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مخيم كري سبي: قرابة 6000 ُمهّجر 
وبطاقة استيعابية كاملة

استخدام األلعاب 
الذهنية ُيسهم في تأخر 

ظهور أعراض الزهايمر

إدارة  أنهت  أن  بعد   - قامشلو  روناهي/ 
األعمال  سبي  كري  مهجري  مخيم 
التوسعية في المخيم وفي الخطة التوسعية 
المهجرة  العوائل  باستقبال  بدأت  الثالثة، 
منذ  جديد  من  سبي   كري  مقاطعة  من 
استقبال  وأكملت  الماضي،  حزيران   13
المهجرين الجدد، لتعلن عن اكتمال الطاقة 
مهجرين  قبول  وعدم  للمخيم  االستيعابية 
جدد في الوقت الحالي، وبدأت إدارة مخيم 
العائالت  استقبال  سبي  كري  مهجري 
وريفها  سبي  كري  مقاطعة  من  المهجرة 
في توسعتها الثالثة في الـ 13 من الشهر 

الماضي.

التوسعة الثالثة جاءت بالتعاون مع منظمة 
»بلومند« وبهدف استقبال عدد من العائالت 

ومرتزقته  التركي  المحتل  هجرها  التي 
شهر  من  التاسع  في  لمدينتهم  احتالله  بعد 
والذين   ،2019 عام  من  األول  تشرين 
معيشية صعبة في أماكن  يعانون أوضاعاً 
والطبقة،  الرقة  مدن  في  األولى  نزوحهم 
بعد فقدانهم لمصادر دخلهم ومسكنهم. من 
خالل التوسعة األخيرة تم استقبال 2459 
مهجراً موزعين على 512 عائلة، يقطنون 
العائالت  تحصل  حيث  خيمة،   564 في 
على  أفراد  ثمانية  من  أكثر  من  المكونة 
العائالت  من  العديد  زالت  وال  خيمتين، 
تتقدم بطلبات للدخول واإلقامة في المخيم، 
من  أوجها  االستيعابية  الطاقة  بلغت  وقد 
 500 على  يربو  ما  استقبال  تم  بعد  جديد 

عائلة.
محمد  المخيم  إلدارة  المشترك  الرئيس 

أدلى  قد  كان  الموضوع  هذا  الشيخ وحول 
»تقصدنا  فيه:  قال  هاوار  لوكالة  بحديث 
الدخول  طالبةً  يومياً  العائالت  عشرات 
إلى المخيم ونقف عاجزين عن مساعدتهم 
 560 من  أكثر  تستوعب  ال  التوسعة  ألن 

خيمة«.
المعنية  الجهات  حديثه  في  الشيخ  وناشد 
بإنشاء  لمساعدتهم  اإلنسانية  والمنظمات 
توسعة رابعة الستقبال المزيد من العائالت 
واقتصادية  معيشية  أوضاعاً  تعاني  التي 
صعبة في أماكن النزوح األولى وخصوصاً 

غالء أجور المنازل.
عائلة  اليوم 1187  يضم  المخيم  إن  يذكر 

أي قرابة الـ6000 نسمة.

كشفت دراسة صادرة عن جامعة راش 
أعراض  ظهور  تأخر  عن   األمريكية، 
الذين  المصابين  لدى  الزهايمر  مرض 
اعتادوا على حل األلغاز واللهو باأللعاب 
مثل  التفكير  إلى مزيد من  تحتاج  التي 
الشطرنج أو ألعاب الورق “الكوتشينة 
موقع  في  نُِشر  لتقرير  طبقاً  وذلك   ،“

إكسبريس.

األلعاب  تلك  قدرة  على  الباحثون  وأكد 
في  والتركيز  التفكير  إلى  تحتاج  التي 
منع ظهور مرض الزهايمر لدى هؤالء 
مقارنة  سنوات،  خمس  لمدة  المرضى 
باآلخرين الذين لم يعتادوا على ممارسة 

هذه األلعاب.
تلك األنشطة  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
ألغاز  مثل حل  المرضى  بها  يقوم  التي 
ألعاب  استخدام  أو  المتقاطعة  الكلمات 
ظهور  منع  في  ساهمت  الشطرنج، 
تتجاوز  الذين  المصابين  لدى  الزهايمر 
أجريت  حيث  عاماً،   80 أعمارهم 
من  حالة   457 نحو   على  الدراسة 

القدرات  لتقييم  الزهايمر،  مرضى 
وربطها  المرضى  بين  المعرفية 
بممارسة العديد من األلعاب التي تحتاج 

إلى قدر من التركيز والبحث والتفكير.
بين  إلى وجود صلة  الباحثون  وتوصل 
النشاط المعرفي والعمر الذي يصاب فيه 
الشخص بالزهايمر وبين  األنشطة التي 
كان يقوم بها الحقًا في الحياة، مشيرين 
إلى أهمية هذه األلعاب المتعلقة بالبحث 
ظهور  منع  في  األلغاز  لحل  والتفكير 
الذاكرة،  تنشيط  في  وأيضاً  الخرف، 
مرض  ظهور  عند  تدريجياً  تتأثر  التي 

الزهايمر.
اإلصابة  أسباب  أن  الباحثون  وذكر 
غامضة،  زالت  ما  الزهايمر  بمرض 
بين  حيث تلعب الجينات الوراثية دوراً 
بنوع  يعانون  الذين  المرضى  هؤالء 
معين منه يُطلق عليه الزهايمر العائلي، 
في  للمرضى  والقلق  اإلجهاد  يؤثر  كما 
في  خاصةً  للزهايمر  المبكر  الظهور 

عمر الشباب.
وكاالت

»تجمع نساء زنوبيا« بمنبج.. المحطة 
األوىل عىل خارطة التنظيم

باسم »تجمع نساء زنوبيا« أعلنت مجموعة 
من نساء منبج عن إنشاء أول تكتل نسوي 
النهوض  إلى  التجمع  هذا  ويهدف  مدني، 
بالمرأة السورية عبر مجموعة من البرامج 
التوعوية المنوعة بمختلف المجاالت...«3

سردم يستمر بحصد األلقاب ويتّوج بلقب 
الشباب عىل حساب األسايش

بعد حصد سردم لقب كأس أندية إقليم الجزيرة للرجال ها هو على صعيد الشباب يحصد اللقب، وكان على 
نتيجتها على أرضية ملعب شهداء  ُحِسمت  الترجيح حتى  إلى ركالت  بعد مباراة وصلت  حساب األسايش 

الثاني عشر من آذار...«10

هجمات االحتالل التركي على مناطق شمال 
وشرق سوريا.. معاداة للسالم والديمقراطية 

 
ً
 صارخا

ً
تستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا بما يعتبر انتهاكا

لحقوق اإلنسان والقواني�ن الدولية، وهي تسعى إلى تهجير البقية الباقية من أهالي المدن المحتلة 
والتهديد باجتي�اح مناطق أخرى لفرض سيطرتها على المزيد من مناطق شمال وشرق سوريا..«4

تشومسكي: نموذج 
اإلدارة الذاتية األفضل 

يف الوقت الحايل

إقبال ضعيف عىل شراء مستلزمات 
العيد وحركة َنِشطة ألسواق المواشي

اعتبر الباحث والفيلسوف األمريكي نموذج اإلدارة الذاتية 
نعومي تشومسكي بأنه األفضل في الوقت الحالي وانتشاره 

سيكون أعظم فيجب تطويره...«2

تشهد األسواق في مدن وبلدات 
الريف الجنوبي لمدينة الحسكة 
»العريشة الشدادي مركدة وتل 

الشاير )الدشيشة(« حركة 
ضعيفة قُبيل عيد األضحى والذي 

يصادف يوم الثالثاء 20 تموز 
الحالي, فيما َشِهدت أسواق بيع 

المواشي حركة نشطة نسبياً 
بالمقارنة مع األيام السابقة...«7
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تشومسكي: نموذج اإلدارة الذاتية 
األفضل في الوقت الحالي

عالمات تدل على مرض أو حالة خطيرة ينتبه إليها 
الطبيب بمجرد النظر إلى المريض

غابات األمازون المطيرة تحّولت من »بالوعة كربون« إلى مصدر له

بايدن ينتقد قراًرا فيدرالًيا ويدعم 
المهاجرين »الحالمين«

القبض على قيادي لداعش شارك 
في عمليات اغتيال المدنيين

تقرير: داعش ُينِشئ أربع واليات في تشاد 
وُيعيد انتشاره عبر ليبيا

في برنامج واشنطن أون الين لنورث برس، 
اإلدارة  تمّكن  أن  تشومسكي،  الباحث  أّكد 
على  والبقاء  نفسها  على  الحفاظ  من  الذاتية 
قيد الحياة هو أمٌر رائٌع رغم ظروف الحرب 
البشعة والمتربصين بها، من قوات الحكومة 
اإلرهابية  والتنظيمات  جهة،  من  السورية 

والنظام التركي من جهٍة أخرى.
االحتالل  كون  أسفه  عن  عبّر  تشومسكي 
التركي لمناطق مثل سري كانيه وتل أبيض/ 

كان  سوريا  وشرق  بشمال  سبي  كري 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  مدعوماً 
مشيراً إلى أن حفاظ مشروع اإلدارة الذاتية 
سيكون  وانتشاره  عينه،  بحدِّ  رائع  أمر  هو 

أعظم ويمكن العمل على هذا.
تضحيات  األمريكي  والباحث  المفكر  وثّمن 
في  وشجاعتها  الديمقراطية  سوريا  قوات 
طرد المرتزقة كداعش، من معظم األراضي 
السورية، مضيفاً أنه ال تزال هناك تنظيمات 

االحتالل  أن  كما  إدلب،  في  أخرى  إرهابية 
التركي ال يزال قائماً.

تعاني  سوريا  إن  األمريكي،  المفكر  وقال 
تجعل  قد  التي  العاجلة،  المشاكل  من  الكثير 
أمراً  مثالّيٍ  ديمقراطّيٍ  نموذجٍ  نشر  فكرة 
مليئاً بالصعوبات، لكن واقع وجود مشروع 
في شمال وشرق سوريا هو  الذاتية  اإلدارة 
أمر مهم للغاية وشعاع ضوء للعالم كله، وهو 
الذي يجب  الحالي  الوقت  أفضل نموذج في 

تطويره أكثر من ذلك.
وفي شأٍن سورّيٍ آخَر بيّن الفيلسوف والمفّكر 
األمريكي نعوم تشومسكي أّن الضغط الدولي 
على الرئيس السوري بشار األسد قد يسقطه 
داً أن ذلك يجب أن يتم من  عن السلطة، مؤّكِ
الداخل، وتساءل عن كيفية حصول ذلك في 

ظل الظروف الحالية.

أن  الخاص  طبيبك  زيارة  عند  جداً  المهم  من 
عن  له  وتكشف  صراحة  بكل  معه  تتحدث 
مشكالت  أي  تشخيص  أجل  من  التفاصيل  أدق 
صحية، لكن قبل أن تبدأ بالحديث، يمكن للطبيب 
بشأن  العالمات  من  الكثير  إلى  ينتبه  أن  الجيد 

حالتك الصحية.
في تقرير نشرته مجلة »ريدرز دايجست« في 
ليندسي  الكاتبة  تستعرض  األسترالية،  نسختها 
تايغر بعضاً من العالمات التي يالحظها األطباء 
ويشّخصون بها الحالة الصحية قبل الحديث مع 

المريض أو القيام بأي فحوصات.
روزنتال  ليلي  الدكتورة  تقول  الجسد:  لغة   -1
إنها تنتبه جيداً إلى وضعية جسد المريض عندما 
يدخل عيادتها ألول مرة؛ فإذا كانت لغة الجسد 
في  أنه  استنتاج  يمكنها  واثقة،  والمشية  منفتحة 

حالة ذهنية جيدة.
الجسد  »لغة  السياق:  هذا  في  ليلي  وتضيف 
والحركة مهمة جداً، مثالً عندما يجر المريض 
أقدامه ويتحرك ببطء، فقد يكون لديه نقص في 
أالحظ  مكتئباً.  أو  مريضاً  يكون  وقد  الطاقة، 
حركة الذراعين والقدمين ونطاق الحركة بشكل 
أجسامهم  يحركون  أو  حذرين،  كانوا  إذا  عام. 
ذلك  يشير  فقد  فقط،  رؤوسهم  من  بدالً  بالكامل 
الوجه  تعابير  عاطفية.  أو  جسدية  مشكلة  إلى 

تخبرنا أيضاً بالكثير، وأنا أركز عليها كثيراً«.
يشجعك  قد  والتدخين:  الخشن  الصوت   -2
لم  وإذا  التدخين،  عن  اإلقالع  على  طبيبك 
تفعل ذلك، فقد ينتبه من دون أن تخبره باألمر. 
آنا دي غوانش  الجلدية  وتؤكد طبيبة األمراض 
بمجرد  المدخن  الشخص  معرفة  يمكنها  أنه 
االقتراب منه، وتقول: »لديهم صوت أجش ولثة 
ملتهبة، ورائحة معينة في أنفاسهم ومالبسهم ال 
لديهم  يكون  بأنفسهم. غالباً  اكتشافها  يستطيعون 
أيضاً اصفرار خفيف في األظافر وتجاعيد حول 
الشفاه تتشكل بعد أعوام من وضع السيجارة تلو 

األخرى في الفم«.
اإلصابة  إلى  تؤشر  قد  الكريهة  الفم  رائحة   -3

للرائحة  األسباب  من  الكثير  هناك  السكري: 
بيتر،  لويزا  الدكتورة  وتقول  الفم.  في  الكريهة 
أخصائية أمراض القلب والتغذية وفقدان الوزن، 
إن رائحة الفم الكريهة المزمنة قد تكون عالمة 
على مشكلة صحية. وتوضح لويزا: إن »رائحة 
السكري  مرضى  لدى  موجودة  الكريهة  الفم 
وأمراض الكبد واالرتجاع واضطرابات األمعاء 
العناية باألسنان.  البكتيرية، باإلضافة إلى سوء 
الحماض  أن  السكري  مرض  مضاعفات  ومن 
الفواكه،  رائحة  تشبه  رائحة  يفرز  قد  الكيتوني 

نتيجة لإلفراط في إنتاج الكيتونات«.
نزلة  من  تعاني  عندما  المجوفة:  األصداغ   -4
برد خفيفة، قد تنتفخ عيناك وينسد مجرى األنف 
الحالة  تكون  عندما  لكن  شاحباً.  الوجه  ويصبح 
وفقاً  أخرى  عالمات  تظهر  قد  خطورة،  أكثر 

للدكتورة آنا دي غوانش.
أول عالمة تدعو للقلق حسب قولها عندما تبدو 
منطقة الصدغ مجوفة، ومن العالمات األخرى 
فقدان  صحية،  مشكلة  وجود  شكوك  تؤكد  التي 
بسبب  وذلك  والباهتة،  الشاحبة  والبشرة  الوزن 

فقدان الشهية نتيجة تناول أدوية معينة.
تضيف آنا أن الشحوب الذي يأخذ اللون الرمادي 

ناتج عن نقص الدم المؤكسج بسبب المرض. 
الكبد:  أمراض  إلى  يؤشر  العين  اصفرار   -5
والعينين،  البشرة  الصفرار  جيداً  األطباء  ينتبه 
على أمراض  أكثر األعراض شيوعاً  ألنها من 
الكبد. وتقول الدكتورة آنا إن من عالمات مرض 
الكبد اصفرار بياض العين، إذ يشير إلى اليرقان 

المبكر.
6- تقرحات البشرة تدل على تعاطي المخدرات: 
يالحظون  األطباء  إن  غوانش  الدكتورة  تقول 
إلى  تشير  التي  البارزة  العالمات  بعض  أيضاً 
البشرة  بشكل  عادةً  وتتعلق  المخدرات،  تعاطي 

والمظهر الهزيل.
وتوضح آنا دي غوانش أن متعاطي المخدرات: 
»غالباً يكون لديهم تقرحات مختلفة وجلد منتفخ 

تكون  أن  يمكن  الذراعين.  منطقة  في  خاصة 
الجلد،  تحت  المخدرات  لحقن  نتيجة  التقرحات 
أو من آثار تعاطي المخدرات عن طريق الحقن 
استخدام  جراء  السموم  تراكم  أو  الوريدية، 

الميثامفيتامين«.

الدوائر  تشير  قد  العينين:  حول  الدوائر   -7
وفقاً  إلى مشكلة صحية  العينين  والهاالت حول 
للدكتورة روزنتال، وتقول في هذا السياق: »إذا 
البشرة  وبدت  العينين  تحت  حلقات  هناك  كانت 
شاحبة، فهذه إشارات مهمة على أن هناك مشكلة 

صحية خفية«.
تقول  الدم:  ضغط  وارتفاع  الوجه  احمرار   -8
قد  الدم  ضغط  مشاكل  إن  بيتر  لويزا  الدكتورة 
تظهر أوالً على الوجه، أو بشكل أكثر تحديداً، 

يرتفع  »عندما  بيتر:  وتوضح  الوجه.  لون  في 
خالل  من  خفضه  الجسم  يحاول  الدم،  ضغط 
توسيع األوعية، وهذا يفرز احمراراً في الوجه«.
مثل  الجلدية،  األمراض  تتسبب  أن  أيضاً  يمكن 
لذلك  الجلد،  الشباب والوردية في احمرار  حب 
الطبيب لمعرفة سبب االحمرار  ينبغي مراجعة 

على وجه الدقة.
9- حب الشباب والنظام الغذائي: تقول الدكتورة 
انتشار حب الشباب قد يشير في  لويزا بيتر إن 
أو  سيئ  غذائي  نظام  اتباع  إلى  األحيان  بعض 
تغييرات هرمونية أو رد فعل تجاه طعام محدّد 
أو بيئة غير مالئمة. وتذكر الدكتورة لويزا بيتر 
الهيستامين  إطالق  إلى  تؤدي  »الحساسية  إن: 
الذي له تأثير موسع لألوعية وهو المسؤول عن 

البقع الحمراء«.  

10- العيون المنتفخة قد تشير إلى مرض الكلى 
لويزا  الدكتورة  تؤكد  الدرقية:  الغدة  خمول  أو 
إلى  يؤشر  قد  العينين  حول  االنتفاخ  أن  بيتر 
الدرقية.  الغدة  في  خمول  أو  الكلى  في  مشكلة 
العين  حول  »االنتفاخ  السياق:  هذا  في  وتقول 
يشير إلى الحساسية أو أمراض الكلى أو خمول 
الكلى  مرض  يؤدي  أن  يمكن  الدرقية.  الغدة 
السوائل  تحبس  التي  البروتينات  فقدان  إلى 
األلبومين  يكون  فعندما  الدموية.  األوعية  في 
)الزالل( منخفضاً، يتسرب السائل إلى األنسجة 

وبالتالي يؤدي إلى االنتفاخ«.
إن:  غوانش  دي  آنا  الدكتورة  تقول  بالمقابل 
الصافية،  الصلبة  أو  البراقة  الرطبة  »البشرة 
والفهم  الحديث  عند  واالنتباه  العينين،  وبياض 
الواضحة،  الصوت  ونبرة  واالبتسامة  السريع، 

كلها عالمات على الصحة الجيدة«.

