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قلق متصاعد على اقتصاد العالم...
ومتحورات كورونا ُترعب أمريكا

يلين  جانيت  األميركية  الخزانة  وزيرة  قالت 
إن واشنطن »قلقة جداً« من تهديد متحورات 

فيروس كورونا النتعاش االقتصاد العالمي.
من  صحفي  مؤتمر  خالل  وأوضحت 
البندقية، »نحن قلقون جداً بشأن المتحور دلتا 
ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد االنتعاش، 
فما  مترابط،  عالمي  اقتصاد  ظل  في  نحن 
على  يؤثر  العالم  من  جزء  أي  في  يحصل 

الدول األخرى«.
للعالم  تهديداً  المتحورات  »تشكل  وأضافت 
بأسره« داعيةً »إلى العمل معاً لتسريع عملية 
من  بالمئة   70 تطعيم  هدف  وتحديد  التلقيح 

سكان العالم العام المقبل«.
يلين  جانيت  رأت  اللقحات  صعيد  وعلى 
ذات  اإلجراءات  لتكون  المزيد  بذل  ضرورة 
في  المال  وزراء  حذّر  أن  وسبق  فعالية، 
في  اجتماعهم  ختام  في  العشرين  مجموعة 

البندقية من »األخطار« التي يطرحها »تفشي 
ووتيرات   19- كوفيد  من  جديدة  متحورات 
انتعاش  على  التلقيح«  لعمليات  متفاوتة 

االقتصاد العالمي.
»قد  العالمي  االقتصادي  الوضع  كان  وإذا 
عمليات  تزايد  بفضل  خصوصاً  تحّسن، 
مجموعة  فإن  األخيرة،  األشهر  في  التلقيح« 
العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن األزمة 

لم تنتِه بعد.
وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير 
العالم  في  االقتصادي  النشاط  انتعاش  على 
آسيا  في  وبائية  ببؤر  تسببت  وهي  بأسره، 
بأوروبا  اإلصابات  في  وبارتفاع  وإفريقيا 

والواليات المتحدة.
سجلت  بعدما  الوزيرة  تصريحات  وتأتي 
الواليات المتحدة لليوم الثالث على التوالي نحو 
20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي 

الماضي،  مايو  منذ  البالد  تتجاوزها  لم  عتبة 
مما يُنذر بانتكاسة في جهود مكافحة الوباء.

الواليات  في  صحيون  مسؤولون  وذكر 
االنتشار،  »دلتا« سريع  المتحور  أن  المتحدة 
التي  المناطق  في  واسع  نطاق  على  يتفشى 

شهدت معدالت التطعيم المنخفضة.
وقالت مديرة مراكز السيطرة على األمراض 
حوالى  إن  والينسكي،  روشيل  منها  والوقاية 
األيام  في  الجديدة  اإلصابات  من  بالمئة   93
معدالت  تقل  مقاطعات  في  حدثت  األخيرة 

التطعيم فيها عن 40 بالمئة.
األشهر  من  األولية  البيانات  أن  وأضافت 
األخيرة تشير إلى أن 99.5 بالمئة من وفيات 

كورونا حدثت في أشخاص غير محصنين.

وكاالت

اتحاد دويل ُيدِرج تركيا بين أسوأ 
عشر دول تنتهك حقوق العمال

حكومة دمشق... رفع األجور 
للنصف وسحبها عرب الخزب والتدفئة

شباب الطبقة 
ُينِظمون دورة 

كروّية
كشف تقرير سنوي لالتحاد الدولي لنقابات العمال بأن تركيا ُمصنفة 

ضمن أسوأ 10 دول تُنتهك فيها حقوق العمال في العالم راصدةً خالله 
حادثة سجن 26 مدّرساً من أعضاء اتحاد التعليم...«2

قراران متعاقبان، األول صدم السوريين في مناطق حكومة دمشق، 
والثاني استخف بعقول السوريين، رفع األجور بنسبة 50% للعاملين 
في القطاع العام للنظام السوري، أسبقه رفع الحكومة السورية سعر 

الخبز بنسبة مئة في المئة، بينما ارتفع المازوت بأكثر من مئة في 
المئة، في ظل األزمات االقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الشعب 

السوري وانهيار االقتصاد المحلي...«7

بهدف تكثيف األنشطة الرياضية في 
مدينة الطبقة وتوفير المشاركات 

التحفيزية قام بعض شباب الطبقة 
بتنظيم دورة كرويّة باسم »الشبلي« 

للسداسيات، بمشاركة ستة فرق، 
وذلك في ملعب ميسلون في الحي 

الثاني...«10

ُمنسقيات المرأة: يجب إصدار أقصى 
العقوبات بحق مرتكيب مقتل آية وعيدة

اإلدارة  في  المرأة  ُمنسقيات  استنكرت 
الذاتية لشمال وشرق سوريا الجرائم التي 
حصلت مؤخراً للطفلتين آية وعيدة، وأكدَن 
قانونياً  المرتكبين  محاسبة  يتم  سوف  أنهُ 

وإصدار أقصى العقوبات بحقهم...«3

جيا كرد: مشاركة الممثلين الحقيقيين للشعب 
السوري ضرورية لحل األزمة

أكد نائب الرئاسة المشتركة لإلدارة الذاتي�ة لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد أن الدولة التركية تحتل سوريا وهي بذلك تسعى إلى تقسيمها؛ 
 في اجتماع أستانا 16، وأشار إلى أنه ال يمكن تحقيق حل دائم وديمقراطي لألزمة في سوريا ما لم يشارك جميع الشعب 

ً
وأوضح أن ذلك ظهر جليا

السوري في مرحلة الحوار والمفاوضات...«4

بعدسة:عبدالرحمن محمد

إنشاء فرن آلي في 
ريف الدرباسية يخدم 

90 قرية

مادة  من  األهالي  الحتياجات  تلبيةً 
الخبز يعمل مجلس بلدة سيكر بالتنسيق 
مع مجلس ناحية الدرباسية على إنشاء 
البلدة، وأُنِجز حتى اآلن  آلي في  فرن 

80% منه.
شراء  على  األهالي  إقبال  ونتيجة 
الخبز اآللي بعد تحّسن جودته وارتفاع 
ناحية  شهدت  السياحي،  الخبز  سعر 
الدرباسية في اآلونة األخيرة أزمة في 
توفير مادة الخبز، ما دفع مجلس بلدة 
إلنشاء  الدرباسية  لناحية  التابع  سيكر 
العبء  لتخفيف  البلدة  في  آلي  فرن 
الناحية،  مركز  في  اآللي  الفرن  عن 
مادة  توصيل  عملية  في  واإلسراع 

الخبز لألهالي.
ناحية  مركز  جنوب  سيكر  بلدة  وتقع 
الحسكة،  طريق  على  الدرباسية 
الدرباسية  ناحية  لمجلس  إدارياً  وتتبع 
كم،   30 يقارب  ما  عنها  تبعد  التي 
 72 على  تتوزع  قرية  وتضم90 
كومين، بإحصائية سكانية تصل لـ10 
سيكر  بلدة  أهالي  ويلبي  نسمة،  آالف 

من  اآلن  الخبز  مادة  من  احتياجهم 
الفرن اآللي الموجود في مركز ناحية 

الدرباسية.
أُنِجز  متواصلين  شهرين  العمل  وبعد 
إنشاء  عملية  من   %80 اآلن  حتى 
ترخيص  على  الموافقة  وبعد  الفرن، 
الفرن من قبل إدارة األفران والمطاحن 
تم تخصيص ثالثة أطنان من الطحين 
بشكل يومي أي ما يغطي نصف سكان 

البلدة يوميا تقريباً.
سيكر  بلدة  لمجلس  المشترك  الرئيس 
أقدموا  أنهم  أوضح  محمد  إسماعيل 
لتحفيف  كضرورة  الخطوة  هذه  على 
تبعد  البلدة  إن  وقال:«  األهالي  معاناة 
عن مركز الناحية 30 كم وهذا يسبب 
تأخير في وصول مادة الخبز لألهالي 
بينهما«. وأضاف  المسافة  إلى  إضافة 
نتيجة الضغط  تتأثر  الخبز  »إن جودة 
في  الموجود  اآللي  الفرن  الكبير على 

مركز الناحية«.
وكالة هاوار
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سميرة العزيز: العادات والتقاليد البالية ُتستخدم بشكل غير شرعي وضحيتها المرأة

1000 معلم ومعلمة ينضمون لدورات التدريب الصيفية في الشدادي

اتحاد دولي ُيدِرج تركيا بين أسوأ عشر دول تنتهك حقوق العمال

فقدان الجئة عراقية لحياتها في مخيم الهول شرقي الحسكة

هيومن رايتس ووتش ُتدين اختطاف 
أورهان إيناندي

وأوضحت عضوة المجلس العام لحزب سوريا 
حزب  كنساء  بأنهن  العزيز  سميرة  المستقبل 
المرتكبة  الجرائم  يستنكرن  المستقبل  سوريا 
بحق المرأة في عموم المناطق السورية وخاصةً 
الجريمة البشعة التي ارتكبها ذوي الطفلة عيدة 
الذهنية  إلى  ذلك  وأرجعت  الحسكة  ريف  في 
الذكورية المسيطرة على عقول بعض العائالت 
التي  البالية  والتقاليد  والعادات  المناطق,  في 

تستخدم بشكل غير شرعي.
الجريمة  ليست  »هذه  العزيز:  سميرة  وذكرت 
شمال  مناطق  نساء  ضد  تُحاك  التي  األولى 
وشرق سوريا, فهناك استمرار لمثل هذه الجرائم 
وتعتبر ذلك أساليب بعيدة كل البعد عن األخالق 

اإلنسانية من تعنيف واغتصاب«.

الدولية  المنظمات  العزيز  سميرة  وطالبت 
والمختصة في شؤون المرأة بالوقوف ضد هذه 
الجريمة ومحاسبة مرتكبيها, وحذرت من تفاقم 
وشرق  شمال  مناطق  في  المرأة  بحق  الجرائم 
للعادات  جذرياً  حالً  نجد  أن  »علينا  سوريا 
األبرياء  قتل  في  تتسبب  التي  البالية  والتقاليد 

تحت ذرائع غير شرعية«.
المنظمات  »كافة  العزيز  سميرة  وناشدت 
الحقوقية اإلنسانية والدولية بأن توقف االنتهاكات 
عامةً  السورية  المناطق  كافة  في  المرأة  بحق 
النساء  بحق  خاصةً,  سوريا  شرق  وشمال 
وخاصةً القاصرات, ومحاسبة كل من كان له يد 
في قتل الطفلة عيدة التي تم اغتيالها بدماء باردة 

في ريف الحسكة«.
البشعة  الجريمة  »إن  العزيز  سميرة  واختتمت 
بحق الطفلة عيدة في ريف الحسكة إنما تدل على 
بعض  عقول  على  المسيطرة  الذكورية  الذهنية 
البالية  والتقاليد  العادات  المناطق,  في  العائالت 

تستخدم بشكل غير شرعي«.
سوريا  بحزب  العام  المرأة  مجلس  وكان  وهذا 

المتعمد  القتل  بشأن  بياناً  أصدر  قد  المستقبل 
للطفلة عيدة السعيد وآية الخليف التي تعرضت 
دون  وهي  خنقاً  وقتلها  والتعذيب  لالغتصاب 

كانت  المرأة  أن  على  مشددةً  القانوني،  السن 
السلطوية  الذكورية  للذهنية  ضحية  زالت  وال 

المفروضة عليها. 

الشدادي/ حسام دخيل ـ بهدف تأهيل المعلمين 
ـ   2021 القادم  الدراسي  للعام  واستعداداً 
الشدادي  في  التربوي  المجمع  افتتح   2022
االبتدائية  المرحلة  في  للمعلمين  تأهيل  دورات 

شارك فيها أكثر من 1000 معلم ومعلمة.

افتتاح  تم  حيث  شهر  لمدة  الدورات  وستستمر 
ثالثة معاهد في الشدادي وعبدان.

في  المدارس  إدارة  للجنة  المشترك  الرئيس 
»الهدف  لروناهي:  قال  الجراد  محمد  الشدادي 
من  أكثر  المعلمين  تمكين  هو   الدورات  من 
للطالب،  إعطائها  يتم  التي  التربوية  المناهج 
وإعداد المدرسين للعام الدراسي المقبل 2021-

.»2022

عمليات  بعد  جاءت  الدورات  أن  إلى  ولفت 
التوقف المستمرة في العامين الدراسيين السابقين 
المعلم  وليكون  كورونا  فيروس  تفشي  نتيجة 
أقرب إلى المناهج التعليمية وعلى اطالع مباشر 

بها باإلضافة إلى مناقشة المشاكل والعقبات التي 
واجهت العملية التعليمية الماضية .

تمكين  على  يتركز  األساسي  »هدفنا  وأضاف 
طرق التواصل بين المعلم من جهة والطالب من 

والتخاطب  التعامل  طرق  وتطوير  أخرى  جهة 
بينهما«.

ونوه الجراد إلى أن قرابة الـ 1000 معلم ومعلمة 
يخضعون لهذه الدورة مقسمين على ثالث معاهد 
في  الصالح  عالوي  ومعهد  البيروني  »معهد 

الشدادي ومعهد في بلدة عبدان.
الصالح  عالوي  معهد  في  اإلداري  أشاد  فيما 
المبذولة لحضور  المعلمين  بجهود  الويس  أحمد 
هذه الدورة واكتساب أكبر قدر من المعلومات، 
موجة  وخصوصاً  الصعوبات  بعض  وتحملهم 
الكهرباء  وغياب  المنطقة  تضرب  التي  الحر 

ونقص المياه.
وتمنى الويس في ختام حديثه لصحيفتنا نجاح هذه 

الدورة مما ينعكس إيجاباً على المعلم والتالميذ.

وقال أحمد الحمود وهو من الطاقم التدريسي لهذه 
المرحلة  لمعلمي  هي  الدورة  هذه  »إن  الدورة: 
مستوى  في  الكبير  التقدم  والحظنا  االبتدائية، 
لدورات  خضوعهم  نتيجة  العام  هذا  المعلمين 

سابقة«.
عامة  دروساً  العام  هذا  المعلمون  »يتلقى  وذكر 
عن  ودروس  الدراسية  المواد  تخص  وأخرى 

طرائق التدريس وكيفية التعامل مع األطفال«.
وتمنى الحمود في نهاية حديثه التوفيق للمعلمين 
إلى  التعليم  في  اإلنسانية  رسالتهم  إيصال  في 
تحفيز  إلى  إضافة  المناسب  بالشكل  الطالب 

الطالب وتشجيعهم على التعليم.

لالتحاد  سنوي  تقرير  كشف  ـ  األخبار  مركز 
الدولي لنقابات العمال بأن تركيا ُمصنفة ضمن 
في  العمال  حقوق  فيها  تُنتهك  دول   10 أسوأ 
مدّرساً   26 سجن  حادثة  خالله  راصدةً  العالم 

من أعضاء اتحاد التعليم.

في  اعتقلتهم  نقابيين  قادة  سجن  أنقرة  تواصل 
مواقفهم  خلفية  على  الجاري،  العام  غضون 
المعارضة للحكومة التركية، وأظهر تقرير دولي 
جديد تعّرض العمال األتراك ونقاباتهم النتهاكات 
حقوقية جسيمة على خلفية الحمالت األمنية التي 
تقودها السلطات التركية ضدهم، بحسب ما ورد 
عن  الصادر  الحالي  للعام  السنوي  التقرير  في 
على  والمنشور  العمال،  لنقابات  الدولي  االتحاد 

الموقع اإللكتروني الرسمي لالتحاد.
واتهم »االتحاد الدولي لنقابات العمال«، الحكومة 
والتنمية«  »العدالة  حزب  يقودها  التي  التركية 
الحاكم أردوغان، باتباع سياساٍت معادية للعمال 
بانتهاك  أنقرة  اتهم  كما  النقابات،  في  وممثليهم 
المدافعين  حقوق  على  عالوة  أيضاً،  حقوقهم 
الذي  األخير  تقريره  في  ورد  ما  بحسب  عنهم، 

تعّرضت أنقرة على خلفيته النتقاداٍت واسعة من 
مؤسسات محلية ودولية معنية بحقوق اإلنسان.

األتراك  العمال  لنقابات  اتحاٍد  أكبر  وصادق 
على المعلومات التي وردت في تقرير »االتحاد 
تركيا  ُصنِّفت  الذي  العمال«  لنقابات  الدولي 
بموجبه ضمن »أسوأ 10 دول تُنتهك فيها حقوق 

حادثة  خالله  من  ورصد  العالم«،  في  العمال 
»اتحاد  مؤسسة  أعضاء  من  مدّرساً   26 سجن 
التعليم« بعد مداهمة بيوتهم في مقاطعة آمد ذات 
تركيا،  شرقي  جنوب  والواقعة  الكردية  الغالبية 
وكذلك عقب تفتيش محتويات مكاتبهم في أماكن 

عملهم.

في  حياتها  فقدت الجئة عراقية  األخبارـ  مركز 
مخيّم الهول للنازحين والالجئين بريف الحسكة 

شمال وشرق سوريا.

وذكر مصدٌر أمنيٌّ في إدارة المخيم، أّن الالجئة 
العراقيّة ُعثِر عليها مقتولةً برصاصٍة في الرأس، 
أن  مرّجحاً  بالعراقيين،  الخاص  الثاني  بالقسم 

تكون خاليا داعش من تقف خلف العملية.
ثماني عشرة  من  أكثر  الهول،  مخيم  هذا وشهد 

التي  واألمن  اإلنسانية  حملة  عقب  قتل  حالة 
شنتها قوى األمن الداخلي بدعم من قوات سوريا 

الديمقراطية في آذار/ مارس الماضي.
نازح  بين  ما  ألفاً،  سبعين  قرابة  المخيم  ويأوي 
مرتزقة  وعوائل  عراقي،  والجئ  سوري، 

داعش.
هذا وطالبت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
مراراً دول العالم باستعادة مواطنيهم من عناصر 
وعوائل داعش ولكن دعواتها لم تلَق االستجابة 

المطلوبة.

