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عدسة روناهي: عبدالرحمن محمد

عين روناهي 

أم كلثوم.... وسيرة الزفت
روناهي/ قامشلو ـ بعد إقرار الموازنة المالية لعام 2021، من قِبل المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، وحتى »ما تنطرق 
عين« لن نكتبها هذه المرة، ومع رفع الخطط السنوية »نناشد ونصرخ ونطلب ونرجو« من بلدية »الشعب« بقامشلو تزفيت الشوارع في مدينة 
قامشلو، فقد أصبحت كحال عاشق قرر كتابة قصيدة حب لحبيبته فانقطعت الكهرباء في منزله والمولدة كانت معطلة! والشموع أيضاً كانت مفقودة 
في المحالت. ولذلك؛ قرر االستماع للراديو الصغير الذي ورثه عن خالته، وفجأة وهو يقلب في اإلذاعات سمع أغنية ألم كلثوم، كانت على الشكل 

التالي:

»طول عمري بخاف من الزفت
وسيرة الزفت

وظلم الزفت لكل أصحابه
وأعرف حكايات 

مليانه زفت وآهات
ودموع وأنين

والعاشقين دابوا ما تابوا
طول عمري بقول

ال أنا قد الزفت
وليالي الزفت

وال قلبي قد عذابه
الزفت«.

الوي: المحتل الرتكي يستمر بنهج اإلبادة 
الُمتعمد ضد الُكرد

كيف يدار أخطر مخيم يف العالم؟

رغم الزنوح.. كادحة تثبت أّن 
عمل المرأة سند لها

بإدانة سجلها  تركيا غير مكترثة  بأن  أحمد الوي  الحليم  الكردستاني عبد  الشغيلة  اتحاد  القيادي في حزب  صّرح 
األسود الملطخ بالدماء، وتتمادى يومياً في مشروع القتل الذي تبنته منذ أكثر من قرن، مضيفاً أنها تمارس حرباً 
شاملة على الشعب الكردي، وإن وجود قواعدها في جزء من أراضي باشور كردستان هو مقدمة الحتاللها بشكل 

كامل...«4

 تحديات جمة تواجه اإلدارة الذاتية بشمال وشرق أثناء تنظيم أخطر المخيمات في العالم »الهول«، رغم انتهاء 
المرحلة األولى من حملة »األمن واإلنسانية« في هذه البؤرة الداعشية إال أن حاالت قتل جديدة ظهرت مجدداً..«5

 مرت بتجربة نزوح 
مريرة من الرقة إلى 

جل آغا، ولكنها لم 
تستسلم للظروف 

الصعبة التي عاشتها 
بل اعتمدت على 

ذاتها لتساند عائلتها 
وتخرجهم من الضيق 
الذي مروا فيه؛ فبات 
عملها طوق نجاة لهم 

جميعاً...«3

كل نقطة عرق في السلم تمنع نهراً من الدماء في الحرب، فهنيئا 
لكل عامل وكادح وجندي، ومقاتل، ومدافع لدود عن القيم والمبادئ 

والوجود بيوم عيده.
أسرة صحيفة روناهي تهنئ العمال والكادحين وكل من يكسب قوت 

يومه بعرق جبينه في شمال وشرق سوريا والعالم بعيد العمال العالمي، 
وتحيي كل السواعد الكادحة في ميادين العمل والشرف وتتمنى أن يعم 

األمن والسالم والمحبة العالم أجمع وكل عام وأنتم بخير. 

العطش يفتك بالسوريين.. فإلى متى 
..؟!

ً
سيظل المجتمع الدولي صامتا

احتالل من نوع آخر، تغيير ديمغرافي، تهجير، سياسة تجويع؛ مساع وأهداف لالحتالل التركي بحبس مياه نهر الفرات عن مناطق شمال 
 حيال هذه االنتهاكات..

ً
وشرق سوريا في خرق سافر لالتفاقات الدولية؛ فإلى مىت سيظل المجتمع الدولي صامتا

إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في بلدة »السوسة«

استعادة 195 قطعة أثرية 
مصرّية من إيطاليا

روناهي/ قامشلوـ  تقدم محطة مياه السوسة 
خدماتها لما يقارب 46 ألف نسمة يقطنون 
طالت  وقد  بها،  المحيطة  والقرى  البلدة 
هذه المحطة معاناة األهالي في تأمين مياه 
في  بلدية  وجود  عدم  مع  خاصةً  الشرب، 
بلدية  الخدميّة، وكانت  باألمور  تُعنى  البلدة 
الشعب في هجين التي تبعد شرقي السوسة 

بنحو 20 كم هي التي تنجز تلك المهام.

منذ  السوسة  في  الشعب  بلدية  إحداث  ومع 

المتاحة  إمكاناتها  وضمن  باشرت  شهرين 
تقديم خدمات جليلة ومنها إعادة تأهيل شبكات 
بها  المحيطة  والقرى  البلدة  في  الشرب  مياه 

بالتعاون مع بلدية هجين.
تقارب  تأهيلها  المزمع  من  التي  الشبكة 
الفرق  باشرت  وقد  كيلومترات،  الثمانية 
إعادة  بأعمال  هجين  مياه  وحدة  المختصة 
التأهيل للشبكة الرئيسية للمحطة، حيث بدأت 
بالخط الذي يُغذي أحياء الطرق والشحاذات 
يقطنها  والتي  المحطة  من  القريبة  والطعس 

قرابة 8000 نسمة.

وفي خطة عملها القادمة ستعمل الورش الفنية 
على إعادة تأهيل أحد الخطوط الرئيسية الذي 
تعّرض  حيث  إنش،   10 أنابيبه  قطر  يبلغ 
النسداد كبير في بعض أجزائه، والعمل على 
بقية الخطوط حتى االنتهاء من إعادة التأهيل 
بشكل كامل وتأمين المياه لكافة أنحاء البلدة.

قِبل مرتزقة  التخريب من  الكثير من أعمال 
ذلك  وسبب  المنطقة،  تحرير  قُبيل  داعش 

انسدادات كبيرة في بعض أجزائها. 

اآلثار  إدارة  على  العام  المشرف  كشف 
وزارة  أن  الجواد،  عبد  شعبان  المستردة 
في  نجحت  المصرية  واآلثار  السياحة 

استرداد قطعتين أثريتين من إيطاليا تنتميان 
لآلثار اليونانية والرومانية.

وبحسب شعبان عبد الجواد، فإنه جرى سرقة 

إيطاليا،  من  المستردة  األثرية  القطع  تلك 
في  الذي حدث  األمني  االنفالت  فترة  خالل 

أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
وأشار عبد الجواد في حديثه إلحدى البرامج 
القطع  عودة  أن  إلى  المصرية،  التلفزيونية 
والتنسيق  بالتعاون  جاء  المصرية  األثرية 
بوزارة  المستردة  لآلثار  العامة  اإلدارة  بين 
وزير  مساعد  ومكتب  واآلثار،  السياحة 
والسفارة  الثقافية  للعالقات  الخارجية 

المصرية في روما.
ووفق ما نقلت صحيفة »الوطن« المصرية، 
فإن عبد الجواد بيّن إن إيطاليا »تعاني أيضاً 
ولذا  بها،  الخاصة  األثرية  القطع  سرقة  من 
األثرية  القطع  إعادة  في  مصر  مع  تعاونت 

المصرية المهربة«.
وكاالت



2 أيار  2021 األحد

العدد 976

2 أيار  2021 األحد روناهيروناهي

محررة الصفحة - هايستان أحمدالعدد 976 محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

العالقات الخارجية تسلم 92 شخصًا من عوائل داعش 
لوفد أوزباكستاني

تقاوم وتحتال وتتكاثر.. كل ما تريد معرفته عن 
متحورات كورونا

ما هي كمية الماء التي 
يجب أن نشربها يوميًا؟

فوائد الزنجبيل مع الليمون

ترميم مدرستين في الشدادي تتسعان 
الحتضان أكثر من 1300 طالب

هاشتاغ »أطلقوا حصة سوريا من مياه الفرات« 
يتصدر المواقع اإللكترونية

دير الزور: إغالق مشفى وتعزيز حمالت التعقيم 
والتوعية درءاً لخطر كورونا

قامشلو/ إيفا إبراهيم - سلمت دائرة العالقات 
مرتزقة  عوائل  من  شخصاً   92 الخارجية 
الوفد  إلى  األوزبكية  الجنسية  من  داعش 
األوزبكي للعودة إلى وطنهم، بموجب وثيقة 

تسليم رسمية.
العالقات  دائرة  مقر  في  نيسان   30 بتاريخ 
وزارة  من  وفد  التقى  بقامشلو  الخارجية 
الخارجية األوزبكية برئاسة سفير أوزبكستان 
لدى دولة كويت »د.بهرمجان أعاليوف« مع 
الرئيس المشترك لدائرة العالقات الخارجية 
جرى  اللقاء  وخالل  عمر«،  الكريم  »عبد 

التوقيع على وثيقة تسليم األطفال والنساء.
العالقات  لدائرة  المشترك  الرئيس  وأكد 
الخارجية عبد الكريم عمر بأنهم سلموا إلى 
الوفد األوزبكي »24 امرأة، و68 طفالً علماً 

أن سبعة أطفال منهم يتامى«، مشيراً إلى أن 
النساء الالتي تم تسلميهن لم يكن هناك أدلة 

على ارتكابهن جرائم بحق األهالي.
لديهم  الذين  وأضاف عمر: »سلمنا األطفال 
حاالت خاصةً وهم بحاجة إلى العالج خارج 
من  خطية  موافقات  بعد  وذلك  المنطقة، 

والديهم«.
الجرائم  ارتكبن  الالتي  بالنساء  يتعلق  وفيما 
ارتكبن  ممن  النساء  نسلم  »ال  عمر  قال 
الجرائم، وعلى هذا األساس نطالب بتشكيل 
التي  المنطقة  في  ومحاكمتهن  دولية  محكمة 

ارتكبن فيها الجرائم«.
أوزبكستان  الجمهورية  سفير  قال  وبدوره 
بأنهم سيقومون بتأهيل هؤالء األطفال للعودة 
بعدة  المساعدة  وتقديم  الطبيعية،  إلى حياتهم 

مجاالت منها االجتماعية والطبية والتعليمية 
وغيرها. 

تم  اللواتي  النساء  من  أن: »24  إلى  وأشار 
ألنهن  يأسفن  الذاتية  اإلدارة  من  تسلمهن 
هن  واآلن  داعش،  مرتزقة  إلى  انضممن 

مستعدات للعودة إلى وطنهن«.
التقى  قد  األوزبكستاني  الوفد  كان  وقد  هذا 
الطرفان  وناقش  الخارجية  العالقات  بدائرة 
داعش  عوائل  وضع  ومنها  هامة  مواضيع 
كل  تستلم  أن  وضرورة  الهول  مخيم  في 
داعش، كل حسب  أفرادها من عوائل  دولة 

جنسيته.
ويذكر أن دائرة العالقات الخارجية قد سلمت 
للوفد  داعش  عوائل  من  أخرى  مجموعة 

األوزبكي في وقت سابق.

خالل األسابيع الماضية، ظهرت متحورات 
لفيروس كورونا المستجد بجنسيات مختلفة، 
واآلن  وبرازيلية  إفريقية  وجنوب  إنجليزية 
األسئلة  من  العديد  طرح  إلى  أدت  هندية، 
بال  تشغل  زالت  ما  التي  للجائحة  بالنسبة 

الجميع رغم صدور اللقاحات ضدها.

كم عدد المتحورات؟

في هذه المرحلة، تعتبر ثالثة من المتحورات 
»مثيرة للقلق« على المستوى العالمي، وفقًا 
التي  تلك  وهي  العالمية  الصحة  لمنظمة 
وجنوب  إنجلترا  في  مرة  ألول  اكتُشفت 
إفريقيا وفي اليابان لدى مسافرين قادمين من 
البرازيل، ومن هنا ُعرفت باسم »المتحورة 

البرازيلية«.
المتحورات  هذه  كانت  نيسان،   27 فبتاريخ 
و54  و87   139 في  التوالي  على  منتشرة 
الصحة  لمنظمة  وفقًا  األقل،  على  دولة 

العالمية.
تعريف  وفق  الفئة  هذه  إلى  تنتمي  وهي 
من  لالنتقال  قابليتها  لزيادة  نظراً  المنظمة 
شخص آلخر و/أو ضراوتها، ما يؤدي إلى 
تفاقم الوباء ويزيد من صعوبة السيطرة عليه.
وقد يختلف عدد المتحورات »المثيرة للقلق« 
المحلي،  الوضع  على  اعتمادًا  بلد،  كل  في 
خمًسا  المتحدة  الواليات  مثالً  تحصي  حيث 
األميركية  المراكز  لتصنيف  وفقًا  منها 
لمكافحة األمراض والوقاية منها وهي الثالث 
باإلضافة  العالم،  أنحاء  جميع  في  المنتشرة 
إلى اثنتين ُرِصدتا في البداية في كاليفورنيا.

»المتحورات  فئة  هي  تليها  التي  الفئة  أما 
المثيرة لالهتمام«، والتي يفترض أن تخضع 
قد  التي  الجينية  لخصائصها  نظًرا  للمراقبة 

تطرح إشكالية.
الحالي، تصنف منظمة الصحة  الوقت  وفي 
العالمي،  المستوى  على  منها  سبعًا  العالمية 
في حين كان عددها ثالثًا في نهاية آذار، آخر 
من انضم إلى هذه الفئة الثالثاء هي المتحورة 
التي ُرصدت في البداية في الهند، وهي تثير 
للوضع  السريع  التدهور  بسبب  مخاوف 

الصحي في هذا البلد.
لالهتمام«  المثيرة  »المتحورات  اكتُشفت 
والواليات  اسكتلندا  في  البدء  في  األخرى 
منطقة  )في  وفرنسا  والبرازيل  المتحدة 

بريتاني( أو الفلبين.
الفئتين  هاتين  إلى  وباإلضافة  أخيراً، 
المتحورات  من  العديد  تنتشر  الرئيسيتين، 
إلى  العلمي  المجتمع  يسعى  التي  األخرى 
إتيان  أوضح  حيث  وتقييمها،  رصدها 
الجينوميات  وحدة  رئيس  لوريار  سيمون 
معهد  في  التقهقرية  للفيروسات  التطورية 
واألشهر  »األسابيع  إن  بباريس  باستور 
القادمة ستخبرنا ما إذا كانت تندرج في فئة 
المتحورات المثيرة للقلق الشديد والتي تنتشر 
متحورات  ستظل  أنها  أم  كبيرة،  بسرعة 
تنتشر دون أن تثير الكثير من الضوضاء«.

أياً كان وضعها، تصنف كل هذه المتحورات 
حسب األسرة أو »الساللة«، واعتمادًا على 
الطفرات التي حصلت فيها، فهي تحتل مكانًا 
سارس- فيروس  عائلة  شجرة  في  محددًا 

كوف-2 األصلي.
 

لماذا تظهر المتحورات؟

ظهور  أن  إلى  اإلشارة  الضروري  من 
ألن  ذاته،  بحد  مفاجئاً  ليس  المتحورات 
الفيروس  يكتسب  إذ  طبيعية،  عملية  ذلك 
فقد  بقائه،  لضمان  الوقت  بمرور  طفرات 
أكدت منظمة الصحة أن جميع الفيروسات، 
بمرور  تتغير  سارس-كوف-2  ذلك  في  بما 
متحورات  ظهور  إلى  يؤدي  وهذا  الوقت، 
ناحية  من  تأثير  له  ليس  معظمها  جديدة 
شيء  كل  أن  إلى  وأشارت  العامة،  الصحة 
ومن  تحملها،  التي  الطفرات  على  يتوقف 
شائعة  تُسمى N501Y وهي  فإن طفرة  ثم 
في المتحورات اإلنجليزية والجنوب إفريقية 
تجعل  أنها  في  يُشتبه  التي  هي  والبرازيلية 

الفيروس أكثر قابلية لالنتقال.

ويثير األمر إرباًكا لدى الناس العاديين خاصة 
وأن هذه المتحورات تحمل أسماء متخصصة 
للغاية، عدا عن غياب التنسيق الدولي، فمثالً، 
تُسمى المتحورة اإلنكليزية Y.V1 501 أو 
فإن  ولذلك   ،1.1.7.B الساللة  إلى  وتنتمي 
الجنوب  أو  اإلنكليزية  المتحورات  مسميات 
إفريقية أو البرازيلية أو الهندية مفهومة أكبر 
لغير المتخصصين، لكن العلماء ال يحبذونها، 
ألنهم يعتبرون أنها تترك وصمة على البلدان 

التي تُنسب إليها.

أكثر خطورة؟

ال توجد أيًضا إجابة قاطعة عن هذا السؤال، 
معظم  شملتها  التي  هي  اإلنكليزية  فالنسخة 
حيث  النقطة،  هذه  تحرت  التي  األبحاث 
خلصت دراسة نُشرت في 10 آذار إلى أنها 

كورونا  فيروس  من   %64 بنسبة  فتًكا  أكثر 
التي  المالحظات األولية  الكالسيكي، مؤكدةً 
نهاية شهر  في  البريطانية  السلطات  سجلتها 

كانون الثاني.
لكن في منتصف نيسان، أدت أعمال أخرى 
إلى نتائج مختلفة تُظهر أن هذه المتحورة لم 
تتسبب بأشكال أكثر خطورة من كوفيد-19، 
على  ركزت  الدراسات  هذه  إحدى  أن  مع 
المستشفى،  إلى  أدخلوا  الذين  المرضى 
إذا  ما  بمعرفة  لنا  تسمح  ال  فهي  ثم،  ومن 
أكبر  عدد  بدخول  تتسبب  المتحورة  كانت 
جميع  بين  من  المستشفى  إلى  المرضى  من 

المصابين.
وحسب دراسة أميركية نُشرت في 30 آذار 
المعاهد  وكتبت  أولية مطمئنة،  إجابات  تقدم 
الوطنية األميركية للصحة على موقعها على 
إلى  الحاجة  من  الرغم  »على  إن  اإلنترنت 
النتائج أن عمل  دراسات أوسع، تقترح هذه 
حد  إلى  يتأثر  ال  التائية...  الليمفاوية  الخاليا 
المتحورات  في  الموجودة  بالطفرات  كبير 
إفريقية  والجنوب  )اإلنكليزية  الثالثة 
ضد  الحماية  يوفر  أن  ويجب  والبرازيلية( 

المتحورات الناشئة«.
يعمل  النظر،  وبغض  أنه  ذكره  الجدير 
من  جديدة  إصدارات  على  المصنعون 
مع  للتكيف  خصيًصا  مصممة  لقاحاتهم 

المتحورات.
فيما يعد هذا التكيف أساسياً الحتمال ظهور 
الحالية  اللقاحات  تكون  أن  يمكن  متحورات 
إليه  لما يشير  فعالية ضدها، وذلك وفقاً  أقل 
األمراض  من  للوقاية  األوروبي  المركز 

ومكافحتها.

ألكسندر  الشهير  الروسي  الطبيب  حدد 
مياسنيكوف، متوسط كمية الماء التي يحتاجها 
جسم اإلنسان في اليوم. ووفقاً له، عندما تكون 
درجة حرارة الوسط المحيط طبيعية، يفرز 
الجسم في اليوم 1600 ملليلتر من السوائل، 
وفي نفس الوقت يحصل مع الطعام من دون 
مشروبات ومن عملية األكسجة على 1200 

ملليلتر. 

ويقول: »الفرق بين الكميتين 400 ملليلتر، 
ملليلتر، وهذه  البعض 500  تكون عند  وقد 
هي كمية الماء الضرورية للحياة، التي يمكن 
الشاي  أو  الماء  شرب  من  عليها  الحصول 
أن  أي  المشروبات،  من  وغيرها  القهوة  أو 

كمية السوائل اإلضافية التي نشربها تخرجها 
الشخص  يعاني  وعندما  الجسم،  من  الكلى 
من مشكالت في وظيفة الكلى، تبقى السوائل 

الزائدة في الجسم على شكل وذمة«.
نصائح  اتباع  عدم  إلى  مياسنيكوف  ودعا 
الشعور  عند  الماء  شرب  بل  »الخبراء« 

بالعطش فقط.
ويقول: »إذا لم نحفز العطش بتناول الملح، 
فإن الجسم سيحدد بنفسه المستوى الشخصي 
شربها،  يجب  التي  الماء  لكمية  الصحيح 
الماء  )توازن  الملحي  المحلول  توازن  ألن 
األشياء  أكثر  أحد  هو  الجسم  في  واألمالح( 

ثباتاً في أجسامنا«.