غابات  قدرة  تشهده  الذي  التراجع  أن  تبين 
غاز  امتصاص  على  المطيرة  األمازون 
الغالف  من  الكربون  أكسيد  ثاني  الدفيئة 
ظاهرة  يعزز  أن  يمكن  لألرض  الجوي 
وجدت  حسبما  مستقبالً،  العالمي  االحترار 

دراسة حديثة.
و«االحترار  األمازون  غابات  اجتثاث  إن 
المتسارع« الذي يشمل بعض أجزائها قد أديا 
المطيرة  الغابات  دور  انتفاء  أو  تقلص  إلى 
أنها  بمعنى  للكربون«،  »بالوعة  باعتبارها 
مكان يمتص من الغالف الجوي كمية من هذا 

الغاز أكثر مقارنةً بما يطلقه منه.
على مدى تسع سنوات، انكبت البروفيسورة 
لوسيانا غاتي بالتعاون مع زمالئها على جمع 
مناطق  أربع  من  مأخوذة  الهواء  من  عيّنات 
في األمازون، مرتين في الشهر تقريباً، بغية 
الغازات في الغالف الجوي  قياس تركيزات 
من  العلماء  حلل  كذلك  المدارية.  للغابات 
»المعهد الوطني لبحوث الفضاء« )اختصاراً 
INPE( في البرازيل البيانات من أجل تحديد 
الطريقة التي تتوزع بها تركيزات ثاني أكسيد 
الكربون  أكسيد  وأحادي   )CO2( الكربون 

)CO( في أجزاء مختلفة من األمازون.
عقدوا مقارنةً بين عيّنات مأخوذة من الهواء 
مياه  من  مأخوذة  أخرى  وعينات  جهة،  من 
جنوب المحيط األطلسي كان تبين أنها تمتص 

من  المئة  في   75 حتى  الجوي  الغالف  من 
الحرارة الزائدة، و40 في المئة من انبعاثات 
أنشطة  عن  الناتجة  الكربون  أكسيد  ثاني 

اإلنسان التي تلتقطها المحيطات.
كذلك استخدم العلماء التدرجات في تركيزات 
ثاني أكسيد الكربون بغية تقدير حجم الزيادة 
أو االنخفاض في مستويات انبعاثات الكربون 
وتحلل  النباتي،  الغطاء  بنمو  يتصل  فيما 

النباتات، وحرائق الغابات.

ماليني األشجار اختفت

نتيجة  األشجار  من  ماليين  اختفت  لألسف، 
حرائق  ونشوب  لها  تعرضت  قطع  عمليات 
عامي  وفي  األخيرة.  السنوات  خالل  فيها 
األمازون  منطقة  كابدت  و2020،   2019
عدداً غير مسبوق من الحرائق حتى استحالت 

مساحات شاسعة منها أراضي محترقة.
»المعهد  علماء  أصدرها  بيانات  تكشف 
منطقة  غرب  أن  الفضاء«  لبحوث  الوطني 
وإن  للكربون،  بالوعة  زال  ما  األمازون 
كانت بالوعة ضعيفة، نظراً إلى مناخه الدائم 
للنباتات  المنخفض  والتحلل  تقريباً  الرطوبة 
أخرى من هذه  مناطق  مع  مقارنةً  نسبياً  فيه 

الغابات المدارية.
أما شرق األمازون فقد تدهورت قدرته على 
اتجاهاً  أخذت  إنها  بل  الكربون،  امتصاص 
الغابات  اجتثاث  إلى  ذلك  ومرد  معاكساً، 
على  يسيطر  الذي  والجاف  الدافئ  والمناخ 
النتائج  وتشير  متزايدة.  بصورة  المنطقة 
غابات  من  الشرقي  الجنوبي  الجزء  أن  إلى 
األمازون، الذي يشكل 20 في المئة منها، قد 
وأصبح  الكربون  امتصاص  على  قدرته  فقد 

مصدراً له، حسبما تبين نتائج الدراسة.

غابات األمازون تبلغ مرحلة 
حرجة من الالعودة 

لم يكن في مستطاع العلماء أن يدرسوا أجزاء 
فيما  كثيراً  تتباين  أنها  علماً  كافة،  األمازون 
بينها، وذلك بسبب الصعوبة في الوصول إلى 

بعض المناطق.
نُشر البحث حديثاً، ولكن كان الباحثون تحدثوا 
إلى »بي بي سي« )هيئة اإلذاعة البريطانية( 
العام الماضي بشأن اآلثار السلبية على المناخ 
التي ستترتب عن تحّول غابات األمازون من 

كونها خزاناً للكربون إلى مصدر له.
قالت البروفيسورة لوسيانا إن: »كل عام أسوأ 
الغابات  بامتصاص  يتصل  )فيما  قبله  مما 

في  الواقعة  المنطقة  أن  الحظنا  للكربون(. 
مصدراً  تشّكل  لألمازون  الشرقي  الجنوب 
كانت  إذ  عما  النظر  بغض  للكربون،  مهماً 
سنة رطبة أو سنة جافة. مثالً، كان 2017- 
أي  يحدث  لم  لكنه  ممطراً،  عاماً   2018

فرق.«
شارك  الذي  نوبري،  كارلوس  البروفيسور 
وهو  لوسيانا  البروفيسورة  دراسة  إعداد  في 
في  المتقدمة«  الدراسات  »معهد  في  باحث 
»جامعة ساو باولو«، رأى أن عملية المراقبة 
»قلق  على  تبعث  الدراسة  تضمنتها  التي 
نقطة  بدايات  تكشف  »ربما  ألنها:  كبير«، 

تحول خطيرة«.
ويعتقد البروفيسور نوبري أن النتائج الجديدة 
تشير إلى أنه في غضون الثالثين سنة المقبلة 
منطقة  نصف  من  أكثر  يتحول  أن  يحتمل 
األمازون من غابات مطيرة إلى مساحات من 
أراضي السافانا الجافة، وذلك في حال فقدت 
قدرتها على تجديد نفسها وبدأت تنبعث منها 

كمية من الكربون أكثر مما تمتصه.
وتسعينياته،  العشرين  القرن  ثمانينيات  في 
الغالف  من  تمتص  األمازون  غابات  كانت 
الجوي ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون 
انخفضت  السنوية  الكمية  هذه  لكن  سنوياً، 
اآلن بنحو النصف، وفق البروفيسور نوبري.

جو  األميركي  الرئيس  انتقد  ـ  األخبار  مركز 
يتعلق  فيدرالية  محكمة  اتخذته  قراًرا  بايدن 
لحماية  يهدف  الذي   ”DACA“ ببرنامج 
عاًما،  الثالثين  دون  الشباب  المهاجرين 

والذين يُطلق عليهم مصطلح “الحالمين”.

السبت  “تويتر”،  موقع  على  له  تغريدة  وفي 
المحكمة  إن “قرار  بايدن،  قال  17 من تموز 
الفيدرالية كان مخيبًا لآلمال للغاية، وفي حين 
من  الحاليين  المستفيدين  على  يؤثر  ال  أنه 
القانون، لكن من شأنه أن يحيل مئات اآلالف 

من المهاجرين الشباب إلى مستقبل مجهول”.
بأن  أمله  عن  له  بيان  في  بايدن  وأعرب 
أنه  إلى  مشيًرا  األمريكي،  الكونغرس  يتحرك 
شأنه  من  دائم  القادر على ضمان حل  الوحيد 
للحالمين،  المواطنة  منح  أمام  الطريق  فتح 
يحتاجوهما  اللذين  واألمان  االستقرار  وتوفير 
ويستحقونهما، بعد أن عاشوا لفترة طويلة في 

خوف.
أنه  إلى  بيانه  في  األميركي  الرئيس  وأشار 
برنامج  قانون  لتمرير  الكونغرس  دعا  لطالما 
“الحالمين”، وأضاف، “اآلن أجدد هذه الدعوة 

بأكبر قدر من اإللحاح”.
قاٍض  أصدر  الجاري،  تموز   16 وبتاريخ 
فيدرالي في هيوستن بوالية تكساس األمريكية، 
الرئيس  أدخله  إصالًحا  بموجبه  أبطل  حكًما 
األسبق باراك أوباما، على برنامج “الحالمين”.
سلطاته  تجاوز  أوباما  أن  القاضي  واعتبر 

هذا  تمرير  في  فشله  بعد  مرسوم  بموجب 
اإلصالح بالكونغرس.

التهديد  أوباما استبعد، في عام 2012،  وكان 
إلى  وصلوا  الذين  “الحالمين”،  بترحيل 
غير  بطريقة  طفولتهم  في  المتحدة  الواليات 
اجتماعي  ضمان  أرقام  ومنحهم  نظامية، 
ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة 

أو الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية.
لكن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعتمد 
سياسة مكافحة الهجرة غير النظامية، قرر أن 
ينهي عام 2017 برنامج الحماية، معتبًرا أنه 

“غير قانوني”.
وعلّقت المحاكم التي رفع إليها ترامب الملف 
الشباب  المهاجرين  ومنحت  قراره،  تطبيق 
وصواًل  طعنت  الحكومة  لكن  إضافية،  فترة 
القرار  إسقاط  التي قررت  العليا  المحكمة  إلى 

ألسباب إجرائية.
حزيران  في  األمريكية  العليا  المحكمة  وقالت 
من عام 2020 إن قرار ترامب بإلغاء الحماية 

“تعسفي” و”اعتباطي”.
شاب،  ألف   700 نحو  البرنامج  من  ويستفيد 
األشخاص  األخير  القاضي  قرار  يشمل  وال 
المسجلين لكنه يحظر استفادة دفعة جديدة من 

الشباب منه.
التشريع  اسم  من  “الحالمون”  وجاء مصطلح 
المعروف باسم القانون “Dream”، اختصاًرا 
للقّصر  والتعليم  واإلغاثة  التنمية  لقانون 

األجانب.

مركز األخبار ـ تمكنت قوى األمن الداخلي من 
إلقاء القبض على قيادي في صفوف مرتزقة 
المدنيين  اغتيال  عمليات  في  شارك  داعش  

وبحوزته أسلحة ومعّدات.

تستمر حملة مالحقة خاليا داعش في مناطق 
أرياف  في  وبخاصٍة  سوريا  وشرق  شمال 
الحسكة ودير الزور حيث داهمت قوى األمن 
التحالف  وبمشاركة  الجزيرة  بإقليم  الداخلي 
داعش  مرتزقة  قادة  أحد  تواُجد  مكان  الدولي 

في ريف مدينة الحسكة الجمعة 16 تموز.
الداخلي  األمن  لقوى  اإلعالمي  المركز  وأكد 
بأنه  الرسمي  موقعها  على  نشرته  تقرير  في 

بقايا  ومالحقة  الرصد  عمليات  خالل  من 
قواتهم،  لعمل  واستكماالً  المنهزمة  داعش 
وبعد جمع األدلة والثبوتيات التي تُؤكد تورطه 
بتسهيل تحركات الخاليا اإلرهابية ومساهمته 
المدنيين  ضد  االغتيال  لعمليات  بالتخطيط 
 ٍ بمشاركة  عليه  القبض  إلقاء  تم  والعسكريين 

ودعٍم من التحالف الدولي.
كان  ومعدات  أسلحةً  بحوزته  ُضبَِط  كما 
بعمليات  ويستخدمها  تنقالته  أثناء  يستعملها 
االستهداف وزراعة األلغام واالغتياالت التي 
يتم من خاللها استهداف مناطقنا وزعزة أمن 
وسالمة أهلنا وبث الفتنة في مجتمعاتنا ونشر 

الرعب والذعر في قلوب األهالي.

مركز األخبارـ  كشف تقرير أمني أن مرتزقة 
في  واسٍع  بشكٍل  انتشارهم  يعيدون  داِعش 
شمال وغرب إفريقيا، مستغلين جنوب ليبيا 
كأهم محطة لتحرك مقاتليهم، وأنشأوا أربع 

واليات في منطقة بحيرة تشاد.

األمنية  الدراسات  معهد  تقرير  وتحدّث 
على  يعتمد  اإلرهابي  التنظيم  أن  اإلفريقية 
التي  والطرق  االتصاالت  من  معقدة  شبكة 
تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا 
والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل 
التنقالت،  حركة  وضمن  إرهابييه  تحركات 
من  مجموعة  تشاد  في  السلطات  ضبطت 
الشباب أثناء تسللهم إلى جنوب ليبيا لالنضمام 
فصائل  تضم  التي  التشادية  المعارضة  إلى 
الجنوب  مناطق  ببعض  وتتمركز  إرهابية، 
الليبي استغالالً لحالة االنفالت التي يعززها 

تنظيم اإلخوان في ليبيا لمواجهة الجيش.
وبقية  داعش  لمرتزقة  التحركات  وهذه 
ودول  ليبيا  جنوب  بين  اإلرهابية  الجماعات 
مدفوعة  نيجيريا،  إلى  وصوالً  الجوار، 
بالتنافس الساخن بين إيطاليا وتركيا وفرنسا 
حول مساحات النفوذ في ليبيا وشمال إفريقيا 
ومنطقة الساحل اإلفريقي، وتبدو فيها إيطاليا 
في  التقليدي  نفوذها  فرنسا  تنازعان  وتركيا 
مراقبين  دفع  مما  ليبيا،  بجنوب  فزان  إقليم 
حول  تركي  إيطالي  توافق  عن  الحديث  إلى 
األقل غض  أو على  الميليشيات هناك،  دعم 
الطرف عنها والتنافس بين إيطاليا وتركيا من 

جانب وفرنسا من جانب آخر ليس ُمستغرباً، 
المحتل  هي  إيطاليا  كون  مراقبين،  بحسب 
البحرية،  الحدود  في  وتواجهها  لليبيا  القديم 
والبلدان  هناك،  حالياً  كبير  نفوذ  لها  وتركيا 
الثروات  من  نصيب  أكبر  أخذ  في  يطمعان 
الليبية، ويعتبرانها بوابة سهلة للسيطرة على 
داخل  وللتوغل  ناحية،  من  المتوسط  البحر 

إفريقيا من ناحية أخرى.
البحر  في  أيضاً  لمصالحها  إضافة  وفرنسا، 
في  الشتراكه  ليبيا  بجنوب  تهتم  المتوسط، 
الحدود مع دول في الساحل الغربي إلفريقيا، 
قوة  اسم  تحت  فرنسية  قوات  تتمركز  حيث 

برخان.
ووفقاً لدراسة صدرت حديثاً لمركز دراسات 
وقضايا  محددات  بعنوان  العربية  الوحدة 
فإن  ليبيا،  في  اإليطالي  الفرنسي  التنافس 
تنافساً  شهدت  اإليطالية  الفرنسية  العالقات 

نظام  إطاحة  بعد  ليبيا  حول  ملحوظاً  سياسياً 
وظهر   ،2011 سنة  القذافي  معمر  العقيد 
تضارب مصالحهما مما انعكس على صراع 
المبادرات الذي تم بين باريس وروما حول 

الحل األنسب ألزمة ليبيا
هو  األمني  الخالف  أن  الدراسة  وأوضحت 
الفرنسية  الرؤية  فتقوم  البلدين،  بين  األبرز 
نقل  ومنع  الساحل  منطقة  أمن  أولوية  على 
الجماعات  إلى  الليبية  الحدود  عبر  األسلحة 
التي تستهدف المصالح الفرنسية في إفريقيا، 
فيما تتركز الرؤية اإليطالية األمنية على منع 
تدفق عبور المهاجرين عبر البحر المتوسط 

إلى السواحل اإليطالية.
وكذلك هناك صراع نفوذ بين فرنسا وتركيا، 
دفع األخيرة إلى التوافق مع إيطاليا في ملفات 
الفرنسي  النفوذ  إلزاحة  التعاون  من  كجزء 

من جنوب ليبيا.

مركز األخبارـ  اعتبر الباحث والفيلسوف األمريكي نموذج اإلدارة الذاتية نعومي تشومسكي 
بأنه األفضل في الوقت الحالي وانتشاره سيكون أعظم فيجب تطويره.



19 تموز  2021 اإلثنين

العدد 1144

19 تموز  2021 اإلثنين روناهيروناهي

العدد 1144 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

»تجمع نساء زنوبيا« بمنبج.. المحطة األولى على خارطة التنظيم

ناجية من سجون الحكومة تكافح الستعادة حياتها وسط ضغوط 
مجتمعية في إدلب

وعانت المرأة في منبج طيلة السنوات الماضية 
الفراغ  من  السابقة  الحاكمة  األنظمة  ظل  في 
التنظيمي، مما كان له العديد من اآلثار الجانبية 
السلبية بدءاً بذاتها وانتهاًء بمجتمعها أيضاً، ومع 
ينتظر  منبج  في  زنوبيا«  نساء  »تجمع  تأسيس 
انطالقة حقيقية لدعم المرأة على كافة األصعدة.

زنوبيا«  نساء  »تجمع  باسم  الناطقة  وتعّرف 
نسرين العلي، في لقاء مع صحيفتنا »روناهي« 
سياسي  نسائي  تنظيم  زنوبيا  نساء  تجمع  أن 
اجتماعي اقتصادي إيكولوجي ينظم كافة النساء 
ويضم كل الثقافات في سوريا عامة، ويعمل على 
توحيد وتنظيم طاقات وجهود المرأة والنهوض 
كافة األصعدة  بواقعها وتوعيتها وتمكينها على 

والمستويات.
وتقول إنه يقود النضال ضد جميع أشكال اإلبادة 
الجسدية والثقافية والتمييز الجنسوي والقوموي 
والسلطوي وتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة 

الكاملة في الحياة العامة.
النساء  من  مجموعة  أعلنت  أيام  عدة  وقبل 

العامالت في مؤسسات اإلدارة المدنية ومنظمات 
المجتمع المدني ونساء أخريات عن افتتاح فرع 

لتجمع »نساء زنوبيا« في منبج.

