  أو شهور  ألسابيع 

يسمى أحياناً بمتالزمة ما بعد كوفيد-19.
من  التعافي  يستغرقه  الذي  الوقت  يختلف 
كوفيد-19 من شخص آلخر، حيث يشعر الكثير 
أسابيع  أو  أيام  في غضون  بالتحسن  الناس  من 
قليلة، وسوف يتعافى معظمهم تماماً في غضون 
األشخاص،  لبعض  بالنسبة  لكن  أسبوعاً؛   12

يمكن أن تستمر األعراض لفترة أطول.
ومن أعراض كوفيد طويل األمد:

أو  الصدر  ألم في  ـ  التنفس  في  ـ ضيق  )التعب 
)ضباب  والتركيز  الذاكرة  في  مشاكل  ـ  ضيق 
خفقان  ـ  )األرق(  النوم  في  صعوبة  ـ  الدماغ( 
القلب ـ دوخة ـ ألم المفاصل ـ االكتئاب والقلق ـ 
طنين األذن ـ الشعور بالغثيان ـ اإلسهال ـ آالم 
درجة  في  ارتفاع  ـ  الشهية  فقدان  ـ  المعدة  في 

ـ  الحلق  احتقان في  ـ  ـ سعال ـ صداع  الحرارة 
تغيرات في حاسة الشم أو التذوق ـ طفح جلدي(.
أما االختبارات التي قد تحتاج إلى إجرائها بعد 
التالي، ونشير هنا  فتشمل  التعافي من كورونا، 
إلى أن هذه المعلومات لالسترشاد فقط، استشر 
كنت  إذا  ما  تحديد  في  سيساعدك  الذي  طبيبك 

بحاجة الختبارات وما هي.
ـ فحوصات الصدر: يشكو العديد من األشخاص، 
مشاكل  من  كورونا،  فيروس  من  تعافوا  الذين 
إجراء  األمر  يتطلب  قد  ثم  ومن  بالرئة،  تتعلق 
 ،)chest x-ray( للصدر«  أشعة  »صور 
الرئة،  إذا كان هناك مضاعفات في  لمعرفة ما 

أيضاً قد يتم إجراء فحص للتنفس.
ـ فحوصات القلب: في بعض الحاالت قد تسبب 
في  النطاق  واسع  التهاباً  كوفيد-19  عدوى 
الجسم، وقد يشمل ذلك القلب مما يؤدي إلى تلف 
في عضالته، وقد يقود لمشاكل مثل عدم انتظام 
ومن  القلب.  عضلة  والتهاب  القلب  ضربات 
و«تخطيط  القلب«  »تصوير  القلب  فحوصات 

القلب«.
الشامل«  الدموي  »العد  الشامل:  الدموي  العد  ـ 
سي«  بي  »سي  باسم  اختصاراً  ويُعرف 

)CBC(، ويفحص أعداد كريات الدم الحمراء، 
وكريات الدم البيضاء، والصفائح الدموية.

ـ فحص سكر الدم: قد يؤثر فيروس كورونا في 
الدم،  سكر  في  تقلبات  إلى  ويؤدي  البنكرياس 
أن  إلى  ألمان  باحثون  توصل  شباط  شهر  وفي 
الفيروس قد يؤثر على القلب واألوعية الدموية 
والجهاز العصبي، كما يمكنه التأثير أيضاً على 
بيان  في  جاء  ما  وفق  الغذائي،  التمثيل  عملية 

صحفي نشره المستشفى الجامعي لمدينة أولم.
رئيس  نائب  فاغنر،  مارتين  البروفيسور  وقال 
قسم الغدد الصماء في المستشفى الجامعي لمدينة 
يظهرون  كوفيد-19  مرضى  بعض  »إن  أولم: 
اضطراباً في مستوى السكر في الدم، في حاالت 
كوفيد-19 الصعبة تظهر على بعض المرضى 
مرضى  لدى  تكون  التي  نفسها،  األعراض 
السكري من النوع األول، الذي يعود إلى نقص 
مادة األنسولين«، ومن بين هذه األعراض ارتفاع 
مستوى  وارتفاع  الدم  في  السكر  مستوى  نسبة 
فحوصات  بإجراء  ينصح  لذا  الدم.  حموضة 
إذا كان  الكوليسترول، خاصةً  للغلوكوز وأيضاً 
الشخص يعاني من حاالت مرضية سابقة؛ مثل 
الفئة  من  كان  أو  الدهنيات،  وارتفاع  السكري 

المعرضة لخطر اإلصابة بمرض القلب.

من  أشهر  بعد  العصبية:  الوظائف  اختبارات  ـ 
مشاكل  عن  المرضى  من  العديد  أبلغ  الشفاء 
وضباب  االكتئاب  مثل  ونفسية؛  عصبية 
هذه  في  ولذلك  التفكير(،  في  )تشويش  الدماغ 
المخ  وظائف  اختبارات  بإجراء  ينصح  الحالة 

واألعصاب.

 )D( »دي«  فيتامين  دي:  فيتامين  اختبار  ـ 
وفقاً  المناعة،  وظيفة  يدعم  مهم  غذائي  عنصر 
لبعض المعطيات، فإن مكمالت فيتامين دي قد 
تساعد في عملية التعافي من كوفيد-19. استشر 
طبيبك، ويمكن إجراء اختبار لتحديد ما إذا كنت 
تعاني من نقص في فيتامين دي، وستستفيد من 

المكمالت.

تعدّ خدمات المكتبة المتنقلة بمنزلة شريان حياة 
أن  بعد  بلوشستان،  إقليم  في  للطالب  تعليمي 

أغلقت المدارس أبوابها جراء تفشي الوباء.
»الغارديان«  صحيفة  نشرته  تقرير  وفي 
شاه  الكاتب  قال  البريطانية،   )theguardian(
مير بالوش إن شاراتون أرادت أن تكمل تعليمها 
لكنها اضطرت إلى ترك المدرسة وكتبها الحبيبة 
عندما تزوجت في سن 15 عاماً. واآلن بعد أن 
بلغت 27 عاماً، غدت شاراتون سعيدة بعودتها 
إلى القراءة، إذ يزور الجمل قريتها الصغيرة كل 

أسبوع محّمالً بالكتب.
ُرزقت شاراتون بأربعة أطفال يبلغ أكبرهم 11 
عاماً وأصغرهم 18 شهراً، وهي تقرأ لهم جميعاً 
مع األطفال اآلخرين في القرية، وفي كل أسبوع 
عندما يأتي الجمل روشان إلى منزلها في قرية 
ماند التي تقع على بُعد نحو 12 ميالً من الحدود 
تعيد  الباكستاني،  بلوشستان  إقليم  في  إيران  مع 
أخرى  وتأخذ  استعارتها  التي  الكتب  شاراتون 

جديدة.

األطفال سعداء بالجمل

إلى  قِدم  عندما  »الجمل  إن:  شاراتون  وقالت 
منطقتنا أول مرة كان األطفال سعداء ومتحمسين 
في  طويل  وقت  منذ  المدارس  أُغلقت  لقد  جداً، 
المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا، وال نملك 

هنا أي مكتبات، لذلك كان الجمل محّل ترحيب 
لدى جميع األطفال«.

باكستان  أقاليم  أكثر  من  بلوشستان  إقليم  ويعدّ 
العقدين  في  االنفصالي  التمرد  دمره  فقد  فقراً، 
الماضيين، وتبلغ نسبة تعليم اإلناث هناك %24 
مستوى  على  المعدالت  أدنى  أحد  وهو  فقط 
كما  الذكور،  بين   %56 بنسبة  مقارنةً  العالم، 
يضم اإلقليم أعلى نسبة لألطفال المنقطعين عن 

الدراسة في البالد.
ويبرك عند  أربع قرى،  الجمل روشان  ويزور 
يمكن  شاراتون، حيث  مثل  »ناشط«  كل  منزل 
أعمارهم  تتراوح  الذين  المنطقة  أطفال  لجميع 
أن يقرؤوا ويستعيروا الكتب  بين 4 و16 عاماً 

ويتبادلوها في ما بينهم.

فكرة استخدام الجامل

وحسب فازول بشير منسق المكتبة فإن: »اآلباء 
يمنح  فهو  لذلك،  بالحماسة  يشعرون  واألطفال 
القراءة،  بإمكانهم  زال  ما  بأنه  لكثيرين  األمل 
على  يعملون  الموظفين  من  مجموعة  وهناك 
التعبئة والحشد للوصول إلى الناس وتوعيتهم«.

وعندما تسبب »كوفيد-19« في إغالق المدارس 
بإقليم بلوشستان، ابتكرت امرأتان في ماند فكرة 
الوزيرة  جالل  زبيدة  وهما  الجمال،  استخدام 

وشقيقتها  الباكستانية،  الحكومة  في  الفدرالية 
رحيمة جالل وهي مديرة مدرسة ثانوية محلية.

»حافالت ألف ليلة للكتب«

استخدام  فكرة  أن  رحيمة  عن  الكاتب  ونقل 
وهي  وإثيوبيا،  منغوليا  من  استلهمت  الجمال 
أرضهم  تضاريس  مع  تتماشى  مناسبة  فكرة 

المقفرة والوعرة البعيدة.

ليلة  ألف  »حافالت  جمعية  بالكتب  وتبرعت 
للكتب« في الهور التي تعمل في مجال عربات 
تجربة  ونجحت  المدينة،  في  المتنقلة  المكتبات 
مكتبة الجمل بالفعل، ومن المفترض أن تنطلق 

جولة أخرى في األشهر الثالثة المقبلة.
وصّرحت شاراتون بأن األطفال باتوا ينتظرون 
أن  يرغبون  فهم  الصبر،  بفارغ  الجمل  وصول 
عن  السؤال  عن  ينفكون  وال  الكتب  يطالعوا 
موعد وصولها، وهي تودّ توفير مزيد من الكتب 

العلمية ليتعلم أطفالهم منها عن طريق التجربة.

من  كثيراً  هناك  إن  جالل  الشقيقتان  وتقول 
االهتمام بالبرنامج في مناطق أخرى، وقد أطلقتا 
مكتبة أخرى في مدينة جوادار في بلوشستان مع 

جمل يُدعى شيراج.

مكتبة الجمل

خمس  يزور  شيراج  الجمل  أن  الكاتب  وذكر 
قرى كل أسبوع مع سائسه وإسماعيل يعقوب، 
وهو متطوع ومعلم. وفي أحد األيام عندما ذهب 
القرية،  من  المدرسة بدالً  إلى عمله في  يعقوب 
أحد  من  المحمول  هاتفه  على  اتصاالً  تلقى 
األطفال يسأله عن سبب غيابه، فقد كان أطفال 
الصبر،  بفارغ  الكتب  ينتظرون وصول  القرية 
لكن  والدراسة،  للمطالعة  جدًا  متحمسون  فهم 
الدولة مع األسف ال تستثمر في التعليم، على حد 

تعبير يعقوب.
وأشار الكاتب إلى أن جواد علي، البالغ من العمر 
وقد  معلماً،  يصبح  أن  إلى  يطمح  سنوات،   10
وتعبيراً  الجمل،  مكتبة  من  الكتب  باستعارة  بدأ 
عن إعجابه بفكرة مكتبة الجمل، يقول جواد إنه 
أصبح يتعلم أشياء جديدة من هذه الكتب ويطالع 
القصص ويفهم الحكايات المصورة، لكنه يرغب 
ويحلم  مختلفة  بلغات  الكتب  من  مزيداً  يقرأ  أن 

بزيارة المكتبات وااللتحاق بالمدارس.

ـ التقليل من خطر اإلصابة بأمراض القلب: 
إذ تُعتبر هذه األمراض بما في ذلك النّوبات 
القلبيّة، والجلطات الدماغية، من أكثر أسباب 
الوفاة شيوعاً في العالم، ويؤدي تدني مستويات 
فيتامين ج في الدم إلى زيادة خطر اإلصابة 
حدوثها  نسبة  تزيد  التي  الدماغيّة،  بالجلطة 
عند أولئك الذين يعانون من زيادةٍ في الوزن، 
الفاكهة  تناول  ويرتبط  الدم،  وارتفاع ضغط 
اإلصابة  خطر  بخفض  ج  بفيتامين  الغنيّة 
بأمراض القلب، ووِجد أّن األلياف الموجودة 
الكوليسترول  تقلل مستويات  الحمضيات  في 
في الدم، ويمكن للزيوت األساسيّة الموجودة 
الكوليسترول  جزيئات  حماية  الليمون  في 

الضار من التأكسد.
الكلى:  بحصوات  تكّون  خطر  من  يُقلل  ـ 
عصير  أّن  الدّراسات  بعُض  أظَهرت  حيث 
الليمون، قد يكون فعّاالً في الوقاية من تكّون 
الستريك  لحمُض  يُمكن  إذ  الكلى،  حصوات 
الموجود في الليمون أن يُقلل من خطر تكّون 
تجد  لم  المقابل  في  أنّه  إال  الحصوات،  هذه 

دراساٌت أخرى أّي تأثير.
حيث  الدم:  بفقر  اإلصابة  خطر  من  يُقلل  ـ 
األكثر  الحديد  نقص  بسبب  الدم  فقر  يُعتبر 
ما  مرحلة  في  النساء  عند  خصوصاً  شيوعاً 
احتواء  من  وبالّرغم  الطمث،  انقطاع  قبل 
إال  الحديد،  من  كّمياٍت ضئيلٍة  على  الليمون 

فيتامين  من  مرتفعٍة  نسٍب  على  يحتوي  أنّه 
امتصاص  يزيد  مّما  السيتريك،  ج، وحمض 
الحديد من األطعمة األخرى، وبالتالي يمكن 
لليمون أن يُساعد على منع حدوث فقر الدم. 

الدماغ:  بأمراض  اإلصابة  خطر  من  يُقلل  ـ 
حيث يحتوي الليمون على مواد كيميائيّة يُمكن 
الدماغ من  تُحافظ على سالمة خاليا  أن  لها 
أّي تأثير قد تُسببه المواد الساّمة داخل الجسم، 
باإلضافة إلى أنّها يمكن أن تحمي من موت 
الخاليا، وحدوث االلتهابات، وقد يساعد ذلك 
الدماغ،  بأمراض  اإلصابة  من  الوقاية  على 

مثل: مرض الزهايمر، ومرض باركنسون.
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نساء مقاطعة قامشلو: الكريال هي قوات 
اإلرادة والنضال

نساء »سجنان« يصنعن األواني بحب وشغف

مقاومة  يدعمن  أنهن  قامشلو  مقاطعة  نساء  أكد 
الكريال إلى آخر رمق، وأشرن إلى أن االحتالل 

التركي سيُهزم كما هزم في غاري.
واسعة  هجمات  التركي  االحتالل  جيش  يشن 
على مناطق آفاشين وزاب ومتينا التابعة لمناطق 
نيسان  شهر  من   23 الـ  منذ  المشروع  الدفاع 
وسط  كاري،  جبال  في  هزيمته  بعد  الفائت، 
حملة  إطار  في  الكريال  لقوات  بطولية  مقاومة 

صقور زاغروس الثورية.
وجه  وعلى  الكريال،  مقاتلو  ويتصدى 
ستار  ـ  الحرة  المرأة  وحدات  الخصوص، 
التي  التركي،  االحتالل  لهجمات   ،YJA Star 
والمقاومة  المناضلة  المرأة  طابع  فيها  يظهر 
مقاومة  تكون  كيف  وتبين  النصر  إلى  الساعية 
ردود  تستمر  هذا،  جانب  إلى  المناضلة.  المرأة 
الكريال،  لقوات  الداعمة  الكردي  الشعب  فعل 
حيث أعربت نساء مقاطعة قامشلو، خرجن في 
مظاهرة منددة بالهجمات، عن دعمهن لمقاومة 

قوات الكريال.