للفصيلة  التابعة  النباتات  أحد  الزنجبيل 
الحارق،  بطعمه  ويتميّز  الزنجبيليّة، 
في  تحديداً  العالم،  بلدان  غالبية  في  وينتشر 
كثيرة  استخدامات  وله  الشرقية،  الهند  بالد 
أّن  المعروف  طبيّة وغذائيّة وجماليّة، ومن 
فوائد  له  حدة  على  كّل  والليمون  الزنجبيل 
له  كخليط  استخدامهما  وإّن  للجسم،  كثيرة 

أيضاً العديد من الفوائد منها:
السكري،  الخطيرة لمرض  اآلثار  ـ يخفّض 

نظراً الحتوائه على مواد مضادة لألكسدة. 
فيها  المتعلّقة  المشاكل  من  البشرة  يحمي  ـ 
احتوائه  بسبب  وبقع،  وحبوب  بثور  من 
لألكسدة  مضادة  ومواد  ج،  فيتامين  على 
والبكتيريا، إضافة إلى خصائصه المطّهرة. 
ـ يقّوي الشعر ويحمي من الصلع، ويقي من 

حّكة فروة الرأس. 
تكيس  أو  المبيض  سرطان  من  يحمي  ـ 
خاليا  موت  فرص  من  ويقلّل  المبايض، 

الجسم. 
واإلنفلونزا،  والغثيان،  القيء،  يعالج  ـ 

ونزالت البرد. 
ـ يعالج عسر الهضم وحرقة المعدة.

وتشنّجاتها،  الشهرية  الدور  آالم  يخفف  ـ 
الحتوائه على خصائص مضادّة لاللتهابات.

اللوزتين  والتهاب  الحلق  آالم  يخفف  ـ 
طريق  عن  وذلك  البلغم  من  ويتخلّص 

استخدامه كغرغرة.
ـ يعالج مشاكل الجهاز التنفسي، واإلمساك، 

ويتخلّص من البكتيريا الضاّرة في األمعاء.
ويزيل  نزفها  ويمنع  اللثة  مشاكل  يعالج  ـ 

رائحة الفم الكريهة.
ملحوظ  بشكل  الوزن  تخفيض  في  يساعد  ـ 

عن تناوله بشكل منتظم ومستمر.
لدغات  ألم  من  ويخفف  الجروح،  يهدّئ  ـ 

النحل والحشرات.
التي  الدقيقة  والخطوط  التجاعيد  من  يقلّل  ـ 

تظهر مع التقدم في العمر.
ـ ينّظم ضربات القلب ويقّوي جدران األوعية 

الدمويّة.
ـ يحمي الجسم من السموم.

المعدة،  من  الغازات  طرد  في  المساهمة  ـ 
ويعالج اضطراباتها. 

ـ يعّزز ويقّوي صّحة القلب، حيق يقلل من 
مستوى الكولسترول في الدم. 

ـ يمنع تخثر الدم.

ـ يقّوي الجهاز المناعي، فيحمي من اإلصابة 
اإلنفلونزا  أهّمها  األمراض  من  بالعديد 

ونزالت البرد. 
ـ يعالج سرطان المبيض، ويبطئ نمّو خاليا 
الجلد  سرطان  من  ويقي  القولون،  سرطان 

والبروستاتا.
ـ يعالج آالم المفاصل ويخفّف آالمها. 

ـ يعالج الصداع النصفي، والسعال.

سعيها  إطار  ضمن  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الدائم لدعم القطاع التعليمي، بدأت لجنة إدارة 
بترميم  الحسكة  جنوب  بالشدادي  المدارس 
لبداية  بنائها  تاريخ  يعود  إحداها  مدرستين، 

تسعينات القرن الماضي.
بترميم المدرستين، أبو القاسم الشابي االبتدائية 
الشدادي  جنوب  جرمز  ومدرسة  المدينة  في 
بـ10 كم، تسعى لجنة إدارة المدارس لضمهما 
المدينة  في  المتواجدة  األخرى  المدارس  إلى 
المدارس  على  الضغط  لتخفيف  وذلك  وريفها 

األخرى في العام الدراسي القادم.
المدارس  إدارة  للجنة  المشترك  الرئيس  وقال 
في الشدادي محمد الجراد لصحيفتنا: »مدرسة 
تسعينيات  بداية  في  بنيت  الشابي  القاسم  أبو 
القرن الماضي وتضم حوالي 16 صفاً دراسياً 
القبو،  إضافة إلى احتوائها مكتبة مدرسية في 
وقد تعرضت المدرسة للدمار شبة الكلي نتيجة 
االشتباكات التي دارت في المنطقة منذ اندالع 

األزمة السورية قبل عشرة أعوام«.
أما مدرسة جرمز فتعتبر من المدارس الحديثة 
وتحوي  طوابق  ثالثة  من  مؤلفاً  بناء  وتضم 
أكثر من عشرين فصل دراسي بقدرة استيعابية 

تصل لحدود الـ 700 طالب.
المسؤولة عن عملية  الورش  أن  الجراد  وأكد 

تدخل  أن  أمل  على  بالعمل  باشرت  الترميم 
الدراسي  العام  مطلع  في  الخدمة  المدرستان 

الجديد.
الخدمة  المدارس  هذه  إدخال  أن  الجراد  ونوه 
وكذلك  الطالب  استقطاب  على  سيساعد 
توزيعهم بناء على ما فرضته جائحة كورونا 
التي عصفت بالمنطقة، واتباع قواعد السالمة 
أعداد  وتقليل  االجتماعي،  التباعد  خالل  من 
الطالب في المدارس المجاورة لها، حيث تتسع 
المدرستان ألكثر من 1300 طالب مما يساعد 

بتخفيف الضغط على المدارس األخرى.
ولفت الجراد إلى أن القطاع التعليمي يعد من 
عليه  العمل  ويجب  الحيوية  القطاعات  أهم 
بجد، وذلك إلعادة التعليم إلى ما كان عليه قبل 
اندالع األزمة، حيث تعرض القطاع التعليمي 
النتكاسات كثيرة، أهمها كان عند توقف التعليم 
اإلرهابية  والجماعات  المرتزقة  سيطرة  إبان 
على الناحية، إضافة إلى عمليات التوقف التي 

فرضتها جائحة كورونا.
من  أكثر  تحوي  الشدادي  مدينة  أن  ويذكر 
المراحل  جميع  من  وطالبة  طالب   230000
التعليمية موزعين على 124 مدرسة ويشرف 

على تعليمهم قرابة 1100 معلم.

مواقع  على  تصدرت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
اإللكترونية  والمواقع  االجتماعي  التواصل 
أهالي  تجاه  تركيا  سياسة  تفضح  عبارات 
تدفق  بمنعها  وذلك  سوريا  وشرق  شمال 
كمية مياه الفرات المتفق عليها إلى المنطقة، 

األمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية.
تضمن الهاشتاغ ما يلي »أطلقوا حصة سوريا 

من مياه نهر الفرات نطالب المجتمع الدولي_ 
من  سوريا  حصة  ينحسر  الفرات  بالتحرك 

مياه نهر_ الفرات«.
والعامة  الناشطين  من  المئات  وشارك  هذا 
هذا الهاشتاغ على صفحاتهم الرسمية وعلى 
المناشدات  الوسائل اإلعالمية بهدف إيصال 
الحقوقية  والمنظمات  العام  الرأي  إلى 

للتحرك والقيام بمسؤولياتها تجاه  واإلنسانية 
اإلنسانية.

هاشتاغ  مشاركة  إلى  الناشطون  ودعا 
»أطلقوا حصة سوريا من مياه نهر الفرات« 
على أوسع نطاق ممكن للضغط على الدول 
التركي  االحتالل  لدولة  حد  ووضع  الكبرى 
قتل  إلى  واألخرى  الفنية  بين  تسعى  التي 
دولي  صمت  وسط  بجرائمها  اإلنسانية 

يعطيها الضوء األخضر لتفعل ما يحلو لها.
حبس المياه من قبل االحتالل التركي سالح 
وشرق  شمال  شعوب  ضد  تركيا  تستخدمه 
سوريا، وقد بدأ هذا الفعل اإلجرامي منذ 27 

كانون الثاني المنصرم.
تركيا خرقت االتفاقية التي عقدت بينها وبين 
كانت  والتي   1987 عام  دمشق  حكومة 
إلى  الفرات من تركيا  تدفق مياه  تنص على 
 500 عن  تقل  ال  بكمية  السورية  األراضي 
هذا  خالفت  أنها  إال  الثانية،  في  مكعب  متر 
المياه  كمية  تصل  الحالي  الوقت  وفي  األمر 
في  مكعب  متر   200 عن  يزيد  ال  ما  إلى 

الثانية.

قامشلو/ رؤى النايف ـ أغلق مشفى الصور 
االشتباه  نتيجة  أسبوع  مدة  الزور  بدير 
بإصابة كادره بفايروس كورونا، األمر الذي 
دفع إلى تكثيف حمالت التعقيم والتوعية عن 

طريق البروشورات والفرق الجوالة.

بفايروس  اإلصابات  عدد  ارتفاع  نتيجة 
مشفى  في  الطبي  الكادر  وإعالن  كورونا، 
بالفايروس  بإصابته  االشتباه  الصور، 
المستجد covid19، أصدرت هيئة الصحة 
مشفى  بإغالق  قراراً  الزور،  دير  ريف  في 
الصور لمدة أسبوع، من أجل تعزيز عمليات 

التعقيم بدءاً من 29 نيسان ولغاية 5 أيار.
العساف  أسعد  لنا  تحدث  الخصوص  وبهذا 
اإلداري في المكتب اإلعالمي لهيئة الصحة 
في دير الزور »عند اشتباه اإلصابة لبعض 
الصحة  هيئة  قررت  المشفى،  في  العاملين 
إغالق المشفى لمدة أسبوع، ليجري المشتبه 

االختبار والتأكد من اإلصابة«.
إلى أن هذه الخطوة جاءت لمنع نقل  وأشار 
عمليات  وتكثيف  المراجعين،  بين  العدوى 
التعقيم، متابعاً »لم يثبت حتى اآلن اإلصابة 
وتضم  هذا  الطبي،  الكادر  من  أحد  على 
الريف  في  تقع  التي  العامة  الصور  مشفى 
الشمالي لدير الزور، قسم اإلسعاف والنسائية 

واألطفال والعيادات الخارجية بكافة األقسام، 
يومي  بشكل  المراجعون  عليها  يتردد  حيث 

في ناحية الصور«. 
فايروس  من  التوعية  حمالت  خلفية  وعلى 
كورونا المستجد covid19، نظم مجلس دير 
الزور المدني بالتعاون مع لجنة الصحة في 
دير الزور حمالت توعية شملت كافة أرياف 
والمرافق  الرسمية  الدوائر  في  الزور،  دير 

العامة.
الحملة تضمنت توزيع بروشورات وإلصاق 
أخطار  حول  فيلكسات  وتعليق  بوسترات 
منه  الوقاية  وكيفية  المستجد  كورونا  مرض 

وطرق الوقاية في األماكن العامة.
توعية  جلسات  لعقد  طبية  فرق  تعمل  كما 
والدوائر  المؤسسات  في  صحي  وتثقيف 

واألماكن العامة والتجمعات السكنية.
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103 المرأةالرياضة

رغم النزوح.. كادحة تثبت أّن عمل المرأة سند لها

الهالل الذهبي يعكس جمال المرأة وثقافتها
 ويبرز دورها القيادي

نزوح  بتجربة  مرت   - العمر  غزال  آغا/  جل 
مريرة من الرقة إلى جل آغا، ولكنها لم تستسلم 
للظروف الصعبة التي عاشتها بل اعتمدت على 
ذاتها لتساند عائلتها وتخرجهم من الضيق الذي 

مروا فيه؛ فبات عملها طوق نجاة لهم جميعاً.
الرقة  مدينة  من  لنازحة  خياطة  ماكينة  صوت 
نوروز  مخيم  في  لعامين  هدر  عام 2014  منذ 
بديرك في شمال وشرق سوريا الذي يضم جمعاً 
من مهجرين ونازحين يأملون تحسن أوضاعهم 
المادية ليعودوا لديارهم التي خرجوا منها بثيابهم 

التي يرتدونها فقط.
المحمد )35 عاماً( لصحيفتنا عن  منى  تتحدث 
رحلة نزوحها وعائلتها من مدينتها الرقة، كانت 
تسكن حي القطار؛ وتعمل خياطة وتعيش حياة 

آمنة مع بناتها الخمس.

بيتها ركام

بأن األيام ستجعل ُجّل  لم تتخيل يوماً  لكن منى 
فقدت  أن  بعد  وعائلتها  تؤويها  خيمة  أحالمها 
األمل في تحقيق حلمها ببيت جديد عوضاً عن 
ر وأصبح ركاماً بعد أن بنته حجراً  ذاك الذي دُّمِ

حجر في ظل ظروف مادية صعبة.
رحلة تهجير العائلة بدت عجيبة؛ فالهروب من 
الموت والفزع منه يخلق المعجزات، فتقول منى 
التي روت رحلة النزوح األليمة؛ خمس طفالٍت 
وأبوين هائمين على وجهيهما  يتصارخن خوفاً 
يستقلون دراجتهم النارية لتكون طوق النجاة من 
بأنّها  منى  وصفتها  التي  داعش  مرتزقة  براثن 

»تزرع الموت والدمار أيّنما تحل«.
بناتنا  نجاة  هدفنا  »كان  حديثها:  األم  وتابعت 
تحفنا  يومين  استمرت  شاقة  عناء  رحلة  بعد 
بر  إلى  أخيراً  لنصل  والمخاطر  المصاعب 

األمان«.

العائلة بأمان

بعد مسيرة يومين من ربيع عام 2014 م وبعد 
حياة وصفتها منى »بالمريرة« في كنف داعش 
دامت عامين، تقول: »ما أن وصلنا إلى مناطق 
وأكملنا  باألمان  شعرنا  حتّى  الذاتية  اإلدارة 

طريقنا«. 
عانت العائلة لتحصل على سكن في ريف ديرك 
توفق،  لم  لكنّها  األخيرة؛  المحطة  كانت  التي 
فقصدت المخيم لتكون هذه الخيمة طوق النجاة 

وربما إعالناً النتهاء رحلة الشقاء تلك.

»طفلتي بال حليب«

اإلمكانات  رغم  العمل  رحلة  بدأت  هنا  من 
التي  القاسية  الظروف  أُجبرت  حيث  البسيطة، 
المخيم  الخياطة في  مرت بها األسرة األم على 
قبل خروجها  تمارسها  كانت  التي  المهنة  وهي 
من مدينتها؛ فطفلتها الرضيعة كادت أن تموت 
لعدم توفر ثمن الحليب لها، ومن هنا بدأت فكرة 

العمل بالخياطة من جديد.

رحلة العمل

إحدى  لها  أجرتها  بماكينة صغيرة  منى  حظيت 
بعملها  مناصفتها  اشترطت  التي  النازحات 
صناعية  ماكينة  »تركت  قائلةً:  للماكينة  كأجرة 

كبيرة هناك في بيتي«.
من  زبائن  لديها  أصبح  وقد  عملها  األم  بدأت 
جاراتها من كافة المناطق السورية لتقول: »تسدّ 
حاجة بيتي وبناتي وتعيننا على ظروف الحياة« 

فزوجها عامل يومية والعائلة كبيرة.
لم تشُك منى من قلة الكهرباء في المخيم ولكنّها 
تتذمر من تكاليف مهنتها؛ فمستلزمات الخياطة 
التي تأتي بها  القماش  باتت تضاهي ثمن قطعة 
الزبونة بسبب ارتفاع األسعار، وتابعت: »كنت 
بالخياطة والتصميم ولدي طموح  سعيدة بعملي 
لشراء ماكينة كبيرة مرة أخرى وتوسيع عملي 
والخروج من المخيم«، لقد بات هاجس الخروج 

من المخيم يرافق األم بأحالمها.

الخيمة مأوى آمن

برد  لمواجهة  تقطنها  التي  الخيمة  جهزت 
الصيف، وذكرت: »حين  الشتاء وحر  وأمطار 
ال  بمساحة  باالستقرار،  أشعر  الخضار  أزرع 
ونطعم  منها  فنأكل  أزرع  أمتار  الثالثة  تتجاوز 

الجيران«. 
الحنين  أرهقها  وأم  وحيد  وأخ  طفالت  خمس 
والدهم  مع  يسكنون  الرجوع  أحالم  وأتعبتها 

بخيمتهم بكّل رضا وقبول على أمل العودة.
وأخيراً وبعد عناٍء وتعٍب من حياة المخيم تحملت 
العائلة برد الشتاء وحر الصيف فقررت الخروج 
الكفاح لتستقر بقرية  من المخيم بعد عامين من 
شراء  »استطعت  وأردفت:  آغا،  جل  بريف 
ماكينة كبيرة جديدة وعملت على توسيع عملي«.

العائلة تعمل
بمساعدة  تحظى  بأنّها  المحمد  منى  وأضافت 
يتعلم  بأن  يمانع  ال  الذي  زوجها  وحتّى  بناتها 
في  لها  سند  المرأة  عمل  بأن  ويقول  الخياطة 

المواقف الصعبة.

والفن  الثقافة  حركة   - عبدو  ميديا  الشهباء/ 
األم،  المرأة  التي نمت في أحضان  في عفرين 
كان من أهم األمور التي استطاعت المرأة من 
مجتمع  بناء  في  الريادية  مكانتها  تبوء  خالله 
بين  المتينة  العالقة  وإبراز  وديمقراطي،  حر 

المرأة والثقافة.
منطقة  على  أطلق  اسم  الخصيب  الهالل 
بكافة  الطبيعي  لغناها  نظراً  وذلك  مزوبوتاميا 
مصادر الحياة وكونها مهداً للحضارات األولى. 
في  للمجتمع  األول  المنظم  هي  المرأة  وكون 
السباقة  هي  فكانت  الجغرافية،  البقعة  هذه 
فعبر  والتقدم.  الرقي  نحو  المجتمع  قيادة  في 
اكتشافاتها استطاعت أن تتحول إلى آلهة الوفرة 
اآلخر  االسم  وهو  الذهبي  فالهالل  والخصوبة. 
اللذين  والغنى  الوفرة  يعني  الخصيب  للهالل 
النطالق  أرضية  إلى  الحق  وقت  في  تحوال 
كافة الحضارات. ومن هنا جاءت حركة الهالل 
للثقافة والفن في مسعى إلحياء وحماية  الذهبي 
هذه  وانتعشت  األصيلة،  الشعوب  وثقافة  تراث 
التي  آفا  روج  ثورة  خالل  كبير  بشكل  الحركة 
في  بارز  دور  لها  كان  حيث  المرأة،  تقودها 
تنمية المواهب الفنية وتنظيمها وتعزيز الحراك 

مفاصل  شهدتها  التي  التطورات  في  الثقافي 
في  الرئيس  الدور  للمرأة  فكان  آفا.  روج  ثورة 
هذا المجال حيث طورت كافة الفنون من رقص 

وغناء ومسرح وسينما. 

حفاظ املرأة عىل اإلرث التاريخي

برز  التي  األقاليم  أهم  من  كانت  عفرين  ولعل 

السباقة  فكانت  للمرأة،  القيادي  الدور  هذا  فيها 
في تنظيم الفعاليات الفنية والعروض المسرحية 
التاريخي  وأداء دورها في الحفاظ على اإلرث 

التركي  االحتالل  هجمات  وبعد  األم.  للمرأة 
هجرة  إلى  أدت  التي  عفرين  على  ومرتزقته 
على  عفرين  أهالي  أصر  لألهالي،  قسرية 
على  والحفاظ  والمقاومة  الصمود  مواصلة 
تراثهم من الصهر واإلبادة اللتين تمارسهما دولة 
ولعل  في عفرين.  التركي ومرتزقتها  االحتالل 
تنظيم  إعادة  هو  المقاومة  هذه  يظهر  ما  أبرز 

حركة الهالل الذهبي لذاتها.
الذهبي  الهالل  حركة  مركز  صحيفتنا  وزارت 
في معسكر سردم بمقاطعة الشهباء وأعدت هذا 

التقرير.

تاريخ تأسيس الهالل الذهبي

الذهبي  الهالل  حركة  مركز  في  اإلدارية 
تاريخ  استذكرت  شيخو  روناهي  عفرين  إلقليم 
»تأسست  وقالت:  عفرين  في  الهالل  تأسيس 
بدايات  في  عفرين  في  الذهبي  الهالل  حركة 
2017/10/10، وذلك بعد الكونفرانس األخير 
لحركتنا  الحالي  االسم  تقرر  حيث  عفرين  في 

وهو الهالل الذهبي«.
وحول كيفية عملهم بعد الهجرة القسرية أشارت 
روناهي إلى أن هجمات االحتالل التركي كانت 
أول ما تستهدفه هو الثقافة الكردية األصيلة في 
عفرين، حيث أن كل شيء فيها مرتبط بالثقافة 

والحضارة واللغة والمواقع األثرية.
الوحشية  هذه  »كل  قائلةً:  روناهي  وتابعت 
هذه  لكل  تصدينا  حيث  أمامنا،  عائقاً  تشكل  لم 
المرأة  تنظيم  إعادة  خالل  من  وذلك  العوائق 
عبر المؤسسات الثقافية والفكرية. فال يهم سواًء 
كنا في المخيمات أو في قرى مقاطعة الشهباء، 
ورغم شح اإلمكانات استطعنا أن نستعيد دورنا 
التاريخي  اإلرث  على  المحافظة  في  القيادي 

لشعوب ميزوبوتاميا«.