حرية املرأة األساس

نسرين:  تقول  التجمع  هذا  أهداف  أهم  وحول 
المرأة  حرية  من  زنوبيا«  نساء  »تجمع  »يتخذ 
متكامل  أخالقي  ديمقراطي  مجتمع  لبناء  أساساً 
واالحتالل  االستغالل  أشكال  كافة  ومناهضة 
والتمييز الديمغرافي والصهر الثقافي ومناهضة 
المرأة،  ضد  والتمييز  العنف  أشكال  كافة 
لمكافحة زواج  والتنمية  التوعية  برامج  ووضع 
المرأة  وتمكين  توعية  على  ويعمل  القاصرات، 

في كافة المجاالت«.
ويتألف »تجمع نساء زنوبيا« من الهيئة اإلدارية 
عن  يزيد  وال  خمسة  عن  عددها  يقل  ال  العليا 
سبعة، وتحدد ناطقة الهيئة اإلدارية في المنطقة، 

وأيضاً  وإداريتين.  ثالث عضوات  من  وتتكون 
العضوات  من  كاف  عدد  من  التجمع  يتكون 
واللجان من مثل؛ لجنة العدالة االجتماعية التي 
تحتوي لجنة الصلح ودار المرأة ولجنة اقتصاد 
ولجنة  العالقات  ولجنة  التدريب  ولجنة  المرأة 
الصحة لجنة الثقافة والفن ولجنة الحماية ولجنة 
واللجنة  االجتماعية  واللجنة  واألرشفة  اإلعالم 

المالية، بحسب قول نسرين.
زنوبيا«  نساء  »تجمع  باسم  الناطقة  واختتمت 

في  »نسعى  بالقول:  حديثها  العلي  نسرين 
العالقات  تطوير  إلى  المستقبلية  الخطط  ضوء 
واإلدارات  النسائية  التنظيمات  مع  والتضامن 
المدنية الديمقراطية باإلضافة إلى مساعدة النساء 
على تأمين فرص عمل وتوعيتهن والعمل على 
بينها  والمساواة  بحقهن  والتمييز  العنف  إيقاف 

وبين الرجل«.

األول  التأسيسي  المؤتمر  أن  بالذكر  الجدير 
الرقة  مدينة  في  انعقد  زنوبيا«  »نساء  لتجمع 
بمشاركة  المنصرم،  حزيران  من  األول  في 
القوى  تمثلن  األطياف  كافة  من  150 شخصية 
السياسية والعسكرية وشخصيات نسوية أخرى 

من شمال وشرق سوريا.

ما زالت رهف )29عاماً(، وهو اسم مستعار 
لفتاة تعيش في إدلب، تكافح من أجل تخفيف 
ذنباً  تحميلها  تسميه  ما  أو  مجتمعية  ضغوط 
بقصة  سمع  من  كل  جانب  من  تقترفه  لم 
منذ  السورية  الحكومة  معتقالت  في  سجنها 
ثمانية أعوام حين كانت طالبة في قسم اللغة 

اإلنجليزية بجامعة حلب.
السجن ورؤية  عتمة  من  الخالص  إن  تقول 
الشمس من جديد كان أقصى ما تتمناه حين 
لكنها  المعتقل،  في  قدميها  من  معلقة  كانت 
اصطدمت بعد أشهر »بواقع اجتماعي ال يقل 

قسوة عن عصي الجالد«.
في كانون الثاني عام 2013، كانت الطالبة 
عناصر  قام  حين  حلب،  جامعة  إلى  متجهة 
أحد  على  باعتقالها  الحكومية  القوات  من 
العمر  من  تبلغ  أخرى  امرأة  مع  الحواجز، 
العينين  معصوبة  اقتيادي  »تم  عاماً:   50
في  السياسي  األمن  فرع  إلى  اليدين  ومكبلة 

مدينة حلب«.
وفي أشهر سابقة لحادثة االعتقال هذه، كانت 
جامعة حلب قد علقت دوامها وأغلقت السكن 
الجامعي بعد احتجاجات وأحداث دموية في 

الجامعة والمدينة عموماً.
وفي شهر كانون الثاني نفسه، قصفت طائرة 
في  العمارة  دوار  الحكومية  للقوات  حربية 
الجامعة بصاروخين، ما أسفر عن مقتل أكثر 
ما  بحسب  العشرات،  وجرح  طالباً   80 من 

نشرت وكاالت أنباء حينها.
بين  مقسمة  أصبحت  قد  حينها  حلب  وكانت 
القوات الحكومية ومسلحي المعارضة، وكان 
السكن الجامعي من المالذات التي لجأ إليها 
نازحون من األحياء التي تشهد اشتباكات في 

الجهة الشرقية للمدينة.

»وحوش برشية«

سبقا  منفردة  زنزانة  في  العزلة  من  يومان 
أحد  برفقة  »سرُت  للتحقيق:  رهف  اقتياد 
الحراس مرتجفة ومشتتة التفكير إلى ضابط 

تحقيق يدعى أبو حيدر«.

 بدأ الضابط بالتحقيق مع الفتاة، موجهاً تهمتي 
في  الخروج  على  الجامعة  طالب  تحريض 
اإلرهابيين،  مع  والتواصل  المظاهرات، 
»شتائم  تحتوي  بأوصاف  نعتها  جانب  إلى 

بذيئة«، على حد قولها.
تقول رهف لوكالة نورث برس: »نفيت كل 
التهم، فعمد الضابط إلى تهديدي باالغتصاب، 
كما عاقبني بالشبح، حيث تم تعليقي من يدّي 
عليه  ليمارس  متدلياً  جسدي  وبقي  بالسقف، 

عناصر هناك أساليب تعذيب مختلفة«.
خالل  لها  الموجهة  األسئلة  طريق  وعن 
في  لها  زميلة  أن  رهف  تيقنت  التحقيقات، 
الجامعة رفعت تقريراً كيدياً ضدها: »فعلت 
ذلك لمجرد استيائها مني والرغبة في إذاللي، 
لكن الموت بنظري كان أسهل مما أوصلتني 

إليه«.
والنفسي  الجسدي  التعنيف  من  ساعتين  بعد 
في  مرتين  يتكرر  بدأ  الذي  التحقيق  خالل 
اليوم، كانت الطالبة المعتقلة تعود لزنزانتها، 
وكان األمر الوحيد الذي يدور ببالها هو: »أن 
الوحوش  من  تخليصي  على  قادر  وحده  هللا 

البشرية الذين وقعت بين أيديهم«.
وبحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
أكثر  السوريّة  السلطات  في سجون  زال  ما 
 40 من  أكثر  بينهم  معتقل،  ألف   152 من 

ألف امرأة.
وتحدث ناجون من سجون الحكومة لهيئات 
بخراطيم  للضرب  تعرضهم  عن  دولية 
بالستيكية، وعصي خشبية، والحرق بأعقاب 
السجائر، وأساليب تعذيب ذاع صيت هولها 
كالوقوف في الماء وتلقي صدمات كهربائية، 
وبساط  كالشبح  بأسمائها  اشتهرت  وأخرى 

الريح.

»ُعْمٌر كاِمٌل«

لدراستها  الثالثة  السنة  في  رهف  كانت 
الجامعية حين اعتُقلت ولم تكن قد تجاوزت 
أحالم  لكن  عمرها،  من  والعشرين  الحادية 
مستقرة  حياة  تأسيس  في  السوريين  الشباب 

كانت قد بدأت تتالشى منذ أكثر من عام.
والحرب  البالد  من  الهرب  فكرة  أن  كما 
للفتاة  بالنسبة  معقولة  تعد  لم  فيها  الدائرة 
ضمن  النساء  سجن  إلى  نقلها  جرى  التي 
سجن حلب المركزي، وذلك بعد أسبوع من 

اعتقالها وصنوف من التحقيق والتعذيب.
من  الشمال  إلى  المركزي  ويقع سجن حلب 
مدينة حلب، بجانب مخيم حندرات لالجئين 

الفلسطينيين، قريباً من بلدة المسلمية.
تقول رهف: »تعرفت على سجينات كثيرات 
السادسة  تتجاوز  لم  فتاة  منهن  وقصصهن، 
عشرة، لكن أم أحمد التي جرى اعتقالها معي 
كانت كأم لي، هي وحدها من واست وحدتي 
ونصحتني، أشعرتني بالحنان في وقت كان 

األلم هو الشعور الوحيد داخلي«.
كانت االشتباكات تقترب من السجن، بحسب 
سوريا  في  االنتهاكات  توثيق  لمركز  تقرير 
 ،)2014 عام  )نشر  نفسه  السجن  عن 
الفتاة  وجود  مدة  خالل  السجن  وتعرض 

رهف فيه لقصف من مسلحي المعارضة.
الطحين  من  السجناء  مخصصات  أن  كما 
 ،2013 عام  آذار  أواخر  نفدت  والوقود 
تفاصيل  تتحدث في  لم  السابقة  السجينة  لكن 

األحداث هذه.
واكتفت بأنها تتذكر: »كانت أصوات تعذيب 
بالسجائر  والحرق  والشبح  بالضرب  النساء 
تصم اآلذان، كما تصالحنا جميعاً مع الجوع 
حياتنا  روتين  من  أصبحا  اللذين  والبرد 

اليومية«.
بأنها  الفتاة  تصفها  السجن،  في  أشهر  ستة 
كانت »عمراً كامالً« لهول ما مرت به هناك.

»آالم أخرى«

عام  تموز  شهر  من  عشر  الثامن  وفي 
2013، تم إطالق سراح رهف بعد أن دفع 
أهلها مبلغ ثالثة ماليين ليرة سورية لوسيط 
صلة  »وكان  إليه:  الوصول  من  تمكنت 
األفرع  في  مسؤولين  وبين  بينهم  الوصل 
لها  أقارب  وبمساعدة  الحكومية«.  األمنية 
رهف  تمكنت  حلب،  مدينة  في  يعيشون 
عائلتها.  حيث  إدلب  مدينة  إلى  االنتقال  من 
»كان  بأنه  أهلها  مع  اللقاء  رهف  تصف 
في  جديدة  آالم  فصول  بدأت  إذ  حزيناً«، 
حياتها. وعن ذلك تقول: »يخرج الرجال من 
سجون النظام كأبطال في نظر المجتمع، أما 

النساء فيخرجن ذليالت ويدفعن ثمن ذنب لم 
»في  اللوم  وجدت  أنها  وتضيف  يقترفنه«. 
كان  الذي  خالتها  ابن  الجميع«، حتى  عيون 

قد خطبها سابقاً تركها.
طوعي،  سجن  في  الدخول  حينها  »قررت 
حبسُت نفسي خلف جدران غرفتي هرباً من 
نظرات تضع المرأة موضع المذنبة حتى لو 

كانت ضحية«.
وتشير الفتاة إلى أن أكثر ما كان يخيفها تلك 
الفترة هو سماع صوت طرقات باب المنزل 
السجان  »كان  باب:  في  يدور  مفتاح  أو 
وما  التحقيق،  إلى  يأخذني  وهو  لي  يتراءى 
من حيلة سوى المزيد من البكاء والكثير من 

النوم، رغم أن الكوابيس لم تكن تفارقني«.
من  أعوام  ثالثة  نحو  قبل  تمكنت  لكنها 
لها  تتعرض  التي  الضغوط  على  السيطرة 
واالكتئاب الذي عانت منه، وذلك بعد زيارة 
خطوات  في  العون  يد  لها  مدت  التي  أختها 
عالج، ووقفت جانبها لتعمل في تدريس اللغة 

االنجليزية.
تأمل رهف، اآلن، تجاوز معاناتها واستعادة 
تردد:  مازالت  لكنها  الطبيعية،  حياتها 

»المجتمع محبِط وظالم للنساء كيفما كّن«.

المباراة كانت متوسطة األداء فنياً وغابت عنها 
اللمحات الكروية الجميلة وكثُرت الخشونة من 
دقائق  بعشر  المباراة  نهاية  وقبل  الفريقين، 
ُطرد العب من سردم ورغم ذلك كان سردم 
ضاغطاً ولكنه لم يُفلح للوصول للشباك لتذهب 

المباراة إلى ركالت الترجيح.
الالعبون  استمر  الترجيح  ركالت  في 
بالتسجيل حتى صد حارس سردم ركلة أعادها 

الحكم بسبب تقدمه، ولكن بعدها بركلة جديدة 
ويعلن  ركلته  سردم  وليسجل  صدها  استطاع 
الالعبين  باللقب وسط فرحة  النصر والتتويج 
فقدان  على  األسايش  العبي  دموع  وانهمار 
اللقب وبنتيجة 7×6 بعد انتهاء الوقت األصلي 

للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ُكّرم  حيث  التتويج  مراسيم  جرت  ذلك  بعد 
من  داؤود  يوسف  الدوري  في  العب  أفضل 

لقب أفضل حارس مرمى  نال  األسايش، كما 
أما  الحالب،  ليث  سردم  حارس  الدوري  في 
إيفان  نصيب  من  فكان  الدوري  هداف  لقب 
وُكرم  هدفاً،   22 برصيد  سردم  من  سليمان 
فارس عبدي، وسلم  للمباريات  متابع  كأفضل 
كأس المركز الثاني لألسايش والمركز األول 

لسردم.
على  قسموا  نادياً   12 فيه  شارك  الدوري 

مجموعتين وفق الجدول التالي:
المجموعة األولى: األسايش ـ خبات ـ األخوة 

والسالم ـ أهلي عامودا ـ الجزيرة ـ سردم.
المجموعة الثانية: الطريق ـ الصناديد ـ جودي 

ـ فدنك ـ دجلة ـ برخدان.
األسايش وسردم  األولى  المجموعة  تأهل من 
وعن المجموعة الثانية دجلة وبرخدان، ولعبت 
النهائي ذهاباً  وإياباً  األندية في الدور نصف 
تأهل سردم واألسايش  التالي حيث جاء  وفق 

إلى النهائي:
في الدور نصف النهائي ذهاباً تقابل األسايش 
أهداف  أربعة  بنتيجة  األسايش  وفاز  ودجلة 
مقابل هدفين، وكرر فوزه إياباً بالفوز بخمسة 
أهداف مقابل ثالثة، بينما تأهل سردم للنهائي 

نظيفة،  بثالثية  برخدان  على  ذهاباً  فوزه  بعد 
وكرر الفوز إياباً بنتيجة أربعة أهداف لهدف.

هبط هذا الموسم إلى دوري الدرجة الثانية كالً 
من ناديي الطريق لتغيبه عن حضور مباراتين 
القدم هبط  للعبة كرة  الداخلي  النظام  وبحسب 
للدرجة الثانية وفي شهر آذار صدر قرار جديد 
حال  في  نصَّ  والذي  الرياضي  االتحاد  من 
فقط  مباراة واحدة  ناٍد عن حضور  أي  غياب 
بدون عذر يهبط للدرجة الثانية وتُحرر كشوف 
أهلي  نادي  شباب  على  القرار  وطبّق  العبيه 
صعد  بينما  الثانية،  للدرجة  وهبطوا  عامودا 
من الدرجة الثانية لألولى كالً من شباب ناديي 

ديرك وشبيبة الحسكة.
الجدير ذكره بأن حامل اللقب للنسخة السابقة 
حساب  على  حصده  وأيضاً  الطريق  كان 
مقابل هدف  بهدفين  عليه  الفوز  بعد  األسايش 
البادئ  هو  كان  األسايش  أن  رغم  واحد 

بالتسجيل وقتها.
ناديي  رجال  سيتقابل  منفصل  سياق  وفي 
سردم واألسايش في نهائي دوري الرجال يوم 
 ،2021/7/23 لـ  المصادف  القادم  الجمعة 
من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية  على 

آذار بقامشلو بتمام الساعة الخامسة عصراً.

تل كوجر/ مثنى المحمودـ   العب كرة القدم، 
قلّبته  المدارس  مالعب  في  الصغر  منذ  بدأ 
نادي  في  رحاله  حط  حتى  الحياة  ظروف 
الصناديد، قائد ملهم  لرفاقه و شخصية فريدة 
إقليم  في  يلعب  الرفيع  الطراز  من  ومقاتل 

الجزيرة.

كريفاتي  قريته  أيقونة  األحمد  هريبد  فيصل 
يبلغ  الصناديد،  نادي  وقائد  األول  ومدافعها 
من العمر ثالثة وثالثين عاماً، قضى معظمها 
داخل المستطيل األخضر، منذ ناشئين عمال 
من  الجزيرة  إقليم  دوري  وصوالً  رميالن 

بوابة نادي الصناديد. 

مالعب املدرسة بوابة األندية

محبته  األحمد  فيصل  على  بدا  صغره  منذ 
الكبيرة للساحرة المستديرة، أحبّها حين كان 
حينها  يداعبها،  موفق  األكبر  أخاه  يشاهد 
أراد فيصل األحمد أن يسير على درب أخيه 
الذي  فيصل  الحسكة،  في  األول  المحترف 
كان يبحث العلم، قادته قدماه إلى نادي عمال 
رميالن، طفالً جاء يمثل مدرسته حتى وقعت 
عينا مدرب نادي عمال رميالن لفئة الناشئين 

سيف مرعي.
الذي أراده أن يكون ضمن خطوط دفاع ناديه، 
األحمد قليل الخبرة قلبه الصغير أراد الملعب 
لكن محبة أبيه للعلم أبعدته عن الملعب وقادته 
الدراسة، لكن األحمد ظل يرتاد  نحو مقاعد 
النادي على فترات متقطعة، بحث عن صقل 
موهبته، تدّرب األحمد ضمن عمال رميالن 
معهم  التزم  الشباب،  فئة  إلى  وصل  حتى 
لموسم واحد كان عام 2005 ـ 2006، ظهر 

كنجم في هذا الموسم مع مدربه بسام خلف، 
األول  المدافع  استعادة  الدراسة  مقاعد  لكن 
في منطقة تل كوجر، من بوابة الجامعة في 
الحسكة لكنه استمر في تمثيل الفرق الشعبية 

في جل مناطق الحسكة.

ظروف ومصاعب

حين يتحدث األحمد عن حبه لكرة القدم، تكاد 
الحسرة تغلب على كالمه، حيث يخبرنا عن 
مدى صعوبة حياته التي كانت تحاول اغتيال 
حلمه الرياضي ظل يناور الحياة كما يناور 

خصومه داخل الملعب.
أثناء خدمته اإللزامية انضم   فيصل األحمد 

قيادة  تحت  النضال،  نادي  صفوف  إلى 
 2010 موسم  في  جلعود  حيان  المدرب 
في  حلمه  الحرب  اغتالت  أخرى،  مرة  لكن 
المضي بمسيرته الكروية ضمن نادي منظم 
قريته  إلى  عاد  أعلى مستوى ممكن،  وعلى 
انطالق دوري  الرياضة، حتى  وانقطع عن 

إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا.