»سنقاوم لياًل ونهاًرا«

واستنكرت نسرين باشو من نساء ناحية عامودا 

الدفاع  مناطق  على  التركي  االحتالل  هجمات 
األولى  المرة  ليست  »هذه  وقالت:  المشروع، 
مناطق كردستان، حيث  تركيا  فيها  تهاجم  التي 
في  حصل  ما  إعادة  إلى  مرة  كل  في  تسعى 

التاريخ من مذابح«.

يدعمن  عامودا  ناحية  نساء  أن  نسرين  وأكدت 
ضد  المشروع  الدفاع  مناطق  في  المقاومة 
لسنا  »نحن  قائلةً:  التركي،  االحتالل  هجمات 
سياسات  كافة  ماهية  ندرك  أصبحنا  كالسابق، 

االحتالل التركي«.

باالستمرار  الكردي  الشعب  نسرين  وطالبت 
التركي،  االحتالل  هجمات  ضد  بفعالياته 
اتجاه  موقف  باتخاذ  الدولي  المجتمع  وطالبت 

هجمات تركيا.

مدينة  من  يوسف،  حزبية  حيّت  جانبها،  ومن 
التفافهن  الكريال، مؤكدة  قامشلو، مقاومة قوات 
لياًل  »سنقاوم  وقالت:  القوات،  نضال  حول 
القائد  أجل  من  لنا،  نفس  آخر  إلى  ونهاًرا، 
في  أبنائنا  وجميع  الكريال،  وقواتنا  أوجالن 

جبهات الحرب ضد العدو«.
يستطيع  لن  التركي  »االحتالل  حزبية:  وأكدت 
الوصول إلى النصر نهائيًّا، ألننا نحن أصحاب 
حليفنا،  دائًما  النصر  وسيكون  واألرض  الحق 
لذلك، على كافة الكرد أن يكونوا يدًا واحدة ضد 

هجمات تركيا«.
هذا، وبيّنت هدية رمو أن قوات الكريال هي قوات 
اإلرادة والنضال، وأردفت: »كما هزم االحتالل 
التركي في كافة هجماته سيهزم في جبال زاب 
وآفاشين ومتينا أيًضا«، وطالبت الشعب الكردي 
وزادت:  الكريال،  قوات  مقاومة  ومساندة  بدعم 
»ألن هذه الهجمات ليست على الكريال فقط بل 

هي حرب واستهداف للشعب الكردي عامة«.
أننا  وقالت هدية رمو في ختام حديثها: »نعاهد 
سندعم قوات الكريال وشهداءنا إلى آخر رمق، 
القائد عبد هللا أوجالن أصبحا  ألن فكر وفلسفة 

جزًءا من حياتنا«.
وكالة هاوار

وشغف،  بحب  األواني  يصنعن  سجنان  نساء 
ويسبغن  بعنايتهن  يطعمنها  فخارية  آنية  وكل 
عليها مهارتهن المكتسبة من تجارب السنين كما 
مال  بمقولة »يوفى  األم جنينها، مؤمنات  تطعم 

الجدّين وتبقى صنعة اليدين«.
محافظة  أرياف  في  النائية  البلدة  سجنان  في 
والبرد  الحر  يقاومن  نساء  التونسية  بنزرت 
المنطقة  تراث  صناعة  على  ليحافظن  والفقر، 
بجمالها  تتميّز  َسجنان،  الفخار،  صناعة  في 
كذلك  الشاسعة،  وغاباتها  الرملية  وشواطئها 
النساء  على  يسّهل  ما  وهو  الطين،  فيها  يتوفّر 
أيضاً  المدينة  وعرفت  الفخار،  لصناعة  اقتناءه 
هناك  النساء  وتعمل  الفخار،  عاصمة  باسم 

كحافظات لتراث األجداد. 
في  أعمارهن  أفنين  السن  في  الكبيرات  النساء 
العالمية  إلى  وأوصلنه  الفخار  وإتقان  صناعة 
بعد أن صنفته اليونسكو كتراث عالمي، وكانت 
قد تقدمت به تونس إلى القائمة التمثيلية للتراث 
اليونسكو، وبعد مرور  المادي في  الثقافي غير 
عشرين عاماً تم تسجيله رسمياً في 20 تشرين 

الثاني 2018.
الحياة  مصاعب  الفخار  عاصمة  نساء  تقاوم 
و«غناي«  »كوانين«  لصناعة  الطين  لتطويع 
وتعرف  معينة،  مواسم  في  عليها  اإلقبال  يزداد 
كساداً بقية أشهر السنة نظراً لعدم اهتمام الدولة 

بها.
التقت وكالة أخبار المرأة بعدة نسوة أتقنَّ صناعة 
الفخار البربري كما يطلقن عليه، حيث تقاسمنا 

معهن يومهن في صناعة بعض األواني.

تكاد تكون حكراً عليهن

تقول فضيلة السعيداني )50عاماً( وهي أم لثالثة 
منذ صغرها  الفخار  تعلمت صناعة  أنها  أبناء، 
على يدي والدتها »كنت أساعد أمي في أوقات 
الفخار، وهي حرفة  الفراغ عندما كانت تصنع 
تكون  وتكاد  القدم،  منذ  سجنان  نساء  توارثتها 
تضطرني  »حين  وتضيف:  عليهن«،  حكراً 
إلى عدم مزاولة عملي  المناسبات  أو  الظروف 

ولو ليوم واحد أشعر وكأن شيئاً ما ينقصني«.   
وفيما بعد حولت فضيلة السعيداني مهارتها في 
ولعائلتها،  لها  رزق  مصدر  إلى  الفخار  صنع 
وعن سؤالنا حول مراحل تصنيع أواني الطين، 
بعد  الجبل  في  الغار  من  بالطين  »نأتي  تقول: 
استئجار شاحنات لجلبه، ونضعه في الماء لمدة 
والباقي  بطحنه،  نقوم  منه  يتكسر  وما  يومين، 
مكان  في  تجف  نتركها  ثم  الكوانين،  به  نصنع 
يحبذ  ال  سجنان  فخار  إن  إذ  الحرارة،  معتدل 
ندخلها  ثم  الرطوبة،  الحرارة وال  الطقس شديد 

إلى الفرن«.
من  األبيض  التراب  من  بنوع  »نأتي  وتابعت: 
ال  حتى  صناعتها  بعد  األواني  لطالء  الجبل، 
النهائية  العملية  الفرن،  في  قبل وضعها  تنكسر 
األواني،  حرق  أي  »الحمي«،  في  تتمثل 
الذي  الحطب  باستخدام  مشتعلة  نار  باستعمال 

يتوفر في الغابات القريبة«.

مشاركتها يف معارض
 محلية ودولية

ووصفت مشاركتها في معارض محلية صغرى 
وكبرى ودولية، وتحديداً في العاصمة الفرنسية 
باريس، حيث تبادلت الخبرات مع مختصات في 

صناعة الفخار في فرنسا، بالرائعة والمفيدة.
أما سارة بن أحمد )55 سنة(، أّم لخمس بنات، 
حيث  والدتها،  من  الصنعة  اكتسبت  بأنها  تقول 
رزق  مورد  وكانت  الطين  أواني  بين  ولدت 
»إن  اليوم،  الصغيرة  وأسرتها  قديماً  عائلتها 
مهنة النساء الوحيدة في هذه المنطقة هي صناعة 

الفخار وتزيينه«.
الكوانين  »نصنع  تقول:  إبداعها،  مجال  وحول 
الخشبي  الفحم  فيه  يوضع  فخاري  إناء  وهو 
أو  »الغنّاي«  أما  اللحم،  أو شواء  الشاي  لصنع 
يبلغ  مستديره  فخارية  آنية  فهو  »الطاجين«، 
الخبز  إعداد  في  تستعمل  نحو 40 سم،  قطرها 
من  كثير  لدى  مفضلة  تقليدية  كطريقة  والشواء 
تتماشى  أفكار جديدة  ابتكار  إلى  إضافةً  الناس، 

ومتطلبات السوق التونسية«.
القديمة، تقول سارة بن  بالطريقة  التمسك  وعن 
التي  التقليدية  بالطريقة  متمسكات  أحمد: »نحن 
أو  تغييرها  ونرفض  أجدادنا،  من  اكتسبناها 
أهمها  كثيرة،  ألسباب  آالت صناعية،  استخدام 
أن اآلنية تعيش أكثر، باعتبار أن عبق التاريخ 
صناعة  ألي  مصاحبين  يظالن  اإلبداع  ولمسة 

تقليدية«.
وذكرت: »كل عملنا يدوي، وهذه ميزته، نجلب 
الطين من الجبل ونضعه في الماء لمدة يومين، 
ثم نتركه يجف في مكان معتدل الحرارة، ومن 
ثم نستخدمه في تشكيل األواني التي تتطلب وقتاً 
أيام حتى تنضج، حيث  يدوم من يوم إلى ثالثة 
أنها تحتوي مواد عضوية من الطين المحروق 

واألعشاب التي تحافظ على الصحة العامة«. 
بالصحة  مضّرة  غير  األواني  تلك  أن  وتؤكد 
جانب  إلى  وتقديمه،  الطعام  لطهي  وتستخدم 
المحيطة  البيئة  التي تعكس  البديعة  الفنية  القطع 
بكل مفرداتها وكائناتها وزخارفها، وتؤكد: »هي 

منتج يدوي من األلف إلى الياء«.
أنه  سجنان  فخار  ميزة  أن  على  النساء  وتجمع 
طبيعي مائة بالمائة، سواء في مواده األولية أو 
وله  البربرية  برسومه  ويتميّز  إعداده،  طريقة 
وعن  بسجنان،  النسوة  حكايات  تحاكي  رموز 
اآلنية  أحمد »يبلغ سعر  بن  تقول سارة  أسعاره 

من  يشكو  كثيراً  الحريص  لكن  دوالر،   2.5
السعر، لكنه ليس على اطالع أو ال يدرك أن تلك 
األواني تمر بـ 16 مرحلة حتى تكون »عروسة 
متكاملة« في أبهى حلة وزينة سجنانية أصيلة«.
إلى أن حرفيات سجنان يجدن  النسوة  وأشارت 
منتوجاتهّن،  ترويج  عملية  في  كبيرة  صعوبة 
حتى أّن بعضهّن يتسّمرن على جنبات الشوارع 
الحرفيين  عن  بحثاً  طويلة  لساعات  الرئيسية 
الذين يرغبون في اقتناء منتوجات الفّخار الذي 
يثّمن في الذاكرة الشعبية التونسية، نظراً لقيمته 
الصحية عند استعماله، سواًء في حفظ الغذاء أو 
المصنوعة  استهالكه، وهي أفضل من األواني 
من البالستيك، التي تخلّف بعد طول استعمالها 

أمراضاً عديدة.
ونوهن إلى أنهن شاركن في معارض عديدة إال 
المنافسة  قوة  العتبار  كاٍف  غير  يظل  ذلك  أن 
في األسعار عالوة على وجود مشاكل كثيرة في 
الترويج ومن بينها التنقل إلى العاصمة والمدن 
التونسية لعرض اإلنتاج، وهو ما ساهم في تأزم 

عملية التسويق. 

تعمل منذ أكرث من 50 عاماً

فيما حليمة بن عبد هللا، وهي في العقد السابع من 

عمرها، تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 50 
عاماً، فهي كما تقول تعلمت هذه الحرفة من أم 
زوجها، تقوم بصناعة »السبح« وهي عبارة عن 

ديكور منزلي.
إلى  الطين  مهنتهن من جلب  تعب  تروي قصة 
تركه في الماء يومين وصوالً إلى طحنه وتهيئته 
مورد  »الفخار  الفرن،  في  وضعه  ثم  وتشكيله 
رزقنا الوحيد، حيث يؤّمن لنا مصاريف تدريس 
أبنائنا وما نحتاجه في الحد األدنى في معيشتا... 

ال عمل لنا غيره، وهو يعد فخر األجداد«.
ممارسة  فإن  هللا  عبد  بن  حليمة  تقول  وكما 
تقليداً  يعتبر  بسجنان  اليدوي  الفخار  صناعة 
اجتماعياً، يكاد يكون معّمماً على جميع النساء، 

وإن اختلفت درجة اإلتقان وكثافة النشاط.
صنعة  اكتسبت  بدورها  السعيداني  فاطمة 
رزقها  مصدر  وبات  زوجها،  أم  من  الفخار 
أبنائها، وتوفير  للعيش وتدريس  األول والوحيد 
في  الصنعة  هذه  أن  تؤكد  الحياتية،  حاجياتها 
طريقها إلى االندثار، موجهة نداًء إلى السلطات 
المعنية للتدخل بدعم نساء سجنان والحفاظ على 
أو  المجال  هذا  في  سواء  التقليدية  الصناعات 

المجاالت األخرى.
أنهن  إلى  فاطمة قصة عنائهن، مشيرة  وتروي 
القريبة  الجبال  إلى  ويتوّجهن  باكراً،  ينهضن 
بيوتهّن  إلى  يعدن  ثم  الطين،  من  كميات  لجمع 
للطبخ  أواني  إلى  تحويله  قبل  الطين  إلعداد 
والتماثيل  المزهريات  غرار  على  والزينة 

المختلفة، عبر تمليس وتزويق الفخار.
وتُذّكر بغالء المعيشة، حيث أن صناعة الفخار 
لم تعد كافية لتوفير الضروريات ألبنائها وتوفير 

أساسيات الحياة من أكل ودواء وشرب
وأعربت عن االعتزاز بإبداع المرأة في سجنان 
اليونسكو  إلى  المنطقة  هذه  فخار  أوصل  الذي 
مهمة  خطوة  يمثل  ما  وهو  عالمي،  كتراث 
الحرفي  اإلبداعي  للشأن  االعتبار  إعادة  نحو 
إثراء  عملية  في  إسهاماته  وتثمين  السجناني، 
فّخار سجنان  الوطني، وإخراج  الثقافي  المشهد 
نسائه  بفضل  العالمية،  إلى  المحلية  نطاق  من 

اللواتي عملن سنوات في صمت ومثابرة.

حلم  نادال،  رافائيل  اإلسباني،  النجم  حقق 
السيدة مانويال نافارو إستيبان، حيث التقاها بعد 
ألكسندر زفيريف، في  أمام األلماني،  خسارته 

ربع نهائي بطولة مدريد للتنس.
وكانت السيدة صاحبة الـ95 عاماً، قد ُشخصت 

ببداية إصابتها بمرض الزهايمر.
متابعة  في  برغبتها  حفيدها  مانويال  وأخبرت 

نادال بالملعب.

لنادال،  كاريزوسا  كارلوس  الحفيد  وقال 
الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  نقلت  حسبما 
»جدتي البالغة من العمر 95 عاًما تحقق حلمها 

برؤيتك«.
الزهايمر،  بمرض  أصيبت  »لقد  وأضاف: 
ما  تنسى  أن  قبل  تريد رؤيتك،  أنها  وأخبرتني 

تعنيه التنس بالنسبة لها«.

حملة األندية اإلنكليزية ضد العنصرية خطوة 
في الطريق الصحيح

العبة يابانية »ترفض االعتزال« رغم 
َحمِلها.. و »الفيفا« يحميها

نادال ُيحقق حلم سيدة ُمسنة

روناهي/ قامشلوـ  يواجه الالعبون في لعبة كرة 
القدم الكثير من اإلهانات العنصرية عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، وهذا األمر يُشّكل إزعاجاً 
الدوري  في  وبخاصةً  منهم،  للكثيرين  كبيراً 
ضد  بحملة  للقيام  األندية  دعا  مما  اإلنكليزي، 

العنصرية عبر اإلنترنت.
اللون  أيار  بداية  مع  الالعبين  شاشات  وشهدت 
األسود كاحتجاج على اإلساءة عبر اإلنترنت، بما 
في ذلك العنصرية، وأطلق العديد من الرياضيين 
مقاطعة  حركة  اإلنكليز  من  وغالبهم  واألندية 
مانشستر  نادي  لها  وانضم  أيام،  عدة  استمرت 
يونايتد لكرة القدم، وبطل العالم للفورموال واحد 
لويس هاميلتون واالتحاد الدولي لكرة المضرب 
واالتحاد األوروبي لكرة القدم، قرر الرياضيون 
أن تُسَمع َكِلَمتهم المناهضة لإلساءة والعنصرية 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وتضاعفت اإلهانات والشتائم ضد الالعبين على 
بالمئة   4,5 بمقدار  االجتماعي  التواصل  وسائل 
منذ سبتمبر    2019 بحسب ما ندد نادي مانشستر 
يونايتد مشيراً إلى أن 86 بالمئة من المنشورات 

المستهدفة تضمنت إهانات عنصرية.
ثنائي  خاص  بشكل  اإلهانات  هذه  واستهدفت 
هجوم مانشستر يونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال 
أال  يونايتد  قرر  ولذلك  راشفورد،  وماركوس 
وإنستغرام  وتويتر  فَيسبوك  يغذي حساباته على 
في نهاية هذا األسبوع احتجاجاً على ما يحصل.