نشاطات متنوعة

في  الذهبي  الهالل  لحركة  الفني  النشاط  وعن 
مقاطعة الشهباء نوهت روناهي إلى إنه ما بين 
يزيد  ما  هناك  ومسرح  وغناء  فلكلوري  رقص 

عن 12 فرقة.
ولفتت إلى تفاصيل عمل هذه الفرق على الشكل 
التالي: »لدينا اثنتا عشرة فرقة فنية. منها خمس 
هيفا،  الشهيدة  برجم،  )الشهيدة  غنائية  فرق 
الشهيدة روهيندا، الشهيد إيالن، الشهيدة مزكين 
)فيان  الفلكلوري  للرقص  فرقتان  للتراث(. 
لألطفال(.  روناهي  الشهيدة  فرقة  صوران، 
وهناك فرق للعزف على الكمان والبزق، حيث 
 100 حوالي  إلى  األعضاء  عدد  إجمالي  يبلغ 

عضو وعضوة من كافة األعمار«.
النزوح  بعد  والنشاطات  األعمال  أهم  عن  وأما 
قالت روناهي: »نظمنا العديد من األعمال الفنية 
وعيد  والنوروز  المرأة  أعياد  الفني،  )األسبوع 
ميالد القائد،... إلخ(. وكافة الفعاليات والنشاطات 
حملة  المرأة وضمن  تراث  حماية  بهدف  كانت 
من  العديد  صورنا  كما  القديم.  التراث  إحياء 
عن  تعبر  فنية  لوحات  وتقديم  الغنائية  الكليبات 
األيام  وفي  التركي.  االحتالل  هجمات  حقيقة 
الكليبات األخرى  بتسجيل بعض  القادمة سنقوم 

وبلغات مختلفة ألهل المنطقة«.

ماهية اسم الهالل الذهبي

ماهية  إلى  روناهي  أشارت  حديثها  سياق  وفي 
اسم الهالل الذهبي: »بالعودة إلى تاريخ المجتمع 
اآللهة،  بمثابة  كانت  المرأة  أن  نرى  الطبيعي، 
فهي كانت صاحبة االكتشافات األولى. وتاريخ 
القيادي  بدورها  وثيق  بشكل  متعلق  المنطقة 
والحضارات  المجتمعات  بناء  في  والتنظيمي 
والوفرة  الخصوبة  إلى  ترمز  فهي  الالحقة، 
بشكل  مرتبطاً  االسم  اختيار  كان  لذا  والغنى، 

وثيق بطبيعتها الجغرافية«.
وفي ختام حديثها قالت اإلدارية في حركة الثقافة 
والفن في إقليم عفرين روناهي شيخو: »رغم قلة 
امرأة في  إلى كل  الوصول  استطعنا  اإلمكانات 
وثقافياً،  فكرياً  ننظمها  أن  واستطعنا  المقاطعة، 
أن  يريد  الذي  العدو  لمساعي  للتصدي  وذلك 
يكسر إرادة الشبيبة والمرأة، وشكلنا عائقاً أمامه 
ولن نتيح له المجال بأن يمارس حربه الخاصة 

ضد الشعوب«.

ورابطة  القدم  لكرة  األلماني  االتحاد  ذكر 
لتقديم  يخططان  أنهما  األلماني،  الدوري 
لالنضمام  لتشجيعهن  للسيدات  منحتان 
القدم  كرة  شهادة  برنامج  في  إدارتهما  إلى 

للمحترفين.
المستقبليين  المديرين  البرنامج  يستهدف 
إلى  ويهدف  األعمال،  من  الرياضي  للجانب 
المساهمة في »ترقية الموظفين من قبل األندية 

لمناصب مسؤولة من الداخل«.
األلماني ورابطة  بيان مشترك لالتحاد  وذكر 
في  للسيدات  عمل  مجال  »لتوفير  الدوري: 
الحصول  طلبات  فإن  االحترافية،  القدم  كرة 
ألي  مفتوح  ممولين  إضافيين  مكانين  على 

سيدة ترغب«.
المستفيدين  يكون  أن  الضروري  من  وليس 
من  بأي  منافس  نادي  في  قبل  من  عملوا 

الدرجات الثالث األولى في منافسات الرجال 
أو السيدات.

وتضمن المشاركون الـ14 في الدورة الماضية 
التي أقيمت العام الماضي، مديرين رياضيين، 
مديري فرق، ورؤساء أقسام ومساعدين لفرق 

اإلدارة الرياضية.
ويتم تقديم المنح للسيدات للمرة األولى، وحالياً 
ال يوجد أي سيدة في منصب باإلدارة العليا في 

دوري الرجال. 
أولريش  هايك  األلماني  باالتحاد  ويوجد 
هانيلوري  تتواجد  بينما  العام،  األمين  كنائب 
راتسبورغ منذ فترة طويلة في اللجنة التنفيذية 

كسيدة وحيدة.
اإلدارة  فإن  األلماني،  الدوري  رابطة  وفي 

واللجنة التنفيذية كل العاملين بهما رجال.

جاربيني  اإلسبانية،  الالعبة  تشارك  لن 
إصابة عضلية  من  تعاني  التي  موجوروزا، 
بالساق اليسرى، في بطولة مدريد للتنس ذات 
أن  المفترض  من  كان  والتي  نقطة،  األلف 
أمام األمريكية سلوان  تستهل مشوارها بها، 
بيان  في  اإلسبانية،  الالعبة  وقالت  ستيفنز. 
الرنين  أشعة  وخالل  اآلالم،  عاودتني  »لقد 
أتعافى  لم  أنني  تأكد  األخيرة،  المغناطيسي 
بنسبة 100% من أجل المشاركة، والتوصية 

الطبية كانت عدم المشاركة«.
وأضافت جاربيني موجوروزا »هذا هو أسوأ 
يتخذه أي  أن  خبر، وأكثر قرار مؤلم ممكن 
وأكون  أتعافى  أن  أجل  من  نعمل  كنا  العب 
بحالة جيدة مع بداية البطولة، كما أتيت مبكراً 

بمعدل أسبوع ألتمكن من التأقلم، ألنه كانت 
لدي رغبة كبيرة في تقديم بطولة جيدة، في 

بلدي وأمام جماهيري«.
قد  كانت  موجوروزا،  جاربيني  أن  يذكر 
تشارلستون  بطولة  من  أيضاً  انسحبت 
بعض  من  معاناتها  بسبب  للتنس،  األمريكية 

اآلالم في الفخذ األيسر.
وحول انسحابها، قالت الالعبة اإلسبانية »إنه 
كبيرة  أمل  خيبة  وبمثابة  سهالً،  قراراً  ليس 

بالنسبة لي«.
أهم  ثاني  موجوروزا  جاربيني  غياب  ويعد 
الصربي  أعلن  بعدما  البطولة،  الغيابات عن 

نوفاك ديوكوفيتش عدم مشاركته فيها.

الرئيسة المشتركة لألندية... غياب 
وحضور باالسم فقط؟!

تكييف صالة الشهيدة زالل منذر أمر 
حتمي وضروري

االتحاد األلماني ورابطة الدوري 
يقدمان منحة للسيدات

جاربيني موجوروزا تنسحب 
من بطولة مدريد

سنوات  عدة  منذ  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
والرئيسة المشتركة لألندية غائبة ال حضور وال 
ومنها  المناسبات  بعض  في  إال  لها،  فعال  دور 
 ،2019 عام  مالية  هبة  فيها  قدمت  قد  التي 
الذي  للعام  الرياضي  الموسم  عن  كانت  وطبعاً 
الرياضي  االتحاد  بعد فرض  وذلك  وقتها،  قبله 

حضورها!.
السنوات  طوال  آفا  روج  في  المرأة  تصدرت 
العسكرية  المجاالت  كافة  في  المشهد  الماضية 
يُتحذى به  والسياسية واالجتماعية، وباتت مثاالً 
في كل مناطق شمال وشرق وسوريا وحتى في 
مختلفة  وفود  ووصلت  العالم،  بلدان  من  الكثير 
على  لالطالع  العالمية  البلدان  سائر  من  نسائية 
انبهارهن  وأبدين  آفا  روج  في  المرأة  تجربة 
ثورة  الميادين،  كافة  في  ومقاومتهن  بتجربتهن 
روج آفا ثورة »المرأة الحرة« ولكن في الجانب 
البطوالت  في  االنخراط  زخم  ورغم  الرياضي 
أن  إال  النوادي  ضمن  النسائية  الفرق  وتشكيل 
ما هي  زالت على  ما  المشتركة  الرئاسة  قضية 
عام  في  لألندية  التراخيص  منح  بداية  منذ  عليه 

2015م.
ورغم اإلصرار من قبل االتحاد الرياضي لتفعيل 
لم  ولكنها  المشتركة  الرئيسة  مهام  في  دورها 
تُفعل دورها كما يجب، وهي تتحمل المسؤولية 
تقف  التي  الحواجز  تكسر  ولم  األولى  بالدرجة 
عائقاً أمامها وخاصةً عملها لجانب اإلداريين في 
النوادي طبعاً باستثناء الرئاسة المشتركة لبعض 
األندية في إقليم الجزيرة وهي قليلة جداً وبرزت 
وبعدها  ما،  حٍد  إلى  جيد  بشكٍل   2016 عام 

تضاءل وجودها حتى شكلياً في وقتنا هذا.
المنوال  نفس  على  االستمرار  يجوز  ال  ولكن 
الذي تسير عليه األندية منذ سنوات ويجب وضع 
حد لذلك، والعمل من قبل االتحاد واألندية على 
المشتركة، وجلب شخصية  الرئيسة  دور  تفعيل 
رياضية محبة للرياضة وليس شخصية لها مهام 
الهيئات والغاية تكون فقط بوضع اسمها  ضمن 

والتخلص من هذه القضية.

هذا األمر غري جائز

وال يجوز لها كامرأة بأن تقبل بهذا األمر، فدور 
الجميع  من  يتطلب  ولذا؛  اليوم.  ريادي  المرأة 
العمل على تفعيل دورها كرئاسة مشتركة لألندية، 
وهذا األمر مرهون كما ذكرت في البداية بمدى 
تلقاء  من  المبادرة  تكون  أن  ويجب  تفاعلها هي 
نفسها، وال يجوز أن تقبل أن يوضع اسمها على 
فهذا  فقط،  وباالسم  شكلية  لتبقى  األندية  لوائح 
األمر يقلل من شأنها وينعكس سلباً على التجربة 
الكبيرة والناجحة للمرأة في شمال وشرق سوريا 
ككل.  فهي لم تصل بسهولة لما هي عليه اآلن، 
فقد كان ثمن تلك التضحيات  على العكس تماماً 
ثميٍن من قِبل المرأة فهي قهرت الظلم والذهنية 
في عقول  تنخر  التي  البالية  والعادات  الذكورية 
أبناء المجتمع، وفي الرياضة باتت المرأة الشابة 
عبر  العالمي  الصعيد  على  بالبطوالت  تأتي 
مدرسة  ضمن  التايكواندو  للسيدات  روج  فريق 
نمور التايكواندو الدولية الموجودة في الحسكة، 
الفريق  إنجازات  عن  سابقة  تقارير  في  وذكرنا 
باسم  لعبَن  اللواتي  آفا  روج  لالعبات  باإلضافة 
عامودا موسم 2019 ـ 2020، وحققن المركز 

األول على صعيد سوريا، ومثلن هذا العام أيضاً 
وكذلك  الرابع،  المركز  حققن  ولكنهن  عامودا 
مثلن سيدات الخابور اللواتي حققن المركز األول 

لموسم 2020 ـ 2021.

ما الحل؟
هذا عالوة على دورها الفعال في ألعاب أخرى 
وفي  إلخ...،  والكاراتيه  والسلة  الطائرة  مثل 
غائبة  زالت  ما  المشتركة  الرئيسة  المحصلة 
االتحاد  عن  سنوات  عدة  ومنذ  الحقيقي  بدورها 
في  مشتركة  رئيسة  يملك  ال  الذي  الرياضي 
الوقت الحالي وكل فترة نرى تعيين امرأة وبعد 

فترة إما تستبعد أو تستقيل.
دور  لتنقيص  تؤدي  ذكرت  التي  العوامل  كل 
المرأة في مهام الرئيسة المشتركة للنوادي، وهنا 
يتحتم أمرين األول إما تفعيل هذا الدور كما يجب 
عبر مطالبتها بتفعيل دورها أو االستقالة من تلك 
المهام، أو إلغاء هذ البند من عملية تفعيل نادي 
كل  المعقول  فمن غير  الجزيرة،  بإقليم  رياضي 
إنجازات المرأة بكافة المجاالت وحتى الرياضة 
ونشهد اسمها فقط كحبٍر على ورق في الرئاسة 

المشتركة للنوادي.

لفصل  دخولنا  اقتراب  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الصاالت  الفردية في  البطوالت  الصيف وإقامة 
الرياضية بمدينة قامشلو، يتحتم على  والغرف 
المناسبة  األجواء  تأمين  الرياضي  االتحاد 
لهذه الصاالت وبخاصةً في ظل تفشي فيروس 
وجه  وعلى  مناطقنا،  في  كبير  بشكٍل  كورونا 

لأللعاب  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  الخصوص 
القتالية بقامشلو.

الصالة التي تشهد بطوالت األلعاب القتالية يجب 
المناسبة لالعبات والالعبين  باألجواء  تتمتع  أن 
قبل  من  تقام  التي  البطوالت  في  المشاركين 
من  فالكثير  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد 

يتعرضون  المشاركين  كان  السابقة  البطوالت 
للشواء في ظل األجواء الحارة بحكم أنه تنطلق 
العصر  حتى  وتستمر  الصباح  في  البطوالت 
المناسبة  المكيفات  غياب  وسط  األجواء  وهذه 
ضمن الصاالت التي تقام فيها البطوالت وعلى 
مما  بقامشلو،  منذر  زالل  الشهيدة  رأسها صالة 

يؤدي إلى انتشار األمراض والروائح الكريهة.
اللجان الفنية بنفسها تأتي لتجهيز الصالة وأحياناً 
تكون السبب في تأخر البطولة لساعات، بمجرد 
لأللعاب  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  دخولك 
القتالية عندما تكن هناك بطولة الروائح متفشية 
المناسب ضمن  التكييف  بسبب عدم وجود  فيها 
الصالة، وينعكس ذلك سلباً على أداء المشاركين 

وانزعاج للجماهير أيضاً.
األمر اآلخر يتطلب في هذه البطوالت أن يتم جلب 
الفرق كافة العبيها، حيث يجب قبل البطولة بيوم 
االتفاق على األوزان المشاركة والعدد المسموح 
تأتي  نفسه  اليوم  في  وليس  واألعمار،  والفئات 
اللجنة لتقرر ذلك، وسط جلب كل مركز أو نادي 
كورونا  تفشي  ومع  الالعبين،  من  كامل  جيش 
يجب االنتباه والحذر وبخاصةً المنطقة ما زالت 

تعيش حاالت وفيات يومية وإصابة المئات.
القتالية  لأللعاب  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  إن 
بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  مقر  ضمن  الكائنة 
القتالية،  لأللعاب  البطوالت  أغلب  حاضنة  هي 
األجسام،  بناء  مثل  أخرى  لبطوالت  باإلضافة 
بطولة  كل  قبل  المناسب  بالشكل  تأهيلها  ويتحتم 
وعدم ترك المخالفات من األكل والمشروبات من 
قبل الفرق واألندية المشاركة بالبطوالت فالكثير 
من األمور تحتاج تعاون الجميع وأال ندعها فقط 

على عاتق االتحاد الرياضي.
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 ... ENKS
بين الواجب 
واإلمالءات

PYNK و بني  احلوار  وبات ملف  تقريباً  منذ سنة 
ENKS حاضراً على الساحة السياسية في روج 
كل  تبنته  استراتيجي  موقف  أنه  العلم  مع  آفا 
بداية  منذ  الذاتية  اإلدارة  في  املشاركة  األحزاب 
ثورة ١٩متوز؛ ثورة روج آفا، حيث جنم حتى اللحظة 
يحدث  لم  السياسية. ولكن؛  الورقة  على  تفاهم 
أي تطور ميكن وصفه بامللموس على هذا الصعيد، 
في  تطورات  أية  دون  مرت  التي  الزمنية  املدة  هذه 
مواقف  هناك  أن  هو  السبب  األساسي  جانبها 
 ENKS قبل  من  واضحة  وغير  مبهمة  تزال  ال 
الوطنية  الوحدة  أحزاب  بني  املواقف  قّيمنا  ما  إذا 
إحدى   ،ENKS الكردي  الوطني  واجمللس   PYNK
من  منتظرة  تزال  ال  التي  املبهمة  اجلوانب  هذه 
الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي  الشارع  قبل 
الكردية PYNK هو شكل االرتباط ما بني اجمللس 
ووجوده ضمن هيكل  احلوار من جهة  بني  وتشتته 
السوريّة،  املعارضة  ميثل  أنه  يزعم  الذي  االئتالف 
ما  تأسيس  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  هنا  طبعاً 
بينها  تضم  التي  الكرد  املستقلني  برابطة  ُسمَي 
شخصيات مرتزقة يتحدثون الكردية دون أي عالقة 
خطوة  كانت  الكردي  التمثيل  وال  بالقضية  لهم 
االئتالف،  صفوف  اجمللس  ترك  حال  في  استباقية 
بدايات  مع  الرابطة  هذه  تأسيس  تزامن  حيث 
لكن   ENKSو   PYNKبني احلوار  على  االتفاق 
يبدو بقيت الرابطة املذكورة في صفوف االحتياط 

حتى اآلن. 

املتوقفة  احلوار  عملية  بواقعية  نتحدث  لو  عملياً 
اإليجابية  أكثر من  باتت لها جوانب سلبية  حالياً 
منها مبعنى جناح احلوار كان سيتمخض عنه نتائج 
جيدة تكمن أقلها في حتقيق وحدة املوقف الكردي 
مواقف  في  والترهل  اإلطالة  ولكن  سوريا  في 
اإلدارة  على  سلبياً  تأثيراً  يلحق  الوطني  اجمللس 
الذاتية، حيث كان من املتفق أن يتم الوصول لصيغ 
وتطوير  االنتخابات  إجراء  بعدها  يتم  مشتركة 
اإلدارة الذاتية ولكن مع تأخر االتفاق وتركيز اجمللس 
الوطني  بالهدف  مقارنًة  لها  معنى  ال  أمور  على 
ما  انتظار  في  النتخاباتها  اإلدارة  وتأجيل  العام 
إجراء  يتم  لم  احلوارية  العملية  هذه  عن  سينجم 
يتم   لم  أخرى  من جهة  و  موعدها  في  االنتخابات 

حتقيق النتائج املرجوة في عملية احلوار هذه.

قبل  من  مسائلة  أمام  جتعلنا  التطورات  هذه 
اإلدارة  أمام  الكردي وكذلك جتعل مواقفنا  شارعنا 
الذاتية ضعيفة التي تنتظر الوصول لشيء عملي؛ 
بالتالي دوام الوضع على ما هو عليه لن يكون ألية 
عملي  شيء  ال  التي  الوطنية  الوحدة  ال  مصلحة 
الكردي  الشارع  ملصلحة  ليست  وكذلك  ألجلها 
هناك  حيث  التفاق،  الوصول  ويأمل  ينتظر  الذي 
ويراوغ  واملسؤوليات  الواجبات  من  يتهرب  طرف 
بني التفاوض من جهة وبنّي احلفاظ على عضويته 
األمرين؛  في  واضح  والتناقض  االئتالف  ضمن 
وبالتالي العقالنية تكمن في إما أن تكون مفاوضاً 
أقلها  شعبنا  تطلعات  وحتقيق  الوحدة  أجل  من 
في العمل من أجل إعادته إلى املناطق التي تهجر 
أو  احملتلة  وتركيا  االئتالف  سياسات  بسبب  منها 
تكون ضمن الصف الذي يحتل وميارس االنتهاكات 
بحق أرضنا وشعبنا؛ أيضاً اإلدارة الذاتية ال تستفيد 
ذاتها  تطور  أن  تريد  حيث  التأخير،  هذا  من  بشيء 
أساس  على  مبنية  ألنها  املستجدات؛  لتواكب 
التي  األساسية  السمة  وهذه  الذاتي  التطور 
منذ  احملاكة  اخملططات  أمام  صامدة  منها  جعلت 
تريد  دوماً  والتي  سنوات  سبع  قبل  تأسيسها 
النيل منها؛ حيث التأخر في إبداء املسؤوليات من 
إلى  تتسرب سلبياته  الكردي  الوطني  اجمللس  قبل 
التطوير  أجل  من  التغيير  تريد  التي  اإلدارة  جسم 

وتنتظر االتفاق حتى يبصر النور. 