رايتس  هيومن  منظمة  ـ صنفت  األخبار  مركز 
المخابرات  جهاز  اختطاف  حادث  ووتش، 
سابات  لمؤسسة  السابق  للمدير  التركي، 
قيرغيزستان،  في  الخاصة  التركيّة  التعليمية 

على أنه يُعد “انتهاًكا فظيًعا للقانون الدولي”.

الدولية،  الحقوقية  منظمة هيومن رايتس ووتش 
أورهان  اختطاف  واقعة  عن  بيانًا  أصدرت 
التي  العملية  وهي  قيرغيزستان،  من  إيناندي 

اعترف بها أردوغان مؤخراً.
وأوضح البيان أن واقعة اختطاف إيناندي بسبب 
انتمائه إلى حركة الخدمة، ينطوي على انتهاكات 

فظيعة للقانون الدولي والمحلي.
وأضاف البيان أن االختطاف واإلخفاء والترحيل 
قيرغيزستان،  من  إيناندي  ألورهان  القسري 
يُظهر تجاهل أنقرة القاسي لسيادة القانون بشكل 

عام وأهم قواعد القانون الدولي.
وآسيا  أوروبا  قسم  مدير  ويليامسون،  هيو  وقال 
الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إنه يتوجب 
عن  الفور  على  الكشف  التركية  الحكومة  على 
مكان احتجاز إيناندي في تركيا وضمان اإلفراج 

عنه فوًرا.
أن  يجب  احتجازه،  “أثناء  ويليامسون:  وتابع 
مسعف  قبل  من  شامل  طبي  لفحص  يخضع 
وأن  أمن،  حراس  بدون  مستشفى  في  مستقل 
يُسمح له على الفور بمقابلة محامي من اختياره 

حتى يمكن عرضه بسرعة على قاٍض”.
على  يجب  أنه  ويليامسون  هيو  أكد  كما 
سالمة  لضمان  خطوات  اتخاذ  قيرغيزستان 
ومحاسبة  اإلنسان،  حقوق  وحماية  مواطنيها 
التركي  إيناندي  اختطاف  المسؤولين عن  جميع 
األصل الذي يحمل جنسية قرغيزستان وإخفائه 

قسريًا وترحيله إلى تركيا.
يحمل  الذي  إيناندي،  أن  ويليامسون  وذكر 
الجنسيتين التركية والقرغيزية، اختُطف واختفى 
تم  لكن  قيرغيزستان،  أراضي  في  ألسابيع 
قبل  من  البالد  من  قانوني  غير  بشكل  ترحيله 

جهاز المخابرات التركي.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أنه في 
السنوات الخمس الماضية، تم اعتقال عدد كبير 
دول  مختلف  في  يعيشون  الذين  األشخاص  من 
العالم، ويُزعم أنهم مرتبطون بحركة الخدمة وفتح 
هللا كولن، بشكل تعسفي ونقلهم قسراً إلى تركيا 
من قبل جهاز المخابرات، ليتم سجنهم بتهم كاذبة 
بالمحاكمة  لحقهم  انتهاك  في  باإلرهاب،  تتعلق 
والقانون الدولي الذي يحمي الحقوق األساسية، 
بما في ذلك الحرية واألمن، والمحاكمة العادلة، 

وحرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات.
من  ونفي  اختفائه  على  شهر  من  أكثر  وبعد 
جابروف  صدر  القرغيزي  للرئيس  أردوغان 
معرفته بمكان أورهان إيناندي، أعلن أردوغان 
هذا األسبوع أن جهاز المخابرات جلب أورهان 
في  بارزاً  عضواً  باعتباره  تركيا  إلى  إيناندي 

حركة الخدمة.
القرغيزية  الخارجية  وزارة  طالبت  جهتها  من 
تركيا بتسليم مواطنها أورهان إيناندي، والحفاظ 
على حياته، كما أدان البرلمان القرغيزي الحادث 
واعتبر أنه يمس شرف وسيادة البالد وأعلن عن 

بدء تحقيق فيه

المرأة في مناطق  المرتكبة بحق  الجرائم  المستقبل  ـ استنكر حزب سوريا  الرقة  روناهي/ 
شمال وشرق سوريا وبدورها شددت عضوة حزب سوريا المستقبل سميرة العزيز على ضرورة 

ُمحاسبة مرتكبي الجريمة بحق عيدة السعيد وغيرها من النساء الُمعنفات.

خمس حاالت صحّية تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعّرفوا إليها
شائع  أمر  الجسم  من  كريهة  رائحة  انبعاث 
يتحدث عنها  أحد  لكن ال  أم ال،  بذلك  اعترفنا 
األشخاص  يعتبر  البعض  ألن  وذلك  عالنية، 
ما  صحيين  غير  الرائحة  منهم  تنبعث  الذين 

سيشكل إحراجاً كبيراً.
الحالة،  لهذه  علمي  تفسير  بالتأكيد  هناك  لكن 
حدوث  إلى  األسباب  من  الكثير  تؤدي  حيث 
في  الداخلية  فالتغيرات  للجسم،  كريهة  رائحة 
جسدك قد تؤثر عليك من الخارج، فقد كشف 
تقرير طبي وجود خمس حاالت صحية شائعة 

تسبب هذه الرائحة.
الموجودة  البكتيريا  تطلق  عندما  هذا  يحدث 
تكسير  طريق  عن  غريبة  رائحة  جلدك  في 
األشخاص  يعاني  أن  المرجح  ومن  العرق، 
الذين يتعرقون بغزارة من هذه الحالة، وهناك 

نوعان من التعرق:
األول يدعى »إكرين« )Eccrine( وهو شكل 
نادر من التعرق، حيث تأتي رائحة الجسم من 

اليدين والقدمين والجذع والرأس.
»الغدد  عن  الناتجة  فهي  الثانية  الحالة  أما 
النوع  هو  وهذا   ،)Apocrine( الصماء« 
اإلبطين  رائحة  يجعل  الذي  شيوعاً  األكثر 

واألعضاء التناسلية سيئة للغاية.

تتميز  إذ  التعرق،  الثانية، فهي فرط  الحالة  أم 

أو  الطبيعي  غير  بالتعرق  الطبية  الحالة  هذه 
المفرط، ورغم ذلك، في هذه الحالة، ال يسبب 
في  ولكن  عام،  بشكل  الجسم  رائحة  التعرق 
كريهة  رائحة  في  يتسبب  قد  الحاالت،  بعض 

للعرق.
كما يحدث هذا عندما تختلط البكتيريا الموجودة 
كريهة،  رائحة  وتنتج  العرق،  مع  الجسم  في 

وهناك نوعان من فرط التعرق، هما:
األول هو فرط التعرق األساسي، حيث يحدث 
اإلبطين  وتحت  اليدين  في  رئيسي  بشكل  هذا 

والرأس والقدمين.
إذ  الثانوي،  التعرق  فرط  هو  الثاني  حين  في 
في  المفرط  التعرق  أنه  على  هذا  تحديد  يتم 
عندما  طبية،  حالة  بسبب  الجسم  أنحاء  جميع 
يتم تخفيف الحالة، سيتوقف التعرق في النهاية، 
كما أن بعض األدوية والمكمالت الغذائية مثل 
مضادات االكتئاب ومكمالت الحديد ومكمالت 

الزنك تسبب أيضاً التعرق الغزير.

فرط نشاط الغدة الدرقية 

إلى ذلك، في حال كنت مصاباً بالغدة الدرقية، 
فقد تكون رائحة جسمك كريهة بعض الشيء، 
إذ تعمل هذه الغدة الخاملة أو المفرطة النشاط 
السبب  هو  وهذا  العرق،  استجابة  تغيير  على 
في أنك حتى لو لم تُجِهد نفسك أو تقوم بالكثير 

من العمل البدني، فقد تكون رائحة جسمك غير 
طبيعية.

مرض السكري 

من  السكري  مرضى  يعتبر  ذلك،  موازاة  في 
المعرضين النبعاث رائحة كريهة  األشخاص 
من أجسامهم، حيث تعد من إحدى المضاعفات 

الطبية للمرض.
والسبب في ذلك هو زيادة مستويات الغلوكوز 
من  العديد  ذلك  يعيق  أن  ويمكن  الدم،  في 
رائحة  أيضاً  أن يسبب  الجسم ويمكن  وظائف 

كريهة قادمة من جسمك.
المصاب  الشخص  كان  إذا  أخرى،  ناحية  من 
بمرض السكري يعاني من الحماض الكيتوني 
مستويات  الجسم  إفراز  عند  )يحدث  السكري 
عالية من أحماض الدم التي تسمى كيتونات(، 
التي  الفواكه  رائحة  يطلق  أن  لجسمه  فيمكن 

يشعر بها المرض في نفسه.

اضطرابات التمثيل الغذايئ 

التمثيل  اضطراب  فهي  األخيرة،  الحالة  أما 
الغذائي وتعتبر حالة طبية تسبب رائحة كريهة 

للجسم.
األيضية  االضطرابات  أشهر  ومن 
الجسم  رائحة  على  تؤثر  التي  الرئيسية 
رائحة  )متالزمة   Trimethylaminuria
تكسير  االضطرابات  هذه  وتسبب  السمك( 
المركبات الكيميائية المختلفة التي تطلق روائح 

كريهة للغاية من الجسم والنفس والبول.

السكري )آيستوك(

من  تنبعث  كريهة  رائحة  الحظت  إذا  لذلك، 

تخضع  أن  فيجب  وبولك،  وجسمك  أنفاسك 
التمثيل  اضطرابات  من  والعالج  لالختبار 
من  تلقائياً  يُقلل  أن  شأنه  من  هذا  الغذائي ألن 

رائحة الجسم.
وبصرف النظر عن الحاالت الصحية الخمسة 
ضعف  اعتبار  أيًضا  يمكن  أعاله،  المذكورة 
الهرمونية  والتقلبات  الكلوي  والفشل  الكبد 
مسؤولة عن رائحة الجسم، إذا كنت أنت نفسك 
غير قادر على تحّمل الرائحة الكريهة المنبعثة 
من جسدك ، فال بد أن هناك شيء تؤكده أنك 

ال تعرفه.

العالج السلوكي المعرفي ُيشفي من اضطراب الكدر التالي للصدمة

إن  النفسيين  لألطباء  األلمانية  الرابطة  قالت 
فعل  رد  هو  للصدمة،  التالي  الكدر  اضطراب 
مرضي تجاه أحداث الحياة القاسية مثل الطالق 
والفصل من العمل وكسر الثقة والتعرض للظلم 

أو اإلهانة واإلذالل.
بمرارة  يشعر  المريض  أن  الرابطة  وأضافت 
شديدة وكدر طويل األمد، باإلضافة إلى العصبية 
جانب  إلى  الدافعية،  وفقدان  والعدوانية  الشديدة 
النوم  الجسدية مثل صعوبات  بعض األعراض 
يمنع  الذي  األمر  بالجسم،  وآالم  الشهية  وفقدان 

المريض من ممارسة حياته بشكل طبيعي.
في  النفسي  للعالج  المريض  يخضع  أن  ويجب 
بالمرارة  المناسب؛ نظراً ألن اإلحساس  الوقت 
والكدر قد يدفعه إلى التفكير في االنتحار، علماً 
بواسطة  االضطراب  هذا  عالج  يمكن  بأنه 
إلى  يهدف  الذي  المعرفي،  السلوكي  العالج 
مساعدة المريض في التخلص من تأثيرات حدث 
الحياة الحرج، الذي تسبب في شعوره بالمرارة 
والكدر، وذلك من خالل تحليل األفكار وتغيير 
الرؤى ووجهات النظر وإعادة بناء الثقة بالنفس.

واضطراب الكدر التالي للصدمة أو اضطراب 
ما بعد الصدمة يسمى أحياناً اضطراب الكرب 
التالي للرضح هو نوع من أنواع المرض النفسي 
حسب النظام العالمي للتصنيف الطبي لألمراض 
ما  اضطراب  ويسبق  بها،  المتعلقة  والمشاكل 
االضطراب،  تعريف  إلى  استناداً  الصدمة  بعد 
حادثاً واحداً أو عدة حوادث كارثية أو تهديدات 
استثنائية، وليس من الضروري أن يكون التهديد 
هذا موجهاً إلى الشخص ذاته، بل يمكن أن يكون 

موجهاً إلى أشخاص آخرين.

وتظهر األعراض النفسية والجسدية الضطراب 
ما بعد الصدمة عادةً في غضون نصف عام بعد 
إلى  الصادم  الحادث  ويؤدي  الصادم.  الحدث 
اهتزاز فهم الشخص لذاته والعالم من حوله وإلى 

تشكل أحاسيس العجز لديه.

عوامل الخطر
عوامل  من  سلسلة  النفس  علم  خبراء  وحدد 
جملة  ذلك  ويشمل  للصدمة،  المسبقة  الخطر 
أمور منها، االفتقار إلى الدعم العاطفي للوالدين 
أو األقارب والنشأة في العوز والفقر، وانخفاض 
للوالدين، والنشأة في عوائل  التعليمي  المستوى 
السكنية،  المساحة  ضيق  مع  األعضاء  كثيرة 
كليهما،  أو  الوالدين  أحد  وانتحار  والجريمة 
أحد  وإصابة  األسري،  الترابط  وانخفاض 

الوالدين أو كليهما باضطراب نفسي.
األمور  ألولياء  االستبدادي  السلوك  أن  كما 
وقصر  فقط،  الوالدين  أحد  ظل  في  والتنشئة 
المسافة العمرية لوالدة األطفال، وافتقار األطفال 
إلى العالقة والتواصل مع أقرانهم، عوامل من 
شأنها أن تساعد على الشعور باضطراب الكدر 

التالي للصدمة.
في  كاليفورنيا  جامعة  أجرتها  لدراسة  ووفقاً 
يعانين  اللواتي  النساء  تصاب   ،2011 العام 
أكبر،  بنسبة  الصدمة  بعد  ما  اضطرابات  من 
إلى اإلصابة  أن تؤدي  يمكن  بالتهابات مزمنة، 
بأمراض القلب وغيرها من األمراض المزمنة 

التي تُقّصر العمر.

ما  اضطراب  لعالج  األساسي  الشرط  ويعد 
في  حدثت  قد  الصدمة  تكون  أن  الصدمة  بعد 
الماضي، حيث ليس من الممكن إجراء العالج 
من اضطرابات الصدمة، في حين أن الشخص 
ال يزال في حالة صدمة، وينصح غالباً بإجراء 

العالج النفسي للمصابين بالصدمات النفسية.
وبدءاً ينبغي نصح المريض وكجزء من التثقيف 
فهم  فرصة  له  لتتيح  مصاعبه،  عن  النفسي 
األعراض واألسباب، ويوصى عادةً في البداية 
االضطراب  أثّر  إذا  السريري  شبه  بالعالج 
الهامة، مثل عدم  اليومية  بالوظائف  القيام  على 
إذا  أو  العمل  إلى  الذهاب  المصاب  استطاعة 
لالضطرابات  المرضية  المضاعفات  كانت 

موجودة.
للمرضى  الكامل  السريري  بالعالج  وينصح 
الذين لديهم ردود فعل قوية من الذعر أو غيرها 
الشديدة  المرضية  والمضاعفات  األعراض  من 
حالتهم  استقرار  على  الحصول  لغرض  جداً 
في  العالج  من  المزيد  يكون  وقد  المرضية، 

العيادات ضرورياً بعد تحقيق االستقرار.
تطغى  ما  غالباً  المعني  الشخص  كان  وإذا 
وينجم  النفسية  الصدمة  معايشة  ذكريات  عليه 
أن  يمكن  عنيفة،  وعواطف  أحاسيس  ذلك  عن 
مع  التعامل  كيفية  على  مساعدته  مفيداً  يكون 
الصدمة  معالجة  من  بدالً  االقتحامية  الذكريات 
نفسها مباشرةً، وفي هذا النهج يتم تجنب مواجهة 
مباشرة مع تجربة الصدمة، أما إذا كان الشخص 
المعني تطغي عليه ذكريات الحادث بشكل أقل، 
قد يكون التصدي المباشر لتجربة الصدمة مفيد.

وكثافة  تُستخدم  التي  الماء  كمية  لمحدودية  نظراً 
الزراعة، فإن إنتاج هذا النوع من الزراعة يعادل 
أضعاف إنتاج نفس المساحة من الزراعة السمكية 
أو النباتية في األماكن المفتوحة وبالطرق التقليدية.

مائية  مزرعة  شاب  مصري  أعمال  رائد  يدير 
الريحان  من  تتفاوت  ورقية  نباتات  فيها  يزرع 
واألعشاب  التوابل  وحتى  الطازج  اإليطالي 
توفر  الزراعة  في  طريقته  إن  ويقول  العطرية، 
95% من الماء الذي يُستخدم في الزراعة التقليدية.
عاما(   31( ناصف  أحمد  الرحمن  عبد  وأسس 
عام  ووركس«  »نيتشر  مزرعة  مشروعه: 
2017، وهو ينتج منذ ذلك الحين ويبيع مجموعة 

متنوعة من الخضروات الورقية.
فدان  مساحة  على  المقام   - المشروع  ويستزرع 
ورقية  وخضروات  البلطي  سمك  وينتج   - واحد 
السمك سماداً طبيعياً  باستخدام فضالت  طازجة، 

في دائرة مغلقة.

زراعة السمك والنباتات

ويُستزرع السمك ويُربى في أحواض، حيث يضع 
تلك  لفصل  ذلك  بعد  المياه  ترشيح  ليتم  فضالته 

الفضالت واستخدامها في تغذية النبات.

رويترز:  لتلفزيون  ناصف  يقول  ذلك  وعن 
أحواض  عن  عبارة  مغلقة،  دائرة  هنا  »النظام 
تُنزل  السمك  أحواض  زرع،  وأحواض  سمك 
ونُطعم  حجمها صغير،  يكون  التي  النباتات  فيها 
هذه  في  فضالت،  لديه  السمك  بالتالي  السمك 
المرحلة الفضالت تُعتبر سماد طبيعي، وبعد ذلك 

يتم فلترة المياه فالمياه تذهب للنباتات فيأخذ النبات 
كل الغذاء والمياه الصافية الباقية تعود مرة ثانيةً 

للسمك وتصبح نظيفة«.