هذه  في  ساهم  الذي  الوحيد  ليس  يوناتيد  ولكن 
الدوري  رابطة  قررت  إذ  االحتجاجية،  الحملة 
أول  من  اإليقاف  القدم  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي 
مساًء   3:00 الساعة   « الجاري  أيار  شهر 
التواصل  شبكات  تغذية  عن  إنكلترا(،  )بتوقيت 

االجتماعية وظلت صامتة حتى 4 أيار«.
مع  الموقف،  هذا  نتخذ  »نحن  وقتها  وأوضحت 
مجتمع كرة القدم، لمحاربة اإلساءة والتمييز على 

شبكات التواصل االجتماعي«.
معاقبة  عن  الممتاز  الدوري  أندية  أعلنت  كما 
الكوري  المهاجم  بإهانة  متهمين  أشخاص  ستة 
لتوتنهام سون هيونغ مين على وسائل  الجنوبي 

التواصل االجتماعي.

حركة عاملية

وقد انضمت إلى الحركة هيئات بريطانية أخرى، 
الدراجات  اتحاد  اإلنكليزي،  الركبي  اتحاد  مثل 

واالتحادين اإلنكليزي والويلزي للكريكيت.
في فرنسا، أعلن اتحاد الركبي »االستجابة للدعوة 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع  مقاطعة  إلى 
والتحرش  العنصرية  بآفة  والتنديد  التوعية  أجل 
الموقف  نفس  وهو  اإلنترنت«،  على  والتمييز 

الصادر عن نادي نانت لكرة القدم.
وشارك العديد من سائقي الفورموال واحد في هذه 
الحركة االحتجاجية، بما في ذلك بطل العالم سبع 
بمكافحة  االلتزام  الدائم  هاميلتون  لويس  مرات 

العنصرية.
وكتب سائق مرسيدس في حساباته على وسائل 
التضامن  أنه »كدليل على  التواصل االجتماعي 
مع عالم كرة القدم، ستظل حساباتي على صفحات 

التواصل االجتماعي سوداء عبر اإلنترنت.
الندو  األولى  الفئة  سباقات  في  مواطناه  وأعلن 
نوريس وجورج راسل نفس القرار ثم لحق بهما 
سائقون مثل الفنلندي فالتيري بوتاس، الهولندي 
شارل  موناكو  إمارة  ابن  فيرستابن،  ماكس 

لوكلير، الفرنسي إستيبان أوكون.

مييس ينضم للحملة

مشاركته  برشلونة،  نجم  ميسي،  ليونيل  وأعلن 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  تنظيم  حملة  في 
التي أطلقتها الكرة اإلنكليزية. وكتب ميسي، عبر 
أنني وصلت  “أرى  “إنستغرام”:  بشبكة  حسابه 
للتو إلى 200 مليون شخص يتابعونني على هذه 
الشبكة، لكن بسبب ما يحدث، لن أعتبر ذلك سببًا 

لالحتفال”.
الذي  والدعم  الحب  أقدّر كل  “بالطبع  وأضاف: 
قد  الوقت  أن  أعتقد  لكنني  دائًما،  منكم  أتلقاه 

الذين  األشخاص  لجميع  أهمية  إلعطاء  حان 
وراء  أن  ندرك  وأننا  حساب،  كل  وراء  يقفون 
كل حساب يوجد شخص من لحم ودم، يضحك 
ويبكي ويستمتع ويتألم “إنه بشر ولديه مشاعر”.
اإلساءة  لوقف  أصواتنا  نرفع  “دعونا  وتابع: 
على وسائل التواصل االجتماعي، ال يهم إذا كنا 
مجهولين أو مشهورين أو رياضيين أو حكام أو 
متابعين للعبة، أو شخص بعيد عن كل هذا.. ال 
يهم العرق أو الدين أو األيديولوجيا أو الجنس “ال 

أحد يستحق أن تُساء معاملته أو يُهان”.
ونتعرض  ونرى  معًا  نعيش  “نحن  وواصل: 
لإلساءات بشكل متزايد أكثر فأكثر في كل شبكة 
من الشبكات، دون أن يفعل أي شخص أي شيء 
المواقف  هذه  بشدة  نُدين  أن  يجب  ذلك،  لمنع 
الشبكات  تدير  التي  الشركات  ونطالب  العدائية 

باتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه السلوكيات”.
شخص  مليون   200 منكم  “أود  وأكمل: 
سبب  مليون   200 يصبحوا  وأن  يرافقوني، 
موجود لجعل الشبكات مكانًا آمنًا ومحترًما، حتى 
يمكننا مشاركة ما نريد دون خوف من اإلهانة، 
والتمييز  واإلساءة  العنصرية،  اإلهانات  وإلغاء 

إلى األبد”.
واختتم: “عناق كبير للجميع وتهنئة لالعبي كرة 
القدم في إنكلترا على فكرتهم في تنظيم حملة ضد 

اإلساءة والعنصرية في الشبكات”.

ضغط عىل فيسبوك وتويرت

وأعلنت بطولة العالم للفوروموال واحد عن دعمها 
للحركة من دون المشاركة بها، لكن هيئات دولية 
االتحاد  حال  كما  المبادرة،  زمام  أخذت  أخرى 
الدولي لكرة المضرب الذي أشار الى مسؤولية 

المنصات في ما يحصل من إهانات.
وسار االتحاد الدولي للكرة الصفراء على ُخطى 
وويمبلدون،  غاروس  روالن  بطولتي  منظمي 
وقال في بيان إنه »حان الوقت لشركات وسائل 
التواصل االجتماعي الرائدة التخاذ موقف ودعم 
كل  في  اإلساءة  إطالق  لوقف  الرياضة  جهود 

مكان على وسائل التواصل االجتماعي«.
وفعل االتحاد األوروبي لكرة القدم الشيء حيث 
أعرب رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عن 
أسفه ألن »ثقافة الكراهية« يمكن أن »تنمو في 

ظل اإلفالت من العقاب«.
وفي 11 شباط وفي رسالة مفتوحة موجهة الى 
مارك  وفيسبوك  دورسي  جاك  تويتر  مالكي 
اإلنكليزية  القدم  كرة  مسؤولو  دعا  زوكربيرغ، 
باآلداب  تتعلق  »ألسباب  إجراءات  اتخاذ  الى 

اإلنسانية البسيطة«.
على  رقابة  فرض  ينوي  ال  بأنه  تويتر  ورد 
التعليقات الواردة من حسابات مجهولة المصدر.
الدعوات  األخيرة  األسابيع  في  وتضاعفت 
الموجهة لالعبين لالنسحاب من صفحات وسائل 

التواصل االجتماعي.
وأعلن نجم أرسنال السابق الفرنسي تييري هنري 
في نهاية مارس االنسحاب من وسائل التواصل 
االجتماعي حتى تبذل المنصات مزيداً من الجهد 

لمحاربة العنصرية والمضايقات »السامة«.
العرق  أساس  على  واإلساءة  العنصرية  تفاقم 
كبير  بشكٍل  مستمر  والجنس،  واللون  والطائفة 
الرياضة،  مجال  في  وخاصةً  العالم،  دول  في 
تعمل  أن  بد  ال  حمالت  هكذا  بمثل  واالستمرار 
على األقل لتخفيف من هذه التجاوزات والضغط 
التواصل  شبكات  تدير  التي  الشركات  على 
هذه  ألصحاب  بجدية  للتصدي  االجتماعي 
الحسابات، وإغالقها كخطوة قد تنفع في خفض 
حجم التهجم العنصري ضد الرياضيين في العالم.

أن  الياباني  تشيبا  يونايتد  جيف  نادي  أعلن 
عن  ستبتعد  أوتاكي  آمي  اليابانية  المهاجمة 
الياباني  صفوف الفريق وعن منافسات الدوري 
للسيدات هذا العام، بسبب دخولها لمرحلة الحمل 

وعطلة األمومة.
من  عاماً(   31( أوتاكي  آمي  اليابانية  وستستفيد 
القوانين الجديدة التي أعلن عنها االتحاد الدولي 
في  الماضي 2020  بالعالم  »الفيفا«  القدم  لكرة 
دخلن  الالتي  القدم  كرة  العبات  حقوق  حماية 
دفع  على  األندية  إجبار  وهي  الحمل،  مرحلة 
بعكس  الحمل،  فترة  طوال  الالعبة  راتب  ثلثي 
السنوات الماضية التي تُجبر فيها الالعبات على 

االعتزال بسبب غياب هذا الحق.
وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، بأنه سيستمر 
العودة  ثم  طفلها  وضع  حتى  الالعبة  دعم  في 
عن  أوتاكي  آمي  وعبّرت  ناديها.  مباريات  إلى 
لمرحلة  دخولها  بعد  ناديها  بموقف  سعادتها 
الحمل، قائلةً عبر الموقع الرسمي للنادي: »في 
العام الماضي، كنت أفكر في االعتزال نهائياً من 
أجل أن يكون لدي طفل، ولكن اآلن أصبح لدي 

خيار إنجاب الطفل ثم العودة إلى المباريات«.
إلى  خالص شكري  أُعِرب  أن  »أود  وواصلت: 
النادي والطاقم اإلداري على تعامل اإليجابي مع 
قرار الحمل، أريد أن أظهر للجميع كيفية النجاح 
في العودة للمالعب بعد فترة الحمل واإلنجاب«.
شائعاً  الخيار  هذا  يصبح  أن  »آمل  واختمت: 

لجميع الالعبات، وآمل أن أتمكن من المساهمة 
ولو بالقليل في أن نكون مجتمعاً يمكن لالعبات 
أثناء  المفضلة  رياضتهن  مواصلة  الرياضة 

مراحل حياتهن كنساء«.
يُذكر أن نادي جيف يونايتد تشيبا يخوض حالياً 
منافسات الموسم التجريبي، والذي يسبق انطالق 
للمحترفات  الياباني  الدوري  من  األولى  النسخة 

في شهر أيلول المقبل.
الجدير بالذكر أن قوانين الفيفا في حماية العبات 
كرة القدم بفترة الحمل التي أُعلن عنها في شهر 

تشرين الماضي تعتمد على ثالثة شروط وهي:
إلزامية لمدة 14 أسبوعاً على  1- عطلة أمومة 
األقل، بحد أدنى ثلثي راتب الالعبة المنصوص 

بالعقد الرسمي مع النادي.
العمل، يجب على األندية  إلى  2- عند عودتهن 
إعادة دمج الالعبات وتقديم الدعم الطبي والبدني 

المناسب.
ضرر  أي  من  العبة  أي  تعاني  أال  يجب   -3
حماية  ضمان  وبالتالي  الحمل،  نتيجة  بالوظيفة 

وظيفية أكبر للعائدات من الحمل في كرة القدم.
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محمد محمد: قطع المياه عن السوريين 
جريمة بحق اإلنسان والطبيعة

السوري  الشأن  في  المتخصص  الحقوقي  قال 
والتركي بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق 
اإلنسان محمد مختار محمد أن ما ترتكبه تركيا 
التطهير  وعمليات  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
التي تجريها في  الديموغرافي  العرقي والتغيير 
السوريين  عن  المياه  وقطعها  والعراق،  سوريا 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  إال  هي  ما  والعراقيين، 
وأكد بأن تركيا تضرب بعرض الحائط القوانين 
في  التدخل  بعدم  تنادي  التي  الدولية  والمواثيق 

الشؤون الداخلية للدول.
وبخاصة  الدول  ينتهك حرمات  التركي  المحتل 
ومناطق  العراقية  األراضي  فيهاجم  الجارة، 
حيث  سوريا،  في  ويتدخل  المشروع،  الدفاع 
هناك  أن  مع  السورية،  المدن  من  العديد  يحتل 
قوانين دولية صريحة من بينها إعالن عدم جواز 
الداخلية  الشؤون  في  أنواعه  بمختلف  التدخل 
الجمعية  لقرار  طبقًا  اعتماده  تم  والذي  للدول، 
باإلضافة   103 رقم 36/  المتحدة  لألمم  العامة 
إلى المادة الثانية، الفقرة السابعة من ميثاق األمم 
المتحدة، والتي تنص على عدم التدخل الخارجي 

في شؤون الدول أيًّا كان نوعه.
حول هذا الموضوع أجرت وكالة هاوار لألنباء 
حواراً مع الحقوقي المختص في الشأن السوري 
والتركي بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق 
اإلنسان محمد مختار محمد، وجاء الحوار على 

الشكل التالي:

كردستان  باشور  على  هجمات  تركيا  تشن   -
منذ 24 نيسان الماضي، ما هي المخاطر التي 

ترونها من هذه الهجمات؟

المسلحة  والمجموعات  التركية  الحكومة  تقوم 
الموالية لها بتنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين 
في العديد من األماكن بمنطقة الشرق األوسط، 
ا في شمال  إذ ال يزال استهداف المدنيين مستمرًّ
بالمقابل  كردستان،  باشور  وفي  سوريا  وشرق 
ملحوظة  بصورة  التركية  االنتهاكات  تتزايد 
األخيرة  العسكرية  العمليات  خالل  ومتسارعة 
التي قامت بها الحكومة التركية داخل األراضي 
العراقية، إذ أطلقت في 23 نيسان 2021 عمليتي 
متزامن  بشكل  الصاعقة  ومخلب  البرق  مخلب 
ضاربة  »باسيان«،  وآفاشين  متينا  منطقتي  في 
والمعاهدات  الدولي  القانون  الحائط  بعرض 
الدولية التي تنص على ضرورة عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، والتي من بينها إعالن 
الشؤون  في  أنواعه  بجميع  التدخل  جواز  عدم 
لقرار  طبقًا  اعتماده  تم  الذي  للدول،  الداخلية 
 103  /36 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
إضافة إلى المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق 
التدخل  عدم  على  تنص  والتي  المتحدة  األمم 

الخارجي في شؤون الدول أيًّا كان نوعه.
العسكرية  العمليات  تسببت  ذلك  غضون  وفي 
التركية على األراضي العراقية بسقوط العشرات 
سكان  من  المدنيين  والجرحى  الشهداء  من 
إحداث  عن  فضاًل  العراقية،  الحدودية  المناطق 
والخاصة  العامة  بالممتلكات  كبيرة  أضرار 
وأبنية  ومدارس  مستشفيات  من  التحتية  والبنية 
 1949 جنيف  اتفاقات  يخالف  بما  تعليمية 

وبروتوكوالتها اإلضافية.
الحقوقية  المنظمات  دعوات  من  الرغم  وعلى 
بضرورة  التركية  للحكومة  الدولية  والهيئات 
مع  العراق  في  المدنيين  استهداف  عن  التوقف 
الحكومة  أن  إال  له،  الوطنية  السيادة  احترام 
التركية ال تزال تنفذ العمليات العسكرية في حالة 
من عدم المساءلة الدولية الجادة عن االنتهاكات 
المختلفة التي تقوم بها، مما أدى إلى انتشار مناخ 

اإلفالت من العقاب على نطاق واسع.
للسالم  ماعت  مؤسسة  أن  بالذكر  والجدير 
والتنمية وحقوق اإلنسان تقوم بتوثيق انتهاكات 
التركية  الحكومة  بها  تقوم  التي  الدولي  القانون 
مثل  األطراف  من  العديد  لدى  أرضيها  خارج 
باألمم  الخواص  والمقررين  الدولية  اإلجراءات 

المتحدة.

السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن  بدأ  الهجوم   -
بحق  العثمانية  الدولة  ارتكبتها  التي  للمجازر 

األرمن، ماذا يعني ذلك؟

تبالي  ال  التركية  الحكومة  أن  األمر  هذا  يعني 
من  العديد  بتنفيذ  تقوم  إنها  إذ  اإلنسان،  بحقوق 
المختلفة  الحرب  وجرائم  الحقوقية  االنتهاكات 
بصرف  ومصالحها  السياسية  أهدافها  لتحقيق 
النظر عن حقوق المواطنين، فاستهداف المواقع 
العمليات  خالل  والمدافع  بالطائرات  المدنية 
العسكرية التركية ال يقل عن تنفيذ مجازر ضد 
التركية  الحكومة  تتخذ  كما  األرمني،  الشب 
من  وغيرها  واألرمن  الكرد  ضد  عدائيًّا  نمًطا 
الكثير  في  النمط  هذا  ويتكرر  المنطقة،  شعوب 
بل  فحسب  هذا  ليس  المختلفة،  المناسبات  من 
إن إفالت الحكومة التركية من العقاب يشجعها 
المدنيين  ضد  االنتهاكات  من  مزيد  تنفيذ  على 
السياسية  للحقوق  الدولي  العهد  لمواد  بالمخالفة 

والمدنية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

في  لها  قاعدة  إقامة  نيتها  تركيا  أعلنت   -
المناطق التي تهاجمها على غرار ما فعلته في 
مناطق سورية، والكل يعرف عمليات التهجير 
تمهيداً  هناك  نفذتها  التي  الديمغرافي  والتغيير 

لفصلها، ما األهداف التركية غير المعلنة؟

مكافحة  استخدام  التركية  الحكومة  تحاول 
اإلرهاب كذريعة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق من 
عملية التتريك والتغيير الديمغرافي بالمحافظات 
من  بمزيد  األسواق  إغراق  وسيتم  العراقية، 
المنتجات التركية، ناهيك عن تعليم اللغة التركية 
في المدارس فضاًل عن تغيير أسماء األماكن إلى 
أسماء تركية، إال أن أكثر األمور خطورة يكمن 
في إمكانية استبدال السكان في مناطق السيطرة 

موالية  أخرى  بمجموعات  المحتلة  التركية 
تغييرات  من  المخاوف  وتيرة  تتصاعد  إذ  لها، 
النزوح  ناتجة من عمليات  ديموغرافية محتملة 
والتهجير بسبب ممارسات الدولة التركية، حيث 
استبدالهم  فيتم  النزوح  إلى  المواطنون  يضطر 
األمر  هذا  يأتي  موالية،  أخرى  بمجموعات 
في  الحاكم  الحزب  إيديولوجيات  خلفية  على 
تركيا، التي تحاول بسط سيطرتها على أراضي 
واألديان  األعراق  تصفية  إلى  إضافة  جيرانها 

المخالفة لتوجهاتها.

- ما زالت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة 
هذه  حيال  الصمت  تلتزمان  كردستان  باشور 

الهجمات، ما سبب هذا الصمت؟  

السيادة  حقوق  انتهاكات  الطرفين  من  كلٌّ  يدين 
العراقية من قبل الحكومة التركية بشكل خجول، 
والسياسية  الحقوقية  األدوات  يمتلكان  ال  ألنهما 
حتى  التركية  الحكومة  على  للضغط  الالزمة 
تقوم  التي  اإلنسان  انتهاكات حقوق  تتوقف عن 
نحو  على  العسكرية  العمليات  خالل  خصوًصا 
دون  المدنيين  االنتهاكات ضد  تزايد  في  يساهم 

توفير الحماية الالزمة.

- ما المطلوب من الجامعة العربية؟

لجامعة  العامة  األمانة  إدانة  من  الرغم  على 
الدول العربية باستمرار العمليات العسكرية التي 
وسوريا  العراق  في  التركية  الحكومة  بها  تقوم 
وباقي مناطق النزاع في منطقة الشرق األوسط، 
التركية  العسكرية  التدخالت  أن  الجامعة  وترى 
أصبحت مصدر  العراق  أو  ليبيا  أو  في سوريا 
العربية  الدول  من  واستهجان  ورفض  قلق 
جميعًا، إال أن الجامعة يجب عليها اتخاذ موقٍف 

عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة 
العراقية والسورية، على أن يتضمن هذا الموقف 
آليات للضغط على تركيا وإجبارها على التوقف 
عن ممارستها العدوانية، باإلضافة إلى التحقيق 
في الضربات غير القانونية المحتملة التي قتلت 
التجاوزات  عن  المسؤولين  ومعاقبة  مدنيين 

وتعويض عائالت الضحايا.

- ما سبب صمت المجتمع الدولي حيال هجماتها 
على باشور والكرد بشكل عام؟

تمارس الحكومة التركية كافة أشكال االنتهاكات 
الدولية على الرغم من محاوالت المجتمع الدولي 
والمنظمات الحقوقية الضغط عليها للتوقف عن 
منطقة  في  جيرانها  تجاه  العدواني  النمط  هذا 
الشرق األوسط، إال أن محاوالت الضغط ليست 
وتهربها  التركية  الحكومة  مماطلة  بسبب  كافية 
مكافحة  واستخدام  الدولية  المسؤولية  من 
اإلرهاب كستار الرتكاب مزيد من االنتهاكات، 
معلومات  بتقديم  تقوم  التركية  الحكومة  أن  كما 
الوقت  تتحين  العالمي حتى  العام  للرأي  مضللة 
لتنفيذ مزيد من االنتهاكات دون مسؤولية دولية 

ومحاسبة حقيقية.

- منذ أكثر من ثالثة أشهر وتركيا تحبس مياه 
الفرات وتهدد البشر والحياة كلها في سوريا، 

ماذا يعني قطع مياه نهر عن بلد بأكمله؟

يؤثر حبس كميات مياه نهر الفرات على الحقوق 
وانطالقًا  للمواطنين،  والبيئة  والغذائية  المائية 
للسالم  ماعت  مؤسسة  أطلقت  األمر  هذا  من 
والتنمية وحقوق اإلنسان في 30 نيسان 2021 
بمستوى  شعورها  بعد  الفور  على  تحذيراتها 
المقررين  إلى  الحقوقي  القلق  من  مسبوق  غير 
اآلثار  بخصوص  المتحدة،  باألمم  الخواص 
الفرات،  نهر  على  التركية  للممارسات  السلبية 
من قطع للمياه عن المواطنين في شمال وشرق 
الجنوبية  المحافظات  على  ذلك  وتأثير  سوريا 
بالعراق، وأكدت ماعت في تحذيراتها الحقوقية 
أن استمرار تراجع حصة السوريين والعراقيين 
مسبوقة  غير  مستويات  إلى  الفرات  مياه  من 
إلى  باإلضافة  هذا  وبيئية،  إنسانية  بكارثة  ينذر 
النقص  عن  الناتج  الغذائي  األمن  اضطراب 
الزراعية، مثل  المحاصيل  المحتمل في كميات 
الري،  في  النهر  مياه  تعتمد على  والتي  القمح، 
فضاًل عن إمكانية انتشار األمراض بسبب نقص 
المياه  غياب  ظل  في  خصوًصا  وتلوثها  المياه 
اقتراب  الشخصية مع  النظافة  لعمليات  الالزمة 

فصل الصيف.
التركية  الممارسات  أكدنا بأن  ونحن في ماعت 
إلى نهر  المتدفقة  المياه  المتعلقة بخفض كميات 
أهداف  من  السادس  الهدف  على  تؤثر  الفرات 

التنمية المستدامة المتعلق بإتاحة الحصول على 
المياه النظيفة والمأمونة لجميع المواطنين على 

الصعيد العالمي.
والمقررين  المتحدة  األمم  نطالب  هنا  ومن 
الخواص والمنظمات اإلنسانية والجهات الدولية 
الفاعلة بالتدخل والضغط على الحكومة التركية 
الدولية بخصوص كميات  االتفاقات  إلى  للعودة 
المياه المتفق توريدها للجانب السوري والعراقي 

من مياه نهر الفرات.

الفرات  مياه  قطع  استمرار  خطورة  ما   -
أكثر من  الشرب عن  المياه  قطع  بالتزامن مع 
مليون نسمة في الحسكة وريفها وخصوصاً في 

ظل انتشار جائحة كورونا؟

للحكومة  التابعة  المرتزقة  المجموعات  قامت 
في  علوك  محطة  عن  المياه  بقطع  التركية 
محافظة الحسكة شمال سوريا ولمدة 16 يوميًّا 
في الفترة من 10 إلى 26 نيسان 2021 بشكل 
الحين  بين  الشرب  مياه  قطع  ويتم  متواصل، 
المائية  الحقوق  يهدد  الذي  األمر  واآلخر، وهو 
ألكثر من مليون سوري يعتمدون على المحطة 
على  والمحافظة  الشرب  مياه  على  للحصول 
النظافة العامة والشخصية في ظل انتشار جائحة 

كوفيد 19.
ومحطة مياه علوك هي المصدر الرئيس للمياه 
الذي يعتمد عليه أكثر من 600 ألف شخص من 
سكان شمال وشرق سوريا، وخاصة في مدينة 
بهما  المحيطة  تمر واألرياف  تل  الحسكة وبلدة 
العريشة  ومخيم  الهول  مخيمات  ذلك  في  بما 
النازحين،  تضم  التي  المخيمات  من  وغيرها 
ويهدد قطع المياه عنها في حرمان األهالي من 
الحق في الوصول للمياه النظيفة والكافية، ويأتي 
انتشار  من  المخاوف  زيادة  مع  بالتزامن  هذا 
فيروس كورونا المستجد بين سكان هذه المنطقة 
نتيجة سوء النظافة الشخصية الناتجة عن نقص 
األمن  تهديد  ناهيك عن  األساسية،  الشرب  مياه 
على  المعتمدة  المحاصيل  نقص  بسبب  الغذائي 

المياه القادمة من محطة علوك.

- أصدرت األمم المتحدة قبل أيام قراًرا تطالب 
والمدارس  المستشفيات  استهداف  بعدم  فيه 
ومن  العالم  في  النزاعات  مناطق  في  والمياه 
بينها سوريا، فما موقفها بشأن االنتهاكات التي 

ترتكبها تركيا؟  

على األمم المتحدة الضغط على الحكومة التركية 
حتى تتوقف عن خفض منسوب مياه نهر الفرات 
المختلفة وهو ما يضر  السدود  التحكم في  عبر 
الحقوق المائية لألشخاص بشكل مباشر، ويؤثر 
على حياة المواطنين، وبشكل غير مباشر يضر 
ضرورة  عليها  يجب  كما  لهم،  الغذائي  باألمن 
عند  والعراقية  السورية  الحكومتين  استشارة 
الفرات، طبقًا  إقامة أي مشروع مائي على سد 
األطراف،  هذه  بين  الموقعة  الدولية  لالتفاقات 
للحقوق  تركيا  احترام  تؤكد على ضرورة  التي 

المائية السورية والعراقية.

- تركيا تقطع مياه الفرات ودجلة وتحرم سوريا 
في  تشارك  أخرى  جهة  ومن  منها،  والعراق 
تستخدم  كيف  النيل،  على  النهضة  سد  بناء 
وما  المنطقة  شعوب  محاربة  في  المياه  تركيا 

هي أهدافها من ذلك؟

تستخدم الحكومة التركية المياه باستمرار كسالح 
العربية،  المنطقة  في  الشعوب  ضد  سياسي 
السياسية  أهدافها  تحقيق  هو  ذلك  من  والهدف 
عن  الدول  على  والهيمنة  بالسيطرة  المختلفة 
بها  الخاصة  المائية  الموارد  في  التحكم  طريق 
بما يخالف كافة االتفاقات الدولية والحقوقية التي 
في  المدنيين  ضد  كسالح  المياه  استخدام  تجرم 
نرفض  ونحن  المختلفة،  السياسية  الصراعات 

هذا النمط العدائي من االستخدام.

من صوت الرصاص إلى قطع المياه

حقيقة التجسس الروسي على الواليات المتحدة

حزب  في  العام  المجلس  )عضو  حمو  بدران 
االتحاد الديمقراطي(

لكل شيء حي على هذه  الدفين  السر  الماء هو 
الكرة االرضية، وباختفائها تختفي الحياة، والماء 
وجه  على  الحية  الكائنات  لجميع  الحياة  سر 
أساس  هو  الماء  أن  فيه  ومما ال شك  البسيطة، 
الحضارات  جميع  فإن  ولهذا  حي،  شيء  كل 
المسطحات  بجانب  قامت  البشرية  والتجمعات 
أو  تستمر  أن  حضارة  ألي  يمكن  وال  المائية، 
يتركز  ولهذا  متوفراً،  الماء  يكن  لم  إذا  تقوم 
وجود الناس ومظاهر الحياة في مناطق الواحات 

وينابيع الماء. 
من  كوسيلة  وحديثاً  قديماً  المياه  استُخدمت  وقد 
وسائل الحرب وممارسة الضغط، وهذا ما نراه 
التي  األوسط  الشرق  منطقة  نزاعات  في  غالباً 

تكاد ال تنتهي فيها أزمة لتلحقها أخرى.
الدولة  اآلن  تستخدمه  ما  هي  المياه  وحرب 
التركية ضد الشعب السوري، فبعد إخفاق الدولة 
التركية في جميع محاوالتها الرامية لكسر إرادة 
العادلة،  بقضيته  والتالعب  السوري  الشعب 
وإثارة الفتن بين أبنائه ومكوناته ودعمها للفكر 
التكفيري السلفي، وخوضها عدة حروب خارج 
والكردي  عامة  السوري  الشعب  ضد  حدودها 
كانت  هدف  ألي  تحقيقها  وعدم  خاص،  بشكل 
االحتاللية،  وأطماعها  ألحالمها  رسمته  قد 
اليوم لورقة  تلجأ  أهدافها؛  وعجزها عن تحقيق 
تحقيق  سبيل  في  والعباد  البالد  وتعطيش  الماء 

ما  والعراق،  سوريا  عن  المياه  لتقطع  أهدافها، 
أدى إلى انخفاض نسبة مياه الفرات إلى درجة 
الكهرباء  توليد  عن  المحطات  فتوقفت  مخيفة، 
بداية  هذا  وإنما  الماء،  على  أساساً  تعتمد  التي 
تأتي  ثم  اإلنسان  منها  يعاني  مائية  أزمة  لخلق 
الحياة  على  القضاء  في  الكارثية  التبعات 
الزراعية ومن ثم تنعكس على الحيوانات، فالماء 
باعتباره من أهم مقومات الحياة ووجوده يعني 
وجود الحياة، وانعدام الماء يعني انعدام وانتهاء 
الحياة بكافة أشكالها، وهذا ما تسعى إليه الدولة 
التركية، ناهيك عن رغبتها في حرمان الشعب 
السوري من حقه وحصته من مياه نهر الفرات، 
لياليه  السوري  الشعب  يقضي  أن  ترغب  فهي 
ودوامة  الصعبة  الظروف  متناسية  الظالم  في 

الحرب التي يعيشها.
ولعل الهدف األبرز الذي تستهدفه الدولة التركية 
من وراء هكذا تصرفات رعناء، إنما هو إثارة 
الفتنة والبلبلة في سوريا ومناطق اإلدارة الذاتية 
لم  أبنائها،  متطلبات  تلبية  عن  عجزها  وإظهار 
األساليب  كافة  استخدام  عن  تركيا  تتوانى  ولن 
والسرياني  والعربي  الكردي  الشعب  ضد 
واألرمني في مناطق شمال وشرق سوريا ألنها 
فهي  الكرد،  وخاصة  عداء،  نظرة  إليهم  تنظر 
اإلبادة  يستحق  الذي  التاريخي  العدو  فيهم  ترى 

كما فعلت مع الشعب األرمني سابقاً.
التركية  الدولة  تجعل  التي  األسباب  من  ولعل 
بكافة  تعتبر  والتي  هذه  حربها  في  تتمادى 
سالح  باستخدام  جماعية  إبادة  حرب  المقاييس 

موقف  وجود  عدم  نتيجة  جاءت  إنما  الماء، 
دولي حيال التصرفات التركية الرعناء ووقوف 
يبارك  وكأنه  المتفرج  موقف  الدولي  المجتمع 
في  ويؤيدها  يدها  على  ويشد  التركية  للدولة 

إجرامها هذا.
إن كل ما تقوم به تركيا من أعمال بلغت درجة 

اإلبادة  مرحلة  إلى  تصل  وقد  حرب،  جرائم 
الجماعية لكل مكونات الشعب في منطقة شمال 
في  سياستها  استمرت  ما  إذا  سوريا،  وشرق 
يلتزم  الدولي  المجتمع  أن  وبخاصة  المنطقة 
التي  المحاوالت  هذه  ولكن  حيالها،  الصمت 
تحاول النيل من إرادة شعوب المنطقة، لم ولن 

تحبط من معنويات هذه الشعوب ولن تقف عائقاً 
في وجه طموحاتها ألن الشعوب في منطقة شمال 
وشرق سوريا مؤمنة بنبل أهدافها وغاياتها، وقد 
أقسمت بدماء شهدائها بأنها لن تتراجع قيد أنملة 
حرة  سوريا  بناء  سبيل  في  أهدافها  تحقيق  عن 
ديمقراطية مهما اشتدت عليها األزمات والمحن.