تستطيع  ال   PYNK الوطنية  الوحدة  أحزاب 
حتمل هذا الوزر لوحدها ألنها تريد أن تكون مفصل 
تاريخي نحو استحقاقات وطنية كردية من جهة 
مكاسب  من  إجنازه  مت  ملا  فعلية  دعم  قوة  وكذلك 
تفرّق  وبالتالي  مضت  التي  السنوات  مدى  على 
على  وتُِصرُّ  املوجودة  املكاسب  بني  األحزاب  هذه 
غائبة  واملواقف  النوايا  هذه  بالتوازي  تطويرها 
املشاكل  يجلب  ذاته  بحد  وهذا  اآلخر  الطرف  لدى 
للشارع الكردي وهو بغنى عنها. لذا؛ األمل في أن 
الرئيس  الهدف  الكردية  الوطنية  املصلحة  تكون 
في عملية احلوار يبقى قائماً ومطلب علني ألحزاب 
واقعياً.  تكريسه  يتم  الذي  األمر  الوطنية  الوحدة 
لكن؛ دوام احلال على ما هو عليه هو األمر الذي ال 

ميكن أن نأمل منه أي شيء.

فواصل

آلدار خليل

الفرات ينحسر!
والمرتزقة 

وخليفتهم ينكشفون

تركيا تقطع مياه نهر الفرات عن الشعب 
واملعاهدات  املواثيق  بكل  ضاربًة  السوري 
بشعب  آبهة  غير  احلائط،  عرض  الدولية 
تركيا،  به  وتاجرت  احلرب  سنوات  عانى 
جتارة،  سوى  ليست  أنها  كثيراً  وقلنا 
إال  الالجئني  استقبال  تريد  ال  فتركيا 
وما ظهر  بهم،  التجارة  هو  واحد  لغرض 
السوريني هناك  لألتراك ضد  من مواقف 

على اإلعالم ما هو إال غيض من فيض.

يقطع  والتنمية  العدالة  حزب  هو  ها   
املياه عن الشعب السوري مهدداً بكارثة 
بيئية عظيمة بدًءا من خطر اجملاعة التي 
احملاصيل  ري  ضعف  بسبب  ستحصل 
التي  واألوبئة  باألمراض  مروراً  الزراعية 
ستنتشر وخطر التهجير اجلماعي ألبناء 
املنطقة، وهنا يحق لنا أن نسأل أردوغان 
اإلنسانية  ودعاة  أبواق  وبعض  ومرتزقته 
الفيسبوكية،  الصفحات  أصحاب  من 
الفرات  انحسار  عن  حتدثوا  إن  والذين 
تركيا  يداهنون  وهم  يتحدثون  فإنهم 
في  أحاسيسها  على  يخافون  وكأنهم 
بكل  مشروعنا  يهاجمون  كانوا  حني 

لسان سليط.

ولن نكون  بأننا لم نكن  أكدنا  أننا   رغم 
داعني  للفساد  فاضحني  شعبنا  مع  ‘ال 
للحق والتمسك باألرض وأخوة الشعوب 
احلاقدين  حقد  عن  بعيدين  والتعايش 
وحتى  بل  للفرص،  االنتهازيني  وانتهاز 
رغم أنف التصفويني، نريد أن نسأل هؤالء 
أردوغان ضد الشعب أم ال وهو  هل حرب 
سيدنا  الكرمي  والنبي  املاء،  عنه  يقطع 
يقول  والسالم  الصالة  عليه  محمد 
الناس شركاء في ثالث املاء والنار والكأل، 
الشخص  هذا  هل  واملرعى!  الغذاء  أي 

خليفة؟

عدواً  صورته  بتلميع  يقوم  من  أليس 
للشعب! 

جميعاً  لكم  احلقائق  تكشفت  هل 
الفيسبوكيني  أردوغان  مرتزقة  كل  بأن 
أن  يريدون  مطايا  إال  هم  ما  واملرتزقة 
وقد  وحاجتكم  تعاطفكم  يستخدمون 

تكشفت عمالتهم؟ 

احلقيقة أنهم يعيشون في أوروبا مرفهني 
ما  يعانون  ال  وهم  هنا  من  ويوجهونكم 
وأي  السابق  بتاريخهم  يتغنون  نعاني، 
بلده  يحب  حقيقي  مناضل  أمام  تاريخ 
سوى النضال بني شعبه بدون تفريق بني 
جالساً  ال  فكر  أو  قومية  أو  دين  أو  عرق 
ويُنظر  الفاخر  األوروبي  منزله  زاويا  في 
أوجه  وهنا  اكتفى،  الذي  شعبنا  على 
كشفكم  قد  الشعب  أن  لهم  رسالة 
الفاشية  تركيا  حقيقة  كشف  كما 
من  مشروعها  وأن  العثماني،  وظلمها 
شعوب  تستهدف  التي  املشاريع  أخطر 

منطقتنا وحتى الشعب العراقي.

 Güneydoğu Anadolu( مشروع   
بناء  إلى  املشروع  هذا  يهدف   )Projesi
وسدود  ضخمة  كهرومائية  محطة   22
عمالقة على كافة األنهار، دجلة والفرات 
الكبير،  والزاب  واخلابور  وهيزل  وبوتان 
ضخمة  شبكة  إقامة  إلى  باإلضافة 
إلى  املياه  لضخ  األرض  حتت  األنابيب  من 
يتم  ذلك  على  )ومثال  البعيدة  املناطق 
الواقعة  أتاتورك  بحيرة  من  املياه  ضخ 
إلى  أنابيب  عبر  وأورفا  سامسور  بني 
سهل حران في اجلنوب الشرقي من رها(، 
لري 1.8  إقامة 25 مشروع  إلى  باإلضافة 
مليون هكتار وإقامة شبكة عمالقة من 

القنوات املائية. 

 )32( للمشروع  اإلجمالية  التكلفة 
كبرى  املشروع  في  وتشارك  دوالر  مليار 
الشركات اإلسرائيلية التي دعمت تركيا 
مت  اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  إطار  في 
االنتهاء من املشروع بشكل شبه كامل 
اآلن  أدركتم  وأجنز حوالي 95% منه، فهل 
له!  واملطبلني  اردوغان  وحقيقة  اخلطر 
ولنبقى  احلق  صوت  لنكن  أقول  وختاماً 

حكاية وطن. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

ال يمكن معاداة حقوق الشعوب في
 الحرية والديمقراطية

الصراع التركي – الفرنسي الخفي على كرد سوريا

الوي: المحتل التركي يستمر بنهج اإلبادة
 الُمتعمد ضد الُكرد

سياسيون: الهجمات على شنكال محاولة جديدة 
للقضاء على هوية الشعب الكردي

فوزي سليامن

التي  والتغييرات  التطورات  من  الهائل  الكم 
الجميع  تضع  والمنطقة  العالم  على  وتطرأ  طرأت 
أن  وأولها  منها،  مفر  ال  حقائق  أمام  استثناء  بال 
المنظومة الفكرية القائمة والتي تعتمد على السيطرة 
لم تعد ناجعة ال  الفظة والتحكم بمقدرات الشعوب 
تكون  ولن  فيه  نعيش  الذي  العصر  في  وال  سابقا 
كذلك في المستقبل، بل على العكس أضحت وباالً 
الدول  كل  مصاف  في  ووضعتهم  أصحابها  على 
التي دفعت أثماناً باهظة، وال تزال تدفع نتيجة تلك 

السياسات، وألمانيا النازية خير مثال على ذلك.
مؤخراً  األمريكية  المتحدة  الواليات  واعتراف 
بالمجازر المرتكبة بحق الشعب االرمني في بدايات 
القرن المنصرم على أيدي السالطين العثمانيين هو 
تأكيد على أن العالم المتمدن لم ولن يفسح المجال 
أمام هكذا جرائم، وخطاب نانسي بيلوسي الجريء 
ويتعرض  تعرض  الكردي  الشعب  بأن  والتلميح 

العثمانيين  السالطين  أيدي  على  ذاتها  للجرائم 
الجدد لن يمر مرور الكرام، فما بين استخدام ذلك 
لغايات معروفة واالعتراف بها تعد خطوة تاريخية 
واعتراف كبير، وتذكر الجميع أن قواعد اللعبة في 

العالم تغيرت وخصوصاً في الشرق األوسط.
األولى  الحربين  بعد  والمعادالت  فالظروف   
تغييرات  أمام  فإننا  وبالتالي  قائمة،  تعد  لم  والثانية 
التحالفات،  رأسها  وعلى  المجاالت  من  العديد  في 
فصديق البارحة أضحى غير موثوق به، والعكس 
في  االستبدادية  األنظمة  استمرار  وما  صحيح، 
أساليبها القديمة المعتمدة على الفتن والعنف والقتل 
األخير  والعدوان  زوالها.  في  التسريع  بمثابة  إال 
وآفاشين  ومتينا  زاب  مناطق  على  التركية  للدولة 
ما  شنكال  وفي  قامشلو  في  المفتعلة  الفتنة  وكذلك 
معادات  فإن  وعليه  تقدم،  ما  على  تأكيد  إال  هي 
عفا  والديمقراطية  الحرية  في  الشعوب  تطلعات 
المكاسب  بالنتيجة ولى زمن تحقيق  الزمن،  عليها 
األنظمة  زمن  وولى  الكردي  الشعب  حساب  على 

االستبدادية.

خورشيد ديل )كاتب ومحلل سيايس(

اإلليزيه  قصر  وجهها  التي  الدعوة  الفتاً  كان 
مناطق  في  السياسية  القوى  من  لعدد  أيام  قبل 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لزيارة 
وصول  عقب  جاءت  دعوة  وهي  باريس، 
إلى  السوري  الكردي   – الكردي  الحوار 
التي  التعجيزية  الشروط  بعد  مسدود،  طريق 
المنضوي  الكردي  الوطني  المجلس  طرحها 
وهي  بتركيا،  المرتبط  السوري  االئتالف  في 
الوضع  ذهب  من  طبق  على  تقدم  شروط 
الذي تشّكل في شرق سوريا للسياسة التركية. 
االهتمام  إطار  في  اإلليزيه  دعوة  جاءت  وقد 
في  سواء  السوريين،  الكرد  بقضية  الفرنسي 
في  أو  داعش  لمحاربة  الدولي  التحالف  إطار 
إطار االهتمام الفرنسي التاريخي بهم، بوصفهم 
قومية حرصت فرنسا على إظهار دعمها لهم، 
الخالفات  أن  مع  تركيا،  حفيظة  يثير  ما  وهو 
من  واسعة  دائرة  تشمل  التركية   – الفرنسية 
شرقي  في  النزاع  من  بدءاً  الخالفية،  القضايا 
لقضية  الفرنسي  بالدعم  ومروراً  المتوسط 
اإلبادة األرمنية ووصوالً إلى اإلسالم السياسي 
الدول  قلب  في  التركية  الحكومة  تدعمه  الذي 

األوروبية.
وعليه لم يكن غريباً الهجوم الذي شنّه الرئيس 
الفرنسي  الرئيس  ضد  أردوغان  التركي 
ماكرون عندما استقبل األخير قبل نحو عامين 
في  )قسد(  الديمقراطية  قوات سوريا  من  وفداً 
فرنسا  اتهم  أردوغان  أن  درجة  إلى  اإلليزيه 
بدعم اإلرهاب، وهدد بمواجهة عسكرية معها 
وتحديداً  الفرات  إلى شرقي  قواتها  أرسلت  إذا 
األمريكي  االنسحاب  عقب  منبج  مدينة  إلى 
التركي   – الفرنسي  الجدل  هذا  ولعل  منها، 
من  ينبع  سوريا،  وشرق  شمال  بخصوص 
الصراعات والصفقات التي جرت بينهما على 

حيث  وتركيا،  سوريا  بين  الحدودية  المناطق 
 1946 عام  حتى  سوريا  تحتل  فرنسا  كانت 
االتفاقيات  رسم  في  األساسي  الطرف  وكانت 
التي حددت الحدود الشمالية لسوريا  الحدودية 

مع تركيا.
ثمة  هذا  التركي   – الفرنسي  الجدل  في خضم 
الفرنسي  االهتمام  أسباب  عن  كثيرة  أسئلة 
تتعلق  اهتمامات  وهي  سوريا،  في  بالكرد 

بدوافع وأهداف متداخلة، لعل أهمها:
التي  اإلرهابية  العمليات  بعد  فرنسا  باتت   -1
ضربت أراضيها في السنوات األخيرة تخشى 
الجماعات  من  الداخلي  أمنها  على  كثيراً 
واحتمال  داعش،  خاليا  سيما  وال  اإلرهابية، 
ظل  في  خاصة  الفرنسي،  الداخل  إلى  انتقالها 
في  الفرنسيين  من  بها  بأس  ال  أعداد  وجود 
صفوف التنظيم رغم هزيمته العسكرية. وعليه 
مع  المقطوعة  الدبلوماسية  عالقاتها  ظل  في 
وجود  األهمية  من  ترى  السورية  الحكومة 
عالقة قوية لها مع طرف سوري موجود على 
ومالحقة  وخالياه  داعش  لمكافحة  األرض 
هؤالء  على  والقضاء  صفوفه،  في  الفرنسيين 
لمنع انتقالهم إلى الداخل الفرنسي، ولعلها ترى 
في قوات »قسد« خير حليف في هذا المجال، 
في  نجاحها  القوات  هذه  أثبتت  أن  بعد  خاصة 

محاربة داعش.
2- إن فرنسا تاريخياً كانت من أكبر الداعمين 
سيما  وال  والدينية  القومية  األقليات  لحقوق 
العمليات  وبعد  في سوريا،  والمسيحيين  الكرد 
وشرقها  سوريا  شمال  في  التركية  العسكرية 
»غصن الزيتون – درع الفرات – نبع السالم« 
باتت فرنسا تخشى من ذهاب تركيا إلى غزو 
التركية  التهديدات  ظل  في  أخرى  مناطق 
المتواصلة بعمليات جديدة، وعليه كانت فرنسا 
أكثر الدول المنتقدة للعمليات العسكرية التركية 
فرنسي   – تركي  بسجال  تسبب  ما  وهو  تلك، 

حاد خالل تلك العمليات.
3- إن توقيت الدعوة التي وجهها اإلليزيه إلى 
لم  الفرات  شرقي  في  وحزبية  سياسية  قوى 
الفرنسي  ـ  األمريكي  التنسيق  عن  بعيداً  يكن 
في سوريا من جهة، ومن جهة ثانية لها عالقة 
بإدراك فرنسا أن تركيا باتت طرفاً في عرقلة 
الحوار الكردي ـ الكردي، من خالل ضغطها 
هذا  إلفشال  الكردي  الوطني  المجلس  على 
التقدم الذي جرى خالل المرحلة  الحوار رغم 
األولى، إذ إنها ترفض أي عملية سياسية تؤدي 
في شمال وشرق  الذاتية  باإلدارة  اإلقرار  إلى 

سوريا.
بالقضية  التاريخية  معرفتها  وبحكم  فرنسا   -4
مؤثر  بدور  للقيام  هولير  نحو  اتجهت  الكردية 
لدى أطراف الحركة الكردية في سوريا لدفعها 
كردية  مرجعية  وتشكيل  مصالحة  اتفاق  إلى 
مشتركة، والتأسيس لحوار بين الكرد والحكومة 
السورية في إطار رؤية الحل السياسي لألزمة 
السورية، وفي هذا اإلطار جاءت الزيارة التي 
قام بها نيجيرفان البارزاني قبل نحو أسبوعين 
إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس ماكرون، في 
لألزمة  السياسي  الحل  على  الدائم  تأكيده  ظل 

السورية من خالل الحوار.
فرنسي  تحرك  أي  أن  تركيا  ترى  المقابل  في 
إطار  في  يصب  السوريين  الكرد  باتجاه 
كردية  دولة  وإقامة  سوريا  تقسيم  مخططات 
يشن  وعليه  اإلرهاب،  محاربة  وليس 
الرئيس  رأسهم  وعلى  األتراك  المسؤولون 
صدرت  كلما  فرنسا  ضد  هجمات  أردوغان 
من  طلبت  أو  للكرد  داعمة  تصريحات  عنها 
تركيا وقف هجماتها ضدهم أو االنفتاح عليهم، 

كل ذلك بحجة أن »قسد« منظمة إرهابية.

التركي   – الفرنسي  الصراع  أن  الواضح  من 
على الكرد في سوريا يدور حول إحالل شكل 
الهوية السياسية واالجتماعية في منطقة شمال 
الحساسية  يثير  كباش  وهو  سوريا،  وشرق 
داعم  فرنسي  دور  أي  من  التاريخية  التركية 
لقوات »قسد«، خاصة أن تركيا تدرك جيداً أن 
اتفاقية »سيفر« عقدت على أرض فرنسا عام 
بنودها  في  أقرت  التي  االتفاقية  تلك   ،1920
62 – 63 – 64 من الفقرة الثالثة بإقامة دولة 
فضالً  تركيا،  جنوب شرق  مناطق  في  كردية 
عن ذلك فإن الحساسية التركية هذه لها عالقة 
احتالل  عقب  تشكلت  التي  التركية  باألجندة 
تركيا مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها، 
السياسي  اإلسالم  جماعات  أنقرة  تدعم  حيث 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  رأسهم  وعلى 
كما  بها،  مرتبطة  بنية  إقامة  أجل  من  هناك 
وعسكرياً  واقتصادياً  اجتماعياً  لتمكينهم  تعمل 
إطار  في  السلطة  إلى  إيصالهم  بغية  وسياسياً 
سياستها تجاه األزمة السورية. من دون شك، 
وسياسية  حزبية  قوى  اإلليزيه  دعوة  تعكس 
مدى  باريس  لزيارة  سوريا  وشرق  شمال  في 
الصراع الخفي بين باريس وأنقرة على الشعب 
الكردي في سوريا من جهة، وعلى كيفية نسج 
العالقات بين مكوناتها ودور هذه المكونات في 
وفي  ثانية،  جهة  من  السورية  األزمة  مستقبل 
كل هذا تسعى تركيا بقوة إلى منع أي اتفاق بين 
األطراف الكردية لتشكيل مرجعية موحدة لهم، 
إذ إنها ترى في تداعيات هذه المرجعية خطراً 
بأن  قناعتها  من  انطالقاً  التركي،  الداخل  على 
الكردي  الشعب  مثل هذا األمر سينعكس على 
وتطلعاتهم في الداخل التركي وسقف مطالبهم 
القومية، وهو ما ال تريده أنقرة التي تقول إنها 
في سبيل منع ذلك مستعدة لمحاربة العالم كله.

كركي لكي/ غاندي إسكندر - صّرح القيادي في 
الحليم  عبد  الكردستاني  الشغيلة  اتحاد  حزب 
أحمد الوي بأن تركيا غير مكترثة بإدانة سجلها 
في  يومياً  وتتمادى  بالدماء،  الملطخ  األسود 
قرن،  من  أكثر  منذ  تبنته  الذي  القتل  مشروع 
الشعب  على  شاملة  حرباً  تمارس  أنها  مضيفاً 
من  جزء  في  قواعدها  وجود  وإن  الكردي، 
الحتاللها  مقدمة  هو  كردستان  باشور  أراضي 

بشكل كامل.

املحتل الرتيك ال يُبايل 
بالقرارات الدولّية

جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته صحيفتنا 
الدولة  إن  الواضح  بقوله: من  معه حيث تحدث 
تبالي  وال  الحق  لصوت  تكترث  ال  التركيّة 
الكبرى،  الدول  من  تصدر  التي  بالقرارات 
والمتمثلة بإدانة تاريخها الدموي األسود بل على 
العكس من ذلك فهي تمضي في سلوكها العدواني 
على  هجومها  وما  القرارات،  بتلك  تبالي  وال 
زاب،   « في  »مديا«  المشروع  الدفاع  مناطق 
إال لالستمرار  الشراسة  بهذه  ومتينا، وآفاشين« 

على المسير الذي خطه أجدادهم العثمانيين.
 وأوضح الوي وقال: إن اإلدانات الدولية بحق 
األرمنية  باإلبادة  يتعلق  فيما  سيما  وال  تركيا 
تتواصل فبعد إدانة فرنسا وقّع الرئيس األمريكي 
»جوبايدن« على قرار االعتراف بإبادة الشعب 
األرمني تلك الحملة الدموية التي خلفت ورائها 

ومع  ذلك  ورغم  الضحايا،  من  ونصف  مليون 
تركيا  سياسة  يدينون  األمريكيين  الساسة  أن 
حيث  وبيلوسي،  بايدن  رأسهم  وعلى  الدموية، 
إدانة  عن  حديثها  معرض  في  األخيرة  بينت 
بايدن لإلبادة األرمنية إال أنه ليست هناك جدية 
مجال  في  األسود  تركيا  سجل  مع  التعامل  في 

حقوق اإلنسان.
الكرد  له  يتعرض  إنما  فقال:  الوي  وتابع   
المجازر  لتلك  تماماً  تركيا مشابه  قبل  اليوم من 
اعتراف  حبر  يجف  لم  الماضي،  في  الحاصلة 
تركيا  قامت  حتى  األرمنية  باإلبادة  بايدن 

المشروع  الدفاع  مناطق  على  الواسع  بهجومها 
لتحرق األخضر واليابس، وتقتل المدنيين العزل 
في غاراتها الجوية وتدمر بيوتهم وأمالكهم، إن 

الحرب الدائرة هذه األيام في باشور هي حرب 
شاملة على الشعب الكردي ألنها ال تستهدف فقط 
إلى  ماضية  هي  بل  فقط،  الشعبي  الدفاع  قوات 
في  الحياة  مظاهر  جميع  وإبادة  البشرية  اإلبادة 

المناطق الكردية.