الصنديد األول وإىل اآلن

تأسيسه،  منذ  الصناديد  لنادي  األحمد  انضم 
وكان  الثانية،  الدرجة  دوري  معه  خاض 
نادي  نقل  الذي  الحاسم  الهدف  صاحب 
الصناديد إلى مصافي الدرجة األولى، تحت 
نجم  بزغ  مصطفى،  إبراهيم  المدرب  قيادة 

األحمد وأصبح أحد دعامات نادي الصناديد 
يمتاز  األول  دفاعه  وخط  الفريق  وقائد 
جداً  سريع  الملعب،  داخل  الطويلة  بخبرته 
رغم لعبه كمدافع أال أنه هداف مميز  يمتاز 
في  دقة  يمتلك  حيث  الرأسية،  بأهدافه  دائماً 
الوقت  اختيار  على  عالية  وقدرة  التصويب 
ارتقاء  يمتلك  أنه  كما  لالرتقاء  المناسب 
عالمياً وكأنه العب أوروبي يمتلك شخصية 
متفردة حيث يملك حس القيادة وهو ال عب 

تكتيكي بامتياز.  
فيصل األحمد مثال يُحتذى به اجتماعياً قبل 
أن يكون رياضياً، فّضل أن يستمر بدراسته 

كي ال يغضب والده.  
أن  يُخِف  لم  األعلى  مثله  عن  سؤالنا  عند 
موفق األحمد أخوه األكبر هو قدوته األولى 
أي  أو  بنصيحة  عليه  يوماً  يبخل  لم  الذي 
الكابتن  إلى  إضافة  ومعنوي،  مادي  دعم 
شبيبة  لنادي  الحالي  المدرب  الزهرة  صالح 
إبراهيم  الكابتن  إليهما  يضيف  كوجر،  تل 

مصطفى مدربه في نادي الصناديد. 
فيصل األحمد مشجع أول لنادي لاير مدريد 
قدوته  البرازيل  منتخب  ويشجع  عالمياً، 
راموس  وسيرجيو  البرازيلي  كافو  كالعب 
للمنتخب  محبته   إلى  إضافة  اإلسباني، 

الجزائري الذي يُشكل له حالة فريدة.
يحب  أنه  إال  األندية  في  مسيرته  كل  رغم 
الفرق الشعبية حباً ال يوصف، فهو الالعب 
فرق  كل  مثّل  الذي  المنطقة  في  الوحيد 
المنطقة بدايةً بفريق قريته كريفاتي وصوالً 
إلى أخوة فطومة، كما مثّل فرق أخرى مثل 
كوجر  وتل  ودرع شمر  وشباب شمر  اليان 
والجوادية وكل قرى المنطقة ارتدى األحمد 
مستوى  على  عديدة  إنجازات  له  اقمصتها، 
أنه حصد كل األلقاب  الشعبية، حيث  الفرق 

الشعبية التي نافس عليها في المنطقة، فيصل 
األحمد هو مدافع المنطقة األول له مباريات 
خالدة في الذاكرة، منها مباراة كريفاتي وتل 
الخسارة  تل مشحن رغم  حميس في دوري 

أال أنه قدّم مباراة للذكرى.

رؤية فنية

لفيصل األحمد رؤية فنية فريدة من نوعها، 
رغم أنه العب أال أنه ذو عقل راجح حيث 
يُعتبر مساعداً لمدربه إبراهيم مصطفى داخل 

نادي الصناديد.
إضافة إلى ذلك األحمد يمتلك رؤية لتطوير 
المواهب  أن  يرى  حيث  اإلقليم،  دوري 
المادي  الدعم  ينقصها  لكن  موجودة 
األندية  بعض  دعم  أن  يقول  واللوجستي، 
والتغاضي عن دعم غيرها، أدى إلى حصر 
بشكل  الدوري  مستوى  وإضعاف  المنافسة 

عام وبعض األندية بشكل خاص. 
يتقاضى  الذي  الالعب  أن  األحمد  يضيف 
مناسباً، يختلف كلياً عن الالعب الذي  راتباً 
الخامة  أن  بيته رغم  يعمل كي يسد حاجات 
قد  بل  ال  واحدة  هي  لالعبين  الرياضية 
المتفرغ هو األعلى فنياً  يكون الالعب غير 
انحدار  إلى  أدى  الحال  فقر  لكن  غيره،  من 

مستواه الفني.
تأمين  ضرورة  األحمد  فيصل  يرى  كما 
راعي رسمي وشركات داعمة لكل األندية، 
هذا ما يدخل الرياضة أفق التطور، ويجعل 
األندية مؤسسات قائمة بحد ذاتها قادرة على 

تحمل أعبائها دون حاجة إلى الدعم.

سردم يستمر بحصد األلقاب ويتّوج بلقب الشباب 
على حساب األسايش

فيصل األحمد عقود من الزمان والعطاء المستمر

روناهي/ منبج ـ باسم »تجمع نساء زنوبيا« أعلنت مجموعة من نساء منبج عن إنشاء أول 
تكتل نسوي مدني، ويهدف هذا التجمع إلى النهوض بالمرأة السورية عبر مجموعة من 

البرامج التوعوية المنوعة بمختلف المجاالت.

روناهي/ قامشلو ـ بعد حصد سردم لقب كأس أندية إقليم الجزيرة للرجال ها هو على 
صعيد الشباب يحصد اللقب، وكان على حساب األسايش بعد مباراة وصلت إلى ركالت الترجيح 

حتى ُحِسمت نتيجتها على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار.



19 تموز  2021 اإلثنين

العدد 1144

19 تموز  2021 اإلثنين روناهيروناهي

العدد 1144 محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

9 اآلراءالسياسة 4

ازهر احمد مصطفى حمو

بوتين وبايدن.. من كسب الشرق األوسط أكثر؟

ممرات عابرة في مأزق التشرذم السوري

هجمات االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.. معاداة 
للسالم والديمقراطية 

مثقفون وسياسيون: األمة الديمقراطية حل استراتيجي ألزمات الشرق األوسط

مصطفى عبدو )كاتب(

عبر  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  نجح 
موسكو  مكانة  رفع  من  متمكنة  استراتيجية 
من  العديد  في  اللعبة  قواعد  تغيير  يمكنها  كقوة 
األوسط،  الشرق  في  وخاصة  العالم  مناطق 
مع  جديدة  عالقات  رسم  إعادة  من  تمكن  حيث 
ومصر  والسعودية  وتركيا  وإيران  إسرائيل 
وتحقيق  جديد  توازن  خلق  واستطاع  وغيرها، 
مع  بمرونة  التعامل  عبر  واسعة  اختراقات 
واالقتصادي  الدبلوماسي  الصعيد  على  الجميع 
والتردد  التراخي  حالة  مستغالً  واالستراتيجي، 
الملفات  من  العديد  حيال  واشنطن  تبديها  التي 
الساخنة والملحة، كما استطاع رجل المخابرات 
داخلياً  روسيا  ترميم  إعادة  من  بوتين  السابق 
وبالتالي رفع مكانة روسيا كقوة عظمى، وإلى 
جانب كل ذلك نجح بوتين في إحداث شرخ كبير 
في الحلف األطلسي من خالل صفقة الصواريخ 

مع تركيا.
أما بالنسبة لسياسة إدارة الرئيس األميركي جو 
بايدن في المنطقة فتسودها حالة من عدم اليقين 
والضبابية، خاصة بشأن منطقة الشرق األوسط 
إدارة  ِجدية  ومدى  القائمة،  التحالفات  وطبيعة 
ما  وعلى  وتطويرها،  عليها  الحفاظ  في  بايدن 
يبدو فإن إدارة بايدن تريد وضع نهاية لوجودها 
تفعل  كما  العالم  دول  من  العديد  في  العسكري 

بأن  إجماع  شبه  هناك  أن  كما  أفغانستان،  في 
االهتمام  الشرق األوسط  يولي منطقة  لن  بايدن 

المأمول.
 فهو يجد أن هناك تحديات أخرى تهدد مصالح 

الصعيد  على  المتحدة  الواليات  وموقع  ومكانة 
في  بايدن  به  تحدث  ما  ذلك  ويؤكد  العالمي، 
)ستارز  األمريكي  الجيش  لمجلة  سابق  وقت 
الحروب  »إن عصر  قال:  عندما  سترايبز(  آند 

قوله:  وكذلك  منها«  ننتهي  أن  يجب  الالنهائية 
الخارج  في  األمريكية  القوات  تخفيض  »أؤيد 
لكن يجب أال نغفل عن مسألة اإلرهاب والدولة 
واشنطن  مهمة  أن  بايدن  ويرى  اإلسالمية«، 

يجب أن تقتصر على مساعدة الشركاء المحليين 
يمكن  التي  والجماعات  التنظيمات  مواجهة  في 
أن تهدد مصالح الواليات المتحدة وشركائها وال 
تلعب واشنطن أي دور )سياسي( في  أن  يجب 

دول العالم.
ربما يكون حديث بايدن هو الذي دفع المبعوث 
)ألكسندر  إلى سوريا  الروسي  للرئيس  الخاص 
المتحدة  الواليات  بأن  القول  إلى  الفرنتييف( 
قواتها من سوريا  بسحب  قراراً  تتخذ  أن  يمكن 
بصورة مفاجئة كما فعلت في افغانستان، وعلى 
الكرد في سوريا أن ال يعولوا على وجود القوات 

األمريكية.
المركزية  القيادة  عن  تصريح  صدر  ومؤخراً 
سوريا  »قوات  بأن  فيه  جاء  األمريكية  للقوات 
في  الناس  لدعم  ومستعدة  مدربة  الديمقراطية 
شمال وشرق سوريا في معركة هزيمة داعش، 
وأن ساعات العمل الشاق التي ال تحصى والتي 
من  بدعم  الديمقراطية  سوريا  قوات  تقدمها 
على  قادرة  قتالية  قوة  تضمن  الدولي  التحالف 

حماية شمال شرق سوريا«.
فهل تصريح القيادة المركزية للقوات األمريكية 
هو بمثابة نية للقوات األمريكية باالنسحاب من 
سوريا كما قال الفرنتييف أم أن »وراء األكمة 

ما وراءها«؟

لمى األتاسي )كاتبة سورية(

ممرات إنسانية عابرة هي عابرة لهمجية النظام 
ومخلفاته وما اقترفه على مدى عقود من تغيير 
في سلم األخالق العام وتغييب المصلحة العامة 
في بلد كان يوماً ما جنة هللا في األرض، إدخال 
الذي  االتفاق  هو  النظام  معابر  خارج  القوت 
بالغة  بصعوبة  تنتزعه  أن  واشنطن  استطاعت 
من بوتين، الذي قبل بتمرير مساعدات إنسانية 

للشعب السوري المنهك.
لربما يجب أن نعي كم نحن محظوظون لكوننا 
نعيش في عصر فيه حق إنقاذ البشر من موت 
معلن وإبادة جماعية قانون مشّرع دولياً، حيث 
هناك قوانين دولية عديدة تدعم هذا التوجه الذي 
يمنع حكومة ما من اقتراف الجرائم بحق شعبها 

متجاوزاً بهذا السيادات الوطنية.
في الحالة السورية لم يتمكن أحد بعد من إقناع 
ليبيا  تم في  التدخل كما  مجلس األمن بضرورة 
السوري  النظام  وحشية  ورغم  أخرى،  وأماكن 
الذي ما زال ال يتوارى عن اعتقال المعارضين، 
وعن اقتراف أبشع الجرائم بهمجية مطلقة إال أنه 
ثمة سبب عميق ال عالقة لمجلس األمن به يمنع 

من إنهاء هذا النظام المتهاوي.
مقومات  يملك  وال  ضعيف  النظام  الواقع  في 
الحيوي  األمن  وتأمين  البالد  بإدارة  االستمرار 
والماء  الكهرباء  حتى  توفير  يملك  وال  واألمان 
للشعب الخاضع لسلطته، لكن بغض النظر عن 
أزمة البديل الوهمية التي تناقشها بعض وسائل 
اإلعالم، ال بد أن نقر بواقعية مؤلمة أن في كل 
لهذا  بد  فال  شيئاً  أراد  يوماً  الشعب  إذا  الدول 
األمر أن يتم وال بد أن يستجيب القدر، السؤال 
الذي يفرضه الواقع السوري علينا هو هل اتفق 
السوريون جميعاً بمعزل عن اإلرادة الدولية عن 

ضرورة التخلي عن األسد ونظامه؟
هناك مقارنة ممكنة ولو من بعيد تتعلق بالمسألة 
الكاتالونية في إسبانيا، فهناك الوضع متعلق، ال 
هم  وال  بإسبانيتهم  مقتنعون  جميعاً  المواطنون 
وهذا  إسبانيا،  عن  بانفصالهم  مقتنعون  جميعاً 
الواقع متوقف في حالة ما بيَن بين، هذا التردد 
وهذا الالحل سببه أن القرار منقسم بين طرفين 
بالمئة  السبعين  تتجاوز  لنسبة  أحدهم  يصل  ولم 
من قرار الشعب، هذه النسبة ضرورية لكي يتم 
اتخاذ قرار ما، والذي سينتصر هو من سيرسم 
مالمح الواقع الجديد، وفي الحالة الكاتالونية كما 

في الحالة السورية هذا الواقع اسمه الالحل.
في الحالة السورية قد ينكر الكثيرون هذا الواقع، 

لم  السوري  الشعب  العمق،  وفي  عملياً  لكن 
الصراع  زال  وما  األسد  نظام  نهاية  على  يتفق 
بين خمسين  ومخفي  مقنّع  السياسي  االجتماعي 
النظام  هذا  إنهاء  يريدون  الشعب  من  بالمئة 
األسد  على  موضوعية  ألسباب  ويحقدون 
ونظامه، وخمسين بالمئة آخرين من هذا الشعب 
الظروف  كل  رغم  الحالي  بالنظام  متمسكين 

الصعبة التي يعيشونها داخل البالد.
السوري  الشعب  من  بالمئة  الخمسون  هم  من 
الذين رفضوا التغيير؟ قد يقال إن الذين تمسكوا 
األقليات  من  هم  وحكومته  باألسد  زالوا  وما 

خوفاً  وهذا  ومسيحية،  علوية  وبأغلبية  الدينية 
اإلخوان  يقودها  التي  المعارضة  إسالمية  من 
التوجه  يشبه  الشارع  في  ما  ونفس  المسلمون 
السلفي وما شابه من تشدد إسالمي ديني، وبهذا 
ما  اضطهاد  من  األقليات  خوف  البعض  يبرر 
سمي باألغلبية عبثاً، ولكن إن أحصينا األقليات 
فهم ال يكفون وحدهم لمنع سقوط األسد اجتماعياً.
لو كان فعالً المكون المسلم بأغلبيته ضد النظام 
المكون  من  الفئة  هذه  لكن  البدايات،  من  لسقط 
المسلم هم الذين يعتمد عليهم النظام وهم يشكلون 
التغيير  يرفضون  ال  الذين  البالد  أغنياء  طبقة 

فهم  الدينية،  كاألقليات  البالد  أسلمة  من  خشية 
تظهره  كما  محافظ  إسالمي  محيط  من  أغلبهم 
وابنتها  األسد  ألسماء  اإلعالمية  الصور  دائماً 
المسلمات  والمتدينات  المحجبات  بصحبة  وهم 
المؤيدات، هذه الفئة السورية التي يرتكز عليها 
بساطة  بكل  ألنها  التغيير  جدياً  ترفض  النظام 
أن  تخاف  االجتماعية،  مكانتها  تفقد  أن  تخاف 
وأكثر  وأموالها،  أمالكها  مصدر  على  تحاسب 
ما تخشاه هو توقيف شركاتها واستثماراتها في 

سوريا مع تغيير هذا النظام لنظام جديد.
النظام  األقليات في صفوف  فقراء  أبناء  حارب 
وسقطوا دفاعاً عما سموه الخوف من االنقراض 
والذوبان في وجه خطاب معارض غبي كان وما 
زال يقول إن دين الدولة هو اإلسالم، ويشترط 
دينهم  تغيير  المسلمين  غير  المواطنين  على 
الحظنا  بالمواطنة،  الحق  ذات  على  للحصول 
في مراحل بعثية ماضية كيف اضطر مسيحيو 
الشرق لتسمية أوالدهم أسماء إسالمية قيل إنها 
عربية لكي يكونوا مقبولين في هذا الوطن، الذي 
المسلم حق  العربي وغير  لغير  ما زال يرفض 

المساواة.
بعملية  المشاركة  األقليات  أبناء  رفض  لهذا   
لكن  بهم،  وضحينا  خسرناهم  ولألسف  التغيير 
سوريا  في  األقليات  تحالف  عن  تحدثنا  مهما 
بالمفاهيم  مجرم  لنظام  دعمهم  استنكرنا  ومهما 
مبررات  لهم  نجد  قد  أننا  إال  الحديثة،  البشرية 
وأعذاراً أهمها انعدام خطاب عصري حضاري 

لمعارضة تطرح نفسها كبديل، وانعدام مشروع 
بديل مقنع بحد أدنى لدى المعارضة التي تتصدر 
لمسلمي  مبررات  بعد  نجد  لم  ولكن  الموقف، 
الجشع  هو  واحد  تبرير  سوى  نجد  لم  النظام، 
المصلحة  على  الخاصة  المصلحة  وتفضيل 

العامة.
منسجماً  السوري  الشعب  كان  لو  الواقع  في 
التغيير  عملية  على  بالمئة   70 بنسبة  ومتفقاً 
وبكل  آخر،  وجه  ذات  معارضة  شهدنا  لكنا 
عملية  ستمضي  كانت  ومنهجية  موضوعية 
ومجلس  ائتالف  المسماة  المعارضة  التغيير، 
وحتى  النظام،  طرحه  الذي  الوجه  هي  وطني 
أن الكثير من أعضاء التجمعات هذه ذات صلة 
بما  بالنظام،  المادية  مصالحها  وترتبط  بالنظام 
يقرون  الذين  المسلمين،  اإلخوان  جماعة  فيهم 
ببراغماتية  ويصفونها  العالقة  بهذه  ويعترفون 
السياسة اإلخوانية، وهي تندرج ضمن العالقات 
أردوغان،  يد  على  الثورة  قبل  باشروها  التي 
المال  قطاع  إلى  األسد  مع  باتفاق  أدخلهم  الذي 

السوري.
تتباكى  التي  المعارضة  شخصيات  أهم  إحدى 
في المحافل الدولية وتشتكي لتحصد المساعدات 
اإلغاثية لسوريا والدتها من أعز صديقات أسماء 
لوالدتها، وهي  األسد، بل هي صديقة شخصية 
على  تتردد  المحجبة  الفذة  المعارضة  وابنتها 
بيروت دون أي خطر وتدخل سوريا وبل تدير 

األعمال الخيرية بالتعاون مع النظام.
قد يبدو هذا المشهد سورياً لي لكن هذا هو الواقع 
السوري، ومن يعيش في المدن السورية الكبرى 
ال  لكنه  التفاصيل  ويعلم  أقول  ما  جيداً  يعي 
يجرؤ على البوح، فقوت الناس لدى المعارضة 
على  يعيش  والجميع  والتأييد،  بالصمت  مرتبط 

المساعدات.
النظام  استثمارات  بين  متشابكة  الخيوط 
المكون  يعرفه  هذا  العمق،  في  والمعارضة 
السني البرجوازي ويصمت عنه ألن لكل وجه 
معروف معارض أخ متعاون مع النظام ومستفيد 
هذا  الجميع،  المصالح يصمت  عند  الفساد،  من 

هو حال سوريا التي تموت بصمتها.
من  وهم  بصمتهم  شركاء  جميعاً  هؤالء 
لبقاء  بالمئة  السبعين  نسبة  توفير  سيضمنون 
عبر  لسوريا  ستصل  التي  اإلغاثة  النظام، 
المتعاونة  العصابات  المعابر ستوزع عبر ذات 
من الطرفين رغم االقتتال الدائر بينهم، لذا فما 
لواقع  العناق بين واشنطن وموسكو إال تجسيداً 

الموت السوري المعلن.