ماريا معلوف )صحفية وكاتبة لبنانية(

خالل  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  اشتكى 
خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 
الواليات  أن  من  المنصرم،  نيسان   21 في 
بعناد  ترفض  األخرى  الغربية  والدول  المتحدة 
دولي  حوار  إلقامة  العديدة  روسيا  مقترحات 
حول المعلومات واألمن السيبراني، وقد طرحنا 
يتجنبون  ولكنهم  مرات،  عدة  المقترحات  هذه 
»حوار  إجراء  طلب  األمر.  هذا  مناقشة  حتى 
عن  صادر  بأنه  أمريكياً  إليه  ينظر  دولي«، 
الدولة التي اتهمت بالتدخل في انتخابات الرئاسة 
خالل األعوام 2016 و2018 و2020، طالما 
كانت السيطرة على »مساحة المعلومات«، كما 
يطلق الروس أحياناً على شبكة اإلنترنت أولوية 
استخباراتية بالنسبة لهم. ويبدو أن روسيا تضغط 
على الدبلوماسية السيبرانية على جبهتين: أوالً: 
لصياغة  روسيا  اقتراح  المتحدة  األمم  تبنت 
لتحل  السيبرانية،  الجريمة  تحكم  جديدة  معاهدة 
محل اتفاقية بودابست لعام 2001 التي رفضتها 

موسكو ألنها »كانت تطفلية للغاية«.
يتولى  كي  ضغوطاً  روسيا  تمارس  وثانياً:   
لالتصاالت  الدولي  االتحاد  رئاسة  مرشحها 
ليحل  واستخدامه   ITUالمتحدة لألمم  التابع 
محل المجموعة الخاصة الحالية المعروفة باسم 
اإلنترنت،  عناوين  تنسق  التي   »ICANN«
الدولية غامضة،  التنظيمية  المعارك  وتبدو هذه 
قواعد  يكتب  َمْن  تحديد  في  ستساعد  ولكنها 
من  تبقى  ما  خالل  اإلنترنت  عبر  االتصاالت 

القرن الحادي والعشرين.
يبقى السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هو ما 
الدول  بالنفع على  العملية ستعود  إذا كانت هذه 
إذ  ال،  أم  المعلومات  على  السيطرة  تريد  التي 
بلينكن  أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير  شدد 
على أهمية هذه المنافسة، حيث قال في رسالة له 
عبر البريد اإللكتروني إن هناك عدداً قليالً نسبياً 
من العناصر التي سيكون لها في نهاية المطاف 
تأثير أكبر على حياة الناس حول العالم مقارنة 
لالتصاالت؛  الدولي  االتحاد  رئاسة  يتولى  بَمن 
ولذا فنحن منخرطون بنشاط كبير جداً على هذه 

الجبهة.
إن المرشح الروسي لمنصب األمين العام لالتحاد 
هو رشيد إسماعيلوف، وهو نائب سابق لرئيس 

وزارة االتصاالت الروسية ومدير تنفيذي سابق 
وتدفع  هواوي،  الصينية  االتصاالت  شركة  في 
بدورين  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة 
بوغدان مارتن، خبيرة االتصاالت األمريكية التي 
تشغل حالياً منصب مدير مكتب التنمية باالتحاد 
االتحاد.  رئيس  لمنصب  لالتصاالت،  الدولي 
قوية  حملة  األمريكية  الخارجية  وزارة  وتشن 
ويأمل  مارتن،  بوغدان  موقف  تعزيز  أجل  من 
الكافي  الدعم  على  تحصل  أن  في  المسؤولون 
وأماكن  الالتينية  وأمريكا  وأوروبا  أفريقيا  في 
االنتخابات  وستُجرى  بالمنصب.  للفوز  أخرى 
أواخر  لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  اجتماع  في 

العام المقبل في رومانيا.
اإلنترنت  لشبكة  األمريكية  األصول  أن  يبقى 
»أحاديث  وتغذي  يبدو  ما  على  بوتين  تزعج 
التي  القواعد  لتغيير  مستعدة  وروسيا  تآمرية«، 
ستشكل مستقبل االتصاالت عبر اإلنترنت، فيما 
يبدو في الوقت ذاته أن إدارة بايدن مصممة على 

القتال بقوة إلبقاء القواعد على وضعها الحالي.

بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  أن  ويبدو  هذا 
لعقد  الروسي فالديمير بوتين يسعيان  والرئيس 
في  بايدن  وجود  أثناء  المقبل  حزيران  في  قمة 
هناك،  الحلفاء  مع  محادثات  إلجراء  أوروبا 
بأنه  قال  الذي   - بايدن  أن يحضر  المقرر  ومن 
يأمل أن يلتقي بوتين الشهر المقبل بعد حضور 
في  بريطانيا  في  السبع  الدول  لمجموعة  قمة 
إلى  يسافر  ثم  إلى 13 حزيران  من 11  الفترة 
األوروبي  لالتحاد  محادثات  لحضور  بروكسل 
يوم 14  الناتو في  لحلف شمال األطلسي  وقمة 

حزيران المقبل.
نقالً  الروسية  »كومرسانت«  صحيفة  وذكرت 
عن مصادر مجهولة، أن البيت األبيض اقترح 
يوم 15 أو 16 حزيران موعداً للقاء مع بوتين 
في دولة ثالثة، وعرضت النمسا وفنلندا استضافة 
الحدث، وأخبر يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، 
في  تعقد  قد  القمة  بأن  الرسمية  اإلعالم  وسائل 
حزيران المقبل، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حاسم 
حولها حتى اآلن، وقال وزير الخارجية سيرغي 

بعقد  بايدن  اقتراح  تلقى  الكرملين  إن  الفروف 
قمة بشكل إيجابي.

جدول  على  يكون  أن  يحتمل  الذي  ما  ولكن 
األعمال؟ على الرغم من أن العالقة بين الواليات 
المتحدة وروسيا أصبحت عدائية بشكل متزايد، 
المحتمل:  للتعاون  المجاالت  بعض  هناك  لكن 
السيطرة على األسلحة النووية والملف النووي 
في  واالستقرار  الشمالية  وكوريا  اإليراني 
أفغانستان بعد انسحاب الواليات المتحدة وقوات 

التحالف منها.
االفتراضية  المناخ  قمة  في  بوتين  شارك  وقد   
بايدن الشهر الماضي، وقد يتطرق  التي عقدها 
المفتوحة،  األجواء  معاهدة  إحياء  إلى  الحديث 
وهي اتفاقية دولية تسمح بتحليق رحالت جوية 
منها  انسحبت  العسكرية،  المنشآت  فوق  رقابية 
الدولتان، ولكن يبدو أنهما على استعداد للسعي 
القضايا  بعض  وتوجد  إليها،  العودة  أجل  من 
التي لن يقبلها بوتين ومن بينها شرق أوكرانيا، 

حيث كان االنفصاليون المدعومون من موسكو 
الغرب  من  المدعومة  األوكرانية  والقوات 

يتقاتلون ألكثر من سبع سنوات.
العسكري  وجودها  مؤخراً  روسيا  وعززت 
إلى  واضحة  رسالة  في  أوكرانيا  من  بالقرب 
اإلقليم  جانب  إلى  تقف  موسكو  بأن  واشنطن 
المرجح  غير  ومن  أوكرانيا،  في  االنفصالي 
أيضاً أن يتزحزح بوتين عن موقفه بشأن قضية 
نافالني.  أليكسي  المسجون  المعارضة  زعيم 
في  أوروبا  برنامج  رئيسة  كونلي  هيذر  وتقول 
إن  والدولية،  االستراتيجية  الدراسات  مركز 
واشنطن  تذكير  سيكون  للقمة  الكرملين  هدف 
بأن عالقتها مع بكين تزداد قوة يوماً بعد يوم ما 
الواليات  إلى ترتيب جديد مع  التوصل  لم يجِر 

المتحدة.
التجسس  إشكالية  إلى  وبالعودة  الخالصة  في 
الروسي على الواليات المتحدة، كلنا يذكر عام 
متطور  تجسس  برنامج  تسلل  عندما   2014
الحكومية عبر  الكمبيوتر  أجهزة  مئات من  إلى 
أعقد  من  واحدة  في  المتحدة  والواليات  أوروبا 
حتى  المكتشفة  اإللكتروني  التجسس  عمليات 
اآلن، واعتقد باحثون أمنيون وضباط مخابرات 
غربيون أن البرنامج المعروف على نطاق واسع 
باسم »تورال« من صنع الحكومة الروسية، وأنه 
عملية  في  استخدم  الذي  البرنامج  بنفس  مرتبط 
اكتشفت  التي  األمريكي  الجيش  أجهزة  اختراق 

عام 2008.
عهد  في  السابقة  األمريكية  اإلدارة  ألقت  كذلك 
شن  في  روسيا  على  المباشر  باللوم  ترامب 
الحكومة  على  إلكتروني  تجسس  هجوم  أسوأ 
األمريكية حتى اآلن، واتهمت موسكو بالوقوف 
عنها  ُكشف  التي  اإللكترونية  الهجمات  وراء 
مؤخراً، وتتطور األمر إلى أن أعلنت الواليات 
المتحدة فرض عقوبات على روسيا رداً على ما 
تهدف  إجراءات  في  إلكترونية  بهجمات  تصفه 

إلى ردع »أنشطة روسيا الخارجية الضارة«.
تنفيذي  أمر  فصلها  التي  العقوبات  وتستهدف 
الكيانات  عشرات  بايدن،  جو  الرئيس  وقعه 
فهل  الروس،  والدبلوماسيين  والمسؤولين 
العثرة  والعقوبات  االتهامات  تلك  ستشكل 
الرئيسية في محادثات القمة الثنائية المرتقبة بين 

بايدن وبوتين؟
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

بعد أربعة أعوام من التحرير.. الطبقة في تنظيم 
وازدهار مستمر 

الطبقة  مدينة  صنفت   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
وذلك  للسكان؛  استقطاباً  المناطق  أكثر  من 
من  تحريرها  على  أعوام  أربعة  مرور  بعد 
التحتية  البنى  إنشاء  وإعادة  داعش  رجس 
اإلدارة  ومؤسسات  لجان  وتشكيل  للمنطقة 
المدنية الديمقراطية والتي عملت بشكل واضح 
وملموس خالل هذه السنوات على سيادة األمن 

واالستقرار للمنطقة..
وشرق  شمال  في  الهامة  المدن  إحدى  الطبقة، 
الطبقة،  اسم  حملت  قديمة  مدينة  وهي  سوريا، 
اسم  عليها  أطلق  السورية  الخريطة  على  أما 
أطلق  الطبقة  اسم  أن  ويذكر  الثورة،  مدينة 
عليها بسبب إطباق فئات مجتمعية مختلفة على 
المدينة واستقرارهم فيها بعد تأسيسها وإنشاء سد 
في  السدود  وأهم  أكبر  من  يعتبر  الذي  الفرات 
أراٍض  تغذية  في  كبير  له من دور  لما  سوريا، 
الكهرباء  وتوليد  الري،  بمياه  شاسعة  زراعية 
لمدن وأرياف مناطق شمال وشرق سوريا، هذا 
األمر الذي زاد من أطماع العدوان التركي على 
أشد  المدينة  أهالي  ضد  مارس  والذي  المنطقة 
مياه  قطع  ورقة  واستخدم  القاسية،  الممارسات 
نهر الفرات وخلق كارثة في مدينة الطبقة، مدينة 

السالم، ومحاولة تدمير الحياة في المنطقة. 

التحرير

 تقع المدينة على بعد 55 كم، غرب مركز مدينة 
آخر  وفق  سكانها  عدد  يبلغ  كان  والتي  الرقة 
إحصائية 240 ألف نسمة في عام 2011، مع 
العلم أن أعداداً كبيرة من أبناء الطبقة غادروها 
نتيجة األزمة السورية وسيطرة بعض الفصائل 
المسلحة عليها في سنوات سابقة، مما أدى إلى 
تلك  في  والسكان  الطوائف  من  العديد  تهجير 
المدينة من قبل قوات  الفترة، لكن وبعد تحرير 
الراديكالية  الفصائل  من  الديمقراطية  سوريا 
قبل  داعش(  )مرتزقة  واإلرهابية  المتطرفة 
لألهالي  عاد   2017/5/10 في  سنوات  أربع 
األمن  وسيادة  الطبيعية  الحياة  أمل  المدينة  في 
واالستقرار المعيشي في المنطقة الذي لم تشهدهُ 
وعدم  الفوضى  من  سنوات  مدى  على  المدينة 

االستقرار.
السنوية  الذكرى  حلول  ومع  السياق  هذا  ضمن 
من  العاشر  في  الطبقة  مدينة  لتحرير  الرابعة 
أيار أجرت صحيفتنا لقاء مع الرئيس المشترك 
»مظلوم  الطبقة  مدينة  في  التنفيذي  للمجلس 
بعودة  المدينة  تحرير  أهمية  ربط  الذي  عمر« 
ديمقراطي  أساس  على  وتنظيمها  إليها  الحياة 
 2017 عام  في  المدينة  تحرير  »بعد  بالقول 
تأسيس  من  الرابعة  الذكرى  نعيش  اليوم  نحن 
هذه اإلدارة التي تعتبر وليدة الحياة الديمقراطية 

للمنطقة المعنية بلجانها ومؤسساتها«.
تأمين  على  المدنية  اإلدارة  بعمل  عمر  يُشيد 
المدينة  في  والمواطنين  لألهالي  احتياجات 
تجميل  لمرحلة  اليوم  »وصلنا  وتابع  وريفها، 
التحتية  البنى  تأسيس  من  االنتهاء  بعد  المدينة 

وصرف  وكهرباء  ومياه  خدمات  من  للمدينة 
صحي وغيرها«.

وصيانة  تجهيز  على  المدنية  اإلدارة  عملت 
الدوارات والشوارع واإلنارة واالهتمام بالحدائق 
كما  أيضاً،  الريف  وفي  المدينة  ضمن  العامة 
سابقة  فترات  في  مغيبة  كانت  خدمات  وفرت 
أن  إلى  عمر  ويُشير  والجرنية،  المنصورة  في 
العالم »أن  إلى  العمل سمح بإيصال رسالة  هذا 
مؤقتاً  حالً  ليست  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
بل هي دائمة بمديرياتها وشعوبها في النهوض 
مجتمع  نحو  المستقبل  في  به  والرقي  بالمجتمع 
ديمقراطي وأخالقي يسودهُ  األمن واالستقرار«.

