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املكتب الرئيسي:
قامشلو  -حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي(الغرزدق)

مختص بشؤون الجماعات اإلرهابية :لفرض األمن في الهول،
ال ب ّد من استمرار الحمالت
كشف الصحفي ،والباحث المصري المختص في شؤون الجماعات اإلرهابية عالء عزمي ،عن سعي قوى دولية لم
يسمها ،إلى ترسيخ مشكلة داعش؛ الستخدامها ألهداف سياسية مستقبالً ،وأكد ،أن االحتالل التركي للعديد من
المدن في شمال وشرق سوريا ،يعرقل جهود «قسد» في محاربة داعش ،وأشار ،إلى أن الحمالت في مخيم الهول
السبيل األنجع لفرض األمن ،واألمان داخل المخيم5»...

نساء طرابزون ُيعِد َن فن الزخرفة على الجلود

تحاول نساء مدينة طرابزون التركية إحياء فن
النقش والزخرفة على الجلود ،ويعملن على
نقله إلى األجيال الجديدة للمحافظة على تلك
الثقافة من الزوال والتالشي.
في مدينة طرابزون التركية ،تقوم زهرة يلماز
بتعليم الزخرفة على الجلود في محاولة للحفاظ
على هذا الفن الذي يعتبر على وشك االندثار،
وترسم الزخارف الحديثة جنبا ً إلى جنب مع
الزخارف المحلية على الجلود الخام ،مما يفتح
الطريق أمام النساء للعمل من خالل تعليم هذا
الفن.
أوضحت زهرة يلماز أنها تحاول إحياء
الحرف اليدوية في مدينة طرابزون ،مشيرة ً
إلى أنها تواجه صعوبات في تأمين الجلود:
«نشتري الجلود الخام ونقوم بقطعها وتنظيفها
وصباغتها وخياطتها .نحاول إعادة إنتاج
الحرف اليدوية في منطقة طرابزون ،وتقديم
ِ
نماذج جديدة».
وأضافت« :نستخدم جلود البقر والضأن وغالبا ً
ما نحصل على جلود أخرى .في الماضي كان
يوجد مكان للدباغة في طرابزون يتم العمل
فيه ،لكن اآلن لم يعد أحد يقوم بهذا العمل
ويمكننا فقط العثور على الجلد المدبوغ من

إسبرطة اليونانية ،فنحضره من هناك».
وأشارت إلى أنه« :نحاول إعادة إحياء هذا
الفن في مناطقنا من ناحية النقش والزخرفة،
أما الدباغة فقد أصبحت عمل المصانع فنحن
ال يمكننا القيام بذلك ،نقوم بصنع الحقائب
والمحافظ واألحزمة واإلكسسوار ،ونحاول
حماية هذا الفن من خالل عملنا هذا» ،موضحةً
أنها تحب زخارف السجاد ،لذا ترسم تلك
الزخارف على الجلد باإلضافة إلى الزخارف
الحديثة وكل ما يخطر في ذهنها.

يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر
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مكان سياحي
وبينت زهرة يلماز أن األشخاص الذين يأتون
من الخارج يرون سكان طرابزون بطريقة
مختلفة« :أتلقى العديد من طلبات التعليم،
كما أن نسبة مبيعاتنا جيدة ،فنحن نقوم ببيع
منتجات الطالب الذين يأتون إلينا للتعلم في
مكتب المبيعات ونعطي المال للطالب الذين
صنعوا المنتج الذي تم بيعه».
وأوضحت أنه« :لدينا مكتب مبيعات في
المدينة ،وألن هذا المكان سياحي يأتي

الكثير من الناس لزيارته نظرا ً ألن المنطقة
قديمة جدا ً أي تعود إلى زمن السالجقة ،لقد
تم استخدام المكان الذين نعمل فيه كمنزل
لسنوات وتعرض للتخريب ومن ثم أُعيد بناؤه
خالل الفترة العثمانية وأصبح مكان عمل
النجارين» ،الفتةً إلى أنه احترق بعد أن عمل
النجارون فيه وانهار من عدة اتجاهات ،لكن
أُعيد ترميمه من قبل وزارة الثقافة.

شجرة آدم تُلقي بظالل سحرها على
ملتقى دجلة والفرات
عند ملتقى دجلة والفرات في قضاء القرنة
الواقع شمالي مدينة البصرة العراقية ،توجد
«شجرة آدم» التي طالما كانت مركز جذب
للسياح والزائرين األجانب ،وترسخ وجود
الشجرة العتيقة في عمق الموروث الشعبي
المحلي ،باعتبارها رمزا ً للصمود ،وينظر
لها البعض بوصفها شجرة مباركة ،والبعض
اآلخر يرى فيها نفحة من نسائم ميثولوجيا
حضارات بالد ما بين الرافدين القديمة.
وحسب المواطن العراقي عبد هللا محمد من
قضاء القرنة فإن« :الشجرة وعلى الرغم من
كونها ميتة ،فإن جذعها لم يتأثر كثيرا ً بالحروب
السابقة ،وال الظروف المناخية القاسية ،وهذا
ما جعلها رمزا ً محليا ً للصمود» ،مؤكدا ً أن:
«الكثير من السياح والر ّحالة والمستشرقين
زاروا موقع الشجرة وأعجبوا بها وبالحكايات
الشعبية المتصلة بها ،لكن منذ أعوام عدة لم
ت أي سائح أجنبي لرؤيتها».
يأ ِ
في بعض المصادر جرى اعتبارها شجرة
سدر (نبق) ،وفي مصادر أخرى شجرة برهام
(اللبخ) ،وما لم تكن من أحد النوعين فربما
تكون نوعا ً من اليوكالبتوس (قلم طوز)،
ويميل إلى هذا الرأي المهندس الزراعي
االستشاري عالء البدران ،الذي كان نقيبا ً
للمهندسين الزراعيين في البصرة.

شجرة مباركة
أما من ناحية ال ِقدم فتتباين اآلراء بشأن العمر
الفعلي للشجرة ،وبعض أصحاب االختصاص
يعتقدون أن عمرها يتراوح ما بين  400إلى
 600عام ،لكن هناك َمن يعتبرها أقدم من
ذلك بكثير ،منهم المدير السابق لهيئة اآلثار
والتراث في البصرة ،قحطان العبيد ،الذي قال
لصحيفة «اندبندنت عربية»« ،من المحتمل
أن يكون عمر الشجرة آالف السنين ،وعلى

األرجح أنها شجرة سدر ،فهذا النوع من
األشجار المعمرة منتشر في المنطقة منذ زمن
بعيد».
وأشار العبيد إلى أن« :الشجرة تكتسب قيمة
رمزية كبيرة ألسباب عدة ،منها موقعها
وصلتها
المميز قرب ملتقى دجلة والفراتِ ،
غير المباشرة بأساطير سومرية ،خصوصا ً
قصة الطوفان المدونة بالنص المسماري،
وكذلك الروايات التي تحدثت عن إله المياه
إنكي ،وكيف كان يخرج من مدينة أريدو

السومرية باتجاه المياه المالحة ،أي الخليج،
مرورا ً بموقع الشجرة».
وكانت شجرة آدم تُسمى شجرة إبراهيم،
بنا ًء على رواية تفيد بأن النبي إبراهيم جاء
إلى القرنة ،وصلى في مكان الشجرة ،وتنبأ
بوجودها ،وفي رواية أخرى هو َمن زرعها،
واعتمدت السلطات هذه الرواية ،ووضعت
الفتة عند قاعدة الشجرة تضمنت باللغتين
العربية واإلنجليزية ما نصه« :في هذه البقعة
المباركة ،حيث يلتقي دجلة بالفرات تشرفت
بزيارة سيدنا إبراهيم الخليل سنة  2000ق.م،
وصلى بها وقال :ستنبت هنا شجرة كشجرة
آدم في جنة عدن».
وربما القرنة ال تقع ضمن مسارات هجرة
وتنقالت إبراهيم الخليل كما وردت في سفر
التكوين ،لكن مدينة أور السومرية التي و ِلد
فيها كانت عاصمة للمنطقة التي تقع فيها
القرنة ،حيث توجد الشجرة.

أهمية عمل املرأة
دعت زهرة يلماز النساء لاللتحاق بالدورات
التدريبية« :أعلم النساء فن النقش والزخرفة
على الجلود في غضون ثالثة إلى أربعة
أشهر ،ويتولينَ بعد ذلك بيع منتجاتهن ،كما
يمكنهن االستفادة من ذلك للنقش على األواني
الفضية أو الفخار وغيرها».

وفي ختام حديثها لفتت زهرة يلماز االنتباه إلى
أهمية عمل المرأة« :ال أفهم حقا ً سبب بقاء
النساء في المنزل أنه أمر صعب للغاية ،فأنا
أعرف ذلك ألنني في فترة إجازة الصيف لم
أكن أعلم كيف ستنتهي العطلة ألعود لعملي.
العمل ال ينتهي في المنزل لهذا السبب يجب
على المرء أن يجد وظيفة في الخارج ويلون
حياته».

فلسطينية تتحدى النمطية
وتؤدي ألعاباً أكروباتية
في سيرك بالحجاب
تنحدر الرا أسدي من بلدة دير األسد
مدرسة
العربية في فلسطين ،وتعمل
ّ
للغة اإلنجليزية ولديها رسالة إلى كل من
ينتقد عملها في السيرك أو يتساءل كيف
تفعل ذلك وهي ترتدي الحجاب؟
تبلغ الرا من العمر  24سنة ،وما
زالت شغوفة بعروض السيرك وتؤدي
الحركات ذاتها التي تعلمتها في سن
مبكرة ،وتتدرب على العروض الحيّة
مع مجموعة سيرك محلية.
وقالت« :أثناء المدرسة االبتدائية ،في
الصف الثاني أو الثالث ،كنت صغيرة
جدا ً وكانت لدينا فعاليات في المدرسة
حين أتت فرقة سيرك وقدمت لنا
عرضاً… هي الفرقة التي أنتمي إليها
اليوم ،قدمت لنا عرضا ً وأكثر ما جذبني
هو عرض الليونة».
رد فعل مجتمعها كان عنيفاً ،وتعرضت
الرا النتقادات بسبب ما يراه البعض
أمرا ً ال يتناسب مع عقيدتها والحجاب
الذي ترتديه.
وقالت« :إحدى التعليقات التي سمعتها من أحد
األشخاص قبل عدد من األعوام وما زالت
راسخة في رأسي حتى اليوم ،ومن المستحيل
أن أنساها ،هي أنت تشوهين صورة اإلسالم
أو ثيابك غير مناسبة أو أو أو… حسنا ً أفهم
أن ثيابي غير مناسبة  100في المئة وحياتي
كذلك ولو كانت  100في المئة عندها ال أكون
من البشر بل من المالئكة .كلنا بشر وال أحد
كامل وأنا في النهاية أعكس نفسي ،أنا أمثّل
نفسي وال أمثل فئة معينة من المجتمع».

دعم األهل
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قانون «العفة واألخالق»
يغتال اإلرادة الحرة
جينا أميني لم تكن المرأة الوحيدة ،التي اغتالتها السلطات اإليرانية ،تحت مسمى قوانين ،وضعتها
لتحد من حرية المرأة ،وحرية لباسها الشخصي ،فباسم قانون «العفة واألخالق» تقتل النساء في
إيران ،وتالحق كل من يغرد خارج هذا السرب ،وكل من يخالف توجه السلطات مصيره االعتقال،
ثم القتل.

ما الذي تسعى القوات
األمريك ّية لتحقيقه في
سوريا؟
ِ
القوات
االستهداف المتبادل ِة بين
ِ
عمليات
ال ترتقي
ُ
ريف ديرالزور والتنف إلى
األمريك ّية واإليران ّية في ِ
حجم
تعكس
مناوشات
مستوى الحر بِ ،بل هي
ٌ
َ
ُ
ِ
التناقضات العميقة بين سياس ِة الطرفين ،وفيما
العسكري بالمنطقةِ،
تسعى طهران لتعزي ِز وجودها
ّ
يشكك مسؤولون أمريكيون ومراقبون بوجود خط ٍة
ُ
أمريك ّية واضحة المعالم في سوريا في حجمها
بشكل
الزمني  ،وهو وجو ٌد استهدف
وسقفها
ٍ
ّ
يدخل
إرهاب «داعش» ،ولكنه أدنى من أن
أساسي
َ
ّ
َ
صراع مباشر مع إيران على األراضي السور ّية،
في
ٍ
الوضع ،إال أنّه يهدف
حرص على عدم تفجي ِر
وهناك ٍ
ِ
السياسي
شكل من التوازن
إلى المحافظة على
ٍ
ّ
حتى إشعا ٍر آخر8»...
( )200ل.س

احتجاز طاقم فريق
 ROJNEWSمن قبل
أسايش السليمانية

اعتقلت أسايش السليمانية عدد مراسلي
ومصور وكالة  ROJNEWSواستولت على
معداتهم دون ورود أي معلومات عن سبب
اعتقالهم4»...

وقائع ملحمة كوباني...
مقاومة هزت العالم

بعد ظلم طويل تجاوز القرون طال الشعب
الكردي ،تنفس الكرد الصعداء قليالً بعيد
ثورتهم في روج آفا 2011م ليعيشوا بحرية
في أرضهم ،التي حرروها بدمائهم ،وبعد
أن عجز أعداؤهم الكالسيكيون في القضاء
على تلك الحرية ،ظهروا في شكل مختلف
جديد ،هو داعش الذي تجسد في تطرف
ديني ،قوموي وسلطوي عنيف ،ضد
مكتسبات الكرد خاصة ومكونات روجآفا
عامة9»...

وتؤكد الرا أن الدعم والتشجيع من عائلتها كانا
عنصرا ً مهما ً وعامالً أساسيا ً لتحفيزها على
هذا العمل ،الذي ال يزال كثيرون يعتقدون أنه
غير مناسب للمرأة ،وتضيف« :أهلي كانوا
أول الحاضرين في معظم العروض التي كنت
أر منهم نظرة تساؤل لماذا وكيف
أقدمها .لم َ
أفعل هذا أو أنه غير مقبول ،هكذا كبرت منذ
صغري وأخي كان معي في السيرك أساساً».
وتتمنى الرا أن تساعد من خالل عملها على
زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين ،وإلهام
النساء للسعي إلى تحقيق طموحاتهن وتتمنى
لنفسها قدرا ً أكبر من النجاح في هذا المجال.

آ
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دورة تحكيم نوع ّية
لسيدات كرة القدم في
إقليم الجزيرة

بهدف بناء قاعدة تحكيمية لبطوالت
الكرة األنثوية في إقليم الجزيرة ،بدأت
دورة تحكيم نوعية لسيدات كرة القدم،
بمقر االتحاد الرياضي في مدينة قامشلو،
وبمشاركة حوالي  20متدربة من مختلف
مدن اإلقليم10»...
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جينا أميني ...فتاة إيرانية تُخنق بـ «مالبسها» على
«مذبح شرطة األخالق»
قتلت الشابة اإليرانية جينا (مهسا) أميني،
بعمر اثنان وعشرون عاماً ،فقط ألنها أرادت
أن تكون حرة باختيار لباسها دون التقيد
بالقواعد التي وضعها الحكومة اإليرانية التي
من شأنها تفرض عليها قيود أخرى ،وذلك بعد
دخولها في غيبوبة ،بعدما اعتقلتها «شرطة
األخالق» اإليرانية ،لتؤكد بعض المصادر
أنها تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها لدى
الشرطة؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى في
حالة حرجة في وقت سابق من هذا األسبوع.

وقائع القصة
أوقفت دورية من «شرطة األخالق» ،التي
تطبق قواعد صارمة على النساء ،مثل ارتداء
الحجاب ،مساء الثالثاء  ،2022/9/13جينا
أميني وعائلتها ،الذين كانوا ،قد سافروا من
روجهالت كردستان لزيارة أقاربهم في
العاصمة طهران.
ووفقا لموقع «إيران واير» ،قال نشطاء حقوق
اإلنسان ،الذين تحدثوا إلى العائلة :إن الشرطة
قبضت عليها ،وأجبرتها ركوب سيارة تابعة
للشرطة ،وحاول شقيقها ،كياراش ،التدخل،
وقيل له :إن أخته ستُنقل إلى مركز الشرطة
لمدة ساعة واحدة «إلعادة تثقيفها».
وقال كياراش« :إنه لم ير أخته حية مرة
أخرى ،فبينما كان ينتظر خروجها من مركز
الشرطة ،توقفت سيارة إسعاف وأخذت أخته
سرا ً إلى المستشفى.
وأضاف ،لوسائل إعالم« :أنه قيل له إنها
أصيبت بنوبة قلبية ،أو سكتة دماغية أثناء
وجودها في مركز الشرطة ،وأنها في
غيبوبة».
وقالت شرطة طهران ،يوم الخميس
 ،2022/9/15إن جينا أصيبت «بنوبة قلبية»
عقب اعتقالها يوم الثالثاء ،وأضافت الشرطة:
«تم إرسالها إلى مركز شرطة طهران الكبرى
لإلرشاد والتعليم ،عندما أصيبت فجأة بنوبة
قلبية في وجود أشخاص آخرين».
روايات كثيرة تم تداولها من أجل إخفاء
الحقيقة من قبل المؤسسات الحكومية اإليرانية
لكن عائلتها شكت بتلك الروايات وأعقبت على

حادثة مقتلها إنها تبلغ من العمر  22عاماً،
وتتمتع بصحة جيدة ،وال تعاني من أمراض
القلب.
حيث كانت هناك ساعتان فقط ،بين اعتقالها،
ونقلها إلى المستشفى حسب ذويها.
وقالت وسائل إعالم رسمية :إن مقطع فيديو
بثه التلفزيون اإليراني الرسمي يُظهر جينا،
وهي تدخل مركز «تعليمي» حيث كانت تتلقى
«توجيهات بشأن الزي اإلسالمي المناسب».
ويُظهر الفيديو ،الذي تم تعديله ،لقطات كاميرا
مراقبة تلفزيونية المرأة تجلس على مقعد ،ثم
تقف للتحدث إلى «خبير» يلمس مالبسها ،قبل
أن تنهار على األرض.
ويُظهر المقطع خمسة رجال يحملونها على
نقالة ،ويبدو أنها فاقدة للوعي ،ثم يتم عرض
سيارة إسعاف في إطار آخر ،وهناك تعديل
في الفيديو في الثانية التاسعة عشرة ،فبعد ذلك
شوهدت المرأة واقفة ،وتتحدث ،وقبل القطع،
يبدو أن ضوء النهار في الخارج ،ولكن بعد
القطع ،يبدو قاتماً ،وقال مراسل التلفزيون
اإليراني الرسمي إن« :السيدة جينا أميني تبدو
على ما يرام وسقطت على األرض».