الوسائل  بشتى  المحتلة  التركية  الدولة  تحاول 
لمناطق  واحتاللها  وسيطرتها  نفوذها  توسيع 
الهجمات  خالل  من  سوريا،  وشرق  شمال 
شعوب  ضد  تخوضها  التي  النفسية  والحرب 
بقواتها  تتدخل  فمرة  إرادتهم،  لكسر  المنطقة 
وترسانتها العسكرية، ومرة بإشعال الفتن، وفي 
بقطع  المنطقة  شعوب  حاربت  األخيرة  الفترة 
المياه عن األهالي، وهذا يثبت أن الدولة التركية 
في  هزمت  فقد  اإلنسانية،  األخالق  من  مجردة 
العسكرية في شمال  القوى  لها مع  كل مواجهة 
تلجأ  لهذا  كردستان،  جبال  وفي  سوريا  وشرق 
سبيل  في  أخالقية  غير  ووسائل  أساليب  إلى 
تنفيذ مخططاتها، وهي بذلك ال تعير لالتفاقيات 
والمواثيق الدولية أية احترام وسط صمت دولي. 
اإلعالم  وسائل  كافة  قيام  من  بد  ال  هنا  من 
وقف  أجل  من  وعالمياً  محلياً  الفاعل  بدورها 
وعين  الشهباء  مناطق  على  الوحشية  الهجمات 
عيسى ومنبج، ألن ما نراه عبر وسائل التواصل 
االجتماعي من مشاهد لهجمات االحتالل التركي 
على مناطق الشهباء وعين عيسى ومنبج تدمي 
عيون  في  الدولي  المجتمع  هيبة  وتسقط  القلب 
االحتالل  دولة  تهاجم  حيث  المنطقة،  شعوب 
سكان  من  العزل  المدنيين  ومرتزقتها  التركي 
هذه المناطق، لهذا فإن لإلعالم الدور البارز في 
بيان ما يجري في تلك المناطق وحتى المناطق 
األخرى، وتأتي أهمية اإلعالم من خالل دوره 

في فضح جرائم المحتل التركي.

سياسة همجية منافية للقيم 
واملبادئ اإلنسانية

حول هذا الموضوع تحدثت الناشطة في مجال 
رسول  بيريفان  المرأة  وحقوق  اإلنساني  العمل 
لصحيفتنا فقالت: هدف هذه الهجمات هو تهجير 
قلوبهم  في  والرعب  الخوف  وبث  األهالي 
سكانها،  من  المنطقة  وإفراغ  أرضهم  لترك 
والحرية  السالم  عدوة  التركي  االحتالل  فدولة 

والشعوب الحرة.
تسفك  تركيا  بقولها:  حديثها  بيريفان  واختتمت   
في  وتهجرهم  اآلمنين  وتقصف  األبرياء  دماء 
سوريا  وشرق  شمال  في  خططها  تنفيذ  سبيل 
والمعايير  منافية لألخالق  متبعة سياسة همجية 

اإلنسانية.

علينا التكاتف والتعاضد لضامن 
األمن 

لكومين  المشتركة  الرئيسة  نددت  جانبها  ومن 
عبير  لكي  كركي  ناحية  في  ديرك  لوند  الشهيد 
قائلةً:  التركي  االحتالل  دولة  بهجمات  الحبيب 
دولة  تشنها  التي  الهجمات  ونستنكر  ندين 
وعين  الشهباء  منطقة  على  التركي  االحتالل 
الدولي  الصمت  ندين  كما  ومنبج،  عيسى 
الصارخ حيال العدوان التركي على مناطقنا في 
شمال وشرق سوريا، الدولة التركية تعتدي على 

المزيد من أراضينا، وتزيد من الخروقات التي 
تقوم بها من خالل توسيع هجماتها.

 وأضافت عبير: ندعو الدولة الروسية إلى تنفيذ 
وهذا  وأنقرة،  موسكو  بين  وقع  الذي  االتفاق 
االتفاق تضّمن وقف إطالق النار، ونطالب األمم 
المتحدة ومجلس األمن باتخاذ موقف جاد لعودة 

الدولية،  القوانين  وفق  مناطقهم  إلى  المهجرين 
شمال  من  هي جزء  المحتلة  المناطق  أن  حيث 
إلى  العشائر  جميع  ندعو  لهذا  سوريا،  وشرق 

التكاتف من أجل حماية المنطقة.
هدف  إن  بالقول:  حديثها  الحبيب  عبير  وأنهت 
إفشال  هو  الهجمات  هذه  من  التركية  الدولة 

المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، 
فاالنتهاكات التي ارتكبتها دولة االحتالل التركي 
ونهب  وتدمير  وخطف  قتل  من  عفرين  في 
ونسف مبادئ حقوق اإلنسان وتغيير ديمغرافية 
المنطقة دليل على سياسة الدولة التركية المعادية 

للسالم والديمقراطية.

مشروع  بأن  وسياسيون  مثقفون  أوضح 
القائد  طرحه  الذي  الديمقراطية  األمة 
عبد هللا أوجالن حّل استراتيجي ألزمات 
إلى  مشيرين  العالقة،  األوسط  الشرق 
كونه  الفوري،  سراحه  إطالق  أهمية 
الوحيد القادر على انتشال تركيا والمنطقة 

من أزماتها المتفاقمة.
األوسط،  الشرق  أزمات  تفاقمت  أن  بعد 
من  بات  سوريا،  في  األزمة  وبخاصة 
التي  المناسبة  الحلول  إيجاد  الضروري 
ترضي جميع األطراف المتداخلة، ويُجمع 
الكثيرون بأن مبدأ األمة الديمقراطية هو 
سوريا  في  العالقة  المسائل  لجميع  الحل 
المشروع  وهو  ككل،  األوسط  والشرق 
والتعايش  الشعوب  أخوة  أن  يرى  الذي 
المشترك هو المخلص للمنطقة وشعوبها.

املحتل الرتيك يحارب فكر األمة 
الدميقراطية

هاوار  لوكالة  تحدث  ذاته  السياق  حول 
بإقليم  المثقفين  اتحاد  لألنباء اإلداري في 
أحمد  أزهر  الحسكة،  فرع   - الجزيرة 
وقال: عند استعراض الوضع في الشرق 
األوسط نرى بوادر طرحها المفكر عبد 
هللا أوجالن تتعلق الحلول، ففي التسعينات 
عرض خريطة حل ال تشمل تركيا فقط 
يمكن  حيث  األوسط،  الشرق  كامل  بل 
حل مشاكل الشرق األوسط خالل أسبوع 
الحل  وفق  الحل،  يريدون  كانوا  إن 

الديمقراطية  األمة  وفلسفة  الديمقراطي 
المطروحة من قبل القائد عبد هللا أوجالن 
واألديان  القوميات  جميع  وبمشاركة 

واللغات.
المفروضة  العزلة  بقوله:  أحمد  وتابع 
الهامة  أسبابها  أحد  هللا  عبد  القائد  على 
هي هذا الطرح وهذا المشروع الذي فيه 
الحل االستراتيجي لجميع القضايا العالقة 
القضايا تخص  في الشرق األوسط، هذه 
األقليات  وحتى  الشعوب  جميع  حقوق 

الموجودة. 
المحتل  هجمات  بالقول:  أحمد  وأشار 
المشروع  الدفاع  مناطق  على  التركي 
مرتبطة  كردستان  أراضي  جميع  وعلى 
هللا  عبد  القائد  على  المفروضة  بالعزلة 
ألن  بينهما،  التفريق  يمكننا  وال  أوجالن 
ما تحاربه تركيا باألساس هو فكر األمة 
الكردي في  الشعب  الديمقراطية وحقوق 
أي مكان كان. إن جيش االحتالل التركي 
عمليات  يشن  الماضي  نيسان   23 ومنذ 
صنوف  جميع  فيها  مستخدماً  عسكرية 
إبادة  هجمات  تعتبر  حيث  األسلحة، 
لمناطق )زاب، آفاشين، متينا( في مناطق 
الدفاع المشروع بباشور كرستان؛ بهدف 
احتالل المزيد من األراضي الكردستانية 

ومحاربة الفكر الديمقراطي.
القائد  وفلسفة  فكر  إن  فقال:  أحمد  وأكد 
عبد هللا أوجالن محل ترحيب من جانب 
من  فإنه  هنا  ومن  المنطقة،  شعوب 
الفوري  سراحه  إطالق  بمكان  األهمية 

ألن  عوائق،  أية  أو  شروط  دون  ومن 
القضايا  لحل  السبيل  هو  سراحه  إطالق 

العالقة في المنطقة.
المثقفين  اتحاد  في  اإلداري  واختتم 
أزهر  الحسكة،  فرع   - الجزيرة  بإقليم 
شعوب  جميع  إن  قائالً:  حديثه  أحمد 
يقين  على  باتت  األوسط  الشرق  منطقة 
وأخوة  الديمقراطية  األمة  مشروع  بأن 
للجميع، وهنا  األمثل  الحل  الشعوب هي 
ينشر  من  كل  محاسبة  الضروري  فمن 
على  والتفرقة  والقومية  الكراهية  ثقافة 

أساس ديني وعرقي بين الشعوب.
معتقل  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وإن  هذا 
منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي 
تفرضها  مشددة  عزلة  يواجه  حيث 
اللقاء  التركية عليه وتمنع عنه  السلطات 

مع عائلته ومحاميه. 

القائد عبد الله أوجالن بيده 
مرشوع الحل

عضو  تحدث  الموضوع  ذات  وحول 
المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
مصطفى حمو بقوله: الدولة التركية تشدد 
في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  على  العزلة 
سجن إيمرالي ألنه قادر على تغيير الواقع 
من  األوسط  الشرق  شعوب  تعيشه  الذي 
الذي  المشروع  وإن  وحروب،  أزمات 
ال  الحل  أجل  من  أوجالن  القائد  طرحه 
الرأسمالية  الدول  مصلحة  في  يصب 

والقومية، ألنها تريد االستفادة من أزمات 
جغرافية  على  للسيطرة  األوسط  الشرق 

المنطقة والتحكم بإرادة الشعوب.
ونوه حمو فقال: من الضروري اإلفراج 
وإطالق  أوجالن  هللا  عبد  المفكر  عن 
سراحه، ألنه الوحيد الذي يملك مشروعاً 
يضمن حرية المجتمعات في المنطقة، إن 
التي  الدولية  الحقوقية  المنظمات  صمت 
داللة  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  تدّعي 
شراكتهم وارتباطهم بالسياسة الرأسمالية 
وتقديم  األزمات  استمرار  على  القائمة 

الدعم لتركيا.
وأوضح حمو بالقول: إن السلطات التركية 
بقيادة حزب العدالة والتنمية تمر بمشاكل 
داخلية ال حصر لها، ستؤدي إلى االنهيار 
واالقتصادية  السياسية  النواحي  من 
واالجتماعية، القائد عبد هللا أوجالن لديه 
مفاتيح الحلول وهو الوحيد الذي يستطيع 

حل المشاكل في الشرق األوسط وخاصةً 
تركيا، وكلما شددت هذه العزلة ستستمر 

المشاكل الداخلية في تركيا.
المجلس  عضو  أشار  حديثه  ختام  وفي 
العام لحزب االتحاد الديمقراطي مصطفى 
حمو إلى هدف قوى الهيمنة العالمية من 
حل  إلى  الوصول  دون  األزمة  تعقيد 
من  الهدف  وقال:  األوسط،  الشرق  في 
على  المصالح  تحقيق  هو  يجري  ما  كل 
وضرب  العالمية  األزمات  خلق  حساب 

الديمقراطية وإطالة األزمات.
كان  القائد  مع  جرى  لقاء  آخر  أن  يشار 
في السابع من آب 2019، فيما كان آخر 
تواصل له مع العالم الخارجي في 25 من 
مع  هاتفي  اتصال  خالل  الماضي،  آذار 
دقائق،  لخمس  دام  أوجالن  محمد  شقيقه 

ثم انقطع االتصال.

كركي لكي/ ليكرين خاني ـ تستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا بما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق اإلنسان والقوانين 
الدولية، وهي تسعى إلى تهجير البقية الباقية من أهالي المدن المحتلة والتهديد باجتياح مناطق أخرى لفرض سيطرتها على المزيد من مناطق 

شمال وشرق سوريا.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

رامان آزاد
آفا في شمال سوريا، في  ثورة روج  انطلقت 
كانِت  فقد  التعقيِد،  غاية  في  كانت  ظروٍف 
البالدُ وقتها تشهدُ صراعاً على جبهاٍت عديدةٍ، 
من  حررها  ما  التوازِن  من  امتلكت  أنّها  إال 
االرتجاِل ورد الفعِل، وكانت مأسسةُ المجتمعِ 
وأساس  األولوياِت،  رأِس  على  وتنظيمه 
مسيرتها  وواصلت  ومنطلقه،  اإلدارّي  البناء 
والمعرفيِّة  االجتماعيِّة  الجوانِب  مختلِف  في 

والثقافيِّة والخدميّة.

إعالن اإلدارة الذاتّية الدميقراطّية

يحدد  الذي  هو  المجتمع  تنظيم  أسلوَب  إّن 
معايير العالقات االجتماعيّة واتجاهها، وتنبثق 
قبل  القائم  النظام  من طبيعة  المشكالت أساساً 
الهرمّي  فالنظام  لألفراد،  ممارسة  تكون  أن 
المركزّي عماده السلطة وأفرز طبقيّة مجتمعيّة 
المؤسسات  بين  انقطاعٍ  تجسد على شكِل  كما 

والمجتمعِ.
كان تحديدُ النظاِم االجتماعّي من المسائل التي 
أُوليت االهتماَم، واعتُمد في البدايِة العمُل على 
القاعدةِ والخليِة الصغرى في تنظيِم المجتمعِ، 
المنبثقة  واللجان  الكومين  تأسيس  تم  وبذلك 
منه، ومن بعدها المجالس الشعبيّة، وفي خطوة 
تالية مجلس الشعب لغربي كردستان، كبرلمان 
ترسيخ  بهدِف  السياسيّة،  المجتمعِ  إرادة  يمثّل 
والعمِل  بالتكاتِف  الشعوب  لدى  الكاملة  الثقة 
وفقاً إلرادتهم في بناِء نظاِم إدارة المجتمعِ على 

الشعوِب  أخوة  تكوَن  أن  كافة األصعدة، على 
في  والمساواة  االجتماعيّة  العدالة  وتحقيق 

الحقوق مبدأً أساسياً في أّي خطوةٍ تنجز.
مرحلة  الثورةِ  دخلِت  االستراتيجية  هذه  وفق 
جديدة  في مجال اإلدارة والتنظيم المجتمعّي، 
وتّم اإلعالُن ألول مرة في تاريخ سوريا عن 
المرحليّة  لإلدارةِ  العام  التأسيسّي  المجلس 
المشتركة المكّون من 82 عضواً ممثلين عن 
شمال  في  الموجودةِ  واألديان  الشعوب  كافة 
متابعة لصياغة وكتابة  هيئة  وانبثقت  سوريا، 
للتنظيم  الالزمة  والوثائق  المشاريع  مختلف 

بعد  فيما  ذلك  عن  وتمخض  توافقّي،  بشكل 
 – )الجزيرة  الثالث  المقاطعاِت  تشكيِل  قراُر 
والتي  في 2014/1/21،  كوباني – عفرين( 
إلرادة  ديمقراطيّاً  تمثيالً  تكون  أن  لها  أُريد 
)القوميّة  المجتمعيّة  والمكّونات  القوى  كّلِ 
والدينيّة(، وتعبُّر عن توافٍق حول رؤيِة الحّلِ 
السياسّي والسلمّي لألزمِة، وأن تعالَج للمشاكل 
المتجذرةِ التي لم يتصدَّ النظاُم المركزّي لحلّها 
الكرد،  قضية  ومنها  تعقيدها،  سبب  وكان 
وكذلك القضايا التي أفرزها استمراُر األزمِة.

استثنائيِّة  خالل  من  جاءت  الحدِث  استثنائيّةُ 
الظروِف، ففي بلٍد تتعدد فيه جبهاُت الصراع 
الذاتيّة  اإلدارةِ  عن  اإلعالُن  يُعتبُر  المسلّح، 
الديمقراطيِّة، اإلنجاَز األكبر وغير المسبوق في 
تاريخ سوريا الحديث، وقد جاء نتيجةَ خطواٍت 
ثابتٍة وتضافِر األسباِب وحصيلة لالنتصاراِت 
واإلنجازات في الميادين االجتماعيّة والسياسية 
قبيل  من  النموذج  يطرح  ولم  الذاتيّة،  لإلدارة 
الطريق  خارطة  لرسِم  بل  التنظيمّي،  الترف 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  شعوب  لكّلِ 
إلرادتهم  وتجسيداً  واالستقرار،  األمان  نحو 
اإلنجازات  بعده  من  لتتوالى  عنها،  والدفاع 
والتعريف  الدبلوماسّي  الحراك  مستوى  في 

بالحقوِق والمكتسباِت في شمال سوريا.
انطلقت اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة على أسٍس 
الوطنّي  العمِل  تشاركيّةُ  هي  متينٍة  راسخٍة 
والتعدديّة السياسيّة، إذ لطالما كانِت الشموليّةُ 
متعددة  حاالٍت  أنتج  الذي  العُضاَل،  المرَض 
من اإلقصاء والتهميش، وتطلع المشروُع إلى 
بالسالم  وينعُم  العدِل  إحقاُق  فيه  يتّم  مجتمعٍ 

نفسه  الوقِت  في  وكان  االجتماعّي،  واألمن 
تجسيداً لطبيعِة للخياِر الوطنّي كخط ثالث إزاء 
األزمة، ما بين االنحياز الدينّي والقومّي، فيما 

كان الخيار عابراً لكّل التوجهاِت.
والسؤال الذي طرحته لو تمَّ التزاُم خياٍر آخر 
باالصطفاِف إلى جانب أحد طرفي الصراعِ، 
والواقع  إنجاز؟  أّي  تحقيُق  باإلمكان  كان  هل 
أّن أّي اصطفاٍف من ذلك النوع كانت ستترتُب 
تضييعِ  سبيَل  وسيكوُن  ٌباهظةٌ،  تكاليف  عليه 
قضيِة شعبنا وخصوصيته، ما يعني أال نكوَن 
عن  الدفاَع  أّن  صحيحاً  كان  وإذا  أنفَسنا، 

الذات مكلٌف ودونه قرابين ارتقت إلى درجة 
األزمة  أتوِن  إلى  االستدراَج  أّن  إال  الشهادة، 
األرواح  في  أكبر  والخسارةُ  تكلفةً  أغلى  كان 
لن يحقّق أيّاً من طموحاِت  على ذمِة تموضعٍ 
شعبنا، وهناك شواهد ألحزاٍب كرديٍّة انضوت 
تحت عناوين المعارضِة السوريّة في المجلِس 
بأنّها شاركت في  تقرُّ  الكردّي، وهي  الوطنّي 
العدواِن التركّي على عفرين، إال أنّها لم تحقق 
أّي مكاسَب لصالحِ شعبنا، فيما مالت أطراٌف 
كرديّة أخرى إلى جهة النظام فلم تتجاوز حدودَ 

التغييِب.
المنطقة  في  مّرة  تّمت وألول  السياق  هذا  في 
مشروع  صياغة  وتوافقّي  ديمقراطّي  وبشكل 
اإلدارة المحليّة وإعداد وثيقة للعقد االجتماعّي 
المكّونات  والنظام االنتخابّي بما يرضي كافة 
إفساح  مع  معها  ويتناسب  والدينيّة(  )القوميّة 
السياسيّة  والتنظيمات  القوى  لكّل  المجال 

لالنضمام إليه بعد موافقة المجلس.