هدف العدوان اإلبادة 
واالحتالل ليس إال

التركي  المحتل  استخدام  قائالً:  الوي  وأشار   
العسكرية  ترسانته  خالل  من  المفرطة  القوة 

تحرق الشجر وتبيد الحجر والبشر، وال تتوانى 
عن استخدام األسلحة المحرمة دولياً ألن غايتها 
على  والقضاء  الكردي  الشعب  وإفناء  القتل 
وتدمير  التاريخية  أرضه  على  القومي  وجوده 

المنطقة وليس شيء سواه.
 وبيّن الوي بأنه على الرغم من وحشية الهجوم 
الشعب  أن  إال  مرة  كل  وفي  اآلن  التركي 
يحافظ  أن  التاريخية  بمقاومته  استطاع  الكردي 
للمجازر،  على وجوده كأمة حية رغم تعرضه 
في  المزلزل  وانتصاره  اآلن  الفذة  فمقاومته 
الشعب  تمسك  مدى  يبين  أشهر  قبل  »كاري« 
قضيته،  وعدالة  التاريخية  بأرضه  الكردي 
التركي  والعجز  التاريخية  المقاومة  هذه  وأمام 
لضرب  تسد«  »فرق  سياسة  على  تركيا  تعمل 
نجد  لهذا  وجد،  أينما  الكردي  الشعب  مكتسبات 
التحرر  محاربة حركة  أولوياتها  في  تضع  أنها 
الحتالل  مشروعها  اتمام  بغية  الكردستانية 
في  الموجودة  فالقواعد  كردستان«  »باشور 

باشور هي الستكمال مهمة االحتالل الكامل. 
اتحاد  حزب  في  القيادي  دعا  حديثه  نهاية  وفي 
»باشور  أبناء  الوي  أحمد  الحليم  عبد  الشغيلة 
بمظاهرات  ويقوموا  ينتفضوا  أن  كردستان« 
باشور،  في  السافر  التركي  التدخل  حاشدة ضد 
به  تقوم  ما  أن  الدولي  للمجتمع  يظهروا  وأن 
تركيا من عدوان هو غير قانوني وهدفه اإلبادة 

واالحتالل فقط.

قامشلو/ رشا عليـ  أكد سياسيون بأن الهجمات 
على شنكال تستهدف إرادة الشعب الكردستاني 
الداخل  في  الكردي  الشعب  ودعوا  وهويته، 
والخارج للقيام بالفعاليات والمظاهرات المنددة 
بالمؤامرة التي تحاك ضد شنكال وشعبها للنيل 

من إرادتهم. 
القوى  قبل  من  شنكال  على  األخيرة  الهجمات 
هو  القوى  هذه  بين  االتفاقيات  وتوقيع  اإلقليمية 
الشعب  بحق  تتوقف  لم  التي  لإلبادة  استمرار 
اإليزيدي، والهدف الرئيسي من هذه المؤامرات 
هوية  على  القضاء  هو  شنكال  على  والهجمات 

وتاريخ الشعب الكردي. 

املؤامرة تستهدف الشعب
 الكردي أينام وِجد

الهدف منها  الهجمات األخيرة وتوضيح  وحول 
البداية  لقاءات مع سياسيين وفي  كان لصحيفتنا 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  تحدث 
الديمقراطي عدنان كالو وقال: شنكال هي عقدة 
آفا  روج  كردستان  أجزاء  بين  رئيسية  وصل 
وباشور وروجهالت، ومن هنا يريدون السيطرة 
هذه  بين  الطريق  قطع  أجل  من  شنكال  على 
األجزاء الثالثة، كما يهدفون للوصول إلى روج 
وشرق  شمال  كشعوب  منا  المطلوب  لكن  آفا، 
ومثقفيها  وأحزابها  مؤسساتها  بجميع  سوريا 
وزيادة  الديمقراطية،  األمة  وفلسفة  بفكر  العمل 
الفعاليات المنددة بالهجمات على شنكال وشعبها 
التاريخ  عبر  المجازر  من  للكثير  تعرض  الذي 
القديم والحديث والوقوف مع إدارة شنكال وعلينا 
الكردي  إدراك بأن مؤامراتهم تستهدف الشعب 

بأكمله. 
وأوضح كالو بأن تحرير شنكال وحمايتها جاء 
بفضل دماء الشهداء الكرد في األجزاء األربعة، 

وبخاصة روج آفا خصوصية في تحرير شنكال 
وحماية الشعب من المجازر من خالل بطوالت 
المرأة  حماية  ووحدات  الشعب  حماية  وحدات 
التي ساهمت بشكل  الديمقراطية  وقوات سوريا 

كبير في تحرير شنكال.
كالو  أكد  شنكال  على  الكبيرة  المؤامرة  وعن 
وشنكال  الكرد  على  كبيرة  المؤامرات  بقوله: 
كانيه  وسري  عفرين  في  جرى  وما  إحداها، 
قامشلو،  ومدينة  عيسى  وعين  سبي  وكري 
الكردي،  الشعب  تستهدف  مؤامرات  كلها 
الكرد  إلبادة  يخططون  الكردي  الشعب  وأعداء 
الكردي  الشعب  على  يجب  لهذا  وِجدوا،  أينما 
والوطنيين واألحزاب الكردية أن يتوحدوا ضد 
ما يحاك من مؤامرات، وعليهم تغيير سياساتهم 
األربعة،  كردستان  أجزاء  خدمة  في  وجعلها 
والوحدة هو السبيل الوحيد لدحر األعداء وكسر 

هجماتهم وإفشال مخططاتهم. 
الدولية  القوى  نطالب  فقال:  حديثه  كالو  وتابع 
والمنظمات اإلنسانية أن تتدخل لوقف الهجمات 
الشعب  تجاه  بمسؤولياتهم  والقيام  شنكال،  على 
اإليزيدي، والعمل على تطبيق القوانين والمواثيق 
نعلم  وكلنا  اإلنسان،  بحقوق  تُعنى  التي  الدولية 
شنكال  احتالل  تحاول  سرية  اتفاقات  هناك  بأن 
وأنقرة  بغداد  حكومة  فيها  تشترك  خاللها  من 

وطهران، وبموافقة حكومة باشور كردستان. 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  واختتم 
الديمقراطي عدنان كالو حديثه قائالً: على المرأة 
األخرى  الكردستانية  واألجزاء  آفا  روج  في 
تكثيف الفعاليات المنددة بالهجمات والمؤامرات 
على شنكال، ويقع على عاتقها الواجب األكبر، 
تستهدف  الشنكالية  المرأة  على  الهجمات  ألن 
نطالب  إننا  كما  عام،  بشكل  الكردستانية  المرأة 
نساء  تحرير  على  العمل  الدولية  المنظمات 
مرتزقة  قبل  من  اختطافهن  تم  اللواتي  شنكال 

داعش إبان سيطرتها على شنكال.

عىل املجتمع الدويل ومؤسساته 
االعرتاف باملجازر

المشتركة  الرئيسة  تحدثت  السياق  ذات  وفي 
لحزب االتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه 
هدية فارس شمو قائلةً: هناك روابط وثيقة بين 
ما  وبين   2014 عام  شنكال  في  اإلبادة  جرائم 
في  شنكال  على  واتفاقيات  هجمات  من  يحصل 
مرتزقة  شن  عندما  نتذكر  وهنا  الحالي،  وقتنا 
داعش هجوماً على شنكال في عام 2014 من 
النهاية  المرتزقة حتى  قاومت  التي  القرى  أكثر 
من شهر  العشرين  وفي  كر زرك،  قرية  كانت 
نيسان الجاري أول قرية في شنكال استعد الجيش 
زرك  كر  قرية   كانت  أيضاً  لدخولها  العراقي 
ارتكاب  يريدون  إنهم  مصادفة،  ليست  وهذه 
مجازر جديدة بحق الشنكاليين، كما حدث سابقاً 
عندما ارتكب مرتزقة داعش مجازر بحق شعب 
شنكال من تدمير وقتل ونهب واغتصاب النساء 

وتهجير السكان من منازلهم بقوة السالح. 
وتابعت هدية بقولها: فقد الكثير من أبناء شنكال 
قُتِل  من  فمنهم  غامضة،  ظروف  في  حياتهم 
فقد حياته  أيدي مرتزقة داعش ومنهم من  على 
من  هروبهم  أثناء  والعطش  الجوع  شدة  من 
الجديدة  االتفاقيات  هذه  وما  المرتزقة،  مجازر 
لكسر  فهم يسعون  إبادة جديدة،  إال  على شنكال 
إرادة الشعب الكردي بأكمله من خالل سياساته 
القاصي  يعلم  وشعبها،  شنكال  بحق  العدائية 
باشور  وحكومة  العراقية  الحكومة  بأن  والداني 
االتفاقيات  هذه  في  رئيسين  محورين  كردستان 

وبتخطيط تركي. 
التي  اإلبادة  بإن  حديثها  في  هدية  ونوهت 
شنكال  أبناء  بحق  داعش  مرتزقة  ارتكبها 
على  القضاء  أجل  من  مسبقاً  لها  مخططاً  كان 
دولية  جهات  هناك  وكانت  اإليزيدي،  الشعب 

الرتكاب  المرتزقة  وساعدت  الهجوم  هذا  تدعم 
في  يد  باشور  ولحكومة  شنكال،  في  المجازر 
تلك المجازر ألنها سحبت قواتها التي لم تطلق 
عليها،  الداعشي  الهجوم  عند  واحدة  رصاصة 
قبل  قواتها  قد سحبت  العراقية  الحكومة  وكانت 
ذلك حيث فتحو الطريق للمرتزقة من أجل إبادة 
مرتبط  شنكال  في  يجري  ما  اإليزيدي،  الشعب 
هجمات  من  يجري  وما  قامشلو  في  جرى  بما 
على مناطق الدفاع المشروع في زاب وآفا شين، 
مرتبطة  الكردية  المناطق  على  الهجمات  هذه 
ببعضها البعض بشكل أو بآخر، أنهم من خالل 
أجزاء كردستان  احتالل  يريدون  الهجمات  هذه 
الدخول  شنكال  خالل  من  ويحاولون  األربعة، 

إلى روج آفا واحتاللها. 
وعن مقاومة الشعب اإليزيدي قالت هدية: على 
اإليزيدي  والشعب  عام  بشكل  الكردي  الشعب 
من  الهجمات  هذه  ضد  الوقوف  خاص  بشكل 
التي  بالجرائم  التقارير  تقديم  أو  اإلعالم  خالل 
إلى  شنكال  في  ترتكب  زالت  وما  ارتُكبت 
التي  فالمجازر  الدولية،  والمحاكم  المنظمات 
مئة وست  قبل  األرمن  بحق  العثمانيين  ارتكبها 
الرئيس  قبل  من  بها  االعتراف  تم  سنوات 
الدولية  المنظمات  من  نريد  مؤخراً،  األمريكي 
االعتراف بشكل رسمي بالمجازر التي ارتُكبت 
بحق شعب شنكال، ومحاسبة الذين ارتكبوا هذه 
تدعم  كانت  التي  الجهات  ومقاضاة  المجازر 

المرتزقة«.
االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
فارس  هدية  سبيه  تربه  ناحية  في  الديمقراطي 
شمو حديثها بالقول: على شعوب شمال وشرق 
في  الموجودة  والقوات  الشعب  مساندة  سوريا 
واالستثنائية،  الصعبة  الظروف  هذه  في  شنكال 
بالهجمات  المنددة  الفعاليات  تكثيف  من  بد  وال 

على شنكال بشتى الطرق المتاحة.
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بالد آبوم

قيام  السورية  اجلزيرة  أراضي  شهدت 
بداية  مع  واملمالك  املدن  من  العديد 
 ،)Neolithic( العصر احلجري احلديث
تلك  من  البعض  استطاعت  حيث 
خالل  نفسها  فرض  القدمية  احلضارات 
األطراف  كأحد  معينة  تاريخية  فترات 
احمللية  الساحتني  على  األساسية 

واإلقليمية.

آبوم  بالد  واملمالك،  املدن  تلك  من  نذكر 
وعاصمتها مدينة شخنا/ شبت إنليل 
اجلراح،  نهر  على  الواقعة  ليالن(  )تل 
جنوب شرقي مدينة قامشلو بنحو 30 

كم.

 Matوبالد كمدينة  آبوم  اسم  ورد 
املصادر  من  العديد  في    Apim
اآلشورية  كالوثائق  القدمية،  التاريخية 
واملكتشفة  األولى،  لفترتها  العائدة 
في  قيصري  تبه/  )كول  كانيش  في 
الكتابية  الوثائق  وأيضاً  األناضول( 
احلرير  )تل  ماري  مدينة  في  املكتشفة 
لبدايات  العائدة  الزور(  دير  من  بالقرب 
باإلضافة  امليالد  قبل  الثاني  األلف 
للعديد من الوثائق الكتابية املكتشفة 
والعائدة  األثري  ليالن  تل  موقع  في 

لنفس الفترة تقريباً.

حيث أن »بالد آبوم« وتعني بالد القصب، 
قبل  عشر  الثامن  القرن  خالل  كانت 
تشمل  وكانت  مملكة،  عن  عبارة  امليالد 
حوض  من  الشرقية  املناطق  معظم 
إدارية  حدود  لها  وكان  العلوي،  اخلابور 
)وادي  أزوخينوم  التالية:  املمالك  مع 
ت )شرق  سفان حتى طور عابدين( وإخلخُ
طور عابدين( وكاخات )تل بري( ولزبات 
)موقع في وادي رميلة( وشورنات )موقع 
في وادي رميلة( وأماز )وادي الرد(، مبعنى 
أن اإلطار اجلغرافي لهذه اململكة كانت 
ووادي  غرباً  جغجغ  وادي  بني  محصورة 
عابدين  طور  سفوح  وبني  شرقاً،  رميلة 

اجلنوبية شماالً ووادي الرد جنوباً.

من  األول  الربع  خالل  آبوم  مملكة  برزت 
األلف الثاني قبل امليالد على الصعيدين 
متيزت  كما  والعسكري،  السياسي 
حيث  الديني،  الصعيد  على  كذلك 
كان لهذه اململكة ربة رئيسية تسمى 
والذي  آبوم  سيدة  أي  آبوم«  »بيليت 
يكتشف  لم  الذي  معبدها  أن  يعتقد 
كانت  حيث  ليالن،  تل  في  موجود  بعد 
واملناسبات  االحتفاالت  فيه  تقيم 

الدينية.

اخلوريون  اململكة  هذه  في  تعايش 
جنب  إلى  جنباً  بسالم  واألموريون 
الرغم  على  ازدهارها  في  معاً  وساهما 
من اختالف أصولهم الدينية والعرقية.

التاريخية  املصادر  من  الكثير  أكدت 
للخوريني  األصيل  بالوجود  احلديثة 
منذ  األقل  على  اخلابور،  منطقة  في 
قبل  الثالث  األلف  من  الثاني  النصف 
أن  إلى  املصادر  تلك  وأشارت  امليالد، 
في  األمورية  للقبائل  كثيفاً  انتشاراً 
تلك املنطقة أيضاً بدأ مع مطلع األلف 

الثاني قبل امليالد. 

حيث أنه من املعروف أن املوطن األصلي 
اجملرى  جانبي  على  كان  للخوريني 
الشرقية  وروافده  دجلة  لنهر  العلوي 
وحتديداً في املناطق احمليطة ببحيرة وان، 
السهلية  املناطق  في  انتشروا  وأنهم 
خالل  والعراق  سوريا  من  الشمالية 
في  ومتكنوا  امليالد،  قبل  الثالث  األلف 
امليالد  قبل  الثاني  األلف  منتصف 
ميتاني   - خوري  مملكة  تأسيس  من 
شرقاً  زاغروس  جبال  من  امتدت  التي 
وكان  غرباً،  املتوسط  البحر  حتى 
اخلابور، في حني  مركزها مناطق مثلث 
كانت  لألموريني  األصلي  املوطن  أن 
مناطق شبه اجلزيرة العربية وذلك قبل 
األوسط،  الفرات  وادي  ملناطق  قدومهم 
كثاني  امليالد  قبل  الثالث  األلف  أواخر 
بعد  املنطقة  إلى  السامية  الهجرات 

الهجرة األكادية.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

هل سيترك العالم السوريين يموتون عطشًا وجوعًا؟... عن حبس 
تركيا لمياه الفرات نتحدث

 

كيف يدار أخطر مخيم في العالم؟

إعداد/ صالح إيبو

أثارت صور ومشاهد حديثة لمجرى نهر الفرات، 
النهر،  عرض  وضيق  عنه،  المياه  انحسار  بعد 
سوريا،  وشرق  شمال  أبناء  نفوس  في  الرعب 
وأثيرت تساؤالت عدة عن هدف تركيا من خرقها 
المتعلقة بحصة سوريا والعراق  الدولية  لالتفاقات 
من  التقطت  التي  تلك  الصور  الفرات،  مياه  من 
والرقة  والطبقة  كوباني  ريف  في  مختلفة  مناطق 
ودير الزور، أظهرت مدى فظاعة نتائج استمرار 
الثاني  كانون   27 منذ  المياه  حبس  في  تركيا 

الماضي.
وشرق  شمال  وأبناء  النشطاء  من  العديد  وبدأ 
هذا  التركي  بالفعل  للتنديد  هاشتاك  بحملة  سوريا، 
مجاعة  بحدوث  تنذر  التي  الصور  بتلك  مرفقاً 
حقيقية، األمر الذي وصفه العديد من متابعي هذا 
البشر  لقتل  والهادف  بالـ«الإلنساني،  الهاشتاك 

والنبات«.

فاجعة

بدورها حذرت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
في وقت سابق من »كارثة إنسانية« تشمل قطاع 
»يمثل  ذلك  وأن  والكهرباء،  والزراعة  الصحة 
منه  بالقرب  يعيشون  األشخاص  لماليين  تهديداً 
بحرب  تركيا  استمرت  حال  في  ضفافه«،  وعلى 

المياه هذه مدة أخرى.
الـ 27  منذ  الفرات  نهر  مياه  بحبس  تركيا  وبدأت 
المنصرم، وذلك عبر ضخ كمية ال  الثاني  كانون 
تزيد عن 200 متر مكعب في الثانية من المياه إلى 
بمقدار 300  تقل  كمية  السورية، وهي  األراضي 
متر مكعب عن المتفق عليه بين الحكومة السورية 
على  العراق  تحصل  فيما   ،1987 عام  والتركية 

نحو 60 بالمئة من هذه الكمية.
ومع اكتمال ثالثة أشهر على بدء تركيا حبس مياه 
الفرات عن السوريين، بات التلوث يهدد مياه النهر، 
األصداف  وخروج  النهر  مياه  توقف  بفعل  وذلك 
في  الصلبة  النفايات  وظهور  النهر،  ضفاف  إلى 
بحيرة الفرات، ما قد يتسبب بكارثة بيئية وبشرية.

إقليم  في  الطاقة  هيئة  أعلنت  سبق،  لما  ونتيجة 
التغذية  ساعات  تخفيض  عن  والجزيرة  الفرات 
الكهربائي في عموم مناطق شمال وشرق  بالتيار 

سوريا.
سوريا  وشرق  شمال  في  السدود  إدارة  ودعت 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  سابق،  وقٍت  في 
الحقوقية إلى التدخل »ووقف الممارسات الوحشية 

واالبتزازات التركية« فيما يخص المياه.
وتظهر مشاهد جوية نشرتها وكالة هاوار، مجرى 
نهر الفرات غربي مقاطعة كوباني، آثار عدد من 
تسعينيات  في  اختفت  التي  قوملغ«  »سهل  قرى 
آنذاك،  النهر  العشرين عندما توسع مجرى  القرن 
النهر  على  سوريا  في  سٍدّ  أكبر  ثاني  تشييد  عقب 

»سد روج آفا )تشرين(«.

حرب عىل السوريني

اإلدارة  عن  صادرة  وإحصائيات  بيانات  ووفق 
قرابة  سيعاني  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
المنطقة، وغالبيتهم  تسعة ماليين نسمة من سكان 
يعتمدون على الزراعة والصيد في تأمين معيشتهم 
بالقطاع  تلحق  جمة  ألضرار  إضافة  اليومية، 
حقيقية  مخاوف  عن  ناهيك  والصحي،  الزراعي 
من خروج السدود )تشرين والفرات( عن الخدمة 
خالل مدة قصيرة، وهو ما يعني تهالك جسم السد 
نتيجة انحسار المياه عنه، وهو ما يزيد من مخاطر 

انهياره الحقاً.