مصري مجهول يف املعتقل
ولم يعرف بعد ما حدث لجينا بعد اعتقالها،
وقبل ظهورها في مركز «إعادة التأهيل».
واندلعت تظاهرات غاضبة؛ ردا ً على مقتل
جينا تحت التعذيب في مركز احتجاز؛ ما دفع
السلطات لقطع اإلنترنت في العاصمة.
ونتيجة الرد الغاضب في الشارع اإليراني أعلن
مسؤولون إيرانيون ،السبت ،2022/9/17
إجراء تشريح لجثة جينا أميني ،التي توفيت
عن عمر يناهز  22عاما ً هذا األسبوع خالل
احتجازها من قبل شرطة األخالق اإليرانية.
وقال مهدي فوروزيش ،مدير هيئة الطب
الشرعي ،بإيران في حديثه للتلفاز الحكومي،
إن النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من
الفحوصات من قبل خبراء طبيين ،وبهذه
الخطوة يسعون إلسكات صورت اإلرادة
الحرة التي تنادي باسم جينا وغيرها من
األحرار في إيران.

11

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

الصداع النصفي ُيصيب األطفال أيضاً
بينما يواجه  %33منهم آالما ً في بطونهم.
وتؤثر النوبات في كثير من األحيان على
دراستهم ،فمن هنا تأتي الحاجة الضرورية
لتشخيص الحالة ،ال يمكننا القضاء على
الصداع النصفي ،ولكن باستطاعتنا الحد
من نوباته وحدتها.

ال يُغتفَر ،سوف نستمر في العمل لمحاسبة
المسؤولين اإليرانيين عن مثل هذه االنتهاكات
لحقوق اإلنسان».

إن اتباع أسلوب حياة صحي (من ناحية
النظام الغذائي والنوم والنشاط البدني)
يشكل خطوة بالغة األهمية ،تحديدا ً لدى
األطفال والمراهقين المصابين بالصداع
النصفي.

جرائم ضد اإلنسانية

وقبل أيام ،نشرت صحيفة «الجارديان»
تقريرا بعنوان باستخدام تقنية
البريطانية
ً
«التعرف على الوجوه» ،قالت فيه :إن
السلطات اإليرانية تعمل على استخدام تقنية
التعرف على الوجوه في وسائل النقل العامة،
لتحديد هويات النساء اللواتي يرفضن االلتزام
بقانون صارم يلزمهن بارتداء الحجاب قانون
إيراني جديد يضع شرو ً
طا لمالبس النساء،
الذي يحمل في طياته تفاصيل استخدام
السلطات اإليرانية لتقنية شديدة الحساسية،
من أجل تقفي أثار أي سيدة إيرانية ،ومعرفة
مدى مطابقة مالبسها للقواعد ،التي وضعتها
الحكومة اإليرانية لزي النساء هناك.

غضب عاملي عارم
أصبحت قضية مقتل جينا عالمية نتيجة
الوحشية التي تم اتباعها بحقها لتقتل على أيدي
قاتلي إرادة المرأة ،من هنا قالت منظمة العفو
الدولية« :يجب التحقيق جنائيا ً في الظروف،
التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة جينا
أميني البالغة من العمر  22عاماً ،والتي تشمل
مزاعم التعذيب ،وغيرها من أشكال سوء
المعاملة خالل االحتجاز».
وأضافت أن« :ما يُس ّمى بشرطة األخالق
في طهران ،اعتقلتها تعسّفا ً قبل ثالثة أيام من
وفاتها ،أثناء تطبيق قوانين الحجاب اإلجباري

المسيئة ،والمهينة ،والتمييزية في البالد ،يجب
أن يواجه األفراد والمسؤولون المتورطون
العدالة».
كما ووصفت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» مقتل جينا أميني بالحادث «القاسي»
وقالت« :على السلطات اإليرانية إلغاء قانون
«الحجاب اإلجباري» وإلغاء أو تعديل القوانين
األخرى ،التي تحرم المرأة من استقاللها،
ومن حقوقها».
وقالت الناشطة السياسية اإليرانية فاطمة
سبهري« :إن الطريق الوحيد إلنهاء هذا
العنف ،هو اإلطاحة بالنظام اإليراني»،
مضيفةً أن الشعب اإليراني ،لن يثق بعد
اآلن في األصوليين ،أو اإلصالحيين ،أو في
البرلمان.
وأدانت الرابطة الدولية لحماية حقوق اإلنسان،
مقتل جينا أميني على يد النظام اإليراني
وقالت« :إن السجل األسود النتهاكات حقوق
اإلنسان لهذا النظام ،أصبحت أكثر سواداً»،
مطالبة بـ« :محاسبة هذه الحكومة الفاسدة
المتعطشة للدماء على هذه الجرائم الوحشية».
ووصف البيت األبيض وفاة الشابة اإليرانية،
بأنه أمر «ال يُغتفر» ،وقال مستشار األمن
القومي للرئيس جو بايدن جيك سوليفان
على تويتر« :نشعر بقلق عميق حيال وفاة
جينا أميني البالغة  22عاماً ،والتي قيل إنها
تعرضت للضرب عندما كانت قيد االحتجاز
لدى شرطة األخالق اإليرانيةّ ،
إن موتها أمر

ووصف رئيس مركز حقوق اإلنسان في
إيران هادي غائمي وفاتها ،بأنها «مأساة كان
يمكن تجنّبها» ،وقال« :إن الحكومة في إيران
مسؤولة ،قُبض عليها بموجب قانون الحجاب
القسري ،والتمييزي للدولة ،وتوفيت ،وهي
قيد االحتجاز».
كما اندلعت مظاهرات وسط العاصمة
طهران؛ احتجاجا ً على مقتل الشابة جينا
أميني ،إثر تعرضها للتعذيب من قِبل دوريات
اإلرشاد اإليرانية؛ وهتف المتظاهرون
بشعارات «الموت لخامنئي» ،و»الموت
للديكتاتور» ،ورفعوا شعار «أقسم بدم جينا؛
إيران ستتحرر».
وقوبلت المظاهرات بعنف من قبل الشرطة
اإليرانية ،وتم اعتقال عدد من المحتجين بعد
تعرضهم لمعاملة سيئة.
ونظمت العديد من الحمالت النسائية في إيران
ضد فرض الحجاب اإلجباري ،وطريقة اللباس
على النساء على مدى السنوات الماضية ،إال
أن السلطات كانت في كل مرة ،تقمع تلك
الحمالت المناهضة للقوانين المتشددة في
البالد ،وتعتقل عشرات النساء ،والناشطات
لسنوات.
هذا وإيران من أكثر الدول التي تنتهك حقوق
اإلنسان بشكل عام ،والمرأة بشكل خاص،
فالشعب اإليراني يعيش الخوف كل ثانية،
حيث تقمع السلطات كل من يغرد خارج
سربهم ،وال ننسى أن حكومة إيران تسكت كل
من يرفع صوته في وجهها ،فتعتقله وتعذبه،
وهي متصدرة جرائم اإلعدام بحق النساء
خصوصاً ،وال تمثل حاالت اإلعدام في تهم
سياسية ،دون أن تتوافر إجراءات قضائية
عادلة ،أو إمكانية االستئناف أمام دوائر
قضائية أعلى أكبر انتهاك لحقوق اإلنسان،
حيث تقضي مثل تلك االنتهاكات على حقها
في الحياة.

عالج الصداع
ليس األطفال بمنأى عن اإلصابة بالصداع
النصفي ،فهذا المرض المزمن يصيب طفالً
واحدا ً من كل  10ويؤثر سلبا ً على أدائه
المدرسي ،لكن اإلصابة بالصداع النصفي
ال تالزم بالضرورة الصغير عندما يصبح
بالغاً.
وتشير الدراسات العالمية إلى أن الصداع
النصفي يطول  %5إلى  %15من األطفال.

تغيريات يف الحياة
إن الصداع النصفي يُشكل مرضا ً فعليا ً
يتمثل في أوجاع كبيرة في الرأس تنتاب
المصاب بصورة منتظمة ومتكررة ،وتكون
أحيانا ً مصحوبة بالتقيؤ.
أن الصداع النصفي لدى األطفال موضوع
ال يعرف الناس الكثير عنه ،وال يُدرس
بشك ٍل كافٍ في المجال الطبي ،ويطال
الذكور أكثر من اإلناث قبل سن البلوغ.

«بيت المونة» في الطبقة يو ّفر فرص عمل للمعيالت
تقليد متوارث

توصل الباحثون من خالل الدراسة إلى
أن األشخاص الذين يأكلون في الليل
سجلوا نسبا ً أعلى لالكتئاب والقلق مقارنةً
باألشخاص الذين اكتفوا باألكل نهاراً.

لمشاركة النساء في الحياة االقتصادية ،تسعى
لجنة االقتصاد لمكتب تجمع نساء زنوبيا في
منطقة الطبقة بشمال وشرق سويا ،إلى تطوير
اقتصاد المرأة ،ومن بين مشاريعه بيت المونة.
أُسّس مكتب تجمع نساء زنوبيا عام  2017في
منطقة الطبقة ،وفي عام  2019أُسّست اللجنة
االقتصادية للمرأة بهدف بناء نظام اقتصادي
مستقل للنساء كافة ضمن أسس ديمقراطية.
وقدم المكتب للنساء عدة مشاريع ،أحدها
مشروع بيت المونة ،الذي أُسّس عام ،2019
وتعمل به تسع نساء ،يقمن بتحضير المؤن،
وتخزين المواد ،التي يمكن حفظها لفترات
طويلة ،ومن ثم بيعها للمحالت العامة في
األسواق ،أو بيعها في المحالت الخاصة
باللجنة ،ومن خالل تلك المشاريع تتمكن
العامالت من تسديد احتياجات منازلهن.

دعم املرأة
وحول المشروع ،قالت إدارية لجنة االقتصاد
في مكتب تجمع نساء زنوبيا في منطقة الطبقة
دالل الغرب« :قمنا بتنفيذ عدة مشاريع لدعم
المرأة ،واقتصادها كمشروع استثمار العديد
من األراضي الزراعية ،ومشروع محل زاد
النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :

كافة لمواجهة تلك الحروب ،فهذا المشروع
يتم االستفادة منه في األزمات؛ لتقديم الدعم
الغذائي ألهالي المنطقة».

أما نور المحمد قالت« :المونة تقليد متوارث
عند النساء ،فقد اكتسبنا خبرتنا من أمهاتنا
وجداتنا ،واآلن اتخذنا من هذه المهنة
احتياطاتنا لحاالت الطوارئ ،وكسب لقمة
العيش ،وتولدت لدينا هذه الفكرة بعد أن
عانينا أعواما ً من الجوع وانقطاع المواد
الغذائية نتيجة الحرب ،وسيطرة داعش على
الطبقة ،قبل تحريرها على يد قوات سوريا
الديمقراطية».
وأشارت إلى إنهم ال يريدون تكرار ما مروا
به سابقاً« :على نساء المنطقة االعتماد على
أنفسهن ،وتخزين كميات كبيرة من المؤنة في
هذه الظروف االقتصادية الصعبة ،التي نمر
بها ،كما يجب عليهن العمل في هذه المشاريع؛
لتأمين االكتفاء الذاتي لهن ،ولمناطقهن».
وكالة أنباء املرأة

وتزداد نسبة إصابة الفتيات به بعد دورات
الحيض األولى.
ويتسم تشخيص هذا المرض وعالجه
بتعقيد أكبر لدى األطفال مما هو عليه لدى
البالغين ،ألن أعراضه غالبا ً ما يجري
الخلط بينها وبين تلك الخاصة بأمراض
الجهاز الهضمي.

أوجاع يف البطن
إن الصداع النصفي لدى األطفال غالبا ً ما
تمتثل أعراضه في شحوب البشرة وآالم
البطن.
ويتسبب الصداع النصفي في تعطيل حياة
األطفال أكثر من البالغين ،إذ تنتاب %50
منهم أكثر من نوبة واحدة شهرياً ،في
حين يعاني  %78نوبة حدتها متوسطة
إلى شديدة ،كما يعاني  %40من األطفال
المصابين بالصداع النصفي غثيانا ً أو تقيؤاً،

أما بالنسبة للعالج ،فيصف األطباء للمرضى
الباراسيتامول أو مضادات االلتهاب أو
يعطونهم عالجات محددة للنوبات (مثل
األدوية المشتقة من التريبتامين).
وينصح بكتابة توقيت النوبات على دفتر
صغير لتحديد األسباب التي تؤدي إلى
حصولها ،وهو ما يساعد في بعض الحاالت
على التعامل معها بشك ٍل أفضل.

بعد فترة لم يسمح للمتطوعين بالنوم إال بعد
 12ساعة من المعتاد ،وتم تقسيم المشاركين
في الدراسة -وهم  12رجالً و 7نساء -إلى
مجموعتين تناولتا نفس الكمية من الطعام:
المجموعة األولى سمح لها بتناول الطعام
ليالً ونهاراً ،والمجموعة الثانية سمح لها
بتناوله خالل النهار فقط.
قدم المشاركون في الدراسة معلومات
مفصلة عن حالتهم الصحية بشك ٍل يومي،
وقد وجد الباحثون أنه على مدار التجربة

نوبات عمل ليلية
عمل  %14.7من الموظفين في نوبات عمل

يعاني ماليين الناس حول العالم من التهاب
مفاصل الركبتين ،ويؤدي هذا االلتهاب إلى
تدهور الغضروف في المفاصل وبالتالي
إلى صعوبة في المشي والشعور باأللم ،كما
أن التهاب مفاصل الركبتين يعد سببا ً رئيسيا ً
لإلعاقة بين كبار السن.
إن المصاب بالتهاب مفاصل الركبة غالبا ً ما
تسرع حركته من تآكل
يشعر بالقلق من أن ّ
المفاصل ،بيد أن الحقيقة عكس ذلك تماماً،
حيث تتضرر مفاصل الركبة بشك ٍل أكبر إذا
لم يتم تحريكها بشك ٍل كاف ،إذ تساعد الحركة
على تغذية الغضروف وبناء العضالت
الداعمة للركبة وتحسين وظيفتها.
أن اختيار أنواع محددة من الرياضة أمر مهم
جدا ً للتعامل مع التهاب مفاصل الركبة ،فقد
تتسبب بعض الرياضات التي تتطلب تغيرات
سريعة في االتجاه مثالً ،في إلحاق الضرر
بالركبة ،بينما يمكن لبعض أنواع الرياضة
األخرى إبطاء تطور التهاب المفاصل.

الرياضات الخفيفة عىل الركبتني
إن الرياضات الخفيفة على الركبتين هي
السباحة والتمارين الرياضية المائية والمشي

مسافات طويلة ،حتى مع التقدم في السن ،فإن
المشي لمسافات طويلة كرياضة تح ّمل خفيفة،
أمر ممكن من دون أي مشاكل.
ّ
أن ركوب الدراجات بانتظام مفيد جدا ً لصحة
الركبة ،يمكن للدراجة اإللكترونية أن تكون
بديالً جيداً ،وال سيما للذين يعانون من التهاب
مفاصل الركبة.
ً
ُ
ّ
فإن بعض الرياضات تشكل خطرا على من
يعاني من التهاب مفاصل الركبة ،من بينها
كرة القدم وكرة الريشة واإلسكواش والجري،
ألنه يمثل ضغطا ً كبيرا ً على الركبة.
أن الرياضات التي تتطلب نوعا ً من االحتكاك
الجسدي ،على غرار :الكاراتيه وكرة السلة،
قد تتسبب في إجهاد الركبة ،وترفع من مخاط
أغذية مفيدة.
وفي السياق نفسه ،يمكن االعتماد على
مجموعة متنوعة من األغذية للتعامل مع آالم
المفاصل والتخفيف من حدتها.
كما أن األغذية الغنية بفيتامين «بي  »6مفيدة
جدا ً لصحة المفاصل ،مثل األفوكادو والجوز
والبقوليات بمختلف أنواعها وأيضا ً الموز.
أيضاً ،يعد تناول األسماك بمختلف أنواعها من
األمور الضرورية لصحة المفاصل ،وال سيما
سمك السلمون والتونة.

لكن اإلصابة بالصداع النصفي ال تالزم
بالضرورة الطفل عندما يصبح بالغاً ،إذ إن
 %40فقط الحظوا استمرار معاناتهم هذا
المرض في مرحلة البلوغ.
أن بعض األطفال ينتقلون من إصابتهم
بصداع نصفي إلى معاناتهم أوجاعا ً في
الرأس أقل حدة.

النوم بعد  12ساعة
كانت لدى أولئك الذين تناولوا الطعام
في الليل نسب أعلى بـ %26من عالمات
االكتئاب و %16من عالمات القلق ،في
حين لم تطرأ تغييرات على الصحة النفسية
لدى المجموعة التي تناولت وجبات طعام
خالل النهار فقط.

رياضات مفيدة لمرضى
التهاب المفاصل

وفي حين تتعدد العوامل التي تسبب صداعا ً
نصفياً ،غالبا ً ما يشير المرضى إلى دور
التعب والتوتر.

لهذا السبب ..ال تأكل قبل النوم
ربطت دراسات سابقة بين األكل في
وقت متأخر من الليل واحتمالية اإلصابة
بأمراض ،مثل اضطرابات النوم والتلبك
المعوي والحرقة ،وأظهرت دراسة حديثة
أن لوقت تناول الطعام تأثيرا ً على الصحة
النفسية لإلنسان أيضاً ،ويمكن أن يكون
لالستغناء عن الطعام ليالً وتناوله أثناء
النهار فقط آثار إيجابية على الصحة النفسية
لإلنسان.

الخبز ،وأفران خاصة بالمرأة ،ومشروع بيت
المونة ،وغيرها ،فبالرغم مما تمر به المنطقة
من ظروف اقتصادية ،وتهديدات مستمرة
لالحتالل التركي ،عملت اللجنة على إنجاز
تلك المشاريع المهمة؛ لدعم المرأة اقتصادياً».
وأشارت إلى أن« :هدفنا األساسي من مشروع
بيت المونة ،ضم أكبر عدد من النساء ،اللواتي
ال يجدن عمالً وبحاجة إلى مردود مادي،
وتمكينهن اقتصادياً ،واعتمادهن على أنفسهن،
باإلضافة إلى تغطية احتياجات المنطقة».
وأوضحت« :المواد التي نعمل على تخزينها
هي مواد من مختلف أنواع األلبان ،واألجبان،
والمربيات ،والمخلالت ،والخضراوات
المجففة ،وغيرها من المواد ،التي يمكن
حفظها لفترة طويلة».
ومن جانبها قالت سمرة العلي ،إحدى العامالت
في المشروع« :قمنا هذا العام بتحضير
مواد غذائية بكميات كبيرة أضعاف األعوام
السابقة ،ألن مناطق شمال وشرق سوريا ،تمر
بفترة حرب من عدة جهات ،وتحاول جاهدة
حصار مناطقنا لضرب مشروع اإلدارة
الذاتية ،وتضييق الخناق عليها».
وأضافت« :مع استمرار حصار مناطقنا
يجب أن نكون مستعدين بالطرق والوسائل
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ليلية في عام  ،2021كما يضطر العديد
منهم مثل الممرضات أو رجال اإلنقاذ-
للعمل في نوبات ليلية بشك ٍل مستمر.
ويسعى الباحثون إلى إجراء المزيد من
الدراسات المماثلة للكشف عن تأثير عاداتنا
الغذائية.
يُذكر أن دراسات سابقة أشارت أيضا ً إلى
أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
يمكن أن يؤثر سلبا ً على الجسم.