مأسسة املجتمع والحّل 
الدميقراطّي

شمال  في  المجتمعّي  التنظيِم  إنجازاُت  توالت 
سوريا عموماً لتترجم كّل األفكار والمنطلقات 
التي بدأت على أساسها ثورة روج آفا ولتصبح 
اللقاءاُت  واستمرِت  ملموساً،  حياتيّاً  واقعاً 
سوريا،  شمال  أبناء  ممثلي  بين  والمشاوراُت 
لتتّوَج بخطوة إضافيّة بتأسيِس اإلطاِر السياسّي 
الرسمّي للمشروع الديمقراطّي المعبّر عن آمال 
المشترك  العيِش  بخيار  وتمّسكهم  السوريين 
والعمل التشاركّي في كّل القضايا اعتباراً من 
تأسيس  فكان  األزمة،  لحّل  مشترك  تصّور 
 .2015/12/9 الديمقراطيّة  سوريا  مجلس 
افتُتِحت  العالم،  دول  مع  التواصل  أجل  ومن 

كّل  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  لإلدارة  ممثليات 
من:

كردستان  باشور  إقليم  ــ  السليمانية  1ــ 
 .2015/8/15

2ــ موسكو ــ روسيا في 2016/2/10.
3ــ السويد في 2016/4/17.

4ــ ألمانيا في 2016/5/6.
5ــ فرنسا في 2016/5/23. 

بينيلوكس )هولندا،  اتحاد  6ــ ممثلية في دول 
في  هولندا  مقرها  لوكسمبورغ(  بلجيكا، 
2016/9/8، باإلضافة إلى مكتب تمثيلّي في 

سويسرا.
وبعد نقاشات موّسعة بين كافة القوى المشاركة 
شمال  ومناطق  آفا  لروج  الذاتيّة  اإلدارة  في 
إعالن  مشروع  جاء  جديداً،  المحررة  سوريا 
لفيدراليّة شمال سوريا في  التأسيسّي  المجلس 
3/17/ 2016 لبلورة الرؤية السياسيّة في حّل 
قضايا الوطن وكّل السوريين بعد تجربِة خمِس 
سنواٍت من التنظيِم والنضال والعمل الدؤوب، 
االجتماعّي  العقد  عن  اإلعالُن  بعد  فيما  ليليه 
من  ويتألف   ،2016  /7/1 بتاريخ  للفيدرالية 
85 مادة. وأجريت مرحلتا االنتخابات األولى 
للكومينات في 2017/9/22 والثانية لمجالس 
المدن والبلدات والمقاطعات في 2017/11/3 
فيما لم تُجَر انتخاباُت المرحلة الثالثة النتخابات 
األقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي المقررة 
في 2018/1/19 بسبِب العدوان التركّي على 
تشكيل  عن  أعلن   2018/9/6 وفي  عفرين. 
شمال  في  الذاتيّة«  لإلدارة  العام  »المجلس 

شرق سوريا«.

خصوصّية املرأة يف ثورة روج آفا

إلى  تُنسَب  أن  الثورة  قيمِة  من  ينتقُص  ال 
المرأة، وال يتعارُض ذلك مع األبعاد الوطنيّة 
المرأة  إشراُك  كان  بل  للثورةِ،  والمجتمعيّة 
تحكمه  مجتمعٍ  في  للثورةِ،  األبرز  السمة 
وتأتي  قدرها،  من  تنتقُص  وتقاليدٌ  عاداٌت 
المرأةِ  طاقاِت  تحرير  من خالل  الخصوصيّة 
الحديُث  يمكن  وال  الثورّي،  الِحراِك  وإغناِء 
غائبةً  فيه  المرأة  نجد  ثم  طبيعّي،  عن مجتمعٍ 
أو مغيّبةً في النشاِط العاِم والِحراك المجتمعّي 
معنى  يكتمل  أن  يمكن  ال  وهنا  والثورّي، 
الثورةِ األخالقّي وقد داخلته حالةُ إقصاء، كما 
أن يسيَر بشكٍل طبيعّي وقد  للمجتمعٍ  ال يمكُن 
ولذلك  البشريّة،  موارده  نصِف  عن  استغنى 
وال  المرأة،  شراكة  الثورة خصوصيّة  أخذِت 
فيها  شاركت  العالم  في  ثوراٍت  ثّمة  أّن  ننكر 
لم  دورها  ومساحة  مشاركتها  أنَّ  إال  المرأة، 
المشاركات،  عدد  في  وكذلك  الرمزيّة  تتعدَّ 
وأما في ثورة روج آفا فقد كانِت المشاركةُ في 
أقصى حدودها من حيث مساحِة الدوِر والعدِد، 
ما يعكُس حالةً متقدمةً من الوعي االجتماعّي 
البالَء  المرأة  أبلِت  وقد  والمدنّي،  والسياسّي 

حالةَ  وكسرت  العسكرّي  العمل  في  الحسَن 
التشاركيّة  مبدأ  عبر  فيه،  الذكورّي  االحتكاِر 
بتبني  المؤسسات  في  القرار  مستوى  في 
لثبتت  المجال  أتاحت  كما  المشتركة.  الرئاسة 
المرأة قدراتِها ومؤهالتها في الميادين اإلداريّة 
وغيرها.  والثقافيّة  واالجتماعيّة  والسياسيّة 
في  المرأة  أّن  أّكدت  الفريدة  الظاهرة  وهذه 
للتضحية  واستعدادها  الوطنّي  والئها  مستوى 
والفداء تضارع الرجل تماماً بل وتنافسه، وفي 
خاصة  عسكريّة  مؤسسة  تشّكلت  السياق  هذا 
 ،YPJ المرأة  حماية  وحدات  باسم  بالمرأة 
بأسماء  والمقاومة  الثورة  يوميات  وتحفل 
الشهادة  لمستوى  ارتقين  وبطالت  مناضالت 
كآرين ميركان وأفيستا خابور وبارين كوباني 
كبيرة  تضحياٍت  المرأة  وأبدت  وبريتان، 
النبيلة  األخالق  ولقيم  لنفسها  تنتقم  وراحت 
من  الوحشيّة  والممارسات  التحّجر  ثقافة  ضد 
والقتل  واالغتصاب  السبي  عمليات  خالل 
في  إحياؤه  تّم  الذي  النخاسة  بسوق  والبيع 
من  المرأة  نهضة  فكانت  الزمن.  عن  غفلة 
الهزائم  وإلحاقها  طويلة  تاريخيّة  كبوة  بعد 
المتتالية بمرتزقة داعش الذي عجز العالم عن 
أيقونة  بذلك  وغدت  خارقاً،  إعجازاً  مواجهته 
أداء  في  العالم  نساء  به  تحتذي  ومثاالً  شرٍف 
والمجتمع.  الذات  والدفاع عن  الحماية  واجب 
العادات  عوائق  تجاوز  إلى  أدّى  ما  وهذا 
والتقاليد القديمة وتحقيق مستوى أعلى للعدالة 
قيم  من  اإلنسانيّة  القيم  وتحرير  االجتماعيّة، 
االستهالك  وثقافة  الماضي  ومخلفات  التخلف 

التي رّوجت لها الحداثة الرأسماليّة.
أهم  كونها  المرأة  عن  الحديث  أهميّة  تأتي 
وبنائه  المجتمع  لدعامة  المكّونة  العناصر 
على أسس اجتماعيّة وأخالقيّة سليمة وتحقيق 
التوازن، فهي هوية المجتمع القائم على اإلرادة 
واجتماعيّاً،  وسياسيّاً  فكريّاً  والمتماسك  الحّرة 
لقرون  يعود  المرأة  واقع  أّن  وبمالحظة 
طويلة ولم تستطع مراحل التطور االجتماعّي 
يمكننا  تتجاوزه،  أن  والمعرفّي  والحضارّي 
أن نعرف أن ما تّم إنجازه نوعّي واستثنائّي، 
يؤّكد  ما  فذة.  تاريخيّة  كان سابقة  وبالمحصلة 
وحجم  شعبنا  لدى  الحضارّي  الرصيد  على 
القمع الذي ُمورس بحقه لئال يكون نفَسه طيلة 

الحقب الماضية.
التي  النمطيّة  الصورة  المرأة  تجاوزت  بذلك 
اعتبرتها مجّرد عالة وعبئاً أو جزءاً من سقط 
اإلنسانيّة  قيمتها  من  تجريدها  وتّم  المتاع، 
وتهميش دورها الفعّال وإزاحتها عن وظيفتها 
ما  الحقوق،  أبسط  من  وحرمانها  االجتماعيّة 
وخلق  العام،  التوازن  في  االختالل  إلى  أدّى 
عقد نفسيّة واجتماعيّة لدى الرجل والمرأة على 
حد سواء. وبهذا انتقلت المرأة من دور العالة 
المنتج  اإلعالة  دور  إلى  والعاجز  االتكالّي 

والمعطاء، ولتغدو نفَسها كما تستحق.
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العازف الكردي كيهان كلهر.. نشر السالم باألوتار واألنغام

»بيت الهايكو التونسي« مشروع ثقافي يجمع الشعر بالفنون

شعبية  رقصات  بأنها  الشعبية  الدبكات  تتميز 
جماعية منتشرة في البالد العربية والتي تترافق 
مع أنواع الموسيقى الشعبية المختلفة، التي تميز 
لنوع  تبعاً  الدبكات  تختلف  حيث  منطقة،  كل 
تمارس  ما  عادة  والدبكة  والمنطقة،  الموسيقى 
في المهرجانات واالحتفاالت واألعراس والتي 
يسمون  أكثر  أو  أشخاص  عشرة  من  تتكون 
الموسيقى  الدبكة  يرافق  ما  وعادة  »الدبيكة« 

»األورغ« والزمارة والطبل.

العادات والتقاليد يف الطبقة

صحيفتنا  أجرت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
الموسيقا  مكتب  عضو  مع  لقاء  »روناهي« 
بالطبقة  الثقافي  المركز  في  الشعبي  والتراث 
الطبقة  تراث  عن  حدثنا  الذي  عويد،  فراس 
الشعبي  والغناء  الدبك  في  الشعبي  الفلكلوري 

الذي يميز المنطقة عن غيرها، والتي تعد إحدى 
والغناء  للدبكة  تعطي  التي  الشعبية  المناطق 
الكبير  االهتمام  المميز  الفراتي  الشعبي  العربي 
أن  حديثه  في  مؤكداً  واألعراس،  الحفالت  في 
الشعبية  والدبكات  الشعبي  والغناء  »الموسيقى 
هي مكون واحد مشترك وروح مشتركة، وهي 
في  للمنطقة  والحضاري  الثقافي  التراث  تمثل 
العادات  جمعت  التي  واالحتفاالت  األعراس 
والتقاليد المتوارثة من أجدادنا في هذه المنطقة، 

منطقة الفرات«.

الدبكات والغناء الفرايت املميز

العربية والتراثية  أن »الدبكات  العويد  وأضاف 
منطقة  في  ونحن  وأخرى،  منطقة  بين  تختلف 
الدبك  أجدادنا  من  ورثنا  للرقة  التابعة  الطبقة 
الفراتي والغناء الشعبي العريق التراثي للمنطقة 

المولية  دبكة  مثل  المميزة،  العرب  دبكات  من 
ودبكة  القوصار  ودبكة  والجوالقية  والجوبي 
ولها  الزمارة  مع  تترافق  التي  الشعبية  الخمسة 
العديد من األسماء مثل سواديني واألسمر، ومن 
واحتفاالتنا  أعراسنا  تميز  التي  الشعبية  األنواع 
وجهاز  والزمارة  والدف  والربابة  المولية 
األورغ المستحدث الذي جمع العديد من األجهزة 
كآلة  اختراعه  بعد  الجهاز  هذا  في  الموسيقية 

موسيقية شاملة في العصر الحديث الحالي«.

تعليم األطفال الرتاث الشعبي

الثقافي  المركز  في  »نحن  بالقول:  العويد  ونوه 
بقائه  التراث ونعمل على  الطبقة نعزز هذا  في 
من خالل نقله وتعليمه لألجيال وإقامة الدورات 
الشعبية  الفنون  وتعليمهم  لألطفال  التدريبية 

والدبكات  شعبي  فلكلوري  غناء  من  المتنوعة، 
الجماعية  المسرحية  والرقصات  المتنوعة 
المرافقة  التراثية  المولية  وتعليمهم  المميزة، 
الصياغات  أجمل  من  تصنف  والتي  للدف 
العديد  فيها  اشتهر  التي  القديمة  الشعبية  الغنائية 
حسين  المرحوم  مثل  المنطقة  في  األسماء  من 
الحسن والمرحوم الشاعر محمود الذخير اللذين 

تميزا بهذا النوع من التراث الشعبي«.  

إعداد/ ليكرين خاني 

بآلته  كيهان كلهر عازف وملحن كردي عرف 
للموسيقى  التي اخترعها مضيفاً  »الشاه كمان« 
إلى  العزف،  في  اإلبداع  أشكال  من  آخر  شكالً 
موسيقيين  مع  والمتنوع  الواسع  تعاونه  جانب 
معروفين من مختلف بلدان العالم من )يوموما( 
بلده  ليتجاوز  األذري،  قاسيموف(  )عاليم  إلى 

وقوميته وتخاطب موسيقاه وألحانه العالمية.

والدته ونشأته

 1963 كلهرعام  كيهان  والملحن  العازف  ولد 

في مدينة كرمنشاه الكردية الواقعة على الحدود 
للفن  محبة  عائلة  وسط  العراقية،  اإليرانية 
والغناء والموسيقى، بدأ كلهر تعلم الموسيقى منذ 
عشرة  الثانية  يتجاوز  ولم  عمره،  من  الخامسة 
بدأت  هنا  ومن  محترفاً،  موسيقياً  أصبح  حتى 
أوركسترا  مع  عمل  حيث  الموسيقية،  مسيرته 
الثالثة  في  كرمنشاه  في  والتلفزيون  اإلذاعة 

عشرة من عمره.
انتقل كلهر إلى إيطاليا في عمر السابعة عشرة، 
في  التلحين  دراسة  بهدف  كندا  إلى  ثم  ومن 
جامعة كارلتون في أوتاوا، وإلى جانب الكمنجة 
السيتار  كلهر  يعزف  بها،  ُعِرف  التي  اإليرانية 
والطنبور والشاه كمان وهي اآللة التي اخترعها 

هو ليبهر جمهوره بعزفه عليها.

مشاركة يف املسابقات العاملية 
وجوائز قيمة

وعمل  أفالم،  لعدة  لحنها  عديدة  ألحان  لكهلر 
كما  شجريان،  رضا  محمد  اإليراني  الفنان  مع 
وتعاون كيهان مع العديد من الشخصيات الفنية 
أكبر مرادي، وحسين علي زاده من  مثل علي 
خالل التأليف والتلحين والعزف، باإلضافة إلى 
)أردال  منهم  العالم  حول  فنية  فرق  مع  تعاونه 
في  خان  حسين  شجاعت  تركيا،  في  أرزنجان 
أوركسترا  امريكا،  في  رايدر  بروكلين  الهند، 
الهند(. فيالمورنيك في نيويورك، وفرقة آالت النفخ في 

منها  العالمية  الجوائز  من  للعديد  كلهر  ترشح 

مرات  ألربع  العالمية  »غرامي«  جائزة 
باأللبومات التي كان قد لحن لها أو عزف فيها، 
المسابقات  من  العديد  في  كلهر  وشارك  كما 
شنغهاي،  في  للفيولون  مسابقة  منها  العالمية 
الفني  لإلنجاز  عامين  كل  تمنح  المسابقة  وهذه 
التقارب  في  أعمالهم  تصب  الذين  للموسيقيين 
بين البشر حول العالم، ويساهمون في استيعاب 
وقد  الموسيقى،  طريق  عن  اإلنسانية  مفهوم 
الذي   2018 عام  لكلهر  الجائزة  هذه  منحت 
كثيراً ما تغطي طابَع الحب والسالم بين البشر 

أعمالُه الموسيقية.
 عرف كيهان كلهر بأخالقه العالية، وقد أعجب 
به اآلالف حول العالم لسحر نغماته وإبداعه في 
اللحن، ويرى معجبوه ومحبوه بأن ال أحد ينافسه 

على عزف إيقاع الكمنجة.

الهايكو ياباين باألساس

يمكن مقارنة قصيدة الهايكو بالتصوير الزيتي؛ 
فهي القصيدة التي وجد فيها الشعراء اليابانيون 
خمسة  من  أكثر  طوال  تأليفها  يمارسون  وهم 
عن  معبر  معادل  إلنتاج  مناسبة  أداة  قرون 
بلورتها  التي  الشعر  أشكال  أكثر  إنها  تجاربهم. 
ارتباطها  ورغم  تركيزاً،  اليابانية  المواهب 
كتابة  اليوم  نشهد  بتنا  فإننا  اليابانية  بالثقافة 
الهايكو وتنظيم مؤسسات لها في عدة دول حتى 
مؤسسة  أنشأت  التي  تونس  وآخرها  عربية، 

»بيت الهايكو«.
في  رسمياً  التونسي«  الهايكو  »بيت  ينطلق 
أن  بعد  القادم،  أيلول  شهر  بداية  مع  أنشطته 
الصعوبات، خاّصة على مستوى  عرف بعض 

التمويل وإيجاد مقّر إداري لهذه المؤسسة.
ثقافي  مشروع  هو  التونسي«  الهايكو  و«بيت 
التونسية،  الفنية  الساحة  إلى  يُضاف  جديد 
من  الثاني  تشرين  شهر  خالل  فيه  الشروع  تم 
في  رشيق«  »ابن  الثقافة  بدار  الماضية  السنة 
العاصمة على يد كل من الشاعرة سنية بن عمار 
إليهما  وانضم  العبدلي،  علي  محمد  والمسرحي 
نزار  المسرحي  غرار  على  الفنانين  من  عدد 
الكشو والشاعرات سعاد حجري وألفة إسماعيل 

وألفة كشك بوحديدة وآمال العذيبي وآخرين.