ويرى الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية 
رياض درار أن فعل تركيا هذا ال يستهدف اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا فقط، بل يستهدف 
كافة السوريين الذين يستفيدون من مياه نهر الفرات 

ومحطة علوك بسري كانية المحتلة. 

حرب عىل ورق

الثالثاء،  طالب  قد  الدولي،  األمن  مجلس  وكان 
والمستشفيات  المدارس  بحماية  المقاتلين  جميع 
من  وغيرها  المياه  وإمدادات  الكهرباء  وشبكات 
يركز  قراًرا  باإلجماع  اعتمد  التحتية، حيث  البنى 
الحيوية  المدنية  المتطلبات  تدمير  على  مرة  ألول 
جنوب  إلى  وأفغانستان  سوريا  من  النزاعات  في 

السودان وأوكرانيا.
لمياه  التركي  االحتالل  إلى قطع  يتطرق  لم  ولكنه 
نهر الفرات عن سوريا وتأثيرها الكبير على توفير 

لم  كما  للزراعة،  الالزمة  والمياه  الشرب  مياه 
أكثر  الشرب عن  مياه  االحتالل  إلى قطع  يتطرق 
من مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها في وقت 
للمياه  بحاجة  والناس  كورونا  جائحة  فيه  تنتشر 

للحفاظ على حياتهم.
حٍدّ  وضع  في  الدولية  القرارات  قدرة  مدى  وعن 
لممارسات الدولة التركية هذه، قال رئيس مجلس 
سوريا الديمقراطية »المشكلة مع القرارات الدولية 
لم  إن  يسندها موقف،  أوراق ال  تبقى مجرد  بأنها 
أو  للدول قوة ذاتية تستطيع أن تأخذ ما تريد  تكن 
تبقى  القرارات  فإن  الضغوط عليها  تأثيرات  تمنع 
مساندة فقط للمواقف المحقة في أي قضية إنسانية«.

إال أنه يؤكد على ضرورة االستمرار في الضغط 
مسألة  ألنها  الدولي  المجتمع  ومخاطبة  اإلنساني 
حياة أو موت لشعب تحاربه »عنجهية طامعة تريد 
أن تتحكم به، وهذا يعتبر جريمة بحق هؤالء ترتفع 
درار  حديث  وفق  الحرب«  جرائم  مستوى  إلى 

لوكالة أنباء هاوار.

جهود دبلوماسية وردود خجولة

إلى  وكشف درار عن رسائل وخطابات وجهوها 
األمم المتحدة والمطالبات لم تتوقف منذ االنقطاع 
الردود  زالت  وما  السابقة،  المرة  في  جرى  الذي 

ضعيفة وخجولة.
»عبر  درار:  قال  دمشق  حكومة  موقف  وحول 
مرة  من  أكثر  طالبت  المتحدة  األمم  في  ممثلها 
تهديد  أو  الفرات  مياه  انحسار  على  واعترضت 
المنطقة بمياه الشرب، لكن أعتقد أن صوت سوريا 
السيادة  تمتلك  تعتد  لم  أنها  بسبب  مسموًعا  يعد  لم 
الحقيقية على أرضها وال تستطيع أن تمتلك الحشد 
األمم  في  تطرحه  ما  جانب  إلى  للوقوف  الكافي 

المتحدة«.

ماذا عن دول التحالف؟

من  اليوم  المنطقة  تعانيه  ما  أن  إلى  درار  وأشار 
والصمود  التضامن  أبنائها  من  تتطلب  تهديدات 
الذاتية  اإلدارة  في  ينشط  الذي  المسار  حول 
لتحقيق توازنات بين أبناء المنطقة وتأمين الحقوق 
نحن  أصدقاء  »لدينا  وتابع  الموجودة  باإلمكانات 

نطالبهم دائماً بدعم المنطقة«.
وعن مواقف بعض دول التحالف الدولي المناهض 
إلرهاب داعش، والذين ينشطون في المنطقة، قال 
أن  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس 
»أميركا موجودة اآلن وهي تقوم بدور إيجابي في 
الممكنة  بالوسائل  تركيا  وتطالب  داعش  مواجهة 
لوقف تهديداتها لهذه المنطقة، لدينا فرنسا والدول 
األوروبية سنطالبها أيضاً باالستمرار في الضغط 
وعنجهيتها  أطماعها  عن  لتتوقف  تركيا  على 
من  نستطيع  حقيقي  سياسي  بحل  أيضاً  ونطالب 

خالله إدارة المناطق بأمان كاٍف«.

قامشلو/ ميديا غانم - تحديات جمة تواجه اإلدارة 
الذاتية بشمال وشرق أثناء تنظيم أخطر المخيمات 
في العالم »الهول«، رغم انتهاء المرحلة األولى 
البؤرة  هذه  في  واإلنسانية«  »األمن  حملة  من 
الداعشية إال أن حاالت قتل جديدة ظهرت مجدداً.

يقع مخيم الهول في منطقة صحراوية على الحدود 
السورية - العراقية بني عام 1991 بإشراف األمم 
السورية، الستقبال  الحكومة  بالتعاون مع  المتحدة 
الخليج  حرب  خالل  العراقيين  الالجئين  مئات 
األولى، وفي عام 2003 تحول المخيم إلى محطة 
الذين هربوا  الفلسطينيين  الالجئين  لعشرات آالف 
أما   ،2010 عام  المخيم  أغلق  وقد  العراق،  من 
اآلن فيعتبر أكبر المخيمات وأخطرها في سوريا، 
ويضم 59989 شخصاً ضمن 16312عائلة من 
أجانب وسوريين وعراقيين بحسب آخر إحصائيات 
إدارة المخيم، إضافة إلى أكثر من عشرة آالف من 
من  ينحدرون  الذين  داعش  مرتزقة  وأطفال  نساء 

جنسيات مختلفة.
عدد  إلى  الهول  مخيم  في  المدنية  اإلدارة  تنقسم 
من المكاتب، وكل مكتب يقوم بالواجبات الموكلة 
المكتب   - العالقات  مكتب   - المدنية  »اإلدارة  به: 
الديوان   - األرشيف   - الخروج  مكتب   - الخدمي 

- المالية«.

التحديات ضمن املخيم

ضمن  التنظيمي  الوضع  على  أكثر  وللتعرف 
بأنهم  حسن  همرين  المخيم  مديرة  أكدت  المخيم 
ضمن  عملهم  خالل  من  عدة  تحديات  يواجهون 
جاهدةً  تعمل  المدنية  »اإلدارة  وزادت:  المخيم، 
من  األمنية  والجهات  المنظمات  مع  بالتنسيق 
هناك  ولكن  اإلنسانية،  المساعدات  تقديم  أجل 
أبرزها  ومن  تواجهها،  التي  التحديات  من  الكثير 
نشاط  توقف  كورونا  انتشار  فمع  كورونا،  جائحة 

وعمل بعض المنظمات العاملة في مجال التوعية 
على  سلبي  أثر  له  كان  وهذا  والتعليم،  والحماية 

قاطني المخيم«. 
بأن  همرين  أكدت  األمني  للوضع  بالنسبة  أما 
المخيم كان يعيش حالة أمنية يرثى لها مع ازدياد 
والقلق  الخوف  زرع  مما  القتل،  ومنها  الجرائم، 
لدى المنظمات والجمعيات وأدى إلى توقف بعض 
»اإلنسانية  حملة  بعد  لكن  واألنشطة،  المشاريع 
نشاطاتها  المنظمات  بعض  عاودت  واألمن«، 

وتنفيذ مشاريعها.
قبل  من  واألمن«  »اإلنسانية  حملة  أطلقت  وقد 
قوى األمن الداخلي في 28 من شهر آذار الماضي 
بمساندة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( ووحدات 
بهدف  الشعب؛  حماية  ووحدات  المرأة  حماية 
تحرير مخيم الهول من الفكر الظالمي الذي تنشره 

خاليا داعش.
النطاق  واسعة  أمنية  عمليات  الحملة  وشملت 
ضد  اإلرهاب  مكافحة  لوحدات  نوعية  وعمليات 
مرتزقة داعش في المخيم، وانتهت مرحلتها األولى 
باعتقال  الجاري  العام  في  نيسان  من  الثاني  في 
أكثر من 125 مرتزقًا من خاليا داعش، والعثور 
على معدات عسكرية أثناء حملة التفتيش، إضافةً 
العبوات  تفجير  في  تستخدم  إلكترونية  دارات  إلى 

الناسفة.
التي حدثت مع حملة  بالتغييرات  وأشادت همرين 
اإلنسانية واألمن، وذكرت: »بقيام الجهات المعنية 
بحملة داخل مخيم الهول أعيد األمن واألمان إلى 
وعادت  كبير،  بشكل  السيطرة  وفرضت  القاطنين 
أعمال ومشاريع ونشاطات المنظمات والجمعيات 

العاملة في مخيم الهول«.
اإلدارة  تواجه  التي  األخرى  الصعوبات  وعن 
ضمن المخيم بينت همرين: »قلة المراكز التعليمية 
من  الطبية  والكوادر  واألدوية  الرعاية  ومراكز 

أبرز الصعوبات التي تواجهنا ضمن المخيم«.

اثنتا عرشة مدرسة

قليلة  التعليم  ومراكز  المدارس  أعداد  أن  مؤكدةً 
المخيم،  في  القاطنين  األطفال  بأعداد  مقارنةً 
في  صعوبة  مواجهتنا  إلى  »باإلضافة  وتابعت: 
المدارس،  إلى  األطفال  إرسال  القاطنين  رفض 
هناك ضعف الخبرة لدى الكوادر التعليمية، ورغم 
قلتها إال أن بعض المنظمات مستمرة في الدورات 
العاملة  المنظمات  تقوم  حيث  والفكرية،  التدريبية 
في مجال التعليم بتسجيل األطفال الراغبين بالتعلم 

في المدارس التابعة لها في المخيم.
وإنقاذ  لليونيسف  تابعة  مدرسة   )12( هناك   
إلى عدد من  باإلضافة   ،))NRC الطفل ومنظمة 
للنساء  بالنسبة  أما  الرعاية،  ومراكز  الروضات 
مجال  في  العاملة  والجمعيات  المنظمات  فإن 
تدريبية،  لدورات  النساء  بإخضاع  تقوم  التوعية 

مثل )محاضرات - خياطة - تمريض(.

أما بالنسبة للعالقات ضمن المخيم؛ فأكدت همرين 
بأن اإلدارة المدنية في المخيم تعتبر مؤسسة مدنية 
تابعة لإلدارة الذاتية ولها عالقات مع كافة الهيئات 
عالقات  إلى  إضافة  لها،  التابعة  والمؤسسات 
التنسيق مع المنظمات اإلنسانية العاملة في المخيم 
من أجل تقديم المساعدات اإلنسانية لقاطني المخيم. 
الهول  لمخيم  المدنية  اإلدارة  أن  »كما  وتابعت: 
مكتب  يرسلها  التي  الحكومات  وفود  تستقبل 
الشؤون  هيئة  مع  بالتنسيق  الخارجية  العالقات 

والعمل، وتقدم كافة التسهيالت لها«. 
تواصلهم  وكيفية  المخيم  قاطني  لعالقة  وبالنسبة 
مع أقربائهم وحكومات بلدانهم أشارت همرين إلى 
المخيم من سوريين وعراقيين  قاطني  تواصل  أن 
مع أقاربهم يكون عبر أجهزة االتصال والتواصل 
االجتماعي، وأردفت: »كما أن الحكومات تتواصل 
لإلدارة  التابع  الخارجية  العالقات  مكتب  مع 
بخصوص  أما  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
ال  أقاربهن كون  مع  يتواصلن  فهم ال  المهاجرات 

حال  في  أنه  كما  بحوزتهن،  اتصال  أجهزة  يوجد 
تواصل حكومات بلدانهم معهن فإن ذلك يكون عبر 
الخارجية  العالقات  مكتب  مع  والتواصل  التنسيق 
مع  بدوره  ينسق  والمكتب  الذاتية،  لإلدارة  التابع 

الهيئة واإلدارة المدنية لمخيم الهول«. 

»ال يقبلن أي دورات«

همرين  أوضحت  المهاجرات  أطفال  وضع  وعن 
على  يقتصر  بهم  الخاصة  المراكز  عمل  بأن 
يتم  منهم  »اليافعين  وأضافت  الترفيهية،  األنشطة 
نقلهم خارج المخيم، بينما نساء المهاجرات ال يقبلن 

أن يخضعن ألية دورات نتيجة فكرهن المتشدد«.
خطورته  نتيجة  العالم  حديث  الهول  مخيم  بات 
ال  وأطفالهن  داعشيات  فيه  يقطن  حيث  الشديدة، 
قتل  بجرائم  فيقمن  الداعشي،  فكرهن  غير  يقبلن 
الرغم  وعلى  لقاطنيها،  الذعر  ويسببن  المخيم  في 
من الحملة األمنية واإلنسانية التي قامت بها قوى 
األمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
الشعب مؤخراً، إال  المرأة ووحدات حماية  حماية 
عراقي  الجئ  قتل  حيث  تتوقف،  لم  الجرائم  أن 
فقد  والذي  عاًما   37 العلي  حسين  إبراهيم  يُدعى 
فيما  تعّرضه لست طلقات،  بعد  الفور  حياته على 
تعرضت كلٌّ من الالجئتين إيمان خلف الجراد 26 
عاًما وشهد محمد جاسم 27 عاًما إلصابات بليغة 
قِبل مجهولين في سوق مخيم  استهدافهما من  بعد 
بتاريخ،  العراقيين  الالجئين  قطاع  ضمن  الهول، 

17 نيسان 2021.
فإن حملة األمن واإلنسانية ال زالت مستمرة  لذا؛ 
من  مواطنيها  ألخذ  دولي  تحرك  أي  عدم  وسط 
العديدة  المناشدات  رغم  داعش  مرتزقة  عوائل 
لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حيال ذلك، 

فمتى ستنتهي معضلة الهول ويزول خطره؟

نزار قباني... شاعر الحب والوطن

حروب طروادة بين الحقيقة والخيال

إعداد/ عبد الرحمن محمد

شاعر  مولد  كان  عريقة  دمشقية  عائلة  في 
الياسمين، عائلة رائد المسرح العربي أبو خليل 
 1923 عام  من  آذار   21 يوم  وكان  القباني، 
دمشق  رجال  أحد  القباني،  توفيق  بن  نزار  ولد 

المعروفين ومن أعيانها البارزين.
طفولته.  منذ  والموسيقى  الفن  في  نزار  نبغ 
الرصينة  األدبية  والكتابة  للشعر  حبه  وكان 
للرسم  إضافة  المبكرة  موهبته  عالمات  إحدى 
الذي أحبه، وكانت بدايات كتابته مقرونة بحب 
»فيا  رثائها  في  كتب  التي  أمه  وخاصة  والديه 
الذين  للمالئكة  قولي  فائزة،  يا  حبيبتي  يا  أمي، 
يتركوني،  أال  عاماً  خمسين  بحراستي  كلّفتهم 
ألنني أخاف أن أنام وحدي«. وترك انتحار أخته 

وصال األثر الكبير في نفسه.
الحقوق  كلية  من   1945 عام  قباني  تخرج 
فيه  للتقدم  يدفعه  للشعر  حبه  وكان  بدمشق، 
والتعمق في قراءته، ما حدا به لينهل من علوم 
علّمه  الذي  بِك  مردم  خليل  الشاعر  ومعارف 

أصول النحو والصرف والبديع. ولتميزه وتفانيه 
للسفارة السورية منذ عام  دبلوماسياً  عين ملحقاً 

1966 في دول عدة، عربية وعالمية. 
نزار  ما نشره  فاتحة  السمراء« كان  لي  »قالت 
النقد ألنه  الكثير من  قباني عام 1944، والقى 
ولكنه  الصارخة،  الجريئة  للقصيدة  بداية  كان 
استمر في شعره الذي نشد خالله الحب وتحرير 
األربعة  دواوينه  محور  وكانت  والجسد،  القلب 
األولى، ثم كانت نكسة حزيران عام 1967 التي 
غيرت الكثير من توجهاته وآماله وباتت قصائده 
الناقدة بمثابة نقد وجلد شعري لألنظمة العربية 

كما في دواوينه »هوامش على دفاتر النكسة«، 
ولم  عربي«،  سياف  و«يوميات  و«عنترة« 
الحب  قصائد  ونثر  العاطفي  الشعر  يتوقف عن 

والرومنسية قط.
في  النجوم  وطال  أبدع  الذي  قباني  نزار   
النقد  في  بشعره  سما  بالحب  الطافحة  كتاباته 
العربية  والرهانات  االنقسام  ومحاربة  واللوم 
للشعر  مفخرة  قصائده  بعض  وكانت  الفاشلة، 
العرب«  وفاة  تعلنون  »متى  مثل  الناقد  العربي 
المطربين  أشهر  غنى  بينما  و«المهرولون«، 
التي  أشعاره  من  العديد  العرب  والمطربات 

أضحت أغنيات تردد على كل لسان.
مفردات كثيرة ومفاصل من األلم والوجع مر بها 
الشاعر نزار قباني تركت حسرات في قلبه مدى 
العمر، منها وفاة والدته وانتحار شقيقته ومقتل 
وموت   1982 عام  بيروت  في  بلقيس  زوجته 
ابنه توفيق وهو في السابعة عشرة، وفاجعته في 

نكسة حزيران.
بلقيس  زوجته  رثاء  في  قاله  ما  أروع  من 
القاتلين..  قد عرفت  أني  التحقيق..  في  »سأقول 
بلقيس.. يا فرسي الجميلة.. إنني من كل تاريخي 

خجول.. هذي بالد يقتلون بها الخيول.. سأقول 
وكيف  اغتصبت..  أميرتي  كيف  التحقيق:  في 
الذهب..  كأنهار  يجري  الذي  الشعر  تقاسموا 

سأقول كيف استنزفوا دمها..«.
ترك نزار قباني إرثاً شعرياً ال يقدر بثمن، ومن 
أشهر دواوينه »قالت لي السمراء، سامبا، أنت 
أشعار  متوحشة،  قصائد  بالكلمات،  الرسم  لي، 
عليها،  مغضوب  قصائد  القانون،  عن  خارجة 
الياسمين«  أبجدية  الحجارة،  أطفال  ثالثية 
وغيرها الكثير من درر الشعر العربي الحديث 

وعيونه.
نزار  ودع   1998 عام  نيسان  من  الثالثين  في 
قباني عالم الحب والوجع ورحل إلى دار الخلود، 
ودفن في دمشق الياسمين حسب وصيته، ليبقى 
عطائه  نهر  من  يغرف  إنسانياً  إرثاً  تركه  ما 
بحق  نزار  ويبقى  جيل،  بعد  جيالً  المتعلمون 

شاعر الحب والياسمين.

إعداد/ مثنى املحمود

اليوناني،  للتراث  وفقًا  طروادة،  حرب  بدأت 
عدد  في  المستمر  التزايد  لتقليل  لزيوس  كطريقة 
أكثر عملية  آخر كطريقة  البشرية، وبشكل  سكان 
باعتبارها رحلة استكشافية الستعادة هيلين، زوجة 
مينيلوس، ملك أسبارطة وشقيق أجاممنون، فقد تم 
اختطاف هيلين من قبل أمير طروادة باريس، حيث 
حصل عليها كجائزة الختيار أفروديت كأجمل إلهة 
في منافسة مع أثينا وهيرا في حفل زفاف بيليوس 
وثيتيس. ومن ثم أراد مينيلوس واليونانيون استعادة 

هيلين واالنتقام من وقاحة طروادة.
 

أبطال وآلهة يف الجيش اليوناين

أسطورة،  كونها  نحو  تميل  طروادة،  حرب  إن 
بعض  اليونانيين  المحاربين  بين  من  كان  حيث 
كانوا  الذين  القادة  اإلضافيين،  المميزين  األبطال 
في  األكبر  الشجاعة  وأظهروا  المقاتلين  أعظم 
ساحة المعركة، غالبًا ما كان لديهم أم إلهية أو أب 
رابط  ُخلق  وبالتالي  فانيًا،  اآلخر  الوالد  كان  بينما 
أنساب بين اآللهة والرجال العاديين، من بين أهمها 
فطرقل،  ديوميديس،  آياس،  أوديسيوس،  أخيل، 
أنتيلوكوس، مينيستيوس، وإيدومينوس، تم مساعدة 
اإلغريق من قبل العديد من اآللهة األولمبية للديانة 
وهيرا  وبوسيدون  أثينا  من  كل  قدمت  اليونانية، 
مباشرة  مساعدة  وثيتيس  وهيرميس  وهيفايستوس 
في وصف هوميروس  لليونانيين  مباشرة  غير  أو 
للحرب، كانت لآللهة أشخاص مفضلين لديهم من 
بين الرجال الذين يقاتلون في سهول طروادة وغالبًا 
ما كانوا يحمونهم عن طريق تشتيت الرماح وحتى 
إبعادهم في خضم المعركة لوضعهم في مكان آمن 

بعيدًا عن الخطر.