التي  الزراعة  أشكال  المائية شكل من  والزراعة 
تعتمد على الماء بدالً من التربة، وعلى العناصر 

الغذائية المركزة في محلول الماء لتغذية النبات.
وأوضح عبد الرحمن ناصف ذلك قائالً »الزراعة 
من  أقل  الماء  من   %95 توفر  بها  نعمل  التي 
دائرة  قُلت  كما  النظام  ألن  التقليدية،  الزراعة 
ويُطبّق  فقط  واحدة  مرة  الحوض  فيُملئ  مغلقة، 
النظام من ذاته، ومن ناحية ثانية الكثافة الزراعية 

في  فدان  من  اإلنتاج  أضعاف  عشرة  ننتج  فنحن 
مساحة أصغر«.

وأنتجت مزرعة »نيتشر ووركس« العام الماضي 
الورقية، وهي  الخضروات  اثنين من  نحو طنين 
البيع  وأسواق  والمطاعم  للفنادق  إنتاجها  تبيع 

بالتجزئة.
وتعاني مصر من نقص كبير في المياه بسبب عدة 
وزيادة  والتلوث  المناخ  تغير  بينها  من  عوامل، 
النهضة  سد  إن  مسؤولون  ويقول  السكان،  عدد 
يثير  النيل  نهر  على  إثيوبيا  تبنيه  الذي  الضخم 
شكوكاً بخصوص احتمال توفر مياه نهر النيل في 

مصر مستقبالً كما كانت عليه فيما مضى.

الزراعة المائية في دائرة مغلقة.. مزرعة تستخدم فضالت السمك إلنتاج خضروات مورقة

احمد الويسمحمد الجراد
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بارتي،  أشلي  األسترالية  أكدت 
تتويجها  أن  عالمياً،  األولى  المصنفة 
المفتوحة  ويمبلدون  بطولة  بلقب 
للتنس، ثالث البطوالت األربع الكبرى 
من  تقريباً  شهر  بعد  سالم(،  )الغراند 
االنسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة 
في  إصابة  بسبب  غاروس(،  )روالن 

الفخذ كان بمثابة »المعجزة«.

من  األسترالية  الالعبة  وتعافت 
لتكون  قياسي،  وقت  في  إصابتها 
فيها  قدمت  التي  لويمبلدون  جاهزة 
مسيرة رائعة، كللتها في النهاية بالفوز 
التشيكية كارولينا  باللقب على حساب 

بليشكوفا بمجموعتين لواحدة.

مؤتمر  خالل  بارتي  آشلي  وقالت 
صحفي بعد اللقاء »فريقي المساعد لم 
كنت  التي  الكافية  بالمعلومات  يمدني 
كانت  اإلصابة  هذه  معرفتها،  أريد 

لتبعدني شهرين عن المالعب«.

وأضافت »المشاركة هنا في ويمبلدون 
كنا  أننا  أعتقد  المعجزة،  بمثابة  كانت 
المشاركة  لكن  الزمن،  مع  سباق  في 
هنا دون أي آالم أمر مذهل، من الممتع 
أحياناً أن ترى اصطفاف النجوم حتى 

تتمكن من تحقيق أحالمك«.

فوزها  عاماً  الـ25  صاحبة  ووصفت 
األمور  أحد  بأنه  ويمبلدون  بلقب 

المذهلة في مسيرتها.

أنه  »أعتقد  الصدد  هذا  في  وقالت 
مالعب  في  روعة  األكثر  الشعور 
التنس، كنت أشعر وكأنني أحلم، بذلت 
مع  مسيرتي  خالل  كبيراً  مجهوداً 
فريقي المساعد من أجل تحقيق أهدافي 
وأحالمي، النجاح في هذا األمر اليوم 

أمر مذهل«.

ليلي  لبنان  منتخب  العبة  انضّمت 
 »HB Køge« نادي  إلى  إسكندر، 
الدرجة  دوري  في  المنافس  الدنماركي، 

األولى للسيدات، بعقد يمتد لعام واحد.

وكانت ليلى إسكندر قد بدأت مسيرتها في 
نادي السالم زغرتا، وأحرزت العديد من 
األلقاب، باإلضافة إلى مشاركتها الفاعلة 
مع منتخب األرز في بطولة غرب آسيا، 
والتصفيات  العربية  البطوالت  وفي 

اآلسيوية أيضاً.

إسكندر،  ليلى  تنخرط  أن  المقرر  ومن 
في معسكر ُمقبل لمنتخب لبنان للسيدات، 
من 13 إلى 25 أيلول القادم.تحضيراً للتصفيات اآلسيوية التي ستقام 

شباب الطبقة ُينِظمون دورة كروّية

دي ماريا يقود األرجنتين للتتويج 
بكوبا أمريكا

  آشلي بارتي عن تتويجها 
بويمبلدون: إنها معجزة

نجمة لبنان َتحط رحالها 
بالدوري الدنماركي

ما يميز كرة القدم أنها رياضة جماعية تُلعب بين 
فريقين وذات طابع حماسي مثير جداً مما يجعلها 
من أكثر الرياضات الشعبية انتشاراً حول العالم, 
بدعم  الطبقة  مدينة  شباب  من  بعض  نظم  حيث 
من إداريي مطعم الشبلي بالطبقة نشاطاً رياضياً 
محبة  تنال  و  عريقة  لعبة  تعد  التي  القدم  لكرة 
الرياضي  النشاط  هذا  ُسمَي  والصغار,  الكبار 

بدورة الشبلي لكرة القدم.

هدف الدورة التنشيطية

مع  لقاء  صحيفتنا  أجرت  ذلك؛  حول  وللحديث 
منظم الدورة الرياضية لكرة القدم أسامة الشبلي 
لتنشيط  هي  الدورة  هذه  أن  لنا  صّرح  والذي 
إداريو  نظمها  المنطقة  في  الرياضي  الشباب 
كرة  مشاركات  لتفعيل  في خطوة  الشبلي  مطعم 
القدم بشكل مستمر في المنطقة وتحقيق مشاركة 
واسعة لالعبين ومنحهم فرص إلثبات المواهب 
فعال  بشكل  الرياضة  وممارسة  وتطويرها 

ومحفز. 

الِفرق املُشارِكة ومنح الجوائز

وأضاف أسامة الشبلي أنهُ شارك في هذه البطولة 
ستة فرق رياضية أي ما يقارب 60 العباً عشرة 
لهذه  الداعمون  وسيقوم  مشارك،  فريق  لكل 

مثل كرات كرة  تحفيزية  بتوزيع جوائز  الدورة 
والفريق  األول  للمركز  الرياضي  واللباس  القدم 
البطولة  في  إنذار  أي  يتلَق  لم  الذي  األخالقي 

وجائزة ألفضل العب في هذا الدوري. 
وأشار الشبلي إلى أنه تم تحديد مدة لبطولة كرة 
فيها  وحدد  يوم  يقارب 20  ما  في  المقامة  القدم 
أنظمة وقوانين لعب كرة القدم »سداسيان« خمس 
العبين وحارس المرمى وحدد مكان الدورة في 

ملعب مدرسة ميسلون في الحي الثاني.

رضورة استمرار النشاط الريايض

وفي لقاء مع العب فريق التضامن علي الحسين 
إداريي  نتشكر  بالقول: »نحن جميعاً  لنا  أوضح 

مطعم الشبلي العاملين والقائمين على تنظيم هذه 
كانت  والتي  لها,  والداعمين  التنشيطية  الدورة 
من  بعض  بوجود  التنظيمية  األمور  في  مميزة 
نتمنى  نحن  وأخيراً  التحكيمية,  الخبرة  أصحاب 
من خالل  مميزة  الطبقة  الحبيبة  مدينتا  تبقى  أن 
الروح  تغرس  التي  الرياضية  المشاركات  هذه 
الجماعية  الروح  وتعزز  النفوس  في  الرياضية 

وحب الرياضة«.     

كوبا  بطولة  بلقب  األرجنتين،  منتخب  ج  تّوِ
أمريكا، بالفوز في النهائي على البرازيل، بنتيجة 

)1-0( على ملعب »ماراكانا«.
منتخب  نجم  الوحيد،  اللقاء  هدف  وسجل 
 )21( الدقيقة  في  ماريا،  دي  أنخيل  األرجنتين 
التانغو  راقصي  وكسر  المباراة.  زمن  من 
السنوات  خالل  أمريكا  كوبا  في  النهائيات  لعنة 
ليُعادلوا رقم  باللقب رقم 15،  األخيرة، وتوجوا 

منتخب األوروغواي صاحب الرقم القياسي.
بالده  بقميص  األول  لقبه  ميسي  ليونيل  وحقق 
األلقاب  من  مسيرة  بعد  والسماوي  األبيض 
ليو  أنهى  كما  األندية،  مستوى  وعلى  الفردية 
الهدافين  قائمة  صدارة  يتقاسم  وهو  البطولة 

بأربعة أهداف.
الفوز مسيرته  بهذا  المنتخب األرجنتيني  وعزز 
قيادة  تحت  مباراة   20 إلى  الهزائم  من  الخالية 
بالبرازيل  ألحق  كما  سكالوني،  ليونيل  المدرب 
هزيمتها األولى في مباراة رسمية منذ خسارتها 
أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.

المنتخبين،  كال  من  متبادل  بحذر  المباراة  بدأت 
دون أي خطورة حقيقية تُذكر، وانحصر اللعب 

في وسط الملعب، طوال الـ20 دقيقة األولى.
وسجل أنخيل دي ماريا الهدف األول في الدقيقة 
)21(، حيث تلقى تمريرة من دي باول واستغل 
في  الكرة  ووضع  أعاله  ليسدد  إيدرسون  تقدم 

الشباك.
التانغو،  راقصي  قائد  ميسي  ليونيل  وانطلق 
كرة  وسدد  البرازيل،  منتخب  دفاع  وراوغ 
الدقيقة  في  األيمن  القائم  بجانب  مرت  أرضية 

.)31(
منطقة  حدود  على  تصويبة  إيفرتون  وأرسل 
في  بسهولة  لها  تصدى  مارتينيز  لكن  الجزاء 
بتقدم  األول  الشوط  انتهى  ثم   ،)42( الدقيقة 

راقصي التانجو )0-1(.
ريتشارلسون  سجل  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
لكن   ،)52( الدقيقة  في  للبرازيل  التعادل  هدف 
مهاجم  على  التسلل  بداعي  ألغاه  المباراة  حكم 

السيلساو.

وتألق إيمليانو مارتينيز حارس مرمى األرجنتين، 
في التصدي لتسديدة قوية من ريتشارلسون داخل 
التعادل  من  ليحرمه   ،)54( الدقيقة  في  المنطقة 

للسيلساو.
وسقط ميسي في منطقة الجزاء في الدقيقة )64( 
البرازيل  دفاع  تدّخل  إثر  جزاء،  بركلة  مطالباً 

ضده، لكن حكم المباراة أشار الستكمال اللعب.
وطالب العبو البرازيل باحتساب ركلة جزاء في 
باربوسا بعد  إثر سقوط غابرييل  الدقيقة )78(، 
التحام مع رودريغيز، لكن حكم المباراة لم يُشير 

ألي خطأ.
وكاد باربوسا أن يسجل هدف التعادل للبرازيل 
لوال  المنطقة،  داخل  بتسديدة   ،)82( الدقيقة  في 
تدّخل دفاع األرجنتين الذي حّول الكرة للركنية.

وواصل باربوسا محاوالته بتسديدة أخرى داخل 
حارس  مارتينيز  أيًضا  لها  تصدى  المنطقة، 
األرجنتين في الدقيقة )87(، وحّولها إلى الركنية.

الدقيقة  في  المباراة  قتل  فرصة  ميسي  وأضاع 
)88(، حيث تلقى تمريرة حريرية داخل المنطقة 
لينفرد بالحارس إيدرسون لكنه برعونة فشل في 

التسديد.
برازيلي  هجوم  وسط  األخيرة  الدقائق  مرت 
بتتويج  اللقاء  لينتهي  محكم،  أرجنتيني  ودفاع 

نجوم التانغو.

وتوفير  الطبقة  مدينة  في  الرياضية  األنشطة  تكثيف  بهدف  ـ  الفارس  عمر   / الطبقة 
»الشبلي«  باسم  كروّية  دورة  بتنظيم  الطبقة  شباب  بعض  قام  التحفيزية  المشاركات 

للسداسيات، بمشاركة ستة فرق، وذلك في ملعب ميسلون في الحي الثاني. 

ُمنسقيات المرأة: يجب إصدار أقصى العقوبات بحق مرتكبي مقتل آية وعيدة

لم تتصور أنها ستصعد إلى المسرح يومًا فأصبحت ممثلة ومخرجة

للجرائم  الشعبية  الرفض  أفعال  ردود  تستمر 
التي تطال النساء بمناطق شمال وشرق سوريا، 
وذلك من أجل الحد من العنف الممارس على 
المرأة  منسقيات  أصدرت  وعليها  المرأة، 
بياناً  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة 

يستنكر ذلك.
التي  البيان حرص على استنكار هذه األعمال 
ال تمت لإلنسانية بصلة: »بداية نستنكر أعمال 
القتل التي حصلت في اآلونة األخيرة في مناطق 
عنف  من  الجرائم  كافة  وندين  الذاتية،  اإلدارة 
الحالتين  بالذكر  المرأة، ونخص  بحق  ممارس 
األخيرتين التي وقعتا في إقليم الجزيرة، ونؤكد 

لشعبنا بأن المجرمين سيحاسبون«. 
وكفاحها  المرأة  نضال  أن  إلى  البيان  وأشار 
ضد الذهنية الذكورية السلطوية ومنذ عقود من 
الزمن ألجل الوصول إلى حقوقها ونيل حريتها 
مستمر، لكنها ما زالت تتعرض لحاالت العنف 
الممنهج الذي يمارس بحقها في المجتمع بشكل 
عام، »لذلك نرى أن المرأة تسعى دائماً من أجل 
والتهميش  نفسها  عن  واالضطهاد  الظلم  رفع 

واإلنكار لوجودها«.

ازدياد العنف

ويالت  من  النساء  له  تعرضت  ما  ومن خالل 
الحرب من معاناة ومآسي، نرى أن المرأة هي 
والحروب،  األزمات  نتيجة  األكبر  المتضرر 
ولكننا ال ننكر بأنه على الرغم من كل الظروف 
تحديات  من  المنطقة  بها  مرت  التي  الصعبة 
الداعشي  التواجد  بسبب  وعقبات  وصعوبات 
بعض  في  وتجذره  التكفيري  فكره  وانتشار 
أخرى  مرة  وأثبتت  المرأة  نهضت  العقول، 
واألصعدة،  المجاالت  كافة  في  الفعّال  دورها 

وصرخت بأعلى صوتها ال للعنف على المرأة، 
ال للعنف على المرأة.

وتابع البيان: »بالرغم من التّقدم والتّطور الذي 
العالم بأسره من جهة، نرصد من جهة  يشهده 
أخرى تعرض واحدة من ثالث نساء في العالم 
وال  كانت  أنها  أي  والنفسي،  الجسدي  للعنف 
الممارس  العنف  تزال تعاني من جميع أشكال 
أن  فيه  ال شك  ومما  واجتماعياً.  أسرياً  ضدها 
في  تزداد  المرأة  ضد  الممارس  العنف  نسبة 
مرحلة األزمات والحروب، وخصوصاً بعد ما 
تعرضت له مناطقنا من هجوم من قبل النّظام 
وشرق  شمال  في  لمناطق  واحتالله  التركي 

سوريا وباألخص الشمال«.
لكسر  محاوالت  كلها  هذه  أن  إلى  البيان  ونوه 
حاالت  فارتفاع  الوسائل،  بشتى  المرأة  إرادة 
جائحة  انتشار  وأيضاً  المرأة  ضد  العنف 
وقانون  المنزلي،  والعنف  )كوفيد19(  كورونا 
على  الموحد  المرأة  قانون  وغياب  قيصر، 
وصون  لحماية  سوريا  وشرق  شمال  مستوى 
حقوقها، كذلك العادات والتقاليد البالية التي ما 
تردي  كذلك  مجتمعاتنا،  على  مسيطرة  زالت 
األوضاع المعيشية وازدياد عدد األسر الفقيرة 
اإلدارة  مناطق  على  الجائر  الحصار  نتيجة 
السورية،  الحدود  وخارج  داخل  من  الذاتية 
أم  كانت  مجتمعة  األسباب  هذه  أن  نرى  لذلك 
منفردة، ساعدت على زيادة عدد حاالت العنف 
ضد المرأة في المجتمع، مما يؤدي في كثير من 
قتلها من قبل  أو  إلى االنتحار،  للجوء  األحيان 

ذويها تحت ذريعة الشرف.
وأضاف البيان: »منذ بداية عام 2021 لوحظ 
المرأة، بحسب  العنف ضد  ارتفاع عدد قضايا 
الحاالت الموثقة، وعلى هذا األساس تم إحصاء 
عام  بداية  منذ  المرأة  ضد  العنف  حاالت 
2021 وحتى تاريخه، وهذا الجدول يبين عدد 

الحاالت: القتل 25، ضرب وإيذاء 288، تهديد 
بالقتل 15، تحرش 6، زواج القاصرات 58، 
تعدد الزوجات 148، قدح وذم 64، انتحار 7، 
إلى  وصلت  والتي   ،37 دعارة   ،9 اغتصاب 
657 حالة، أّما فيما يتعلق بحاالت التفريق فقد 
كانت اإلحصائية هي )666( حالة، ومما سبق 
نجد ارتفاعاً في عدد حاالت العنف ضد المرأة 

بكافة أشكاله ومسمياته.

مسؤولية من؟

وشدد البيان أنهُ يقع على عاتق كافة المؤسسات 
أجل  من  الجهود  بذل  المرأة  بقضايا  المعنية 
إلى  والوصول  المجتمع،  النساء ضمن  توعية 
كل امرأة داخل منزلها لمعرفة الصعوبات التي 
وتمكينها  توعيتها  على  والعمل  منها،  تعاني 

لمعرفة حقوقها وواجباتها. 
ومجلس  المتحدة  األمم  بمناشدة  البيان  واختتم 
للنظر  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  األمن 
بالوضع السوري عموماً وشمال وشرق سوريا 

خصوصاً، نتيجة الحصار المفروض عليه من 
الداخل السوري والخارج؛ مما أدى إلى تدهور 
األحوال االقتصادية وظهور ظواهر داخلية في 
المجتمع كالقتل واالنتحار وغيرها من تأثيرات 

سلبية على المرأة والمجتمعات.
مجدداً نداءات موجهاً لكافة المنّظمات اإلنسانية 
في  األحرار  النساء  وجميع  العالم  جميع  في 
الداخل والخارج، للوقوف معاً صفاً واحداً ضد 

الجرائم التي تمارس بحق المرأة.