مؤسسة شعرية

القالب  بهذا  يكتِف  لم  التونسي«  الهايكو  »بيت 
الشعري العريق والمختلف، بل مزج بين شعر 
على  مرت  سنة  وبعد  أخرى،  وفنون  الهايكو 
أخيراً  اجتمع  التونسي«  الهايكو  »بيت  إحداث 
حول هذا المشروع العديد من المثقفين والشعراء 
والنقاد والمهتمين بالشأن األدبي والثقافي عموماً 
ينهل  الذي  الشعري  المشروع  بهذا  والمؤمنين 

من شعر الهايكو.
من  ديسمبر  األول/  كانون  شهر  في  تم  وقد 
التونسي«  الهايكو  »بيت  افتتاح  الماضية  السنة 
ابن  الثقافة  دار  مع  بالشراكة  الجديد،  ثوبه  في 
 Africa« وشركة  العاصمة  تونس  في  رشيق 
للشؤون  الجهوية  والمندوبية   »Accelerator

الثقافية بتونس.
فنياً  عرضاً  االفتتاح  خالل  الجمهور  وتابع 
للهايسكيت  نص  عن   »Haï scéne« بعنوان 
وأداء  بوعالق  عادل  وموسيقى  بن عمار  سنية 
الكشو،  نزار  وإخراج   abin alexander
الفوتوغرافية  للصور  معرض  إلى  باإلضافة 

وآخر في فن الرسم.
وقال محمد علي العبدلي في تصريحات لإلعالم 
التونسي« مستمدة من  الهايكو  إن تسمية »بيت 
الثقافة اليابانية، مبيناً أن أدب الهايكو هو صنف 
من أصناف الشعر الياباني، وازدهر هذا األدب 

المعلّم  الشاعر  بفضل  عشر  السابع  القرن  في 
بوسون  يوسا  رواده  أهم  ومن  باتشو،  ماتسو 

وكوباياشي إيسا.
ويتميز الهايكو، وفق العبدلي، بكونه عبارة عن 
بيت شعر واحد، مكون من 17 مقطعا صوتياً 
باليابانية، ويكتب عادة في ثالثة أسطر وأحياناً 

يتجاوز ذلك إلى خمسة أسطر.
على  تطلق  تسمية  )وهي  الهايكست  ويحاول 
شاعر الهايكو( من خالل مفردات قليلة التعبير 
تحقق  عميقة  وأحاسيس  جياشة  مشاعر  عن 

عنصر المفاجأة للمتلقي.
التونسي«  الهايكو  »بيت  مشروع  وبخصوص 
»التقاطة«  يُعدّ  الهايكو  شعر  أن  العبدلي  ذكر 
الخمسة  الحواس  تيقظ  تستوجب  آنية  للحظة 
الماء  الخمسة:  الطبيعة  عناصر  مع  وتفاعلها 

والهواء والتراب والنار واألثير.
يكتف  لم  التونسي«  الهايكو  »بيت  أن  وأضاف 

عن  والمختلف  الجديد  الشعري  القالب  بهذا 
الهايكو  شعر  بين  مزج  بل  القدم،  منذ  المعهود 
الظل  وخيال  كالكوريغراف  أخرى  وفنون 
من  وغيرها  والمسرح  والرسم  والموسيقى 
والبساطة  اإليجاز  في  معه  تتقاطع  التي  الفنون 
والتكثيف، في تناسق بديع بين الكلمة والصورة 
والنوتة الموسيقية، »يتلذذ معها السامع بما يسمع 
وبما يرى حد االنتشاء، وينتقل عبرها إلى عوالم 

السحر والجمال«.
»بيت  سيعمل  التي  األنشطة  وبخصوص 
الهايكو التونسي« على إرسائها قال العبدلي إن 
االنطالقة ستكون بتنظيم ورشات تدريبية للعموم 
لمدة ستة أشهر في تقنيات كتابة الهايكو تتضمن 
الحرة واليوغا. وستتوج  فن اإللقاء واألصوات 
هذه الورشات بعرض فني في الهايكو مع منح 

شهادات تخّصص في هذا االختصاص الفني.
في  هاماً  انتشاراً  الياباني  الهايكو  شعر  يشهد 
العديد من األقطار العربية حيث يستميل الكثير 
من األقالم التي ترى فيه وسيلة تجديد وتجاوز 
لألشكال النمطية للشعر المكتوب بالعربية. وهي 
ذلك  قاصرة؛  أنها  النقاد  من  الكثير  يرى  نظرة 
وهو  الشكل،  في  تجديد  مجرد  ليس  الهايكو  أن 
مرتبط أساساً بالثقافة اليابانية، وربما يستلهم منه 
نجد  حيث  اليابانيين،  غير  الشعراء  من  الكثير 

كثيرين كتبوه مثل جاك كيرواك وغيره.
لكن يبقى هذا النمط الشعري ابن الثقافة اليابانية 
على خصوصيتها، وابن لغتها ومخيالها وبيئتها. 

النجاح  على  النقاد  من  الكثير  تأكيد  ورغم 
كتبه  مما  الشعر  هذا  في  تجارب  لعدة  الجزئي 
هذه  ارتباط  يخفون  ال  فإنهم  اليابانيين  غير 
الكبيرة  وخصوصيتها  اليابانية  بالبيئة  القصائد 
في  والشكلي  الصوتي  التقطيع  تتجاوز  التي 
يلتقط  تأمل من خاللها  إلى طريقة  أسطر ثالثة 

الشاعر لحظات شفافة بروح عالية.
قد يتشارك الشعراء في مختلف القارات الشفافية 
النظام  بنفس  ليس  لكن  العالي،  واإلحساس 

الصارم الذي يفرضه فن الهايكو.
-ولو  الهايكو  تشبه  التي  الشعرية  األشكال 
الثقافة اإلنجليزية  نذكر منها في  شكلياً- كثيرة، 
السوناتة وفي العربية الومضة أو قصيدة البيت 
بعض  في  القصائد  هذه  اشتراك  ورغم  الواحد. 
في  تشترك  ال  أنها  إال  الشكلية  الخصوصيات 
نفسها،  المنطلقات  من  تنطلق  وال  نفسها  الثقافة 
مثاًل  فالهايكو  األخرى؛  عن  مستقلة  منها  وكل 
دربة مستمرة اللتقاط لحظة تالٍق طبيعية شفافة 
ال  فيما  ويكتب  يجرب  الشاعر  يظل  وساحرة، 
الجيد ثالث قصائد  الهايكو  نتاج شاعر  يتجاوز 
هامة طيلة تجربته رغم كتابته مئات النصوص.
الكثيرين  أغرى  الهايكو  قصيدة  قصر حجم  إن 
بكتابتها معتقدين أن ما يكتبونه حكمة أو التقاط 
يغفل  فيما  هاربة،  شفافة  لحظة  أو  الطبيعة  من 
هؤالء جوهر الهايكو أال وهو التأمل واألخالق 

اليابانية.
وكاالت

العادات  إحدى  الشعبي  الفلكلوري  والغناء  الشعبية  الدبكات  تعد   - الفارس  الطبقة/عمر 
العربية، والتي تتميز بالحركة الجماعية  البلدان  التي تعبر عن الفرح واالحتفال في  التراثية 
الموحدة التي تترافق مع الغناء والعزف الفلكلوري، مما يعطيها طابعًا مميزاً في االحتفاالت.
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إقبال ضعيف على شراء مستلزمات العيد وحركة َنِشطة ألسواق المواشي

خبير اقتصادي: السياسة االقتصادية للحكومة السورّية غير مدروسة
الجمعية التركمانية تستعد إلطالق مشروٍع إنساني »دراسة بحثية عن ضحايا داعش ومساعدتهم«

الفاو ُتحّذر من زيادة الجوع في العالم »بشكل كبير«غرف الطين بديل الخيم لنازحين في ريف إدلب بتكاليف بسيطة

عفريني يسرد ما عانته عفرين من ويالت االحتالل التركي

ولكن  األضحى  عيد  اقتراب  من  الرغم  على 
اإلقبال شبة معدوم على شراء مستلزمات العيد 
تُزيّن صباح  كانت  والتي  من ضيافة وحلويات 
حركة  وتراجعت  السابق  في  المنطقة  في  العيد 
مقارنةً  لها  مستوى  أدنى  إلى  السوق  في  البيع 

باألعوام المنصرمة .
لبيع  متجر  وهو صاحب  العبد هللا  علي  ويقول 
شراء  على  اإلقبال  حركة  إن  الغذائية  المواد 
من  الرغم  على  جداً  ضعيفة  العيد  مستلزمات 
على  الحلويات  من  متنوعة  أصناف  عرضه 
واجهة محله على أمل أن يجذب أنظار الماّرة .

احتمال  جراء  هللا  العبد  على  الخوف  وسيطر 
كساد الحلويات التي أعدّها للبيع في موسم عيد 

األضحى.

حركة ضعيفة

وأرجع الحركة الضعيفة إلى األزمة االقتصادية 

الخانقة التي يمر بها الغالبية العظمى من المنطقة 
الفرد  دخل  مع  الملتهبة  األسعار  تناسب  وعدم 
إضافة إلى مصادفة العيد في الثلث األخير من 

الشهر وعدم تسلم العاملين لمرتباتهم الشهرية.
إلى  الحسين  ضياء  المواطن  نوه  وبدوره 
والدخل  العيد  مستلزمات  اسعار  ارتفاع  أن 
تغيير  إلى  منهم  بالكثير  دفع  لألهالي  المتدني 
األعياد  في  عليه  اعتادوا  الذي  الشرائي  نمطهم 
والتي  المستلزمات  من  الكثير  عن  واالستغناء 

باتوا يعتبرونها من الكماليات. 
وأوضح الحسين أن أسعار السكاكر والحلويات 
عن  تزيد  بنسبة  ارتفعت  والراحة  والشوكوال 
السابقة مشيراً  بالمقارنة مع األعوام  الـ %200 
الكثير منها  استغنوا عن  أن معظم األهالي  إلى 
يبدأ  والتي  الرخيصة  الحلويات  على  واالعتماد 
سعر الكيلو الواحد منها من 5000 ليرة سوريّة.
ولفت الحسين إلى أن الكثير من طقوس األعياد 
المعيشي  الوضع  تردي  نتيجة  بالتغير  بدأت 
العيد  األكبر هذا  الغائب  أن  إلى  لألهالي منوهاً 

غياب  بسبب  بالبيوت  الُمصنّع  المعمول  هو 
الكهرباء.

ومن جهة أخرى سجلت أسعار المالبس ارتفاعاً 
محالت  إلى  للجوء  األهالي  أجبر  مما  كبيراً 
القطع المستعملة أو ما يعّرف محلياً باسم البالة.

 20000 إلى  الوالدي  البنطلون  سعر  ووصل 
بلغ  بينما  ليرة,   15000 والبلوزة  سوريّة  ليرة 
دوالراً   15 الـ  قرابة  الرجالي  البنطلون  ثمن 

أمريكياً.

حركة نَِشطة لسوق املوايش

وفي الجهة المقابلة سجلت أسواق بيع المواشي 
إلى  ذلك  ويعود  العام  هذا  نسبياً  نشطة  حركة 
نفسة  بالوقت  مقارنةً  المواشي  أسعار  انخفاض 

من العام المنصرم.
سوق  في  العامل  المحمد  رياض  الدالل  ويقول 
البيع والشراء  بلدة الـ47 للمواشي: »إن حركة 

مع   %30 إلى  وصلت  بنسبة  السوق  في  زادت 
نسبة  زيادة  وقوبِلت  األضحى,  عيد  اقتراب 
الطلب بارتفاع في أسعار المواشي والتي سجلت 
الذي  الجفاف  بسبب  العام  هذا  لها  سعر  أدنى 

ضرب المنطقة وارتفاع أسعار األعالف«.
وأردف المحمد »يتراوح سعر رأس الغنم الواحد 
من 350000 ليرة سوريّة إلى 550000 ليرة, 
 500000 الـ  بين  الكبش  سعر  يتراوح  بينما 

والمليون ليرة.
عطلة  بعد  للهبوط  السوق  عودة  المحمد  وتوقع 

عيد األضحى ألن الطلب سيخف بشكل كبير.

قال خبير اقتصادي، إنَّ الحكومة السورية تطبق 
سياسات اقتصادية غير مدروسة، توصف بأنها 
التي  الدولي  النقد  صندوق  وصفات  من  أسوأ 
وتعيش  تطبيقها،  العطري  حكومة  تنوي  كانت 
اقتصادية  أزمة  السورية  الحكومة  مناطق 
كبيرة خاصةً بعد القرارات األخيرة برفع سعر 

المحروقات.
برس،  لنورث  دمشق،  في  المقيم  الخبير  وذكر 
ظل  في  الدعم  رفع  إن  اسمه،  ذكر  عدم  شرط 
الرواتب،  رفع  باستثناء  لها،  بدائل  وجود  عدم 
سيدفع بالكثير من األسر السورية نحو مزيد من 

الفقر والحاجة.

رفع األسعار

كل  أسعار  مؤخراً  السورية  الحكومة  ورفعت 
البنزين  بعد رفعها سعر  والمازوت،  الخبز  من 
)أوكتان 95( في الثامن من الشهر الجاري، إلى 
3000 ليرة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي. 
الطاقة  حوامل  دعم  بأن  الحكومة  وتتذرع 
في  عجزاً  تسبب  كبيرة  مبالغ  يكلفها  الذكية، 

الدعم  قيمة  لتقليص  دفعها  ما  العامة  موازنتها 
وزيادة األسعار، “كحل وحيد اعتادت عليه منذ 

سنوات.”
والدعم سياسة قديمة ُمتبعة في سوريا تقوم بها 
بيعها  عبر  السلع  بعض  أسعار  لدعم  الحكومة 

بسعر منخفض عن سعر السوق.
على  اإلبقاء  بأنَّ  االقتصادي،  الخبير  وأضاف 
للحفاظ  تهدف  اليوم،  هي  كما  الدعم  سياسة 

فالمحروقات  األساسية،  المواد  محتكري  على 
بالنسبة  الحال  وكذلك  واحد  شخص  يحتكرها 

للتبغ والسكر.
وشدد على أن دعم السلعة وليس المستهلك يفتح 
على  القدرة  دون  والنهب  والفساد  “الهدر  باب 

ضبطه.”
دعم  من  الدعم  تحويل  الخبير  يقترح  وعليه، 
سلعي إلى دعم نقدي يوزع على المستفيدين منه 

بشكل مباشر، ما يمنع االحتكار والمحسوبيات، 
كاملة  بيانات  دمشق  لدى حكومة  أن  خصوصاً 

عن السكان من خالل البطاقة الذكية.
وتبلغ كتلة الدعم في موازنة 2021، بحسب ما 
من  ليرة  مليار  االقتصادي 3500  الخبير  ذكر 

أصل ثمانية آالف مليار.
وقال أيضاً: “توفر الحكومة من رفع سعر الخبز 
مليار   180 حوالي   ،200 إلى  ليرة   100 من 
إذ تنتج يومياً خمسة ماليين ربطة  ليرة سنوياً، 

حسب التصريحات الرسمية.”
ما  المازوت  سعر  رفع  من  الحكومة  وتوفر 
يقارب 227 مليار ليرة، بناًء على التصريحات 
يومياً  لتر  ماليين  خمسة  ضخ  حول  الرسمية 

كاستهالك محلي.
وبعد سياسة الرفع التي اتبعتها الحكومة، تكون 
قد وفّرت حوالي 460 مليار ليرة من قيمة الدعم 

في العام 2021، بحسب الخبير االقتصادي.

هل من حلول؟

الحكومي  الدعم  كان   ،2011 عام  وفي 

غاز،  مازوت،  كهرباء،  )خبز،  االجتماعي 
الشهابي،  فارس  تعليم، صحة، وغيره( بحسب 
رئيس غرفة تجارة حلب، حوالي 740 دوالر، 
وانخفض  سنوياً،  فرد  لكل  مباشر  غير  كدعم 
بعدها لحوالي 120 دوالر عام2017، و اليوم 

أقل من ذلك.
صفحته  على  منشور  في  الشهابي  وتساءل 
الشرائية  القوة  لتمكين  الحل  عن  فيسبوك  في 

ومكافحة الفقر و استيعاب الغالء؟.
وقال: “المنطق يقول إننا بحاجة لدوالرات أكثر، 
وهذا يأتي إما بجلبها من الخارج )االستثمارات 
و  الزراعي  اإلنتاج  بتحفيز  أو  والسياح( 
الصناعي و التصدير للخارج أو باالثنين معاً.”

من  بدالً  تزداد  والقيود  العراقيل  أن  وشدد على 
أن تُخفف في ظل غياب اإلغراءات والمحفزات 

الفعلية الكفيلة باستقطاب وتشغيل األموال.
دمشق  حكومة  بأنَّ  االقتصادي،  الخبير  ويتوقع 
تسير بشكل تدريجي نحو رفع الدعم بشكل كامل 
السكان  وتحميل  الحالي،  المالي  للعجز  كنتيجة 
الشرائية  القيمة  وتدهور  األسعار  ارتفاع  عبء 

لليرة.

ما  على  التاريخ  ليشهد  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
تستعد  مروعة  جرائم  من  داعش  ارتكبه 
عن  بحثية  دراسة  إلعداد  التركمانية  الجمعية 

ضحايا داعش

هذا  خالل  منبج  في  التركمانية  الجمعية  تسعى 
العلمية  الدورات  من  العديد  إلقامة  الصيف 
مجال  في  دورة  ومنها  المختلفة،  والمعرفية 
الخياطة وصناعة األزياء التراثية، وذلك من أجل 
المهارات الالزمة وتحفيزهم  المتدربين  إكساب 
الحادة  االقتصادية  األزمة  ظل  في  العمل  على 
الجمعية  خطط  أهم  ومن  سوريا.  تضرب  التي 

إعداد دراسة حول ضحايا داعش.