أبطال وآلهة يف جيش طروادة

نصف  أبطالهم  أيًضا  طروادة  جيش  لدى  كان 
وساربيدون  وأينيس  هيكتور  ومنهم  اإللهيين 
وريسوس.  وبوليداماس  وفوركيس  وجلوكوس 
من  مساعدة  على  أيًضا  طروادة  جيش  حصل 
من  المعركة  أثناء  المساعدة  تلقوا  حيث  اآللهة، 

أبولو وأفروديت وآريس وليتو.

أسوار املدينة املنيعة

حصاًرا  الواقع  في  طروادة  حرب  معظم  كانت 
مقاومة  على  قادرة  المدينة  وكانت  األمد،  طويل 
أن  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع  طويلة،  لفترة  الغزاة 
تحصيناتها كانت رائعة للغاية، كما قيل إن أسوار 
أجبرهم  الذين  وأبولو  بوسيدون  بناها  طروادة 

الوميدون  خدمة  على  معصية،  فعل  بعد  زيوس، 
ملك طروادة لمدة عام واحد، على الرغم من ذلك، 
قاتلت  حيث  المدينة  خارج  معارك  هناك  كانت 
الجيوش، أحيانًا بالمركبات، وغالباً بواسطة رجال 
على األقدام يستخدمون الرماح والسيوف ويحميهم 
خاضت  والساقين.  للصدر  ودروع  وخوذة  درع 
الحرب ذهابًا وإيابًا عبر سهول طروادة على مر 
السنين، ولكن يبدو أن المعارك المثيرة حقًا قد تم 
يلي  وفيما  الحصار،  من  األخيرة  للسنة  حجزها 

مجموعة مختارة من األحداث البارزة.

سقوط فطرقل

في  محارب  كأعظم  ببساطة  يقهر  ال  أخيل  كان 
اليونان، أو في أي مكان آخر في هذا الشأن، لكن 
الفصل  معظم  جلس  فقد  اليونان،  إحباط  أثار  مما 
األخير من الحرب في استياء كبير، كان أجاممنون 
قد سرق غنيمته الحربية بريسيس، وبالتالي رفض 
البطل القتال، ال يبدو أن أجاممنون في البداية كان 
منزعًجا جدًا من فقدان أخيل، لكن عندما بدأ جيش 
بدا  الحرب،  في  العليا  اليد  اكتساب  في  طروادة 
األمر وكأن أخيل سيكون مطلوبًا إذا كان اليونانيون 
أمده.  طال  الذي  الصراع  في  بالفعل  سيفوزون 
متزايد  بشكل  اليائس  أجاممنون  أرسل  لذلك،  وفقًا 
سيعيد  كان  إذا  هائل  بكنز  بوعود  أخيل  إلى  نداًء 
االنضمام إلى الصراع، رفض أخيل كل هذا ولكن 
مع تعرض المعسكر اليوناني للهجوم، ناشد فطرقل 
معلمه وصديقه العظيم أخيل االنضمام مجددًا إلى 
الصراع، وعندما استمر في الرفض، طلب فطرقل 
اإلذن بارتداء درع أخيل وقيادة المرميديون أتباع 
إحدى  رؤية  عند  أخيل  بنفسه،  المخيفين  أخيل 
السفن اليونانية مشتعلة بالفعل أعطى موافقته على 
مضض لكنه حذر فطرقل وأمره أن يصد أحصنة 
إلى  مالحقتهم  وعدم  المعسكر،  من  فقط  طروادة 
جدران طروادة، ثم قاد فطرقل المقاومة اليونانية، 
من  تمكن  أنه  حتى  طروادة،  جيش  اجتياح  وتم 

نجاحه،  بعد  ساربيدون  العظيم  طروادة  بطل  قتل 
بنصيحة  عامالً  المعركة  الشاب  البطل  تجاهل 
أخيل وواصل القتال بتهور نحو طروادة، في هذه 
المرحلة تدخل أبولو العظيم نيابة عن جيش طروادة 
وضرب خوذة ودرع فطرقل، فحطم رمحه وأوقع 
للطعن  فطرقل  تعرض  وهكذا  ذراعه،  من  درعه 
لتوجيه  هيكتور  تدخل  ثم  إيوفوربوس  قبل  من 
عندما  رمحه،  من  ترحم  ال  بطعنة  قاتلة  ضربة 
غمره  فطرقل،  العظيم  وفاة صديقه  أخيل  اكتشف 
الرهيب من  االنتقام  الحزن والغضب وأقسم على 
جيش طروادة وهيكتور على وجه الخصوص، بعد 
إقامة حداد مناسب، قرر أخيل أخيًرا الدخول إلى 
ساحة المعركة مرة أخرى، لقد كان قراًرا سيحدد 

مصير الحرب.

هيكتور وانتقام أخيل

ولكن  الجدران  خارج  واقفًا  وحده  هيكتور  بقي 
على مرأى من أخيل الغاضب، حتى ثار من جديد 
وركض من أجل األمان ومع ذلك، قام أخيل بمطاردة 
أسوار  حول  مرات  ثالث  وطارده  طروادة  أمير 
هيكتور  أخيل  قتل  حيث  به  أمسك  أخيًرا  المدينة، 
بطعنة قاتلة من رمحه في حلقه، ثم قام أخيل بتجريد 
جسد هيكتور من درعه، وربط هيكتور من كاحليه 
بمركبته، وسحب الجسد إلى المعسكر اليوناني على 
تحصينات  قمة  على  يقف  الذي  بريام  من  مرأى 
المدينة، كان هذا عمالً مشينًا بشكل صادم وضد كل 
قواعد الحرب القديمة، بعد أن انتقم من وفاة فطرقل.

 رتب أخيل ألعاباً جنائزية تكريماً لصديقه الذي سقط 
اليوناني  المعسكر  إلى  بريام  دخل  األثناء،  هذه  في 
متخفيًا وتوسل أخيل إلعادة جثة ابنه حتى يتم دفنه 
ولكن  معارًضا  أخيل  كان  البداية  في  الئق،  بشكل 
العجوز  للرجل  العاطفية  للنداءات  االستجابة  تمت 
ووافق أخيل على إعادة الجسد، هنا تنتهي اإللياذة، 
في  التقلبات  بعض  أمامها  تزال  ال  الحرب  لكن 

المصير.

الخدعة النهائية

الحصان  فكرة  والحاسم  النهائي  اإلجراء  كان 
في  فكر  أثينا،  ألهمته  الذي  أوديسيوس،  الخشبي، 
أوالً،  جدران طروادة  داخل  الجيش  إلدخال  حيلة 
الشمس  غروب  حتى  جميعًا  اليونانيون  أبحر 
عن  عبارة  طروادة  ألهل  غامضة  هدية  تاركين 
مجموعة  الواقع  في  أخفى  عمالق  خشبي  حصان 
أهل  أن  من  للتأكد  فقط  بداخله،  المحاربين  من 
اختيار  تم  المدينة،  داخل  الحصان  أخذوا  طروادة 
اإلغريق  أن  اليونانيين  وإلخبار  للبقاء  سينون 
طروادة  أهل  أخذ  لطيفة،  هدية  وتركوا  استسلموا 
كانوا  بينما  لكن  المدينة،  أسوار  داخل  الحصان 
قفز  بانتصارهم،  مخمور  باحتفال  يستمتعون 
المدينة  أسوار  وفتحوا  الحصان،  من  اليونانيون 
وذبح  المدينة  نهب  وتم  العائد،  اليوناني  للجيش 
السكان أو استعبادهم، أعيدت هيلين إلى أرغوس، 
وهرب أينيس فقط ليؤسس في النهاية منزاًل جديدًا 
بسبب  ذلك  رغم  ثمنه  للنصر  كان  إيطاليا،  في 
تدميرهم بال رحمة للمدينة وسكانها، عاقب اآللهة 
اإلغريق بإرسال العواصف لتدمير سفنهم، وأولئك 
تحمل رحلة  على  أجبروا  النهاية  في  عادوا  الذين 

صعبة إلى منازلهم. 

بني الحقيقة والخيال

حرب  ملحمة  أجزاء  من  العديد  قراءة  يصعب 
طروادة تاريخياً، فالعديد من الشخصيات الرئيسية 
هي نسل مباشر لآللهة اليونانية، والكثير من العمل 
اآللهة  قبل مختلف  فيه من  التدخل  أو  توجيهه  يتم 
المتنافسة، تم تسجيل حصار مطول في تلك الحقبة، 
لكن أقوى المدن كان بإمكانها الصمود لبضعة أشهر 
عمليات  كشفت  كاملة،  سنوات  عشر  وليس  فقط، 
تحت   1870 عام  في  طروادة  موقع  في  تنقيب 
إشراف عالم اآلثار األلماني هاينريش شليمان عن 
ركام قلعة صغيرة وطبقات من الحطام بعمق 25 
متًرا، وثقت الدراسات الالحقة أكثر من 46 مرحلة 
المكان كان  بناء مجمعة في تسع فرق توضح أن 
التخلي  تم  حتى  الميالد.  قبل   3000 من  مسكونًا 
الحفريات  أظهرت  1350م،  عام  في  نهائيًا  عنها 
أضعاف  عشرة  تبلغ  مأهولة  مساحة  أن  األخيرة 
من  مهمة  مدينة  طروادة  جعلت  القلعة،  حجم 
الحفريات،  السابعة من  الطبقة  البرونزي.  العصر 
التي يعود تاريخها إلى حوالي 1180 قبل الميالد، 
متناثرة  عظمية  وهياكل  متفحم  حطام  عن  تكشف 
وهو دليل على تدمير المدينة في زمن الحرب الذي 
ربما يكون قد ألهم أجزاء من قصة حرب طروادة، 
في أيام هوميروس، بعد 400 عام، كانت آثاره ال 

تزال مرئية.
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انخفاض منسوب نهر الفرات ُيهدد بخروج السدود عن الخدمة بشكل 
كلي، وكارثة إنسانية على األبواب

البدء بزراعة الخضار الصيفية في الشدادي، ومطالب
 المزارعين بتأمين الدعم

في اليوم العالمي للعمال.. مواطنون يطالبون بالعمل

نخر المرض أجسادهم وال يطلبون إال حياة كريمة

منسوب  نقص  وصل   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
مما  خطورة،  المراحل  أشد  إلى  الفرات  نهر 
بفقدان  تتمثل  كبيرة  إنسانية  كارثة  ببدء  يهدد 

الخدمات األساسية في المنطقة.

تستخدم دولة االحتالل التركي ورقة قطع المياه 
ضد أكثر من مليون إنسان في األراضي السوريّة 
2021م  عام  مطلع  في  شباط  شهر  بداية  منذ 
في  الوضع  تفاقم  إلى  أدى  مما  همجي،  بشكل 
حكاية  فصول  آخر  كان  حيث  األخيرة،  اآلونة 
نهر  مياه  منسوب  وصول  هو  العدوان  هذا 
استمرارية  تضمن  التي  الدنيا  للحدود  الفرات 
األمر  سوريا،  وشرق  شمال  في  السدود  عمل 
الذي ينذر بكارثة إنسانية لم يسبق أن حدثت على 
مر التاريخ، واحتمال خروج السدود الثالثة )سد 
الفرات، وسد تشرين، وسد الحرية( عن الخدمة 

بشكل كلي. 
صحيفتنا  أجرت  التفاصيل؛  على  ولالطالع 
الطاقة  مكتب  مسؤول  مع  لقاء  »روناهي« 
وإدارة السدود في شمال وشرق سوريا »والت 
الوضع  خطورة  عن  حدثنا  والذي  درويش« 
نهر  مياه  على  المفروض  بالحصار  الحالي 
االحتالل  دولة  قبل  من  واحتكارها  الفرات 
من  تصعيدية  خطورة  »تعتبر  قائالً:  التركّي؛ 
قبلهم مورست مرات عديدة على شمال وشرق 
سوريا في مراحل سابقة، هذا النوع من الحروب 
وتعطيش  االقتصادية  التحتية  البنية  يستهدف 
المنطقة، وخلق حالة التوتر في الشمال السوري 
في  الذاتية  اإلدارة  حققته  الذي  الصمود  بعد 
الجبهات العسكرية والنجاحات العديدة، استخدم 

للضغط  كوسيلة  األساليب  هذه  التركي  العدوان 
على أهالي وشعوب المنطقة«.

االنعكاسات الناتجة

الفرات  سد  بحيرة  »إن  بالقول:  درويش  وأكد 
إلى  المياه  منسوب  في  النقص  فيها  ياُلحظ 
بشكل  المجردة  بالعين  أمتار  ستة  يقارب  ما 
توليد  على  سلبية  أضراراً  ولّد  مما  واضح، 
البيئة  وعلى  كبير،  بشكٍل  الكهربائية  الطاقة 
وتلوث  ونباتات  أسماك  من  النهر  حياة  وعلى 
الكلسية  الصخور  وظهور  جريانها  لعدم  المياه 
مياه  شح  من  األهالي  ومعاناة  الرملية  والجزر 
حيث  المجاورة،  المناطق  في  للسكان  الشرب 
عانت العديد من المناطق انقطاع كلياً للحياة، وال 
سيما أننا على أبواب فصل الصيف الذي يحتاج 

استهالك أكبر للمياه«. 
في  السدود  وإدارة  الطاقة  مكتب  مسؤول  ونّوه 
شمال وشرق سوريا »والت درويش« في سياق 
الكهربائية  الطاقة  توليد  عن  بالحديث  حديثه 
أساسي  بشكل  الكهرباء  توليد  »يعتمد  بالقول: 
على السدود الثالثة »تشرين، الفرات، الحرية« 
الكهرباء  لتوليد  أخرى  موارد  لدينا  وليس 
للمناطق مما يهدد المنطقة بفقدان عنصر الطاقة 
في  الكهرباء  توليد  أن  إلى  مشيراً  الرئيسي، 
ميغا   880 السابق  في  كانت  الطاقة  محوالت 
السدود  من  ساعة   24 مدار  على  ساعي  واط 
نهر  منسوب  تناقص  بداية  ومنذ  اليوم  الثالثة، 
فقط.  ساعي  واط  ميغا   100 توليد  يتم  الفرات 

إن األولوية الكبرى لدينا حالياً هي توفير الطاقة 
المتوفرة لألمور الخدمية، وتغذية خطوطها من 
مياه الشرب، وري المزروعات، وتوليد الطاقة 
التي ال يمكن االستغناء عنها  الخدمية  للخطوط 
بحكم وجوب استخدامها اليومي لألهالي، والتي 
تعتبر عصب الحياة من تأمين الكهرباء للمطاحن 
الخطوط  باقي  أما  الخبز،  تؤمن  بدورها  التي 
الكهربائية فيتم تصفيرها بشكل كلي وفق جدول 

ساعات تقنين طويل في اليوم الواحد«.

خطورة الوضع الراهن

وفي لقاء آخر أوضح إداري التنسيق في غرفة 
»ريناس  بالطبقة  الفرات  سد  في  العمليات 
خرق  »بعد  بالقول:  أشار  والذي  بكو«  محمود 
المخصص  الدولية  والمواثيق  للعهود  تركيا 
بـ 500 متر مكعب  الُمقدرة  فيها حصة سوريا 
أقل من 200  إال  منها  والتي ال يصل  بالثانية، 
من   %  10 تخدم  ال  التي  بالثانية  مكعب  متر 
احتياجات المواطنين واألهالي على ضفاف نهر 
الفرات فقط، والوضع الحالي لسد الفرات يسير 
نحو األسوأ منذ بدء تركيا بقطع المياه في شهر 
منسوب  انخفاض  لوحظ  حيث  الماضي،  شباط 
من  لدينا  والتقدير  القياس  أجهزة  بحسب  المياه 
 297 من  أقل  إلى  304م  األعظمي  المستوى 
من  التخزينية  البحيرة  سعة  وانخفاض  متر، 
14 مليار متر مكعب حالياً، إلى 10 مليار متر 
سد  ووصول  كارثة  يعد  بدوره  والذي  مكعب، 
الفرات إلى حدودِه الدنيا في ضمان استمرارية 

العمل، أما بالنسبة للكهرباء؛ فكان التوليد السابق 
فقط  توليد  يتم  وحالياً  ساعي،  واط  ميغا   880
فقط  عنفتين  وبتشغيل  ساعي،  واط  ميغا   100
من  األدنى  وبالحد  الثمانية  العفنات  مجمل  من 
الكهربائية  الطاقة  محوالت  من  المولدة  الطاقة 
فيها، وبالتالي زيادة ساعات التقنين أكثر من 18 

ساعة يومياً«. 

نتائج كارثية قريبة

ونوه ريناس محمود البكو بالقول: »في حال بقي 
عنفة  أيضاً  ستخرج  عليه  هو  ما  على  الوضع 
من الخدمة، وبالتالي االعتماد على عنفة واحدة 

الكارثة  بدء  وبالتالي  واحدة،  طاقة  ومحطة 
اإلنسانية في المنطقة وخروج السد عن الخدمة، 
توليد  مولدات  من  البديلة  الطاقة  إلى  واللجوء 
والطاقة  باألمبيرات  يعرف  ما  بنظام  الطاقة 
الشمسية وغيرها من الموارد؛ التي من الممكن 
يستفيد  التي  الكهربائية  الطاقة  فقدان  تغطي  أن 
منها ما يقارب سبعة مليون نسمة، وخروج العديد 
من محطات الشرب عن الخدمة في الرقة ودير 
المساحات  وتضرر  وكوباني،  والطبقة  الزور 
الخضراء المروية الزراعية التي تُقدر بـ 400 
إضافة  الزراعية،  األراضي  من  هكتار  ألف 
وتلوث  السمكية  والثروة  االقتصاد  لتضرر 

البيئة«. 

اآلبار  أصحاب  باشر  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
جنوب  الشدادي  ريف  قرى  في  الزراعية 
في  الصيفية  الخضروات  بزراعة  الحسكة 
الزراعة  لجنة  تقدم  أن  متأملين  أراضيهم 
وذلك  المحصول،  إلنجاح  الكافي  الدعم  لهم 
بعد  الخضار  من  المحلية  السوق  حاجة  لسد 
االرتفاع الكبير الذي شهدته في اآلونة األخيرة 
شمال  مناطق  إلى  المؤدية  المعابر  إغالق  بعد 

وشرق سوريا.
حيث وصل سعر الكيلو الواحد من البندورة إلى 
الخيار  كيلو  وصل  بينما  سوريّة؛  ليرة   2500
ليرة، والكوسا تخطت حاجز  الـ 5000  لحدود 

الـ /2000/ ليرة.
لصحيفتنا  العكلة  صالح  المزارع  وقال 
أنواع  مختلف  بزراعة  »بدأنا  »روناهي«: 
الخضار، وذلك لسد حاجة األسرة بالدرجة األولى 
في ظل الغالء الواضح الذي شهدته أسعارها في 

هذا الوقت وسط الظروف االقتصادية التي تعاني 
السوق  رفد  إلى  إضافة  برمتها،  المنطقة  منها 
كسر  بهدف  الخضار،  أنواع  بمختلف  المحلية 
التجار من جهة ولتخفيف  االحتكار لدى بعض 
العبء عن أهالي المنطقة من جهة أخرى، حيث 
غير  ارتفاعاً  شهدت  الخضروات  أسعار  أن 

مسبوق ووصلت إلى أسعار خيالية«.
يحتاجون  المزارعين  »إن  العكلة:  وأضاف 
من خالل  وذلك  الزراعة،  لجنة  قبل  من  الدعم 
المحاصيل،  لري  الالزمة  بالمحروقات  مدهم 
الالزمة،  والمبيدات  األدوية  تأمين  عن  فضالً 

بهدف إنجاح المحصول«.
قام  أنه  على  العكلة  ولفت 
أنواع  مختلف  بزراعة 
البندورة  مثل  الخضار، 
والفليفلة  والباذنجان  والكوسا 
وغيرها  والملوخية  والخيار 

من الخضار. ونّوه على أنهم قاموا بتأمين الشتل 
من خالل زرع البذور داخل البيوت البالستيكية 
الزراعة  لمرحلة  وصلت  حتى  بها،  واالعتناء 

والغرس.
المزارعين  من  »الكثير  مضيفاً:  العكلة  وتابع 
لجأوا إلى زراعة الخضار هذا الموسم مما يُبشر 
بانخفاض أسعارها في األيام القادمة، وسد حاجة 

السوق المحلية من الخضار«.