دخول  على  قادرة  أنها  بكو  رومات  تتصور  لم 
مجال العمل المسرحي يوماً، فعملت بجد وجهد 
ونظمت  المسرحيات  من  العديد  في  وشاركت 
مهرجان ميتان بمواسمه، وكان لها بصمتها في 

اإلخراج.
إيحاءات وحركات وأقوال تحمل رسائل متعددة 
وأفكاراً متنوعة، كلها تظهر على خشبة المسرح 
ما  هذا  واحترافهم،  والممثلين  الممثالت  بجهود 
آل له الحال في شمال وشرق سوريا، بعد أن بدأ 
االهتمام بالفن ومشاركة المرأة بالعمل المسرحي 

يأخذ مكانه.
شيه  ناحية  أهالي  من  عاماً   )25( بكو  رومات 
مع  سوريا،  وشرق  شمال  عفرين  مقاطعة  في 
اندالع األزمة السورية كانت قد أكملت المرحلة 
الثَّورة  وبانطالق شرارة  في عفرين،  اإلعدادية 
الطلبة  اتحاد  في  شاركت   2012 آفا  روج  في 
الدّيمقراطيين إلى جانب دراستها، وعملت بشكل 

سري. 
اإلدارة  افتتحت  الثانوية  المرحلة  إنهائها  مع 
وجامعة  معاهد  عفرين  في  الديمقراطية  الذاتية 
اللغة  الكردية، وكانت فرصتها في معهد  باللغة 

واألدب والمعهد المسرحي.
تقول رومات بكو عن ميلها للفن: »كنت استمتع 
أتصور  ولم  العائلة،  مع  المسرحيات  بمشاهدة 
مع  في صراع  كنت  المجال،  هذا  سأدخل  أنني 
كنت  إن  أعلم  فلم  للتسجيل،  ذهبت  عندما  ذاتي 
أم  شخصيتي  وتطوير  نفسي  إثبات  على  قادرة 

ال«.    
ُحضورها لمهرجان ميتان المسرحي األول الذي 
القوة  أعطاها   2014 عام  عفرين  في  انطلق 
وتلقت  المجال،  هذا  في  الّطريق  لتكمل  والدَّعم 
لهذا الدّروس اليومية في المعهد لتكتشف موهبتها 
وتتمكن من تنميتها، بعد أن تعرفت على تاريخ 

المسرح وشخصية الفنان.

أول مشاركة

أمام مئات الحضور  أول مشاركة لرومات بكو 
كانت في يوم المسرح العالمي 27 آذار 2015، 
ذلك  تصف  )بروفا(،  بعنوان  المسرحية  وكانت 
بالقول: »التّوتر كان يسيطر علي، ولكن معلمي 
الخوف،  حاجز  كسر  على  ساعدني  المعهد  في 
صفق  والجمهور  رائعة،  كانت  تقديمي  لحظة 
الخطوة  وتفاعل بشكل رائع«، وأضافت: »هذه 

األولى واألفضل بالنسبة لي«.
الّشرق  في  المجتمع  أن  بكو  رومات  وترى 
يكن  لم  خصوصاً  سوريا  وفي  عموماً  األوسط 
اخترت  »عندما  للمسرح:  اهتمام  أي  يعطي 
أقربائي  آراء  تناقضت  المجال،  هذا  دراسة 
من  فائدة  هنالك  أن  يرون  يكونوا  فلم  ورفاقي، 
دراسة المسرح، وأنه ال يعود بمردود مادي جيد، 

لكنني خالفت هذا التصور«.
والمسرح من أقدم الفنون التي عرفتها البشرية، 
ظهر بداية كأحد النشاطات للطقوس الدينية قبل 
القرن  الكالسيكية في  أثنيا  نحو 2500 عام في 

السادس قبل الميالد. 

تألق املرسح الكردي

»برز  قالت:  الكردي  المسرح  تطور  وعن 
وكان  ببعيد،  ليس  وقت  منذ  الكردي  المسرح 
أول عمل مسرحي كردي في باشور كردستان، 
ولهذا أحب األهالي المسرح وعروضه، بعد أن 
األمطار  لجلب  يمارسونها  اجتماعية  عادة  كان 
عبر »المهرج« الذي يعتبر أحد أنواع العروض 

المسرحية، وكان يتبعه األهالي منذ القدم«.
عام  كان  األول  الكردي  المسرحي  العرض 

بدأ  فإنه  سوريا  في  أما  هولير،  في   1905
جميع  ولكن  الماضي،  القرن  سبعينيات  في 
مناطق  في  تقام  التي  المسرحيات  نصوص 
األساطير  عن  كانت  سوريا  وشرق  شمال 
والقصص الفلكلورية الكردية، وتعرض بشكل 

أساسي في عيد النوروز 21 آذار.
كثيراً  المسرحي  المجال  تطور  عفرين  وفي 
انطالق  مع  سيما  وال  آفا  روج  ثورة  خالل 
عام  في  األول  بموسمه  ميتان  مهرجان 
ثورة  واعتبر  والثّالث  الثّاني  وتاله   ،2016
فنية، إذ حمل مع كل موسم عروضاً متنوعة 
وجذابة، وفي الموسم الّرابع انطلق المهرجان 
إلى  عفرين  ألهالي  القسري  التّهجير  رغم 
الّشهباء خالل اجتياح جيش االحتالل التركي 
آالم  ليجسد   ،2018 عام  للمدينة  ومرتزقته 

أهالي عفرين المهجرين.

املرسح واقع املجتمع

أول فرع فني في حركة الثّقافة الفن بدأ بالعمل بعد 
النّزوح القسري نحو الّشهباء، فالتأم شمل أعضاء 
خاص  لعرض  وخططوا  المسرح،  وعضوات 
خالل  عاشوه  ما  بعد  معنوياتهم  لرفع  باألطفال 
أشخاص  »ثمانية  التّركي:  االحتالل  هجمات 
وعرض  إعداد  من  تمكنوا  معدومة  بإمكانات 
مسرحية بعنوان )الحصان الحزين(، هذا العمل 
وجرائمه،  التركي  االحتالل  ممارسات  يروي 
 10 المسرحية  عرضت  وحده  سردم  مخيم  في 

مرات«. هذا ما تقول رومات بكو. 
وأضافت: »المسرح عمل حي وعفوي، ما يقدمه 
يظهر أهمية وقيمة الفكرة، لذا يتطلب الكثير من 
العمل والتّدريب والقراءة، فالممثل عليه تقمص 
يمكن  وال  بدقة،  عليها  يعمل  التي  الّشخصيات 

تصحيح الخطأ ألنه عرض مباشر وليس مسجل 
أو يمكن إعادة تصويره«.

شاركت رومات بكو في العديد من المسرحيات 
أمثال )بروفا،  التي تحكي واقع مقاطعة عفرين 
الذّهبي،  والتّاج  ونسرين،  الحكيم،  والطائر 
أربع  أخرجت  أنها  كما  الّسوداء(،  والقبعة 
والدتها«،  رحم  في  »الّطفلة  منها  مسرحيات، 
ال  »الحجر  بعنوان  الكردية  اللغة  ومسرحية 
يأكل«، ومسرحية أخرى بعنوان األولمبياد، ولها 
بمواسمه  ميتان  مهرجان  تنظيم  في  فعال  دور 
أقيم في  األربعة، وشاركت بمهرجان يكتا الذي 

مدينة قامشلو.  
تعد المسرح الصامت من أهم األشكال التعبيرية، 
وهو ما تعمل رومات بكو على تقديمه »بإمكاني 
واإلبداع  دوري  إبراز  على  قادرة  إنني  القول 
الحركات  على  المعتمد  الّصامت،  المسرح  في 

فقط، ووصلت لهذا بعد مشاركتي في العديد من 
األدوار والمسرحيات«. 

وعن عمل المرأة المسرحي قالت »ظهور المرأة 
في مناطقنا،  لم يكن مألوفاً  المسرح  على خشبة 
ولم تكن تقبل في العديد من المواضع واألدوار«، 
وأضافت »أذكر أنه عندما عرضت أول مسرحية 
في ناحية شيه بعفرين بحثوا عن ممثلة، ولكنهم 

لم يجدوا، فأعطوا دور المرأة ألحد الممثلين«.
وفي ختام حديثها أكدت رومات بكو أن مشاركة 
لدرجة  مهم  المسرحي  العمل  مجال  في  المرأة 
خطوة  المجال  هذا  في  المرأة  »مشاركة  كبيرة 
إيجابية وفعالة وجريئة، وأنا أسعى دوماً لعرض 
ولهذا  سوريا،  عموم  في  مسرحيات  عبر  أفكار 

سأعمل بجد«.
وكالة أنباء المرأة

روناهي/ الرقة ـ استنكرت ُمنسقيات المرأة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الجرائم التي حصلت مؤخراً للطفلتين آية وعيدة، وأكدَن أنُه سوف 
يتم محاسبة المرتكبين قانونيًا وإصدار أقصى العقوبات بحقهم.
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»المسافة صفر«… بين الصحافة والعمالة خيٌط رفيع

ماذا تريد دمشق؟

هوكر نجار )إعالمي(

خالل  من  القطرية  الجزيرة  قناة  اعترفت 
دولة  توجد  ال  بأنه  الصفر«  »المسافة  تقريرها 
اإلسرائيلية  للدولة  روجت  بل  فلسطين،  اسمها 
التي  متعمد، وهي  بشكل  فلسطين  اسم  وتناست 

تعتبر نفسها المدافعة عن القضية الفلسطينية.
تحريضياً  دوراً  القطرية  الجزيرة  قناة  وتلعب 
وعملت  العربي«  »الربيع  بداية  منذ  وتخريبياً 
بالتعاون مع تركيا على دعم اإلخوان المسلمين 
والترويج لهم، بأنهم هم من سيخلصون الشعب 

من األنظمة الحاكمة.
البعض  يصفها  والتي  القطرية  القناة  وعمدت 
وبث  األكاذيب  بنشر  اإلخوانية«  »الجزيرة 
السموم في الدول من أجل تحقيق أهدافهم التي 
يسعون إليها من خالل التحريض المستمر الذي 
تقوده هذه القناة القطرية وصفحاتها اإللكترونية 

بدعم إخواني.
الحقائق  تزوير  إلى  القناة  لجأت  تقاريرها  وفي 
عبر ما اسمتهم »شهود عيان« الذين لم يعرفوا 
إلى اآلن، وكيف أصبح شاهداً للعيان وينقل حدثاً 

عن مدينة وهو بعيد عنها مئات الكيلومترات.
والكذب  والتزوير  التحريض  على  وعملت 
وروجت  مسموم،  افتراضي  لواقع  والترويج 
لهم  حدودها  تركيا  فتحت  عندما  لداعش 
حماية  وحدات  لمحاربة  كوباني  إلى  وأدخلوهم 
مع  وقالباً  قلباً  وقتها  الجزيرة  كانت  الشعب، 
لداعش  النظير  منقطع  دعمها  وكان  اإلرهاب، 
اإلرهابي، وكانت تحاول رفع معنوياته وتجميل 
صورته وال زالت كذلك حتى يومنا هذا، باعت 
وسمعتها  والموضوعية  المهنية  الجزيرة  إدارة 

فقط إلرضاء تركيا أردوغان.
»المسافة  االستقصائي  تحقيقها  أو  فيلمها  وبعد 
الكلمة  تحمل  ما  بكل  الجزيرة  الصفر« سقطت 
المقاييس  بكل  صفراً  كان  والذي  معنى،  من 

األخالقية والمهنية، ولم تقدم للمشاهد سوى نيتها 
المنطقة  تجاه  حقدها  إلى  تشير  والتي  الخبيثة 
بعد أن دحر أهالي المنطقة داعش المدعوم من 
الحقد  على  واعتمدت  تركيا،  ومن  قطر  دويلة 

والكراهية.
سوريا  في  الكرد  تجاه  الجزيرة  قناة  سياسة 
»المسافة صفر«  برنامج  في  وما ظهر  عدائية 
عام  كانيه  سري  معارك  ففي  بالجديد،  ليس 
»جبهة  لصالح  روجت  تقارير  بثت   2012
وحدات  تقاتل  كانت  التي  اإلرهابية«  النصرة 
الحلقة  في  بثته  ما  فإن  لذا  الشعب،  حماية 
»االستقصائية« ليس فيه جديد من تلك السياسة 
سوريا  قوات  تجاه  أكثر  تحريضية  أنها  سوى 
رأي  للكرد  يكون  بأن  ترضى  وال  الديمقراطية 

في أمرهم وفي مناطقهم.
والمتابعين  اإلعالمي  الوسط  من  الكثير  ورأى 
للشأن السوري أن هدف التقرير المعد هو تأمين 
المنطقة  لشن هجمات جديدة على  لتركيا  حجج 
بعد أن فشلت كافة مساعيها للقضاء على اإلدارة 
الدولي في دعم  التحالف  إيقاف عمل  أو  الذاتية 
قوات سوريا الديمقراطية اللذان أصبحا المنارة 

الوحيدة لحل األزمة السورية.
وهذا التحليل كان عين الصواب، حيث لم يلبث 
السلطات  خرجت  حتى  بثه  على  يوم  يمر  أن 
على  سترد  بأنها  وتتوعد  تهدد  وبدأت  التركية 
وجود األنفاق قرب حدودها، وحماية نفسها من 

حزب العمال الكردستاني، كما تدعي.
والصحفيين  المراقبين  من  البعض  ذهب  فيما 
بأن التقرير أيضاً كان بمثابة الدعاية لقيام الدولة 
استخدام  المقدمة على  اإلسرائيلية حيث عمدت 
من  بدالً  سوريا  تحد  التي  إسرائيل  دولة  كلمة 

استخدام اسم دولة فلسطين.
في  النظر  إعادة  بضرورة  البعض  وطالب 
ألي  تمنح  باتت  التي  اإلعالمية  التصاريح 
شخص، ووصفهم بـ »صحفيو القطعة بعشرة« 

سكان  وجود  على  خطراً  يشكلون  باتوا  الذين 
المواقع  وكشف  األخير  العمل  وبأن  المنطقة، 
يعمل  المهمة  لهم  أنجز  من  أن  تؤكد  العسكرية 
بصفة جاسوس ويدعو تركيا إلى احتالل المزيد 

من األراضي في شمال سوريا.
المسافة صفر لم يقدم أي جديد فيما يتعلق بقوات 
شمال  سيطرتها  ومناطق  الديمقراطية  سوريا 
قالت  التي  فالصور  سوريا،  وشرق  وشمال 
الجزيرة التي أنتجت هذا الفيلم إنها »حصرية«، 
»باع«  وأن  الهوية  مجهول  لمصور  سبق 
في  ملتقطة  وهي  »العربي«  لتلفزيون  بعضها 
بلدة رميالن، حيث تقع حقول نفطية ويمكن ألي 

شخص التقاطها.
لطالل  المعتاد  الظهور  الفيلم  هذا  في  والالفت 
سوريا  قوات  لدى  خدمته  من  الهارب  سلو 
تركيا،  في  يقيم  والذي  منذ سنوات  الديمقراطية 

لبعض  القوات  كان في صفوف هذه  أنه  ورغم 
الوقت لكنه لم يقدم أي جديد للمشاهد، وإنما كرر 
أنها  على  »قسد«  بخصوص  التركية  الرواية 
جزء من حزب العمال الكردستاني، وال تستحق 
عليها،  الرد  او  النفي  قدمها  التي  الرواية  هذه 
ذلك ألن تركيا ترى في كل كردي، عضو في 

»العمال الكردستاني« ويستوجب قتله.
أنفاق  تصوير  هو  الفيلم  في  الخطير  واألمر 
حفرتها »قسد«، وهذه المشاهد تتعدى وتتجاوز 
أنقرة  بدت  لكون  الصحفي االستقصائي،  العمل 
الفيلم،  هذا  بتسجيل  أمرت  من  أنها  لو  كما 
الستخدام ظهور األنفاق فيه كذريعة لهجوم جديد 
وقد علقت  المنطقة،  على كرد سوريا وشعوب 
الرئاسة التركية على وجود تلك األنفاق بمعنى 
أن الفيلم بأكمله ُسِجل ونُفذ لتحقيق أهداٍف تركية.

مناطق  في  األمنية  األجهزة  الكثيرون  ودعا 

قام  من  معرفة  ضرورة  إلى  الذاتية  اإلدارة 
بتصوير األنفاق ومعاقبته باعتبار تلك المشاهد 
تركية،  استخباراتية  أوامر  على  بناًء  ُسِجلت 
وحصول أنقرة عليها يشكل خطراً على المجتمع 
في مناطق شمال وشرق سوريا، كما أن تصوير 
مثل هذه المشاهد يعد خرقاً لألمن المجتمعي في 
الصحافي  العمل  لميثاق  وتجاوزاً  المناطق  هذه 
الكبير  األذى  جهة  من  المهنة،  هذه  وأخالقيات 
خلفية  المناطق على  هذه  بسكان  يلحق  قد  الذي 

تلك المشاهد.
كل  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الذاتية  لإلدارة 
لتركيا  العلنية  العمالة  هذه  محاربة  في  الحق 
ومحاسبة هؤالء الذين باعوا أنفسهم مقابل حفنة 
قبضت  لو  فيما  العقوبات  بأشد  الدوالرات  من 

عليهم.