دراسة :التلوث ُينشط طفرات جينية
تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الرئة

خلصت دراسة أجراها فريق دولي من العلماء
من تحديد الكيفية التي يتسبب بها تلوث الهواء
في إصابة األشخاص الذين لم يدخنوا أبدا ً
بسرطان الرئة ،في إنجاز كبير يمكن أن
يساعد الخبراء الطبيين في الوقاية من األورام
وعالجها.
ووجد الباحثون أن الجسيمات الدقيقة
الموجودة في الهواء الملوث تسبب التهابا ً في
الرئتين ،مما يؤدي إلى تنشيط جينات مرتبطة
بالسرطان كانت موجودة مسبقا ً لكنها في حالة
خمول.
هذه النتائج التي تستند إلى بحث أجراه معهد
فرانسيس كريك في لندن ومولته مؤسسة
أبحاث السرطان في بريطانيا ،نُشرت في
مؤتمر الجمعية األوروبية لطب األورام الذي
انعقد يوم أمس السبت ،في العاصمة الفرنسية
باريس.
وفيما ينخفض عدد المدخنين ،يبرز تلوث
الهواء على نحو أكثر وضوحا ً بوصفه سببا ً
لإلصابة بأورام الرئة ،إذ إن ما يقدر بنحو

 300ألف حالة وفاة بسرطان الرئة سنويا ً في
جميع أنحاء العالم ،تسببت بها جزيئات ملوثة
دقيقة للغاية يبلغ قطرها أقل من  2,5ميكرون،
تُعرف باسم  ،PM2.5تنبعث في عوادم
المركبات وعند احتراق الوقود األحفوري.
وبدوره ،قال رئيس المشروع تشارلز
سوانتون ،أستاذ طب السرطان الشخصي
في جامعة كوليدج لندن“ :لقد غيرت دراستنا
بشكل أساسي الطريقة التي ننظر بها إلى
سرطان الرئة لدى األشخاص الذين لم يدخنوا
قط”.
وأضاف سوانتون ،أن الخاليا التي تحمل
طفرات مسببة للسرطان تتراكم بشكل طبيعي
مع التقدم في العمر ،لكنها عادة ما تكون
غير نشطة ،مشيرا ً إلى أنهم أثبتوا من خالل
دراستهم أن تلوث الهواء يوقظ هذه الخاليا
تكون
في الرئتين ،ويشجعها على النمو وربما ّ
أوراماً.
وأفاد سوانتون“ :اآللية التي حددناها يمكن أن
تساعدنا في نهاية المطاف على إيجاد طرق
أفضل للوقاية من سرطان الرئة وعالجه لدى
من لم يكونوا من المدخنين إطالقاً” ،موضحا ً
أن الخطوة التالية هي اكتشاف سبب تحول
بعض خاليا الرئة التي تحمل طفرات إلى
خاليا سرطانية عند تعرضها للملوثات بينما
ال يحدث ذلك للبعض اآلخر.
ويعد هذا المشروع جزءا ً من برنامج بريطاني
ألبحاث السرطان تبلغ تكلفته  14مليون جنيه
إسترليني ويهدف إلى فهم الكيفية التي يبدأ بها
سرطان الرئة وتطوره.
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دورة تحكيم نوع ّية لسيدات كرة القدم في
إقليم الجزيرة
روناهي  /قامشلو ـ بهدف بناء قاعدة تحكيمية لبطوالت الكرة األنثوية في إقليم
الجزيرة ،بدأت دورة تحكيم نوعية لسيدات كرة القدم ،بمقر االتحاد الرياضي في مدينة
قامشلو ،وبمشاركة حوالي  20متدربة من مختلف مدن اإلقليم.

الدورة يحاضر فيها الحكم الدولي «عبد
الرحمن رشو» ويشارك فيها حوالي 20
متدربة بهدف االعتماد عليهن في مهام التحكيم

للبطوالت األنثوية للموسم الرياضي  2022ـ
.2023
الدورة انطلقت يوم الجمعة المصادف في

السادس عشر من أيلول الجاري واستُكملت
السبت ،وتناولت دروس في قوانين كرة
القدم وشرحها وخاصةً قضية التسلل وكيفية
احتساب الهدف من عدمه ،وذلك ضمن
سياق الجانب النظري ،بينما الجانب العملي
سيكون يومي الجمعة والسبت القادمين
23ـ ،2022/9/24وبعدها تُختتم الدورة
باختبار المتدربات والناجحات سوف يمنحن
شهادات حضور واعتماد تحكيم في بطوالت
الكرة األنثوية للموسم القادم  2022ـ ،2023
بحسب االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
يذكر أن هذه الدورة كانت ضمن روزنامة
الموسم الرياضي السابق  2021ـ ،2022
ولكن بدون أي توضيح من قبل االتحاد

الرياضي بإقليم الجزيرة لم تُقام؟
وهي الثانية من نوعها فاألولى كانت بتاريخ
 ،2019/4/12وشاركت وقتها أكثر من
 20متدربة ،وذلك في مقر االتحاد الرياضي
بقامشلو ،وتحت إشراف كالً من الحكمين
مروان عثمان وعبد العزيز حسن.
تأتي الدورة تزامنا ً مع اإلنجازات التي تحققها
الكرة األنثوية عبر العبات أندية إقليم الجزيرة
بالمشاركات في الدوريات على مستوى
سوريا ،فقد حققت مؤخرا ً ناشئات الهالل من
قامشلو المركز األول في بطولة الناشئات
في سوريا للموسم  ،2023/2022وجاءت
ناشئات عامودا في المركز الثاني ،والجهاد
في المركز الثالث ،هذا غير تحقيق سيدات

عامودا لقب أول دوري سوري على المالعب
المكشوفة للموسم 2019ـ  ،2020وسيدات
الخابور النسخة الثانية للموسم  2020ـ
.2021
وفي إقليم الجزيرة تقام البطوالت منذ عام
 2017وذلك ضمن المالعب المغطاة ،وفي
الموسم  ،2022/2020حصلت نقلة نوعية
في البطولة وذلك بإقامة أول دوري على
المالعب المكشوفة وبعدها زادت رغبة
االتحاد الرياضي ببناء قاعدة تحكيم أنثوية
لتولي مهام التحكيم في بطوالت الكرة األنثوية
والعمل على االستغناء شيئا ً فشيئا ً عن دور
الرجال في التحكيم في البطوالت األنثوية.

 21دولة تشارك في البطولة اإلفريقية
للغولف بالجونة
أكدت  21دولة مشاركتها في البطولة اإلفريقية
لرجال الغولف المقرر إقامتها بمالعب غولف
الجونة في مصر خالل الفترة من  26وحتى
 30من الشهر الجاري.
وسيشارك في البطولة «جنوب إفريقيا -
المغرب  -تونس  -زامبيا  -زيمبابوي  -غانا
 أنغوال  -إثيوبيا  -سيشل  -بنين  -أوغندا الجابون  -كينيا  -تنزانيا  -موريشيوس -بتسوانا  -سيراليون  -الكاميرون  -نيجيريا -
ناميبيا  -باإلضافة إلى مصر البلد المضيف».
وتشارك كل دولة بعدد  4العبين للتنافس
على لقبي الفردي والفرق وذلك على مدار 4
جوالت متتالية.
وتشهد البطولة على هامشها انعقاد اجتماع

الجمعية العمومية لالتحاد اإلفريقي للغولف
بحضور ممثلي  25دولة وإجراء انتخابات
اختيار مجلس اإلدارة الجديد.
وقرر مجلس إدارة اتحاد الغولف برئاسة
أيمن حسين ،ترشيح عضو مجلس اإلدارة
غسان قباني على منصب نائب رئيس االتحاد
اإلفريقي عن شمال إفريقيا.
وطبقا ً لالئحة النظام األساسي لالتحاد اإلفريقي
يتم انتخاب نائبين للرئيس أحدهما عن الشمال
واآلخر عن الجنوب.
يذكر أن مصر هي أول دولة في تاريخ
البطولة القارية تقوم بتنظيم بطولتين لالتحاد
اإلفريقي في نفس العام حيث كانت األولى
في آذار الماضي باستضافة بطولة إفريقيا

واصل بايرن ميونخ سلسلة تعثراته المتتالية
في الدوري األلماني بتعرضه للخسارة األولى
في الدوري األلماني ،السبت الماضي ،على يد
مضيفه أوغسبورغ ( ،)1-0ضمن منافسات
الجولة السابعة.
هدف المباراة الوحيد سجله ميرجيم بيريشا
لصالح أصحاب األرض في الدقيقة  59من
زمن المباراة.
الخسارة جاءت بعد سلسلة من التعادالت
المتتالية في آخر  3جوالت ،ليتجمد رصيد
بايرن عند  12نقطة في المركز الرابع ،فيما
قفز أوغسبورغ للمرتبة الـ 11بوصوله للنقطة
التاسعة.
الدقائق األولى لم تشهد خطورة حقيقية على
كال المرميين ،رغم بعض المحاوالت من
الطرفين.
وكاد بايرن يتقدم بهدف مع حلول الدقيقة ،13
لكن ماني أهدر انفرادا ً محقق بعدما حاول
مراوغة الحارس رافال جيكيفيتش ،لكن
األخير حرمه من ذلك بإمساك الكرة بسهولة.
وعاد حارس أوغسبورغ لحرمان الضيوف
من هدف آخر محقق بعدما تسلم ساني تمريرة
حريرية بالقرب من منطقة الجزاء ،لكنه وجه
تسديدة ضعيفة أمسك بها جيكيفيتش.
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بقصف ،وبحصار ُمط ِبق يتجه طلبة إقليم عفرين إلى
مقاعد الدراسة
مع بدء كل عام دراسي ،تتجدد معاناة الطلبة في مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شرا ،وشيراوا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة ،وتستمر هذه
المعاناة حتى نهاية العام الدراسي؛ بسبب عنهجية حكومة دمشق في حصارها للمقاطعة من جهة ،وقصف جيش االحتالل التركي ومرتزقته،
اللذين يعرضان حياتهم للخطر من جهة أخرى.
للعام الخامس على التوالي ،يعاني طلبة إقليم
عفرين في مقاطعة الشهباء ،من عنجهية
حكومة دمشق ،ومن حصارها الجائر ،حيث
تمنع دخول الكتب المدرسية والقرطاسية إلى
المقاطعة ،عبر حواجزها األمنية على الطريق
الواصل بين مدينة منبج ،ومقاطعة الشهباء،
باإلضافة إلى قصف جيش االحتالل التركي،
ومرتزقته المستمر على القرى اآلهلة في
الشهباء ،وفي ناحيتي شرا وشيراوا.
وحسب هيئة التربية والتعليم إلقليم عفرين،
فإن نحو ثالثة آالف طالب وطالبة في ناحية
شيراوا ،موزعين على  14مدرسة ،شبه
محرومين من الدراسة؛ بسبب قذائف جيش
االحتالل التركي ،ومرتزقته ،التي تنهمر على
المدارس في قرى الناحيتين ،وآخرها كان
استهداف مدرسة قرية بينه للمرحلة االبتدائية
واإلعدادية ،والتي أدت إلى تدمير أجزاء منها.
كما أن طلبة ناحية تل رفعت ليسوا بمنأى
عن القذائف المدفعية ،والطائرات المسيّرة
التي تهدد مركز الناحية ،حيث استشهد ثمانية
طالب ،أثناء عودتهم من المدرسة في الثاني
من كانون األول عام 2019؛ جراء قصف
االحتالل التركي.

فاضل جاويش

هيفين خليل

ووفقا ً إلحصائيات هيئة التربية والتعليم في
إقليم عفرين ،فقد بلغ عدد الطلبة هذا العام
 531 14طالبا وطالبة ،موزعين على 72
مدرسة في مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شرا
وشيراوا.

والقرطاسية ،إلى مقاطعة الشهباء؛ ألنها ترى
فيها خطرا ً على سياساتها الخبيثة ،على مبدأ
تمرق كتاب)».
(مرق دبابة ،وممنوع ّ
ّ
مضيفا ً «حكومة دمشق تعدّ دخول الكتب
المدرسية إلى الشهباء أخطر من دخول
األسلحة ،واألشياء المحظورة» ،متسائالً
«هل التعلم باللغة األم جريمة يعاقب عليها
القانون؟».
وحول استهداف المدارس ،قال جاويش« :إن
دولة االحتالل التركي تعرض حياة الطلبة
للخطر ،واستهداف المدارس ،ومحيطها يؤثر
سلبا ً على العملية التعليمية».
لفت جاويش ،إلى «أن السياسات ،التي
تمارسها دولة االحتالل التركي ،وحكومة
دمشق تصب في خانة واحدة ،وهي منع أبناء
المنطقة من التعلم باللغة األم».
والجدير بالذكر ،أن مقاطعة الشهباء محاصرة
من الجهات كلها ،من قبل حكومة دمشق من
جهة ،وجيش االحتالل التركي ،ومرتزقته من
جهة أخرى؛ لوقوعها على خطوط التماس مع
هذه القوى الموجودة.
أشار جاويش إلى سياسات دولة االحتالل
التركي في المناطق المحتلة ،وخاصة في
عفرين ،مبينا ً «بعد احتاللها لعفرين ،استهدفت
وحولتها
دولة االحتالل التركي المدارس،
ّ
إلى أماكن لتعذيب المواطنين ،وإلى مقرات
عسكرية ،باإلضافة إلى تتريك المنطقة،
وتغيير معالمها جذرياً» ،مؤكدا ً أنها «تحاول
تكرار السيناريو في مناطق الشهباء أيضاً».
وفي ختام حديثه ،طالب نائب الرئيس المشترك
لهيئة التربية والتعليم إلقليم عفرين فاضل

«م ّرق دبابة ،وممنوع مت ّرق
كتاب»
قال نائب الرئيس المشترك لهيئة التربية
والتعليم في إقليم عفرين فاضل جاويش
«حكومة دمشق تمنع دخول الكتب المدرسية،

للناشئين والناشئات تحت  18عاما ً ثم البطولة
اإلفريقية للرجال بالجونة.
وذلك نظرا ً للثقة الكبيرة في إمكانيات وقدرة
مصر على تنظيم أي أحداث رياضية باإلضافة
إلى نجاح اتحاد الغولف في تنظيم واستضافة
العديد من البطوالت الدولية واإلقليمية خالل
الفترة األخيرة.
ووقع اختيار اتحاد الغولف على مالعب
غولف الجونة الستضافة البطولة بسبب توافر
كل اإلمكانيات الالزمة لتحقيق نجاحا ً هائالً
مثلما تحقق في النسخة األولى من بطولة
مصر الدولية للسيدات التي أقيمت على نفس
الملعب.

أوغسبورغ يذيق بايرن ميونخ خسارته
األولى في البوندسليغا
وجاء الرد من مانويل نوير بعد
دقائق معدودة بعد تصديه لتسديدة
صاروخية أطلقها نيدرليشنر
من خارج منطقة الجزاء ،ليحرم
أوغسبورغ من هدف مباغت.
وتهيأت كرة أخرى أمام المدافع
جويليو داخل منطقة جزاء بايرن،
ليقابلها بتصويبة صاروخية علت
المرمى البافاري.
وعاد البايرن لالقتراب من مرمى أصحاب
األرض بعدما أرسل مولر تمريرة إلى
موسياال داخل منطقة الجزاء ،ليقابلها األخير
بتسديدة مرت بجوار القائم ،قبل أن ينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
بداية الشوط الثاني شهدت بعض المحاوالت
من كال الجانبين حتى أدرك أوغسبورغ مراده
بتسجيل هدف التقدم من كرة وصلت إلى
بيريشا داخل منطقة الجزاء ،ليوجهها بلمسة
مباشرة إلى داخل الشباك.
وحاول المدرب جوليان ناجلسمان إنقاذ فريقه
بمجموعة من التبديالت ،بداية من إقحام
جنابري بدل من مزراوي حتى الدفع بتشوبو
موتينغ وإخراج ماني.
ولم يستطع البدالء تقديم اإلضافة الهجومية
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باستثناء سابيتزر ،الذي كان على وشك خطف
التعادل من تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار
القائم.
ً
وفي الوقت المحتسب بدال من الضائع ،أطلق
ساني تصويبة بعيدة المدى ،لم تكن بالدقة
الكافية وعلت العارضة.
وتقدم نوير لمنطقة جزاء أوغسبورغ لحظة
تنفيذ ركنية للبايرن ،أمال في مساعدة زمالئه
على إدراك التعادل ،وهو ما كان قريبا منه
بعدما ارتقى لعرضية كيميتش ،موجها ضربة
رأسية مرت فوق المرمى.
وكرر نوير محاولته بتقدمه بعدها لحظة تنفيذ
ركنية أخرى ،لكنه كان أقرب هذه المرة من
هز الشباك بعدما وجه رأسية قوية ،وقف
حارس أوغسبورغ لها بالمرصاد ،ليقود فريقه
للحفاظ على تقدمه حتى إطالق صافرة النهاية.