معّوقات الزراعة الصيفية

واختتم المزارع صالح العكلة حديثه منوهاً: »إن 
الزراعة  في  تواجهنا  التي  المعوقات  أكثر  من 
الصيفية وزراعة الخضار على وجه الخصوص 
هو حاجتها المستمرة للمياه، أي أنها تحتاج إلى 

رية واحدة كل ثالثة أيام أو أقل، وهذا ما يتطلب 
تأمين محروقات بشكل دوري لتشغيل مضخات 
للجنة  نتركه  األمر  وهذا  للري،  الالزمة  المياه 
شراء  يمكنهم  ال  المزارعين  فأغلب  الزراعة 
سعر  وصل  حيث  السوداء،  السوق  من  المادة 
اللتر الواحد من المازوت لـ /375/ ليرة سورية 

وأكثر«.
زراعة  للجنة  المشتركة  الرئيسة  قالت  فيما 
ستقوم  اللجنة  »إن  الهايس:  براءة  الشدادي 
من  الصيفي  المحصول  لمزارعي  الدعم  بتقديم 
خالل تقديم األسمدة الالزمة لهم، باإلضافة إلى 
هذا  بمقدار خمسة عشر رية  المحروقات  تقديم 

الموسم«.
دفعات  سبع  على  يحصل  المزارع  بأن  ويُذكر 
للدونم  لتر  بمقدار 50  المحروقات  ونصف من 

الواحد.
هذا  في  التراخيص  أن  على  براءة  نوهت  فيما 
أما  فقط،  اآلبار  لمزارعي  ستكون  الموسم 
الخابور فلن يكون  المزارعين على سرير نهر 
الموارد  إدارة  قرار  بعد  وذلك  ترخيص،  لهم 
هذا  في  الجنوبي  السد  بوابة  فتح  بعدم  المائية 
بعد  فيه  المياه  كميات  انخفاض  بسبب  الموسم 
في  المنطقة  منه  عانت  الذي  الجفاف  موسم 

الموسم الشتوي.

مواطني  بعض  يشتكي  ـ  درباسية  روناهي/ 
مدينة الدرباسية في شمال وشرق سوريا من 
الذاتية  اإلدارة  مطالبين  البطالة،  نتيجة  الفاقة 

بتوفير فرص العمل لهم.
ال تزال المشاكل االقتصادية واالجتماعية تخيم 
هذه  تخلفه  ما  كل  مع  الثالث  العالم  بلدان  على 
هذه  ضمن  من  ومشاكل،  أزمات  من  المشاكل 
المشاكل التي نتحدث عنها الفقر، عمالة األطفال، 
إلخ.  القاصرات...  زواج  المرأة،  ضد  العنف 
يكمن وراء  رئيسياً  سبباً  هناك  بأن  نعتقد  ولكن 
كل المشاكل آنفة الذكر، ولذلك ال بد من معالجة 

السبب.

إذا عرُف السبب بُطل العجب

عيد العمال يوم عالمي يحتفل به العالم أجمع في 
الطبقة  مع  التضامن  يوم  وهو  أيار،  من  األول 
هذا  سيمر  ولكن  المجتمع،  في  الكادحة  العاملة 
فنسبة  بحزن،  عام  بشكٍل  سوريا  على  اليوم 
سيطرة  مناطق  في  وباألخص  متزايدة  البطالة 
موقع  أصدر  أخيرة  إحصائيات  وفي  النظام، 
حول  إحصائية  بيانات  استعراض  في  مختص 
سكان العالم تصنيفاً تضّمن الدول األكثر بطالة، 
تصل  بنسبة  الثاني  الترتيب  في  سوريا  لتحل 
فاسو«  »بوركينا  بعد  القائمة  على   %50 إلى 
التي احتلت المركز األول، وبحسب الموقع فإّن 
الدول الخمس األكثر بطالة هي: »بوركينا فاسو 
- سوريا - السنغال - هاييتي - كينيا«، فيما كانت 
الدول األقل بطالة حول العالم هي: » كمبوديا - 
قطر - تايالند - بيالروسيا - بنين«، وذلك وفق 
بيان إحصائي لعام 2020، بعد أن احتلت سوريا 
المركز األول العام الفائت بالنسبة ذاتها، هذا ما 
يجعل يوم العمال يوماً يطالب فيه العاطلون عن 
العمل بعمل. على نقيض مناطق شمال وشرق 
سوريا، حيث وفرت اإلدارة الذاتية فرص العمل 
أن هذا ال  إال  المتعددة،  لمواطنيها عبر هيئاتها 
ال  فهناك من  يعملون؛  الشباب  غالبية  أن  يعني 

يزال يشتكي من البطالة، مطالباً بالعمل.
حياة  في  تتشكل  التي  الفراغ  حالة  بأن  شك  ال 
اإلنسان - وخصوصاً أرباب العوائل - ستخلف 
الذي  الفراغ  عقباها،  تُحمد  ال  جانبية  تأثيرات 
عمل،  فرصة  على  الحصول  عدم  بسبب  يتولد 
عن  العاطلين  من  جيش  عنه  ينشأ  الذي  األمر 
العمل، لذلك نعتقد بأن البطالة تكمن وراء نسبة 

كبيرة من مشاكل المجتمع.
الدرباسية  ناحية  السالم، من سكان  العزيز  عبد 
فيقول: »أنا  لبناته  المبكر  تزويجه  يشرح سبب 
أب ألربع بنات، لم أحصل على شهادة دراسية، 
قضيت عمري متنقالً من عمل إلى آخر لتأمين 
لم  لمرحلة  وصلُت  ولكن  عائلتي،  عيش  لقمة 
أعد أتمكن من تأمين لقمة عيشهن، فاضطررت 
من  قليالً  أرتاح  كي  منهن  اثنتين  لتزويج 
أعبائهن«. ويتابع: »أعلم أن ما فعلته هو مناٍف 

لألخالق ولكنني لم أجد سبيالً آخر«.
واختتم حديثه بالقول: »منذ شهرين وأنا جالس 
في المنزل، لم أعثر على فرصة عمل، مع العلم 
بأنني بحثت كثيراً ولكن لم أحَظ بفرصة، قمت 
ولكن  أعيش،  حتى  المنزل  أثاث  بعض  ببيع 
حتى ثمن ما بعته يقترب من النفاد وال أعلم ماذا 

أفعل«. 

»الشهادة متل قلتها«

على  حائز  الدرباسية،  أهالي  من  حمو  سامر 
مدة  حسبنا  »إذا  يقول:  المدنية  الهندسة  شهادة 
وحتى  االبتدائية  المرحلة  منذ  دراستي  كامل 
االنتهاء من المرحلة الجامعية، أكون قد أمضيت 
الدراسة، هذه  من عمري في  حوالي 17 عاماً 
التكاليف  بسبب  أهلي،  على  عبئاً  كانت  المدة 
أعينهم  أن  آملين  لتعليمي  تكلفوها  التي  الباهظة 
الدراسة  من  انتهائي  بعد  ولكن  كبرهم،  في 
أنهيت دراستي منذ سنتين  الوقائع،  تغيرت كل 
لم أجد فرصة عمل«. وتابع:  يومنا هذا  وحتى 
»إمكاناتي ال تسمح لي بفتح مكتب هندسي، لذلك 
أنا مجبر على البحث عن وظيفة ولكنني لم أجد 
بعد، يعني بالعامية )الشهادة طلعت متل قلتها(«.

تصنيفات األمم املتحدة

تعتبر المواثيق الدولية النافذة كل شخص يتنقل 
بين عمل وآخر دون إيجاد عمل ثابت هو شخص 
عاطل عن العمل، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 
نسب البطالة وازدياد جيش العاطلين عن العمل.
وفي هذا اإلطار يتحدث لنا مصطفى علو قائالً: 
»أعمل في كل شيء، تحميل الخضرة، الصبة 
البيتونية، وأي عمل آخر أحصل عليه. أي أنني 

سامر حموعبد العزيز السالم محمد عساف مصطفى علو

 اإلسالم
 والديمقراطية
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الدين والحياة 

حممد القادري 

بين  الحقيقية  العالقة  نعرف  أن  أردنا  إذا 
من  اإلسالم  وموقف  والديمقراطية،  اإلسالم 
نعرف  أن  علينا  يجب  الديمقراطي  المجتمع 
في  الديمقراطية  هي  وما  اإلسالم  هو  ما 

جوهرهما وليس في أشكال تطبيقها.
إلهي  حكم  هو  هللا  عند  الدين  هو  اإلسالم: 
الذي  العدل،  الحكم  هللا  هو  مشرعه  رباني 
الخالق  حكم  نطام  هو  يحاَسب،  وال  يحاِسب 

لمخلوقاته جميعاً.
لجميع  إسالمية  ومناهج  شرائع  في  ظهر 
وأنبياؤه  رسله  بها  حكم  والشعوب  األمم 
قوانين  تطبيق  خالل  من  )المعصومين(، 
أو  أو صحف  ألواح  إليهم على شكل  أنزلت 
كتب مقدسة يحرم تبديلها، غاية اإلسالم هي 
كامل  األرض  وجه  على  البشر  جميع  نيل 
إلى  للوصول  واجباتهم،  وأدائهم  حقوقهم 

السعادة في الدنيا واآلخرة.
الحكم  أشكال  من  شكل  هي  الديمقراطية: 
البشري للشعوب يضعه فئة من المشرعين، 
نالت ثقة شعبها وهي تُحاِسب وتُحاَسب، هي 

نظام حكم الشعب نفسه بنفسه.
تجريبية  وضعية  ومناهج  شرائع  في  ظهر 
لشعوب معينة في أزمنة معينة حكم بها حكام 
قوانين  تطبيق  خالل  من  معصومين(  )غير 
نيل  هي  الديمقراطية  غاية  وتتغير،  تتبدل 
حقوقهم  كامل  معين  وطن  في  معين  شعب 
في  السعادة  إلى  للوصول  واجباتهم  وأداء 

الدنيا.
إذا قارنّا بين التعريفين نجد أن اإلسالم كنظام 
وأنقى  تشريعه  في  وأشمل  أرقى  هو  حكم، 
غايته  في  وأنبل  وأبقى  حكمه  في  وأكمل 
من  ننتقص  ال  هنا  ونحن  الديمقراطية.  من 
الحكم  نقول هي نظام  الديمقراطية، بل  قيمة 
البشري العادل الذي يؤمن لنا العيش بكرامة 

عند غياب أو تغيب النظام اإلسالمي.
اإلسالم والديمقراطية في شرائعه السابقة

كهدى  األرض  وجه  على  اإلسالم  دين  بدأ 
إلهي عام منذ هبوط أبينا آدم عليه السالم )قلنا 
اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينّكم مني هدى فمن 
تبع هواي فال خوف عليهم وال هم يحزنون(.
ثم وهب هللا سبحانه وتعالى له ولزوجه أمنا 
حواء عليها السالم نبياً هو شيث عليه السالم، 
وأنزل عليه خمسين صحيفة، كان يدعو إليها 
كنبي  السالم  عليه  إدريس  سيدنا  بعده  من 
أيضاً، ثم بدأ ظهور اإلسالم مفصالً كشرائع 
ومناهج إسالمية في عصر سيدنا نوح عليه 
والشرائع  الرساالت  بجميع  مروراً  السالم، 
التاريخ وذكرها هللا  ثبت وجودها عبر  التي 
سبحانه وتعالى )شرع لكم من الدين ما وّصى 
به  وّصينا  وما  إليك  أوحينا  والذي  نوحاً  به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال 

تتفرقوا فيه(.
هللا  بعث  أن  اإلسالم  ديمقراطية  من  وكان 
في كل قوم رسوالً يهديهم ويبين لهم بلسانهم 
بلسان  إال  رسول  من  أرسلنا  )وما  حصراً 

قومه ليبين لهم(.
أرسل  وتعالى  سبحانه  هللا  أن  علمنا  وإذا 
124000 مائة وأربعة وعشرين ألف نبي، 
رسوالً،  عشر  وثالثة  ثالثمائة   313 منهم 
وأنه قد كان من مشيئة هللا وحكمته أن رفع  
ذكر بعضهم، بحيث عّم اآلفاق وانتشر أتباع 
رساالتهم على وجه األرض فكانوا األكثرية، 
أكثر  وتعالى  سبحانه  هللا  يذكر  لم  بينما 
طي  في  أسماؤهم  فذهبت  والرسل،  األنبياء 
اليوم كفالسفة  التاريخ، وربما نذكر بعضهم 
أو مفكرين إصالحيين أو أصحاب نظريات 
عقائدية يدين بها أقليات تعرف بعبوديتها هلل 
من  الكثير  فقدت  ولكنها  وتعالى،  وسبحانه 
الصراعات  بسبب  الخاصة  شرائعها  تعاليم 
دينية،  غير  أو  دينية  ألسباب  الشعوب  بين 
بهذا المفهوم الحقيقي والواسع لإلسالم يمكننا 
اليوم أن نتواصل مع بعضنا البعض بمنتهى 
الديمقراطية، كشعوب وقبائل لنتعارف بمحبة 
وسالم، ضمن تقوانا وخشيتنا من هللا بقلوبنا 
الممتدة  وأيدينا  الصادقة  وألسنتنا  الخاشعة 
هللا  مخلوقات  جميع  إلى  والعطاء  بالخير 

سبحانه وتعالى.

أكمل  لم  ألنني  وذلك  ثابت،  مكان  في  أعمل  ال 
ولكن  األعمال،  هذه  إلى  التجأت  لذلك  تعليمي، 
عدا عن أن مردود هذه األعمال غير كاٍف فهي 
أكثر من شهر  أحياناً  فأمضي  ثابتة،  غير  أيضاً 
االقتصادية  الظروف  هذه  لتأتي  عمل،  دون 

المزرية وتزيد الطين بلة«.

»حرب عىل ورق«

اإلدارة  قبل  من  النافذة  والقوانين  األنظمة  بحكم 
في  العمل  فإن  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
لدى  أوالً  التسجيل  عبر  يتم  اإلدارة  مؤسسات 
دائرة الشؤون االجتماعية التابعة لمجلس الناحية. 
ولكن األمر ال يُحل عن طريق هذا اإلجراء ألنها 
تصبح مجرد )حبر على الورق( في الكثير من 

األحيان. 
قائالً:  عساف  محمد  يتحدث  الصدد  هذا  في 
قدمت  التجاري،  المعهد  من  تخرجت  »عندما 
على عدة وظائف في دوائر اإلدارة الذاتية، ولكن 
دائرة  في  التسجيل  شرط  مني  طلبوا  جميعهم 
لدى  اسمي  بتسجيل  قمت  عليه  وبناًء  الشؤون، 
الدائرة المذكورة«. ويتابع حديثه بالقول: »مضى 

أكثر من عامين على التسجيل ولكن حتى اآلن لم 
يتواصل معي أحد، وفي كل مرة أراجعهم فيها 
أن  العلم  بعد، مع  تتوفر شواغر  لم  بأنه  يقولون 
هناك من سجل اسمه بعدي وتوظف قبلي. فهل 

يتم األمر على مبدأ )خيار وفقوس(؟«.
إلى  هذا  سبب  أرجعوا  األمر  بهذا  المعنيون 
ليبقى  اإلدارة.  مؤسسات  في  توفر شواغر  عدم 
غائب  )من  شاغر  إحداث  بانتظار  الشخص 

علمه(. 

بصيص أمل يف األفق

كافة  في  منتشرة  أصبحت  هذه  البطالة  مشكلة 
المناطق بشمال وشرق سوريا، األمر الذي دفع 
المعنيين إلى محاولة إيجاد حل حقيقي لها، عبر 
جملة من القرارات اتخذها المجلس العام لإلدارة 
بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  الديمقراطية  الذاتية 
2021/4/27، والتي من ضمنها »الكشف عن 
خطة لتأمين سبعة آالف فرصة عمل خالل عام 
البطالة«،  على  للقضاء  أولى  كخطوة   2021
في  الفئة  هذه  لدى  أمل  بصيص  ذلك  ليشكل 

المنطقة.

برد  يقي  ال  منزل  في   - علي  رشا  قامشلو/ 
الشتاء وال وحر الصيف، غرف جدرانه متهالكة 
متصدعة، تسكنها عائلة أوضاعها االقتصادية 
ناهيك  مأساوية،  أنها  قوله عنها  يمكن  ما  أقل 

عن المرض الذي أنهك أجسادهم.

غاية  في  اقتصادية  ظروف  من  تعاني  أسرة 
حي  في  باإليجار  منزالً  يسكنون  الصعوبة، 
الهاللية، وال يوجد لديهم أدنى متطلبات الحياة، 
بسبب  الرطوبة  رائحة  تملؤها  طينية  غرف 
شيء،  لكل  يفتقر  ومطبخ  المتصدعة،  الجدران 
الفقر  بسبب  التعليم  من  حرموا  أطفال  ثالثة 
وكالهما  مريضة  ووالدة  مريض  والد  المدقع، 

بحاجة إلى المعالجة. 
ومن أجل تسليط الضوء على الوضع االقتصادي 
الصعب لهذه العائلة قامت صحيفتنا »روناهي« 
وظروفهم  أوضاعهم  ومعرفة  بهم  باللقاء 
األب  مع  البداية  في  التقينا  الصعبة،  المعيشية 
عاماً،  العمر49  من  والبالغ  محمد  الدين  ضياء 
إلى  وبحاجة  القلب  مرض  من  يعاني  والذي 
عملية جراحية ولكن ظروفهم المادية حالت دون 
إجرائها، فيتحدث قائالً: »لدي ثالثة أطفال، وأنا 
فإذا  العملية،  بالقلب، ال أستطيع إجراء  مريض 
زوجتي  عمل،  دون  من  سأظل  العملية  أجريت 
أيضاً تعاني من وجود كتلة في الرأس، ال أعلم 

ماذا أفعل«!

ظروف مادية صعبة

حقهم  من  الثالثة  أطفاله  حرمان  سبب  عن  أما 

في التعليم، فأشار محمد إلى أن ظروفهم المادية 
الصعبة لم تسمح له بإرسالهم إلى المدرسة قائالً: 
»لدي ثالثة أوالد، فالكبير ال يتجاوز 14 عاماً، 
إنه يعمل في الحدادة، لكن بسبب إصابته بمرض 
األكزيما في يديه ال يستطيع العمل كثيراً، أعلم 
أن لدى أوالدي الرغبة في التعلم، وأنا أريد أن 
ينظرون  فهم  األطفال،  بقية  مثل  أوالدي  يعيش 
المادية  لكن ظروفنا  الحسرة،  بعين  إلى غيرهم 

مزرية«. 
أوالد  لثالثة  األب  محمد  الدين  ضياء  واختتم 
والجهات  اإلنسانية  المنظمات  مناشداً  حديثه 
المعنية بتقديم المساعدة: »يكاد قلبي يتفّطر وأنا 
أرى زوجتي وأطفالي، وأنا في َحيرةٍ من أمري، 
المسؤولة،  والجهات  اإلنسانية  المنظمات  أناشد 
الرحمة  بعين  الصعبة  حالتي  إلى  ينظروا  أن 
والرأفة ويقدموا ألطفالي المساعدة ليعيشوا حياة 

كريمة، وتقديم المساعدة لمعالجة زوجتي«. 

الرغبة بتعليم أوالدها

وفي السياق نفسه؛ تحدثنا مع »موجف سروخان« 
والبالغة من العمر 39 عاماً والمريضة بكتلة في 
ظروف  من  يعانون  أنهم  إلى  ونوهت  الرأس، 
زالوا  ما  أوالدها  وبأن  وصعبة،  قاسية  مادية 
العمل  يستطيع  وال  مريض  وزوجها  صغاراً 
قائلةً: »ال أعرف القراءة أو الكتابة، كنت أتمنى 
أن يستطيع أوالدي تعلم القراءة أو الكتابة، ولكن 
منزالً  نسكن  ذلك،  المادية حرمتهم من  ظروفنا 
المطر،  بماء  الشتاء  في  يمتلئ  بالخراب،  أشبه 
نستطيع  وال  ليرة  ألف   25 مقابل  استأجرناه 

تسديد هذا المبلغ، فال يوجد عندنا دخل وال أحد 
يقدم لنا المساعدة«.

بحاجة إىل املعالجة

أوضحت  منه  تعاني  الذي  المرض  وبشأن 
تجري  أن  ويجب  كتلة  رأسها  في  بأن  موجف 
استئصالها  أجل  من  دمشق  في  جراحية  عملية 
قائلةً: »في بعض األحيان يغمى علي ألكثر من 
إجراء  إلى  بحاجة  وأنا  بسببها،  ساعة  نصف 
عملية الستئصال هذه الكتلة، ولكن العملية تكلف 
أكثر من مليون ليرة وال أملك مئة ألف ليرة، ال 

نستطيع حتى شراء أي لباس ألوالدي، أما أثاث 
األثات،  من  خاٍل  البيت  أن  ترون  فأنتم  المنزل 

سوى بعض اآلواني المهترئة«. 
سروخان«  »موجف  ناشدت  حديثها  ختام  وفي 
المنظمات اإلنسانية والجهات الخيرة وأصحاب 
لها وألطفالها  المساعدة  بتقديم  البيضاء  األيادي 
بأمس  ونحن  يطاق  ال  المادي  »وضعنا  قائلةً: 
من  المساعدة  نتلقَّ  لم  المساعدة،  إلى  الحاجة 
والجهات  الدولية  المنظمات  من  أتمنى  أحد، 
لنا،  المساعدة  تقديم  الخير  وأصحاب  المعنية 
لقمة  وتأمين  ولزوجي،  لي  العالج  وتوفير 
ونحتاج ألبسط  مأساوية  حياتنا  عيش ألوالدي، 

األشياء«.