محمد أمين عليكو )كاتب(

اإلدارة الذاتية ومؤسساتها في شمال وشرق 
الحوار  في  للدخول  استعداد  على  سوريا 
مع  ولكن  دمشق  مع  المستويات  كافة  على 
ضرورة مراعاة خصوصية مناطق اإلدارة 
تقدمها  زالت  ما  التي  والتضحيات  الذاتية، 
اإلرهاب  ضد  ومؤسساتها  الذاتية  اإلدارة 
التركية  الدولة  قبل  من  المنظم  األسود 
ووحدة  سوريا  حماية  ألجل  ومرتزقتها، 

أراضيها وشعبها.
حيث دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف خالل مؤتمر صحفي في العاصمة 
 »2021/7/2 »بتاريخ  موسكو  الروسية 
مع  بالحوار  اهتمام  إبداء  إلى  سوريا  ُكرد 
دمشق، مشدداً على أن موسكو شجعتهم منذ 
بداية النزاع السوري على إجراء اتصاالت 
بهدف  السورية،  الحكومة  مع  مباشرة 
التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معاً 
في دولة واحدة. وقد جاء الرد على الدعوة 
الروسية من الدكتور عبد الكريم عمر رئيس 
دائرة العالقات الخارجية لدى اإلدارة الذاتية 
عندما قال: نرحب بدعوة الفروف، كنا وما 
ومع  النظام  مع  الحوار  على  منفتحين  زلنا 
البداية لم  كل أطر المعارضة الوطنية، منذ 
على  ونحن  الخارجي،  التدخل  على  نراهن 

بين  وتوافق  باتفاق  سيكون  الحل  بأن  يقين 
السوريين.

ولكن كيف قرأت دمشق هذه التصريحات؟ 
األمنية  الدوائر  زالت  ما  يبدو  ما  على 
مسيطرة على القرار السياسي واالجتماعي 
والثقافي واالقتصادي في دمشق، ألنه حتى 
هذه اللحظة ال يوجد بوادر استجابة أو على 
الخارجية  وزير  دعوة  احترام  تقدير  األقل 

الروسي سيرغي الفروف، ويبدو أن العقلية 
العقلية  السوري هي  القرار  في  تتحكم  التي 
الشوفينية العنصرية الطائفية المذهبية، التي 
ال تقبل بأي شكل من األشكال وجود شعوب 
الشعب  وبخاصة  سوريا  وشرق  شمال 

الكردي.
الذاتية  واإلدارة  سوريا  ُكرد  قضية  اليوم 
أصبحت مفتاح الحل في سوريا ويتم تداولها 

على مستوى العالم أجمع، وما زالت دمشق 
تتعاطى مع هذه القضية على أنها ملف أمني 
ال أكثر، وتتوقع أو تحلم أن تعود األوضاع 
إلى ما قبل 2011، وتحاول تشويه صورة 
والتعامل  في سوريا  الكردي  الشعب  تاريخ 
إلى  تمت  ال  ووسائل  بطرق  الكرد  مع 

المواطنة قيد أنملة.
تمارس  السطور  هذه  كتابة  وحتى  إنه  إذ   

حكومة دمشق سياسة خبيثة وقذرة جداً تجاه 
من  قسراً  المهجرين  حيث  الشهباء  مناطق 
أرضهم وكذلك تجاه مهجري عفرين وسكان 
األدوية  دخول  فتمنع  األصليين،  المنطقة 
إلى  الطبية  والمستلزمات  األساسية  والمواد 
هذه المناطق في ظل ظروف الحياة الصعبة 
نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وغياب أبسط 
مقومات الحياة، أضف إلى ذلك فإن الكردي 
الهوية،  على  اعتقاله  »يتم  مهدداً  زال  ما 
يُمنع من السفر بين المحافظات السورية، ال 
المنتخب  في صفوف  الُكرد  لالعبين  يُسمح 
إلى  إضافة  األم،  بلغتهم  بالتحدث  السوري 
دمشق  في  الرسمي  لإلعالم  السلبي  الدور 
بين  والفتن  السموم  دس  في  يكمن  والذي 

الشعب السوري.
الروسية  الدعوة  دمشق  تقرأ  أن  نأمل  لذا 
إذا كانت تعتبر نفسها  بكل مسؤولية وطنية 
العاصمة السورية لكل السوريين، وأال تضع 
العصي في العجالت، وأالَّ تكون في صف 
للشعب  الحقيقي  العدو  التركي  االحتالل 
األول  والداعم  المنطقة  وشعوب  السوري 

لإلرهاب الذي يحتل األراضي السورية.
المقبلة  القليلة  األيام  هل  السؤال:  ويبقى 
السلطة  ذهنية  في  انفراجاً  معها  ستحمل 
السورية لقراءة الدعوات الروسية واإلدارة 

الذاتية في شمال وشرق سوريا للحوار؟

جيا كرد: مشاركة الممثلين الحقيقيين للشعب السوري 
ضرورية لحل األزمة

الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  أكد 
أن  كرد  جيا  بدران  سوريا  وشرق  لشمال 
الدولة التركية تحتل سوريا وهي بذلك تسعى 
في  إلى تقسيمها؛ وأوضح أن ذلك ظهر جلياً 
يمكن  ال  أنه  إلى  وأشار   ،16 أستانا  اجتماع 
تحقيق حل دائم وديمقراطي لألزمة في سوريا 
ما لم يشارك جميع الشعب السوري في مرحلة 

الحوار والمفاوضات..
آستانا  اجتماعات  من   16 الـ  الجولة  عقدت 
بين  الحالي  تموز  من  والثامن  السابع  يومي 
حل  إيجاد  بزعم  وتركيا(  وإيران  )روسيا 
الصادر  الختامي  البيان  لكن  السورية،  لألزمة 
عن االجتماع تناول مصالح الدول الثالثة على 
وكما  السورية،  لألزمة  الحلول  إيجاد  حساب 
جرت العادة في اجتماعات آستانا، حمل البيان 
الختامي العداء وكيل االتهامات لإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا بمحاوالت ما أسماه البيان 

باالنفصال.

املجتمعون يف آستانا يبحثون عن 
مصالحهم

حول ذلك ولمعرفة المزيد تحدث نائب الرئاسة 
المشتركة لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
بدران جيا كرد لوكالة هاوار لألنباء فقال: عقد 
اجتماع آستانا رقم 16 وحسب ما تدعي الدول 
الحل  إليجاد  وروسيا،  وإيران  تركيا  الثالثة، 
وتحقيق األمن واالستقرار في سوريا، لكن مع 
كل أسف االجتماع لم يؤِد دوراً كهذا حتى اآلن، 
ألن الهدف الرئيس لمجموعة آستانا هو حماية 
أكثر  وإدامة مصالح روسيا وتركيا وإيران ال 

وال أقل.
آستانا  اجتماعات  أن  إلى  كرد  جيا  ولفت 
للشعب  الحقيقيين  الممثلين  بغياب  دائماً  تعقد 
المجموعات  يتم إحضار بعض  السوري، فقط 
المسلحة المحسوبة على ما يسمى بالمعارضة 

في هذه االجتماعات، وهذه أجندة سياسية للدولة 
آستانا  اجتماعات  نتائج  تخدم  لم  لذا  التركية، 
السوريين على اإلطالق، المجتمعون في آستانا 
هم أكثر المستفيدين من هذه االجتماعات، وهم 
يبحثون عن مصالحهم فقط، والشعب السوري 
االجتماعات،  هذه  نتائج  من  كثيراً  تضرر 
الجميع يعلم أن احتالل عفرين كان إحدى نتائج 
آستانا وتسبب بتهجير أكثر من 300 ألف نسمة 
تهجير  في  سبباً  أصبحت  آستانا  عفرين،  من 
االحتالل،  وتوسيع  األزمة  وتعميق  السوريين 
الستهداف  منطلقاً  أصبحت  االجتماعات  هذه 
مناطق أخرى واحتاللها من قبل تركيا، النتائج 
المرة  هذه  آستانا  اجتماع  عن  تمخضت  التي 
أيضاً ال تخدم االستقرار والحل في سوريا بل 

تزيدها تعقيداً.
وأشار جيا كرد بالقول: تعتبر الدولة التركية أكبر 
السورية،  إلى حل لألزمة  التوصل  أمام  عائق 
من سوريا  مهمة  أجزاء  تحتل  التركية  فالدولة 
في  السوري  الشعب  من  كبيراً  قسماً  وهجرت 
هناك  وترتكب  عفرين،  مثل  المحتلة  المناطق 
جرائم حرب وإبادة، تركيا ترسخ نظامها هناك 
المجاالت  وفي  والثقافية  اإلدارية  الناحية  من 
األخرى، كيف يمكن تطوير الحل السياسي مع 
أنه من  يدل على  الممارسات؟ هذا  وجود هذه 

غير الممكن إيجاد حل من هذه السياسات.

املحتل الرتيك يسعى لتقسيم 
وتفتيت سوريا

تحتل  التركية  الدولة  أن  كرد  جيا  وأوضح 
نتائج  تقسيمها،  إلى  تسعى  بذلك  وهي  سوريا 
اجتماع آستانا ستفرز اتفاقات حول إدلب بهدف 
الحفاظ على الوضع القائم وإدامته، وهذا يعني 
كما  فيها  األوضاع  وبقاء  االحتالل  الدفاع عن 
التي  هي محتلة من قبل تركيا وجبهة النصرة 
لها عالقات وطيدة معها، في المناطق المحتلة 
تتبع تركيا سياسة قائمة على ضم تلك المناطق 
واحتاللها إلى األبد، وهذا عائق كبير أمام الحل. 
الذاتية  اإلدارة  يتهمون  بعدها  كرد:  جيا  وتابع 

وتركيا  )روسيا  وتزعم  االنفصال  بمحاوالت 
وهذا  االنفصال،  محاوالت  ضد  أنها  وإيران( 
نفاق كبير، الكل يعلم أن مشروع اإلدارة الذاتية 
ليس مشروعاً انفصالياً بأي شكل من األشكال، 
لكن لألسف دائماً يشار إلى اإلدارة الذاتية في 

االنفصال  تحاول  أنها  على  آستانا  اجتماعات 
وتقسيم سوريا، والحقيقة غير ذلك تماماً، وهم 
التركي  المحتل  منح  يحاولون  الوسائل  بهذه 
الفرصة باحتالل مناطق ومدن جديدة في شمال 
وشرق سوريا وإبادة الشعب الكردي، وهذا أمر 

خطير.
إلطالق  الروسية  بالدعوات  كرد  جيا  وذّكر 
نحن  وقال:  ودمشق  الذاتية  اإلدارة  بين  حوار 
في اإلدارة الذاتية عبّرنا عن استعدادنا للحوار 
مرة  ولكن  الروسي،  الموقف  إيجاباً  وقيّمنا 
اإلدارة  يتهم  آستانا  اجتماع  أن  رأينا  أخرى 
نثق  أن  لنا  فكيف  االنفصال  بمحاوالت  الذاتية 
بهم، ويظهرون اإلدارة الذاتية بأنها ليست إدارة 
إلى  المناطق  جميع  لعودة  ويدعون  شرعية 
يمكن  ال  السياسة  هذه  دمشق،  حكومة  سيطرة 

أن تخدم الشعب السوري وال سبل الحل.
وأشار جيا كرد: خالل آستانا 16 جرى الحديث 
جميع  إلى  المساعدات  إيصال  ضرورة  عن 
السوريين بدون تفرقة، األمر الذي وصفه جيا 
مرور  لربط  يسعون  باالزدواجية »ألنهم  كرد 
غير  أمر  وهذا  دمشق،  بحكومة  المساعدات 
مقبول، والجميع يعلم أن حكومة دمشق ال تقف 

هم  السوريين،  كل  من  متساوية  مسافة  على 
بهذه الطريقة يتسببون بإحداث تناقضات عميقة 
روسيا  أظهرت  أخرى  مرة  سوريا،  داخل 
تل  معبر  افتتاح  ورفضت  المعادي  موقفها 
يمكن  مقاربات غير عادلة، كيف  هذه  كوجر، 

فيها خمسة  يعيش  منطقة  المساعدات عن  منع 
نازح  مليون  عن  يزيد  وما  الناس  من  ماليين 
فإن  المنطقة  بمحاصرة  يتعلق  فيما  والجئ؟ 
مشتركة  رؤى  تتقاسم  وإيران  وتركيا  روسيا 
تحقيق  أجل  من  الحصار  إلدامة  وتسعى 

المصالح.

بالتوافق الرتيك »النرصة« تسيطر 
عىل إدلب

زعمت   16 آلستانا  الختامي  البيان  وبحسب 
داعش  محاربة  ستواصل  أنها  الثالثة  الدول 
الشخصيات  وجميع  الشام  تحرير  وهيئة 
لوائح  على  المصنف  القاعدة  بتنظيم  المرتبطة 
تساءل جيا  الصدد  الدولي، وفي هذا  اإلرهاب 
كرد: لماذا ال يحاربون المجموعات المتطرفة 
في سري كانيه وكري سبي وإدلب، أليس بدعم 
من تركيا تسيطر جبهة النصرة والمجموعات 
المتطرفة على نحو 80 بالمئة من مساحة إدلب، 
ونحن لدينا إثباتات ووثائق تتضمن قوائم بأسماء 
ما  في  منخرطين  داعش  من  المرتزقة  مئات 
يسمى بالمعارضة في سري كانيه وكري سبي 
المجموعات؟  تلك  لماذا ال يحاربون  وعفرين، 
محاربة  مسألة  الدول  تلك  حولت  ترى  يا  هل 
تحارب  هي  هل  فقط،  شعار  إلى  اإلرهاب 
اإلرهاب فعالً؟ إذا لم تتغير هذه النتائج وكذلك 
ينضم  ولم  آستانا  مجموعات  انضمام  طريقة 
السوريون الحقيقيون إلى هذه االجتماعات وإذا 
لم يكفوا عن النظر إلى قسم من السوريين بعين 
العداء؛ ال يمكن أن تؤدي آستانا دور الحل، لن 

نقبل أو ندعم هذه القرارات على اإلطالق.
ولفت جيا كرد إلى حساسية المرحلة الراهنة، 
التركية  الدولة  بقوله:  الحذر  إلى  الجميع  ودعا 
نجحت  في حال  المنطقة  للهجوم على  مستعدة 
قبل  من  األخضر  الضوء  على  الحصول  في 
وهذا  وأمريكا،  روسيا  مثل  األطراف  بعض 
الواليات  وعلى  الدوام،  على  قائم  الخطر 
األطلسي  شمال  حلف  ودول  وروسيا  المتحدة 
إفساح  وعدم  التركية  السياسات  دعم  عدم 
المجال مرة أخرى لتطبيق سياسة إبادة شعوب 
المنطقة، الدولة التركية المحتلة استفادت كثيراً 
المقبلة على  المرحلة  في  الدولية،  السياسة  من 
ناضل  شعبنا  حذراً،  ويكون  يحتاط  أن  الجميع 
من أجل اإلنسانية وقدم تضحيات جساماً، على 

الجميع تبني هذا النضال والدفاع عنه.
إزاء  أوروبياً  قلقاً  إلى أن هناك  ونوه جيا كرد 
التي  السياسة  وقال:  التركية  الدولة  سياسات 
والتهديد  األوروبية  الدول  ضد  تركيا  تنتهجها 
تثير  المتشددة،  والمجموعات  الالجئين  بورقة 
قلق الدول األوروبية، كما أنها ترفض سياسات 

في  نفوذها  توسيع  إلى  الرامية  التركية  الدولة 
أن  كيف  الجميع  رأى  لقد  واحتاللها،  المنطقة 
في  تسبب  سبي  وكري  كانيه  سري  احتالل 
مناطق  في  الظهور  داعش  مرتزقة  يعاود  أن 
يشكل  األمر  وهذا  الهول،  ومخيم  الزور  دير 
خطراً كبيراً يهدد الجميع. الدول األعضاء في 
التحالف الدولي ضد داعش متمسكون بالشراكة 
مع قوات سوريا الديمقراطية في مسألة محاربة 
اإلرهاب، إال أننا نقول إن هذا الدعم العسكري 
الذي يتم تقديمه ال يكفي لضمان هزيمة داعش 
بشكل كامل، ومن الضروري أن يتم تحول هذه 
االنتصارات العسكرية إلى مكاسب سياسية من 
أجل ضمان االستقرار لإلدارة الذاتية والمنطقة، 
ما نطلبه من الدولة األوروبية والتحالف الدولي 

هو تقديم الدعم لإلدارة الذاتية.

هدفنا األسايس االعرتاف باإلدارة 
الذاتية سياسياً

لمواصلة  ضرورة  هناك  كرد:  جيا  وأردف 
النضال الدبلوماسي لتكون المرحلة القادمة هي 
تحققت  لقد  الذاتية،  باإلدارة  االعتراف  مرحلة 
تتطور  المجال، حيث  هذا  في  كبيرة  تطورات 
مستويات  على  الذاتية  اإلدارة  مع  العالقات 
السياسية  المجاالت  مختلف  وفي  رفيعة 
إنها  تقول  أمريكا  واإلنسانية،  واالقتصادية 
سوف تواصل تعاونها مع اإلدارة الذاتية، ونحن 
سوف نواصل العمل من أجل التعريف باإلدارة 
الذاتية وإبرازها، يمكن لمشروع اإلدارة الذاتية 
سوريا،  في  السياسي  للحل  نموذجاً  يصبح  أن 
أوربا  في  العمل  نواصل  نحن  ذلك  وألجل 
ونطور  وروسيا  وأمريكا  األوسط  والشرق 
الشأن  بهذا  إيجابية  والمواقف  معهم،  العالقات 
وتعزيز  النضال  تصعيد  نواصل  أن  هو  المهم 

التنظيم لتحقيق ما نصبو إليه.
لإلدارة  التنفيذي  المجلس  رئاسة  نائب  واختتم 
كرد  جيا  بدران  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
حديثه قائالً: أجرينا العديد من اللقاءات، بعضها 
كان بناًء على دعوة من الدول نفسها، وبعضها 
نقاط  هناك  كانت  الذاتية،  اإلدارة  من  بدعوة 
النضال  منها  المباحثات،  تفاهم مشتركة خالل 
ضد داعش واالستقرار السياسي لإلدارة الذاتية 
وعدت  األطراف  من  العديد  هناك  ومناطقها، 
فقد  األسف  مع  وتقويتها،  الذاتية  اإلدارة  بدعم 
الحسابات  لتصفية  ساحة  إلى  سوريا  تحولت 
الدولية، وال يمكن تحقيق حل دائم وديمقراطي 
الشعب  لم يشارك جميع  لألزمة في سوريا ما 

السوري في مرحلة الحوار والمفاوضات.
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حلبية وزلبية... توأم الفرات

الحــــــــــرية

»األرواح المحترقة«..  تعرض ضمن إخفاٌق وإصرار...
فعاليات شهر الثقافة والفن

إعداد/ رؤى النايف 

ومواقع  قديمة  مدن  تحولت  قليلة  سنوات  خالل 
أثرية  قطع  ونهبت  للقتال،  ساحات  إلى  أثرية 
ودمرت مواقع أخرى كانت تحفظ بين جدرانها 

روايات من التاريخ.
دير  مدينة  غربي  شمال  التوأمان  المدينتان  تقع 
تغطيها  مرتفعة  هضبة  على  كم،   58 الزور 
البشري،  لجبل  امتداداً  تعد  بركانية،  حجارة 
ويقسمها الفرات إلى قسمين، فتصبح مدينة حلبية 
ومدينة  للنهر،  الغربية  الضفة  على  زنوبيا  أو 
بمسافة  الشرقية،  الضفة  على  زلوبيا  أو  زلبية 
ثالثة كيلومترات بينهما نفق تحت الماء وجسر 

حربي يصل بينهما.