تنس لبنان يهزم موناكو بعد
سيناريو مثير في كأس ديفيز
حسم منتخب لبنان للتنس مباراته ضد منتخب
موناكو بنتيجة ( ،)2-3في المواجهة المثيرة
التي جرت ضمن مسابقة كأس ديفيز ،التي
نظمها االتحاد اللبناني على الملعب األول
لجامعة سيدة اللويزة ،ضمن منافسات
المجموعة العالمية الثانية.
ّ
وعزز رجال األرز حظوظهم بالعودة إلى
مصاف المجموعة العالمية األولى ،على أن
يواجه خصمه المقبل الذي سيتحدّد الحقا في
آذار المقبل.
ولم يكن فريق موناكو لقمة سائغة أمام رجال
لبنان ،فدارت  5مواجهات ( 4في الفردي
وواحدة في الزوجي) الجمعة والسبت
الماضين ،ليتحدّد الفريق الفائز بعد انتهاء
المباراة الخامسة في ظل تشجيع هستيري من
عشاق اللعبة.
وبفوزه على موناكو ( ،)2-3قطع لبنان خطوة
كبيرة نحو التأهل إلى مجموعة النخبة ،فقاتل
العبوه ومعهم مدربهم فادي يوسف ببسالة
وأثبتوا أن التنس اللبناني ما زال يحلّق عالياً.
تقدّم لبنان على موناكو ( )0-2مع انتهاء
اليوم األول ،وأقيمت  3مباريات يوم السبت
المنصرم ،ففي فئة الزوجي فاز رومان
أرنيودو وهوجو نيس من موناكو على
اللبنانيين بنجامين حسن وحسن إبراهيم (-2

جاويش ،المنظمات الدولية ،والحقوقية للجم
دولة االحتالل التركي ،وحكومة دمشق».

االحتالل الرتيك لن ينال مراده
من استهداف املدارس
من جهتها ،أشارت اإلدارية في مدرسة مخيم
العودة في قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا،
هيفين خليل ،إلى أن المرتزقة ،يتعمدون
قصف المدارس؛ لمنع الطلبة من ارتيادها
«بدأ العام الدراسي ونحن نسجل الطلبة الجدد،
لكن قصف العدو المستمر على قرى ناحية
شيراوا ،يمنعهم من القدوم إلى المدرسة ،فمنذ
فترة تعرضت مدرسة قرية بينه للقصف،
ودُ ّمر جزء منها ،لهذا يتخوف األهالي من
إرسال أوالدهم إلى المدرسة».
أكدت هيفين ،أن المحتل لن ينال مراده في منع
الطلبة من التعلم بلغتهم األم« ،هذه المدارس
ال تبعد عن خط الجبهة سوى أمتار ،والعدو
ال يريد أن يرتاد الطلبة المدارس ،إال أننا نحن
المعلمين ،والطلبة ،لنا هدف مشترك وهو
التعلم ،رغم الظروف كلها».

وعن كيفية التصرف عند حصول قصف أثناء
الدوام المدرسي ،قالت هيفين« :عندما يبدأ
القصف ،ونحن في المدرسة ،نقوم فورا ً بأخذ
الطلبة إلى مكان آمن».
هذا وتستمر دولة االحتالل التركي في تتريك
مقاطعة عفرين المحتلة ،وفرض اللغة التركية
على المدارس ،ومنع التعلم باللغة الكردية.
وحسب إحصائيات هيئة التربية والتعليم،
فإن االحتالل التركي د ّمر أكثر من 68
مدرسة في قرى ،ونواحي عفرين المحتلة،
وحول مدارس أخرى إلى
إبان احتالله لها،
ّ
مقرات لالستخبارات التركية ،وأماكن لتعذيب
المواطنين.
وأفادت مصادر من عفرين المحتلة ،بأن
حول مدرسة أزهار عفرين
االحتالل التركي ّ
إلى مقر لالستخبارات التركية (،)MIT
ومدرسة جكر خون إلى سجن لجيش االحتالل
التركي ،ومدرسة الشهيدة عزيمة إلى مقر
لمرتزقة االحتالل التركي ،باإلضافة إلى
تحويل كلية الهندسة الميكانيكية إلى مقر
لمرتزقة «فرقة الحمزة».
وكالة هاوار

التخطيط التربوي
د.هاجار عبد الفتاح

 ،)4-6( ،)6-7( ،)6في مباراة كانت مفتوحة
على كافة االحتماالت ودامت ساعتين و22
دقيقة لتقلص موناكو الفارق إلى (.)2-1
وجمعت المباراة الرابعة اللبناني ،بنجامن
حسن (المصنف رقم  1في فريقه) وفالنتين
فاشيرو (المصنف رقم  1في موناكو) وأسفرت
عن فوز الالعب الضيف بمجموعتين نظيفتين
( )3-6و( ،)6-7ليتعادل الفريقان ( ،)2-2بعد
مباراة استمرت ساعة ونصف بقيادة الحكمة
األمريكية إيزابيل سنايدر.
وخاض الفريقان المباراة الخامسة والحاسمة
بين اللبناني هادي حبيب (المصنف 2
في فريقه) وهوجو نيس (المصنف  3في
موناكو) ،لينجح اللبناني في الفوز باللقاء
الحاسم والفاصل بمجموعتين لواحدة (،)2-6
( )2-6( ،)7-6في مباراة دامت ساعة و55
دقيقة.
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التخطيط التربوي :هو عملية التوجيه
العقالني للتعليم في حركته نحو المستقبل،
وذلك عن طريق إعداد مجموعة من
القرارات القائمة على البحث والدراسة،
تمكينا ً لهذا التعليم من تحقيق أهدافه
المرجوة منه ،بأنجح الوسائل ،وأكثرها
فاعلية ،ومع استثمار الوقت.
ومن الجدير بالذكر ،أن هناك فرقا ً
بين مفهوم التخطيط التربوي ،ومفهوم
التخطيط التعليمي،
الفرق ال يكمن في مفهوم التخطيط ،بقدر
ما هو تفرقة بين مفهوم التربية ،ومفهوم
التعليم.

التعليم :غايته أن يحصل التالميذ على
تعليم كاف ،ذي أهداف واضحة ،وعلى
مراحل محددة ،تحديدا ً تاماً ،وأن تم ّكن
كل فرد من الحصول على فرصة تعليمية
ين ّمي بها قدراته.
معرفة أو اكتساب مهارة ،أو تنمية قدرات
أو طاقة خاصة ،أما التربية أوسع من
ذلك ،فالتعليم يكون جانبا ً من جوانب
العملية التربوية ،أو عمقا ً من أعماقها.
التربية ،باإلضافة إلى التعليم ،فهي تهدف
إلى تنمية الفرد من لجوانبه الخلقية،
والفكرية ،والمهارية ،والبدنية ،وإعداده
اعدادا ً سليماً ،لكي يكون عضوا ً نافعا ً في
المجتمع.
إن التربية ال تهدف فقط إلى إعداد
المواطن الصالح للمجتمع ،بل تهدف عن
طريق وسائلها إلى تنمية هذا المجتمع،

وتطويره ،وتحسينه ،بما يحقق األهداف
والقيم اإلنسانية العليا.
تصنيفات التخطيط التربوي:
-1المبكّر :يبحث موارد التعليم ،ويحددها
ضمن غيرها من قطاعات الخدمات،
واإلنتاج ،وفي ضوء األهداف المرجوة
منها.
-2تخطيط السياسات التعليمية :الذي
يبحث الموارد داخل قطاع التعليم ،في
ضوء بدائل األهداف التربوية العريضة.
-3التخطيط الداخلي للتعليم :ويركز على
االختيارات بين بدائل الوسائل والتقنيات
التعليمية.
-4التخطيط اإلجرائي ،ويعني االختيار
ما بين طرائق تنفيذ القرارات الخاصة،
بالتعليم واإلشراف عليه وإدارته.

النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :

السنة الحادية عشرة  -العدد 1415
اإلثنين  19أيلول 2022

أخبـــــار

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

4

قصف جوي تركي على كوباني وقتلى في صفوف
جيش حكومة دمشق
يدخر أي فرصة للهجوم على المدن والقرى في
مركز األخبار  -االحتالل التركي ال ّ
شمال وشرق سوريا ،حيث نقذ جيش االحتالل التركي خمس غارات جوية بطائرات
حربية على نقاط حكومة دمشق في قرية قره موغ الشرقية بكوباني ،مما أدى إلى
فقدان عنصرين لحكومة دمشق لحياتهم ،وسط مواصلة القصف العشوائي على
ل عنيف.
مدينة كوباني وقراها الشرقية والغربية بشك ٍ
ومن جهة أخرى تم استهداف عدد من المدن
والقرى على خط التماس ،حيث قصف جيش
االحتالل التركي ومرتزقته عين عيسى وقراها
وقرى كري سبي ،وعامودا وقامشلو وتربة
سبيه.
ومنذ ساعات الصباح الباكرة ليوم األحد الثامن
عشر من الشهر الجاري قامت دولة االحتالل
التركي بقصف القرى الشرقية والغربية
المحاذية لحدودها ومراكز مدينة كوباني
بقصف عشوائي بالمدافع والهاون ،مستهدفة
عبرها المواطنين ّ
العزل.
فيما أفادت مراسلة صحيفتنا بكوباني ،بأن
طائرات حربية قامت بقصف خمس مواقع
لحكومة دمشق في قرية قره موغ شرقي مدينة
كوباني ،والذي أدى إلى فقدان عنصرين من
قوات حكومة دمشق لحياتهم بحسب مجلس
كوباني العسكري ،كما أدى الهجوم إلى جرح

الشاب خليل بدر البالغ من العمر  18عاما ً من
قرية قره موغ.
ويذكر إن هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها
الطائرات الحربية غارات على مقاطعة
كوباني ،حيث تصنف ضمن انتهاكات
وخروقات االحتالل التركي التفاقية وقف
إطالق النار التي أُبرمت عام .2019
كما أدى القصف العشوائي من قبل جيش
االحتالل التركي ،باألسلحة الثقيلة على أحد
القرى الشرقية لمدينة كوباني ،بإصابة مواطن
من القرية بجروح.
ومن جهة أخرى قصف جيش االحتالل التركي
ومرتزقته قرية تل شعير وطريق كوباني-
جرابلس في الطرف الغربي لمدينة كوباني،
كما أكدت مصادر مطلعة قصفها لكل من
ريف عين عيسى وكري سبي وريف عامودا
وقامشلو وتربه سبيه أيضاً.

كما استهدف جيش االحتالل التركي عدد من
القرى في شمال البلدة وغربها ،وقصف ريف
كري سبي أيضاً ،وفي الحين ذاته استهدف قرية
جرنك غرب مدينة عامودا بقذيفتين مدفعيتين
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
وفي مدينة قامشلو ،استهدف جيش االحتالل
التركي بالقذاف المدفعية قرية تل زيوان شرق
مدينة قامشلو ،وبلدة هيمو غرب مدينة قامشلو،
ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

احتجاز طاقم فريق  ROJNEWSمن
قبل أسايش السليمانية

كما قصف جيش االحتالل التركي قرية روتان
السريانية الواقعة شمال غرب ناحية تربه سبيه
التي تبعد عنها الناحية كم بالقذائف المدفعية.

ويأتي ذلك في سياق مواصلة االحتالل
التركي هجماته على مناطق شمال وشرق
سوريا وارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق
المواطنين األبرياء.

نانسي بيلوسي تزور أرمينيا

أسايش
اعتقلت
األخبارـ
مركز
السليمانية عدد مراسلي ومصور وكالة
 ROJNEWSواستولت على معداتهم
دون ورود أي معلومات عن سبب
اعتقالهم.
وذكرت الوكالة على موقعها الرسمي
أن أساييش السليمانية الزالت تحتجز
مراسليهم ،بوطان كرمياني وبروا أسعد مع
مصور شركة جتر  ،Chetrمحمد عزيز،
في حين ال تتوفر معلومات عن سبب
اعتقالهم بعد.
وأفاد الوكالة أن قوات االسايش في مدينة
السليمانية اعتقلت يوم السبت  17أيلول
الجاري عند الساعة  17:00مراسليهم،
بوطان كرمياني وبروا أسعد مع مصور
شركة  Chetrاإلعالمية ،محمد عزيز،
أثناء تغطيتهم لمراسيم ذكرى الشهيد شكري

سرحد ،دون معرفة سبب االعتقال.
ويشار إال أن وكالة  Rojnewsو شركة
 Chetrتواصال الليلة الماضية فورا ً
مع المديرية العامة ألساييش السليمانية،
فرع السليمانية ونقابة صحفيي كردستان
ومركز ميترو لحماية حقوق الصحفيين،

إال أنه وحتى إعداد الخبر لم يفرج أسايش
السليمانية عن الصحفيين وال توجد أي
معلومات حول سبب اعتقالهم.
هذا واستولت األسايش على المعدات
واألغراض الشخصية للصحفيين والمصور
أثناء اعتقالهم.

تقارير تكشف انتهاكات تركيا وقمعها لحرية الصحافة
مركز األخبار  -كشفت تقارير دوريّة عن
ازدياد االنتهاكات التركية بحق الصحافة
والصحفيين وذلك في إطار كبت الحريات
التي يمارسها نظام أردوغان.
وفي هذا الصدد فقد واصلت تركيا
هجومها الشامل على حرية الصحافة في
النصف األول من هذا العام  ،مع تصعيد
للقمع المنهجي لوسائل اإلعالم المستقلة،
وفقًا لتقرير نصف سنوي نشرته منظمة
االستجابة السريعة لحرية اإلعالم  ،وهي
منظمة مراقبة انتهاكات وسائل اإلعالم.
حيث شهدت البالد  71انتها ًكا لحرية
الصحافة في الفترة من كانون الثاني إلى
صا
حزيران من هذا العام ،شملت  171شخ ً
أو كيانًا إعالميًا مهاج ًما ،وفقًا لما ذكرته هيئة
اإلعالم والحريات ،التي تتعقب وتراقب
وتتفاعل مع انتهاكات حرية الصحافة
واإلعالم في الدول األعضاء في االتحاد

النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :

األوروبي والدول المرشحة لالنضمام إليه.
ومن جهة أخرى فقد قامت الحكومة التركية
بتعطيل الصحافة الحرة على مدى العقدين
الماضيين ،ال سيما في أعقاب محاولة
االنقالب عام  ،2016تحتل البالد المرتبة
 153من أصل  180دولة في مؤشر حرية
الصحافة العالمي لعام  2021لمنظمة
مراسلون بال حدود .
وبحسب التقرير ،فإن “زيادة التهم الجنائية
واالعتقاالت التعسفية تجعل من الصعب
اإلبالغ بشك ٍل نقدي عن حزب العدالة
والتنمية الحاكم ،في حين أن االعتداءات
الجسدية على الصحفيين من قبل الشرطة
واألفراد خلقت بيئة عمل معادية وخطيرة”.
يواجه الصحفيون األتراك بشكل شائع
االضطهاد القانوني ،وفقًا للتقرير ،نقالً
عن أكثر من نصف الحاالت التي سجلتها
المنظمة –  59.2بالمائة .-

وأضافت أن “الصحفيين في تركيا تعرضوا
للعنف الجسدي من قبل الشرطة ،ال سيما
أثناء تغطيتهم لالحتجاجات” ،والتي مثلت
حالة واحدة من كل ثالث حاالت بنسبة
 33.8في المائة.
يُشار بأن أردوغان ومنذ االنقالب المزعوم
عام  2016ينتهج سياسة قمعية من خالل
حمالت االعتقاالت بحق آالف األتراك
ومنهم صحفيين ليتخذها حجة من أجل اتباع
سياسة كم األفواه.

مركز األخبار ـ تزور رئيسة مجلس النواب
األميركي نانسي بيلوسي أرمينيا ،وفق ما
أعلنت مصادر أميركية ،حيث من المتوقع
أن تلتقي رئيس الوزراء نيكول باشينيان
ومسؤولين آخرين ،وتأتي هذه الزيارة
في وقت تصاعدت فيه االشتباكات على
الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ،وللتعبير
عن الدعم األميركي ألرمينيا.
وأفادت مصادر إعالمية بتشديد اإلجراءات
األمنية في العاصمة األرمينية يريفان
بسبب زيارة نانسي  ،إذ تم نقل قوات كبيرة
من الشرطة إلى ساحة الجمهورية التي
يقع فيها مبنى الحكومة والمباني اإلدارية
األخرى بالقرب من مبنى البرلمان.
واندلعت االشتباكات على الحدود األرمينية
 األذربيجانية ،بينما اتهم الطرفان بعضهماببدء التصعيد ،حيث ذكرت يريفان أن
الجيش األذربيجاني قصف أراضي أرمينيا
بالمدفعية والطائرات المسيّرة ،وأفادت
بيانات جديدة من أرمينيا وأذربيجان
يوم الجمعة في السادس عشر من الشهر
الجاري ،بأن االشتباكات على الحدود بين
الجانبين هذا األسبوع ،أسفرت عن مقتل
أكثر من  200جندي.
ويتبادل الجانبان االتهامات بالمسؤولية عن
اندالع القتال هذا األسبوع ،بسبب منطقة
ناغورنو قره باغ المتنازع عليها ،وهي
أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب
استمرت ستة أسابيع في عام  2020خلّفت
آالف القتلى.

وقال رئيس الوزراء األرميني نيكول
باشينيان ،إن  135جنديا ً أرمينيا ً قُتلوا
في االشتباكات ،حسبما ذكرت وكالة
«إنترفاكس» لألنباء ،نقالً عن جلسة
للبرلمان األرميني ،وكان باشينيان قد قال
يوم األربعاء ،إن  105جنود قتلوا .وقالت
أذربيجان إن  77جنديا ً قتلوا ،ارتفاعا ً
من  71أعلنت يوم الخميس الماضي عن
مقتلهم.
ورجح الجانبان ارتفاع حصيلة القتلى،
وخاض البلدان حروبا ً على مدى عقود من
أجل منطقة ناغورنو قره باغ ،المعترف
بها دوليا ً كجزء من أذربيجان ،ولكن حتى
اندالع الحرب في عام  2020كان يسكنها
ويسيطر عليها األرمن ،وتقول أرمينيا إن
القوات األذربيجانية هاجمت هذا األسبوع
مناطق داخل أرمينيا خارج ناغورنو قره
باغ واستولت عليها ،وتقول أذربيجان إنها
كانت ترد على «استفزازات» من جانب
أرمينيا.
وقال باشينيان ،إن وقف إطالق النار
بوساطة موسكو أنهى االشتباك األحدث في
وقت متأخر مساء األربعاء الماضي ،لكن
الوضع على الحدود ما زال متوتراً ،وقالت
روسيا ،وهي حليف عسكري ألرمينيا
وتسعى جاهدة ً إلقامة عالقات ودّية مع
أذربيجان ،إنها ستضغط على البلدين
لسحب قواتهما إلى حيث كانت قبل اندالع
اشتباكات هذا األسبوع.
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وقائع ملحمة كوباني ...مقاومة هزت العالم
المؤرخ :برادوست ميتاني
بعد ظلم طويل تجاوز القرون طال الشعب
الكردي ،تنفس الكرد الصعداء قليالً بعيد
ثورتهم في روج آفا 2011م ليعيشوا بحرية
في أرضهم ،التي حرروها بدمائهم ،وبعد أن
عجز أعداؤهم الكالسيكيون في القضاء على
تلك الحرية ،ظهروا في شكل مختلف جديد،
هو داعش الذي تجسد في تطرف ديني،
قوموي وسلطوي عنيف ،ضد مكتسبات الكرد
خاصة ومكونات روجآفا عامة.
بالرغم من عداء داعش ،وهجماتها الوحشية
على كل مناطق روجآفا وشنكال ،ودفاع
وحدات حماية المرأة ،والشعب يتفانى في
وجهها ،وضعت داعش اهتمامها العدائي
بالدرجة األولى على مدينة كوباني ،وذلك
ألهمية موقعها االستراتيجي من مختلف
النواحي.
جمعت داعش حشودا ً كبيرة من المتطرفين
والمرتزقة ،من مختلف مناطق الرقة ،منبج،
العراق ،وجرابلس ،وغيرها ووضعت جسرا ً
على نهر الفرات ،وانضم إليها اآلالف من
العنصريين والمتأسلمين ،وهواة النهب
والسرقة ،فتحركت نحو كوباني مدججة
بالدبابات والمدافع ،بما في ذلك الطائرات
التي استولت عليها من بقايا الجيشين السوري
والعراقي ،باإلضافة إلى التعزيزات ،التي
جاءت إليها من مراكز التطرف في العالم
خاصة من تركيا ،وأخذت تتقدم كانتشار وباء
الطاعون ،وهي متجهة نحو كوباني ،فقد
احتلت معظم قرى كوباني والتي بلغت 350
قرية ،وعاش السكان في رعب وذعر ،وقد
خرجوا من ديارهم ،بلغ عددهم أربعة آالف
مهجر وتوفي المئات ،فدخلت مناطق كوباني
في حالة جهنمية لم يقف أمام داعش إال أبطال
وحدات حماية المرأة ،ووحدات حماية الشعب،
وبعض فصائل الجيش الحر الوطنيين ،أمثال
جبهة األكراد ،وشمس الشمال وثوار الرقة،
وفيما بعد مجموعة من ( )150بيشمركة

جنوب كردستان ليدافع الجميع عن العرض
واألرض.