تعلم صنعة يف وقت الشدة

ويوضح المدرب المسؤول على التدريب سلطان 
محمد في لقاء مع صحيفتنا »روناهي«، أن الذي 
هو  التركمانية  الجمعية  مع  الدورة  الفتتاح  قاده 
تعلم  للراغبين في  الفرص  إتاحة  الحرص على 
المتدربين  أعمار  اختالف  على  حرفية  مهنة 
لتكون سنداً لهم في ظل هذه األوضاع االقتصادية 

الصعبة.
الجهة  هي  التركمانية  الجمعية  أن  إلى  وأشار 

الوحيدة التي تقدم مثل هذه النوعية من الدورات 
النساء  سيما  ال  المجتمع  يحتاجها  التي  المميزة 
وتشتمل  مادياً.  منها  باالستفادة  يرغبن  اللواتي 
على  المتدربين  تدريب  على  الدورة  فعاليات 
أخذ  وطرق  المالبس،  وتفصيل  الخياطة  مهنة 
الخياطة  مكنة  مكونات  على  والتعلم  المقاسات 

وكيفية قص القماش وعملية التفصيل.
وأضاف أن ورشة التدريب تتضمن دروساً في 
أساسيات الخياطة، واألدوات الالزمة المستخدمة 
تدوير  إعادة  وكيفية  القياسات،  أخذ  وكيفية 
واالستفادة  المنازل  في  الموجودة  القماش  قطع 
الحياة  منها في  يستفاد  إلى مواد  منها وتحويلها 

ختام  في  محمد  سلطان  المدرب  وأكد  اليومية. 
حديثه بالقول: »سوف تستمر الدورة مدة ثالثة 
المهني  تعلمهم  في  المتدربين  وسنرافق  أشهر، 
لحظة بلحظة حتى يتعلموا أدق األمور التي قد 
تواجههم أثناء عملهم، وفي ختام الدورة سيمنح 
الجمعية  من  موثقة  تقدير  شهادات  المتخرجون 
التركمانية كشهادة خبرة تخولهم الحصول على 

عمل«. 

قريباً دراسة بحثية عن ضحايا 
داعش

في  التركمانية  الجمعية  تتهيأ  متصل،  شأن  في 
ضحايا  عن  واسعة  بحثية  دراسة  إلعداد  منبج 
السكان  عاشه  الذي  والدموي  الوحشي  اإلجرام 
منبج  مدينة  على  داعش  مرتزقة  سيطرة  إبان 
خصيصاً ومناطق شمال وشرق سوريا عموماً.

مرتزقة  من  ممنهجة  لحملة  منبج  وتعرضت 
داعش للنيل من األهالي الرافضين له الذين ما 
ضدهم،  للخروج  الفرص  تحينوا  بل  استكانوا 
وبالفعل هذا ما حدث أثناء انطالق حملة تحرير 
مرتزقة  خلف  بعدما  بدحرهم  تكللت  التي  منبج 
داعش جروحاً واسعة بين األهالي ال تندمل بعد 
مفقودين  بين  ما  أبنائهم  من  بالكثير  فُجعوا  أن 
أيضاً.  الميدانية  واإلعدامات  القتل  وضحايا 
التقت  الموضوع،  هذا  عن  المزيد  ولمعرفة 
في  اإلدارية  بالعضوة  »روناهي«  صحيفتنا 

الجمعية التركمانية هناء الحسن.
العضوة  حدثتنا  الدراسة  من  الهدف  وحول 
الحسن  هناء  التركمانية  الجمعية  في  اإلدارية 
عن ذلك بالقول: »أطلقنا مبادرة إنسانية بامتياز 
بها  لتوثيق جرائم مرتزقة داعش، حيث ستقوم 
الجمعية التركمانية لتسليط الضوء على وحشية 
هناك  سيكون  وبالطبع،  السكان.  بحق  داعش 
توثيق وإحصاء للضحايا في منبج وغيرها من 
في  يساعد  مما  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 

قضوا  الضحايا  كان  سواء  جرائمهم،  أرشفة 
أو  الميدانية  اإلعدامات  أو  القذائف  أو  باأللغام 

القنص«. 

مساعدة أهل ضحايا داعش

أن  شك  »ال  هناء:  تقول  الدراسة  أهمية  وعن 
التركمانية  للجمعية  اإلنسانية  المبادرة  أهمية 
إنسانياً، وهو األول  أنها تحمل طابعاً  تكمن في 
من هذا النوع يطرح في شمال وشرق سوريا، 
إذ ستتيح الدراسة للمجتمع الدولي التعرف عن 
في  النور  ترى  توثيق  عملية  أكبر  على  كثب 
الجمعية  وستبدأ  داعش.  مرتزقة  توثيق ضحايا 
منبج،  من  انطالقاً  مشروعها  في  التركمانية 
مناطق  كافة  على  التجربة  هذه  تعمم  أن  ونأمل 

شمال وشرق سوريا«.
بالقول:  حديثها  ختام  في  الحسن  هناء  وأكدت 
خلفها  إنسانية  مأساة  هناك  بيت  كل  »في 
اإلنسانية  الحاالت  مختلف  في  داعش  مرتزقة 
ومضاعفة  أكثر  العمل  من  بد  وال  المزرية، 
الغالبية  أن  خاصة  المآسي،  تلك  لتوثيق  الجهد 
متدهور  إنساني  وضع  في  الضحايا  أهالي  من 
وهم بأشد الحاجة للمساعدات المعنوية والمادية 
في حال توفر ذلك من قبل المنظمات اإلنسانية 

واإلغاثية«.

تتساعد مروة الزيدان )44 عاماً( مع ولديها في 
الحجارة والطين بجانب خيمتها  بناء غرفة من 
الشمالي،  إدلب  بريف  عروق  كفر  مخيم  في 
معاناتهم  من  وتخفف  الصيف  حّر  من  لتحميهم 

في فصل الشتاء.
وما يميز هذه البيوت حسب مروة التي نزحت قبل 
نحو عام من منطقة جبل الزاوية: »قلة تكاليفها 
في  موادها  معظم  تتوفر  حيث  بنائها،  وسهولة 
في  النازحون  ويعاني  بنا«.  المحيطة  الطبيعة 
وقلة  المعيشية  األوضاع  سوء  من  إدلب  ريف 
خالل  المعاناة  هذه  وتزداد  المادية.  اإلمكانات 
فصلي الصيف والشتاء، جراء السكن في خيام 

ال تحميهم من الحّر والبرد.
وفي ظل هذه الظروف يلجأ العديد من النازحين 
البسيطة  لتكاليفها  نظراً  طينية،  بيوت  بناء  إلى 
البيوت  وبناء  المنازل  إيجارات  بغالء  مقارنة 

اإلسمنتية.

مواد بسيطة ومتوفرة

ال تملك مروة تكاليف بناء بيت من اإلسمنت أو 
إمكانياتها  على  اعتمدت  لذلك  منزل،  استئجار 
التراب  قوامه  ألطفالها،  مسكناً  لتؤّمن  البسيطة 

والماء وبعض القش، كما قالت.
جمع  على  الطينية  الغرف  بناء  طريقة  وتعتمد 
أو  المجاورة،  المناطق  في  المتوفرة  الحجارة 
الطين  نفسه، ووضع  الطين  من  صناعة طوب 

لتثبيت وزيادة تماسك الطوب.
تطيينها  يتم  الجدران  بناء  من  االنتهاء  وبعد 
)إكساؤها بطبقة من الطين(، لتشكل عازالً ضد 

الحرارة والبرودة.
ويتم تسقيف الغرف بقضبان حديدية وعارضات 
النايلون  من  قطعة  وضع  ثم  وبطانيات  خشبية 

فوقها.
اسم  وهو  عاماً(،   39( العبسي  فدوى  وتقوم 
مستعار لنازحة من ريف معرة النعمان الشرقي، 
مع زوجها ببناء غرفة طينية مكان خيمتها بمخيم 
الغرف  السكن في  المرأة  كفر عروق، وتفضل 

الطينية على حياة الخيم.
لحالة  وأقدمت »فدوى« على بناء الغرفة نظراً 
طفلها البالغ من العمر سنتين ونصف المصاب 
الدماغي، حيث تزداد حالته الصحية  بالضمور 
شتاًء،  والباردة  صيفاً  الحارة  الخيم  في  سوءاً 

»لذلك قمنا ببناء هذه الغرفة الطينية«.
وتقول: »غالء إيجارات المنازل حال بيننا وبين 
انتقالنا للعيش في منزل، ما أجبرنا على الصبر 
الطينية  الغرفة  هذه  لتأتي  المخيم،  حياة  على 

وتخفف عنا هذه المعاناة«.
طويالً،  وقتاً  الطينية  الغرف  بناء  يستغرق  وال 
كما يمكن ألي شخص أن يبني بيته بيديه دون 
الوقت  نفس  في  »لكنها  بناء،  لورشة  الحاجة 
بالعوامل  تتأثر  ترميٍم كل عام ألنها  إلى  تحتاج 

المناخية«، بحسب »العبسي«.

المؤجرة  المنازل  أصحاب  استغالل  ويُعتبر 
إلى  النازحين،  السكان  بين  والغالء  والفقر 
جانب الخوف المستمر من نزوح جديد، من أهم 
العوامل التي دفعت النازحين للعودة إلى البيوت 
الطينية، بحسب مدير أحد المخيمات بريف إدلب 

الشمالي.
لمدير  مستعار  اسم  وهو  دويري،  جابر  ويقول 
مخيم في ريف إدلب، إن: »تزايد أعداد النازحين 
في إدلب، وسوء أحوالهم في الخيم التي أُنشئت 
للحاالت الطارئة، دفعهم للبحث عن بديل وإيجاد 

سكن مناسب لهم«.
أفضل  مأوى  الطينية  الغرف  في  وجدوا  لذلك 
الغرف  هذه  بالخيام، ألن  مقارنة  ما،  نوعاً  لهم 
وحر  الشتاء  برد  تقيهم  أن  األقل  على  تستطيع 

الصيف.
ويختم: »تكلفة بناء غرفة من اإلسمنت يصل إلى 
حوالي 600 دوالر أميركي، بينما تتميز البيوت 
الطينية بتكلفتها البسيطة التي تنحصر في شراء 
والنوافذ، حسب  واألبواب  السقف  لتغطية  مواد 

الرغبة«.

لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  حذرت 
األمن  على  كوفيد  وباء  آثار  أن  من  المتحدة، 
أن  العالمي ستكون طويلة األمد، مبينةً  الغذائي 
الذين  األشخاص  عدد  زيادة  في  ساهم  الوباء 

واجهوا الجوع عام 2020.
العالم  في  الجوع  ظاهرة  تفاقم  في  ساهم  وكما 
بنسبة )+18% خالل عام(، وهي النسبة األكبر 
يقّوض  قد  وذلك  عاماً،  يقل عن 15  ال  ما  منذ 
المتحدة  األمم  هدف  مضى  وقت  أي  من  أكثر 

بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.
وذكرت منظمة األغذية والزراعة في تقريرها 
لتنمية  الدولي  الصندوق  مع  بالتعاون  المنشور 
الزراعة واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي 
ومنظمة الصحة العالمية أنه »في 2020 واجه 
في  الجوع  مليون شخص  بين 720 و811  ما 
مليون شخص   118 بنحو  يزيد  ما  وهو  العالم 
متوسط  االعتبار  في  أخذنا  إذا   2019 عن 

النطاق )768 مليوناً(«.
وأكثر من نصف هؤالء األشخاص الذين يعانون 

من سوء التغذية يعيشون في آسيا )418 مليوناً( 
وأكثر من الثلث في إفريقيا )282 مليوناً( و%8 

في أميركا الالتينية )60 مليونا(.
في  الفاو  مكتب  مدير  بورجون  دومينيك  وقال 
وكالة  مع  مقابلة  في  جنيف  في  المتحدة  األمم 
بشكل  ارتفعت  األرقام  أن  »نرى  برس  فرانس 

كبير«.
الذين  األشخاص  عدد  بلغ  أوسع،  نطاق  على 
العام  مدار  على  كاٍف  غذاء  على  يحصلون  ال 
وبالتالي »الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين 
الغذاء في أوقات معينة من العام« 2,37 مليار 

في 2020 أو »320 مليون شخص أكثر« من 
العام 2019.

ُسِجلت خالل  التي  لتلك  الزيادة »مساوية  وهذه 
السنوات الخمس الماضية« بحسب التقرير.

 
عوامل  هناك  »كانت  أنه  بورجون  وأضاف 
ساهمت في هذا الوضع مرتبطة بشكل رئيسي 
والصدمات  المناخية  التقلبات  وآثار  بالنزاعات 

االقتصادية التي واجهتها بعض البلدان«.
هذا  تأجيج  في  الجائحة  »ساهمت  وتابع: 

الوضع«.
في بعض البلدان »ال سيما األفقر حيث اتخذت 
القيود  منعت  الوباء«  انتشار  لوقف  تدابير 
المفروضة على التنقل على سبيل المثال، صغار 
األسواق«  في  منتجاتهم  »بيع  من  المزارعين 

وحرمتهم من مصادر رزقهم.
من ناحية أخرى »على مستوى المدن كان هناك 
التموين ما يعني أن األسعار  مشاكل في  أحياناً 

يفكر  الذي  بورجون  بحسب  ترتفع«  كانت 
الساحل وجنوب  بلدان منطقة  في  بشكل خاص 

الصحراء مثل الكونغو.

»تأخر يف منو األطفال«

لم نكن  أنه »قبل وباء كوفيد  الفاو  وذكر تقرير 
على المسار الصحيح للقضاء على الجوع وكافة 
 .2030 بحلول  العالم  في  التغذية  سوء  أشكال 

واليوم جعل الوباء المهمة أكثر صعوبة«.
أن  التقرير،  هذا  في  الواردة  للتوقعات  ووفقًا 
»ما يقارب 660 مليون شخص قد يعانون من 
الجوع في 2030 ويعود ذلك جزئيًا إلى اآلثار 
الغذائي  األمن  على  كوفيد  لوباء  المدى  طويلة 
العالمي - أو أكثر ب30 مليونًا في سيناريو لم 

يكن فيه الجائحة«.
تحقيق  يستطيع  لن  »العالم  إن  التقرير  يوضح 
األهداف المحددة لعام 2030 ألي من مؤشرات 

يكون  أن  المحتمل  »من  أنه  مؤكداً  التغذية«، 
لوباء كوفيد تأثير على انتشار أشكال متعددة من 
ما  دائمة  آثارها  تكون  أن  ويمكن  التغذية  سوء 

بعد 2020«.
دون  األطفال  من  مليونا(   149(%22 ويعاني 
لبورجون  وفقاً  النمو،  تأخر  من  الخامسة  سن 
الذي يؤكد على »مشاكل في نمو المعرفة« التي 

ستؤثر على هؤالء األطفال مدى الحياة.
الخمس  الوكاالت  عرضته  الذي  التقرير  ويدق 
باريس  بتوقيت   16,00 الساعة  في  االثنين 

»ناقوس الخطر« بحسب بورجون.
بشأن  ستنظم  التي  »القمم  إن  أوضح  بورجون 
المقبلة،  األشهر  في  والتغذية  الغذائية  األنظمة 
الواجهة،  إلى  القضايا  تشكل فرًصا إلعادة هذه 
بدرجة  مدروسة  مقاربات  هناك  تكون  ولكي 
سياسات  لوضع  العالمي  المستوى  على  أكبر 
واستثمارات تسمح بتغيير هذا الوضع في نهاية 

المطاف«.

لمدينة عفرين وهي  التركية  الدولة  احتالل  منذ 
ثقافة  محو  والوسائل  الطرق  وبشتى  تحاول 
شعوب المنطقة وصهرها، محاولة بذلك طمس 
حيث  من  عفرين  في  واألصالة  العراقة  معالم 
وأشجار  بطبيعتها  المنفردة  والبيئة  التاريخ 
الزيتون المعروفة بها، وسعت إلى إفساد وتدمير 
ما بنته اإلدارة الذاتية خالل مدة إدارتها لعفرين 
المحتلة، وانتهكت حقوق اإلنسان بوضوح أمام 
أفعال  عن  الطرف  يغض  العالم  ولكن  العالم، 

وجرائم دولة االحتالل التركي.

عفرين بني عراقة األمس ودمار 
اليوم

المحتلة،  عفرين  مدينة  من  المهجر  لنا  تحدث 
من  الوحشية  الممارسات  كافة  على  والشاهد 
الفني  المخرج  الفاشية،  التركية  الدولة  قبل 

الوقائع  زكريا عفرين قائالً: »كشاهد حي على 
واألحداث التي حدثت أمام عيني، ما شهدناه وما 
حصل  ما  هول  من  وصفه  أستطيع  ال  عانيناه 
ألف  ثالثمئة  فقرابة  وسكانها،  عفرين  لمدينة 
ومهجر،  الجئ  بين  صار  عفرين  أهالي  من 
عن  بحثاً  الجبال  إلى  البعض  لجوء  عن  ناهيك 
منازلهم«،  ونُهبت  ُسرقت  أن  بعد  األمان، 
إحداث  من  التركية  الدولة  »ولتتمكن  وتابع: 
بداية  منذ  سوريا  تشهده  ديمغرافي  تغيير  أكبر 
الثورة قامت بتوطين أكثر من 400 ألف مستقدم 
في  النزاع  ومناطق  وباكستان،  أذربيجان  من 

حلب  وريفي  الجنوبي،  إدلب  كريف  سوريا 
الجنوبي والغربي، فنسبة الكرد في عفرين اآلن 
كانت 98%، وال زال  أن  بعد  تتجاوز %23  ال 
تركي،  ضغط  تحت  مستمراً  القسري  التهجير 
كافة  أسماء  بتغيير  قامت  أنها  إلى  باإلضافة 
وهذا  والمشافي،  والمدارس  السكنية  األحياء 
بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة من خالل محو 

ثقافة ولغة شعوب المنطقة«.

الجنة أضحت خراباً

وأضاف: »آسُف على حال مدينتي التي طالتها 
أيادي الطغاة والمحتلين وأضحت خراباً بعد أن 
شعبي  أبناء  بعض  خيانة  وأستنكر  جنة،  كانت 
المتواطئين مع دولة االحتالل التركي بإنكارهم 
االحتالل  دولة  مع  ووقوفهم  الكردية  لهويتهم 
التركي ومساعدتها في شرعنة احتالل عفرين«.

على  »يجب  مختتماً:  عفرين  زكريا  وأردف 
الدولة  ومحاسبة  التحرك  اإلنسانية  المنظمات 
التركية على جرائمها الالأخالقية الخارجة عن 
ونناشد  الدولية،  والمواثيق  القوانين  كافة  حدود 

الحق  مع  والوقوف  بالخروج  الحرة  الشعوب 
ضد الظلم من أجل أن نعود إلى ديارنا ونعيش 

بأمان كباقي الشعوب«.

روناهي/ كركي لكي ـ تمارس الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها منذ احتاللها لعفرين وريفها أبشع أنواع االنتهاكات بحق أهالي عفرين، من خطف 
وقتل واغتصاب ونهب، وتهدف من ذلك إلى تغيير ديموغرافية المنطقة من خالل القضاء على التاريخ والحضارة والمساس بثروات المدينة المحتلة 

ومعالمها األثرية.

الشدادي/ حسام دخيل ـ تشهد األسواق في مدن وبلدات الريف الجنوبي لمدينة الحسكة 
»العريشة الشدادي مركدة وتل الشاير )الدشيشة(« حركة ضعيفة ُقبيل عيد األضحى والذي 
يصادف يوم الثالثاء 20 تموز الحالي, فيما َشِهدت أسواق بيع المواشي حركة نشطة نسبيًا 

بالمقارنة مع األيام السابقة.