بنادقهم تفتك باآلثار

عمل مرتزقة داعش على تدمير اآلثار والمواقع 
سبيل  في  وممنهجة،  تخريبية  بطريقة  األثرية 
مع  تماشياً  المناطق  وتقسيم  سيطرتهم  بسط 
لتدميرها  سعى  التي  األماكن  ومن  مصالحهم، 
الرقة  مدينة  لفصل  وذلك  وزلبية،  حلبية  جسر 

عن دير الزور.
النقطة  هذه  في  كبرى  أهمية  المدينتين  ولموقع 
من نهر الفرات، إذ يشكل موقعاً عسكرياً ممتازاً 
لتحصينه الطبيعي بالصخور الشاهقة الموجودة 
على سفح الهضبة، حيث بنيت هناك مدينة تسمى 
»الخانوقة« في العصر العباسي، وسميت كذلك 

الختناق النهر هناك من الصخور واألحجار.

ملحة عن تاريخ املدينتني

كما يتحكم هذا الموقع بالطريق النهري وطريق 
ويعود  منه،  القريبة  البرية  التجارية  القوافل 
واآلشوري،  البابلي  العهدين  إلى  المدينتين  بناء 
عليهما  وبالثورة  حينها  بالوالء  لهما  دانتا  إذ 
أحياناً أخرى، حتى قام الملك اآلشوري »آشور 
ناصر« بحملة عسكرية، سنة 878 قبل الميالد، 
قلعتين  مكانهما  وبنى  وخربهما  بأهلهما  ونكل 

على ضفتي النهر.
غير  سكاناً  أن  التاريخية  المصادر  وتذكر 
اآلراميين  قبل  حلبية  مضيق  سكنوا  معروفين 
بقرون عديدة، وفي عهد السلوقيين وجدت عدة 
مدن في ممر حلبية، ولكنها زالت بشكل كامل 
ولم يبق من آثارها شيء، ولما نمت مملكة تدمر 
الشرق،  مدن  أكبر  من  جعلها  الذي  النمو  ذلك 
وبسطت سيطرتها على ضفاف الفرات؛ جعلت 
منها  الشرق  إلى  تبعدان  اللتين  المدينتين  من 
مسافة 165 كم، مركزين تجاريين هامين بفضل 

موقعهما الجغرافي والتجاري المميزين.

موقع حصني ومكانة دينية 
واجتامعية

فإن  والتجارية،  الجغرافية  األهمية  عن  وفضالً 
مميزاً،  عسكرياً  حصناً  يشكل  المدينتين  موقع 
العمارة  من  بنائها  في  قالعهما  طراز  ويقترب 
العسكرية البيزنطية، وتتميز مدينة حلبية بشارع 
ببابي  يمر  الجانبين،  على  رخامية  أعمدة  ذي 

المدينة الجنوبي والشمالي.
وأبراج  للقضاء  ودار  كنيسة  وجدت  كما 
األهرامات  تشبه  كمدافن  استخدمت  وأهرامات 
التدمرية وحمام ومطابخ، وعثرا على الكثير من 
المدينة  في  قماشية صنعت  وقطع  الطبخ  أواني 
حقيقة  حضارة  على  يدل  مما  الوقت،  ذلك  في 
ذلك  في  المدينة  بها  تميزت  اقتصادية  ونهضة 

التاريخ.

مدينة زلبية

ضفة  على  تقع  التي  المدينة  تلك  هي  وزلبية 
الفرات الشرقية جنوب حلبية، كانت تشبه توأمها 
في معظم تفاصيل بنائها ونمط عيش أهلها، وهي 
مرتفع من الحجر الجصي كانت عليه قلعة ذات 
المرتفع  هذا  النهر  جرف  وقد  وأبراج،  أسوار 
ألنه يمر من تحته مسرعاً، وذهب بمعظم القلعة.
وعلى سفح هضبة حمة الجزيرة آثار رسوم أبنية 
من الحجر البازلتي، هي زلبية القديمة اآلشورية 
التدمرية، كما تشاهد إلى الشمال من القلعة بقايا 

سد كان قائماً على الفرات استخدم لغايات الري 
والزراعة والحد من فيضان النهر.

جر  ومدنها  التجارية  تدمر  أهمية  تعاظم  ولكن 
عليها الويالت ولفت نظر الغزاة المنافسين، فقام 
ومنها  مدنهم  وتدمير  التدمريين  بقتال  الرومان 
حلبية وزلبية. وتذكر بعض الروايات التاريخية 
في  لها  الرومان  بعد حصار  زنوبيا،  الملكة  أن 
تدمر، تسللت محاولة الوصول إلى حلبية وزلبية 
على شاطئ الفرات، لكن حامية رومانية قامت 

بأسرها.

عاشت الحروب يف كافة العصور

منطقة  لتصبح  وزلبية  حلبية  الرومان  ودمر 

التوأمين  المدينتين  حضارة  قصة  تسرد  أثرية 
اللتين تغفوان على كتف الفرات.

والجدير بالذكر أن المدينتين تابعتان إداريا لبلدة 
االسرائيلي  الطيران  وقصفها  سبق  التي  الكبر 

بذريعة وجود مفاعل نووي.
التوأمان شاهدتان على عصور  المدينتان  بقيت 
معارك  عليها  وتعاقبت  السنين  مئات  خلت 
وإمبراطوريات وبقيت أحجارها صامدة تحكي 

قصص الماضي.
معارك  رحى  الحالي  وقتنا  في  عليها  لتدور 
عدة وتنال نصيبها من التخريب والدمار حالها 
حال آثار سوريا التي تعرضت للدمار والسلب 

والنهب من تجار األزمات والحروب.

بول إيلوار 
ترجمة / ليلى الدردوري 

فوق دفاتري المدرسية
فوق »قمطر« طاولتي

واألشجار
فوق الرمل فوق الثلج

أكتب اسمك
فوق كل الصفحات المقروءة
فوق كل الصفحات البيضاء

الحجر، الدم
الورق أو الرماد

أكتب اسمك
فوق الصور الذهبية

فوق أسلحة المحاربين

فوق تيجان الملوك
أكتب اسمك فوق

الدغل والصحراء
فوق األعشاب

فوق صدى طفولتي
أكتب اسمك

فوق عجائب الليالي
فوق الخبز األبيض للنهارات

أكتب اسمك
فوق كل قصاصاتي

الالزوردية
فوق بركة الشمس العفنة
فوق بحيرة القمر الحي

أكتب اسمك
فوق الحقول وفوق المدى

فوق أجنحة العصافير
أكتب اسمك

فوق كل نسمة فجر
فوق البحر فوق السفن

فوق الجبل المختل
أكتب اسمك

فوق رغوة السحاب
فوق عرق الرعد

فوق المطر الكثيف والبارد
أكتب اسمك

فوق األشكال المتأللئة
فوق أجراس األبواب
فوق الحقيقة الفيزيائية
فوق الممرات الساهرة

فوق الطرقات المبسوطة

فوق المصباح الذي ال ينطفئ
أكتب اسمك

فوق الفاكهة المشطورة
إلى شطرين
من غرفتي

فوق سريري القوقعة الفارغة
أكتب اسمك

فوق عيني بابي
فوق األشياء األليمة

فوق موجة النار المباركة
أكتب اسمك

فوق جبين أصدقائي
فوق كل يد ممدودة

أكتب اسمك
فوق واحدة المفاجآت

فوق الشفاه اليقظة
فوق مصابيحي

فوق جدران أعدائي
أكتب اسمك

فوق الغياب القمري
أكتب اسمك

فوق األمنية بال ذكرى
أكتب اسمك

وبقدرة كلمة واحدة
أبدأ ثانيةً حياتي

فأنا ولدت
كي أتعرف عليك

كي أسميك...«

عبد هللا محمد بوخمسين 
)كاتب وشاعر/ السعودية(

المصلحين  إنني أظن أن سبب إخفاق كثيٍر من 
ومعارفهم  وثقافاتهم  تخصصاتهم  تنوعات  بكل 
في إقناع مناصحيهم بأفكارهم العقدية والتربوية 
اعتقادهم  من  جزًءا  يعتبرونها  التي  والمعرفية 
هو ربط تلك النصائح والتوجيهات بما يعتقدون 
كذلك  ويربطونه  المطلقة،  الحقيقة  بأنه  ويرونه 
المتدينين(  )فقط  األخروي  العقاب  من  بُحزٍم 
حيث يوغلون في تخطئة اآلخرين بل وانحرافهم 

حتى يتبعوا ملتهم.

 إن التكرار واإللحاح في النصح بهذا األسلوب 
منفراً  يُعتبر  الزمن  عليه  عفا  الذي  المتوارث 
بين  استبياناً  عملنا  لو  فإننا  ولذلك  وصادماً، 
قليلة  نسبٍة  غير  نجد  لن  فإننا  المستهدفين 
استوعبت  أقل  ونسبة  اقتناع  دون  استوعبت 
باقتناع والباقي لم يستوعب ولم يقتنع، إن هؤالء 
عولمة؛  عصر  في  أننا  يُدركوا  لم  الناصحين 
جعل المعلومة في متناول كل الشرائح العمرية 
والعلمية  الثقافية  المستويات  بجميع  والفكرية 
غير  من  ذلك  ضد  هم  ومن  اختالفاتهم  وبكل 
يُدركوا  لم  إنهم  ثم  المثقفين،  غير  أو  المتعلمين 
تعددت  قد  بكل تخصصاتها  المعرفة  أن وسائل 
وأصبحت أكثر تأثيراً وأيسر تناوالً وأكثر ثقةً، 
محاضر  أو  خطيب  من  المجتمعات،  كل  عند 
يقف أمام جمهور قلَّ أو كثر، وهو يُقدم لهؤالء 
الحاضرين نصائحه ليهديهم بها إلى طريق يظنه 

الحق والخير.
هذه  رغم  هؤالء  يظل  متى  إلى  هنا:  السؤال 
التقنيات  وهذه  والمعرفية  العلمية  التغيرات 

التي تتطور باللحظة يعتقدون أنهم األوفر حظاً 
البعد  هذا  يعيشون  متى  وإلى  قَبوالً؟  واألكثر 
الفكري المتزاحم والمتناقض مع فكرهم ونمطه؟ 
وإلى متى يعيشون خارج دائرة الوعي الجمعي 

في الالوعي الفردي؟ 
إنني أظن أن هؤالء يعون تمام الوعي ويُدركون 
كل اإلدراك كل هذه التطورات، بل ويعيشونها 
ويستخدمون تقنياتها ويستفيدون منها بكل حرفية 
واقتدار... إن كان ذلك حقيقةً فيهم فإذن ال بد من 

طرح السؤال التالي:
لماذا ال يتغيرون عن مسارهم وتراثيتهم؟

لمناكفة  ليس  عليه  هم  ما  على  بقاءهم  أن  أظن 
على  يعتبرونهم  والذين  معارضيهم  من  غيرهم 
وجدوا  كونهم  ذلك  أوعز  إنني  ُهدى...  غير 
من  حققوه  وما  وعليه  فيه  هم  ما  على  أنفسهم 
بقدرتهم  مادية ومعنوية وذلك  مصالح شخصية 
على خلق أتباع ومؤيدين يدعمونهم ويُناصرونهم 

ولذلك استساغوا ما هم عليه... 

التي  والفن  الثقافة  شهر  فعاليات  سلسلة  ضمن 
نظمتها حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، قدمت 
بعنوان  مسرحياً  عرضاً  للمسرح  ليلون  فرقة 

»األرواح المحترقة«.
وتحت شعار »بالثقافة وفن األمة الديمقراطية.. 
سندحر االحتالل وننتصر«، قدمت فرقة ليلون 
»األرواح  بعنوان  مسرحياً  عرضاً  للمسرح 
المحترقة« والذي يتناول حلم العودة إلى مدينة 

عفرين المحتلة.
والمسرحية من تأليف وإخراج عدنان مصطفى 

ورابرين حسن، وتتحدث عن آالم النازحين في 
مخيمات اللجوء، وعّما تتعرض له مدينة عفرين 
من سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي 

على يد االحتالل التركي ومرتزقته.
فكرة  المحترقة«  »األرواح  مسرحية  وتطرح 
بينما  المحتلة،  عفرين  إلى  والالعودة  العودة 
تركها  وعدم  بأرضهم  تشبثهم  الممثّلون  يؤّكد 
على  باديًا  الشعور  هذا  كان  حيث  للمحتلين، 

مالمح المشاهدين أيًضا.
والجدير بالذكر أن مسرحية األرواح المحترقة 
نالت جائزة أفضل نّص مسرحي، خالل عرضها 
في مهرجان يكتا هركول في دورته الخامسة في 

الثالث من شهر نيسان من العام الجاري.
في  والفن  الثقافة  شهر  فعاليات  وتستمر  هذا، 
مدينة قامشلو يوم األحد بعرض فيلم سينمائي، 
وذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

وكالة هاوار

تفشي المرض النفسي بين األطفال 
المهاجرين على أبواب أوروبا

معمل  من  العلوي  الطابق  في  »نواب«  يقف 
غربي  في  باتراس  مرفأ  على  يطل  مهجور 
وساقه  األيسر  ساعده  الندوب  تغطي  اليونان. 
يتناقض  المع  زهري  بلون  بقليل  الركبة  فوق 
مع بشرته الداكنة. هي جروح أُصيب بها جراء 
مركز  في  محتجزاً  كان  عندما  لنفسه  إيذائه 

االعتقال في ماالكاسا.
اليونان  شهدته  الذي  األول  التام  اإلقفال  خالل 
جائحة  جراء   2020 )آذار(  مارس  شهر  في 
ضمن  المهاجرين  آالف  احتجاز  تم  كورونا، 
مخيمات مغلقة في جزر بحر إيجه عقب فرض 
البالد،  مستوى  على   19 بكوفيد  تتعلق  قيود 
األمر الذي حال دون انتقال طالبي اللجوء إلى 

البر اليوناني الرئيسي.
الذين  اللجوء  وطالبو  المهاجرون  واحتُجز 
في  االكتظاظ وظروف غير صحية  عانوا من 
»المأزق  تسمية  عليه  يُطلق  ما  في  المخيمات 
قانوني« أي أنهم أصبحوا طي النسيان قانوناً. 

بأي  القيام  النهار من دون  »كنت أجلس طوال 
لم  وحسب.  أنتظر  »كنت  نواب.  يقول  شيء« 
ما  وتذكر  التفكير  سوى  أفعله  ما  هنالك  يكن 
نفسي،  أذيت  عندما  األم.  بلدي  في  لي  حصل 
ساعدني األلم الجسدي على نسيان األلم النفسي 

لبعض الوقت«.
الرابعة عشرة  بعمر  أفغانستان  غادر »نواب« 
وسافر عبر إيران وتركيا قبل أن يتم تهريبه إلى 
اليونان بالزورق. ما إن وصل حتى تم اصطحابه 
إلى مركز احتجاز ماالكاسا، حيث  الفور  على 

احتُجز برفقة صديقه حسام.
تضيء بعض حبيبات النمش المتناثر وجه حسام 
له قبل عامين،  الداكنة. يرينا صورة  ومالمحه 
يشبه  ال  يكاد  العضالت  مفتول  فتى  فيها  يبدو 
»هذا  هنا.  أمامنا  الواقف  الهزيل  الشخص  أبداً 
ما فعلته بي الرحلة إلى أوروبا«، يقول حسام. 
»بقيت في المستشفى لمدة شهر«، يتابع شارحاً 
التي  العميقة  الندوب  ليظهر  قميصه  رفع  وقد 
غطت معدته وصدره. أصاب نفسه بجروح في 
يكن  »لم  ماالكاسا.  للهروب من  يائسة  محاولة 
للخروج من هنا. ال  الطريقة  أمامي سوى هذه 
بهذا  إذا كانت إصابتك  إال  تذهب لرؤية طبيب 
لدرجة  عميقة  جروحه  كانت  بالفعل،  الحجم«. 

أنه وجب تقطيبها معاً.

ليست هذه بالظاهرة الجديدة، إذ تحذر التقارير 
الواردة من عام 2017 بأن المهاجرين وطالبي 
الجزيرة  مخيمات  في  المحتجزين  اللجوء 
في  أنفسهم  إيذاء  إلى  يلجؤون  كانوا  اليونانية 
التي  الصعبة  الظروف  من  للهرب  محاولة 

يعيشونها.

حصار

عام  أُبرمت  التي  االتفاقية  تطبيق  بدء  منذ 
وتركيا إلغالق  األوروبي  االتحاد  بين   2016
حوصر  أوروبا،  وسط  إلى  الهجرة  ممرات 
اليونان  بين  البلقان  بلدان  في  األشخاص  آالف 
من  االوروبي  لالتحاد  التابعة  شنغن  ومناطق 
العودة  أو  قدماً  المضي  على  قدرة  أي  دون 
أدراجهم. وأتت الجائحة لتزيد الطين بلة وتفاقم 

الوضع أكثر.
علق المهاجرون وطالبو اللجوء الذين ال يملكون 
وأصبح  قانوني  مأزق  في  هوية  أوراق  أي 
إن  إذ  اليونان.  في  متزايد  بشكل  هشاً  وضعهم 
مقدونيا  إلى  الحدود  ويجتازون  يحاولون  الذين 
أو  لإلساءة  التعرض  يواجهون خطر  ألبانيا  أو 
الصد من قبل سلطات الحدود أو المهربين. أما 
الذين يختارون البقاء فيواجهون نقصاً حاداً في 
الخدمات الصحية المالئمة والرعاية الطبية في 
المخيمات ويعيشون التعذيب النفسي الناتج عن 

عملية بيروقراطية يبدو أنه ال نهاية لها.
الدعم  غياب  ومع  الطويلة،  الفترة  هذه  خالل 
التام،  اإلقفال  فترات  أقسى  وفي  الرسمي 
المساعدات اآلتية من مبادرات  تضاءلت أيضاً 
الحكومية،  غير  والمنظمات  الشعبي  التضامن 
من  المنظمات  من  قليلة  قلة  سوى  تتمكن  ولم 

االستمرار في تسيير أعمالها.