بدأت امللحمة يف منتصف شهر
أيلول 2014م
دافعت وحدات حماية المرأة ،ووحدات حماية
الشعب بقوة لمنع وصول مرتزقة داعش إلى
المدينة ،فقد قتل في قرية المحمودية ،وسواها
أكثر من  89متطرفاً ،ودمرت أربع سيارات
عسكرية ،وأخذت تقاوم على معظم الجبهات.
في قرية سرزوري شرقي كوباني يوم
-16أيلول 2014م ،سطرت مجموعة
من وحدات حماية الشعب والمرأة ملحمة
تاريخية ،عندما حوصروا في المدرسة ،وكان
عددهم  13مناضال ،وظلوا يدافعون حتى نفاذ
ذخيرتهم ،وقد قال قائدهم رودي عفرين في
اتصال مع قيادته :سنقاوم حتى النهاية ،ولن
نسمح للمحتلين تدنيس ترابنا ،وأننا نعرف
بأننا سننال الشهادة ،ولكننا نعلم بأن هناك من
سيسلك طريقنا ،ثم لجؤوا إلى اسلوب العمليات

الدفاعية ،حتى استشهد الجميع بعز وكرامة.
في 2014-9-17م أعلن النفير العام ،لذلك
لبى النداء العديد من الشباب ،والشابات الكرد،
وانضموا إلى صفوف المقاومة ،كما أن
الكردستانيين في باكور بالرغم من العراقيل،
التي وضعتها السلطات التركية أمامهم شكلوا
على الحدود نوبات الحراسة المستمرة؛ لكيال
تنتقل داعش من تركيا إلى كوباني.
استمرت القوات في الدفاع ،وقتل قرابة
الثالثين داعشياً ،إثر شن العشرات من
الهجمات ،وكانت تتلقى الدعم عبر القطار من
تركيا ،كما أن المقاومة في قرية «كون كفتار»
وغيرها قتلت أكثر من  150متطرفاً ،ودمرت
سيارة لهم ،بفضل تلك المقاومة فشل حصار
كوباني ،ولم تتمكن داعش من اختراق جبهات
الدفاع ،وظلت بعيدة قرابة عشر كيلومترات،
وهي تخسر القتلى في صفوفها ،كما أن
المقاومة تمكنت من أسر  30منهم ،وفيما
بعد تمكنت من قتل  55منهم ،ووضعت يدها
على كمية من الذخيرة ،وقد اشتدت العمليات
القتالية في الجبهات الثالثة للمدينة في الشرق
والجنوب والغرب ،قتل خاللها 50متطرفا ً في
صفوف داعش ،وهي تحاول التقدم القتحام
المدينة.

امللحمة يف شهر ترشين األول
2014م
جمعت داعش اإلرهابية جحافل ضخمة مزودة
باألسلحة الثقيلة كالمدافع ،الدبابات ،والدوشكا
من مختلف المناطق المحتلة ،ووجهتها نحو
المدينة ،طلبت الوحدات العسكرية من األهالي
إفراغ المناطق الساخنة ،لكيال يكونوا عرضة
للوحشية القادمة ،وأصبحت المعارك الشديدة
على الباب الشرقي من المدينة.
كانت داعش تقول سنصلي عيد األضحى
في كوباني ،فكان رد الشهيد أبو ليلى القيادي
في لواء شمس الشمال :نقسم بأن لن ندع
اإلرهابيين ،أن يدخلوا كوباني طالما في جسدنا

روح ،تنبض بالحياة؛ بذلك أصبح العيد عيد
المقاومة ،فكانت داعش تجعل من المدنيين
دروعا ً لها ،وقصفت بأكثر من  80قذيفة داخل
المدينة ،حيث المدنيين من األطفال والنساء
والشيوخ ،وقد احتدمت المعارك أيضا ً في تلة
مشتى النور المجاورة للمدينة ،ودُمرت ذخيرة
االرهابيين في قرية حفتك ،كما أن طائرات
التحالف الدولي دمرت ستة مواقع لهم ،فكانت
الحصيلة قتل أكثر من  86ارهابياً.
في 2014-10-5م نفذت المناضلة آرين
ميركان (آرين ديالر كنج خميس) عملية فدائية
دخلت التاريخ من أوسع أبوابه عندما نفذت
عملية استشهادية في وسط اإلرهابيين على
تلة مشتى النور ،فكان عدد قتالهم وجرحاهم
بالعشرات ،وتمكنت القوات من إفشال 14
هجوما ُ لداعش من جهة مشتى النور ،مع قتل
 70مرتزقاً.
رفعت داعش أعالمها على الجهة الشرقية
من كوباني ،وشكلت تضحية الشهيدة آرين
ميركان زخما قويا ً على المستوى الشعبي
والسياسي والثوري ،وشكل الكردستانيون

في باكور من على الحدود صفا ً طويالً تجاوز
ثالث كيلومترات دعما ً لكوباني ،واتخذت
القوى الوطنية في داخل المدينة :جبهة
األكراد ،فجر الحرية ،شمس الشمال إلى
جانب وحدات حماية المرأة ،ووحدات حماية
الشعب ،المشكلين لغرفة عمليات بركان
الفرات موقفا ً مشرفاً ،لالستمرار في التصدي،
كما أن شخصيات االدارة الذاتية الوطنيين
كالمناضل أنور مسلم ،وكذلك المناضلة آسيا
عبدهللا ،حملوا السالح منخرطين في المقاومة،
وللعبرة الثورية نذكر هنا أن امرأة كردية،
وهي أم ألربع صغار تركتهم في رعاية
جدتهم ،وحملت سالح المقاومة قائلة :هدفي
هو أن يعيش أوالدي أحراراً.
لكسر وحشية داعش ،وحماية المدينة خاض
الثوار حرب الشوارع في حي الصناعة،
وفي ذلك قال الرئيس المشترك لدار الشعب
في المدينة المناضل أحمد شيخو في -10-7
2014م :سنفعل كما فعل الثوري الليبي عمر
المختار ،ونربط أرجلنا بالسالسل لنكون سدا ً
أمام المحتلين.
قامت داعش بنهب أرزاق األهل من أموال
ومواش ،وباعتها في المناطق المحتلة من
ٍ
منبج وغيرها ،وتمكن أبطال المقاومة من
دحر اإلرهابيين في ساحات متفرقة ،من
المقاومة داخل وخارج المدينة ،وقتل 144
من المرتزقة ،بينهم أحد قادتهم وهو أبو عمر
الشيشاني وحراسه ،ولم تبق إال حارة واحدة
من المدينة في يد داعش ،التي انسحبت أمام
أبطال المقاومة.
شهدت الفترات المتالحقة عمليات الكر
والفر ،إذ جمعت داعش قوات ضخمة،
وهاجمت بوحشية على مركز البوليس
وعلى الباب الحدودي ،واستولت على ثلث
المدينة ،وضمنها المربع األمني لإلدارة
الذاتية ،وأحرقت المباني ،وهي تفقد القتلى في
صفوفها وبلغ عددهم  75قتيالً باإلضافة إلى
العديد من اآلليات العسكرية ،وتخسر الجبهات
في جهة الشرق والغرب من المدينة ،وتفر من
المعارك.
في 2014 – 10 -13م نفذت قوات التحالف
الدولي  21غارة جوية ،وكانت داعش
تتخفى بزي وحدات المقاومة ،وفي المعارك
المتالحقة ،انتقلت العمليات القتالية إلى
جبهات تل شعير ،وتلة مشتى النور ،وعند
المشفى والمربع األمني ،استخدمت داعش
المفخخات والسالح الثقيل بكثرة ،ولكنها
تلقت خاللها ضربات قوية ،وقتل أكثر من
 660من مجموع 1292قتيالً خالل شهر،
باإلضافة إلى الجرحى الذين أسعفتهم إلى
تركيا عبر الحدود وكذلك األسرى الذين
وقعوا في يد أبطال المقاومة ،الذين تمكنوا
من تحرير أحياء عدة بما فيها مركز المدينة،
أما في حي الصناعة فقد تم قتل  48آخرين
قبيل تحريرها ،وقد صرح حينها البنتاغون
االمريكي أن معظم حارات كوباني أصبحت
في يد حلفائنا المدافعين عن المدينة.
في 2014-10-19م أرسلت حكومة إقليم
كردستان عشرة أطنان من األدوية ،وتمكن
المقاتلون من تحرير قرية تل شعير في غرب
المدينة ،بعد مقتل  70مرتزقاً ،مع استمرار
المعارك في الشرق وتدمير ثالث عربات
عسكرية ،وكذلك في جهة شمال المدينة وقد
أرسلت داعش سيارة مفخخة لكن تم تفجيرها
من بعيد.

تستمر امللحمة يف شهر ترشين
الثاين
كان برلمان جنوب كردستان قد وافق على
إرسال مجموعة من البيشمركة لمساعدة
أخوتهم في كوباني ،وفي 2014-11-1م
وصل  150منهم ،حينها صرح القيادي في
وحدات حماية الشعب سيبان حمو قائالً :ننظر
بإيجابية إلى قدوم البيشمركة.
االنتصارات تتالحق ،وأسفرت عن هزائم
لإلرهابيين ،وهم يخلفون قتلى تجاوز عددهم
خالل أيام  235قتيالً ،بينما األهل يكتظون
على الحدود في الشمال ،والشهيد أبو ليلى
يوعد في  2014-11-18م قائالً :سنكون مع
وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب

حتى النهاية.
نعم ،لم تبقَ قوة داعش كما كانت إذ تمكن
المدافعون عن المدينة ،وهم يتفانون في سبيلها
من الحاق الهزائم بها وإضعافها وكذلك قد
خفت نسبيا ً شراسة المعارك ،ولكن مازالت
نسبة عشرة بالمائة من المدينة محتلة ،فقد
شهدت ساحة بلدية الشعب معركة كانت كفة
النصر ألبطال المقاومة ،كما أن خارج المدينة
من جهة الشرق والجنوب المعارك محتدمة،
قتل خاللها  112داعشياً ،وتلتها عمليات
تمشيط األحياء المحررة من المدينة ،وتم
خاللها تصفية  13إرهابيا ً آخرين.
2014-11-28م جمعت داعش قواتها من
الرقة ،ومناطق أخرى ،وشنت هجومها من
جديد على مختلف محاور المدينة وأصبحت
المعارك محتدمة ،وفجرت سيارة ،وفجر
إرهابيون تفجيريين على باب مرشد بنار،
وتتقدم من الغرب بثالث دبابات ،فتمكن
المقاتلون من تفجير دبابتين ،ويتحول القتال
إلى الصدام المباشر لتكون نتائجها ونتائج
معارك أخرى مقتل أكثر من  130قتيالً من
المرتزقة ،وتتويج هذا الشهر بتنظيف حي
بوتان من اإلرهابيين.

وتستمر امللحمة يف شهر كانون
األول 2014م
استمرار القتال في سوق الخضرة ،وساحة
بلدية الشعب ،والمربع األمني ،وعند الحدود
الشمالية ،وقامت داعش بإحراق سيارات
األهالي ،انتقلت المقاومة في 2014-12-5م
إلى حي بوتان أيضاً ،ولكنها تحررت مقاومة
ضارية بعد قتل  16إرهابياً.
في 2014-12-13م تحاول داعش زرع
الفتنة بين المكونات القومية ،واللعب على
جذب أصحاب النفوس الضعيفة من المكون
العربي ،لذلك عندما تهزم من أمام أبطالنا عن
القرى تسلمها لبعض العرب.
احتدمت المعارك في 2014-12-22م وما
تالها في بعض مناطق الشرق والجنوب،
والتي أدت إلى مقتل  11إرهابيا ً وأحد أمرائهم،
وتم تحرير مدرسة اليرموك ،والمركز الثقافي
في المدينة مع قتل  40ارهابياً ،وعملت
وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب،
وحلفاؤهم معا ً على تنظيف األحياء المحررة
بيتا ً بيتاً ،وحارة حارة ،وتالها مقتل القيادي
أبو خطاب النجادي في 2014-12-25م
ومقتل  44من اإلرهابيين.
في نهاية هذا الشهر يخوض المدافعون معارك
مشرفة في مختلف جهات المدينة حيث بعض
الجيوب ،وجزء صغير من المدينة ،التي
تحوي بقايا اإلرهابيين ،الذين تمزق شملهم
أمام المدافعين األبطال ،لذلك بمجيء -30
2014-12م ،نفذت داعش 36عملية انتحارية
ميؤوسة دون أن تفلح ،بل انتقل الثوار إلى
مكتبة رش ،الستمرار العمليات التحررية،
وقتل قرابة  140مرتزقاً.

تتويج شهر كانون الثاين 2015م
بتحرير املدينة لتنتهي امللحمة
بالنرص التاريخي

في 2015-1-1م تم تحرير مكتبة رش وقتل
 75ارهابياً ،وبرزت عمليات الجبهة الشرقية
الجنوبية ،التي بشرت بالنصر القريب ،عندما
تمكنت من تحرير حي مشتى النور ،والمربع
األمني والمركز المدني ،بعد أن قتلت 58
ارهابياً ،بينما ظلت المقاومة في شارع 48
مستمرة حيث قتل فيها  25مرتزقا.
في 2015-1-11م كانت حصيلة المقاومة
تصفية  25إرهابياً ،وفي 2015-1-22م
تم تحرير سوق الخضرة من جديد وكذلك
جبهة الجنوب ،وحي عين الكرد ،بعد مقتل
 89إرهابيا ً خالل أيام ،بذلك صارت بشائر
النصر بالتحرير الكامل تلوح في األفق ،حيث
هدأت فيما بعد وخالل أيام معدودة كانت
جبهة الجنوب ،وسوق الخضرة وبقية األحياء
مطهرة من اإلرهابيين.
في  2015-1-26تم تحرير كافة أحياء
مدينة كوباني ،فأخذت حفالت الفرح
والدبكات تنتشر في جميع مدن روجآفا
وكذلك رفع علم حركة المجتمع الديمقراطي
بطول 75م على تلة مشتى النور.
بعد تحرير المدينة بدأت مرحلة تحرير
القرى المجاورة من براثن اإلرهاب الداعشي
وأعوانه ،فقد تم استرداد مائة قرية وكذلك قرى
في شمالي ريف حلب ،وأكثر من 2000كم2
وطريق حلب-الحسكة وريف كوباني الغربي
وبحلول 2015-3-1م تم تحرير  296قرية
وكذلك بالنسبة لجميع القرى التابعة لكوباني
وداعش تجر أذيال الهزيمة أمام أبطال
المقاومة المدافعين عن االرض والعرض.
لقد هزت مقاومة كوباني العالم ،وحاربت
وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة
البطلة بدالً عن العالم أعتى قوة متطرفة
متوحشة وتمكنت من هزيمته.
لقد أوجدت مقاومة كوباني وحدة كردستانية
شعبية ،إذ تألمت وتالطمت من أجلها
أجزاء كردستان االربعة ،وكذلك الشرفاء
من كرد الشتات ،الذين قاموا بالمظاهرات
واالعتصامات في مدن روجآفا ،وفي
الجنوب ،والشمال والشرق ،وفي أوروبا ،بل
حتى في أمريكا ،كما أنها كسبت الرأي الشعبي
العالمي في أمريكا وأوروبا وحتى األرجنتين
وأفغانستان ،الذين تظاهروا تضامنا معها ،كما
أن كوباني أيقظت المراكز السياسية العالمية
من سباتها حيث أظهر الرئيس األمريكي
حينذاك «اوباما» حزنه الشديد من أجل
كوباني ،ونادى البرلمان األوروبي واألمين
العام لألمم المتحدة العالم لنجدة كوباني ،كذلك
الملك االردني ،كما أن رئيس جنوب كردستان
حينذاك مسعود البرزاني في اتصال مع وزير
خارجية الواليات األمريكية جون كيري طالبه
بمساندة كوباني ،كما أن برنار كوشنر الوزير
الفرنسي السابق زار روج آفا واإلدارة الذاتية
دعما ً لمقاومة كوباني.
انتصرت كوباني والفضل الكبير يعود إلى
مقاومة وحدات حماية المرأة البطلة ،ووحدات
حماية الشعب ،واألسايش الشجعان ،وغيرهم
من الشرفاء ،هؤالء الذين تشبثوا بتراب
وطنهم ،وهم يقدمون أرواحهم شهداء في
سبيل انتصار مبادئهم الوطنية والقومية
اإلنسانية ،في وجه احتالل  9000داعشي
لمدينتهم ،ويجب هنا إضافة مؤازرة أهلنا في
شمال كردستان لمقاومة كوباني أيضاً ،حينما
نزل الشابات والشبان من فوق الحدود ،وهم
ينضمون بأفواج إلى المقاومة ،باإلضافة إلى
نجدة بيشمركة جنوب كردستان لهم ،وهم
مدججون بسالحهم المتطور ،وكذلك فصائل
وطنية من الجيش الحر ،وهي جبهة األكراد،
شمس الشمال ،فجر الحرية وثوار الرقة،
نضيف إلى ذلك قوات التحالف الدولي ،التي
آزرت ثوارنا من الجو ،وهي تقصف مقرات
اإلرهابيين.
كانت مقاومة كوباني صراع بين ثقافة اإليمان
الحقيقي ،في الدفاع عن الوجود والعيش بحرية
وكرامة ،وبين ثقافة الظالم والتطرف من قبل
قوات احتاللية همجية ،فكان النصر في ذلك
لثقافة األيمان الحقيقي بالدفاع عن الحرية
والعيش الكريم ،فهنيئا ً لنا هذا ،والنصر الدائم
ألبطالنا من وحدات حماية المرأة ،ووحدات
حماية الشعب ومن آزرهم من الوطنيين،
والموت ألعداء الشعوب.

النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :
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ما الذي تسعى القوات األمريك ّية لتحقيقه
في سوريا؟
ُ
ريف ديرالزور
القوات األمريك ّية واإليران ّية في
ة بين
عمليات
ال ترتقي
ِ
ِ
االستهداف المتبادل ِ
ِ
ٌ
التناقضات العميقة بين
حجم
تعكس
مناوشات
الحرب ،بل هي
والتنف إلى مستوى
ُ
ِ
َ
ِ
ُ
يشكك
ة،
ة الطرفين ،وفيما تسعى طهران لتعزيز ِ وجودها
ّ
العسكري بالمنطق ِ
سياس ِ

5

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

مختص بشؤون الجماعات اإلرهابية:
لفرض األمن في الهول ،ال ب ّد من استمرار الحمالت
داعش ،وأشار ،إلى أن الحمالت في مخيم الهول السبيل األنجع لفرض األمن ،واألمان داخل المخيم.

السياسي حتى
ل من التوازن
ّ
عدم تفجير ِ الوض ِ
ع ،إال أنّه يهدف إلى المحافظة على شك ٍ
إشعار ٍ آخر.

قصف بهدف املضايقة
ٌ
ت الهجماتُ األمريكيّةُ األخيرة ُ على
جدد ِ
المقاتلين المتحالفين مع إيران في سوريا
ت األمريكيّة هناك .يقول
التركيزَ على القوا ِ
البعض إنهم (األمريكيّون) ال يفعلون ما يكفي،
وإن السياسةَ األمريكيّة في سوريا غامضةٌ
ب وجود
للغاية ،فيما يتساءل آخرون عن سب ِ
الواليات المتحدةِ على اإلطالق.
بعد قصف الواليات المتحدة المقاتلين

د ّمرت آليات وقاذفات صواريخ ومخازن ،في
ي عالقة لها بالجماعات أو
وقت تنفي إيران أ ّ
األهداف التي هاجمتها الواليات المتحدة.

 2500جندي في العراق كجزء من عملية
ي
«العزم الصلب» التي شنها التحالف الدول ّ
لهزيمة «داعش».
ولكن بالنظر إلى تدهور قدرات داعش بشك ٍل
كبير ،فإن بعض األمريكيّين يشككون في
سياسة بالدهم في سوريا .ويقول المنتقدون
إنه بينما كان للتحركات األمريكيّة األخيرة في
شمال شرق سوريا هدفا ً واضحاً ،فإن السياسة
الخارجيّة بشأن سوريا بشك ٍل عام تعد أقل
تركيزا ً بكثير.
ي
وقال مساعد وزيرة الخارجية األمريك ّ
السابق لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان،
في مقال نُشر في يناير/كانون الثاني :2021
«باستثناء مواجهة تهديد داعش في شمال
شرق سوريا ،فشلت السياسة األمريكيّة منذ
عام  2011في تحقيق نتائج إيجابية».
وكتب الزميل السابق في مركز رفيق الحريري
ي ،عبد
للشرق األوسط ،التابع للمجلس األطلس ّ
الرحمن المصري« :لم يكن هناك حقا ً سياسة
قائمة بذاتها ومتسقة تجاه سوريا من قبل
إدارة أمريكيّة منذ بداية الصراع في .2011
الواليات المتحدة ال تعرف ما تريده في سوريا
وليس لديها (استراتيجية) متماسكة للمرحلة
النهائيّة .يدرك األصدقاء واألعداء ذلك».

ي ،مع
أجل المساءلة واحترام القانون الدول ّ
تعزيز حقوق اإلنسان».
ويُفترض أن يساعد كل ذلك في تحقيق حل
ي لألزمة السوريّة المستمرة ،على النحو
سياس ّ
المنصوص عليه في القرار  ،2254الذي
ي عام .2015
وافق عليه مجلس األمن الدول ّ

سياسة غامضة
تتمركز القوات األمريكيّة في سوريا منذ عام
 ،2015واليوم ال يزال هناك نحو  900جندي
منتشرين في المنطقة المعروفة باسم «منطقة
شرق سوريا األمنيّة» .وكذلك ،يوجد نحو

للحماسة».
وأكد سفير واشنطن السابق لدى دمشق
روبرت فورد في مقالة نشرها في صحيفة
«الشرق األوسط» السعودية في مايو/أيار
هذا العام أن الواليات المتحدة «ال تريد حربا ً
كبيرة في سوريا» .وأضاف« :لم يحددوا بعد
مصلحة استراتيجية في سوريا تبرر حربا ً
كبرى هناك».
وفي مقال رأي نُشر في موقع معهد «المجلس
األطلسي» في يناير/كانون الثاني ،20222
أعرب الباحث السوري عبد الرحمن المصري
عن قلقه من أن أهداف السياسة الجديدة تعكس
في الواقع مزيدا ً من عدم االهتمام ويمكن
أن تشير إلى انسحاب الواليات المتحدة من
المنطقة.

دور مهم غري معلن

المتحالفين مع إيران في سوريا األسبوع
الماضيُ ،
طرح السؤال القديم نفسه مرة أخرى
«ماذا نفعل في سوريا؟» ،وكان هذا التساؤل
أحد العناوين الرئيسية بعد القصف.
ي كريس مورفي ،الذي
ي األمريك ّ
نشر السياس ّ
يرأس اللجنة الفرعيّة للعالقات الخارجيّة
التابعة للحكومة األمريكيّة ،بيانا ً يشكك فيه
بـ»الحكمة من انتشار هذا العدد الكبير من
األمريكيّين في جميع أنحاء المنطقة».
وتقول المحللة السورية البارزة في معهد
«مجموعة األزمات» دارين خليفة لموقع
 DWــ دويتشه فيليه« :يُطرح هذا السؤال
هجوم.
ت القواتُ األمريكيّة إلى
كلما تعرض ِ
ٍ
يثير السؤال دائماً :لماذا هم
األمر الذي
ُ
هناك؟».
في رسال ٍة مؤرخة في  25أغسطس/آب
ي ،أوضح الرئيس
إلى الكونغرس األمريك ّ
ي جو بايدن إعطائه األوامر بتنفيذ
األمريك ّ
ت االنتقاميّة قائالً« :من أجل الدفاعِ عن
الضربا ِ
وإلضعاف وتعطي ِل سلسل ِة
سالم ِة موظفينا،
ِ
ت المستمر ِة ضد الواليات المتحدة
الهجما ِ
وشركائنا ،وردعِ المزي ِد من الهجمات».
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب،
تعرضت قاعدة أمريكيّة في التنف بسوريا،
بالقرب من نقطة التقاء الحدود بين سوريا
هجوم عبر طائرات
واألردن والعراق ،إلى
ٍ
من دون طيار .كما استهدفت الصواريخ
قواعد أمريكيّة أخرى ،مثل «غرين فيليج/
القرية الخضراء» و»كونيكو» في محافظة
دير الزور ،لكن من دون إصابات ..ووصف
ٌ
ت في الغالب ّ
بأن
ي االعتداءا ِ
متحدث رسم ّ
«هدفها المضايقة».
وقتلت الغارات األمريكيّة االنتقاميّة في أواخر
أغسطس/آب أربعة مقاتلين على األقل ،كما
النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :

ما الذي تريده؟
طلبت الحكومة األمريكيّة العام الماضي
مراجعة للسياسة تجاه سوريا .بعد االنتهاء من
ذلك في أواخر عام  ،2021تم تحديد أربع
أولويات تتعلق بوجو ِد القوات األمريكيّة في
سوريا.
أولها :محاربة داعش ،بما يشمله من المساعدة

ال تذهب بعيداً مبا يكفي
ولكن ،كما اشتكى المحللون الذين راجعوا
أهداف السياسة الجديدة فيما بعد ،ال تزال
السياسة األمريكيّة في سوريا «خجولة وتفتقد

ســــياســـة

كشف الصحفي ،والباحث المصري المختص في شؤون الجماعات اإلرهابية عالء عزمي ،عن سعي قوى دولية لم يسمها ،إلى ترسيخ مشكلة داعش؛
الستخدامها ألهداف سياسية مستقب ً
ال ،وأكد ،أن االحتالل التركي للعديد من المدن في شمال وشرق سوريا ،يعرقل جهود «قسد» في محاربة

ة أمريك ّية واضحة المعالم في سوريا في
مسؤولون أمريكيون ومراقبون بوجود خط ٍ
إرهاب «داعش» ،ولكنه
أساسي
ل
الزمني ،وهو
حجمها وسقفها
ّ
ّ
َ
ٌ
وجود استهدف بشك ٍ
َ
حرص على
يدخل في صراعٍ مباشر مع إيران على األراضي السور ّية ،وهناك
أدنى من أن
ٍ

في تدريب وتسليح المقاتلين الكرد السوريين،
المعروفين باسم قوات سوريا الديمقراطيّة أو
«قسد» ،الذين قاتلوا التنظيم ويسيطرون اآلن
على هذا الجزء من سوريا .تنبّهت الواليات
المتحدة على الدوام من أن الميليشيات التي
تدعمها هدفها قتال داعش فحسب ،ما لم
تتصرف دفاعا ً عن النفس.
وتشمل األولويات األمريكيّة األخرى في
ي ،تحقيق
سوريا :دعم وقف إطالق النار المحل ّ
االستقرار في المنطقة والمساعدة في وصول
المساعدات اإلنسانيّة ،فضالً عن «الضغط من
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وتقول دارين خليفة إنه على الرغم من كل
هذا ،تلعب الواليات المتحدة دورا ً مهما ً في
تحقيق االستقرار في شمال شرق سوريا.
وتضيف «أعتقد أن الكثير من الناس يقللون
من شأن ذلك .إن واشنطن تُبقي داعش تحت
السيطرة وتمنع نشوب نزاع مفتوح» .وبهذا،
تعني دارين أن مجرد وجود القوات األمريكيّة
في المنطقة يمنع القوات التركية من التقدم
ومحاربة القوات الكردية التي تُعتبر كذلك
حليفة األمريكيّين ،فضالً عن منع تقدم الروس
واإليرانيين والنظام السوري نفسه.
توازن قوى
وبيّنت دارين «هم يحافظون على
ٍ
يحمي ماليين السوريين في هذه المنطق ِة.
وهناك عواقب لوجودهم وهي في الغالب
ق .لكن الكثير من صانعي
إيجابيّة ،بك ِّل صد ٍ
َ
التحدث عن هذا األمر،
السياسة ال يفضّلون
ّ
ألن تفويضهم ُمنح فقط لمحاربة داعش ،ال
حماية المدنيين».

الكثري من عدم اليقني

في الوقت نفسه ،تتفق دارين مع وجهة نظر
ي في سوريا بشأن
منتقدي الوجود األمريك ّ
اإلخفاقات في االستراتيجية.
وقالت« :على سبيل المثال ،ال نعرف كم من
الوقت يريدون أن يبقوا هناك .ال نعرف لم
ال يحاولون حل بعض المشاكل الجوهرية في
المنطقة خالل تواجدهم ،التي من شأنها أن
تظهر مرة أخرى حال مغادرتهم».
وأحد األمثلة على هذه المشاكل ،تزايد احتمال
قيام تركيا بشن المزيد من الهجمات ضد قوات
سوريا الديمقراطية ،وأشارت خليفة إلى أن
جراء دعم الواليات
«تفاقمت هذه التوترات ّ
المتحدة قوات سوريا الديمقراطية .هذه مشكلة
لن تختفي من تلقاء نفسها».
وأشار خبراء آخرون إلى أن قوات سوريا
الديمقراطية التي تواجه الاليقين ،وال تعرف
إلى متى سيبقى حلفاؤها األمريكيّون ،قد تلجأ
بشكل متزايد إلى روسيا لضمان مستقبلها.
ي موجود أيضا ً في سوريا
فالجيش الروس ّ
ويدعم رئيس النظام بشار األسد.
وتابعت دارين أن هذا مجرد مثال واحد على
قضية لم توضح الواليات المتحدة موقفها
بشأنها ،الفتةً إلى أن واشنطن «ال تلعب حقا ً
دور وساطة مهم بشأن هذا األمر ،ناهيك عن
القضايا الكبرى في سوريا».
وتبدي شكوكها من أن السياسيين األمريكيّين
وجدوا أنه من األسهل عدم معالجة هذه األسئلة
الصعبة المتعلقة بالسياسة الخارجية وفضّلوا
ترحيلها «لكي تصبح مشكلة شخص آخر».
وتوضح« :في األساس ،ال يتعلق األمر
بما إذا كان على الواليات المتحدة البقاء أو
المغادرة .بل يتعلق بكيفية استغالل األمريكيّين
وجودهم على أفضل وجه والمساعدة في إيجاد
حل وسط مقبول لجميع األطراف المعنية».
واختتمت دارين قائلةً« :لن يكون الجميع
سعداء .ولكن يجب أن يكون كل طرف راضيا ً
بما يكفي لعدم تفجير األمور».
وكاالت

كانت قد أعلنت قوى األمن الداخلي،
انتهاء المرحلة الثانية من حملة
«اإلنسانية واألمن» ضمن مخيم الهول،
في السابع عشر من أيلول الجاري بعد
استمرارها لمدة  24يوما ً من عمليات
البحث ،والتمشيط داخل المخيم الواقع
في مقاطعة الحسكة.
وحذّرت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا المجتمع الدولي ،والتحالف
الدولي من مخاطر عودة داعش ،إال أن
دعواتها لم تلقَ أي استجابة حتى اآلن.
ومؤخراً ،شنت مرتزقة داعش هجوما ً
على سجن الصناعة ،الذي كان يحوي
قرابة خمسة آالف مرتزق في مدينة
الحسكة ،إلطالق سراح المحتجزين،
أعقبته تحركات مكثفة لخاليا داعش
النائمة في المنطقة ،وحاولت أُسر داعش
إحداث فوضى ضمن مخيم الهول ،عبر
ارتكاب العشرات من عمليات القتل.
خالل حملة «اإلنسانية واألمن»
تمكنت قوى األمن الداخلي ،وبمساندة
قوات سوريا الديمقراطية ،ووحدات
حماية المرأة ووحدات حماية الشعب،
من العثور على العديد من األسلحة
الخفيفة ،والمتوسطة ،والعشرات من
األنفاق ،ومقار لتلقين األطفال فكر
داعش المتطرف ،باإلضافة إلى اعتقال
العشرات من عناصر الخاليا النائمة.
وحول ذلك أجرت وكالة هاوار حوارا ً مع
الصحفي ،والباحث المصري المختص
في شؤون الجماعات اإلرهابية ،عالء
عزمي ،وفيما يلي نص الحوار:
ـ يعد مخيم الهول من أخطر المخيمات
في العالم ،وقد شهد مؤخرا ً حملة أمنية
أطلقتها القيادة العامة لقوى األمن
الداخلي في  25آب ،لمالحقة خاليا
داعش ،وتجفيف منابعه ،وتخليص
القاطنين من إرهابهم ،كيف تقيّمون
هذه الحملة؟
بدون شك ،إن العمليات األمنية لقوات
قسد لتطهير مخيم الهول من خاليا
داعش ،أو تلك التي تساعد التنظيم
اإلرهابي بالتخطيط والدعم ،هو أمر
مطلوب ،وفاعل في إطار المواجهات
الحاسمة مع ما تبقى من المرتزقة
المتطرفين في شمال وشرق سوريا.
وعلى صعيد الحملة األخيرة ،تبدو النتائج

الفتة ،وخاصة ما يتعلق باكتشاف عدد
ضخم من األنفاق ،وإزالة خيام كانت
تستخدم لبث الفكر المتطرف في صفوف
نزيالت المخيم ،وبين أطفالهن الصغار،
باإلضافة إلى جمع عدد من األسلحة،
وتوقيف العشرات من المتورطين معهم.
وما من شك ،أن استمرار وتواصل مثل
هذه الحمالت يعد أمرا ً مطلوبا ً وحيوياً،
وربما يكون السبيل األنجع لفرض
االستقرار داخل المخيم ،واألهم أن مثل
هذه الحمالت تساعد في خلق أفكار
جديدة لفرض األمن ،ومنها ما تفكر فيه
اإلدارة الذاتية من فصل مناطقي داخل
المخيم ،بحيث يتم تحويله إلى جزر غير
متصلة ،بما يؤدي إلى ضرب التواصل
بين العناصر الخطرة.
لكن وفي المقابل ،فإن حجم اإلنجاز،
والنتائج التي تحققت في الحملة ،يطرح
بعضا ً من عالمات االستفهام ،التي
ربما تحتاج ليس إلى إجابة ،ولكن إلى
خطة عمل مختلفة داخل المخيم ،فمثالً
اإلعالن عن اكتشاف العديد من األنفاق،
يطرح تساؤالً حرجاً ،مفاده كيف ،ومتى
تمكن الدواعش من حفر كل ذلك الكم من
األنفاق رغم الرقابة من قبل قوى األمن
الداخلي و»قسد»؟
وحتى ال نسقط في دوامات التأويل،
والهمز واللمز ،التي يسوقها أعداء
«قسد» بشأن جدية الحملة ،والتشنيع
عليها ومحاوالت اإليهام ،أنها حمالت
دعائية ألغراض سياسية ،أرى أنه من
الحري أن تتشدد «قسد» في الضغط
على التحالف الدولي ،لتقديم لمزيد من
المساعدات األمنية ،والتقنية لفرض
النظام في المخيم مع تغطيته ،ومراقبته
بالصوت والصورة على مدار الساعة،
مع وضع خطط أمنية جديدة أكثر إحكاما ً
واستمرارية ،تحول دون تعاظم قدرة
التنظيم على إثارة القالئل ،أو استعادة
النفوذ داخل المخيم من حين إلى آخر.
بمعنى آخر ،إعادة صياغة الحمالت
األمنية لقوى األمن و»قسد» لتكون
دورية ال على فترات متباعدة ،بحيث
ال يُترك الحبل على الغارب للدواعش
للقتل والخطف ،والهروب وشق األنفاق
وغيرها.
ـ هال تحدثتم حول دور قوات سوريا
الديمقراطية ،وقوى األمن الداخلي في
مسألة عودة داعش؟
قطعا ً هو دور مهم وبارز ،وربما
يمثل إحدى صور التفاؤل ،فيما يتعلق
بمعضلة مجابهة الدواعش ،وما من
شك أن هذا الدور ال يجد العون الكافي
على المستويات السياسية ،والتقنية،
والعسكرية ،والقانونية للمجتمع الدولي،
ومع ذلك فهو يحقق الكثير من النجاحات
المهمة.
وأرى أن تلك النجاحات هامة للغاية،
ولكن يجب أن تغري «قسد» في
اإلصرار على المواجهة المنفردة مع
الدواعش ،وإن عليها أن تزيد الضغط
من أجل أن تصبح تلك المواجهة ،التي