 
ازدهار ملموس

الخدمي  والواقع  باالقتصاد  يختص  فيما  أما 
واالقتصادي في المنطقة فإن لجنة االقتصاد التي 
الديمقراطية،  المدنية  اإلدارة  قبل  من  تشكلت 
محور وركيزة االحتياجات الخدمية في المدينة، 
الكهرباء  قطاعات  على  تشرف  التي  وهي 
والمطاحن  الزراعية  واألراضي  واألفران 
والمشاريع الصناعية والتجارية ولجان التموين 
ويتركز عملها على التطوير المستمر بحكم أن 
مكتب االقتصاد هو المسؤول عن البنية التحتية 

وتأمين احتياجات المواطنين.
عن  عليها  ولالطالع  القضايا  هذه  ولبحث 
الرئاسة  نائب  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  قرب 
الطبقة  مدينة  في  االقتصاد  للجنة  المشتركة 
»حامد الهمشر« الذي بدأ حديثه بمباركة »يوم 
وترحم  وريفها،  الطبقة  أهل  على  التحرير« 
بأرواحهم في سبيل  الذين ضحوا  الشهداء  على 
السنوات  خالل  أن  وأوضح  وأهلهم،  أرضهم 
األولى تم التركيز على القطاع الزراعي، على 
اعتباره العصب االقتصادي في المنطقة، إذ تبلغ 
الطبقة وريفها  للزراعة في  المستثمرة  المساحة 
425000 ألف دونم موزعة بين بعلية ومروية 
وشمل  والخاصة،  العامة  للملكية  والتابعة 

صيانة  على  التركيز  الزراعة  مكتب  أعمال 
خالل  للمزارعين  الدعم  وتقديم  الري  مشاريع 
المحاصيل  الزراعي، كما ركزت على  الموسم 
االستراتيجية كالقمح والقطن والتنسيق مع إدارة 
لعمل  الالزمة  المواد  تأمين  على  المحروقات 

الحصادات واآلليات الزراعية. 
وينوه الهمشر إلى الجانب الصناعي الذي ازدهر 
القطاع  في  سواء  الطبقة،  مدينة  تحرير  بعد 
مركز  في  المطاحن  كتأهيل  العام،  أو  الخاص 
المركزية  المطحنة  وصيانة  عاصي«  »البو 
يومياً،  للسكان  الطحين  مادة  وتأمين  الطبقة  في 
التموين  مديرية  واستحداث  الخبز  جودة  ورفع 
نظام  واعتماد  لها،  الداخلي  النظام  وصياغة 
األسعار  ضبط  خالله  من  يتم  للمديرية  داخلي 
والحاكمية على األسواق ومنع التالعب من قبل 

وتاريخ  الغذائية  والمواد  السلع  ومراقبة  التجار 
صالحيتها.

تم  المنطقة،  في  الصناعي  التطور  إطار  وفي 
ترخيص ما يقارب 300 منشأة صناعية جديدة 
استثمار  على  الزراعي  التطوير  شركة  وقيام 
الحرب،  سنوات  في  تضررت  التي  المواقع 
األمن  على  دليالً  يعد  كله  »هذا  الهمشر  ويقول 

واالستقرار في الطبقة خالل هذه الحقبة«.
مخطط  صدد  في  أنهم  على  الهمشر  ويركز 
ضمن  »لدينا  وتابع  عليه،  سيعملون  مستقبلي 
اآللي  الفرن  تأهيل  مشروع  المستقبلية  الخطط 
الخراطيم  معمل  إنتاج  ومشروع  المدينة  في 
ومشروع اعتماد الصيدليات المركزية البيطرية 

ومشروع تأمين المداجن والبيض والمفاقس«.
كل  أن  على  بالتأكيد  حديثه  الهمشر  واختتم 

في  سبباً  كانت  والنجاحات  المؤشرات  هذه 
والقالقل  البلبلة  خلق  التركي  االحتالل  محاولة 
قطع  ورقة  استخدامها  خالل  من  المنطقة  في 
واقع  على  انعكست  المؤشرات  هذه  المياه، 
في  »نحن  وقال  واالقتصادي،  الخدمي  الحال 
صدد خطط وحلول لهذه األزمات بشكل مستمر 
مؤكدين على أن شعبنا باٍق وإدارتنا باقية رغم 

كل الضغوط«.

سيادة األمن واالستقرار

وهو  غيره  عن  أهمية  يقل  ال  آخر  جانب  ومن 
سيادة األمن واالستقرار في المدينة، وأوضح لنا 
األمن  قوى  العمليات ضمن  في غرفة  اإلداري 
الداخلي »حسين المحمد« خطوات تطورات قوى 
األمن الداخلي خالل األربع سنوات بعد التحرير، 
التي  التدريبية،  الدورات  من  عدد  تخريج  منها 

عديدة  ومجاالت  فروع  في  أفرادها  تخصص 
العام  الترافيك – أمن   - الجريمة  مثل »مكافحة 
المرأة  أسايش  األسايش –   - العمليات  – غرفة 
– النجدة – الطوارئ«. ويُشير المحمد إلى أنهم 
عملوا على تكثيف توزيع النقاط األمنية الجديدة 
في المدينة بمعدل 90% مما سبق، ويعزو السبب 
وحل  السريع  للتدخل  تهدف  أنها  إلى  ذلك  في 
المشاكل والخالفات وااللتزام بتطبيق القرارات 
الكلي  الحظر  فرض  قرار  مثل  عنها،  المعلن 
مع كل فترة انتشار لفايروس كورونا، وتركيب 
لمراقبة  تخضع  التي  المدينة  في  الكاميرات 
السرقة  عمليات  من  الحد  في  ساهمت  دورية 

والحوادث األخرى. 
فيه  لنا  أشار  صحيفتنا  أجرته  أخير  لقاء  وفي 
الرئيس المشترك للجنة العالقات في مدينة الطبقة 

مدينة  تحرير  »منذ  بقوله  المحمد«  »إبراهيم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  حملة  ضمن  الطبقة 
قامت  داعش،  رجس  من  المدينة  طهرت  التي 
المؤسسات  بتنظيم  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
انبثق  الذي  التنفيذي  المجلس  وتشكيل  واللجان 
منه 13 لجنة هدفها تأمين احتياجات المواطنين 
وتلبية الجانب الخدمي واإلغاثي، والتي وصلنا 
لمرحلة جيدة،  أعوام  أربع  بجهودها على مدى 
دائمة  في صدد خطوات  ذلك نحن دوماً  ورغم 
الواقع  وأعمال مستقبلية من شأنها أن تزيد من 

الخدمي في الطبقة«.
التطور  بين  الربط  المحمد  إبراهيم  يستبعد  ولم 
الحاصل في المدينة والضغوط الممارسة عليها 
المياه،  بقطع  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من 
مع  والسيما  مستمرة  النجاحات  »هذه  ويتابع 
تركيا  وممارسات  الضغوط  تصاعد  استمرار 
لسياسة الحرب الخاصة ضد أهالينا بقطع المياه 
وتعطيش المنطقة في الفترة األخيرة، هذا األمر 

الواقع  على  وخطورة  كبيراً  تحدياً  شكل  الذي 
من  حالة  خلق  الذي  العامة،  والخدمات  الراهن 

التوتر في المنطقة«. 

استمرار العمل والتطوير الخدمي

وينوه المحمد إلى أنهم يطمحون لتحسين الوضع 
باستمرار  أهالينا  نعد  »نحن  بالقول  أكثر  العام 
عمل المؤسسات الخدمية متمنين الصحة والعافية 
لجميع أهالينا والسيما مع استمرار أزمة كورونا 
التي  العوائق  أحد  تعتبر  والتي  المرض  وتفشي 
حدّت من تطبيق العديد من المشاريع في اآلونة 
المعيشي  الوضع  بتحسين  ونطمح  االخيرة، 
بالفائدة  تعود  التي  المستويات  بجميع  والخدمي 

على المواطن واألفراد جميعاً«.  

بداية الهايكو العربي ـ8ـ
الهايكو العربي بين التجريب والتجديد

وظيفة شاغرة

بوح ناي

فيروز مخول )كاتبة وشاعرة سورية مغتربة(
الحر،  والشعر  النثر،  قصيدة  تعرضت  مثلما   
والومضة الشعرية، والقصة القصيرة جداً، في 
الجدل والرفض،  للكثير من  بداياتها وال تزال، 
لكنها على أثر تلك التجارب التي امتدت لسنوات 
اإلبداع  من  نوع  بأنها  رسمياً  اعترافاً  انتزعت 
في  عالية  وكفاءة  موجودية  أثبت  الذي  األدبي 
االختزال والخروج عن نمطية السلف، ولكن ال 
على  الحصول  أجل  من  يصارع  الهايكو  يزال 

االعتراف الرسمي به.
عالمنِا  إلى  العربيةُ  الهايكو  قصيدةُ  وصلْت   -
نصوٍص  ترجماِت  طريق  عن  متأخرةً  العربي 
المصدر،  اللغة  عن  وليست  اإلنجليزية،  عن 
روحِ  عن  وابتعدْت  دقيقة  وغيَر  سطحيةً  فأتت 
النص، ربما ألن من قام بترجمتِها لم يكْن على 

درايٍة كافيٍة بطبيعة هذا الفِن التأملية. 
وبدأْت تتسُع رقعةُ هذا النمِط الشعريِ القادِم من 
وأصبَح  العربيِ،  عالمنِا  خريطِة  على  اليابان 
يستهوي عدداً كبيراً من المبدعين، إذ وجدوا فيه 
مناصاً من قيوِد القصيدةِ الكالسيكية وقفزةً جديدة 
رغبةَ  إن  النثر.  وقصيدة  التفعيلِة  قصيدةِ  على 
جديدةً  حقوالً  يرتادوا  أن  في  الشعراِء  هؤالِء 
الشعريِة  وإلى  اإلبداعيِة،  تجربتِهم  إلى  تضيُف 
قصيدةِ  تبني  نحو  دافعاً  كانت  أيضاً،  العربيِة 
المختزَل  النوَع  هذا  أن  كما  اليابانية،  الهايكو 
الُمتسارع  العصِر  روحِ  مع  يتماشى  والمكثَف 

الذي يعيشوَن فيه ويتأثروَن به. 
وقال الشاعر المترجم حسني التهامي:

 إن الهايكست العربي – كأي شاعٍر في العالِم – 
عندما يسعى إلى تشكيِل هايكو حقيقيٍ من خالِل 
أخرى،  أحياناً  وينجُح  أحياناً  يخفُق  التجريِب، 
حتى يصبَح ٕابداُعه تجربةً حقيقةً ومكتملة. والذي 
ينجُح في القبِض على لحظة الهايكو هو الشاعُر 
الحقيقُي الذي يستطيُع خلَق نٍص عبقريٍ، وهذه 
الحالةُ بالفعل تأتي عفويةً، وهي ما يُطلق عليها 
في  اإلشكاليةُ  تكمُن  االستنارة«.  أو  الساتوري 
أم  التقليدي  بالهايكو  الُمِلح: هل نتمسُك  التساؤِل 

الحديث؟
يذهُب شعراُء الهايكو العربيِ مذهبين: األول ظل 
أسيراً لخصائِص الهايكو الكالسيكي، وال زالوا 
الهايكو  باشو وغيره من شعراء  يلبسون عباءة 
األوائِل من خالل تقليد ألفِاظهم وأفكارهم، بينما 

رأى أنصاُر النوعِ الثاني ذوو النزعة التجديديِة 
أن ينطلقوا بعيداً عن األنماط التقليديِة، وتناولوا 
مع  المتشابكة  ودقائِقه  بتفاصيله  الحياتَي  الواقَع 
في  األساس  وهو  المشهدية  بعنصر  االحتفاظ 
الهايكو. لربما بدأ شعراُء النزعِة التجديدية كتابة 
الهايكو بشكله التقليدي، ثم رأوا أن يُضيفوا شيئاً 
جديداً إلى هذه التجربة اليابانية شكالً ومضموناً، 
من  حقبٍة  ُمضي  بعد  لنا  سيتكشَُّف  ما  وهذا 

التجريِب واإلبداعِ في هذا اللون.

من حّق املبدع أن يجرّب مختلف 
أشكال التجريب

يقول د. نضال الصالح أكاديمي وناقد من سوريا: 
للتجريب في  المنحازين  أكثر  »ربّما أكون أحد 
البحث  بضرورة  أؤمن  ألنني  واألدب،  الفّن 
حركة  ووفق  دائماً،  للتعبير  جديدة  أشكال  عن 
التاريخ، كما تفرض أدوات ووسائل ومغامرات 
ال يمكن لغير الجمادات الوقوف في وجه بزوغها 
من رحم تلك الحركة، وضمن هذا السياق أفهم 
المشهد  تجتاح  التي  بالحّمى  وصفه  يمكن  ما 
الثقافي العربي فيما يعني ما يصطلح عليه بنّص 
قطيعة  تنجز  التي  الهايكو،  قصيدة  أو  الهايكو، 
كاملة مع الذاكرة الجمعية العربية التي صاغها 
الموروث الشعري العربي لما يزيد على خمسة 

قرون.

أشكال  مختلف  يجّرب  أن  المبدع  حّق  من 
التجريب، وأن يختار مغامرة التعبير التي يشاء، 
بثقافة كافية  الواجب أن يكون مزوداً  ولكن من 
العربية  الثقافة  إلى  الوافد  الشكل  بهذا  ورفيعة، 
أو ذاك، وهذا ما ال يتوفر لكثير ممن دفع بنفسه 
أستطيع االصطالح عليه بجحيم  ما  إلى  ونصه 
المغامرة  أّن شرف  منه  توهماً  المعرفّي  الجهل 
المتابع  يجد  قلّما  ولذلك  المجال.  هذا  في  يكفيه 
أو  التعبير  جاز  إن  العربي،  الهايكو  لنص 
الذاكرة  في  بالبقاء  جديرة  نصوصاً  الوصف، 

طويلة، بل جديرة بالقراءة قبل ذلك«.

ليس شعًرا لكنه شكل شعري

أما صبحي موسى، شاعر وروائي من مصر، 
يعرف  كما  الهايكو  قصيدة  »مبدئياً  فيقول: 
شكل  وهي  اليابانية،  الثقافة  إلى  تعود  الجميع 
شعري أشبه بالرباعيات لدينا في الثقافة العربية، 

ولعل أشهر من كتبها هو صالح جاهين، فضالً 
عن رباعيات الخيام التي ترجمت للعربية أكثر 

من مرة.
الهايكو في حد ذاته ليس شعًرا لكنه شكل شعري، 
ذاتها  حد  في  هي  العمودية،  كالقصيدة  بالضبط 
ليست شعراً، وإال لكانت ألفية ابن مالك شعًرا.. 
لكنها شكل للشعر يمكن لمن يحترفه أن يصوغ 
وتأمالته من خالله، وهكذا  وانفعاالته  مشاعره 
الهايكو، هو أيًضا مجرد شكل له ضوابط، وله 
تأثير على صياغة الكالم، لكنه في النهاية مجرد 
إناء إن استعمله شاعر حقيقي قدم شعًرا حقيقيًا، 
وان استعمله مدع قدم كالًما ال يضيف للوجدان 
شيئاً، يبقى أن الهايكو شكل مستورد، وليس ابناً 
للثقافة العربية، وال يمكننا أن ندعي أن كل الفنون 
أصيلة  ابنة  اآلن  العربية  الثقافة  تجيدها  التي 
للفكر العربي.. فالرواية ليست إنتاًجا عربيًا في 
األصل، وقصيدة النثر ليست منتًجا عربيًا، لكن 
كالهما على سبيل المثال تم التعامل معه بشكل 
جيد، واستطاعت المخيلة العربية أن تصوغ من 
خاللهما رؤاها وتصوراتها وعوالمها، ومن ثم 
فاألشكال هي مجرد أدوات، ونحن في لحظة من 
التداخل الثقافي العالمي الذي يسمح وربما يملي 
والتقنيات،  األدوات  نفس  استعمال  جميعاً  علينا 
فالبوب  للتقنية،  وليس  للفن  فقط  اإلجادة  وتبقى 
آرت يعرفه العالم كله، والراب منتشر في العالم 

كله بغض النظر عن موطنه األصلي«.