العام  خالل  النفسية  الصحة  تداعيات  وبلغت 
في  هوية  وثائق  يملكون  ال  للذين  الماضي 
اليونان مستويات ضخمة، خصوصاً للقاصرين 
يكونون  والذين  ذويهم  من  المصحوبين  غير 
االستغالل  أشكال  لكافة  عرضة  خاص  بشكل 

واإلساءة.

مخاطر التهريب

يضطر العديد من القاصرين غير المصحوبين 
من ذويهم إلى العمل باإلكراه لصالح المهربين 
لتجنب  الطرقات  على  ومرشدين  كمراقبين 
على  يُجبرون  أنهم  كما  الشرطة،  دوريات 
العمل  حتى  أو  المخدرات  وبيع  الشاحنات  فتح 
تكاليف  لتسديد  المال  جمع  بهدف  الدعارة  في 
اإلطار،  هذا  وفي  الرحلة.  من  التالية  المرحلة 
يقول محام يوناني يتخذ من أثينا مقراً له ويتمتع 
بخبرة سابقة في العمل في جزيرة ليسبوس: »من 
المعروف والمعلوم بوضوح أن القاصرين غير 
المصحوبين بذويهم يُجندون للعمل في الدعارة. 
وغالباً ما يكون زبائنهم رجاالً يونانيين محليين 

مقابل 5 أو 10 يورو«.
ويتراجع التمييز القانوني بين التهريب )الحركة 
الفردي(  )االستغالل  واالتجار  الحدود(  عبر 
تقارير  تقر  وبالتالي،  المستويات.  أدنى  إلى 
االتحاد األوروبي بأنه غالباً ما يقطع المتاجرون 
لألشخاص وعوداً كاذبة بالترحيل بهدف جذب 

الضحايا للعمل معهم.
»قد يبدو األمر غريباً بالنسبة إليك، ولكن أعز 

نواب.  يكشف  المهربون«،  هنا هم  لنا  أصدقاء 
»ال أحد طيب معنا هنا ألن ما من أحد يكترث 
العثور  هو  به  القيام  بوسعك  ما  جل  ألمرنا. 
على بعض الخير في األشرار ألنهم على األقل 

سيحمونك في وجه األكثر سوءاً«.
وليس االستغالل واالتجار سوى أحد المخاطر 
وعلى  اليونان  في  القاصرون  يواجهها  التي 
أوروبا.  إلى  البلقان  من  الممتد  الطريق  طول 
القارة،  عبر  التام  اإلقفال  قيود  فرض  فقبل 
الحدود  العنف على  مبادرة شبكة مراقبة  بدأت 
)BVMN( بجمع بيانات توثق تزايد العنف في 
عمليات الصد التي تمارسها الشرطة وعناصر 

ضبط الحدود في أوروبا الشرقية.

قصص عنف

وإلى  باتراس،  في  نفسه  المهجور  المصنع  في 
جانب نواب وحسام، التقينا عشرات الفتيان الذين 
تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً والذين أتوا 
في معظمهم من باكستان أو أفغانستان أو بلدان 
شمال أفريقيا. يخبرنا جميعهم وتقريباً من دون 
المعاملة  العنف وسوء  استثناء قصصاً عن  أي 
التي عانوا منها على أيدي شرطة الحدود، سواء 
في تركيا أو اليونان أو بلدان البلقان على طول 

مسار رحلتهم.
أفغانستان، لصد  منير، وهو شاب من  تعرض 
عنيف خالل انتقاله من كرواتيا إلى البوسنة في 
الندوب  بهذه  »أُصبت   .2021 )نيسان(  أبريل 
من شظايا ناتجة عن انفجار لغم قرب منزلي في 
أفغانستان« أخبرنا بهذا وهو يشير إلى عالمتين 
داكنتين على كتفه. »ولكن هذه العالمات هنا في 
األسفل هي ما تبقى من الكدمات التي تلقيتها من 

الشرطة الكرواتية«.
غير  القاصرين  ضد  العنف  أن  إلى  يُشار 
المصحوبين من ذويهم خالل عمليات الصد هي 

ممارسات متكررة وموثقة.
فهو  منير،  عمر  تخمين  مستحيالً  يكون  يكاد 
القامة وظهره محدودب قليالً مع عينين  طويل 
المعتين يغطيهما شعر أسود كثيف وطويل يبعده 

عن وجهه مراراً بحركة متكررة من رأسه.
تسلق  جراء  وآثاراً  جروحاً  يديه  راحتا  تحمل 
السفن  تنقلها  التي  الشاحنات  ثم  السياجات ومن 
في  والبندقية  أنكونا  إلى  باتراس  من  المسافرة 
تقضي  »الخدعة  بأن  منير  يخبرنا  إيطاليا. 
ُصنعت  التي  الشاحنات  تلك  قرب  بالركض 
أغطيتها من القماش المشمع وإحداث فتحة في 

التسلل  ثم  الشاحنة ومن  أو على جانب  األعلى 
إلى داخلها. متى أصبح المرء في الداخل، يقوم 
الداخل لكيال يالحظ  الشاحنة من  بلصق غطاء 

عناصر شرطة الحدود الفتحة«.

املال سبب للهجرة

يتواصل غالبية الشبان في المعمل المهجور مع 
عائالتهم. يعلم أهلهم بأنهم يقومون بتلك الرحلة 
ولكن قلة منهم يدركون فعالً الظروف الحياتية 
التي ترافق هذه الرحلة. ويتابع منير قائالً »ال 
المال  بإرسال  سأبدأ  متى  يسألني  والدي  ينفك 
أكثر  منذ  هكذا  أعيش  أنني  يعرف  ال  هو  لهم. 
من سنة. ال أحد منا يود أن يعرف ذووه ما الذي 

يعانيه، فهذا سيفطر قلوبهم«.
تتسبب الصدمة الناتجة عن العنف على الحدود 
عن  فضالً  الصحية  الرعاية  ظروف  وتدهور 
التعرض لالستغالل داخل المخيمات وخارجها 
في أزمة صحة ذهنية متفاقمة ومنتشرة. يُعتبر 
الفتيان غير المصحوبين من ذويهم الفئة السكانية 
توقع  الصعب  ومن  ذلك،  جراء  تأثراً  األكثر 

األثر الذي ستسببه هذه المعاناة على مستقبلهم.
واضحة  المدقع  والفقر  العوز  عالمات  تبدو 
على وجوه وأجساد كافة الشبان الذين قابلناهم. 
تقارير  اإلنسانية  المنظمات  من  العديد  وتنشر 
عن ازدياد حاالت االنتحار واضطرابات ما بعد 
الصدمة وتعاطي المخدرات والقلق في أوساط 
القاصرين غير المصحوبين من ذويهم، كما تم 
إجراء دراسات علمية تتناول تأثيرات الجائحة 
على الالجئين الشبان بشكٍل خاص. وفاقم تفشي 
وباء كورونا وضع القاصرين الصعب والقاسي 

أصالً على خط رحلة البلقان.
وتعني اآلثار المشتركة للوباء وتطبيق ضوابط 
من  خطة  أي  وغياب  صرامة  أكثر  حدودية 
القاصرين  توطين  إلعادة  األوروبي  االتحاد 
أن  خطر  وجود  ذويهم  من  المصحوبين  غير 
اعتماداً  أكثر  الضعفاء  األطفال  مئات  يصبح 
على المهربين والمتاجرين بالبشر أثناء رحلتهم 
للوصول إلى أوروبا، األمر الذي يتسبب بضرر 
دائم لجيل من الشبان المحاصرين على الحدود 
األوروبية. »من الرهيب ما يحدث لنا«، يقول 
نواب. »ولكن تأكدوا بأنني سأصل أوروبا في 
السؤال: بأي حاٍل  يبقى  المطاف«. ولكن  نهاية 

سيبلغها؟
وكاالت
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رواج المخدرات بين شباب السويداء وسط غياب مراكز عالج

إجبار الصبيان على أن يتصرفوا كالرجال يلغي شخصياتهم

استمرت  منتظمة  لجلسات عالج  بعد خضوعه 
شهرين لدى طبيب نفسي إلى جانب دعم عائلته، 
أقلع رجب الفاضل )27عاماً( وهو اسم مستعار 
عن  سوريا،  جنوبي  السويداء  مدينة  من  لشاب 

تعاطي الحشيش.
وبدأ  صحته  تدهورت  إذ  عام،  قبل  ذلك  وكان 
أفقدته  وهضمية  صدرية  مشاكل  من  يعاني 
إلى  باإلضافة  وزنه،  من  كيلوغرامات  عشرة 
زيادة الحالة العصبية لديه وحصول اضطرابات 
نفسية شديدة جعلت الكثير من أصدقائه يتجنبون 

مخالطته والجلوس معه.
الحشيش  تعاطي  ظاهرة  السويداء  في  وتنتشر 
ظل  في  الكبتاغون،  مثل  المخدرة  والحبوب 
لمعالجة  حكومية  مراكز  ألي  المنطقة  افتقار 
حاالت التعاطي. ويرى سكاٌن أن ذلك يعد سبباً 
رئيسياً لعدم التعافي وازدياد انتشار تلك المواد.

عشر  منذ  المستمرة  السورية  األزمة  وكانت 
أهم  من  أمني  انفالت  من  رافقها  وما  سنوات 
المخدرة  المواد  تعاطي  وترسخ  انتشار  عوامل 

بشكل شبه علني.
الحشيش،  بتدخين  الشاب  بدأ  عام 2017  ومنذ 

وذلك إثر توفره »بكثرة« في السويداء، إال أنه 
اآلن أمسى مختلفاً صحياً ونفسياً، على حد قوله.
والترويج  تفشي  في  الحقيقية  المخاطر  وتكمن 
حيث  صحياً،  األشخاص  بتدمير  للمخدرات 
وارتفعت  الدموي  التسمم  حاالت  تزايدت 
وتدهورت  والمعدة  الرئة  سرطان  معدالت 
الصحة النفسية لعشرات اليافعين، بحسب أطباء 

من السويداء.
المرتبة  في  واالقتصادية  المادية  اآلثار  وتأتي 
واالفتقار  اإلفالس  حاالت  زيادة  حيث  الثانية، 
المادي العام للسكان وتضخم معدالت السرقات 
لدى الشباب المتعاطين بعد أن تركوا مهنهم التي 
كانوا يزاولونها وتوجههم إلى السرقة للحصول 

على المال.
الجاهزة من نوع  الحشيش  ويبلغ سعر سيجارة 
ليرة  آالف  ثمانية  مدكوكة(  طويلة  )حمراء 
سورية، فيما يبلغ سعر حبة الكبتاغون 17000 

ليرة.

استهداف فئة الشباب

اسم  وهو  عاماً(   50( الصالح  فضل  وبحسب 
مستعار لمرشد نفسي يعمل في الحقل اإلنساني 
فإن  بالسويداء،  المدني  المجتمع  منظمات  في 
المخدرات تنتشر أكثر بين فئة اليافعين والشباب 
و27   14 بين  تتراوح  التي  األعمار  وخاصة 

عاماً.
بلغت   ،2021 عام  وحتى   2015 عام  ومنذ 
يتابع  »الصالح«  كان  الذين  اليافعين  أعداد 
حالتهم الصحية، وطبيب نفسي آخر كان يتعاون 
وشاباً.  يافعاً  فقط، 90  السويداء  مدينة  في  معه 
تتجاوز ذلك  السويداء  الحقيقية في  لكن األعداد 

»بكثير«، بحسب الطبيب.
وأشار إلى أن بعض الحاالت التي قام بمتابعتها 
النكوص  إلى  تعرضت  استشفائها  على  والعمل 
ألسباب  الحشيش  تعاطي  ومعاودة  االستشفائي 
وافتقار  العائالت  تعاون  عدم  إلى  أرجعها 

المنطقة لمراكز معالجة المدمنين.

الحاالت هي  لبعض  متابعة  يحدث من  ما  وكل 
األطباء  بعض  قبل  من  فردية«  »اجتهادات 
والمرشدين النفسيين وذوي المتعاطين. وبلغ عدد 

الرمحين  التي سجلت في عيادة سمير  الحاالت 
نفسي،  لطبيب  مستعار  اسم  وهو  )40عاماً(، 
المخدر  الكبتاغون  وحبوب  الحشيش  لمتعاطي 
بين  منذ 2017، 44 حالة، تراوحت أعمارهم 

15 و25 عاماً.
خمسة  على  القبض  ألقي  أسبوع،  نحو  وقبل 
وهم  عاماً،  الـ18  أعمارهم  تتجاوز  ال  يافعين 
البنايات  إحدى  في  الحشيشة  سجائر  يتعاطون 
التي لم يستكمل بناؤها، حيث يلجأ متعاطون إلى 
أبنية سكنية قيد اإلعمار وعمارات على الهيكل 
)قيد اإلنجاز( لتعاطي تلك المواد، بحسب سكان 

محليين.

اتهامات

واتهم »الرمحين« ومتعاطون، فصائل حزب هللا 
بأنها هي من تدخل »الحشيشة البعلبكية« )نسبة 
السويداء بغرض  إلى  بلبنان(  بعلبك  إلى منطقة 
الترويج لها بين الشباب ونقل كميات كبيرة منها 
لبنان  من  محملة  شاحنات  وتدخل  األردن.  إلى 
ذكره  لما  وفقاً  ودرعا،  السويداء  ثم  دمشق  إلى 

مروجون لنورث برس.
متقاعدين  لضباط  سابقة  تصريحات  وبحسب 
برس،  لنورث  الحكومية  القوات  عن  ومنشقين 
فإن منطقة اللجاة التي تتوسط درعا والسويداء، 

تشهد نشاطاً أمنياً وعسكرياً الفتاً من قبل قوات 
تم  ممن  له  تتبع  وعناصر  اللبناني  هللا  حزب 
فإن  لهؤالء  ووفقاً  المنطقة.  أبناء  من  تجنيدهم 
في  أساسية  قرى  سبع  في  يتمركز  هللا  حزب 

منطقة اللجاة.
وفي آذار الماضي، نشرت نورث برس، تحقيقاً 
بعنوان »من وإلى قامشلو طرق عالم المخدرات 
سالكة«، كشف فيه تاجر ألقي القبض عليه في 
مناطق اإلدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، عن 
قامشلو،  إلى  المخدرات  لدخول  مسارين  وجود 
إيران  من  والهيروين  لبنان  من  »الحشيش 
والعراق، يتم إرسال الهيروين إلى لبنان لتخفيف 
كثافتها ثم إعادتها مجدداً إلى سوريا«. وأضاف 
صنفا  »يأتي  التحقيق:  لمعد  حينها  التاجر 
الحشيش والهيروين المعدّل من لبنان عن طريق 
تجار لديهم عالقات جيدة مع عناصر حزب هللا، 
ويدخالن األراضي السورية بواسطتهم، لتوّزعا 

فيما بعد حسب الطلب«.
تتعرض  السويداء  أن  »الرمحين«  ورأى 
للمخدرات  الترويج  في  شرسة«  »لهجمة 
إن  وقال  الشباب،  فئة  بين  وخاصة  والحشيشة 
خارجية  قوى  قبل  من  يأتي  االستهداف  هذا 
وتسهيل  غطاء  »وتحت  اسمها  يحدد  لم  إقليمية 

حكومي صارخ لغايات سياسية واقتصادية«.

نتائج  عليه  تترتب  لمشاعرهم  األطفال  قمع 
األكاديمي  المستوى  تدني  من  بدءاً  سلبية 
مخاطر  على  ينطوي  سلوك  إلى  وصوالً 

صحية مثل تعاطي المخدرات.
أن  الصغار  أوالدهم  من  اآلباء  يطلب 
يتصرفوا كالرجال ويعملون على منعهم من 
البكاء وإظهار مشاعر الخوف مثل الفتيات.

أن  على  سيساعدهم  ذلك  أن  ويعتقدون 
وقادرين  وحازمين  أقوياء وشجعاناً  يكونوا 
على الدفاع عن أنفسهم في وجه المتنمرين، 
لكن خبراء علم النفس يؤكدون أن ذلك يلغي 

شخصيتهم ومواضع تميزهم.
ليست  الصفات  هذه  إن  الخبراء  ويقول 
أبناؤهم  يكون  أن  يريدون  فاآلباء  سيئة، 
أقوياء وشجعاناً وحازمين بالفعل، ولكن هذه 
السمات يمكن أن يتعلموها دون أن يقول لهم 
بتلك  لتكونوا  معينة  هناك طريقة  إن  اآلباء 

الصفات.
ويقول الدكتور مايكل سي رايشرت، مؤلف 
كتاب »كيف تربي صبياً«، »غالباً ما يطلب 
مثل  يكونوا  أن  يكبرون  وهم  األطفال  من 
مع  حتى  ألنه  عدة  أضرار  ولهذا  الرجال، 
بتعليم  ينشغلون  حينما  الحسنة،  اآلباء  نية 
أن  يمكن  رجاالً،  ليكونوا  دروساً  األوالد 

األطفال  شخصيات  إلغاء  إلى  ذلك  يؤدي 
أيضاً(  و)يؤدي  الفريدة،  تميزهم  ومواضع 

إلى وضعهم في قوالب تقليدية بالقوة«.
األطفال  معظم  يتعلم  الحالة  هذه  في 
وقمعها  مشاعرهم  على خصوصية  الحفاظ 
وتجاوزها، باستثناء الغضب بالطبع، وغالباً 
ما يفقدون بحلول سن الرشد التواصل مع ما 
االعتراف  فقدانهم  عن  به، فضالً  يشعرون 

به.