تقودها بتعاون دولي حقيقي ،وأساسي ال
رمزي.
ـ إلى اآلن لم تظهر أي بوادر لحل
ملف مرتزقة داعش في شمال وشرق
سوريا ،من قبل التحالف الدولي،
والمجتمع الدولي ،برأيكم ،ما السبب
في ذلك؟
المجتمع الدولي ،ال يريد أي حلول لملف
داعش حتى ال يشكل خطرا عليه في
عودة بعض اإلرهابيين إلى أراضيه،
أضف إلى ذلك أن عددا ً من القوى
الدولية في المنطقة ،ال تريد حل مشكلة
مخيم الهول ،بل وتسعى إلى ترسيخه
كقنبلة موقوتة ،يمكن استخدامها أو
توجيهها؛ لتحقيق أهداف سياسة تخص
تلك الدول مستقبالً.
ـ أطلقت قوات سوريا الديمقراطية
حملة مماثلة سابقا ً ضمن المخيم ،إال
أن الحملة توقفت نتيجة هجمات دولة
االحتالل التركي على شمال وشرق
سوريا ،برأيكم إلى أي حد تعيق
الهجمات التركية حملة القضاء على
داعش؟
الوجود التركي في شمال وشرق
سوريا ،وهجماته على المنطقة ،يعقد
األمور ،ويفاقم التوتر في المنطقة أكثر،
ناهيك عن كونه يمنح المرتزقة فرصة
للحياة ،إما باستخدامها من وراء الستار،
أو بمنحها فرصة الحركة واالنبعاث
من جديد ،مستغلة حالة الفوضى
األمنية ،وعليه ،فإن أي أسباب تسوقها
أنقرة لوجودها داخل الحدود السورية،
أو في تبرير ضربها لشعب معين في

سوريا ،عبر هجمات أو غارات أمنية،
ال تبدو موضوعية أو تدعو للتفهم ،بل
على العكس ،تبدو كإشارات خطر،
ومحفزات لتصاعد الوضع.
ـ المعلومات تؤكد ،أن تركيا تُغذي
مرتزقة داعش ،وأسرهم في مخيم
الهول ،وفي  28آب عثرت قوى األمن
الداخلي على زي عسكري عليه علم
تركي ،لماذا ال يتم محاسبتها على
تعاونها ودعمها لمرتزقة داعش؟
على «قسد» أن تتخذ اإلجراءات القانونية
والدولية كافة ،التي تحفظ حقوقها فيما
يتعلق بأي دعم تركي موثق لداعش ،إذا
كانت هذه الوثائق مثبتة ،وعليها أن تتخذ
كل ما يكفي من اإلجراءات السياسية
والعسكرية في هذا المجال ،أما فيما
يتعلق بعدم محاسبة تركيا بشأن دعمها
لداعش ،وبعيدا ً عن جدلية صحة ذلك
من عدمه ،فإن األمر مرتبط باألساس
بفيضان المصالح المشتركة ،والمتداخلة
بين عدد كبير من القوى الفاعلة دوليا ً
وإقليمياً ،وعليه فإن مسألة حساب نوافذ
إثارة التوتر ،وعدم االستقرار ،ستظل
أمرا ً بعيد المنال إلى حين.
ـ حذر مختصون ،من أي تصعيد
تركي ضد المنطقة يمثل خطرا ً حقيقيا ً
على استراتيجيات مواجهة داعش،
وأكدوا ضرورة تحمل المجتمع
الدولي مسؤولياته ،كيف تقيّمون هذه
التصريحات؟
على تركيا ،وأي قوى فاعلة في المنطقة
عدم اللعب بالنار فيما يتعلق بمعضلة
داعش ،ألن المجموعات «اإلرهابية»

الوظيفية ،ولو تحالفت يوما ً مع قوة
عسكرية ،أو دولية ،فإن ذلك التحالف
لن يستمر ،وسرعان ما ستشتعل
النيران لتحرق الجميع ،وينقلب السحر
على الساحر ،وتجربة واشنطن مع
اإلسالميين في أفغانستان تظل حاضرة
في األذهان ،ويجب أن يتعلم منها
الجميع ،قبل أن يسقطوا في فخ تكرار
كارثة الحادي عشر من أيلول مجدداً،
وبصورة أكثر فداحة في ظل إرهاب
«الذئاب المنفردة» والتطرف العابر
للحدود.
لذلك على قوات سوريا الديمقراطية ،أن
تضع المجتمع الدولي في محك حقيقي
لمواجهة الدواعش ،باإلعالن عن جدول
زمني إلنهاء عملياتها ضد الدواعش في
شمال وشرق سوريا ،فمن جهة سيمثل
ذلك تبرئة عملية لنفسها من اتهامات
استخدام فزاعة داعش لتحقيق مكاسب
سياسية ،ومن جهة ثانية سيدرك الجميع،
أن حل كارثة داعش ال يجب أن يتحملها
طرف وحيد قليل اإلمكانات.
ـ ما المطلوب اآلن من المجتمع الدولي،
إلنهاء ملف داعش وأسرهم في شمال
وشرق سوريا؟
إن وضع تصور قانوني سياسي شامل
لألزمة صار فرض عين على الجميع،
مع تح ّمل كل دولة لها رعايا محتجزة في
المخيم مسؤولية استرجاعها ومحاكمتها،
أو إعادة تأهيلها نفسيا ً ومجتمعيا ً وفكرياً،
وحتى نصل إلى تلك المرحلة يجب أن
تتدخل األمم المتحدة ،والقوى الفاعلة
دوليا ً فورا ً للمشاركة في ضبط األمن،
وإعادة التأهيل للعناصر المحتجزة عبر
برامج تثقيفية وتعليمية ذات فاعلية.
النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :
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الزيتون الطاهر في وجه الطغاة
محمد أمين عليكو
تعمل الحكومة التركيّة الفاشية على تقطيع
أوصال المدن السوريّة من خالل االستمرار
في فرض االحتالل وإقامة المناطق
االستيطانية والمس بالبشر والشجر والحجر
عبر حرب اإلبادة بما تحمل الكلمة من معنى،
أعوام وسنوات توالت بشهورها على مدينة
عفرين.
إن الفيديوهات والصور التي تأتي من
أرض الزيتون حيث المستوطنات والتغيير
الديمغرافي واستخدام كل األساليب اإلرهابية
على أهالي مدينة عفرين وقراها ومنها
“بالمنشار يحارب المستوطنون المدعومين
من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية التركي
أشجار فالحي عفرين.
حرب إبادة الغابات وكروم الزيتون التاريخية
بشك ٍل يومي من تخريب وحرق وتقطيع
وسرقة ،حيث تمثل شجرة الزيتون بالنسبة
ألهل عفرين ،رمز العطاء والسالم والتحدي،
وتعكس الوجود التاريخي لهم على أرض
.ROJAVA
في تقرير “منظمة حقوق اإلنسان عفرين شهر
آب  2022الخاص باالنتهاكات المرتكبة من
قبل االحتالل التركي ومرتزقته التابعة له بحق
اإلنسانية في مدنية عفرين .بيان إحصائية
شهر آب  2022باالنتهاكات المرتكبة من قبل
االحتالل التركي والفصائل التابعة له بحق
المدنيين العُ ّزل في مدينة عفرين المحتلة على
الشكل التالي:

– القتل )7( :بينهم ( )5نساء
– الخطف واالعتقال :أكثر من  / 88 /مواطنا ً
بينهم  / 8 /نساء.
– قطع األشجار :قطع أكثر من / 2500 /
شجرة مثمرة ومعمرة فقط في شهر آب هي
تحصيل حاصل لجرائم الدولة التركية في
عفرين.
هناك هجمة شرسة من قبل الحكومة التركية
بتنفيذ من قبل فصائل الجيش الوطني اإلرهابي
وتحت حماية واسعة من الجيش التركي
القتالع وحرق أشجار الزيتون ،ناهيك عن
تجريفها بشك ٍل مستمر ،في محاولة لتغيير
الواقع واقتالع ثقافة الزيتون التي ترتبط
باألرض العفرينية وهي رمز لها.
ليدرك العالم أجمع إن األعمال اإلرهابية التي
تجري على أشجار الزيتون لسيت األولى
أو جاءت بشكل عشوائي أو هي تصرف
شخصي ،إنما هي منهجية ومدروسة ضمن
سياسة االحتالل التركي وهي استراتيجية
تسمح بها حكومة أردوغان المجرم وتشارك
بها لكي يستفيد منها المرتزقة ويسهل عليهم
االستيالء على األراضي لتهجير السكان
األصليين وبهدف توسيع سيطرتهم على
المناطق المحتلة ومواردها الطبيعية وتهدف
أيضا ً إلى تدمير العصب االقتصادي العفريني
للوصول إلى المحو الكامل للوجود الكردي
في عفرين.
ستبقى شجرة الزيتون الطاهرة تقف شامخة
في وجه الطغاة وإرهاب الدولة التركية الفاشية
وكل محاوالت التغيير.

شورش درويش
قبل قليل من انهيار الدولة العثمانية ،مثّلت
طبيعة الهوية المنشودة للدولة؛ واحدة من
المؤرقة للمثقّفين ،والتحدّي المالزم
المسائل
ِّ
ي
أ
حول
االقتراحات
لتتناوب
الحاكمة،
للنخبة
ّ
الروابط يمكنها أن تصيغ هوية عثمانية جامعة
وتجنّب الدولة سقوطها المحتوم؛ فجرى تزكية
الرابطة العثمانية حيناً ،واإلسالمية حينا ً آخر،
لتستقر النُخب الحاكمة أخيرا ً على تبنّي مفهوم
“الرابطة الطورانية”؛ والتي ستتبنّى الحقا ً
سياسة التتريك التي تع ّمقت على نح ٍو واسع،
إثر نكبات الدولة العثمانية في البلقان.
كانت األجواء التي قامت عليها الرابطة
التطرف ومأخوذة بالنظريات
الطورانية شديدة
ّ
روادها أشكاالً
متطرفة من
ّ
العرقية ،فقد تبنّى ّ
“العلموية المبتذلة” ،كالداروينية االجتماعية،
وقياس جماجم البشر؛ بغية تمييز األتراك
الحقيقيين عن بقية البشر ،وصوالً إلى إعادة
أحياء األساطير التركية واستعادة األسماء
التركية القديمة ،والتكنّي بها بدل تلك العربية/
اإلسالمية ،هذا فضالً عن مدّ الطورانية بطاقة
ي
شاعريّة وإنشائية مهولة ،السيما الثالث ّ
األشهر :إبراهيم شناسي ،ونامق كمال،
وضياء كوك ألب ،وقد عبّر هذا األخير عن
تصوراته بالقول “إن بقاء الدولة رهين بقيام
ّ
أ ّمة واحدة أال وهي األ ّمة التركية”.
تحول هذا المزيج المريع من الهرطقات
وقد ّ
ي تع ّمق
رسم
نهج
إلى
واإلنشاء؛
واالبتذال
ّ
ٍ
على مرحلتين ،األولى زمن حكم االتحاديين
وما قاموا به من تتريك للجهاز البيروقراطي
وإشاعة الثقافة واللغة التركيتين ،ونسج
علو شأن األمة التركية وأن
األساطير عن ّ
الخالص يك ُمن في توحيد األ ّمة تحت راية
ي العلم
األتراك ،حتى غدا اسم العلم العثمان ّ
ي ،ولت ُ َم ِ ّجد سير هوالكو ،وجنكيزخان،
الترك ّ
وتيمورلنك؛ رغم أنهم مغول ولم يكونوا
أتراكاً .بل إن التتريك المتسارع طاول
المدارس األهلية والحكومية حتى ت ّم تدريس
قواعد اللغة العربية باللغة التركية ،كما إن
تعرضوا
التمييز العرقي طال ضبّاطا ً المعين ّ
النسخة اإللكترونية  /العدد1415 :

ومضات
في ماهية
الشرق
والغرب 1

بعض األراضي السوريّة ،السيما عفرين التي
صتها الدعاية التركية في أنها تتبع ألراضي
خ ّ
ّ
فرط بها عقب توقيع
االتفاق الملي التي لم ت ُ ِ ّ
هدنة مودورس  ،1918وإمعانا ً في التأكيد
على المزاعم التاريخية ّ
سطر “أكاديميون”،
المزور،
مسكونون بالخرائط البائدة والتاريخ
ّ
صا ً عن عفرين يُر ِ ّكز على استيطان
تاريخا ً خا ّ
القبائل التركمانية فيها في القرنين الحادي
سيبرر
عشر والثاني عشر ،وهو األمر الذي
ّ
كل الهندسة الديموغرافية الالحقة في تلك
المنطقة الكرديّة.
وسريعا ً ربطت تركيا المدن السورية بالواليات
التركية ،وألزمت السكان باستخراج بطاقات
شخصية جديدة ،فضالً عن تغيير أسماء القُرى
والبلدات؛ خاصةً في عفرين ،وافتتاح فروع
لمؤسسة البريد التركية الحكومية (.)PTT
ِأم َل التركيز على المسار التعليمي الذي
مثّل العضلة النامية التي تحتاجها أنقرة في
سبيل إيجاد مجتمع يقبل التتريك على المدى
البعيد ،لذا فرض األتراك تعلّم اللغة التركية
بوصفها مادة أساسية ،فضالً عن تدريس
المناهج التعليمية التي تعتمد المنظور التركي،
والتركيز أيضا ً على المدارس الشرعيّة التي
جرت توأمتها مع مدارس “إمام خطيب”؛
التركية ذات المناهج العثمانية.
ويُمثّل رفع العلم التركي على الدوائر
“الرسمية” ،وكذا في النقاط والحواجز
العسكرية ،وعلى أكتاف مقاتلي الميليشيات
المعارضة الموالية لتركيا ،أبرز مظاهر

عملية التتريك ،بعبارة أخرى :جرى تتريك
سالح المليشيات على ما تكشفه أسماء
الفصائل وتبعيتها ودرجة والءها وانصياعها
ألوامر االستخبارات التركية.
خالل األيام القليلة الماضية؛ حذّرت “منظمة
فرساي لتالقي الثقافتين العربية والفرنسية”
من مخاطر سياسة التتريك ،فدعت الجامعة
العربية واليونسكو للتنبّه لمخاطر هذه
السياسة ،ولتصفها بأنها “ممارسات احتاللية
بكل معنى الكلمة” ،وأن “تأكيد الهوية العربية
في تلك المناطق بات ضربا ً من الخيال” ،في
ّ
المنظمة دور
حين أغفل البيان الذي أصدرته
التتريك الذي يرمي أيضا ً إلى تذرير الهوية
والوجود الكرديين.
ولئن كان التتريك ،وفق ما ت ّم اختباره على
مدار ما ينوف عن المئة عام ،يمثّل خطرا ً
حاالً ،وآخر محدقاً؛ بمستقبل سوريا ووحدة
أراضيها ،فإن تكثيف الجهود لوقف هذه
السياسات بات يستلزم الدفاع عن الهوية
العربية والكردية سواء بسواء ،ولعل التذكير
بفظاعات سياسة التتريك التي حلّت بلواء
إسكندرون ،أو شمالي قبرص؛ كفيلة ألن
تُنذرنا بما ينتظر المناطق السوريّة المحتلة.
والحال ،إن فرص نجاح هذه السياسة مرتبط
باستدامة احتالل وحيازة تركيا للمناطق
الشمالية السورية ،وأن التخلّص والتعافي من
يمر دائما ً بجالء القوات
آثار سياسة التتريك ّ
التركية.