محمد عاطف )كاتب وشاعر من مصر(
أنا  اتفقت  الجامعية،  الدراسة  َمرحلة  انتهاء  بَعد 
ومحمود وحمدي، ُزمالئي من أيام الدراسة ومن 
ِمنا يشترى جريدة يومياً،  خارج بلدتي، أن ُكاّلً 
ويبحث عن الوظائف الخالية، ومن يَحُصل منا 
أشتري )جريدة  فَُكنت  الباقي،  يُبلغ  على إعالن 
األهرام  ومحمود جريدة األخبار وحمدي جريدة 
إلى  أتى  ُمدة، وجدت حمدي  وبعد  الجمهورية( 
بلدتي ُمتَأبّطاً جريدة الجمهورية، ويقول لي اقرأ 
هذا اإلعالن، فلقد ذهبت إلى محمود وأبلغته ثم 
طنطا(  )مدينة  إلى  غداً  وسنذهب  إليك،  أتيت 

مطلوب  فيه  وجدت  اإلعالن  فقرأت  للتقديم، 
مندوبين مبيعات إلحدى الشركات!. فقلت له ما 
هذا يا عم حمدي؟ أنا أقرأ مثل هذا وال أَهتم به 
تِشتغل  عايز  أنت  هو  أخي  يا  لي  فقال  ُمطلقاً! 
)بيك(، تعال غداً كي نَتقدم للوظيفة، الُمهم ذَهبنا 
ُمتقدمة  بها  بَأس  ال  أَعداد  ووجدنا  طنطا  إلى 
الُمقَابالت  بعمل  تقوم  والتي  الوظيفة،  لتلك 
بقليل  العُمر  في  تَكبُرنا  تَكاد  فَتاة  الَشخصية 
حينئٍذ، وهى َعلَى قَدٍر َكبير من الِشياكة والَجمال 
حوالى  َمعها  ُمقابلتي  استغرقت  وقد  واللَباقة، 
مقابلة  أما  دقيقه   )15( ومحمود  دقائق   )10(
وقالوا  كاملةً،  ساعة  نصف  فاستغرقت  حمدي 
الُمقابالت،  جميع  انتهاء  بعد  ستعلن  النتيجة  إن 
من  والقريبة  الجانبية  الشوارع  بأحد  فانتحينا 
ميدان الساعة، َوجلسنا في مقهى شعبي، وكان 
طيب  فهو  حمدي  أما  ِظّل،  بِخفة  يتمتع  محمود 
أَِميُل  وأنا  ومضموناً،  َشكالً  فِطرته  وعلى  جداً 
لم  ُمقابلة محمد عاطف  فقال محمود  الِجد،  إلى 
البنت  أن  ويبدو  دقائق   )10( سوى  تستغرق 

)قَلَبّتهُ( ومقابلتي )15( دقيقه فتقريباً ِعندي أمل، 
أما أنَت يا حمدي نِصف ساعة َكاملةً، أَكيد البنت 
أنها وقعت في َغراَمَك  بَِك جداً، ويبدو  أُعَجبت 
ُمنتشياً  ِجلَسته  في  حمدي  فاعتدل  بَِك،  وَهامت 
ُمصدقاً بُِكل سذاجة ما يقوله محمود، ثُم ضِحَك 

من ُكل قلبه وقال: 
سؤال  تَسألُني  ُكلَما  كانت  اِلبنت  جماعة  يا  وهللا 
يأتيني إلهام رباني وأجاوب، وأجد إِلهاماً َسريعاً 
فَضحك  يأتي!.  أين  من  أعرف  ال  باإلجابة؛ 
محمود وقال له إلهام رباني وال )إلهام شاهين( 
تُشبه  إنها  تصدق  وقُلنا  الضَّحك  ِمن  فانفجرنا 
)الفنانة إلهام شاهين فعالً(. ثم قال محمود لحمدي 
تذهب  أن  قبل  لَكن  النتيجة،  لمعرفة  أنَت  اذهب 

فنادى حمدي على ماسح  بِتلميع حذاءك،  َعليَك 
له  فقال  الحذاء،  ولمع  المقهى  أمام  من  األحذية 
محمود اشتر أيضاً ُزَجاجة ِعطر علشان حتقابل 
واشترى  إياهُ  ُمصدقاً  قام حمدي  وبالفعل  إلهام، 
وبكل  للمقهى  مجاور  بَازار  من  ِعطر  ُزجاجه 
ما معه من نقود، ثم أفرغ نِصف الزجاجة َعلى 

مالَبسهُ وذهب إلحضار النتيجة.
ويقول  رأسه  ُمطأطئاً  حمدي  رجع  قليل  وبعد 
بالكشف  موجود  اسمكم  ومحمود  أنت  محمد  يا 
قال  ولكن  نُصدق  ولم  فضحكنا  اسمى،  ماعدا 
وهللا العظيم بجد. فَقُلنا له ال عليك لن نذهب لهذا 
العمل، وعموماً هو َعمل ُمؤقت وليس حكومياً، 
فقال محمود يا حمدي أنَت َمكانك ليس ُهنا أنت 

ستسافر إنجلترا!! 
وانصرفنا لمشاغل الحياة بُِحلوها وَمّرها ماعدا 
وانقطعت  آنذاك،  بالِخَطاَبات  ُمتابعة  من  اللهم 
السنين  ومرت  المشاغل،  كثرة  من  االتصاالت 
أيام  والسنين، وإذا بمحمود يتصل بي منذ عدة 

وعامل  محمد  يا  إيه  أخبارك  لي  ويقول  قليله 
له  فقلت  عليك  بيسلم  حمدي  فكرة  على  إيه؟ 
وبسرعه  إنجلترا،  حمدي  فقال  مين؟  حمدي 
تذكرت وضحكت فقلت بجد، فقال يا َعمنا بجد 
من  قصيرة  إجازة  وفى  مصر،  في  ُهنا  حمدي 
إنجلترا، ولقد تزوج ِمْن ُهناك ومعه الِجنسية وله 
كبير!!  َمطعم  وبقى صاحب  شباب،  وبنت  ولد 
فحددنا  يَراَك،  أن  ويُريد  القاهرة  في  ُهنا  وهو 
الماضي  نتذكر  َسوياً  وجلسنا  وتقابلنا  َموعداً، 
فرح،  من  أوتينا  ما  بكل  ونضحك  والذكريات، 
لك  لحمدي،  يقول  بمحمود  إذ  اللقاء  نهاية  وفي 
لم  فكيف  فيها  وتقيم  بريطانيا  في  طويلة  مدة 
البريطاني«  العموم  »مجلس  لـ  بالترشح  تفكر 
فَضحكُت من كالم محمود الذي بدا أنه لم يتغير 
ولم  صامٌت  بِحمدي  وإذا  لديه،  الِمزاح  أسلوب 
بصوت  ويقول  محمود  ومصدقاً  بل  يضحك، 
عاٍل متسائالً: إزاي الفكرة دي ما خطرتش في 

بالي يا جماعة؟!
من سلسلة »ذكريات«

عبير دريعي
 

للناي ثورة شجن
إليك أعبر

خذني إلى مجاهيل خطوك
لننفرد على مصطبة اللقاء

عشق يتدفق في قلوب 
الدراويش

رجفة الشوق زادها 
صقيع الشتاء

أجيد صناعة الفرح
واألقالم.. 

من سرة غابة هرمة
ألرسم 

مالمح الخذالن
 في عباءات النهر
ألتمرغ في تراب 

غاللك
كجني يواري ظله..

يخرجني من ثقب باب 
عتيق

 يغرسني في عناقيد النبيذ
في قلب شجرة

ويهمس لي ذات فرح
أنت )هيرا( 

المرأة التي ال تصدأ  
كالماء

امرأة من زئبق 
تعزف للمالئكة 

الكمنجات.
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ارتفاع أسعار المالبس يسلب فرحة العيد
 من نفوس األطفال 

أهالي  معظم  اعتاد   - عثمان  سمر  قامشلو/ 
والبهجة  بالفرحة  العيد  استقبال  قامشلو 
إلى  وما  الجديدة  المالبس  وشراء  والسرور 
الفرحة  هذه  أن  غير  العيد،  متطلبات  من  ذلك 
في هذا العام أصبحت شبه غائبة نتيجة ارتفاع 
المالبس  ومحالت  الخياطين  وسعي  األسعار 
عاٍل،  بشكل  المالبس  ثمن  رفع  إلى  واألحذية 
وهذا ما جعل معظم األهالي ينسوا فرحة العيد 
الحقيقية وبحثهم عن الخروج من مأزق العيد 
الذي يستدعي توفير المالبس الجديدة ألطفالهم 
بها  تمر  التي  الظروف  هذه  ظل  في  وعائلتهم 
األعمال  وتوقف  وأزمات  حروب  من  البالد 

بسبب وباء كورونا.

باتت توجهاً للفقراء

للفقراء  توجهاً  المستعملة  المالبس  أسواق  باتت 
للهروب من الغالء مع اقتراب حلول عيد الفطر 
المبارك، وتشهد ازدحاماً كبيراً من األسر التي 
العيد،  بدأت تتوافد لشراء متطلبات واحتياجات 
كانت  بالمالبس  الخاصة  التجارية  فالمحالت 
األسر  من  الكثير  جعل  مما  مرتفعة  أسعارها 

تعود إلى منازلها بدون كسوة جديدة ألطفالها.
حد  إلى  العام  هذا  المالبس  أسعار  ووصلت 
الجنون مقارنةً باألعوام السابقة، وهذا ما أجبر 
اللجوء  إلى  والفقيرة  المتوسطة  الطبقة  أبناء 

لألسواق الشعبية المستخدمة.

تضاعف لهيب األسعار 

ولمعرفة المزيد عن األسعار وأخذ آراء األهالي 
هذا  وفي  »روناهي«  صحيفتنا  كاميرا  جالت 
الصدد والتقينا بالمواطنة »ميرنا علي« وقالت: 
دخل  أي  أملك  وال  راتب  ولدي  عاملة  »أنا 
العيد  بمستلزمات  اإليفاء  على  يساعدني  آخر 
هماً  يُشكل  العيد  أصبح  فقد  وعائلتي،  ألطفالي 
بل ذهبت فرحته بسبب ارتفاع األسعار،  كبيراً 
فبحسبة بسيطة ال أستطيع اإليفاء بكل احتياجات 
تتجاوز  العيد  ومستلزمات  فمالبس  أسرتي 
التي  النساء  مالبس  كذلك  ميزانيتي،  حدود 

الثوب  سعر  يصل  إذ  فيها  مبالغاً  أسعاراً  بلغت 
إلى  ليرة سوريّة، وهذا ما دفعني  إلى 50 ألف 
اللجوء لألسواق المستعملة والبسطات فلم يتبقى 
العيد ألطفالي،  مالبس  لشراء  غيرها  خيار  لي 
المتوفر لدي  فارتفاع األسعار ال يطاق والمبلغ 
ال يكاد يشتري ألحد منهم، الغالء يحيط بنا من 
األلبسة  أسعار  أن  من  الرغم  وعلى  مكان،  كل 
المستخدمة ليست أفضل من غيرها، وأصبحت 
كانت عليها سابقاً،  التي  األسعار  تتجاوز  أيضاً 

العشرين،  يتجاوز  القطعة  سعر  أصبح  حيث 
ولكن نوعاً ما يكفي احتياجات أطفالي في شراء 
مالبس العيد، إضافة إلى أن الصرف يتضاعف 
غذائية  مواد  من  رمضان  شهر  دخول  مع 
ومستلزمات رمضان، فما أن ننتهي من التفكير 
دوامة  في  ندخل  حتى  رمضان  مصروف  في 
العيد ومستلزمات العيد من ألبسة وحلويات وما 

إلى ذلك«.

سلب فرحة األطفال بالعيد

وبينما الشوارع واألرصفة المكتظة بالمواطنين، 
وجه  على  واالستياء  الغضب  عالمات  ظهرت 
األسعار  هذه  من  يئست  والتي  الحميد«  »منور 
عن  والسؤال  منها  االقتراب  وعند  والغالء، 
رأيها في أسعار المالبس تنهدت وقالت: »الحمد 
هلل، هللا يعين المواطن على هذه األسعار، وعلى 
أنواع  كل  يمارسون  الذين  المحالت  أصحاب 
االستغالل على المواطن، فمثالً يبدأ سعر إحدى 
بالمفاصلة  وندخل  ليرة  ألف  خمسين  القطع 
حتى نوصل إلى أربعين ألف ليرة أو أقل، فهنا 
عن  عدا  أُمه،  بعين  واضحاً  االستغالل  يكون 
تذرعهم بارتفاع الدوالر رغم أن سعر الدوالر 
ارتفاع  مع  األسعار  يرفعون  فهم  بالنزول  بات 
مع  األسعار  من  يُخفّضون  ال  ولكن  الدوالر 

نزول الدوالر«. 
ولوال  لألطفال  »فرحةً  بالقول:  منور  وتضيف 
أطفال  أنهم  غير  للشراء  اضطررت  لما  العيد 
وال يفهمون أو يُقدّرون الوضع الحالي المعيشي 
الصعب والغالء الكبير هذا سلب فرحة األطفال 
التي  األساسية  متطلباته  منهم  فلكل  العيد،  بهذا 
الراتب  من  هذا  وكل  خاصة  ميزانية  تحتاج 
ترتفع  »عندما  ساخرة  وتضحك  الشهري، 

الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  بحجة  األسعار 
التاجر يطبّق القرار حتى على المالبس القديمة 

وكله على رأس المواطن«.
األسعار  ارتفاع  عن  السؤال  يخص  وفيما 
»إن  منور:  تقول  الماضية  بالسنة  ومقارنتها 
الحركة  تعرف  المالبس في األسواق ال  أسعار 
من  الرغم  على  لألمام  القفز  وإنما  للخلف 
فالموديالت  المرتفعة جداً، ورغم ذلك  األسعار 
المعروضة قديمة خاصةً في األسواق الشعبية، 
والموديالت  الكبرى  الماركات  محالت  أما 
الحديثة فأسعارها ال تُطاق وال يمكنني االقتراب 

منها«.
المالبس  محالت  أحد  في  الباعة  أحد  ويشير 
المالبس  أسعار  في  ارتفاع  وجود  إلى  النسائية 
األسعار  رفعوا  من  هم  الجملة  تجار  أن  مؤكداً 
على أصحاب المحالت »ونحن رفعناها استناداً 
شراء  على  اإلقبال  أن  لنا  ذكر  كما  لذلك«، 
مقارنةً  ولكن  مقبول،  شبه  العام  هذا  المالبس 
اليوم  من  بكثير  أفضل  كان  الماضية  باألعوام 
جودة  عن  يبحث  سابقاً  المواطن  »كان  فيقول: 
عن  يبحث  فأصبح  اآلن  أما  كانت،  أياً  القطعة 
أو  القماش  نوع  عن  النظر  بغض  أوالً  السعر 
أما  الجديد  عن  يبحث  المواطن  وكان  الماركة، 
كان  ولو  الرخيص  عن  يبحث  فأصبح  اآلن 

قديماً«.
أما »عمر إسماعيل« صاحب محل ألبسة أطفال 
المعروضة  البضائع  على  األسعار  رفع  نفى 
نرفع  »لم  بقوله:  الحالي  بالوقت  محله  في 
المحل،  في  الموجودة  القديمة  البضاعة  أسعار 
بزيادة  نقوم  سوف  المؤكد  فمن  الجديدة  أما 
أسعارها  نرفع  فنحن  المواطن  على  سعرها 
الجملة  تجار  من  المشتريات  أسعار  على  بناًء 
بيد صاحب  ليس  التي تفرض علينا فهذا األمر 
أيضاً،  الجملة  تجار  بأيدي  وإنما  فقط،  المحل 
العام  المالبس هذا  اإلقبال على شراء  كان  فإذا 
قليالً مقارنةً باألعوام السابقة، وهذا موسم العيد 
فكيف سيكون حال البيع فيما بعد، فالضرر ليس 

على المواطن بمفرده بل على التجار وأصحاب 
المحالت بشكل عام«.