قمع مشاعرهم

وتكمن المشكلة الحقيقية في أن قمع األطفال 
بدءاً  سلبية،  نتائج  عليه  تترتب  لمشاعرهم 
إلى  وصوالً  األكاديمي  المستوى  تدني  من 
السلوكيات التي تنطوي على مخاطر صحية 

مثل تعاطي المخدرات والعراك والتهور.
منذ  عملياً  الضغوط  هذه  تبدأ  ما  وعادة 
البكاء  بسبب  الصغير  إسكات  عند  البداية، 
»كبيراً«،  يكون  أن  عليه  إن  له  والقول 
والحقاً حين يلعب الصبي بالدمى أو األلعاب 
األخرى المعروف أنها تخص البنات، فمن 

المحتمل أن يُنهر أو يُحَرج.
أبناءهم ويضعوا  يواسوا  أن  يُريدون  اآلباء 
تلك  تبدأ، لكن  الغضب قبل أن  لنوبات  حداً 
الكلمات قد توصل رسالة غير دقيقة لألبناء 

وخصوصاً األوالد.
ويرى الخبراء أنه عندما يقول اآلباء لألبناء 
إن األوالد ال يبكون - أو يطلب أحدهم بحدةٍ 
 - بّكاًء  طفالً  كونه  عن  يتوقف  أن  ولٍد  من 
فذلك يرّسخ فكرة سيئة جداً إذ يجعل األطفال 
يعتقدون أنه ليس من حقهم أن يملكوا مشاعر 
مشاعرهم  كبت  على  ويعملون  بل  رقيقة، 
يجردون  الطريقة  بتلك  اآلباء  إن  الحقيقية. 
كاملة، دون وعي  األبناء من حياةٍ عاطفيٍة 

منهم.
األزواج  معاِلجة  فروين  لورا  تقول 
الرجال  من  الكثير  مع  »أعمل  والعائالت: 
أن  محاولين  تدريباتي  إلى  يأتون  الذين 
أو  أبنائهم  مع  عاطفياً  حاضرين  يكونوا 
هم ال يعرفون كيفية  مع شركائهم. وحرفياً 
اإلحساس  تعبر عن  التي  الكلمة  استحضار 
أن  على  يجبرني  وهذا  به.  يشعرون  الذي 
أقوم بتعليم الذكاء العاطفي لرجال بالغين«.

أبناءهم  يواسوا  أن  اآلباء  »يُريد  وتضيف: 
لنوبات الغضب قبل أن تبدأ،  ويضعوا حداً 
غير  رسالة  توصل  قد  الكلمات  تلك  لكن 

الذين هم  األوالد  دقيقٍة لألبناء، وخصوصاً 
أقرب إلى مواجهة صعوباٍت في التعبير عن 

مشاعرهم«.
الطفل  بكى  »إذا  أنه:  إلى  لورا  وتشير 
أولى  باب  من  لذلك  بخير،  ليس  قطعاً  فهو 
وأحرى أن يتحقق اآلباء من مشاعر أوالدهم 

ويحاولوا الترفيه عنهم«.
ويمكن أن تسبب دعوة األوالد إلى التصرف 
إلى  االفتقار  مثل  المشاكل  بعض  كالرجال 
الصداقات الحقيقية واالنفصال عن عواطفهم 

واللجوء إلى العراك بسبب أشياء تافهة.
وحينما يندمج هؤالء األطفال في مجموعات 
داخل المدرسة أو خارجها فإنهم لن يعبروا 
هناك  كان  لو  حتى  أنفسهم  في  يختلج  عما 
سوى  يتحدثوا  لن  كذلك  يتأذوا.  أن  احتمال 
عن الموضوعات المقبولة لدى الجميع وهي 
عادة مواضيع سطحية، في حين يحتفظون 
فيتجنبون  ألنفسهم؛  األعمق  بمواضيعهم 
بسبب  ماتت  التي  جدتهم  عن  الحديث 
يعرضون  أو  المثال،  سبيل  على  السرطان 
الموسيقى.  بتعلم  شغفهم  عن  الحديث  عن 
إلى  ويتطرقون  ذلك  يتجاهلون  سوف 

مواضيع أكثر أماناً ويقبلها الجميع.

ضحيًة للحرب... لكن بصمت

حكومة دمشق... رفع األجور للنصف وسحبها عبر الخبز والتدفئة

أنواع  مختلف  الصراع،  أطراف  استخدم 
األسلحة، إذ تم قصف المدن والبلدات بالبراميل 
واالرتجاجية  الفراغية  والصواريخ  المتفجرة 
المحّملة  القنابل  استُخدمت  كما  والبالستية، 
يكن  لم  ولكن،  السارين،  بينها  سامة  بغازات 
البشر فقط هم ضحايا الحرب، إذ طالت آثارها 
والهواء  الماء  ذلك  بما في  البيئة كذلك،  السلبية 

والتربة، والغطاء األخضر.
وطيران  الروسي  الحربي  الطيران  شارك  كما 
المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف 
التركي  االحتالل  طيران  وكذلك  األمريكية، 
قبل  من  القصف  عن  فضالً  قصف،  بأعمال 
فصائل المعارضة المرتزقة لتركيا والجماعات 

المتطرفة وأبرزها “داعش”.

املاء، الهواء، الرتبة واألشجار 
أُنِهكت

استهدفت  الحرب،  من  السابقة  األعوام  وخالل 
بالقنابل  متعمد  بشكٍل  الزراعية  األراضي 

الحارقة التي تؤثر على التربة والبيئة مباشرةً.
وأدى استهداف األراضي الزراعية إلى التضييق 
مردودها  من  األهالي  وحرمان  السكان  على 
من  المحاصرة  المناطق  في  وبخاصٍة  الغذائي 
سابقاً،  الشرقية  الغوطة  ومنها  الجهات،  جميع 

وعفرين قبل احتاللها.
كما قام النظام السوري بتجريف أراٍض زراعية 
داريا  محيط  في  وصبار(  مثمرة  )أشجار 
والمعضمية غرب دمشق، وذلك بحجة أن تلك 
المزارع تستخدمها الفصائل المعارضة لمهاجمة 
قوات النظام في دمشق وبخاصٍة في مطار المزة 

العسكري.
واالحتالل التركي ايضاً ساهم في تخريب البيئة 
سوريا،  بشمال  تحتلها  التي  والمناطق  بعفرين 
والرعي  األشجار  وقطع  الحرائق  افتعال  عبر 

الجائر من قبل عوائل مرتزقتها في المنطقة.
عن  الناتجة  المشعة  المواد  تسرب  ويؤدي 
الذخيرة المستخدمة في الحرب إلى تدمير التربة 
وعدم قدرتها على اإلنتاج، لإلنسان عبر السلسلة 
غامضة  مرضية  حاالت  ظهرت  إذ  الغذائية، 
األلغام  ووجود  العراق،  في  الحرب  أعقبت 
واسعة من  يجعل مساحات  أن  األرضية ممكن 
وفق  للزراعة  صالحة  غير  المنتجة  األراضي 

تقارير إعالمية.
وفي إدلب، قالت مصادر، إن 70% من األشجار 
أو  قطعها  تم  إدلب،  محافظة  في  الحراجية 
 ،2011 السورية  الثورة  انطالق  منذ  أحرقت 
في  المسيطرة  الجهات  دور  اقتصر  حين  في 
على  الجائر  التحطيب  مواجهة  على  المنطقة 

نشرات توعية، تبرز أهمية الشجرة ومكانتها في 
الجمعة  في خطب  الناس  على  للتأثير  اإلسالم، 
والدروس في المساجد، بحسب تحقيق صحفي لـ 
فرحات أحمد -العربي الجديد، نُشر في تشرين 

األول 2018.
واعتمد السوريون خالل السنوات األخيرة على 
المحروقات  توفر  ندرة  في ظل  للتدفئة  الحطب 
الذي  األمر  كبيرة،  بشكل  أسعارها  وارتفاع 

دفعهم إلى قطع األشجار.
وحول المياه، تعرضت الثروة المائية في سوريا 
إذ  األخيرة،  السنوات  خالل  كبيرة  ألضرار 
استهدف القصف مجاري أنهار ومحطات تنقية 

مياه ومحطات استخراج مياه جوفية.
المتحدة،  تابعة لألمم  لجنة تحقيق دولية  وكانت 
التابع  الجو  سالح  إن   ،2017 آذار  في  أعلنت 
مياه  مصادر  »عمداً«  قصف  السوري  للنظام 
النظام  طيران  قصف  أن  موضحةً  دمشق، 
السوري الحربي لعين الفيجة، والتي تحوي النبع 
المغذي لدمشق، أدى لقطع المياه عن نحو 5.5 

مليون شخص.
أريج  نشرته  بسيكي،  محمد  لـ  تحقيق  وذكر 
استقصائية  صحافة  أجل  من  “إعالميون 
 ،2013 عام  في  مخبرية  تحاليل  أن  عربية”، 
أظهرت أن 74% مياه الشرب في ريف دمشق 

تلوثت وتحتوي على مسببات التهاب الكبد.
مخالفة  دمشق  بريف  المياه  شبكات  وأّن 
للمواصفات العالمية ولم تخضع للصيانة الكافية 

وأن  الُمعقّمات،  استيراد  منعت  والعقوبات 
بريف  المياه  ضّخ  أنابيب  في  يسري  السرطان 

دمشق، وفق التحقيق.
آالف  عشرات  أن  إلى  التحقيق  أشار  كما 
السوريين يعانون من تلوث مياه الشرب الناجم 
لم  إذ  الصحي،  الّصرف  بمياه  اختالطها  عن 
المواجهات  أمام  الصمود  الشبكات  هذه  تستطع 
للتكسير  فتعرضت  بها،  المحيطة  العسكرية 

الشبكات  هذه  قِدم  ذلك  على  ساعد  والتسرب، 
وقلة  العالمية  للمواصفات  المخالفة  ونوعيتها 

صيانتها.
عن  نقية  شرب  مياه  توفير  خدمات  وتغيب 
سوريا،  داخل  مناطقهم  من  النازحين  مخيمات 
مناطق  عدة  في  النازحين  مخيمات  وتتوزع 
ودير  والحسكة  وحلب  إدلب  أرياف  أبرزها 
الزور، األمر الذي أدى النتشار أوبئة وأمراض.
بين  باأللف  قُدّرت  تسمم  حاالت  انتشرت  كما 
سكان محافظة الحسكة، نتيجة قطع مياه محطة 
والتي  لتركيا،  الموالية  الفصائل  قبل  من  علوك 
دفعت األهالي لالعتماد على مياه اآلبار الملوثة 

وما زال خطرها مستمراً إلى اآلن.

هباب أسود وسارين وُمخلّفات 
ذخرية

النظام  استخدام  الحرب  سنوات  وشهدت 

سامة،  كيماوية  بمواد  محملة  أسلحة  السوري 
إذ  الشرقية،  الغوطة  أبرزها  عدة  مناطق  في 
تعرضت لقصف بغازات سامة في آب 2013، 
وفي 2018، وخان شيخون بريف إدلب، التي 
 ،2017 نيسان  في  كيماوي  لقصف  تعرضت 
في  الكيميائية  األسلحة  تركيا  استخدمت  كما 
 2019 عام  كانيه  سري  وفي   2018 عفرين 
أطفال  لتشوه  فيديو وصور  بمقاطع  ذلك  ووثِّق 

نتيجة استخدام مادة الفوسفور الحارق.

وانتشرت شرقي سوريا خالل السنوات األخيرة، 
آالف مصافي النفط البدائية عبر تسخين خزانات 
تحول النفط الخام، وذلك دون أدنى مستلزمات 
من  الحرق  نواتج  انتشار  عن  فضالً  السالمة، 
مواد سائلة وسحب من الدخان األسود )الهباب 

األسود( المليء بالغازات السامة.
الغازات  أن  إعالمية،  وتحقيقات  تقارير  ووفق 
شرق  البدائية،  النفط  حراقات  عن  الناتجة 
سوريا، أدت إلى تفشي أمراض جلدية وتنفسية، 
وأن الدخان المرافق لعملية التصفية يحتوي على 
غاز ثنائي أكسيد الكربون ومادة الرصاص التي 

تؤثر على تطور الجنين.
تزايداً  الحسكة شهد  أن ريف  التحقيق  وأضاف 
في أعداد الحيوانات النافقة، بينما يتزايد تصبغ 

المحاصيل الزراعية باللون األسود.

هل من رادع؟

البيئة،  لحماية  قوانين  السوري  النظام  وأصدر 
مناطق  في  كامل  بشكل  تُطبّق  ال  أنها  غير 
المناطق  خضوع  عدم  عن  فضالً  سيطرته، 

الخارجة عن سيطرته لقوانين خاصة بالبيئة.
 ،2018 لعام   6 رقم  السوري  القانون  ونص 
الصادر عن النظام السوري، في المادة 29 على 
باإلضافة  السبع سنوات سجن  تتجاوز  عقوبات 

للغرامات المالية.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  سنّت  كما 
جهودها  وكثفت  البيئة،  لحماية  قوانين  سوريا، 
للحفاظ على الموارد الطبيعية قدر المستطاع، إال 
أن تطبيقها يواجه صعوبات في بعض األوقات.

االنفجارات

كما أّن االنفجارات غير المنّظمة لمواقع تخزين 
قد  المتحلّلة  المنفجرة  غير  والذخائر  الذخائر 
تلّوث  وتهديدات  حقيقياً  صحياً  خطراً  تشّكل 
تحليل  دراسة  وفق  والمياه،  للتربة  األمد  طويل 
غير  منظمة  وهي   ،2015 عام  لـ”باكس” 
حكومية هولندية تعمل على بناء السالم والنزاع 

اإلنساني للسالح.
في حين، قد يؤدي غياب البنى التحتية والخدمات 
إلى  سوريا  في  المتخّصصة  النفايات  إلدارة 
النفايات  مجموعة مخاطر صحية، تراكم أكوام 
في الطرقات قد يؤدي النتشار األمراض المعدية 
لتلويث  يؤدي  قد  ضخمة  ردم  مواقع  وإنشاء 
نهب  لذلك  إضافةً  الشرب،  ومياه  للتربة  محلي 
المواقع الصناعية يعني تعّرضاً مضاعفاً للعديد 
من المواد الخطرة، وقد يزيد من تدهور جودة 

التربة والهواء، وفق دراسة “باكس”.
وأعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة، بموجب 
تشرين   5 المؤرخ   4/56/A/RES قرارها 
الثاني 2001، يوم 6 تشرين الثاني من كل عام 
في  البيئة  استخدام  لمنع  الدولي  اليوم  بوصفه 

الحروب والصراعات العسكرية.
وأشارت األمم المتحدة إلى أنه ورغم أن البشر 
القتلى  بعدد  الحروب  خسائر  دائماً  يحصون 
والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره 
من مدن وسبل الحياة، تبقى البيئة، في كثير من 
تم  فقد  للحروب،  معلنة  غير  ضحية  األحيان، 
تلويث آبار المياه، وأُحِرقت المحاصيل وقُّطعت 
الحيوانات  قتل  وتم  التربة  وُسممت  الغابات 

لتحقيق المكاسب العسكرية.
إذ ليس البشر فقط من عانى ويعاني من الحرب 
السورية التي استمرت لعقد وما تزال، بل البيئة 
فهل  فيها،  نصيب  له  أيضاً  والحجر  والحيوان 
قريبة  كانت  إن  الحرب  بعد  ما  مرحلة  ستكون 

أرحم على البيئة السوريّة؟

روناهي/ قامشلو ـ ربما تجاهل غالبية أطراف الصراع في الحرب السورّية أهميتها، بل استثمروها بأشكال عدة لتقوية نفوذهم على األرض وتمويل 
حربها التي أدت بمختلف األشكال إلى تدهورها ودفعها للهالك، البيئة السورّية باتت اليوم شبه منهكة دون أن يسمع آهاتها من تلك األطراف 

المجحفة بحقها.

متعاقبان،  قراران  ـ  قامشلو  روناهي/ 
مناطق  في  السوريين  صدم  األول 
استخف  والثاني  دمشق،  حكومة 
بنسبة  األجور  رفع  السوريين،  بعقول 
للنظام  العام  القطاع  في  للعاملين   %50
السوري، أسبقه رفع الحكومة السورية 
سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، بينما 
ارتفع المازوت بأكثر من مئة في المئة، 
في ظل األزمات االقتصادية الكبيرة التي 
وانهيار  السوري  الشعب  منها  يعاني 

االقتصاد المحلي.

التواصل  مواقع  رواد  ووصف 
من  بالسرقة  القرارين  هذين  االجتماعي 

جيوب السوريين، إذ جاءت الزيادة 

لتخفيف الردود العكسية للشارع، والقول 
»إن الزيادة ستكفل مضاعفة األسعار«.

الداخلية  التجارة  وزارة  وأصدرت 
وحماية المستهلك في الحكومة السورية، 
قراراً “بتعديل” سعر ربطة الخبز )نحو 
بـ  لتصبح  أرغفة(   7 أو  غرام،   1100
ستكون  أنها  وأوضحت  ليرة،   200

“معبأة بالنايلون”.
ليتر  سعر  برفع  قراراً  أصدرت  كذلك 
العامة  القطاعات  “لكافة  المازوت 
السوريّة  المؤسسة  فيها  بما  والخاصة 
للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح 

بـ 500 ليرة”.
ويسري تطبيق القرارين بدءاً من يوم

ألحد، وقالت الوزارة إن القرارين صدرا 
والثروة  النفط  وزارة  كتاب  على  “بناًء 

المعدنية وتوصية اللجنة االقتصادية”.
في  السورية  الحكومة  رفعت  أن  وسبق 
مادتي  أسعار  الماضي،  حزيران  شهر 
السكر والرز بنسبة 66 في المئة، وهما 
المادتان اللتان تُباعان بسعر مدعوم عبر 

البطاقة الذكية.
القرار  هذا  يرافق  أن  المتوقع  ومن 
في  السلع  مختلف  أسعار  في  ارتفاعاً 
وباقي  السوري  النظام  سيطرة  مناطق 
تداخل  نتيجة  أيضاً  السورية  المناطق 

عجلة االقتصاد والتجارة.
األسعار،  رفع  قرار  من  ساعات  قراراً، وبعد  السوري  الرئيس  أصدر 

المدنيين  للعاملين  األجور  برفع  يقضي 
والعسكريين بنسبة %50.