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

بدعم اإلدارة الذاتية ...زراعة القطن وتسويقه تنجح
رغم ظروف الجفاف
ازدهرت زراعة القطن هذا العام في مدينة منبج ،وفي ريفها ،بعد الدعم ،الذي قدمته

صالح الدين مسلم

السوري
عن سياسة التتريك في الشمال
ّ
لإلبعاد؛ كعزيز علي المصري ،واستكماالً
للمرحلة األولى؛ عملت الجمهورية تاليا ً على
وضع “التركايتيّة” في متن الحياة القانونية
والدستورية للدولة وفي خطابها الرسمي
والتعليمي ،حتى تنامت تلك التهويمات القومية/
العرقية؛ لتنسحب على األقوام غير التركيّة
والجماعات ال ِعرقية الصغيرة ولتبتلع هويّاتهم
الفرعية ،كما في حالة الّالز ،والتركمان،
والشركس ،والكرج.
كرستها
ولع ّل أسوأ ما في التعالي والفوقيّة التي ّ
سياسات التتريك؛ أنّها نفّرت عناصر الدولة
مطلع القرن العشرين ،وساهمت إلى ذلك في
تفويت الفرص الحقا ً على استكمال مشاريع
تحديث تركيا ،إذ لم تبلغ تركيا مرحلة الرشد
ي ،السيما قبول التعددية
االجتماعي والسياس ّ
ّ
اإلثنية والثقافية على ما تدلنا إليه مبادئ الدولة
الحديثة حيث رابطة المواطنة أسمى من
رابطة ال ِعرق الواحد واللغة الواحدة.
والحال ،أنه ثمة تاريخ ُمتّصل من األذى
والقهر طال الجماعات التي قاومت سياسات
التتريك ،وثمة إلى ذلك حوافز ُمنحت للذين
تخلّوا عن هويّاتهم وثقافتهم ،وبين هذا وذاك
تعرضت
ظهرت داخل كل الجماعات التي َّ
لسياسات التتريك ،شخصيات انتهازية؛ سعت
لتبديل هويّاتها اإلثنية تحقيقا ً لمصالحها ،ولعل
خص كل من قاوم أو قَ ِبل
المثال األنصع فيما
ّ
بالتتريك في الشمال السوري المحت ّل ال تخطئه
العين.
عاودت تركيا ،منذ سيطرتها على جرابلس
عام  ،2016وما تبعها من احتالالت لبقية
المناطق ،الحديث عن حقها التاريخي في
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ماهية الزمان
األهمية في إدراك
تكمن
ّ
ّ
لِتحليل املاضي واحلاضر ،وذلك إلدراك
املستقبل الذي يعتبر جزءا ً من الزمان الذي هو
بأيدينا ،فالذي يبني بيتا ً يعرف أن ّه سيسكن
فيه ،على سبيل املثال ،وما التخطيط اجليد
للماضي واحلاضر اّإل تعريف لنا باملستقبل،
وهناك إدراك آخر علينا امتالكه؛ وهو إدراك
املكان ،فاملكان أيضا ً يفرض علينا أن نقوم
ببحث دؤوب في أصغر بقعة نعيش فيها،
ماهية النفس والذات واجلسد
ابتدا ًء من
ّ
ً
برمته،
الكون
إدراك
إلى
ال
وصو
أسرة
وأصغر
ّ
ً
عملية بناء
جيدا تفيدنا في
ّ
فدراسة التربة ّ
هذا البيت الذي سنسكنه كما حت ّدثنا عن
ذاك املثال ،فدراسة الشرق األوسط تقتضي
مكانية،
فهم هذه البقعة كجغرافيا
ّ
وفهم الزمان والتاريخ ،وملاذا كانت منبع
احلضارات ومنطلقها؟ ملاذا انطلق الزمان
من هنا؟ وماذا كان يفعل الغرب حينها؟
وما هو الشرق بالنسبة للغرب وما الغرب
الثقافي
بالنسبة للشرق؟ فبدال ً عن التمازج
ّ
أوسطي
حتول هذا الفسيفساء الشرق
ّ
ّ
إلى صراع الهيمنة ورفضها أو قبولها ،أين
الغربية وأين فشلت؟ الب ّد أ ّن
جنحت احلضارة
ّ
التمازج الثقافي مفيد للشعوب ال محالة،
لكن الهيمنة هي التي تالقي الرفض فتنتج
الكوارث البشريّة واحلروب ،هل استطاعت
الغربية حتليل الشرق؟ هل نستطيع
احلضارة
ّ
حتليل الشرق من وجهة تاريخ الغرب؟
من احملال أن نفهم مكاننا وزماننا دون معرفة
هب غبارها الذر ّي على
الفكرة
الغربية التي ّ
ّ
ثقافة الشرق النائم عبر صوالت الغزالي في
حترمي التفكير وبني مطرقة وسندان استبداد
هم
هم سوى ّ
العثمانيني الذين لم يكن لهم ّ
شهوة املال والسلطة واحلرمي ،مع أ ّن ثقافة
الشرق هي التي قد أنتجت ثقافة الغرب
سابقاً ،وقد استفاد الغرب من السومريني
والبابليني واألكاديني ....لك ّن املشكلة
قولبية
الغربية التي تشابه
القولبية
في
ّ
ّ
ّ
الغزالي ،فقد وصل الغرب إلى قناعة أن ّهم
العالم األوّل ،وبات الغرب من هذه االنطالقة
الفجة بدوره يريد قولبة الشرق
الدوغمائية
ّ
ّ
الغربي.
مقاسه
حسب
ّ
مبا أ ّن العالم قد أصبح قرية صغيرة بفضل
احملصلة ال
الثقافي للعالم ،ففي
ّ
الغزو ّ
ّ
مجتمعية دون
ة
قضي
ة
ي
أ
فهم
نستطيع
ّ
ّ
ّ
معرفة الزمان واملكان ،وقد انص ّبت دراستنا
للشرق األوسط من خالل فهم هذه
الغربية التي
العلمية
الليبرالية
الوضعية
ّ
ّ
ّ
ّ
تريد أن حتشر أنفها في كلّ صغيرة وكبيرة
في العالم ،وفهم هذا الشرق األوسط
موطن احلضارات والعلوم والفلسفات
واألديان وامليثولوجيات ،وموطن الدولة
التي تسرّبت إلى عروق الغرب أيضاً ،في
الوقت الذي آثر فيه الشرق التخلّص من
الرأسمالية منقطعة
الدولة ظهرت احلداثة
ّ
القومية
الدولة
من
الساللة ،لتجعل
ّ
األيديولوجي الفكر ّي الذي ابتلي به
السالح
ّ
الشرق األوسط أيضا ً.
الغربية بنفسها
لقد أضحت اجملتمعات
ّ
القومية مع أن ّها
تعاني من رجس الدولة
ّ
غربي ،لقد باتت الشعوب في الغرب
نتاج
ّ
الروبوتي تريد أن تتخلّص من هذه الفكرة
ّ
القولبية التي تعيق اإلنسان من العيش
ّ
بحرّيّة وعدالة ،وإن لم تضع يدها على اجلرح
مباشرة ،لكن ظهرت العالمات التي رفضت
هذه احلداثة من خالل الصراع بني األنارشيني
وبني القولبيني ،ومن هنا كانت الدراسات
الرأسمالية والبحث
حول نشأة هذه احلداثة
ّ
تغولها في مسامات
عن احللول للح ّد من ّ
العالم من خالل فائض اإلنتاج الذي يزيد
تدمر
الهوة بني الطبقات ،والصناعويّة التي ّ
ّ
القومية دولة اللون الواحد.
البيئة ،والدولة
ّ

اإلدارة الذاتية ،فيما أشار المزارعون إلى أن خفض دولة االحتالل التركي ،منسوب مياه الفرات
أثر على محصولهم ،مطالبين بفتح مركز لشراء القطن في المنطقة لتخفيف التكاليف.
وصلت المساحة المزروعة بالقطن في منبج،
وفي ريفها هذا العام إلى  275هكتاراً ،بعد
الدعم الذي قدمته اإلدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا لهذه الزراعة ،وتقديم مستلزمات
اإلنتاج للمزارعين.

إقبال املزارعني لزراعة القطن
يقول المزارع «حسن الحمادي» من قرية
الشجرة في بلدة تل حوذان بالريف الجنوبي
الشرقي لمدينة منبج ،والذي زرع هذا العام
خمسة هكتارات من القطن« :إن العام الحالي
شهد إقبال المزارعين لزراعة القطن مقارنة
بالعام السابق؛ بسبب الدعم ،الذي قدمته
لجنة الزراعة للمزارعين ،وتوفيرها مادة
المازوت».
وأثّر خفض دولة االحتالل التركي منسوب
مياه الفرات الداخلة إلى األراضي السورية،
على الزراعة ،وتسبب بأضرار كبيرة في
المزروعات ،ويشير الحمادي ،إلى أن أهم

حسن الحمادي

خالد أوسو

العوائق ،التي واجهتهم هي انخفاض المياه،
التي يتم استجرارها من نهر الفرات؛ لري
محاصيلهم.
مؤكدا ً أن المساحة قابلة للزيادة في العام
المقبل ،إذا توفر مركز لشراء القطن في منبح
وزيادة الدعم المقدم ،وعدم تأخر توزيع دفعات
المازوت المخصصة.
ويضطر مزارعو منبج إلى تسويق محصولهم
من القطن ،إلى مركز الشراء في الرقة ،ودفع
أجور توصيل تصل إلى  450ألف ليرة
سورية.

حول ذلك قال الحمادي« :إذا بقي لدي طن
واحد من المحصول ،فسأضطر إلى االحتفاظ
به ،ولن أبيعه؛ ألني ال أستطيع دفع أجور
نقله».
وفي السياق نفسه ،أوضح الرئيس المشترك
للجنة الزراعة والري في مدينة منبج ،وفي
ريفها «خالد أوسو» أن المساحة المزروعة
في منبج ،والتي وصلت إلى  275هكتاراً،
خضعت للكشف الميداني من قبلهم ،وأن
أغلبها منتشرة على ضفاف نهر الفرات ،في
خط تل حوذان ،وقرى الحديدي ،وجديدة،
والمسطاحة ،والشجرة.

مزرعة آلية مصرية قادرة على
التكيف مع التغير المناخي
في الوقت ،الذي تواجه مصر مثل بلدان
العالم آثارا ً سلبية ناتجة عن أزمة تغير المناخ
العالمية ،استنجد مالكو مزرعة «توليمة»
الواقعة في محافظة البحيرة في دلتا مصر،
بفكرة استخدام خيم زراعية آلية ،خاضعة
ونموها في
للمراقبة ،لتتبُّع حالة المحاصيل،
ّ
كل دقيقة ،وهي قادرة أيضا على التكيف مع
التغير المناخي.
وتقوم هذه المزرعة على استخدام مدافئ
زراعية آلية ،خاضعة للمراقبة ،كما تعتمد
أيضا تربة بديلة مصنوعة من ألياف جوز
الهند ،وحاويات بالستيكية معاد تدويرها،
لزراعة المحاصيل بتقنية الزراعة المائية،
ومياه معاد تدويرها أيضا ،كما يمكنها التحكم
بمستويات الرطوبة.

مواصفات ومميزات
وقال مدير العمليات في المزرعة «سيف محمد
سالمة» في حديثه عن أبرز مميزات هذه
المزرعة« :نستعمل في هذه التجربة الزراعية
تربة بديلة ،واسم منتجها (كوكو بيت) وهو
عبارة عن شعيرات جوز الهند المطحونة،
والتي تسمح بنمو الزرع في مكان خال من
األمراض واألعفان والبكتيريا ،وخال من أي
ضرر ،يمكن أن يكون سببه التربة نفسها.

وأضاف« :زيادة على ذلك نزرع منتجاتنا
داخل أكياس مصنوعة من الزجاجات
البالستيكية المعاد تدويرها ،وفي دائرة ماء
مغلقة ،تسمح بالحافظة على  90بالمائة
من المياه المستخدمة عادة في عملية ري
المزروعات».
كما بين محمد سالمة ،أن مشروع المدافئ
الزراعية ،يهدف إلى زيادة المحاصيل،
وتوفير المياه والطاقة ،على أصغر مساحة
ممكنة ،مع حرص أصحاب المزرعة التام
على تجنب استخدام المواد الكيميائية الضارة،
والحفاظ على نهج مستدام خال من المبيدات،
كما تساهم هذه التقنية في االستفادة القصوى
من المساحة ،وزيادة العائد ،وذلك مقارنةً
بتقنيات الزراعة التقليدية.
ويشار إلى أن مزرعة «توليمة» ،والتي يعني
اسمها هيا بنا نزرع ،بلغة البانتو ،وتمتد على
مساحة  25ألف متر مربع ،قد ُزرعت سابقا
بالطرق التقليدية ،قبل أن تتحول إلى مزرعة
تستخدم تقنيات الزراعة المائية والعمودية،
وتضم أيضا عددا ً من حاويات الزراعة
العامودية ،التي تسمح للمحاصيل بالنمو بشكل
عامودي ،لالستفادة القصوى من المساحة،
واستهالك أقل للمياه.
وفي هذا السياق ،قالت «زينة محمد سالمة»
مديرة التطوير« :تعدّ الزراعة في طول 40

قدما ً في هذه الحاويات مساوية للزراعة على
مساحة  2.5فدان ،باإلضافة إلى ما يترتب
على هذه الزراعة الحديثة من محافظة على
البيئة ،واستخدام فقط أسبوعيا حوالي  20لتر
ماء ،كما تعمل هذه الحاويات بالطاقة الشمسية
المستمدة من األلواح الموضوعة فوق
الحاوية ،ويمكن أيضا نقل هذه الزراعة ألي
مكان في العالم في الصحراء ،في الصقيع ،أو
في الثلج».

تكلفة مغرية
أكد أصحاب مزرعة» توليمة» ،أن التقنيات
المتبعة في هذه المزرعة ،تستهلك تكلفة
مادية أقل ،وتساعد على استهداف المزيد
من العمالء بفضل عدم استخدام المبيدات
الحشرية ،هذا ما بينه الرئيس التنفيذي
لمزارع «توليمة» ،محمد سالمة حيث قال:
«قد يعتقد الناس أن سعر منتجنا سيكون عاليا ً
جداً ،ألنه منتج خال من المبيدات ،هو مزروع
بتكنولوجيا متطورة ،لكن العكس صحيح ،ففي
حقيقة األمر التكنولوجيا تضغط على التكلفة،
وترفع اإلنتاج من  15-10ضعفاً ،في الرقعة
الزراعية نفسها ،وبالعمالة الموجودة نفسها».
وكاالت

السعودية تكتشف مواقع
جديدة للذهب والنحاس
أعلنت السعودية عن اكتشاف مواقع جديدة
لخامي «الذهب والنحاس» بمنطقة المدينة
المنورة ،في خطوة تسهم في تسريع وتيرة
االستثمار التعديني بالمملكة ،وتعزز رؤيتها
لتنويع االقتصاد ،حسب وكالة األنباء الرسمية.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية،
في السعودية ،إلى زيادة القيمة المحققة من
الموارد المعدنية الطبيعية ،وزيادة جاذبية

القطاع لالستثمار ،ليكون الركيزة الثالثة
للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية
المملكة  ،2030إضافة إلى اإلسهام في تنويع
مصادر الدخل الوطني ،وتنمية اإليرادات
غير النفطية.
وحسب بيانات وزارة الصناعة ،تقدر قيمة
الثروات المعدنية في السعودية بنحو خمسة
تريليونات لاير ،تنتشر في أكثر من 5,300

موقع.
وفي أيار الماضي ،أعلنت وزارة الصناعة
والثروة المعدنية ،أنها تستهدف جذب
استثمارات بقيمة  32مليار دوالر في قطاع
التعدين والمعادن من خالل تسعة مشروعات
جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات
المعدنية إلى األسواق المحلية ،والعالمية.

تقديم الدعم للمزارعني
وعن الدعم ،الذي قُدم للمزارعين ،نوه أوسو:
أنهم قدموا المازوت بسعر مدعوم ( )85ليرة
سورية ،وخصص  400لتر كدفعة أولى
للهكتار الواحد ،ووصل في الدفعات األخرى
إلى  1600لتر ،باإلضافة إلى تقديم السماد.
هذا ،وحددت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق
سوريا ،سعر شراء الكيلو غرام الواحد من
القطن بـ  4300ليرة سورية.

أضاف أوسو« :سيتم عقد اجتماع قريب للجنة
الزراعة والري في مدينة منبج ،مع هيئة
الزراعة والري ،وشركة تطوير المجتمع
الزراعي في مدينة الرقة ،لمناقشة مشكلة
مركز شراء ،وتسويق محصول القطن.
واختتم الرئيس المشترك للجنة الزراعة
والري في مدينة منبج ،وريفها خالد أوسو
حديثه« :سيتم تخصيص يوم واحد في األسبوع
لمزارعي مدينة منبج ،في مركز مدينة الرقة،
الستالم محصول القطن منهم؛ لتخفيف العناء
عليهم».
وكالة هاوار

فقدان حليب األطفال من
منتجات «نستله» يثير قلق
األولياء في طرطوس
لم تحظ أمل ،التي بدأت منذ الصباح بجولة
مكوكية بين صيدليات عدة في مدينة
طرطوس ،بعبوة حليب األطفال «نان»؛
فالجواب الموحد ،الذي تلقته على سؤالها،
هو أن الحليب مقطوع ،وغير متوفر في
الصيدليات ،في دعوة للكف عن البحث دون
جدوى.

«ال ميكنني تبديل نوع الحليب
له»
وتقول أمل ،أم لطفل عمره خمسة أشهر ،لـ
«أثر»« :أبحث منذ الصباح في الصيدليات
عن حليب «نان» لكنني أسمع الجواب نفسه
في كل مرة ،وهو أن الحليب مقطوع»،
وتضيف« :ماذا أفعل؟ ،فعمر طفلي ال يسمح
له باألكل ،وال يمكنني تبديل نوع الحليب له».
بدوره ،قال أبو سامي« :منذ ثالثة أيام ،وأنا
أبحث في الصيدليات القريبة من منزلي،
والتي يرشدني إليها األقارب واألصدقاء
بوصفها صيدليات تتوفر فيها جميع األدوية،
وأصناف الحليب وأغذية األطفال الرضع،
لكن دون جدوى ،ولم أح َ
ظ ،وال بعلبة حتى».
وأشار إلى أن أحد أقاربه ،قال له إنه يعرف
صيدلية في الريف لديها عبوات حليب ،وإنه
يستطيع أن يحضرها له ،لكن مقابل أن يدفع
 22ألف ل.س ثمنها ،مع أن سعرها 17500
ل.س ،ويضيف« :مجبر على القبول بدفع هذا
المبلغ؛ ألن الحليب مقطوع».

بدائل أخرى متوفرة
بدوره ،أكد نقيب صيادلة طرطوس« ،حسام
أحمد» لـ «أثر» أن منتجات «نستله» مقطوعة
حاليا ً في الصيدليات ،وهي حليب «نان،
وكيكوز ،ونيدو» ،لكن هذا ال يعني أن جميع
أنواع حليب األطفال مقطوعة ،إذ ثمة بدائل
كثيرة أخرى عربية وأوروبية.

وعزا أحمد سبب انقطاع منتجات «نستله» إلى
انتهاء الشحنة الموردة أخيرا ً إلى األسواق،
وانتظار الشحنة التالية ،لما يعترض عملية
االستيراد من صعوبات تتعلق بالتحويالت
المالية وأجور الشحن ،بسبب ظروف الحصار
والعقوبات المفروضة على سوريا.

احتكار وجشع
وأكد أحمد استعداد النقابة لتلقي شكاوى
المواطنين ،ومحاسبة الصيدلي في حاالت
االحتكار ،أو البيع بسعر زائد وفق عقوبات
متدرجة.
وبيّن أحمد أنه في حال شراء بعض المواطنين
عبوات حليب ،بسعر زائد عن طريق وسيط
من األصدقاء أو المعارف ،فإنه بهذه الحالة
ليس بالضرورة ،أن يكون الصيدلي من يقوم
باحتكار المادة ،وبيعها بسعر زائد ،وإنما
الوسيط هو من يتقاضى الفرق بين السعرين،
كعمولة وليس الصيدلي ،مستدركاً« :من دون
أن ننفي وجود بعض حاالت االحتكار ،التي
يقوم بها صيادلة».
وأشار أحمد إلى المساعي الحثيثة ،التي
تبذلها حكومة دمشق ووزارة الصحة ،وحتى
المستورد لتأمين أنواع الحليب المقطوعة،
داعيا ً إلى عدم تهويل األمر والمبالغة فيه،
والحديث عن انقطاع حليب األطفال ،في
ظل وجود بدائل أخرى متاحة بوفرة في
الصيدليات.
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