على  سلبية  آثار  الغالء  لذلك  أن  فنالحظ 
التجارية  الحركة  وعلى  عام  بشكل  المجتمعات 
يكن  لم  العيد  اقتراب  مع  نالحظ  حيث  أيضاً، 
وبالوقت  كثيراً  المالبس  شراء  على  اإلقبال 
هذه  في  المعتاد  من  أنه  إال  قليالً،  يكن  لم  نفسه 
األسواق  تكون  أن  سنوات  عدة  قبل  األوقات 
مزدحمة بالمواطنين، أما اليوم فأصبحت األسرة 
ما  كل  شراء  عن  تبتعد  الظروف  هذه  ظل  في 
يمكن االستغناء عنه وفي مقدمة ذلك المالبس، 
حيث تقتصر كثير من األسر على شراء ما هو 

ضروري جداً«.
للكثير  فرصة  كانت  العيد  مناسبة  أن  حين  في 
من األسر للتسّوق وإدخال الفرح والسرور على 
من  مظهر  العيد  باعتبار  األسرة  أفراد  قلوب 

مظاهر الفرح والتكافل االجتماعي.

شهداء التاسع من أيار... شوكة في عين النظام اإليراني القمعي

مساحات صغيرة للخضار في مخيمات بريف إدلب

منذ أيام الشاه والكرد في إيران يطالبون بالحكم 
الذاتي وحتى بعد الثورة اإلسالمية عام 1979. 
مجموعات  ستطالب  طهران  نظر  وجهة  من 
أخرى بنفس المطالب إذا ما حصل الكرد على 
يالتشين  ويالي  شتروماير  مارتين  يقول  ذلك، 
التاريخ«:  »األكراد:  كتابهما  في  هيكمان   -
»تعيش الكثير من األقليات في إيران في مناطق 
هذه  ظل  »وفي  أخرى«.  دول  مع  حدودية 
الكرد  مطلب  لطهران  بالنسبة  يكون  الظروف 
بالحكم الذاتي ممزوجاً بطعم االنفصال«. وهذا 
األخرى  البلدان  حكومات  أيضاً  تتخذه  الموقف 
التي يعيش فيها الكرد في المنطقة، وهي تركيا 
»مطالب  إيران  ترفض  كما  وسوريا.  والعراق 
يميز  ال  اإلسالم  )القومية( ألن  اإلثنية  األقليات 
تعتبر  أنها  حتى  انتمائهم،  بسبب  المسلمين  بين 
معادية لإلسالم«. ومنذ ذلك الحين وليومنا هذا 
ترتكب إيران أبشع الجرائم بحق الكرد متحججة 
تلك  بين  ومن  وغيرها،  السياسية  باألعمال 
التواريخ الكثيرة التي تلونت بلون دماء الشهداء 

أعدمت  حيث  أيار   9 يوم  إيران،  في  الكرد 
عام  من  اليوم  هذا  مثل  في  اإليرانية  السلطات 
2010 خمسة ناشطين سياسيين، وهم »شيرين 
وكيلي،  فرهاد  كمانكار،  فرزاد  مهولي،  علي 

علي حيدريان، محمد إسالميان«.
حكم  تنفيذ  على  اإليرانية  السلطات  أقدمت 
في سجن  سياسيين  بحق خمسة سجناء  اإلعدام 
إيفين في طهران بتاريخ 9 أيار 2010، وكان 
من بين المعدومين الخمسة أربعة ناشطين كرد 
مجال  في  وناشط  معلم  کمانگر،  فرزاد  وهم 
حقوق اإلنسان، علي حيدريان، وفرهاد وکيلي، 
والخامس  مهلوي،  علي  شيرين  والمناضلة 
وعملية  إسالميان.  مهدي  وهو  األصل  فارسي 
بـ«مناهضة  الناشطين  اتهام  بعد  اإلعدام جاءت 
حق  بغير  عادة  تُلصق  تُهٌم  وهي  للثورة« 

بالنشطاء السياسيين ومعارضي النظام.
والترهيب  القمع  وسياسة  اإلعدام  عمليات 
النشطاء  ضد  اإليرانية  السلطات  تنتهجها  التي 
اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  السياسيين 
سياسة  ضمن  تأتي  القومية،  الحقوق  ونشطاء 
ممنهجة الهدف منها إسكات المعارضة وترسيخ 
البالد،  في  والديني  السياسي  االستبداد  ركائز 
وبلوشستان  كردستان  روجهالت  في  خاصة 
والتركمان واألهواز، ومناطق داخل إيران التي 

تصدر منها أصوات معارضة لنظام الحكم.

فرزاد كامنكر

هو عضو مجلس نقابة المعلمين وعضو منظمة 
سيامند  باسم  معروفاً  وكان  البيئة،  لحماية  آسك 
تحت النصوص التي كان يكتبها في مجلة رويان، 
وُعرف كناشط ومدافع عن حقوق المرأة، اعتقل 
محكمة  عليه  وحكمت  بطهران  آب 2006  في 
بتهمة   ،2008 في  باإلعدام  اإليرانية  الثورة 
انضمامه لحزب الحياة الكردستاني الحر، الذي 
بعد  فيما  وأطلق  أيار 2010،   9 في  الحكم  نُفذ 
على يوم 9 أيار يوم المعلم من قبل الرأي العام 

في روجهالت كردستان وإيران.

شريين عيل مهلوي

ديم  قرية  في   1982 حزيران   2 في  ولدت 
أورمية  والية  في  ماكو  لمدينة  التابعة  قشالقي 
أيار 2008  بروجهالت كردستان، اعتقلت في 
على يد القوات األمنية اإليرانية، وكان مصيرها 
مجهوالً في الشهر األول من اعتقالها وتعرضت 
في  أفين  سجن  إلى  اقتيدت  ثم  شديد  لتعذيٍب 
الثورة اإليرانية  طهران وحكمت عليها محكمة 
بتهمة   2009 األول  كانون   19 في  باإلعدام 
انضمامها لحزب الحياة الكردستاني الحر، ونفذ 

الحكم في 9 أيار 2010.

فرهاد وكييل

كردستان،  بروجهالت  سنة  مدينة  أهالي  من 
لمدير  السابق  النائب  وكان  أطفال،  لثالثة  أب 
في  وبقي   2007 أيار  في  اعتقل  الزراعة، 
في  كشف  وكيلي  وكان  سنوات،  عدة  السجن 
رسالة له أن المحكمة قضت عليه حكم اإلعدام 
خالل 10 دقائق فقط من جلسة حكمه، نفذ حكمه 

في 9 أيار 2010.

عيل حيدريان

اعتقل  كردستان،  بروجهالت  سنة  أهالي  من 
من  أشهر  وبعد  وكيلي،  فرهاد  رفيقه  برفقة 
انضمامه  بتهمة  باإلعدام  عليه  حكم  اعتقاله 

لحزب الحياة الكردستاني الحر.

مهدي إسالميان

وحكم  اإليرانية،  شيراز  مدينة  أهالي  من  وهو 
خارج  إلى  شقيقه  تهريب  بتهمة  باإلعدام  عليه 
الوطن، ونفذ حكمه مع الناشطين الكرد األربعة.
وال  الكردستانيون  يحيي  اليوم  هذا  مثل  وفي 
استشهاد  ذكرى  كردستان  روجهالت  في  سيما 

الناشطين الخمس.

إيران ما زالت مستمرة بسياساتها 

ضد الكرد

عملية إعدام الناشطين الخمسة أثارت احتجاجات 
المئات  كبيرة في عموم كردستان، حيث خرج 
لإلعدام،  استنكاراً  الشوارع  إلى  المحتجين  من 
كما توجه المئات أيضاً من مدن باكور كردستان 
روجهالت  مع  المصطنعة  الحدود  صوب 
اإلعدام.  لعملية  إدانتهم  عن  تعبيراً  كردستان 
مظاهرات  كردستان  روجهالت  سكان  ونظم 

رغم التهديد واعتقل العشرات منهم.
بتشديد  الدولة  قامت  السنة  هذه  مطلع  ومنذ 
ألياسي،  تيمور  يقول  كما  الكرد،  تجاه  سياستها 
اإلنسان  حقوق  »جمعية  أعمال  ومدير  مؤسس 
لها.  مقراً  جنيف  من  تتخذ  التي  كردستان«  في 
ويقول ألياسي بأن وسائل اإلعالم الحكومية مثل 
حيث  الكرد،  ضد  بحمالت  تقوم  نيوز  فارس 
ألياسي سبب  تقوم بشيطنتهم وتجريمهم. ويرى 
هذه الحمالت في الوضع االقتصادي والسياسي 
التي  إيران  في  السيئ  الثقافي  واالجتماعي 
كورونا.  جائحة  بسبب  إضافياً  تدهوراً  شهدت 
إيران  في  األقل  على  كردياً   96 اعتقال  وتم 
منذ مطلع هذا العام بدون أساس قانوني وبدون 
تعليل رسمي، هذا ما ورد في رسالة للرأي العام 

كردستان  »شبكة  منظمة  موقع  على  العالمي 
لحقوق اإلنسان« وقعت عليها 36 منظمة غير 
بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة  حكومية، 

العفو الدولية وجمعية الشعوب المهددة.
المجتمع  بنشطاء  األمر  يتعلق  الرسالة  وحسب 
وكتاب  البيئة  عن  ومدافعين  وحقوقيين  المدني 
وطلبة، وكذلك بأشخاص لم ينشطوا أبداً سياسياً، 
ولم يتم إخبار ذوي المعتقلين عن مكان اعتقالهم. 
المعتقلين  أهالي  سؤال  على  السلطات  وردت 
التوجه  من  وحذرتهم  وتهديدات  بإهانات  عنهم 
للرأي العام، كما جاء في الرسالة. والمعتقلون ال 

يحصلون على أي مساعدة أو دعم قانوني.
السياسة  فإن  اإليراني  النظام  نظر  وجهة  فمن 
القمعية ضد الشعوب جيدة، كما تشرح ياسمين 
رامسي من »مركز حقوق اإلنسان في إيران«، 
»السلطات  وتقول:  نيويورك،  في  مقرها 
تنفيذ مداهمات  اإليرانية لها حصيلة ناجحة في 
البالد،  في  أخرى  وشعوب  الكرد  منتظمة ضد 
بشكل  نفسها  تنظيم  من  بذلك  تمنعها  حيث 

جماهيري واسع«.

أصناف  ثالثة  الطويل )32 عاماً(،  زرع عمر 
من الخضار في مساحة ال تتجاوز عشرة أمتار 
مربعة في الفسحة المتبقية خلف خيمته في مخيم 
سوريا،  غربي  شمال  إدلب،  شمال  المهجرين 
وذلك لتأمين حاجة عائلته وسط االرتفاع الكبير 

الذي تشهده أسعار الخضار في األسواق.
المخيمات،  في  الزراعة  مقومات  عدم  ورغم 
يسعى المهجرون إلنشاء مساحات صغيرة قرب 

خيامهم لالستفادة من إنتاجها وجمال منظرها.
وتشهد المناطق السورية عموماً موجات ارتفاع 
الموسمية  الخضار  حتى  شملت  لألسعار، 
والمنتجات المحلية في ظل عدم استقرار صرف 
وأخرى  منطقة  بين  تداولها  واختالف  العمالت 

وبين التجار والمستهلكين.

تربة غري صالحة

ومطلع عام 2020، ُهجر »الطويل« من مدينته 
معرة النعمان، جنوب إدلب، لينتهي به المطاف 
في مخيم بالقرب من بلدة دير حسان على الحدود 
الباذنجان  اآلن  يزرع  حيث  التركية،  السورية 

والفول والبندورة في مساحة صغيرة.
ال  صخرية  منطقة  في  يقع  المخيم  أن  ورغم 
من  سيارة  بشراء  الطويل  قام  للزراعة،  تصلح 

التراب األحمر الذي يصلح للزراعة بسعر 40 
ألف ليرة سورية وفرشه بالقرب من خيمته.

األنواع  هذه  زراعة  من  تمكنت  »حينها  وقال: 
اللون  أن  إال  المساحة،  ضيق  من  الرغم  على 
يشرح  الصيف  فصل  في  سيما  ال  األخضر 

الصدر ويريح النفس في المخيمات القاحلة«.
وتنتشر في محافظة إدلب مئات المخيمات، بينها 
عدد كبير من المخيمات العشوائية، وتضم أكثر 
مختلف  من  قسراً  تهجروا  شخص  مليون  من 

المناطق السورية بسبب الحرب.

تكاليف املياه والبذور

يستعيد  أن  عاماً(   38( العبود  أحمد  ويحاول 
في  يمارسه  كان  الذي  الزراعي  نشاطه  بعض 
منزله بمدينة كفر زيتا شمال حماة، قبل نزوحه 
إلى مخيمات دير حسان بعد سيطرة قوات نظام 

ارتفاع  من  يعاني  لكنه؛  المدينة.  على  دمشق 
أسعار البذور، إذ يتراوح سعر الكيس الصغير 
من بذور الكوسا بين 20 و40 ليرة تركية، في 
حين أن شتلة الباذنجان يبلغ سعرها 800 ليرة 

سورية.
ويعاني المهجرون في معظم المخيمات الحدودية 
التي  المياه  مخصصات  قلة  من  إدلب،  شمال 
تقدمها المنظمات اإلنسانية العاملة في المنطقة، 
إذ إن مخصصات العائلة اليومية ال تتجاوز 500 
والطبخ«،  للشرب  تكفي  ال  تكاد  »وهي  ليتر، 

بحسب سكان في مخيمات دير حسان.
من  وهو  عاماً(،   42( الشريف  مالك  ويضطر 
ريف حماة الشمالي في مخيم الفداء بدير حسان، 
لشراء المياه كل يومين، لري مساكب الخضار 
الشهر  منتصف  الخيام  بين  بزراعتها  قام  التي 

الفائت.
 وقال لنورث برس: »أضطر لشراء المياه ألن 
تكفي  تكاد  ال  عليها  نحصل  التي  المخصصات 
حاجة العائلة، بل إنها في بعض األحيان وخالل 
فصل الصيف ال تكفي المنزل أيضاً، لذلك أقوم 
بشراء المياه لسقاية شتالت البندورة والباذنجان، 

إضافةً إلى بعض األزهار للزينة«.

خرضة وزينة

إلى  نزوحه  قبل  مزارعاً  »الشريف«  وكان 
أصبحنا  اآلن،  مختلف  األمر  »لكن  المخيمات: 
مساحتها  تتجاوز  ال  صغيرة  مساكب  نزرع 

مترين مربعين«.
منظراً  الخيام  بين  الموزعة  النباتات  وتوفر 
يطمئن  فهو  »الشريف«،  رأي  بحسب  جميالً، 
بنفسه،  يزرعها  الخضار وجودتها حين  لنظافة 
عندما  االحتياجات  من  جزءاً  له  توفر  أن  آمالً 

تكون أسعارها مرتفعة في األسواق.
ريف  من  وهي  عاماً(،   38( البكور  حليمة  أما 
من  إسمنتية  أحواضاً  فأنشأت  الجنوبي،  إدلب 

خيمتها  أمام  للزراعة  واإلسمنت  الحجارة 
مباشرة، لزراعة أزهار ونباتات زينة.

»لكن  الخضار:  لزراعة  تكفي  ال  إنها  وقالت 
تشكل  الزهور  أنواع  وبعض  والياسمين  الحبق 

منظراً جميالً أمام الخيمة«.
تساهم  المزروعات  هذه  أن  المهجرون  ويرى 
ولو قليالً في تقليل الغبار وتنقية الهواء، وتلطيف 
جرداء  أراٍض  على  أنشئت  مخيمات  في  الجو 

بعيدة عن المدن والتجمعات السكانية.


